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کتاب سوم در

رهبری در مردمساالری

بنام حبیبِ علیم

گشایش باب آشنائی باکتاب
و این سومین کتاب از کتابها درباب دموکراسی است .کتاب هم
امرهای واقع مستمررا در رابطه بایکدیگر قرار می دهد تا گویای تجربه

قرون درباره انواع سازماندهیها بگردند و هم تجربه سازماندهیها در
دموکراسیها ،زندگی و مرگ سازمانهای سیاسی و مشکلهایی که با آنها

رویارو شدهاند و میشوند و راهحلهایی که جسته و بکاررفتهاند و همچنان
یافته میشوند را دربر میگیرد و هم تجربههای سازماندهیهای سیاسی در
ایران و تجربهها و مطالعههای نویسنده ،در طول شش دهه ،را در خود

دارد.

کتاب دو بخش دارد:
در بخش اول به رهبری و سازماندهیهای سیاسی دردموکراسیها کنونی

میپردازد .هم انواع سازماندهیهای احزاب سیاسی و هم رابطه آنها با
11

جامعه مدنی و دولت را شناسائی میکند .از آنجاکه ،سیاست «روش
دستیابی به قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن قدرت» تعریف میشود،
پس شناسائی بایسته رهبری در دموکراسیهای موجود نیاز به شناسائی

قدرت دارد .ازاینرو ،درآغاز بخش اول ،پرسشِ «قدرت چیست؟» پاسخ

میجوید.

اما قدرت چون هدف و روش شد ،فاسد نیز میکند .ازاینرو ،سازمان

های سیاسی که قدرت را هدف و الجرم روش میکنند ،در معرض فساد
قرار میگیرند .درپی قدرت شدن و ماندن ،بتدریج ،آنها را از جامعه مدنی

نیز جدا میکند و مشکلها را،از پیهم ،پدید میآورند .پیگرفتن تحول
سازمانهای سیاسی و راهحلها که برای مشکلها یافت میشدند ،ایجاب

میکرد سازمانهای سیاسی در دموکراسیها ،از پیدایش تا سالهای پایانی
قرن بیستم مسیحی ،مدام ،تحت مطالعه بالینی بمانند.

دردهه پایانی آن قرن و دهه نخستین قرن بیست و یکم ،سازمانهای

سیاسی تغییرها به خود دیدهاند .سیاست شناسان و پژوهشگران آینده

رهبریها و سازمانهای سیاسی و شیوههای سازماندهی درآینده را نیز
موضوع کار خویش کردهاند:

در یک دوره ،سازمانهای سیاسی مدار بسته میداشتهاند .مرامها نیز

توجیهگر مداربسته بودهاند .دانش نیز مدار بسته میداشتهاست و بکار
قدرتمداری میآمدهاست .بدینسان ،در سازمانهای سیاسی ،رهبری

تصمیمگیرنده و اعضاء مجری تصمیم او بودهاند .اما ایدئولوژیها اعتبار

باختند و مدارهای دانشها و نظریهها باز شدند و اعضای حزبها هم خود

دانشآموخته شدند و هم به دانش و فن و اطالع دسترسی مستقیم یافتند.

بنابراین ،سازماندهیهای پیشین ناگزیر از تغییر شدند .هنوز سازماندهیها
مدار تمام باز نجستهاند .هنوز ،انسان رهبری کننده و تعیین کننده هدف و

سازمان وسیله نشدهاند .اسطوره سازمان نشکسته و اعضای یک سازمان

تحت «رهبری سازمان» هستند .اما جهت تحول از سازماندهی با مدار
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بسته به سازماندهی با مدار باز است .نظریههای توجیهگر دشمنی،

دارند مدار باز مییابند و آشتی میآموزند .خصومت گرائی جای به
آشتیجوئی میدهد و تشکیل جبههها آسانتر میشود .تحول
سازماندهی دیگر بنیادهای جامعه نیز ،این سمت و سو را دارد.

باوجوداین ،بحران اندیشه راهنما بس شدید است .کاسته شدن از توان

دولتها بخاطر قدرت مهارنکردنی که ماوراءملیها جستهاند ،نیز ،از

توانائیهای سازمانهای سیاسی در برنامهگذاریهای دراز و میان و کوتاه
مدت ،بسیار میکاهد .الجرم ،بحران بیاعتمادی به سازمانهای سیاسی و

بزرگ شدن بدنه بیتفاوت جامعهها را ببارآورده میآورد .بدینسان،

مجموعه بحرانها و مشکلهای حل ناشده ،همچنان از توان رهبریهای
سیاسی میکاهد .با آنکه در رشتههای مختلف دانش اجتماعی و نظریهها،
مدارهای بسته (ایسمها) با جستن پیشوند «پسا» دارند باز میشوند،
فیلسوف و جامعه شناسی چون ادگارمورن ،حل مشکلها و گذار از ناتوانی

به توانائی را در گرو یافتن اندیشه راهنمائی میداند که غرب هنوز بدان

توانا نگشتهاست.

بخش دوم کتاب ،دو فصل یافتهاست :در فصل اول ،اشتراکهای

سازمانهای سیاسی به محک ارکان دموکراسی ،شناسائی وفصل دوم ،در
چهارده قسمت ،عوامل توانمندی و نیز ناتوانی سازمانهای سیاسی شناسائی

و راهکارها پیشنهاد میشوند .و نیز کوشش میشود سازماندهی با مدار باز
شناسائی گردد .در حقیقت ،پرسش امروز و فردا بیشتر از امروز ،ایناست:

اگر در سطح جامعهها ،هنوز ،آمادگی برای دموکراسی شورائی

پدید نیامدهباشد ،آیا در سطح سازمان سیاسی و یا بنگاه اقتصادی

و یا بنیاد خانواده نیز نمیتوان دموکراسی شورائی برپاگردد؟ به
سخن دیگر ،چرا کار وارونه نشود؟ در دموکراسیهای موجود،
بنیادهای جامعه ،از جمله سازمانهای سیاسی ،اداره دموکراتیک
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ندارند .تا بدانجا که میگویند دموکراسی آن نوع سازماندهی
جامعه است که به دیکتاتورها امکان میدهد بنیادهای جامعه را به

دلخواه خود اداره کند .وجود سرمایهساالری و ساالریهای دیگر

فرآورده دموکراسی هستند .گذار از سازماندهی با مدار بسته به
سازماندهی با مدار باز باید تا که گره از کار مشکلها باز شود .اما این نوع

سازماندهی ،نیازمند اصل و اندیشهراهنمائی است که ،بدان ،انسانها

خودانگیختگی خویش را بازیابند و بتوانند در باز و تحولپذیر کردن نظام
اجتماعی ،از راه تغییر سازمانهای مدار بسته به سازمانهای مدار باز،

شرکت کنند.

امروز و فردا بیشتر از امروز ،نیاز به سازمانهائی است که توانائی

سازگارکردن مداوم خود ،با تحول همگانی جامعه و مسائلی که باید حل

کنند ،را داشته باشند .لذا ،افزون بر ویژگیهای همگانی ،بایستهاست که

سازمانهای سیاسی ،همچون وسیله درخدمت انسان بمثابه مجموعهای از
استعدادها ،بکاربردنی در رشد او در استقالل و آزادی ،بنابراین ،تا بخواهی
شفاف و برخوردار از زبان آزادی ،شفاف و سرشار از دوستی و ترجمان
عقل مستقل و آزاد باشند تا که رهبریها الگوهای رشد بگردند.

این سازمانها بایسته است که الگویِ بدیل بگردند .ازاینرو ،بایستی

خالی از تبعیضها و مبارز با تبعیضها باشند و جامعه مدنی را مکان دائمی
خویش بشناسند و بکنند و برای آن که قابلیت زیست خود را به صد درصد

و امکان مرگ خویش را به صفر درصد نزدیک کند ،زمان اجتماعی
عملشان ،نه تنها زمان نسل امروز ،که زمانهای نسلهای آینده را نیز

دربربگیرد .این توانائی بدست نمیآید اگر سازمان سیاسی نتواند با واقعیت
رابطه مستقیم برقرار کند .پس ،چگونه یک سازمان سیاسی میتواند با
واقعیت رابطه مستقیم برقرار کند و به شناسائی علمی آن توانا بگردد،

پرسشی است که کتاب ،برای آن ،پاسخ میجوید.
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و بنابراین که تحول همگانی ،سازمانها را ناگزیر میکند تحول

پذیری خود را به حداکثر برسانند و بنابر این که همکاریهای
کوتاه و میان و درازمدت میان سازمانهای سیاسی ضرور میشوند،

سازمانها ناگزیر باید توانائی ائتالف و بسا تشکیل جبهه را پیدا کنند.

بدینخاطر ،بایستهاست که این سازمانها مدارهای اندیشههای
راهنما و سازماندهی سازمانهای خود را باز کنند :اندیشه دشمن ساز

را با اندیشه دوست ساز و سازمان قرارگرفته برپایه تضاد را با سازمان
گشوده بر روی همکاری جانشین کنند.

و اینهمه نیاز دارد به رهاکردن قدرت بمثابه هدف و روش و جانشین

آن کردن استقالل و آزادی ،بنابراین ،تبدیل نکردن سازمان سیاسی به
کارخانه تولید مصلحت و حاکم کردن آن بر حق .بنابراین ،جداکردن

تکلیف از حق و وصل کردنش به مصلحت ضرور است .و این انقالب

نیازمند دو کار است :خودداری از تبدیل علم و فن به مرام ،به سخن

دیگر ،خارج کردن علم و فن از خدمت قدرت و گماردن آن به

خدمت رشد انسانها در استقالل و آزادی و بر میزان عدالت
اجتماعی.

بدینقرار ،کتاب نزدیک به تمام دستآوردهای تجربهها و مطالعهها را

و روشها یی را در بر دارد وپیشنهاد میکند که برای شرکت در رهبری
تحول نظام اجتماعی موجود به نظام اجتماعی باز و تحول پذیر و همواره
بدیل خویش شدن وقتی هدف رشد انسان در استقالل و آزادی بر میزان

عدالت اجتماعی است ،ضروری است.

شنبه  22بهمن  3131برابر  33فوریه 2135
ابوالحسن بنیصدر
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بخش اول

در شناسائی سازمانها و احزاب سیاسی
در این بخش ،نخست قدرت را شناسائی میکنیم .چراکه ،در غرب،

بنابر تعریف علمای علم سیاست ،سیاست روش رسیدن به قدرت و ماندن
در قدرت و بکاربردن قدرت برای متحقق کردن هدفی که بر وفق مرام

تعیین میشود را در بر میگیرد .ودر فصلهای دوم و سوم احزاب سیاسی و
گرایشهای مرامی و انواع سازماندهیهای آنها را در دموکراسیهای بر اصل

انتخاب ،شناسائی میکنیم .در فصل چهارم ،از وضعیت حزبهای سیاسی
در سالهای پایانی قرن بیستم و چهارده سال اول قرن بیست و یکم سر در

میآوریم .بدیهی است نقدهایی که بعمل آمدهاند را از یاد نمیبریم .چراکه،
به یمن نقدها ،در بخش دوم ،رهبری درخور جامعه باز و تحولپذیر را می

یابیم.
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فصل اول
در باب قدرت چیست؟
قدرت چیست و چگونه پدید میآید:
نخست بدانیم که قدرت معنائی جز توانایی دارد .توانائی صفت و

بیانگر استعدادها و فضلهای انسان است :توانائی اندیشیدن ،توانائی علم

جستن ،توانائی رهبری کردن و ...و در زبانهای غربی ،قدرت ،دست کم 6
معنی جستهاست:

توانائی و توانائی قانونی انجام کاری و سلطه یکی بر دیگری و خاصه یا

خاصههای کسی و یا مادهای و اختیار در سلسله مراتب (تحت امر مافوق
بودن مادون) در هریک از بنیادهای جامعه و حوزه اختیار (قوه مجریه و
قوه مقننه و قوه قضائیه) و آمریت و یا حاکمیت دولت.

درگذشته ،قدرت داشتهای تصور میشد که هرکس به میزانی که از آن

داشت ،بر کس و یا کسانی که آن را نداشتند ،آمریت و سلطه میجست .اما

در دهههای اخیر ،این پرسش بمیان آمد :آن داشتهای که قدرت است
چیست؟ چون این نوع از قدرت از خود وجودی نداشت ،فیلسوفان و

جامعه شناسان پذیرفتند که این رابطه مسلط – زیر سلطه است که آن را
قدرت مسلط بر زیر سلطه باید خواند .بدینقرار ،بدون چنین رابطهای
قدرت وجود ندارد و چند و چونئ هر رابطه چند و چون قدرت است.

در ذهن اکثریت بزرگ مردم ،در جامعههای مختلف ،قدرتی که بیانگر

رابطه مسلط – زیر سلطه گشته ،توانائی را از یادها برده است .راستی اینست
که قدرت جانشین توانائی شدهاست .چنانکه خداوند قادر را نه خداوند
توانا که خداوند مطلقا زورمند تصور میکنند .از اینرو است که رابطه با
او را نه رابطه توانائی نسبی (انسان ) با توانائی مطلق(خدا ) که رابطه بی

زور با مطلقا با زور باور کردهاند .لذا ،نه از راه بکار انداختن استعدادهای
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خویش (= توانائی) که از راه بیتوان گرداندن خود با او رابطه برقرار می

کنند .نتیجه خود ناتوان (= بیزور) انگاری این شده است که  33درصد
مردم جهان ،به اندازه  3درصد ثروت دارند و این 3درصد برآنها والیت

مطلقه دارد .قدرت ،سلطه این  3درصد با آن  33درصد است.
قدرت را به ویژگیهایش بشناسیم:

 .3قدرت وجودمند نیست .وقتی رابطهای رابطه مسلط – زیر سلطه است،
این رابطه را قدرت گویند .پس آنچه هست این رابطه است .بدینقرار،

والیت کسی بر دیگری ،چه رسد والیت مطلقه فقیه بر یک جامعه ،ترجمان
بکار رفتن زور توسط مسلط بر زیر سلطه است .چون در رابطه قوا ،والیت

جز بکار بردن زور ،نیست و نمیتواند باشد ،والیت مطلقه فقیه ،در
حقیقت ،اختیار مطلق به زوردادن ،بنا بر این ،نافی خدا و حقوق انسان،
از جمله ،حقوق و کرامت انسانی مدعی داشتن والیت مطلقه است.

 . 2چون قدرت بیانگر چند و چون موقعیت مسلط نسبت به زیر سلطه

است ،بمثابه موقعیت مسلط و موقعیت زیر سلطه ،فرآورده تضاد است.

بدینسان تضاد ،ذاتی هر رابطه قوائی است .به سخن دیگر ،هرگاه بخواهیم
بدانیم از چه نوع قدرتی سخن بمیان است ،ناگزیریم بدانیم موقعیتها از چه

نوع تضادی پدید آمدهاند.

 . 1با وجود این که قدرت هستیمند نیست ،هستیمندی وجود دارد که در

رابطه مسلط – زیر سلطه ،تغییر جهت میدهد و ویرانگر میشود و آن نیرو
است .نیرو ،در حال طبیعی خود ،بکار زندگی میآید .اما ،در رابطه مسلط

– زیر سلطه ،زور میشود و در مرگ آوری و ویرانگری نقش پیدا میکند.
زور همان نیروی وجودمند است اما تغییر جهت دادهاست .لذا ،به محض
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گسستن رابطه مسلط – زیر سلطه ،طبیعت خویش را که نیرو است ،باز می

یابد .توجه به این ویژگی ،تا بخواهی مهم است .چرا که اگر  33درصد زیر

سلطه ها بدانند زوری که  3درصد در نگاه داشتن آنها در موقعیت زیر

سلطه بکار میبرد ،همان نیروئی است که از آنها میستاند ،چاره کار را که
بیرون رفتن از روابط مسلط – زیر سلطه است ،در مییابند و بسا با جانشین

کردن رابطه قوا با رابطه حق با حق یا رابطه های آزاد ،جهان را سرای
استقالل و آزادی انسان میکنند.

 .4با این که قدرت وجودی از آن خود ندارد ،همه او را «میبینند» و می

خواهند .درهمه جا حاضر است .اندازه مرگ و ویرانگری در هر جامعه و

در جامعه جهانی ،گویای حضور این خدای نامرئی در زندگی انسانها است.

همگان آن را میبینند و برایش وجود مستقل قائل میشوند .اما اگر از آنها
بپرسی قدرت چیست؟ نمیتوانند پاسخ روشنی به این پرسش بدهند .چراکه
قدرت این ویژگی بس فریبنده را دارد که بی وجود خود را حجاب میکند

و واقعیت را میپوشاند :انسانها قدرت بی وجود را میبینند اما رابطه مسلط
– زیر سلطه را که میان خود برقرارکردهاند ،نمیبینند .اگر اکثریت بزرگ
میدانست که قدرت همین رابطه است و برآن میشد آن را تغییر دهد،
دنیای ما دنیائی دیگر نمیشد؟

احتمال دارد خوانندگان بپرسند :پول آیا از خود وجودی ندارد و

قدرت نیست؟ پاسخ میدهم :نه ،پول ،منهای روابط قوا ،وجود ندارد.

خرید و فروش ،یکی از رابطههای قوا است .بسیار رابطههای قوای دیگر
وجود دارند که پول ترجمان چند و چون آنها است .از آنجا که انسانها پول

را میبینند و رابطههای قوا را نمیبینند ،پول خود عاملی میشود که در
انقیاد بیشتر آنها بکار میرود.
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 .5اینک که میدانیم قدرت ،بیانگر رابطه مسلط – زیرسطه است ،می

توانیم بدانیم چرا قدرت بیقرار است .بیقراری ذاتی رابطه مسلط – زیر
سلطه است .زیرا بمحض تغییر رابطه ،موقعیت و وضعیت دو طرف رابطه
تغییر میکنند .اگر رابطه قطع شود ،چون رابطه نیست ،قدرت نیز نیست.
از اینرو،

 .6قدرت بدان خاطر که مثل جیوه بیقرار است ،بیشتر از این ،چون با
بریدن رابطه نیست میشود ،دارندگان موقعیت مسلط نیاز دارند به دوام

رابطه مسلط – زیر سلطه .زیرا اگر قرار بر ناپایداری این رابطه باشد ،با
رها شدن دو طرف از این رابطه ،قدرت نیست میشود .بدینخاطر است

که باورهای دینی و مرامی و نظام ارزشی و اخالق و قانون و نیز نیروهای

محرکه – وقتی در ویرانگری بکار میروند -اسباب ذهنی و عینی دوام
رابطه مسلط – زیر سلطه را فراهم میآورند :موقعیتها در سلسله مراتب
اجتماعی ،توجیه میشوند .تبعیضها بسود «برتر»ها توجیه میشوند.
ناتوانی اکثریت بزرگ توجیه میشود .ترسها و یأسها توجیه میشوند .و...

نیک که بنگری ،میبینی چند وچون دین و اخالق و نظام ارزشی توجیه
کننده روابط قوا هستند .از اینرو است که جامعه برای آنکه جامعه

انسانهای مستقل و آزاد بگردد ،نیازمند بیان استقالل و آزادی است تا
اعضای آن بتوانند رابطه زور با زور را با رابطه حق با حق جانشین کنند.

 .7ویژگی بس مهم دیگر قدرت اینست که نمیتواند فراگیر بگردد .زیرا
تمامی رابطههای انسانها رابطه قوا نمیشوند .چراکه اگر رابطه قوا بشوند،

تضاد همه با همه جامعه را منحل میگرداند .این ویژگی ما را آ گاه میکند
که رابطه طبیعی رابطه حق با حق است .برای این که هم حق هستیمند
است و زندگی در گرو عمل به حق است و هم اندازه رابطه های حق با

حق ،میزان سالمت هر جامعه و میزان تولید و بکار رفتن نیروهای محرکه
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را در رشد ،بدست میدهد .پس اگر بخواهیم بدانیم ایرانیان چرا اسیر

والیت مطلقه فقیه هستند و رشد نمیکنند ،میباید ببینیم سهم کدام یک
از دو رشته رابطهها ،رابطه زور با زور و رابطه حق با حق ،در مجموع رابطه

ها بیشتر است.

قدرت ویژگیهای تعیین کننده دیگری دارد که ذاتی رابطه مسلط – زیر

سلطه هستند:
 .8تمرکز طلب است و مدام باید برخود بیفزاید تا برجا بماند .اما قدرت
که از خود وجودی ندارد ،چگونه میتواند تمرکز طلب باشد وقتی دربقا،

نیازمند بزرگ شدن باشد؟ پاسخ اینست :رابطه مسلط – زیر سلطه ،یک

رشته دینامیک ها ببار میآورد .دینامیکهای رابطه مسلط – زیر سلطه ،را

پیش از این ،مطالعه کردهام (از جمله در کتاب توتالیتاریسم) ،اینک خاطر

نشان میکنم که وقتی میتوانیم بگوئیم قدرت بکار نرفت و یا نمیرود ،که
رابطه مسلط – زیر سلطه قطع شده باشد و یا قطع بگردد .چرا که با قطع

رابطه ،قدرت نیز وجود ندارد .پس دائم میباید بکار رود .میپرسید قدرتی
که رابطه است ،چگونه دائم بکار میرود؟ پاسخ اینست که باز قدرت

پوشش است برای این که ما انسانها نبینیم آنچه بکار میرود نیروهای

محرکهای هستند که ما خود تولید میکنیم .و چون این نیروها در رابطه
مسلط – زیر سلطه بکار میروند ،هربار که بکار میروند ،از جمله ،نابرابری

را بیشتر میکنند .برای مثال ،پول که به شرح باال بیان کننده روابط مسلط

– زیر سلطه است ،در مقام تعیین کننده مالکیت مسلط بر نیروهای محرکه،

مرتب نزد سلطه گر ،متمرکز و بزرگ میشود .اطالع از این ویژگی ،انسانها

را از ویژگیهای دیگر قدرت آگاه میکند:
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 .3مؤلفههائی که ما مؤلفههای قدرت تصورشان میکنیم ،بدین خاطر که
در روابط قوا بکار میروند ،هرگز نزد اکثریت بزرگ جمع نمیشوند .به

این دالیل:

الف  -رابطه مسلط – زیر سلطه ،میان اقلیت در موقعیت مسلط و اکثریت
در موقعیت زیر سلطه برقرار میشود .عکس این رابطه ،رابطه قوا نمیشود.
زیرا قدرت برای این که از آن اکثریت بزرگ شود ،میباید پخش شود و
با پخش شدن ،ویژگی متمرکز و بزرگ شدن را از دست میدهد و منحل

میگردد.

ب – بمحض این که اکثریت بزرگ این فریب را میخورد که در روابط

قوا ،موقعیت مسلط را یافتهاست و برآن میشود «قدرت خود» را برضد
اقلیت بکار برد ،ناگزیر ،اختیار را به گروهی میسپارد و مؤلفههای قدرت

را نیز به او میسپرد ،تا به نمایندگی از اکثریت« ،قدرت» را برضد اقلیت

و یا اقلیتهای مزاحم بکار برد .جز این کاری نمیتواند بکند .زیرا قدرت

نامتمرکز وجود ندارد تا بکار رود .از آن پس ،رابطه اقلیت مسلط با

اکثریت زیر سلطه ،در شکلی دیگر ،بازسازی میشود (امری که در پی
انقالب ایران واقع شد) .افزون بر این،
 .31قدرت قابل تقسیم نیست .بدین خاطر که رابطه مسلط – زیرسلطه را
نمیتوان تقسیم کرد .توجه به این ویژگی به انسانها امکان میدهد دریابند
ایدئولوژیهائی که وعده تقسیم قدرت را میدهند و مدعی میشوند هر فرد
را از قدرت برخوردار میکنند ،تا کجا فریبکارند .درحقیقت ،با باوراندن
این دروغ ،رابطه قوا در سطح فرد با فرد و گروه با گروه و ملت با ملت را،
اجتناب ناپذیر و بسا طبیعی میقبوالنند.
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 .33در عوض ،قدرت قابل انتقال هست .زیرا ،در هر رابطه قوائی ،جای

مسلط و زیر سلطه میتواند تغییر کند .ویژگی بی قراری قدرت را پیش از

این شناختیم .آن ویژگی با این ویژگی همواره همراه است.
 .32قدرت به ضرورت ویرانگر است .چون بیانگر تضاد قوا است و از
ویرانی پدید میآید ،رابطه مسلط – زیر سلطه ،ویرانگر و مرگبار است .چرا
که نیروهای محرکه از راه تخریب متمرکز و بزرگ میشوند .اگر انسانها
از این ویژگی قدرت ،همان رابطه مسلط – زیر سلطه ،آگاه بودند ،از آغاز

میدانستند که سرمایه داری تا کجا میتواند ویرانگر باشد و به آن تن نمی

دادند و استبداد فراگیر سرمایهداری که اینک محیط زیست را دارد درکام

مرگ فرو میبرد و فقر بر فقر میافزاید ،برقرار نمیشد.
 .31قدرت (= روابط مسلط – زیر سلطه) به همان اندازه که عرصه
اکثریت بزرگ را محدود میکند ،قلمرو بکار رفتن زور توسط اقلیت

مسلط را گسترده تر میکند .یک نگاه به رابطه اقلیت مسلط در جامعه
امروز ایران بر اکثریت زیر سلطه ،اهل خرد را از تنگ شدن مداوم و روز

افزون عرصه زندگی اکثریت بزرگ و بسط دایره «والیت مطلقه» اقلیت

کوچک ،گرفتار حیرت میکند.

 .34فریب بزرگ در همه قرون اینست که اکثریت بسیار بزرگ انسانها

میپندارند قدرتی وجود دارد که حق را به حق دار میرساند .غافل از این

که قدرت مطلقا نمیتواند با حق رابطه برقرار کند و نسبت قدرت به حق،

نسبت تضاد است .توضیح این که قدرت بدین خاطر که رابطه زور با زور
است و رابطه حق با حق نیست ،پس وقتی وجود دارد که جانشین رابطه

حق با حق شده باشد .بدینقرار ،وقتی رابطه قوا برقرار است ،رابطه حق
با حق نیست و وقتی رابطه حق با حق برقرار است ،رابطه قوا نیست .و
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اگر اکثریت بسیار بزرگ از این واقعیت آگاه میبود چرا تن به اطاعت از

اقلیتی میداد که مدعی میشد قدرت را بکار میبرد که اکثریت به حق خود
برسد؟ این اکثریت اگر میدانست که والیت فقیه و هر والیت دیگری،

بدین خاطر که رابطه قوا میان اقلیت و او است ،ضد حقوق او است و

وجودش برخورداری از این حقوق را ناممکن میکند ،البته فریب «قدرت
صالح»« ،قدرت مترقی»« ،قدرت انقالبی» و ...را نمیخورد .جهان ما،
سرای استقالل و آزادی میگشت.

 .35ویژگی پانزدهم به ما میگوید چرا قدرت مصلحت را میسنجد و

جانشین حق میکند .زیرا بدون این جانشینی ،رابطه قوا برقرار نمیشود،
مسلط و زیر سلطه پدید نمیآیند تا ما آن را قدرت مسلط بر زیر سلطه
بنامیم .پیش از این ،در هر فرصت ،خاطر نشان کردهام که حق را انسانها

دارند و مصلحت را قدرت برضد این حق میسازد و جانشینش میکند.
اینک ،به یمن اطالع از ویژگیهای قدرت ،میدانیم که رابطه قوا ،تا زمانی

که مصلحت ساخته و جانشین حق نگردد ،برقرار نمیشود .اما مصلحت

را همواره داوطلب سلطهجوئی ،در مقام سلطهجوئی ،نمیسازد .اغلب،

نامزد سلطهپذیری آن را میسازد و ،بدان ،خود را در موقعیت زیرسلطه قرار

میدهد .او است که دیگری را برآن میدارد داوطلب سلطهگری بگردد.

بدیهیاست تا زمانی که دو نامزد سلطهگری و سلطهپذیری ،بر سر مصلحت
توافق نکنند و آن را جانشین حق نگردانند ،رابطه مسلط  -زیرسلطه،

بنابراین ،قدرت ،پدید نمیآید.

این واقعیت که اکثریت بزرگ در جامعه ها زیر سلطه اقلیت کوچک

هستند ،بما میفهماند اکثریت بزرگ ،به میزانی که خالء حقوق و دانش و
فن و خالءهای دیگر را با زور پر میکند ،سلطه پذیر میشود .بسا نمیداند
زوری که اقلیت برای سلطه بر او و بهرهکشی از او بکار میبرد ،نیروئی

است که از او میستاند .غفلت از حقوق ذاتی انسان و حقوق ذاتی جامعه
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ای که او تشکیل دادهاست ،مهمترین خالئی است که تشکیل دهندگان

اکثریت بزرگ ایجاد میکنند و خود آن را باز زور پر میکنند .این واقعیت،
ما را از واقعیت بس مهم دیگری آگاه میکند:

خالءها به دستگاههائی میمانند که نیروی سازنده را در زور ویرانگر از

خود بیگانه میکنند .آنها که زور را یکی از مؤلفه های قدرت خواندهاند،
از توجه به این مهم که بدون خالء نیرو به زور بدل نمیشود و در ویرانگری

بکار نمیرود ،غافل ماندهاند:

 .36دانستیم که قدرت رابطه قوا است .با وجود این ،میدانیم که ثروت
و دانش و فن و نیز نیرو وجود دارند .تافلر بر این است که این سه مؤلفه

های قدرت هستند و میگوید :در تألیف ،زمان به زمان ،سهم دانش و فن
بیشتر میشود .اما اگر مؤلفه ها را ،یک به یک ،وارسی کنیم ،میبینیم:

● ثروت رابطهای است که انسانها با کار و حاصل کار خود و دیگر نیروهای
محرکه و با طبیعت (زمین و منابع موجود درآن) برقرار میکنند .این رابطه
را مالکیت میگویند .اما تا وقتی این مالکیت رابطه قوا نشود و سلطهگر
و زیرسلطه پدید نیاورد ،مؤلفه قدرت نمیشود.

● دانش و فن ،یافته عقلهای مستقل و آزاد هستند و بطور طبیعی ،در رشد

انسانها و کمال جستن در استقالل و آزادی آنها کاربرد دارد .از این رو ،تا

زمانی که رابطه مسلط – زیرسلطه برقرار نشود ،مؤلفه قدرت نمیشود .به

سخن دیگر ،خالء رابطه حق با حق ،باید تا که رابطه مسلط – زیرسلطه

برقرار شود و دانش و فن مؤلفه قدرت (= سلطه سلطهگر بر زیرسلطه)
بگردد.

● اما اگر مالکیت ترجمان رابطه مسلط – زیرسلطه میشود و دانش و فن
مؤلفه قدرت میگردد ،بدینخاطر است که انسان به اندیشه راهنما نیاز
دارد .از اینرو ،تا زمانی که اندیشه راهنما بیان قدرت نشود ،انسانها از

حقوق غافل نمیشوند و قدرتی بوجود نمیآید .در حقیقت ،خالء حاصل
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از غفلت از حقوق همواره همراه است با اندیشه راهنما شدن بیان قدرت.

وجود این خالء نزد اکثریت بزرگ است که او را دستیار بیگانه کردن بیان
استقالل و آزادی در بیان قدرت میکند .و در تألیف قدرت ،اندیشه

راهنما ،نقش بزرگ ترین مؤلفه را بازی میکند.

● و زور که تافلر آنرا سومین مؤلفه قدرت شمرده است ،جز نیروئی که
تغییر جهت میدهد و در ویرانگری بکار میرود ،نیست .و به ترتیبی که
دیدیم ،بدون وجود خالءها ،نیرو در زور از خود بیگانه نمیشود.
هرگاه برآن شویم نقد تافلر را کاملتر کنیم ،گوئیم:

● میدانیم که ایدئولوژی سازان ،با توجه به نقش ندرت در تنظیم رابطه
انسان با قدرت ،آرمان شهر خود را آرمان شهر وفور توصیف کردهاند .در

اقتصاد توحیدی ،توضیح دادهام که ندرت فرآورده روابط قوا و فرآورنده

رابطه مسلط – زیرسلطه است .در طبیعت ،هر چیز به اندازه وجود دارد.
به سخن دیگر ،هرگاه تولید فرآوردهها و خدمتهای ویرانگر به صفر میل

کند و تولید فرآوردهها و خدمتها نیازهای انسان را ،در جریان رشد،
برآورند ،ندرت برجا نمیماند و عامل برقراری روابط قوا نمیگردد.

باوجود وفور ،رابطه قدرت پدید نمیآید .این کمیابی ،بمثابه خالء

فراوانی است که مالکیت را بیانگر رابطه قوا و نیرو را زور میکند و آن

مالکیت و این زور ،خود را جانشین حق میگردانند :رابطه حق با حق
جای خود را به رابطه زور با زور میدهد .بدینقرار ،اقتصاد ندرت ساز،

نیز مؤلفه قدرت است و زمان ما میگوید که این اقتصاد که این و آن بیان
قدرت ،توجیهش میکنند ،دانش و فن را در تشدید کمیابی بکار میبرد

(پیشخور کردنها و از پیش متعین کردن آینده).
 .37و نیز ،از بارزترین ویژگیهای قدرت – که نظریه سازانش هم اغلب از
آن غافل میشوند – تابعیت استعداد رهبری انسانها از قدرت ،در رابطه

مسلط – زیرسلطه است .تصور همگان ایناست که قوه رهبری زیرسلطه
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تابع قوه رهبری مسلط است .حال این که مسلط بسا بیشتر از زیرسلطه،

استقالل و آزادی خود را از دست میدهد و تابع جبر قدرت میشود.

توضیح اینکه نظر به میل قدرت به بزرگ و متمرکز شدن ،قدرت رهبری
کننده او میگردد .چراکه او ،از بیم از «دست دادن قدرت» ،برده

قدرتمداری میشود .بدینسان ،جبر قدرت سلطهگر و زیر سلطه را گرفتار

خود میکند و هردو خدمتگزارش میشوند .با این تفاوت که بیم زیرسلطه
از خالء است و سلطهگر از تغییر رابطه میترسد .زمانه به زیرسلطه آموخته

است که با هر تغییری ،تنها مسلطهای جدید جانشین مسلطهای پیشین می

شوند .و چون برآن نمیشود که بداند چرا تغییر او را از موقعیت زیرسلطه

رها نمیکند ،بیشتر از سلطهگر از تغییر میترسد .نقش سانسورها ایناست
که اکثریت بزرگ هیچگاه نداند نظام اجتماعی باز و تحول پذیر نیز ایجاد

کردنی است و در این نظام ،قوه رهبری انسانها از استقالل و آزادی
برخوردار میشود.

بدینقرار ،نخبهگرائی بدین توجیه که قدرت هرگاه در اختیار اکثریت

بزرگ قرار بگیرد ،مرگ و ویرانگری و فساد ببار میآورد ،از اینرو ،میباید
در دست «نخبه صالح» باشد ،از ویژگیها ،خاصه این دو ویژگی مایه و بر
اینها پایه میگیرد :یکی اینکه قدرت هرگز در دست اکثریت بزرگ قرار

نمیگیرد .به سخن دیگر ،سلطه اکثریت بر اقلیت ،بخاطر جبر تمرکز و
بزرگ شدن قدرت ،ناممکن است و دیگر اینکه ،چون در رابطه قوا،
همواره ،اکثریت بزرگ تحت سلطه اقلیت کوچک است و فکر ثابت

اکثریت گشته است که در هر تغییر ،تنها سلطهگرهای جدید جانشین سلطه
گرهای پیشین میشوند .دورتر ،انواع اصلی را شناسائی میکنیم.

 .38به یمن ویژه گیهایی که تا اینجا ،شناختهایم ،میتوانیم دریابیم چرا
قدرت این ویژگی را نیز دارد که دلیل رابطهای که قدرت میخوانیم و
دلیلهای اوامر و نواهی که جا و موقعیت انسانها را در روابط قدرت معین
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می کنند و انسانها مجبور به اطاعت از آنها هستند ،نه در خود رابطه و نه

در خود اوامر و نواهی هستند .یکبار دیگر ،به اندیشه راهنما و اهمیت آن،

باز میرسیم :رابطه و اوامر و نواهی (= قانونها و مقررات) نیاز به توجیه
دارند و توجیهگری را بیانهای قدرتی که اندیشههای راهنما هستند ،برعهده

میگیرند .و انسان غافل است که دلیل حقانیت حق در خود حق است اما
دالیل امرها و نهیهای تنظیم کننده رابطه او با قدرت ،در آنها نیستند ،در
بیرون آنها هستند .دلیل رابطه با قدرت نیز در این رابطه نیست ،در بیرون

آناست.

چنانکه دلیل والیت فقیه بر جامعه ،یا دلیل والیت حزب «انقالبی» بر

جامعه ،در رابطه آن یا این با جامعه نیست .دلیل اولی شرع است به استناد
روایت و دلیل دومی ایدئولوژی است .حال آنکه استعداد رهبری را هر

موجود زنده ای دارد .در حال رها از روابط قوا ،استقالل و آزادی ،ذاتی
استعداد رهبری هر انسان هستند .پس وقتی میگوئیم هرکس خود خویشتن

را رهبری میکند ،دلیل ،وجود دو حق استقالل و آزادی ،در قوه رهبری

هرکس است .در برابر ،رهبری یکی بر دیگری ،دلیلی در خود ندارد ،نیاز
به توجیه دارد و این توجیه است که بیان قدرت برعهده میگیرد.

بدینقرار ،کار آن بخش از شرکت کنندگان در انقالب بزرگ ایران که

تحول از جامعه «عوام کل االنعام» به جامعه رهبران را هدف خویش
گرداندند ،کاری بس مشکل است .ساختن چند بنا که از باد و باران گزند

مییابند ،نیست ،زدودن رسوبات زورباوری از پندار و گفتار و کردار
همگان است .بنای جمهوری شهروندان است .ایناست آن کار که صبر
ایوب در استقامت و خسته و مأیوس نشدن از کوشش را میطلبد .و می

دانیم که ایوب شدن نه کاری آسان است و وفای به عهد با این هدف،
طاقت شکن است .انگشت شمارند آنها که این صبر را میجویند و این

عهد را نمیشکنند  ،آنها که قدر بیان استقالل و آزادی را بمثابه اندیشه

راهنما میدانند ،اینانند.
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 .33اگر خودانگیختگی ویژگی حق است ،ضدیت با خود انگیختگی
ویژگی قدرت است .قدرت ،چون رابطه مسلط – زیر سلطه است ،با عمل
اندیشه و عمل خود انگیخته ،سازگار نیست .در عوض ،بنفسه ،دستور

است از مطاع به مطیع .ویژگی انتقال رهبری از مسلط و زیرسلطه به قدرت
به ما میگوید چرا هر دو از خود انگیختگی ،همان استقالل و آزادی،

خویش غافل و از آن محروم میشوند .اینک میدانیم چرا بهمان اندازه که
در یک جامعه ،انسانها در رابطه قوا زندگی میکنند ،میزان خود

انگیختگی ،در نتیجه ،بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد ،کمتر و بکار
افتادنشان در فعالیتهای ویرانگر بیشتر میشود .و نیز میدانیم چرا وقتی

عقل از خود انگیختگی خویش غافل میشود ،از بکار بردن استعداد خلق

ناتوان میگردد .بدینقرار ،جامعههائی که در آنها ،زندگی بیشتر در عمل به

امرها و نهیها ،ناچیز میشود رشد نمیکنند و اندازه ابتکار و ابداع و کشف
و خلق رو به کاهش مینهد .این کاهش تولید نیروهای محرکه را کمتر و
بکار افتادن آنها را در رشد ،از آنهم کمتر میکند .از این رهگذر ،به این

قاعده مهم راه میبریم:

کاهش خود انگیختگی و افزایش نقش امرها و نهیهای قدرت فرموده

در زندگی ،کار رابه آنجا میرساند که میزان تخریب بر میزان سازندگی
زندگی فزونی میگیرد .این فزونی عامل مرگ میشود .مرگ محیط زیست
و مرگ زیندگان .بدینخاطر است که قدرت ضد حیات است.

در اینجا ،یک پرسش مهم محل پیدا میکند :قدرتمدارها بسیار می

گویند :برای فردای بهتر ،امروز ،باید با بکاربردن زور ،موانع تحول را از

پیش پا برداشت .اگر آنها که وسیله بکار رفتن زور میشوند و اکثریت

بزرگ از نوع رابطهای آگاه باشند که قدرت با زمان و مکان دارد ،فریفته
این فریب نمیشوند و حال و آینده خود را به زور ویرانگر نمیسپرند:
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 .21اگر زمان آزادی بینهایت است ،زمان قدرت ،هرگاه بتواند مطلق
بگردد ،صفر است .پس ،قدرت نمیتواند هستی را از میان بردارد ،زیرا

نمیتواند مطلق بگردد .اما چرا زمان قدرت هم اکنون و هم اینجا است؟
زیرا همانطور که قدرت قابل توزیع نیست و اکثریت بزرگ نمیتواند آن

را «مالک» شود (در واقع به مالکیت آن در میآید) ،پخش قدرت در
سطح بزرگ و دراز شدن زمان آن ،از میانش بر میدارد .توضیح اینکه

قدرت بمثابه رابطه مسلط – زیر سلطه ،در جا و زمان معین میتواند
برقرار شود .احتمال و یا امکان برقرار شدن رابطه قدرت ،یک

ساعت بعد و در همینجا ،قدرتی در هماکنون شمرده نمیشود.

برقرار شدن چنین رابطهای هماکنون اما در مکانی دیگر ،در اینجا
قدرت نمیشود .افزون بر این ،هراندازه زمان طوالنیتر و مکان

بزرگتر ،برقرار شدن رابطه قدرت نامیسرتر .باوجود این ،بنابر

تعریف علم سیاست از سیاست ،سیاست روش رسیدن به قدرت و ماندن
بر قدرت و بکاربردن قدرت است .بدینسان ،زمان آینده است .به سخن
دیگر ،فعالً قدرت وجود ندارد و در آینده باید بدان رسید .در واقع ،قدرت

رابطه ای است که در حال حاضر نیست و قدرت طلب تالش میکند
برقرارش کند و ،در آن ،خود موقع و موضع مسلط را بجوید.

با اینحال ،پول ،بمثابه «قدرت بر» رابطه دارنده را با زمان برقرار می

کند .زیرا ،همواره ،میتواند در رابطه قوائی بکار رود که ،به آن« ،رجحان

نقدینه» میگویند .بدینخاطر که به دارندهاش این امکان را میدهد که از
فرصتهای معاملههای سود آور ،در حال و یا در آینده ،استفاده کند .اال این

که تا رابطه قوائی برقرار نشود ،فرصت بکار انداختن نقدینه و سود بردن،

پدید نمیآید .اما رجحان نقدینه با خطر زیان همراه است .هراندازه نا امنی

ها بیشتر ،خطرهای درکمین بیشتر و بزرگتر .از اینرو ،نبود امنیتها،

زمان رجحان نقدینه را کوتاه میکند ،پول سرمایه نمیشود و از راه تولید

عمل نمیکند و در انواع سوداگریها بکار میافتد و فرصت رانت خواری
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را مغتنم میشمارد .بدینقرار ،تفاوت اقتصاد مصرف محور و اقتصاد تولید

محور ،از جمله ،در نوع بکار رفتن پول است .قدرت بدینخاطر که زمان
عملش کوتاه مدت است و زمان فعالیتها را کوتاه میکند ،در جریان تمرکز

و بزرگ شدنش ،زمان فعالیتهای اقتصادی را نیز کوتاه و کوتاهتر میکند.

بدین قرار ،قدرتی که توجیه خود را از برداشتن موانع برای ساختن آینده

آرمانی میگیرد ،آینده سوز و خود مانعی است که مادر مانعهای دیگر است.
از جمله ،با مصرف محور کردن اقتصاد ،رشد اقتصادی را ناممکن میکند

که خود بعدی از ابعداد رشد انسانها و جامعه آنها است .و
 .23قدرت روشی جز زور ندارد .زور حاصل جهت ویرانگر دادن به نیرو
و بکاربردنش در ویرانگری است .پس ،بهیچرو قدرت روش رشد نمیشود

زیرا نمیتواند جز روش خود بشود که ویرانگری است .گرفتار جبر بکار

رفتن در ویرانگری است .زیرا اگر بکار نرود منحل میشود .در ویرانگری
بکار میرود تا متمرکز و بزرگ بگردد .در جریان متمرکز و بزرگ شدن،
ویرانی بر ویرانی میافزاید .مانع از میان بر نمیدارد ،مانعها میسازد و بر

مانعهای موجود ،تلمبار میکند.

بدینسان ،این توجیه که امروز قدرت را بکار باید برد و موانع را از سر

راه بهزیستی در فردا برداشت ،دروغ است .توجیهی است که عقل قدرتمدار
بقصد فریب دادن میسازد .در حقیقت ،از ویژگیهای قدرت یکی ایناست
که عقل برده خود را از استعداد خلق غافل و توجیهگر میکند .چرا این

این دروغ پذیرفته میشود؟ بخاطر قدرتمدار بودن عقلها و خو کردن آدمیان
به پیروی از اقلیت قدرتمدار .حال اینکه اگر آدمها در بکار بردن زور- ،

که بسا ،در هر روز ،بارها ،بکار میبرند -تأمل کنند ،در مییابند که بکار

بردن زور ،مشکلی راحل نمیکند ،بلکه مشکل بر مشکل میافزاید .برای

مثال ،آدمی که نمیداند در یک قوطی را ،چگونه باید باز کرد و یا وسیله
درب باز کن را خریده است اما نمیداند چگونه باید بکارش برد و به جای
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شکیبائی در یافتن فن ضرور ،زور بکار میبرد ،غیر از نیرویی که در

ویرانگری بکار میبرد ،بسا قوطی را میشکند و وسیله را خراب میکند.

دانشجوئی هم که در امتحان تقلب میکند تا مدرک پایان تحصیل را
بگیرد ،با این توجیه که چون مشغول کار شوم ،هرآنچه را الزم باشد ،می

آموزم ،آن هنگام ،هم فرصت آموختن نمییابد و هم دانش و فن کار را نمی
داند و خرابکار میشود.

بدینقرار ،قدرت ،بنابر طبیعت خویش ،زمان سوز است .پیشخورکننده

آینده است و انسانها را نه به آرمان شهر که به شوره زار زندگی سوز راه می

برد .چراکه خود روش خویش است و روشش ویرانگری است.

 .22قدرت از خود بیگانگی است .فرآورده از خود بیگانه کردن رابطه حق

با حق به رابطه قدرت با قدرت است .و این از خود بیگانگی ،با از خود

بیگانه کردن رابطههای حق با حق به قدرت با قدرت ،به خود دوام می
بخشد و بزرگ و متمرکز میشود:

اندیشه راهنما را ،اگر هم بیان استقالل و آزادی باشد ،در بیان قدرت از

خود بیگانه میکند .زبان آزادی را در زبان قدرت از خود بیگانه میکند.
بدین ترتیب که بنمایهِ کلمهها را زور میگرداند .جملههایی که عقل
قدرتمدار میسازد ،هم کلمهها و هم جملهها زور مایهاند .این ویِژگی ،با
آنکه عیان است ،بعلت اعتیاد به تنظیم رابطه با قدرت ،به چشمهای عقول

نمیآید .اگر کسی آنچه را در یک روز گفتهاست ،از سخنهای جدی و
شوخی ،و آنچه را شنیده است ،باز از سخنهای جدی و شوخی ،در ذهن،

حاضر کند و تنها جملههائی را جدا کند که بنمایه آنها زور است ،از حجم
بزرگ زوری که از راه زبان ،بکار برده است و یا با او بکار بردهاند ،بسا

سخت بخود خواهد آمد.

یکچند از ویژگیهای زبان قدرت را ،پیش از این ،در معرض شناسائی

خوانندگان قرار دادهام .در این جا ،خاطر نشان میکنم که کاربرد اصلی
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زبان قدرت ،بیان رابطه «باقدرت» با «بیقدرت» است .حتی وقتی با

قدرت انسان است و بی قدرت ،برای مثال ،غذائی است که او میخواهد
بخورد .در مواردی هم که زبان قدرت نتواند به صراحت بکار رود ،کلمه

هایی انتخاب میشوند که گویای رابطه خالی از زور هستند ،اما برای برقرار
کردن رابطه قدرت بکار میروند .برای مثال ،من تو را دوست دارم وقتی
قصد گوینده تو باید مال من باشی معنی میدهد .و یا خطاب به دیگری

گفتن« :دوست عزیز» وقتی گوینده بنا بر تخریب مخاطب دارد .در حال

حاضر ،کلمه ولی و والیت که در اصل رابطهای را معنی میدهد که ،در آن،

زور بیمحل است و اینک «حق زورگفتن» به دیگری یا دیگران معنی

جستهاست.

با وجود این ،وقتی زبان در برقرار کردن رابطه قدرت بکار میرود،

حتی در پوشش زبان آزادی ،درجا قابل تشخیص است .زیرا رابطهای که

گوینده میخواهد برقرار کند ،معنای واقعی جمله را بدست میدهد .برای
مثال ،هرگاه خود را سانسور نمیکردیم ،نوع رابطهای که آقای خمینی با

مردم ایران برقرار میکرد ،درجا ،ما را از زبان قدرتی که بکار میبرد ،آگاه
میکرد .راست است که او در باره والیت فقیه  5نوبت نظر خویش را تغییر
داد اما همواره ،او ،از والیت ،جز اختیار اعمال قدرت ،نمیفهمید .پس

ما نمیباید قانع میشدیم که او در نوفل لوشاتو ،گفت« :والیت با جمهور
مردم است» و میداند که باگفتن این سخن ،خود را به استقرار والیت

جمهور مردم متعهد کردهاست .زیرا وقتی در نظر و عمل او ،والیت اختیار
بکار بردن قدرت معنی میداد ،اگر هم ممکن بود از آن جمهور مردم شود،

رابطه قدرت پدید میآورد .پس میباید بیان قدرت و زبان قدرت او را نقد

میکردیم .پیشاپیش مردم ایران را آگاه میکردیم که والیت بمعنای

«قدرت بر» نمیتواند از آن جمهور مردم شود .تنها بنا بر معنائی که
در زبان آزادی دارد که شرکت در مدیریت بر میزان دوستی و

حقوقمندی است ،میتواند از آن جمهور مردم شود .روشن است که
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نه از راه عمد ،که از راه خودسانسوری و غفلت از این واقعیت خویشتن را

به اظهار «والیت از آن جمهور مردم است» راضی میکردیم که معنائی که
او از والیت درسر دارد ،متضاد معنائی است که ما در سرداشتیم و داریم.
 .21دانستیم که قدرت با حق نمیتواند رابطه برقرار کند .باز رابطه علم و
فن با قدرت را شناسائی کردیم .این دو ویژگی و ویِژگیهای دیگر که اینک

میشناسیم ،به ما امکان میدهند بدانیم:

 .21/3از دید قدرت واقعیت را آنسان که هست نمیتوان دید .زیرا
واقعیت چنانکه هست بکار برقرار کردن رابطهای که قدرت میخوانیم،

نمیآید .از اینرو ،باید چنان دیده شود که رابطه بتواند برقرار گردد و تا
ممکن است دوام بیاورد .بدینسان ،در همان حال که زمان و مکان قدرت

هم اکنون و همینجا هستند ،بمثابه رابطه سلطهگر  -زیرسلطه ،نیاز به

ادامه یافتن دارد .از این رو ،ازخود بیگانه سازی که قدرت است ،هر

واقعیتی را از خود بیگانه میکند و نیاز به مداوم گشتن این ازخودبیگانگی
دارد .چرا افزون بر دوسوم تولیدها و خدمات تخریبی هستند ،بدینخاطر

که برقرارکردن و نگاه داشتن رابطهای که قدرتش میخوانیم ،ایجابشان می

کند.

بدینقرار ،این سخن که «قدرت فاسد میکند و قدرت مطلق مطلقا

فاسد میکند» گویای ویِژگی ازخود بیگانه ساز قدرت است .واقعیت،
نخست انسان را ازخودبیگانه میکند .یگانگی با خود که فراموش میشود،
استعداد انس و دوستی نیز از کار باز میماند و قدرت مداررا از دوستی با

دیگران ناتوان میسازد .بدینخطر است که ،به درست ،گفتهاند :قدرت
دوست ندارد زیرا نمیتواند داشته باشد .این قاعده هرگاه مد نظر شود،

هرکس می تواند در نقد خود بکارش برد تا مگر بهمان نسبت که عقل و
استعدادهای خود را از اسارت قدرتمداری رها میکند ،توان دوست داشتن

و دوستی کردن خویش را بیشتر کند .و
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 .2132اما وقتی میگوئیم قدرت نمیتواند با واقعیت آنسان که هست

رابطه برقرار کند ،به سخن دیگر ،هر رابطه قدرتی ،از خود بیگانگی است

و از خود بیگانه کننده است ،الجرم ،میباید از خود بپرسیم :عامل یا عوامل

از خود بیگانگی و از خود بیگانه گردانی کدام و یا کدامها هستند؟

از عاملها ،یکی ایناست که دانش و فن تا وقتی در وسیله برقرار کردن

رابطه سلطه میان سلطهگر و زیرسلطه،بکار نرود ،مؤلفه قدرت نمیشود.

عامل دیگر عامل مجاز است .پیش از این ،رابطه قدرت با زمان و مکان
را شناسائی کردیم ،پس جای آن دارد خاطر نشان کنیم که رابطه بدون

فضای مجازی ،برقرار نمیشود .نه تنها قدرت وجودی سوای رابطه سلطه

گر – زیرسلطه ندارد و وجودی که برایش قائل میشوند ،مجازی است،
بلکه بنای رابطه بر مجاز است و بدون ساختن این مجاز ،برقرار نمیشود.

برای مثال ،کسی که میخواهد دیگری را «مال خود» کند و دیگری که به

«مال او» شدن تن میدهد ،در دنیای واقعی ،نمیتوانند این رابطه را برقرار
کنند .هر دو نیاز دارند به شرکت در ساختن بنائی تصوری تا مگر رابطه

برقرار شود .فرض کنیم کسی میخواهد از دیگری پول قرض کند .نخست
می باید توجیه بسازد .سپس این توجیه را به قرض دهنده بقبوالند .او نیز
می باید قرض دادن را توجیه کند و قرض گیرنده را توجیه کند .هراندازه
نقش قدرت بیشتر ،میزان مجازی که در توجیهها بکار میرود ،بیشتر.

هرگاه قرض گیرنده از پول تنها بعنوان وسیله قدرت ،برای بکار بردن در

هماکنون و همین جا استفاده کند و قرض دهنده نیز بخواهد از پول در
سلطه بر قرض گیرنده سود جوید ،اندازه مجاز بیشتر میشود .بدینقرار ،در
تعیین نرخ بهره ،مجاز نقش اول را پیدا میکند .حتی نظام بانکی که بر

اساس حال و آینده سنجی ،نرخ بهره را تعیین میکند ،چون علم قطعی

ندارد ،کمبود دانش را با مجاز پر میکند .از این دید اگر به بحران سخت
اقتصادی بنگریم که امریکا خود و جهان را بدان گرفتار کرد ،از بزرگی
نقش مجاز در دادن و گرفتن اعتبارهای بانکی در حیرت میشویم.
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به موقع است یک عیب بزرگ را مثال آورم و آن قاضی دیگری شدن و

در تنهائی برای دیگری پرونده تشکیل دادن و تقصیرها تراشیدن و در
پرونده او ثبت کردن و بر وفق آن تقصیرها ،حکم محکومیت صادر کردن

و به اجرا گذاشتن است .در جامعههائی که این عیب بیشتر است ،وزن زور

در رابطهها بیشتر است .به سخن دیگر ،رابطهها بیشتر رابطههای قدرت
هستند .چراکه اندازه مجاز ،در قطع شدن یک رابطه و یا برقرار شدنش،

بیشتر است .و

 .2131به تدریج که قدرت در متمرکز و بزرگ شدن شتاب میگیرد ،رابطه

اش با واقعیت کمتر میشود .زمان قطع رابطه با واقعیت ،زمان ورود قدرت
به مرحله انحطاط و انحالل است .دنیای مجازی که مسلطها برای خود و

زیر سلطهها میسازند و آن را قلمرو زندگی میگردانند ،تنها برای آن نیست
که ،بدان ،سختیهای زندگی را از یاد زیر سلطهها و بیهودگی و پوچی که

مسلطها بدان گرفتار میشوند ،ببرد ،ضرور رابطهای است که قدرت می

نامیم .هر یک از بیانهای قدرت ،نوعی از دنیای مجازی را میسازند.

دینهای از خود بیگانه در بیان قدرت ،دنیای مجازی را ،با آیندهای که
جهان پر از عدل میشود ،از راه ارتباط برقرار کردن رابطه میان گسترش

بیداد و فساد با آن دنیای آرمانی ،میسازند .ایدئولوژیها نیز دنیای مجازی

را در زمان آینده میسازند .بیانهای رایج در غرب ،اینگونه دنیاهای مجازی

را میسازند.
 .24نقش مجاز در برقرار کردن رابطهای که قدرت میخوانیم ،از ویژگی
دیگری نیز که ترس و یأس است مایه میگیرد و زاینده ترس و یأس است.
به این دلیل ترس و یأس ذاتی رابطهای هستند که برقرار میشود .در همان
حال ،قدرت در جریان تمرکز و بزرگ شدن ،همواره بر ترس و یأس می

افزاید .چرا که اکثریت بزرگ میباید از قدرت متمرکز در اقلیت کوچک
بترسد وخویشتن را ناتوان از رها شدن از رابطه باورکنند و از تغییر رابطه
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مأیوس باشد .بدینخاطر است که اقلیت مسلط را حزب ترس و یأس می

خوانند .و باز ،بدینخاطر است که رابطه مسلط  -زیرسلطه ،مدام ترس و

یأس تولید میکند .یأس از تغییر رابطه با قدرت به رابطه حق با حق،
کارسازترین یأسی است که در زیر سلطهها القاء میشود .بدینسان ،دو

طرف در «تعادل وحشت» زندگی میکنند .توضیح اینکه سلطهگر دائم
در این ترس است که مبادا زیر سلطه تغییر فکر بدهد و دیگر نترسد و

برخیزد و کارش را بسازد و زیرسلطه ،در انتظار زورگوئی بیشتر سلطهگر،

همواره ،دربند ترس و یأس است.

بدینقرار ،فراوانی ترسها و یأسها و شدت آنها اندازه رابطههای قدرت

در جامعه و نقش زور در تنظیم رابطهها را بدست میدهند .برای مثال،

تهیه فهرستی از ترسها و یأسها در ایران امروز ،ما را از گستره رابطههای

قوا آگاه میکند .در همان حال ،شدت تخریب نیروهای محرکه را نیز بر

ما معلوم میکند .چراکه قدرت فرآورده تخریب است و فراگردی جز
فراگرد تخریب نیروهای محرکه ندارد .تخریب ترس و یأس میسازد و ،با

شتاب و شدت گرفتن ،برآن میافزاید .به بیماری سرطان میماند که هر
اندازه پپشرفت میکند ،ترس از مرگ و یأس از زندگی را بیشتر میکند.

این قاعده که تخریب در فراگرد خود ترس و یأس را تولید و تشدید

میکند ،درجا ،ضابطهای است برای اندازه گیری قدرت ستائی این یا آن
بیان قدرت .چنانکه مرام استبداد فراگیر ،توجیهگر بکار بردن بیشترین

خشونت ،بنابراین ،ایجاد کننده بیشترین ترس و یأس است .چنانکه سرمایه

داری لیبرال ،عمومیترین ترس و یأسی که دائمی میکند ،ترس از بیکاری
و به حاشیه جامعه رانده شدن و گرفتار یأس حاشیه نشین است .چنانکه

اسالم والیت مطلقه فقیه القاء کننده ترس از آخرت (نماز را هم باید از

ترس خواند) و «ترس دنیوی – اخروی» (مخالفت با رژیم مخالف را
محارب میگرداند) و ترس ازخشونتی که مطلقا بیشفقت بودنش القاء می

شود :یأس از مبارزه پیروز بر استبداد جبار بخاطر ترس از خشونت مطلقی
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که رژیم بکار میبرد .نظریه والیت مطلقه فقیه ،بدینخاطر که نظریه اختیار
مطلق در بکاربردن زور است ،نظریه خشونت مطلق (النصر بالرعب)است.

بدین قرار ،همانندی که میان خشونت و اسالم ،بمثابه آئین خشونت ،در
اذهان جهانیان شکل گرفتهاست ،فرآورده خمینیسم یا والیت مطلقه فقیه

است .در دوران معاصر ،در اسالم را مرام و روش خشونت گستری کردن،
آغازگر متصدی مقام والیت مطلقه فقیه از زمانی است که دم از والیت

مطلقه زد وخشونت را تقدیس کرد .و این ویژگی همراه است با ویژگی

دیگری که ایناست:
 .25عهد شکنی ذاتی قدرت است و قدرت مطلق مطلقا عهد شکن است.
چراکه عهد شناسی بقا در رابطهایست که ،ماندن در آن ،تمرکز و بزرگ
شدن قدرت ،بنابراین ،بقایش را ناممکن میکند .نه تنها صفت
هرقدرتمداری عهد شکنی است ،بلکه هر بیان قدرتی ،بخصوص وقتی بیان

قدرت استبداد فراگیر است ،ناگزیر ،عهد شکنی را توجیه میکند .چنانکه
در توصیف و توضیح والیت مطلقه فقیه ،آقای خمینی گفت :میتواند

احکام دین را نیز موقتا ″تعطیل کند .و آقای آذری قمی دورتر رفت و

گفت :ولیامر میتواند توحید را نیز تعطیل کند.

 . 26ویژگیهائی که شرح شدند ،ما را به ویِژگی عمومی رابطهای راهبر می
شوند که قدرت مینامیم :مدار بسته .در حقیقت ،رابطه سلطهگر-

زیرسلطه ،این دو را در مداری بستهقرار میدهد .توضیح اینکه

 . 2633رابطه قدرت رابطه میان دو محور است .در این رابطه ،یا یکی
مسلط دیگری زیرسلطه و یا هردو ،متقابال مسلط و زیرسلطه و یا یکی

بیشتر مسلط و دیگری بیشتر زیرسلطه میشوند .بدینقرار ،هر رابطه قدرتی،
نیاز به دو محور و مدار بستهای دارد که این دو محور ،بوجود میآورند.

هرگاه دو محور نتوانند مدار بسته بوجود بیاورند ،رابطه قدرت پدید نمی
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آید .از اینرو ،مدار باز ،مدار استقالل و آزادی است .در این مدار ،دو

محوری که رابطه قدرت برقرار کنند ،وجود ندارند .رابطه نسبی با بی
نهایت ،بمثابه رابطه حق نسبی با حق مطلق ،مدار باز یا موازنه عدمی است.

 .2632در مدار بسته ،رهبری ،با مسلط است که صفت «نخبه» میجوید
و بر سه نوع است :ولیامر مطلق ،مستبد و مستبد «عامه پسند» .در

دموکراسیها بر اصل انتخاب ،باز رهبری با نخبهها است .اال اینکه مردم
آنها را انتخاب میکنند .در جمهوری شهروندان وقتی اندیشه راهنما بیان

استقالل و آزادیاست ،رهبری با جمهور شهروندان است.

 . 2631انواع تناسب قوا میان دو محور ،انواع ثنویتها و مدارهای بسته را
بوجود میآوردند:

● هرگاه یک محور مطلقا فعال و محور دیگر مطلقا فعل پذیر باشند ،این
ثنویت را تک محوری گویند .مداری که این دو محور ایجاد میکنند ،بسته

ترین مدارها است .حالتی که ،در آن ،محوری مطلقا فعال و محور دیگری
مطلقا فعل پذیر باشند ،حالت مرگ است .زیرا چنین مدار بستهای امکان

فعالیت حیاتی را از میان میبرد.

● هرگاه یک محور بیشتر فعال و کمتر فعلپذیر و محور دیگر بیشتر فعل

پذیر و کمتر فعال باشند ،بنا بر اندازه فعالیت و فعلپذیری ،ثنویت تک

محوری ناقص و یا ثنویت دومحوری ناقص خوانده میشوند.

● هرگاه دو محور متقابال فعال و فعل پذیر باشند ،ثنویت دو محوری است.
روشن است که در هیچیک از این مدارها ،انسان توانائی بکار بردن دو

حق استقالل و آزادی را نمییابد .و

 .2634اندیشه راهنمائی که بر اصل ثنویت تک محوری ساخته میشود،
مرام استبداد فراگیر است .والیت مطلقه فقیه از این نوع است .و

● اندیشههای راهنمائی که بر اصل ثنویت تک محوری ناقص و یا دو
محوری ناقص ساخته میشوند ،توجیهگر استبدادهای غیر فراگیر هستند،
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ایدئولوژیهای قدرت محوری که احزاب راستگرا مرام خویش کردهاند و
نیز دینهائی که اطاعت از حاکم را واجب میدانند ،از این نوع هستند.

● اندیشه راهنمائی که بر اصل ثنویت دو محوری ساخته میگردد ،ناگزیر
قدرت محور و مدعی توزیع پذیر بودن قدرت میشود .لیبرالیسم چنین

اندیشه راهنمائی است .هم دروغ میگوید وقتی کلمه آزادی را نگاه میدارد
و آنرا قدرت معنی میکند و هم دروغ میگوید وقتی مدعی توزیع قدرت

می شود به ترتیبی که هر فرد سهمی از قدرت را پیدا کند .هم به این دلیل
که قدرت رابطهای است که مدار بسته پدید میآورد و هم به این دلیل که
در این مدار ،جبر تمرکز و بزرگ شدن قدرت ،اقلیت را مسلط و اکثریت

بزرگ را زیرسلطه میگرداند .سرمایهداری حاصل رابطه میان دو محور در
مدار بستهاست.

 .2635تنها بر اصل موازنه عدمی بیان استقالل و آزادی خلق شدنی است.
چنین بیانی اندیشه راهنمای تنظیم کننده رابطه حق با حق است.

 .2636بدین قرار ،اندازه بسته و باز بودن مدار گویای انواع نظامهای
اجتماعی و ،در درون آنها ،انواع سازماندهیها است که بنیادهای جامعه

میجویند.

بدینسان ،انواع ایدئولوژیها و فرق آنها با بیان استقالل و آزادی در

حیطه شناسائی قرار گرفتند .روشن است که عقیده نه خود دین یا
ایدئولوژی که باور به آن ،دلبستگی به آن و عمل به آناست .بر محور مرام
است که حزبهای سیاسی تشکیل میشوند و در مردم ساالریها رهبری پیدا

میکنند:
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فصل دوم
در پیدایش مرامها و احزاب سیاسی جدید
این زمان ،بحران دامن احزاب را در مردمساالریها گرفتهاست.

پیدایش احزاب جدید ،با برقرار شدن حق رأی و با عمومیت یافتن این

حق ،همراه بوده است ( )3پا به پای همگانی شدن حاکمیت و برخوردار
شدن همگان از «توانائی قانونی» رأی دادن ،روابط قوا و تضادهای جدید

منافع پدید آمدهاند و تمایلهای مرامی – سیاسی را بوجودآوردهاند که در
مجموع ،دو تمایل عمومی راست و چپ را میسازند ( .)2پیدایش

احزاب ،سبب تحول رابطه ملت با دولت نیز گشتهاست :در آغاز ،منتخبان
ملت ،نمایندگان او در پیشگاه شاه بودند و سرانجام جانشین قدرت او

شدند .در زمان حاضر ،بحرانی که حزبها بدان گرفتارند ،به دلیل بیاعتبار
شدن مرامها و به دلیل جدا شدن حزبها از مردم و یکسانی جستن آنها
با قدرت و به دلیل فسادها و به دلیل ناتوانی در یافتن راه حلها و به دلیل

آنکه حزبها در اختالف بر سر قدرت ،اصول راهنمائی را از یاد میبرند
که ترجمان وحدت ملت و بقای مردمساالری هستند و به این دلیل که نخبه

های سیاسی ،سیاست را فن پیچیدهای میشمارند و جامعه را از پرداختن

به آن ،ناتوان تصور میکنند و حزب ساالری را جایگزین مردمساالری می

کنند« ،افکار عمومی» نقش روزافزون پیدا میکنند و حزبها کمتر از
سابق میتوانند از گروههای اجتماعی نمایندگی کنند.

از اینرو ،میان دو نظر ،نزاع فکری تجدید شدهاست :نظری که مردم

ساالری را بدون وجود حزبها ،تنی بیسر و ناشدنی تصور میکند و نظری
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که حزبها را عامل استمرار استبداد نخبهها در پوشش مردمساالری گمان

میبرد.

بدینقرار ،حزبها ترجمان یک رشته دوگانگیها بودهاند ،از جمله

آنها ،یکی این ثنویت است :بدون وجود احزاب ،نیاز مردم به رهبری
برآورده نمیشود ( .)1پس اگر گروهها و نیز قشرها و طبقههای جامعه ،به

مرامها نگروند و در سازمانهای سیاسی ،تشکل پیدا نکنند ،نمایندگانی که
بر میگزینند ،نمیتوانند اکثریتی را بوجودآورند که ترجمان اراده اکثریت
جامعه باشد .لذا ،کار اداره جامعه مختل میماند و چاره جز ،پناه بردن به

مستبد نمیماند.

نخست بنگریم که مردم کیانند و نقش آنها چگونه تحول کرده است

و آیا در مردمساالریها ،براستی ساالری با مردم است؟
 .3مردمی که آفت مردمساالری هستند:
این واقعیت که اگر ،اختالفها میان گروهبندیها ،به مطلق میل کنند،

جامعهها متالشی میشوند را تجربه ،بر ملتهائی که برجا هستند ،آشکار

کردهاست .هم اکنون ،هر جا ،اصول راهنمائی از ارزش میافتند که بیانگر
توحید تشکیل دهندگان یک ملت هستند ،کار به جدائی میکشد و بسا

هست که کار جدائی به جنگ و کشتارهای مهیب میانجامد .بدینسان،

حزب گرائی مطلق ،همان فرقه گرائی دورانهای گذشته میشود و به فساد
و تباهی میانجامد .از اینرو ،در مردمساالریها ،حزبهای جانبدار مردم

ساالری ،ناگزیر به اصول راهنمای مردمساالری ،ابراز وفاداری میکنند.

در قانون اساسی نیز وجوب پایبندی به این اصول قید میشود ()4

بدینقرار ،تا وقتی مردم تمام افراد یک ملت تلقی نمیگشتند و ساالری

از آنِ تمامی افراد ملت نمیگشت و حاکمیت از گروهبندیهای صاحب
قدرت به جامعه منتقل نمیشد و پس از آن ،از « شریک»های مردم در
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حاکمیت ،خلع ید نمیگشت ،مردمساالری تحقق پیدا نمیکرد .با رها
شدن مردم از شرکای داخلی ،مردمساالری تحقق پیدا نمیکند ،باید از

شرکای خارجی -اگر وجود دارند -نیز خلع ید کرد ،تا مردمساالری تحقق
پیدا کند .بدینسان ،دو اصل استقالل و آزادی بیانگر چگونگی استقرار

حاکمیت عموم مردم میشوند ،وقتی آزادی این معنی را نیز میدهد که در
درون مرزهای ملی ،هیچ شخص و گروه و بنیادی ،حزب و غیر آن ،در

حاکمیت ،شریک مردم و به طریق اولی ،فوق مردم نیست و وقتی استقالل

این معنی را نیز میدهد که هیچ قدرت خارجی ،شریک مردم یک کشور

در حاکمیت آنها بر خود نیست ،بنابراین:

 .3مردمساالری وقتی تمام و کمال برقرار میشود که هرگونه تبعیضی میان
افراد جامعه (از زن و مرد و با ثروت و بیثروت و «نخبه» و آنها که

«نخبهها» را عوام میخوانند و داشتن و یا نداشتن این یا آن قومیت و)...
از میان برخاسته باشد .انسانها ،هر روز بیشتر از روز پیش ،در مییابند

پیامی حق است که از تبعیضها خالی باشد .از اینرو ،در مردمساالری،
هیچ رهبری در وجود نمیآید که بخواهد از مردم مشروعیت بستاند و دست
کم بخشی از پیامش ،خطاب به تمامی ملت نباشد .هر اندازه مسائل

همگانیتر شوند و حساسیت جامعه نسبت به مشکلها و راه حلهای
پیشنهادی بیشتر باشد ،آن بخش از اندیشههای راهنما و بیانهای سیاسی
که خطاب به جمهورمردم است ،کم و کیفت بیشتر پیدا میکند .وقتی

تمامی جامعه با مشکلهای اساسی رویارویند ،آن رهبری پیش میافتد و
حمایت جامعه را بدست میآورد ،که راه حلها برای مسائل جمهور مردم

پیشنهاد میکند .بدینقرار ،بحرانی که حزبهای سیاسی و مردمساالری
بدان گرفتارند یکی به دلیل عقب افتادن آنها از تحول عمومی جامعههای

خود است .در این تحول ،پایههای اجتماعی حزبها از میان میروند (،)5
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مسائل عمومی میشوند .حال آنکه احزاب دربند مرزبندیهای طبقاتی و
قشربندی اجتماعی پیشین ماندهاند.

 .2با وجود این ،حزبها هنوز بیانگر وجود ،بخشهائی از جامعه هستند

که به آنها مردم گفته میشود .افراد جامعهای ،به اعتبار «نخبهها و توده

ها» و به اعتبار طبقهها و به اعتبار معرفت و به اعتبار مرامها و هدفها و
به اعتبار روشها ،در دو دسته مردم ،از یکدیگر جدا میشوند:

 .233بر اصل ثنویت تک محوری ،جامعهها «ساالری»های گوناگونی را

به خود دیدهاند :نژاد ساالری ،قوم ساالری ،نخبه ساالری ،دولت ساالری،

ملت ساالری ،طبقه ساالری ،ایل ساالری ،قشون ساالری ،دین ساالری،

علم ساالری ،ایدئولوژی ساالری ،حزب ساالری و ...

با استقرار مردمساالری در غرب ،این ساالریها از میان نرفتهاند،

اقلیتهای کوچکی شدهاند .آفتهائی که مردمساالریها به خود دیدهاند و
سبب تعطیل آنها و یا ایجاد بحرانهای سخت در آنها شدهاند ،ملت
ساالری مطلق (بناپارتیسم) و نژادساالری مطلق (نازیسم) و طبقه ساالری
مطلق و حزب و ایدئولوژی ساالری مطلق بودهاند .)6( .در این ساالری

ها ،مردم به دو نوع تقسیم میشدهاند:

● ملت ساالری مطلق به نام مردم (اکثریت) به مخالفان قدرت حاکم حق
اظهار وجود نمیدادهاند؛

● در نژادساالری مطلق ،نژاد برتر حق آن را مییافته است که نژادهای
پست و مزاحم «فضای حیاتی» نژاد برتر را حذف کند .و یا حتی به نام
پاکسازی نژاد ،عناصر ناپاک را حذف کند؛

● ملت ساالری مطلق ،با نژادساالری در آمیخت و جنگ جهانی دوم را
پدید آورد .در حال حاضر ،جانبداران آن در مردمساالریها ،اقلیت

بشمارند و جانبدار پاکسازی ملتهای خود از عناصر خارجی هستند؛
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● در طبقه ساالری مطلق ،نه تنها طبقههای میرنده باید حذف میشدند،
بلکه در طبقه زینده نیز باید پاکسازی به عمل میآمد :استالینیسم ()7

● در نخبه ساالری مطلق «تودهها» بهترین کاری که میتوانستند و هنوز

میتوانند بکنند ،اطاعت است .در مردمساالریهای کنونی ،نخبه گرایان،
مردم را نیازمند رهبر میشناسند و وظیفه آنها را به رأی دادن محدود می
شمارند.

مطلق ترین شکل نخبه گرائی «والیت مطلقه رهبر» است .وقتی

اکثریت جامعه این «رهبر» را بر میگزیند ،ملت در «رهبر» و «رهبر» در

ملت بیان میشوند (.)8

● همگانیترین شکل حزب ساالری ،محدود کردن فعالیت سیاسی و
دسترسی به قدرت ،به احزاب سیاسی است که گاه صورت قانونی نیز به

خود میگیرد و اغلب «نظام حزبی» در عمل این «ساالری» را برقرار می

کند .حزب ساالری چون با نخبه ساالری ترکیب شود« ،الیگارشی»

بوجود میآورد که آفت بزرگ مردمساالری میشود و مردمساالری را شکلی

بیمحتوا میگرداند.

● دین ساالری روزگار پیش از استقرار مردمساالری که هم اکنون نیز در

جامعههائی وجود دارد ،در مردمساالری جای خود را به ایدئولوژی

ساالری سپرده است .تا پیش از فرو پاشیدن رژیم های کمونیستی،

«اردوگاه سوسیالیسم» تبلیغ میکرد که مارکسیسم – لنینیسم برترین اندیشه

سیاسی و علم ناب است و در جهان مستقر میشود .وقتی «اردوگاه» از
میان رفت ،جانبداران لیبرالیسم مدعی شدند «تاریخ پایان یافت» زیرا

مردمساالری و لیبرالیسم پیروز شدند (.)3

● علم و ترقی ساالری توجیه گر استعمار قدیم و جدید شد و هنوز نیز
عامل مهم از عوامل توجیه کننده سلطه یکی بر دیگری است .در درون

مردمساالریها نیز ،به کار رقابت بر سر قدرت میآید :ضرورت حکومت
عالم بر جاهل!
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● همگانیترین شکل قدرت ساالری دوران ما ،سرمایه ساالری است .اما
غیر از سرمایه ساالری ،قدرت ساالری در معنای زورساالری ،در مردم
ساالری ،کاربرد همه روزه دارد :در روابط فرد با فرد و در روابط جامعه

های دارای مردمساالری با جامعههای دیگر ،اصل بر روابط قوا است. .
در این جامعهها« ،گروههای قدرت» و «گروههای فشار» و انواع گروه

بندیها ،مجاز و غیر مجاز (مافیا) ،بوجود آمدهاند .در تمامی این ساالری

ها ،یا در واقعیت اکثریت زورمدار جامعه بر اقلیت یا اقلیتهای جامعه و

نیز جامعههای دیگر مسلط میشود و یا قدرت حاکم ،به نام اکثریت
نزدیک به تمام جامعه ،زور به کار میبرد.

هر چند این «مردم» در مردمساالریها اقلیت بشمار میروند ،اما با

گرفتار شدن احزاب به بحران ،عامل تبدیل بحران رهبری به بحران عمومی

مردمساالری میتوانند شد .بخصوص که:

 .232نوعی از مردم (اقلیتها) ،در نوع دیگری از مردم ،اکثریت انواع
نابسامانی ها را القاء میکنند:

● منافق مسلکان که در جامعه ایجاد اختالف میکنند :در مردمساالری
ها ،انشعابهای متعدد در احزاب و پراکنده کردن جامعه در حزبهای
کوچک و مشکل کردن اداره جامعه در مردمساالری ،کار اینگونه مردم

است .در جامعههائی که رأی درصد کمی از مردم میتواند سرنوشت اداره
کشور را تغییر بدهد ،منافق مسلکان آفتهای بزرگ مردمساالری می

شوند .جامعههائی که تازه نظام مردمساالری را برقرار کردهاند ،از این آفت
بیشتر رنج میبرند.

● مردمی (اقلیت ی) که خود را قاضی پندار و گفتار و کردار دیگران می

کنند و این کار زشت را از آنرو میکنند تا که همواره نقش برکشیدن و
یا بر زمین زدن فعاالن سیاسی را از آن خود کنند .روشن است که برای

ایفای این نقش ،نان را به نرخ روز میخورند .برای مثال ،دیروز به هر

کس از آزادی سخن به میان میآورد ،برچسب «لیبرال» می زدند و امروز
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که آزادی تعریف بایسته خود را مییابد و مقبول میافتد ،آزادیخواه می

شوند و هر کس را خواستند آزادیخواه میکنندو هر آزادیخواهی را

نخواستند ،مخالف آن میخوانند! این «مردم» نیز از آفت های بزرگ مردم

ساالری هستند .زیرا زالل سیاسی را که بدون آن ،شرکت مردم در مدیریت
جامعه خویش میسر نمیشود ،به ابهام گستریها از میان میبرند و به

جانشین مردم شدن گروهبندیهای قدرتمدار در اداره امور مردم ،کمک می

رسانند.

● مردمی (اقلیت ی) که باورهای جمهور مردم را وسیله کار خویش می

کنند .اگر مردم به خدا و دینی باور دارند ،از قول خدا دروغ میسازند و
اگر به مرامی باور دارند ،از قول آن مرام جعل میکنند و به وقت تصمیم،

کار تصمیم گرفتن و رأی دادن را بر مردم مشکل میگردانند .درمردم

ساالریهای نوپا ،رفتار اینگونه «مردم» آفت مردمساالری میشود .اما در

جامعههایی که مردمساالری دیرپا است ،فکرهای جمعی جبار ،اغلب ،در
قالب هراس و ستیز (کمونیسم ستیزی و هراسی ،اسالم ستیزی و هراسی،

تروریسم ستیزی و هراسی ،ایجاد هراس از سیل مهاجران و تحول ستیزی

و هراسی و )...میسازند .فکر جمعی جبار در موافقت با این و آن جنگ،
در حمایت از این و آن متجاوز ،در توجیه این و آن سلطهگری و چنگ
انداختن بر حقوق ملتها ،کار همه روز این جماعت است ( .)31اینگونه

فکرهای جمعی جبار و «افکار عمومی سازی» ،تنها تولید این «مردم»

نیست:

القای ترسهای دیرپا نیز کار دیگر این «مردم» است :استبدادیان مردم

را میترسانند که به جانب مردمساالری نروند .اما در جامعههای دارای
نظام مردمساالری نیز ،ترساندن از ابزار مهم برد و باختهای انتخاباتی
است .در حال حاضر ،به علت بیاعتبار شدن ایدئولوژیها و ناتوانی اهل

سیاست دریافتن راه حلها برای مشکلها ،ترساندن مهمترین وسیله کار در

مردمساالریهای غرب ،بویژه ،بهنگام انتخابات شدهاست .مبلغان تمایل
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های راست ،افزون بر تیز کردن آتش ستیز با تروریسم و «انتگریسم

اسالمی» ،از ناامنی و خطر آشوب و حاشیه نشینها و «مهاجران غیر
قانونی» و تمایلهای چپ از بیکاری ،کاهش درآمدها ،از دست رفتن
امتیازهای اجتماعی بدست آمده ،میترسانند .نتیجه اینکه براستی معلوم

نیست در حکومت سهم ترس بیشتر است یا مردم؟

● مردمی (اقلیت ی) که وسائل ارتباط جمعی را به اختیار در میآورند و
با برقرار کردن انواع سانسورها ،مانع اظهار شدن علم عالمان میشوند .این

مردم ،به قول خودشان ،افکار عمومی میسازند .به همان نسبت که بحران

حزبها شدت میگیرد و نقش افکار عمومی تعیین کنندهتر میشود،
«تولید» افکار عمومی روزمرهتر میشود .بخصوص بگاه انتخابات.

● مردمی (تمامی کسان از «روحانیان» و «علمای اخالق» و جامعه
شناسان و  )...که در قرآن و در جامعه شناسی جدید نیز ساحران نام گرفته

اند و کارشان «تولید» انواع فریفتاریها است .در اکثریت جامعه زور را

اصیل میباورانند و در جامعههای دارای نظام مردمساالری ،آنها که به
روابط قوا اصالت نمیدهند و بنای زندگی را بر آن نمیدانند ،اقلیت

کوچکی هستند .نتیجه آناست که درصد بزرگی از شرکت در مسئولیت
اداره امور خویش ،شانه خالی میکنند و استداللشان ایناست که «در

روابط کنونی قوا ،رأی دادن و رأی ندادن مساوی است»! در جامعههایی

که این نظام را پیدا نکردهاند ،باور به اصالت زور ،از موانع بزرگ و در

واقع بزرگترین مانع استقرار مردمساالری است.

● مردمی (اقلیتی) که حق را میدانند اما جامعه را از آن آگاه نمیکنند .در
نتیجه ،جامعه در انتخاب ،دچار اشتباه میشود .غیر از آنها که به سبب

شرکت در قمار قدرت حق را کتمان میکنند ،مردمی «سالمت مآب» نیز

هستند که چون نمیخواهند وارد خیر و شر بشوند ،حق را ،درجا و موقعی
که باید اظهار کرد ،ابراز نمیکنند .رفتار این «مردم» نیز از آفت های

بزرگ مردمساالری است.
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 .231نوعی از مردم که به قدرت مالی و یا سیاسی و ایجاد گروهبندیهایی
در مقیاس جهان والیت جمهور مردم را اگر نه مختل ،دست کم محدود

میکنند:

● مردمی (اقلیتی) که ثروت و سرمایه به دست دارند و نسبت به مردم

(اکثریت بزرگ) بخود و نمیر را نیز روا نمیبینند .در زمان ما ،این

«مردم» ماوراء ملیها را بوجود آوردهاند و ملتها و دولتها هر یک به

تنهائی ،قادر به مهار آنها نمیشوند .در جامعهها ،اگر نه تمامی حاکمیت،
بخش بزرگی از آن ،در دست این «مردم» است .وجود این اقلیت که
قدرت را در دست دارد ،بود و هست که دیروز مارکس و امروز بسیاری

دیگر را بر این نظر کردهاست که مردمساالریها ،دیکتاتوری طبقه سرمایه
دار هستند (.)33

مردمساالری به برابری امکانها و فرصتها و از میان برخاستن تبعیض

ها استقرار میجوید و بسط مییابد .اما ،دست باال را در روابط قوا داشتن،
ایجاب میکند که مردمی در پی انواع تبعیضها شوند .این تبعیضها غیر
از تبعیضهای نوع اول ،هستند .در واقع در نظام اجتماعی بر اساس روابط
قوا ،در تمامی قشرهای اجتماعی ،عالمت های تشخصص و تبعیض پدید

میآیند و افراد و گروهها را مافوقتر و مادونتر میسازند .در این نظام
اجتماعی ،سمت و سوی فعالیت افراد و گروهها ،استکبار جستن است.

نتیجه ایناست که:

 مردمی میکوشند حساب خود را از حساب جامعه جدا کنند و خود راتافتههای جدابافته بشناسانند .رایجترین شیوه جدا کردن حساب خود از
حساب جامعه ،دست انداختن مردم و نادان خواندن آنها و  ...است

 در جریان استکبار جستن ،گروههایی نیز پیدا میشوند که از راهاستکبارجوئی ،پای قدرت خارجی را به میان میآورند و یا به سراغ استفاده

از امکانهائی میروند که بیگانه در اختیار مینهد .گاه تا خیانت به ملت

و کشور خویش پیش میروند .استفاده از سیاست خارجی در امور داخلی،
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بخصوص بهنگام انتخابات ،اینک در تمامی مردمساالریها ،به رواج

است .تأمین بخشی از هزینههای انتخاباتی و غیر انتخاباتی نیز ،از رهگذر
از پرده بیرون افتادن این و آن افتضاح بینالمللی ،مرتب بر ملتها آشکار

میشوند بیآنکه چنین فسادی نقطه پایان پذیرد .خیانت به ملت در جامعه

های زیر سلطه و پدید آوردن اختاپوس سیاسی – مالی در کشورهای مسلط
نیز امری «عادی» و در شمار آفت های بزرگی شده اند که مردمساالری
بدان گرفتار گشتهاست.

● این امر که مردم (اکثریت بزرگ جامعه) خواهان تغییر سلطه اقلیتی

میشوند که ،با استقرار استبداد ،مانع خود انگیختگی جامعه و اعضای آن
میشوند ،در ایران و از آغاز قرن بیستم میالدی بدینسو ،امر واقع مستمر

بوده است .سه نوبت ،پس از سه جنبش همگانی (مشروطیت،ملی کردن

نفت،انقالب اسالمی) در کشور خود ،دولت حقوقمدار هنوز شکل
نگرفته ،از میان برخاستهاست.

اما در مردمساالریها نیز ،انواع گروهبندیها وجود دارند که اگر اراده

خود را تمام و کمال به جامعهها تحمیل نکنند ،دست کم ،در عمل ،شریک
حاکمیت مردم هستند .مشهورترین این گروهبندی ها ،عبارتند از

 گروهبندیهای سیاسی و مالی که میان سیاستمداران و کارفرمایانکشورهای مختلف پدید آمدهاند

 گروهبندیهای فرماسونی البیها -مافیا

 -تشکلهای دینی و فرقوی و ...

این گروه بندیها اختاپوسی را بوجود میآورند که سیاست کشورهای

مختلف را ،دست کم ،تحت تأثیر قرار میدهند.

 .234بدینسان ،بخاطر عمل گروههای فوق هر نظام سیاسی ،از جمله،

مردمساالری ،و بسا هر نظام اجتماعی در معرض فساد است .بسیارند آنها
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که میگویند مردمساالری بزرگترین دروغها است .زیرا همواره اقلیت

هائی که برشمردیم ،بر اصل روابط قوا ،بر جامعهها حکومت میکنند و

همانطور که میبینیم جامعهها را برده قدرت میسازند و به تخریب مبانی

حیات طبیعت وادار میکنند ( .)32پس هر نظام اجتماعی که باز و تحول
پذیر نباشد ،بیراهه فساد را تا انتها خواهد رفت و منحل خواهد شد .بدیهی

است که همواره اقلیت کوچکی ،امام میشود و جهت و مسیر اصالح را به

جامعه پیشنهاد میکند.

چرا در همه جامعهها و در همه تاریخ ،اقلیت کوچکی کار پیشنهاد

اصالحهای انجام شدنی را بر عهده گرفتهاند و میگیرند؟ زیرا جامعه در

بنیادهای اجتماعی میزید .بنیادها نظامی را میسازند که در آن ،همواره
بخشی از مردم سود خود را در بدون تغییر ماندن آن میبینند .در نتیجه ،در

هر نظام ،جامعه به سه بخش میشود:

● بخش مخالف تغییر یعنی اقلیتی که نظام را به سود خویش مییابد.

● بخش کارپذیر یعنی اکثریت مردم که در جا و موقع بایسته ،به استقامت
نمی ایستد و

● بخش جانبدار باز و تحول پذیر شدن نظامی اجتماعی ،یعنی اقلیت
پیشنهاد دهنده .

تغییر وقتی ممکن میشود که بخش سوم  ،بخش دوم جامعه را

فعال میکند و جامعه ،در اکثریت بزرگ خود ،به حرکت در میآید.
این بخش فرآورده چند و چون بکاررفتن نیروهای محرکه ،در روابط مسلط

– زیر سلطه ،در سطح کشور و در سطح جهان است .یادآور میشود (31
)که هر نظام اجتماعی بخشی از نیروهای محرکه را که در جامعه تولید می

شوند ،بکار میگیرد و بخشی را حذف میکند (از راه صادر کردن و یا

تخریب) و بخشی نیز میماند که نه جذب و نه حذف میشود .این بخش
که در نظام اجتماعی محل عمل پیدا نمیکند ،به نیروی مخالفی بدل می

شود که در جهت تحول نظام اجتماعی ،برای باز و تحول پذیر کردنش،
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به ترتیبی که بتواند تمامی نیروهای محرکه را در خود فعال کند ،به کار می

افتد .بدین قرار ،اگر بخش مخالف تغییر بتواند با حذف نیروهای محرکه
نظام اجتماعی را بیتغییر نگاه بدارد ،در واقع بانی تکاثر و شتاب گرفتن
فسادها در فراگیر شدن و ویران کردن پایه های حیات جامعه گشتهاست.

چراکه هیچ نیروی اجتماعی را نمیتوان از عمل در جهت رشد بازداشت
مگر به برگرداندن آن از مسیر طبیعی و جهت دادن بدان در جهت ویران

سازی .قاعده عمومی این میشود :اگر مردمی جانبدار حق نباشند و با
فاسدان مبارزه نکنند ،فساد عالمگیر میشود (.)34

از اینرو است که با گرفتار رابطه قوا گشتن در در درون و با بیرون،

در جامعهها ،دو تمایل بزرگ پیدا شدهاند .هنوز نیز این دو تمایل وجود
دارند .در مردمساالریها ،حزبهای سیاسی ،تشکلهایی هستند که در
یکی از این دو تمایل بزرگ جا پیدا میکنند .میکوشیم با مطالعه تحول

حزبها ،از پیدایش تا امروز ،تغییرهایی را شناسائی کنیم که در نقش آن
ها ،در رابطه ملت با دولت ،پدید آمدهاند:
 . 2پیدایش و تحول اندیشههای راهنما و پیدایش و تحول
حزبهای جدید:

از خاصه های مرحله گذار دورانی به دورانی ،یکی ایناست که اقلیت
جانبدار تغییر اکثریت بزرگ کارپذیر جامعه را با خود همراه میکند.

خاصه دیگرش ایناست که جریان پیدایش و تحول اندیشههای سیاسی از
جریان تحول اجتماعی ،پیشی میگیرد .دلیل پیدا شدن این دو خاصه این

است که جامعه رشد یاب ،توانائی جذب نیروهای محرکه را پیدا میکند.

چون نیروهای محرکه حذف نمیشوند و بکار میافتند -3 ،باز داشتن
جامعه از تحول ناممکن میشود  -2آینده باردار امیدها میشود .رابطه

میان سه زمان گذشته و حال و آینده تغییر میکند .دیگر نمیتوان زمان حال
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را ادامه گذشته گرداند .این آینده تصوری است که به اندیشه و عمل در

زمان حال معنی میدهد .از اینرو ،جای دو دسته مردم تغییر میکنند :این

بار اقلیت جانبدار تغییر رهبری کننده میشود و اقلیت مخالف تغییر انتقاد

کننده و جامعه از جانبداران تحول پیروی میکند .و از آن جا که پیشنهاد
این یا آن تغییر ،نیاز به این یا آن تصور از آینده دارد ،اندیشههای سیاسی

از تحول پیش میجوید.

اما کدام اندیشه میتواند تحول همه جانبهای را پیشنهاد کند؟ در

اندیشههای سیاسی که از دوران تحول از استبداد به مردمساالری بدینسو،

پیشنهاد شدهاند که بنگری ،میبینی هر یک یکچند از آفتهای مردم

ساالری را بیشتر ندیدهاند .هنوز نیز اندیشه سیاسی که تمامی آفتها را
مسئله بداند و بکوشد برای آنها راه حل پیشنهاد کند ،ارائه نشدهاست.
دلیل وجود بحران کنونی جامعههای دارای نظام مردمساالری ایناست که
مسائل وجود دارند و اندیشه راهنمای در بردارنده راه حل آنها وجود
ندارد .این اندیشه چرا وجود ندارد؟ زیرا در این زمان ،جامعههای مسلط

نیز نمیتوانند نیروهای محرکه را جذب کنند .آینده باردار امیدها نیست،
حامل یأسها است .در نتیجه ،اقلیت مخالف تغییر رهبری و اقلیت
جانبدار تغییر انتقاد میکنند و این گذشته است که دارد عصر طالئی و

آرمانی جلوه میکند .دلیل بزرگتر ایناست که بر اصل ثنویت اندیشه
راهنمائی که بتواند برای تمامی آفتها راه حل پیشنهاد کند ،نمیتوان

جُست .چراکه ثنویت خود ترجمان تبعیضها است .اگر ذهنها به تبعیض

ها اصالت نمیدادند ،ثنویت پیدا نمیشد و اصل راهنما نمیگشت .پس بر
اصل ثنویت ،تمامی آفت های مردمساالری را نمیتوان به چشم عقل دید
و برایشان راه حل پیدا کرد .و اگر دو دلیل باال وجود دارند ،به این علت

است که تحول همه جانبه بایسته است و جامعههای مسلط از این تحول
بسیار میترسند.
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برای اینکه اندیشه راهنمائی به آدمی امکان دهد همه مسئلهها و آفت

ها را همانسان که هستند ،شناسائی و برایشان راه حل پیشنهاد کند ،باید
موازنه عدمی اصل راهنما بگردد تا که آفتها و مشکلها در معرض دید و
شناسائی جمهور مردم قرار گیرند .گروه پیشرو ،به یمن این اصل راهنما

و در پی برقرارکردن توحید اجتماعی ،آن موقعیت را مییابد که به جامعه

ها انذار دهد :اگر تغییرها بایسته در مقیاس جامعه جهانی به انجام نرسند،

نیروهای محرکه مسیر تخریب را تا نابودی طبیعت و انسان ،خواهند پیمود.
بدینقرار ،نباید جای شگفتی باشد اگر قرآن تمامی آفتها را طرح و راه

خالصی از آنها را نشان داده باشد ( .)35زیرا بر اصل توحید ،بیان از
دروغ پاک و حق میشود و مشکلها و آفتها ( )36قابل شناسائی می
شوند .بیان حق محک اجتماعی دیگر دارد و آن از اعتبار انداختن اسطوره

ها و خرافهها و آزاد کردن جامعهها از آنها و همه سنتها و عرف و عادت

های قدرت فرموده ،بنابراین ،ممکن ساختن بکار افتادن نیروهای محرکه

در رشد است.

باز خاطر نشان کنیم که ،بنابر بیان حق ،بیان استقالل و آزادی ،زمان

به گذشته و حال و آینده تقسیم نمیشود .لذا ،زمان که ،با تقسیم شدن،

نقش بزرگی در اسطوره سازی و تولید خرافهها و برجا ماندن سنتهای

قدرت فرموده ،پیدا میکند ،اینک ،بکار رشد پیگیر در استقالل و آزادی

و بر میزان عدل میآید .اما اسطورهها کارشان توجیه تبعیضها است .از

اینرو هر نوبت که در جامعهای بخواهند تبعیضی را از میان بردارند ،باید

اسطوره و گاه اسطورههائی را بشکنند .بدینخاطر است که تا وقتی تحولی
عمومی در سیاست و اقتصاد و فرهنگ (به خصوص وجه دین) و نیز

برداشت از انسان و حقوق و مسئولیت های آن در رابطهاش با هستی( ،از

جمله با طبیعت) حاصل نشود ،اسطورهها که ترجمان تبعیضها هستند،
برجا می مانند .و وقتی نیز تحول به انجام میرسد ،در دو تمایل چپ و

راست ،مردمی پیدا میشوند که اسطوره میسازند .وقتی جامعه در حال
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تغییر است ،جماعت سازنده و پاسدار اسطورههای ضد تحول ،اقلیت

افراطی توان باختهای میشوند .در عوض ،پیشاوری آنها که آیندهای خیالی
را میسازند و اسطوره میکنند ،اقلیت افراطی ضد تحول قوت میگیرد .و
از آن جا که اسطوره سازی با گرایش به افراط مالزم است ،خاصههای این

دو دسته جانبداری از تبعیضها و گرایش به قهر و اصالت دادن به زور و
ایجاد ترسها در جامعه و «عاشق شدن» به این یا آن نوع پاکسازی است.

بدینسان« ،انتگریسم» این یا آن نوع پاکسازی ،به نام این یا آن اسطوره
نژاد ،ملت ،دین ،ترقی و  ...است.

بدینقرار ،در دو تمایل چپ و راست که از دیرگاه ،در جامعههای بشری

وجود داشتهاند ( ،)37دو حزب ،اسطوره ساز و اسطوره باز و افراط گرا
در دو انتهای تمایلهای چپ و راست ،قرار میگرفتهاند و هنوز نیز قرار
دارند.

در حیات تاریخی جامعههای مختلف ،در دورههای کوتاهی افراطی

های راست و یا افراطیهای چپ به حکومت رسیدهاند و جامعهها را از
تحول باز داشته و گرفتار جنگهای درونی و بیرونی ویرانگر ساخته و گاه

به عمر آنها پایان بخشیدهاند .قوت گرفتن و به حاکمیت رسیدن افراطی

ها بستگی مستقیم به فراگیر شدن ترسها و وجود بحران فکری و فقدان
اقلیتی است که جامعه را به راه رشد میخواند .بدینقرار ،در استبدادها،

حزبها وجود میداشتهاند و هنوز نیز وجود دارند .به سخن دیگر حزبها
پدیدههای اجتماعی نیستند که با مردمساالری بوجود آمده باشند .بلکه در
پی تغییر در طرز فکر دینی و پیدا شدن اندیشههای فلسفی و سیاسی و
منزلت جستن انسان و تغییر روابط اقتصادی و اجتماعی و نگرش در

طبیعت و زندگی ،احزابی پیدا شدهاند که با مردمساالری سازگاری داشته

اند:
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الف .تغییرها در اندیشه راهنما (:)31
تغییرها در اندیشه راهنما ،در آغاز راجع میشدند به برداشتها از ملت

و رابطه اش با دولت ،رابطه فرد با جامعه ،رابطه جامعه مدنی با دولت و
مکان حزب در جامعه مدنی است ،در دولت است و میان این دو؟ رابطه

انسان با دین ،رابطه ملت با ملتهای دیگر ،ترقی.

از نظر دین ،بازگشت به این بیان مسیحیت که انسان صورت خداست

و آزاد شمردن فرد به حکم مسئولیتی که در اداره امور خویش دارد و به یاد
آوردن حقوق بشر و پیدا شدن و قوت گرفتن فکر «جدائی بنیاد دین از

بنیاد سیاست» و بخصوص تن دادن کلیسا به این واقعیت که انسان از
حقوق طبیعی برخوردار است و کلیسا حق ندارد به نام پاک کردن جامعه

از بیدینان ،قهر در کار بیاورد (پایان سلطه انتگریست ها).

از نظر فلسفی ،در قرن  ،38فرد اصالت جُست :جامعه برای فرد است

و فرد برای جامعه نیست .هر فرد ارزش خویش را دارد و نمی پذیرد دیگری

بر او مسلط باشد و آزادی فرد و برخوردار شدن وی از حقوق خویش در

گرو آن است که عضو جامعهای آزاد و در اداره امور جامعه ،بنابراین در

اداره دولت شریک باشد .پس دولت محل اشتراک و نه دستگاه سرکوب

است و آزادی فرد ،از رهگذر شرکت او در اداره دولت تحقق پیدا میکند.

شرکت فردها در اداره دولت ،تحقق پیدا نمیکند مگر به تغییر رابطه

دولت با ملت .دولت که تا آن زمان قوه عاقلهای باور میشدکه فوق ملت و

قیم ملت صغیر است ،معرف ملت و خدمتگزارش گشت .بدیهی است وقتی

فرد اصالت میجست ،رابطه او با طبیعت نیز تغییر میکرد .انسان مسلط
بر طبیعت و انسان فعال و طبیعت کارپذیر جایگزین طبیعت فعال و انسان

کارپذیر میگشت .به سخن دیگر ،رابطه همان رابطه قدرت میماند جز

اینکه زیر سلطه (انسان) مسلط و مسلط (طبیعت) زیر سلطه میگشت.
میتوان تصور کرد محیط زیست اینک درچه وضعیت بود اگر رابطه قوا
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اصل شمرده نمیشد و غربیان و شرقیان با طبیعت رابطه حقوقمند با

حقوقمند برقرار میکردند.

از نظر سیاسی ،محتوای دولت را اصلهای استقالل و آزادی و رشد و

بیطرفی در قبال انواع باورهای مقبول افراد ملت،معین میکرد :آزادیهائی
از نوع آزادی انتخاب کردن و آزادی تشکیل احزاب و اجتماعها و آزادی

وسائل ارتباط جمعی و استقرار حقوق انسان ،از مردمساالری جدائی

ناپذیرند .در جامعههایی آزاد شدن فرد ،در گرو آزادی از دولت و در جامعه

های دیگری آزاد شدن فرد به در دست گرفتن حکومت و آزاد کردن زیر

سلطهها از سلطه مسلطها ( )33معنی پیدا میکرد.

از نظر اقتصادی ،لیبرالیسم سیاسی با لیبرالیسم اقتصادی همراه میشد.

در نیمه دوم قرن  ،38این دو از یکدیگر جدائی ناپذیر دانسته میشدند.
نظام صنعتی مانع رشد بود و فیزیوگراتها ،تحقق سود جمع را در تحقق

سود فرد تصور میکردند .بنابراین ،دولت باید آزادی فعالیت اقتصادی فرد
را تأمین میکرد و جامعه نیز باید مصلحت خویش را در میدان دادن به

استعدادهای فرد میجست .وقتی اصول راهنمای مردمساالری ،در وجدان

همگانی جای گرفتند و ثنویت دو محوری ،اصل راهنما شد ،ارکان مردم
ساالری استقرار پیدا کردند.

اما لیبرالیسم اقتصادی بیبند ،سبب پیدایش انبوه کارگران فقیر در قرن

 33شد .پیدایش قشرهای اجتماعی جدید که گرفتار فقر بودند و در

سرنوشت خویش دخالتی نمیداشتند ،اندیشههای سیاسی و این اندیشهها

ایدئولوژیهای چپ را پدید آوردند.

از نظر موقعیت در جامعه جهانی ،مردمساالری یا در کشورهائی پا

گرفت که موقعیت مسلط داشتند (انگلستان) و یا مبارزه بر سر استقالل و

آزادی با مبارزه برای استقرار مردمساالری یکی شدند (آمریکا) .از اینرو

استقالل ،به مثابه یکی از اصول راهنمای مردمساالری و به طریق اولی ملت

گرائی معانی گوناگون پیدا کرد و این معانی از عوامل پیدایش گرایشهایی
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از شوونیسم تا میهن دوستی و از آن تا انواع جهان وطنی گشتند .این

گرایشها ،حزبهائی را پدید آوردند که در پارهای از کشورها با مردم

ساالری سازگار نبودند و در سالهائی از قرن بیستم ،به عمر آن پایان

بخشیدند (آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا و )...

اینک بر اساس تمایلی که ،در رابطه با دولت و ملت و دین و نظام

اجتماعی و استقالل و آزادی و رشد و عدالت اجتماعی و نخبهگرائی و

تودهگرائی و قدرت و فرد و جمع و انتخاب (بخصوص حقوق اکثریت و
اقلیت) و اشتراک و اصالح و انقالب ،حزبهای جدید را دسته بندی می

کنیم:

ب .حزبهای سیاسی از راست افراطی تا چپ افراطی:
 .3حزبهای ناسازگار با مردمساالری راست و چپ ،جانبدار استبداد
دولت بودهاند و هستند .اصل راهنما ،نزد هر دو دسته ثنویت تک محوری

بود و هست .ایدئولوژیهای گوناگون را مرام خود کرده و آنها را توجیهگر
عمل خویش کردهاند و میکنند .این حزبها ،در غرب امروز ،حکومت

نمیکنند .دولتهای فاشیست و نازیست از میان رفتهاند .اما حزبهاشان

وجود دارند .حزبهای کمونیست نخست در غرب اروپا دیکتاتوری
پرولتاریا را رها کردند ( )21و سپس در شرق اروپا ،دولتهای کمونیست
از میان رفتند .اما در بقیت جهان ،هنوز بر سر کارند :در ایران «والیت

مطلقه فقیه» و در عراق ،دولت بعثیها سرنگون شدهاست و سوریه ،این
دولت کار را به جنگ داخلی کشاندهاست .در چین ،حزب کمونیست

مارکسیسم – لنینیسم – استالینیسم – مائوئیسم را با لیبرالیسم اقتصادی
سازگار کردهاست.

در مردمساالریها ،در رابطه با دولت ،دو تمایل عمومی وجود دارند:

جانبداران دخالت دولت در سازمان و سامان دادن فعالیتهای اقتصادی
و تأمین اسباب رشد با رعایت عدالت اجتماعی و مخالفان دخالت گسترده
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دولت .گرایش اول بنوبه خود به دو گرایش یکی «کمونیست اروپائی» و

دیگری سوسیال دموکراسی تقسیم میشوند.

گرایشهای راست جانبدار نظر دوم هستند و حزبهای راستگرا را

بوجود آوردهاند .گرایشهای چپ طرفدار نظر اول هستند و حزبهای

چپگرا را بنیاد گذاشتهاند .هنوز جانبداران دخالت دولت دو گرایش
رادیکال و میانه رو و مخالفان آن نیز دو گرایش رادیکال و میانه رو را می
سازند:

الف  -تمایل محافظه کار میگوید دولت باید بگذارد فرد به اختیار خویش
استعدادهایش را رشد دهد .این تمایل به «آزادی از دولت» بها میدهد

()23

ب  -تمایل لیبرال اجتماعی برای دولت در تعدیل نابرابریها و نیز در یک
رشته حمایتها ،نقش قائل است.

 .2جانبداری از قدرت مطلق دولت همواره با نوعی مطلقگرائی اجتماعی

همراه بودهاست :نژادگرائی مطلق و ملتگرائی مطلق و امتگرائی مطلق،
قومگرائی مطلق و طبقهگرائی مطلق .بدیهی است این مطلقها با مردم

ساالری سازگار نمیشوند .در مردمساالریها ،در رابطه با ملت ،دو تمایل
عمومی بوجود آمدهاند که هر یک ،به نوبه خود ،به دو تمایل تقسیم می

شوند :تمایل راست جانبدار ملتگرائی در معنای تقدم بخشیدن به ملت

(میانهرو) و تمایل راست طرفدار ملتگرائی تا سلطه جوئی بر دیگران
(رادیکال) و تمایل چپ جانبدار میهن دوستی جانبدار تقدم ملت و
مخالف سلطه بر دیگران و تمایل جانبدار میهن دوستی و مخالف تقدم

ملت و البته سلطه جوئی.

 .1بدیهی است که مطلقگرائی ،در دین و ایدئولوژی ،ضرورت هرگونه

مطلقگرائی ،در دولت و ملت و  ...است .چراکه در وجه دین و ایدئولوژی
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است که مطلقگرائیهای دیگر توجیه میشوند .تمایلهای افراطی جانبدار
پاکسازی (انتگریست) هستند:

 جانبدار والیت مطلقه فقیه ،طرفدار دینساالری مطلق (نافی دینهایدیگر و پاکسازی جانبداران دین) و امتساالری مطلق میشود

 جانبدار «دیکتاتوری پرولتاریا» طرفدار حاکمیت مطلق «حزب طبقهکارگر» و مارکسیسم  -لنینیسم ساالری مطلق (نفی دین و مرامهای دیگر
و پاکسازی جانبداران مارکسیسم  -لنینیسم) میشود.

 جانبدار «دولت مطلق» طرفدار ایدئولوژی نازیسم ،یا فاشیسم و یابعثیسم (نافی مرامهای دیگر و پاکسازی باورمندان و دیگر انواع پاکسازی

ها) و نژاد و ملت و «تجدید عظمت دیرین» از راه بازیافتن موقعیت

مسلط میگردد.

 در تمامی جامعهها ،وقتی اندیشهای پذیرش همگانی مییابد ،برای مثال،امروز که مردمساالری در ایران ،مقبول گشتهاست ،بخشی از مطلق گراها،
لباس مردم ساالر در بر میکنند .اینان ،چون محک تجربه آید بمیان ،از
راه نشان دادن جاذبه و دافعه خود ،ماهیت خود را بروز میدهند :خود

خویشتن را داور میکنند و به این و آن انگ میزنند و...

تمایلهای سازگار با مردمساالری ،بر سر دین نیز ،به دو تمایل عمومی

و هر یک از این دو تمایل ،به نوبه خود ،به دو تمایل تقسیم میشوند:
 -تمایل راست جانبدار دین (احزاب دمکرات مسیحی)

 تمایل راست لیبرال که جانبدار جدائی کلیسا از دولت است -تمایل چپ جانبدار الئیسیته (احزاب سوسیالیست)

 -تمایل چپ مخالف با دین (احزاب کمونیست) .این تمایل در دهه

هفتاد به ضدیت با دین پایان بخشید و جانبدار گفتگو شد ( .)22هیچیک
از دو تمایل چپ مخالف عضویت مؤمنان به این و آن دین در سازمانهای

حزبی خود نیستند ( .)21سازمانهای دینی چپ نیز وجود دارند.
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بدیهی است در غرب کسی از جدائی دین از سیاست سخن نمیگوید

زیرا هر داعیهداری برای مردم حداقل شعور را قائل است و میداند که
مردم میدانند «طرز فکر» را از عمل نمیتوان جدا کرد و اگر بشود طرز
فکر را از عمل جدا کرد ،بدینکار ،نه تنها سیاست و بنیادهایش از میان

میروند ،بلکه عمل محال و هستی آدمی ،نیستی میشود!

تمایل مخالف دین ،مخالف وجود دین است و نه جدائی دین از

سیاست .در مردمساالریها ،جانبداران این تمایل تنها در سازمانهای
افراطی بسیار کوچک ،تشکل پیدا کردهاند.
 .4از هرگونه تغییر فساد است ( )24تا تغییر به امر دیالکتیک جبری است
( ،)25تمایلهای فلسفی پیدا شدهاند و جانبداران آنها حزبهای سیاسی

را پدید آوردهاند:

 از مخالف مطلق با هرگونه تغییر در نظام دلخواه و موافق تحمیل آن بههر قیمت تا تغییر «ضرور» برای ایجاد نظام دلخواه ،حزبهای افراطی

راست و چپ را بوجود آوردهاند .بساط تفتیش عقاید دینی و سپس مرامی
(فاشیسم و نازیسم و استالینیسم) در غرب ،همچنان گسترده بوده است

()26

 تمایلهای سازگار با مردمساالری در رابطه با تغییر و رشد ،به دو تمایلعمومی و هر یک از دو تمایل به نوبه خود به دو تمایل تقسیم شدهاند:

()27

الف  -تمایل محافظهکار که جانبدار سنتها و مخالف تغییر نظام
اجتماعی مستقر است و تمایل لیبرال که جانبدار تغییر نظام اجتماعی نیست

اما موافق اصالح آن است هر بار که ضرور باشد.

ب  -تمایل سوسیالیست که جانبدار تغییر نظام اجتماعی از راه اصالحات
است .و تمایل کمونیست که جانبدار تغییر نظام اجتماعی است و آن را از
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راه اصالح ممکن نمیداند .اما بر ایناست که از راه مبارزه قانونی و
پارلمانی بتوان نظام اجتماعی را تغییر داد.

 تمایلی نیز وجود دارد که موافق تغییر همه جانبه نظام اجتماعی است وروش مبارزه قانونی را جذب شدن در نظام میشمارد.

هر دو دسته ،مخالفان هرگونه تغییر و موافقان تغییر همه جانبه ،به

قدرت اصالت مطلق میدهند .از جمله دروغها که کوشیده اند باور همگان

بگردانند ،یکی کردن انقالب و قهر است .طوری که پنداری اصالح طلبی

روشی پیراسته از خشونت است و انقالبیگری روشی همه زور است!
انقالب تغییر عمومی است و چندی و چونی آن روش متناسب با خویش

را طلب میکند :برای مثال« ،انقالب صنعتی» را کجا میشود به زور به
انجام رساند؟ با کاستن از زور و قهر و افزودن به خودانگیختگی انسان و

به یمن رشد علم و فن است که میتوان چنین انقالبی را ممکن کرد .یا

وقتی انقالب میخواهد نظام اجتماعی را باز و تحول پذیر کند و دولت را

حقوقمدار بگرداند ،جز با کاستن از کاربرد زور و افزودن بر گستره

خودانگیختگی انسان ،چنین تغییری چگونه شدنی است؟ جز روشی که
مردم در انقالب بزرگ ایران بکار بردند ،پیروز گرداندن گل بر گلوله ،چه

روش دیگری را میتوان بکار برد؟ هرگاه روش مردم ایران یعنی جنبش

همگانی گل بدستان با روشی مقایسه شود که برای جانشین کردن والیت
مطلقه شاه با والیت مطلقه فقیه بکار رفت ،فریب فریبکاران هویدا می

گردد :این نه انقالب که جانشین کردن این قدرت به جای آن قدرت است
که روش متناسب با خود را طلب میکند که توسل به زور است .باز باید
دانست که به کار بردن زور از سوی نیروی جانبدار تغییر نظام را همواره

قدرت حاکم مخالف تغییر تحمیل میکند .در صورتی که قدرت حاکم
استقالل و آزادی و دیگر حقوق شهروندی را رعایت کند و با تخریب

نیروهای محرکه مانع از تحول خودجوش نظام اجتماعی نشود ،کسی پیدا
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نمیشود از «انقالب قهرآمیز» جانبداری کند .بر فرض که پیدا شود ،او را

مجنون میخوانند.

انقالب چرا و چگونه روی میدهد ،موضوع کار دیگری است .در این

جا ،خاطر نشان میشود که هر گاه نظام اجتماعی نخست از به کارگرفتن

نیروهای محرکهای ناتوان شود که در آن پدید میآیند و سپس از توان تولید
نیروهای محرکهاش کاسته شود ،جامعه گرفتار انحطاط میگردد .در بند
انحطاط ،اگر توانائی بازیافت حیات ،بنابراین ،تن دادن به تحول را داشته

باشد ،انقالب روی میدهد .اگرنه ،میمیرد.

هر نظام اجتماعی بر فرض هم با رشد سازگار باشد باید بطور مرتب

اصالح شود .زیرا نیروهای محرکه که پدید میآیند ،فعال میشوند .برای
اینکه در رشد فعال شوند ،نظام اجتماعی را باید با فعالیت آنها متناسب
کرد .اگر این نظام تحول پذیر باشد ،مرتب بازتر میشود .اگرنه ،جامعه یا
تا انحالل خواهد رفت و یا تن به انقالب خواهد داد.

 .5از راست تا چپ افراطی ،تمامی تمایلها جانبدار رشد بودهاند و هستند.
جز اینکه به پرسش رشد چیست؟ پاسخ یکسانی نمیدهند :رشد در انسان

و طبیعت است که تحقق پیدا میکند و قابل اندازه گیری است و یا در

کمیتها و کیفیتهای تولید؟ در انسان و طبیعت است که تحقق پیدا می
کند و یا در قدرت سرمایهداران؟

جانبداران دولتساالری و سرمایهساالری و پرولتاریاساالری مطلق ،بنا

بر مرام ،رشد را نه رشد انسان که رشد قدرت دولت و «آزادی» سرمایه و
میزان رشد آن و یا «رشد نیروهای تولیدی» ( )28میانگارند .گفتن ندارد
که جبرگرا هستند و گمان میبرند رشد انسان از رهگذر رشد دولت یا

سرمایه و یا «نیروهای تولیدی» میسر میشود.

بر سر این امر که رشد از اصول راهنمای مردمساالری است ،میان

تمایلهای راست و چپ اتفاق نظر وجود دارد .اما همچنان بر سر چندی
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و چونی رشد و روش کار ،دو تمایل بزرگ وجود دارند و هر یک از آن دو

نیز ،به دو تمایل تقسیم میشوند:

الف  -تمایل راست محافظه کار مخالف برنامهگذاری رشد است .این
تمایل وظیفه دولت را در فراهم آوردن اسباب رقابت آزاد ،خالصه میداند.
و تمایل راست لیبرال ،موافق نقش ارشادی دولت در تنظیم رقابت آزاد

است.

ب  -تمایل چپ میانهرو( ،سوسیال دمکراتها) جانبدار هدایت ارشادی
رش د و تنظیم و اجرای برنامه ارشادی رشد از سوی دولت است  .تمایل
چپ رادیکال (کمونیستها) جانبدار هدایت ارادی رشد و تهیه و اجرای
برنامه دستوری رشد از جانب دولت است

شکست تجربه برنامهگذاری دستوری ،باور دو تمایل چپ را نسبت به

سودمند بودن برنامه گذاری ،سست کردهاست (.)23

مشکل ببار آمده ایناست که تمایلهای جانبدار مردمساالری رشد

انسان را به میزان رشد تولید و میزان برخورداری انسان از رشد آن ،اندازه

میگرفتند (اگر نگوئیم در آن خالصه میدانستند) و وعده جامعه «رفاه»
را میدادند ( .)11اما در عمل ،این رشد با تخریب طبیعت و گسترش

فقر و بیکاری انسان همراه شد .در نتیجه تمایلی را پدید آورد که میکوشد

برداشت انسان از طبیعت و تغییر رابطه انسان با طبیعت را تغییر دهد و در
کار بررسی مجدد مفهوم رشد است .دانشمندان بسیاری نیز جانبدار رشد

با میزان صفر هستند و هشدار میدهند که انسانها خود و طبیعت را در

واپسین روزهای حیات قرار داده اند ( .)13مسلم ایناست که تمامی تمایل

ها ،از راست افراطی تا چپ افراطی اینک پاسخ های خویش را به پرسش

«رشد چیست؟» غیر کافی و ناصحیح مییابند و نیافتن پاسخی در خور
به این پرسش ،یکی از مهمترین عوامل بحران فکری و سازماندهی سیاسی

حزبها و دولت گشتهاست.
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 .6بیانهای قدرت نمیتوانند عدالت را میزان بشناسند .با همزاد بودن حق
و عدل نیز خوانائی نمیجویند .بنابراین ،یا بر برابری تعریف میشود و یا

بر نابرابری و در هرحال ،هدفی میگردد تحقق نیافتنی ( .)12بنابر اینکه
عدالت بر برابری و یا بر نابرابری تعریف شود ،دو معنای نایکسان پیدا می

کند ( .)11بدیهی است وقتی رشد اصل راهنمای مردم ساالری است،
عدالت اجتماعی نمیتواند اصل نباشد .چراکه عدالت اجتماعی همواره با

رشد همراه است و نبود رشد از دید آنها که عدالت را بر نابرابری تعریف
میکنند و نیز از نظر آنها که بر برابری تعریف میکنند ،خالف عدالت

است .عدالت به وجود رشد تحقق پیدا میکند .از اینرو است که هیچ
تمایلی وجود ندارد که خود را مخالف رشد و عدالت بخواند:

 تمایلی که عدالت را در رعایت نابرابری میداند ،با مردمساالری سازگارنمیشود .چراکه اگر مالک نابرابری را زور قرار بدهد ،ناگزیر حاکمیت
زور را پذیرفتهاست و اگر استعدادها را مالک قرار بدهد ،اختالف
استعدادها را نمیتوان با نابرابری یکی دانست .و دلیلی برای ترجیح این

استعدادها بر آن استعدادها نیست .به هر رو ،از دید آنها که عدالت را بر

نابرابری تعریف میکنند و آن را عبارت میدانند از اینکه «هر چیز در

جای خود قرار بگیرد» ( )14نمیتوانند با مردمساالری موافق باشند که

یک رشته برابریها را ناگزیر میکند .اینان ناگزیر زور را مدار میگردانند
تا « برابری در میان برابرها» و نابرابری را در میان نابرابرها برقرار شود
و هر کس و هر چیز در جای خود قرار بگیرد .اما این قرار گرفتن هر کس

و هر چیز در جای خود ،نخبهها را در معرض فساد قرار میدهد و اکثریت
بزرگ را از پرورش استعدادهایشان باز می دارد.

 -تمایلی که عدالت را بر برابری تعریف میکند و برابری را ،با یکسانی،

یکی تصور میکند ،نیز با مردمساالری سازگار نمیشود .زیرا گذشته از

اختالفها که وجود دارند ،برابر کردن با دانش و بیدانش ،فعال و فعل

پذیر ،باکار و بیکار و  ...اگر به زور باشد ،میان انسان و زور ،بسود زور
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نابرابری برقراری میکند .از جمله ،فعالها کوشش بیشتر را بیفایده می

یابند و به جمع غیر فعاالن می پیوندند و جامعه از راه رشد بدر میرود و

در راه انحطاط میافتد)15( .

 در تمایل راست ،به تدریج ،این فکر پذیرفته شدهاست که اقتضایعدالت ،تن دادن به ضرورت نابرابری و برابری ،هر دو ،و قرار دادن هر

یک از این دو در جای خویش است .برای اینکه هر استعداد ،فراخور
خود ،فعال شود ،برابری میان این و آن جای خود را به برابری در برابر (

قانون و کار و )...میدهد .بدینسان ،یک برابری الزم میشود و آن برابری

میان انسانها در برخورداری از حاصل کار خویش است .نابرابری

استعدادها ،ایجاب میکند که همه در برابر قانون مساوی و از آزادی و
برابری در رقابت برخوردار باشند .اما این برابریها چگونه حفظ میشوند؟

پاسخهایی که به این پرسش داده شدهاند ،تمایل راست را به دو گرایش

بزرگ و گرایشهای کوچک تقسیم کردهاند :قاعده عمومی که تمایل
راست از آغاز ،از آن پیروی کرده ،قاعده « برابری میان برابرها و

نابرابری میان نابرابرها» و «برابری میان نابرابرها» بوده است.
قانون ترجمان این قاعده عمومی بودهاست و البته همگان در برابر قانون

برابر بودهاند و هستند .در تاریخ تحول مردمساالری که بنگری ،تمایلها و

سازمانهای سیاسی را که از پی یکدیگر ایجاد شدهاند بیانگر انواع
جابجائیها در مرزها میان نابرابرها مییابیم .قاعده عمومی همچنان برجا
است:

 تمایل راست محافظه کار ،در قلمرو سیاست ،اصل را بر حکومت کردننخبهها و رأی دادن «عوام» مینهد .و برای اینکه حکومت از اثبات الزم
برخوردار شود ،در بازار سیاست ،رقابت میان نخبهها را آزاد میگذارد

( .)16اما قانون انتخابات شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را چنان
معین میکند که غیر نخبهها را در شمار نخبهها در نیاورد و نابرابرها
(احزاب بزرگ و احزاب کوچک) را برابر نکند.
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 در قلمرو اقتصاد ،آزادی کامل بازار و نیز نقشی که سرمایه پیدا میکند،مرز میان نابرابرها را حفظ میکند .هر بار که این مرز ،حفظ نشد ،دولت

دخالت میکند و این مرز را برقرار میکند!

 در قلمرو تعلیم و تربیت ،نابرابرها از امکانات تعلیم و تربیتی نابرابربرخوردار خواهند شد )17( .در قلمرو روابط اجتماعی ،قانون سلسله

مراتب اجتماعی را معین میکند:

● راست میانهرو ،نسبت به نابرابریها نظر جزمی ندارد و بر آن نیست که
نخبهها از نژادی دیگرند بلکه بر ایناست که تعلیم و تربیت عمومی ،با

فراهم شدن امکانهای برابرتر برای فعالیت اقتصادی و سیاسی و بخصوص
با برقراری یکچند از برابریهای اجتماعی ،نخبهها میتوانند از میان جامعه

برخیزند .این تمایل ،در عین نخبهگرائی ،بر ایناست که ازنابرابریها تا
جائی باید کاست که بیشترین عرصه را برای رقابت آزاد میان فردها فراهم
کند .بدیهی است که با دخالت دولت ،هر بار که برقرار کردن اسباب

رقابت کامل ایجاب کند ،موافق است ()18

● چپ بر این نظر است که «برابری در برابر قانون» ،برابری صوری است
چراکه نخست قانون نابرابریها را تصدیق و تثبیت میکند و سپس از همه

میخواهد ،بطور برابر ،قانون نابرابری را رعایت کنند .افزون بر این،
نابرابرها با استفاده از امکانات بیشتری که جامعه در اختیارشان میگذارد،

اسباب تمرکز و تکاثر و انباشت سرمایه را فراهم میآورند و ،بدان ،اکثریت

بزرگ را استثمار میکنند .استثمار شوندگان از امکانهائی هم که ،در
صورت ،در اختیار عموم قرار گرفتهاند ،نمیتوانند استفاده کنند (.)13
این تمایل ،به لحاظ نگرش در چندی و چونی نابرابریها و از نظر روش

بسط برابریها ،به سه تمایل بزرگ و تمایلهای کوچک پرشمار تقسیم

میشود:

 آنارشیستها ،در مجموع ،بر این نظر هستند که دولت و سازمانهاییرا باید منحل کرد که اجازه میدهند دست آورد استعدادهای مزد و جامعه
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و طبیعت ،به قدرت بدل شوند و قدرتمداران بر انسانها مسلط شوند.

()41

 -سوسیالیستها بر آنند که از راه بهتر کردن شرائط اجتماعی فعالیت و

بهتر کردن بیمههای اجتماعی ،بتدریج مرزهای نابرابری را میتوان
برداشت و قلمرو برابریها را بسط داد.

 کمونیستهائی که اصول راهنمای مردمساالری را پذیرفته اند ،در همانحال که از منافع طبقه کارگر و الیههای دیگر «تحت بهره کشی بورژوازی»

دفاع میکنند ،استقرار عدالت و رسیدن به برابری های بنیادی در جامعه

طبقاتی را ممکن نمیدانند و چاره را در تغییرهای بنیادی و رسیدن انسان

به جامعیت در جامعه رها از نظام طبقاتی میدانند(.)43

 .7جامعههای دارای نظام مردمساالری دو دسته اند :جامعههائی که در آن
ها ،اکثریت راه حل را در محدود کردن قدرت دولت میدانند و جامعه

هائی که ،در آنها ،اکثریت راه حل را در تغییر چندی و چونی قدرت دولت

و جهتیابی عمل آن میدانند ( .)42به سخن دیگر ،در تمامی این جامعه

ها ،قدرت اصالت دارد بحث بر سر متمرکز کردن و یا نکردن آن است .با

وجود این ،در جامعههائی که ،در آنها ،تمایل همگان بر محدود کردن
قدرت دولت است ،نظام دو حزبی برقرار است و در جامعههائی که تمایل

همگان بر ایناست که اصالح در گرو در اختیارگرفتن دولت است ،نظام
چند حزبی برقرار است.

غیر از تمایل آنارشیست ،تمایلهای دیگر قدرت را بد نمیدانند .و

البته همه تمایلها قدرت را برای رسیدن به هدف میخواهند و «قدرت

برای قدرت خواستن» را کاری پسندیده نمیشمارند .تمایلهای سیاسی که

در حزبها تشکل پیدا میکنند ،هر چند در قدرت به مثابه وسیله می
نگرند ،اما در عناصر ترکیب کننده و نیز در چگونگی بکار بردن آن ،یکسان

نمی اندیشند .پاسخها به این پرسشها ،تمایلهای مختلف را بوجود آورده
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اند :قدرت چیست؟ از چه عناصری ترکیب میشود؟ چه تغییرها در ترکیب
آن باید داد؟ چگونه باید آن را بکار برد؟ برای رسیدن به کدام هدف ،آن

را باید به کار برد؟

قدرت چیست و فرق آن با زور کدام است؟ آیا قدرت میتواند بیطرف

باشد؟ هدف قدرت در بیرون آن قرار میگیرد و یا خود هدف خویش

است؟ این پرسشها بغایت مهم هستند و پاسخها که بدانها دادهاند ،هم

گرایشهای مختلف سیاسی را بوجود آوردهاند و هم ما را از یک عامل
مهم بحران کنونی آگاه میکنند.

وقتی از قدرت ،دولت در نظر است ،مجموع بنیادها و دستگاههایی

است که تابعیت شهروندان را از یک دولت معین تضمین میکنند ،در

مقایسه با زور و بعکس آن ،قدرت شکل قاعده را پیدا میکند و وقتی بکار

میرود که یکی در برابر همه قرار میگیرد.

وقتی از قدرت ،سلطه گروهی بر گروهی دیگر منظور است ،سامانه

روابط مسلط – زیر سلطهای را میگویند که جامعه دارد و اعضایش در آن
بسر میبرند.

اما قدرت ،در اصل ،چندگونگی و چندگانگی روابط قوا است که درون

قلمروئی هستند که در آن بکار میروند و تشکیل دهنده سازمان آنند .بازی

هائی هستند که از راه مبارزهها و برخوردهای بدون انقطاع ،اینروابط را

تغییر شکل میدهند ،تقویت میکنند ،معکوس میسازند .تکیه گاههائی
هستند که اینروابط قوا در یکدیگر میجویند طوری که زنجیره و یا نظامی

را بوجود میآورند و یا بعکس ،تضادها که نظام این رابطهها را بر هم می

زنند .و باالخره ،قدرت استراتژیهایی است که روابط قوا در آنها به عمل

در میآیند و دستگاههای دولتی ،از رهگذر تدوین و اجرای قوانین و تفوق

های گروههای اجتماعی بر یکدیگر ،شکل میگیرند)41( .

اما آیا اگر آن را ترکیبی از معرفت و ثروت و زور (قهر) و «جنبه

اجتناب ناپذیر تمامی روابط انسانی» بدانیم ( )44میتوانیم با نظر تافلر
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موافقت کنیم و آن را بیطرف بخوانیم؟ روشن کردن پاسخ این پرسش از

لحاظ شناسائی گرایشهای سیاسی ،تعیین کنندهاست .در حالت فطری،
زور وجود ندارد .نیرو وجود دارد .وقتی کسی نیرو را بر ضد دیگری بکار

میبرد ،آن را در زور از خود بیگانه میکند.در رابطهای که از راه معرفت
برقرار میشود تا یکی دانش را وسیله سلطه بر دیگری نکند ،رابطه قوا

برقرار نمیشود .به سخن دیگر ،تا معرفت به زور بدل نشود ،نمیتواند بر
ضد دیگری بکار رود .و نیز ثروت اگر از رابطه قوا بدست نیامده باشد و

برداشت از حاصل کار دیگری نباشد ،تنها وقتی که بر ضد دیگری بکار

برده میشود قابلیت تبدیل به زور را پیدا میکند و تا به زور تبدیل نشود،

نمیتواند بر ضد دیگری بکار رود و میان دو کس روابط سلطه گر -زیر
سلطه پدید میآورد .بدینسان هر سه مؤلفه وقتی از خودبیگانگی میشوند

یکی بیشتر نمیشوند که زور است و زور نمیتواند بر ضد دیگری بکار
نرود و همواره با تخریب همراه نباشد .اما قدرت وقتی معنی پیدا میکند

که یکی آن را داشته و دیگری نداشته باشد .پس بر اصل ثنویت ،و نابرابری

واقعیت پیدا میکند .و چون زور را تا یکی بر ضد دیگری بکار نبرد،
قدرت واقعیت پیدا نمیکند ،نمیتواند بیطرف باشد .این غفلت بزرگ
اول است .غیر از غفلت های کوچک ،چهار غفلت بزرگ دیگر عبارتند

از:

غفلت دوم که حاصل اندیشیدن بر اصل ثنویت است و بر این اصل

نمیتوان بدان پی برد ،ایناست :اگر مؤلفه چهارمی وجود نداشته باشد،
قدرت در وجود نمیآید و آن مؤلفه گروهبندیهای اجتماعی هستند که ،با
روابط قوا ،الزم و ملزوم یکدیگرند ( .)45بر فرض که بتوان میان گروه

های اجتماعی روابط قوا را برابرکرد ،قدرت بیطرف نمیشود .دو طرف
دارد که بطور برابر به یکدیگر زور وارد میکنند .این زور جامعه را در بی

حرکتی نگاه میدارد .اما زوری که جامعه را در بیحرکتی نگاه میدارد ،در
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اصل ،نیروهای محرکهای هستند که تخریب میشوند .پس ،قدرت ضد

نیروهای محرکه ،ضد رشد و ضد حیات میشود (.)46

اما آیا روابطی که میان انسانها در یک جامعه و میان جامعهها و میان

انسان و طبیعت برقرار میشوند روابط نیروهای محرکه هستند؟ اگر هستند

پس در واقع قدرت بیطرف است و این هدف است که آن را بد یا خوب
میکند.در واقع ،نیروهای محرکه ،وقتی تخریب نمیشوند به زور نیز بدل
نمیشوند و ،با یکدیگر ،در رابطه قوا قرار نمیگیرند .وقتی دانا دانش خود
را به دیگری انتقال میدهد ،با او ،رابطه قوا برقرار نمیکند .اما وقتی

معرفت خویش را در تابع خودکردن دیگری بکارمیبرد ،میان خود و او

رابطه قوا برقرار میکند و دوگانگی مسلط و زیر سلطه را پدید میآورد.
بدین قرار ،ابهام بزرگ را زبان قدرت ،با یکی شمردن نیرو با زور و فضل

و توانائی با قدرت ،پدیده آوردهاست و ،بر اصل ثنویت ،دو نوع رابطه

یکسره متفاوت را یکی باوراندهاست .خاصه رابطهها ،وقتی رابطههای
نیروهای محرکه هستند ،رشد در سازندگی و بارور کردن حیات است و

خاصه رابطهها وقتی نیروهای محرکه در زور از خود بیگانه میشوند و
رابطهها ،رابطه قوا میگردند ،رشد قدرت و ویرانی حیات انسان و طبیعت
است.

غفلت سوم و بزرگتر ،غفلت از این واقعیت است که تنها هدف

قدرت ،قدرتی متمرکزتر و بزرگتر است .قدرت نمیتواند هدفی بیرون از

خود داشته باشد تا بتوان پرسید آیا میتواند بیطرف باشد یا نمیتواند؟
این غفلت حاصل اندیشیدن بر اصل ثنویت است .در حقیقت ،قدرت ،به

مثابه نیروی از خودبیگانه نمیتواند عمل نکند .پس اگر بر خود نیفزاید
در جریان تخریب خویش ،تا انحالل میرود .از اینرو ،دائم باید نیروهای

محرکه را در نیروی مخرب از خود بیگانه کند و پیوسته ،به عنوان نیروی
مخرب بکار بیفتد و خرابیها بر خرابیها بیفزاید .تنها هدفی که در بیرون

قدرت میتوان برای آن قائل شد ،ویرانی و مرگ است .اما آیا لحظه از
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خود بیگانگی نیرو در زور ،لحظه مرگ نیست؟ و بدیهی است که نیروهای

محرکه خاصیت بزرگ شدن را دارند و هدف آنها حیات در رشد است.
و این خاصیت است که آنها را ،بنابر طبع ،جذب یکدیگر میکند تا که

همآهنگ در رشد انسان و عمران طبیعت بکار افتند.

بدینقرار ،غفلت چهارم و باز هم بزرگتر ،غفلت از ا ین امر است

که نیروهای محرکه جز توحید با یکدیگر را نمیجویند و وقتی از

خود بیگانه میشوند ،جز در تضاد با یکدیگر عمل نمیکنند.
بنابراین ،تضاد ذاتی هر قدرتی است و به تضاد بوجود میآید و به

تضاد نیز از میان میرود.

پس ،از همه بزرگتر ،غفلت پنجم است :رهبری نیروهای محرکه

با انسان است چرا که انسان آنها را پدید میآورد و رهبری انسان با

زور .زور نه تنها جبر را بر آدمی تحمیل میکند ،بلکه از آنرو که اصل
راهنما و هدف ،هر دو ،بیانگر تضاد هستند ،انسان را به تخریب اساس
حیات خود و طبیعت ،ناگزیر میکند .در عوض ،نیروهای محرکه در مسیر

رشد بکار میافتند و از آن جا که اصل راهنما و هدف توحید است ،افق
اندیشه و عمل آدمی را بینهایت میگردانند .لذا ،در جریان رشد ،مرحله
به مرحله ،بر گستره استقالل و آزادی انسان افزوده میشود .بدینقرار ،خواه
مایه قدرت همه زور باشد که ،خود ،نیروهای محرکه از خود بیگانه است
و خواه همراه نیروهای محرکه بکار رود ،یک نقش بیشتر ندارد و آن

ویرانگری است .بدینخاطر است که سازندگی استبدادها هم با ویرانی

بزرگ همراه است و هم بسا ساختهها از موانع رشد میشوند .حاصل کار

رژیم پهلوی و رژیم استالین دربرابر چشمان اهل خرد قراردارد.

بدینقرار ،قدرت بیطرف نمیتواند باشد .در هر یک از سه فرض،

اصل راهنما و هدف و وسیله ،چند و چونی آن را معین میکنند .انسان،
بر اصل توحید ،از خود انگیختگی خویش غافل نمیشود و تنها بر
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این اصل است که به نیروهای محرکه هدف میدهد که رشد خویش

در استقالل و آزادی است.

در گرایشهای سیاسی که بنگری ،میبینی بنا بر اینکه تضاد را قانون

ابدی حیات دانسته یا ندانسته باشند ،در رابطه با قدرت ،شکل گرفته اند:

 راست افراطی ،به تنازع بقاء و نابرابری باور دارد و از اصل اگر من اورا از میان نبرم او مرا از میان میبرد( ،تضاد خالص بر اصل ثنویت تک

محوری) پیروی میکند .دستیابی به قدرت را هدف اول خود میکند و به
روش حذف «بیگانه» تقدم مطلق میدهد)47( .

 چپ افراطی تضاد را ،دست کم در سطح جامعه ،بگاه از میان رفتنطبقات ،از میان رفتنی میداند .برای رسیدن به جامعهای که در آن انسانها

جامعیت پیدا میکنند و روابط قوا از میان بر میخیزند ،تصرف قدرت را
تنها هدف میشناسند و به روش حذف «طبقه استثمارگر» تقدم مطلق می

بخشد)48( .

اما تمایلهای راست و چپ که با مردمساالری سازگاری میجویند،

هدف از فعالیت سیاسی را همچنان دستیابی به قدرت میدانند .و ،در
روش ،به ترکیبی از سرکوب و قانع کردن قائلند:

 تمایل راست خود به چند تمایل تقسیم میشود .دو تمایل بزرگ ترند:تمایلی که جانبدار لیبرالیسم مطلق و بکار بردن قدرت دولت در استقرار

این لیبرالیسم است ( )43و تمایلی که از نظر سیاسی ،به آزادی از دولت
قائل است و از نظر اقتصادی به لیبرالیسم مطلق باور ندارد و جانبدار دولت
به مثابه قدرت ناظم است .این تمایل ،نیز جانبدار دولت قوی و روش

سرکوب است وقتی عوامل اختالل ،نظم نظام را بر هم می زنند و یا

موجودیت آن را به خطر می اندازند .در موارد دیگر به روش قانع کردن

تقدم میدهد (. )51

 چپ میانه رو خواستار تغییر نظام اجتماعی از راه اصالح است .دراختیار گرفتن قدرت دولت را تنها راه برای انجام چنین اصالحی می
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شمارد .و به روشی مرکب از اقناع و سرکوب و بیشتر اقناع قائل است.

()53

کمونیستهای اروپائی ،پیش از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم»دیکتاتوری پرولتاریا را رها کردند ( .)52با وجود این دستیابی بر قدرت
دولت را تنها راه تغییر نظام اجتماعی میدانند .بدیهی است که برای خلع
ید از قشرهای حاکم ،به اعمال زور قانونی (وضع و اجرای قوانینی که الغاء

کننده امتیازها) تقدم میدهند.

 . 8بدیهی است طرفداران این یا آن ساالری ،موافق اصالت فرد نیستند.
اگر اصالت جامعه و تقدم جامعه را بر افراد عضو آن )51( ،مقابل با
اصالت فرد و نظری بشناسیم که مقصود از تشکیل جامعه را خدمت به

اعضای خود میداند ،دو تمایل در برابر یکدیگر قرار میگیرند و این دو
تمایل به نوبه خود به دو تمایل تقسیم میشوند :تمایلی که حقوق بشر را

تصویب میکند و تمایلی که آن را نمی پذیرد .تمایل اولی با مردمساالری
سازگار و تمایل دومی با مردمساالری ناسازگار است .بنابراین:

 -تمایل راست افراطی که به ملت یا قوم و یا نژاد و یا دولت و یا دین

ساالری معتقد است و برای فرد حقوقی مستقل نمیشناسد ،با مردمساالری
نیز سازگار نیست.

 تمایل چپ افراطی که به طبقه ساالری معتقد است ،حقوق بشر و قائلشدن به اصالت برای فرد را ،اصالت انسان بورژوائی و این حقوق را صوری

میشمارد و مردمساالری را نیز دیکتاتوری طبقه بورژوا میداند ( .)54غیر
از این دو تمایل  ،تمایلهای زیر به حقوق بشری قائلند و در نظام مردم

ساالری عمل میکنند:

 تمایلهای محافظه کار و لیبرال که در جمع ،دو تمایل راست را درجامعههای امروز تشکیل میدهند ،به اصالت فرد قائلند .با این تفاوت که
جانبداران لیبرالیسم مطلق به هیچگونه حمایت اجتماعی قائل نیستند و بر
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آنند که با برقرار شدن شرائط رقابت کامل ،جامعه در مجموع پیشرفت می

کند و آنها که پیش میافتند ،دست آنها را که عقب می مانند ،میگیرند
و بر می کشند ( .)55لیبرالیسم هدایت شده ،جانبدار تصحیح نتایج رقابت

آزاد است ()56

 تمایل سوسیالیست در همان حال که به حقوق بشر قائل است ،به جامعهتقدم میبخشد .بر آن است که جامعه ،مستقل از فرد ،حقوق دارد و تحقق
واقعی حقوق فرد ،نیز ،در گرو تحقق حقوق جامعه است .زیرا اگر جامعه

اسباب کار و رشد را در اختیار افراد خود قرار ندهد ،قائل شدن به حقوق
فرد ،ریاکاری است .همانند مارکسیسم بر ایناست که در نظام طبقاتی،

حقوق بشر واقعیت پیدا نمیکند اما این تمایل از راه اصالح است که می
کوشد آن نظام اجتماعی را بر قرار کند که ،در آن ،افراد بطور واقعی از

حقوق خویش برخوردار میشوند)57( .

 تمایل جانبدار مارکسیسم بر ایناست که ،در نظام طبقاتی ،انسان از خودبیگانه است و در روابط قوا میان طبقات دارای منافع متضاد ،سخن گفتن
از حقوق بشر ،فریفتاری است .با این حال ،حزبهای کمونیست که در

مردمساالریها ،نقش مخالف در درون نظام را بازی میکنند ،با حقوق

بشر موافقند و بر این نظر هستند که این حقوق واقعیت خویش را در

جامعه بیطبقه به دست میآورند (.)58

 .3تمایلی که به تقدم مطلق ملت و یا نژاد قائل است ،استقالل را با سلطه

گری یکی میداند .زیرا برترها باید در جای خود که رهبری است و «دون
انسانها» نیز در محل خویش که اطاعتکردن است قرار بگیرند .دین و

مرام ساالران نیز به برداشتن مرزها قائلند و بدیهی است که سلطه مؤمنان را

بر کافران عین صواب میشمارند ( .)53بنابراین ،استقالل را استقالل
اهل دین یا پیروان مرام از غیر آنها و تسلط اولی ها بر دومی ها میشمارند.
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غیر از این دو تمایل ،دو تمایل «انترناسیونالیستی» وجود دارند :تمایلی

که طبقههای کارگر تمامی کشورهای جهان را در برابر طبقه سرمایه دار در
نزاع سرنوشت میدانند و بر آنند که سوسیالیسم در مقیاس جهان پیروز می
شود و تمایلی که جانبدار لیبرالیسم و بر ایناست که فرهنگ غرب جهان

شمول میشود و  ،پیش از این ،استعمار را به نام جهانشمول کردن این
فرهنگ ها موجه می شمرد (.)61

غیر از این تمایلها ،تمایلهای دیگری وجود دارند که به استقالل ملی

در معنای «هر ملت حق دارد سرنوشت خویش را خود تعیین کند» قائلند.
در گرایشهای نوع اول آنها که در نظر خویش تعدیل روا دیده و با مردم

ساالری سازگار شدهاند و تمایلهای جانبدار استقالل ملی ،در رابطه با
استقالل ،چهار تمایل بزرگ را در مردمساالریها بوجود آوردهاند .تمامی

تمایلها ،در آن چه به رابطه قدرتهای خارجی با کشور خود راجع می

شود ،مخالف هرگونه مداخلهای هستند .اما در رابطه خود با کشورهای

دیگر ،تمایلهای زیر را اظهار میکنند:

 تمایل محافظهکار به «مسئولیت جهانی قدرتهای بزرگ» قائل است.محافظهکاران بر این نظر هستند که کشورهای «عقب مانده» قادر به اداره
خویش نیستند .بنابراین ،با مداخله در امور آنها موافقند و برای کشورهای

«پیشرفته» در بیرون مرزهای خویش ،منافع نیز قائلند .در جمع ،بر این

نظر هستند که اگر مسلط نباشند ،زیر سلطه خواهند شد .در اتحادیهاروپا،

زیر بار چشم پوشیدن از جزئی از حاکمیت ملی خود نمیروند (. )63

 تمایل لیبرال ،قائل به انتقال بخشی از حاکمیت ملی به اتحادیه است.لیبرالها ،در بیرون مرزها ،برای کشور خویش منافع میشناسند و مایل
هستند موقع مسلط داشته باشند .بر این نظر هستند که در نظام لیبرالی

جهانی ،عقب ماندهها به یمن مبادله با پیش رفتهها ،میتوانند راه رشد را
در پیش بگیرند (.)62
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 -تمایل سوسیالیست جانبدار چشم پوشی از بخشی از حاکمیت ملی به

سود اتحادیه است .به تازگی بر این نظر شدهاست که حل مشکلهای
پیشرفتهها در گرو رشد کشورهای از رشد مانده است .و البته کشور خویش

را دارای «منافع» در نقاط دیگر جهان میداند .موافق مداخله در امور
کشورهای دیگر «به نام حقوق بشر» نیز شدهاست (.)61

 تمایل کمونیست ،چشم پوشی از بخشی از حاکمیت را مشروط به وجوداتحادیه دولتهای سوسیالیست میکند .در نظر ،موافق آن است که هر
ملتی حق دارد خود سرنوشت خویش را معین کند .هر چند استعمار و یا

مداخلهای را که سبب تحول پذیر شدن نظام اجتماعی ( )64و به قدرت

رسیدن «نیروهای مترقی» بگردد و یا آنها را بر قدرت نگاهدارد ،می
پذیرد .برای کشوری در کشورهای دیگر« ،منافع» نمیشناسد .اما اگر

پیشرفت سوسیالیسم در جهان اقتضا کند ،به «نیروهای مترقی» حق دخل
و تصرف در منابع دیگران و مداخله در امور کشورهای دیگر را میدهد

(.)65

امروز ،یکی از اسباب بحران در مردمساالریها ،ابهام در معنای

استقالل ،ضعیف شدن مردمساالری ،بخصوص بر اثر به میان کشاندن پای

«تهدیدهای خارجی» برای گریز از حل مسائل جامعه بر وفق عدالت است

( . )66در حال حاضر ،تعریفهای اصول راهنمای مردمساالری،
بخصوص استقالل و آزادی و امنیت گرفتار ابهام شدهاند و وجدان

همگانی ،نسبت به آنها ،گرفتار تشویش و ابهام است (.)67

 . 31در رابطه با امنیت ،تمایل راست افراطی به تقدم مطلق و تمایلهای

راست سازگار با مردمساالری به تقدم نسبی قائلند ( .)68تمایلهای چپ
امنیت را مقدم بر آزادی نمیدانند .به نظر آنها ،در برخورداری از آزادی
و امنیت ،قشرهای مختلف جامعه ،وضعیت برابر ندارند :آزادی را قشرهای

صاحب امتیاز دارند و آزادی قشرهای فاقد امتیاز ،صوری هستند .اما وقتی
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امنیت به خطر میافتد ،این امنیت صاحب امتیازها است که به خطر می

افتد .بیامتیازها چیزی ندارند که از دست بدهند .پس تقدصمی که حزب
های متعلق به صاحب امتیازها برای امنیت قائل میشوند ،دفاعی است که

از امتیازهای آنها میکنند .صاحب امتیازها حاضر نیستند در نظام
اجتماعی تحولی پدید آید تا که بیامتیازها نیز از آزادیها ،به واقع،

برخوردار شوند .اما از جامعه میخواهند امنیت آنها را حفظ کند و حتی

به آن تقدم نیز بدهد! ( .)63بدینقرار،

 -تمایل راست افراطی به امنیت تقدم مطلق میدهد

 -تمایل چپ افراطی به ناامنی برای بورژوازی تقدم مطلق میدهد

 سوسیالیسم امنیت را در قسمتی در گرو بسط دامنه تأمینهای اجتماعیو برابر کردن امکانها و آزادیها و شرکت افراد جامعه در مسئولیتها می

داند.

 کمونیسم ،به امنیت اقتصادی قشرهای زحمتکش (تأمین کار و سطحزندگی و بیمههای اجتماعی و تعلیم و تربیت) و سلب مالکیت و اختیار از
سرمایه داران تقدم میدهد (.)71

 .33دستهبندی تمایلها در رابطه با معنائی که به مقولههایی داده میشوند
که فارق جانبداران مردمساالری با غیر آنها هستند ،وضع این تمایلها را
در قبال مردمساالری ،مشخص میکند .پیدا است که شعار «مرگ بر آزادی

لیبرال» از راست و چپ داده شدهاند اما مرامی وجود ندارد که خود را
مخالف آزادی بخواند و یا اگر به مخالفت با آزادی متهم شد ،از آزادی

خواهی خویش دفاع نکند .و حق ایناست که آزادی بر اصل ثنویت تک

محوری مطلقاً تعریف شدنی نیست .بر اصل ثنویت دو محوری نیز ،معنی
آن با معنی قدرت یکی میشود .و همین امر ،از اسباب بزرگ بحران در

مردمساالریهای امروز است:
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 تمایل راست افراطی دینی و مرامی و نژادی و ملی ،آزادی را در اطاعتاز والیت امر و انطباق جوئی کامل با مرام و یکسانی جستن فرد با دولت

مظهر عظمت ملی و رهائی نژاد برتر از هر محدودیتی و رهبری جستن نژاد
برتر و اطاعت نژادهای مادون از او میداند ()73

 کمونیسم آزادی را در نظام بورژوائی تحقق یافتنی نمیداند .آزادیهایموجود در این نظام را آزادیهای صوری میداند .از دید این مرام ،آزادی

وقتی واقعی میشود که انسان از خود بیگانه ،با رها شدن از نظام طبقاتی،
با خود یگانه میشود و جامعیت به دست میآورد ( .)72در این مرام دو

تمایل پدیدار شدهاند:

الف  -تمایلی جانبدار دیکتاتوری پرولتاریا است و بر ایناست که آزادی
های بورژوائی و مردمساالری بورژوائی را باید قربانی کرد و به جریان تحول
از نظام سرمایهداری به نظام کمونیستی شتاب بخشید)71( .

ب  -تمایلی که با مردمساالری آشتی کرده و جذب آن شده و آزادیهای
جدائی ناپذیر با مردمساالری ،یعنی آزادی انتخاب و آزادی تشکیل احزاب
و اجتماعات و آزادی مطبوعات و حقوق بشر را پذیرفته است)74( .

 سوسیالیسم به آزادیهای فردی قائل است .با کمونیسم در تقدم دادن بهاین آزادیها و با تمایلهای راست در تقدم دادن به امنیت اختالف دارد.
و نیز ،اصالت فرد را شرط تحقق آزادیها نمیداند و آزادی فرد را در گرو
نظامی اجتماعی رها از فشارهای طبقاتی میداند (.)75

 تمایل لیبرال که عدالت اجتماعی را نیز ضرور میداند ،به آزادی فردقائل است و پایه آن را اصالت فرد قرار میدهد به شرط آنکه دولت تعدیل

های الزم را به عمل بیاورد و نگذارد روابط قوا میان افراد ،نابرابریها را
از حد تحمل بدر برند و کار به انفجار اجتماعی بکشد)76( .

 -تمایل محافظه کار به آزادیهای فردی قائل است اما به امنیت داخلی

و خارجی تقدم میدهد .در عمل ،این دو تمایل ،به آزادی سرمایه تقدم می
دهند و بر این نظر هستند که سبب جذب سرمایهها و افزایش سرمایه گذاری
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ها و برخورداری عموم از کار و درآمد میشود .برخورداری عدالت

اجتماعی و آزادیها را در گرو آن میدانند که همه کار داشته باشند و برآنند
که راه رسیدن به اشتغال نزدیک به کامل ،ایناست.

این دو تمایل ،چون عدالت اجتماعی را با آزادی در تزاحم میبینند ،به

تقدم آزادی بر عدالت اجتماعی قائلند .تمایل چپ میانهرو بر ایناست که
آزادی مقدم است و تزاحم را باید با تعدیلهای مداوم ،کاهش داد (.)77
و تمامی این تمایلها آزادی را بر روابط قوا تعریف میکنند و آن را

اختیار هر فرد تا جائی میدانند که از آنجا ،قلمرو اختیار دیگری شروع

میشود .به سخن دیگر مردمساالری نظام روابط قوا میشود که در آن تعادل
را فرد در قبال فرد و گروه در برابر گروه حفظ میکنند .از اینرو ،امروز

این پرسش پیش آمدهاست که آیا هزینه این نظام روز به روز غیر قابل تحمل

تر نمیشود؟ ()78

مردمساالریهای موجود بر اصل انتخاب هستند و تمامی احزاب بر

محور «انتخابات» پدید آمده و شکل گرفتهاند .مردمساالری بر اصل
مشارکت ،سخنی نو است و هنوز هیچ حزبی در درون خود نیز آن را برقرار
نکرده است.

در رابطه با طبیعت ،پیش از آنکه آلودگی محیط زیست ،زندگی را به

خطر اندازد ،این باور میان حزبها مشترک بوده که سرّ پیشرفت انسان

غربی در فرهنگی است که یافته است .در این فرهنگ ،بنا بر سلطه انسان

بر طبیعت است .بدینسان ،اصالت انسان ،نخست در انسان ساالری و

سپس در اروپا ساالری از خود بیگانه شد .از اینرو ،جنبشهای جانبدار
محیط زیست در بیرون حزبهای سیاسی پدید آمدند .و خود سازمانهائی
جداگانه تشکیل دادند .توجه سازمانهای سیاسی نسبت به محیط زیست،

بستگی مستقیم به میزان حساسیت افکار عمومی دارد .هنوز هیچیک به

آن تقدم نمی دهند ،جز اینکه تمایل چپ رغبت بیشتری به جدی شمردن
مشکل نشان میدهد.
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بدیهی است شکل سازمانی احزاب سیاسی گویای مرامهای آنها – به

شرح فوق – و ترجمان نوع رابطه آنها با مردم و نیز برداشتها است که
از این مقولهها در سردارند:
ج -حزبها و ساختار سازمانی آنها:
 .3تمایلهای مختلف برداشتهای یکسانی از حزب و ساختار سازمانی
آن ندارند:

 -کمونیستها حزب را تشکل طبقه و یا بخشی از طبقه ( )73میدانند.

استالین میگفت در جامعهای که طبقههای چندگانه وجود ندارند ،حزبها
نیز نمیتوانند وجود داشته باشند ( )81و آلتوسر حزب را دستگاه
ایدئولوژیک دولت ( )83میخواند.

 سوسیالیستها حزب را تعیین کننده حدود گروههای اجتماعی و مرامهای نزدیک به یکدیگر میدانند .برداشتها یی که از مقولههای اساسی به
عمل میآیند ،به شرحی که خواندید ،مرزهای تمایالت نزدیک بهم و
تمایالت دور از یکدیگر را تشکیل میدهند

تمایلهای نزدیک به هم قلمرو اجتماعی حزب را بوجود میآورند.

بخشی از این تمایلها در حزب متشکل میشوند و بخشی دیگر
«هواداران» آن را بوجود میآورند)82( .

هر دو تمایل کمونیستی و سوسیالیستی ،حزبهای «توده ای» را پدید

آوردهاند .به این معنی که غیر از نخبهها ،افراد عادی را نیز به عضویت می

پذیرند .با این تفاوت بزرگ که حزب کمونیست اجازه وجود پیدا کردن

گرایشهای را نمیدهد ( )81و حزب سوسیالیست به لحاظ آنکه پایگاه

اجتماعیاش را گروههایی تشکیل میدهند که دارای تمایلهائی از
مارکسیسم تا لیبرالیسم هستند ،در خود ،به تمایلهای مختلف اجازه وجود

میدهد.
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 تمایلهای راست توده گرا ،حزبهای مرکب از کادر -توده را تشکیلمیدهند .اما نقش اصلی را نخبهها دارند .در عین دلبستگی به لیبرالیسم،

این تمایلها بر این نظر هستند که حزب باید بیانگر اشتراکات دائمی ملت
و در همان حال آئینه جامعه باشد (.)84

 تمایل راست نخبهگرا ،بیشتر نخبهها را متشکل میکند .جماعتی از نخبهها است که خود را به مثابه خدمتگزار جامعه پیشنهاد میکند و جامعه با

رأی خویش آنها را به خدمت می گمارد (.)85

در حزبهایی که این دو تمایل تشکیل میدهند نیز ،تمایلهای

مختلف وجود دارند .انسجام در رهبری با گذار از حزب کمونیست به

حزب سوسیالیست و از آن به حزبهای دست راست ،کمتر میشود .البته
تا مرز «راست افراطی».

در تمایلهای راست و چپ افراطی ،اصل بر تمرکز قدرت در رهبری

است .تمایل چپ افراطی حزب را «پیش آهنگ طبقه کارگر» ( )86می

داند و آن را ترکیبی از روشنفکران و کارگران میشناسد و به هیچ تمایل
امکان اظهار وجود نمیدهد .تمایل راست افراطی حزب را سازمانی در

خدمت آرمانهای ملت ،یا نژاد و یا دین میشناسد« .رهبر» را به مثابه

«ابرمرد» اسطوره میکند و هر تمایلی را که بروز کند ،مرتد میشمارد و
در جا حذف میکند (. )87

 .2بافت حزبها تناسب مستقیم با تمایلها و قلمرو اجتماعی شان دارد:

حزبها دارای دو نوع رابطهها هستند :رابطههای افقی و رابطههای
عمودی .رابطههای افقی میان واحدها برقرار میشوند و مسئوالنی که در

یک سطح قرار دارند .رابطههای عمودی ،سلسله مراتب را در حزب بوجود

میآورند و قاعده را به رأس متصل میکنند.

و نیز احزاب دو ساخت پیدا میکنند :ساخت مستقیم و ساخت غیر

مستقیم .وقتی افراد بالواسطه عضو حزب میشوند ،ساخت حزب مستقیم
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است .و وقتی به عضویت سازمانی در میآیند و سازمان عضو حزب می

شود ،ساخت حزب غیر مستقیم است.

حزبهای موجود در مردمساالریها ،هم ساخت مستقیم و هم ساخت

غیر مستقیم دارند .اما تحول عمومی از ساخت غیر مستقیم به ساخت

مستقیم است .و نیز در این احزاب ،هم رابطههای افقی و هم رابطههای
عمودی ( )88وجود دارند .مالط را عمده مخلوطی از مبادله اندیشهها و

اطالع ها ،به سخن دیگر ،اقناع کردن و شدن و زور و منافع و پیوندهای
اجتماعی تشکیل میدهند .بنابر نوع اندیشه راهنما و برداشت از نقش

حزب و سیاست ،احزاب سازمانهائی پیدا کردهاند که در آنها ،ساخت

بیشتر مستقیم و رابطهها بیشتر عمودی و یا بعکس هستند:

 حزبهایی که ساخت مستقیم دارند و رابطهها بیشتر عمودی هستند،سیاست را تغییر ساختهای جامعه و نقش حزب را تصرف دولت به قهر
برای اجرای این سیاست میدانند .از اینرو ،حزبهای کمونیست این نوع

ساخت را دارند .در این حزبها ،وقتی بنا بر تمرکز کامل قدرت در رهبری

میشود ،رابطههای افقی ،دنباله رابطههای عمودی میگردند .توضیح اینکه
در سلسله مراتب ،هر مقام چشم و گوش «رهبر» است .بنابراین ،باید پندار
و گفتار و کردار دیگری را تحت مراقبت قرار دهد و رهبر را از آن آگاه

کند .در این نوع سازمانها ،در ترکیب اقناع و زور و منافع مشترک و
پیوندهای اجتماعی ،بیشترین سهم را زور دارد .در واقع هر عضو قانع شده

است که زور تنها عالج است .سازمانهای حزبی از این نوع ،راست یا

چپ افراطی میشوند .فاشیسم و نازیسم و استالینیسم با تشکیل این نوع
سازمانها خوانائی داشتند .طرفدران این طرزفکرها حزب را به سازمانی
مسلح برای تصرف دولت از راه قهر بدل کردند ( .)83ساختار اینگونه

احزاب ترجمان ثنویت تک محوری هستند.

 سازمانهایی که سیاست را راه و روش تغییر ساختهای جامعه بامشارکت بنیادهای اجتماعی و از راه اصالحات میدانند و برای در
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اختیارگرفتن دولت ،به مسالمت آمیز و از راه کسب اکثریت عمل میکنند،

ساختی بیشتر غیر مستقیم دارند و  ،در آنها ،رابطهها نیز بیشتر افقی هستند.
برای مثال ،حزب کارگر انگلیس ،در آغاز ،عضو مستقیم نداشت .از طریق
قبول عضویت سندیکاها ،افراد به عضویت حزب کارگر در می آمدند

( .)31در حال حاضر ،تمایل عمومی حزبهای چپ اصالح طلب ،به
یافتن ساختار مستقیم است .در این سازمانها ،در ترکیب پیوندهای
اجتماعی و منافع مشترک و اقناع و زور ،سهم اقناع بیشتر است و رابطه

های افقی ،بیشتر برای اقناع کردن و اقناع شدن و مبادله اطالعها و معرفت

ها برقرار میشوند .اما به ترتیبی که دورتر خواهیم دید ،میان پایه و رأس
جدائی پدیدار شده و رابطههای عمودی ،بیشتر رابطه آمر و مجری شدهاند.

یک علت آن ایناست که رابطه عمودی ،رابطههای مبادله معرفت نبوده

اند .بحران کنونی حزبهای سوسیال دمکرات ،یکی به این دلیل است.

چراکه ثنویت دو محوری که اصل راهنما در تشکیل این حزبها بوده
اند ،دررابطه رهبری با «توده حزبی» به ثنویت تک محوری بدل گشته

است.

 احزاب لیبرال که با تغییر ساختهای جامعه موافق نیستند و سیاست رامهندسی اجتماعی ( )33میدانند ،در حال حاضر ،ساختهای دوگانهای
دارند :سازمانهای مختلف ترکیبی از ساخت مستقیم و ساخت غیر مستقیم
تشکیل داده اند و این سازمانها در مجموعهای گرد آمدهاند .ساخت

مجموعه غیر مستقیم و ساخت سازمانهای تشکیل دهنده آن ترکیبی از
ساخت مستقیم و ساخت غیر مستقیم است .در رهبری مجموعه ،رابطهها

افقی و در سازمانهای تشکیل دهنده آن ،افقی و عمودی است .بنا بر
برداشت هایی که از مقوله ها  -پیش از این مقوله ها و برداشت های تمایل

ها را مطالعه کردیم -میکنند ،در رابطههای درون سازمانی ،بیشتر اقناع و
کمتر زور بکار میرود .منافع مشترک و پیوندهای اجتماعی نیز نقش مهمی
دارند .با وجود این ،ترس نقش مهمتری در سازماندهی اینگونه احزاب
83

ایفاء میکند :ترس از عواملی که در جامعه ملی و بیرون از آن در کارند تا
نظام اجتماعی را زیر و رو کنند .اگر نیروئی که ترس به خدمت میگیرد را

محاسبه کنیم و آنها را بر زوری بیفزاییم که در ترکیب مالط سازمانی
اینگونه احزاب بکار میرود ،میبینیم لیبرالیسم بیشتر نیاز به زور پیدا می

کند و بیشتر نیروی محرکه را به زور بدل میکند و بکار میبرد .از اینرو،

در این حزبها نیز ،رابطه رهبری با اعضای آن ،بر اصل ثنویت تک

محوری میشود.

 .1مفصلبندیهای ساختمان حزبهای سیاسی یکسان نیستند .گاه محکم

و گاه سست هستند .غیر از ترکیب منافع و پیوندهای اجتماعی و معرفت
و ایدئولوژی و دین و زور ،شرائط محیطی که در آنها حزبها شکل گرفته

اند ،نیز مؤثر بودهاند .برای مثال ،حزبهائی که در جریان جنگ ،ناچار از

زیرزمینی کردن فعالیتهای خویش شدهاند و یا به خاطر سلطه حزبی از
نوع حزبهای نازی و فاشیست به مخفی کردن خویش ناگزیر شدهاند و یا
گرفتار ممنوعیت قانونی بودهاند ،مفصل بندی محکمی پیدا کردهاند

در این گونه حزبها ،وقتی راست یا چپ افراطی هستند ،نخست مرام

و زور و سپس پیوندهای اجتماعی نقشی بیشتر از منافع مشترک پیدا کرده
و ،در ترکیب ،مرام و زور نقش اول را یافته اند .این سازمانها بر معرفت

های دیگر سانسور برقرار میکنند .اراده فرد باید در راه رهبر منحل شود و
آزادی او در همین است .بنابراین ،مرام نیز« ،آخرین موضع رهبر» میشود!

()32

 -میگویند احزاب کمونیست همان طرح سازماندهی کلیسا را بکار برده

اند ( .)31مفصلبندی آن ،از پائین تا باال ،محکم است .اما چرا کلیسا

دوام آورده است و احزاب کمونیست ،دوام نیاوردند؟ به این دلیل که کلیسا

به بنیاد دینی شدن و ماندن قانع شد و توتالیتاریسم را رها کرد و آن احزاب
کمونیست که از میان رفتند ،توتالیتاریسم را رها نکردند .احزاب
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کمونیست اروپائی به همان نسبت که توتالیتاریسم را رها میکردند ،در

سازمان خویش نیز تغییر ایجاد میکردند و میکنند .طوریکه امروز ،وجود
گرایشها در حزبهای کمونیست تحمل میشود .باوجود این ،گرفتار
فرسایش هستند.

بدینقرار ،با ضعیف شدن نقش ایدئولوژی( ،دفاع از منافع

زحمتکشان) و با کاسته شدن از توان رهبری در بکار بردن زور در درون

سازمان ،نقش معرفت بیشتر میشد .بحران کنونی اینگونه احزاب ایناست
که «وظیفه تاریخی» خویش را بنای جامعهای خالی از تضادهای طبقاتی
و ،بنابراین ،خود را در خدمت تمامت انسانیت می دانستند و اینک در

جامعه طبقاتی ،خود را بیانگر منافع یک طبقه مییابند .اما طبقه کارگر نیز
یکدست نیست و بتدریج ،قشرهائی از آن جدا و با قشرهای میانه منافع

مشترک پیدا میکنند .و یا کار خویش را از دست میدهند و در شمار
مطرودین قرار میگیرند .تحولها در سطح جامعهها و در سطح جهان،
ماندن در محدوده ایدئولوژی را ناممکن ساختهاند .اینگونه احزاب از
پیشنهاد آینده ناتوانند و حتی برای مسائل روز نیز نمیتوانند راه حلهای

درخور پیشنهاد کنند .از اینرو ،نمیتوانند مفصلبندی پیشین را حفظ
کنند .استفاده از معرفت ،با وجود سانسور طرز فکرهای دیگر ،بسیار

مشکل میشود .برداشتن سانسور و حفظ ایدئولوژی ،سبب بیرون رفتن
مغزها از حزب میشود و در صورت ترک ایدئولوژی ،کمونیسم رها شده

است .کوچک شدن این حزبها و کوچک شدن پایگاه اجتماعی آنها،
از جمله به دلیل نارسائی ایدئولوژی و انطباق ناپذیریاش با تحول

اجتماعی و نوع فرع مفصلبندی آنها است .در واقع ،برای حفظ استحکام
آن ،باید معرفت را جایگزین زور کرد و به این جانشینی ،ایدئولوژی و

ساخت حزب ناگزیر ،تغییر میکند .از اینرو ،این حزبها در «حالت
انتظار» مانده اند و بسیار کُند تحول میکنند.
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 احزاب سوسیالیست زودتر پیوندها را ،نخست با مارکسیسم – لنینیسمو سپس با مارکسیسم ،بریدند .به همان نسبت که ترقی جوئی را جایگزین

احکام جزمی ایدئولوژی ساختند ،بزرگتر شدند و در کشورهای مختلف،
رهبری تمایل چپ را بدست آوردند و در درون نظام ،توانستند بدیل( در

دموکراسیها ،بدیل در درون نظام را  alternanceگویند) تمایل راست
بگردند و به قدرت برسند .در این احزاب ،منافع قشرهای زحمتکش ،در

ترکیب مالط و در مفصلبندی درونی حزب ،نقش بازی میکنند .اما این
منافع از آن قشرهای مختلف متعلق به طبقههای مختلف هستند .معرفت

نقش مهمتری را در مفصل بندی ایفاء میکند .اما از آن جا که اصل بر

روابط قوا است ،معرفت همواره بکار بیشتر کردن تفاهم و محکمتر کردن
پیوندها نمیآید .در روابط تمایلها با یکدیگر به زور نیز بدل میشود و

بکار میرود .در نتیجه ،مفصلبندی را سست میکند .بخصوص که
پیوندهای گروهی نیز نقش مهم خویش را دارند و در سطح گزینش رهبری،

این نقش گاه تعیین کننده میشود.

 در احزاب لیبرال و محافظه کار ،بیشتر از همه ،منافع مشترک قشرهایصاحب امتیاز و ترسان از تغییر و گروهبندیهای اجتماعی نقش بازی می

کنند .این تمایلها اینطور تبلیغ میکنند که چون لیبرالیسم یک نظام
نیست ( ،)34پس آنها پایبند هیچ حکم جزمی نیستند و با پیشرفت علم
و فن همراهند .اما در حقیقت ،دیوانساالری و فنساالری و سرمایه

ساالری مجال کمی میدهد که معرفت بتواند بیشترین سهم را در مفصل
بندی پیدا کند .گروهبندیهائی که در رابطه با قدرت و منافع بوجود می

آیند ،در مجموع ،سازمانهای سیاسی را تشکیل میدهند .این گروهبندی

ها ،در میان خود نیز ،روابط قدرت برقرار میکنند .در نتیجه زور و منافع

و گروه بندی نقش بیشتری را در مفصلبندی سازمانی آنها دارند.
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در حال حاضر ،امواج بحران تمامی سازمانهای سیاسی را دستخوش

خویش ساخته اند .سست شدن مفصلبندی ها و گسستها که پدید آمده
اند ،بر گرفتاریهای تمامی احزاب سیاسی افزوده اند.

آیا تمایل آنارشیست بر ایناست که رابطهها و مفصلبندیها را تنها

مالط معرف استوار کند و آیا با این مالط میتواند رابطهها و مفصلبندی
های محکم پدید آورد ،بدون اینکه زوری و آمریتی در کار آید؟ پاسخ این
پرسش را در پایان این فصل ،خواهیم جست.

د -مردمساالری در درون حزبها:
از جنبه سازمان اداری ،حزبها همان سازمان اداری کشور را دارند.

در سازمان کشوری ،شعبههای استان و شهرستان و شهر و بخش و روستا
قراردارند .بظاهر ،حوزه های پایه ،شورا یا کمیته محله ،شورا یا کمیته

شهری ،شورا یا کمیته استانی ،شورا یا کمیته کشوری یا مرکزی.

تمامی حزبها ،به ظاهر ،دارای نظام مردمساالری بر اصل انتخاب

هستند .باالترها توسط پائینتر انتخاب میشوند .بدینسان ،شورای سیاسی
حزب را کنگره و قوه مجریه را شورای سیاسی حزب بر میگزینند .برخی

حزبها نظام سازمان خود را ،نظام شورائی میخوانند .اما در این حزبها
نیز ،تعیین سلسله مراتب ،به ظاهر ،بر اساس مردمساالری بر اصل انتخاب،

معین میشوند.

در عمل ،حزبها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :حزبهای

توتالیتر و حزبهای غیر توتالیتر (:)35
 .3در حزبهای توتالیتر ،از لحاظ سازماندهی رابطهها عمودی هستند.
رابطههای افقی میان دو مقام هم عرض نیز از طریق باال برقرار میشود.
حتی در انتخاب نمایندگان برای کنگره نیز ،میان سازمانهای هم عرض،

رابطه برقرار نمیشود .از این مهمتر آنکه ،هیأتی که انتخاب میشود ،در
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برابر انتخاب کنندگان نیست که مسئول است ،بلکه در برابر مقام باالتر

مسئول است .وقتی مالط مفصل بندیها بیشتر زور میشود ،مقامهای
حزبی را رهبری بر میگزیند و آنها و همه اعضای حزب در برابر او

مسئولند.

حزبهای توتالیتر ،بر دو تنهائی بنا میشوند :تنهائی عضو در قاعده

حزب و تنهائی رهبر در رأس .با این تفاوت اساسی که «عضو ساده» فاقد
هر گونه قدرت و حتی هویتی از خویش است و رهبر بر او «والیت مطلق

دارد» .بر اصل ثنویت تک محوری ،عضو ساده خود را تمام و کمال در
اختیار سازمان میگذارد .رهبری سازمان را تجسم اراده و حقانیت و

مشروعیت مطلق میشناسد و وظیفه خود میداند در خود ،هرگونه مقاومتی
را در برابر اراده رهبری سازمان از بین ببرد.

اینگونه حزبها ،مدعیند بر وفق «سانترالیسم دمکراتیک» عمل می

کنند و توضیح میدهند:

الف .بنا بر دمکراسی نظرها از مجاری عمودی ،با بیشترین دقت و صحت

به رأس منتقل میشوند .و

ب .رأس بر وفق اندیشه راهنما (ایدئولوژی) ،نظرها را جمع بندی و به

تصمیم تبدیل میکند .و

ج  .بنا بر سانترالیسم ،به محض اتخاذ تصمیم ،بحث پایان میپذیرد و

مقامهای حزبی ،از باال به پائین ،تصمیم متصخذ را به اجرا میگذارند (.)36
اما در عمل ،به لحاظ عمودی بودن رابطهها و انعطاف ناپذیری مفصل

بندیها و مسئولیت مقامهای انتخابی در برابر رهبری ،هیچ فرد حزبی نمی
تواند بفهمد نظرها که از قاعده به رأس منتقل شدهاند ،کدامها بودهاند .در

واقع ،چون حزبهای توتالیتر وجود تمایلها را تحمل نمیکنند ،چنان

سازمان یافتهاند که عضو واحد پایه در برابر سازمان بکلی تنها میشود و
چون از خود هویتی نیز ندارد ،به محض اینکه نظری مخالف نظر حزب

اظهار کند ،عنصر نامطلوب تلقی و طرد میشود .این طرد شدنها واکنشی
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بر نمیانگیزد ،زیرا مطرود بدون هویت است! وقتی مطرود در رابطه مردم،
به عنوان یک مقام حزبی شناخته شدهاست ،او را «مرتد» میخوانند .پس

از آن ،هویت حزبی «مرتد» را سلب و آنگاه طردش میکنند .بخصوص

که بحثها در سلسله مراتب حزبی ،باید در محدوده اصول راهنمای
ایدئولوژی به عمل آیند .اگر این اصول بر همگان شناخته بودند ،انطباق

نظرها با آنها زیر چشم و با آگاهی اعضای حزب و بسا جمهور مردم انجام

میگرفت .اما در حزبهای توتالیتر ،اجتهاد حق «رهبری» است و وقتی
او نظری را خالف ایدئولوژی راهنما دانست ،دیگران نباید چون و چرا

کنند.

بدین قرار ،بتدریج رابطه قاعده با رأس حزب و رابطه حزب با «توده

ها» وارونه میشوند :از آن جا که رهبری وظیفه دارد ،با نظرهای غلط،
برخورد فعال کند ،در محدوده حزب ،او دهنده اطالع و تحمیل کننده نظر

به قاعده میشود .در رابطه با تودههای هوادار ،این حزب است که به آنها
میگوید وضعیت واقعی و خواستهای آنها چیست و به آنها «نظر
حزب» را تحمیل میکند .فسادی که دامنگیر حزبهای توتالیتر «توده»

ای میشود ،از یک طرفه شدن رابطه مایه میگیرد .پس بنگریم چسان

حزب توتالیتر عضو خویش را از عنصری فعال ،به آلتی تحت امر بدل می

کند( .)37مراجعه به کتاب توتالیتاریسم برای دانستن روشهای کار و ستون
پایههای استبداد فراگیر ،از زبان قرآن و مقایسه آن ،با آنچه در زیر از قول
صاحب نظران غرب ،آنهم ،در پی قرنها تجربه کردن انواع استبداد
فراگیر ،اهل خرد را بس عبرت آموز است:

حزب توتالیتر اداره تمامی زندگانی خصوصی و عمومی عضو خویش

را در اختیار میگیرد .تمامی ساعات بیداری او و حتی وقتی به رختخواب

میرود را با یک رشته فعالیتها پر میکند .غیر از مهار در حزب ،از طریق
تعیین یک رشته فعالیتها در خارج حزب ،در محل کار ،در سازمانهای
اجتماعی ،در محیط خانوادگی و سازمانهای جنبی که حزب پدید میآورد
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و نیز با تعیین انواع فراغتها در محلهای گذران اوقات فراغت (باشگاه

های ورزشی ،سینما ،کتابخانه ،مسافرتهای دستجمعی و  )...که حزب
تعیین میکند و باالخره با دخالت در روابط جنسیش ،تمامی ساعات
زندگی او را پُر میکند .آنها که در احزاب سیاسی تحقیق کردهاند ،می

گویند هر حزبی که برای گذران اوقات فراغت اعضای خود تأسیسات و

یا تسهیالت ایجاد کند ،توتالیتر نمیشود .از لحظهای که عضو را موظف

می کند اوقات فراغت را در خدمت حزب بگذارند و به ترتیبی عمل کند
که حزب دستور میدهد ،توتالیتر میشود)38( .

با این دو نوع مهار ،هنوز عضو ،بطور کامل ،آلت نشدهاست .این دو

نوع مهار را ،مهار «مادی» گویند و بنای آن بر پایه مهار «معنوی»
استواری میجوید :حزب تنها محدودههای فعالیتهای مادی را در اختیار
عضو نمیگذارد .به او محدودهای همگانی یا سامانهای را میدهد که هستی

را توضیح میدهد .ایدئولوژی توتالیتر ،یک آئین سیاسی تنها نیست ،بلکه
فلسفه کاملی نیز هست :یک جهان بینی ،بسا زوایهای است که هرگاه عضو

از آن در جهان بنگرد ،جهان و تحول آن را چنان میبیند که حزب میبیند.
هر امری ،در هر قلمروئی روی دهد ،در این دستگاه ،جای خود را مییابد

و توضیح و توجیه خویش را میجوید .به همان ترتیب که ساخت و تحول
دولت و روابط اجتماعی را توضیح میدهد ،تحول موجودهای زنده و
پیدایش انسان بر روی زمین و رفتارهای جنسی و بسط دانشها و هنرها

را نیز توضیح میدهد .ایدئولوژی را چنان توانائی است که توضیح و توجیه
هر رویداد را در اختیار تودهها نیز قرار میدهد .دانشمند و بی سواد

«یکسان جهان را به همانسان که هست» ،اندر مییابند! و بدین درک
مشترک ،نیاز روح خردمند انسانها به وحدت ،برآورده میگردد .بدینسان،

نقش سازمانهای جنبی حزب توتالیتر ایناست که به حزب امکان دهند
ایدئولوژی خود را بنیاد پندار و گفتار و کردار عضو خویش بگرداند .از

اینرو ،برای مثال ،فرق باشگاه ورزشی حزب با باشگاههای معمولی ،در
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این نیست که برچسب سیاسی دارد ،بلکه در ایناست که در این باشگاه،

عضو ایدئولوژی است که آموزش میبیند و وفاداری به حزب را است که
تمرین میکند)33( .

وسیله سوم مهار انواع سانسورها هستند که حزب برقرار میکند .فرد

حزبی ،با سانسور کردن خویش ،وفاداری به حزب و ایدئولوژی آن را ثابت
میکند .از آنجا که امکانهای مالی و تبلیغات و اجتهاد و صالحیت
تشخیص انطباق و یا عدم انطباق نظری و یا عملی با ایئولوژی و یا دین
و نیز اختیار دادن و یا سلب کردن هویت و موقعیت به عضو حزب با رهبر
است ،با سانسور حزب و خودسانسوری عضو ،نه تنها رابطه گفت و شنود

– که برای زندگی در سامانه مردم ساالری ضرور است – میان عضو حزب
و دیگراندیشان از میان میرود ،بلکه میان اعضای حزب نیز از میان می

رود .بدینسان ،رابطههای افقی بوجود نمیآیند و رابطهها عمودی میشوند.

در حزب ،یک زبان به امر و نهی باز میشود و آن زبان رهبری است و دو

گوش برای شنیدن باز میشوند و آن گوشهای عضو است .اسطوره کردن
انضباط و آموزش حزبی و تمرین دادن «قدرتمندی حزب از راه انضباط

اعضاء» ( ،)311در ذهن عضو ،اطاعت از رهبری را جایگزین مشارکت
در رهبری میکند.

ضرورت تهیه گزارش از عملکرد خود و عملکردهای یکدیگر ،رابطه

های افقی را در جاسوس یکدیگر گشتن ،ناچیز میکند .بدین جاسوسی

از خود و یکدیگر ،سانسور کامل میشود .حتی در روابط زناشوئی و پدر و
مادر با فرزند نیز ،حزب حایل و فاصل میشود .یعنی رابطه از طریق حزب
برقرار و یا قطع میشود .بدینسان ،اعضای خانواده جاسوس یکدیگر می

گردند ()313

و اگر کسی نتوانست ایدئولوژی – راست بخواهی «آخرین موضع

رهبری»  -را راهنمای پندار و گفتار و کردار خویش کند ،برای او ،تنها
یک راه باقی میماند و آن ترک کردن حزب است .برای اینکه حزب ،عضو
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خوب و بد را از یکدیگر تمیز بدهد ،غیر از آنکه هر عضو چشم و گوش

رهبری است ،دو وسیله دیگر نیز ابداع شدهاند که فرد را عامل حزب در
مهار خویش میکنند:

الف .قداست مقام رهبری و کیش ایدئولوژی و انواع کیشهای دیگر.

عضو حزب باید حزب و رهبری را مصون از خطا بپندارد :اصل معصومیت
حزب که از کلیسا اخذ شدهاست .با وجود تدابیر باال ،بسا میشود که عضو

نظر خویش را با نظر حزب موافق نمییابد .بر او است که بالدرنگ خود
را انتقاد کند اگر در اختالف نظر ،پا را از حد بیرون گذاشته است ،بر او

است که گزارشی از رفتار زشت خوش تهیه و تسلیم حزب کند! بر او است
که همواره رهبری را که تجسم حزب است ،بر حق بداند .پس اگر حزب

او را به گناه ناکردهای متهم کرد ،حق را به جانب حزب بدهد به گناه
ناکرده اعتراف کند و مجازات را گر چه سخت ،بپذیرد .نه تنها حزب و

مقامهای حزبی را مقدس بشمارد ،بلکه مراقبت کند که دیگران نیز حرمت
«مقدسات» او را نگاهدارند .بدیهی است ،بکار بردن زور نه جایز که

واجب است!

ب .هر حزبی ،در آغاز شرکتی است .افرادی که آن را با تصمیم مشترک

تشکیل میدهند ،مرام مشترک و سود مشترک و هدف مشترک دارند و

برای رسیدن به آن ،وسیلهای را بر میگزینند که مناسب مییابند .تا وقتی
حزب از حالت شرکت بیرون نرفتهاست ،رهبری آن انتخاب میشود و

اختالف نظرها را تا جائی که سود و هدف مشترک را به خطر نیانداخته

اند ،تحمل میکند .از آن پس ،عضو ناسازگار یا باید جدا شود و یا اخراج
میشود.

اما حزب ،بتدریج شکل «جماعت» را پیدا میکند که اعضای آن

همبستگیهای محلی و خویشاوندی و دین یا مرامی را دارند .به خالف
شرکت ،جماعت به اراده تشکیل نمیشود ،خودجوش است .عضو به آن

نمی پیوندد ،در آن هست .حزبها بتدریج ،به جماعت بدل میشوند .وقتی
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عالئق و همبستگیها بر هم افزوده میشوند .در جماعت ،در قاعده ،اصل
بر مشارکت است و رابطهها افقی هستند .اما رأس انتخاب میشود .در

قاعده جماعت ،اختالف نظرها تحمل میشوند .در رأس ،اختالف نظرها،

همواره از راه گفت و شنود در بحثهای آزاد حل نمیشوند .بسا با

پادرمیانی قدرت (= زور) حل میشوند و به جدائی ،اخراج و انشعاب می
انجامند.

اما فرقه جز این دو است .حزبهای توتالیتر ،در آغاز ترکیبی از شرکت

و فرقه هستند .زیرا با تصمیم افراد پدید میآیند .انگیزه ،کمتر منافع

مشترک و بیشتر ایثار و فداکاری است .بتدریج ،شکل امت – فرقه را پیدا

می کنند .در این مرحله ،اگر رهبری نظم فرقوی را برقرار نکند ،حزب ،به
تدریج ،به امت بدل میشود و اگر جای ایثار در راه هدف را سرسپردگی
به رهبری بگیرد ،بتدریج فرقه خالص میگردد .در این وقت کیش رهبر

جایگزین مرام و هدف و وسیله و اخالق مشترک میشود .جریان نظر از
پائین به باال نیز قطع میشود .یک رابطه عمودی و رابطهای یک طرفه ،از
رهبری به پائین باقی میماند ( .)312هرگونه اختالف نظری ،ارتداد و

حکم مرتد ،مرگ میشود!

اما چگونه ممکن میشود که کسانی خود را به عنوان عضو ،چون موم

در اختیار افرادی بگذارند که با اسطوره کردن حزب و نظام و دین یا مرام
و رهبری ،هر شکل که بخواهند به آنها بدهند؟ در پاسخ گفته اند :آدمیان

در پی راه و روش ساده اند .بدینخطر ،دستگاه ایدئولوژیک حزب

توتالیتر ،نظامی فکری برای فعال کردن اندیشهها و به برانگیختن آنها به

چون و چرا کردن و یافتن راه حل برای مسئلهها نیست ،بلکه دستگاهی

است که هر پرسشی را به آن بدهی ،پاسخ را درجا تحویلت میدهد! پرسش

های بغرنج را نیز «رهبر» که «ایدئولوگ» یا مرجع نیز هست ،از همان

دستگاه میستاند و تحویل میدهد! ()311
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بدیهی است که این پاسخ کافی نیست .زیرا کار عقل خلق و ابداع است

و نمیتوان از کارش انداخت .اگر حزبهای توتالیتر هنوز برجا هستند،
یکی بدینخاطر است که پاسخ درخوری به این پرسش ،چرا مردم خود را

چون موم در اختیار جباران میگذارند ،داده نشدهاست .و اگر پاسخ درخور
داده نشدهاست ،دلیلی جز این ندارد که اعتیاد به آلت قدرت شدن همگانی

است و چون همگانی است ،از وجود آن غفلت میشود .هانس ژرژ گادامر

 ،Hans George Gadamerفیلسوف آلمانی ،میگوید :در غرب،
فلسفه تحلیلی و دانشها ،گفت را جانشین گفت و شنود کردهاند .گفت و
شنود ،پایان ندارد و شرکت کنندگان در آن ،کلمهای که حرف آخر باشد،

بر زبان نمیآورند .اما در گفت ،گوینده ،ناگزیر سخن به جزم میگوید
( .)314بدینقرار ،در جامعههای غرب ،فرصتهای گفت وافرتر و مجال
های گفت و شنود نادرتر شدهاند.

بدینقرار ،میتوان رژیم توتالیتر بنا کرد و قوه خلق و ابداع را نیز یکسره

تعطیل نکرد .اما انسان را از آن رو انسان خوانده اند ،که اُنس میگیرد.

چگونه میتوان او را ،آنهم به دانش و فلسفه تحلیلی از گفت و شنود
بازداشت؟ فلسفه تحلیلی و دانشها چگونه توانسته اند انسانها را از گفت
و شنود به گفت منصرف و در آن ،نگاهدارند؟

چرا یهودیت و مسیحیت که اولی را ترکیبی از دین موسی و فلسفه یونانی

و دومی را ترکیبی از دین موسی و فلسفه یونانی و فرهنگ رومی میخوانند

( ،)315در پی این ترکیب شدند و خصلت توتالیتر پیدا کردند؟ زیرا اصل
راهنمای فلسفه یونانی ،ثنویت تک محوری است .این اصل هم در فلسفه

و روش (منطق صوری) ارسطوئی و هم در فلسفه و روش (دیالکتیک)
افالطونی ،اصل راهنما است .دین ساالران ،در «ترکیب» دین با این فلسفه
و روش ،ثنویت تک محوری را جانشین اصل توحید کردهاند .این اصل

در بیان ساده و پیچیده خویش ( ،)316عقل را فریب میدهد .توضیح

اینکه ،به یک قالب ریخته گری میماند ،هر چه را که در آن بریزی ،شکل
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قالب را می گرد و عقل گمان میکند این او است که اندیشیده و پاسخ را

یافته است .غافل از اینکه فریب خورده است .بنابراین اصل ،هستی جنگ
اضداد است .در جنگ میان دو ضد ،در آغاز ،دو ضد با یکدیگر گالویز

میشوند ،به محض آنکه زینده چیره شد ،در میرنده کار میکند و میرنده
این را می پذیرد و در زینده می میرد.

بدینقرار ،میگویند و راست میگویند که غرب ،به یمن انتقاد ،از

ثنویت تک محوری فلسفه یونانی که به یهودیت و مسیحیت راه جسته بود،
به ثنویت دو محوری رسید و توان اندیشیدن و ابداع و ابتکار و خلق،

بنابراین ،توانائی رشد را ،البته توأم با تخریب بخش مهمی از نیروهای

محرکه  ،بدست آورد .به این دلیل تخریب نیروهای محرکه روز افزون شد
که ،در روابط قوا ،همواره از ثنویت دو محوری به ثنویت تک محوری

باید بازآمد .چراکه مسلط محور فعال و زیر سلطه محور فعل پذیر میشود.
پیش و پس از این گذار ،روابط قوا بخشی از نیروهای محرکه را تخریب

میکنند .از اینرو است که پس از استقرار مردمساالری و لیبرالیسم در
غرب ،در دل لیبرالیسم ،ایدئولوژیها و سازمانهای توتالیتر پیدا شدند و
در بخشی از اروپای مرکزی و در تمامی اروپای شرقی ،دولت را تصرف

کردند .لیبرالیسم خود نیز مرام استبداد فراگیر سرمایهداری گشت.

بنابر اصل ثنویت تک محوری ،دو طرف بیشتر وجود ندارد :طرف

فعال ،که قدرت را از آن خود میکند ،گفت دارد و شنود ندارد .طرف فعل

پذیر که تابع قدرت است ،شنود دارد و گفت ندارد .بدینسان ،خاصه

اصلی آدم توتالیتر ،ایناست که داوری او ،هیچگاه حاصل گفت و شنود و
نسبی نیست .حکمی یک طرفه و جزمی و قطعی است.

غفلت از این واقعیت که در روابط قوا ،گذار ،همواره از ثنویت دو

محوری به ثنویت تک محوری است ،با غفلت دومی همراه شده و آن

غفلت از دو پوشش است :یکی پوشش ایدئولوژی و دیگری پوشش تعلیم
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و تربیت دینی یا مرامی که آدمیان را از اصل راهنما غافل میکنند .غفلت

مضاعف است زیرا

الف« .قدرت» به قدرت خوب و قدرت بد ،نوعبندی میشود و یا قدرت

بیطرف تصور میشود .بنابراین تصور ،اگر قدرت در دست مقام دینی،
یا نماینده طبقه زحمتکشان و یا نخبهها و یا دانشمندان و یا ...قرار گیرد،
و برقرار کردن نظامی دینی و یا نظامی سوسیالیستی و یا برداشتن موانع رشد

و یا  ...را هدف قرار بدهد ،خوب و گرنه بد است (.)317

ب .هدفهای خوب ،آدمیان را از این واقعیت غافل میکنند که
ایدئولوژی بیان قدرت است و دیالکتیک قدرت ،دیالکتیک تضاد و اصل
راهنمای آن ،ثنویت تک محوری و هدف آن ،خودش است .خود نمی

تواند هدفی جز بزرگ و متمرکز شدن خود داشته باشد .پس از تخریب

پدید میآید و بطور مداوم بر میزان تخریبها میافزاید .اما تربیت شدن در
محیط تربیتی که ،در آن ،قدرت تنها محور فعال هستی باور میشود ،از

شیرخوارگی ،انسانها ،ثنویت تک محوری بمثابه اصل راهنما ،بار میآیند.

بدینسان ،آنها که به عضویت سازمانهای توتالیتر در میآیند ،تمام عمر،
قدرت (= زور) را اصیل باور کردهاند .پس ،رابطه سازمانی بر اصل ثنویت

تک محوری را عادی و بیشتر از آن ،طبیعی میپندارند .همین تربیت یکی
از عوامل ازدیاد بردن آرمانی که هدف بود و وسیله و هدف شدن قدرت

میگردد .کار به جائی میرسد که سازمان  ،وسیله رسیدن به آرمان ،خود
هدف و حفظ آن «اوجب واجبات»میشود.

فقدان نسبی مردمساالری ،در حزبهای غیر توتالیتر ،نیز  ،از عوامل

غفلت اعضای حزبهای توتالیتر از نقش آلت جستن خویش بوده است:
 .2سازمانهایی که تمامی زندگی عضو را به مهار خود در نمیآورند ،را
«حزب» میگویند ( .)318هر چند آنها که در احزاب سیاسی تحقیق
کردهاند اتفاق نظر دارند که اینگونه احزاب ظاهری دمکراتیک و باطنی
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جز آن دارند .اقوی دلیل بر بیاعتباری کنونی احزاب موجود در مردم

ساالریها ،ایناست :سازماندهی حزبهای غیر توتالیتر مردمساالر نیست.
به قول موریس دوورژه ،صاحب کتاب «احزاب سیاسی» ،حزبهای
توتالیتر این فرق را دارند که سازماندهی حزب را بر اصل انتخاب ،مسخره

میکنند و تعیین مقامهای حزبی را حق «رهبر» میدانند و حزبهای غیر
توتالیتر ،مدعی میشوند در درون آنها اصول مردمساالری حاکمند .حال

آنکه درون این حزبها به درون حزبهای توتالیتر میماند (.)313
عذرهاکه میآورند اینها هستند :

الف .اثربخشی :میگویند اگر ،بنا بر اصول مردمساالری ،در تمامی سلسله
مراتب ،رهبران انتخابی بگردند و ،زود به زود ،از راه انتخاب ،جای خود
را به منتخبان دیگر بدهند ،و منتخبان دستجمعی کار کنند ،رهبری ضعیف

میشود و حزب از عهده مبارزه سیاسی بر نمیآید؛

ب .اگر تمامی احزاب ،بر این اصول سازمان بیابند ،مشکل اول بزرگ و

فلج کننده نمیشود .اما بنا بر قاعده جنگ ،اگر بخواهی بر دشمن پیروز
شوی باید به روشهای خود او مجهز بگردی .و از آن جا که سازمانهای
سیاسی رقیب ،بر این اصول تشکیل نشدهاند ،نمیتوان سازمان را بر آن

اصول بنا نهاد؛

ج .ترکیب اجتماعی که اعضای حزبها بوجود میآورند و داشتن و نداشتن

طرز فکر و طرز رفتار دمکراتیک این اعضاء و نایکسانی سطح معلومات،

سبب میشوند که بکار بستن اصول مردمساالری ،سازمان را ناتوان و
گرفتار تنشهای شدید و گرایشسازیها و دسته بندیها ،در درون خود،
بگرداند؛

د .حزب باید ثبات سازمانی و مرامی داشته باشد تا جامعه بداند سرنوشت

خویش را بدست چه سازمانی میسپرد .پس اگر شکل و محتوای سازمان

و نیز رهبران آن ،زود به زود تغییر کنند ،جامعه نمیداند در صورت پیروزی
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حزب در انتخابات ،چه کسانی سرنوشت او را به دست خواهند گرفت و

اگر حزبهای جانبدار مردمساالری نتوانند آراء اکثریت جامعه را به دست
آورند ،مردمساالری از میان خواهد رفت .بقای مردمساالری در گرو
استقرار دیکتاتوری در حزبهای جانبدار مردمساالری است! ؛

ه .و اقوی دلیل ایناست که علم سیاست پیچیده و پیچیدهتر میشود و
سیاست نیازمند تجربه مداوم و تمام وقت است .بناگزیر ،روز به روز

تخصصیتر و حرفهایتر میشود .حتی سندیکاهای کارگری و دیگر سازمان

های غیر سیاسی نیز ناگزیر میشوند اداره خود را به متخصص هایی بسپرند

که حاضرند اداره آنها را تمام وقت بر عهده بگیرند .از اینرو است که
رهبران قابل جانشینی نیستند .و

و« .تودهها» به رهبر نیاز دارند و یک حزب سیاسی که رهبرانی محبوب

تودهها را دارد ،نمیتواند ،به نام مردمساالری سازمانی ،آنها را با کسانی
جانشین کند که نزد مردم ،ناشناس هستند و یا محبوبیت ندارند .هر اندازه،

سیاست پیچیدهتر میشود ،ناتوانی تودهها از فهم و تشخیص سیاست بهتر
کمتر و نیاز آنها به اعتماد کردن بیشتر میشود .اعتماد را نیز به رهبران

میتوانند بکنند (.)331

با وجود این دالیل ،چه نیاز به استناد به اصول مردمساالری در

سازماندهی هست؟ چرا نخست سازمان را تابع این اصول میگردانند و

سپس از راه انواع تقلبها ،آن اصول را زیر پا میگذارند؟ در جای خود،

خواهیم دید که«پای اینگونه استداللیان چوبین» است .در حقیقت،

رهبران ،چون میدانند این دلیلها محکم نیستند ،مدعی میشوند کوشش
آنها بر ایناست که بتدریج اصول مردمساالری در حزب حاکم شوند .اما

تا وقتی آن اصول بتمامه حاکم نشدهاند ،عدول از آنها به دالیلی که
خواندید ،قابل توجیه است! در عمل ،از دو راه مهار سازمانهای سیاسی

در دست رهبران قرار میگیرد:
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 .233نزد احزاب توتالیتر ،دو نوع نظر در باره رهبر وجود دارند :نظریه

آلمانی «رهبر» را مردی برگزیده مشیت خدائی و اَبَرمرد میشمارد که تبلور
اراده ملت میشود و ،بدین صفت ،از والیت مطلقه برخوردار است .نظریه

دوم ،بر این است که به اقتضای اوضاع و احوال و بنا بر مشیت ،مردی ،با
صولت خدائی ،در رهبری حزب قرار میگیرد .نظریه اول ،نو شده نظری
است که در ایران قدیم وجود می داشت و شاه را دارای نژادی خدائی می
باوراند .در روم قدیم ،حاکمان را دارای سرشتی خدائی می باوراندند .بنا

بر نظر دوم« ،رهبر» مردی است که تقدیر (باورمندان میگویند خدا،

ناباوران میگویند تصادف) او را در موقعیتی قرار داده است که تنها او می

تواند رهبر عالی حزب باشد .فاشیسم جامعههای التین بر این نظر و نازیسم

ژرمنها بر آن نظر ،بنا گشتهاند .بنا بر هر دو نظر ،مقامهای حزبی را رهبر
بر میگزیند.

در سازمانهای غیر توتالیتر که ،در آنها ،رهبری از آمریت کامل

برخوردار است ،در قاعده حزب ،مقامها انتخابی و از آن پس ،مقامها

انتخابی – انتصابی و ،در باال ،یکسره انتصابی هستند (.)333

در این حزبها و نیز در حزبهائی که به ظاهر ،مقام از پائین تا باال،

انتخابی هستند ،در عمل ،رهبری است که از راه دستکاریها در انتخابات

و نیرنگهای دیگر و نیز ایجاد دو دسته رهبران واقعی و رهبران ظاهری،
مقامهای مسئول را بر میگزیند:

 یکی از نیرنگها ،انتخاب غیر مستقیم است .در حزبها ،رهبران بهرأی مستقیم اعضاء برگزیده نمیشوند .بلکه ،برای مثال ،در قاعده حزب،
اعضای هر حوزه ،مسئول آن و مسئوالن حوزه ها ،کمیته محله و کمیتههای

محله ،کمیته شهرستان و کمیتههای شهرستان ،کمیتههای استان و آنها
اعضای کنگره و کنگره کمیته مرکزی و کمیته مرکزی دفتر سیاسی و

دبیرخانه حزب و کمیسیون کنترل را بر میگزینند.
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در حزبهائی که اصول مردمساالری را بیشتر رعایت میکنند ،در سه

مرحله اول ،انتخاب مستقیم و از آن پس غیر مستقیم میشود .اینروش
کارسازترین روش کنار گذاشتن اصول راهنمای مردمساالری است .روسو

خوب فهمیده بود که میگفت :حق حاکمیت قابل انتقال نیست و نمیتوان
دیگری را نماینده خود در اعمال این حق کرد.

اما رهبران احزاب به انتخاب غیر مستقیم نیز اکتفا نمیکنند .در همان

حال ،نامزدهای دارای صالحیت را نیز پیشنهاد میکنند .اعضای حزب
تنها می توانند از میان کسانی انتخاب کنند که رهبری پیشنهاد میکند .و
مجوز این کار را ضرورت تقویت مرکزیت ،میگردانند .آنچه بیشتر رایج
است ،معرفی نیمه رسمی مقامهای حزبی با انتخاب کنندگان است .در

بسیاری حزبها ،بهنگام گزینش کمیته مرکزی ،یک فهرست اسامی به
اعضای کنگره پیشنهاد میشود .کمیته مرکزی حزبهای کمونیست ،این

سان «برگزیده» میشوند .رأی گیری تشریفاتی است!

در حزبهای «میانه رو» و محافظه کار ،نیز کمیته مرکزی ،اغلب ،به

همین ترتیب «برگزیده» میشود .به ندرت اتفاق میافتد که به فهرست
انتخابی رأی ندهند .چراکه افراد ،استعدادهای دیگر را نمیشناسند تا
بتوانند جانشین کنند .مخالفتبا یکدیگر ،در سطح رهبری ،بعمل میآیند

و نزاع میان رهبران است .در این نزاع ،همواره ،جناحی برنده میشود که

دستگاه حزب را در دست دارد.

با وجود این همه ،به هنگام اخذ آراء ،هنوز دو نوع تقلب بکار میروند:

یکی تقلب در چندی و چونی رأی دهندگان و شمار نمایندگانی که میتوانند
برگزینند .و دیگری تقلب در آراء .رایج ترین تقلب نوع اول ،کم و بیش

کردن تعداد نمایندگانی است که سازمانهای مختلف حزب میتوانند
برگزیند .به ترتیبی که رهبری همواره اکثریت الزم را بدست میآورد .تقلب

نوع دوم ،تعیین شرایط برای رأی دهندگان است .شرایط چنان تعیین می
شوند ،که بیشتر جانبداران رهبری بتوانند رأی بدهند.
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تعیین محل نیز در شمار نیرنگها است .محل رأی گیری و بخصوص

محل کنگره چنان انتخاب میشوند که مخالفان نتوانند رأی بدهند و یا در
کنگره شرکت کنند .برای مثال ،در  ،3872مارکس «شورای عمومی بین

المللی» را به الهه فراخواند .این محل را از آن رو انتخاب کرد که در آن

زمان ،مخالفان او نمیتوانستند در آن شهر حضور یابند)332( .

به موقع خبر ندادن به آن واحدها و سازمانهای حزب که مخالف رهبری

هستند و رأی خریدن و تهدید و تطمیع کردن و چند بار رأی دادن افراد
طرفدار رهبر نیز ،از تقلبهای رایج هستند.

اما بنا بر مردمساالری ،رأی دادن باید مخفی باشد .در مراحل پائین،

رأی گیری با بلند کردن دست انجام میگیرد .بدیهی است که کمتر کسی
جرأت میکند ،به مخالفت با مقامهای حزبی ،شناخته شود ()331

 .232اما تنها تقلبها و نیرنگها نیستند که حزبهای سیاسی را از مردم

ساالری در درون خود ،محروم میسازند .حتی اگر این تقلبها نیز انجام

نمیگرفتند .در حزبها ،الیگارشی بوجود می آمد .با این تفاوت بزرگ

که حزبها دستگاه های پرورش استعدادهای سالم و با دانش و کفایت
میشدند و همواره استعدادهای بهتر جانشین میگشتند .حال آنکه به

شهادت انقالب ضد فساد در ایتالیا و گسترش فساد در دیگر کشورهای
دارای نظام مردمساالری ،در حال حاضر ،الیگارشیها مانع از رشد

استعدادها میشوند .به این عذر که «توده حزبی» و «تودههای مردم» زیر

بار تغییر زود به زود رهبران حزبی نمیروند .در درون حزبها و در میان

آنها ،اختاپوسها بوجود آمدهاند و «دایره های درونی» و «دایره های بین

االحزاب» خوانده میشوند ( )334این دایرهها در تارعنکبوتهای تو در
توئی که بوجود میآورند ،سازمانهای سیاسی را به اختیار خویش در می

آورند .شرکت در سازمانهائی مثل سازمان فرماسونری و معامالت و ....
میان گردانندگان احزاب ،روابط فراحزبی بوجود میآورند .برای اینکه
ترکیب رهبری و تجدید آن به ترتیبی انجام بگیرد که مطلوب رهبران است،
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در حزبهای سیاسی از قاعدهای پیروی میشود ،که حزبهای کمونیست

و دولتهای کمونیستی را بر باد داد :زیر دستهای خود را کسانی بگردان
که کم هوش و کم سواد و کم کفایتند تا مطیع و وفادار بمانند! از اینرو،

حزبهای سیاسی ،از نسل سوم ببعد ،گرفتار کمبود شخصیتهای
باکفایت میشوند .در حزبهای سیاسی ،دیوانساالری نقش اول را در هر
چه طوالنی تر کردن عمر رهبریها و تجدید آنها به دلخواه رهبران پیر،

پیدا میکند .اداریان بخاطر اینکه کار در حزب حرفه آنها است و دائم با
افراد حزب در تماس هستند ،اغلب به عضویت کنگره انتخاب میشوند و،

در انتخاب رهبران ،نقش مهمی بازی میکنند .تا بدانجا که برخی احزاب
بر آن شدند درصد کارمندان نسبت به کل اعضای کنگرهها را کاهش

دهند .لنین ،بعکس ،بر آن شد که دیوان ساالران را «حرفهای هائی»

بخواند که خدمت دائمی به انقالب را پذیرفته اند .او استخوان بندی حزب

را با حرفهای ها ساخت ( .)335اما خاصه دیوانساالر صاحب مقام این

است که تا مرگ مقام خویش را حفظ کند .بنابراین تجدید رهبران ،موکول

به مرگ و یا از کار افتادن آنها میشود .در آن وقت نیز ،وفاداران به آن
ها ،جانشین میشوند!

اگر دیوان ساالران حزب را تصرف نمیکردند و مردمساالری بر اصل

انتخاب نیز بر حزب حاکم میشد ،رهبران با تجربه تا پیری نیز میتوانستند
در رهبری بمانند به این شرط که در مسابقه استعدادها و کاردانی و کفایت،

همواره پیشی میجستند .وقتی نیز که کناره میگرفتند ،بهترین استعدادها

جانشین آنها میشدند ( .)336اما لزوم شرکت در انتخابات شهرداریها،
مجلس و ریاست جمهوری و  ...و فقدان انتخابات در درون سازمان ،سبب

برقراری استبداد الیگارشیها بر حزبها شدهاند .در حقیقت ،لزوم معرفی
نامزدهائی که میتوانند انتخاب شوند ،منتخبان حزب را در مجلس و
شوراهای شهری و دیگر مقامها از اعضای الیگارشی میگرداند .برخی از
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آنها «متولی» میشوند و ،با عضویت در اختاپوس ،گردانندگان واقعی

حزب میگردند.

غیر از اینها ،مدرسه حزبی نیز محل آمادهکردن کادرها است .رهبران

حزب کادرهای مورد پسند را از میان شاگردان بر میگزینند و بر میکشند.

الگوی سازمانهای توتالیتر ،الگوی کلیسای کاتولیک است .مدارسی که
برای تربیت کادرها ایجاد میکنند نیز طرز کار مدارس دینی را دارند .تعلیم

و تربیت بر اصل راهنمائی انجام میگیرد که «فارغالتحصیل» را فرد باب
طبع رهبری میکند .با وجود این ،رهبری حزب در میان «فارغ

التحصیالن» ،رام ترینها را انتخاب میکنند .در احزاب غیر توتالیتر که

مدرسه ندارند ،از وسائل دیگر (روابط ،خویشاوندی ،شخصی ،حاصل از

همشهری گری ،و یا از همدرسی و یا از همکاری شغلی و  )...استفاده می

شود .

 .1بدینقرار ،اگر هم عوامل برشمرده در کار نمیآمدند ،رابطه سازمانهای
سیاسی با مردمساالری بر اصل انتخاب ،سبب پیدایش الیگارشی میشد.

در حقیقت هر حزب در رابطه با جامعه ،بخشی از آن است که میخواهد

با کسب اکثریت آرای جامعه ،قدرت را در دست بگیرد .از همینجا ،به

دست آوردن قدرت هدف و تحصیل اکثریت ،وسیله آن میشود .به حکم
آنکه در وسیله ،اصل راهنما و هدف بیان میشوند ،پس نوع رابطه با جامعه
باید با هدف متناسب شود .از اینرو ،سازمانهای سیاسی که دستیبابی به

قدرت را هدف قرار میدهند ،بر این نظر هستند که دیکتاتوری در حزب

ها برای دموکراسی در جامعه ضرور است ( )337زیرا وجود حزبها الزمه

مردمساالری است و مردم حزبهای دارای ثبات سازمانی و مرامی و
رهبرانی را طلب میکنند که در حزب خود موقعیت باثبات و بادوامی داشته

باشند ،قوت اراده و دانش و توان قانع کردن و سخن دان و سخنران و
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زیبائی دوست و بی نیاز و عارف بر تاریخ و روانشناسی مردم باشند.

()338

اما به قول پرودن ،رهبرانی که مردم آنها را انتخاب میکنند ،هنوز

انتخاب نشده ،در پی مستحکم کردن موقعیت خویش و دائمیکردن آن

میشوند .نه تنها در پی بیرون رفتن از مهار رأی دهندگان میشوند ،بلکه از
یاد میبرند .کسانی که بعد از آنها باید در جامعه انتخاب شوند ،همچنان
باید صفات رهبران مطلوب را داشته باشند .به جای تن دادن به مسابقه با

استعدادهائی که رو میآیند ،دستگاه حزب را به دستگاه فاسد کننده و دفع

کننده استعدادها بدل میکنند .این دوری است که هر قدرتی پیدا میکند:
قدرت از مردم ناشی میشود و سرانجام بر مردم مسلط میشود.)333( .

رهبران ،با موقعیتی که پیدا میکنند ،رابطه خود با حزب را تغییر می

دهند :این حزب است که به آنها نیازمند و بیشتر از آن ،وابسته میشود .از

اینرو ،هر زمان حزب نظری مخالف نظر آنها پیدا کند ،آن را تهدید به
استعفاء میکنند و اگر تهدید مؤثر نشد ،به زور متوسل میشوند و یا انشعاب

میکنند .این واقعیت که ،در سازمانهای سیاسی ،اقلیتی کار میکنند و
اکثریت کار نمیکنند و فعلپذیر میشوند و این واقعیت که رأی دادن را

حق میباورانند و نه وسیله عمل به حق و این واقعیت که «تودهها» وقتی
رهبر را از دست میدهند ،پراکنده میشوند و این واقعیت که تمایل به
اسطوره سازی و اسطوره پرستی وجود دارد و این واقعیت که از ستایش

خارج از اندازه پیروان ،در رهبران جنون خود بزرگ بینی پدید میآورد و

آنها را خودکامه میکند،نیز از عوامل پیدایش و ادامه حیات الیگارشی
حاکم بر احزاب میشوند (. )321

در مردمساالریها ،پیچیده شدن سیاست و ضرورت تجربه اندوزی و

بیاطالعی اعضاء از ساز و کار دیوانساالری و تخصصی که رهبران و
کادرها در زمینههای مختلف بدست میآورند ،با جریان دور شدن تودهها
از سیاست و بیاطالعی روزافزونشان از ساز و کارهای آن همراه میشوند.
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ترس ها که قائمه هر قدرتی در هر جامعه هستند ،نیاز به رهبران و سازمان

های سیاسی را پدید میآورند که به دور کردن خطرها توانا هستند .این
عوامل را نیز باید بر عواملی افزود که جامعههای دارای نظام مردمساالری

را تحت حکومت الیگارشی فراهم آمده از نخبهها ،قرار میدهند ()323

و هنوز امکانات مالی و وسائل ارتباط جمعی ،دو عامل از عواملی

هستند که رابطه سازمانهای سیاسی با رهبران را تعیین میکنند .وسائل

ارتباط جمعی یا مستقیم در اختیار رهبران هستند و یا از آن اختاپوسهای

مالی – سیاسی هستند .هر دو دسته مطبوعات ،رهبران را تجسم سازمان

های سیاسی میگردانند .تجسم سازمان سیاسی شدن در افکار عمومی خود

و نیز در کشورهای دیگر ،رهبران را سرمایههای اصلی حزبهای سیاسی
می گردانند .تا بدانجا که پیشی و پسی گرفتن رهبران بر یکدیگر و

برخوردهاشان بر سر قدرت ،در بیرون سازمان و از طریق وسائل ارتباط

جمعی انجام میگیرد .بدیهی است امکانهای مالی که رهبران با استفاده
از موقعیت ،تحصیل میکنند ،کادرهای حزب را از لحاظ مالی نه به

اعضای حزب که به رهبران آن وابسته میکند .توجیه ایناست :وقتی حزب
مزد هر کار ،از کوچک و بزرگ ،را پرداخت ،دیگر وابسته به ایثار اعضای

خود نمی شود .در نتیجه ،رهبری از آمریت کافی برای بموقع به انجام

رساندن کارها و از توان و حساب خواستن از کارکنان ،برخوردار میشود.

اما همین وابستگیهای مالی دایره ای آهنین بوجود میآورند که حزب در

آن قرار میگیرد و در قید رهبران میماند.

یک حزب بزرگ نیازمند منابع مالی عظیم برای تأمین بودجه انواع

فعالیتهای الزم برای دست یافتن به قدرت و ماندن بر قدرت است .همین
نیاز ،رهبران را ناگزیر از «سازشهای طبقاتی» و «مرامی» و بیشتر از آن

عضویت در اختاپوسها ،حتی اختاپوس جهانی مالی – سیاسی میکند
(.)322
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رابطه با وسائل ارتباط جمعی و مجموعههای مالی – سیاسی و ماوراء

ملیها از عوامل تعیین کننده فسادی شدهاند که نخست در یک رشته ایران
گیتها و عراق گیتها و سرانجام در افتضاحهای مالی و «جنسی» و
سیاسی رو شدند و در دو دهه پایان قرن بیستم ،بحرانی را شدت بخشیدند

که ،در مردمساالریها ،احزاب سیاسی گرفتار آنند.

آیا این نقصها و فسادها که سازمانهای سیاسی بدانها گرفتارند،

عالج ناپذیرند؟ پس از مطالعه رابطه حزبها با مردم در مردمساالریها،
در پی یافتن پاسخهائی میشویم که به این پرسش داده شدهاند.
ه .رابطه حزبها با مردم در مردمساالریها:
 .3از نظرهایی که پیرامون رابطه حزبها با مردمساالری اظهار شدهاند1 ،
نظر عمومیت یافته اند:

● یک نظر میگوید مردمساالری بدون حزبها استقرار پیدا نمیکند.

زیرا:

الف .حزب قشرهای اجتماعی دارای منافع و موقعیتهای مشابه و یا
دیدگاه همسان را که بدون سازمان ،پراکنده و بیاثر میشوند ،سازمان می

دهد و خواستهای آنها را همسان و مشروع و خواستهای گروههای
رقیب را نامشروع میگرداند .رأی دهندگان باید بتوانند با اطمینان خاطر

رأی بدهند .وقتی حزبها وجود دارند ،کسانی که نامزد نمایندگی میشوند،
هویت شناخته شدهای دارند و هر کس میداند به چه کسی به خاطر کدام

خواستها رأی میدهد.

ب .حزب عامل ادغام جامعههای محلی در جامعه ملی میشود (.)321

ج .در جامعه ،قشرهای بورژوا ،آزادی را کارفرمائی و پیشی جستن در

رقابتهای فردی میدانند .با وجود این نیازمند تشکل در حزبها هستند
تا پاسدار محیط اجتماعی الزم برای آزادی کارفرمائی بگردند .حال آنکه

قشرهای کارگر و دهقان میدانند که شمار بسیار آنها سبب توانمندی شان
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نمیشود ،بلکه وقتی سازمان مییابند و با انضباط عمل میکنند ،میتوانند

نمای ندگان خویش را در قوه قانون گذاری داشته باشند و اصالحهای الزم
را به قانونها بدل سازند و به اجرا در آورند .پس آنها آزادی (به معنای
قدرتمندی) را از اجتماع سازمان یافته پیدا میکنند .بدینقرار ،هر دو دسته

قشرهای جامعه به سازمانهای سیاسی نیاز پیدا میکنند.

د .اثربخشی و ثبات سیاسی بدست نمیآید اگر قشرهای اجتماعی در

سازمانهای سیاسی نظم و انضباط نپذیرند و حزبهاشان اکثریت پیدا نکنند
و حکومت را در دست نگیرند .اگر حزب نباشد ،حکومتی با افراد بی

انضباط و طرز فکرهای گوناگون متصدیان ،ثبات و اثربخشی نمیجوید

و نظام مردمساالری به خطر میافتد.

هـ .در جامعه ،قشرهائی که به تولید صنعتی و کشاورزی مشغولند ،با اشیاء

سرو کار دارند یعنی باید نیرو بکار ببرند تا محصول بدست آورند .حال

آنکه قشرهای بورژوا ،با کلمهها سرو کار دارند :آموزگار با کلمهها میآموزد
و فروشنده ،با کلمهها ،مشتری را راضی به معامله میکند و وکیل مدافع با

کلمهها دادگاه را قانع میکند و  )324( ...اگر سازمانهای حزبی نباشند،
میان این قشرها رابطههای بایسته برقرار نمیشوند .توضیح آنکه قشرهای
تولید کننده از جریان اندیشهها بیرون و زیر سلطه باقی می مانند .شرکت

این قشرها در حاکمیت از زمانی که ممکن شد که اندیشههاسیاسی به میان
آنها راه یافت و سازمانهای سیاسی بیانگر خواستهای آنها پدید آمدند.
و .گرچه خودگردانی و خود به خود سازمان دادن که آنارشیسم پیشنهاد می

کند ،آرمانی خواستنی است ،و هر چند حزب سازمانی دارای سلسله مراتب
است ،با اینهمه ،حق ایناست که مردمساالری با حزب همراه است .چرا

که دولت بدون سازمان متصور نیست و اگر مردم بخواهند دولت را سازمان
بدهند ،ناگزیر باید آن را از راه احزاب سیاسی ،سازمان بدهند .حزبها

سازگار با نظام مردمساالری در همان حال که مانع میشوند روابط قوا میان
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گروهبندیها قهرآمیز بگردد ،سازمان یافتن دولت مردم ساالر را ممکن می
سازند)325( .

ز .بنا بر قاعده ،اختالف مطلق فساد زودرس میآورد ( .)326بدون وجود

حزبهای سیاسی سازگار با مردمساالری ،میان الیگارشی حاکم و اقلیت
خواستار تغییر ،اختالف میل به مطلق شدن پیدا میکند و جامعه اسیر فساد

و قهر میگردد .احزاب سیاسی موافق مردمساالری ،بخاطر اشتراک در
اصول راهنمای مردمساالری و نیز بخاطر جلوگیری از مطلق شدن اختالف

ها ،مانع از افتادن جامعه در کام قهر و عود استبداد میشوند .حتی رهبری
جامعه در تحول از یک نظام اجتماعی به نظام اجتماعی دیگر را حزبها

میتوانند بدون توسل به قهر به انجام رسانند .در واقع ،مردمساالری نیازمند
آن است که جنبشهای اجتماعی نیز قاعده را بپذیرند یعنی به رأی اکثریت

گردن نهند .تنظیم رابطه میان اکثریت و اقلیت و حتی جنبشهای اجتماعی
خواهان تغییر نظام اجتماعی ،در محدوده مردمساالری ،بدون حزبها،

کجا شدنی است؟ ()327

ح .مردمساالری هم به آزادی انتخابهای سیاسی نیاز دارد و هم به رهبرانی
که معرف منافع اکثریت جامعه باشند .اگر به دومی تقدم داده شود،

بناپارتیسم را پدید میآورد و مردمساالری از میان میرود .اگر به اولی نیز
تقدم داده شود ،کار اداره جامعه مختل میگردد .حزبهای سیاسی به مردم

ساالری امکان میدهند هر دو نیاز ،نیاز به آزادی انتخابهای سیاسی و
نیاز به رهبران معرف منافع اکثریت را بدون تقدم و تأخر ،برآورد ()328

و برای آنکه حزبهای سازگار با مردمساالری بتوانند از ستون پایههای
مردمساالری بگردند ،باید میان خود ،روابطی با پنج خاصه برقرار کنند:

الف .در آنچه به اصول راهنما و مقولههای اساسی مربوط میشود ،تعریف

هائی را پذیرفته باشند که با مردمساالری سازگارند و

ب .وابسته به یکدیگر باشند بطوری که وضعیت هر یک از حزبها ،تا

حدودی ،به رفتار حزبهای دیگر مربوط باشد و
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ج .شمار احزاب تقریباً ثابت باشد و قوای ذاتیشان (سازمان و اعضاء و

نفوذ) برابر باشد و

د .با دوام باشند ()323

هـ .یک حزب سیاسی واقعیت پیدا نمیکند اگر با تمامی جامعه پیوند
نداشته باشد .زیرا حتی برای نمایندگی از تقاضاهای گروههای اجتماعی،
باید جامعه را قانع کند که تغییر نظام اجتماعی و تأمین خواستهای

قشرهائی که حزب از آنها نمایندگی میکند ،به سود تمامی جامعه است.

یک نظر میگوید مردمساالری در موجودیت خویش ،نیازمند حزبها
نیست.

● جامعه شناسان بسیاری حزبها را مانع استقرار مردمساالری نیز میدانند
به دالیل زیر:

الف .بسیاری از جامعه شناسان بر این نظر هستند که حزبها مانع از ابراز

اراده مردم میشوند .خاصه الیگارشیک آنها ،سبب میشود که گروههای
نخبه جانشین مردم شوند و مردمساالری از میان برود ()311

ب .نقش حزب اعمال کامل قدرت است و نقش جامعه ابراز نیازها و طرح

پرسشها .حزبها پرسشها و نیازها را وسیله دستیابی به قدرت میکند.
لذا ،مردم ساالری که پیدا نمیکنند ،به جای خود ،نیازها و پرسشهاشان

اغلب بدون پاسخ میماند .سهل است ،آلت نیز میشوند.

ج .حزبها سبب جدائی جامعه از سیاست میشوند .زیرا سیاست بجای

آنکه عمل به مسئولیت باشد ،حرفه میشود .حزبها نیز بتدریج با قدرت

دولت یگانگی میجویند و با جامعه مدنی بیگانه میشوند و سرانجام

د .حزب ساالری یا حکومت بالمنازع احزاب (یا یک حزب) و حاکمیت

آنها بر جامعه ملی برقرار میشود ()313

هـ .پایگاههای اجتماعی حزبها تحول میکنند و حزبها بخاطر آنکه
برای اعمال قدرت بوجود میآیند ،قادر به هماهنگ شدن با تحول نمی

شوند .پیش افتادن در آغاز و واپس ماندن وقتی تحول شتاب میگیرد،
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حزبها را گرفتار بحران و آنها مانع مردمساالری میگرداند .زیرا مردم

ساالری وقتی واقعیت پیدا میکند که هر یک از قشرهای جامعه بتواند به
عمل خویش معنی بدهد .از سوئی رابطه قشرهای اجتماعی با حزبها

تغییر میکند و آنها دنباله رو حزبها میشوند و از سوی دیگر حزبها
نمیتوانند بیانگر آنها بگردند .بدینسان ،بحران کنونی ،بحران حزبها و

مردمساالری است و سبب نوعی فلج است ()312
و ...

● نظر سومی این واقعیت را تصدیق میکند ،که پیش بینیهای جانبداران
نظر دوم تحقق پیدا کردهاند .و تصدیق میکند ،در حال حاضر ،عالوه بر
اموری که صاحبان نظر دوم وقوعشان را پیش بینی کرده بودند ،امور زیر

نیز واقع شدهاند:

الف .پایگاههای اجتماعی حزبهای سیاسی متالشی شدهاند .الیههای
بزرگی از جامعه ،نه کارگرند و نه کارفرما

ب .احزاب سیاسی از رأی دهندگان مستقل شدهاند و گروههای رهبری

شدهاند که مردم باید به آنها رأی بدهند

ج .حزبهای سیاسی معرف طبقههای اجتماعی بودند و حاال پیشنهاد
کنندگان طرح هایی برای زندگی جمعی و گاه حرکتهای اجتماعی هستند.

مثل جنبشهای دفاع از محیط زیست و آزادی و ...

د .حزبها جانشین جامعه شدهاند و فعاالن سیاسی را به منفعالن سیاسی

و مردم را به تودهها بدل کردهاند.

ه  .صحنه گردانان سیاست ،نمایندگی از جامعه را از دست داده اند.
قدرتمداری آنها را در معرض فساد قرار دادهاست .شرط اول استقرار مردم
ساالری ،محدود شدن قدرت بود .در حال حاضر ،جامعه سیاسی (حزب

ها) خود را از پایبندی به جامعه مدنی و دولت رها کرده و هدفی جز افزودن
به قدرت خاص خویش ندارند .در واقع ،دولت را وسیله در خدمت خود

میخواهند.
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و .حزب برای آن است که در خدمت هدفهای جامعه قرارگیرد .اما وقتی
جامعه را وسیله و خود قدرتمدارش را هدف میکند ،فاسد و عامل فساد

مردمساالری میشود .فسادهای مالی یکی از فسادهای این تحول تباه گر
است.

ز .مردمساالری بدون حزب و حزب دون بازیگران سیاسی ،کامل نیست.
اما حزب ساالری نیز مردمساالری را از میان بر میدارد .زیرا ضرورت
نمایندگی از قشرهای جامعه را از میان میبرد و سبب سلطه گروههای

اقتصادی مسلط میشود.

ح .مردمساالری نیازمند آناست که جنبشهای اجتماعی قاعده اصلی آن
را که حاکمیت رأی اکثریت است را بپذیرد .اما بلحاظ شرکت نکردن

بخش بزرگی از جامعه در انتخابات و گویا نبودن رأیی که شرکت کنندگان

میدهند ،قانونها ترجمان اراده ملت نمیشوند .لذا ،بیاعتنائی به این
قاعده دارد عمومیت پیدا میکند .زیانبار و پر فسادترین بیاعتنائیها بی

اعتنائی به قانون و عمومیت پیدا کردن انواع فسادها است.

ط .دولت وقتی از «بر ضد» مشروعیت میگیرد ،دمکراتیک نیست و
حرکت اجتماعی نیز وقتی سیاسی میشود دمکراتیک نیست .حزب سیاسی

و سازمانهای اجتماعی باید حدود خود را بشناسند و زندگی سیاسی و
اجتماعی را در برخورد میان قشرهای اجتماعی فرو نکاهند .تا وقتی

ایدئولوژیها اعتبار داشتند ،حزبهائی که «تضاد» را مطلق میشمردند،
از «برضد» مشروعیت میگرفتند و اینک که ایدئولوژیها تجربه شده و
اعتبار باختهاند ،حزبهای سیاسی جز بر ترسها نمیتوانند تکیه کنند .هر
جنبش سیاسی نخست باید «برای» هدفی باشد .لحظهای که «برای» جای

خود را به «بر ضد» میسپارد ،سازمان سیاسی نمایندگی جامعه را رها کرده
و نمایندگی قدرت را پذیرفته است .و اینک که در مقام نمایندگی قدرت

بر ایدئولوژی نمیتواند تکیه کند ،ناگزیر ،بر ترسها تکیه میکند.
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ی .مردمساالری دچار بحران شدهاست .زیرا حزبهای سیاسی به حل

کردن مشکلها توانا نیستند .وقتی بر قدرت هستند ،مسائل اساسی را که
جامعه با آنها دست به گریبان است ،به افراط ،کوچک جلوه میدهند و
وقتی بر قدرت نیستند ،آنها را بزرگ مینمایانند .در نتیجه ،آینده نه

امیدبخش که ناامید کننده گشتهاست .جامعهها نسل جوان ندارند زیرا از
آرمانهای تحقق یافتنی خبری نیست .ترس و دلهره از گسترش بیکاری و
ناامنی و بیماریهای درمان ناپذیر و  ...جانشین آنها گشتهاند  .در نتیجه،

اینطور بنظر میآید که آزادیهای دمکراتیک به کار گشودن گره از مشکل
های اساسی نمیآیند .به این دلیل است که تمایل راست افراطی قوت می

گیرد .بخصوص که

ک .چون حزبهای سیاسی به حل کردن مشکلها توانا نمیشوند ،در پی

ماجراجوئیهای خارجی میروند و بجای آنکه در قید عدالت شوند ،در بند

امنیتی میشوند که خود آن را به خطر انداختهاند .غافل از اینکه اگر مردم

ساالری ظرفیتهای خویش را در کاستن از بیعدالتیها و قهر بکار نگیرد،
به دفاع از خویش ،توانا نمیشود.

ل .در مردمساالری ،دولت باید معرف وسیعترین قشرهای جامعه باشد.

وقتی از یک چهارم تا نیمی از مردم در انتخابات شرکت نمیکنند و حزبی

که اکثریت میآورد ،اکثریت خویش را مدیون قانون انتخابات و نه رأی

اکثریت واقعی رأی دهندگان میشود و بخش بزرگی از آنها نیز که رأی

می دهند ،نه به طیب خاطر ،که از ترس گرفتار شدن به بدتر رأی میدهند،
دولت معرف یک سوم جامعه نیز نمیشود.

م .و .)311( ...

و اکنون که در جامعههای دارای سامانه مردمساالری ،حزبهای سیاسی

گرفتار بحران گشتهاند ،بپرسیم رابطه حزبهای سیاسی با مردم چگونه
تحول کرده و چرا این سرانجام را پیداکرده است:
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 .2آنها که مطالعه را از آغاز تا بدینجا پی گرفته اند ،پاسخ را شناخته
اند .اما از آن جا که پس از این ،نوبت به راه حلها میرسد ،بجا است به
سراغ آن دسته از اهل تحقیق برویم که به شناسائی علل انحطاط پرداخته

اند و ببینیم آنها چه پاسخی یافته اند.

سازمانهای سیاسی ،با این پیش فرض بوجود میآیند که تودهها نادان

از عمل سازمان یافته ناتوانند .حتی وقتی بر این پیش فرض نیز بوجود نمی

آیند ،بنابراین که سازمان را برای به دست آوردن قدرت و به اجرا گذاشتن

«اراده تودهها» تشکیل میدهند ،ناگزیر یک الیگارشی پدید میآورند و
این الیگارشی پیروزی را در گرو آن میداند که «تودهها» اطاعت کنند.

بسا شدهاست و میشود که رهبران سیاسی اعتماد بیش از حدی به

پیروی تودهها از خود میکنند .تا آن جا که از یاد میبرند که ولو بر حزب
الیگارشی حاکم است اما حزب میتواند آن را تغییر دهد .پس ،به اتکای
حمایت مردم از خود ،از حزب غافل میشوند .بسیارند رهبران با استعداد

که به اتکای اعتماد بیش از اندازه به «تودهها» با حزب خود در افتادهاند

و حزب آنها را از صحنه بیرون انداخته است .بدینقرار ،رهبریهای حزب

ها ،هم عامل و هم قربانی دوگانگیها و بلکه تضادهای حزبهای سیاسی

و مردم شدهاند و میشوند .در حقیقت ،مردم از رهبران جدید و ناشناخته

میترسند .رهبران شناخته ،بخواهی نخواهی ،میان مردم و حزب سیاسی
قرار میگیرند .به هنگام کوشش برای رسیدن به قدرت ،رهبران ،از راه
عوام فریبی ،خود را تسلیم اراده مردم جلوه میدهند .و همواره به جای

آنکه تودهها را برکشند ،خود را فرود میآورند .بگاه انقالب میگویند
«انقالب فرزندان خود را میخورد» و مبارزان سیاسی میگویند :تودهها
رهبران خوب را از صحنه بیرون میکنند و میدان را برای رهبران قدرت
پرست و اغلب فاسد ،از رقیب ،خالی میکنند .حال آنکه نه «انقالب

فرزندان خود را میخورد» و نه تودهها هستند که رهبران خوب را از صحنه

بدر میکنند .این رهبران قدرت پرستند که بیاعتناء به خواست مردم ،با
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استفاده از ساز و کارهای روابط قوا ،رهبران محبوب مردم را از صحنه

بدر میکنند .جز این نیز نمیتوانند کرد .چراکه رهبران محبوب مردم
کسانی هستند که در پی بر آوردن خواستهائی میشوند که از آن همگان

هستند .این خواستها با توقعات قدرتمداری سازگار نمیشوند .از این

روست که حزبهای سیاسی همواره استعدادهای رهبری که محبوب مردم
میشوند را قربانی الزامات قدرتمداری میکنند.

اختالفاتی که میان رهبران حزبهای سیاسی ،در رابطه با مردم ،پیدا

میشوند ،دو منشاء پیدا میکنند :شخصی و فکری .در حزب ،روابط
شخصی قدرت برقرار میشوند و دسته بندیها را بوجود میآورند و به این

دسته بندیها ،لباس فکری و مرامی می پوشانند :اطاعت مطلق طلب کردن
از مردم با نمایندگی کردن از خواستهای آنها سازگار نمیشود .در نتیجه،

همواره در حزبهای سیاسی دو دسته پیدا میشوند :آنها که قدرت را در
دست دارند و نگرانند که سطح معرفت تودهها باال بیاید و سبب از دست

رفتن موقعیت آنها شود و بنا را بر سانسور کردن ،حتی سانسور کردن

همکاران خود میگذارند و نیز آنها که با «بناپارتیسم» و «پوپولیسم»

مخالفند .اینان بر این باورند که باال بردن سطح معرفت عمومی و نمایندگی

حزب از خواستهای مردم بر تسلیم شدن به توقعات قدرت ،رجحان دارد.

هر اندازه نقش افکار عمومی بیشتر میشود ،نزاع میان دو دسته پر تلفات

تر میگردد.

در واقع ،بنا بر «بناپارتسیم» ،حاکمیت مردم مطلق است و این

حاکمیت را مردم به هر کس بسیارند ،او حاکمیت مطلق پیدا میکند و بنا
بر «پوپولیسم» رهبران بجای پیروی از اصول راهنما ،در پی برانگیختن

احساسات عمومی میشوند و با تکیه بر آنها ،به قدرت می رسند .در هر
دو حال ،مردمساالری تعطیل میشود.

اما اگر «تودهها» تا وقتی سازمان نیابند و انضباط نجویند ،بکاری

توانا نمیشوند ،پس محبوبیت نزد مردم نیز نه کسی را به قدرت می رساند
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و نه بر قدرت ،آن هم قدرت استبدادی ،نگاه می دارد .تمامی رهبرانی که
به جنبش همگانی مردم به قدرت رسیده اند ،برای استقرار قدرت و دوام
آن ،به سازمانی سیاسی -نظامی تکیه کردهاند .برخی از آنها توانستهاند

میان اندازهای از محبوبیت نزد مردم و اندازهای قدرت جمع کنند .چونی
و چرائی این توانائی را در جای خود ،مطالعه خواهیم کرد .با وجود این،
در این جا ناگزیریم خاطرنشان کنیم که

الف  -اندازه قدرت گرائی نسبت معکوس دارد با محبوبیت نزد مردم و
ب -بیان قدرتی که اندیشه راهنما میشود میتواند به قول فوکو صفت

دموکراتیک داشته و در برگیرنده مصالح و منافع بخش وسیعی از جامعه

بگردد که در روابط عمومی قوا ،به حساب نمیآمدهاند .اکثریت بزرگی از
جامعه نقشی فعال جستهاند که تا آن زمان آلت فعل بیش نبودهاند.

با اینهمه ،امر واقع ایناست که حزبهای سیاسی بر پایه این احکام

تشکیل میشدهاند:

الف .تودهها نادان و پراکنده اند .و

ب« .تودهها» به رهبری نیاز دارند که از وی اطاعت کنند .و
ج« .تودهها» نیازمند چشم اندازی هستند که آنها را به حرکت در آورد و
این چشم انداز را از زبان رهبران میشنوند .پس رهبری که بتواند چشم

اندازی در بیانی عمومی به جامعه پیشنهاد کند ،در نظر مردم ،اَبَرمرد و کسی

تلقی میشود که میثاق با مردم را امضاء کرده و ضامن آن است .و

د .وجود رهبران ذاتی دو نوع شکل بندی اجتماعی است پس علت پیدایش

الیگارشی ایناست که رهبران ،ضرورت فنی دارند .زیرا یک رشته
صالحیتها باید در افراد گرد آیند تا آن افراد در شمار رهبران قرار گیرند.

و

ه .سازمان عامل سلطه انتخاب شوندگان بر انتخاب کنندگان میشود .بنا بر
این ،در درون و در رابطه با جامعه ،الیگارشی را پدید میآورد و ساختار

الیگارشی مردمساالری را خفه میکند .الیگارشی ذاتی مردمساالری بر
115

اصل انتخاب است .زیرا انتخاب شوندگان اقلیتی را بوجود میآورند که بر
دولت و سازمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم میشوند .در تمامی بنیادهای

اجتماعی ،الیگارشیها پدید میآیند و این الیگارشیها هستند که حکومت

میکنند .و

و .نادانی و ناتوانی تودهها امری دیرپا است .هر چند ،رقابت میان گروه

بندیهائی است که الیگارشیها تشکیل میدهند ،اما تودهها ،از راه ابراز
تمایل خود در انتخابات و فرصتهای دیگر ،بر جابجائی رهبران در مقام

ها اثر میگذارد.

بدینسان ،وقتی حزبها ،بر اساس این حکمها تشکیل شدهاند ،رهبران

موفق آنهائی میشوند که بتوانند از نیاز متقابل حزب به رأی اکثریت مردم
و نیاز مردم به رهبر ،استفاده بایسته در جهت قدرتمدار شدن در حزب و

در دولت ،استفاده کنند .تلفات رهبران سیاسی بیشتر در زمان و موقعیتی

روی میدهند که آنها می کوشند از موقعیت خود نزد حزب در میان مردم
و از موقعیت نزد مردم در حزب استفاده کنند و قدرتمدار بگردند.

استعدادها تنها در ناکام شدن در این کار نیست که تلف میشوند ،بلکه از
راه روی آوردن به فسادها نیز تلف میشوند .چراکه این کار ،اگر با یک

رشته زد و بندها و معاملهها و مصالحهها همراه نشود ،به موفقیت نمی

انجامد ()314

از اینرو ،رهبرانی که موفق شدهاند ،آنها بودهاند که نخست در جامعه

موقعیت جستهاند و سپس سازمان سیاسی تشکیل داده و یا در رأس سازمان
سیاسی موجود قرار گرفتهاند و همواره فاصله معینی را از حزبهای سیاسی

نگاه داشتهاند .به دو علت :یکی اینکه جامعه آنها را مظهر اراده خود
بشناسد و نه عامل سلطه حزب بر جامعه و دیگر اینکه ،در نظر مردم،

حزبیها بخصوص رهبران حزبها مردمی هستند که برای دستیابی به
قدرت تربیت میشوند و برای رسیدن به قدرت ،هر وسیلهای را مشروع می

پندارند .اغلب حزبها را «بد الزم» میشمارند .بدینقرار ،بحرانی که
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حزبهای سیاسی بدان گرفتارند از ساختار و اندیشه راهنما و اخالق و

روش و رابطه آنها با قدرت از سوئی و مردم از سوی دیگر ،مایه میگیرد.
آیا این بحران راه حل دارد؟
و .راهحلها که برای بحران حزبها و مردمساالری پیشنهاد شده
اند و میشوند:
از پیش از جنگ اول ،برای آنکه حزبها سازمانی دمکراتیک بجویند
و سازگاری با مردمساالری را از دست ندهند ،چارههائی پیشنهاد شدهاند:
 .3آنارشیستها ،به قلم باکونین ،مردمساالری را بدترین رژیم بورژوا می
دانستند ( ،)315ضرورت سازمان و انضباط را نفی نمیکردند .تنها می

گفتند نه بال اراده که ارادی باشد .آنارشیستها اتحادیه (فدراسیون)ها را

از سنگرهای دائمی میشمردند و پیشنهاد میکردند شورائی مرکب از دو
نماینده از هر سنگر و یا یک نماینده از هر کوچه یا محله ،تشکیل شود.

شورائی که بدینترتیب تشکیل میشود ،هیئتهای اجرائی خاص برای
اداره انقالبی کمون ،بر میگزیند .پایتخت ،شورش کرده و به کمون بدل

شده ،به دیگر شهرداریهای کشور اعالم میکند که ادعای هیچگونه تفوقی

بر آنها ندارد .اما از آنها دعوت میکند سازمان انقالبی مشابهی را برای
اداره شهرها بوجود آورند .و نمایندگان خود را به محل مورد توافقی گسیل

کنند تا اتحادیه انجمنها تشکیل شود و قدرتی توانا به پاسخگوئی بر
هرگونه واکنش پدید آورند« .اتحادیه گرائی» و «منطقه گرائی» و

«واحدهای کوچک ،ارادهمند و خودجوش» راهحل آنارشیسم است .افراد

باید به اراده خود در واحد شرکت کنند و درگروهها ،روابط از راه

ابتکارهای آزاد و خودجوش افراد برقرار شوند ()316
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مارکس این الگوی سازمانی را انتقاد کرد :هیئتهای اجرائی بدون

داشتن قدرت اجرائی ،چگونه میتوانند تصمیمی را اجرا کنند؟ ()317
پس باید قدرت داشته باشند و از حمایت نیروئی دولتی برخوردار باشند.

مجلسی از نمایندگان اتحادیهها علت وجودی ندارد مگر از رهگذر تشکیل
این نیروی دولتی.

و بدیهی است در سازمانی که در آن ،کسانی به نمایندگی انتخاب می

شوند و قدرت تصمیم و اجرا کردن را پیدا میکنند و نیروی اداری و
انتظامی در اختیار میگیرند ،الیگارشی پدید میآید .آنارشیسم به والیت

مطلقه فرد معتقد و با هر نوع سازماندهی که آن را محدود کند ،مخالف

است .از اینرو ،آنارشیست ها در انتخابات شرکت نمیکنند و آن را فریب
میشمارند .بنابراین ،بحران حزبها را ناشی از بحران همه جانبه مردم

ساالری بر اصل انتخاب میدانند .اما آنها ،برای تغییر نظام ،در چگونه
سازمانی گرد میآیند؟

 .2آنها که مردمساالری را میپذیرفته اند ،برای اصالح سازمان حزبها
و رابطه آنها با مردم دو رشته پیشنهادها کردهاند :اصالحهایی که سبب

مهار حزبهای سیاسی از بیرون میشوند و اصالحهایی که موجب استقرار

مردمساالری در حزب سیاسی میشوند:

 تشکیل شدن سندیکاها و محدود شدن عمل حزبها به قلمرو سیاسی؛ -مراجعه به آراء عمومی؛

 استقرار حقوق انسان و ملزم شدن حزبهای سیاسی در درون و بیرونخود ،به رعایت حقوق انسان؛

 -پخش اندیشه راهنمای حزب و تعلیم و تربیت افراد حزب به اندیشه

راهنما و اخالق به ترتیبی که اعضای حزب الگوهای انسان رشید و آزاد
و مسئول و عامل محدود شدن قدرت رهبری بگردند .شیوه زندگی ،طرز

فکر آدمی را نیز معین میکند و اراده تابع طرز فکر و شیوه زندگی میشود.
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پس باید شیوه زندگی و طرز فکری را ترک گفت که با مردمساالری سازگار

نیست؛

 -جلوگیری از پیدایش یک رأس خودکامه و یک بدنه کارپذیر ،یکی به

تدبیرهای باال و دیگری به نفی مقام رهبر ،پیامبر ،آموزگار ،ایدئولوگ و

بنیانگذار در حزب (به نظر آنارشیست ها) و برانگیختن افراد حزب به

بسط آگاهی در جامعه و رفع ابهام ها .بخصوص ابهام زدائی در درون

حزب و در جامعه ضرورت تمام دارد .زیرا سبب تابعیت تودهها از
الیگارشی ،مبهم گرداندن پرسشها و پاسخهای مبهم ساختن و دادن به
پرسشها است .حزبها در مرام و در سازمان و در برنامه و روش و در
رهبران باید بر مرد م شناخته باشند تا مردم بتوانند هر حزب را به اندیشه

راهنما و اخالق آن ،بشناسند و داوری کنند .به آگاهی و در روشنائی
انتخاب کنند.

 از آن جا که تودهها به این زودیها معرفت الزم را برای مشارکت درحاکمیت پیدا نمیکنند ،حزبها از سوئی باید بیشترین بها را به ارتقای
سطح معارف اعضا بدهند و محل تربیت آنها برای اداره امور در مردم

ساالری بشوند و از سوی دیگر دو نقش تعیین کننده را از عهده برآیند :در

سطح خود ،مانع از پیدایش مستبدان بشوند و در سطح جامعه ،مانع از
پیدایش و قوت گرفتن سازمانهای مخالف مردمساالری و مسلط شدن آن

ها بر دولت بگردند (.)318

 طول حیات هر حزب بستگی به موفقیت آن در جلب آراء مردم دارد واین در گرو تغییر رابطه حزب با جامعه به ترتیبی است که رابطه رهبران با

جامعه تابع رشد پذیری حزب به تبع تحول جامعه بگردد .رهنمود پیامبر و

آموزش قرآن ایناست که حزب امامان ،آینده آرمانی را باید در وجود

خویش حال کند .مؤثرترین عامل بازدارنده حزب از خود بیگانگی یکی

ایناست .زیرا سبب میشود جامعه جهت و مسیر و سرانجام تحولی را که
به او پیشنهاد میشود ،روشن بیاید و خود نیز در آن شرکت کند .با اینکار،
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نیاز به قدرت کم میشود و رهبران و اعضای حزب نیز ،نه نیاز به بکار

بردن آن پیدا میکنند و نه بدان از خودبیگانه میشوند .این رهنمود ،در
شمار پیشنهادهای آن دوران ،نیامدهاست و دورتر بدان باز خواهیم

پرداخت.

پیدایش حزبهای کمونیست و فاشیست و نازیست ،یکی از عوامل به

بوته فراموشی سپردن اصالحهای پیشنهادی شد .و امروز حزبها در
سازماندهی ،در اندیشه راهنما ،در اخالق و روش ،در رابطه با مردم و
تحول جامعه و از لحاظ گرایش به انواع فسادها گرفتار بحرانی بغایت

سخت شدهاند .چارهها که پیشنهاد میشوند و باید آنها را بر چاره های
پیشین افزود ،عبارتند از:

 .1روسو مردمساالری بر اصل انتخاب را فریب می دانست ( )313و مردم

ساالری بر اصل مشارکت را پیشنهاد میکرد .آنها که برای بحرانهای

مردمساالری و حزبها ،چاره پیشنهاد میکنند ،این انتقاد را که وقتی حزب
رهبری دارد و ،در واقع ،رهبری نامزدها را انتخاب میکند ،خطر آن وجود

دارد که حزب جانشین جامعه بگردد ،وارد میدانند .میپذیرند که چنین

رابطه و رویهای فعاالن را کارپذیر و مردم را به «تودهها» بدل میکند.
برای اینکه مشکل حل شود ،تغییرهای اساسی زیر ضرور را پیشنهاد می

کنند:

الف .حقوق شخصی به جای حقوق مالکیت :باید از دو برداشت

ناقص از حقوق مالکیت ،یکی لیبرالی و دیگری مارکسیست رها شد
و جای آن را به حقوق شخصی سپرد .وقتی یک ربع قرن بعد از

تحریر «اقتصاد توحیدی» این پیشنهاد را میخواندم ،نتوانستم
افسوس نخورم که اگر انقالب ما به راه خویش رفته بود ،اندیشه

راهنمای آن ،اندیشهای تجربه شده و بمثابه بیان استقالل و آزادی،
بکار جامعههای بدون جوان – بخاطر نبود آرمانها  -و بدون
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الگوی امروز می آمد .پیشنهاد کنندگان در توضیح آن می نویسند

(:)341

مشکل مردمساالری لیبرال ،تنها با تغییر قواعد بازی حل نمیشود.

اصل راهنما را باید تغییر داد .اصل راهنمائی که پیشنهاد میکنیم رشد
انسان است .اگر برای لیبرالیسم ،فعالیت انسان ،انتخاب او و برای

مارکسیسم ،کار او هستند ،نظریه مردمساالری فرا لیبرال ،انسانها را

«کارآموزانی میداند که برای آنها ،انتخاب و کار وسائلی هستند که
رشدشان را تأمین میکنند .این تغییر دیدگاه ،به رابطه میان رشد انسان و
سازمان اقتصادی ،جهتی دیگر میبخشد :دیگر در فعالیت اقتصادی  ،به

مثابه یک هدف نگریسته نمیشود ،بلکه این فعالیت وسیلهای تلقی میشود
برای پدید آوردن اشکال رشد انسان .اشکالی که مردمساالرانه برگزیده شده

باشند».

بدینقرار ،وقتی رشد انسان اصل راهنمای فعالیتها شد ،اشکال عملی

سیاسی (مردمساالری بر اصل انتخاب یا بر اصل مشارکت) وسائلی می
شوند در خدمت رشد انسان .بدیهی است که با تغییر اصل راهنما ،هدف
و وسیله و نیز رهبری تغییر میکنند .اما این تغییرها در سطح جامعه است

که باید به انجام برسند .پس اشخاص و گروههائی که قدرت سیاسی را

اعمال میکنند ،به ضرورت ،باید منتخب مردم باشند و جهت اعمال قدرت

سیاسی باید تعمیم مسئولیت به قصد دستیابی به جامعه مسئول و منتقد و

ارزیاب باشد.

پس ،برای آنکه تحول در جهت مطلوب انجام بگیرد که جهت رسیدن

به مردمساالری فرا لیبرال است ،نیاز به دینامیک مردمساالری است .این

دینامیک باید

الف .3.سمت یابی به تعادل بنیادی مردمساالرانهای را ممکن بگرداند که
قابلیت تجدید تولید داشته باشد و
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الف .2.فرهنگی مردمساالرانه را بوجود بیاورد که با مردمساالری فرا

لیبرال ،همخوانی داشته باشد .قصد از فرهنگ مردمساالرانه ،توانائی افراد
به شرکت در تصمیم گیریها است .تعهد آنها به آئین و روشهای مردم

ساالرانه و نیز طبیعت عالئقی هستند که افراد را به یکدیگر و به سازمان

سیاسی می پیوندند .دورتر ،قواعد را می شناسانیم .پیش از آن ،اشتباه
لیبرالیسم و اشتباه مارکسیسم را بشناسانیم:

ب .عمل سازنده به جای عمل وسیله و عمل بیانگر :برداشت لیبرالیسم از
عمل سیاسی واجد این خطا است که از درک برخی از کردارهای سیاسی،
بخصوص کردار دستجمعی ،ناتوان است .در واقع ،از دید لیبرالیسم هر فرد

به انگیزه سود خویش در کار دستجمعی شرکت میکند .اگر ایناستدالل
حقیقت داشته باشد ،افراد عاقل حاضر نمیشوند در کارهائی شرکت کنند

که جان آنها را به خطر میافکند .برای مثال شرکت در یک انقالب یا
جنگ به خاطر مردمساالری و یا شرکت در نافرمانی عمومی برای ناگزیر

کردن دولت به رعایت حقوق مدنی .حتی شرکت در رأی دادن .زیرا

محاسبه زیانهای شخصی با سود آن ،باید مانع از رأی دادن شود .اما
واقعیت ایناست که افراد همه این کارهای دستجمعی را انجام میدهند.

و مارکسیسم با وارونه کردن برداشت لیبرالیسم ،مشکل را حل نکرده

است .تنها شخصیت و انتخاب فرد را نادیده گرفتهاست .بنابر مارکسیسم،
هر گروه اجتماعی منافعی دارد .افراد آن گروه شعور کم یا بیش واقعی بر
این منافع دارند و عملشان ترجمان محل اجتماعی و میزان شعور طبقاتی

آنها است .بنابراین ،هر فرد تنها میتواند وضعیت اجتماعی معینی را اظهار
کند .انتخاب او فاقد معنای اخالقی و ناتوان از توضیح موضع خود فرد
است .در نتیجه ،شرایط ساختن مقدم بر آزادی فرد هستند .در این نظر،

مسئول شدن مردمساالرانه نادیده گرفته شدهاست .بر این واقعیت ،واقعیت
دیگری افزوده میشود :پایگاه اجتماعی حزبها متالشی شدهاست .وارونه
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پیش بینی مارکس واقعیت یافته است .بخش بزرگی از جامعه ،نه کارگرند
و نه کارفرما (.)343

نظری که عمل را بیانگر میشناسد ،درکی از سیاست را تحمیل میکند

که بر مردمساالری مستقیم و مشارکت خودجوش تودهها اصرار می ورزد.
این نظر امکان دفاع معقول از مردمساالری بر اصل انتخاب و سیاست را

رد میکند .چراکه غایت مردمساالری مستقیم ،نفی قلمرو شخصی است.
حال آنکه ،در واقع ،نه فرد خالی از شخصیت و هویت فردی است و نه در

انتخاب و عمل ،بیاراده ،بیانگر منافع گروه اجتماعی خویش است.

با جانشینی «عمل وسیله» و «عمل بیانگر» کردن «عمل سازنده»

افراد هم انتخاب و عمل فردی و هم انتخاب وعمل جمعی را پیدا می
کنند .بدینسان ،افراد با عمل ،دامنه ترجیحهای خود را بسط میدهند و
بر قابلیتهای شخصی خویش میافزایند .بنا بر اصل «عمل سازنده»،
افراد تنها برای رسیدن به هدفهای از پیش موجود ،به عمل بر نمیخیزند،
بلکه برای ساختن خود ،و به کرسی قبول نشاندن شخصیت فردی یا گروهی

خویش نیز دست به عمل میزنند.

ج .عمل به جای شخص :با جانشین کردن این دو اصل «حقوق شخصی»

و «عمل سازنده» ،دیگر منزلت اجتماعی هر شخص نیست که شناسنامه و
برگ هویت او میشود .عمل است که هویت فرد را مشخص میکند .بدین

سان اندیشمندانی که «مردمساالری فرا لیبرال» را پیشنهاد میکنند ،به

رهنمود قرآن نزدیک میشود« :انسان را جز سعی او نیست» و هر کس به
عمل شناخته میشود ،خواه مسلمان ،خواه مسیحی و خواه یهودی و...

( .)342آدمی ،به مثابه «من اجتماعی» باید دائم ،به عمل ،هویت و اعتبار
بجوید و ،به عمل ،جوان شود.

وقتی موضوع داوری نه شخص و منزلت و موقعیت و مقام که عمل او

شد ،سازمانهای سیاسی و رابطه آنها با جامعه تغییر میکنند .این سازمان
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ها که بر جامعه مسلط بودند و جامعه را مهار میکردند ،به مهار جامعه در

میآیند .با وجود این کارهای دیگر ضرور هستند:

د .ترکیب دو مردمساالری :چاره گذار از مردمساالری بر اصل انتخاب به

مردمساالری بر اصل مشارکت است .این کار در جریانی طوالنی به انجام

میتواند رسید .باید از ترکیب مردمساالری بر اصل مشارکت با مردم
ساالری بر اصل انتخاب شروع کرد:

در سطح کشور که احزاب سیاسی به مبارزه با یکدیگر بر میخیزند،

مردمساالری بر اصل انتخاب است .اما در واحدهای اقتصادی ،در مدارس
و بیمارستانها و  ...و در درون احزاب ،مردمساالری بر اصل مشارکت

است که باید تعمیم داد .مردمساالری بر اصل مشارکت نیازمند رعایت

اصول راهنمای چندی است:

د .3.تصمیم گیریهایی که اثر اجتماعی بنیادی دارند ،باید در اجتماع
عمومی اتخاذ شوند؛

د .2.سیاست به مثابه تدبیر جمع برای ایجاد مجموعهای از روابط
اجتماعی تلقی شود که:

 افراد را از انزوا بدر آورد و به آنها در جمع مسئولیت و رأی و به نوبهخود به زندگی او معنی بدهد « :همه مسئول و همه صاحب رأی» ()341

 نظم سیاسی به شهروندان امکان ابراز شکایتها و خواستها و نظرهایمخالفشان را بدهد تا که انتخاب را روشن و رسیدن به هدفها را آسان

کند.

با رعایت این قواعد ،مهار از پائین جای «پراکنده سازی قدرت» را

که لیبرالیسم پیشنهاد میکند ،میگیرد .لیبرالیسم نخبهگرا است و وظیفه
مردم را در رأی دادن ناچیز میکند وبدین فریب ،او را از حق حاکمیتش

محروم میکند .جای مردم را به قدرتهائی میدهد که یکدیگر را متقابالً
مهار میکنند .نتیجه ایناست که قدرت جانشین انسان میشود و باید انسان
را وارد صحنه کرد و به او نقش داد تا بحران دمکراسی و سازمانهای
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سیاسی حل شوند ( .)344بدیهی است که به فرهنگ مردمساالری بر اصل

مشارکت نیاز است:

هـ .تعمیم فرهنگ مردمساالری به معنای پخش هر چه وسیع تر اطالعها

و معرفتها و تجربههائی است که طرز کار بنیادهای سیاسی را هرچه

مؤثرتر میکنند .مدافعان سرمایهداری لیبرال برآنند که این سرمایهداری
موجد و تعمیم دهنده این فرهنگ است .راست است که حقوق شخصی،
تعمیم تعلیم و تربیت ،از میان رفتن رو به افزایش اشکال مختلف اربابی،

ملیگرائی افراطی ،خاک آئینی ،مشتری انگاری مردم (وعده سود و امتیاز
در ازای رأی) ،تا حدودی ،در جامعههای لیبرال تشویق شدهاند .اما

حمایت از فرهنگ دمکراتیک را طبیعت مدیریت سرمایهداری ،از بنیاد،
محدود کرده است .در همان حال که تجربه کار سبب رشد افراد و جمعها

میگردد ،تقسیم کار در کارفرمائی سرمایهداری ،مانع پیدایش فرهنگ مردم

ساالری میشود .به این دلیل ساده که کارفرمائی سرمایهداری ،محیطی بطور
کامل غیر مردمساالرانه است .در این محیط ،اطالعها نزد مدیریت متمرکز

میشوند .بررسی و بکار بردن اطالعها و اتخاذ تصمیم ،به تمامی ،در رأس
کارفرمائی به عمل میآیند .بنابراین ،تعمیم مردمساالری در کارفرمائیها،
اسباب تعمیم فرهنگ مردمساالری را فراهم میآورد.

و از آن جا که فرهنگ مردمساالری ،با برجائی قواعد ضد مردمساالری

سازگار نمیشود ،نیاز به قواعدی هست که فرهنگ مردمساالری بدانها

قوام گیرد و بسط پیدا کند .به سخن دیگر ،فرهنگ و قواعد یکدیگر را

ایجاب میکنند.

بنابراین ،برقرار کردن قواعد زیر ضرور است:

الف .قاعده اول :برداشت جامع  exhaustiveاز مردمساالری ،ایجاب

میکند که قدرت اقتصادی ،یعنی قدرت مهار سرمایه گذاری و تولید در
حوزه مسئولیت جامعه مردمساالر قرار گیرد.
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ب .قاعده دوم :فقدان امنیت معیشتی ،یعنی دسترسی نداشتن به وسائل

زیست ،برای آنها که ندارند ،وابستگی و برای کسانی که این وسائل را
مهار میکنند ،قدرت را بوجود میآورد .بهره برداری از وابستگی اقتصادی،

انتخابهای افراد را محدود و امکانات تعمیم مسئولیت مردمساالرانه را
ناچیز میکند .بنابراین ،وابستگی اقتصادی مخالف استقالل و آزادی و

حاکمیت مردم است.

ج .قاعده سوم :تعمیم مسئولیت به معنی شرکت دادن افراد در تصمیم

گیریها .در کارفرمائیهای اقتصادی و نیز در دستگاه اداری و در

خانواده ،در مؤسسههای آموزشی ،درمانی و بخصوص در حزبهای
سیاسی .بر نظر نویسنده بیفزائیم که قدم اول و اساسی همراه کردن تصمیم
و مسئولیت در سلسله مراتب است .بطوری که هر مقام ،همراه مسئولیت

خویش ،اختیار و توان تصمیم گرفتن داشته باشد .قدم دوم ،مشارکت دادن

همه کسانی در گرفتن تصمیم است ،که ،باکار آنها ،اسباب گرفتن تصمیم
فراهم میآیند و آنها هستند که باید تصمیم را به اجرا بگذارند :شورا

د .قاعده چهارم :تنها نگذاشتن فرد در برابر قدرت دولت است .در واقع،

قدرت مقاماتی که به کسی حساب پس نمیدهند و محدودیت انتخابهای

شخصیدر جامعههای دارای مردمساالریهای لیبرال ،در قسمتی ،به این

دلیل است که هویتهای شخصی ما در رابطههای تنگاتنگ با بنیادهائی
هستند که ،در آنها ،مسئولیت همگانی نشدهاند .بخصوص در کارفرمائی

سرمایه داری جدید .اما حذف این بنیادها ،فرد را در برابر قدرت دولت،
تنها و محروم از حمایت میگرداند .بنابراین ،بخاطر استقالل و آزادی فرد

و مردمساالری ،زیندگی جمعیتهای مردمساالر بایسته است تا که میان
دولت و فرد حایل شوند.

این قواعد بکار آن میآیند که اقتصاد مردمساالر بگردد و نابرابری

اقتصادی کاهش پیدا کند و تعلیم و تربیت ،به قول هانا آرنت Hannah

« ، Arendtفضاهای عمومی جدید آزادی» پدید آورد (.)345
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هـ  .قاعده پنجم :تغییر ترکیب کار ،بطوری که همه کسانی که در تولید
شرکت میکنند ،وقت کافی برای پرداختن به دو نوع دیگر کار ،شرکت در
اداره محیط کار خویش و جامعه و نیز آموزش و تفریح داشته و ارباب

سیاست را مهار کنند .در حال حاضر ،مردم رأی میدهند و اکثریت و
اقلیت را در تصدی قدرت تنها میگذارند .با تغییر دادن ترکیب کار،
پرداختن به سیاست از مهار رهبران سیاسی خارج میشود و مردم نیز می

توانند به آن بپردازند (.)344

و .قاعده ششم :انگلستان مادر «بیمه اجتماعی» بود .اما نخستین کشوری
نیز شد که ،در آن ،خانم تاچر ،یک جانبدار متعصب «اصالت فرد» ،به

حکومت رسید .چپ مُرد چراکه به ابتکار مستقیم کارگران و شهروندان بها
نداد و در همان گمان ماند که گویا ،از راه دولت ،همبستگی را به سرمایه

داری تحمیل خواهد کرد .نتوانست به همبستگی شعله ابتکار و گرمی
مشخص و ملموسی ببخشد (. )346

دورتر ،توضیح خواهم داد که کار بایسته آناست که استقالل و آزادی

جانشین قدرت ،به مثابه هدف فعالیت سیاسی بگردد.

ز .قاعده هفتم :گرچه شکل بندی اجتماعی دیگر شده و همچنان در تحول

است ،اما استحکام مردمساالری به ایناست که میان حزبهای سیاسی و
قشرهای اجتماعی ،رابطهای نزدیک وجود داشته و حزبها بیانگر

خواستهای قشرهای جامعه باشند .هر اندازه از این رابطه دور شویم ،مردم
ساالری ضعیفتر میشود.

پیش از این ،حزبها معرف طبقههای اجتماعی بودند ،حاال خود آن

ها به دستگاه هائیبدل شدهاند که طرحهایی برای زندگی جمعی را پیشنهاد

میکنند و گاه در حرکتهای اجتماعی ،مثل دفاع از محیط زیست ،شرکت
میجویند .رهبران آنها نیز ،گروههای رهبری را تشکیل میدهند که مردم
به آنها رأی میدهند .رابطه وارونه شدهاست :قشرهای اجتماعی به دنبال
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حزبها میروند و این وارونه مردمساالری است .مردمساالری وقتی
واقعیت پیدا میکند که هر قشر جامعه بتواند به عمل خویش معنی بدهد.

فسادی که فراگیر شدهاست ،ناشی از ایناست که صحنه گردانان

سیاست دیگر از خواستهای قشرهای جامعه نمایندگی نمیکنند و محرک

پندارها و کردارهاشان ،قدرت است .چراکه شرط اول وجود مردمساالری،

محدود کردن قدرت است و رهبریهای حزبهای سیاسی با فاصله گرفتن
از مردم و روی آوردن به قدرت این شرط را از میان میبرند .زیرا ،جامعه

سیاسی (حزبها) میتواند خود را از نمایندگی جامعه مدنی در اداره دولت
رها کند و هدف خود را افزون بر قدرت قرار بدهد .بدینقرار ،حزبها

برای قرار گرفتن در خدمت هدفهای جامعه هستند .وقتی جامعه را وسیله
و خود را هدف میکنند ،فاسد میشوند و عامل فساد مردمساالری می

گردند.

بنابراین ،وقتی جامعه پیبرد که حزبی یا حزبهائی به جای آنکه ،برای

هدفی فعالیت کند یا کنند ،بر ضد دیگری عمل کند یا کنند ،یا مسائل
بزرگ را کوچک و در مسائل داخلی قدرت خارجی را دخالت میدهند،

باید بداند که آن حزب یا حزبها ،نمایندگی او را رها کرده و نمایندگی
قدرت را پذیرفته است یا پذیرفته اند ،در بیراهه فساد افتاده یا افتاده اند.

ح .قاعده هشتم :برخوردهای قهرآمیز ،مایه اشتراک را از میان میبرند،

تکامل مردمساالری به بیشتر شدن اشتراکها ،به برابری امکانها ،به
گسترش پهنای آزادیها و بخصوص آزادی در انتخاب و به معرف منافع

اکثریت شدن رهبران سیاسی ،است .و نیز دولت باید معرف وسیعترین

قشرهای جامعه باشد .به هر یک از این دو ،آزادیها یا نمایندگی از منافع

اکثریت ،تقدم داده شود ،برای مردمساالری خطرناک است.

بدینسان ،در جامعههای غربی که همواره بنا بر تقدم دادن این اصل بر

آن اصل بودهاست ،اینک که بحران شدت گرفتهاست ،اندیشمندان تصدیق

میکنند که تقدم این بر آن اصل «خطرناک» است.
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ط .قاعده نهم :توسعه وجدان عمومی و همشهری گری ( .)347این

پیشنهاد کامل میگردد با پیشنهاد کردن جمعی در جامعه .اندیشه جمعی
در جامعه وقتی با تعمیم امامت همراه شد ،در قلمروهای اجتماعی و
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و در رابطه با محیط زیست ،دامنه مردم

ساالری بر اصل مشارکت را بطور روزافزون ،گسترده میکند .در راهحل
های خود که اینک به آنها می پردازم ،به این پیشنهاد باز میگردم.

129

فصل سوم در باب راهحلها
 .3راهحل بیرون رفتن از ثنویت است:
پیشنهادها که خواندید گزارش میکنند که زمان به زمان به این امر توجه

پیدا میشود که ،بر اصل ثنویت ،راهحل بایسته پیدا نمیشود .مقایسه راه

حلها که در پایان قرن پیشنهاد میشوند ،با راهحلهائی که در آغاز و در
نیمه قرن پیدا شدهاند ،هسته عقالنی راهحلها را به دست میدهد :در آغاز

قرنی که اینک دارد به پایان میرسد ،به ضرورت بدر آمدن از ثنویت و

جانشین قدرت کردن آزادی ،به مثابه هدف ،توجه شد .اما این توجه با بر
تخت نشستن «دیالکتیک تضاد» از یادها رفت .اینک که دانش و تجربه
آن دیالکتیک را از تخت به زیر کشیدهاند ،از نو ،دارد به آن ،توجه پیدا

میشود .در آغاز قرن موازی استروگورسکی  Moisie Ostrogorskiو
در سال های اول بعد از جنگ دوم ،گاندی توجه دادند.

گاندی استقالل هند و آزادی انسان را هدف شناخت .در دید او ،برای

تشویق اجتماع به هدف و روش کردن آزادی ،نخست باید انسان بپذیرد،

میتواند اشتباه کند و میکند .انسان آزاد است و میتواند دست به یک
انتخاب بد بزند .لذا ،آزادی و مسولیت با همراهند .چون انسان آزادِ در

انتخاب است ،پس او مسئول حال و آینده خویش است .فرد همانطور که

در قبال زندگی خود مسئول است ،در برابر جامعه نیز مسئول است .توضیح
اینکه او نمیتواند فرد دیگری را بخاطر انتخابی که خود کردهاست،
سرزنش کند .و نیز نمیتواند خود را مسئول زیانی نداند که عمل او به

جامعه میرساند .مسئولیت شناسی هم عامل روش و هدف کردن آزادی

میشود و هم انسان را از انتخاب بد باز میدارد و هم آزادی را روش و
هدف همگانی میکند.
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استروگورسکی بر ایناست که (« :)348تناقضها نمیتوانند ،با نظریه

«ثنویت طبیعی روح خردمند انسان» که مدافعان نظام حزبی پیش می

کشند ،حل شوند .بنا بر این نظریه ،نوع انسان درگیر دو تمایل است :تمایلی

میخواهد امور را بر همان روال که دارند ،حفظ کند و تمایلی که میخواهد،
آنها را تغییر بدهد .بنابراین ،همواره دو حزب خواهد بود :محافظه کار و

مترقی»!

وی جلوتر نرفته است .اما پیشنهادهایی که میکند ،بیانگر توجه او به

«عدم ثنویت» ،به مثابه اصل راهنما هستند:او پیشنهاد میکند (:)343
«آزادی و توسعه آن جانشین قدرت به مثابه هدف فعالیت سازمانهای
سیاسی بگردد .بر احزاب سیاسی ،جستجوی قدرت ،ممنوع شود» .اما

● آزادی سیاسی ،به تنهائی نمیتواند جز آزادی بیرونی را تدارک کند .بدون
استقالل ،روح اندیشمند شهروند نمیشود و بدون کارمایه خودجوش

هوشیار ،اراده آزاد بوجود نمیآید .اگر آن استقالل و این هوشیاری نباشد،
مردمان عوام و رهبران عوام فریب میشوند .عوام فریبی و فساد ،در روز

روشن ،وارد کشور میشوند و دست به تاراج می گشایند.

● در جامعه استبدادی ،جای آرمان خالی است .انسان با آرمان زاده شده

است .اما مذهب آن را از این به آن دنیا میبرد و ،از آن ،در آماده کردن
انسان برای چگونه مُردن (شهادت) استفاده میکند .مردمساالری آرمانها

را به این دنیا باز میگرداند .نوزایش (رنسانس) و اصالح (رفُرم) و انقالب
اشکالی هستند که کوششها برای متحقصق گرداندن آرمانها ،آنها را به خود

گرفتهاند .اما مردمساالری به آرمان ،نقشی کانونی و همیشگی ،در عمل
آزاد و روزمره شهروندان ،میدهد .در کنار قدرت تنبیه کردن رهبران که

مردم دارند و همواره باید توانائی استفاده از آن را داشته باشند ،آرمانها

دومین نیروی محرکه مردمساالری میشوند.

بنابراین ،نظام ارزشی جدید ،درخور مردمساالری بر اصل مشارکت

ضرور است و این وسیلهها را پیشنهاد میکند (:)351
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الف .کاستن از نقش ترس در تنظیم روابط حاکمان با مردم .منتسکیو

اشتباه میکرد که گمان میبرد تنها در استبدادها ،از ترس استفاده میکنند.
و نیز نقش ندادن به ترس از افکار عمومی ،در مقام اظهار حق .وقتی سطح
معرفت عمومی پائین است ،این ترس زیاد است .پیش از عصر مردم

ساالری ،در جامعههای بشری ،ریاکار و عوام فریب و تعصب جمعی ساز
پیدا شده بودند .در مردمساالری ،سیاستباز پیدا شد که جامع رذائل است؛

ب .نشاندن قدرت پیشگیری کننده (مردمساالری) به جای قدرت سرکوب

کننده (دیکتاتوری در لباس مردمساالری)؛

ج .بحثهای آزاد .سنگ پایه مردمساالری و وسیله اصلی از میان برداشتن
دو استبداد ،یکی استبداد رهبران و دیگری استبداد افکار عمومی است.

وقتی افکار عمومی از بحث آزاد مایه میگیرد ،بر احساسات و پیش داوری

هائی بنا نمیشود که کذابان ،بدانها« ،سنت» نام می نهند ،جایی برای
پیدا شدن و نقش بازی کردن این دو ترس نمیماند .در حال حاضر ،حزب

ها ،با بستن جوّ اجتماعی ،مانع پیدایش رهبران جدید ،تضمین حقوق

اقلیت و نیز آزاداندیشی اکثریت میشوند.

د .وحدت صوری سیاسی شهروندان ،در دولت نو ،بیشتر از انواع دیگر

وحدت صوری بر آزادی و قدرت تودهها متکی است .بنابراین مبارزه با

آن ،مشکلترین کارها است .هم شکل و یکدست کردن یا وحدت صوری
بزرگترین خطر برای مردمساالری است .حزب به مثابه دستگاه ،سازنده

وحدت صوری ،این خطر را به حداکثر میرساند .زیرا بر فشار اخالقی که

در پوشش آزادی وارد میکند ،فشار سازمان دائمی را نیز می افزاید .یعنی،
سازمان که خود وسیله است ،هدف میشود و همه چیز را تابع خود میکند
به همه چیز محتوائی متناسب با خود می بخشد :اصول راهنما ،اعتقادهای

اعضاء ،دستورهای اخالق همگانی و حتی اخالق خصوصی ،همه محتوائی
همسان با توقعات سازمان به مثابه هدف پیدا میکنند .هر اندازه سازمان

کاملتر میشود ،حزب را از روحیه و اخالق عاریتر و زندگی عمومی را
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دنیتر میکند .حزب برای اینکه بماند ،نیاز به یک سازمان قوی پیدا می

کند .زیرا سازمان قوی است که میتواند میثاقی را از یادها ببرد که حزب

بر آن بنا شدهاست .بدینسان ،حزب گرفتار دور باطل میشود .برای بیرون
آمدن از آن باید:

ه .بنا بر فرمول ادموند بورک « Edmond Burkeحزب جامعهای از
انسانها است که متحد میشوند تا کوششهای مشترک خود را در خدمت
منافع ملی بگذارند و این بر اصل راهنمائی که همه آن را می پذیرند»،

بنابراین باید:

 اصل راهنما در وجدان هر شهروند جای استوار خویش را بیابد وراهنمای پندار و گفتار و کردار او بگردد،

 اصل تنها با حزب خود حکومت کردن ،باید به اصل تنها لیاقت ها بایدحکومت کنند ،جای بسپرد

 اجرای قانون باید یکسان باشد و هر حزبی بر کار بود ،نباید تغییری دراجرای قانون ،بوجود آورد.

 حزب باید جنبه دوام خود را از دست بدهد .برای هدفهای مشخص،باید سازمانهای موقت بوجود آیند و با وصول به هدف منحل شوند .موقتی

شدن حزب ،مانع از آن میشود که رهبران حزبها را به ارتشهائی برای
تصرف قدرت ،بدل سازند و بر زمین فساد بگسترند.

 در استبداد ،وحدت میسر میشود اما در آزادی ،وحدت محال و توحیدممکن میشود .زیرا نظرها و باورها با آزادی کامل ابراز میشوند ،نقد می

شوند و بتدریج به یکدیگر نزدیک میشوند و توحید میجویند .از اینرو،

در مردمساالری ،عناصر اجتماعی مختلف با گرایشهای گوناگون ،برای

رسیدن به هدفهای مشخص اتحاد میکنند .اما مردم را جز به جبر استبداد
نمیتوان در وحدت صوری نگاه داشت.
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و .وسائل با هدف باید سازگار باشند .با ضوابط اخالقی و بنیادهای جامعه

نیز باید سازگار باشند .اگر نه ،بنیادها و اخالق جامعه را تباه و ارادهها را
متزلزل و سرانجام فلج میسازند.

ز .دین از دولت باید جدا شود .آزادیهای دانش و هنر و فعالیتهای
اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی در خدمت انسان ،نیاز بر این جدائی دارند.
او این رهبری و روشها را پیشنهاد میکند (:)353

الف .همراه کردن اختیار با مسئولیت و تعمیم مشارکت مردم در رهبری
ب .نقش مردم ،در مردمساالریها ،تشویق و تنبیه حکومتگران است.

حزبها توان تنبیه و تشویق کردن حاکمان را از مردم ستاندهاند و بر ضد
مردم بکار میبرند .سگ پاسبان قدرت شدهاند و اینک ،این مردم هستند

که احساس حقارت میکنند .پس غیر از تدابیر باال ،این تدابیر را نیز باید
به عمل در آورد:

الف .مردمساالری نیازمند رهبران است .اما این رهبران باید طبیعی باشند.
چه کارها باید کرد تا رهبران طبیعی شوند؟ این کارها را:

الف .3.اسباب و شرائطی که اسباب و شرائط مطلوب قدرت نباشند ،باید
در جامعه پدید آورد تا رهبران طبیعی سر از تخم در آورند و رشد کنند .و

ب . 2.استبداد افکار عمومی برقرار نشود و اقلیت و فرد ،در برابر
حاکمیت اکثریت ،بیحق نشوند .و

ب .1.آرمان که عامل تحرک است ،رابطه خود را با واقعیتهای امروز و
فردا از دست ندهد و عامل کارپذیری جامعه نشود و

ب .4.جامعه مزرعه باروی بشود که در آن ،نیروهای زنده جامعه رشد می
کنند .این چهار مهم تحقق پیدا نمیکنند مگر به:

 -وحدت صورتی که حزب می سازد ،وارونه این چهار شرط را پدید می

آورد .مسئولیت فرد را محو میکند (به والیت رهبری و با این فریب که

مسئول رهبر است) .به بیحمیتی در عرصه زندگی عمومی جایزه میدهد.
جریان آزاد اندیشه را سد میکند .فرد را بدون دفاع می سازد .اخالق
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عمومی را پست و آرمانها را عامل غیر فعال کردن جامعه میگرداند و

شهروندان را به ابزار بدل می سازد .بنابراین ،رها شدن و رها کردن از

وحدت صوری ،کارهای اولی است که باید کرد.

 رهبران حزبها و نامزدهای نمایندگی و دیگر مقامها ،نباید نامزدی خودرا به نام حزب و بنابر «مصلحت اجتماعی حزب » توجیه کنند .بنابراین،

بهیچ رو نباید به نام مصلحت ،اصل راهنما و هدف نادیده گرفته شود.

تجربه کردهایم که وقتی هدف آزادی بود و دستیابی به قدرت برای رسیدن
به آزادی ،مصلحت دیده شد ،در واقع ،قدرت خود هدف شد.

 انتخاب کنندگان باید امر همگانی را همانند امر شخصی بدانند و نسبتبه آن ،احساس مسئولیت کنند .بنابراین ،باید طرز فکر مردم تغییر کند.

باید مفاهیم قراردادی ،پیشداوریها ،از ذهن آنها ،ریشه کن شوند .مفاهیم

و پیشداوریهایی را باید از ریشه برکند که سبب شدهاند شهروندی یک
میهن دوست شمرده شود که کورکورانه از حزب خود پیروی میکند .و

برای یک حزب ،فاحشهگری شیوه کردن ،برای رسیدن به قدرت« ،عزت»

تلقی شود.

 فردگرائی واقعی ،فرد را در برابر جامعه قرار نمیدهد .هر یک را درجای شایسته خود قرار میدهد .زیرا اصالت خویشتن واقعی ،بهیچ رو،
برابر با خودخواهی و تحقیر عدالت اجتماعی نیست .فردگرائی که فرد را
آزاد ،آگاه به خویش ،آگاه از حقوق و وظایف خویش میگرداند ،سنگ

پایه مردمساالری است .نباید گذاشت مفهوم واقعی خود را از دست بدهد

زیرا:

الف .تا وقتی طبقات اجتماعی وجود دارند ،تنها تشکیل دادن جمعیتها

برای هدفهای معین و بطور موقت ،ما را به هدف مطلوب نمیرساند .به
روحیه اجتماعی نیز نیاز است .به غلط ،میگفتند در جامعه ماقبل مردم

ساالری اینروحیه وجود داشت .در مردمساالری اصالت فرد آن را از میان
بردهاست .چرا به غلط ،زیرا در جامعه ماقبل مردمساالری ،شکلبندی
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اجتماعی بر اساس امتیازها به عمل میآید .مردمساالری باید جامعه و

اعضای آن را از این شکلبندی می آسود .اال اینکه ،پیشرفت صنعتی و
خودخواهی طبقهای که از آن سود میبرد ،سبب زیادت گرفتن نابرابریها
و نرسیدن مردمساالری به هدف خود شدهاست.

ب .به نمایندگان اصیل منافع اقتصادی و غیر آن ،میتوان امکان داد در
مجالس مقننه حاضر شوند و نظر کارشناسی خود را بدهند .میتوان ،در

سنا ،به آنها ،عضویت بخشید .یعنی شماری از اعضاء را نمایندگان

سازمانهای اجتماعی بزرگ و بنیادها ،از قبیل اطاق بازرگانی ،جامعه
کشاورزان ،سندیکاهای کارگران ،معلمان و  ...گرداند .اینها باید نقش

کارشناس را ایفاء کنند تا خود به سیاست بازان جدید بدل نشوند.
درباره رهبری و رهبری شونده میگوید (:)352

مجلس یک اتالف وقت و پول وحشتناک است .مجلسیان ریاکاران

و خودخواهان و تنبالنی بیش نمیشوند .اینان مصوبه امروز را فردا لغو می

کنند .انتخاب کنندگان از انتخاب شوندگان نیز بیثبات ترند .عقلشان به

دست وسائل ارتباط جمعی میافتد که در اختیار طبقه حاکم است .به نظر
او« ،عامه» سنگ بنای مردمساالری نیستند .روحهای اندیشمندی که
مظهر امیدها و خواستهای مردم باشند ،نیز بایسته اند.

در مردمساالری متکی به سلطه گری ،جامعه به ثروتمند و فقیر تقسیم

میشود .اگر حاکمیت به مردم داده شود ،فقیران دستگاه دولت را وسیله
سلب مالکیت از ثروتمندان میکنند .از نو ،ثروتمند پیدا میشود .برای

بیرون رفتن از دور ،باید زیادتطلبی را از میان برد .ثروتمندان و فقیرانی

که وضعیت و منزلت نازل خود را میپذیرند ،به یک اندازه ،جنایت می

کنند .نظام سلطه گر -زیر سلطه ،سرمایهداری و صنعتی پدید میآورد که
نمیتوانند فزونیطلب نباشند .اگر بخواهی ،مردمساالری را از زیادتطلبی
بیاسائی ،باید به رهنمود گاندی عمل کنی .رهنمود او ایناست:
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«مردمساالری و توحید معنوی ،در دولتی که درگیر نزاع فقیران با

ثروتمندان است ،جائی ندارند .برابری اقتصادی جز از راه الگو و اقناع
پدید نمیآید ».برانگیختن ثروتمندان به پذیرفتن آرمان برابری اقتصادی و
در دسترس فقیران قراردادن ثروت خویش ،بدون تعلیم و تزکیه و آموختن

و بکار بردن روشهای تعاون و عدم خشونت ،به جائی نمیرسد » (.)351

قدرت باید بغایت غیر متمرکز بگردد .به نظر او ( ،)354کثرتگرائی

چندگانگی تمایلها ناشی از تضادها است و کار را سرانجام به فساد مردم
ساالری میکشاند .باید جای خود را به توحید ،به مثابه چندگانگی تمایل

های مناسبی از محدودیت معرفتها اما خالی از نزاعها ،بدهد« .جامعه
بدون طبقات و بدون دولت ،حالت «آنارشی» رشیدی است که بطور

خودجوش اداره میشود .در آن ،انسجام اجتماعی را ،تنبیهات درونی و
بیرونی غیر قهرآمیز ،حفظ میکند .اما این آرمان تحقق یافتنی نیست باید

آرمانی شدنی را جایگزین آن کرد .آرمان و الگوی جانشین ،میتواند

اتحادیهای از واحدهای اجتماعی روستائی دمکراتیک و غیر متمرکز،
دولت مردمساالر ،بگردد».

در هر روستا ،افراد بالغ ،نمایندگان خود را بر میگزینند .انتخاب شده

ها ،به نوبه خود ،نمایندگان بخش را بر میگزینند .و آنها ،نمایندگان استان

را انتخاب میکنند .به نظر او ،این انتخاب غیر مستقیم ،مانع از پیدا شدن

عطش قدرت ،فساد و قهر میشود .شمار رهبران باید کم باشد .کسانی که

در حکومت شرکت میکنند ،باید کم شمار و به رأی مردم قابل تغییر باشند.

()355

 - 2راهحل نظام باز بر اصل توحید:
مشکلها ،در سطح فرد و در سطح سازمانهای سیاسی و در سطح

جامعه و دولت و رابطه این دو با یکدیگر و در سطح رابطه ملتها با
یکدیگر،وقتی اصل راهنما ثنویت است ،راهحل پیدا نمیکنند.انتقادها بجا
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هستند .اما راهحلهای یافته ،فرآورده انتقادها نیستند .هرگاه روش تناقض

زدائی بکار میرفت ،منتقدان در مییافتند که گر چه ،به جای قدرت ،آزادی
باید هدف بگردد ،اما اگر آزادی هدف و روش بگردد ،ثنویت نمیتواند

اصل راهنما بماند .بر این اصل ،جز قدرت ،هدف و روش نمیشود زیرا

ناممکن است .چراکه کار این اصل غافل کردن آدمی از استقالل و آزادی
خویش و تنظیم رابطه با قدرت است .از اینرو است که براین اصل ،آزادی

تعریف قدرت جسته است .اما اگر هر هدفی اصل راهنمای درخور خود
را می طلبد ،این دو با هر رهبری و وسیله و روشی ،جور نمیشوند .مجموعه

اصل راهنما و هدف و رهبری و وسائل و روشها و نیروهای محرکهای که

به خدمت در میآیند ،نظام باز یا بستهای را بوجود میآورند که پندار و
گفتار و کردار انسان ،در آن ،پدیدار میشوند:
 .3نظام باز و زمان و مکان اصالح و زمان و مکان انقالب:
 .3آیا انسان نخست اصل راهنما را انتخاب میکند و سپس هدف و

وسیلهها و روشها و نیروهای محرکه و بنابراین ،نوع رهبری را و یا نخست

هدف را بر میگزیند و متناسب با آن اصل راهنما و وسیلهها و روشها و
نیروهای محرکه و در نتیجه ،نوع رهبری را؟ پاسخ روشن است :تا وقتی

اندیشه اصل راهنما برنگزیند ،کجا میتواند ،هدفها را بیابد ،آنها را با

یکدیگر بسنجد و یکی را برگزیند؟ از آنجا که انسان از آغاز زندگی ،با
اصل راهنما بار میآید ،نه تنها از اهمیت آن بلکه اغلب از وجود آن نیز،
غافل میشود .بسا ،با مشکلها روبرو میشود و برای آنها راهحلها می

جوید اما از توجه به راهحل مادر که تغییر اصل راهنما است ،غافل می
ماند .در جامعههایی که قدرت مدار زندگیهای فردی و اجتماعی است،
اصل راهنمای در خور قدرت مداری ،که ثنویت است ،طبیعی و بدیهی نیز

فرض میشود.
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با وجود این ،اصل راهنمای در خور زندگی ،همان اصل راهنمای

درخور قدرت نیست .اصل راهنمای درخور زندگی ،توحید و اصل
راهنمای درخور قدرت ،ثنویت است .از اینرو ،انسانها زندگانی دوگانه

ای مییابند :زندگی کردن ،ابتکار و ابداع ،دوست داشتن ،رشد کردن،
آزادی جستن ،حق و وظیفه شناسی را بر اصل توحید و رابطه قوا برقرار
کردن و سازمان سیاسی تشکیل دادن و  ...را بر اصل ثنویت بنا میکنند.

از خود بیگانگی کامل میشود وقتی زندگی کردن و ابتکار و ابداع و دوست
داشتن و رشد کردن و آزادی جستن و حق و وظیفه شناسی و  ...را بر اصل

ثنویت دومحوری ،به تصور و عمل میآورند .و از خود بیگانگی کامل و
مرگ آوری میشود وقتی اصل راهنما ،یک سره ،ثنویت تک محوری می
شود.
 .2وسیله نمیتواند با اصل راهنما و هدف ناسازگار باشد .اگر ناسازگار
شد ،وقتی بکار برده میشود ،اصل راهنما و هدف سازگار با خود را

جایگزین میکند .برای مثال ،اگر اصل راهنمای کسی توحید بود و او
دوستی با دیگری را هدف خویش گرداند اما وسیلهای برگزید و بکار برد

که سبب وابستگی دیگری به او میشود ،اگر هم به هنگام انتخاب وسیله

و روش ،نمیدانست ،در عمل ،پی میبرد که وسیله اصل راهنما (ثنویت
تک محوری) و هدف (وابستگی دیگری به خود) متناسب با رابطه مافوق
و مادونی وابسته را جانشین میکند.

بدینقرار ،هدف نمیتواند وسیله را توجیه کند .زیرا با وسیله بد به

هدف خوب نمیتوان رسید .برای مثال ،اغلب میپندارند زور وسیله تربیت
کودک است .اما درسی که روش کردن زور به کودک میآموزد ،اصالت

زور و تقدم و حاکمیت مطلق آناست .اما با ثنویت تک محوری خو می

کند و بیآنکه بداند ثنویت تک محوری چیست و حتی بیآنکه بداند عقل
او اصل راهنما پیدا میکند ،این ثنویت اصل راهنمای عقل او میشود.
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او ،به ترس ،ممکن است ذهن را از معلومها پر کند ،اما استعداد ابتکار

و ابداع و خلق او کار پذیر میشود .اگر خانوادهها و مربیان میدانستند
علم غیر از معلوم است و علم به ابتکار و ابداع و کشف و خلق بدست می

آید و وقتی بدست آمد ،معلوم میشود ،زور را رها میکردند و اندیشه
خویش را نیز ،از اصل راهنمائی که ثنویت است ،آزاد میساختند .متوجه

میشدند معلوم را میتوان به دیگری انتقال داد اما علم را نمیتوان .پس
به جای آنکه با بکار بردن زور ،قوه ابتکار و ابداع و کشف و خلق را تباه

کنند ،تربیت کردن را پروردن این قوه مییافتند و وسیله و روش درخور

پرورش ایناستعداد را ،که گوهر انسانیت انسان است ،میجستند .این توجه
آنها را از خطای بزرگ دیگری آگاه میکرد :اگر اصل راهنما با گزینش
وسیله بد ناسازگار باشد ،نمیتوان آن وسیله را برگزید.

ثنویت تک محوری مطلق که تنها با بکار بردن زور سازگار باشد،

اگر هم بهترین وسیله را در اختیارش بگذاری ،هرگاه قابل تبدیل به زور
باشد ،تبدیل میکند و بکار میبرد و اگر قابل تبدیل به زور نباشد ،نمی

تواند بکارش برد.

این دو توجه ،آنها را بیاد غفلت سوم خود می انداخت :دانش جستن،

به اصل راهنمائی نیاز دارد که اندیشه را از قید هر مرز و حدی بیاساید.

بنابراین ،اگر اصل راهنمای دین ،توحید در معنای موازنه عدمی نبا شد،
باور دینی مانع عالم شدن و رشد آدمی میشود .اگر توحید باشد ،اصل

راهنمای دین و علم یکی میگردند و رشد علمی ممکن میشود .بدینقرار،
دین را حاکم بر علم خواندن و علم را به مفید و مضر تقسیم کردن (این

کاربرد علم و نه خود آناست که میتواند مفید و یا مضر باشد) و یا دین
را تابع معرفت علمیگرداندن ،دروغ هائی هستند که بر اصل ثنویت تک

محوری ساخته شدهاند.
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 .1وقتی آدمی وسیله را انتخاب کرد و وارد عمل شد ،بر فرض که اصل

راهنما و هدف با وسیله ناسازگار باشند و انسان از آن غافل باشد ،تا وقتی
جریان کار به مرحله بازگشت ناپذیر نرسیدهاست ،او میتواند مسیر رفته را

باز گردد .اما اگر جریان به مرحلهای رسید که امکان بازگشت نماند ،دیگر

اصالح ممکن نمیشود .برای مثال ،اگر کسی به جای دارو ،زهر نوشید،
تا وقتی زهر در بدن عمل نکرده است ،میتواند ،به درمان ابتدائی ،زهر را

بیاثر کند و جان خویش را نجات بخشد .اما اگر زهر کارگر شد ،به درمان
سخت و گاه ،با وارد کردن نقص ،ممکن است جان او را نجات داد .و

اگر زهر تمام بدن را فرا گرفته باشد ،دیگر کاری نمیتوان کرد .در این
مرحله ،وسیله بکار رفته اصل راهنما و هدف سازگار با خود را جانشین

ساختهاست .بدینقرار ،وقتی وسیله اصل راهنما و هدف سازگار با
خود را جانشین کرد ،جبر خویش را حاکم کردهاست .پس آن اصل
راهنما و وسیله و هدفی با رهبری مستقل و آزاد سازگار میشوند که

آدمی را گرفتار جبری نکنند .بنابراین،
 .4هر موجود زندهای دارای قوه رهبری است .هر جامعهای نیز رهبری
دارد .این رهبری تا وقتی به بند جبر اصل راهنما و وسیله و هدف در نیامده

است ،مستقل و آزاد است .پیش از رسیدن عمل به نقطه بازگشت ناپذیر،
از راه اصالح وسیله ،هر کس و هر جامعه میتواند استقالل و آزادی
خویش را باز یابد .این مرحله ،مرحله اصالح است.

اما اگر اصل راهنما و هدف و وسیله با یکدیگر سازگار و با زندگی

ناسازگار شدند ،دیگر با اصالح وسیله تنها ،نمیتوان جریان مرگ
را به جریان زندگی بازگرداند .باید اصل راهنما و وسیله و هدف و

روش ها و رهبری را تغییر داد .این زمان ،زمان انقالب است .و اگر
جریان مرگ به نقطه ای رسید که دیگر جهت و مسیر قابل تغییر نشد ،جز
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تسلیم شدن به جبر مرگ ،کو چاره ای؟ از اینرو ،آنها که زور را وسیله

میکنند ،سرانجام آلت فعل زور میشوند.

 .5بدینقرار ،زمان و مکان ،اصالح و انقالب ،یکی نیستند :زمان و مکان

اصالح زمان و مکانی هستند که در آنها ،اصل راهنما و هدف با وسیله
سازگاری ندارند و وسیله هنوز آن دو را با خود یکی و بدین کار ،جبر

خویش را حاکم نکردهاست .با اصالح وسیله ،مشکل حل میشود .در این
زمان و مکان ،انقالب ممکن نمیشود .اما وقتی وسیله اصل راهنما و هدف
را با خود سازگار کرد ،انسان به قوه رهبری که دارد ،میتواند با تغییر اصل
راهنما و هدف و وسیله ،هم استقالل و آزادی خویش را باز یابد و هم

جریان ویرانی و مرگ را تا به آخر نرود .این زمان و این مکان ،زمان و

مکان انقالب هستند و ،در این مرحله ،اصالح ممکن نمیشود .بدینقرار،

«انقالبی»ها و «اصالح طلب»های حرفهای ،از راه نادانی و یا از راه
فریب ،دروغگویانند.
 .6تا وقتی که قوه رهبری ،امامت ،تباه نگشتهاست ،انسان بنا بر جا و

موقع ،میتواند به اصالح و یا انقالب ،جریان فساد ،تخریب و مرگ را به
جریان اصالح و رشد و زندگی باز گرداند .بدینخاطر است که خود
انگیختگی یا استقالل و آزادی ذاتی انسان و انسان فوق سازمان است.

پس آن سازماندهی ،در خور است که قوه رهبری انسان را به جبر و تباهی

گرفتار نکند .و مهمترین این سازمانها ،آن سازمانی نیست که از روابط
میان انسانها پدید میآید ،بلکه از آنجا که هر انسانی خود یک بنیاد است،
آن سازمانی است که ،در آن ،آدمی پندار و گفتار و کردار خودانگیخته

دارد :مجموعهای از اصل راهنما و هدف و وسائل و روشها یک نظام را
بوجود میآورند .اگر این نظام باز باشد ،در خور رهبری مستقل و آزاد می
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شود و اگر نظام بسته باشد ،با رهبری ناخودانگیخته و تحت امر قدرت

سازگار میشود.

بدینقرار ،استقرار مردمساالری که ،در آن ،نیروهای محرکه ،به

نیروهای مخرب عظیم بدل نشوند و در ویران سازی و مرگ بکار نیفتند،

آن مردمساالری است که حاصل انقالب در نظام بنیادهای جامعه ،متحول
کردنش از بسته یا نیمه بسته به باز ،و انقالب در نظام پندار و گفتار و

کردار بنیادی باشد که آدمی است .به سخن دیگر ،نظام بنیادهای جامعه
و نظام پندار و گفتار و کردار هر انسان را نظام باز و در خور امامت ،یا

رهبری خودانگیخته ،بگرداند .نظام باز در خور رهبری خودانگیخته،

نظامی است بر  5اصل ،چنانکه زمان و مکان کار عقل بینهایت و هدف
آدمی رشد در استقالل و آزادی بگردد .کسانی که بخواهند در خود این
انقالب بزرگ را پدید بیاورند ،به موازنهها و اصول راهنمای اسالم و

تعمیم امامت و کیش شخصیت و ارکان دموکراسی ( )356رجوع خواهند
کرد.

 .2ضرورت گشودن مدارهای بسته:
 .3حقیقت و مصلحت:
انتقادهایی که از حزبها به عمل آمدهاند و انتقادهای دیگر که انتقاد
کنندگان ندیدهاند ،اما وجود دارند ،در قرآن آمدهاند ( .)357از جمله،
بدآموزی رابطه وسیله با هدف و غافل کردن آدمی از رابطهاین دو با اصل

راهنما ،و نشاندن این فکر جمعی جبار در سرها که گویا جا و موقع اصالح

و انقالب یکی هستند ،و نیز القای فکر جمعی جباری دیگری در باره

رابطه قوه رهبری با اصل راهنما و هدف و وسیله ،تنها دست مایه سازندگان
«ایدئولوژیهای قدرت» و پاسداران نظام های بسته نیستند .مصلحت را
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با حق و حقیقت دوگانه باوراندن و هر زمان ،قدرت توقع کرد ،مصلحت

را جانشین حق و حقیقت کردن ،نیز از بزرگترین فریفتاریهای آنها و
از عوامل تعیین کننده انحراف سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی است.

اما آیا تنها در نظام بسته ،میتوان مصلحت را غیر از حق حقیقت

باوراند؟ خیر .با رها شدن از نظام بسته ،بسیاری از باورهای خطا ،از میان
میروند .اما در نظام باز ،هنوز ،امکان القای باور به دو گانه بودن حقیقت
و مصلحت وجود دارد .برای اینکه این امکان ،از میان برود ،باید هشیار

بود و به تعلیم و تزکیه ،به خود هشدار داد که:
 .2مدار بستهای از تناقضها:
وقتی نظام پندار و گفتار و کردار باز است ،در اندیشه راهنما ،یعنی مرام

یا دینی که آدمیان بدان باور دارند ،نمیتوان دلخواه قدرت مداران را
حقیقت جلوه داد .از اینرو ،قدرتمداران در بیرون آن ،مصلحت را می

سنجند و جایگزین حق یا حقیقت میکنند .توجیه ایناست :بنابر شرائط
موجود ،چاره ایناست که به حق عمل نشود و حقیقت گفته نیاید و کاری
انجام پذیرد و یا سخنی گفته آید که شرائط ایجاب میکنند.

بدینقرار ،وقتی نظام باز است نیز ،میتوان فریب داد و فریب خورد.

چراکه معرفت آدمی محدود و او آسان غافل میشود .غافل میشود از این
امر که وقتی مصلحت در بیرون دین یا مرام جسته میشود ،حکمی متناقض

است:

الف .دین یا مرام ناقص است ،چراکه شرائطی پیش بینی نشدهاند که چون

پدید آیند ،عمل به حق را ناممکن میکنند و گفتن حقیقت را نامیسر .و

ب .پس ،برای یافتن مصلحت باید از دین یا مرام بیرون رفت .و تناقض

میان حق و حقیقت که در دین یا مرام قرار میگیرند با مصلحت که در

بیرون آن سنجیده میشود ،جز با جانشین کردن مصلحت ،بنابراین حاکم
کردن بیرون اندیشه راهنما بر درون آن ،حل نمیشود .در این پیروی حقوق
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دین یا مرام از مصالحی که در بیرون آن قرار میگیرند ،آیا دین یا مرام از

معرفت علمی پیروی میکند؟ به یقین نه .زیرا اگر علم در بیرون دین یا
مرام قرار بگیرد ،میان علم و حق تناقض پدید میآید .اگر مرام خود را علم

بخواند ،تناقض میان حق و حقیقت با این مرام ،جز با ناعلم خواندن مرام

حل نمیشود .به سخن دیگر ،علم نمیتواند خالف حق و حقیقت باشد و
در ساختن مصلحتی بکار رود که حق و یا حقیقت نیست .بدینقرار ،اگر
دین یا مرام در اصول راهنما و هدف حق و مجموعهای از حقوق

باشد،تناقض میان دین با علم ،نامیسر و علم در درون دین یا مرام قرار

میگیرد .اما مصلحت ناسازگار با حق و یا حقیقت را که علم نمیسازد،

سازندهای غیر از قدرت پیدا نمیکند .بدینسان ،تفاوت بس مهم از
تفاوتهای بیان استقالل و آزادی با بیان قدرت ،ایناست که اولی دربردارنده

حقوق و دومی دربردارنده مصلحتهای قدرت سنجیدهاند.

پس با گریز از حق و حقیقت ،در نتیجه بیرون رفتن از دین یا مرامی

که بیان استقالل و آزادی است ،آدمی زندانی فراوان مدارهای بسته می

شود .به سخن دیگر ،گرفتار فراوان تناقض میشود ،خود قابل حل نیستند.
آدمی گمان میبرد میتواند با تن دادن به تناقض بد گرفتار تناقض بدتر

نشود .غافل از اینکه گرفتار کالف سردرگم تناقضها میشود.

اگر علم در بیرون دین یا مرام قرار داشته باشد ،یا علم علم نیست و

یا مرام مجموعهای از حقوق و حقایق نیستند .هرگاه فرض کنیم که علم
حقوق و حقایق را بر انسان معلوم میکند ،پس ناگزیر ،شرائطی که عمل

به مصلحتی که حق یا حقیقت نیست ،وجود پیدا نمیکنند .زیرا علم هم

راهبرد و هم کاربرد حق را نیز بر آدمی میشناساند .بدینسان ،باز مصلحت
بیرون از حق یا حقیقت ،نه میتواند ساخته علم باشد و نه با آن سازگاری

میجوید :اگر مصلحت در بیرون علم قرار بگیرد ،آدمی از علم است که
بیرون میرود ،و به بندگی قدرت ضد علم است که در میآید .در آن بیرون

رفتن و این وارد شدن ،نظام باز پندار و گفتار و کردار را از دست میدهد
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و گرفتار نظام بستهای میشود که ،در آن ،به نام «مصلحت» نیروهای

محرکه به زور بدل میشوند و آدمی را ناگزیر میگردانند به بکاربردنش در
ویران کردن اساس هستی خود و دیگری و طبیعت .آن غفلت بزرگ که به

تعلیم و تزکیه انسان از آن می رهد ،ایناست که :وقتی مصلحت از حق یا

حقیقت جدا و در بیرون آن قرار میگیرد ،حکم زور است .اطاعت از آن،
آدمی را ناگزیر میکند خود انگیختگی خویش را از یاد ببرد و از نظام باز

به نظام بسته درآید .بدیهی است ،با ا ین گذار ،چندی و چونی سازماندهی

دیگر میشود.

عوامل از خود بیگانه شدنِ اندیشه راهنما یا مرام یا دین و همراه آن،

سازمان ،وقتی جمع شدند ،از راه جانشین کردنِ مصلحت ،عمل میکنند.
جهتی که سازمانهای سیاسی ایران بعد از انقالب ،به خود گرفتند،
سرانجامی که رژیمهای کمونیستی پیدا کردند و بحرانی که در حال حاضر

حزبها در مردمساالریهای غرب بدان گرفتارند ،و بالئی که غرب زدگی
به جان ملتهای زیر سلطه انداختهاست ،همه و همه ،گزارشگر بیرون رفتن

های مداوم از اندیشه راهنما ،مرام یا دین بمثابه مجموع حقوق و نیز
سازمان برخوردار از نظام باز و ورود در نظام فکری و سازمانی بسته
قدرتمدار هستند .این گریز دائمی سبب انباشته شدن تناقضها و تشکیل

شدن بافت سرطانی فسادها و انحطاط میشود.

در حقیقت ،وقتی آدمیان اندیشه ،مرام یا دینی را مجموعهای از حقوق

و حقایق میدانند و آن را راهنمای سازمانی سیاسی میکنند ،آنگاه ،در
بیرون آن« ،مصلحت» را میجویند ،حتی اگر محتوای آنچه را حقایق و

حقوق میپندارند ،حقوق و حقایق نباشند ،در نظر آنها ،بیرون رفتن از
حقایق و حقوق ،توسل به زور معنی میدهد و هست .زیرا ،زیر گنبد کبود،

کسی را نمیتوان یافت که زور را حق بپندارد و بدان باور بیاورد .دانستنی
است که ا گر فرض کنیم آدمی وجود دارد و با آنکه ،به تجربه ،میداند تا

نی رو را به زود بدل نکند ،زور وجود ندارد ،آن را حقیقت بپندارد و بدان
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باور آورد ،باز ،او نمیتواند در بیرون این «حقیقت» به جستجوی

مصلحت برود .زیرا مصلحتی که محتوای آن زور و وسیله عملی کردنش
نیز زور باشد ،همان است که او آن را به عنوان حقیقت پذیرفتهاست .اما

اگر مصلحتی که میسنجد ،از زور خالی باشد و وسیله و روش به عمل در
آوردنش نیز زور نباشد ،واقعیتی ماندگار و نافی باور به زور میشود .از یاد

نباید برد که «مصلحت» وقتی غیر از حق و یا حقیقت است ،نمیتواند
موقت نباشد .اگر حق یا حقیقتی دائمی از کار در آید ،داللت میکند بر

اینکه آنچه حق باور میشد ،باطلی بیش نبودهاست .پس ساخته زور که با
تغییر جهت نیرو از میان میرود بیدوام است و کسی نمیتواند ساخته بی

دوام را ،بخصوص پس از آنکه مصلحتی در بیرون آن ،حق یا حقیقت از

کار در آمد و بر بطالنش شهادت داد ،حق یا حقیقت بخواند .به این
محک ،فریب بزرگ که دین و مرام و سیاست بازان میدهند ،بر جوینده

حقیقت آشکار میشود :مصلحتی که حقیقت نباشد و موقت باشد،
محتوائی جز زور پیدا نمیکند و جز به زور به عمل در نمیآید .پس گذار
از حقیقت به مصحلت ،توسل به زور میشود .اما توسل به زور ،ایجاب

میکند غافل شدن از نظام باز و زندانی شدن در مدار بسته را .همانطور که
نمیتوان بدون گذار از نظام بسته به نظام باز ،از زورباوری رها شد ،از نظام
باز نیز ،بدون تن دادن به زور و جبرباوری ،نمیتوان غافل شد.

از اینروست که عوامل زورمداری از راه جانشین حق یا حقیقت کردن

مصلحت عمل میکنند .اما زوری که در کار میآید ،نظام را بسته ،بنابراین،

اصل راهنما و رهبری و هدف را با خود سازگار میکند .از اینرو،
مصلحت عین مفسدت است.

 .1چه وقت مصلحت با حق یاحقیقت یکی میشوند؟:
با آ گاهی از امر بدیهی که دوگانه باور کردن حق یا حقیقت و مصلحت
و بیرون اندیشه راهنما یا مرام و یا دین گمان بردن مصلحت ،بدون توسل
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به زور و گذار از نظام باز به نظام بسته ممکن نمیشود ،از غفلت بس

زیانمندی دیگری آگاه میشویم که انسانیت در آن بوده و هنوز نیز هست:
هر اندیشه راهنمائی که ،در آن ،نتوان به حق عمل کرد و یا حقیقت را

گفت و آدمی ناگزیر باید مرتب به مصلحت عمل کند ،بیان قدرت است و
جز بکار رابطه قدرت برقرارکردن میان انسانها نمیآید.در برابر ،دین یا

مرامی که حقوق و حقایق است و میان انسانها رابطه حق با حق برقرار می
کند و مصلحت عمل حق یا گفتن حقیقت میشود.

و نیز وقتی نظام باز است ،که شرائطی پدید نیایند که عمل به حق و یا

اظهار حقیقت را ناممکن سازند .و اگر قدرتمداران چنین شرائطی را پدید

آوردند ،بتوان برحق ایستاد و با عمل به آن و اظهار حقیقت ،آتش شرائط

را برخود سرد کرد .بهوش باید بود و رویه قدرتمدارها را توجیهگر ورود

در مدار بسته زورمداری نکرد .زیرا دین یا مرام در بیان قدرت از خود

بیگانه میشود و آدمیان به آتش زور میسوزند .این همان از خود بیگانگی
است که قرآن استحاله اسالم به استسالم میخواند ،فریب فریبکاران را
آشکار میکند و تکرار انسانها را از غفلت بس خطرناک خویش آگاه می

کند و هشدار میدهد ( )358خاطر نشان میکند که:

در اسالم ،هر مصلحتی عمل ناصوابی است که به ضرورت در بیرون

اسالم قرار میگیرد ،در بیرون آن سنجیده میشود و در بیرون آن وسیلهها و
روشهای به عمل در آمدن را پیدا میکند .در اسالم ،عمل و رویدادی که
مشکل پدید میآورند ،در بیرون دین قرار میگیرند .حق و حقیقت وجود
دارند .مصلحت بیرون از آن و این وجود ندارد .روش حق عمل به آن و

روش در گفتن حقیقت ،اظهار بیکم و کاست آناست .هرگاه بنابر عمل
به ناحق و اظهار دروغ شود ،باید از اسالم بیرون رفت.

برای مثال ،اگر دانش و فن پزشکی ،معرفت بدون نقصی باشد ،با بکار

بردن آن ،بدن گرفتار هجوم میکروب و ویروس نمیشود .به سخن دیگر،

بیماری در بیرون این دانش و فن قرار میگیرد ،اما حق یعنی درمان را در
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این دانش و فن باید جست .روزگاری بود که پزشکی نظام بستهای بود و

بر باورهائی بنا میشد که حقیقت نداشتند .آن ایام – و هنوز در بسیاری
نقاط جهان چنین میکنند -مصلحت را در بیرون این دانش میجستند:

جادوگری و خرافههای دیگر .امروز ،دانش و فن پزشکی نظام بازتری شده

است .هنوز بسیاری درمانها را نمیشناسد ،اما خردمندان میدانند در بیرون
علم نیست که در پی یافتن آنها باید شد.

بدین قرار ،مرامنامه یک سازمان سیاسی و نیز اساسنامه و آئین نامه

سازمانی آن ،باید ایجاد نظام بازی را ممکن کنند که رابطه ها رابطه های
حق با حق بگردند و عمل به حق و اظهار حقیقت رویه همگان بگردد .به

سخن دیگر ،نیاز به سنجیدن مصلحت نیفتد .چراکه هر مصلحت و
توجیهی در بیرون مرامنامه میثاق و قانون اساسی قرار بگیرد که بر اساس

آن ،خانوادهای ،سازمانی ،حزبی ،دولتی تشکیل شدهاست ،بنفسه ،گزارشگر
این واقعیت است که مصلحت عین مفسدت و مصلحت سنج فاسد و مفسد

و محتوای مصلحت سنجیده ،زور و سرانجام کار مصلحت سنج و سازمان،
انحالل در فسادهای بزرگ است .و اینک که دانستیم ،در نظام باز،

مصلحت در بیرون سنجیده میشود و حقایق و حقوق در درون آن راهنمای
پندار و گفتار و کردار هستند ،به چگونگی مصلحت سنجی نیز میپردازیم:

.4عمل صالح ،زورزدائی است:
مصلحت سنجان و عمل کنندگان به آن ،میدانند که مصلحت عمل
بدی است که از انجام آن ،گریزی نیست .به قرآن که مراجعه میکنیم ،می
بینیم :عمل صالح را آن عملی میداند که با اصل راهنما (توحید) و با
هدف (انسان آرمانی و جامعه آرمانی) و هدایت در صراط مستقیم (امامت)
و عمل به حقوق و اظهار حقایق (کتاب) ،بنابراین ،بر وفق میزان عدل و

قسط (عمل به حق و اظهار حقیقت) ،انجام میگیرد (.)353
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بدینقرار ،در اسالم ،عملی که عین صواب و حق نباشد ،فاسد و مفسد

است ..میتوان پرسید ،آیا قرآن ،شراب را حرام نمیکند و این حرام ،وقتی
پزشک نوشیدنش را به بیماری تجویز میکند ،واجب نمیگردد؟ آیا

حقیقت حرمت شراب و مصلحت نوشیدن آن وقتی پزشک تجویز میکند،
نیست؟ پس چطور می گویم وقتی مصلحت با حقیقت یگانه نباشد،

مفسدت است؟

اما اگر نترسیم و به حق و حقیقت نزدیک شویم و از صورت به محتوی

گذرکنیم ،به فریب بزرگ دیگری پی میبریم :از خود بیگانه کردن اسالم

در استسالم  ،جز نگاه داشتن صورت اصول راهنما و رهنمودها و فاسد

کردن محتوای آنها نبوده و نیست .هر عملی که آدمی انجام میدهد و یا
بر او انجام میگیرد ،یا خالی از زور پس موافق اصول راهنمای اسالم
است و یا زور در بر دارد .در حالت اول ،حقیقت و مصلحت یکی هستند.

اما در حالت دوم ،مصلحت کدام است؟ آیا زدودن اثر زور و موافق کردن
عمل با اصول راهنما نیست؟ آیا هر بار که قرآن ،در مقام آموختن روش

جبران خطا ،از عمل صالح سخن به میان میآورد ،خالی کردنش از زور را
مراد نمیکند؟ برای مثال ،اسالم به معنای به صلح در آمدن نیست؟ و قرآن
اینروش را نمی آموزد که وقتی میان دو قوم مسلمان جنگ در میگیرد،
باید دو طرف را به صلح خواند و اگر یک طرف نپذیرفت ،بر ضد او وارد
جنگ شد و سرانجام ،بر وفق عدل و قسط ،میانشان صلح برقرار کرد؟

( )361آیا حتی یک رهنمود قرآنی را میتوان یافت که در آن ،عمل صالح
عمل و روشی نباشد که زور را از میان بر می دارد؟

اما سخن تمام نیست اگر ندانیم در مواردی که خود زور در کار می

آوریم (با خود یا دیگری) و یا دیگری با ما زور در کار میآورد ،با یسته

ترین کارها ،رها کردن خود و زورگو از زورگوئی و کمترین کارها ،بیاثر
کردن زور با حداقل زیان است :در اسالم زیان دیدن و زیان رساندن نیست.

پس عمل صالح عملی همانند عمل زورگو ،بر وفق اصل راهنما و هدف
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او (نظام بسته) نیست .بلکه آن عملی است که بر وفق اصول راهنمای

اسالم و به روشی انجام میگیرد که زور را بزداید .ایناست آن قاعده و
روشی که مسلمانان ،با رحلت پیامبر ،از یاد بردند.

در نتیجه ،مصلحت را که زورزدائی است را به مفسدت که زورمداری

و حتی زورباوری است ،برگرداندند .از مردمساالری شورائی بدر رفتند و
گرفتار استبداد شدند و ،در استبداد ،جریان انحطاط را تا بدینجا آمدهاند.

آیا این جریان را تا ویران سازی پایههای حیات اجتماعی و مرگ تمدن و
فرهنگ خویش خواهند رفت؟ پاسخ ایناست:

در نظام استسالم ،اصل راهنما ثنویت تک محوری و هدف یا رسیدن

به قدرت و یا برآوردن توقعات قدرت و یا حفظ نظام اجتماعی آن است
و وسیله زور در اشکال گوناگون و رهبری برده قدرت است .در این نظام،

الف .هرگز ممکن نیست مصلحت زورزدائی و انطباق دادن پندار و گفتار

و کردار با حق باشد .و

ب .عمل ترجمان اصل راهنما و هدف و وسیله و روش و رهبری است و

وقتی محتوای عمل زور میشود ،رهبری گرفتار جبر نظام بسته گشتهاست
و پندار و گفتار و کردار او پر از تناقض میشوند .و

ج .آن جبر و این تناقضها او را ناگزیر میکنند ،به جای تصحیح حکم

نادرست ،آن را بردارد و حکم نادرست دیگری را جایگزین کند .نمیتواند
حکم نادرست را تصحیح کند زیرا عمل صالح به زورزدائی ممکن میشود
و زورزدائی به بیرون رفتن از استسالم میسر میشود .و

ج .حکم ها که جانشین میشوند ،انتقاد ناپذیرند و عمری کوتاه دارند.

انتقاد ناپذیرند زیرا با انتقاد از اعتبار میافتد .عمرشان کوتاه است زیرا با

تغییر نیاز قدرت ،جای خود را به حکمی دیگر میسپرند .از اینرو است

که در استبداد فراگیر ،انتقاد احکام فرعی نیز ،انکار «ضروریات» تلقی
میشود و انتقاد کننده را مرتد میگرداند؟
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و از آن جا که نظام استسالم با فطرت انسان و با حیات سازگار نیست،

به تنهائی نمیتواند مستقر شود .از اینرو ،زورمداران ناگزیرند تسلیم
واقعیت بشوند و بگذارند بخشی از زندگی در نظام باز آزاد ،جریان پیدا

کند .پس با استقرار نظام استسالم یا استبداد فراگیر ،فرد و جمع و جامعه
ناگزیر میشوند در دو نظام زندگی کنند :نظام بستهای که استبداد فراگیر

تحمیل میکند و نظام باز آزاد که بر اصل توحید یا موازنه عدمی که ،بدون
آن ،زندگی ممکن نمیشود ( . )363در طول تاریخ ،استبداد فراگیر یا
استسالم مطلق هرگز نتوانستهاست استقرار پیدا کند .زیرا حیات اجتماعی

را غیر ممکن میکند .از اینرو است که در هر استبدادی ،بخصوص در
استبداد فراگیر ،جامعه و فرد در دو نظام زندگی میکنند .حق وحقیقت

همواره در نظام باز و مصلحت همیشه در نظام بسته قرار میگیرند و پیوسته

میان این دو ،تعارض است .در مردمساالریهای امروز نیز ،هنوز انسانها
از زیست در دو نظام نیاسوده اند و همانطور که از قول محققان خواندید،

حزبها ،خود ،اسباب زندگی در دو نظام شدهاند.

برای بدر آمدن از ایناستبداد و تغییر دادن جهت انحطاط و ویران سازی

و مرگ ،به جهت زندگی آزادی در رشد و رشد در استقالل و آزادی و بر

میزان عدالت ،سازمانی سیاسی باید که انسانها را از زیست در دو نظام

رها کند:

 .5سازمان سیاسی با نظام مردمساالری بر اصل مشارکت:
دیدیم که ،در آغاز ،دیکتاتوری در حزب شرط ادامه حیات مردم

ساالری در جامعه تصور میشد .در نتیجه:

 .3کثرتگرائی بر اصل تضاد و کثرتگرائی بر اصل توحید:
در کتاب ارکان دموکراسی ،کثرتگرائی مطالعه و دانسته شد که کثرت
گرائی نظر و امر واقعی نیست که در جامعههای مردمساالر ،به تصور آمده
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و پیشنهاد شده و به عمل درآمدهباشد .امر واقعی است که از فعالیت دماغی
و یدی انسان در محیط اجتماعی و طبیعی پدیدار میشود:

الف .هر انسان و هر گروه اجتماعی ،از علم ،اندکی بیش پیدا نمیکنند.

اما گوناگونی فعالیتها و محیطها ،سبب میشوند که معرفتها ،گوناگون
و گاه ضد و نقیض (به لحاظ آمیختگی حق و باطل) باشند و

ب .در رابطه افراد و گروهها و جامعهها با یکدیگر معرفتها نقش پیدا

کنند و

ج .وقتی افراد و گروهها و جامعهها در روابط قوا قرار میگیرند ،معرفت

ها از مؤلفههای قدرت میگردند و نقشی روزافزون پیدا میکنند و

د .بسته به اینکه تصمیم را رهبری حزب یا افراد بگیرند ،معرفتها دو

نقش ناهمسو پیدا میکنند .

پس نمیتوان کثرتگرائی را اصلی در ردیف و مقابل توحید یا ثنویت

قرار داد .تلقی از هر معرفتی که اندک و نسبی و محدود است و چگونگی
بکار بردن آن در رابطهها بر یکی از اصلهای توحید یا ثنویت (دو محوری
یا تک محوری) ،انجام میگیرند و به کثرتگرائی این یا آن معنی و این

یا آن کاربرد را میدهند:

● در صورتی که سازمان حزبی متناسب با دیکتاتوری باشد ،در قاعده،
شرکت معرفتها ،خود بخود ،وجود دارد .این معرفتها یک مجرا بیشتر

نمییابند :از پائین به باال .از باال ،معرفتی که معرف حزب خوانده میشود،

به پائین ابالغ و جانشین معرفتهای اعضاء میشود .در این نوع

سازماندهی ،والیت از آن مقام تصمیم (اعضاء) نیست ،بلکه از آن مقام
اجرائی است که با جمع شدن والیت تصمیم و والیت اجرا ،قدرتی

متمرکزمیشود و اختیار اندیشه و باور را نمیتواند در دست نگیرد.

اگر حزب تضادهای اجتماعی را اصل بشناسد ،چون بنا بر فرض،

سازمانی سیاسی ترجمان اراده گروهی ،طبقهای ،قومی ،ملتی ،نژادی است،

در درون سازمان نباید تمایلها وجود داشته باشند .و از آن جا که کثرت
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معرفتها امری واقع است و هست ،هر عضو احکام رهبری را باید

جایگزین معرفت و تصمیمیکند که از فعالیت حیاتی در محیط اجتماعی
و طبیعی و در جریان رشد خویش به دست میآورد .این نوع کثرتگرائی

را ،کثرتگرائی بر اصل ثنویت تک محوری میگویند .این کثرتگرائی
را ،بدون برقرار کردن انواع سانسور و قطع جریان اندیشه در درون سازمان

و میان درون با بیرون آن ،نمیتوان در پوشش وحدت پوشاند .تصمیم
رهبری را جانشین کردن مداوم نظرها و تصمیمهای افراد کردن ،رشد

اعضای سازمان را مختل میسازد .از اینروست که حزبهای سیاسی

استعدادها را تحویل میگیرند و به آلتهای قدرت بدل میکنند.

● در صورتی که سازمان حزب ،مردمساالری بر اصل انتخاب باشد و تمایل
های مختلف بتوانند وجود داشته باشند و هدف حزب دستیابی به قدرت

برای به اجرا گذاشتن مرام باشد ،یکی از دو تدبیر بکار میروند:

الف .حرف آخر را رهبری میزند .به این اعتبار که رهبری هر چند برگزیده
اکثریت است اما حکومت اکثریت بر اقلیت ،موافقت اقلیت با این
حکومت را نیز در بر میگیرد .این قاعده از وقتی باید پیدا شده باشد که
جامعه به اتفاق آراء قاعده حکومت اکثریت را پذیرفته باشد ()362

ب .تمایلهای مختلف ،از راه سازش ،یک رهبری را بوجود میآورند و
موضع این رهبری ،موضع حزب است .با وجود این که موضع رهبری موضع

حزب است ،یا گرایشها حق اظهار شدن را دارند و اظهار میشوند و یا

حق اظهار شدن را ندارند.

بنا بر تجربهها ،هر تمایل معرفت خویش را حق مطلق میشمارد و بدان

دلشاد است ( .)361از آنجا که وقتی قدرت هدف میشود ،اصل راهنما

نمیتواند ثنویت نباشد ،در این سازمانها دو سر و گاه چند سر پیدا می
شوند که سرانجام نیز انشعاب میکنند .یعنی قاعدهای که اجماع وضع کرده
باشد و محترم شمرده شود در کار نیست .چرا معرفتها از راه جریان آزاد

اندیشهها و در بحثهای آزاد ،به توحید راه میبرند؟ زیرا وقتی هدف
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رسیدن به قدرت میشود ،معرفت نمیتواند نسبی تلقی شود .چراکه اگر آن
را حق مطلق نخوانند ،بکار مشروعیت بخشیدن به «مبارزه بر سر قدرت»

نمیآید .این نوع کثرتگرائی را کثرتگرائی بر اصل ثنویت گویند .این

نوع کثرتگرائی نیز بدون برقرار کردن پارهای سانسورها ،در ذهنها و در

روابط میان تمایلها موجود دردرون حزب و نیز ،میان حزب و بیرون آن
بکار قوام و دوام بخشیدن به تمایلها نمیآید.

● در صورتی که سازمان حزب ،نظامی باز داشته و مردمساالری بر اصل
مشارکت باشد ،کثرتگرائی بیانگر واقعیت که «علم»های اندکند ،می
شود .چون هدف خودانگیختگی اعضای حزب و اصل راهنمای توحید

است ،معرفتها از راه بحثهای آزاد در درون سازمان و با بیرون آن،
جریان پیدا میکنند و با رشد ،ناراستیها را از دست میدهند ،و در معرفتی

کاملتر توحید میجویند .حزبهائی از این نوع هشت کار مهم را به انجام
میبرند:

الف .به یمن مردمساالری بر اصل مشارکت ،حزب راهبر جامعه ،در تحول

از مردمساالری بر اصل انتخاب به مردمساالری بر اصل مشارکت میشود.
این کار را از راه پرورش استعدادهای رهبری و تعمیم امامت و مسئولیت

انجام میدهد .و

ب .به یمن الغای سانسورها و برقرارکردن جریان اندیشهها ،کار دانشگاه

ها و دیگر کانونهای تحقیق و آموزش معرفت را کامل میکند .زیرا

معرفتها را به محک تجربه می آزماید و با برقرار کردن جریان اندیشهها،

هم راست را از دروغ باز میشناساند و هم قلمرو اندیشه جمعی را وسعت

میبخشد .و

ج .با جانشین کردن اصل راهنما به جای مقام راهنما ،والیت تصمیم را

از قدرت میگیرد و به اعضای حزب میدهد و مانع پیدایش رهبری
خودکامه و سازمان هرمی شکل میشود .و
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د .مانع از پیدایش اختاپوس سیاسی در سطح سازمان ،در سطح دولت و

بسا در سطح جامعه میشود .و

ه .فسادها را به حداقل می رساند .و

و .چون در سطح جامعه ،معرفتهای سیاسی دیگر ترجمان تضادها و

وسیله نزاع بر سر قدرت نمیشوند ،نیاز به ایجاد ترس و استفاده از قهر به
حداقل میرسد .و

ز .روابط قوا اصل نمیشوند و نیروهای محرکه به زور بدل نمیشوند و به

عامل تخریب بدل نمیگردند .و

ح .نظام ارزشی متناسب با بسط آزادیها و رشد جانشین میشود و در

نتیجه ،الگوها و آرمانها دیگر میشوند.

 .2سازمان جهت یاب برای نیروهای محرکه:
الف .تجربه قرن بیستم میگوید که انتقاد کنندگان بر حق بودهاند :سازمان

های سیاسی که به «ضدیت با» تقدم میدادند و میدهند ،ناگزیر راه
برداشتن ضد و به عمل در آوردن مطلوب خویش را دستیابی به قدرت می

دانستند و میدانند .تقدم دادن به تحصیل قدرت ،هم از آغاز و بسیار زودتر

از آنکه قدرت مطلوب بدست آید ،انسان را مادون سازمان و ارزش او را
برابر با زوری میکند که میتواند بشود و در اختیار سازمان قرار بگیرد.

بدینسان ،تقدم دادن به تضاد و خصومت ،بدون اصل راهنما کردن

ثنویت تک محوری میسر نمیشود .بر این اصل و با هدف قرار دادن

قدرت ،سازمان سیاسی دستگاه تبدیل استعداد رهبری اعضای حزب و

نیروهای محرکه به زور ،میگردد .در حال حاضر ،سازمانهای سیاسی نیز

که کمتر بر ضد سازمانهای سیاسی رقیب و یا دولت و بیشتر برای رسیدن
به هدفهائی هستند که پیشنهاد میکنند ،بخشی از استعدادها و نیروهای
محرکه را به زور بدل میکنند.
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جانبداران دیالکتیک تضاد نیز میدانستند که حق با قرآن است و تضاد

مطلق ،فساد و مرگ زودرس میآورد ( .)364از اینرو ،آن را در «بطن
وحدت» قرار میدادند .باز ،میدانستند که قهر مطلق فرآورده تضاد مطلق

است و این تضاد ،دردم ،میمیراند .اما آیا عدم خشونت مطلق متصور

است؟ اگر در جامعهها و میان جامعهها با یکدیگر و میان انسان و طبیعت،

و انسان با خود روابط قوا وجود نمیداشتند ،این پرسش محل پیدا میکرد.

اما در جهانی که نیروهای محرکه ،در انواع اشکال ،به زور بدل میشوند و
بکار میروند ،گاندی تر از گاندی شدن و بنا را بر عدم خشونت مطلق
گذاشتن ،سبب استقرار استبداد فراگیر و همیشگی شدن آن و توسعه قهر

میشود .زیرا زورگویان وقتی با مقاومتی روبرو نشدند ،به زیادت طلبی
خویش میدان میدهند .زیادت طلبی رها کردن جهت رشد و بدل کردن
نیروی محرکه رشد به زور است .بسیاری میپندارند مقاومت در برابر

زورگو ،سبب زیادت طلبی میشود .این پندار خطا است زیرا عمل بر خود
افزا است .انسان فعال ،فعالیت میکند و این فعالیتها بر هم افزوده می

شوند .اگر پیشارو باز و راه ،راه رشد باشد ،رشد شتاب میگیرد و همه

جانبه میشود .و گرنه ،جریان تبدیل شدن نیرو به زور شدت و شتاب می

گیرد و ویرانی بر ویرانی و مرگ بر مرگ میافزاید .پس عامل زیادت طلبی
زورگوی ستمگر ،در صورت فراهم بودن امکان گرفتن و بدل کردن نیروی

محرکه به زور ،در خود او بوجود میآید .جز اینکه ،بنابر غریزه حیات،

جبار می داند اگر نیروهای محرکه را به زور بدل کند و بکاربرد ،شتابان

بسوی مرگ خواهد رفت .پس ،ادامه حیات هر قدرت مسلطی درگرو

نیروهای محرکهای است که از زیر سلطهها میستاند و به زور مرگ و ویرانی

آور بدل میکند .از اینرو ،توان حیاتی هر سلطهگری نسبت معکوس دارد
با میزان مقاومت زیر سلطه .بدینخاطر ،جهاد برتر ،جهاد با قدرت ستمگر
است .اما برای اینکه بکار بردن قهر برای خنثی کردن زور و خشونت
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زورگو ،به نوبه خود ،رابطه مسلط – زیر سلطه را بازتولید نکند ،بر مجاهد

سه جهاد اکبر و جهاد افضل و جهاد ،واجب میشود .بدینقرار،

ب .سازمان سیاسی نباید دستگاه تولید و بکار بردن زور بگردد و باید،

در درون و بیرون خویش ،همواره دستگاه خشونت زدائی باشد .در سازمان،

به مبارزه با کیش شخصیت و به استقرار اخالق ،یعنی انطباق کردار با

اندیشه راهنما ،بیشترین بها داده شود .به سخن دیگر در درون سازمان،
همواره انسان بر سازمان تقدم داشته باشد .در بیرون سازمان نیز ،هر بار که
شرکت در مبارزه بر سر قدرت ،ایجاب کرد که سازمان و قدرت بر انسان

تقدیم پیدا کنند ،از شرکت در آن مبارزه چشم بپوشد .به سخن دیگر ،هیچ

گاه در بکار بردن زور ،پیشقدم نشود .و هرگز تصدی حکومت را به قیمت
چشم پوشیدن از نظام باز (اندیشه راهنما و هدف و رهبری و وسیله در

خود آنها) نخواهد .و هرگز نگذارد سازمانی که به قدرت تقدم مطلق می

دهد ،دولت را در اختیار بگیرد .به سخن دیگر ،والیت از آن مقام تصمیم

باشد و مقام اجراء جز اجرای تصمیم ،نقش پیدا نکند .بخصوص اختیار

تفسیر مرام را نداشته باشد.

ج .دو پرسش میمانند ،چگونه از صاحب اختیار دولت گشتن زورمدارن

پیشگیری کند؟ و اگر مبارزه برای در دست گرفتن دولت را هدفی نشمارد

که وسیله رسیدن سازمان به هدف اصلی است ،آیا ناگزیر نمیشود یا از

شرکت در مبارزه بر سر به اختیار در آوردن دولت ،به قصد تغییر ساخت و
هدف آن ،منصرف بگردد و یا دائم نقش مخالف را بازی کند؛ یعنی بر

ضد سازمانهای سیاسی فعالیت کند که دولت را در دست دارند؟ در
صورت انصراف ،با رهنمود باال تناقض پیدا میشود که استقامت در برابر
قدرت ستمگر را جهاد افضل میخواند و با پرداختن به کار دوم ،بنا بر
استدالل باال ،سازمان سیاسی ،نه دستگاه زورزدائی که دستگاه تولید زور

میشود .آیا این همان دور نیست که برای بیرون رفتن از آن ،سازمانهای
سیاسی راه رسیدن به هدف را در اختیار گرفتن دولت دانسته اند؟
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پرسشها میگویند که سیاست را تعریفی دیگر بایستهاست :اگر انتقاد

نظر پوزیتویستها به این نتیجه برسد که میرسد که کار دولت در اجرای
تصمیم جمهور مردم خالصه میشود ،دولت سازماندهی رشد و سیاست
اداره و مهندسی روزانه امور یک جامعه و نیز تدارک آینده آن ،بنا بر اندیشه

راهنمائی میشود که بیان استقالل و آزادی است .پس دولت سازمان و
اداره قانون مداری است که تصمیم نمیگیرد بلکه تصمیم مردم را اجرا می

کند .در بکار بردن زور تقدم نمیجوید .کارش زور و قهرزدائی میشود .تا
میتواند ،پیشگیری میکند و جز به وقتی که بیاثر کردن زوری اقتضاء
کند ،به قوه قهریه متوسل نمیشود.

اما یافتن پاسخ این پرسش :چگونه دولت میتواند مجموعه تأسیساتی

بگردد که دیگر نه دستگاه تولید و بکار بردن قدرت که سازمانی برای

بهترین اداره حال و آینده جامعه باشد؟ ،موضوع دو کتاب ،یکی کتاب

توتالیتاریسم و دیگری ارکان دموکراسی ،گشتهاست .به یمن تحقیق ،ستون

پایههای دولت جبار شناسانده شدهاند و جامعه برخوردار از دموکراسی
شورائی پیشنهاد شدهاست .دانسته شدهاست چرا رها کردن مرام و دین از
بند دولت ،نیازمند مرام دولت گشتن حقوق ملی و حقوق شهروندی است.
این تحقیق ،در کتاب چهارم در باب عدالت اجتماعی و در کتاب پنجم

در باره رشد ،پی گرفته شدهاست.

د .باوجود این ،نیاز به خاطر نشان کردن است که غیر از تغییر اصل راهنما

و هدف در بنیادهای جامعه ،چنین تحولی نیاز دارد به اینکه طرز فکرهای

فرد فرد اعضای جامعه مداری باز بیابند .بدیهی است بنیادهای گوناگون

جامعه در تعلیم و تربیت انسانهائی با مدار باز نقشهای خویش را بر

عهده میگیرند .از جمله ،سازمانهای سیاسی ،محیطهای پرورش اینگونه
انسانها میشوند .بنابراین ،خواه جامعه در مجموع ،صالح باشد و خواه
نباشد ،سازمان سیاسی در خور این عنوان ،باید در همه حال ،در جامعه،

«اقلیت مصلح» ( )365باشد و نقش این اقلیت را ایفاء کند .چراکه بنا
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بر اصل ،گرایش از عدم خشونت به خشونت ،گرایش از مردمساالری به

استبداد و استبداد فراگیر است .پس سازمان سیاسی هم باید محل گرایش
از خشونت به عدم خشونت و هم عامل زورزدائی در جامعه و هم محل

تعمیم امامت و تمرین مردمساالری بر اصل مشارکت باشد .از آنجا که
دولت ،منتیجه روابط قوا در درون و با بیرون هر جامعه است ،گرایش آن

به زور یا جهت یابی آن به زورزدائی ،رابطه مستقیم پیدا میکند با طرز

فکرها در جامعه و نقش زورباوری بر پندارها و گفتارها و کردارها و بار
زوری که رابطهها در جامعه دارند و اثری که بر طرز فکرها میگذارند و یا
می پذیرند .بنابراین ،استقرار دولت مردمساالر ،نیازمند فرهنگ مردم

ساالری و «توزیع مسئولیت رهبری» در جامعه است .هیچ مردمساالری
بدون آنکه به هر عضو جامعه حداقل مسئولیت و حق و وظیفه رهبری

برسد ،قابل برقراری نیست .پس برای آنکه مردمساالری برقرار شود ،عمل

به حقوق انسان ،کافی نیست .هر فرد صاحب حقوق میباید از حقوق
شهروندی برخوردار باشد و در انجام وظائفی که جز عمل به حقوق
شهروندی نیست ،شرکت کند .برای اینکه سازمان سیاسی جانشین افراد
نشود و به بهانه انجام وظایف اعضاء را آلت رسیدن به قدرت نکند و ،به

جای آن ،در طرز فکرها ،و رابطهها زورزدائی کند تا دولت بیطرف نسبت
به دین و مرام که از خود مرامی جز حقوق ملی و حقوق شهروندی نداشته
باشد ،بتواند پدید آید ،سازمان سیاسی باید ،به صفت دوام ،در جامعه،

اقلیت مصلح و الگو باشد .اما سازمان سیاسی چه وقت کانون تربیت انسان

طراز نو و نیز عامل کاهش جوّ قهر در جامعه میگردد؟ وقتی عضویت در
آن ،با بر عهده گرفتن مسئولیتی و شرکت در رهبری همراه میشود و اقلیت

مصلح نقش الگو و نماد آرمانها را مییابد و برنامه عملی به جامعه پیشنهاد

میکند و دیگر نه بر ضد سازمانهای رقیب برای رسیدن به قدرت که برای
یافتن و به اجرا گذاشتن بهترین سیاست ها ،آماده میشود.
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ه .بدیهی است که جامعههای امروز ،هنوز آمادگی آن را نیافته اند که نظام

های مردمساالری بر اصل مشارکت را پیدا کنند .چه رسد به جمهوری
شهروندان یا دموکراسی شورائی .اما تجربههای قدیم و جدید ،معلوم می

کنند با آنکه «سپردن کارها به مردم ،و «دولت کم تر» در غرب و

کشورهای زیر سلطه ،شعار شدند ،در عمل ،توزیع نابرابر قدرت اقتصادی،
در نتیجه قدرتهای سیاسی و فرهنگی در سطح جامعهها و در سطح جامعه

بینالمللی ببار آوردند .در همه جا ،نیروهای محرکه را به اختیار ماوراء ملی
ها در آورند .جامعهها و جامعه جهانی نظامهای طبقاتی جستند که ،در
آنها ،نابرابریها روز افزونند .لذا بحرانها بیشتر و شدیدتر شده اند و جوّ قهر

سنگینتر گشتهاست .بدینسان ،شعارها عامهپسند و عامهفریب بودهاند.

رهنمود ،به زبان آزادی و بنابر تجربه ،ایناست :مردمساالری بر اصل

انتخاب ،با تعمیم مسئولیت و امامت ،به تدریج به مردمساالری بر اصل

مشارکت میل کند .هم اکنون ،رشد دانش و فن و در نتیجه ساختار کار در
جامعهها ،دگرگون میشود .پس کار ابداع و ابتکار و رهبری ،ناگزیر باید
از انحصار «اقلیت نخبه» بدر آید .وگرنه ،خطر بزرگی که وجود یافتن
اقلیت با دانش و فن در جامعههای عاری از دانش و فن و بسا فرهنگ

است ،واقعیت پیدا میکند .سازمان سیاسی باید واسط و عامل انتقال

بخشی از مسئولیتهای رهبری جامعه ،به مردم بگردد .بدینسان ،تمایل

کنونی به افزودن بر حجم دیوان و فن ساالری -که از عوامل بزرگ سنگین

شدن جوّ قهر در سطح جامعهها و جهان هستند -جای خود را به تمایل به

کاستن از وسعت و اختیارات دیوان و فن ساالری میسپارد .هماکنون ،در
مردمساالریهای با تجربه ،دیوان و فن ساالری ،مزاحمهای بزرگ شده

اند .در جامعههایی نیز که خواسته اند مردمساالری را تجربه کنند ،دیوان
و فن ساالری ،مانع موفقیت تجربه گشتهاند .شکست تجربهها اندیشه سبب

جو را به این نتیجه میرساند که یکی از سببهای شکست آن بودهاست

که سازمانهای سیاسی ،برابر الگوی دیوان ساالری ساخته میشوند و به
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محض استقرار بر سریر قدرت ،تجربه مردمساالری را ناتمام میگذارند و

عامل استبداد میشوند .پس ضرورت دارد که سازمانهای سیاسی ،نه تنها
تکرار دیوان و فن ساالریها نشوند ،بلکه مجرائی بگردند که از راه بسط

مردمساالری بر اصل مشارکت از قلمرو دیوان و فن ساالری بکاهند .اما
هیچ سازمان سیاسی نمیتواند به ایفاء نقش مهم خویش موفق شود مگر
آنکه انواع سانسورها را از میان بردارد و «سر دولتی» و «سر حزبی» وجود
نداشته باشد .اگر «اقلیت مصلح» براستی هدف را آزادی قرار دهد و در
درون سازمان و در رابطه سازمان با جامعه سری بر جا نماند ،و اگر انواع

سانسورها ( )366در سازمان و میان سازمان و جامعه برقرار نشوند و اطالع

ها و اندیشهها و دانشها آزادانه جریان بیابند ،سازمان سیاسی آن هسته
توانائی می شود که جامعه ،به یمن وجودش ،با کاستن از بار زور در رابطه

ها و بیاثر کردن گروهبندیهای زورمدار و باز و بازتر کردن نظام
اجتماعی ،به استقرار آن مردمساالری توانا میشود که در آن ،اتالف

نیروهای محرکه به حداقل میرسد و نیروهای محرکه در رشد جامعه بکار

میافتند.

اما برای اینکه دولت سر نداشته باشد و رهبریها و سازمانهای سیاسی

«سر حزبی» را مجوز تحکیم مهار بر سازمانها نکنند ،بخصوص باید
رابطه با خارج بر اصل موازنه عدمی قرار بگیرد .ارکان و اصول راهنمای

مردمساالری که کتاب ارکان دموکراسی مطالعه شدهاند و در این کتاب و
دو کتاب دیگر مطالعه میشوند ،راهبر اندیشه و عمل سازمان سیاسی نمی

شوند ،مگر آنکه مراجعه مستقیم و غیر مستقیم به قدرت خارجی ،که

خالف استقالل است ،ممنوع گردد.

تجربه گروگانگیری و «گیت»ها و انتگریستها و بنیادگراهای

جوراجور ،در ربع آخر قرن بیستم میالدی و سالهای اول قرن بیست و یکم،
مسلم میکند که بخصوص وقتی افق آینده تیره میشود ،ترس نقش
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روزافزون پیدا میکند و «عوامل خارجی» ،در گوناگون کردن ترسها و
شدت بخشیدن به آنها ،بکار گرفته میشوند.

و .در نظام بسته ،بخصوص وقتی آینده نیز در وجود آرمانهای اعتبار باخته

یا مرده ،نقش خویش را از دست میدهد ،به دلیل بسته شدن راه رشد،

نیروهای محرکه یا باید نظام بسته را باز و راه رشد را هموار کنند و یا نظام
بسته آن مقدار که میتواند از آن نیروها را «صادر» میکند و بقیه را به زور

بدل میگرداند .آشکارترین عالمت بسته بودن و یا شدن نظام و فقدان
چشم انداز باز ،پیدا شدن تمایلهای افراطی چپ و راست در سازمانهای

سیاسی در جامعه است.

در حقیقت در جریان تبدیل شدن نیرو به زور ،کثرتگرائی بر ثنویت

تک محوری بنا میجوید و به نوبه خود ،عامل شدت گرفتن «تضادهای
حل ناکردنی» گروهبندی ها با یکدیگر میشوند .دو تمایل «راست» و

«چپ» افراطی از این رهگذر پدید میآیند .غیر از این دو تمایل ،یک
رشته تمایلهای در ستیز که در مجموع «میانهرو» تلقی میشوند ،بوجود
میآیند .ضعف و قوت هریک از این سه تمایل ،بستگی مستقیم به اندازه
باز و بسته بودن نظام اجتماعی و نظامهای سازمانهای سیاسی دارد.

انشعابها که روی میدهند ،نتیجه کثرتگرائی بر ثنویت تک

محوری ،هستند .اما زیانبارترین دوگانگیها ،تقسیم جامعه به «تودهها و
رهبران»« ،رهبری و توده حزبی» ،حزب و جامعه ،تضاد نسلهای پیر و

جوان ،تضاد جنس های مرد و زن ،تضاد قشرها و در هر قشر ،گروههای

اجتماعی و تضاد هویتهای قومی و تضادها با جامعههای دیگر هستند.

اگر نظام اجتماعی و نظام پندار و گفتار و کردار افراد بسته باشند،

فعالیت سیاسی سازمان سیاسی ،به مثابه «اقلیت مصلح» و «حزب امام»

ایناست که خود یک نظام باز بیابد و در باز کردن نظام اجتماعی بکوشد.
این کوشش تنها با آگاه کردن جامعه و افراد از ناسازگاری نظامها با

سالمتش و نیز با پیشنهاد کردن نظام باز به نتیجه نمیانجامد .حزب امام
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حتی اگر الگوی جامعه سالم و فرد سالم را نیز بدست بدهد ،به هدف نمی

رسد ،بر او است که آینده را در آرمانها و آن آرمانها را در وجود خویش
حال و تحقق یافتنی کند.
 .1آرمانها و الگو:
یکی از راهحلها را این دانسته بودند که بر اساس هدفهای معین،
سازمانهای سیاسی پدید آیند و با رسیدن به هدف ،منحل بگردند .اما
پیشنهاد کننده میدانسته است که مردمساالری به وجود آرمانها و الگوها

تحقق مییابد و هنر مردمساالری این جهانی کردن و برآوردنی کردن آرمان

ها است .او الگوها را ،نه تافتهای جدا بافته ،که سرمشقهائی میشمارد که
در تعلیم و تربیت خویش میکوشند و قابل پیروی هستند .اما آیا اگر

الگوها عمری به کوتاهی «مُد»ها داشته باشند ،به کار جامعه میآیند؟ می
دانیم که زمان قدرت کوتاه و زمان آزادی دراز است .اگر قرار باشد هدف

ها در کوتاه مدت سنجیده شوند ،سازمانهائی که برای رسیدن به آنها

بوجود میآیند ،ناگزیر در جستجوی قدرت میشوند .بدینقرار ،اگر آزادی

آرمان شود ،زمان رسیدن به کمال آن ،در بینهایت قرار میگیرد.

تناقضها چه راهحلی میجویند؟ استقالل و آزادی که خودانگیختگی

انسان و نیز وطن انسانها که جامعهای را تشکیل میدهند ،بیانگر جدائی
ناپذیریشان است ،هرگاه در زندگی روزانه ،همراه با دیگر حقوق بکارگرفته

شوند ،راهحل هستند؟

می دانید کسی که رانندگی بلد است با کسی که بلد نیست و این دو با

کسی که از تعمیر موتور نیز سر در میآورد ،برابر نیسند .تعمیر کننده موتور
با موتورساز و این یکی با کاشف سوخت و موتور جدید برابر نیست .و نیز
کاشف موتور با یابنده قوانین فیزیک و شیمی برابر نیست و ...
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این نابرابری در چیست؟ جوابی که بدان عادت کرده ایم ،ایناست:
نابرابری در «معلومات» است .این پاسخ نیمی از حقیقت و بنا بر این،
دروغ بزرگ و پر فریبی است .برای اینکه راست را از دروغ باز بشناسیم،
از خود بپرسیم :آن کس که رانندگی را میداند اما باز کردن و بستن و تعمیر
موتور را نمیداند ،چرا نمیداند؟ یک پاسخ ایناست که نخواسته است یاد
بگیرد .این پرسش را ،درباره هر یک از کسانی بکنیم که از یابنده قوانین
فیزیک و شیمی کمتر علم دارد  ،همان پاسخ را می دهیم :زیرا نخواسته
است یاد بگیرد .پس تا این جا ،نابرابری در خواستن است .اما اگر با این
پند موافقت کنیم که «خواستن توانستن است» ،آیا پاسخ خالی از فریب
را یافته ایم؟ نه.
زیرا اگر به سراغ اندیشهها برویم و از اندیشه کسی که هیچ نمیداند،
بخواهیم نوع کار و قلمرو خود را مشخص کند ،با شگفتی خواهیم دید:

عقلی که نمیاندیشد با عقلی که میاندیشد ،مدارهای یکسان ندارند .عقلی

که یاد نمیگیرد ،مدار بسته و عقلی که یاد میگیرد اما یاد گرفتهها را در
اندیشیدن بکار نمیبرد ،مداری نیمه باز دارد که از کسب «معلومات»

فراتر نمیرود .اما عقلی که می اندیشد ،به همان نسبت که اندیشه را از بند

مرزها رها میکند ،مدارش بازتر و سپهر آفرینندگیش گسترده تر است .این
عقل خودانگیخته یا مستقل و آزاد است.

بدینقرار ،نابرابری واقعی در استفاده کردن و استفاده نکردن از

استعداد اندیشیدن و استعدادهای دیگر است .با کمی تأمل ،پی میبریم که
استفاده نکردن و یا کردن از استعدادها و در نتیجه ،تنگ و یا فراخ کردن
فضای فعالیت ،کاری است که نه کسی میتواند به جای دیگری بکند و نه

کسی میتواند دیگری را از آن باز دارد.
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یک پرسش اساسی پیش میآید :این عرصه فعالیت است که

استعدادهای ما را به کار میاندازد و یا این ما هستیم که با بکار انداختن
استعدادها ،به آنها ،امکان میدهیم عرصه فعالیت خود را بازکنند؟ برای
اینکه از زبان تجربه بیرون نرویم ،پاسخ را از رهگذر یافتن پاسخ پرسش

دومی میجوئیم :آیا میتوان موجود زندهای را تصور کرد بدون فضای
حیاتی؟ می دانیم که اگر فضا نباشد ،حرکت نفس کشیدن نیز ممکن نمی

شود و زندگی نیست .بنابراین ،زندگی از فضای زندگی جدائی ناپذیر است.
و چون چنین است ،این ما هستیم که با بکار انداختن استعدادهای خویش،

به آنها امکان میدهیم از فضای بیکران برخوردار شوند .اینک ،اختیار
بکار انداختن استعدادها و فضای عمل آنها را نامگذاری کنیم :آیا اختیار
را آزادی و فضای فعالیت را استقالل نام نمیدهیم؟

پس ،هم گرفتن تصمیم کاری است که نیاز به استقالل انسان دارد و هم

گزینش نوع تصمیم کاردیگری است که نیاز به آزادی او دارد :استقالل از
آزادی جدائی ناپذیر است؛ و هم فضای حیاتی یا استقالل از اختیار بکار

انداختن استعدادها جدائی ناپذیر است و بدون بکار انداختن فعالیتها،
فضای حیاتی معنی پیدا نمیکند .حال که دانستیم با مهمل گذاشتن آزادی

است که استقالل خود را از دست میدهیم و بعکس ،پس دانستهایم که
جدا کردن استقالل از آزادی در واقع ،گرفتن زندگی از موجود زنده است.

آزمایش دیگری بکنیم :اگر بخواهیم زمان و مکان که دو بُعد از فضای

فعالیت هر موجود زنده را تشکیل میدهند ،دائمیشوند ،چه باید بکنیم؟

اگر بپرسم :آیا میتوان بدون مکان (خانه و زمین برای کشت و کار) زندگی
کرد؟ پاسخ خواهیم داد :نه .در فلسفه و حقوق ،رابطه با دوام فرد را با

مکان ،رابطه مالکیت خوانده اند .در حقوق انسان ،حق مسکن و حق

وطن ،در شمار مهمترین حقوق هستند .زیرا بدون این دو حق ،انسان ،در

واقع از حق حیات محروم میشود .اما ،در پرتو پرس و جوی باال ،می

توانیم بگوئیم رابطه انسان با مکان و زمان ،تنها ،یک رابطه حقوقی نیست.
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انسان به مثابه موجود فرهنگ ساز ،از وطن جدائی ناپذیر است .وطن

فضای حیاتی پایدار یک جامعه ،در جمع خود و در اعضای خویش است.
انسان و وطن اینهمانی دارند زیرا:

فضای حیاتی را از موجود زنده نمیتوان جدا کرد .هر وطنی را از میان

ببری ،موجودهای زنده در آن ،از میان میروند .و وقتی این موجود زنده
انسان است و فعالیتهای حیاتی او ،از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود
و دائمی است (فرهنگ) ،پس وطن را از انسان که جدا کنی ،به عنوان

انسان ،میمیرد .بر فرض که او مکان و فضای حیاتی در جای دیگر پیدا

کند ،به زندگی خویش نمیتواند جنبه دوام یا فرهنگی بدهد مگر به توطن

درآن با بسیارمشکلها که در بردارد .بدینقرار ،هر بار که ملتی استقالل

خویش را از دست میدهد و یا استقاللش محدود میشود ،به جای آنکه
به بیرون و متجاوز بنگرد ،باید در خود بنگرد و بپرسد :چه اندازه از

آزادی و با آن ،از استقالل خویش را از دست دادهاست .فضائی که
متجاوز میگیرد ،همان فضائی است که مورد تجاوز ،پیشاپیش ،از
دست دادهاست.

بدینقرار ،دور افتادن از معشوق و بیقراری کردن از دوری او ،تصور

عرفانی ،بریده از واقعیت نیست .از این واقعیت مایه میگیرد که انسان

بدون وطن ،بدون توانائی فعالیت فرهنگی ،به آدمی میماند که میان او و
زندگی دوری افتاده باشد .بدیهی است با تمام توان میکوشد زندگی را
بازجوید .و اگر عقل ،به گاه خلق ،به مرغی در پرواز ،در فضای نامحدود

میماند و بهطور خودجوش ،زمان و مکان را نامحدود میبیند ،به دلیل این

است که استقالل و آزادی زمان و مکان نامحدود ،میطلبند .خلق در

استقالل و آزادی میسر میشود .بنابراین ،فرهنگ و رشد آن ،وطن میطلبد.

()367

بدین قرار ،نادرستی دیگر این نظر ،ناسازگاری میان عمر کوتاه سازمان

سیاسی و هر فعالیت حیاتی است که ناگزیر زمان آن را باید نامحدود
167

انگاشت .برای مثال ،اگر عشق و زندگی در آن ،آرمان باشد ،هیچ عاشقی

با رسیدن به محبوب ،رابطه با معشوق را نمیگسلد .و یا اگر قوام مردم

ساالری به وجود حزبها باشد ،حزبهای کوتاه عمر وجود آن را نیز به

خطر میاندازند .چراکه سپردن کار به ناشناختهها خطر بزرگ دارد و
سپردن آن به شناختهها خطر کوچک .تشکیل دهندگان حزبهایی که برای
هدفی بوجود میآیند ،در کوتاه مدت ،بسا بر مردم شناخته نمیشوند و با
رأی مردم به قدرت میرسند و نظامهای توتالیتر را بوجود میآورند .قرن

حاضر ،پر از انواع تجربهها در کشورهای گوناگون جهان است .ایران پس
از انقالب نیز این تجربه را کردهاست.

سازمانیهائی که آرمانهائی را هدف میکنند که با بینهایت فرض کردن

زمان همراهند ،ناگزیر باید دارای نظام باشند و رشد را اصل راهنما

بشناسند و خود الگوی آن بگردند .در حقیقت جامعهها در نسلهایی که

از پی یکدیگر میآیند ،دوام مییابند ،رشد میکنند و نو میشوند .جامعه

بدون آرمان ،جامعه بدون جوان است .زیرا جوان بخشی از جامعه است که
زمانی دراز از عمر حیات اجتماعی او در آینده قرار میگیرد .این آینده را،
او ،برابر الگوها ،میتواند بسازد که تبلور اندیشه راهنما و آرمانها هستند.

و هنوز ،جوان در همان حال که محیط اجتماعی را میسازد که در آن زندگی
خویش را خواهد گذراند ،ناگزیر باید به فکر نسلی که خود آن را تولید
خواهد کرد باشد .پس عمر هر آرمانی ،دست کم باید برابر عمر دو نسل

باشد.

بدینقرار آرمان وقتی دست یافتنی و حق ،یعنی خالی از زور ،است ،به

لحاظ زمان اجتماعی پایدار میشود و لحظه تحقق کامل آن ،در بینهایت

قرار میگیرد ،به این دلیل که معرفت مطلق و رهائی کامل از زور ،در بی

نهایت حاصل میشود .و نیز ،به این علت که بر فرض زیستن در رشد از

رهگذر متحقق کردن آرمانها ،در کمال خویش ،به نسلها امکان میدهد
کار یکدیگر را پی بگیرند .بدیهیاست در صورتی که این انسان باشد که
168

رشد میکند و نه قدرت .و باالخره ،به این سبب که کار به محض انجام
شدن ،موجود زندهای میشود و بر خود میافزاید .کار سازنده در بینهایت

( )368به کمال میرسد .بدینقرار هر اندازه عمر یک آرمان کوتاه باشد،
ناخالصی آن بیشتر است .برای مثال ،اگر کسی بخواهد دو سال عمر کند،

همانطور گذران نمیکند که اگر بخواهد جاودانه زندگی کند .یا اگر کسی
بخواهد در عشق زندگی کند ،چنان روز نمیگذراند که وقتی در هوس

زندگی میکند .در زندگی نوع دوم ،پندار و گفتار و کردارهای خویش را
از زور در شکلهای گوناگون میانبازد تا به کام رسد.

انسانهائی که رشد میکنند نه آرمانها را از این جهان به آن جهان می

برند و نه میتوانند ببرند .نه الگوها را «قدصیس»ها و غیر قابل پیروی می
کنند و نه میتوانند چنین کنند .زیرا دوران کمال که در بینهایت قرار می

گیرد ،با اصل راهنمای توحید و با هدف رشد در استقالل و آزادی ،بر
میزان عدالت اجتماعی ،به یمن شرکت همگان در رهبری ،بر وفق دوستی
و همکاری ،خوانائی دارد .رسیدن به آن ،نیاز به عقلهای مستقل و آزاد،

در اینهمانی مداوم با هستی هوشمند ،برای رهبری زندگی روزمره دارد.
همانطور که نمیتوان دانشمندی را آرمان کرد و به مدرسه نرفت و مطالعه

و تحقیق نکرد ،نمیتوان زیستن دائمی در استقالل و آزادی را آرمان کرد

و در زورباوری زیست.

زیست نسلها که از پی یکدیگر میآیند ،در علم ،در آزادی ،در عشق،

در بهروزی مادی و معنوی و  ...نیازمند ،آن نوع سازماندهی اجتماعی است

که این زیست را ممکن کند و به هر نسل امکان بدهد به کمال این آرمان

ها نزدیک تر شود .خطای کار بنیادهای دینی در ایناست که نظام باز را

به نظام بسته بدل ساخته اند .اصل راهنما را ثنویت تک محوری و هدف
را دست یافتن به قدرت مطلق گردانده اند .از اینرو نتوانستهاند در ارزش

ها و آرمانها زندگی کنند و الگو بگردند .از اینروست که آرمانها را در
این جهان تحقق ناپذیر و در آن جهان دست یافتنی گرداندهاند .گاه عمل
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انسان را در جلب لطف خداوند بیاثر و زمانی اطاعت از مقام مذهبی را

موجب رستگاری در آن جهان شناختهاند .با آنکه قرآن جای جای تصریح
میکند که بهشت آرمانها به عمل روزمره انسان ساخته میشود)363( ،

باز ،با از خود بیگانه کردن اسالم در استسالم ،ارزشها و آرمانها را از

زندگانی این جهان بدر بردهاند.

تا پیش از انقالب ایران ،هنوز ،جامعهها و نظامهای اجتماعی الگو

وجود داشتهاند و در رقابت با یکدیگر بودهاند :جامعه و نظام الگوی
آمریکائی و جامعه و نظام الگوی کمونیستی و جامعه و نظام الگوی

سوئدی .بدینسان ،هم طرح های الگو و هم شخصیتها که الگوهای
موفقیت بشمار می رفتند و هم جامعههای الگو وجود می داشتند .وقتی

«اردوگاه سوسیالیسم» فرو پاشید و الگوی سوئدی جاذبه خویش را از
دست داد ،مراکز قدرت کوشیدند بباورانند تاریخ به پایان رسیدهاست.

زیراالگوی «مردمساالری لیبرال» ،تنها الگوی موفق است و جهان را فرا
میگیرد.

اما تهدیدها ،که حاصل عملکرد «مردمساالری لیبرال» هستند ،زمان

به زمان بزرگتر و مقابله ناپذیرتر میشوند .هر چند هم در کتاب عدالت

اجتماعی و هم در کتاب رشد ،به «مردمساالری لیبرال» که در واقع

«سرمایه داری لیبرال» است ،به تفصیل ،باز میپردازیم ،در اینجا ،سه امر
واقع ،را خاطر نشان میکنیم .زیرا ،هشدار میدهند خطرهای بزرگ در

کمین هستند:

● کنفرانس جهانی برای نجات محیط زیست تشکیل شد .سران کشورها
در ریودوژانیرو گرد آمدند و برنامه عمل امضاء کردند .به جائی نرسید.

کنفرانسهای دیگر تشکیل شدند و باز برنامه عمل تصویب شدند .اما
محیط زیست همچنان تخریب میشود؛

● کنفرانس جهانی برای نجات بشریت از فقر تشکیل میدهند .همچنان
تصمیم متخذ به عمل در نمیآید.
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● دیروز و امروز ،معامالت مجازی ،یعنی بورس بازیها 61 ،تا 311

برابر معامالت واقعی در جهان هستند .انواع فسادها دامن می گسترند.

انسان آلت بت عیار قدرت میشود .جنگها ادامه پیدا میکنند و قهر دامن

می گسترد و ...

طرح «مردمساالری لیبرال» «سرمایه داری» را از قلم میاندازد و نمی

گوید که در واقع «طرح سرمایهداری لیبرال» است .و نیز ،نمیگوید نظامی

را بوجود آوردهاست که از لحاظ تلف کردن منابع طبیعی و نیروهای محرکه،

در تاریخ ،مانند نداشتهاست .نمیگویدکه ادامه حیات اجتماعی در این
نظام ،به تلف کردن منابع باقی مانده و تباه شدن طبیعت ممکن میشود.

اگر انسان خود به این نظام پایان ندهد ،مرگ طبیعت به آن پایان میبخشد.
بحران عمومی زمان ما را از آن رو «بحران مدنی» میخوانند که الگوها از

اعتبار افتادهاند و الگوی جانشین پدید نیآمدهاست و زمان و مکان فعالیت
عقل بسیار کوتاه و کم وسعت گشتهاست .چراکه مدار عقل قدرت شده

است .لذا فرهنگها در حال عقیم شدنند.
 . 4الگوی اجتماعی:
● هر طرحی که به عنوان الگو پیشنهاد میشود باید بالدرنگ به عمل در
آوردنی باشد .عمل بدان ،بتواند فرد و جمع و فرهنگ الگو پدید بیاورد.

تجربه «طرح مارکسیسم» دنباله یک رشته تجربهها بود که همه معلوم

کردند طرحی که عمل به آن ،موکول به تغییر نظام اجتماعی و استقرار

دولتی جدید باشد ،نه میتواند ،فرد و جمع و فرهنگ الگو پدید بیاورد و

نه فرجامی جز شکست دارد .دلیل آن ایناست که به زور باید آن را به اجرا

بگذارد .طرح درخور با هدف و روش کردن استقالل و آزادی ،آن طرحی

است که در جامعه گرفتار نظام بسته ،به فرد و اقلیت مصلح (جمع) امکان
بدهد نظام باز بجویند و فرهنگ نوی را پدید آورند و الگوی زیست در

نظام اجتماعی و فرهنگ دیگری بگردند .بدینقرار ،طرحی میتواند فرد و
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جمع الگو پدید آورد که ارزشها و الگوها که پیشنهاد میکند ،در دم ،بتوان

بکارشان برد و زیست در استقالل و آزادی و رشد در استقالل و آزادی را

میسر کنند.

● طرحی که یک فرد و یک جمع میتوانند به عمل در آورند ،و «حزب

امام» را بنیان گذارند ،باید واجد نظام ارزشی و آرمانهائی باشد که وقتی
به عمل در آمدند ،نسلها ،یکی پس از دیگری ،بتوانند کارهای انجام شده

را پی بگیرند و کاملتر به نسل بعد از خود ،بسپارند .برای مثال ،رهبری،
عدالت ،... ،استقالل،آزادی ،رشد و مردمساالری و نظام باز ،اگر تعریف

هائی پیدا کنند که به آدمی امکان رشد را ندهند ،سرانجام جامعه را بدون

آرمان و

آینده ،در نتیجه ،بدون جوان خواهندکرد .از محکها،

کارآمدترین محک درستی تعریف یک ارزش و یک آرمان آناست که

الگوهای آن ،زمان به زمان کاملتر باشند .همانطور که دانش هر نسل

بیشتر از نسل پیش و جامعتر است و دانشمندان امروز ،در قلمرو خود ،با
دانشتر از دانشمندان دیروز هستند .پس اگر استقالل و آزادی تعریف

هائی را پیدا کنند و مردمساالری سازماندهی باشد که نسل پسین از نسل

پیشین کمتر و یا حتی به اندازه او از آنها برخوردار شود ،آن تعریف
نادرست و این سازماندهی ناقص است.

● پس آن دین ،آن مرام ،آن اندیشه راهنمائی بکار جامعه میآید که بتواند
جامعه را همواره به آینده امیدوار کند ،در جهت رشد ،به پیش برد و هر

نوبت ،فرد و جمع الگوی آن ،کاملتر باشند .اگر این خاصه را نداشت و
یا از دست داد ،از موانع رشد جامعه و ناسازگار با مردمساالری میگردد.

بهترین «از خود بیگانگی سنج»ها ،این محک است .در تاریخ دینها و
عرفانها و مرامها که بنگری ،می بینی ،از یک زمان به بعد ،رشته کارها

رها شدهاند ،الگوها یا وجود ندارند و یا بیانگرهای نظام ایستا و ضد
الگوی دوران رشد هستند .آن زمان ،زمان از خود بیگانه شدن دین یا مرام
و زمان برگشت ناپذیر شدن جریان از خود بیگانگی است.
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● اندیشه راهنمای سازمانِ الگو باید توانائی تحمل رشد را داشته باشند.

در حقیقت ،طی قرنها و در جامعههای گوناگون ،بازگشت به الگوئی،

آرمان بوده و هنوز نیز هست .اما به آن دلیل که عمل بر خود میافزاید،
گذشته را هرگز نمیتوان باز ساخت .بنابراین ،اگر اندیشه راهنما و
سازمانی ،در گذشته ،بهترینها بودهاند ،نمیتوان آنها را امروز ،به عنوان
قالب بکار برد .الگو باید نیازهای امروز و فرداها را بر آورد .به سخن

رساتر ،الگو همواره باید امام باشد و پیشاپیش رود و گشاینده افقهای
آینده باشد .برای مثال ،شخصیتهائی هستند که در گذشته رهبرهای

بزرگ بودهاند .اگر نظام پندار و گفتار و کردار آنها پیگرفته شده باشد،
باید ،امروز ،الگوهای کاملتر رهبری وجود داشته باشند .اگر این الگوها
وجود نداشته باشند و کسانی بر آن شوند آن رهبران را قالبهائی بگردانند

و در آن قالبها ،به خود شکل بدهند ،رهبران بزرگ نمیشوند .میمون

هائی میشوند که ناسازگاریشان با زمان اجتماعی انگشت نماشان میکند.
و اگر بخواهند پندار و گفتار و کردار آن رهبران را سرمشق کنند ،در

صورتی به کارشان میآید که بتوانند آنان را ،در زمان حال ،فعال ،با ابتکار
و خالق و برای آینده ،الگو بگردانند.

در میان دینها ،اسالم طرح برای پرورش فردها و جمع الگو را دارد.

اما قالب کردن اسالم و از خود بیگانه کردنش در استسالم ،بنابر دو قرن
تجربه که به زمان ما میپیوندند ،همواره حرکت رشد را از کسانی که خواسته
اند به این قالب در آیند ،گرفتهاست.

 .5الگو و نظام ارزشی و آرمانها:
● اینک که دانستیم الگو بکار تقلید نمیآید و بکار ابداع و ابتکار میآید.
پس محک ارزش و کارآمدی هر الگوئی ،توانائی آن است در افزودن بر

توان ابداع و ابتکار و بدان ،پرورش دیگر استعدادها .برای مثال ،اگر
امامت به معنای رهبری بر اصل موازنه عدمی ،و در جریان رشد ،گشودن
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افقهای جدید ،در جهت رسیدن به کمال رشد در استقالل و آزادی ،بر
میزان عدالت ،بدانیم و استفاده نکردن از زور و بکار انداختن استعدادهای

خویش را ارزش و آرمان بشماریم و بپذیریم که استعداد رهبری در هر
انسان وجود دارد ،در می یابیم که رهبری نیز ،مانند علم ،باید در رشد

دائمی باشد .همانطور که عالم ،نباید واپس بماند و مرتب بر علم خویش
بیفزاید ،استعداد رهبری ،وقتی مجموعه استعدادهای آدمی فعالند ،از

رهگذر رشد ،مرتب باید خودانگیختهتر بگردد .بدان سان که زندگی
فعالیت همآهنگ استعدادها و فضلهای آدمی و عمل به حقوق ذاتی او
بگردد .چنان جریان رشد انسان بر جریان رشد دانش پرشتابتر بگردد و

دانشها و فنها و هنرها پاسخگوی نیازها انسان در جریان رشد باشند .در
حال حاضر ،رهبری سیاسی و سازمانهای سیاسی ،رهبری تعلیم و تربیت،

رهبری فعالیت اقتصادی ،رهبری هنر و  ...از رشد شتاب گیر رشتههای

مختلف علم و فن بسیار عقب افتادهاند .چراکه رهبری یافتن و بکار بردن
قدرت برای رسیدن به هدف معنی شدهاست .این رهبری ،بمثابه الگو،

بک ار افزودن بر توان ابداع و ابتکار و پیشاپیش رشد علمی قرار دادن
استعداد رهبری انسانها که نمیآیند ،به جای خود ،بکار اداره وضعیت

موجود نیز نمیآیند .از باب عبرت ،نگاه کنیم به چند و چون رهبری
دانشگاهها و مقایسه کنیم آن را با میزان رشد علمی .بدینقرار ،ارزشها
باید با دوام باشند و در آیندههای دور نیز ارزش بمانند تا بکار جامعه در

سازمان و سامان دادن به فعالیتهای حیاتی و رشد بیایند .اما برای اینکه
بتوانند ارزش بمانند ،باید حق و از ویژگی همه مکانی و همه زمانی بودن

حق ،برخوردار باشند .زندگی را عمل به حقوق کردن باید آرمانی باشد با

زمان دائمی .چراکه عمل به حقوق و رشد همه روزه میشود و نسلها که

از پی هم میآیند ،جریان رشد را مداوم میکنند .با این تفاوت ،که هر نسل
افقهای جدید را میگشاید .در حقیقت ،بهمان میزان که رشد دانش و فن

تحقق مییابد افقهای جدید گشوده میشوند و انسانها همواره امام
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هستند .یعنی در آیندهاند و ،درحال ،عمل میکنند به ترتیبی که آرمان تحقق

بجوید.

بدینسان سازمان سیاسی که بخواهد فساد نپذیرد و همواره از زمان

پیش باشد ،باید

الف .در مقام الگو ،تبلور آینده باشد و

ب .بیانگر تداوم زمان از زمانهای دور تا آیندههای دور باشد و

ج .برای آنکه پیشاپیش مسائل جامعه را حل کند و «حزب بعد از وقوع»
نباشد و پس از وقوع ،در پی چاره نشود  ،بلکه پیش از وقوع در پی

پیشگیری باشد وهمواره بایستی در آینده قرار بگیرد .همانطور که پدر و

مادر در خور این عنوان در آینده فرزند خویش قرار میگیرند و پیشاپیش
آن را آماده میکنند .بحران کنونی زمان میگوید ،سازمان سیاسی موفق آن
سازمانی است که در آینده قرار بگیرد و اسباب حرکت جامعه به آن آینده

را فراهم آورد .معنای درست بشارت ،هشدار و انذار ( )371همین است.
● زمانی میگفتند اندیشه راهنما و نظام سازمانی و ارزشها و آرمانها وقتی

بکار میآیند که استعدادهای نخبه را بپرورند و عرصه را بر آنها فراخ
کنند .اما به تجربه زمان خود که بنگریم ،میبینیم سرعت پیشرفت از سوئی
و بزرگ شدن فاصله میان چند میلیارد انسان کم و یا بی دانش با اقلیت

صاحب دانش و فن از سوی دیگر و واپس ماندن رهبریها ،از سوئی و

بزرگ شدن و بغرنج شدن مشکلها از سوی دیگر و  ...معلوم میکنند نه

مردمساالری موجود برای حل مشکلها کافی است و نه اصول راهنما و
آرمانها و ارزشها و بیانهای قدرت اندیشههای راهنمائی هستند که
بتوانند استعدادهای خداداد انسانها را بپرورند و «تولید انبوه» الگوها را

ممکن بگردانند .سازمان سیاسی درخور زمان ما و آینده ،آن سازمان سیاسی

است که بتواند دستگاه «تولید انبوه» الگوهای رهبری بگردد و ،به ترتیب
باال ،باید برداشتهای خود را از اصول راهنما ،ارزشها و آرمانها
تصحیح کند تا همگان بتوانند بالدرنگ بکار برند و رشد کنند.
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● در قدرتمداری ،هویت هر فرد به وابستگی او به سازمانی ،به مرامی یا

دینی است .این وابستگی همواره بر لیاقت و دانشمندی تقدم دارد .زیرا

بدون آن ،قدرت مدار نمیشود .یک چند از هویتها ،بدینخاطر که

سازمانهای سنتی بیاعتبار میشوند و یا قدرتمدارند ،دارند جای خود را

به هویتهائی (دینی ،جانبداری از حقوق زن ،محیط زیستگرائی و)...
میسپرند که نقش «ضد قدرت» را ایفا میکنند و میتوانند عناصر
فرهنگی نو بسازند (.)373

از جمله راهحلهایی که پیشنهاد شدهاند ،یکی ایناست که هر عضو،

به صفت شخص خویش و بنابر توانائی استعدادهایش ،در جامعه ،داوطلب

خدمتی بگردد .اما اگر قدرت مدار بماند ،حتی اگر اعضای یک سازمان
خود را به صفت شخص و برابر استعدادهایی که دارند ،داوطلب خدمت
کنند ،از سازمان کسب هویت و اعتبار خواهند کرد .مگر اینکه هر عضو

سازمان ،وقتی خود را به جامعه معرفی میکند ،الگو باشد .اگر چنین شود،
مثل دوران پیامبر ،الگوها سند درستی اندیشه راهنما و روشی میشوند که

اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی بود .و گرنه ،اسالم پوشش ضعف ها

میگردد.

در سازمانهای سیاسی ،افراد یا از راه ناتوان تصور کردن خویش،

عضویت میجویند و یا برای سازمان را به خدمت گرفتن و وسیله رسیدن
به قدرت کردن .در سازمانی سیاسی که بکار زندگی امروز و فردا بیاید ،هر

کس به اتکای فضلهایی که دارد باید عضویت بجوید و رابطههای

سازمانی بر اساس فضلها ،تنظیم شوند .همانطور که در یک محیط علمی
آزاد چنین است .بدینسان کسی که الگو نیست و نامزد خدمتی میشود،
سازمان سیاسی در خور این عنوان ،باید از او تبری بجوید .بیاد بیاورید

خطای بزرگ را در انتخابات اولین مجلس دوران جمهوری .کسانی از
سوی دفاتر هماهنگی معرفی شدند که الگوی اندیشه راهنمای انقالب
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نبودند .بیاد بیاورید زیان بزرگ را که اینان به مردم ایران و مردمساالری

و انقالب بزرگشان وارد آوردند.

● در قانونهای اساسی که بنگرید تفاوت را آشکار مییابید :وقتی قدرت

مدار میشود ،اصلها که به مقامها راجع میشوند ،اختیارات را بر می

شمرند .گاه فراموش میکنند ،از مسئولیتها و وظائف ،ذکری به میان
بیاورند .گر چه میگویند اختیارات برای انجام وظائف به این و آن مقام

داده میشوند ،اما راست بخواهی قدرت ارزش و «رسیدن به قدرت» آرمان

است .حق ایناست که هنوز در جامعه ،مسئولیت ارزش و آرمان نشدهاست.

روش تعلیم و تربیت آن نیست که بُعد بزرگ انسانیت انسان که ترجمان

استعدادهای رهبری ،ابداع و ابتکار ،دوست داشتن ،رشد کردن در
دادگستری ،مستقل و آزاد زیستن و  ...راحتی بیاد انسان بیاورند و چنان

کنند که او مسئولیت سیاسی را اندازه میزان پیشرفت در پرورش

استعدادهای خویش بداند .وقتی هم به کودک مسئولیت شناسی می آموزند،

مسئولیت در برابر قدرت است (. )372

سازمان سیاسی درخور مردمساالری ،سازمانی که استقالل و آزادی را

هدف قرار میدهد ،نخست باید مسئولیتها را مشخص و سپس به اندازه

هر مسئولیت ،اختیار تفویض کند .هر عضو با قبول مسئولیتی به عضویت
در آید .این قدم اول در رفتن سازمان به سوی مردمساالری بر اصل

مشارکت است .در عین حال قدمی بزرگتر به سوی تغییر بنیادی است
که ،بدان ،انسانها گوهر انسانیت خویش را باز مییابند .و وقتی انسان
شدند ،زندگی عمل حقوق و رابطهها رابطههای حق با حق میگردند .انسان

والدتی نو میکند.

● حزب امام ،وقتی میتواند در آینده قرار بگیرد و در زمان حال عمل کند
که سبقت گرفتن از خویش و ،به طریق اولی از جامعه ،را صفت و مسئولیت
امام بداند و دائم در حال قیام به این مسئولیت باشد .اقتضاء و دلیل این
آمادگی برنامه عمل برای تدارک فرداها است .برنامه عمل ترجمان اصول
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و اندیشه راهنما ،وضعیت سنجی به قصد تعیین آن بخش از آرمانها است
که ،در یک دوره ،با امکانات موجود یا امکانات ایجادکردنی ،قابل

حصول باشند.

با وجود این ،بسا میشود که عوامل بیرون از مهار ،در جامعه و بیرون

از جامعه ،وضعیتهائی را پیش میآورند که یا سازمان نتوانستهاست،
پیشاپیش ،احتمال پیش آمدن آنها را بدهد و یا این توانائی را داشته اما

نتوانستهاست مانع از وقوع آنها شود .برای مثال تجاوز عراق به ایران-

که از پیش میدانستیم که روی خواهد داد -چاره کدام است؟ سازمانی که
بخواهد در آینده قرار بگیرد و در حال ،برای تحقق بخشیدن به آن آینده،
عمل کند ،بنابراین ،نخواهد غافلگیر شود یا در عین آگاهی و با وجود

هشدار دادن ،بکاری توانا نباشد ،باید از طریق مردم عمل کند .سازمان و

اعضای آن باید بدانند که هیچکس نمیتواند دیگری را رهبری کند .هر

کس خود خویشتن را رهبری میکند .پس سازمان برای آن است که ،در
آن ،اعضاء استعدادها ،بخصوص استعداد رهبری خویش را بپرورند .در

رابطه با جامعه نیز ،سازمان جامعه را نمیتواند رهبری کند ،بلکه با دادن

اطالعها و بشارت و هشدار و انذار ،با تعالیم اصول راهنما و نظام باز می

تو اند جامعه را به مسئولیت بخواند و استعداد رهبری را که در فرد فردِ
مردم هست ،بیادشان بیاورد .الگوی زندگی را عمل به حقوق کردن برای

مردم بشود و مردم را به عمل کردن به حقوق خویش برانگیزد ،چنانکه

زورپرستان نتوانند والیت را از جمهور مردم بستانند .هرگاه سازمان چنین

کند ،جامعه به مسئولیت برمیخیزد و سازمان بمثابه الگو و جهت یاب،

جهت را به مردم نشان میدهد.

عمل کردن از طریق مردم وارونه کاری است که حزبها در حال حاضر

میکنند .چرا که مردم از راه حزبها عمل میکنند .از اینروست که در

مردمساالری ،حزبها به قدرتی که دولت است ،نزدیک و از جامعه دور
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شده و در معرض انواع فسادها قرار گرفتهاند .عمل از طریق مردم ،سبب

میشود

الف .حزب از اندیشه راهنما و هدفهای خویش منحرف و گرفتار فسادها

نشود .و

ب .جامعه نیز در رشد سبقت بگیرد .و
ج .مسئولیت و امامت تعمیم پیدا کند و مردم در اداره امور خویش شرکت

کنند .و

د .بذرهای استعدادها که مجال شگفتن نیز پیدا نمیکردند ،در مزرعه

جامعه ،برویند .و

ه .افق آیندههای دور نیز باز شوند و تضادها از شدت و زورپرستی از اعتبار
بیفتند و رابطهها از بار زور بیاسایند.

و ...

● سازمان سیاسی ،به صفت جامعه امام و نیز در پندار و گفتار و کردار
روزانه اعضای خویش ،از راه مبارزه با کیش شخصیت ،خود و اعضای

جامعه را از افتادن در مرداب قدرت مداری باز میدارد .کاری بیشتر از
این میکند :وقتی کیش شخصیت نیست ،آدمی نیازها را با فعالیت
استعدادهای خویش بر میآورد .اما وقتی شخصیت خویش را کیش خود
یا دیگران یافت ،زندانی آن میشود و از رشد میافتد .بزرگترین آفت

استعدادها ،کیش شخصیت است و بزرگترین کار و دائمیترین کار و
آرمانیترین کار ،جهاد اکبر است .زیرا به این جهاد است که انسان بر اصل

توحید ،مدار پندار و گفتار و کردار خویش را باز نگاه میدارد و از زندان
مدار بسته مادی ↔ مادی به مدار باز مادی  معنوی در میآید .روش
مبارزه با کیش شخصیت را کتاب در کیش شخصیت میتوان یافت

(.)371
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انتشار کتاب به تأخیر افتاد و مطالعه و تحقیق ادامه یافت .اینک در

 23اردیبهشت  ،3131باگذشت  33سال ،در دموکراسیها بر اصل
انتخاب ،مشکلهائی که سازمانهای سیاسی با آنها روبرویند ،حل نشدهاند و

کاستیها برجایند .راست بخواهی بر مشکلها و کاستیها افزوده نیز شده

اند .دلیل آن نیز ایناست که سامانه مشکل ساز مشکل حل نمیکند و

مشکل بر مشکل میافزاید .کاستی حاصل سازماندهیها و فعالیتها برای
رسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت هستند ،پس کاستیها هم برهم افزوده

میشوند .مطالعهای که حاصل آن را در فصل چهارم میآورم ،هم گویای
دقت مطالعه پیشیناست و هم میآموزد چرا باید مطالعه را پیگرفت و هم

میگوید وقتی مشکلها بموقع حل نمیشوند و کاستیها درجا رفع نمی

گردند ،وضعیت ،زمان به زمان ،وخیم تر میشود .بنابر روش ،راهحل هر
مشکل و شیوه رفع هر کاستی که پیشنهاد شدهاند و یا پیشنهاد کردهام،

مورد به مورد ،ارائه میشوند:
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فصل چهارم
بحران شدت گیران ادامه مییابد
از اردیبهشت  3174تا اردیبهشت  33 ،3131سال میشود که از
تاریخ تألیف این بخش از کتاب میگذرد .چون این امرهای واقع مستمر

بودهاند که یافته و ،در رابطه بایکدیگر ،واقعیت را آنسان که هست گفته

اند ،پنداری این بخش هم امروز تألیف شدهاست .از اینرو ،بعنوان

حاصل سخن ،ویژگیهای وضعیت احزاب سیاسی و رهبری سیاسی در
دموکراسیها بر اصل انتخاب را فهرست میکنم و اینکار را با مراجعه با

مطالعههای جدید انجام میدهم:
 .3تحول سازمانهای سیاسی ،عنان به عنان تحول جامعهها ،انجام نگرفته
است .نتیجه ایناست که حزبها دیگر ترجمان خواستهای گروهبندیهای
اجتماعی که در گذشته از آنها نمایندگی میکردند ،نیستند .زیرا گروهبندیها

نیز دیگر گروه بندیهای پیشین نیستند ( .)374برای مثال ،در گذشته ،در

محدوده هرجامعه ملی ،طبقه کارگر خود را با «طبقه سرمایهدار» طرف

میدید ،اینک ،در آنچه به اقتصاد مربوط میشود ،مرزهای ملی درحال
محو شدنند و کارگران ،خویشتن را در معرض رقابت مهاجران و نیز

کارگران جامعههای دیگر میبینند .سرمایهداران نیز «فراملی» گشتهاند.

ترکیب جامعههای شهری و نیز جامعههای روستائی دیگر شدهاست .در این
ترکیب ،مرزهای طبقاتی پیشین دیگر همانها نیستند که بودند .رابطههای

مسلط – زیر سلطه در سطح جهان و در درون هر جامعه و نیز از پیش
مصرف کردن و از پیش متعین کردن آینده و تخریب نیروهای محرکه در

سطح جهان و در سطح هرکشور ،سبب انباشته شدن مسئلهها برهم گشته و
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سازمانهای سیاسی پیشین را ناکارآمد کردهاست .این ناکارآمدی هم بخاطر
خالی شدن این سازمانها است و هم بخاطر تحول در سطح هرجامعه و در

سطح جامعه جهانی است.

راهحل تحول کردن و دمساز شدن با تحول در سطح جامعه ملی و

جامعه جهانی و از نو پرشدن از مرام درخور و سازماندهی بایسته و جا
گرفتن در جامعه مدنی است و این کاری بغایت سخت است زیرا:
 .2سازمانهای سیاسی افزون بر از دست دادن پایگاههای اجتماعی پیشین،
گرفتار خالء اندیشه راهنما و خالء آرمان و بنابر این ،خالءالگو گشتهاند

و نمیتوا نند نقش بدیل را ،برای جامعه  ،در تحولش ،بازی کنند .روشن
سخن اینکه این سازمانها نمیتوانند آینده را در وجود خود حال کنند و

جامعه نمیتواند آینده خود را در وجود آنها ،شفاف ،ببیند.

«ایدئولوژی مرد» و غرب از تولید اندیشه راهنما ناتوان است ()375

امر واقعی گشتهاست .و "انسان برای ایدئولوژی یا دین است "،جای خود
را به "مرام و دین برای انسان است" میسپارد .باوجود این ،تمایلهای

مختلف لیبرالیسم ،بعنوان ایدئولوژی سرمایهداری ،نمردهاست .اگر قول

فوکویاما ( )376در باب پایان تاریخ ،بیانگر واقعیت نیست ،در جامعه

های دارای دموکراسی بر اصل انتخاب ،لیبرالیسم ،در اساس خود ،از سوی
اکثریت بزرگ تمایلهای چپ و راست پذیرفته شدهاست (.)377

اما سازمانهای سیاسی الگوهای جهت یاب تحول جامعهها نیز نیستند.

هم بدینخاطر که بیش از پیش ابزار سیاست بمثابه تحصیل قدرت و حفظ
آن ( )378شدهاند و هم بدینخاطر که فاقد دیدگاه دراز مدت هستند.
بنابراین نمیتوانند آرمانی را پیشنهاد کنند و خود را الگوی آن بگردانند

( .)373و هم بدینجهت که در درون خود ،رابطه قوا برقرار کردهاند و
سازمان آنها یک جامعه الگو نیست .و هم بدین جهت که کمتر وسیله مهار
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دولت توسط مردم و بیشتر وسیله مهار مردم توسط دولت و سرمایهداری

جهانی گشته ،هستند:

 .1در جامعههای غرب ،نسل جوان مسئلهای که باید حل کرد نبود .آرمانها
وجود داشتند و نسل جوان رسالت و مسئولیت متحقق کردنها آنها را برعهده

میگرفت .هم قشرهای مختلف مردم آرمان میداشتند و هم نقش
سازمانهای سیاسی این بود که الگو و بدیل جامعه در تحول خویش بگردند.
در حقیقت ،از دو نوع بدیل ،یکی بدیل یکدیگر شدن در تصدی دولت و

دیگری الگو و راهبر گذار از نظام اجتماعی موجود به نظام اجتماعی

مطلوب گشتن ،این دومی بود که ویژگی سازمان سیاسی بشمار میرفت.

و امروز ،نسل جوان بدبین و براین باور است که زندگی او بدتر از زندگی

نسل پدر و مادرها میگردد ( .)381این نسل خود مسئله گشته و به وقت
انتخابات ،سازمانهای سیاسی برای حل مسئله راهحلها پیشنهاد میکنند.

این سازمانها کمتر الگو و بدیل تحول نظام اجتماعی و بیشتر بدیل یکدیگر
در تصدی دولت شدهاند .دیگر نه آرمانی را پیشنهاد میکنند و نه الگوئی

هستند .مسئلهای که جوان ،خود ،شدهاست سختتر میشود و بحران هویتی
که سازمانهای سیاسی بدان گرفتارند حادتر میگردد (.)383

 . 4سازمانهای سیاسی که روزگاری دانش را مایه کار خود کرده بودند،
حتی سازمانهای سیاسی لیبرال که جانبدار حکومت دانشمندان بمثابه

«نخبگانی» رها از بند سود و زیان و مجری اوامر و نواهی علم بودند
( ،)382پیشاروی دستآوردهای دانش ،خویشتن را ناتوان میبینند .زیرا
احکام جزمی پیشین را دانش جدید از اعتبار انداختهاست .از جمله ،ماده

و جبر  ،بنابر این ،مدار بسته زندگی که مادیون بدان قائل بودند (.)381

بدینسان ،خالی شدن از مرام همراه شدهاست با لزوم رها کردن علم بمثابه
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ایدئولوژی .گرایشهای چپ بیشتر از گرایشهای لیبرال با این مشکل

روبرویند.

از آنجا که سازمانهای سیاسی ،بیشتر چپ  ،معانی به حق و استقالل

و آزادی و عدالت و رشد میدادند که مانع از ارزشهای همهمکانی و همه

زمانی گشتن و رعایت شدنشان میشد ( ،)384پس نمیتوانستند عدالت
را بمثابه میزان اندریابند  .طرفه اینکه علم خویش را – در واقع تصوری

که در سرداشتند – وسیله رد کردن حق و عدل و استقالل و آزادی و معنی

دلخواه دادن به رشد نیز میکردند .نتیجه این شد که خالء بزرگ پدید آمد

و این خالء رااست که افراطیها پر میکنند.

 . 5بنابراین بود که سازمانهای سیاسی جامعه مدنی را محل زندگی و
فعالیتهای خود کنند و وسیله مهار دولت توسط جامعه ملی باشند .اما

بتدریج که خالی میشدند ،چون بنابرقاعده ،خالء را قدرت (=زور) پر می

کند ،تغییر محل دادهاند .این امر که سازمانهای سیاسی با در اختیار گرفتن
دولت آزادیها را محدود میکنند و حتی گرایشهای چپ برنامههائی را به

اجرا میگذارند که قشرهای وسیع مردم را تحت فشار شدید اقتصادی
قرار می دهند ،گویای نزدیک شدن بیشتر سازمانهای سیاسی به دولت و
دور شدن آنها از جامعه مدنی است (.)385

این تغییر محل بس تعیین کننده ،سازمانهای سیاسی را به شرکتهای

مهندسی در خدمت مشتریان یعنی جمهور مردم بدل کردهاست (. )386

نظام سرمایهداری مسئلهها بر مسئلهها میافزاید و هشدار دهندگان پیدرپی
هشدار میدهند حیات بر روی زمین درخطر است ( )387و احزاب

سیاسی ،جز برنامههای کوتاه و حداکثر میان مدت ،نمیتوانند تهیه و ارائه
کنند .این برنامهها را به جامعههای خود پیشنهاد میکنند .بگاه انتخابات،

مردم چنانکه پنداری کاال میخرند ،این یا آن برنامهرا انتخاب میکنند.

چون آرمان وجود ندارد ،رأی دهندگان خواستار انجام فوری برنامهها و
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حل مسئلهها میشوند .امری که میسر نیست .نتیجه آن بحران شدت گیر بی
اعتمادی به رهبران و سازمانهای سیاسی است.

حاصل اول و مهم این ویژگی که سازمانهای سیاسی جستهاند ،ناممکن

شدن حکومت یک حزب و جبهوی شدن روز افزون اداره دولت است.

حتی در انگلستان و امریکا نیز ،در بیرون از دو حزب حکومتگر،
سازمانهای سیاسی پیدا شده و بزرگ میشوند و ائتالف و تعامل برای

حکومت کردن را ناگزیر میکند.

 .6ناتوان شدن دولت ،در فراگرد «جهانی شدن» ،احزاب سیاسی را بازهم

ناتوان تر کردهاست ( .)388این ناتوانی ،در سطح اروپا ،سه تمایل بزرگ

را بوجود آوردهاست :تمایل جانبدار تشکیل دولتی واحد در سطح اروپا و
تمایل بازگشت به دولت ملی و تمایل به استقالل بیشتر برای دفاع از

«منافع ملی» هم در سطح اتحادیه و هم در سطح جهان ( .)383بخصوص
که در اتحادیه ،قدرت اقتصادی برقرار شدن رابطه مسلط – زیر سلطه را

اجتناب ناپذیر میکند .زمانی فرانسه و آلمان محور بودند و حاال این آلمان
است که موقع متفوق جستهاست.

در جهان ،پیدایش واحدهای بزرگ ،روابط قوا در سطح جهان و در

سطح جامعهها را جز آن کردهاست که در قرن بیستم بود .بقای جامعهها و
رشد آنها ایجاب میکند که ،عمل به حقوق ملی و حقوق شهروندی ،جامعه
ها را صاحب سرنوشت خویش کند.

اما ،هم در غرب که دارای موقعیت مسلط است و هم در کشورهائی

که بمثابه «قدرت»های جدید سر بر میآورند ،سازمانهای سیاسی از حقوق

ملی و حقوق شهروندی خالی و از «منافع» پر میشوند .آن خالی شدن و

این پرشدن بسا عامل شدت گرفتن بحران در درون سازمانهای سیاسی و در

رابطه آنها با جامعههای خویش است:
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 .7کار دفاع از حقوق انسان به سازمانهای مدافع این حقوق و کار دفاع از
حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به سندیکاها بازگذاشته شدهاند.

حقوق ملی نیز جای خود را به منافع ملی سپردهاند که از دید «قدرت ملی»

تعریف میشوند .تصدی دفاع از این منافع نیز با دولت است .برای
سازمانهای سیاسی ،وقتی بدیل و الگوهای تحول اجتماعی نیز نیستند ،چه

کاری میماند؟ این پرسش است که زمان به زمان پاسخ دادن به آن مشکل
تر میشود.

ارزش برین شدن «منافع» ،در درون سازمانهای سیاسی ،گروهبندیهائی

را بوجود آوردهاست که برسر «منافع» (= قدرت) بایکدیگر مبارزه می

کنند .پیش از این ،مبارزه گروهبندیها در درون سازمانهای سیاسی ،پوشیده
از چشم و گوش مردم انجام میگرفت ،اما به یمن گسترش شگرف وسائل

ارتباط جمعی ،اینک زیر چشم و گوش مردم انجام میگیرد .نتیجه اول آن

بیاعتماد شدن به احزاب سیاسی از سوئی و پیدایش پدیده جدیدی در
جامعهها از سوی دیگر است :شخصیت ملی .وجود این شخصیت امر
جدید نیست .تنها رابطه چنین شخصیتی با حزب جز آناست که پیش از

اینبود .حاال دیگر ،سازمان سیاسی وسیله کار چنین شخصیتی است و باید

پیآمدهای کارنامه او را ،از خوب و بد ،تحمل کند ( .)331برای او فرّه
قائل شدن و خویشتن را در اختیار او گذاشتن ،هم بخاطر برآوردن
نیاز قدرت است و هم توجیه کننده تسلیم اراده او شدن حتی وقتی

تجاوز به حقوق را رویه میکند.

نتیجه دوم آن ،آسان شدن انشعاب در احزاب سیاسی و نتیجه سوم و

مهمترش ،کاهش شمار اعضاء و ضعیف شدن شبکههای حزب در سطح
کشور است .این سه پیآمد ،حزبهای سیاسی را بیشتر حزبهای کادرها و

کمتر حزبهای «توده»ها کردهاند .از اینرو ،اعتبار احزاب سیاسی دیگر نه
مرام و برنامه پیشنهادی که به شمار کادرهای آن است .زیرا بهنگام رأی
دادن ،رأی دهنده میباید ببیند کدامیک از پیشنهاد دهندگان برنامهها،
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کادرهای الزم برای حکومت کردن و اجرای برنامه پیشنهادی را دارند.

برای مثال ،حزبهای کمونیست اروپائی ،زمانی بزرگترین حزبها
بودند .اما کوچک شدهاند و میشوند« .مرگ ایدئولوژی» تنها دلیل آن
نیست ،این واقعیت که این حزبها شخصیت پرور نشدند ،از دهه پایانی

قرن بیستم بدینسو ،دلیل قابل مشاهدهتری است .در حقیقت ،زندگی و یا
مرگ سازمانهای سیاسی بستگی مستقیم دارد به توانائی آنها در پرورش

استعدادها ،آنهم در دورانی که کار سازمانهای سیاسی ،به قول پوپر بیشتر
مهندسی است (.)333

 .8در «عصر ایدئولوژیها» ستیز بر سازش غلبه داشت .حزبهای سیاسی
خود را نمایندگان گروهبندیهای اجتماعی «دارای منافع متضاد» تعریف

میکردند .با آنکه در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم« ،برابری
ثروت یک درصد با  33درصد جمعیت جهان» ،انگیزه جنبشها در

کشورهای دارای مردمساالری بر اصل انتخاب است ،اما بخاطر آنکه
گرایشهای چپ نه الگو ونه بدیلی هستند که آرمانی را مجسم بگردانند،

سازش بر ستیز غلبه کردهاست .یک رشته مرزها ،از پی یکدیگر ،از میان

برخاستهاند .واپسین مرزی که برجا ماندهاست ،مرز تعلق داشتن به

جمهوری است .این مرز مانع از آن میشد که گرایشهای افراطی ،بخصوص
راست افراطی ،قوت بگیرد .اما در یکچند از کشورها (اتریش و هلند و

کشورهای اروپای شرقی) این مرز از میان رفتهاست و در کشورهای دیگر
نیز درحال از میان رفتن است (.)332

اما اگر هم با ت موافقت کنیم در این باره که دموکراسی عبور مداوم

از ستیز به سازش است ( ،)331از آن چه میماند اگر سازمانهای سیاسی

بیانگر ستیزها نباشند و درپی سازشها باشند؟ آیا دموکراسیها در معرض

فرسایش قرار نمیگیرند و ستیزهائی که نظامهای اجتماعی اجازه طرح

شدنشان را نیز نمیدهند ،از رهگذر بحرانها و انفجارهای پیدرپی ،خود
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را مطرح نخواهند کرد ؟ این پرسشی است که فراوان مطرح میشود اما

پاسخها همسان نیستند :بحرانها و انفجارها ناگزیر شدهاند و میشوند.
زیرا ترسها مانع از انقالب میشوند وقتی نه الگو وجود دارد و نه بدیل و

نه آرمان .پاسخی است که تکرار میشود ( .)334اال این که پاسخی بیشتر
اعتبار جستهاست که میگوید :غرب از تولید اندیشه راهنما ،ناتوان گشته

است ( )335و بدون آن ،نه آرمان تحقق یافتنی و نه الگو و نه بدیل وجود
داردند .باقی میماند گردبادهای زودگذر .اما آیا این گردبادها میتوانند به
یک طوفان بنیان کن سربازکنند؟ آیندهای که نسل امروز را میترساند،

موجب ترس از جنبش شدهاست .آما فعلپذیرانه تسلیم سرنوشت شدن،
یکی از دو پویائی را به دنبال میآورد :پویائی انقالب و یا پویائی مرگ

()336
 . 3این زمان ،ترسها بیشترین تأثیر را در جلب مشتری به احزاب سیاسی
دارند .احزاب راستگرا و بیشتر از آنها ،احزاب راستگرای افراطی نان

ترسهائی را میخورند که یا هستند و یا خود ایجاد میکنند:

 .333دیرپاترین ترسها ،ترس از «غیرخودی» است .توضیح اینکه رأی

دهندگان ،کمتر دلیل صحت پیشنهادها را در خود آنها و بیشتر در گوینده

آنها سراغ میکنند .لذا ،آنها که عادت کردهاند به چپ رأی بدهند ،از آن
میترسند که راستها برنده شوند و «امتیازهای بدستآمده» را از چنگ
آنها بدرآورند .و آنها که به راستها رأی میدهند از آن بیمدارند که هرگاه

چپها برسرکار آیند ،بردرآمدهاشان مالیات وضع کنند و بسا دارائیهاشان
را از دستشان بدرآورند.

 .332خود را از خانواده چپ و یا از خانواده راست دانستن و «بنابر سنت»

به چپ و یا راست رأی دادن ،ترس دیگری را ایجاد کردهاست که اینک

شدیدتر نیز شدهاست .زیرا بحران هویت از بحرانها و ترسها ،بخصوص

ترس از آینده ،تغذیه میکند ،بنابراین ،تشدید میشود.
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با اینحال از دهه واپسین قرن بیستم بدینسو ،احساس «همبستگی

خانوادگی» کاهش یافتهاست .اما بحران هویت برجاست و شدت نیز می
گیرد .حاال دیگر موضوع کار احزاب سیاسی نیز گشتهاست (.)337

 .331امید به آینده جای خود را به ترس از آینده سپردهاست .ترسها از آینده
نایکسان و القاءکنندگان و سودبرندگان از آنها نیز ،از چپ تا راست هستند:

● راست افراطی میترسانند از موجهای مهاجرت که از «دنیای گرسنه»
بسوی غرب روانند و ناامنی و بسا از دست رفتن فرهنگ و هویت را ببار

میآورند.

● راستهای «معتدل» میترسانند از رقابتهای اقتصادی و تروریسم و

جنگها که غرب را میتوانند درگیر کنند ،بخصوص ،فرار سرمایهها و

استعدادها هرگاه قید و بندها از دست و پای کارفرمائیها برداشته نشوند.

● سوسیال دموکراتها قشرهای میانه و نیز کارگران «یقه سفید» را از از
دست دادن وضعیت و موقعیت خود میترسانند .مهار بازار «فرآوردههای

مشتق» و وضع مالیات برآنها و همسان کردن مقررات در سطح غرب و بسا
جهان را بعنوان راهحل پیشنهاد میکنند (.)338

● «سبزها» میترسانند از خطر مرگی که در کمین حیات طبیعت نشسته

است .وسیله کار سیاسی کردن جانبداری از محیط زیست ،از دید شماری

از سبزها ،به زیان جنبش است و خطر را قطعی میکند و بنظر جمعی دیگر
از آنها ،به جنبش سبز امکان میدهد وضع قوانینی را تحمیل کند که اگر

اجرا شوند خطر مرگ را دور میکنند (.)333

● چپتر از سوسیال دموکراتها و «چپهای افراطی» نسل امروز را از

آیندهای میترسانند که سلطه سرمایهداری بر زندگی انسانها کامل میشود و
انسانها زندگی بردگان را خواهند یافت ( .)211واقعیتهائی از این نوع

که درصد مزدها از  51درصد در سالهای اول بعد از جنگ به  11درصد
ارزش افزوده کاهش یافته و نابرابریها در سطح کشورها و در سطح جهان،
همچنان رو به افزایش هستند ،خمیرمایه استدالل آنها است.
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 .334بدین قرار ،اگر مرزهای پیشین یا از میان رفته و یا قابل عبور شده
اند ،ترسها مرزهای جدید ایجاد کردهاند .این ترسها همگانی شدهاند:

● ترس از جنگ و تروریسم و ناامنی توجیهگر جنگ با «تروریسم بین
المللی» که گفته میشود تا دهههای آینده ادامه خواهد داشت.

● ترس از مواد مخدر و دیگر آسیبهای اجتماعی که فرآورده «جهانی شدن»
به معنای بازتر شدن مرزها هستند،

● ترس از موجهای مهاجرت از سوئی و ترس از پیر شدن جامعههای غرب
از سوی دیگر،

● ترس از بیماریها باز بخاطر جهانی شدن و آسان گشتن انتقال بیماریهای
مسری از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند.

● ترس ناشی از پیشخورکردن و در همان حال از پیش متعین کردن آینده
که سبب دادن هشدارها نسبت به غیر قابل ادامه بودن این سامانه تولید و

مصرف گشتهاست.

● ترس از جهانی شدن و رها گشتن ماوراء ملیها از هرگونه مهار و در
همان حال ،مهار آنها بر زندگی امروز و فردای انسانها .و

● ترس از ابهام :جامعههای امروز ،از چون و چرای وضعیتی که درآنند

سردرنمیآورند .آینده را نیز پرده ضخیم ابهام پوشاندهاست و سازمانهای

سیاسی بهجای آنکه این پرده را کنار بزنند و آینده را روشن کنند تا که نسل
جوان بتواند درپی متحقق کردن آرمانی بگردد ،آن را وسیله ترساندن

«مشتریها» یعنی رأی دهندگان کردهاند (.)213

 .31لباس ابهامکه سازمانهای سیاسی برخود پوشیدهاند ،در شمار عواملی
است که بخشی از جامعه را بیتفاوت کردهاند .امروز ،در دموکراسیها،

بنابر مورد ،از  51تا  21درصد رأی دهندگان ،به پای صندوقهای رأی
نمیروند و رأی نمیدهند .ابهامهای همگانیتر عبارتند از:
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 .3133ابهامی که مانع از دیدن هویت نامزدها میشود .این ابهام وسائل
ارتباط جمعی را برآن داشتهاست که ابهام زدائی از هویت نامزدها،

بخصوص وقتی نامزد ریاست جمهوری هستند ،را موضوع کار همه روزه

خود کنند.

 .3132ابهام در برنامههای پیشنهادی به مردم که دیدگان عقول مردم را از
مشاهده چند و چون آنها باز میدارد .حاال دیگر رأی دهندگان متقاعد

شدهاند که بدستآورندگان اکثریت ،بسا نیمی از برنامه پیشنهادی خود را
نیز اجرا نمیکنند.

برنامهها شفاف نیستند به این دلیل که وضعیت دولت و کشور آنسان

که هست ،بر تهیه کنندگان برنامهها شناخته نیست .و نیز به این دلیل که
حزبهای بزرگ جرأت نمیکنند وضعیت را برای مردم تشریح کنند و

برنامهای را پیشنهاد کنند که رأی دهندگان را از بیم سختیها که باید
تحمل کنند ،از رأی دادن به آنها منصرف میکند.

 .3131ابهام درباره توانائی اداره کشور .فرض ایناست که حزبهای
کوچک این توانائی را ندارند و رأی دهنده باید «رأی مفید» بدهد .یعنی

به حزبهای بزرگ که میتوانند کشور را اداره کنند ،رأی بدهد .باوجود
این ،چون احتمال تحصیل اکثریت کم شدهاست ،ائتالف پایدار
سازمانهائی که بتواند در طول یک دوره ،کشور را اداره کنند ،ابهامی است
که ،در هر انتخابات ،حربه حزبهای رقیب برضد یکدیگر است.

 .3134ابهام در دخل و خرج سازمانهای سیاسی .تأمین هزینهها که مرتب
سنگینتر میشوند ،این سازمانها را ناگزیر از ارتکاب انواع فسادهای مالی

میکند .وقتی بنام حزب اختالس و «درصد» و «کمیسیون» گرفتن مجاز

شد ،شخصیتهای سیاسی نیز به فساد آلوده میشوند .از اینرو ،در برخی از

دموکراسیها ،هزینهها ،تحت شرائطی ،از بودجه دولت پرداخت میشوند.

امری که در امریکا واقع و موجب شگفتی و نگرانی شد ایناست:

دیوان عالی امریکا ،کمک اشخاص و شرکتها به احزاب سیاسی را بند
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«محدود» رها و نامحدود گرداند .رأی دادگاه این نگرانی را بوجود آورد

که اقلیت کوچک صاحب سرمایههای عظیم صاحب اختیار رئیس
جمهوری و دو مجلس نمایندگان و سنا بگردد .چرا که هزینههای تبلیغاتی
و غیر تبلیغاتی احزاب سیاسی را اینان تأمین میکنند .تحقیقی بر ایناست

که هم اکنون ،امریکا تحت اداره یک الیگارشی است (.)212

 .335ابهام در سیاستهائی که سازمانهای سیاسی بکار میبرند وقتی اداره
دولت را از آن خود میکنند .برای مثال ،حکومتهای امریکا و انگلستان،
با استفاده از ابهام و بکار بردن دروغ ،به مردم این دو کشور باوراندند که

جنگ با افغآنستان و عراق هم اجتناب ناپذیر است و هم فوریت دارد.
یک دهه بعد از جنگ ،هنوز اکثریت بزرگ مردم این دو کشور نمیدانند

انگیزه و یا انگیزههای واقعی که آقایان بوش ،رئیس جمهوری امریکا و

بلر ،نخست وزیر انگلستان ،را به جنگ برانگیختند،کدام بود و یا کدامها
بودند.

تنها در بعد سیاسی نیست که پرده ابهام تدبیرها را میپوشاند ،در

بعدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز همین پرده تدبیرها را می

پوشانند .از اینرو ،زندگی در دموکراسیها برپایه انتخاب ،گرچه زندگی در
تاریکی استبداد نیست اما زندگی در روشنائی استقالل و آزادی نیز نیست.

زندگی در تاریک و روشن است .از اینرو ،همه چیز را باید خاکستری
دید (.)211
 .33معیارهای جذب و دفع را پیش از این ایدئولوژی معین میکردند.
وقتی ایدئولوژیها اعتبار باختند« ،ارزشها» راهنمای جذب و دفع شدند.

«ارزشهای دموکراتیک» و «ارزشهای جمهوری» توجیه کننده تعیین خط
و مرزها گشتند .اتحاد با افراطیهای راست و چپ را این ارزشها ممنوع

میکردند .اما بتدریج ،این «ارزشها» کم رنگ شدند و «عملو واقعیت

گرائی» توجیهگر رفتارهای سیاسی سازمانها و شخصیتهای سیاسی شد.
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ائتالف با راستهای افراطی در انتخابات و در تشکیل هیأت وزیران،
نخست در اتریش باب شد.

تحول سازمانهای سیاسی در دموکراسیهای کنونی و قوت

گرفتن گرایشهای افراطی ،درس عبرت بزرگی است :ارزشها از هر
نوع ،در اندیشه راهنما است که تعریف پیدا میکنند .وقتی اندیشه

های راهنما اعتبار میبازند ،ارزش قابل تعریفی برجا نمیماند .زیرا

هر ارزشی تعریفی میخواهد و هر تعریفی بیانگر اندیشه راهنمائی
است .راست بخواهی ،چون به قدرت که جز رابطه قوا نیست،

اصالت داده میشود ،داشتن و نگاهداشتن قدرت محور پندارها و

گفتارها و کردارها میگردد .لذا ،هر ارزشی ،بنابر این یا آن توقع
قدرت ،این یا آن تعریف را پیدا میکند و بنمایه هر تعریفی نیز

قدرت (= زور) است .از اینرو است که جذب و دفع قدرت فرموده
و نیز تعریفهای ارزشها همواره در قید ابهام هستند.

بدینقرار ،جذب و دفعها وجود دارند اما با دو ویژگی جدید :تعریف

های «ارزشها» قابل تغییر هستند و تبری و تولیها نیز مالکی جز «توقع
روز» قدرتمداری ندارند.

حقوق میتوانند ،بر وفق ویژگیهای حق ،تعریف شوند و مالک

مخالفت و موافقت و تبری و تولی و بسا دوستی و دشمنی ( )214بگردند.
بدیهیاست با داشتن این یا آن بیان قدرت درسر ،نمیتوان حق را به
ویژگیهایش تعریف کرد .چنین تعریفی بر اصل موازنه عدمی و در بیان

استقالل و آزادی میسر است .از اینرو ،در جمهوری شهروندان و
سازمانهای سیاسی که در این جمهوری نقش پیدا میکنند ،این میزان

عدالت است که حق را از ناحق جدا میکند و این حقوق هستند که بکار

جذب و دفع میآیند.

بدینسان ،اگر حق به قدرت تعریف نشود و به ویژگیهایی تعریف شود

که دارد ،دولتی که مرامی جز حقوق ملی و حقوق شهروندی نداشته باشد
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و این مرام همان اصول قانون اساسی گویای این حقوق باشند ،تحقق یافتنی

میشود .و چون اصل بر کثرت آراء و عقاید است و حق اختالف یکی از

حقوق انسان است ،حقوق هم معیار اختالفها و هم راهنمای گذار از
کثرت آراء به توحید آراء میشوند.

 .32حزبها ،با تغییر محل از جامعه مدنی به سرای دولت و با تعریفی که

سیاست پیدا کردهاست – رسیدن به قدرت و حفظ قدرت و بکاربردن آن
در اجرای مرام که اینک جای به برنامه دادهاست ،)215( -بر فراوانی

تبعیضها و بکار رفتن آنها افزوده اند:

 .3233رایجترین تبعیضها ،تبعیضی است که در تعیین نامزدهای حزب
بکار میرود .رهبری حزب کسانی را نامزد انتخابات میکند که دستیار

خود میداند .بسا میشود که عضو دیگری زمینه انتخاب شدن در حوزهای

را دارد اما رهبری حزب شخص دلخواه خود را نامزد آن حوزه میکند.

این تبعیض همراه است با تبعیض در گزینش نامزدها برای حوزهها :حوزه

ها آسان از آن نزدیکان و حوزههای مشکل از آن نامزدهای متعلق به
تمایلهای دیگر موجود در حزب میشوند .حتی در انتخابات درون سازمانی
نیز این تبعیض بکار میرود .برای رفع این تبعیض ،دریک چند از احزاب،
نامزدها را اعضا و طرفداران حزب معین میکنند.

 .3232تبعیض بسود خود و به زیان دیگری ،سبب شدهاست که منافع
حزب و حق نامزد بر برخوردار شدن از حمایت حزب ،قربانی بگردد .برای
مثال ،یک عضو حزب نامزد ریاست جمهوری میشود .اما رقیب و یا

رقبای او در حزب ،حساب میکنند که اگر او به ریاست جمهوری انتخاب
شود ،فرصت به ریاست جمهوری رسیدن او یا آنها در آینده میسوزد .پس

رویهای درپیش میگیرند که نامزد حزب شکست بخورد .در انتخابات

مجلس و حتی شوراهای شهر و روستا این تبعیض رایج گشتهاست.
دانشمندان دانش سیاست وجود این تبعیض را عامل بیاعتمادی مردم به
194

سازمانهای سیاسی و انحطاط و انحالل آنها میدانند ( .)216برای رفع

این تبعیض ،پیشنهاد شدهاست به اخالق حزبی بها داده شود و کسانی که

بسود خود چنین تبعیضی را روا میبینند ،تنبیه شوند.

 .3231تبعیض بسود مردان ،تبعیض رایج دیگری در سازمانهای سیاسی
است .حزبهائی که خود را مخالف این تبعیض میدانند ،اصل برابری در
تصدی مقامهای حزب و نامزد شدن و در صورت پیروزی حزب ،در هیأت

وزیران را پذیرفتهاند ،کوشش نیز کردهاند و میکنند .اما هنوز این تبعیض
یکسره از میان برنخاستهاست.

 .3234تبعیض بسود نخبهها :در هر سه دسته حزبها ،یعنی حزبهائی که
اعضایشان نخبهها هستند و حزبهائی که به افراد «عادی» نیز اجازه

عضویت میدهند و حزبهای باز بروی «تودهها» ،بسود نخبهها تبعیض
برقرار است .میدانیم لنین بر این نظر بود که حزب پیشآهنگ طبقه کارگر

را روشنفکران متعلق به طبقه بورژوا و خائن به این طبقه و خادم طبقه کارگر

ایجاد و رهبری میکنند ( .)217پوزیتویستها نیز اداره جامعهها را حق

نخبههای دانشمند میدانستند و میدانند .اینک ،در سالهای اول دهه دوم
قرن بیست و یکم ،در دموکراسیهای لیبرال ،گرچه «حکومت از آن نخبه

ها» است« ،اصلی» پذیرفته شدهاست ،اما مشکل ساز شدهاست .زیرا
جامعهها خود را ناگزیر میبینند فسادهای نخبهها را نادیده بگیرند .به
تدریج که از حساسیت جامعه نسبت به فسادکاری نخبهها کاسته میشود،

خود عاملی از عوامل بیتفاوتی مردم میگردد و فساد را در سطح دستگاه

اداری و در خود جامعه گسترش میدهد ( ندادن مالیات و اخاذیها از دولت
و انواع کاستیها در کیفیت و کمیت فرآوردهها تنها یکچند از فسادها

هستند).

اهل نظر ،برقرار کردن دموکراسی بر اصل مشارکت ،در حزبهای

سیاسی و دیگر بنیادهای جامعه ،و بازگشتن سازمانهای سیاسی به درون

جامعه مدنی را راهحل دانستهاند ( .)218صاحب نظران دیگر بها دادن
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به خلق اندیشه راهنمای درخور ،بنابراین ،دقیق کردن ارزشهای اخالقی و

حساس کردن وجدان اخالقی را راهحل دانستهاند (.)213

 .3235تبعیضهای مرامی و دینی و قومی و نژادی نه تنها وجود دارند بلکه
قوت نیز گرفتهاند .جهانی شدن از سوئی و ترس از آینده از سوی دیگر،

ملیگرائی و تمایلهای راست و راست افراطی را قوت بخشیدهاست و چون
مردم که «مشتری»های سازمانهای سیاسی هستند ،اینگونه تبعیضها را

روا میبینند ،حزبهای سیاسی چپ نیز ،در عمل ،تبعیضها را رعایت می
کنند .در درون این سازمانها نیز بنا بر تبعیض است.

اهل نظر براین نظر شدهاند که واقعیتها سرانجام خود را تحمیل

میکنند :این واقعیت که جامعهها چند فرهنگی و چند قومی گشتهاند و می

شوند ،پذیرفتن حقوق فرهنگی شهروندان را ناگزیر میکند .این واقعیت
که نابرابریها خطری بزرگ برای جامعه جهانی و هریک از جامعهها می

شوند ،اتخاذ تدابیر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی عادالنه را

ناگزیر میکنند .این واقعیت که باوجود گسترش مداوم جغرافیای گرسنگی
سیلهای مهاجرت مرتب برمیخیزند ،ایجاب میکند گرسنگی در مقیاس

جهان درمان پذیرد و جامعهها رشد همآهنگی بجویند .اینواقعیت که
محیط زیست تخریب میشود ایجاب میکند که جامعه جهانی بنارا بر هم

آهنگی رشد انسان و عمران طبیعت بگذارد .براین واقعیتها باید افزود که

رابطه مسلط – زیرسلطه میان جامعهها و در درون جامعهها باید جای خود
را به رابطه حقوقمند با حقوقمند بسپرد .اال اینکه چنین انقالبی ،در واقع

انقالب در نظام سرمایهداری مسلط است و نیاز به اندیشه راهنمائی دارد

که بیان استقالل و آزادی است.
 .31بدینخاطر که آرمان نیست ،الگو نیست و اگر الگو و آرمان نیستند،
بدینخاطر است که اندیشه راهنمای درخور نیست تا که جامعهها بتوانند
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بدیل خویش ،در تحول از نظام نیمه باز به نظام باز ،بنابراین ،گذار از

روابط قوا به روابط حقوقمند با حقوقمند ،بگردند.

این نبودها زمان را هماکنون و مکان را همینجا گرداندهاند .این

زمان و مکان در تضاد با زمان و مکان سرمایهداری است .سرمایهداری نه
تنها برسرتاسر جهان دامن میگسترد ،بلکه درکار تصرف فضا است .نه

تنها چترجبر خویش را بر زمان حال میگسترد ،بلکه ،از راه رویه همگانی

گرداندن پیشخور کردن ،آینده را نیز زیر این چتر قرار میدهد .این تضاد
ناتوانی سازمانهای سیاسی را ،وقتی اداره دولت را تصدی میکنند ،توضیح

میدهد .آنها چون نمیتوانند سرمایهداری را مهار کنند ،از عهده حل مسئله
هائی که ایجاد میشوند ،بر نمیآیند .مسئلهها در سطح جهان ایجاد می
شوند و در سطح جامعهها راهحل پیدا نمیکنند .از اینرو ،زمان عمل حزب

های سیاسی «هم اکنون هم اینجا» است .هم در این زمان و مکان نیز
ناگزیرند راهحلهائی را بجویند و بعمل درآورند که با سرمایهداری جهانی
ناسازگار نشوند .از اینرو است که احزاب چپ نیز همان تدابیری را اتخاذ

میکنند و با اجرا میگذارندکه سرمایهداری تحمیل میکند .کاهش سهم
کارگران از درآمد و افزایش سهم سرمایه که در طول نیم قرن ،سهم اولی را

از  51درصد به  11و سهم دومی را از  51به  71درصد افزایش داده

است ،تن ندادن به اجرای تدابیر برای رهائی محیط زیست از مرگ و نقش

ارتش سرمایهداری را ،در جهان ،برای نگاه داشتن رابطه مسلط – زیر

سلطه میان اقلیت صاحب ثروت و اکثریت بزرگ فاقد ثروت ،ایفاکردن،
سیاستهائی هستند که دولتها مجریشان هستند.

اثر اول تحولی که میان دو زمان و مکان تضاد پدید آوردهاست ،یکی

ایناست که سازمانهای سیاسی جهانبینی پیشین را با دیدگاهی جانشین

کردهاند که محدوده «ملت – دولت» و حداکثر ،محدوده «اتحادیه»
(اتحادیه اروپا و اتحادیههای دیگر) بیش نیستند .در این محدوده ،چون
انتخاب دیگری وجود ندارد ،سه زمان بلند و میان و کوتاه مدت را سرمایه
197

داری دارد و سازمانهای سیاسی ناگزیر از تطبیق دادن زمان فعالیتهای

خود با این سه زمان هستند .اال اینکه مسئلهها فشارهای فزایندهای به
اکثریتهای بزرگ جامعهها وارد میکنند .تحت فشار این اکثریت بزرگ
و کمی هم فشار تخریب بدون توقف محیط زیست ،سازمانهای سیاسی

زمان و مکان فعالیت خویش را تعیین میکنند .تعیین این زمان و مکان
میگوید که سازمانهای سیاسی اندیشه راهنمای هستی نگر ندارند .خود

الگو نیستند و نمیتوانند در جامعهمدنی ،نقش الگو را برای اینکه جامعه
بدیل خویش بگردد را بازی کنند.

راهحلهائی پیشنهاد شدهاند ( :)231مدیریت مردمساالر جهان توانا

به مهار ماوراء ملیها .اما چنین مدیریتی نیاز به اندیشه راهنمائی هستی نگر
دارد .نیاز به اداره نیروهای محرکه در سطح جهان و بکار افتادنشان در

رشد همآهنگ کشورهای جهان دارد .نیاز به همسو شدن سازمانهای سیاسی

در سطح جهان دارد .نیاز به وجدان جهانی و وجدان اخالقی جهانی دارد.
نیاز به الگو شدن سازمانهای سیاسی و اعضای آنها و نیروی محرکه تغییر

شدن آنها دارد .نیاز به آرمانی جهان شمول دارد .بنابراین ،نیاز به پذیرفته
شدن قاعده تغییر کن تا تغییر کنی از سوی جهانیان و بازیافتن

خودانگیختگی را هدف تغییر کردن دارد و اینهمه ،نیاز به اندیشه
راهنمائی دارد که بیان استقالل و آزادی است.

 .34دانستیم که با به تصرف صاحب امتیازان درآمدن سازمانها و نخبههای
سیاسی ،دموکراسیها دارند گرفتار الیگارشی میشوند .از اینرو ،صاحب

نظرانی همچنان براین نظرند که احزاب سیاسی که وجودشان شرط چرخش
بهینه چرخ دموکراسی باور میشد ،اینک دارند مزاحم دموکراسی میگردند

( .)233دلیل همان بیرون رفتن از محل طبیعی خود که جامعه مدنی است
و سکنی گزیدن در سرای قدرتمندان است .اتحاد احزاب سیاسی با صاحب
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امتیازان و سکنی گزیدن در سرای دولت ،به قول آلن تورن

دیکتاتوری میگردد (.)232

سبب

بنابر قاعدهای که او بدست میدهد ،هرگاه سازمانهای سیاسی در

جامعه مدنی که در دموکراسی محل پیدایش و فعالیت آنها است ،بمانند،

دموکراسی برقرار میشود و برقرار میماند و اگر این محل را ترک کنند و
در سرای دولت اقامت گزینند ،دیکتاتوری برقرار میشود .دموکراسیها با
این خطر رویارویند .ضعیف شدن حزبهای چپ و تغییر ماهیت آنها ،تغییر

زیستگاه حزبهای سیاسی را آسان میکند.

اما چرا جامعه مدنی نمیتواند سازمانهای سیاسی را درخدمت خود

نگاه دارد؟ به این پرسش ،صاحب نظران این پاسخها را دادهاند:

 .3433جامعههای مدنی حق حاکمیت را از خود سلب و به منتخبان خود،

یعنی نخبههای سیاسی دادهاند .در نتیجه ،سازمانهای سیاسی را ارباب
خویش کردهاند .اما سازمانهای سیاسی حاکمیت را از طریق دولت اعمال

میکنند .در نتیجه ،جامعههای مدنی خود وسیله شدهاند برای اینکه
سازمانهای سیاسی دولت را سرای خویش بگردانند (.)231

 .3432با انتقال حاکمیت به سازمانهای سیاسی ،به تدریج ،از قلمرو اختیار
جامعه مدنی کاسته و بر قلمرو اختیار سازمانی سیاسی افزوده شدهاست.

 .3431سازمانهای سیاسی ،در آغاز ،هم الگو بودند و هم نیروی محرکه
تغییر جامعه مدنی .با تغییر محل ،سازمانهای سیاسی دیگر الگو نیستند.

جامعه مدنی ابتکار عمل را در تغییر کردن از دست دادهاست و اینک

سرمایهداری جهانی تغییرش میدهد و سازمانهای سیاسی ناگزیر از انطباق
دادن خویش با این قدرتمدار عرصه جهان هستند .قدرتمداری که خود و

جامعهها را بکام مرگ در ویرانی میکشد (.)234

 .3434وجدان همگانی را وجدانهای علمی و تاریخی و اخالقی –
ارزشهایی که اعتبار و حساسیت نسبت به آنها کم و کمتر میشود – تغذیه

نمیکنند نتیجه ایناست که میل به مشارکت و همکاری کاهش مییابد.
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بنیادهای غیر دولتی عضو و حامی از دست میدهند و ،در مجموع،

خودانگیختگی جامعه مدنی کاهش مییابد و توانائی مهار سازمانهای
سیاسی را بطور روزافزون از دست میدهد و خود به مهار این سازمانها در

میآید.

 .35میزان خودانگیختگی در هر جامعه ،گویای میزان ابتکار و ابداع و
کشف و خالقیت ،بنابراین ،رشد در آن جامعهاست .اما خودانگیختگی

نیاز به استقالل بمثابه فضای باز برای آزادی ابتکار دارد .نوعی از

سازماندهی که بیشترین فضا را برای استعداد خلق ایجاد میکند،
سازماندهی درخور رشد است .اما بیرون رفتن از جامعه مدنی و قرارگرفتن

در سرای دولت ،آن نوع سازماندهی را به سازمانهای سیاسی تحمیل میکند

که با صدور دستور و اجرای آن خوانائی دارد .سازماندهی که زندگی را

عمل به دستور میگرداند ،اعضای سازمان را به آلتفعلها بدل میکند.
بدینخاطر است که احزاب توتالیتر انسان به عضویت میپذیرند و او را به
آلت تبدیل میکنند.

در دهه اول و سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم ،سازمانهای

سیاسی نمیتوانند استعداد جذب کنند و نه از اعضای خود استعدادهای
مبتکر و خالق بپرورند .در همانحال ،مسائلی که میباید حل و فصل کنند،
بیش از پیش بغرنج میشوند .این ناتوانی بحران بزرگ مدیریت سیاسی

این زمان را بوجود آوردهاست (.)235

در ایران ،تحت والیت مطلقه فقیه که سامانه مدیریت برای خالقیت

امکان ناچیزی بیش باقی نگذاشتهاست و ،در آن ،رابطهها رابطههای آمر و

مأمور هستند ،در توجیه بیکفایتی مدیران ،مرتب میگویند :عصر قهرمانها

سرآمدهاست .توجیه کنندگان یا نمیدانند و یا میدانند و نمیگویند که اگر
مدیران بیک فایتها هستند ،بخاطر نوع سازماندهی و نیز روابط شخصی
قدرت و نبودن فضا یا استقالل است که هم مانع از مدیریت استعدادها
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است و هم مقامها را به بیکفایتها میسپارد زیرا بیچون و چرا و بسان
آلت فعل ،دستور اجرا میکنند.

مشکل سازمانهای سیاسی ایناست که نه تنها با اعضای خود که با

طرفداران خود نیز

روش دستوری بکار میبرند .نتیجه ایناست که

استعدادها ترجیح میدهند به عضویت سازمانهای سیاسی در نیایند .برای
گریز استعدادها از سازمانهای سیاسی این سه دلیل را نیز میآورند:

 .3533در سازمانهای سیاسی ،فضای الزم برای بکار بردن استعدادها
وجود ندارد .لذا استعدادها در سپهرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

فعال میشوند .و

 .3532شخصیتهای سیاسی ،همه روز  ،تحت «تعقیب و مراقبت» وسائل
ارتباط جمعی هستند .شدت تخریب توسط این وسائل و نیز توسط
یکدیگر ،خطر اشتغال به سیاست را به حداکثر رساندهاست .خطر ابداع

کردن و اجرای آن نیز بزرگ شدهاست .از اینرو ،استعدادها به شغل
سیاست رقبت نمیکنند.

 .3531قلمرو اقتصاد که محل عمل کارفرما ،انسان خودانگیختهای ،است
که قبول خطر میکند ،امروز ،محل رانت خواری است .ناتوانی از «تولید
اندیشه نو» سبب شدهاست که

قلمرو فرهنگ ،نیز

فراخنای

خودانگیختگی نباشد .نتیجه ایناست که در بعد سیاست ،تمایل به ایجاد
موقعیت و حفظ آناست .یک دوره روابط شخصی قدرت داشت جای به

روابط سازمانی میداد و فعالیتهای سازمان یافته بودند که رابطهها را برقرار

میکردند.واینک ،روابط شخصی قدرت دارند تعیین کننده جا و موقعیت
در قلمرو سیاست میشوند.

برای حل «بحران بزرگ» پیشنهاد میشود که الف – فعالیت

سیاسی اخالقمند شوند و ب – سازماندهی سازمانهای سیاسی باز بگردد
و رابطه همکاری جای رابطه آمر و مأمور را بگیرد .در درون سازمانها،

دو جریان آزاد اندیشهها و اطالعها برقرار شوند و سازمان سیاسی با
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جانبداران خود و بسا جمهور مردم وارد تعامل بگردد و مرتب بر تعاملها
بیفزاید تا که فعالیت سیاسی ارزشمند شود و استعدادها جذب اینگونه

فعالیت بگردند.
 .36احزاب سیاسی گرفتار ترس از واقعیت و حقیقت شدهاند .وقتی هم
واقعیت را آنسان که هست اندر مییابند ،یارای گفتن تمام حقیقت را در

خود نمیبینند:

 .3633از آنجا که میان سازمانهای سیاسی و مردم رابطه فروشنده با مشتری
برقرار شدهاست ،این سازمانها چند و چون کاالهای (نظر ،برنامه  ،انتقاد
یکدیگر) خویش را از مردم پنهان میکنند .زبانی را بکار میبرند که

بیانگر واقعیت نیست ( . )236

 .3632واپس ماندن از تحول در سطح جامعه و در سطح جهان ،اندیشه

های راهنمای آنها را نارسا کردهاست .سازمانهای سیاسی کمتر به نقد

اندیشههای راهنمای خود و بیشتر به پوشاندن نارسائی آن پرداختهاند .امروز
که نارسائی ایدئولوژیها عیان گشتهاست ،اهل سیاست ،در مقام تخطئه،

یکدیگر را متهم میکنند که در بند ایدئولوژی ماندهاند و همچنان می

خواهند واقعیت را مجبور کنند خود را با قالب ایدئولوژی آنها سازگار کند

(.)237

 .3631حزبهای بزرگ اگر واقعیتها را آنسان که هستند بشناسند ،به
مردم نمیگویند .زیرا از آن بیمدارند که رأی دهندگان به آنها رأی ندهند.
برای مثال ،مسئله بیکاری ،مسئله نابرابری در سطح کشور و در سطح

جهان ،مسئله آلودگی محیط زیست ،مسئله ربط جهانی شدن با سلطه ماوراء
ملی بر اقتصاد جهان ،مسئله محدود شدن قلمرو عمل دولت« ،مسئله

جوان» فاقد کار و آرمان و ترسان از آینده ،مسئله بیشتر شدن مستمر میزان
فرآوردهها و خدمات ویرانگر ،مسئله تخریب نیروهای محرکه و ،...موضوع

بحثهای آزاد میان رهبران سازمانهای سیاسی نمیشوند .در خود سازمانها
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نیز موضوع بحثهای آزاد نمیشوند .راهحلهائی که این مسائل میتوانند
داشته باشند ،اگر هم شناسائی شوند ،زبانها به بیان آنها باز نمیشوند .در

نتیجه،

 .3634در برنامههایی که به مردم ارائه میدهند ،سهم مجاز از سهم واقعیت
پیشی گرفتهاست .اگر سازمانهای سیاسی ،وقتی اکثریت آراء را بدست می
آورند نمی توانند بخشی مهم از برنامه خود را اجرا کنند ،از جمله ،بدین

خاطر است که راهحل مجازی را نمیتوان برای حل مسئله واقعی بکار
برد .بزرگ شدن سهم مجاز در برنامهها و اظهار نظرها و انتقادها ،سبب

شدهاست که آرمانهای مجازی جانشین آرمانهای واقعی بگردند .وسائل

ارتباط جمعی در خدمت سرمایهساالری و ساالریهای دیگر نیز کارشان
ساختن دنیاهای مجازی و جمهور مردم را گرفتار دو گانگی دنیای مجازی

با زندگی واقعی کردن است.

 .3635در حال حاضر ،پر مشتریترین مجازها ،آنها هستند که این بنمایه
ها را دارند :ملی گرائی« ،جهانی شدن»« ،ترقی» ،بخصوص این مجاز که

«رشد مسائلی را که ایجاد میکند حل خواهد کرد» ( ،)238در مقایسه
با جامعههای دیگر ،ما بهترین زندگی را داریم.

با این مجازها همراههستند مانعها و عاملهای مجازیی که برای مسئله

ها ساخته و پیشنهاد میشوند .از آن جملهاند« ،مهاجران جای خودیها را
تنگ کردهاند» ،تروریسم بینالمللی ،رقابت کشورهای در حال صنعتی
شدن ،تهدید شدن انسجام اجتماعی و اقتصادی توسط اقلیتها ،بیشتر

اقلیت مسلمان ،اسالم ستیزی و اسالم هراسی و...در حقیقت،

 .3636واقعیتها که مانعها و عاملها جلوه داده میشوند ،وجود دارند
اما پدیده آورنده مسئلهها گرداندشان بیشتر مجاز و کمتر واقعیت دارد.

از آنجا که اهل سیاست و کارشناسان در خدمت آنها ،منطق صوری بکار

میبرند ،توصیفها و تحلیها و تشریحها تمامی واقعیت را آشکارا در معرض
مشاهده مردم قرار نمیدهند .بخشی و بخشی بزرگ از واقعیتها را می
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پوشانند .نتیجه ایناست که به جای مجموعههائی که واقعیتها وقتی
بایکدیگر در رابطه میشوند ،بوجود میآورند ،مجموعههائی را قرار می
دهند که خود ،با ترکیب واقعیتها و مجازها ،میسازند.

راهحل ارتباط مستقیم برقرارکردن با واقعیت است و برقرارکردن

این رابطه نیاز به بیان استقالل و آزادی بمثابه اندیشه راهنما و تمرین زبان
آزادی دارد:
 .37از آنجا که هدف سازمانهای سیاسی «تحصیل قدرت» و حفظ آن

شدهاست ،روش این سازمانها بیشتر تخریبی گشته است .نه تنها در تخریب
یکدیگر اندازه نگاه نمیدارند ،بلکه در درون سازمان نیز ،تمایلها و

شخصیتها در تخریب یکدیگر اندازه نگاه نمیدارند .اشتغال بیشتر عقلها
به تخریب ،از توان یافتن و بکار بردن تدبیرها که بکار ساختن میآیند ،می

کاهد .نتیجه ایناست که

 .3733سازمانهای سیاسی نقش اول و تعیین کننده خود را که وضعیت
سنجی و پیشنهاد راهحلهای درخور است ،از دست میدهند .درگذشته نیز،

«کارشناسانی» بودند که در فصلهای انتخابات ،برای هریک از حزبهای
سیاسی ،بنابراین که چپ و یا راست بودند ،برنامه تهیه میکردند .این کار

از دید مردم پوشیده بود .اما اینک ،حزبها ،در علن ،به کارشناسان و فن

شناسان مراجعه میکنند .نتیجه ایناست که دولت فن ساالران دارد
واقعیت پیدا میکند (.)233

 .3732زبان سیاست ،زبان قدرت و بس ویرانگر گشتهاست .هر
سیاستمداری استعداد هنر ورزی خویش را در هرچه کارسازتر کردن زبان

تخریب بکار میبرد .این زبان که  ،در آن ،کلمهها و جملهها بنمایههائی از

زور دارند ،نتایج زیانباری ببار آوردهاست .از آن جملهاست بیاعتمادی

مردم نسبت به اهل سیاست و بیوقر شدن شغل سیاست و سیاستمداران و

شیوع همین زبان در جامعه .در نتیجه،
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 .3732کثرت گرائی بنا میگیرد بر اشتراکها در ارکان دموکراسی .رابطه

های قوا از سوئی و زبان و روشهای تخریبی که روزمره بکار میروند،
توحید در ارکان را سست و همبستگیها را با گسستها جانشین کردهاست.

چنانکه راهحالهائی که عملی کردنشان نیاز به اجماع جمهور مردم دارند،
از جمله راهحلها برای نجات محیط زیست و یا بیکاری و آموزش پرورش،
قابلیت اجرا پیدا نمیکنند .بسا اندیشیده و پیشنهاد نمیشوند.

 .3731این واقعیت که افزون بر دو سوم فرآوردهها ویرانگر هستند و
واقعیت دیگر که پیشخور کردن است و واقعیت سومی که از پیش متعین

کردن آیندهاست و این واقعیت که طبیعت دارد محکوم به مرگ میشود و
واقعیتهای دیگر (مسئله آب ) ،نه تنها موضوع درمان یابی نمیشوند ،بلکه

سیاستمداران از آنها سخن نیز نمیگویند .بسا خود را مأمور اجرای

تدابیری میشمارند که سامانه تولیدی و فرهنگ و روابط اجتماعی سازگار
با آن ،فراگرد تخریب را نه تغییر و نه حتی متوقف کند .در نتیجه،

 .3734زبان و رفتارها چنان ویرانگر شدهاند که استعدادها ترجیح می

دهند بهجای درعرصه سیاست ،در عرصههای دیگر فعال شوند .افزون
براین ،از آنجا که ویرانگری الزمه رشد انگاشته میشود و در جامعهها
میزان ویرانگری بر میزان سازندگی بیشی و پیشی گرفتهاست ،سازمانهای
سیاسی دیگر نه رقیبهای یکدیگر در سازندگی که همکار یکدیگر در توجیه

وضعیت موجود ،در اساس ،گشتهاند .از آن جمله است نزدیک به اجماع

حزبهای بزرگ بر سر نقش بازار و رابطه کار و سرمایه و درمان بیکاری و

مصرف انبوه تبلیغ کردن(.)221

بنابر اینکه عناصر قدرت ساخته نیز جزئی از مجموعهای بشمارند

که فرهنگ خوانده میشوند و سازمانهای سیاسی از سازندگان این عناصر
هستند ،فرهنگ و رشد آن نیز موضوع کار سازمانهای سیاسی نیست.

 .3735نتیجه ایناست که عقلهای سیاستمداران قدرتمدارند ،خلق نمی

کنند و توجیه میکنند .مهارت سران و سخنگویان سازمانهای سیاسی،
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مهارت در توجیه است .توجیهگری در همانحال که استعداد خلق را از

خود بیگانه و به توجیهگری معتاد میکند ،عقل را از یافتن راهحلها برای
مشکلها ناتوان میکند .بدیهی است که عقول قدرتمدار معتاد به توجیه

گری ،نمیتوانند برای زندگی موجود ،بدیلی بیابند و پیشنهاد کنند .لذا
نیروهای محرکه در سازندگی و رشد محل عمل پیدا نمیکنند و الجرم در

تخریب بازهم بیشتر بکار میروند .در نتیجه،
 .38تعارض اثربخشی با تحول ،بسود اثربخشی حل شدهاست و محدود
شدن فضای عمل سبب یک رشته محدودیتها گشتهاست:

 .3833حزبهای بزرگ در سرای قدرت جا خوش کردهاند و سازمانهای
سیاسی که بخواهند در بطن جامعه مدنی منزل کنند و بمانند ،کوچک و

ناتوان میمانند .زیرا «اثر بخشی» جامعه مدنی را ناگزیر میکند به حزب

های بزرگ رأی بدهند .گرچه حزبهای بزرگ نیز گرفتار فرسایش می
شوند و ،در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم ،در یکچند از

کشورها ،ناگزیر از ائتالف با حزبهای کوچک شدهاند ،اما همچنان
عامل اثر بخشی هم مانع تحول رابطه جامعه مدنی با سازمانهای سیاسی و

هم مانع تحول سازمانهای سیاسی بزرگ ،راست بخواهی ،عامل انحطاط
آنها میشود.

 .3832محدود شدن حیطه عمل سازمانهای سیاسی ،بنوبه خود ،این
محدودیتها را ببارآوردهاست:

● سازمانهای سیاسی با دین رابطه دوگانهای برقرار کردهاند :از سوئی
ورود به قلمرو دین ممنوع است .حتی حزبهائی که صبغه دینی دارند

(دموکرات مسیحیها و دیگران) ،قلمرو دین را از آن بنیاد دینی میدانند.

در همانحال ،به وقت انتخابات ،از بنیاد دینی و دین باوران تا بخواهی
دلبری میکنند .نخست سازمانهای سیاسی چپ خود را ضد دین و یا بی

تفاوت نسبت به آن میخواندند .چون همواره در اقلیت میماندند زیرا
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سازمانهای سیاسی راستگرا آرای دین باوران را از آن خود میکردند .این
شد که حزبهای کمونیست اروپائی و دیگر سازمانهای چپ نیز باب
گفتگو با بنیاد دینی را گشودند و این باب همچنان مفتوح است (.)223

● از آن زمان که باب گفتگو گشوده شد ،باب نقد تقریباً بسته شد .در
عوض ،نه باب نقد که باب ستیز با دین دیگری گشوده شد که اسالم است.
در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم نیز اسالم هراسی و اسالم

ستیزی رویه سازمانهای سیاسی است (. )222

● محدودیت جغرافیای انسانی و طبیعی سازمانهای سیاسی سبب پیدایش

شماری از سازمانهای سیاسی و شبه سیاسی (جمعیت طرفدار شکار و)...

در سطح هر محل و هر قوم گشتهاست که بنوبه خود ،قلمرو فعالیت

سازمانهای سیاسی کشوری را محدود میکنند .راست بخواهی ،اغلب

دستیار سازمانهای سیاسی راستگرا هستند.

● نخست سندیکاها دستیاران سازمانهای سیاسی بودند ( . ) 221چنان
که در فرانسه سه سازمان سندیکائی متعلق به سازمانهای سیاسی چپ بودند.

همانطور که آمد در انگلستان حزب کارگر را سندیکاهای کارگری پدید
آوردند .اما بتدریج این سازمانها مستقلتر شدهاند و کمتر میتوانند نقش
دستیار سازمانهای سیاسی را بازی کنند .راستی ایناست هم سازمانهای
سیاسی و هم سازمانهای سندیکائی هم عضو از دست میدهند و هم

جانبدار .ناتوان شدن سندیکاها و حزبهای سیاسی چپ یک عامل مهم از
عوامل نابرابری روز افزون در تسهیم ارزش افزوده میان سرمایه و کار

است.

● یک زمان ،بنابر این بود که راهحل هر مسئله در ایدئولوژی است .هر
سازمان سیاسی خود را موظف میدید که پاسخ هر پرسش و راهحل هر
مسئله را در ایدئولوژی حزب بیابد .مارکسیسم خود را علم قطعی نیز می

انگاشت ( . )224این مرام و مرامهای دیگر ی که به خود صفت مترقی

میدادند ،مدعی بودند که علم جز تصدیق آنها را نمیکند و جز بر کارآئی
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آنها شهادت نمیدهد و جز دایره کاربرد آنها را گستردهتر نمیکند .در

عمل ،علم دلخواه سازمانهای سیاسی را برنیاورد و صحت مرامهاشان را

نیز تصدیق نکرد .مسئلهها نیز در ایدئولوژیها راهحل نجستند و برف انبار
نیز شدند و واقعیتها  ،اول از همه انسان ،در قالب ایدئولوژیها شکل

نگرفتند .بحران ایدئولوژی پدید آمده و ادامه یافته و مرامها دایره عمل
سازمانهای سیاسی را بیش از پیش محدود کردهاست .با توجه به این
واقعیت که سازمانهای سیاسی به کارشناسان و اهل دانش و فن مراجعه می

کنند ،این نظر قوت گرفتهاست که راهحل همان مهندسی اجتماعی است که
پوپر پیشنهاد میکند و سازمانهای سیاسی میباید به سازمانهائی همانند
شرکتهای مهندسی مشاور تبدیل شوند و انواع مهندسیها را به جامعه
پیشنهاد کنند .تصمیم را رأی دهندگان بگیرند و تصمیم را حزب به اجرا

بگذارد.)225( .

 .33نارسائیهای بر شمرده سازمانهای سیاسی را ناگزیر مصلحت اندیش

و مصلحتگرا کردهاست:

 .3333از آنجا که از نخست ،بنابر این بود که حزبهای سیاسی از طبقه

های اجتماعی دارای منافع متضاد نمایندگی کنند ( ،)226حق جای خود

را به نفع داد« .منافع طبقاتی» و «منافع ملی» ،دو اصطالح رایج شدند.
حزبهای چپ و راست که دموکراسی براصل انتخاب را قبول داشتند ،با

وجود اختالف در تعریف ،در منافع ملی اشتراک جستند و در منافع گروه

بندیهای جامعه اختالف .چرا حقوق ملی جای خود را به منافع ملی داده
است؟ زیرا در روابط مسلط – زیر سلطه در سطح بینالمللی ،هم در روابط
قوا میان کشورهائی که موقعیت و وضعیت مسلط را دارند و هم میان آنها

و کشورهای زیر سلطه ،حقوق ملی درکارآوردنی نیستند .چراکه درکار

آوردن آنها پایان بخشیدن به روابط مسلط – زیر سلطه است.
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مارکس نه به حقوق ملی و نه به حقوق انسان قائل بود چرا که در

روابط قوا ،حق کاربرد ندارد ،منفعت کاربرد دارد ( .)227اما لیبرالها و
سوسیال دموکراتها به حقوق انسان باور اظهار میکنند:

 .3332اما بنابراین که براصل ثنویت ،در بیانهای قدرت ،حق به قدرت
تعریف میشود و پاسدار حق دولت یعنی قدرتی است که در سطح جامعه
اعمال میشود ،حقوق انسان ذاتی حیات او تلقی نمیشوند و اساس تنظیم

رابطهها نمیگردند .از اینرو،

● با آنکه بنابر قانون و ،در صورت وظاهر ،همگان از حقوق برابر
برخوردارند ،در عمل ،نه این برابری وجود دارد (نه میان زن با مرد و نه

میان قشرهای مختلف جامعه و نه میان «اصیلها »و «غیر اصیلها»
(مهاجرانی که تابعیت پذیرفتهاند) و نه سازمانهای سیاسی از برابری در

حقوق دفاع میکنند و نه برنامهای برای برقرار شدن برابری واقعی تهیه و

اجرا میکنند .در توجیه رفتار خود ،به «مصلحت» توسل میجویند.

● بنابر مصلحت و بحکم «منافع ملی» ،در سطح جهان نیز ،از حقوق
انسان دفاع نمیشود .بعنوان حربه و وسیله فشار ،هربار که «منافع ملی»
ایجاب کنند ،برضد این یا آن دولت بکار میرود ،باز بنام مصلحت ،وقتی
دید و بازدید انجام میگیرد و قراردادی بسته میشود ،بخاطر راضی نگاه

داشتن افکار عمومی خود و برای آنکه حربه بیتأثیر نشود ،درحدی که

مصلحت ایجاب کند ،جملهای درباره «لزوم رعایت حقوق بشر» بر زبان

میآید .و

 .3331چون اصل بر ندیدن واقعیت است آنسان که هست ،بنابراین،
نگفتن حقیقت بیکم و کاست ،زبان رایج سازمانها سیاسی و سیاستمداران
زبان مصلحت است .و چون مصلحت امروز ،فردا ممکن مزاحمت بگردد،

میان موضعها و نظرها که اظهار میشوند ،فراوان تناقض پدید میآیند و
حربه آنها میشوند بر ضد یکدیگر.

219

راهحلی که برای این مشکل پیشنهاد میشود ،جانشین کردن منفعت با

حق است .بخصوص که در حقوق اساسی نه از منافع ملی که از حقوق ملی

سخن بمیان است ( .)228اال اینکه تعریف حق و جانشین منفعت کردن
آن نیاز به بیان استقالل و آزادی بمثابه اندیشه راهنما دارد .تاوقتی حق به
قدرت تعریف میشود ،تناقضها برجا میمانند و تناقض برابری با آزادی
که در واقع تناقض برابری با قدرت است و نمیتواند بسود قدرت حل

نشود ،نابرابری بر نابرابری و تبعیض بر تبعیض و ویرانی بر ویرانی می
افزاید:
 .21خاطر نشان کنیم که در بیان قدرت،
الف .حق تعریفی که قدرت بنمایه آن نباشد ،پیدا نمیکند .و

ب .حقوق نه تنها یکدیگر را ایجاب نمیکنند و مجموعه تشکیل نمی

دهند بلکه با یکدیگر تناقض نیز پیدا میکنند ( استقالل و آزادی با

امنیت) .حق با برابری نیز تناقض پیدا میکند (تناقض آزادی با برابری)
که الجرم بسود آزادی حل میشود ( .)223در کتاب عدالت اجتماعی

این «تناقض» مطالعه شده و خاطر نشان شدهاست که چون در واقع آزادی
فرد قدرت فرد معنی شدهاست ،تناقض میان برابری و آزادی ،تناقض میان
قدرت و برابری است و این تناقض جز بسود قدرت نمیتواند حل شود

( .)211اگر در دموکراسیهای موجود ،تناقض پذیرفتهاست و همچنان
بسود آزادی (= قلمرو قدرت فرد تا جائی که قلمرو قدرت فرد دیگر از آن

جا آغاز میشود) حل میشود .سازمانهای سیاسی چپ میانهرو ،با توسل به
مصلحت ،حل تناقض بسود آزادی را توجیه میکنند .با اینحال ،مشکل

برجاست .زیرا پویائی نابرابری سامانه سرمایهداری را محکوم به مرگ می

کند و هرگاه محیط زیست نجات نیابد ،حیات برروی زمین را ناممکن
میگرداند.
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لذا نیاز به تعریفی از آزادی است که قدرت بنمایه آن نباشد .نیاز به

تعریف دیگری از عدالت است تا که بتواند بعنوان میزان درکار آید .به
سخن دیگر ،رها شدن از تناقضها محتاج انقالب در طرز فکرها به
ترتیبی است که عقلها استقالل و آزادی خویش را باز یابند .اگر منفعت

جانشین حق شدهاست ،یکی به خاطر ایناست که حل تناقض بسود قدرت،
سازمانهای سیاسی را از حقوق ملی و حقوق انسان بیگانه و بسا در برابر

آنها قرار میدهد و اثر آن بر رابطه این سازمانها با جمهور مردم ایناست که
مردم آنها را بیتوجه به حقوق خویش مییابند .ولو مردم نیز همان

طرزفکرها و عرف و عادتهای قدرتمدار را دارند ،اما چون هربار که

تناقض بسود قدرت حل میگردد ،به «حقوق بدست آورده» آنها تجاوز
میشود ،سبب بیاعتمادی و بسا بیزاری مردم از احزاب سیاسی میگردد.

در نظام اجتماعی کنونی ،ممکن نیست تناقضها راهحل دیگری پیدا

کنند .اگر کتاب «سرمایه قرن بیست و یکم» در امریکا و اروپا ،مورد
استقبال وسیع قرارگرفتهاست ،بدینخاطر است که کتاب مبرهن میکند حل
تناقضها بشیوه کنونی ،نابرابریها را بزرگ و بزرگتر میکند و عامل مرگ

سرمایهداری میگرداند ( .)213بدیهی است که چون قدرت از ویرانی پدید

میآید ،سرمایهداری میمیراند و میمیرد.

مشکل دیگری که سازمانهای سیاسی با آن روبرو هستند ،ایناست که

پیش از این ،خود را حق مطلق میانگاشتند .فرهنگ غرب را جهان شمول
باور داشتند .هگل ،در توجیه سلطهگری غرب ،میگفت :غیر غربی موجود
حقوقمند نیست تا حقوق او را رعایت کنیم .با آنها همانسان که هستند

باید رفتار کنیم و مارکس بر این باور بود که تنها یک روش تحول وجود
دارد که همان روش تحول جامعههای غرب دارای نظام سرمایهداری است.
بنابراین ،استعمار را پدیدهای مترقی میانگاشت زیرا نظامهای اجتماعی

جامعههای زیر سلطه را تحول پذیر میکند ( .)212حل مشکل این شد

که خود را حق نسبی باید پنداشت .اما گذار از خود حق مطلق انگاری تا
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خود حق نسبی پنداری ،سازمانهای سیاسی را با مشکل بسیار بزرگی روبرو

کردهاست:

 .2133قبول دیگری بمثابه «حق نسبی» ،با قبول این ویژگی که حق یک

تعریف دارد اما برداشتهای ما از آن متفاوت ،بنابراین نسبی است ،راهکار
زیر را پیش پای سازمانهای سیاسی قرار میدهد:

● پایان بخشیدن به نزاع «حق نسبی»ها و تن دادن به بحثهای آزادی به

قصد رسیدن به تعریفی که حق دارد .اما این راهکار نیاز به تغییر

سازماندهیها و تغییر روش اداره دولت و نیز باز منزل کردن سازمانهای
سیاسی در جامعه مدنی دارد .و

 .2132حق یک تعریف ندارد .برای هرکس ،حق درک او از حق است.
اما پذیرفتن چنین حکمی ،اشتراکها را از میان میبرد و ارکان دموکراسی

را از میان میبرد و سازمانهای سیاسی را گرفتار بنبست میکند .و

 .2131هرچند توافق اکثریت بزرگ بر سر ارکان دموکراسی یعنی این که
حق یک تعریف دارد و برداشتهای مختلف میتوانند از راه نقد و نقد

متقابل ،به آن نزدیک شوند ،اما این فرض که برداشتهای گوناگون از حق
میتوانند در آنچه به ارکان دموکراسی مربوط میشود توافق کنند ،سازمان
های سیاسی را با دو مشکل بزرگ روبرو کردهاست:

● چنین توافق وقتی فرض بر ایناست که هرکس برداشت خود را از حق
دارد ،ناپایدار است .دیگر نه حق و نه ارزشهای اخالقی جهان شمول وجود

ندارند ( .)211هر توافقی نیز زودگذر است و با هیچگونه مدیریتی سازگار

نمیشود .از جمله بدینخاطر که

● با بنا گذاشتن براینکه «حق نسبی است» ،چگونه بتوان اکثریت
تشکیل داد؟ چگونه بتوان اکثریت جامعه را متقاعد کرد که این برنامه

پیشنهادی بهتر از آن برنامه پیشنهادی است؟ و چون در حد ناممکن مشکل
است ،تشکیل حکومت اکثریت از راه انتخابات نیز مشکل میشود .امر

واقع ایناست که پست مدرنها از عوامل قابل عبور شدن مرزهای هویتی
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و مرامی گشتهاند و سازمانهای سیاسی دیگر به استناد «من با حق و حق

با من است» نمیتوانند آرای رأی دهندگان را جلب کنند.

بسا اگر این ویژگی از ویژگیهای حق وجدان همگانی میگشت ،مشکل

میتوانست حل شود .توضیح اینکه نظر و برنامه عمل وقتی حق و یا به
حق نزدیک است که خالی از تناقض باشد .اما اگر وجدان همگانی پذیرفته

باشد که هر واقعیتی «توحید ضدین یا متناقضین» است و اگر مردمی

ندانند که دروغ بضرورت تناقض و بسا تناقضها در بر دارد و یا از این

ویژگی حق غافل باشد ،برنده سازمان سیاسی و یا سازمانهای سیاسی می

شوند که بیشترین توانائی مالی را دارند و بیشترین وسائل ارتباط جمعی را

در اختیار دارند و در فریفتن چیره دستتر هستند.

بلحاظ اهمیت این ویژگی حق ،هم در حل مشکل سازمانهای سیاسی

و هم توانائی جستن جمهور مردم بر داوری ،یادآور میشویم که سازندگان
دیالکتیک تضاد ،مدعی بودند که هر واقعیتی توحید ضدین یا متناقضین

است که بریکدیگر عمل میکنند ( .)214از قرار ،ابتالی به منطق صوری،
آنها را از وجود دست کم سه تناقض در ادعای خویش غافل میکرد :بنابر

حکم صادره آنها ،توحید ،در آن واحد ،راست و دروغ میشود .از اتفاق،

امروز میگویند دیالکتیک اصل عدم تناقض را پذیرفته بود .این مارکس

و مارکسیستها بودند که آن را اصل تناقض کردند و گفتند هرچیز خود و

نقیض خویش است ( :)215کریستین شاله مثال میآورد :میگوئیم باران

میبارد .ادای جمله هنوز پایان نیافته ،باران میایستد .جمله ما هم راست
و هم دروغ است .روشناست که او مجذوب اسطوره دیالکتیک بوده و

غافل شدهاست که زمان باریدن و زمان ایستادن باران ،نه یک که دو زمان
هستند .جمله تنها درباره زمان باریدن راست است .نباریدن هم از باریدن

مایه نمیگیرد .این به کنار ،هرگاه حکم صادره (توحید ضدین) در عین
حال هم راست و هم دروغ باشد ،پس هر واقعیتی میتواند توحید اضداد

باشد و یا نباشد .هرگاه به این تناقض توجه میکردند ،روشی توجیهگر
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خشونت را نمیساختند و قهر را مامای تاریخ نمیشناختند و نمیکردند.
تناقض دوم هنوز قابل مشاهدهتر است :در آنچه به تحول جامعه بشری

مربوط میشود ،در آغاز ،توحید بدون تضاد است (جامعه بیطبقه ابتدائی)
و در پایان باز توحید بدون تضاد (جامعه بیطبقه نهائی) است .هرگاه

چنین است ،تضاد ذاتی نیست و عارض میشود .به سخن دیگر،
دیالکتیک تضاد نه علم که ظن است .تناقض سوم اینکه هرگاه ضدین

ذاتی باشند – ناممکن بودن توحیدشان به کنار – از میان رفتنی نمیشوند.
آشتی نمیتوانند بکنند زیرا ذاتی هستند .و اگر در ستیز با یکدیگر بودهاند
و تا ابد در ستیز میمانند ،چگونه هستی مادی میتوانستهاست با ویرانی
پدید آید و تا ابد گرفتار ویرانی که دائم برآن افزود میشود ،بماند؟ این

تناقض کولتی ،فیلسوف ایتالیائی را که خود کمونیست بود را برآن داشت
که رأی علم را بپذیرد و بگوید :علم دیالکتیک تضاد را نمیپذیرد و باید
شجاعت داشت و پذیرفت که بر خطا بودهایم (.)216

بدینقرار ،هرگاه تنها یک ویژگی ،حق خالی از تناقض است و هیچ

حقی با حق دیگر در تضاد نمیشود پذیرفته شود و بکار رود ،بسی یکی از
مهمترین مشکلها که سازمانهای سیاسی با آن روبرویند حل میشود.

 .2134نسبیگرائی وقتی خود مطلق میشود ،جامعه را بیآرمان ،بنابراین،
بدون الگو و بدیل میکند .جامعه مدنی بدون استقالل و هدف ،واقعیت

پیدا نمیکند ( )217و بدون وجود هدف (= آرمان) و بدیل ،سازمانهای

سیاسی بینقش و بیمحل میشوند .بدینخاطر است که پست مدرنیسم را

«اعتراض و نفی بدون پیشنهاد» میخوانند (.)218

 .23وقتی رشد اصلی از اصول راهنمای دموکراسی شد ،دو گرایش بزرگ

پدید آورد :گرایشی که خود را مترقی میخواند و جانبدار تغییر بمعنای باز
و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی شد و گرایشی که محافظهکار بشمار

214

میرفت و جانبدار ارزشهای سنتی و حفظ وضع موجود و اصالح آن بود
(.)213

نزاع میان سنتگرایان و سنت شکنان امر تازهای نیست .اما در دوران

معاصر و در غرب ،دو دیدگاه تجربه شدند:

● صاحب اندیشههائی میپنداشتند تحول از راست به چپ است و
گرایشهای راست ناتوان و گرایشهای چپ پرتوان میشوند ،دین جای به

علم میسپارد ( ،)241سنتها از میان بر میخیزند  .در عمل ،گرایشهای
چپ ناتوان شدند .در حقیقت ،وقتی قدرت هدف و روش میشود ،تمرکز

و تکاثر و بزرگ شدن آن اقلیت قدرتمدار را قدرتمند میکند .گرایشهای

چپ قانونهائی را که قدرت از آنها پیروی میکند ،نشناختند و برسرشان

آمد آنچه باید میآمد.

● دیدگاه دیگری محافظه کار نام گرفت و بر آن بود و هست که ترقی علمی
و فنی مزاحمت با سنتها ندارد .محافظه کاران هم با ترقیگرائی مخالفند و
هم با ارتجاع که تغییر را عامل انحطاط و انحالل جامعه میانگارد

( .)243محافظه کاران برآنند که ارزشهای سنتی هویت جامعه را می

سازند و انسجام آن را حفظ میکنند و مانع از آن میشوند دچار انحطاط

بگردد .سنتها را میتوان اصالح کرد اما نباید به دورشان انداخت  .به قول

مایکل فریدن  Michael Freedenمحافظه کاری تنها به یک تغییر ،آن

هم تغییر محدود آنچه طبیعی یا آلی (ارگانیک) است ،باور دارد .از دید

او ،نظم اجتماعی مستقل از اراده انسانی است ( .)242محافظهکاران

کشورهای مختلف ،با یکدیگر تفاوتهائی دارند .محافظه کاری چپ نیز
وجود دارد که میخواهد طرز فکر بیتغییر بماند و گرنه ،بیشتر از اصالح

را نپذیرد.

در آنچه به ساختهای اجتماعی مربوط میشود ،محققان جانبدار تغییر

ناپذیر بودن هریک از عناصر بدون تغییر همه دیگر عناصرساخت نیز وجود

دارند ( .)241اال اینکه ،در عمل ،محافظهکاران راست و چپ ،ناتوان
215

از تولید «ایده» شده و گرفتار جمود فکری گشتهاند .بدینخاطر است که

غرب ناتوان از تولید اندیشه سیاسی گشتهاست .فاصله گرفتن رشد علمی

و فنی از اندیشههای راهنمای سازمانهای سیاسی ،با پیشی گرفتن تحول

اجتماعی از تحول سازمانهای سیاسی ،در شمار مهمترین مشکلهائی
هستند که در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم ،سازمانهای سیاسی

با آنها رویارویند.

در همانحال که اسطوره رشد شکستهاست و اهل تحقیق پیدرپی

هشدار میدهند که فاجعههای بزرگ در کمین هستند ،سازمانهای سیاسی
نتوانستهاند تعریف جدیدی از رشد بدست دهند .سخن از «رشد بادوام »
بمیان است اما مراد از آن ،رشدی است که نیازهای زمان حال را بر می

آورد بدون اینکه از توان نسلهای آینده بر برآوردن نیازهایشان بکاهد ،به

ترتیبی که عمر منابع کوتاه نشود و آلودگی محیط زیست از مرگ برهد

( .)244اما این درک از رشد نیز یک درک اقتصادی است و معلوم نمی

کند از برآوردن نیازهای کدام انسان سخن بمیان است؟ وقتی مدار عقل

انسان باز و او خودانگیخته است و بمثابه مجموعهای از استعدادها و
فضلها و زندگی را عمل به حقوق ذاتی میکند و رشد میکند ،نیاز یک

تعریف پیدا میکند و وقتی همین انسان زندگی را تنظیم رابطه با قدرت

میکند ،نیاز تعریف دیگری پیدا میکند .وقتی مدار باز است ،نیازهای
معنوی از راه مصرف فرآوردههای مادی رفع نمیشوند .اما وقتی مدار بسته
است ،نیازهای معنوی دستآویز تولید و مصرف فرآوردههای مادی می

شوند .افزون بر این ،کشورهای فقیر و مردم فقیر در همه جا که قربانیان

آلودگی محیط زیست و تولیدهای ویرانگر و شکمبارگی شیوه تولید کنونی،

در آنچه به مصرف منابع مربوط میشود ،نیز مسائلی هستند که راهحل می

طلبند.

بدین قرار ،نیاز به اندیشه راهنمای جدید است .این اندیشه میباید

مدار عقل آدمی را باز نگاه دارد ،عدالت اجتماعی را میزان بشناسد و رشد
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را رشد انسان بداند و روش آن را دراختیار او بگذارد .تا که رابطهها رابطه

های حق با حق بگردند و نظام اجتماعی باز و تحول پذیر و توانا به تولید
نیروهای محرکه در حد مطلوب و بکار گرفتن آنها در رشد اعضای جامعه

بگردد (.)245

تا آن زمان ،برای اینکه تحول از چپ به راست انجام نگیرد ،هم نیاز

به عدالت اجتماعی بمثابه میزان است و هم نیاز به الگوی جدید است،
الگوئی از انسانهائی که خویشتن را از ضد فرهنگ قدرت میرهند و در
فرهنگ استقالل و آزادی که خلق میکنند ،میزیند رشد کنان .سنتها یا

حقوق ذاتی انسان و حقوق جمعی اعضای یک جامعه هستند و یا نیستند
( .)246اگر هستند ،پس هستی شمول هستند  .لذا مشکل میباید با تمیز
حق از ناحق ،راهحل بجوید .هرگاه «مترقی»ها چنین کرده بودند ،مشکل

خود و محافظهکاران را حل کرده بودند .اگر به این راهحل نیاندیشیدهاند

بدانخاطر است که بخشی از چپ قائل به چنین حقوقی نبود و بسا هنوز

نیست و بخشی دیگر تعریف حق به قدرت را پذیرفته بود و بسا همچنان

میپذیرد.

حاصل این که نیاز به بحثهای آزاد برسر اندیشه راهنما است تا که

بتوان از رکود و جمود فکری خارج شد و بسا به بیان استقالل و آزادی پی

برد.

 .22بانیان دموکراسی میدانستند دموکراسی فساد پذیر است (.)247
برخی از آنها ،براین نظر شدند که هرگاه مذهب نقش ضد قدرت را در

جامعه برعهده بگیرد ،میتواند هم مانع از آن بگردد که کثرت گرائی و
نزاع سیاسی مداوم میان گرایشهای سیاسی جامعه را متالشی کند و هم می

تواند از نقش قدرت که بنابر طبیعت فسادآور است ،در زندگی روزمره

انسانها ،بکاهد .هرگاه وجدان اخالقی و وجدان دینی پندارها و گفتارها و
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کردارها را به ارزشهای فساد ناپذیر و فساد ستیز بسنجند ،هم جامعه و هم
رژیم دموکراسی از فساد بری میماند (.)248

االاینکه دموکراسیها در قید سرمایهداری هستند .در جامعههای دارای

دموکراسی و در بند سرمایهداری لیبرال ،کاالها و خدمات ویرانگر هستند

که مدام افزایش مییابند .الگوهای رفتار و کردار ،الگوهای ساخته قدرت
(= فرآورده روابط قوا) هستند .لذا ،در فرهنگ این جامعهها ضد فرهنگ

قدرت دارد بر فرهنگ استقالل و آزادی ،چیره میشود .هم بنیاد دین در
این فرهنگ است و هم بنیاد سیاسی .به سخن دیگر ،نه روحانیان و نه

رهبران سیاسی و اعضای سازمانهای سیاسی الگوهای فرهنگ استقالل و
آزادی هستند .سخن سر راست اینکه اگر بگوئیم فرهنگی جز «فرهنگ»

سرمایه داری لیبرال حاکم نیست ،الجرم این «فرهنگ» ،فرهنگی
است که مذهبی و غیر مذهبی و چپ و راست ،در آن زندگی می

کنند و نوع زندگی همانندی دارند .مخالفان سرمایهداری که فرهنگش
را میپذیرند و خود را از آنش میکنند ،در نظامش جذب و از قوامانش
میگردند.

و بنابراین که قدرت میمیراند و میمیرد و در همانحال که ضد فرهنگ

قدرت را بر فرهنگ استقالل و آزادی غالب میکند ،نوگردانی فرهنگ ،از

راه خلق عناصر فرهنگی جدید ،را مشکل و مشکلتر میکند و سرانجام

نازائی ببار میآورد .جامعههای که موقعیت سلطهگر داشتهاند ،در دوران
انحطاط و انحالل ،گرفتار فرهنگ نازا گشتهاند.

در آنچه به سازمانهای سیاسی مربوط میشود ،الف – فرهنگ ساز

نیستند و ب -فرهنگ سازمان و اعضای آن ،همان «فرهنگ» سرمایه

داری لیبرال است .نتیجه ایناست که در درون حزب نیز ،از کاربرد حق
دوستی کاسته و بر کاربرد ستیز بایکدیگر افزوده شدهاست .در بیرون نیز،

ستیز اصل است و آشتی و ائتالف فرع  ،ولو در سالهای اول دهه دوم قرن

بیست و یکم ،ائتالفها ناگزیر شدهاند.
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این مشکل حاد سازمانها و صاحب نظران را برآن داشتهاست بحث

های آزاد ترتیب دهند .دریک چند از این بحثها شرکت و پیشنهاد کرده
ام:

 .2233ضد فرهنگ قدرت از فرهنگ استقالل و آزادی تمیز دادهشود .و

 . 2232گفتگوی فرهنگهای استقالل و آزادی ،به قصد غنا بخشیدن به
فرهنگ جهانی استقالل و آزادی ،برقرار گردد .و

 .2231زمان نقد «فرهنگ دموکراسی » فرا رسیدهاست .توضیح اینکه
جریانهای آزاد اندیشهها و اطالعها و دانشها و هنرها و فنها ،میباید

برقرار و با یکدیگر همسو و همراه شوند با همگانی شدن نقد بمعنای تمیز
سره از ناسره و تصحیح ناسره بدان قصد که جمهور شهروندان خویشتن

را مسئول و بعنوان شهروند ارزیاب و منتقد بگردانند .و

 .2234زبان سیاستمداران و سازمانهای سیاسی ،زبان آزادی – به جای
زبان قدرت – بگردد و آنها الگوی تغییر زبان در جامعه خویش بشوند.

بدین تغییر است که حق و عدل و استقالل و آزادی و رشد ،از بند معانی

که بیانهای قدرت به آنها دادهاند ،رها میشوند .لذا،

 .2235شفاف گرداندن پندارها و گفتارها و کردارها ،بخصوص در قلمرو

سیاست و بگاه پیشنهاد برنامه عمل و تدبیرها ،ضرورتی به تمام دارد.

دموکراسی موجودی است که در تاریکی میمیرد .و

 .2236از آنجا که دموکراسی بدون اعتماد و نیز اطمینان برجا نمیماند ،از
بکاربردن این دروغ که هدف وسیله را توجیه میکند – که اهل سیاست در

بکار بردن آن الگو گشتهاند و تا بخواهی افراط میکنند -میباید خودداری
شود .و راستگوئی و بحث آزاد روش همگان بگردند.

 .2237اعضای جامعه زندگی را عمل به حقوق ذاتی انسان بگردانند و
برخوردار از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهروندی،

رابطه با یکدیگر را رابطه حقوقمندان بگردانند .زندگی را عمل به حقوق
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کردن ،شهروندان را مسئول نیز میگرداند .زیرا وجدان به حقوق خویش و
عمل به آنها ،احساس مسئولیت را مدام بیشتر میکند .لذا،

 .2238قانونها نه ترجمان منافع گروهبندیهای مختلف جامعه که بیانگر

حقوق ذاتی و شهروندی انسان و حقوق ملی جامعه ملی بگردند تا که

تبعیضها و نابرابریهای مخل حقوقمندی انسان ،از میان برخیزند .و

 .2233سازمانهای سیاسی در جامعه مدنی استقرار بجویند و هدف آنها

استقالل و آزادی و نه قدرت بگردد .و اعضای این سازمانها الگوی زندگی
در خود انگیختگی و همکاری بگردند ،به ترتیبی که دو حق یکی حق

اختالف و دیگری حق اشتراک و توحید ،یک سمت و سو داشته باشند و
آن از اختالف به توحید به یمن جریان آزاد اندیشهها و نقد .بنابراین،

 .22331نخبه بمثابه کسی که خلق شدهاست برای حکومت کردن ،جای
خود را به الگوی شهروند عضو برابر جمهوری شهروندان بدهد .تکویل

براین نظر بود که نابرابری در جامعه ماقبل دموکراسی ،نابرابری ارباب و

رعیت ،مافوق صاحب اختیار و مادون بیاختیار بود ،به یمن فرهنگ

دموکراسی  ،این نابرابری ،جای به نابرابری میان دو شهروند میدهد که در
برخورداری از حقوق برابرند ( .)243در عمل ،دموکراسی آن سازماندهی

جامعه شد که به نمایندگان اجازه میدهد جانشین مردم در اعمال حاکمیت

بگردند و به حزبها امکان داد« ،به نام مردم» ،مالک حاکمیت ملی شوند
و گذاشت بنیادهای جامعه ،حتی حزبها ،سازماندهی و مدیریت غیر

دموکراتیک داشته باشند و فاقد فرهنگ دموکراسی بمانند .بدینقرار ،تنها

با تعمیم فرهنگ استقالل و آزادی و نیز از میان برخاستن تبعیضها است
که الگوها میتوانند جانشین نخبههای قدرتمدار بگردند.

 .22333این تدبیرها وقتی بکاربردنی میشوند که عدالت آن تعریف را
بیابد که بتواند بعنوان میزان سنجش پندارها و گفتارها و کردارها،

بخصوص بگاه برنامهگذاری و قانونگذاری و اتخاذ سیاستها ،بکار رود

(.)251
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 .22332مردمساالری هرگاه نخواهد گرفتار فساد بگردد و بخواهد تکامل
بجوید نیاز به اندیشههای راهنمایی دارد که بیان استقالل و آزادی انسان

و حقوق او و حقوق ملی و راه و روش رشد باشند و چنین اندیشههائی نیاز
به موزانه عدمی بمثابه اصل راهنما دارند .تا ثنویت اصل راهنمای عقلها
است ،قدرت مدار پندارها و گفتارها و کردارها است.

در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم ،فرهنگ دموکراسی سازگار
با تکامل دموکراسی را دارای این ویژگیها دانستهاند (:)253

انکار کردنی نیست که یکی از موانع عمده بر سر راه عمل به مسئولیت

شهروندی از سوی شهروندان ،نبود اعتماد و انگیزه و نیز امکانها برای
دسترسی به اطالع و برقرار کردن ارتباط است .سامانه ای که کارش همگانی

و غنی کردن فرهنگ دموکراسی است ،باید آن آموزشی را تدارک کند که

پنجره عقل را بروی شناخت تمامی جهان میگشاید .به آموزندگان بیاموزد
که چسان ،در همکاری بایکدیگر ،بشیوهای انتقادی ،جهان را در ابعاد

گوناگونش شناسائی کنند .اینکار را با جانشین کردن روشهای سنتی
آموزش ،با روشهای آموزشی نوی میتوان انجام داد که به جوانان آموزش
فعال گشتن و کار دستجمعی و تعاونی را میدهند .به آنها امکان میدهند

تجربه کنند و مباحثه کنند تا بیاموزند چگونه میتوانند بایکدیگر زندگی

کنند.

فهرست روشهای آموزش جدید:
رفتارها:
 . 3ارزشمند کردن همکاری بمثابه عنصر تعیین کننده انسجام اجتماعی و
احترام به حقوق انسان و حقوق شهروندی او؛
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 .2ارزشمند کردن گوناگونی اندیشهها و کردارها و کثرت گرائی؛

 .1آماده کردن برای غنیمت شمردن فرصتها برای قبول تعهد و مسئولیت
و همکاری؛

 .4آماده کردن برای ابراز بردباری بهنگام همسخن شدن با کسی که عقیده

مخالف دارد؛

 . 5آماده کردن برای به زیر سئوال بردن آنچه را که اشخاص «عادی» می
انگارند ،به یمن آموختهها و تجربههای تحصیل کرده و

 .6آماده کردن برای روادیدن ابهام و نامطمئن و نادقیق بودنِ اندیشه یا

کرداری.

به صواب اینبود که به جای آموزش ششم ،آموزش شفاف گرداندن

مبهم و نقد فکر و عملی که از اطمینان بخشی و دقت برخوردار نیست،

قرار میگرفت.

شناختن و درک کردن:
 .3شناختن و درک ساز وکارها ،از جمله اندیشههای جا افتاده و قالبی

و پیشداوریها و تبعیضهای آشکار و پنهان؛

 .2درک نفوذ زبان خویش بر تجربه خود از جهان و دیگران ؛
 .1شناختن باورها و ارزشها و کردارها و بیانهای دیگری .و

 .4شناختن چهارچوبهای قانونی که حقوق و تکالیف شهروند را معین

میکنند.

توانائی:
 .3فراوان شماری احتمالها و توانائی بر یافتن اطالعها و ارزیابیها و تعبیر
و تفسیرها از منابع گوناگون؛
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هرگاه اینکار با روش تناقض یابی همراه شود ،شهروند از راه تناقض

زدائی میتواند از اطالع دروغ به اطالع صحیح برسد؛

 .2رهاکردن خویش از خود محور انگاری :توانائی رها شدن از بند نظر
خویش و مشاهده و ارزیابی نظرهای دیگران؛

اگر شهروند میآموخت چگونه نقاد نظر خویش و دیگران بگردد ،روش

بهتری را آموخته بود؛

 .1انعطاف پذیری در مقام شناختن :توانائی تغییر و منطبق کردن شیوه
اندیشه خود در رابطه با تغییر وضعیت یا موقعیت؛

 .4توانائیهای زبانی :دانستن زبان و زبان محاوره و سخنرانی و نیز

توانائی پایان دادن به گفتگو .و

 .5توانائی اقدام بمثابه «واسطه» بگاه مبادله نظر میان صاحبان اندیشه.
این توانائی در بر میگیرد توانائی ترجمه کردن و توضیح دادن و تشریح

کردن را.

این دانائیها و توانائیها به شهروندان توانائیهای ضرور ،در قلمروهای

زندگی روزانه ،را میدهند .چند مثال:

● زیر عالمت سئوال قراردادن منشها و رفتارها و نیز سخنها و نوشته
های مخالف حقوق انسان؛

● زیر عالمت سئوال قراردادن منشها و رفتارها و نیز سخنها و نوشته
هائی که مخالف حقوق انسان هستند و اتخاذ تدابیر برای دفاع از حقوق
و کرامت انسان ،طرز فکر و فرهنگ قربانی و یاقربانیان هرچه باشد؛

● مداخله کردن و اظهار مخالفت خویش هر زمان که پیشداوری و یا
تبعیض برضد اشخاص و گروهها روا میروند؛

● مبارزه با افکار قالبی و پیشداوریهای فرهنگی؛

● تشویق رفتارهای نیک و خدمتها به جامعه از سوی هر شخص یا گروهی
بدون توجه به فرهنگی که به آن تعلق دارد و یا دارند .و

● واسطه شدن وقتی میان دو طرف نزاع برپا میشود.
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بطور بازهم مشخصتر ،شهروند کسی است:

● که وقتی رفتار خالف عدالتی را در حق کسی مشاهده کرد ،بیدرنگ،
برای دفاع از مظلوم وارد عمل شود؛

● که وقتی با گروهی همکاری میکند ،بکوشد که مراقب باشد که تمامی
اعضای گروه نظر خویش را اظهار کنند؛

● که وقتی با انتخابی روبرو میشود ،همکاری را بر رقابت ترجیح دهد؛
● که به انتقاد گوش میدهد و انتقاد صحیح را میپذیرد؛

● که انجمن تشکیل دهد و یا در انجمنهای امداد به محرومان عضویت
بجوید؛

● که وقتی کس یا خانوادهای وارد محله او شد ،ابتکار خوشآمد گفتن را
از آن خود کند و یا به جمع استقبال کنندگان و خوشآمدگویان بپیوندد .و

● که عضو فعال گروهی باشد که در آن افراد بس گوناگون ،گوناگون در
نژاد و جنس و سن و منشاء اجتماعی و فرهنگ ،شرکت دارند.

این آموزشها گرچه همه آموزشهای درخور را در بر ندارند ،ولی اگر

سازمانهای سیاسی محل اینگونه آموزشها بگردند ،از بحرانی که درآنند می
رهند .تغییر روش و هدف بسا اولویت دارد:

 .21از جمله کمبودهای روشهای باال برای یافتن فرهنگ مردمساالری،
آموختن رابطه روش با هدف است .توضیح اینکه در دهه اول و سالهای
اول دهه دوم ،رهبران سازمانهای سیاسی بیشتر از دیگر شهروندان «هدف

وسیله را توجیه میکند» را روش میکردند .بنابراین روش ،هدف خوب،
روش بد را توجیه میکند .به بیان ساده ،برای رسیدن به هدف خوب ،می
توان روش بد بکار برد.

بنابر اهمیت قطعی اعتماد و اطمینان ،کاهش شدید اعتماد شهروندان

به سیاستمداران و سازمانهای سیاسی و باز کاهش شدید اطمینان به عملی

شدن برنامه پیشنهادی و نتایج آن و نیز کاهش اعتماد شهروندان به یکدیگر
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و اطمینان از ثبات موقعیت و وضعیت خویش ،کار را به بحران دموکراسی

رسانده است .کافی است که پندارها و گفتارها و کردارها در جامعههای
برخوردار از دموکراسی با روشهائی سنجیده شوند که با آموختنشان،

شهروندان فرهنگ زندگی در دموگراسی را مییابند تا از فاصله بسیارشان

با آن آموزشها آگاه و مطمئن شد که بحران بس نگرانی آور است.

آیا سیاستمداران و سازمانهای سیاسی که روش «هدف وسیله را توجیه

میکند» را بکار میبرند ،میدانند که این «حکم قالبی» دروغ است؟ اگر

ندانند ،اینرا میدانند که هدف را قدرت میکنند با این توجیه که آن را در

اجرای برنامه پیشنهادی به مردم بکار خواهند برد .اما آیا میدانند که وقتی

هدف قدرت میشود ،روش نیز قدرت (= زور) میشود و چون هدف
قدرت شد ،نمیتوان آن را با هدف دیگری جانشین کرد؟

اگر میدانند دروغگویانند و نمیتوانند دموکرات باشند و اگر نمیدانند،

برآنها است که بدانند:

 . 2133هدف و وسیله همواره از یک جنس هستند .تا عقل هدف را
معین نکند ،وسیله را نمیتواند نخست تصور و سپس تعیین کند .بنابراین،

هدف در وسیله بیان میشود .به سخن دیگر ،وقتی وسیله بد است ،یعنی نه
هدف خوبی که برای توجیه وسیله بد اظهار میشود ،بلکه هدف بدی را

عقل برگزیدهاست که توان اظهار و بسا بروی خودآوردنش را ندارد.

 .2132وقتی وسیله بد برای رسیدن به قدرت بکار میرود تا قدرت وسیله
انجام برنامه و تحقق هدف خوب بگردد ،نه میتوان قدرت را وسیله اجرای

برنامه کرد چراکه قدرت از ویرانگری پدید میآید و چون بکار میرود،

ویران میکند و نه میتوان هدفی که قدرت است را با هدف دیگری جانشین

کرد.

بخاطر بکار بردن این روش غلط نیست که جامعهها مسئله بر مسئله می

افزایند و هیچ نه معلوم محیط زیستی را برجا بگذارند و آیندگانی باشند تا
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زیر کوه مسئلهها له شوند؟ راهکار ایناست که هدفی برگزیده شود که
حق باشد و خود روش خویش بگردد.

 .24کاستیهایی که برشمرده شدند ،از اعتماد به سیاستمداران و احزاب

سیاسی بسیار کاسته است .و از آنجا که خالء آرمان را پوچ انگاری و بی

تفاوتی و گم کردن خودانگیختگی و میل به ابتکار پر میکند ،تدوین
معیارهای اخالقی که میزان سنجش قول و فعل سیاستمداران و سازمانهای

سیاسی باشند ،ضرورتی اجتناب ناپذیر گشتهاست.

سیاست شناسان و جامعه شناسان میپرسند :وقتی همه دیگر حرفهداران

خود را ناگزیر میبینند معیارهای اخالقی تعیین کنند ،چرا اهل سیاست
حتی به فکر آن نیستند که بایکدیگر برسر این معیارها توافق کنند .تاکه

هم اعتماد از دست رفته به جامعه برگردد و هم ،به یمن وجود الگوها،

نسل جوان آرمان بجوید و در چاه ویل پوچ انگاشتن زندگی و پیآمدهایش
نی فتد؟ برای حل بحرانی ناشی از نبود معیارهای اخالقی پیشنهاد می
شود(: )252

● برخورداری از شرافت و کرامت و تقوا ،برای یک آدم سیاسی ،ضرورتر
است تا برای دیگر مردم  .چرخش کار بایسته یک سامانه سیاسی در گرو

برخورداری سیاستمداران از شرافت و کرامت و تقوای است .چراکه

سیاستمداران الگوهایند که به جوانان امکان میدهند آرمان داشته باشند

و انگیزه از دست ندهند و گرفتار پوچانگاری نگردند تا مگر آسیبهای

اجتماعی برهم افزوده نگردند.

جنبش منزجران که امریکا و اروپا را فراگرفت گویای شدت بحران بی

اعتمادی به سیاستمداران و احزاب سیاسی است .این امر که جنبش

خودانگیختهاست و جنبشکنندگان اعتراض میکنند و چاره کاری را
پیشنهاد نمیکنند خود گویای شدت بیزاری از سوئی و برعهده
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سیاستمداران و سازمانهای سیاسی دانستن رهاکردن خویش از انحطاط

اخالقی ،از سوی دیگر ،است.

● تنها ضرور است که سیاستمداران دروغ گفتن را بعنوان روش اصلی و
نیز فرعی رها کنند و برای یکدیگر قابل اعتماد بگردند .بلکه جلب اعتماد

از دست رفته مردم ،ایجاب میکند سیاست را با اخالق آشتی دهند.
معیارهائی که میتوان پیشنهاد کرد ،کدامها هستند؟ دو دسته معیارها می

توان پیشنهاد کرد .معیارهائی که از راه تصویب قانون میزان سنجش گفتار

و کردار میشوند و معیارهائی که سازمانهای سیاسی و سیاستمداران ،بروفق
ارزشهای اخالفی میتوانند وضع کنند و گفتار و کردار خویش را تابع آنها

کنند:

در قلمرو قانون:
 .3مصونیتی که رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس از آن برخوردارند،
بیش از اندازهاست .زیرا منتخبان با برخورداری از این مصونیت ،وسوسه

می شوند که منافع همگانی را قربانی منافع شخصی خویش کنند و در پی
دائمی کردن موقعیت خویش و پر کردن جیب خود شوند .دستکم میباید
زمان رسیدگی به تقاضای سلب مصونیت کوتاه و کج دستی و خیانت در

امانت و جرم و جنایت که تعقیب قضائی را ضرور میکنند ،دقیقتر و شامل

تر تبیین شوند و راه گریزها مسدود گردند .زمان رسیدگی قضائی نیز کوتاه

و آئین دادرسی هم تغییرهای ضرور را بپذیرد تا که هم در اولین فرصت
قضاوت انجام بگیرد و هم مجازات اعمال شود .بدیهی است که مجازاتها

نیز باید شدیدتر شوند؛

 .2همه دارائی و درآمدهای منتخبان میباید شفاف و قابل رسیدگی کامل
باشند؛

 .1حساب دخل و خرج مجلس نیز باید شفاف باشد .قراردادهایی که
مجلس و شهرداریها و حکومت با شرکتها منعقد میکنند ،میباید شفاف
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باشند تا که فساد اخالقی/مالی کنونی (خورد و برد از رهگذر اعمال نفوذ

) از میان برخیزد؛

 .4میتوان راه قانونی برای همکاری شهروندان با منتخبان خویش ایجاد

کرد .آنها میتوانند نظر خود را در باره طرحهای قانونی بدهند و یا
پیشنهادهای مفید ارائه کنند و به نمایندگان خود اطالعاتی را بدهند که

ندارند .البته بشرط آنکه کار به البیگری نیانجامد؛

 . 5رویه کنونی که وضع قانون بخاطر جلب رضایت این و آن قشر از
قشرهای جامعه است ،میباید رها شود .قانونها وضع میشوند برای دلخوش

کردن و نه اجرا شدن .اینگونه قانونها أئیننامه اجرائی نیز پیدا نمیکنند.

نتیجه بی ارزش شدن قانون و عمل نکردن به آن و سلب اعتماد از قانون
گذاران است .و

 .6دستگاه قضائی میباید امکانهای ضرور را برای اجرای قوانین پیدا کند.
وضع چنان است که وقتی هم دادگاه حکم میدهد ،حکم بالاجرا میماند.

در قلمرو اخالق:
برای آنکه چرخش کار دموکرسی بایسته گردد ،سیاستمداران و احزاب

سیاسی می باید سیاست را اخالقمند کنند .به سخن دیگر ،برآنها است که

قواعد و معیارها را وضع و اندیشه و عمل سیاسی را تابع آنها بگردانند .هر

حزب سیاسی حامل ارزشهائی است که جهت یاب فعالیتهایش است .برخی

مترقی و جانبدار عدالت اجتماعی و پارهای سنتگرا و بعضی جانبدار
لیبرالیسم هستند .اینان میتوانند برسر معیارهائی اخالقی توافق کنند و

همگان از آن پیروی کنند .از جمله ،این معیارها:

 .3هدف وسیله را توجیه نمیکند( )251بنابر تعریفی که از اخالق بعمل

آمدهاست ،اخالق رعایت میشود هربار که افراد مردم نه وسیله که هدف
تلقی بگردند .یعنی این که با هدف کردن خوشبختی افراد و ملتها ،مردم
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وسیله رسیدن به این هدف نگردند .چراکه هرگاه مردم هدف باشند ،چون
آنها هستند که باید خوشبخت بگردند ،سیاست از زمان به اجرا گذاشته

شدن ،با میزانی که خوشبختی است ،سنجیده میشود و اگر انسانها وسیله

باشند ،این میزان محل عمل پیدا نمیکند و سیاست نیز تدبیری قابل

بکاربردن به روش تجربی نمیشود .چراکه وقتی مردم وسیله میشوند
که قدرت هدفِ بکاربرندگان مردم بعنوان وسیله شده باشد .چنان

که در انقالب ایران ،هدف استقرار والیت جمهور مردم بود .اما چون
مردم وسیله شدند ،نه آن هدف که والیت مطلقه فقیه استقرار جست.

در دنیای واقعی ،سیاست وارونه اخالق تعریف میشود .توضیح این

که سیاست نوعی از اقدام است که نه تنها اجازه میدهد بلکه ناگزیر می
کند بکاربردن انسانها را بعنوان وسیله .سیاست نامی است که داده میشود
به یک رشته عملیات که ،در آنها ،انسانهائی که باید خوشبخت گردند،

هدف نیستند ،بلکه وسیله هستند برای هدفی که خوشبختی آنها نیست .از
اینرو ،اخالق دروغ را زشت میداند و ممنوع میکند و سیاست آن را روا

میبیند و ناگزیر بکار میبرد.

خواننده این کتاب ،با مراجعه به ویژگیهای اخالق استقالل و آزادی

( )254میتواند این معیار را نقد و کامل کند .از جمله ،میتواند با این
محک نقد کند :وجدان اخالقی ،وقتی اخالق ،اخالق استقالل و آزادی

میشود ،عمل اعضای جامعه را ،در فعلپذیرانه ،قوه رهبری خویش را تابع
قوه رهبری یکی و یا گروهی کردن ،غیر اخالقی و زشت میداند و ممنوع

میکند .پس ،هرگاه مردم از رهنمودهای چنین وجدان اخالقی پیروی کنند،
قدرت مدار و آنها فرمانبر قدرتمدارها نمیگردند.
 .2میشل روکار ، Michel ROCARDنخست وزیر اسبق فرانسه ،در 25
مه  ،3388معیارهای کارخوب را برای اعضای حکومت خویش تدوین

کرد ( .) 255این تنها کاری است که در آشتی دادن سیاست با اخالق
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انجام گرفته است .کار او را دنبال نگرفتند .معیارهائی که او مقرر کرد،
عبارت بودند از:

الف  .رعایت احترام دولت حقوقمدار .حکومت نباید کمترین صدمهای
به حقوقمداری دولت و دولت حقوقمدار وارد کند .بنابراین ،طرحهای

قانونی که به مجلس داده میشوند ،میباید در انطباق با قانون اساسی باشد
و سیاستهای متخذ نیز ناقض حقوق نباشند .پس پیشاپیش ،انطباق هر
طرح قانونی با قانون اساسی بررسی و از شورای دولت خواسته شود این

انطباق را بررسی و از آن اطمینان حاصل کند؛

ب  .رعایت احترام جامعه مدنی :بنابراین که هدف عمل ما بهبود شرائط

زندگی شهروندان ما است ،پس نباید شیوه زندگیای به آنها تحمیل کرد که
نمیخواهند .و ما مدام میباید گوش به خواستهای مردم بسپاریم و در حد
توان ،در تحقق آنها بکوشیم:

ب .3.بهمان اندازه که دولت از خود توانائی درک خواستهای جامعه مدنی
را ابراز میکند ،این جامعه آمریت دولت را آسانتر میپذیرد .بنابراین،

کارکنان وزارتخانههای خویش را برآن دارید که بیشتر خدمتگذار مردم
باشند...؛

ب .2.خویشتن را از بند این وهم که گویا درمان همه نابسامانیها در ید
دولت است ،رها کند .بنابراین ،برای عمل خویش ،زمینه و آغاز و پایان

معین کنید .به ترتیبی که معلوم باشد از چه زمان به بعد ،در آن زمینه ،نیاز

به عمل نیست...؛

ب .1.میباید در تهیه طرحهای خویش ،از ابتکارها و حسن نیت و ایده
های که جامعه مدنی از آنها سرشار است ،سود بجوئید...؛

ب .4.در تمامی مواردی که ممکن است ،ما باید اقدام حاصل از
گفتگوهای واقعی و صادقانه و روشمند را بر اقدام آمرانه ترجیح دهیم.

پس بر شما است که گشودن باب گفتگو و شور با جامعه مدنی را ترتیب

بدهید؛
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ب .5.بسا جامعه مدنی از افراط و بغرنجی قواعدی که دولت به او تحمیل
میکند ،و نیز ،بخاطر مشکل بودن دسترسی به آنها ،بر میآشوبد .در

حقیقت ،حجم قواعد و مقررات حقوقی همچنان بزرگ میشود .حجم

قوانین نیز بزرگ میشود .پس میباید از افراط در قانون به تصویب رساندن

و تصویب نامه صادرکردن ،اجتناب کرد .مسئولیت شخصی و گفتگو را

بکارگرفتن روشی درخور و کارساز است...؛

ج .احترام به عمل حکومت و همآهنگ گرداندن آن :اتحاد عمل حکومت
خواست قانون اساسی است .با توجه به یکدیگر ربط داشتن وظایف

وزارتخانهها و باوجود جامعهای به بغرنجی جامعهما ،اتحاد عمل شرط
اول اثربخشی کار هیأت وزیران است.

همبستگی اعضای حکومت یک ضرورت سیاسی است :این بطور

دستجمعی است که اعضای حکومت در برابر مجلس ملی ،مسئول هستند؛

افکار عمومی نیز نمیپذیرد که حکومت یگانه نباشد .با قبول عضویت در
حکومت من ،شما به این همبستگی ،برای تمام مدت خدمت ،متعهد شده

اید ...بنابراین،

ج .3.سخنان یک عضو حکومت در علن نباید به همکاران او آزار

رساند ...؛

ج .2.بنابر قانون اساسی ،نخست وزیر «عمل حکومت را رهبری میکند»
و او سیاست ملت را تعیین و به اجرا میگذارد .بنابر این ،کار من نه

حکمیت که گرفتن تصمیمها است .باوجود این ،امیدوارم پادرمیانی من
استثنائی باشد و شما از تمامی مسئولیت خویش برخوردار باشید؛

ج .1.رعایت حداقل تشریفات اداری ضرور است .زیرا توافقها و تصمیم

هایی که در هیأت وزیران بعمل میآیند ،به زبانی که محل برای اعتراض و

رد باقی نگذارد ،ثبت شوند .از اینرو ،اصرار دارم که پیش از هر
گردهمآنی ،پرونده موضوع کار هیأت وزیران به دفتر من و نیز به دفتر کل

حکومت تسلیم شود...؛
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ج .4.محور دستگاه اداری ما عمودی است .تصمیم را باال میگیرد و
پائین اجرا میکند .باوجوداین ،بسیاری کارها در سطح ادارههای وزارت

خانهها انجام میگیرند .پس باید مراقبت کنید که ادارهها هر وزارت خانه
و میانآنها و ادارههای وزارت خانههای دیگر ،در مواردی نیاز به مداخله

چند وزارتخانهاست ،نزاعها روی ندهند و همکاریها میسر گردند...؛

د .رعایت احترام اداریان :روشن است که هریک از شما در وزارت خانه

ای که وزارت میکنید ،آمریت دارید .باوجود این ،در بکاربردن آمریت
خویش ،میباید معیارهائی را رعایت کنید:

د .3.بنابر ماده  6بیانیه حقوق بشر و شهروند  – 3783که در قانون اساسی

مندرج است – در گماردن کارمندان به این یا آن مقام ،تنها تقوی و توانائی
های آنها است که میباید مالک باشند؛

د .2.دفتر وزیر بهیچرو نباید میان او و ادارهها و دوایر وزات خانه حایل
شود .بنابراین ضرور است که شما وزیران با مدیران کل همکاری مستمر

داشته باشید .و

د .1.ضرور است که از شیوه سنتی صدور بخشنامه از سوی مقام وزارت
خطاب به کارکنان وزارتخانه ،بمثابه وسیلهای اندیشیده برای برقرار

کردن ارتباط ،سود جسته شود.

 . 1وفای بعهد و عمل به قول ،بیش از پیش ضرورت جستهاست .چراکه
نقض عهد و عمل نکردن به قول هم سبب سلب اعتماد از سیاستمداران

گشتهاست و هم محلی برای اطمینان از اجرای برنامه پیشنهادی و ،در
صورت اجرا ،ببارآمدن نتیجه ،باقی نگذاشتهاست.

بدیهی است که شهروندان خود نیز میباید به عهد وفا کنند و به قول

عمل کنند تا حساسیت آنها نسبت به عهد شناسی و عمل به قول اهل
سیاست بدان شدت باشد که آنان یارای نقض عهد و عمل نکردن به قول

را نکنند.
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 . 4رعایت حقوق شهروندان و ارتباط مستقیم و مداوم داشتن با جامعه
مدنی ،به سخن روشن ،ماندن در جامعه مدنی و انتقال ندادن منزل به سرای

دولت ،هم اخالقمندی سیاستمداران و احزاب سیاسی را تضمین میکند و

هم سیاستهایی که اتخاذ میشوند را ترجمان ارزشهای اخالقی می
گرداند.

با آنکه درپی وقوع بحران اقتصادی در سطح جهان ،سازمانهای

سیاسی راست نیز از اخالقمند کردن سرمایهداری سخن به میان آوردند

( ، )256نه میثاق اخالقی که سرمایهداری ملزم به رعایت آن باشد و نه

میثاق اخالقی برای اخالقمند کردن فعالیت سیاسی و قول و فعل
سازمانهای سیاسی و سیاستمداران ،تهیه گشتهاند.

اصل سخن در باب سامانهای که از حزبها
تشکیل میشود و حال و آینده احزاب:
این سامانه از روابط ساختمند احزاب با یکدیگر ،هم رابطه موافقت و

هم رابطه مخالفت ،پدید میآید ( .)257در مردمساالریهای کنونی ،سامانه

حزبها در کشورهای انگلستان و امریکا با سامانه حزبها در کشورهای
اروپائی تفاوتهائی دارد :از جمله ،تفاوت میان سامانه دو حزبی و سامانه

چند حزبی .جدول مقایسهای نیز میان سامانهها از تک حزبی تا چند

حزبی ترتیب دادهاند( .)258برای حزب سیاسی شش کارگزاری
( ) fonctionقائلند:

 .3جذب استعدادها و گزینش آنها برای تصدی مقامهای دولتی .و
 .2تهیه برنامه و سنجیدن تدابیر برای اجرا شدن .و
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 .1همآهنگ کردن و مهار مقامهای دولت .و

 .4تأمین انسجام جامعه از راهحل مسائل گروههای اجتماعی و مانع شدن
از خشونت آمیز شدن اختالفهای ایدئولوژیک و دینی .و

 .5جذب و ادغام افراد ،از راه اجتماعی کردن سیاست و برانگیختن آنها
به فعالیت سیاسی.

 .6تصدی مدیریت دولت ،هم بعنوان اکثریت و هم بعنوان اقلیت و تنظیم
رابطه دولت با جامعه مدنی.

کارگزاریهای دیگر ،مهمترینشان ،الگو و نماد آرمان گشتن ،از قلم

افتادهاند .در فصلهای سوم و چهارم رها کردن کارگزاریها و تغییر آنها
را مطالعه کردهایم .در اینجا ،کارگزاریهای مطرح در دهه دوم قرن بیست

و یکم را فهرست میکنیم تا که در شناسائی ویژگیهای سامانهحزبها ما و

کارگزاریهای این سامانه بکارمان آیند (: )253

ویژگیهای سامانهای که از رابطههای حزبها پدیدآمدهاست:
 .3در دموکراسیها ،سامانه احزاب وقتی پدید میآید که حزبهای سیاسی

هستی جسته و نقش تنظیم کننده رابطه جامعه مدنی با دولت را یافته باشند.
هرگاه محل زندگی و عمل آنها جامعه مدنی باشد ،دولت به مهار جمهور

مردم در میآید و اگر محل زندگی و عمل آنها دولت باشد ،جامعه مدنی به
مهار دولت در میآید .در حال حاضر ،محل عمل سامانه حزبها بیشتر در

سرای دولت است .همزمان ،جامعه مدنی میخواهد بیشتر به حساب آید
و هم جمهور مردم گرفتار ترسهای بیشتری هستند .از اینرو ،سامانه حزبها

هم باید جامعه مدنی را مهار کند و هم نگرانی سازمانهای سیاسی و غیر آن

باشد که میخواهند جانشین حزبهای دولت مدار در نمایندگی از مردم

بگردند.
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 .2حزبهای سیاسی با یکدیگر در دو نوع در رابطه هستند :موافقت و
مخالفت .در وضعیت فوقالعاده ،مخالفت جای به موافقت میدهد و

ائتالف پدید میآید.

موافقت و مخالفت یک وقت میان حزبها است که سامانه یا نظام

دموکراسی را پذیرفتهاند و یک وقت میان حزبهائی است که هدف خویش
را تغییر نظام سیاسی میدانند .اینگونه حزبها نیز با یکدیگر روابط موافق
و مخالف دارند .اما با حزبهای نوع اول ،رابطه مخالف دارند .باوجود

این ،بگاه انتخابات« ،مصلحت» خویش را لحاظ میکنند و بسود نامزدی
و به زیان نامزد دیگری ،رأی میدهند.

 .1روش کار تمامی حزبهای سیاسی رسیدن به قدرت (= تصدی دولت)

و ماندن بر قدرت و بکاربردن قدرت است .گروه اول ،یعنی حزبهائی که

نظام سیاسی را قبول و در آن عمل میکنند ،به حزبهای مترقی یا اصالح

طلب و حزبهای محافظهکار تقسیم میشوند .وقتی حزبها متعددند ،سامانه

حزبها بغرنج تر میشود :رابطههای بیشتر موافق و کمتر مخالف در درون
مترقیها و در درون محافظهکارها و رابطههای بیشتر مخالف و کمتر
موافق میان این دو دسته حزبها .و گروه دوم ،حزبهائی که هدف خویش
را تغییر نظام جامعه قراردادهاند و به خود صفت انقالبی میدهند ،هم دو

رشته رابطهها میان خود و میان خود و با حزبهای موافق نظام دارند.
 . 4چون هنوز سازماندهی حزبها و روشها و هدفهاشان شفافیت نجسته
است ،سامانه احزاب نیز از شفافیت برخوردار نیست .یعنی افزون بر روابط

علنی ،رابطههای پنهانی ،دستکم ،در سطح ،رهبران ،بایکدیگر دارند .در
انتخابات ،این رابطههای پنهانند که گاه نقش تعیین کننده بازی میکنند.
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 .5در سامانه ،حزبهای بزرگ ،بسود خود ،یک رشته تبعیضها برقرار می

کنند .در امریکا ،حزبهای جمهوریخواه و دموکرات این تبعیضها را بسود
خود برقرار میکنند و در انگلستان ،دو حزب محافظهکار و کارگر و در
کشورهای اروپائی ،دو حزب راستگرا و چپگرا که بزرگترینها هستند.

مهمترین تبعیضها ،وضع قانون انتخابات بسود خویش و استفاده هرچه
بیشتر از وسائل ارتباط جمعی و تمویل فعالیتهای حزبی هستند .گاه می

شود هریک از دو حزب بزرگ که اکثریت پیدا میکند ،بسود خود و به
زیان رقیب ،تبعیض و یا تبعیضها برقرار میکند :در تعیین حوزههای
انتخاباتی و در استفاده از وسائل ارتباط جمعی و در برخورداری از

امکانات دولتی و...

 .6حزبهائی که سامانه از روابطشان پدید میآید ،کشوری هستند .بدیهی
است که انترناسیونال سوسیالیست و انترناسیونال لیبرالها و انترناسیونال

دموکرات مسیحی و انترناسیونال حزبهای کمونیست و انترناسیول

آنارشیستها و انترناسیونال کمونیست – تروتستکیستها و نیز اتحادیههای
دیگر حزبهای راستگرا وجود دارند .در هر کشور ،حزبهای محلی و نیز
سازمانهای حزبی غیر سیاسی نیز وجود دارند .حزبهای بزرگ با حزبهای
کشورهای دیگر و نیز با حزبهای و سازمانهای محلی رابطه موافق و مخالف

برقرار میکنند .ازاینرو ،در غرب امروز ،سامانه احزاب گسترهای ملی –

بینالمللی یافتهاست (. )261

 .7رابطههایی که حزبها با یکدیگر پیدا میکنند ،تابع اندیشههای راهنمای
آنها و نوع سازمان آنها و نیز بزرگی و کوچکی آنها و محلیابی آنها ،در

رابطه با جامعه مدنی و دولت است .پیش از این ،ایدئولوژی یکی از تعیین
کنندههای رابطههای موافق و مخالف بود .اعضای احزاب را نیز بیشتر

دستگاه تبلیغاتی حزب تغذیه میکرد .در حالحاضر ،به یمن وسائل ارتباط
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جمعی جدید (انترنت و ،)...جریانهای اطالعها و اندیشهها آزادتر گشته

اند و شهروندان استقالل بیشتری جستهاند و میتوانند اطالع و بسا

رهنمودها را ،بدون مراجعه به ارگانهای تبلیغات حزبها بدست آورند.

هرچند میباید نگران جریان اطالعها و اندیشهها از «رأس به قاعده» نیز
بود ( .)263باز ،حزبها بیشتر در جامعه مدنی خانه داشتند و اینک بیشتر
در سرای دولت اقامت دارند .سازمانهای حزبها نیز ،دستخوش تغییر شده

اند .از اینرو ،رابطهها نمونههای نوعی زیر را پیدا کردهاند و سامانه حزبها
کارگزاریهای زیر را جستهاست:

● حزبهای بزرگ با حزبهای کوچک سازگار با مرام و هدف خویش،
اتحادها تشکیل دادهاند؛

● رابطهها ساخت جسته رابطههائی هستند که رهبریهای احزاب با
یکدیگر برقرار کردهاند؛

● حزبها هم از طریق رهبریهای خود و هم از راه اعضاء با هواداران
خویش رابطه برقرار کردهاند .به یمن این رابطه ،هواداران نیز در گزینش
نامزدهای حزبها شرکت میکنند؛

● حزبها هم در رأس و هم در بدنه ،با یکدیگر رابطه برقرار کردهاند :رابطه
افقی .این نوع رابطه را حزبهائی باهم دارند که بایکدیگر اتحادهای پایدار

جستهاند؛

● اما رابطه مخالف همواره میان اعضاء و کادرهای حزبها است .زیرا
مرزها برای حفظ اعضاء در عضویت ،همچنان ضرور هستند .به میزانی که

قدرت محور میشود ،مرزهای سازمان سیاسی با سازمانهای دیگر
عبورناپذیرتر میشوند .میتوان تصور کرد اگر مرزها نبودند و جریانهای

آزاد اندیشهها و اطالعها و دانشها برقرار بودند ،گذار از اختالف به

اتحاد ،تا چه اندازه خشونت را بیمحل میکرد و از انگیزه روریارویها

گشتن اختالفهای دینی و مرامی میکاست؛
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● در حزبهای چپ و راست که بدانها صفت «افراطی» دادهاند ،مرام در
استقرار رابطه ساختمند همچنان نقش دارد؛

● رابطههای پنهاان را رهبریهای حزبها بایکدیگر دارند .و

● درحال حاضر ،کمتر ایدئولوژی و بیشتر «منافع حزب» و «توانائی

تصدی مهندسی اجتماعی» و در مواردی «منافع ملی» از عوامل برقرار

شدن رابطهها میان احزاب هستند .در واقع هدف شدن قدرت سبب شده
است که قدرت نقش اول در ساخت بخشیدن به رابطه احزاب پیدا کرده

است:
 . 8سامانه حزبهای بزرگ محدودهای را ایجاد میکند که جز این حزبها
به آن راه ندارد .سه توجیه عمده ارائه میشوند:

الف .مانع شدن از قوت گرفتن افراطیها و نقش پیدا کردن آنها در اداره

دولت و شهرداریها .و

ب .کارآئی هرچه بیشتر حزب وقتی صاحب اکثریت میشود و تصدی

دولت را در دست میگیرد .و

ج .حفظ نظام کشور در برابر عصیانها از راه کاستن از خطر بروز آنها و در

صورت بروز ،مهار و فروخاباندنشان .دیرتر ،این توجیه توضیح بایسته را

میجوید.

اال اینکه بنمایه این دو کارگزاری ،از آن خود کردن انحصاری دولت

است .نتیجهاش ،پیدایش سه پدیده است:

الف .بیتفاوتها و دیگرانی که حزبهای سیاسی را معرف خویش نمییابند:
کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنند گاه به  51درصد دارندگان

صالحیت رأی دادن میرسند؛

ب .بی اعتمادتر شدن به احزاب سیاسی .و
ج .پیدایش حزبهای کوچک و رشد گرایشهای افراطی با استفاده از

خالءها ،بخصوص دو خالء اندیشه راهنما و راهحلهای درخور .در
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انگلستان ،حزب لیبرال و در فرانسه و آلمان ،حزب سبزها قوت گرفتهاند
و ،در ائتالفها ،شرکت میکنند.

 .3بنابر محلیابی احزاب سیاسی و نیز واقعیتها (مسائل جامعه و رشد و

آرمان برانگیزنده نسل جوان به شرکت در رشد) ،سامانه احزاب این و یا
آن ویژگی را پیدا میکند:

● قشرهای اجتماعی گرچه چون گذشته دست آویز مرزبندیها میان
سازمانهای سیاسی نیستند ،اما بنابر نوع حزبها ،هنوز ،در برقرار کردن

رابطههای موافق و مخالف ساختمند ،نقش بازی میکنند :در جمع،

حزبهائی که خود را سخنگوی قشرهای زحمتکش میدانند و حزبهائی که

خود را نماینده قشرهای میانه میشمارند و حزبهائی که عامل اجرائی
صاحب امتیازان در عرصه سیاست هستند ،میان خود رابطه موافق و با

یکدیگر رابطه مخالف دارند.

● از آنجا که حزبهای بزرگ از جامعه مدنی دورتر و به دولت نزدیکتر

شدهاند ،نقش عامل دولت در برقرار شدن این یا آن نوع رابطهبیشتر و
نقش عاملی که جامعه مدنی است کمتر شدهاند .خالء ناشی از دور شدن

اینحزبها را از جامعه مدنی ،حزبهای دیگر هنوز نتوانستهاند پر کنند .یک
دلیل آن ،اینست که هنوز حزب سیاسی که قدرت (= تصرف دولت) را
هدف نشناسد (غیر از آنارشیستها که خواستار انحالل دولتند) پدید نیامده

است .و دلیل دیگر ایناست که باور همگانی به فقدان قابلیت اینگونه

حزبها بر مدیریت دولت است.

● عامل جدیدی نیز سبب شدهاست که حزبهای بزرگ در منابع مالی وابسته

تر به دولت شدهاند .در مورد امریکا ،این وابستگی به سرمایهداران بزرگ
است و ،با رأی صادره از سوی دستگاه قضائی ،این وابستگی بیشتر نیز

شدهاست ( .)262توجیه ایناست که تأمین هزینه حزبها توسط دولت به
فساد مالی که حزبها بدان گرفتار بودند ،پایان میدهد .اال اینکه وابستگی
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مالی به دولت سبب استحکام بیشتر سامانه حزبها به زیان حزبهای کوچک

شدهاست .چراکه این حزبها اگر نتوانند درصدی از آراء (در فرانسه 5
درصد) را بدست آورند ،هزینههائی را که کردهاند ،خود باید بپردازند .و

 .31رشد و ترقی ،بنابراین ،آرمان ،بنابراین ،زمان بندی برنامهگذاریها به
کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت ،هدفی بشمار بود که انگیزه تشکیل

حزبهای سیاسی و یکی از مهمترین کارگزاریهای آنها و عامل رابطههای
موافق و مخالفشان بایکدیگر و نیز رابطههاشان با جامعه مدنی و دولت می

بود .اما بدانخاطر که ایدئولوژیها کارآئی ندارند و حزبهای سیاسی قادر
به تولید اندیشه راهنما نیستند ،اینک توانائی در«مهندسی اجتماعی»

انگیزه و هم فارق احزاب سیاسی از یکدیگر گشتهاست .رشد و ترقی نیز
دیگر تعریفهائی را که در ایدئولوژیها داشتند ،ندارند و اسطوره آنها شکسته

است .لذا:

● سامانه حزبهای سیاسی همان ساخت را پیدا کردهاست که سامانه
کارفرمائیها دارد .در نتیجه ،مسئله ساز شدهاند .نه تنها در بعدهای
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نمیتوانند مانع از پدید آمدن مسئله بگردند

(بحران اقتصادی و بحران نابسامانیهای اجتماعی و بحران خشونتها و
بحران ،)...بلکه در بعد سیاسی نیز ،خود مسئله ساز است :زیادت تولید

بر مصرف که ویژگی سامانه سرمایهساالری است ،تنها بعد اقتصادی ندارد،

بعدهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز دارد .لذا ،سامانه حزبها دو

ساخت میتواند پیدا کند:

الف .ساختی که دولت را کارگزار سرمایهساالری و سامانه حزبهای سیاسی

را مأمور اداره چنین دولتی میکند .و

ب .ساخت دولت نماینده جامعه مدنی و کارگزار آن .این ساخت دولت را

مسئول برابر کردن تولید با مصرف و پیشگیری از پیدایش مسئلههای
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سیاسی و اجتماعی و فرهنگی (کاستن از ضد فرهنگ قدرت و افزودن بر

فرهنگ استقالل و آزادی) میکند.

درحالحاضر ،سامانه حزبها با دولت کارگزار سرمایه ساالری

خوانائی دارد .دلیل بحران سیاسی بمثابه بعدی از چهار بعد واقعیت

اجتماعی ،در جامعههای امروز ،همین است .تغییر ساخت این سامانه
نیازمند یک رشته تغییرها ،از جمله تغییر اندیشه راهنما از بیان قدرت به

بیان استقالل و آزادی است.

● حفظ نظام اجتماعی – اقتصادی را سامانه حزبها برعهده دارد و عامل
ساخت کنونی سامانه حزبها است .چنانکه در بحران سالهای – 3371

 3361و نیز در بحران اقتصادی بس شدیدی که ،از سال  2118بدینسو،
غرب را فراگرفتهاست ،حفظ نظام را سامانه حزبها تصدی کردهاست .اال

اینکه اینگونه تصدی ،زمینه ساز رشد نیروی مخالف منفی میشود .بدین

خاطر است که یأس از آینده پدید آمدهاست و آینده سنجان هشدار میدهند
که این یأس دارد جایگزین امید به آینده میشود.

کارشناسان هشدار میدهند که هم اکنون ،مهار نیروهای محرکه و

شرکت در تخریب آنها ،سبب پیدایش نیروی مخالف منفی غرب در بقیت

جهان گشته و موقعیت مسلط را دارد از غرب میستاند (.)261

● بنا بر نقشی که سامانه حزبها جستهاست ،رابطه این حزبها با جامعه مدنی
را از کارگزار به ارباب تغییر دادهاست .به سخن دیگر ،همان امری واقع

شدهاست که روسو نسبت به وقوع آن ،هشدار داده بود .دانستنی است که

دموکراسیهای جامعههای دارای اقتصاد سرمایهداری ،دموکراسیها در
موقعیت و وضعیت مسلط هستند .بدینخاطر است که میگویند دموکراسی
نظامی است که ،در آن ،به بنیادهای جامعه ،از جمله حزبها و سامانه حزبها

بشیوه دیکتاتوری اداره میشوند .و بهمان نسبت که موقعیت مسلط از دست
میرود ،بنیادهای جامعه نیز «دموکراتیزه» تر میشوند.
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 .33از آنجا که «دست یافتن بر قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن
قدرت» هدف و روش هستند ،سامانه حزبها بر محور «منافع» و

«مصالح» ساخت پذیرفتهاست .همواره باید به یاد داشت که حق را انسان
دارد و مصلحت را قدرت برضد حق میسنجد .از اینرو ،رابطههای موافق

و مخالف که سامانه حزبها را پدید میآورند ،کمتر رابطههای حق با حق و
بیشتر رابطه منفعت و مصلحت با منفعت و مصلحت هستند .نتیجه این

است که:

● سامانه حزبها کمتر حقمدار و بیشتر تکلیفمدار است .توضیح اینکه
اعضای حزبها کارگزار هستند .رابطه حزب با جامعه نیز رابطه وظیفه با

وظیفه است .نوع رابطه حزب با حزب را نیز کارگزاری – که ترجمان

منفعت و مصلحت است – تعیین میکند .از اینرو،

● سامانه حزبها کمتر به حقوق انسان و حقوق شهروندی او و بیشتر به

«وظیفه او نسبت به کشور و جامعه» بها میدهند .در حقیقت ،وظیفه را از
حق جدا میدانند .به سخن دیگر ،وظیفه را عمل به حق نمیدانند و برای
وظیفه تقدم قائلند .بدینخاطر است که به بهانه «خطر تروریسم» و

«دشمن» ،سامانه حزبها قوانین محدود کننده استقالل و آزادی و دیگر
حقوق انسان را تصویب و اجرا میکنند.

● با داشتن موضع مسلط در جهان و در رابطه با کشورهای زیر سلطه،
سامانه حزبها «منافع ملی» را جانشین «حقوق ملی» کردهاست و اینک،

در خود جامعهها ،جامعههائی که ،در آنها ،سامانه حزبها خود را در خطر

نمیبیند ،منافع را جانشین حقوق کردهاست.

بدینسان ،قدرت محور پندارها و گفتارها و کردارها گشته و نابسامانی

ها و آسیبهای اجتماعی و نیز فسادها در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی

روز افزونند .زبان رایج میگوید چه اندازه قدرت و چه اندازه حقوق تنظیم
کننده رابطه و جهت یاب فعالیتهای انسانها در جامعههای قدرت محور

هستند:
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 .32زبان سامانه حزبها ،زبان استقالل و آزادی نیست و زبان قدرت
هست .بنمایه کلمهها و جملهها که در مقام تفهیم و تفاهم بکار میروند،

قدرت (= زور) است .لذا مبهم است .رابطههای موافق و مخالفی که

ساختار سامانه را میسازند ،مبهم و رابطه سامانه با جامعه مدنی نیز مبهم
است:

● ویژگی مبهم بودن زبان قدرت بکار آن میآید که رابطهها قابل تغییر
باشند .هر زمان مصالح ایجاب کردند ،تغییر کنند بیآنکه مردم از چند و

چون آن سردرآورند .از اینرو ،ساختار سامانه حزبها از استحکام
برخوردار نیست .بخصوص وقتی دو حزب که نقش دو پایه را بازی می

کنند خود ساختار مستحکمی ندارند .برای مثال ،ائتالف حزب بزرگ با

حزبهای کوچک ،بخاطر وجود تمایلها در آن حزب و حزبهای کوچک،
خالی از استحکام است .رابطههای حزبهای بزرگ با یکدیگر که در
سامانه ،نقش محور را دارند ،در پرده ابهامند.

● نه تنها سامانه حزبها با مردم زبان مبهم بکار میبرد ،بلکه چون تغییرها
در ارزیابیهای جامعه ،سبب کاست یا افزود قدرت یک حزب و یا یک

ائتالف در سامانه میشود ،قابلیت انطباق با وضعیت جدید ،حزبها را

ناگزیر میکند زبان قدرت را بکاربرند .سیاست شناسان سخنان رهبران
احزاب را مرتب تحلیل میکنند .این تحلیلاز جمله معلوم میکند که

رهبران سیاسی کلمه حق را بسیار کم و کلمه منفعت و مصلحت را بسیار

زیاد بکار میبرند .تا بدانجا که سامانه حزبها حقوق انسان را تنها وقتی که
بکار سیاست خارجی میآیند ،بر زبان میآورند.
 .31پیش از این دیدیم که حزبها از تولید اندیشه ناتوان شدهاند و از نقش
ایدئولوژیها در برقرار کردن رابطههای موافق و مخالف ساخت پذیر ،کاسته

شدهاست .باوجود این ،حزب بدون اندیشه راهنما ،به تن بیجان میماند.
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از این رو میگویند ارزشها میتوانند مالط رابطهها بگردند .اما ارزشها

کدامها هستند؟ پاسخی که داده میشود ایناست:

● اصول و ارزشهای راهنمای دموکراسی میتوانند مالط رابطه ها باشند.
اال اینکه این اصول و ارزشها هرگاه نزد همه حزبهائی که دموکراسی را

قبول دارند ،تعریفهای یکسان جسته باشند ،بکار رابطههای موافقمیآیند

اما بکار رابطههای مخالف نمیآیند .صاحب نظران میگویند :از اتفاق،

چون این اصول و ارزشها بکار توافق میآیند ،پس سامانه حزبها کارگزار
این اصول و ارزشها هستند و حزبهائی که این اصول و ارزشها را قبول

ندارند (راست و چپ افراطی) را میتوان و باید از سامانه حزبها بیرون

گذاشت .در عمل،بدینخاطر که اصول و ارزشها در اندیشه راهنما
تعریف میجویند و بیانهای قدرت که مرام حزبها بودند توانا به

تعریفهائی نیستند که مانع از ورود «افراطی» ها به سامانه شوند،
دربها بروی افراطیها گشوده شدند:

● گرایشهای راست پایبند به اصول و ارزشهای راهنمای دموکراسی ،به
روی راستهای افراطی و گرایشهای چپ وفادار به دموکراسی به روی چپ

های افراطی درب گشودهاند .تا این زمان ،درب نیمه باز است .در عمل،

راستها و چپها در تضعیف یکدیگر ،از «افراطی» ها استفاده میکنند.
هدف از بکار گرفتن افراطیها ایناست:

● حکومت کردن همواره از آن سامانه حزبها بماند« .افراطی» هم همیشه
در حاشیه بمانند .و ،در خود سامانه ،رقابت دو حزب توانا به حکومت

کردن ،جا و موقعیت آنها را تعیین کند.

نتیجه قابل مشاهدهای که تشکیل دهندگان سامانه ،بموقع ندیدند ،بی

قدر شدن اصول راهنما و از ارزش افتادن ارزشها است« :افراطی» از دو

سو عرصه را بر سامانه احزاب تنگ کردهاند« :القای ایدئولوژی» که در
حال حاضر ،در راهکارهای پیشنهادی افراطیها ناچیز است و بزرگ شدن
افراطیها .در حقیقت ،این قدرت است که ارزش برین و اصل راهنما گشته
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و جهت عمومی تحول را از چپ به راست گرداندهاست .وارونه سمت یابی

که مارکس و مارکسیستها تصور میکردند.

 .34هدفها و برنامههایی که حزبها به جامعهها ارائه میکنند ،این ویژگی را
دارند که دلیل صحتشان در خودشان نیست و در گوینده آنها ،یعنی رهبران

حزبها است .این ویژگی کار ارزیابی هدفها و برنامهها را با کار ارزیابی

نامزدها جانشین کردهاست .سامانه حزبها از این ویژگی ،در پوشاندن
نارسائیهای هدفها و برنامهها و ناتوانی در ارائه هدف و برنامههائی استفاده

میکند که دلیل صحتشان در خودشان نیست .بدینخاطر است که

● هدفهایی که برنامهها برای تحقق آنها تهیه میشوند ،اغلب متحقق نمی
گردند .برنامهها چون دلیل صحتشان در خودشان نیست لذا به روش
تجربی ،اجرا پذیر نیستند و به روش دستوری اجرا میشوند ،در جریان

اجرا ،تصحیح ناپذیر و میباید با برنامههای دیگری جانشین شوند و می
شوند که باز امری هستند .و

● هرگاه دلیل صحت هدفها و برنامهها در خود آنها بود ،برنامهها را مردم
خود میتوانستند به روش تجربی اجرا کنند .سامانه حزبها چون به وجود و
نقش خود تقدم میدهد و تنها قدرت را کارآ میداند ،به تصدی دولت

تقدم مطلق میدهد .تعیین هدفها و تهیه برنامهها را در مالکیت
انحصاری خویش میانگارد و نمیخواهد هدفها و برنامههائی را به جمهور
مردم پیشنهاد کند که دلیل صحتشان در خودشان باشد .یک دلیل از دالیل

پیدای ش چالشها میان سامانه حزبها و جمهور مردم و غفلت از
خودانگیختگی (= استقالل و آزادی) همیناست:
 .35خودانگیختگی ویژه عقل خالق است .وقتی عقل خالق نیست که
خودانگیختگی خویش را از یاد میبرد .محور شدن قدرت در رابطهها و
فعالیتها ،انسانها را از خود انگیختگی خویش غافل میکند .سازمانهای
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سیاسی نازا نیز از این خود انگیختگی غافل هستند .در حال حاضر ،سامانه

حزبها خود عامل ماندن در غفلت از خودانگیختگی حزبها ،رهبران و
اعضای آنها ،است:

● رابطههای موافق و مخالف که ساختار سامانه حزبها را تشکیل می

دهند رابطههای قوا هستند و فرآورده خودانگیختگیها نیستند .از اینرو،
هر روز ،بیشتر از روز پیش ،ابتکارها ،در بیرون سامانه حزبها ،وجود می

یابند .ساختار حزبها و نیز ساختار سامانه حزبها عقل را از استعداد
خلق غافل میکند و خودانگیختگی را از یادش میبرد .از اینرو است که

استعدادها جذب حزبها نمیشوند و استعدادها جذب شده نیز قدرتمداران

حرفهای میشوند :آن کارگزاری که جذب و بکار گماردن استعدادها بود،
اینک وارونه گشتهاست .و

● سامانه باز برای هریک از حزبها و نیز سامانه باز برای روابط موافق
و مخالفی که احزاب با یکدیگر برقرار میکنند ،پیشنهاد شدهاند .تا اندازه
ای هم به پیشنهادها عمل شدهاست .اما ،تغییری که سامانه حزبها نمی

خواست روی دهد ،در حال رویدادن است :حزبها و سامانه آنها ،در هدف
گزینی و برنامه عمل و دانش و فن نیازمند استعدادهای خالقی گشتهاند که

در بیرون حزبها و در درون جامعه هستند .در مدیریت خود و دولت نیز

به این استعدادها وابستهاند .این وابستگی روزافزون و عامل تغییر ساختار
هر حزب و ساختار سامانه حزبها است.
 .36تمایلهای لیبرال بر این نظر هستند که قدرت قابل تقسیم و توزیع ،در
سطح فرد است و راست نمیگویند .بنابراین که قدرت یک رابطهنابرابر
میان مسلط و زیر سلطه است ،نمیتواند تقسیم و توزیع بگردد .فردگرائی

نئولیبرال ،آئین آزادی فرد نیست ،راه و روش شئی مبادله پذیر شدن او است
( .)264چرا که برقرار کردن رابطه قوا ،خود قدرتگرداندن و با دیگری
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که او نیز قدرت شدهاست ،رابطه مسلط – زیر سلطه برقرار کردن است .از

اینرو،

● سامانه حزبها ،همانند یک کارتل عمل میکند .به سخن دیگر،

انحصار قدرت – سلطه بر دولت و جامعه مدنی – را از آن خود میکند و

بنایش بر ایناست که این انحصار را هیچگاه از دست ندهد .و

● در درون سامانه و در درون حزبهای تشکیل دهنده آن ،اصل بر روابط
قوا است .و چون قدرت قابل تقسیم و توزیع نیست ،پس،

 . 37ستیز و سازش روش همگانی و جذب و حذف کار روزانه هم در هر

حزب و هم در سامانه حزبها است:

● سامانه امکان میدهد یک حزب به کسی و یا تمایلی در حزب رقیب در
صعود کمک کند و یا عامل سقوط کسی و یا تمایلی ،درآن ،بگردد .نمونه

ها بسیارند ،یک نمونه آن ،کمک شیراک به رئیس جمهور شدن میتران به
زیان نامزد ائتالف حزبهای راستگرا و کمک میتران به شیراک در پیروز
شدن بر نامزد رقیبش از حزب خود.

● جاذبهها و دافعهها را «امکان پیروزی» در حال و آینده تعیین میکند.
برای مثال ،از حزبی کسی نامزد ریاست جمهوری میشود و چند رقیب
دارد .هرگاه رقبا ببینند پیروزی او در انتخابات سبب میشود که دور بعد
نیز نامزد بگردد و پس از دو دور و یا بیشتر نامزد شدن او ،دیگر نوبت به

آنها نمیرسد ،به پیروزی رقیب نامزد حزب خود کمک میکنند .روشن
است که بدون وجود سامانه حزبها این جذب و دفعها شدنی
نیستند و نمیتوان ستیز را با سازش همراه کرد .در حقیقت ،وقتی
ستیز و سازش رویه میشود ،یعنی رابطهها استوار و پایدار و نظامند

گشتهاند.
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 .38رابطه حزبهای سیاسی با آرمان و زمان (کوتاه و میان و درازمدت) را
مطالعه کردیم .سامانه احزاب نیز که زمانی خویشتن را نظام مستقر بسا

برای همیشه تصور میکرد ،اینک زمان استقرار خویش را کوتاه مییابد.

از اینرو ،عمر رابطههای موافق و مخالف کوتاه شدهاند .کارآترین قطع و

وصلها ،در این یا آن فصل انتخابات روی میدهند .ادامه حیات همراه با
انحصار تصدی دولت ،دغدغه خاطر این سامانه است:

● نسل جوان هر جامعه ،بنابراین که آرمان بیانگر چند و چون رشد او و
نقش او در متحول کردن نظام اجتماعی است ،اینک نسل «تغییر کن تا

تغییر دهی» بشمار نیست .نسل گرفتار نگرانیها است :نگرانی از بیکاری
و نگرانی از اینکه زندگی او کم و کیف زندگی نسل پیشین را نداشته باشد،
نگرانی از آلودگی محیط زیست و نگران از خشونتی که دامن میگسترد،

نگرانی از ...از اینرو ،رابطهاش با احزاب و رابطه احزاب با این نسل

تغییر کردهاست .به حزبها اعتماد نمیکند و ،آسان ،از موافق این حزب
به مخالف آن و از مخالف آن حزب به موافق این حزب و یا پشت کردن

به حزبها ،تغییر موضع میدهد .و این عامل مهم در کوتاه شده عمر رابطه
های موافق و مخالف احزاب بایکدیگر است .و

● نسل بازنشستگان گرچه چون نسل جوان به آینده نمینگرد ،اما نگران
کاهش کیفیت زندگی خویش است .لذا از تغییر میترسد .این ترس برآنش

میدارد که به حزبهائی رأی بدهد که آیندهای را نوید نمیدهند که او نمی

شناسد و از آن میترسد .با توجه به پیر شدن جامعههای غرب ،تمایل

عمومی این نسل نیز بر بعد و سمتیابی حزبهای سیاسی و چند و چون

سامانه حزبها اثر جدی میگذارد .و

● قشرهای میان ساالن بار تکفل خویش را سنگین مییابند و برآنند که
وقتی پای بنای آیندهای که ،در آن ،آرمان تحقق میجوید و توجیهگر وضع
مالیاتها و عوارض بود ،دیگر بمیان نیست و خطر بیکار شدن نیز خطری
است که همه روزه با آن روبروهستند ،چرا باید هزینههای سنگین به آنها
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تحمیل شوند؟ کاستن از هزینهها خواستی است که همگانی شدهاست.

گرایشهای چپ هشدار میدهند که گرایشهای راست در خدمت سرمایه

داری هستند و مردم نباید فریبشان را بخورند .دولتی که خدماتی چون

آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری و امنیت داخلی و خارجی و نظم و
نظام بخشیدن به اقتصاد را تصدی نکند ،در برابر سرمایهداری که جهانی

شدهاست ،بیش از پیش ضعیف میشود و ،از این تضعیف ،تمامی قشرهای
سنی جامعه ،بخصوص قشرهائی که کار میکنند و یا به سن کار میرسند،

زیان میبییند .زیرا گرفتار نابرابریهای روزافزون میشوند و سطح زندگی
آنها بس پائین میآید .بدینسان ،دولت و جهانی شدن و مرگآوری سرمایه

ساالری عاملهای تأثیر گذار دیگر بر سامانه هر حزب و بر سامانه احزاب

شدهاند.

ویژگی که این سامانهها تحت تأثیر این عاملها جستهاند ،ایناست:

استقالل و آزادی کمتر میشوند و جبرها بیشتر میگردند:

 .33تا زمانی که آرمان نقش تعیین کننده داشت ،حزبهائی را حزبهای
یأس و ترس و حزبهائی را حزبهای امید و شجاعت میخواندند .با از

میان برخاستن آرمان که با قائل شدن به پایان تاریخ محلی برای وجود و
ایفای نقشش نمیماند ،الگو نیز بینقش میشود .در مناظره دو نامزد

ریاست جمهوری فرانسه ،هوالند از حزب سوسیالیست و سارکوزی از
حزب گلیستها و مؤتلفانش ،هوالند گفت :اگر به ریاست جمهوری فرانسه
برگزیده شود ،نه تافتهای جدا بافته که یکی همچون مردم عادی خواهد
ماند .سخن او رأی دهندگان فرانسوی را خوش آمد .بلحاظ برابری که
بخاطر پرشمار شدن نابرابریها و بزرگ شدن آنها ،اینک دارد ارزشمندتر

میشود ،سخن او سخن نیک است .اما چون الگو از ذهن همگانی بیرون
رفتهاست ،به یادکسی نیامد که منتخب یک ملت میباید تجسم آرمان،
بنابراین ،الگو باشد .در گذار از نابرابریها به برابریها و در زیست حقوق
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و کرامتمند ،در خودانگیختگی ،در عملی کردن به حقوق ملی و حقوق

شهروندی ،در خشونت زدائی در درون و بیرون از مرزهای ملی ،در

برخورداری از فرهنگ و اخالق استقالل و آزادی ،بنابراین ،در چگونه
زیستن ،باید الگو باشد .درگفتار و کرداری همه امید و شادی و شجاعت

باید الگو باشد .باری ،نبود آرمان و الگو و بود ترس و یأس از آینده ویژگی
سامانه هر حزب و سامانه حزبها گشتهاند:

● زمان امید بستن و سلب امید از حزب حاکم کوتاه شدهاست .از اینرو،
نظرسنجیها اهمیت بتمام جستهاند .هرگاه نظر سنجیها گذار از امید به
یأس را گزارش کنند و گزارش کنند که این گذار قطعی شدهاست ،حزب

حاکم و مؤتلفانش – اگر داشته باشد – میدانند در انتخابات آینده بازنده

اند .بنابراین ،رابطههای موافق و مخالف ،تغییر میکنند .کوتاه شدن مدت
رابطه و تغییر آنها از موافق به مخالف و بعکس ،ویژگی سامانه حزبها گشته

است .و

● درعوض ،زمان ترسها دراز شدهاست .گرایشهای راست یک چند ترسها
را و گرایشهای چپ یکچند ترسهای دیگر را القاء میکنند :گرایشهای

راست از «تروریسم بینالمللی» و ناامنی و «موجهای مهاجرت» و

«اسالم»  -که جانشین ترس از کمونیسم بینالملل شدهاست – و تجارت
مواد مخدر و ...میترسانند و گرایشهای چپ از بیکاری و کاهش درآمد و
از دست رفتن «دستآوردها» (بیمههای اجتماعی و حقوق کار و )...می

ترسانند .چپهای میانهرو ،در ترساندن از تروریسم بینالمللی و مواد مخدر

و «انتگریسم» و «بنیادگرائی» مذهبی ،با گرایشهای راست همداستانند.
این ترسها در شمار جهت یابهای رأی دهندگان بگاه انتخابات گشتهاند و
در بزرگ شدن و کوچک شدن و تغییرها در رابطههای موافق و مخالف،

نقش تعیین کنندهای را پیدا کردهاند .در حالحاضر ،در سامانه حزبها،
از جمله ،ترسها هستند که جا و موقعیت هر حزب ،بنابراین چند و چون

رابطههای موافق و مخالف را معین میکنند .و
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 .21تحقیق کنندگان در باب سامانهایکه از ارتباط سامانه احزاب سیاسی
با سامانههای دیگر ،چون سامانههای وسائل ارتباط جمعی و سرمایه

ساالری و دین ساالری و آموزش و پرورش یا هیچ نگفتهاند و یا بسیار

کم گفتهاند .حال آنکه ویژگی مهم سامانه حزبها ایناست که با سامانه

های دیگر مجموعهای پدید میآورند .بدینخاطر که بعد سیاسی یکی از
چهار بعد واقعیت اجتماعی است ،رهبری سیاسی نیز بعدی از رهبری است

و با رهبریها در بعدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،مجموعهای
سامانمند پدید میآورند و دموکراسیها بر اصل انتخاب ،تحت این رهبری

هستند .در برابر این رهبری،

● رهبری قرار میگیرد که مخالف منفی است یعنی میخواهد نظام جامعه
را در هر چهار بعد آن تغییر دهد .در مردمساالریهای بر اصل انتخاب ،این

رهبری به حاشیه رانده شدهاست (.)265

● مجموعه رهبری کننده سامانه وسائل ارتباط جمعی را در اختیار دارد.
بطور صوری ،آزادی بیان وجود دارد .اما در واقع ،مخالف منفی وسیله

ارتباط با جمهور مردم را ندارد .بنابر نظری ،وسیلهای که انترنت است این

امکان را برای مخالف منفی پدید آوردهاست و بنابر نظر دیگری ،از این
وسیله نیز نمیتواند بهره کافی را ببرد ( .)266راستی ایناست که بنابراین

که حقوق ذاتی حیاتند ،هرگاه نیروی پیشنهاد کننده تغییر این حقوق را به

مردم خاطر نشان و راه و روش زیستن حقوقمند را پیشنهاد کنند ،دستکم

در دراز مدت میتوانند با جمهور مردم ارتباط برقرار کنند .در حقیقت،

● از آنجا که مجموعه رهبری کننده دارد عامل ضد تحول میشود ،کلمه

تغییر و جمله «میتوانیم تغییر بدهیم» ،بیشتر از گذشته بر زبان رهبری
کنندگان جاری میشوند .باوجود این ،ترس از تغییر از امید به تغییر هنوز

بزرگتر است .برای آنکه ترس زایل شود و امید برانگیختهگردد ،راهکار
جامع باید پیشنهاد کرد و این راهکار را بیان استقالل و آزادی میتواند
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ارائه کند :عصر امروز نیازمند بیان استقالل و آزادی بمثابه اندیشه راهنما

است و سامانه حزبها و سامانه رهبری کننده فاقد این اندیشه راهنما است.

به یمن این اندیشه است که جامعهها ،بدون از دست دادن داشته

ها ،در حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی ،میتوانند از

تضاد در منافع به توحید در حقوق بازآیند و جمهوری شهروندان را

پدیدآورند و در این جمهوری ،هر شهروند در رهبری جامعه خویش

شرکت کند.

این ویژه گیها بکار سنجیدن وضعیت سامانه هر سازمانی و نقد آن می

آیند.

بخش اول که ،در آن ،تجربه سازمانهای سیاسی در دموکراسیها بر

اصل انتخاب مطالعه شد ،امکان میدهد به یمن نقدها و اصالحهای
پیشنهادی ،مطالعه رهبری در دموکراسی را پی بگیریم و رهبری بینقص

تری را پیشنهاد کنیم:
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بخش دوم
در

شرکت شهروندان در رهبری

این بخش سه فصل را در بر میگیرد :فصل اول به اشتراکها میپردازد.

بدیهی است که اشتراکها در کتاب ارکان دموکراسی مطالعه شدهاند .در این

جا ،با توجه به آن رکن و رکنی که رهبری در دموکراسی است ،بنابراین،
باتوجه به وضعیت سازمانهای سیاسی در دموکراسیها ،یکچند از

اشتراکها از منظر رهبری در دموکراسی ،نیز ،خاطر نشان میشوند:

فصل اول در اشتراکها
الف .وطنداری و اندیشه راهنما و هویت:
وقتى در «كتاب اولين رئيس جمهور» ،خواندم و دانستم مصاحبه

شونده كوشيدهاست ،با ساختن معناى دلخواه خود ،بقبوالند كه بنىصدر
«اسالم را براى ايران مىخواهد» ( ،)267تعجب نكردم .زيرا اگر او
اسالم را مقدم بر ايران نمىدانست ،چگونه مىتوانست از جماعتى باشد

كه مىگفتند :همه چيز فداى اسالم! اسالم اصل است .بخاطر اسالم ،ايران
هم از بين برود ،مهم نيست .به استناد اين قول ضد اسالمى بود كه جنگ

 8ساله را توجيه مىكردند و در سود امريکا و اسرائيل و انگليس و در
زيان مردم ايران و عراق و منطقه ،ادامه مىدادند.
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شخصى به دروغ ،مدعى شده بود بنىصدر در انقالب اسالمى در 32

شهريور  53نوشته است ايرانيت فقط در اسالم معنى پيدا مىكند .تا دروغ
او را سند آشکار کند 33 ،سال میشد که او اين دروغ را دستآویزكرده

بود .در واقع ،زور پرستانى از نوع او ،وارونه سخن آقاى بهشتى را ساخته

و به بنىصدر نسبت مىدهند :بنىصدر به تقدم اسالميت بر ايرانيت قائل
است!

و واقعيت ایناست كه بر اصل ثنويت تك محورى كه اصل راهنماى

هر دو دسته زور پرست است ،يا ايرانيت بر اسالميت مقدم مىشود و يا

اسالميت بر ايرانيت .هر قدرت به اين تقدم نياز دارد .اين تقدم با زور

مدارى سازگار است .هر قدرتى نياز به مشروعيت دارد .آن را يا بايد از

ايرانيت و يا از اسالميت بستاند .ايرانيان يك قرن را در تقدم بازى قدرت

پرستان از دست دادند .طى چهار دهه ،به يمن نظريه سلطه و بر اصل موازنه
عدمى ،پرده فريب دريده شد .با وجود اين ،زورپرستان همچنان ،اما

مأيوسانه ،دروغ خويش را تكرار مىكنند .بجاى آنكه نظر بنىصدر را نقد

كنند ،هريك مىكوشند بباوراند كه گويا يکى از دو معنى بيشتر وجود ندارد:
يا اسالم بر ايران مقدم است و يا ايران بر اسالم مقدم است .آنها كه

مىگويند اسالم مقدم است ،مدعى مىشوند بنىصدر جانبدار تقدم ايران بر
اسالم است .و آنها كه مدعى مىشوند ايران بر اسالم مقدم است ،مدعى

مىشوند بنىصدر ،اسالم را بر ايران مقدم مىداند!

بدینقرار ،اگر از راه سانسور انديشه بنىصدر و جعل قول ،او را

طرفدار يکى از دو قول باطل مىكنند ،نخست از آن مىترسند که آگاهى
فريب خوردگان از قول او ،سحر آنها را باطل كند و دروغشان را بىاعتبار

بگرداند .اما اگر بطالن تقدم قالبيشان عيان گشت ،زورپرستى را چگونه

موجه و مشروع بگردانند؟ يك قرن است كه بردگان قدرت ،بنام اين يا آن
تقدم ،ايران را زير سلطه قدرتهاى خارجى برده و ويران كردهاند:
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● يك نوبت ،بنام تقدم ايرانيت ،در درون و بيرون مرزها ،بنا را بر تضاد و

تخاصم گذاشتند و به استناد وجود «چهار جنگ» و «موزانه مثبت»،
وابستگى به غرب مسلط را توجيه كردند.

● در پى انقالب ،بنام تقدم اسالميت ،همچنان ،بنا را بر تضاد و تخاصم
در درون و بيرون مرزها گذاشتند .در درون ،جامعه را به گروههاى خصم
يکديگر تقسيم كردند و ،با بيرون ،بنابر تضاد و خصومت گشت .تكرار

كنم كه جنگ  8ساله را با اسالم مقدم است ،توجيه مىكردند .حاصل،

تشديد وابستگى به قدرتهاى خارجى و بيگانه شدن كامل اقتصاد ايران و
قرار گرفتن كشور در حلقه آتش شد و قدرت خارجى محور سياست داخلى

گشت.

اما چرا تقدم ايرانيت يا اسالميت با استقالل ايران ناسازگار است؟

چرا هر دو تقدم موجب شدند ايران هستى خود را ،بطور روز افزون ،از

دست بدهد و بندهاى وابستگى ،بر دست و پاى او ،محکمتر شوند؟ در
حقيقت ،تجربه بر ايرانيان مسلم كردهاست كه هردو تقدم ،قالبى و موجب

ويرانى ايران شدهاند اما ،با وجود تجربه ،تا دليل آن را ندانند ،اين تقدمها
همچنان دست مايه زور پرستان مىمانند.

ايرانيت مقدم است ،چند پرسش ،از جمله اين سه پرسش را پيش

مىآورد :ايرانيت چيست؟ بر چه مقدم است؟ پاسخ پرسش دوم داده شده

است :ما نخست ايرانى و آنگاه مسلمان يا مسيحى يا ماركسيست يا...

هستيم .اما ايرانيت چيست؟ اين پرسش ،از زبان و قلم زورپرستان ،هرگز

پاسخى كه مقدم بر باورى باشد ،نيافتهاست .نمىتوانست بيابد .زيرا تعريف
خود باور است .در واقع ،پرسش سوم را يکسره ناديده مىگيرند :هر دين
يا مرامى يا بيان (گفتمان) استقالل و آزادى است و يا بيان قدرت .اگر

دين يا مرام بيان استقالل و آزادى باشد ،ايرانيت يك تعريف پيدا مىكند
و اگر دين يا مرام بيان قدرت شد ،ايرانيت معنائى ضد آن را مىيابد .خارج

از باور ،ايرانيت قابل تعريف نيست و بنابراین ،نمىتواند بر هيچ باورى
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مقدم باشد .زورپرست از تناقضگوئى خويش ،بسا ،آگاه نيست .اگر آگاه

بود مىدانست كه تعريف كردن يعنى باور خویش را در باره موضوع
تعریف بیان کردن .پس تقدم ايرانيت بر باور ،بمعناى تقدم ايرانيت بر

تعريف ايرانيت مىشود كه محال است.

پس وقتى مىگويد :ايرانيت بر باور دينى و غير دينى مقدم است،

دروغ مىگويد و میخواهد ،در باورى كه بنا دارد جانشين كند ،تعريف
ديگرى را به ايرانيت بدهد .بدینخاطر بود كه پهلويها ،با شعار ايران مقدم

است ،تعريفى به ايرانيت مىدادند كه به قول مخبرالسلطنه هدايت ،با

«تمدن بلوارى» سازگار مىشد و از «تجدد» و ليبراليسم اقتصادى ،در
روابط سلطهگر (غرب)  -زير سلطه (ايران) ،تعريف مىستاند و استبداد

سياسى در خدمت «تجدد» (= تا مغز استخوان فرنگى شدن) را مشروع

مىگرداند .بدینخاطر بود كه مدعيان «ايران مقدم است» استبداد سياه بر
قراركردند ،قرارداد نفت را بمدت  61سال تمديد كردند ،مانعها را از سر
راه پيشروى سريع اقتصاد مسلط غرب در اقتصاد ایران ،برداشتند ،مغزها

و سرمايهها و ثروتهاى طبيعى كشور را به غرب مسلط جارى ساختند و ،دو
نوبت ،يکى در مشروطيت و ديگرى در ملى كردن صنعت نفت ،از موفق

شدن تجربه تجدد واقعى كه مردمساالرى است ،جلوگيرى كردند .و اينك

مشروطه خواه شدهاند!

اسالم مقدم است نيز همان سه پرسش را پيش مىآورد :اسالميت

چيست؟ چرا بر ايرانيت مقدم است؟ استبداديان حاكم پاسخ پرسش دوم

را داده اند :اگر قرار باشد يکى از دو ،اسالم يا ايران ،از ميان برود ،اين
ايران است كه بايد قربانى اسالم بگردد .اما اسالم چيست كه موجوديتش

مىتواند با موجوديت ايران در تعارض قرار بگيرد؟ مالتاريا نيز هرگز به

اين پرسش پاسخ ندادهاست .زيرا ناگزير مىشود به پرسش سومى پاسخ
بگويد :اگر ايرانيتى هست پس تعريف دارد و اگر تعريفى دارد ،پس باور

است و اگر باور است پس يا اين تعريف در اسالم هست يا در اسالم
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نيست و با آن سازگار نمىشود .اگر در اسالم هست ،پس دوئيتى نيست و
اسالم ،به وجود وطن مستقل و مردم مستقل و آزاد ،بر جا مىماند .اگر در

اسالم نيست ،چگونه طى  34قرن ،باورى كه با ايرانيت سازگار نيست،

دين جمهور مردم بوده است؟ بنابراين ،وقتى استبداديان مىگويند اسالم بر

ايران مقدم است ،اسالمشان بيان قدرت و به ضرورت ناسازگار با ايران

مستقل و ضد اسالمى است كه با ايران مستقل سازگار بود و هست که مردم

پذيرفته بودند .

بدينقرار ،اگر دين يا مرامى به انسانها پيشنهاد شود كه او را از

استقالل و آزادى و حقوق ذاتى انسان  +محيط زيست مستقل سازگار با

فعاليتهاى ششگانه انسان  +زيست دائمى در جامعه مستقل و آزاد و در

رشد و بنابراين با فرهنگ  +نظام ارزشى سازگار با زندگى مستقل و آزاد و
در رشد  +وجدانهاى تاريخى و علمى و اخالقی و همگانی = هويت،

محروم كند دين نيست .ضد دين و ضد حيات است .بنابراين ،تعارض
اسالم بمثابه بيان استقالل و آزادى و حقوق با ايرانيت محال است .اين

ايرانيت دائمى است و خود محك خود ماندن و يا از خود بيگانه شدن باور
دينى يا غير دينى است كه خود را بيان استقالل و آزادى مىداند .هر زمان

با ايرانيت ناسازگار شد ،یعنی اینكه از طبيعت خويش كه بيان استقالل و

آزادى است ،بيگانه و بيان قدرت گشتهاست .بنابراين ،آنها كه اسالم را

مقدم مىدانند ،اسالم را نمىخواهند .قدرت (= زور) را مىخواهند و
نخست اسالم را از خود بيگانه و بيان قدرت مىكنند.

اما نياز به اين تقدم از چه رواست؟ از اينرو است كه قدرت

استبدادى ،در موقعيت زير سلطه ،نياز به خنثى كردن نيروهاى محركه از

راه تخريب و صدور (جنگ و صدور نفت و بر انگيختن موجهاى مهاجرت
و فراراندن سرمایهها) پيدا مىكند و اين نياز قدرت را نيازمند قدرت مسلط
خارجى (فروش هرچه بيشتر  +خريد اسلحه  +گرفتن قرضه  +پيش فروش

نفت  +صدور استعدادها  )...+مىگرداند.
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اينك كه روشن شد تقدم ايرانيت همانند تقدم اسالميت توان ايران

را ،در روابط مسلط  -زير سلطه ،تا رمق آخر مىستاند ،ايرانيت چيست و

چرا فصل مشترك همه طرزفكرهائى است كه در ايران پذيرفته شدهاند و
چرا تنها با استقالل و آزادى و رشد بر ميزان عدل سازگار مىشود .براى

تعريف كردن ايرانيت ،نخست تعريف باال از هويت را ،به فهرست كردن
خاصهها كه ايرانيت را تشکيل مىدهند ،بسط مىدهم و سپس اين خاصه
را ،يکبار ديگر ،بسط مىدهم:

 .3وطن محيط قابل زيست دائمى  +جامعهايست كه اين محيط را براى

زيست خود انتخاب مىكند.

 .2براى آنكه جامعهاى در محيط زيستى تشکيل شود ،ناگزير ،بايد محيط
زيست و محيط اجتماعى خالى از تضادهاى ناسازگار با حيات فردى و

اجتماعى دائمى باشد .بنابراين،
 .1وطن آنجا است كه محيط عدم زور یا قلمرو الاكراه باشد .چنانكه هم

در درون اصل بر صلح باشد و هم با جامعههاى ديگر امکان زندگى در

صلح موجود باشد .دستکم امکان دفاع از موجوديت (دو امکان :امکان
طبيعى  +امکانی که مردم وطنمند هستند وقتی حقوق جمعی و حقوق
خویش بمثابه انسان و شهروند و معنای زیست مستقل و آزاد در وطن را

میدانند) وجود داشته باشد .

 .4وطن محيط امن و جائی است که ،در آن ،زندگى شفاف است .شفافيت

صفت همه فعاليتهاى حياتى انسان است وقتى تمامى اعضاى يك جامعه،

بر ميزان عدل ،استقالل و آزادى و امنيت دارند .به دیگر سخن ،از حقوق

شهروندی برخوردارند.
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 .5وطن آنجاست كه بر ميزان عدل ،اعضاى يك جامعه ،به یمن فعاليتهاى
مستقل و آزاد خويش ،بر امکانهاى يکديگر مىافزايند.

 .6بديهى است كه رابطه موجود زنده با محيط زيست ،رابطهاى ذاتى است.
زيرا قطع اين رابطه ،مرگ در پى مىآورد .اما رابطه با وطن ،تنها رابطه با

محيط زيست نيست .چراکه انسان بتعداد استعدادها و فضلهای خویش،
فعاليتها دارد و اين فعاليتها در محيط زيستى انجام میگیرند که وطن

است :وطن زادگاه فرهنگ و رشد آناست.

خاصههاى باال و خاصههاى زير رامىطلبد:

 .7حيات دائمى در يك محيط طبيعى  -اجتماعى نيازمند آناست كه هر
انسان مطمئن باشد حاصل فعاليتهايش براى نسلهاى بعد مىماند .فعاليت
حياتى ،به زمان و مکان را نامحدود دانستن ،نياز دارد .بنابراين ،نظام

اجتماعى و رابطه با طبيعت مىبايد مساعد فعاليتهائى باشند كه نسلها از

پى يکديگر مىتوانند آنها را پى بگيرند و حاصلشان را سرمایه رشد کنند.

 .8كار جمعى وقتى ميسر مىشود كه اصل بر توحيد باشد .در جامعهاى كه
اعضاى جامعه و جامعه ،متقابالً ،از يکديگر هويت مىجويند ،تعاون،

تفاهم ،همبستگى و همکارى پايدار ميسر مىشود .پس وطن آنجا است كه
انسانها مى توانند ،بنحو پايدار با يکديگر كار كنند و  ،به یمن فعاليتهاى
حياتى خويش ،بر امکانهاى يکديگر بیافزايند .بنابراين،

 .3تبعيضها مغاير عدل و مخل زندگى مستقل و آزاد تمامى اعضاى (خواه

آنها كه بسودشان تبعيض بر قرار شدهاست و چه آنها كه از تبعيض زيان
مىبینند) يك جامعه و با وطندارى ناسازگار هستند .بنابراين ،اقتضاى
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ايرانيت ،نفى باورهاى مغاير عدل و تبعيض ساز (اصالت زور ،جبر ،تضاد،

خصومت و )...است.

 .31تضادهایی كه در جامعه پيدا مىشوند ،از رهگذار روابط قوا با بيرون
و استقرار روابط قوا در درون پیدا میشوند و عارضه ناسازگار با وطندارى

همگان هستند .از اينرو ،بر اصل موازنه عدمی است که باید با وطن

های جامعههای دیگر رابطه برقرار کرد .بدین استقالل است وطن
سرزمین توحید اجتماعی ،جامعه باز و تحول پذیر میشود و ،در آن،

نیروهای محرکه در رشد بکار میافتند .بدینقرار،

 .33وطن آنجا است كه هر انسان ،بمثابه مجموعهاى از استعدادها و فضلها

و برخوردار از حقوق ،فعاليت حياتى مستقل و آزاد داشته باشد .در وطن

مستقل و جامعه مستقل و آزاد ،وظيفهها عمل به حقها هستند .در جامعه

هائى كه مستقل و آزاد نيستند ،انسانها ،در وطن خويش ،از وطن

محروم مىشوند .از بارزترين عالمتهاى اين محروميت ،جدا شدن
تكليف از حق و قدرت فرموده گشتن تکلیفها و پيدا شدن
مصلحت ،براى توجيه اطاعت امر زور است .بدینقرار،

 .32وطن آنجا است که قدرت محور زندگی نیست و انسان میتواند با
خود و با دیگری و با داشتههای خویش از طبیعی و ساخته خویش ،رابطه
مستقیم برقرار کند .هرگاه اعضای یک کشور نتوانند با واقعیتها جز از
طریق قدرت رابطه برقرار کنند ،آن کشور ،بیشتر از سرزمین بیگانه ،جهنم

گشتهاست .در حقیقت ،بدون این رابطه ،رشد انسان میسر نمیشود:
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 .31وطن آنجا است که فعالیتهای ویرانگر به صفر درصد و فعالیتهای

سازنده به صد در صد میل میکنند .تولید نیروهای محرکه در حد مطلوب
و این نیروها ،همه در رشد ،بکار میافتند .بنابراین،

 .34دانش و فن و هنر که در شمار نیروهای محرکه هستند ،در همه فعالیتها
کاربرد پیدا میکنند و ظن و گمان و خرافه و عرف و عادتهای زور ساخته،
محل عمل پیدا نمیکنند .بدینسان،

 .35هر تقدم بخشیدنی ،تبعیض قائل شدنی است و الجرم به
بکاربردن قدرت (= زور) است که تقدم میبخشد .زیرا تقدم بخشیدن

به ایرانیت و یا اسالمیت و یا عدالت اجتماعی و یا ...و یا علم ،کاربردی
جز توجیه بکاربردن زور ،ندارد و ممکن هم نیست که داشته باشد .پس،

پس در وطن ،نامحدودها حقوقها هستند .به سخن دیگر ،وطن سرزمینی
است که ،در آن ،هیچ محدودکنندهای هم زیست حقوقمند را

محدود نمیکند .بدینقرار،

 .36وطن آنجا است که هر شهروندی خود خویشتن را رهبری میکند و
والیت با جمهور شهروندان است .و

 .37وطن ،بدینخاطر که وطن است یعنی ،درآن ،زمان زندگی بینهایت

است (محل زندگی نسلها است که از پی هم میآیند) ،پس ،جائی است که

خودانگیختگی فردی و جمعی به حداکثر است .میزان این خودانگختیگی
(= استقالل و آزادی) بدست میدهد اندازه رشد جمعی و فردی را در

استقالل و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی .و
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 .38بنابر این که هر وطنی بخشی از وطنها است و ،بر اصل موازنه عدمی،

مرزهای زور ساخته محدودش نمیکنند ،خود تجزیه ناپذیر است و ،در آن،
مرزهای قومی و مذهبی و  ...وجود ندارد .بنابراین ،نه حقوق انسان و نه

حقوق جمعی انسانها و حقوق جانداران و طبیعت قابل تقدم و تأخر و نیز

تجزیه نیستند .و

 .33وطن آنجا است که این حقوق قابل انتقال نیز نیستند .از آنجا که
قدرت نه تنها حقوق که هر حقی را قابل انتقال میداند و بدین انتقال است

که جامعهها ،جامعههای اربابان و بردگان میشوند ،اصل غیر قابل انتقال
بودن حق ،قدرت را بیمحل و حقوق را با محل و رابطهها را رابطههای

حق با حق میکند .بدینقرار،
 .21وطن آنجا است که حقوق معیار جذبها و نیز دفعها میشوند .چراکه
زور و ساختههای زور به معیار حق قابل دفع میشوند .این ویژگی ،در رابطه
با جامعههای دیگر است که بیشترین کاربرد را پیدا میکند .توضیح اینکه

جامعه مستقل و آزاد و حقوقمند ،فرآوردههای زور را به خود راه نمیدهد.
در عوض ،بروی جریانانهای اندیشهها و دانشها و هنرها و اطالع

ها و نیز فرآوردههای فرهنگهای استقالل و آزادی باز است.
دانستنی است که دفع کردن فرآوردههای قدرت نیاز به بکار بردن

زور ندارد .پس نیاز به سانسور ندارد ،نیاز به عمل به حق و دفاع از

حق دارد.

 . 23وطن سرای امید و شادی و شجاعت است .امیدو شادی و شجاعت

ذاتی حیات حقوقمند هستند .حقوق معنوی انسان هستند .پس سرزمین

ناامیدی و غم و ترس ،سرزمین در تصرف قدرت ویرانگر است .بدینقرار،

میزان امید و شادی و شجاعت در ابتکار و ابداع و خلق و ورود در ابتال،
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معلوم میکند میزان عدم کاربرد قدرت (=زور) در اداره جامعه و میزان
یگانه و یا بیگانه بودن با وطن خویش را و میزان رشد را .بدینقرار،

 .22وطن خانهای است که ساکن آن با آن رابطه مستقیم دارد .وقتی این

رابطه مستقیم نیست ،آدمی احساس بیگانگی میکند و بیگانه نیز هست.
چنانکه زندگی کننده در کشور دیگر ،با آن رابطه مستقیم ندارد .از طریق
دستگاهی ر ابطه دارد که به او اجازه زندگی میدهد .اجاره نشین نیز با

خانه از طریق مالک خانه رابطه برقرار میکند .این ویژگی بس مهم بکار

آن می آید که هر قانون و قاعده و عرف و سنتی با آن سنجیده شود.

تاکه کمتر اختاللی در این رابطه پدید نیاورند .یادآور میشود که
تقدم بخشیدنها ،این رابطه را غیر مستقیم میکنند.
 .21وطن آنجا است که دلیل حقانیت گفتار و یا کرداری نه «فرمایش
قدرتمدار» ،بنابراین ،نه بیرون از آن که در خود آناست .به سخن دیگر،

جز راستی و حق در پندار و گفتار و کردار ،محل عمل ندارد .بدینسان،

معیارهای وجدان اخالقی یکسره حقوق و راست پنداری و راست گفتاری

و راست کرداری .و

 .24خاصههاى باال ،فرهنگ و شعور جمعى بوجود مىآورد .غناى شعور

تاريخى بيانگر زيست تاريخى هر جامعه در استقالل و آزادی و زالل بودن

وجدان همگانی (ميزان همگانی بودن این وجدان و سیراب شدنش از سه
وجدان دیگر ،میزان برخورداری مردم یک کشور از حقوق خویش بمثابه

انسان و شهروند و رعایت شدن حقوق جمعی است) بيانگر زيست جامعه
در استقالل و آزادى و وسعت وجدان علمى و هنرى جامعه ترجمان ميزان

رشد هر جامعه است .
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بدينقرار ،هويتى كه جامعه و اعضاى آن ،به یمن خاصههاى باال پيدا

مىكنند ،هويت ايرانى و ايرانيت خوانده مىشود .اين خاصهها ،بر اصل
موازنه عدمى ،هویت انسان مستقل و آزاد و جامع در وطن مستقل را

مىسازند .دور شدن از اين ویژگیها و در كار آمدن زور و اصل راهنما شدن
ثنويت ،اين هويت را آسيبپذير مىگردانند:

پيش از اين و به تفصيل ،توضيح دادهام كه حقوق انسان ذاتى حیات

او ه ستند .بنابراين ،هر دينى كه بيان استقالل و آزادى باشد ،در برگيرنده
حقوق و روش برخوردارى هر انسان از آن مىشود .دين يك یادآوری و

هشدار همه روزه است به انسان كه كمال زندگى به برخوردارى از
تمامى حقوق به كمال است .هر انسان ،وقتى ،با انجام مجموعهاى

از انواع كارها ،از رهگذر فعالیتهای استعدادها و فقضلهای خویش،

جامعيت پيدا مىكند كه تمامى حقوق خويش را در لحظه به لحظه
زندگى ،بکار برد .دينِ استقالل و آزادى و حقوق آن دين است كه

بهترين روش برخوردار شدن از حقوق را در اختيار انسان بگذارد.

هرگاه تجربه كنيم ،مطمئن مىشويم كه الف .هر حقى ذاتى ما است
و ب .برخوردارى از حق نياز به زور ندارد .بنابراين ،بهترين روش،

روشى است كه زيست فردى و جمعى انسانها را ،بدون نياز به زور،

ميسر مىكند .وقتى اين تجربه را انجام مىدهيم ،متوجه مىشويم كه نزاع
دينى و مرامى ،به ترتيبى كه در تاريخ جریا ن يافتهاست ،فريبى است كه
انسانيت از قدرت باوری خوردهاست .در حقيقت ،اگر بگوئيم دين بر
انسان مقدم است و اين انسان است كه به خاطر دين بايد بميرد ،دين را

بمثابه بيان حقوق و بهترين روش برخوردارى از آنها ،نفى كردهايم .چرا

که

 .3دين بيان حقوق است و  .2حقوق ذاتى انسان هستند و = 3 + 2
محلى براى تقدم دين باقى نيست .اگر بگوئيم دين براى انسان

است و انسان مقدم بر دين است ،باز انسان را از مجموعه حقوق
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خالى و حيات او را نفى كردهايم .به سخن ديگر ،دين وقتى بيان
استقالل و آزادى میشود و وقتى بيان حقوق میگردد ،وجدان
بيدار انسان و بهترين روش در اختيار او میشود.

تكرار كنيم كه زندگى موجود زنده (حق حيات) از محيط زيست او

جدا كردنى نيست .بنابراين ،حقوق انسان از امکانهاى برخوردارى از آنها
جدائىناپذير هستند .آدمى انواع فعاليت دارد .اگر محيط طبيعى و
اجتماعى امکانهاى اين فعاليتها را در اختيار اعضاى جامعه قرار ندهند،

كسى به انجام اين فعاليتها توانا نمىشود .چراکه هر حقى با امکانى همراه
است .سلب هر امکان ناممکن كردن برخوردارى از يك حق است .بدین

قرار ،وطن دارى حقى در رديف حقوق ديگر نيست بلکه نخست،
مجموع امکانهاى همراه حقوق است .به سخن ديگر ،محروم شدن
از وطن ،محروم شدن از تمامى حقوق است .بدينسان ،اگر وطن

مجموع امکانهاى جدائىناپذير از حقها بود كه هست ،در دين استقالل و
آزادى ،این دو حق و دیگر حقوق نمیتوانستند ارزشهای اول به قلم نيايند.

سپس ،وطن به انسانها امکان مىدهد جامعه تشکيل بدهند .به يمن

وجود وطن است كه جامعهها تاريخ پيدا مىكنند ،فرهنگ مىسازند و با

فرهنگ مىشوند .وجدانهاى تاريخى و علمى و اخالقی و همگانی

مىجويند .هويت جمعى پيدا مىكنند .اعضاى جامعه ،هر يك از جامعه
هويت مىگيرند و بکار خويش ،به آن هويت مىبخشند .چگونه ممکن
است در دين يا مرام استقالل و آزادى ،از وطن غفلت شود؟ اگر دين يا

مرامى از وطن غافل شد ،آن دين يا مرام ،به ضرورت بيان قدرت و بيگانه
با حق و ضد حيات است.

و هنوز ،كار وطن در برخوردار كردن انسانها از حقوق خويش خالصه

نمىشود:

● انسان وقتى آزاد است كه با خود يگانه است .اندازه يگانگى با خود،
درجه آزادى هر انسان را بدست مىدهد .به يمن وطن دارى؛
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● انسان مستقل و آزاد ،بطور خود جوش ،عاشق و انسگير است؛
● انسان آزاد از روابط قوا ،بطور خود جوش ،در رشد است؛

●انسانىكه در استقالل و آزادى ،در عشق و دوستى ،در رشد ،زندگى

مىكند ،بطور خود جوش ،امنيت خاطر ،اعتماد به نفس دارد .او به ديگرى
و دیگری به او نیز اعتماد دارد؛

● انسان مستقل و آزاد ،استعدادهايش ،خودجوش ،فعال مىشوند .هر
اندازه جامعيت فعاليتها بيشتر ،شفافتر .تكرار كنم كه شفافيت ميزانى
است كه بدان ،هم اندازه استقالل و آزادى انسان سنجيده مىشود و هم

اندازه بکار انداختن استعدادهاى و فضلهای او؛

● انسان مستقل و آزاد ،عاشق ،رشيد ،جامع ،و خود انگیخته ،مخالف
تبعيض است .حتى اگر «به سود» او بر قرار شود؛

● در لحظه به لحظه زندگى تذكار است به انسانها كه زندگى در استقالل و
آزادى ،در عشق ،در رشد ،در شفافيت ،بر ميزان عدل ،بدون وطن مستقل

ميسر نيست .از اینجاست كه وطن به استقالل وطن مىشود و استقالل و
آزادى انسان از استقالل وطن او ،جدائىناپذير است.

در اینجا ،به اين واقعيت باز مىرسيم كه جدائى ناپذيرى وطن از باور،

با استقالل وطن و استقالل و آزادى انسان مىخواند و جدائى وطن از باور،

به ضرورت ،با استبداد و سلطهپذيرى سازگار است .در حقيقت ،كسى كه
مىگويد ايرانيت مقدم است ،در واقع ،وطن را از حقوق و انسان صاحب

هويت ،جدا مىكند .با اين جدا كردن ،زور را موجه مىكند .اما همانطور
كه ديديم ،زور كه در كار مىآيد ،انسان از حقوق و ...و در واقع ،از وطن

محروم مىشود .قدرتى كه به زور مردم را از حقوق و فعاليتهاشان ،بنابراين،
از وطنشان محروم مىكند ،براى آنكه بر پا بماند ،بناگزير با قدرتهاى بيگانه

روابط مسلط  -زير سلطه بر قرار مىكند .در حقيقت ،تا اين روابط برقرار
نشوند ،تقدم بخشيدن به ايرانيت و يا دين (يا مرام) محل پيدا نمىكند .از

اينرو است كه در قرن بيستم ،هر دو دسته ،هم آنها كه ايران را بر اسالم
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(و ديگر باورها) مقدم خواندند و هم آنها كه اسالم يا ماركسيسم را مقدم
شمردند ،مستبدهاى خائن به ايران و متجاوز به حقوق مردم ايران شدند و

مردم را در وطن خويش از آن محروم كردند.

● انسان رشد ياب ،بطور خود جوش ،نيروهاى محركه را ايجاد مىكند.
اين نيروها ،بدون وطن ،توليد نمىشوند و در جريان رشد بکار گرفته

نمىشوند .در رابطه مستمر با واقعيتهاى محيط زيست است كه ،براى
مثال ،دانش و فن پيدا مىشوند و زمان به زمان ،تكامل پيدا مىكنند .بدون
تماس مستقیم و دائمى با واقعيتهاى محيط زيست ،انسان نمىتواند

استعدادهاى و فضلهای خود را فعال كند و بدون زمان و مکان را دائمى

فرض كردن ،انسان با واقعيتها نمىتواند تماسى را برقرار كند كه
استعدادهاى علم و هنر و خلق را فعال مىكنند .به يمن وجود وطن ،هر

انسانى مىداند كه فعاليتهاى حياتى او را نسلها كه از پى خواهندآمد ،ادامه

خواهندداد .پس به وطن است كه فعاليتها مجموعه بهم پيوستهاى مىشوند
كه فرهنگ مىخوانيم .فرهنگى كه جامعه مستقل و آزاد در وطن
مستقل ،آينده را ،پيشاپيش ،تدارك مىكند .فرهنگ جامعه قدرت

مدار ،آينده را پيش خور مىكند و از امکانهاى نسل آينده مىكاهد:

● فعاليتهاى گوناگون اعضاى جامعه نيروهاى محركه را پديد مىآورند و
اين نيروهاى محركه امکانها را بيشتر مىسازند .بدون وطن ،نيروهاى

محركه ،باكار جمعى يك جامعه ايجاد نمىشوند .بدون وطن مستقل و مردم
مستقل و آزاد ،اين نيروها در ساختن بکار نمىافتند و بر ساختهها

نمىافزايند و ميزان رشد را بيشتر نمىكنند و به آهنگش شتاب نمىبخشند.
بدینقرار ،اندازه تخريب نيروهاى محركه ،اندازه محروميت هرجامعه را از
وطن بدست مىدهند .و نيز،

● اندازه توليد نيروهاى محركه (جمعيت با فرهنگ ،دانش و فن ،سرمايه
و )...ضريب همبستگى يك جامعه ،وسعت همکارى و تعاون آن ،به سخن

ديگر ،توحيد يا تضاد در جامعه را بدست مىدهد .به سخن روشن،
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● اين مردم وطن دوست هستند كه دين يا مرام استقالل و آزادى دارند.

اين مردم هستند كه بطور خودجوش ،با يکديگر ،در علم ،در مستقل و

آزاد زيستن ،در دوستى ،در تقوى (پرهيز از زور) ،در دادگرى ،مسابقه

مىدهند و عرصه زندگى را براى يکديگر گسترده و گستردهتر مىكنند.

● وطن دارى يافتن همه صفتهاست كه بر شمردم و ايرانيت جستن اين

خاصه ها و وطن دوستى ،وطن را آبادان كردن و با غنى كردن فرهنگ ،آن
را فراخناى الاكراه گرداندن و بيشتر از ايناست:

 .3به وطن است كه آدمى از جبر حدها رها است .بنابراين ،هنر كه به یمن
خلق يك اثر ،از محدوده زمان و مکان بيرون رفتن است ،در وطن ميسر

مىشود .بدینقرار ،فقر هنرى يك جامعه گزارشگر از دست رفتن استقالل
وطن و استقالل و آزادى انسان است .بدون وطن ،يك بعد از بعدهاى

انسان ،بعد هنرمندی و بدان استعداد هنر سازی او ،از كار باز مىماند.

 .2عشق ورزيدن ،محيط انس و محيط انس ،وطن امن مىطلبد .ديديم در
وطن است كه آدمى با خود و با ديگرى ،مىتواند يگانگى بجويد .اما عشق

بدون زمان و مکان بىنهايت ،به تصور نيز نمىآيد .از اینجاست كه نه تنها
در هر عشقى ،عشق به وطن حضور دارد و از آن جدائىناپذير است ،وطن
مزرعه عشق نيز هست .انسان بريده از وطن ،حقوق خويش و خود و عشق

را گم مىكند ،برده زور و موجود نگون بختى مىشود.

 . 1مديريت هائى وجود دارند كه شركت در آنها عمومى است .همه نيز
مشاركت را انسورزی و لطف کردن به یکدیگر و همبستگى با یکدیگر و

موجب مزيد دوستى مىشمارند و از آن استقبال مىكنند .در اين مديريتها،
نه تعارض و نه تقابلى وجود دارد .رقابت اگر وجود دارد ،در خدمتگزارى،

در فداكارى ،در ايثار ،در اخالص ،در محبت ،در ارزشهاى ديگرى از اين
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نوع است .در اين مديريتها ،هيچکس ادعاى واليت از نوع مطلقه و غير

آن نمىكند .بدینقرار ،تا وقتى پاى زور به ميان نيامده ،در جامعهها،
جمهوری شهروندان ،از راه مشاركت ،بر اصل توحيد ،وجود دارد.
عالمت رشد يك جامعه يکى ايناست كه در قلمرو مديريتها ،بخصوص
مديريتهاى سياسى و اقتصادى نيز ،زور كه مانع توحيد و عامل تضاد و

تخاصم مى شود ،از ميان بر خيزد .تجربه تاريخ اين درس را آموخته است
و دليل آن نيز ،چند نوبت ،موضوع بحث شدهاست كه اگر وطن در روابط
قوا با كشورهاى ديگر قرار نگيرد ،ميزان زور ميل به صفر مىكند و در

روابط داخلى ،نقش خويش را از دست مىدهد .هر قدرتى ،به ضرورت،
محصول روابط قوا در درون و با بيرون يك كشور است .اما كاستن از ميزان
زور در روابط با خارج ،بستگى مستقيم به بسط مشاركت در درون ،افزودن
بر ميزان رشد و بکار انداختن نيروهاى محركه در نيرومند شدن و فعاليتها

را ،تا مىتوان ،بر ميزان عدل ،انجام دادن ،در يك كالم ،با موازنه عدمى
را اصل راهنما كردن ،ميسر مىشود .يکبار ديگر ،به اين نتيجه مىرسيم كه
اگر بنا باشد ،در جامعه ،از بار زور در روابط فرد با فرد بکاهيم ،نياز به

وطن مستقل داريم .به وطندارى و در وطن است كه استعداد رهبرى هر
عضو جامعه مىشکفد و مشاركت انسانهاى مستقل و آزاد در اداره امور
خويش ،جامعه مستقل و آزاد و پيشرو را پديد مىآورد.

 .4پيش از اين توضيح دادهام كه قوهاى كه در آدمى ،به اقتصاد مىپردازد،

كار طبيعيش ،تنظيم زمان و مکان بگونهاي است كه هريك از استعدادهاى
و فضلهای انسان بتوانند زمان و فضاى در خور را پيدا كنند .اين تنظيم

نياز به وطن دارد .زيرا بدون اين تصديق كه مکان و زمان هميشگى است،

فعاليتها ،حتى فعاليتهاى كوتاه مدت را نمىتوان تنظيم كرد .بدینقرار،
اقتصاد بمعنای سامان بخشیدن به فعاليتهای انسانها(زمان و مکانى كه به
هريك از فعاليتهاى ششگانه انسان اختصاص پيدا مىكنند) ،بنوبه خود،
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تعیین میکند اندازه استقالل كشور و استقالل و آزادى اعضاى جامعه را.
به جامعه امروز ايران بنگريم و آشفتگى بىسابقهاى كه بر فعاليتهاى روزانه

هر عضو جامعه حاكم است و محروميتى را ببينيم كه اعضاى جامعه از

انجام مستقل و آزاد فعاليتهاى در خور استعدادها و فضلها دارند تا ترديد
نكنيم ميان استقالل ايران و استقالل و آزادى ايرانيان و ميان استقالل و

آزادى و فعاليتهاى سامانمند ،رابطه مستقيم وجود دارد .از بىنظم و بى

هدف شدهترين فعاليتها ،فعاليتهاى تعليم و تربيت هستند:

 .5در جهان امروز ،چند «ساالرى» بنابر نيازهاشان ،دستگاههاى تعليم و
تربيت ايجاد كردهاند :سرمايهساالرى ،حزب ساالری و دولتساالرى،

دينساالرى ،هنرساالرى ،علمساالرى ،اطالعاتساالرى و ...ميلياردها
انسان را كه بکار اين «ساالريها» نمىآيند ،از دستگاه تعليم و تربيت،

بيرون مىاندازند و يا به آن راه نمىدهند .

امروز ،ميلياردها انسان ،حتى يك كار از مجموع كارها را نيز

خودانگیخته انجام نمىدهند .در جهانى زندگى مىكنيم كه در آن ،نزديك
به تمامى انسانيت ،بىوطن گشتهاست .زيرا حقوق انسان از امکانها و

استعدادهاو فضلهای انسان برخوردار نيستند .انسانها از استقالل و آزادى

خويش غافل گشته و آلت «ساالريهاى» گوناگون شدهاند.اگر انسانها آزاد
باشند ،در وطن مستقل ،بطور خودجوش ،رشد مىكنند .استعدادهاو
فضلهاى هر انسان ،تعليم و تربيتى را ايجاب مىكنند كه با یافتنش،

مىتوانند فعاليتهاى گوناگون را ،به كمال ،انجام دهند .جامعهاى كه در آن،
هر انسان ،فراخور استعدادهايش ،از امکانها تعليم و تربيت برخوردار است

و چند و چون نظام تعليم و تربيت را استعدادها و فضلهای اعضاى جامعه

و نه «ساالريها» تعيين مىكنند ،جامعهاي است كه همه اعضاى آن وطن
دارند.
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 .6پيش از اين دانستيم كه استقاللها و آزادیها ،از جمله دو استقالل و

آزادى ،يعنى هم استقالل در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم
و هم استقالل و آزادى خلق کردن را آدمى خود دارد .اگر انسانها بدانند

فضاى استقالل و آزادى را خود هستند كه مىتوانند بسته يا باز كنند ،هرگز

گرفتار استبداد نمىشوند .امروز هم كه گرفتار استبداد شدهاند ،اگر بدانند
خود بايد اين فضا را باز كنند ،فضاى استقالل و آزادى باز مىشود و

استبداد نيز از ميان بر مىخيزد .و وقتى هردو استقالل و آزادى در انسانند،
پس وطندارى نيز رابطهاي است كه انسانها با محيط زيست دائمى و جامعه
خويش بر قرار مىكنند .از اینجا ،باور سازگار با ايرانيت ،باورى مىشود
كه انسان را از بند دوگانگى با وطن مىرهد .يك هشدار دائمى مىشود به
انسان كه وطن محيط زيست دائمى تنها نيست .بيشتر از آناست :به وطن

است كه هر انسان ،اين خودآ گاهى را پيدا مىكند كه بدو ،به وطن ،فضاى
فعاليتهاى خويش را بىكران الاكراه مىكند .بدون حضور وطن در ذهن،

انديشه نمىتواند فراخناى خويش را الاكراه بگرداند .بدینقرار ،رابطه
انسان با وطن ،انعكاسى از رابطه با خويشست ،انعكاسى از زيست عقل

در بىكران الاكراه است.از اینجا مىتوان فهميد چرا وطندوستى از
شعور به استقالل و آزادى خويش جدائىناپذير است.

بدين قرار ،زور پرستان ،بهمان اندازه كه در دركات زور پرستى سقوط

مىكنند ،بیوطن نيز مىشوند .جز اين نيز ممکن نيست .زيرا آگاهى
مداوم از استقالل و آزادى خويش ،به حضور وطن در ذهن نياز
دارد .جانشين آزادى كردن زور ،بدون حذف حضور وطن غير

ممکن است .از اينرو است كه زورپرستان بیوطن مىشوند و آسان
وطن را به خريد و فروش مىگذارند.

و بر اصل موازنه عدمى ،انسانها در مىيابند هر موجود زندهاى به

وطن نياز دارد .در مىيابند اگر بخواهند در وطنهاى مستقل خويش ،مستقل

و آزاد زندگى كنند ،بايد ميان جامعههارابطه قوا نباشد و همکارى در عمران
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طبيعت و رشد جمهور انسانهای روي زمین باشد .بدين همکارى ،هر

باوطنى وطنى بزرگتر مىيابد كه جهان است .آن نظام جهانى كه جهان را
وطن انسانهاى مستقل و آزاد مىگرداند و به هرجامعه امکان مىدهد هويت
خاص خويش را با هويت ديگرش ،در مقام شهروند جهان ،غنىكند ،براين

اصل بنا کردنیاست:

«انسانها را زن و مرد آفريدم آنها را قومها و ملتها گردانيدم تا

هويت يابند .با كرامتترين شما ،با تقوىترين شما است» .

بهنگام حمله آلمان به روسيه «شوروى» ،دربهاى كليساها و

عبادتگاهها را بروى مردم گشودند .چرچيل در ارزيابى اين رويداد ،نوشته

است :در زندگى ،لحظاتى وجوددارند كه ،در آنها ،دولت كمونيستى نيز به
خدا پناه مىبرد (نقل به مضمون) .اما در حقيقت ،به تاريخ جامعهها كه

رجوع كنى ،مىبينى در همه جا ،وطن پاك و سرزمين خدا خوانده مىشده

است .به ترتيبى كه ديديم ،تنها وقتى حد بميان مىآيد ،كه زور در كار آيد.

و در وطن است كه آدمى با خود و با هستى يگانگى مىجويد .بدينقرار،

تصور وطن بدون تصور استقالل و آزادى ميسر نيست و استقالل و آزادى

بیوطن ناممکن است .به زبان آزادی ،در وطن است كه آدمى در زمان
و مکان نامحدود ،در خدا ،مستقل وآزاد مىزيد.

بدینقرار ،سازمان سياسى در خور اين عنوان نه مىتواند با ویژگیهای

ايرانيت و وطن و وطنداری ،خوانائی نجوید و نه مىتواند مرامى را داشته
باشد كه با ايرانيت سازگار نباشد .نه مىتواند ،در آنچه به حقوق ملی و

حقوق شهروندی ربط میجوید ،به تمامى مردم ايران تعلق نداشته باشد.
روشن بخواهى ،نيروى سياسى آن نيروئى است كه جز در وطن و در مردم

وطن ،تكيه گاهى نداشته باشد .رجوع مستقيم و غير مستقيم به قدرت
خارجى ،در امور داخلى انكار استقالل وطن و بيانگر زورپرستى

است .امروز ،در هركجاى جهان كه آتش جنگ روشن است ،زورپرستى و
بيگانگى از وطن نيز عامل جنگ است .اگر نسل امروز ايران بخواهد
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تجربه انقالب را به نتيجه برساند و اگر دانشجويان و دانشگاهيان و مردم

آزادهاى كه به مبارزه با استبداد برخاستهاند ،بخواهند حلقه محاصره
استبداديان را پاره كنند ،بايد خود از جمله از ابهام رابطه دين و مرام با

وطن و وطن دوستى بدر آيند و جامعه را از ابهامى رها كنند كه يك قرن
فرصت را از دست مردم ايران بدر بردهاست .تا مىتوانند ،تجربه و تجربه

را تكرار كنند تا مطمئن شوند جز زورپرستان وابسته ،دين يا مرام را بر

ايرانيت و يا بعكس ،مقدم نمىشمارند .پس از آنكه مطمئن شدند ،اگر به
اسالم باور دارند ،درپى بازيافتن اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی شوند.
و اگر به دين يا مرام ديگرى باور دارند كه بيانگر ايرانيت نيست ،در از

خود بيگانه بودن آن ترديد نكنند .آن را با خود يگانه كنند :آن را بيان
(گفتمان) استقالل و آزادى بگردانند .وقتى مردم كشور مطمئن شدند دين
بیان استقالل آزادى و روش مستقل وآزاد زيستن در وطن مستقل است،

جنبش همگانی مىشود .در آن،نه تنها قهر نقشى پيدا نمىكند بلکه استقالل
و آزادى را ،از راه خشونتزدائى ،با سرعتى كه در تصور نگنجد ،باز

خواهند جست.

ب .شفافیت و زبان آزادی:
در مثال ایران ،رژيم والیت مطلقه فقیه از انقالب پديد نيامدهاست.

از ساختهاى اجتماعى و ذهنى و ساخت روابط با قدرتهای خارجى و به

خصوص ابهامهاى موجود در مجموعه عوامل و واقعیتهای سازنده
انقالب ،پدید آمدهاست .اين ساختها گرچه در حال ويرانى بودند و ويران

شدهاند و ويران مىشوند اما هنوز مىتوانستهاند در برابر انقالب مقاومت

كنند و مقاومت کردند.

تجربه را در نيمه رها نكردن ،جز به رفع ابهامهائى میسر نمیشودكه،

بدانها ،مردم تغيير مىكنند و به تغيير دادن ساختهاى استبداد ساز موفق
مىشوند .پس اگر پيوسته به اين مهم پرداختهام و هنوز و باز مىپردازم،
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بخاطر ايناستكه پيروزى تجربه در گرو ابهام زدائيها است .امروز ،بهيمن
كوشش مستمر تمايلهاى مردمساالر ،به ميزانى كه از ابهامها كاسته شده

است ،ابتكار عمل از دست مثلث زورپرست بدررفته و در دست تمايلهاى

مردمساالر قرار گرفتهاست .از جمله اين ابهامها كه زدوده شدهاست و
همچنان بايد زدوده شود ،هويت نيروى مخالف است .در این قسمت،

ابهامهای زیرا مطالعه میکنیم:
 .3ابهام زدائی از هدف:

از فرآوردههای ساختهاى اجتماعى و ذهنى استبداد ،يکى اسطورهها

هستند .از ساختن اسطورهها -كه بسيارى آنها را واقعيتهائى مسلم

مىانگارند  -قدرت را هدف مبارزه سياسى و هر فعاليتی ،کردن است .در
تجربه ایران ،در آنچه به استقرار دولت والیت فقیه مربوط میشود ،از آنجا

كه جامعه میپندارد ،مخالفان رژيم مىخواهند دست مالیان را از قدرت

كوتاهكنند و خود جانشينش بگردند ،محل براى ايجاد ترس وجود دارد.
دستگاه تبليغاتی جبار تبلیغ مىكند كه نيروى جانشين مىخواهد اسالم و

روحانيت را از ميان بردارد .آن پندار و این ترس ،از وجود ابهام در هدف

مایه میگیرند.

ابهام در هدف ،موجب ابهام در هويت نيروى مخالف و ابهام در

انديشه راهنما و ابهام در روش نيز شدهاست .راست بخواهى ،اين ابهامها

از يکديگر مايه مىگيرند.

در پي روزى و شکست هر سه انقالب ،دين نقش اول را بازى كرده

است .بنابراين ،در رفع ابهامها ،نخست مىكوشم براى اين پرسشها پاسخ
بجويم :الف  -اگر هدف مبارزه رسيدن به قدرت و اداره آن باشد و قدرت
را هم همان دولت بشماريم ،آيا مىتوان  - 3دين را از سياست و  - 2از

دولت (= قدرت) جدا كرد؟ و  - 1آيا جدا كردن دينها و مرامها از دولت،
بر فرض امکان ،ابهام را رفع و امنيت خاطر را بوجود مىآورد يا خير؟ با
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آنکه این پرسشها در ارکان دموکراسی پاسخ جستهاند ،در اینجا ،از
دیدگاه رهبری در دموکراسی به آنها پاسخ میدهم:

اگر استقالل و آزادى را هدف بگردانيم؟:

بدينقرار ،چاره جز اين نيست كه هدف را تغيير دهيم .وقتى از

خود مىپرسيم :اگر هدف قدرت نباشد ،چه میتواند باشد؟ از غفتلى كه

در آن بودهايم ،سخت يکه خواهيم خورد .زيرا ،درجا ،در مىيابيم که

خودانگیختگی (= استقالل و آزادى) ذاتى هستى است و هست .قدرت
(= زور) ما را از آن غافل نگاه مىدارد .تا آنجا كه وقتى مىخواهيم از خود
بپرسيم آزادى چيست و مىگوئيم نبود زور ،نبود اكراه و ،...به خود ايراد

فلسفى مىگيريم كه پس آزادى همواره نبود چيزى است .غافل از اینكه

«چيز» پرده غفلت ما از آزادى است.در حقیقت ،چون غفلت از
خودانگیختگی بمثابه استقالل و آزادی ،همگانی است ،هرگاه بگوئی
آزادی با استقالل همراه و خودانگیختگی حالت استقالل و آزادی است و
انسان مستقل و آزاد ،انسانی در حالت خودانگیختگیاست و حالت فطری

حالت استقالل و آزادی است ،آسان پذیرفته نمیشود .عقل خوگرفته به

قدرت ،با این خودانگیختگی فطری وخود داشته آسان دمساز نمیشود .از

اینرو ،آزادی را ،به آن ویژگی به یادها آورده اند که در ذهن همگان حضور
دائمی دارد :نبود زور .بدینقرار ،وقتی میگوئيم قدرت هدف نيست ،خود

به خود ،استقالل و آزادى هدف مىشود .وقتى استقالل و آزادى هدف

مىشود ،سياست روش باز جستن استقالل وآزادى و زيستن و رشد كردن
در آن تعریف میجوید .هر دين یا مرامى كه دين و مرام استقالل و

آزادى باشد و يا بگردد ،نه تنها از دولت بمثابه قدرت جدا مىشود،
بلکه روش جامعه مدنى در حل چهار مشکل اساسى مىگردد:

● توسعه روابطى كه روابط قوا نيستند و آنها را رابطههاى آزاد مىخوانيم

و
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● تغيير رابطه ملت با دولت از رابطه ملت تابع دولت به ملت راهبر دولت
یا دولت تابع ملت.

● دينها و مرامهاى استقالل و آزادى ،در واليت جمهور شهروندان و در
ارزشها و اصولى كه پايههاى بناى نظام مردمساالر هستند ،اشتراك پيدا

مىكنند .دولت تنها يك صفت مییابد و آن صفت مردمساالر است .بر اين
اصول و ارزشها ،تدوين قانون اساسى و استقرار رژيم مردمساالر ميسر

مىشود .قانون اساسى ،بر اصول راهنماى مردمساالرى تدوين مىشود و

تصديق حقوق انسان و جانداران و طبيعت و حقوق ملی و ارزشهائى در
خور زيست در استقالل و آزادى و رشد است .اين قانون ،در واقع ،مشترك

دينها و مرامهاى استقالل و آزادى است .بديهى است در نظام مردمساالر،
حکومت صفتى را پيدا مىكند كه اكثريت و اقلیت جامعه  ،به اشتراک،

به آن مىدهند.

● هم اكنون ،در نظامهاى سرمايه دارى ليبرال ،سازگار كردن آزادى و
برابرى را غير ممکن مىدانند .زيرا آزادى را قدرت (توانائى  +زور)

تعريف مىكنند .با وجود اين تعريف ،اگر بخواهند قدرت همه را برابر

كنند ،آزادى را بايد محدود كنند .اگر آزادى را محدود كنند ،جريان رشد

كند و چه بسا متوقف مىشود و به جاى عدالت ،ستم اجتماعى حاكم

مىشود .ايناست كه به آزادى تقدم دادهاند و مردمساالرى نظامى شدهاست
كه ،درآن ،حاكميت مردم بر اصل تضاد منافع بنا گشتهاست .گروه بنديها،
گروه بنديهائى هستند كه گروههاى مختلف اجتماعى ،بر پايه منافع

خويش ،ايجاد كردهاند .عدالت هدفى گشتهاست كه از راه مبارزه گروه
بنديها با يکديگر ،با بدست آوردن سهمى بيشتر از منافع ،بر قرار مىشود.

يك علت ايناست كه به تدريج ،حزبهاى سياسى رسيدن به قدرت و

اداره آن را هدفكردهاند .مرامها ،ايدئولوژى انديشه راهنما و روشى
شدهاند براى رسيدن به قدرت و اداره آن .بحث پيرامون موضوعهائى از
اين نوع« ،حق چيست؟»« ،استقالل چیست؟»« ،آزادى چيست؟»،
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«رشد چيست؟ »« ،عدالت چيست؟»« ،نيروى مخالف كيست؟»،
«فرهنگ چيست؟»« ،فرهنگ استقالل و آزادی چيست؟» ،اخالق

استقالل و آزادی چیست؟» و ،...متروك گشتهاست .به همان ترتيبكه در

كشورهاى ما ،بحث از اين مقولهها ترك گفته شدهاند ،بحث از روشهاى

دستيابى به قدرت و جانشين قدرت حاكم گشتن ،بحث اصلى گشتهاست.
هرچند اين بحث نيز آزادانه انجام نمیگیرد.

اما از خاصههاى حق ،يکى ايناستكه استفاده انسانها از آن ،نه تنها

قلمرو پندار و گفتار و کردار آنها را تنگ نمىكند ،بلکه آن را گسترده نيز

مىكند .بنابراين ،آن تعريف از آزادى حق است كه استفاده هر فرد از
آزادى ،موجب گستردهتر شدن قلمرو آزادى ديگرى بگردد .حال اگر به

هر فعاليتى كه نياز به زور نداشته باشد و رابطه قوا بر قرار نكند،

صفت آزاد بدهيم ،در آنچه به دو محيط اجتماعى و طبيعى مربوط

مىشود ،آزادى همان الاكراه (آزادى منفى) مىشود .اين معنى از
آزادى ،با برابرى سازگار مىشود و عدالت ،بمثابه میزان سنجش

برابری همگان در زیست در الاکراه ،نه تنها با آزادی تضاد نمی
جوید که میزان برخورداری از آن نیز میگردد.

با اين تعريف ،افزون بر حل شدن تضاد آزادى با عدالت (= برابرى

در زیست در الاکراه ،و نیز ،حالت خود انگیختگی) ،مشکل بزرگترى
راهحل پيدا مىكند :بر اصل موازنه عدمى ،در دموکراسی ،علم و خرد
جانشين منافع ،در ايجاد اكثريت ،مىگردد .بدينخاطر بود كه ،در بيان

انقالب ،به جاى «حاكميت با جمهور مردم است»« ،واليت با جمهور
مردم است» ،نهاده شد .درحقيقت ،واليت ،بر اصل موازنه عدمى ،اختيار
بر پايه دو ستى و برادرى و بر وفق علم و خرد و حقوق و کرامت انسان و

از آن جمهور مردم است .واليت جمهور مردم بر يکديگر ،ايجاب مىكند

جهت عمومى تحول نظام سياسى،

الف .از مردمساالرى بر اصل انتخاب ،به مردمساالری شورائی ،باشد .و
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ب  .در دوران مردمساالرى بر اصل انتخاب ،نيز ،اكثريت بر پايه علم و
معرفت و حقوق شهروندی تشکيل بگردد كه با شتاب گرفتن رشد در

جامعهاى چون جامعه امروز ايران ،سازگار است و از بروز فسادها و تنشها

جلوگيرى مىكند.

اینک بپرسیم :اگر استقالل و آزادى هدف شوند ،رابطه دین و یا مرام

با دولت ،از دیدگاه رهبری در مردمساالری چه میشود؟:
.2جدا کردن دین و مرام از سیاست و دولت ؟:

● در صورتى كه هدف دست يافتن به قدرت و اداره آن بگردد ،سياست
روش رسيدن به قدرت و فن اداره آن مىشود .بدینقرار ،سياست ،به خودى
خود ،معنى ندارد .هدف است كه به آن معنى مىدهد .اما هدف را نيز

انديشه راهنما پديد مىآورد .پس سياست را نمىتوان از انديشه راهنما
و هدف جدا كرد.

اين يادآورى بجاست كه فرق زبان قدرت و عامه فريب با زبان آزادی،

يکى ايناست :حکمى كه زبان قدرت فريبکار صادر مىكند ،قابل عمل
نيست .چنانكه سياست عمل است و عمل بدون عقل صاحب اندیشه

راهنمائی که تعقلش میکند و سپس دستور اجرايش را مىدهد ،وجود نمی

یابد .بنابراين ،جدائى دين (اندیشه راهنما) از سياست (تدبیر و عمل)،
حکمى اجرا نکردنیاست .مگر آنكه قصد ممنوع كردن جامعه مسلمان از
شركت در اداره امور خويش باشد .اما اگر مردم در اداره امور خويش

شركت نكنند ،دولت مردمساالر بوجود نمىآيد .همان دو وضعيتى مىشود
كه ايران در دوران پهلوى و امروز ،در رژيم مالتاريا دارد .رژيم پهلوى

نپائيد و رژيم والیت فقیه نيز محکوم به زوال است .اما در هر دوى اين

رژيمها ،دين از سياست جدا نبود .دين بمثابه وسيلهاى از وسائل قدرت
بکار مىرفت و بکار مىرود .پس درس تجربه ايناست:
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دين و هيچ مرامى را نمىتوان از سياست جدا كرد .كارى كه

بايد كرد ،تغيير دادن رابطه دين و مرام با قدرت است.

● آيا تغيير رابطه دين با قدرت ،با جداكردن دين از دولت ،به انجام

مىرسد؟ در دوران پهلويها ،دين ساالران مىگفتند :ما دين دولتى
نمىخواهيم .ما دولت دينى مىخواهيم و اين طور توضيح مىدادند :دين
دولتى دين را وسيله دست دولتكردن است .دولت دينى دولت را وسيله
اجراى احکام دين گرداندن است .اينك كه بعد از تجربه هستيم و حاصل

كار «دولت دينى» ،بدترين نوع دين دولتى شد ،هستند كسانى كه
مىگويند :والیت فقیه استبداد مالتاریا گشت و مالیان قدرت پرستى شيوه
كرده و دين را وسيله گرداندهاند .چون مالتاريا به بيراهه رفته است ،نبايد

گفت ايجاد دولت دينى نا ممکن است .اما اينان زحمت تجربه كردن را

به خود نمىدهند .اگر اين زحمت را به خود بدهند ،در مىيابند كه تا
وقتى دولت مساوى با قدرت است ،استقرار دولت دينى محال است.

چراكه قدرت هدف است و دين بناگزير وسيله مىشود .به زبان
آزادی که راست گفتاری است ،دين جاى خود را به مجموعه
احکامى درخور قدرت مدارى مىدهد .اگر بگويند :دين را هدف و

قدرت را وسيله مىكنيم ،گوئيم :تجربه كنيد و ببينيد كه هدف در

وسیله بیان میشود .لذا ،وسيله هدف سازگار با خود را جانشين دين
مىكند اگر دین بیان استقالل و آزادی باشد و حقوق انسان را

دربرداشته باشد ،هر انسان خود بدان عمل میکند .نه تنها نیاز به

قدرت بمثابه وسیله نیست ،بلکه چنین وسیلهای عمل به دین را
ناممکن میکند .افزون براین:

● دین نمیتواند هدف بگردد و در محل هدف قرار نمیگیرد چراکه اندیشه
راهنما است و آدمی آن را در تعیین و توجیه هدف بکار میبرد .و

● مى توانند بپرسند :اگر دين وسيله باشد ،چرا هدف را با خود سازگار
نكند؟ پاسخ مىدهم :هدف سازگار با دین اگر بیان استقالل و آزادی
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باشد ،رشد انسان حقوقمند ،در استقالل و آزادی ،میشود .چنین دینی بکار

تعیین و یا توجیه قدرت بمثابه هدف نمیآید .و اگر در بیان قدرت از خود
بیگانه شدهباشد ،وسیله تعیین و توجیه قدرت گشتهاست.

در دوران مرجع انقالب ،زدودن این ابهام بس تعیین کننده میسر

نگشت .قدرتمدارها گوشها را بر واقعیت و حقیقت و حقوق بستند و
والیت فقیه را نخست بمثابه نظارت فقیه و سپس بمنزله والیت مطلقه

فقیه ،تحمیل کردند.

هركسى مى تواند اين سه فرض را تجربه كند .اما ابهامى كه در معنى

قدرت وجود دارد ،مانع از آن مىشود كه انسانهاى دين دار ،دين دارى را

تجربه روزانه استقالل و آزادى از قدرت تلقىكنند .با یافتن پاسخ پرسش
«قدرت چیست»؟ اینک میدانیم که قدرت ،خود به خود ،وجود ندارد.
از رابطهاى نابرابر كه در آن ،يك طرف بر طرف ديگر مسلط مىشود،
بوجود مىآيد .هر يك از ما ،در مقام عضو جامعه ،در يك رشته روابط
هستيم .بنابراين ،آسان مىتوانيم اين روابط را در نظر بياوريم و بدانها،
موقعيت خويش را بسنجيم .در اين رابطهها است كه انسانها ،بنوبه خود،

موقعيتهاى مسلط و زير سلطه دارند .اين روابط را مىتوان به مجارى مانند

دانست كه در آنها ،زور جريان مىيابد و ویرانی بر ویرانی میافزاید .در اين

روابط ،انسانها موقعيتهائى را پيدا مىكنند كه دارند.

با اين توضيح ،حال مىدانيم كه اگر دينى يا مرامى قدرت را تصديق

كرد ،چه رابطهاى با آن پيدا مىكند :دين يا مرام وسيله قدرت مىشود و

محال است بتواند قدرت را وسيله خود كند .چراكه تصديق قدرت،

تصديق روابط مسلط  -زير سلطه است .تصديق اين رابطه ،دين يا مرام

را نه تنها از تعارض با آن كه از اصالح آن نيز ناتوان مىكند .به اين دليل

قطعى كه تا رابطه هست ،قدرت نيز هست و بنا بر ویژگی فزونطلبى قدرت،
دين يا مرام نه تنها بايد دائم قدرت را مشروع بگرداند ،بلکه زيادتطلبى

آن را نيز مشروع بسازد .بنابراين ،تا وقتى دولت قدرت است ،ايجاد دولت
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دينى محال است .اما جدا كردن دين از دولت نيز حکمى است اجرا نشدنى.
زيرا تا وقتى هدف فعاليت سياسى رسيدن به قدرت است ،دين وسیله

رسیدن به و ماندن در قدرت باقى مىماند .تغيير قدرت تنها نوع استفاده

از آن را تغيير مىدهد .چاره هماناست که در کتاب ارکان دموکراسی،

شناسانده شد .دورتر ،باز ،خاطر نشان میشود.

بدینقرار ،اگر دينى يا مرامى قدرت را تصديق كند ،به مالکيت قدرت

در مىآيد و وسيله آن مىشود .ديدن این واقعیت وقتى ميسر مىشود كه پرده
ابهامى را بدريم كه قرنهاست مسلمانان را از ديدنش باز داشته است:

وقتى در قرآن میخوانيم «جهاد كنيد تا دين از آن خدا گردد» (قرآن،

سوره بقره آيه  ،)331مىبايد از خود بپرسيم :جز خدا چه كسى مىتواند
مالك دين بگردد؟ با تجربهاى كه انجام داديم ،اينك پاسخ پرسش را

مىدانيم :جز خدا ،تنها قدرت مىتواند مالك دين بگردد .بنابراين،

جهاد بايد كرد تا دين از مالکيت قدرت بدرآيد .حاال مىدانيم كه

قدرت تا دين را از خود بيگانه نكند ،نمىتواند مالك آن شود .پس تا وقتى

هدف فعاليت سياسى قدرت است ،دين و هر مرام ديگرى ،الف  -به

مالکيت قدرت در مىآيد و ب  -قدرت دين و مرام را وقتى مالك مىشود

كه آن را از خود بيگانه كند .جريان از خود بيگانه شدن دينها و مرامها،
جريان وسيله قدرت شدن آنها است .وقتى تجربه را با مرامها ،يك به يك،

انجام مىدهيم ،به اين قاعده جهان شمول دست مىيابيم :بااصالت
بخشيدن به قدرت ،مرام هر چه باشد ،وسيله قدرت و بدان ،از خود

بيگانه مىشود.

اما جدا كردن دينها و مرامها از دولت ،بر فرض ممکن كردن ناممکن،

ما را با مشکل ديگرى روبرو مىكند :اصول قانون اساسى سخنان ميان تهى
نيستند .بناگزير ،انديشههاى ارزشمند و اصول و حقوقی هستند كه اكثريت
بزرگ جامعه آنها را پذيرفته باشد .اين ارزشها و اصول و حقوق پذيرفته

نمىشوند مگر آنكه در باورهاى مختلف پذيرفته شده باشند .پس چگونه
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بتوان قانون اساسى تدوين كرد وقتى بنا بر جدا كردن دينها و مرامها از

دولت است؟ ازاینرو ،جامعه حق دارد بپرسد :اگر زبان شما كسانى كه

مىگوئيد دين و مرام بايد از دولت جدا شوند ،زبان فريب و قصدتان اين
نيست كه از اسالم خلع يد كنيد و مرام ديگرى را (خدعه عمرو عاص)

جانشينكنيد كه ضامن سلطه گروه ديگرى بر جامعه بگردد ،بگوئيد ،بدون
دين و مرام ،قانون اساسى را با چه چيز مىنويسيد؟ طرفداران الئیسیته،

میگویند :بنا نیست دولت از هر مرامی جدا شود .بنا است ،از دین جدا
شود .این نظر ،سه تالی فاسد دارد:

الف – از چهرو باید دین اکثریت مردم یک کشور را با مرامی جانشین کرد

که مردم به آن نگرویدهاند؟ آیا تجربهها به ما نمیگویند چنین کاری
ستیزهای پایان ناپذیر پدید میآورد؟

ب – اصول قانون اساسی در بر میگیرند ارزشها و حقوقی را که مرام دولت

تعریفشان میکند .چنین قانون اساسی نزاعی پایان ناپذیر پدید میآورد میان
ارزشها و حقوق ،بنابر دینها و مرامهای دیگر با ارزشها و حقوقی که اصول
قانون اساسی گشتهاند.

ج – بنابراین که مرام دولت بیان قدرت است ،ارزش و حق را به قدرت

تعریف میکند .از اینرو ،ولو حقوق انسان را تصدیق کند ،با این حقوق
سازگار نمیشود .آیا تجربه دموکراسیهای غرب جز این را میگوید؟

پس راهحل دیگر است :بنابراین که هر حقی چون حق است ،دین

و مرام به آن قائل میشوند ،پس باید حق به ویژگیهایش تعریف شود

و حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و اصول راجع به
سازمان دولت حقوقمدار ،اصول قانون اساسی دولتی بگردند که

جز عمل به حقوق ،وظیفهای نداشته باشد .بدینکار ،دین و مرام
از دولت جدا میشوند.

هرگاه دین و مرام بیان استقالل و آزادی باشند ،با حقوق سازگار و در

اصول قانون اساسی با یکدیگر اشتراک پیدا میکنند .و بیآنکه وسیله
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قدرتی بگردند که دولت است ،عامل جریان آزاد اندیشهها میشوند که

مرتب بر اشتراکها میافزاید و رشد همأهنگ اعضای جامعه را در صلح
اجتماعی ،میسر میکند.

بدينقرار ،تا وقتى به قدرت (= زور) اصالت مىدهيم و دست يابى به

دولت (= قدرت) را هدف مىشناسيم ،بناچار ،سياست روش دستيافتن
بر دولت و اداره دولت مىشود .براين فرض ،غير از آنكه جدائى دين و

مرامها از سياست و دولت ميسر نيست ،بر فرض امکان ،مشکلى را حل

نمىكند .دو مشکل بزرگ نيز ايجاد مىكند :يکى غير ممکن شدن تدوين
قانون اساسى براى استقرار يك رژيم مردمساالر و ديگرى سلطه دولت -

كه الجرم منش استبدادى خود را حفظ مىكند  -بر ملت.
 .1ابهام زدائی از«اپوزیسیون» و روش:

كلمه «اپوزيسيون» خود مىگويد كه تعيين كننده هويتش ،قدرت

حاكم است .بنابراين ،فاقد خاصه اول و اساسى واقعيت است :از خود

هستى ندارد و از قدرت حاكم هستى مىگيرد .اين كلمه در غرب استعمال
دارد .در مردمساالريهاى ليبرال غرب ،اپوزيسيون مثبت صفت نيروى
سياسى است كه از خود هويت دارد و نظام را میپذیرد و در آن عمل می

کند و ،در پى انتخابات ،در موقع و موضع اقليت قرار مىگيرد .باوجود

اين ،كلمه وقتى بکار مىرود كه مىخواهند در رابطه با نيروئى كه حکومت

مىكند ،هويت رقيب يا رقيبانش را بشناسانند .در استبدادهاى نوع استبداد

حاكم بر ايران ،رأى مردم نقش بايسته را ندارد .هم در دوره شاه و هم

امروز ،هويت «اپوزيسيون» ،هويتى است كه بطور مستقيم از مخالفت با
قدرت حاكم و «برضد» او حاصل مىشود.

بکار بردن نابجاى يك كلمه و ابهام در هويت ،سبب شدهاست كه،

در هر سه انقالب ،يك عامل كه عبارت مىشود از زور پرستانى كه هويتشان
از شدت و ضعف مخالفت بدست مىآمد ،پس از پيروزى جنبش همگانی
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مردم ،قدرت را قبضه كنند .اما چرا به رغم سه تجربه ،اين ابهام رفع نشد
و ،هر بار ،همان عامل دولت را تصرف كرد؟ چه تضمينى وجود دارد كه

بار ديگر چنين نشود؟ گمان نمىرود كسى ترديد داشته باشد كه اين دو

پرسش ،از بازدارندههاى بزرگ جامعه از روى آوردن به يك جنبش

همگانی هستند .بديهىاست طى دو دهه ،براى اين دو پرسش ،پاسخها يافته
شدهاند و كوششها بکار رفتهاند تا مگر با تجربه كردن پاسخها ،ابهام بزرگ
رفع شود و پاسخ قطعى يافتهآيد .اما نيك پيدااست كه ،از نظر جامعه ،دو

پرسش پاسخهاى در خور را نيافتهاند .پس به كوشش ادامه مىدهيم:
 .3آيا مىتوان قدرت را در حد وسيله نگاه داشت؟:
در ابهام زدائى از هدف (انقالب و ضد انقالب) ،تجربهاى را در

اختيار نهادم كه همگان مىتوانند آن راپيوسته تجربه كنند تا از باور به اين
دروغ رها شوند كه گويا «هدف وسيله را توجيه مىكند» .بخاطر اهميت

آن تجربه در ابهام زدائى از «نيروى مخالف» و فايده تكرار ،بازش
مىنويسم:

بدون تصور هدف ،وسيله حتى به تصور نيز نمىآيد .بنابراین ،تنها

وقتى هدف را تصور مىكنيم ،اين پرسش به ذهن مىآيد :وسيله رسيدن به
هدف كدام است؟

براى مثال ،اگر احساس تشنگى و اراده رفع آن (هدف) نباشد ،آب،

بعنوان وسيله رفع تشنگى ،را تصور نيز نمىكنيم .پس چون وسيله را هدف
معين مىكند ،هدف در وسيله بيان مىشود .به سخن ديگر ،وسيله بد بيانگر
هدف بد و وسيله خوب ترجمان هدف خوب هستند .براين اساس ،هر گاه
قدرت (= زور) را وسيله كنيم ،هدف ما نمىتواند هدف خوبى باشد.

روشن سخن اينكه با زور ،نه مىتوان حق را گرفت و نه آن را داد .با زور

تنها میتوان ویران کرد و احتماالً قدرت جست.
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اين پرسش كه آيا در مقام دفاع از حق بايد يا نبايد زور را بکار برد؟

پرسشى اساسى است كه بالفاصله به ذهن مىرسد .با وجود اين ،خوانندگان
بايد تا ابهام زدائى از روش ،صبر كنند .جاى جستن پاسخ اين پرسش آنجا

است .هم به اينخاطر كه پرسش اساسى است و هم و بيشتر از اين نظر كه
زبان فريب همواره از وجود ابهام سود جسته و حق ستانى را وسيله توجيه

زور کردهاست.

حق ،با زور ،بمثابه وسيله ،سازگار نيست .زيرا زور وسيله باقى

نمىماند .در حقيقت ،وقتى زور وسيله مىشود ،خود را هدف نيز

مى گرداند .در تحولهاى قهرآميز ،سازمانى كه ،با توسل به قوه قهريه ،به
حاكميت مىرسد ،در آغاز« ،آزادى بخش» است .اما سرانجام ،قدرتى با
تمايل فراگير مىشود .در تاريخ ،در سرتاسر آن ،همواره «رهبر آزاد كننده»،
كه زور را وسيله كرده ،خود جبار گشتهاست .افالطون اين واقعيت را ديد

اما راه حلى كه يافت ،در تجربه ،غلط از كار درآمد.از آن زمان تا امروز،
راهحلهائى از انواع «رهبر عادل» و «رهبر قانون گزار» و «ولى فقيه»،

قطب و مراد و مرشد و ...و «حزب طراز نو» و پيشوا ،گره از مشکل
نگشودند .در ليبراليسم ،بنابر بازار رقابت كامل بود .سرمايه يکى از وسائلى

شد كه كارفرما در توليد بکار مىبرد .اما اين وسيله ،هدف شد و سرمايه

دارى گشت .علت شکست همه راهحلها جز اين نيست كه از واقعيتى غفلت
شدهاست :قدرت (= زور) را نمىتوان در حد وسيله نگاه داشت .اين وسيله
از آن وسيلههائى است كه بقايش در گرو هدف شدن آناست .زيرا بنابر
قاعده ،هدف سازگار با زور ،قدرت (= زور)است.

اين قاعده را با خواننده ،در زندگانى روز مره ،تجربه مىكنيم :فرض

مىكنيم پدر يك خانواده در اداره امور خانواده و در فعاليت روزانه خويش،

زور را وسيله اصلى کردهاست .رابطهاى كه او با همسر و فرزند خود بر قرار

مىكند ،رابطه زور مىشود .پس ،مطالبه دائمى اطاعت از اعضای خانواده،
نياز به زور دائمى دارد .اگر فرض كنيم در محيط كار نيز ،او زور را وسيله
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اداره آن محيط كردهاست ،پس در آنجا نيز ،نيازش به زور ،دائمى است.

پيش از اين توضيح دادهام كه نمىتوان زور را بکار برد بدون آنكه همواره
بر آن افزود .چراکه اگر زور را بکار نبرى ،بالدرنگ ،نيست مىشود .اما

بکار بردن زور ،مقابله و مقاومت بر مىانگيزد كه خنثى كردنشان نياز به

بيشتر كردن زور پيدا مىكند .بدینقرار ،كسى كه در خانه و محل كار زور
را وسيله مىكند ،بايد آن را دائمى كند و دائم بر آن بيفزايد .يعنى خود
وسيله توليد و بکار بردن زور بگردد .بدينسان ،زور از آن نوع وسيلهها
است كه اگر بکار ببرى ،تو را وسيله خود و خود را هدف تو مىگرداند:

پويائى قدرت (= زور) همين است .از اینرو تا تخریب نشوی ،تخریب

نمیشوی و تا تخریب را روزافزون نکنی ،نمیتوانی قدرت محور
مدیریت کنی.

از اينرو است كه روز نخست ،اين آرمانها و بهترين آرمانها هستند

كه براى موجه گرداندن زور ،هدف مىشوند .اما ،دير يا زود ،زور جاى
آرمانها را مىگيرد و خود هدف مىشود .اصول راهنماى انقالب ايران
بهترين آرمانها هستند .اما چه كسى اين فرياد را شنيد كه اسالم با گشودن

مدار انديشه و عمل به روى بىكران الاكراه و معنويت ،تحقق پيدا مىكند؟

«روحانيانى» كه نقش آنها همين گشودن مدار بستهاي باید باشد كه زور
مدارى انسان را در آن زندانى مىكند ،مدعى شدند زور را به استخدام

«اسالم عزيز» در مىآوردند .در عمل ،در خيانت و جنايت و فساد ،گوى
سبقت از اهل خیانت و جنایت و فساد ربودند!

بدينقرار« ،نيروى مخالفى» كه دستيابى به قدرت را هدف و زور

را تنها وسيله رسيدن به هدف مىگرداند ،پيشاپيش ،اعالن مىكند اگر
كامياب شود ،استبداد ديگرى را جانشين مىكند .باز« ،نيروى مخالفى»

كه دستيابى به قدرت را هدف مىكند ،در مرحله حفظ قدرت ،وسيله را
با هدف يکى مىگرداند .استبداد باز سازى مىشود و حاكمان جديد را

عمله خويش مىكند .پرسشى كه پيش مىآيد ایناست :اگر قدرت را هدف
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نكنيم و زور را نيز وسيله نگردانيم ،نيروئى كه مىتواند كشور را از استبداد
بياسايد ،چه هويتى بايد داشته باشد و با كدام روش مىتواند به آزادى (=

الاكراه) برسد؟
 .2چرا ،با استقرار رژيم جديد ،زورپرستان جلو مىافتند؟:
در پى هر سه جنبش همگانی ،مشروطيت و نهضت براى ملى كردن
صنعت نفت و انقالب اسالمى ايران ،زور پرستان حاكميت جستند .چرا
چنين شد؟ اشتباه در چه و كجا بود؟ براى مثال ،بر اين باور بوديم كه آقاى
خمينى ،مرجع دينى و از قدرت (= زور) تأثيرناپذير است .رهبرى او،

بندگی قدرتى سخت خونريز و فساد گستر و خائن به اسالم و ايران شد.

مشقت اين تجربه طاقت ملتى را طاق كرد اما درس بزرگ را نيز به ايرانيان

آموخت :

نمىتوان وسيله و هدف را قدرت گرداند و بدان اميد بست كه «مرد

مقدس» آن را در تهديد و تحديد آزادى (= ال اكراه يا آزادى منفى) بکار
نبرد.

از اين واقعيت نيز غافل بوديم كه قدرت بمثابه هدف و وسيله،

ناسازگارها با خود را دفع و سازگارها با خويش را جذب مىكند .توضيح

اينكه هر بار كه زور بکار مىبريم ،در موقع و مقام واكنش هستيم.
در مقام عمل و كنش ،زور ايجاد كردنى و بکار بردنى نيست .زيرا تا

آدمى در موقعيتى و در برابر رويدادى قرار نگيرد و چاره را بکار بردن زور
نبيند ،حالت عصبى كسى را پيدا نمىكند كه از راه بکار بردن زور واكنش

نشان مىدهد .در اين حالت است كه توان خود را زور مىگرداند و بکار

مى اندازد .اگر در اين حالت و رفتار كه هر كس فرواوان پيدا مىكند،
تأملى مىكرديم و به ذهن مىسپرديم كه زور را تنها در مقام واكنش مىتوان
ايجاد كرد و بکار برد ،ديگر در غفلتى پر زيان ،فرو نمىمانديم .مىدانستيم

كه قدرت فعلپذيرها ،یعنی آدمهای كم ابتكار و انطباقپذير را بخدمت
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مىگيرد .كسانى را بخدمت مىگيرد كه حاضر مىشوند سرنوشت خود را به
يك قدرت مدار بسپرند .قدرت مدارى كه فعل پذيرها او را رهبر و پيشواى

خود مىكنند ،در فعل پذيرى مقام اول را دارد و انطباقش با هدف و
وسيلهاى كه قدرت است ،كامل است .بدینقرار ،اگر مىدانستيم بکار بردن
زور همواره در مقام واكنش ميسر است و زورپرستها فعل پذيرهائى هستند

كه كنش ندارند ،واكنش دارند ،مىتوانستيم خطر حضور كسانى كه كنش
ندارند و واكنش دارند را ،پيشاپيش ،دريابيم و آن را رفع كنيم.

اما اگر تأمل را بيشتر كنيم ،از غفلت بزرگ ديگر خود آگاه

مىشويم :چگونه ممکن است آدمى از آزادى كه فطرت او است غافل شود،

زور را وسيله كند و نداند اين وسيله هدف مىگردد و او را برده زور مىکند؟
در غرب ،وقتى عصر روشنائى شد و انسان مدار گشت و عقل مقام رهبرى

يافت ،گمان رفت پاسخ پرسش يافته شدهاست و انسان ديگر از گوهر

آزادى غافل نمىشود .بايد دو قرن تجربه انجام مىشد تا غرب به بنبست
میرسد و امروز ،به خود بگويد :واليت مطلقه عقل ،پاسخ پرسش كه نشد،
هيچ ،خود ويرانگرترين استبدادها گشت .هستند فيلسوفان كه دانستهاند از

اين واقعيت غفلت شدهاست كه عقل خدا نيست .بنابراينكه اصل راهنما

چه باشد ،فعاليت عقل اين يا آن چندى و چونى را پيدا مىكند .وقتى

قدرت (= زور) وسيله و هدف مىشود ،فعاليت عقل در واكنشهائى خالصه
مىشود كه محدود به حدودى هستند كه قدرت معين مىكند .اما قدرت
وسيله و هدف نمىشود مگر آنكه ثنويت تك محورى اصل راهنما شود.

ديديم كسى كه قدرت را وسيله و هدف مىكند ،موجود فعل پذيرى است.
هر چه فعلپذيرتر ،انطباق پذيرى او با قدرت بيشتر .انطباق پذيرى كامل
وقتى است كه امر و نهى قدرت را بىچون و چرا مىپذيرد و به اجرا

مىگذارد .به سخن ديگر ،وقتى قدرت محور فعال و آمر ميشود ،او محور
فعلپذير و مأمور مىشود .بدينقرار ،ما غافل شديم از اين واقعيت كه تا
اصل راهنما ثنويت تك محورى نشود ،آدمى از آزادى خويش غافل
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نمىشود .اما از كجا بايد مىدانستيم «رهبر» انقالب و همکاران او ،از
اين اصل پيروى مىكنند؟ از نگرش در كم و كيف كنشها و واكنشهاى او

و همکاران او .بر ما بود كه بيشتر از اين هشيار باشيم و نگذاريم رابطه
رهبرى با جامعه ،بر اصل ثنويت تك محورى سازمان يابد .یعنی «رهبر»

محور فعال و جامعه محور فعل پذیر بگردد .چنین رهبری ضد رهبری در

مردمساالری ،ولو مردمساالری بر اصل انتخاب ،است .اگر «رهبر» فعال
مایشاء و جامعه بدون مقاومت باشد ،استبداد از نوع استبداد فراگیر است.

بدیهی است که «رهبر» فعال مایشاء ،نسبت به قدرت ،مطلقا فعل پذیر می

شود.

زور پرستى كه مبارزهاش در «مرگ بر» خالصه مىشود ،مشکلش اين

است كه وقتى هم مدعى مىشود «ايدئولوژى» مترقى دارد ،بجاى آنكه

مبارزه «بر ضد» را تابع مبارزه «براى» كند ،مبارزه «براى» را تابع مبارزه

«برضد» مىگرداند .از نزديكتر كه در زور پرست بنگرى ،مىبينى انديشه
راهنمايش حاصل كار انديشه او نيست .آن را به عاريت گرفته است بى

آنكه حتى زحمت آزمودن آن را به خود بدهد .از كجا بايد مىدانستيم و
بدانيم كه زور پرست دروغ مىگويد و اگر هم بخواهد ،نمىتواند

«ايدئولوژى» را وسيله توجيه زور بيشتر نكند؟ از اینجا كه تمامى زور
پرستها،يهوديت ،مسيحيت ،اسالم ،ماركسيسم را قالبهايى تلقى مىكنند كه

واقعتيها (از جمله انسان در پندار و گفتار و كردار خويش) بايد در آنها
ريخته شوند و شکل بگيرند .زورپرستها ،حتى پيش از رسيدن به قدرت و

وقتى مىگويند« :جان و آبرو براى اسالم است» ،دين و مرام را وسيله
مىكنند .زيرا دين و مرام ،اگر دين و مرام آزادى باشند ،روش زندگى و
كسب آبرو مىشوند .و وقتى دين و مرام قدرت مىشوند ،وسيله توجيه
قدرت (= زور) هستند .آبرو دادن بخاطر آن ،جز زور بکاربردن و حقوق

و کرامت خویش را ازیاد بردن نمیشود .تكرار كنم كه هيچكس براى
اسالم ،براى ماركسيسم ،براى مسيحيت ،براى ...كشته نمىشود .هركس يا
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در مقام دفاع از حق خويش حاضر مىشود خطر كشته شدن را بپذيرد و يا

در مقام زورمدارى ،دين يا مرام را وسيله توجيه ورود در خصومت مىكند.
در اين صورت ،اگر كشته شد ،قربانى زورمدارى گشته است .به اين دليل

كه زور پرست ،بظاهر ،دين يا مرام را در بيرون انسان« ،هدف مقدسى»

مىگرداند كه انسان بايد بخاطرش جان و شرف و ...را بدهد .زورپرستى
نمىگذارد او توجه كند كه اگر قدرت وسيله و هدف نباشد ،نه نياز به مايه
گذاشتن جان و شرف و ...پيدا مىشود و نه دين يا مرام كه روش است،

هدفى مىشود كه بايد براى رسيدن به آن ،جان و شرف و ...را داد  .و وقتى
قدرت وسيله و هدف مىشود ،همانسان كه در ابهام زدائى از هدف (آنچه
بايد كرد) ديديم ،دين يا مردم را وسيله مىگرداند.

بعنوان نمونه ،از ماههاى پيش از  35خرداد  3142تا آمدن آقاى

خمينى به پاريس ،در  31مهر  ،3157او يك كنش سياسى ندارد .هرچه

كردهاست ،واكنش است .سخنرانيها ،اعالميهها و حتى «واليت فقيه» كه
در نجف تدريس كرد ،يك محتوا بيشتر ندارند« :بر ضد» رژيم شاه هستند.
تدريس واليت فقيه واكنش نسبت به يك كنش است و محتوايش را آقاى

خمينى به عاريت گرفته و فكر خود او نيست .مضمون اصلى و فريد كتاب

جانشين شاه كردن فقيه است« .اسالم عزيز» چيست؟ پرسشى است كه

طى  35سال ،از زبان و قلم او،پاسخى يك جملهاى نيز پيدا نمىكند .وقتى
واليت فقيهى كه تدريس كرده بود ،كتاب شد و معلوم گشت نه سازمان

دولت استبدادى شاه كه صالحيت شخص او تنها اشکال رژيم او است،

در نجف ،به او گفتم :آنچه بايد از ميان برداشت نظام اجتماعى بر مدار
زور و استبداد است و نه تغيير دادن عالمت استبداد از تاج به عمامه .شاه

مىگويد« :ولو به زور ايران را به دروازه تمدن بزرگ مىرسانم» و نمىداند

زور ضد رشد و تمدن است و با زور نمىتوان ملتى را به دروازههاى تمدن
بزرگ رساند .دين اسالم نيز دين الاكراه و روش «آزاد شدن رشد کنان»

است .رابطه فقيه با مردم را رابطه ولى قهرى با صغير دانستن ،استبداد فقيه
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را به ذهن متبادر مىکند .با استبداد اسالم به عمل در نمىآيد .گفت :قصد

فتح باب بود تا امثال شما و آقاى مطهرى مطالعه كنيد و طرح جامعى را
پيشنهاد كنيد .سر انجام ،در پاريس ،در برابر جهانيان ،تعهد كرد «واليت

با جمهور مردم است» .با استقرار بر سرير قدرت ،اين تعهد و تعهدهاى
ديگر را نقض كرد .از آن زمان تا مرگ ،طى  31سال« ،اسالم عزيز»،

«اسالم ناب محمدى» شد و واليت مطلقه فقيه يا حاكميت مطلق «ولى

فقيه» حتى بر توحيد و اسالم گشت و امروز ،در «حركت قسرى» ناچيز

شدهاست.
 .1غفلت ما تنها اين سه غفلت نبود ،از واقعيت چهارمى نيز غافل
بوديم:
فعل پذيرهائى كه قدرت (= زور) را مدار مىكنند ،پيش از تغيير رژيم،

در سازمان سازگار با قدرت مدارى شکل مىگيرند و ،با تغيير رژيم ،از
موانع بزرگ تحول ساخت استبدادى دولت به ساخت مردمساالر مىشوند.
اينان ،در ساخت قدرت ،بالدرنگ ،جا مىافتند و استبداد را باز سازى

مىكنند.

ادعاها بسيارند اما آن روز كه غرضها و مرضها ديگر نتوانند مانع

ديدن واقعيت همانسان كه هست بگردند ،اين پرسش كه در رهبرى
انقالب ،مردمساالرها چه كسانى بودند؟ به یمن يافتن پاسخهای دو پرسش

ديگر ،پاسخ پيدا مىكند:

الف .چه كسانى و كدام گرايشها ساخت دولت و دستگاههاى ادارى و

نظامى و اقتصادى و اجتماعى و دينى و فرهنگى را همانسان كه بود نگاه
داشتند؟ بدين خطا بسنده نكردند بلکه سازمانهاى موازى ،بر همان الگو،

ساختند و به زورمداران سپردند؟
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ب .چه كسانى و كدام گرايشها خواستار مردمساالر كردن ساخت دولت و

دستگاههاى ادارى و نظامى و اقتصادى و اجتماعى و دينى و فرهنگى
بودند و در تحقق اين خواست كه هدف انقالب ايران بود ،كوشيدند؟ در

آن روز ،روشن خواهد شد كه مردم ايران بنىصدر را براى تحقق اين

خواست برگزيدند و كوششهاى منتخب اول تاريخ ايران ،برای مردمساالر

کردن ساختهای نظامی و اداری و بنای اقتصاد تولید محور و باز و تحول
پذیر کردن نظام اجتماعی ،در آن ايام بسيار سخت ،نخستين كوشش ،در

تاريخ ایران بود .

بر اثر فقدان حتى يك سازمان سياسى مردمساالر كه بتواند تغيير

ساخت دولت را تصدى كند و در برابر فشار ساختهاى استبدادى جامعه و
زورمداران مقاومت كند ،طى يك قرن ،در سه نوبت ،سه جنبش همگانی

نتوانستند استبداد را از ريشه بركنند .در هر سه نوبت ،فقدان حتى يك

سازمان سياسى مردمساالر از سوئى و قابليت انطباق زورپرستان با ساخت
قدرت ،از سوی دیگر ،از اسباب ناكامى شدند .در دو جنبش مشروطيت و

نفت ،حتى يك سازمان توانا به پىگيرى تجربه نيز نبود .ازاینرو ،حركت
سوم ،تجربهاى با «اپوزيسيونى» ديگر شد.

و غفلتهاى ديگر ،هويت «اپوزيسيون» را باز هم مبهمتر مىكردند:

مخالفى كه مىخواهد جانشين قدرت حاکم بگردد ،یعنی خود قدرتمدار
بگردد ،شعارهاى روشن را به شعارهاى مبهم بدل مىكند .در صورتى كه

مردمساالرها شکيبائى و استقامت الزم را در روشن كردن شعارها بکار
نبرند ،به دست خود ،رهبرى را به زور پرستان سپردهاند .براى مثال ،در

حال حاضر ،مخالفان رژيم مالتاريا ،شعار جدائى دين و ايدئولوژى از

دولت را سر میدهند .در صورتى كه معلوم نباشد هدف آنها آزادى يا قدرت
است ،بهمان ترتيب كه در ابهام زدائى از هدف ديديم ،وسيله کار زور

پرستان حاكم و زورپرستان مخالف ،يعنى مثلث زور پرست مىشوند.

همانطور كه شعار «جدائى دين از سياست» كه فراماسونها ساختند ،وسيله
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كار استبداد پهلوى و نيز ناتوان شدن گرايش جانبدار اسالم بمثابه بیان
استقالل و آزادى شد و استبدادپهلوى و تمايل طرفدار اسالم بمنزله بیان

قدرت ،زورمند گشتند.

در حال حاضر ،مثلث زور پرست و كسانى كه در حول و حوش آنها

فعاليت مىكنند ،بر مبهم كردن معانى اصول راهنمائى چون استقالل و
آزادى ،اصرار مىورزند .اين اصرار را وسيله و هدف شدن قدرت ايجاب

مىكند :آزادى را ،يکى دادنى و ديگرى گرفتنى و سومى آموختنى و چهارمى
به قانون مقيد مىانگارند .هيچيك نيز به خود زحمت نمىدهند به پرسش
آزادى چيست ،پاسخ دهند .بنابراين ،اصلى كه معلوم نيست چيست ،بنابر

ايجاب قدرت ،دادنى يا گرفتنى يا آموختنى و يا قانونى مىشود! تعجب
ندارد كه پس از نزديك به يك قرن كه از انقالب مشروطيت مىگذرد و با

آنكه در قلمرو اسالم ،بحث از آزادى و اسالم آزادى (معتزله) و اسالم

استقالل (شعوبيه) در قلمرو فرهنگ ايران نضج گرفت ،هنوز معلوم نيست
تعريف آزادى و تعريف استقالل چيستند تا نسبت اين دو اصل با انسان

دانسته شود! در حقيقت ،وقتى قدرت هدف و وسيله است ،آزادى دادنى

و گرفتنى و آموختنى و آن توانست که قانون معین میکند .زيرا رابطه انسان
با آزادى ،رابطه با «چيزى» مىشود كه انسان ندارد و آن را باید يا با ياد

گرفتن و يا با اعطا شدن و يا با آموختن و يا با رعايت قانون (همان اعطا
از سوى قدرت دولت) بدست مىآورد .اى كاش در موقع خود ،متوجه اين

واقعيت نيز مىشديم كه زور پرستان ،هيچگاه ،نمىتوانند بپذيرند كه حقوق

انسان ذاتى او هستند .بر فرض كه ناگزير از اعتراف به حقوق شوند ،رابطه
انسان با حقوق را رابطهاى با بيرون و حتى رابطهاى غير مستقيم مىدانند.

چراکه وقتى قدرت (= زور) وسيله و هدف مىشود ،الجرم ،رابط انسان
با حق مىشود و اختيار گرفتن و دادن حق را از آن خود مىكند.

بر اين شش ابهام ،ابهام در اخالق را كه بيفزائيم ،غفلت ديگرى بر

غفلتهاى خود افزودهايم .وقتى يادآور شديم كه از محکمات اخالق دينى
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و سياسى ،يکى وفاى به عهد است ،آقاى خمينى گفت :اگر الزم ببينم،

امروز حرفى را مىزنم و اگر فردا عكس آن را الزم ببينم ،خواهم گفت!
كار را به آنجا رساند كه «خط امام آخرين موضع امام» گشت!

زورپرستهای رقیب او نیز گفتند :انقالب ،خود اوج اخالق است .يعنى
اخالق همان واپسین موضعی است كه زورمدار میگیرد! با اين تفاوت

اساسى كه زورپرستان رقیب ،پيش از تصرف دولت ،در پرتو نور خيره
كننده ابتال قرار گرفتند و ماهيتشان تمام و كمال نمايان گشت.

نه اين ابهامها تنها ابهامها هستند و نه غفلتها كه بر شمردم ،تنها

غفلتهاى ما بشمارند .با وجود اين ،مهمترين ابهامها و غفلتها هستند و با

معرفت بر آنها ،مىتوانيم پردههاى ابهامى را بدريم كه «نيروى مخالف»

در آنها پنهان بود .و باز ،با رها شدن از غفلتها و ابهامها ،میتوانیم ویژگی

اول و بس مهم رهبری در مردمساالری را بشناسیم:

 .4پردههاى ابهامى كه «نيروى مخالف» در آنها پنهان بود:
 .433ابهام اول و بزرگ نيروى مخالف اين بود كه اين نيرو از خود هويت
نداشت .به اين دليل روشن كه روزهاى اول ورود به پاريس ،وقتى از آقاى

خمينى مىپرسيدند اگر شاه برود چه كسى جاى او بيايد؟ پاسخ مىداد :شاه
برود ولو ابن زياد بيايد! سعى در تبيين اصول راهنماى انقالب و كوشش
در تدوين بيان انقالب و جارى كردن معانى اصول و مواد بيان انقالب از

زبان آقاى خمينى ،بخاطر آن بود كه نيروى جانشين هويت و هويت مردم

ساالر پيدا كند :از و در زبان او« ،واليت جمهور مردم» جانشين واليت

فقيه شد اما كافى نشد .به اين دليل كه

 .432ميان رهبرى و كردار او با واليت جمهور مردم ،تناقض آشکار وجود
داشت .اين آن تناقض بود كه مىبايد پيش از رفتن شاه و رژيمش حل

مىشد .و چون حل آن به بعد از رفتن آن رژيم موکول شد ،به زيان واليت
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جمهور مردم و به سود واليت مطلقه فقيه حل شد .آيا كسانى متوجه اين

تناقض شدند و در رفع آن كوشيدند؟ آرى :

الف .نخستين سعى در ايجاد يك محور سياسى بعمل آمد .سه اصلى كه

آقای دكتر سنجانى امضاء و آقاى خمينى با آنها موافقت كرد ،مىبايد با

اعالميه مشتركى به امضاى آقايان دكتر سنجابى و مهندس بازرگان ،كامل

مىشد .اما آقای مهندس بازرگان ،صبح روزى كه قرار بر امضاى اعالميه
بود ،به ايران باز گشت .قبول نخست وزيرى از سوى آقای دكتر بختيار،
ضربه دوم را وارد كرد .جدا كردن حسابها ضربه سوم را زد و محور سياسى،

ساخته نشده ،ويران شد.

ب .در همان ماه اول بعد از انحالل رژيم شاه ،دعوت ديگرى از گرايشهاى

مختلف بعمل آمد .با آنكه خطر «فاشيزم مذهبى» خاطر نشان شد ،يکبار
ديگر خطر نبود يك محور سياسى نيرومند درك نشد.

ج .كوشش سوم براى ايجاد يك جبهه اسالمى مردمساالر انجام شد اما

اين كوشش نيز با كارشکنى حزب جمهورى اسالمى و عدم توجه كسانى

عقیم شد كه بايد مىدانستند خالء سياسى را قدرت (= زور) پر میکند و
میآورد به روزگارشان ،آنچه آورد.

د .كوشش چهارم ،در پى مراجعه مرحوم حاج آقا رضا زنجانى ،بعمل آمد

و به تشکيل شوراى ملى مقاومت انجاميد .اين شورا از سازمانهائى تشکيل
نشد كه مىبايد تشکيل مىشد .يك علت آن اين بود كه مالتاريا در كودتا
پيش دستى كرد .چهار كوشش فوق از موضع باال و از طرف تمايلهاو

رهبران سياسي و مذهبى انجام گرفتند .

ه  .اما كوشش پنجم ،كوششى بود كه مردم ،بطور خود جوش ،بدان قيام
كردند و به ايجاد دفاتر همآهنگى مردم با رئيس جمهورى انجاميد .از ميان

كوششها اين كوشش موفقتر بود .هم بلحاظ آنكه پيروزى خيره كننده نامزد
جريان استقالل و آزادى را ميسر ساخت و هم بخاطر استقامتى كه همچنان
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در برابر استبداد مالتاريا نشان داد و برغم سركوبى چنان خونين ،فعاالن

همچنان از آنها هستند.

كسانى كه از شركت در ايجاد محور تن زدند ،مسئول هستند و اگر

بخواهند به اين مسئوليت پاسخى سازنده بدهند ،بايد از پردههاى ابهام بدر

آيند و به جريان استقالل و آزادى بپيوندند .از آن زور در كار آوردنها و در
حذف يکديگر كوشيدنها كه مانع ايجاد محور شد ،آزاد شوند و بديل مردم

ساالر را توانمند كنند.

 .431پیآمد سومين ابهام كه ناشى مىشد از وسيله و هدف كردن قدرت،
استقرار قهر در ميان گروه بنديهاى سياسى است :آغاز گرها آنها بودند كه

«صد در صد» اسالمى را شعار كردند .كسانى كه به آقاى خمينى القاء
كردند كه اين شعار امريکا را از حمايت شاه باز مىدارد .اما اين حربه ،در
حذف سازمانهاى سياسى مزاحم بکار رفت و القاء كنندگان خود نيز قربانى

شدند.

کوششها برای ایجاد یک جبهه سیاسی توانا به استقرار مردمساالری

و از جلوگيرى از اجراى برنامه حذف خونين فدائيان و مجاهدين خلق،
شبى بعد از پيروزى انقالب ،تا تن ندادن به محکوم و سركوب كردن 8

سازمان سياسى كه آقاى خمينى در ازاء آن وعدهها مىداد ،كوششهاى

مستمرى است كه در دفاع از حق حيات سازمانهاى سياسى بعمل آوردهام.
خشونت در كار آوردن يك طرفه نبود .سازمانهاى سياسى «چپ» نيز زور

را وسيله و بنابراین هدف كردند .هشدارها را نشنيدند و قربانى شدند.

هرچند بسيارى از اين سازمانها از ابراز دشمنى هنوز نيز دست

برنداشتهاند ،اما اراده مبارزه تا از ميان برخاستن زور بمثابه رابط
سازمانهاى سياسى ،همچنان استواراست .زيرا براى آنكه مردمساالرى قوام
و دوام بگيرد ،بايد سازمانهاى سياسى حق حيات آزاد پيدا كنند و بجاى

زور ،اخالق حاكم بر روابط آنها باشد و جريان انديشه ميان آنها و ميان
آنها و جامعه هر چه وسيعتر گردد.
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 .434اگر از قرآن مىآموختيم ،خواستار آن مىشديم كه رهبرى امام مبين و

هرچه شفافتر شود .پيش از انقالب ،تحقيقى را منتشر كردم كه بنا بر آن،
انسان امام خلق شدهاست .هر پديده از پديدههاى هستى ،از ذره تا

كهکشان ،داراى قوه رهبرى هستند .بنابراين ،آن مردمساالرى آزاد و
عادالنه است كه جمهور مردم امام وار در آن شركت كنند.

یادآورکردنی است که ،دو نوع رهبری وجود دارند :یکی رهبری

قدرتمدار که هدفش در گذشته قرار میگیرد ،حتی وقتی ادعا می

کند میخواهد آرمانی را متحقق بگرداند .زیرا قدرت بدینخاطر
که خود هدف خویش است و بقایش در بزرگ و متمرکز شدن،

گذشته گرا است .و دیگری رهبری خودانگیخته که هدفش در آینده
قرار میگیرد و فعالیتهای زمان حال را در رابطه با هدفی تنظیم می

کند که متحقق کردنی است .بدینقرار ،امامت مطلوب آن امامت
است که ،بدان ،امام الگوی آرمان میگردد و آرمان را تنظیم کننده

فعالیتهای خودانگیخته (= مستقل و آزاد) میکند.

در ايران ،آقاى خمينى را امام خواندند .آيا بدينخاطر بود كه او واليت

را از آن جمهور مردم دانسته و دريافته بود كه قرآن ،همه انسانها را داراى

قوه رهبرى مىداند؟ واقعيت مىگويد :نه .ما با اين تصور همراه او به ايران

باز مىگشتيم كه او ،بنا بر تعهد ،به قم مىرود .خود در دولت دخالت
نمىكند و مانع از دخالت «روحانيان» ديگر نيز مىشود .اما خود او در
كدام خيال بود؟ «روحانيان» در چه فكرى بودند؟ اما اين تنها ابهام نبود.

آشفتگى به كمال بود .شفاف نبودن رهبريهاى سازمانهاى سياسى از

مهمترين اسباب استقرار استبداد مالتاريا شد .يکبار ديگر ،ملت ما بهاى

سنگين ناشناخته را مىپرداخت .اين بود كه در شمار مبرمترين وظائف

خود ،بعنوان منتخب مردم ،زدودن اين ابهام را دانستم و در انجام اين

وظيفه ،از قبول هيچ خطرى تن نزدم :به یمن ناگزير كردن آقاى خمينى و

حزب جمهورى اسالمى به بروز دادن تمايل مهار نكردنيشان به قدرت و به
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یمن ورود در ابتالى تشکيل شوراى ملى مقاومت و به یمن كوشش مستمر

در برانگختن ناشناختهها به شناساندن خود ،امروز مىتوانم دلشاد باشم كه
ناشناختهاى بر جا نمانده است .

 .435رهبرى با انقالب ايران دو ناسازگارى تا حد تضاد داشت و ابهامى
بزرگ پديد آورد :انقالب براى آن بود كه يك نظام سياسى برقرار شود كه

ترجمان اصول راهنماى انقالب ايران باشد .بنابراين ،نظامى بر اصول

استقالل و آزادى و معنويت اسالم و بر ميزان عدل باشد و براى همه اقوام
و مرامها و قشرها منزلت برابر بشناسد .اما رهبرى سياسى الف .با اين
برابرى سخت در تضاد بود و ب .از آنجا كه قدرت را وسيله و هدف خود
كرده بود ،تحميل استبداد خود در كوتاه مدت را بر دولت حقوقمدارى

كه اصالحپذير و بنابراين پايدار باشد ،رجحان نهاد و چنان كرد كه دولت

به معنائى كه بايد داشته باشد و مرجعيت دينى به معانى كه داشت را از ميان

برود.

 .436بديهى است كه رهبرى آقاى خمينى را شركت جمهور مردم و نيازش

به يك رهبرى كه بيانگر معنويت و عدم تبعيض باشد ،ايجاب كرد .اما اين

رهبرى تبعيض هائى را برقراركرد كه هرگز ديده نشدهاند .واليت فقيه تنها

تبعيض ميان «روحانيان» و غير روحانيان پديد نياورد بلکه ،در ميان
روحانيان ،اقليت قدرت پرست را بر اكثريت بزرگ حاكميت بخشيد .اين
تبعيض شديدكه بعد بروز كرد ،در روزهاى نخست ،ابهامى شديد بود :جاى

آقاى خمينى و روحانيت در رهبرى سياسى كشور كجاست؟ هرچند او تعهد

مىكرد خود او و روحانيان در دولت دخالت نمىكنند ،اما به دو ابهام توجه
بايسته نشد :الف .اگر آقاى خمينى در دولت دخالت نمىكند ،دولت

جانشين چگونه برگزيده مىشود؟ پيشنهاد شد كنگرهاى به انتخاب شهرها

در تهران تشکيل شود و آن كنگره شوراى انقالب و حکومت موقت را
انتخاب كند .اين پيشنهاد آقاى خمينى و بسيارى را خوش نيامد .و ب.

298

اگر آقاى خمينى و روحانيان در دولت دخالت نمىكنند ،رابطه دولت با

آنها چگونه خواهد شد؟ بر اينها افزوده مىشود ابهام بزرگ سوم :

 .437مردم و نقش آنها چيست؟ آنها در رهبرى چه نقشى دارند؟ اين ابهام

بزرگ كه همچنان برجاست ،يکى از مهمترين موانع پيدايش يك رهبرى

مردمساالر بود و هست:

 .43733آن ايام و امروز نيز «مردم نادانند» ،واقعيت مسلمى شمرده مىشد

كه اكثريت نزديك به اتفاق سازمانهاى سياسى ،اساس كار خود كرده بودند.

چند نمونه:

 .43732آقاى خمينى مىگفت :مردم رأى ندارند .انتخابات صورت ظاهر
و براى بستن دهان دنيا است.

 .43731آقاى رجوى مىگفت :قرآن مىگويد :اكثرهم اليعقلون! (و

نمىدانست كه قرآن اكثر كافران را مىگويد(

 .43734گروه و سازمانهائى هم كه «بنام خلق» زور در كار مىآوردند ،تا

مردم را صغير و نادان نمىدانستند ،كجا مىتوانستند به خود حق بدهند قيم

مردم شوند و بنام مردم «قهر انقالبی» را روش کنند؟ گذشته از اينكه نفس
تشکيل «حزب طراز نو» را اصل «عدم آگاهى تودهها» توجيه مىکرد.

و گفتن ندارد كه پذيرفتن واليت جمهور مردم ،با نقش مردم را در

رأى دادن ناچیز کردن ،نقض مىشود .براى مردم بيشتر از رأى دادن
نپذيرفتن ،قدرت پرست را از غير آن ،مشخص مىكند .بخصوص كه

 .438اگر امروز نيز واقعيت هنوز در منظر همگان ،روشن قرار نمىگيرد،

به اين دليل است كه اين همگان گمان مىبرند بسيارى از شخصيتها و
گرايشهاى سياسى ،با يکديگر ،قرابت فكرى و سياسى داشتند و بايد

مجموعه همسازى را تشکيل مىدادند .و چون چنين نشدهاست ،در پی باز
سازی استبداد ،هر كس و هر گرايش ديگرى يا ديگران را متهم مىكند.

غافل از اينكه قدرت (= زور) وسيله و هدف نمىشود اگر شخصيتها و
گرايشها را از يکديگر جدا نكند و در برابر یکدیگر قرارندهد .تمايل به
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همگرايی با ديگرى ،در موقعيت برابر و برادر را مردمساالرها مىتوانند
داشته باشند .كسانى كه قدرت را وسيله و هدف مىكنند ،همواره طرفدار

وحدت (و نه اتحاد) مىشوند .اما تحت هژمونى خود! دو نمونه:

 .43833روزى آقاى خمينى گفت :قرار بود در راه پيمائى عكس ديگرى

نباشد .اين طور توجيه مىكرد كه مردم يك پارچه اگر چند پارچه شوند،
فشل (سست) مىشوند .اما وقتى تحقيق كردم ،دانستم كه عكس مصدق

نيز بوده و این امر او را خوش نيامده است .تا آخر نيز با هرگونه همگرائى،
حتى تحت رهبرى خود ،مخالفت كرد .چند حزب را از ميان برد و چند

دسته را نيز به دو دسته تقسيم كرد.

 .43832ميثاقى كه بر سه اصل آزادى و استقالل و عدم هژمونى مبناى

تشکيل شوراى ملى مقاومت شد را آقاى رجوى و گروه او ،نخست با نقض
اصل عدم هژمونى و سپس با نقض دو اصل استقالل و آزادی نقض كردند.

از آن روز كه دستشان رو شد تا امروز ،ماشين تجزيه را يك روز نيز متوقف

نكردهاند.

 .43831اما پيش از تشکيل شوراى ملى مقاومت ،مرحوم حاج آقا رضا

زنجانى كوشيد گروههاى سياسى را در يك جبهه گرد آورد .موفق نشد .به

اين دليل كه نوع رابطه با قدرت مالتاريا و هدف مبارزه ،در واقع ،يکى

نبودند .اين تجربهها به ما مىگويد:

الف .بحکم اين واقعيت كه كسى صاحب علم مطلق نيست و بنابراين،

هركس به بخشى از معرفت دست پيدا مىكند ،كثرت طرز فكرها

اجتنابناپذير است و مردمساالرى بدون اين كثرت سرانجام نمىگيرد .اما
بدون اتحاد بر سر مردمساالرى و اصول راهنما و ارکان آن نيز  ،دموکراسی

برقرار نمیشود .در نتيجه،

ب .در ايران ،وقتى جبههاى از رهگذر اتحاد بر سر اصول راهنماى مردم

ساالرى بوجود مىآيد ،مبارزه راه به موفقيت مىبرد .اما
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ج .اگر جبههها كه تشکيل شدهاند يا موفقيت بدست آوردهاند اما

نتوانستهاند آن را حفظ كنند (جبهه ملى به رهبرى مصدق) و يا طاقت
فشارها را نياورده و از هم پاشيدهاند ،بخاطر آن بودهاست كه براى همه
شركت كنندگان در آن ،آزادى و استقالل هدف نبودهاست .بنابراين،

د .از آنجا كه درس اول پيروزى ايناست كه هر جمع سياسى نفس خويش

را مکلف بداند ،گره از مشکل را بايد در بناى سازمان مردمساالرى تلقى

كرد كه بتواند الگو بگردد و تمايلهاى مردمساالر را كه توانستهاند آزادى
را هدف كنند ،به همکارى راغب كند.

گرچه به اين مهم ،در بحث از خاصههاى نيروى جانشين مردمساالر

باز مىگردم ،در اینجا بدان پرداختم تا خوانندگان جوياى حقيقت بدانند
اگر جبهه مردمساالرى بوجود نيامد كه بتواند نظام مردمساالر را جانشين
استبداد سلطنتى كند ،بخاطر آن بود كه سازمانهاى سياسى ،اغلب فاقد

صفت مردمساالر بودند و نمىتوانستند در يك جبهه گرد آيند .بيشتر از اين،
 .433روزى در شوراى انقالب ،گفتند :امروز بايد كسانى را اعدام كرد كه

چوب الى چرخ حکومت موقت مىگذارند و مرادشان فدائيان خلق و

ديگر گروههاى «چپى» بود .گفتم :اعدام را از بدترينها شروع كردهايد

اينك به جوانهائى داريد مىرسانيد كه به آنها صفت «چپى» و «محارب»

مىدهيد .فردا نوبت به خود شما مىرسد .و نيز غافليد كه حيات هر شخص
و سازمان سياسى در گرو وجود شخص و سازمان سياسى ديگر ،ولو دشمن

است .هنوز كه هنوز است ،بسيارى از «شخصيتها» و سازمانهاى سياسى

اين واقعيت بديهى را نپذيرفتهاند .نتيجه ايناست كه روش عمومى ،حذف
يکديگر است .و

 .4331ابهام در روش و در هدف و اصل راهنما ،موجب در وجود نيامدن
ارزشهاى اخالقى جهان شمول شد .امروز ،مالتاريا و دو رأس ديگر مثلث
زور پرست ،به هيچ اصل اخالقى پايبند نيستند .اما بنگريم به رفتار سازمانها

و شخصيتهاى سياسى و از آنها بپرسيم ،چند نوبت شما از حق زور پرستها،
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وقتى آن را داشتهاند ،دفاع كردهايد؟ از حق غير زور پرستها چند نوبت

دفاع كردهايد؟ به اعدامهاى هزاران نوجوان و جوان و پير ،چند بار اعتراض
كردهايد؟ و ...آيا كسى هست كه ترديد دارد تا اخالق استقالل و
آزادی(اخالقى كه همگان و در هر موقعيت آن را رعايت كنند و به یمن

رعایتش ،مستقل و آزاد و حقوقمند و کرامتمند بزیند) بوجود نيايد و
رعايت نشود ،مردمساالرى در سطح گروهاى سياسى خواهان آن نيز بوجود

نمىآيد چه رسد در سطح كشور .

 .4333رعايت اخالق سياسى (= اخالق استقالل و آزادی) ،از جمله

راست گفتن به مردم است .آيا انتخابات حق است و يا وسيله اعمال حق

حاكميت؟ انتخابات حق نيست زيرا در هستى خود ،نيازمند حق حاكميت
است .اگر حق حاكميت نباشد ،انتخابات نيز نيست .حال شما كسان و

سازمانهائى كه مردم را به انتخابات مىخوانيد ،بگوئيد در رژيم واليت

مطلقه فقیه ،مردم از حق حاكميت بر خوردار هستند يا نيستند؟ نمىتوانيد
بگوئيد برخوردار هستند .زيرا مردم مىدانند كه از این حق برخوردار

نيستند .بنابراين ،مىدانيد كه تنها يك دعوت به شركت در انتخابات حق
است و آن وقتى است که رأى دادن مخالفت با واليت مطلقه فقيه و

حاكميت مالتاريا معنى دهد .پس چرا مردم را به شركت در انتخابات

مىخوانيد؟ البد به اين دليل كه مصلحت را در شركت مردم مىدانيد.
مىگوئيد شركت واقعى مردم در انتخابات و برگزيدن كسانى به نمايندگى،
بتدريج حاكميت مردم را به رژيم تحميل مىكند .بنابراین ،هرچند حقيقت

ايناست كه انتخابات بدون محتوا (واليت مردم) است اما مصلحت اين
است كه مردم در انتخابات شركت كنند .از شما مىپرسم :آيا در جريان

انقالب و در دوران مرجع انقالب ،جدا پنداشتن مصلحت از حقيقت ،از
عوامل اصلى استقرار استبداد واليت مطلقه آقاى خمينى و مالتاريا نشد؟

شما كه تجربه كرده را تجربه مىكنيد ،جز پشيمانى بدست نمىآوريد .اما

هنوز مىتوان بنام مصلحت ،حقيقت را قربانى كرد ،پس ابهام همچنان بر
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جا است .اينك مىگويم از خطرناكترين ابهامها اين ابهام است .زيرا

مصلحت را قدرت میسنجد و حق را انسان دارد .پس عمل به مصلحت،
جز از راه غفلت از حق میسر نمیشود .تناقض دعوی مدعى آشکار است:
هرگاه قرار بر این باشد که «مردم به حقوق خود آشنا شوند» ،پس باید

کاری که از آنها خواسته میشود ،عمل به حق باشد .به سخن دیگر ،تحریم
انتخابات عمل به حق حاکمیت و معرفت جستن بر این حق میشود و

مصلحت نیز بیمحل میگردد .بدینقرار ،ابهام غلیظی از میان بر میخیزد:
وقتی قرار بر عمل به حق است ،نه مصلحت به ذهن میآید و نه

کاربرد دارد .و وقتی بنابر عمل به حق نیست ،مصلحت قدرت

فرموده پیدایش میشود برای اینکه جای حق را بگیرد .بدینسان،
هم مصلحت را قدرت میسنجد و جانشین حق میکند و هم عمل به آن،
تنظیم رابطه با جبار میشود .بردن حق نيست ،پس مصلحتی که جانشین

حق میشود وسيلهای بد است .همانطور كه در همين نوشته نيز ،توضيح
دادم ،تا عقل هدف را معین نکند ،وسيله قابل تصور نیز نمیشود .پس،

مصلحتی که جانشین حق میشود ،میباید وسیله هدفی باشد كه با اين
مصلحت سازگار است .آن هدف غير از پذيرفتن دولت جباران چیست؟
اگر مصلحت وسيله بد نبود و اگر قرار بود روشی به مردم پیشنهاد شود که

عمل به حق باشد ،يك شخصيت و يك سازمان سياسى نیاز به سنجیدن

مصلحت و دروغ گفتن به مردم را پیدا نمیکرد :به جاى آنكه وسيله را به
جاى حق بنشاند و از واليت كه حق جمهور مردم است دم نزند و وسيله

اعمال اين حق را ،جاى حق بنشاند ،به مردم میگفت :تا واليت جمهور

مردم تمام و كمال تحقق پيدا نكند ،شركت در انتخابات ،يعنى معين كردن
خدمه براى «رهبر» .پس آن را تحریم کنید زیرا تحریم رأی دادن به والیت
جمهور مردم است .شخص و سازمان سياسى كه شركت در انتخابات را،

بنام مصلحت تجويز مىكند ،بنام حقيقت كه واليت مردم است ،بايد خود

را مردمساالر بگردانند .به سخن دیگر ،حق واليت خويش را در ايجاد
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بديل مردمساالر اعمال كنند .به خالف عمل به مصلحت که
دربردارنده تناقض مصلحت با حق است ،عمل به حق ،بدون

تناقض و راست است.

 .4332واقعيت با مجاز رابطه بر قرار نمىكند .واقعيت با واقعيت رابطه

بر قرار مىكند .از زمان «انتخاب» آقاى خاتمى ،كدام يك از واقعيتها كه،
در مجموع ،دولت مالتاريا را تشکيل مىدهند ،تغيير کردهاست؟ از

ابهامهاى كه نيروى مخالف در آنها پنهان است ،يکى مجازها هستند .انواع
اين مجازها را بر شمردن ،خود نوشتهاى ديگر مىطلبد .با وجود اين ،دو

نمونه همگان در ساختنش شرکت میکنند را مىآورم و نقصى را توضيح

مىدهم كه ذهن ما را دستگاه مجاز ساز مىكند:

 -شخصيتى تصورى كه ما از آقاى خمينى ساخته بوديم ،شخصيت واقعى

او نبود.

 -تصورهایی كه از يکديگر داشتيم و داريم ،نه واقعيت كه مجاز و ساخته

ذهن ما هستند .

از آنجا كه روش شناخت واقعيت رابکار نمىبريم و در شناخت

واقعیت ،ویژگیهائی را که دارد ،شناسائی نمیکنیم ،ساختههاى ذهنى خود

را جانشين واقعيت مىكنيم .چرا چنين مىكنيم؟ زيرا در جامعه ما ،روابط،
روابط شخصى قدرت هستند .زبان آزادی بکار نمیبریم .دو زبان بکار می

بریم .یکی زبانی که ،در تنظیم رابطه ما با قدرت ،کارآ است و دیگری

زبانی که با «محرمها» بکار میبریم .در جامعه استبداد زده ،زبان قدرت

همه روز و صبح تا شام ،کاربرد دارد .ازآنجا که ذهن ما به دستگاه تولید

مجازها تبدیل میشود ،تنظیم رابطه با قدرت ،محور کار عقل میگردد .از

اینرو هركس حفظ موقعيت خويش را در اين مىبيند كه در ديگرى ،از
ديد سود و زيان خود بنگرد .بنابراين ،اصرار دارد كه واقعيت را نداند تا

بتواند مجازى را كه خود مىسازد ،جانشين آن كند .
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نتيجه ذهن را بکار ساختن مجازها واداشتن ،بريدن از واقعيت

است .اين بريدن از واقعيت بود كه نيروهاى مخالف رژيم شاه را از ديدن

انقالب باز داشت .انقالب را نديدند ،سهل است ،پس از پيروزى انقالب
نيز ،از چشم گشودن بر واقعيت ،لجوجانه ،سر باز زدند .بهاى سنگين را

خود و مردم ايران پرداختند.

 .4331هرچند مردم در انقالب ،موضعگیریهائی را که نمیپسندیدند را

نمیپذیرفتند ،اما آن ابهام بس ویرانگری که همچنان برجاست ،مانع از آن

می شد که جامعه به اندیشه راهنمای انقالب ،وجدان روشنی پیدا کند و،
بدان ،از حقوق خویش بمثابه شهروند غافل نشوند :دلیل حقانیت حق در

خود آناست و نه نزد گوینده .حال آنکه ،در جریان انقالب ،به موازات
نزدیک شدن زمان سقوط رژیم شاه ،دلیل حقانیت نزد «رهبر فقط روح

الله» بود .اینپرسش :آنچه او میگوید صحیح یا نا صحیح؟ حق آن را
نداشت که به ذهنها خطور کند .هم امروز نیز «کالم امام فصل الخطاب

است» .هرگاه بر جمهور مردم معلوم بود که دلیل حقانیت حق در خود حق
است ،والیت فقیه و ...بر او تحمیل نمیشدند و بیان قدرت استبداد فراگیر
جانشین اندیشه راهنمای انقالب ایران نمیگشت .و

 .4334انقالب ایران فرآورده جنبش همگانی و خودانگیخته مردم ایران

بود .فیلسوفی چون فوکو میخواست بداند چنین جنبشی چگونه ممکن

گشتهاست .آقای خمینی نیز معترف بود که مردم خود جنبش کردهاند ونیاز
به او ندارند .باوجوداین ،به تدریج ،استقالل و آزادی ایرانیان جای به

اطاعت آنان از «رهبر» سپرد .تاوقتی آقای خمینی گوینده بیان استقالل و
آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی ،بود ،اینسان مینمود که مردم از

رهنمودهای آن اندیشه راهنما پیروی میکنند .اما با استقرار آقای خمینی
بر کرسی قدرت ،از ابهام ،برای جانشین کردن اطاعت از رهبر سود جسته.

تا بدانجا که خودانگیختگی جرم شد .بدینقرار ،سازمان سیاسی،

هم در سازماندهی خود و هم در رابطه با جمهور مردم ،بطور
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شفاف ،باید بنارا بر استقالل و آزادی شهروندان بگذارد .وگرنه ،با

دموکراسی سازگار نمیشود.

 .4335در دموکراسیها بر اصل انتخاب ،اصل بر قابل انتقال بودن حق
است .چنانکه حق حاکمیت از ملت به منتخبانش منتقل میشود .در
جریان انقالب ،آقای خمینی والیت را از آن جمهور مردم شناخت .در

انقالب مشروطیت نیز سه مرجع وقت ،والیت را از آن جمهور مردم شناخته

بودند .پذیرش والیت جمهور مردم خالی از ابهام بود .پیش نویس قانون
اساسی نیز براین اصل تدوین شد .باوجود این ،در جریان انتخابات مجلس

خبرگان ،والیت فقیه پیش کشیده شد .در آن مجلس ،قانون اساسی بر دو

اصل ،یکی والیت مردم و دیگری والیت فقیه تهیه شد .نخست اینطور

توجیه شد که «نظارت فقیه» مزاحم والیت جمهور مردم نیست .در عمل،

ابهام بسود والیت فقیه مطلقه فقیه شد .مردم از والیت محروم و از آن

«ولی فقیه» شد و تکلیف مردم اطاعت از او گشت.

در سازمانهای سیاسی که در دموکراسیها عمل میکنند ،اصل بر قابل

انتقال بودن حق حاکمیت از اعضاء به رهبری است .در رابطه با جامعه
مدنی نیز ،این سازمانها خود را صاحب حق حاکمیتی میشمارند که به

مردم تعلق دارد .حق ایناست که حق قابل انتقال نیست .بدینسان ،حزب
سیاسی سازگار با دموکراسی شورائی ،بر اصل غیر قابل انتقال بودن حق

والیت است که میباید سازمان بجوید و عمل کند.
 . 4336تا پیروزی انقالب ،مردم ایران به حقوق خویش عمل میکردند.
در ذهنها ،دوگانگی حق و تکلیف وجود داشت .کمتر کسی میدانست که

تکلیف عمل به حق است و تکلیفی که عمل به حقی نباشد ،حکم زور

است و نباید بدان عمل کرد .وجود این دوگانگی را «رهبران» مغتنم
شمردند برای «تکلیف معین کردن» .این تکلیفها بیرون از حقوق معین

میشدند و بتدریج ،حقوق را از یادها میبردند .سرانجام ،حقوق انسان
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صفت «غربی» گرفتند و سخن گفتن از آنها ممنوع نیز گشت .یکی از
جرائم منتخب اول مردم ایران در تاریخ ،اعتقاد او به حقوق بشر و

دموکراسی «غربی» شد.

همانطور که در بخش اول این کتاب آمد ،دوگانگی حق و تکلیف در

دموکراسیهای غرب نیز پذیرفتهاست .این دوگانگی فراوان فرصت ایجاد
میکند برای ابهام پدید آوردن و ،در ابهام ،تکلیف قدرت فرموده را

جانشین حق کردن .از اینرو ،بجا است که سازمانهای و سیاستمداران
دوگانگی حق و تکلیف را با یگانگی حق و تکلیف :تکلیف عمل به

حق است.

 .4337این واقعیت که در هر بیان قدرتی ،بنابر تقدم و تأخر اصلها و حقوق
و ارزشها است ،برای حزبها و سازمانها و «رهبران سیاسی» امکان پدید

میآورد برای مقدم شمردن اصلی براصول دیگر  .بدیهی است که بازی تقدم
و تأخر ،بدون وجود ابهام غلیظ شدنی نیست .در ایران ،از کودتای 28

مرداد  3112تا انقالب بهمن  ،3157یک گرایش ترقی را مقدم میشمرد

و بخاطر متحقق کردنش ،استبداد را نه جایز که واجب میشمرد (رژیم

پهلوی) و یک گرایش اسالم را مقدم میشمرد (خمینی و جانبداران او) و
یک گرایش به عدالت اجتماعی تقدم میبخشید (طرفداران استقرار
دیکتاتوری پرولتاریا) و یک گرایش به استقالل تقدم میداد (ملیگراها)
و یک گرایش به تقدم آزادی تقدم قائل بود (رهبری جبهه ملی دوم و

لیبرالها) و هنوز گرایش پنجمی وجود داشت سنت را مقدم میشمرد.

بهیمن باز تعریف دین و اصول راهنما بر اصل موازنه عدمی و به زبان

آزادی بود که اندیشه راهنمائی ارائه شد که ،در آن ،دین بیان استقالل و
آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی گشت و مبرهن گشت نزاع بر سر

تقدم و تأخر دین و اصول و حقوق و سنت ،کاربردی جز در توجیه این یا

آن نوع استبداد ندارد .بیهوده نبود که همه این گرایشها در پی استقرار

استبداد دلخواه خود بودند.
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بدینقرار ،از آنجا که جانبداران دموکراسی در اصول راهنمای

دموکراسی اشتراک دارند ،این اصول میباید تعریفهای شفاف
بپذیرند و این تعریفها تعارضی میان آنها پدید نیاورد .چراکه وجود

تعارض گویای وجود تمایل به استبداد است.

 . 4338افزون بر قائل شدن تقدم و تأخر این حق بر آن حق ،بنابر نیاز
قدرتمداری ،حق قابل تجزیه و تحدید نیز هست .نه تنها در استبدادها که

در دموکراسیهای کنونی نیز .پرده ابهام مانع از آن میشود که تجزیه ناپذیری
و تقدم و تأخر ناپذیری حق بر جمهور مردم معلوم شود .چنانکه این جمهور

میپندارد که حقوق میتوانند بر یکدیگر مقدم و مؤخر شوند و هر حقی
قابل تجزیه نیز هست .بیشتر از همه ،استقالل و آزادی هستند که قربانی

تقدم و تأخر و نیز تجزیه میشوند .نه تنها ،بنابر موقع ،استقالل بر آزادی و
یا آزادی بر استبداد مقدم شمردم میشوند ،نه تنها امنیت بر هردو مقدم

انگاشته میشود ،بلکه استقالل و آزادی قابل تجزیه نیز گمان میروند .این
ابهام است که نمیگذارد عقول افراد و عقل جمهور مردم دریابد که حق
قابل تجزیه نیست .نیمی از استقالل و نیمی از آزادی ،یعنی محرومیت
از استقالل و آزادی .چراکه حق قابل تجزیه نیست .استقالل و
آزادی قابل تجزیه نیستند زیرا تجزیه کننده و جانشین نیمی از این

دو حق شونده ،جز قدرت (= زور) نیست .اما قدرتی که میتواند حق
را تجزیه و جانشین بخشی از آن شود ،حاکم بر حق است و هدفی

جز جانشین شدن این دو حق نمیتواند داشته باشند و ندارد .کسانی
که به جزئی از استقالل و جزئی از آزادی رضا میدهند ،عقلی در بند

تاریکی ابهام دارند و نمیبینند که وجود و حاکمیت قدرت تجزیه کننده
فرآورده باور غلط او به تجزیه پذیری حق و تقدم و سلطه قدرت بر حق

است .وگرنه میدانست که حق قابل تجزیه نیست و بهیمن عمل به حقوق
خویش ،پیدایش قدرت و حاکمیت آن را ناممکن میگرداند.
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بدینقرار ،بر سازمانهای سیاسی است که بنای کار خود را بر تجزیه

ناپذیری حقوق بگذارند و بر تغییر این پندار غلط را در وجدان همگانی،
همت گمارند.

 .4333جذب در سطح جامعه و دفع در سطح رهبران و گروههای سیاسی،

درسی بس آموختنی از درسهای انقالب ایران است :در دوران انقالب ،در
سطح جمهور مردم ،مرزهای گرایشها دینی و سیاسی و قومی و جنسی و...

از میان بر میخاستند .وارونه جذب کردن و جذب شدن در سطح جامعه،
دفع و طرد در سطح رهبران سیاسی و دینی و سازمانهای سیاسی و دینی
بود .چون در سطح جامعه ،بنابر جذب بود و پرده ابهامی که رهبران و

سازمانهای سیاسی را از دید مردم پنهان میکرد ،مردم نمیتوانستند دفع
کردن و دفع شدنها را ببینند .شعار «صد در صد اسالمی» آقای خمینی،

ابهام را غلیطتر نیز کرد .زیان بزرگش این شد که جامعه نتوانست بدیل
برخوردار از بیان استقالل و آزادی و توانا به باز و تحول پذیر کردن نظام
اجتماعی با مشارکت جمهور مردم را بشناسد .و نیز نتوانست ببیند که

انگیزه و نیز ضابطه دفع و طردها در باال ،جز از آن خود کردن قدرت نبود.
این شد که قدرتمدارهای درپرده و ناشناخته مانده ،درجا ،باز سازی

استبداد را آغازکردند .از اینرو ،نه تنها جذب و دفع سازمانهای

سیاسی میباید ،در معرض دید جمهور مردم و شفاف انجام بگیرد،

بلکه در درون هر سازمان نیز جذب و دفعها میباید شفاف انجام

بگیرند.

 .4321این امر که اصول راهنما میباید تعریفهای روشن بپذیرند ،یک امر
است و اینکه ولو حق یک تعریف دارد اما اندریافتهای انسانها از آنها

یکسان نیستند ،امری دیگر و امر واقع مستمر است .این گوناگونی

اندریافتها کار را بر قدرتمدارها آسان کردهاست .نه تنها آن را دستآویز

برقرار کردن سانسورها  -که ابهام ساختن و تشدید آن یکی از سانسورها

است – میکنند ،بلکه توجیهگر استبداد – در دموکراسیها استبداد نسبی
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اکثریت – میکنند .در پی سقوط رژیم شاه ،گوناگونی برداشتها توجیه گر

نیاز به «فصل الخطاب» و نه جریانهای آزاد اندیشهها و اطالعها و دانشها

و فنها و هنرها گشت و بهار استقالل و آزادی جای به خزان استبداد و
وابستگی سپرد .درس تجربه ایناست شرکت در جریانهای آزاد

اندیشهها و ...گویای جانبداری از دموکراسی است .این شرکت
وقتی با شرکت در سانسور زدائی همرا ه میشود ،سازمانهای سیاسی
را با دموکراسی شورائی نیز سازگار میکند.

 .4323در دموکراسیها ،بنابر نخبهگرائی است .گرایشهای مختلف چپ و
راست براین نظر هستند که مردم رأی دهندهاند و بیشتر از این نمیتوانند

که میان نخبهها نامزد حکومت کردن ،انتخاب کنند .شهروندی و حقوق
آن پذیرفتهاند باوجوداین ،بنابر حکومت نخبهها بر شهروندان است .در
استبداد ،اصل بر نادانی و ناتوانی مردم از انتخاب و بنابراین ،اطاعت مردم

از نخبههائی است که دولت را در مالکیت خود دارند .در پی سقوط شاه،

نخست ایران را در دود ابهام فرو بردند و بعد «اصل عقالنی حکومت عالم
بر جاهل» را توجیهگر والیت بمعنای «بسط ید برجان و مال و ناموس

مردم» کردند.

وضعیتی که ایران بعد از انقالب پیدا کرد و حاصل تجربه دموکراسی

ها ،هردو ،میگویند :جمهور مردم یعنی جمهور شهروندان و شهروندان می
باید از تمامی حقوق خویش برخوردار باشند .لذا ،تصمیم که جوهر والیت
بر میزان حقوق ،از جمله و بخصوص حق دوستی ،میباید از آن جمهور

شهروندان باشد.کار اجرا میتواند به منتخبان سپرده شود .پس
سازمانهای سیاسی بر وفق استقالل و آزادی جمهور مردم در گرفتن

تصمیم ،در مقام اعمال حق والیت و برگزیدن مجریان ،میباید

شکل و محتوی بجویند .و

 .4322دوست داشتن و امید و شادی و اعتماد و شجاعت ذاتی زندگی،
بنابراین حق هستند .انقالب ایران فرصت نقش جستن محبت ورزی و
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امید و شادی و اعتماد و شجاعت در زندگی هر ایرانی و جامعه ایرانیان

شد .از انقالب بدینسو ،سرکوبها این دوست داشتن و امید و شادی و
اعتماد و شجاعت است که با دشمن داشتن و یأس و غم و بیاعتمادی و

ترس – مجموعهای از ترسها – جانشین میکنند و دشمن داشتن و یأس و
غم و بیاعتمادی و ترس ذاتی مرگ هستند .بدون بیانهای قدرت توجیه

گر روش کردن زور و خشونت دشمن تراش و یأس و غم و بیاعتمادی و

ترس آور ،چگونه ممکن بود داشتههای زندگی را با داشتههای مرگ
جانشین کرد؟ بدون ابهامهای چند الیه و بس غلیظ ،کجا ممکن بود این

بیانهای قدرت را جانشین اندیشه راهنمای انقالب ایران کرد؟

ازاینرو ،سازمانهای سیاسی و اندیشههای راهنمائی آنها ،بدین

خاطر مبشر این و یا آن چگونه زیستن هستند ،هم میباید الگوی
محبت ورزی و امید و شادی و اعتماد و شجاعت باشند و هم باید

مبشر محبت و امید و شادی و اعتماد و شجاعت.

نيروهاى مخالفى كه با سقوط رژيم شاه ،وارد صحنه شدند ،در زير اين

همه اليههای ابهام بودند .هنوز نيز اين ابهامها مانع كار جريان استقالل و
آزادى يا محور دوم است.
 .5ابهام زدائی از زبان:
در کتاب ارکان دموکراسی ،ویژگیهای زبان آزادی را برشمردهام .در

فصل دوم این بخش ،ویژگیهای زبان سازمان سیاسی وقتی با جمهور مردم
سخن میگوید ،شناسائی میکنم .در اینجا ،به یادمیآورم که از مشکلها
بس جدی که در رابطه میان سازمانهای سیاسی و جامعه مدنی گسست

پدیدآورده و دامنه بیاعتمادی را همچنان گستردهتر میکند ،زبان مبهم و

بسا توخالی سازمانهای سیاسی است .در حقیقت ،بههمان اندازه که زبان
خالی است ،مبهم نیز هست .و بههمان اندازه که مبهم است ،چند پهلو نیز

هست .و بههمان اندازه که چند پهلواست ،گویای خالی بودن چنته گوینده
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و گیجی او و گیج کننده شنونده نیز هست و بهماناندازه که خالی و گیج

کنندهاست ،بنمایه کلمهها و جملهها زور است .در دموکراسیها ،مطالبه
زبان شفاف ،بنابراین ،پرُ ،یک مطالبه همگانی گشتهاست.
 . 6اشتراک در ویژگیهای اندیشههای راهنما سازگار با دموکراسی:
دراینجا ،سخن از ویژگیهائی است که اندیشههای راهنمای سازگار با

دموکراسی باید داشته باشند .اصل ایناست که همه اندیشههای راهنما حق

اظهار را دارند .حتی اندیشههای ناسازگار با مردمساالری .اما آن اندیشه
های راهنمائی بکار سازمانهای سیاسی میآید که در دموکراسی عمل می

کنند .از آنجا که بنابر کثرت گرائی و در همانحال اشتراک در دموکراسی
و ارکانها آناست ،اندیشههای راهنما ،ولو بیان قدرت هستند ،ناگزیر در
ویژگیهای زیر اشتراک میجویند:

الف .ویژگیهای مشترک اندیشههای راهنما:
در حالحاضر« ،بحران ایدئولوژیک» در کمال شدت است .یک

دلیل آن ،ناتوانی از تولید بیان قدرت جدید است .دلیل دیگرش ایناست

که اندیشههای راهنمای موجود و گرفتار بحران ،ویژگیهای بایسته را

ندارند .در سازمانهای سیاسی ،اصل برايناست كه اعضاى يك سازمان و

خود سازمان ،از انديشه راهنما هويت پيدا كنند .يك سازمان وقتى از خود
بيگانه و فاسد است كه عضو از طريق عضويت يا وابستگى به آن ،هويت

پيدا مىكند .در حقيقت ،سازمانى كه ايجاد مىشود ،اخالق و روشى كه
اعضاى سازمان ،بدان شناخته مىشوند ،رابطه عضو با سازمان ،برنامه عمل

سازمان ،كيفيت شركت در رهبرى و محل و نوع عملى كه سازمان در

جامعه پيدا مىكند ،رابطهاى كه با دولت پيدا مىكند و نقشى كه به دولت
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مى دهد ،پرسشهائى هستند كه همه ،در انديشه راهنما پاسخ مىجويند.
بنابراین ،اندیشههای راهنما میباید ویژگیهای زیر را پیدا کنند:

 .3سازگاری با ارکان دموکراسی سازگار ،بنابراین ،با وطن داری و
برخورداری از استقالل و آزادی و دیگر حقوق ملی و نیز استقالل و آزادی

انسان و دیگر حقوق ذاتی و شهروندی او؛

 . 2حقانيت اصول و فروع انديشه راهنما بايد در خود آنها باشد و نه در
قول قائل هر كس كه باشد.

 .1در اصول و فروع خود مروج خشونت نباشد؛

 .4همگان بتوانند آن را در زندگى روزانه ،همچون روش ،بکار برند و بکار
بردنش نياز به زور نداشته باشد و او را از حقوق ذاتی خویش و عمل به

آنها غافل نکند؛

 .5بخصوص شفاف باشد .يعنى ،الف .اصول و فروع آن شفاف باشند .و
ب .كلمهها و جملهها معانى روشن و يکسان براى همه و در همه جا داشته
باشند .و ج .تجربه كردنى و نقدپذير باشد و نه حکمى همچون قالب براى

پندار و گفتار و كردار آدمى .د .تا ممکن است زبانش زبان آزادی باشد و
بکار زندگی در راست پنداری و راست گفتاری و راست کرداری بیاید؛

 .6به هدف و وسيله بد امکان وجود و توجيه ندهد .با توجه به اين واقعيت
كه اصل راهنما و هدف در وسيله بيان مىشوند ،جدائى وسيله از هدف را
دروغ بداند و رسيدن به هدف خوب را با وسيله بد ،فريب بداند .و نيز،

تمامى «انتخابهايى» را كه توجیهگر تن دادن به يکى از دو حکم قدرت
(= زور) است ،یعنی انتخاب ميان بد و بدتر ،انتخاب ميان آزادى و امنيت،
انتخاب ميان عدالت و آزادى ،انتخاب ميان عدالت و رشد و  ،...مجاز

نداند؛

 .7حقوق ذاتی انسان را از حقوق موضوعه فرق نهد و جانبدار انطباق
حقوق موضوعه با حقوق ذاتی باشد .به سخن دیگر ،اگر مخالف حقوق
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موضوعه است ،این مخالفت را به حقوق ذاتی انسان و جامعه بسط ندهد.

چراکه بیان قدرت توتالیتر میشود .بيانگر هر موجود زنده و طبيعت نیز
باشد و روشهايى را در بر بگيرد كه برخوردارى از اين حقوق و حاكم

شدنشان را بر روابط انسانها ،ميسر مىگردانند؛

 .8حقوق ذاتی را مجموعهاى بداند كه يکديگر را ايجاب مىكنند .و
زندگى را برخوردارى از تمامى حقوق بداند؛

 .3تكليفها را مستقل از حقوق نداند .تكليف را عمل به حق و تكليفها
را عمل به حقوق بشمارد .چراکه عمل كردن به حقوقی كه ذاتى حیات

انسان و هر موجود زندهای هستند ،برخورداری از زندگى در کمال خویش
است .کرامت انسان ایجاب میکند که در استقالل و آزادى رشد کند؛

 .31مصلحت را بهترين روش عمل به حق بداند و مصلحت بيرون از حق
و حقيقت را مفسدت بداند و مجاز نشمارد؛

 .33ميان حقها تبعيض قائل نشود .يعنى حقى را بر حقى ديگر و اصلى
را بر اصل ديگر مقدم نشمارد و نيز حقى را مزاحم حق ديگر نداند و

 .32با تمامى تبعيضهاى نژادى ،ملى ،قومى ،جنسى ،دينى ،مرامى و...

مخالف باشد؛

.31بکار ایجاد دنياى مجازى ،در حال و آيندههاى نزديك و دور ،نیاید.

آرمانهايى كه به تجربه نمىتوان بدانهاواقعيت بخشيد ،پيشنهاد نكند .نه با
ساختن زندگى ذهنى و مجازى انسانها را از واقعيتها غافل كند و نه تحمل

واقعيتهاى بد را به اميد زندگى آرمانى در آيندههاى نزديك يا دور،توصيه
كند .توانايى پذيرفتن تحول و رشد را داشته باشد و بتواند برای برآوردن

نيازها كه در جريان رشد پيدا مىشوند ،راهکار ارائه کند .مسئله ساز نباشد

و براى مسائل موجود راهحل ارائه کند .و

 .34تقدم قدرت برانسان و حاکمیتش بر پندار و گفتار و کردار انسان و
رابطههای انسانها را بر نتابد .بنابراین،
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 .35نه تنها نافی خودانگیختگی (= استقالل و آزادی) انسان ،حتی مزاحم
آن ،نباشد بلکه راهنمای او در برخورداری کامل از خودانگیختگی باشد.

بنابراین،

 .36تضاد را اصل و توحید را فرع نشناسد و بنا را بر سازوکار تقسیم
به دو و حذف یکی از دو نگذارد .زیرا اندیشهراهنمائی با این ویژگی،
بیان قدرت از نوع توتالیتر است .در حقیقت ،ماهیت بیانهای

قدرتی که این ویژگی را دارند ،یکی است :استالینیسم با نازیسم و با

والیت مطلقه پاپ و فقیه یک ماهیت دارند .و

 .37مرام امید و شادی و شجاعت و نه مردم یأس و غم و ترس باشد.

هرگاه اندیشهراهنما بخواهد بیان استقالل و آزادی باشد ،افزون بر این

ویژگیها ،ویژگیهای دیگری را پیدا میکند که در کتاب بیان استقالل و

آزادی شناسائی شدهاند ( )268و عبارتند از:

 .38چون خالی از قدرت (= زور) و پر از حقوق است ،قابلیت بکاربردن
در همه جا و توسط هر جامعه و هرکس را دارد؛

 . 33از ظن و گمان و خرافه و عرف و عادت و رسم ناسازگار با حقوق
خالی است و با رشد علم و فن سازگار و راهنمای رشد علم و فن و

بکاربردن این دو و دیگر نیروهای محرکه در رشد است؛

 .21به بکاربرنده امکان میدهد با واقعیت رابطه مستقیم پیدا کند و آن را
همانسان که هست شناسائی کند؛

 .23حقوق ذاتی انسان و جامعه را قابل انتقال نداند؛

 .22وجود رهبری در هر انسان و نیر هر هستیمندی را تصدیق کند و
انتقال حق رهبری را مجاز نشمارد .بنابراین،

 .21رهبری را از آن جمهور مردم بداند؛

 .24هیچ حق ذاتی را قابل تجزیه نداند؛
 .25در همانحال که برای حق یک تعریف میشناسد ،نسبی بودن
برداشتهای انسانها از حق را تصدیق کند و راهنمای جریانهای آزاد اندیشه
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ها و دانشها و فنها و هنرها ،بنابراین ،نقدپذیری خود و هر اندیشه
راهنمای دیگری را تصدیق کند؛

 .26راهنمای سمتیابی از اختالف به اتحاد در نظر ،به یمن نقدپذیری
و راهنمای جهتیابی از تضاد به توحید در جامعه ،بنابراین ،باز و تحول
پذیر شدن نظام اجتماعی باشد؛

 . 27بنا را بر فعال بودن بعدی از ابعادی که واقعیت اجتماعی را تشکیل

میدهند و فعلپذیر بودن ابعاد دیگر نگذارد .واقعیتی که جامعه است را
دارای ابعادی بشناسد که از یکدیگر جدائیناپذیرند و همساز تحول می

کنند؛

 .28بنابراین که خشونت را بمثابه روش نفی میکند ،واجد قواعد خشونت
زدائی بکار بردنی در همه ابعادی باشد که جامعه دارد .و

 .23اصل را بر این بگذارد که «کسی در دیگری مالک به چیزی نیست»

( .) 263لذا راهنمای زندگی انسانها در رابطه با یکدیگر ،رابطه حق با
حق باشد .بدینقرار،

 .11اصل راهنمای بیان استقالل و آزادی ،موازنه عدمی میشود و به یمن
این اصل ،راهنمای انسانها میشود در زندگی در مدار باز .یادآور میشوم
که رابطه با قدرت ،زندگی انسان را در زندگی در مدار بسته ناچیز میکند.

بنابراین،

 .13دارنده خود را حق مطلق و مخالف با خود را شر مطلق ،نشناسد و
حذف او را توجیه و تجویز نکند .و

 .12به تقدم ذهنیت بر واقعیت ،قائل نباشد .به سخن دیگر ،قالبی که باید
به واقعیت شکل دهد ،نباشد .و

 .11راهنمای دوستی و محبت باشد :چون این اندیشه مدار اندیشه و عمل

انسان را باز نگاه میدارد و عقل را به استقالل و آزادی خویش عارف،
دوستی را حقی از حقوق انسان میشناسد .بیان استقالل و آزادی قابل

تبدیل به روش دوستی کردن است .بنابراین،
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 .14در همانحال که تمامی حقوق را در بر میگیرد ،عهد شناسی را ارزش
اول و شرط برقراری رابطه حق با حق بشناسد.و

 .15نقد پذیر باشد و روشی که در اختیار میگذارد ،نه دستوری که تجربی

باشد.

هرگاه انديشههای راهنما ،ولو بیانهای قدرت «دموکراتیک» و «بیان

راست» (به قول فوکو) ( )271هفده ویژگی اول را پیدا کنند ،بحران کنونی
میتواند بسیار تخفیف پیدا کند .در حقیقت ،اندیشههای راهنمايى با اين

ویژگیها ،با سازمانهاى سیاسی كه ،درآنها ،انسانها فوق سازمان و سازمان

وسيلهاى در خدمت انسان خودانگیخته و مسئول و در رشداست ،خوانايى
دارند .چنین اندیشههای راهنمائی ،نه تنها ارکان دموکراسی بر اصل

انتخاب ،كه با ارکان دموکراسی شورائی ،سازگاری میجویند .سازمان
سياسى را ،به يمن روش تجربه و انتقاد ،از فساد حفظ مىكنند .از رشد

دانش و فن غنی میجویند .عامل بازدارنده سازمانهای سیاسی از جدا
شدن از جامعه مدنی و تبديل شدن به وسيله كسب قدرت و تسلط بر دولت،

میگردند .عامل بسط استقالل و آزادي شهروندان و افزایش میزان
خودانگیختگی در جامعه میشوند .با اينهمه ،اقتضاى هويت شفاف

يافتن ايناست كه سازمان سياسى ،الگوی عمل به انديشه راهنما

خویش بگردد:
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فصل دوم
ویژگیهای رهبری در دموکراسیها
در قسمت اول اين مطالعه ،مشکلى را شناسائى كرديم كه طى يك قرن،

همچنان برجاست :نيروى مخالف هويت خويش را از قدرت حاكم

مىگيرد .از خود هويت ندارد .قدرت را هدف مىكند و ،بدان ،وسيله
كارش نيز زور مىشود .در نتيجه ،گرفتار تناقض با خود مىشود .زيرا هويتى
همانند هويت قدرت حاكم پيدا مىكند .راهکارهایی پیشنهاد کردیم تاکه،
نيروى جانشين ،نيرويى رها از تمامى ابهامها بگردد .تا که سازمانهای

سیاسی در اندیشه راهنما ،در زبان ،در سازماندهی ،در هدف و روش و

فعالیتهای سیاسی شفاف بگردند

با وجود اين ،رهايى از ابهامها و تبرى از عيبها ،خود ،درگرو آن

است كه نيروى جانشين خاصه هايى را پيدا كند كه او را الگو و تبلور نظام

جانشين مىگردانند ،كه به جامعه امکان مىدهند ،در او ،نظام جانشين را
مشاهده كند .نيروى جانشين بايد روشى را در پيش بگيرد كه ،بدان ،مبارزه

با نظام استبدادى ،همان تحول از آن نظام به نظام مردمساالر  -بر فرض
كه هدف استقرار اين نظام باشد  -بگردد .اين همان روش است كه نياز
به قهرزدائى دارد و نه قهر .در جاى خود توضيح خواهم داد چرا و چگونه.

بدينسان ،در صورتى كه هدف استقرار مردمساالرى باشد ،مردم

خود بايد در ايجاد نيروى جانشين شركت كنند .حتى اگر يك گروه هدف
خود را استقرار اين نظام بگرداند ،بايد سازمان مردمساالر بجويد و در يك

نظام مردمساالر ،با گروههاى ديگر و با جامعه رابطه برقرار كند .به ترتيبى
كه به تدريج ،جامعه به اين نظام درآيد و سازمانهاى سياسى مردمساالر،
الگوی او در زیستن و رشد کردن در استقالل و آزادی بگردند .به سخن
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دیگر ،در ارکان و اصول راهنماى دموکراسی ،با يکديگر ،مشتركات داشته
باشند ،حافظ حيات و حقوق يکديگر باشند و بنابر مرام خويش ،براى

مسائل جامعه ،راهحل پيشنهاد كنند.

حاصل نيم قرن تجربه و مطالعه را در خاصههايى بيان مىكنم كه

مىتوانند در سازماندهى يك حزب و نيز جبههاى از احزاب بکار آيند :پاسخ
به پرسش نيروى جانشين كيست؟ مجموعهاى از هفت رشته پاسخها به

هفت دسته پرسشها است .3 :انديشه راهنما؟ و  .2سازمان؟ و  .1رابطه با
دموکراسی؟ و  .4اخالق و روش؟ و  .5برنامه براى بکار بردن نيروهاى
محركه در رشد؟ و  .6رابطه با جامعه و نقشى كه نيروى جانشين و مردم

در رهبرى پيدا مىكنند؟ و  .7در رابطه با دولت بمثابه قدرت؟ ویژه گیها
اندیشه راهنما را در فصل اول شناسائی کردیم .اینک برای  6پرسش دیگر

پاسخ مییابیم:

 .3در ویژگیهای سازمان سیاسی:
دانستيم (فصل اول اين مطالعه) كه چه قدرت را هدف و خواه

وسيله بگردانيم ،هدف و وسيله ،هر دو ،قدرت مىگردد .چراکه
هدف وسیله را تعیین و در وسیله بیان میشود .بنابراين ،سازمان

سياسى كه قدرت را هدف و وسيله مىكند ،ناگزير ،خود را بايد با آن دمساز
كند .به سخن ديگر ،چه بخواهد و خواه نخواهد ،قدرت مدار سازمان و

سازمان هدف و وسيله ،هردو ،مىشود .بدين از خود بيگانگى ،رابطه

سازمان با انسان وارونه مىشود :انسان تحت سازمان قرار مىگيرد و وسيلهء

سازمان مىشود .

بدین قرار ،آشکارترين عالمتهاى از خود بيگانه شدن يك سازمان

سياسى،
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 .3رها کردن انديشــــه بمثابه راهنما در پندار و گفتار و کردار و وســــيله
قدرت گرداندن اين انديشـه و فوق انسـان و مسـلط بر انسان شدن سازمان

اســــت :انســــان در «نيرو» ناچیز مى شــــود و اين نيرو را بايد در خدمت

سازمان بگذارد .

 .2اختالفها ،بر ســـر نظرها ،روشـــها ،مقام و موقعيتها ،ســـود و زيانهاى
شــخصــى و گروهى و ،...همه ،اختالفها با ســازمان مى گردند و اختالف

كننده محکوم به حذف مىشود.

 .1عالمتهاى  3و  2از واقعيت عالمت سوم راپديد مىآورند .توضيح
اينكه وقتى قدرت هدف ،بنابراین ،هدف و وسيله مىشود ،به ضرورت،

اصل راهنما ثنويت مىگردد .براين اصل ،در هر سازمان ،رابطهها روابط
قوا و ميان سازمانهاى سياسى نيز رابطهها روابط قوا مىگردند .بنابراین،

در درون سازمان ،هرعضو ديگرى را رقيب خود میشناسد .در بيرون،

سازمانهاى سياسى يارقيب (بنابر اصل ثنويت دو محورى که اصل راهنمای
گرایشهای ليبرال است) و يا خصم (بنابر اصل ثنويت تك محورى در
رژيمهاى استبدادى و در سازمانهاى توتاليتر) هستند .در هر دو حال،

رابطه ،رابطه قوا مىشود .در سازمان ،برنده گروهى است كه قوىتر است و
در جامعه ،برنده سازمانى است كه بيشترين نيرو را تدارک و در شکست

دادن رقيب ،بکار بردهاست .بناچار ،پندار و گفتار و كردار هر عضو
سازمان ،در خدمت غلبه بر رقيب يا دشمن ،قرار مىگيرند .سازمان سياسى

دستگاهى مىشود كه كارش رسيدن به قدرت و حفظ آناست .در اين
سازمان ،انسان تحت سازمان و در پندار و گفتار و كردار تابع آن مىشود.

سازمان ساختى پيدا مىكند كه بدو امکان دهد بيشترين نيرو را ،در تصرف
و حفظ قدرت ،بکار گيرد .

در بخش اول دیدیم که مطالعات انجامگرفته در غرب ،بهاين نتيجه

رسيدهاند كه وقتى حزب سياسى وسيله رسيدن به قدرت و حفظ آن مىشود،
خویشتن را در معرض فساد قرار مىدهد .پیدایش و گسترش فسادها که در
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یک حزب و اندیشه راهنما ،بنابراین ،در هدف و روش آن ،گواه صحت
تشخیصی است كه مطالعهها به آن رسيدهاند .

بدینقرار ،براى آنكه سازمان سياسى همواره ترجمان انديشه راهنما و

وسيله رسيدن به هدف يا هدفهايى بماند كه در انديشه راهنما بيان مىشوند
و براى آنكه سازمان از خود بيگانه و الگوی قدرت مدارى و عامل گسترش

فساد نگردد ،بايد اين خاصهها را پيدا كند:
ویژگی اول ،هويت:
سازمان وسيلهاست .بنابراین ،خود هويت جدای از هویت تشکیل
دهندگان ندارد و هرگز نيز نبايد پيدا كند .زيرا تنها وقتى هويتی سوای

هویت تشکیل دهندگان پيدا مىكند كه از قدرت هويت مىگيرد .بنابراین،

سازمان هم هدف و هم وسيله مىشود .اگر انديشه راهنما ،انديشه راهنماى
ناسازگار با هدف و وسيله شدن قدرت باشد ،سازمان با آن ناسازگار

مى شود .اگر قدرت مداران بتوانند آن را با سازمان سازگار با قدرت تغيير
مى دهند (ارتقاء ايدئولوژيك!) و چنانچه بخاطر اخذ مشروعيت از آن
انديشه ،نتوانند جانشينش كنند ،به سراغ جداكردن تكليف از حق،

مصلحت از حقيقت و ...و هدف وسيله را توجيه مىكند و دفع افسد به
فاسد مىروند .آشکارترين عالمت اين از خود بيگانگى ،مبهم شدن انديشه
راهنما و تغيير تعريفهاى اصلها و تفسير و تعبير و تأويلپذير شدن اين

انديشه و ،بنابر موقع ،معانى ضد و نقيض پيدا كردن هر يك از اصول و

فروع آناست .خالصى از اين فساد ميسر نيست مگر به :

 .3اصل راهنماى سازگار با استقالل و آزادى(هم وقتى مراد از استقالل و
آزادى ،آزادى منفى يا بىكران الاكراه است و هم وقتى قصد از استقالل

و آزادى ،خودانگیختگی درحالت خلق است) ،موازنه عدمى است.

سازمان براين اصل بايد ساخت پذيرد .اين سازمان ،همواره بايد فراخناى

الاكره بماند .و
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 .2براى آنكه سازمان پوشش قدرتمداران نشود و هر موافقت يا مخالفتى
را موافقت يا مخالفت با سازمان نگردانند ،موافقت و مخالفت با سازمان

از قاموس نيروى سياسى بايد حذف شود .هر موافقت يا مخالفتى ،بر اصل

موازنه عدمى ،موافقت يا مخالفتى است ،بر سر پندارها و گفتارها و

كردارها ،ميان اعضاء .بر اصل ثنويت ،هر موافقت و مخالفتى ،موافقت و
مخالفت بر سر مقام و موقعيتها است .موافقت و مخالفت بر سر پندارها و
گفتارها و كردارها از موافقت و مخالفت بر سر مقام و موقعيت جدا

نيستند .راهحل عمومى ايناست كه هر موافقت و مخالفتى از پوشش

سازمان عريان شود .كثرت نظرها واقعيتى اجتنابناپذير است و حتى

سازمانى كه بر زور بنا مىشود ،نمىتواند آنرا از ميان ببرد .انواع كثرت
گرائيها و راهحل را در خاصه دوم ،موضوع بحث قرار مىدهم.

 .1تكرار كنم كه وقتى قدرت هدف و وسيله مىشود ،اين سازمان است كه
به اعضاى خود و پندار و گفتار و كردار آنها ،هويت مىدهد .چراکه

سازمان هدف (= قدرت) را در خود دارد و انديشه راهنما را نيز با خود

سازگار مىكند .اما وقتى اصل راهنما موازنه عدمى و هدف آزادى مىشود،
سازمان وسيله و بطوريكه در خاصه سوم خواهيم ديد ،فراخناى الاكراه

مى شود .هويت اعضاء را نه اندازه اطاعت از سازمان كه انطباق پندار و
گفتار و كردار آنها با موازنه عدمى و ،بنابراین ،آزاد بودنشان در انديشيدن

(عقل مستقل و آزاد ،عقل خالق است) و در سخن گفتن (سخن آزاد رها
از سانسوراست و حق است) و در عمل كردن (كردار آزاد عادالنه و بيانگر

رشد است) ،معين مىكند .به سخن روشن ،انسانها ،بدون استثناء ،به حق
سنجيده مىشوند و از حق هويت مىگيرند و ،بنوبه خود ،به سازمان هويت

مىدهند .بدینقرار ،عالمت فساد يك سازمان سياسى ،تغییر رابطه ميان
انسان و سازمان ،به ترتيبى است كه حق به شخص و شخص به سازمان

سنجيده شود .براى مثال ،مىتوانيد مقايسه كنيد تفاوت دو هويت را :يکى
هويت انسانها ،وقتى پندار و گفتار و كردارشان به اصل توحيد و روشهاى
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قرآنى سنجيده مىشوند و ديگرى هويت انسانها وقتى پندار و گفتار و
كردارشان به ميزان اطاعتشان از واليت مطلقه فقيه سنجيده مىشوند .بنابر
دين الاكراه ،انسانهاى نوع اول در پندار و گفتار و كردار نياز به زور پيدا

نمىكنند .در رابطه با يکديگر نيز نياز به زور پيدا نمىكنند .اما انسانهاى
نوع دوم در اطاعت كردن نياز به زور پيدا مىكنند .در رابطه با يکديگر و

با بقيت جهانيان ،نياز به زور پيدا مىكنند .چراكه رابطه اصلى ،رابطه با
واليت مطلق (بمعنى قدرت مطلق)است .اوليها انسانهاى مستقل و آزاد

هستند و دوميها آلتهاى واليت فقيه (= سازمان بر مدار زور(
ویژگی دوم تناقض و تضاد زدايى:
در درون و در رابطه با سازمانهاى سياسى ديگر ،سازمان بايد از

تناقض و تضاد پاك باشد .مشکلى كه سازمانهاى سياسى غرب با آن دست
به گريبان بودهاند و هستند ،ايناست كه وقتى قدرت هدف مىشود ،سازمان

در درون خويش ،نمىتواند گرفتار تناقض و تضاد نشود .زیرا ،در رابطه با
قدرت ،به تدريج ،از جامعه جدا و دور و با قدرت اين همانى پيدا مىكند.

قدرت نیز از تضاد پدید میآید و اعضاء را به پندار و گفتار و کردار تناقض

آمیز گرفتار میکند .و چون با قدرت اینهمانی پیدا میکند از جامعه مدنی

بیرون میرود و در سرای دولت منزل میکند .نتيجه این مىشود كه جامعه
سازمانهاى سياسى را نسبت به خود بيگانه مىيابد .بخشى از جامعه ،از

راه ،واكنش نشان مىدهد .بیتفاوتی امضاى بيگانگى با سازمانهاى سياسى
است .

مشکل دومى مشکل اول را تشديد مىكند :مشکل دوم ،مشکل

تناقضى است كه عضو يك سازمان سياسى دائم در بند آناست .اين تناقض
ناشى مىشود از ناسازگارى و بسا تضاد ميان معرفتى كه رهبرى به او القاء

مىكند و دستورهايى كه به او مىدهد با معرفت خود او .زمانى ،يك عضو
حزب كمونيست فرانسه ،اين تناقض را اينطور بيان و براى خود حل كرده
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بود :شب فكرى پيدا مىكنم و براى اين و آن مسأله محيط زندگيم ،اين و

آن راهحل را مىانديشم .صبح كه اومانيته ،ارگان حزب را مىخوانم ،انديشه
خود و راهحلى كه يافته بودم را ،بر خطا مىيابم و رهایش میکنم! بنابر

مطالعهها ،اين تناقض خاص احزاب كمونيست نيست .و در تمامى
سازمانهاى سياسى ،وجود دارد و مثل خوره اين سازمانها را از پايه

مىخورد.

اما اين تناقض و تناقضها و تضادهاى درون سازمانى چرا پيدا

مىشوند؟ در سازمانهائى كه بر مدار قدرت ساخت گرفتهاند ،كثرت معرفتها

پذيرفته شدهاند اما همانند «نظام واليت فقيه» و سازمانهای سیاسی که

«رهبر محور» هستند« ،حرف آخر را رهبر مىزند» و «فصل الخطاب»
رهبر است .نتيجه ایناست كه سازمان سياسى كوير انديشه مىشود و

استعدادها از آن مىگريزند .زيرا جريان انديشه و معرفت ،از باال به پائين،

يك سويه است .انديشه رسمى كه همه بايد انديشه خود بگردانند« ،حرف

آخر» يا حکم رهبر است .بر فرض كه اعضاء چون و چرا نكنند و سخن

«رهبر» را بیچون و چرا بپذيرند ،انديشه كه كارش توليد است ،محکوم
مىشود به مصرف كردن بدون چون و چراى انديشه رسمى كه با عنوان

«حکم رهبرى» و يا «دستور رهبر» و يا «نظريه عمومى حزب» و يا...
ابالغ مىشود .

راهحل اين دو مشکل ،گذار از کثرتگرائی بر اصل ثنويت به کثرت

گرائی بر اصل توحيد است :معناى مبهم كردن و يا بى تعريف گذاشتن

کثرتگرائی ،مىتواند سخت خطرناك بگردد .همانطور كه مىبينيم ،کثرت

گرائی مبهم دستآویز ايجاد ترسهاى بزرگ شده و چه بسا جنگها و
متالشى شدن كشورها را ببار آوردهاست .سازمانهاى سياسى را نيز کثرت

گرائی مبهم گرفتار انشعاب کردهاست و مىكند .بنابراین ،بايد انواع آن را
شناسايى كرد.
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نخست ،بدانيم كه کثرتگرائی واقعيت است و اجتناب ناپذير

است .واقعيت است زيرا هر كسى بر معرفتى دست مىيابد كه مىتواند
معرفتى نباشد كه ديگرى جسته است .اجتنابناپذير است ،زيرا معرفتى

كه آدمى مىيابد ،اظهار مىشود .نمىتواند اظهار نشود زيرا انديشه از راه
اظهار است كه مىتواند بيانديشد .هيچ انديشهاى را نمىتوان از ابراز

معرفتى باز داشت مگر به زور .ازاینرو است كه استبدادها ضد رشد

هستند .

کثرتگرائی مفيد است اگر جريانهای آزاد دانشها و انديشهها و

هنرها و اطالعها بر قرار باشد .زيرا در اين جريان ،انديشهها ،معرفتها،
اطالعات يکديگر را نقد و به انديشهها و معرفتهاى كاملتر و اطالعات

صحيحتر راه مىبرند .
●کثرتگرائی مضر مىشود اگر:
الف .اگر سازمان سياسى با استبداد سازگار باشد .در قاعده سازمان،
كثرت معرفتها وجود دارند اما براى ابراز ،يك مجرا بيشتر وجود ندارد :از
قاعده به رأس .از رأس به قاعده ،معرفتى ابالغ مىشود كه نظر عمومى

حزب خوانده مىشود .در اين جريان ،ميان نظر رسمى حزب و نظر اعضا،
بسا تضاد پيش مىآيد و اين تضاد ،اعضاء را گرفتار تناقض مىكند .از

آنجا كه واليت و اختيار گرفتن تصميم و به اجرا گذاشتن تصميم از آن

رهبرى هستند ،رهبرى نمىتواند اختيار انديشه و باور را از آن خود نكند.

در نتيجه ،چه بسا انديشيدن نوعى خطاى سازمانى مىشود (در سازماندهى

ن وع دينى ،پيروان نبايد چون و چرا كنند و نبايد تحليل كنند .يعنى نبايد
بيانديشند !(.

مشکل دو چندان مىشود وقتى سازمان بر پايه تضادى اجتماعى پديد

آمده باشد .اگر به تضاد اصالت داده باشد ،ناگزير ،سازمان خود را ترجمان
اراده طبقهاى ،قومى ،گروهى ،ملتى ،نژادى مىكند .بر اصل تضاد ،هر
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نظرى ،بيانگر جاى صاحب آن در تضاد «اصلى» است .از اینجا ،در

درون سازمان ،تمايلها نمىتوانند وجود داشته باشند .اما چون كثرت
معرفتها امرى اجتنابناپذير است ،هر عضو تحت دو فشار قرار مىگيرد:
فشار سازمان براى جانشين كردن نظر سازمان بجاى نظرى كه عضو و یا
اعضاء از فعاليت در محيط اجتماعى و طبيعى زندگى ،بدست آوردهاست

و یا آورده اند و فشار شديد به خود ،بخاطر اينكه مبادا نظر او ،بيانگر
خواست خصمى باشد كه سازمان در تضاد با آن بوجود آمدهاست .تفتيش

عقيدهها و تصفيههاى خونين را همه جامعهها و در جامعه ديروز و امروز
ايران ،خواندهايم و ديدهايم .تصفيهها خونين مىشوند و کثرتگرائی

اجتنابناپذيرهيزم آتش خشونت مىشود .چراکه كثرت نظرها و معرفتها

جز با قهر و از راه قهر نمىتوانند ابراز و حذف شوند .اين نوع کثرتگرائی

سخت خشونتآميز و خونين را کثرتگرائی بر اصل ثنويت تك محورى

مىخوانند .اين کثرتگرائی را بدون برقرار كردن انواع سانسورها و قطع

جريانهای انديشهها و دانشها و معرفتها و هنرها و اطالعها در درون سازمان
و ميان سازمان با بيرون آن ،نمىتوان در پوشش وحدت مخفىكرد .رهبران

سازمانهاى توتاليتر مىدانند كثرت معرفتها اجتنابناپذيرند .آنرا حق (حق

اختالف) نمیدانند و مجوز حاكم كردن زور بر درون و با بيرون سازمان و
وسيله توجيه تفتيش عقايد مىكنند .ازاينرو است كه اينگونه سازمانها

استعدادها را به عضويت در مىآورند و از آنها ،آلتها مىسازند.

ب .در صورتى كه سازمان سياسى دارای خاصههاى سازگار با دموکراسی

بر اصل انتخاب باشد و در محدوده انديشه راهنما ،تمايلهاى مختلف
بتوانند حضور داشته باشند و هدف حزب دستيابى به قدرت دولت براى

به اجرا گذاشتن برنامه خود باشد ،براى حل تناقض ،يکى از دو راهحل را

بکار مىبرند:

 .3حرف آخر را رهبرى مىزند .به اين اعتبار كه هرچند رهبرى برگزيده

اكثريت است اما حکومت اكثريت بر اقليت ،متضمن موافقت اقليت با
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حکومت اكثريت نيز هست .روسو براين نظر است كه اين قاعده بايد از

وقتى پيدا شده باشد كه جامعه به اتفاق آراء حکومت اكثريت بر اقليت را
پذيرفته باشد .بنابراین قاعده ،نظر رهبرى بايد نظر اكثريت اعضاى يك

سازمان باشد و بديهىاست كه اقليت اعضاء در همانحال كه به نظر رهبرى
عمل مىكنند ،يا مىتوانند نظر خويش را نيز اظهار كنند و يا نمىتوانند.
اگر نتوانند ،سازمان حزب با ویژگیهایش در تناقض قرار مىگيرد.

 .2تمايلهاى مختلف ،از راه سازش ،يك رهبرى را بوجود مىآورند و موضع
اين رهبرى موضع سازمان مىشود .بنابراین راهحل نيز ،يا گرايشها حق
اظهار شدن را دارند و يا ندارند .باز اگر گرايشها نتوانند اظهار شوند،

سازمان با خاصههاىش در تناقض قرار مىگيرد.

بنابر تجربه ،هر تمايلى معرفت خويش را حق مىانگارد و بدان

دلشاد است ( .)273و از آنجا كه وقتى قدرت هدف مىشود ،اصل راهنما

نمىتواند ثنويت نباشد ،در اين سازمانها دو سر و گاه چند سر پيدا مىشوند
و اغلب كار را به انشعاب مىكشانند .تجربه مىگويد قاعدهاى كه روسو

بدست مىدهد ،محترم شمرده نمىشود .چراکه حاكميت اكثريت بر
اقليت ،حاكميت راه و روش بيشتر علمى (بنا بر فرض) بر راه و روش كمتر
علمى نيست .بلکه حاكميت قدرت است .وقتى قدرت هدف مىشود،

قاعده اكثريت بر اقليت نمىتواند عمل كند .زيرا ضابطه علم و ميزان عدل
و نصفت نيست .بلکه نزديکى و دورى از قدرت است .جريان آزاد

انديشهها بر قرار نمىشود و معرفتهاى گوناگون از راه بحث آزاد ،به معرفتى

علمىتر راه نمىبرند .چراكه وقتى هدف رسيدن به قدرت و حفظ آن
مىشود ،معرفت ديگر نمىتواند نسبى تلقى شود  .زیرا در تقابل و تضاد،
نظر وقتى مىتواند «مبارزه» بر سر قدرت را مشروع بگرداند كه حق بی

کم و کاست باور شود .بدینقرار ،سخن قرآن حق است .در مقام نزاع ،هر
طرف باور خود را حق و باور مخالف خود را باطل و راهحل را ،جنگ

حق با باطل گمان مىبرد.
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اين نوع کثرتگرائی را کثرتگرائی بر اصل ثنويت دو محورى

گويند .چراکه دو محور اكثريت و اقليت ،هر دو فعال هستند .اين کثرت

گرائی نيز بر قراركردن پارهاى سانسورها بر انديشهها (خود سانسورى) و
بر تمايلها (سانسورهاى درون سازمانى) و با طرز فكرهاى ديگر

(سانسورهاى برون سازمانى) را ايجاب مىكند.

ج .در صورتىكه سازمان بر اصل موازنه عدمى بنا شده باشد ،خود

فراخناى الاكراه ،در محدوده نظامى اجتماعى ،مىشود كه محدوده اكراه

است .نظام اين سازمان ،دموکراسی شورائی مىشود .كثرت گرائى

اجتنابناپذير ،بر اصل موازنه عدمى يا توحيد ،سخت مفيد و نيروئى از
نيروهاى محركه رشد مىشود :هر كس اندكى از علم را مىيابد ( )272اين

علمهاى اندك ،در فراخناى الاكره ،آزادانه اظهار و در بحثهاى آزاد ،نقد

مىشوند .سازمان زاينده رود انديشه و معرفت مىشود و اين انديشه و
معرفت در جامعه جريان مىيابد و از اكراه مىكاهد .در جريان رشد،

معرفتها در معرفتى به علم نزديكتر ،توحيد مىجويند .

براى آنكه اين نوع سازماندهى ميسر شود ،كارهاى زير را بايد به

انجام رساند:
ویژگیهای سازمان سیاسی در خدمت استقالل و آزادی و رشد بر
میزان عدالت اجتماعی
 .3براى آنكه يك سازمان جامعه را فراخناى الاكراه كند ،پيشاپيش ،خود
بايد فراخناى الاكراه شده باشد .ویژگیهای دیگر خواهندگفت چگونه

سازمان فراخنای الاکره میشود .پس اگر هدف استقرار دموکراسی بر اصل

انتخاب در جامعه باشد ،رهبری و بسا رهبریهای سياسى ،پيشاپيش ،باید
داراى سازمانی با آن خاصهها شدهباشد .بیشتر :اگر ،امروز ،بخواهد از
گزند انشعاب مصون و از فشار زورپرستان محفوظ بماند و ،فردا ،در
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جامعه ،نقش پيشرو را داشته باشد ،براو است كه خاصههاى سازمانِ
دموکراسی شورائی را پيدا كند .تاكه ،در سازمان ،استعدادها پرورده شوند

و همگان در مسئوليت رهبرى شركت كنند .
 .2با الغاى سانسورها و بر قرار كردن جريان انديشه ،از راه بحثهاى آزاد،
تناقضى كشنده را از ميان بردارد و سازمان سياسى در طول دانشگاهها و

مراكز تحقيق قرار گيرد .بدينترتيب كه نظرها و روشهایی كه پيدا مىشوند
را ،به تجربه ،محك بزند ،خطا را از صواب جدا كند و در همانحال كه

نقش بزرگى در رشد عمومى جامعه پيدا مىكند ،فرهنگ استقالل وآزادی

را نيز غنى مىگرداند.

 .1پیش از «واليت فقيه» ،با حرمت تقليد بر مجتهد و اختيار مقلد در
عمل به فتوا ،مشکل تناقض فتواى مجتهد با نظر مجتهد ديگر و مقلدان،

نوعى راهحل پيدا كرده بود .اين راهحل ،با «واليت مطلقه فقيه» ،كار برد

خود را از دست دادهاست .راهحل بايسته« ،مقام راهنما» را با اصل راهنما

جانشینکردن و ،بدين انقالب ،واليت تصميم را از قدرت ستاندن و به
انسانها دادن است .بدين كار ،مىتوان مانع پيدايش رهبرى خودكامه و

سازمان هرمى شکل آلت فعل قدرت شد .در درون سازمان ،نيز ،ديگر نياز
به اعمال زور پيدا نمىشود و سازمان در خدمت بسط استقالل و آزادى

(= خودانگیختگی) در جامعه قرار مىگيرد.

 . 4بحثهاى آزاد هم در قلمرو انديشه راهنما و هم در زمينه برنامه عمل،
بايد براى اعضاء و نيز براى ديگران ،هرچه شفافتر باشند .چنانكه هيچ

غرضى نتواند خود را در پوشش نظر بپوشاند و نيز هيچ غرضى نتواند مانع

از طرح نظرى بگردد .تضادها و تناقضهايى كه به انسانها تحميل مىكنند،

زاده غرضها هستند .بىاثر كردن غرضها در شفاف كردن روابط درون و
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برون سازمانى و نيز زالل كردن جريان انديشهها و معرفتها و اطالعها در

سازمان ممکن است .

 .5اصل بر«ماقال» و نه «من قال» است .بنابراین ،نه تنها نبايد ميان
اعضاى سازمان تبعيض قائل شد ،بلکه قوت سازمانى از اين نوع در اين

است كه هر عضو ،آن را عرصه آزاد ابراز انديشه بداند و انديشه خود را

اظهار كند .تبعيضها تضاد سازند و تضادها وقتى در درون يك سازمان پيدا
شدند ،در درون هر عضو ،او را گرفتار تناقضهاى فلج كننده مىگردانند.

اثرات ديگر تبعيضها را دورتر مطالعه مىكنيم.

 .6مىدانيم كه در غرب ،سخن از مرگ ايدئولوژيها و عصر «رهائى از

ايدئولوژيها» است .در حقيقت ،سازمانهاى سياسى ،در مقام حکومت،

بجاى جستن و يافتن نظرهاى تجربه كردنى ،احکام نظرى را به اجرا

مىگذاشتند .اين احکام ،در جريان اجرا ،نقد و تصحيحپذير نبودند و تنها

پس از ببار آمدن زيانهاى بزرگ و شکستهاى محتوم ،نارسائى احکام مسلم

مىگشت .همين تجربه تلخ را ايران تحت حاكميت واليت مطلقه فقيه

کردهاست .هنوز سازمانهاى سياسى نتوانستهاند ،دستكم ،مثل يك كارگاه
صنعتى عمل كنند .يعنى نظر را به فن قابل بکار بردن درآورند .در

حقيقت ،نظرى حق است كه از واقعيت بيايد و قابل بکار بردن به

روش تجربه باشد و در جريان تجربه نقد و تصحيحپذير باشد.

بنابراین ،سازمانى موفق مىشود كه در ارتباط تنگاتنگ با جامعه،
انديشهها را به روشهاى تجربه كردنى در آورد و به جامعه پيشنهاد

كند .عصرى كه از انسان خواسته مىشود به قالب دينى يا ايدئولوژيك
درآيد ،سپرى شدهاست .در آن عصر ،قدرت مانع از توجه به اين واقعيت

مىشد كه دين و مرام وقتى قالب مىشود ،با هدف خود در تناقض مىشود.
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با رشد انسان در تناقض مىشود .انسان را با خود در تناقض قرار مىدهد.

چراکه در قالب شدن يعنى تحت حاكميت مطلق زور درآمدن .

عصر جديدى كه از دوران مرجع انقالب بدینسو ،همچنان ،از آن

سخن مىگويم ،دستكم ،در رابطه انسان و انديشه راهنما دارد واقعيت
پيدا مىكند :انسان براى دين و مرام نيست ،دين و مرام براى انسان
است  .دين و مرام استقالل و آزادى ،تنها وقتى روشى تجربه كردنى ،براى

گذار از اكراه به الاكراه و رشد ،مىگردند ،بکار بردنى مىشوند .از اینجا،

 .7راهحلهائى كه سازمان مىيابد ،بايد قابل بکار بردن از سوى تمامى
اعضاى آن و تمامى مردم باشد و نياز به قدرت نداشته باشد .بلکه نياز به

نبود قدرت داشته باشد .اينگونه راهحلها ناگزير بايد براى همه مردم باشند

و تحول عمومى ،با تجربه كردن آنها ،به عمل آيد .خالصى از استبداد حاكم

و هرگونه زورمدارى ،در بنيادهاى اجتماعى ،بدين روش ميسر مىشود .زیرا
بهمان نسبت كه از بار زور رابطهها كم مىشود ،ساخت اجتماعى سازگار با

زورمدارى ،سست و سستتر مىگردد و سرانجام فرو مىريزد؛

 .8راهحلهائی که به روش تجربی بتوان بکار برد ،الجرم ،علمی و خالی از

ظن و گمان و خرافه خواهند بود .چون روش تجربی روشی است که،

درجریان تجربه ،غلطها قابل تصحیح میشوند ،پس روش کار سازمان و

اعضایش میباید علمی و عقالنی باشد؛

 .3در حال حاضر ،يك مشکل ايناست كه در جامعههاى غرب ،تميز
تمايلهاى راست از تمايلهاى چپ مشکل شدهاست .بدين لحاظ ،مردم
انتخاب واقعى ندارند .و از آنجا كه ايدئولوژى از اعتبار افتادهاست،

انتخابها بر محور شخصيتها بعمل مىآيند .ازاینرو ،مدح و قدح سالح

اصلى گشتهاست .رقيبها براى آنكه جامعه را قانع كنند كه تميز وجود
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دارد ،در هجوم به ضعفهاى يکديگر ،اندازه نگاه نمىدارند .شخصيتهاى

سياسى بسيارى قربانى اين روش شدهاند بدون اينكه اين روش مردم را به
شركت در انتخابات ،راغبتر کردهباشد .بسا از رغبت آنها نيز كاسته

است .چرا دو تمايل راهى براى بيرون رفتن از بن بست نمىجويند؟ زيرا
هر دو تمايل بر سر زمامدارى با يکديگر مبارزه مىكنند .اگر بنا بود يکى
از دو تمايل يا هردو آنها ،برای حل مشکل از راه مردم و با شركت مردم،

راهحل پيدا كنند ،مشکل راهحل پيدا مىكرد :راهحلها بايد از تضادهاى

اجتماعى بکاهند .سازمان سياسى كه بر پايه تضاد بوجود آمدهباشد ،همواره

به تضاد تقدم مىدهد و خود زندانى آن مىشود .عصر جديد ،عصرى است
كه در آن بايد به دو قرن بيراهه رفتن پايان بخشيد .زمان ،زمانى است كه

سازمانهاى سياسى در خدمت استقالل و آزادى ،سازمانهايى بايد بگردند

كه بر پايه تبعيض و تضادزدايى شکل بگيرند .اما

 .31موافقان تضادزدايى نيز مصلحت را در اين نمىبينند كه حق را حتى
با سازمان خود در ميان بگذارند .از همينجا زندانى مصلحتها مىشوند.

نيك كه بنگرى ،در همه جامعهها ،تضادها نه بر شالوده حقوق كه بر اساس

مصلحتها و تقدم بخشيدنها ،ايجاد شدهاند .در صورتى كه هر کس
تضادهاى محيط زندگى خود را شناسائى كند و در پى آن شود كه پايه و

مايه آنها را بجويد ،راهحل هم آسان پيدا مىشود و هم با رفع ابهامها ،جامعه
در بکار بردن راهحل شركت مىكند و تضادها ،بتدريج ،از ميان بر

مىخيزند .بدینقرار ،شناسائى تضادها و تشخيص مصلحت و يا تقدمى كه
آنها را ايجاب کردهاست ،در دستور كار يك سازمان سياسى است و اين كار
از آن نوع كارهااست كه شركت تمامى اعضاى سازمان و همکارى سازمان

با سازمانها و افراد غير عضو را ايجاب مىكند .دانستنی است که چون

مصلحت را قدرتمدار میسازد و جانشین حق میکند ،مصلحت همواره
جواز بکاربردن خشونت میشود .ازاینرو ،سازمان سیاسی که بنای کارش
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را بر مصلحتتراشی و بکاربردن مصلحت میگذارد ،به خشونت گرایش

پیدا میکند و عامل خشونتگستری میگردد؛

 .33بنابر ویژگی اول ،هرگاه مدار فعالیت سازمان سیاسی و در درون آن،
حق باشد ،اندیشه راهنمای و سازمان ،بدینخاطر که اعضاء را از روابط

قوا میرهند ،از محدود کنندههای دیگر نیز میرهند .یکی از مهمترین

محدودکنندهها ،دوگانگی تکلیف و حق و تقدم جستن تکلیف برحق
است .در سازمانهای سیاسی قدرتمدار ،عضو نسبت به سازمان وظیفه دارد
و در سازمان صاحب حقی نیست .سازمان در خدمت استقالل و آزادی،

به یگانگی تکلیف و حق قائل میشود و تکلیف را عمل به حق میداند و
سازمان محل تمرین عمل به حقوق میشود .و
 .32سازمان سیاسی هم جامعه مدنی محل زندگی و فعالیت خویش میکند
و هم با این جامعه ،رابطه آمر و تعیین کننده تکلیف با مأمور و مجری

تکلیف را برقرار نمیکند و به پیشنهاد کننده و شرکت کننده در بحث آزاد
برسر پیشنهاد بسنده میکند؛
 .31و برای اینکه سازمان پهنای الاکراه و محل عمل به حقوق باشد،
ضروراست که رابطه سازمان (رهبری کننده) ↔ اعضاء (رهبری شونده)

↔ هدف (سازمان تعیین میکند) جای به اعضاء (رهبری کنندگان) ↔
سازمان (وسیله) ↔ هدف (که اعضاء تعیین میکنند) بسپارد .و

 .34و از آنجا که ،در سازمانهای سیاسی ،الجرم ،بطور مداوم «دستور

حزبی» صادر میشوند ،دلیل درستی هر دستور در خود آن و نه در مقام
صادرکننده باید باشد .ازاینرو ،اجراکنندگان حق انتقاد آن را دارند؛
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 .35بنابر اینکه سازمان سیاسی با هدف استقالل و آزاد و رشد بر میزان
عدالت اجتماعی است ،فراخنای تمرین خودانگیختگی است ،سازمان
سیاسی درخور این هدف ،رساندن میزان خودانگیختگی را ،در سازمان و
در جامعه ،به حد مطلوب ،وجهه همت خویش میکند؛

 . 36در بخش اول دیدیم که از جمله انتقادها به دموکراسی و سازمانهای

سیاسی ،یکی این بود که دموکراسی نظامی است که ،درآن ،بنیادها بشیوه

دیکتاتوری اداره میشوند .در دموکراسی بر اصل انتخاب ،منتخبان

جانشین انتخابکنندگان در اعمال حق حاکمیت میشوند .اگر فرض شود
در سطح جامعه اسباب برقراری آن نوع دموکراسی نیست که هر شهروند

خود حق رهبری و حاکمیت خویش را بکاربرد ،در سطح سازمان سیاسی

این اسباب را میتوان فراهم کرد .بدینقرار ،هرگاه در دموکراسیها
براصل انتخاب ،سازمانهای سیاسی و دیگر بنیادها دموکراسیهای

شورائی و یا دستکم ،دموکراسی براصل مشارکت در مرحله اتخاذ

تصمیم بگردند ،یک تحول بس بزرگ بسود استقالل و آزادی انسان
و رشد او و بسا انقالبی در نظام اجتماعی جامعه است .بنابراین،
 .37برخورداری اعضای سازمان از حقوق خویش ،کامل باید باشد .یعنی
عضویت در سازمان نه چشم پوشیدن از حقی را ایجاب کند – که ممکن

نیست زیرا چشم پوشیدن از حقی جز غفلت از آن حق و حقوق دیگر

نیست – و نه تجزیه حقی از حقوق ،بخصوص حق رهبری را :دستکم،
در مرحله تصمیم ،هر عضو ،بخشی از حق رهبری خویش را به رهبری
سازمان باز نمیگذارد؛

 .38بنابراین که حق یک تعریف دارد اما برداشتهای انسانها از آن یکسان
نیست و بنابراین که اعضای سازمان با عضویت در سازمان ،از حق
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اختالف چشم نمیپوشند و ،الجرم ،تمایلهای گوناگون پدید میآیند .در

بخش اول دیدیم که این مشکل یکی از مهمترین مشکلهائی است که

سازمانهای سیاسی بدان گرفتارند .حل مشکل به ایناست که اندیشه

راهنما ویژگیهای برشمرده در فصل اول همین بخش را داشته باشد
و بحث آزاد را روش همه روزه کند .و

 . 33زبان در سازمان و زبان سازمان با مردم و با سازمانهای دیگر زبان
آزادی با ویژگیهای برشمرده در بخش اول بگردد .سازمان باید محل تمرین
این زبان باشد؛

 .21روشن است که هر سازمان سیاسی ،جاذبه و دافعهدارد .از مشکلهائی
که سازمانهای سیاسی بدان گرفتارند ،یکی جذب و دفعها بر محور قدرت

است .اتحاد و بریدن از اتحاد بس رایج است .نتیجه اغتشاش در هویت

سازمانهای شرکت کننده در جذب و دفعها است .هرگاه ویژگی سازمان

های سیاسی میزان شدن حق و نه قدرت ،در جذب و دفع بگردد،
به ترتیبی که هم بهنگام جذب و هم بهنگام دفع ،برحق بایستند،

به سخندیگر ،براصل موازنه عدمی ،در جدائی نیز تقدم نجویند،
بسا مشکل حل میشود؛

 .23هرگاه پدیدآورنده یک سازمان سیاسی ،نه روابط قوا که حقوق باشند،
حق دوستی در شکل گرفتن سازمان و در روابطی که اعضای سازمان

بایکدیگر برقرار میکنند و نیز محل عمل و نقشی که سازمان در جامعه به

خود میدهد ،معیار میگردد و سازمان محل فعال شدن استعداد دوستی
اعضاء میگردد .این معیار ،با معیار دیگری که مبشر امید بودن،

بنابراین ،شرکت فعال سازمان در رشد جامعه ملی و خودداریش از
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شرکت در پیشخور و از پیش متعینکردن آینده است ،همراه میشود

و باهم کاربرد پیدا میکنند .و

 . 22به یمن ویژگیهای باال و ویژگیهای دیگر رهبری و سازمان سیاسی که
در این فصل تشریح خواهند شد ،سازمان سیاسی هویتی بطورکامل شفاف

پیدا میکند .سازمان سازگار با هدف استقالل و آزادی و رشد برمیزان

عدالت اجتماعی ،ابهام زدائی از خود و از پندار و گفتار و کردار
خویش را روزمره و دائمی میکند تا که همواره ،اعضای سازمان
الگوهای زندگی در استقالل و آزاد و بر راست راه رشد و خود
سازمان ،الگوی نظام باز و تحول پذیر بگردد و بماند:

 .2سازماندهی سازگار با انسان بمثابه مجموعهای از
استعدادها:
 .3شش نوع استعداد و شش نوع کار:
انسان مجموعهاى از استعدادها است .اين استعدادها هستند كه
آدمى را به مجموعهاى از كارها بر مىانگيزند .بدين كارها است كه

استعدادها رشد مىكنند .رشد انسان همان رشد استعدادهاى او و نيروهاى

محركهاى است كه حاصل فعاليت استعدادها هستند .بدینقرار ،رشد خود
انگیختهاست .در حالت طبيعى ،رشد جريان پيوستهاى ،دستکم ،از 6
نوع كارها است:

 .3كار رهبرى :در حالت فطرى ،سازماندادن به رشد خودجوش از راه

سازمان دادن به كارهائى انجام میگیرد كه ،به حکم استعدادها ،در محيط
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طبيعى و اجتماعى زيست بايد كرد و نيروهاى محركهای که باید تولید کرد

و بکاربرد؛

 . 2كار در قلمرو باور :بخاطر نياز به اصول و انديشه راهنما و ارزشها و

معيارها و اخالق و معنويت.

 . 1كار فرهنگى يا ابتکار و ابداع و خلق :در حالت طبيعى استعدادهاى
انسانى از جمله استعداد ابتکار و ابداع و خلق هم ترجمان استقالل و

آزادى فطرى انسان هستند و هم نياز به فراخناى آزادى يا الاكراه دارند.
هنر آن آفريده انسان است كه او را از محدوده ممکن به ماوراى آن مىبرد

كه بنا به عادت ،قلمرو ناممکن گمان مىرود :افزودن پهنای ناممکن بر

عرصه ممکن؛

.4كار آموزش و پرورش :در آدمى ،استعداد آموزش و پرورش هست .اما
كارهایی كه استعدادهاى ديگر مىكنند نيز نياز به آموختن دارد .ازاینرو،
انسان بطور خودانگیخته ،دانشآموز و دانشجو است.

 .5كار دوست داشتن :انسان موجودى انسگیراست .هر انسانى ،بطور
خودجوش ،در پى انسگرفتن ،دوست داشتن و دوست داشته شدن است.
خانواده را فعاليت اين استعداد پديد مىآورد .جامعهها را اين استعداد و

كارهایی كه انسانها را به انجامشان برمىانگيزد ،پديد مىآورند .از اینجا

است كه تضاد را اصل راهنما كردن ،بيگانه شدن از فطرت است .از این

جا است كه هر كس بنام انس گرفتن ،پيوند دوستی را بشکند،

دروغگو است .از اینجا است كه هركس رابطهاى را ايجاد مىكند،
نخست بايد از خود بپرسد با چه هويتى وارد رابطه مىشود؟ با ورود

در رابطه جديد ،هويت پيشين را از دست مىدهد يا نه و هويتى كه

پيدا مىكند ،چگونه هويتى است؟ آيا مىتوان هويتى را از دست داد

كه بر دوستی بنا شدهاست ،براى ساختن هويت ديگرى كه باز بر
دوستی بنا مىشود؟ ضابطه عدالت به آدمى كه چنين مىپندارد،

امکان مىدهد ،پيشاپيش ،پاسخ راست را بداند :هيچ پيوندى
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نمىگسلد مگر به زور (در اشکال گوناگون ،از جمله فريبهاى
عاطفى ،دروغ و .)...بنابراین ،خروج از هويت به زور و ورود در

هويت جديد نيز به زور انجام میگیرد .درحقیقت ،اگر دو طرفى كه

پيوند جديد ايجاد مىكنند نقش عامل خارجى را در گسستن پيوندهاى
پيشين بازى نكرده بودند ،پيوندها بر جا مىماندند .بنابراین ،دو عاملى كه

پيوند جديد را مىسازند ،آلت زور هستند و نمىتوانند در پيوند جديد،
عامل زور را دخالت ندهند .به سخن ديگر ،آن کس که در جدائی پیش

قدم میشود ،پيوند دوستی را مىگسلد تا رابطهاى بر مدار زور بنا

كند .در نزديك به تمام موارد ،زبان فريب مانع از آن مىشود كه فريب
خوردگان بدانند پیشقدم شدن درگسستن پيوند تنها با خود سپردن به

قدرتمداری و زوردرکارآوردن ممکن میشود.

بسيارتر از بسيارند آنها كه از اين واقعيت غافلند كه اين استعداد انس

و دوستی است كه انسانها را به جمع شدن در انواع سازمانها ،از جمله
سازمانهاى سياسى ،بر مىانگيزد .پس محيط سازمان را محيط انس و

دوستى كردن و مراقبت در وارد نشدن زور به درون سازمان ،كارى است كه

همه اعضاى يك سازمان (خواه سازمان خانواده باشد يا يك سازمان سياسى

و يا غير اينها) بايد بيشترين بها را به آن بدهند.

.6كار اقتصادى :غير از آنكه انسان نيازهایی دارد و برآوردن آنها ،به توليد
كاالها و خدمتها ميسر مىشود ،استعدادى در آدمى وجود دارد كه او را

به استخدام محيط زيست (زمان و مکان) توانا مىكند ( .)271كار

اقتصادى كه در اینجا از آن بحث بمياناست ،اين كار است .اگر كار اين

استعداد ،خوب انجام بگيرد ،كارهاى استعدادهاى ديگر نيز خوب انجام

مىگيرند و انسان جامعيت خويش را بدست مىآورد:

 . 633اقتصاد زمان و مکان ،اين دو را زمان و مکان در خور فعاليت

خودانگیخته استعدادهاى انسان كردن است .رابطه آزاد برقرارکردن با زمان

و مکان ،يعنى زمان و مکان انديشه و عمل را بىنهايت دانستن و كردن.
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در واقع ،انديشه و عمل مستقل و آزاد ،بطور خودجوش ،زمان و مکان را

بىنهايت مىكند .

با آنكه پيش از اين ،توضيح دادهام بهنگام انديشيدن و ايجاد كردن

چسان زمان و مکان بىكران مىشوند ،دراينفرصت ،توضيح را كامل

مىكنم :از كارهاى ششگانه ،كار انديشيدن بقصد خلق ،به آدمى امکان
مى دهد فرق رابطه استقالل و آزادى خویش را با زمان و مکان ،از رابطه
زور برقرار کردن با زمان و مکان ،تميز دهد .بدينترتيب :كارهاى ششگانه

بطور خودانگیخته انجام مىگيرند .تنها وقتى پاى زور بميان مىآيد ،يك يا

چند كار انجام نمىگيرد يا نمىگيرند و يك يا چند كار بيشتر وقت را به
خود اختصاص مىدهد يا مىدهند .استعدادهائى كه فعاليتهاشان متوقف

شدهاند ،آدمى را به جبران بر مىانگيزند .جبران از راه تخيل و خواب انجام

مىگيرد .اگر خوانندگان خوابها و خيالهاى خويش را بر پايه اين  6كار
دسته بندى كنند ،زود و روشن ،پىمىبرند كدام استعدادهاشان بيکار

ماندهاند .زمان و مکان و اسباب و امکاناتى كه در عالم واقع ،از آدم دريغ

شدهاند ،در خواب يا خيال ،در اختيار انسان قرار مىگيرند .بسا مىشود كه
خواب و خيال كفايت نمىكنند ،نياز به مخدرها پيدا مىشود .فشارهاى

استعدادهاى بيکار تنشهاى روانى شديد بر مىانگيزند و استعمال مخدرها

بيشتر مىشود .اگر انسانها مىدانستند مخدرها درمان نيستند ،درد افزا
هستند ...

اينك آزمايش ديگرى را انجام بدهيم :پيش از اين توضيح دادهام كه

آدمى بهنگام انديشيدن و ايجاد كردن ،محدوديت زمان و مکان را از ياد
مىبرد و زمان و مکان نامحدود (فراخناى الاكراه) را بازمىيابد .اما بيان

رساتر ايناست كه در زمان انديشيدن ،آدمى با هستى اينهمانى پيدا مىكند.
چنانكه پندارى هستى در وجود او مىانديشد و خلق مىكند .هركس بعد
از انديشيدن ،از خود بپرسد :بگاه انديشيدن ،در كدام زمان و مکان بوده
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است ،با كمال شگفتى ،مىبيند از محدوده زمان و مکان بيرون بودهاست.

ازاینرو ،حالت انديشيدن ،حالت استقالل و آزادى است .

بدینقرار ،وطن دوستى ازآنرو در هر دين و مرام استقالل و

آزادى ،حق و ارزش است كه انسان در محيط انس ،در انواع كارها،

با هستى اينهمانى پيدا مىكند .به سخن ديگر ،استقالل و آزادى،
بنابراین ،جامعيت مىجويد.

 .632در رابطه زور با زمان و مکان ،دو احساس هيچگاه آدمى را ترك

نمىگويند :احساس تنهائى و كوتاه يافتن زمان .رابطه زور با زمان وقتى بر
قرار مىشود كه زور آدمى را از پرداختن به كارهائى كه استعدادهايش

ايجاب مىكنند ،باز مىدارد .در حقيقت ،در رابطه زور با زمان ،انسان
زمان را در زمان عمل كوتاه مىكند و هستى را در دلخواه زور ناچيز

مىگرداند .از اینجا،

وقتى رابطهاى كه ،در آن ،انديشه و عمل انجام مىگيرند ،رابطه

استقالل و آزادى با زمان و مکان است ،نه تنها انسان با هستى اينهمانى

پيدا مىكند ،بلکه زمان و مکان نيز حدود خود را از دست مىدهند .جلب
توجه خواننده به فرق خيال با انديشه ،بجاست :در خيال ،آدمى مىتواند

حدود زمان و مکان را دور و دورتر ببرد اما نمىتواند حدود آنها را محو

كند .بدینخاطر خيال نمىتواند جانشين انديشه بگردد .بهر رو ،وقتى
رابطه رابطه زور با زمان و مکان است ،زمان در لحظه و مکان در

نقطه ،ناچيز مىشوند .عرفان بر اصل موازنه عدمى« ،آن» را ابديت و

نقطه را بىنهايت كردن است .بدینقرار ،آن انديشهاى كه از بند تعلقات و
مالحظات آزاد است ،حق است و حق هستى شمول است.

بدينسان ،كار اقتصادى رابطه با زمان و مکان را به ترتيبى سازمان

مىدهد كه استعدادهاى ششگانه ،فعاليت خودجوش خود را از دست
ندهند و نيروهاى محركه كه اين فعاليتها ايجاد مىكنند ،بکار رشد آنها
بيايند .انسان وقتى در فطرت خويش است ،بطور خودانگیخته ،رابطه را
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رابطه استقالل و آزادى خویش با زمان و مکان مىكند .استعداد اقتصادى
وقت و امکانها را چنان تنظيم مىكند كه هريك از استعدادها زمان الزم
براى انجام كار خود را پيدا كنند و انسان مستقل و آزاد ،در بىكران

الاكراه ،رشد كند.

 .2سه نوع سازمان بر سه اصل راهنما:
اينك ،با توجه به واقعيتى كه به شناخت آمد ،مىتوان نمونههاى نوعى

سازمانهاى سياسى را شناسائى كرد:

● سازمانهائى كه بر اصل ثنويت تك محورى بنا مىشوند :در اين سازمانها،
از اعضاء اطاعت مطالبه مىشود و تمامى زندگانى هر عضو را سازمان

«برنامه گذارى» مىكند .بسا ،در بيرون از سازمان نیز ،از كارهاى ششگانه

ممنوع مىشوند .در اين سازمانها ،با جعل انواع اشتغالها ،تمامى وقت
اعضاء را پر مىكنند .سازمان توتاليتر ،با تعيين محدوده و نوع فعاليتهاى
اعضاى خود ،از انسانها ،آلتها مىسازند .نظامهاى توتاليتر نيز ،با جامعهها،

همانند سازمانهاى توتاليتر عمل مىكنند :زمان و مکان محدودهاى هستند

كه زور بوجود مىآورد .در آن نيز ،انسان استقالل و آزادى انجام كارهائى
را كه استعدادهايش مىطلبند ،ندارد .بلکه انواع كارهایی كه اعضاء بايد

بکنند را سازمان (براى اعضاء) يا دولت (براى اعضاى جامعه) معين

مىكنند.

● سازمانهاى سياسى كه بر اصل ثنويت دو محورى بنا مىشوند :در این

سازمانها ،در دو كار ،يکى كار رهبرى و ديگرى كار در قلمرو انديشه
راهنما و روش ،اختيار با رهبرى است .به سخن ديگر ،براى اعضاء ،رابطه
با زمان و مکان ،رابطه زور با زمان و مکان است .چهار نوع ديگر كارها

در بيرون سازمان و در اختيار هر عضو هستند .با وجود اين ،اگر عضوها،

كارهاى ديگر را نيز در همان رابطه زور با زمان و مکان انجام بدهند ،از

رشد مى افتند و اگر این رابطه را رابطه استقالل و آزادی خود با زمان و
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مکان بگردانند ،انديشه و عمل خويش را گرفتار تناقض و اغتشاش

مىكنند (دو زندگی ،یکی زندگی درون سازمانی و دیگری زندگی برون
سازمانی) .تمامى سازمانهاى سياسى از اين نمونه ،با اين مشکل روبرو

هستند .در بخش اول دیدیم که راهحلهائى نيز جستهاند كه گره از مشکل

نگشودهاند.

●اگر سازمان سياسى بر اصل موازنه عدمى بنا شود و انديشه راهنماى آن

ویژگیهائی را داشته باشد كه برشمرده شدند ،در دو كار ،يکى كار رهبرى و
ديگرى كار در قلمرو انديشه راهنما و روش ،رابطه ،رابطه استقالل و آزادى

انسان با زمان و مکان مىشود و بنوبه خود ،براى كارهاى ديگر نيز ،رابطه
را رابطه استقالل و آزادى او با زمان و مکان مىگرداند .بدینقرار،
عضويت از راه انديشه راهنما ،وقتی این اندیشه بیان استقالل و آزادی

است ،سازمان را فضاى باز الاكراه مىگرداند.

بدينسان ،سازمان سياسى بر اصل موازنه عدمى و انديشه راهنمائى

در خور اين اصل ،هدفى جز استقالل و آزادى نمىتواند داشته باشد .وسيله

و روشهائى كه اين سازمان در جامعه بکار میگیرد ،باید به کار تغيير دادن
رابطه قدرت با زمان و مکان به رابطه استقالل و آزادى انسان با زمان و

مکان براى تمامى شهروندان بیایند .بدين تغيير است كه نظام اجتماعی

مىتواند در جهت باز و تحولپذیر شدن و سازگار گشتن با دموکراسی
شورائی و مساعد با جامعيت انسان است ،تغییر كند .به اينترتيب:
 . 3در جریان رشد ،حاصل مجموع كارهاى انسان ،نيروهاى محركه (
عشق ،انسانها با دانش و كاردان و خالق ،انديشهها و ارزشها ،دانشها،

فنون ،سرمايه ،منابع و )...هستند .اين نيروها در صورتى كه به زور بدل

نشوند ،با خاصيت بر خودافزودن كه دارند ،به استعدادهاى انسانها كمك

مىكنند فعالتر شوند و بيشتر رشد كنند .اما اگر بنا بر تضاد شد ،به سخن
ديگر ،وقتى رابطهها رابطههاى قوا هستند ،بسته به شدت و ضعف تضادها،
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تولید نیروهای محرکه کاهش پیدا میکند و بخشى ،بيش يا كم ،از اين
نيروها ،به زور ويرانگر بدل مىشود .نيروهائى كه به زور بدل مىشوند نيز

بر خود مىافزايند و ويرانى بر ويرانى مىافزايند .مشاهده همه روزه زورى
كه در ويرانگريها بکار مىرود ،اهل خرد را به اين واقعيت راه مىبرد كه
كار رهبرى ،در اصل ،اداره فعاليتهاى استعدادهاى انسانى و نگاهداشتن

نيروهاى محركه در طبيعت خويش و بکار بردن آنها در جريان رشد است.
زنهار! انتقال رهبرى از انسان به يك مقام (رهبر سازمان ،رهبر انقالب

و ،)...همان از خود بيگانگى عمومى و عامل تبديل نيروهاى محركه رشد

به زور ويرانگر است .

رهبرى كه كارش اداره فعاليتهاى استعدادهاى انسانى و نگاهداشتن

نيروهاى محركه در طبيعت خويش و بکار بردنشان در جريان رشد است،

با كاستن از بار زور رابطهها و رفع تضادها ،از عهده مهم زير بر مىآيد:

 .2تجربه قرن بيستم مىگويد انتقاد كنندگان سازمانهاى سياسى برحق

بودهاند .زيرا سازمانهاى سياسى كه به «ضديت با» تقدم مىدادهاند و

مىدهند ،ناگزير ،از سر راه برداشتن ضد خويش و انجام دادن مطلوب خود
را در گرو دست يافتن به قدرت مىدانستند و مىدانند .تقدم دادن به

تحصيل قدرت ،هم از آغاز و بسيار زودتر از آنكه قدرت بدست آيد ،انسان
را مادون سازمان و ارزش او را برابر با زورى مىكند كه مىتواند بشود و

در اختيار سازمان قرار بگيرد.

بدينسان ،تقدم دادن به تضاد و خصومت ،بدون اصل راهنما كردن

ثنويت تك محورى ،ميسر نمىشود .بر اين اصل و با هدف گرداندن قدرت،

سازمان سياسى دستگاه تبديل استعداد رهبرى اعضاء و نيروهاى محركه به

زور مى شود .در حال حاضر ،سازمانهاى سياسى نيز كه كمتر بر ضد
سازمانهاى سياسى رقيب و يا دولت و بيشتر براى رسيدن به هدفهائى هستند
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كه پيشنهاد مىكنند ،بخشى از استعدادها و نيروهاى محركه را به زور تبدیل

میکنند.

جانبداران ديالکتيك تضاد نيز مىدانستند حق با قرآن است و تضاد

مطلق ،فساد و مرگ زود رس مىآورد ( .)274تضاد را در «بطن وحدت»

قرار مىدادند زيرا مىدانستند قهر مطلق از تضاد مطلق ،به تصور مىآيد و
بر فرض تحقق ،در جا مىميراند .اما آيا عدم خشونت مطلق متصور است؟

پاسخ مفصل را کتاب عدالت اجتماعی ،دادهام .در اینجا ،به اين مختصر

بسنده مىكنم كه اگر در جامعهها و ميان جامعهها با يکديگر و ميان انسان

با طبيعت و ميان انسان با خود ،روابط قوا وجود نداشتند ،اين پرسش محل

پيدا مىكرد .اما در جهانى كه نيروهاى محركه ،در شکلهاى گوناگون ،به

زور بدل مىشوند و بکار مىروند ،گاندىتر از گاندى شدن و بنا را بر عدم
خشونت مطلق گذاشتن ،سبب استقرار استبداد فراگير و توسعه قهر و بسا

مرگ يك جامعه مىشود .زيرا زورگويان هرگاه با مقاومتى روبرو نشوند ،به
زيادت طلبى خود ميدان مىدهند .زيادت طلبى خاصيت بر خود افزائى

زور است .ازاینرو ،تنها وقتى مقاومتها مانع مىشوند ،قدرت ناگزير از
انحالل مىشود .آن پندار كه گويا مقاومت موجب هار شدن قدرت زورگو

و زيادت طلبيش مىشود بر خطا است .چراکه زور ،در اصل نيروى سازنده

اياست كه ويرانگر شدهاست .بنابراین ،فعال و بر خودافزا است .پس
زيادتطلبى زور دو عامل دارد :يکى در خود او (خاصيت بر خود افزودن)

و ديگرى ،استقامت نكردن در برابر زورگو .مقاومت نكردن به زورگو

امکان مىدهد نيروها را بستاند و به زور بدل كند و در ويرانگرى بکار برد.

با اينهمه ،زورگويان نيز مىدانند اگر نيروهاى محركه خود را به زور بدل
كنند ،نخست اساس حيات خويش را ويران مىكنند .ازاینرو ،نيروهائى

را كه به زور بدل مىكنند ،از آنها مىستانند كه ،بدون مقاومت ،خود را

چون موم ،در اختيار آنها قرار مىدهند .راستى ايناست كه ادامه حيات هر
قدرت مسلطى در گرو نيروهاى محركهاياست كه از زير سلطهها مىستاند
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و به زور مرگ و ویرانیآور بدل مىكند .ازاینرو ،توان حياتى هر سلطه
گرى نسبت معكوس دارد با شدت مقاومت زير سلطه .بدينخاطر ،جهاد
برتر ،جهاد با قدرت ستمگر است .اما براى آنكه بکار بردن قهر براى خنثى

كردن زور زورگو ،به نوبه خود ،به تجديد زورگوئى در شکلى ديگر
نيانجامد و قهر زدائى بگردد ،هر عضو سازمان ،همواره بايد در سه جهاد
باشد :الف .جهاد اكبر براى آنكه رابطه خود را با زمان و مکان رابطه

خویشتن مستقل و آزاد با زمان و مکان بگرداند و استعدادهايش ،همه،
فعال شوند .و ب .جهادافضل براى آنكه دولت مستبد جاى خود را به

دولت حقوقمدار بدهد و ج .جهاد يا مبارزه عمومى با زور مدارى در جامعه

و بکاربردن مداوم قواعد خشونتزدائی ( .)275در اين سه جهاد ،اصل
بر زور و خشونتزدائى ( )276است
:

 .1بر سازمان سياسى است كه دستگاه توليد و بکار بردن زور نشود و در

درون و بيرون خود ،همواره ،دستگاه زورزدائى باشد .در سازمان ،به مبارزه

با كيش شخصيت و به رعايت اخالق ،يعنى انطباق كردار با انديشهراهنما،
بيشترين بها را بدهد .به سخن ديگر ،در درون سازمان ،همواره ،انسان بر

سازمان تقدم داشته باشد .و اين تقدم موكول است به این است که انديشه
راهنما در مالکيت رهبرى سازمان نباشد .اگر رهنمود قرآن« ،جهاد

كنيد تا دين از آن خدا شود» ( )222رعايت مىشد امروز

جامعههاى مسلمان ،مستقل و آزادترين و پيشروترين جامعهها
بودند .اما در اين جامعهها ،بيشتر از جامعههاى غرب ،دين و
انديشه راهنما در مالکيت قدرت است .پس بايستهترين كار ايناست

كه حق و تكليف هر كس بدانيم كه يافتن دين يا باور حق ،كارى

است كه او خود بايد انجام دهد .اين دين را نيز ملك خويش نشمارد
بلکه راهنماى انديشه و عمل خويش بداند .غير از خاصههایی كه دين

يا باور استقالل و آزادى دارد و بدانها ،هر كس مىتواند باور راهنمائى
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که بیان استقالل و آزادی است را بيابد ،ضابطه و محك ديگرى نيز ،در

اين مطالعه ،در اختيار قرار گرفت :دين حق ،رابطه انسان با زمان و مکان
را رابطه خودانگیختگی او با زمان و مکان مىكند .استعدادهاى انسان
فعال و انسان دائم شاد است .پس احساس تنهائى و احساس نارضائى از

كار خود ،عالمت آناست كه اصل و باور راهنما ،اصل و باور آزادى
نيستند.
 .4سازمانى كه بر اصل موازنه عدمى بوجود مىآيد ،در مبارزه برسر قدرت
بکار نمی آید .نخست به این دلیل که این سازمان وسیله و رهبری کننده

اعضاء هستند .حال آنکه وقتی هدف قدرت و فعالیت سیاسی در مبارزه
برسر قدرت ناچیز میشود ،شركت در مبارزه بر سر قدرت ،ايجاب مىكند
سازمان ،در واقع قدرت ،بر انسان تقدم و حاكميت پيدا كند .سازندگان

این سازمان میدانند که آن مبارزه فساد و فريب است و بايد از آن اجتناب
كنند .به سخن ديگر ،هيچگاه نبايد در بکار بردن زور پيشقدم شوند و هرگز
نبايد قدرت را بخواهند زیرا به قيمت چشم پوشيدن از نظام باز و آلت

شدن خویش تمام میشود.

سازمانى كه بدينسان ،استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت

اجتماعی را هدف مىكند ،بر سر راه ،با سازمان يا سازمانهاى سياسى روبرو
مىشود كه هدف را رسيدن به قدرت كردهاست يا كردهاند .اين سازمان يا

سازمانها برآنند كه هدف وسيله را توجيه مىكند و براى رسيدن به قدرت،
دست زدن به هركارى را روا مىدانند .بنابراین ،مبارزه با اين سازمانها

احترازناپذير مىشود :نبايد گذاشت سازمانى كه به قدرت تقدم مطلق

مىدهد ،بر دولت دست پيدا كند زيرا بساط واليت مطلقه را خواهد گسترد.
چنانكه سازمانهائى از اين نوع ،اين بساط را گستردند.

چاره آن است كه واليت ازآن مقام تصميم باشد و مقام اجرا ،جز

اجراى تصميم ،نقشى پيدا نكند .مقام اجرا ،بر الف .انديشه راهنما و ب.
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بر وسائل تبليغاتى و ج .بر بودجه سازمان و د .ساخت سازمان و تعيين

سلسله مراتب آن و گماشتن «آل» خويش بر آنها و ه .بر روش فعاليت
سازمان و و .بر هدف سازمان و ز .بر قوه قضائى سازمان و ح .بر اعضاى

سازمان و بکار بردن سازمان به دلخواه ،و ط .بر جريانهای آزاد انديشهها

و دانشها و اطالعها و ی .بر قائل شدن تبعيضها بسود خود و مقامات

اجرائى و يا اعضائى از سازمان ،نبايد اختيار داشته باشد .تا سازمان تغيير

جهت ندهد و مسير خويش را بسوى هدف كه استقالل و آزادى و رشد بر
میزان عدالت اجتماعی است ،راست راه بگرداند.
 .5دو پرسش مىمانند :سازمانى كه استقالل و آزادى و رشد بر میزان

عدالت اجتماعی را هدف خود مىكند چگونه از دست يافتن زورمداران
بر دولت ،جلوگيرى كند و اگر مبارزه براى در دست گرفتن دولت را هدفى
نشمارد كه وسيله رسيدن به هدف اصلى سازمان است ،آيا ناگزير نمىشود

يکى از دو كار را بکند؟ :يا انصراف هميشگى از شركت در مبارزه براى
در دست گرفتن اختيار دولت بقصد تغيير ساخت و هدف آن و يا دائم

نقش مخالف را بازى كردن و مبارزه دائمى كردن با سازمانهاى سياسى كه

دولت را در دست مىگيرند .اگر از مبارزه بر سر در دست گرفتن مهار

دولت منصرف شود ،كارش با جهادافضل تناقض پيدا مىكند .مگر اينكه
جهادافضل را در واكنش مخالف ابراز كردن نسبت به قدرت دولت

خالصه بداند .در اين صورت ،بايد دائم نقش واكنش را بازی كند و كار
خود را مبارزه با سازمانهاى سياسى بگرداند كه اداره دولت را در دست

مىگيرند .اما اگر كار خود را ضديت با اين نوع سازمانها بگرداند ،به
تضاد اصالت مىبخشد و بجاى آنكه دستگاه زور زدائى باشد ،خود دستگاه
توليد زور مىشود .آيا اين همان دور نيست كه براى بيرون رفتن از آن،
سازمانهاى سياسى ناگزير شدهاند دست يافتن بر دولت و اداره آن را راه

رسيدن به هدف بشناسند؟ در پاسخ گوئيم:
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 .6از سياست تعريفى ديگر بايد كرد :اگر نظر پزتیويستها را انتقاد كنيم
و بگوئيم كار دولت اجراى تصميم جمهور مردم است ،دولت سازمان

درخور خودانگیختگی (= استقالل و آزادی) و رشد بر میزان عدالت

اجتماعی را مییابد .سياست تدبیرهایی میشود بر وفق حقوق ،برای اداره
امور جامعه در جریان رشد برمیزان عدالت اجتماعی ،به روش تجربى .پس

دولت بنیادی است که بر وفق حقوق ملی و حقوق شهروندی،
سازمان مییابد و تصميم نمىگيرد بلکه تصميم جامعه را اجرا

مىكند .كارش بکار بردن نظاممند زور نيست بلکه زور و خشونتزدائى
است .بنابراین ،سازمانى است كه كارش پيشاپيش از ميان برداشتن روابطى

است كه قهر را توليد مىكنند و دولت را ناگزير از بکار بردن قوه قهريه

مىگردانند.

دولتى كه بخواهد سازمانى براى بهترين اداره جامعه باشد ،بنابراین

كه تصميم را مردم مىگيرند ،نمىتواند تركيبى از دين يا مرام  +قدرت
مالى  +قدرت نظامى و انتظامى باشد .چراکه ،بالدرنگ ،به استناد دين
مدارى ،تصميم را هم ،به انحصار ،از آن خود مىكند .تصميم با مردم
است بنابراین ،دين و مرام بايد از دولت جدا باشند .كثرت دين و مرام ،بر

اصل موازنه عدمى ،موجب نقد عمومى آنها و گرايش آنها به دين و مرام
استقالل و آزادى مىگردد.
 . 7اما آيا با جدا كردن بنياد دينى از دولت و نيز دين و مرام از دولت،
مىتوان به اين مطلوب رسيد؟ پيش از اين ،پاسخ اين پرسش را دادهام .در
اینجا ،بر آن پاسخ ،اين توضيح را نيز مىافزايم 6 :نوع كارى كه هر انسان،

مىكند ،نياز به باور راهنما دارد .كارهاى او را نمىتوان از كار استعداد
اندیشهراهنما یاب جدا کرد .پس نه كار سياسى و نه كار عشق ورزى و نه
كار علم و فن آموزى و نه کار هنرمندی و هنرورزی وهنرسازی و نه كار
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ابتكار و ابداع و خلق و نه كار اقتصادى انسان را مىتوان از باور راهنماى

او جدا كرد .جدا كردن همان و استعدادهاى او را از فعاليت در راست راه

رشد باز داشتن همان .بدینقرار ،براى آنكه يك عضو جامعه كار سياسى
خويش را موافق باور راهنماى خود انجام دهد ،بايد رابطه او با باور

خويش ،رابطه مست قيم باشد .اگر اختيار دين و مرام هر انسان در يد بنياد
دينى باشد ،دين ديگر از آن خدا نيست در مالکيت قدرت است .عصر

استقالل و آزادى انسان زمانى آغاز مىشود كه در همه جامعهها،
رابطه باور با قدرت قطع شود .انسانها نظام فكرى بازى پيدا كنند

تا باور آنها بتواند راهنماى كارهاى گوناگونشان بر صراط مستقيم

رشد بگردد .و

 . 3سازمانى از اين نوع انسانها ،اصل راهنمايش موازنه عدمى و هدفش

استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی و نقش اعضایش ،در

جامعه ،نقش «الگوى پندار و گفتار و كردار نيك» ( )278مىشود .نقش
اين الگو ايناست كه در درون خود و در جامعه ،جهت گرايش
همگان را از خشونت به عدم خشونت بگرداند.

از آنجا كه دولت منتجه قوا در درون جامعه و ميان جامعه با

قدرتهاى خارجى است ،گرايش آن به زورمدارى يا جهت يابى آن به زور

زدائى ،رابطه مستقيم پيدا مىكند با طرز فكرها در جامعه و اهميت زور
باورى در طرز فكرها .اگر جامعه مدنى بر پايه موازنه عدمى را جامعهاى
بدانيم كه ،در آن ،در طرز فكرها ،باور به زور وجود ندارد ،دولت نظامى

غير از نظام دموکراسی شورائی پيدا نمىكند .حتى اگر زورى كه از خارج
وارد مىشود ،زياد باشد .بدینقرار ،استقرار چنین دولتی نيازمند
فرهنگ استقالل و آزادی و اخالق استقالل و آزادی و توزيع
مسئوليت رهبرى در جامعه و شرکت دادن جمهور شهروندان در

رهبری است .در حقيقت ،هيچ نوع دموکراسی ،بدون آنكه ،به هر عضو
جامعه ،مسئوليت و حق و وظيفه رهبرى برسد ،قابل بر قرار كردن نيست.
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پس براى آنكه دموکراسی بر قرار شود ،استقرار حقوق انسان ،كافى نيست.

هر صاحب حقوق ،وظيفهها را عمل به حقوق بايد تلقى كند و حقوق
خويش را به عمل درآورد .بنابراین،

 .31براى آنكه سازمان سياسى جانشين افراد نشود و به بهانه انجام

وظائف ،اعضاء را آلت فعل نكند ،سازمان بايد محل زور زدائى از پندار
و گفتار و كردار بگردد .بايد محل زدودن زور از رابطهها بگردد .هر عضو
سازمان بايد مراقب باشد در رابطه خود با عضو ديگر ،زور بکار نبرد.

سازمان باید محل فعال شدن استعداد انس و دوستی و زبان اعضاء

باید زبان آزادی باشد .بکارانداختن استعداد دوستی و تمرین مداوم
زبان آزادی به سازمان و اعضای آن میدهد بطور مداوم تغییر کند

(= رشد) و تغییر دهد.

اين سازمان مىتواند اقليت مصلح بگردد و دو نقش اساسى را در

جامعه خود ايفا كند :واپس زدن فشارهائی که بقصد مداركردن زور
وارد میشوند و الگو و راه ياب جامعه گشتن در بيرون رفتن از

محدوده زورمدارى به فراخناى خودانگیختگی .كار دوم را از راه

حال كردن آينده جامعه ،در الگوئی که میشود ،انجام مىدهد.

سازمانى از اين نوع ،ديگر نه بر ضد سازمانهاى رقيب براى رسيدن

به قدرت كه براى يافتن و به اجرا گذاشتن بهترين سياستها ،آماده مىشود.

بهترين سياست كدام است؟ آن سياست كه به همه اعضاى جامعه امکان

مىدهد تركيب كارشان موافق استعدادهاى گوناگونشان باشد و نيروهاى
محركهاى كه پديد مىآيند ،در رشد بر میزان عدالت اجتماعی بکارافتند.

 .1از رهبری مساوی است با «بکار بردن قدرت» تا رهبری مساوی
است با قدرتزدائی:
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در دموکراسیهای موجود ،والیت با نخبهها است .در باره شخصیت

و نقش آن ،نظرهای گوناگون ارائه شدهاند (:)273

● افالطون به والیت مطلقه «فیلسوف اول» قائل بود و ارسطو به والیت

«قانونگذاراعلم و اعدل» .والیت مطلقه پاپ و فقیه مأخوذ از نظر ارسطو
است؛

● پزیتیوستها والیت را از آن دانشمندان میدانند .بنابراین ،مردم تنها می
توانند میان دانشمندان انتخاب کنند؛

● لنین والیت را از آن «حزب پیشآهنگ» و در واقع ،روشنفکران
بورژوائی میداند که برای خدمت به طبقه کارگر ،به طبقه خود خیانت می

کنند؛

نظر او ،دربر میگیرد نظر مارکس را که بنابرآن« ،مردان و زنان بزرگ

فرآورده جبر صیرورت جامعهها هستند» .

● تاریخ ساخته شخصیتهای بزرگ است :اینان قهرمانان تاریخ سازند
(کارالیل) و اینان روح تاریخ و زمانند (هگل)

● شخصیتها در ساختن تاریخ نقش دارند اما تنها سازندگان تاریخ نیستند.
کار سخت را مردمی انجام میدهند که تاریخ از نام و نشانشان نیز نمی

پرسد.

بنمایه این نظرها ایناست :چون کار رهبری «بکاربردن قدرت» است

و نباید قدرت در ستمگری بکاررود ،رهبری کننده میباید دارای بینش و

منشی باشد که نظر سازان برایش قائل میشوند .ایکاش نظر سازان این

ضربالمثل چینی را میشناختند و نیک فهم میکردند« :مرد بزرگ (=
صاحب والیت مطلقه) یک بدبختی همگانی است» .

باوجود این ،در زندگی روزمره ،رهبری نوع دیگری نیز وجود دارد که

در بکار بردن قدرت (=زور) ناچیز نمیشود:

● فعالیتهای استعدادهای آدمی و نیز فضلهای او ،در انجام گرفتن ،نیاز به
زور ندارند .نیاز به نبود زور و عمل به حقوق دارند.هرگاه جامعه نظام باز
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و تحول پذیری داشته باشد ،محل فعالیت استعدادها و بکار افتادن

فضلهای اعضای خود میشود .چنین جامعهای و چنین شهروندانی رهبری
میجویند که کارش زور و خشونت زدائی است :الگوی زندگی که عمل به
حقوق است و رشد میکند مستقلتر و آزادتر میشود و ،بدان ،رشدش

شتاب میگیرد .در بخش اول کتاب ،ویژه گیهای رهبریهای قدرتمدار را
شناسائی کردهایم .اینک ویژگیهای رهبری استقالل و آزادیمدار را

شناسائی میکنیم .بدیهیاست که ،هربار ،ویژه گیهای رهبریهای قدرتمدار
را نیز خاطرنشان میکنیم:

 . 3در وجود هر انسان استعداد رهبری وجود دارد و ،در حالت فطری،
(حالت عمل به حقوق ذاتی) استعداد رهبری فعالیتهای استعدادهای دیگر

را همآهنگ میکند بی آنکه ،زور محل عمل پیدا کند .جامعه باز و
تحول پذیر ،دارای آن نوع رهبری است که براین رهبری فطری

شهروندان خویش ،منطبق باشد.

این محک به ما امکان میدهد عیار قدرتگرائی رهبریهای موجود در

هرجامعه را معین کنیم؛

 .2رهبری قدرتزدا ترجمان و عامل پیشیگرفتن تولید بر مصرف
است تاکه نسلهایی که از پی یکدیگر میآیند ،همواره نیروهای

محرکه بیشتر و مدار زندگی بازتری پیدا کنند .دربرابر ،رهبریهای
قدرتمدار ،جملگی ،ترجمان زیادت مصرف بر تولید هستند .درهر چهار
بعد واقعیت اجتماعی (سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) ،هم

ترجمان و عامل زیادت مصرف بر تولید هستند .علت نیز ایناست که

زیادتطلبی سرشت قدرت است .بنابراین سرشت ،اندازه تخریب همواره
از اندازه ساختن پیشی میگیرد و پیآمدها دارد؛
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 .1رهبری قدرتزدا آیندهگرا است .الگو که انسان تالست  ،در جامعیت
خویش ،در پایان فراگرد رشد خودانگیختهاست .ازاینرو ،فعالیتهای زمان

حال را برای متحقق گشتن اینالگو تنظیم میکند .چنانکه همگان الگو
را سرمشق کنند و در پی فعلیت بخشیدن به جامعیت خویش بگردند.
مشخصه این رهبری ،درگذشتن مداوم از خویش و برانگیختن به
درگذشتن از خویش در جهت بازترکردن مدار زندگی و

برخوردارترشدن از استقالل و آزادی و دیگر حقوق.

دربرابر ،رهبری قدرتگرا گذشتهگرا است حتی وقتی راهبر رشد و

ساختمان جامعهای از رشد یافتگان میخواند .زیرا نه تنها امکان درگذشتن
از خود را به کسی نمیدهد بدینخاطر که به نفی خویش رضا نمیدهد،

بلکه رشد بمعنای خودانگیختهتر گشتن را نیز روا نمیبیند .زیرا موقعیت

خویش را از دست میدهد .در دموکراسیها ،حزبهائی که از این نوع
رهبری دارند ،گرفتار انحطاط میشوند ،چنانکه حزبهای کمونیست
اروپائی گرفتار این انحطاط شدهاند؛
 .4اما الگو از آرمان جدائی ناپذیر است .چراکه الگو بکار آن میآید که
آرمان را مشخص و دست یافتنی بنمایاند و بگرداند .ازاینرو ،رهبری

قدرتزدا ،امامی است که بکار آرمانی میآید که تمامی انسانها می
توانند میتوانند ازآن خود کنند و درکار متحقق کردن آن شوند.

دربرابر ،رهبری قدرتمدار تنها میتواند الگوی کسانی بگردد که

قدرتمداری را آرمان خویش میکنند .بدینقرار ،هر گاه در جامعهای،
قدرتمداری آرمان همگان بگردد ،میزان ویرانگری از اندازه بیرون

میشود و سبب انحالل آن جامعه میگردد ()281

 .5رهبری قدرتزدا ،بدینخاطر که همواره سطح تولیدها را از سطح

مصرفها باالتر نگاه میدارد و مازاد در اختیار نسل بعد میگذارد،
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پیشخور نمیکند .درعوض ،رهبری قدرتمدار بنای کارش بر پیشخور

کردناست .بعد اقتصادی این واقعیت را دقیق و شفاف مینمایاند :بنای
زندگی قسطی و نظام مزدوری ،بر پیشخور کردن و از پیش ،خویشتن را

گرفتار جبر رهبری قدرتمدار کردن است .در حقیقت،

 .6رهبری قدرتزدا ،از جبرها و تعینها میکاهد به ترتیبی که زمان به

زمان ،از تعیینها کاستهتر و فضای زندگی انسانها بازترگردد .به یمن این
رهبری ،کسی آینده خویش را پیش فروش نمیکند و پیشاپیش ،خویشتن
را گرفتار جبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،بنابراین ،پیرو

اندیشهراهنمائی که ویرانگری روزافزون را توجیه میکند ،نمیشود؛

 .7قدرت و ترس و از یکدیگر جدائی ناپذیرند .زیرا ترس پایه و مایه رابطه

سلطهگر – زیر سلطه را تشکیل میدهد .ازاینرو ،رهبری قدرتزدا بر
شجاعت که سرشت زندگی خودانگیختهاست ،بنا میجوید .این رهبری به

این بسنده نمیکند که ترسهائی را بزداید که رهبری قدرتمدار القاء میکند،
بلکه با از میان برداشتن تنگناها که ترس و یأسزا هستند ،به شجاعت

فطری انسان امکان بروز میدهد و ،بدان ،قدرت (= زور) را بیمحل می

کند.

دربرابر ،رهبری قدرتمدار ترس تراش است .زیرا اگر ترسها از میان

برخیزند ،رهبری قدرتمدار نیز از میان برمیخیزد؛

 . 8از ترسها ،یکی ترس از ناشناخته و دانش و فن و  ...و فضای جدید

است .ازاینرو ،رهبری قدرتزدا ابتلی و آزمون را روش همگان میکند
ناشناختهها را میشناساند و به یمن استعداد هنرورزی و هنرسازی ،فضاهای

جدید را به روی انسان میگشاید (.)283
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دربرابر ،رهبری قدرتمدار هم خود را نمیشناساند و هم ترس از تغییر

را القاء میکند:

« .3مترقی» و «مرتجع» و «چپ» و «راست» ( ،)282صفتهای دو

نوع رهبری از دیرباز تا امروز هستند .راستی ایناست که رهبری قدرتزدا

گذشته را نقد و سرمایه میکند .آندسته از سنتها را که حقوق هستند
ماندگار و بقیه را که قدرت ساختهاند ،میزداید .بدینسان،گذشته نقد شده
را نیروی محرکه و همراه نیروهای محرکه دیگر ،در رشد بکار میاندازد.

دربرابر ،رهبری قدرتمدار ،بنابر نیاز ،یا گذشته را نفی میکند و یا

گذشتهای را وسیله حذف حالی میکند که گذشته میخواند و یا در گذشته
میماند .درجامعههای مختلف ،انواع قدرتمدارها ،در قبال سنت و گذشته،
یکی از این تمایلها را برمیگزینند .آنها که گذشته را نفی میکنند تا «آینده

مطلوب» را بسازند ،از گذشتهگرائی خویش غافلند و بدیهی است که نمی

دانند به ساختن آن آینده توانا نمیشوند .چنانکه هیتلر و استالین و

موسولینی و  ...و پهلویها و خمینی ناتوان شدند.

 .31تافلر بر ایناست که نظام مسئلههای را که میسازد ،با موج بعدی

خود ،حل میکند .اما مسئلهها را رهبری قدرتمدار میسازد و تاوقتی این
رهبری برجا است ،مسئلهها نه تنها حل نمیشوند بلکه برهم افزوده می

شوند .زمان شهادت میدهد که مسئلهها برهم افزوده شدهاند و همچنان

برهم میافزایند .جز این نیز ممکن نیست .زیرا حل شدن مسئلهها یعنی
انحالل رهبری قدرتمدار.

ازاینرو ،رهبری قدرتزدا ،برای مسئلههای ایجاد شده توسط

رهبری قدرتگرا راهحل میجوید و پیشنهاد میکند .و چون نظام
اجتماعی را باز و تحول پذیر میگرداند ،قدرت بیمحل و مسئله نیز

ساخته نمیشود؛
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 .33هراندازه مشارکت جمهور مردم در رهبری ،بر وفق حقوق،
بیشتر ،رهبری قدرتزداتر و هراندازه مشارکت مردم کمتر ،رهبری

قدرتمدارتر است .هرگاه یک تن خود را صاحب والیت مطلقه

برجمهور مردم بخواند ،رهبری زور خالص برقرار است ( .)281استبداد

فراگیر همین است:
 .32بناباین ،محل عمل رهبری قدرت زدا ،جامعه مدنی بمثابه
جمهور شهروندان است .رهبری قدرتمدار نمیتواند در این سرا منزل
کند .زیرا قدرت نزد اقلیت متمرکز و بزرگ میشود و برضد اکثریت بزرگ

بکار میافتد .ازاینرو ،رهبری قدرتمدار نزد این اقلیت خانه میگزیند و

میکوشد دولت را ابزار خود کند؛

 .31بلحاظ زمان و مکان ،زمان قدرت هماکنون و مکان آن ،همینجا

است .بدین قرار ،بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت و پهنای اندیشه و

عمل ،نوع رهبری را معین میکنند .همانسان که ،در بخش نخست،

معلوممان شد ،در دموکراسیهای دارای نظام سرمایهداری ،زمان و مکان

رهبری قدرتمدار ،مدام کوتاهتر و محدودترمیشود ،زمان نیازمند رهبری
قدرتزدائی است که محل عمل را تمامی هستی و زمان عمل خویش را

بینهایت بشناسد .به یمن این رهبری است که اداره مردم ساالر جامعه
جهانی و بکارانداختن نیروهای محرکه در سطح جهان ،برای دست یافتن

به رشد همآهنگ جهانیان بر میزان عدالت اجتماعی ،همراه با عمران

طبیعت ،میسر میشود .در سطح هرجامعه نیز ،زمان و مکان برنامههای
پیشنهادی به جامعه ،از محکهائی هستند که عیار قدرتمداری و نیز قدرت

زدائی رهبریها را معین میکند؛
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 .34اما محدود کننده زمان و مکان عمل و نیز تعیین کننده محل عمل
رهبری قدرتمدار ،تضادها هستند .این نوع رهبری ،همانسان که مصرف

را بیشتر از تولید میکند ،بیشتر دفع و کمتر جذب میکند .حتی وقتی هدف
خویش را از میان برداشتن تضادهای اجتماعی میکند ،این تضادها را

تشدید میکند زیرا از آنها هستی میگیرد .و چون ،مانع قدرتمداری ،حقوق
هستند ،رهبری قدرتمدار دافع حقمدارها میشود.

دربرابر ،رهبری قدرتزدا ،دفع نمیکند و جذب میکند .می

توان پرسید :چرا دافع ضد حقها نیست؟ زیرا ،حقمداری سبب

میشود که زورمدار خود خویشتن را از رهبری قدرتزدا ،دفع کند.
بدینخاطر است که

 .35رهبری قدرتزدا خشونت زدائی را روش میکند .قواعد

خشونت زدائی را میشناسد و بطور مداوم بکار میبرد .دربرابر،
رهبری قدرتمدار ،بکاربردن خشونت را اجتناب ناپذیر میداند و راست

بخواهی ،در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی ،خشونت گستر است .و

 .36زبان رهبری قدرتزدا زبان آزادی است .کلمهها و جملههایی که بکار

میبرد ،بنمایهای از زور ندارند و بکار ویرانگری نیز نمیآیند .بکار ساختن
بنای دوستی و بازکردن مدار به روی خود و یکدیگر میآید و زبان او ویژه

گیهای دیگر زبان آزادی را نیز دارد.

دربرابر ،زبان رهبری قدرتمدار ،زبان قدرت است .بنمایه کلمهها و

جملهها از زور هستند و تنها بکار ویرانگری میآیند .بدینخاطر
است که زورمدارها در هر جمعی باشند ،عامل تخریب هستند .نمی

سازند و ویران میکنند.
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 .37اصل راهنمای رهبری قدرتزدا ،موازنه عدمی است .موازنه عدمی،
در کمال خویش ،یعنی جاذبه صد درصد و دافعه صفر درصد:

خداوند را آن جاذبه و این دافعه است ( .)214جذب شدن به او

خودانگیخته و دفع شدن ازاو ،از رهگذر تسلیم شدن به زورمداری

است .بدینقرار ،کسی که اصل راهنمای عقل او موازنه عدمی است،
هرگز در جداشدن تقدم نمیجوید و هرگاه قدرتمداری از او جدائی

گزید ،او بر حق میایستد و برعهد با حق وفا میکند.

وقتی اصل راهنمای رهبری قدرتمدار ،ثنویت تک محوری است ،او

توتالیتر است .و اگر ثنویت دو محوری است ،بنای کارش بر توازن قوا
است و سیاست را نیز هنر برقرارکردن توازن قوا بسود خود میداند

( .)215رهبریهای در دموکراسیها بر اصل انتخاب از این نوع هستند.

این دو رهبری ،ویژهگیهای دیگر نیز دارند که در قسمتهای زیر ،

بازشان میشناسیم:

 .4ویژه گی رهبری قدرتزدا شفافیت و ویژه گی رهبری قدرتمدار
ابهامگرائی است:
بیگمان ،مشکلتر از همه مشکلها ،مشکل ابهام است .در تاريخ همه
ملتها ،انواع راهحلها مطالعه شدهاند .در حال حاضر ،در جامعههاى غرب،

نبود شفافيت و بود ابهام مشکلى است كه همچنان راهحل نمیجوید.

باوجود اینکه شفافگردانی خواست همگان گشتهاست و ابهام حاكم
فساد و بیاعتمادی مردم به سازمانهاى سياسى را ببار آوردهاست.

در پرده بودن اگر نه تمامى سازمان و فعاليتهاى حزبها و جمعيت

هاى سياسى ،که بخش هائى از آنها ،مشکل اول در همه جامعهها است .با
اين تفاوت كه در همه جا ،ابهامها يك محتوا و يك شکل را ندارند:
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در غرب ،شفاف نبودن بودجه سازمانهاى سياسى و روابط درون و

برون سازمانى ،از عوامل فسادگسترى است و در ايتاليا ،به «انقالب ضد
فساد» انجاميد .براى حل اين مشکل ،در برخى از كشورها ،تأمين هزينه

هاى احزاب سياسى يا بخشى از آنها را در عهده بودجه دولت گذاشتهاند و

براى هزينههاى تبليغات انتخاباتى ،سقفى معين كردهاند .مطبوعات ،در
پرده برداشتن از ابهامهاى حاكم بر روابط درون و برون سازمانى حزبها و

جمعيتها ،نقشى پيدا كردهاند .با وجود اين ،هنوز سازمانى سياسى وجود
ندارد كه بتواند ادعا كند ،از این نظر ،شفاف است .بگذریم از اینکه متکی
شدن به بودجه دولت ،حزبهای سیاسی را بیشتر از جامعه مدنی دور و به

دولت نزدیک ،بنابراین ،ابزار قدرتمداری میکند.

در جامعههاى داراى رژيم استبدادى ،بنابر شفاف كردن سازماندهى

و فعاليتها و رابطهها و منابع درآمد و هزينهها و روشها و هدف نيست.
بعكس ،انواع پوششها نيز ،از راه تقليد يا ابتكار ،بکار برده مىشوند .نزد

شيعه ،غير از «تقيه» (با معنائى كه در بیان قدرت یافتهاست) ،روايتى نيز
مقرر مىكند« :مذهب و راه و روش و پول خود را پنهان بدار» .در ايران،
بنا بر سنت ،دو زبان وجود دارند :زبان بيرونى كه در گفتگو با نمايندگان
قدرت بکار مىرود (نامحرم) و زبان اندرونى كه در گفت و شنود با خوديها

(محرمها) بکار مىرود.

از آن سو ،فعاليت سازمان سياسى در هفت پوشش ابهام موجب

اعتماد نكردن جامعه به سازمان سياسى مىشود .تجربه انقالب ايران

مىگويد :وقتى نظام سياسى سازگار با انقالب ،در جريان سرنگون شدن
نظام استبدادى ،جانشين نمىشود ،هيچ خطرى به اندازه خطر رهبرى
ناشناخته بزرگ نيست .حاكمان ناشناخته ،پس از سوار شدن بر قدرت،

هويت زور پرست خويش را ،آنهم به يمن ناگزير شدن از شركت در
ابتالها ،آشکار كردند .بهائى كه ايرانيان و ايران پرداختهاند و مىپردازند،

قابل محاسبه هست؟ آيا بايد نتيجه گرفت كه اين مشکل راهحل ندارد؟ آيا
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يك سازمان سياسى مىتواند يکسره شفاف باشد؟ آيا حتى در جامعهها،

شفافگردانی كامل ،شدنى است؟ پرسش مهم دیگر ،اگر ،در استبدادها،
فعالیت شفاف ممکن نیست ،چگونه بتوان مردم را به حق خواند و ،بقصد

تغيير ،جنبش همگانی برانگيخت بدون آنكه خطر مرگبار «ناشناختهها»

بروز كند؟

در دوران شاه سابق ،نيز ،با اين مشکل روبرو بوديم .آن ايام،

پرسش پيشرو ،اين بود :چگونه مىتوان هم شفاف بود و هم از گزند
ساواك مصون ماند؟ حاصل مطالعه و تجربه آن ايام و تجربه و مطالعه از
انقالب بدين سو ،ايناست:

از گفتن نا گفتهاى شروع كنم :بر اصل ثنويت ،هيچ رابطهاى غير

از رابطه قوا نمىتوان بر قرار كرد .چراکه اگر بخواهى رابطهاى بر قرار
كنى كه رابطه قوا نباشد ،بايد نخست دوئيت را از ميان بردارى .در

حقيقت ،هر رابطهاى كه رابطه قوا نباشد (عشق ،دوستى ،مادر فرزندى و
پدر فرزندی و )...بمحض اينكه دوئيت بميان مىآيد ،به رابطه قوا بدل

مىشود .چراکه معناى دوئيت وجود ترجيح خود بر ديگرى و بر قرار كردن
مرز تقدم خود بر ديگرى است .اين تقدم جز ،به قوه ،عينيت پيدا نمىكند.

به اين دليل بود و هست كه خاطر نشان كردهام و خاطر نشان مىكنم كه

دانا با كمتر دانا ،تنها به علم مىتواند رابطه قوا برقرار كند .زيرا اگر

علم خويش را بيان كند ،هر دو برابر مىشوند .ازاینرو وقتى عالم علم

را وسيله ايجاد قدرت مىكند و آن را بکار مىبرد ،علم را به کمتر دانا و
نادان و بسا دانا ،انتقال نمیدهد .بلکه در ایجاد موقعیت مسلط برای خود

بکار میبرد .از راه فايده تكرار ،ياد آور مىشود كه از جمله به اين دليل،

واليت فقيه محال است .چنین والیتی ميان فقيه و غير فقيه ،رابطه
انتقال فقه از اولی به دومی برقرار نمیکند .تنها دست آویز توجیه

اختیار بکاربردن قدرت اولی در دومی میشود .بنابراین ،تنها واليت

قدرت (= زور) مىتواند و بر قرار مىشود.
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در پرتو اين توضيح ،اگر خواننده انواع رابطههاى خويش را به نظر

آورد ،هم به اهميت اصل راهنما پى مىبرد و هم در مىيابد كه بر اصل
ثنويت ،تنها يك نوع رابطه و آنهم رابطه قوا بر قرار مىشود و هم از اين

واقعيت آگاه مىشود كه اگر اين مشکل ،طى قرون ،در جامعهها ،راهحل

پيدا نکردهاست ،بخاطر آناست كه بر اصل ثنويت ،راهحل وجود ندارد.

زيرا قدرت در تاریکی ابهام زاده میشود .بنابراین ،بر اصل ثنويت ،شفاف
كردن انديشه راهنما و گفتار و كردار محال مىشود .براى مثال ،در

خانوادهاى كه اصل بر دوئيت مىشود ،عالمت اول و همگانی ،غير
شفاف شدن و پنهان كردن كارها از يکديگر مىشود .دليل آن نيز

روشن است :در رابطه قوا ،هر اطالعى ،سالحى است كه بر ضد حريف

بکار مىرود .اما پيش از آن و مهمتر از آن ،امرى ديگر روى مىدهد :هر

يك از دو حريف ،از وقتى با يکديگر در رابطه قوا قرار مىگيرند ،كار يا

كارهائى را مىكنند كه بيانگر دوئيت هستند .بدين كار يا كارها ،دوئيت

و بنابراین ،روابط قوا ،واقعيت پيدا مىكند .بدینخاطر است كه اين نوع

كار يا كارها را پنهانى انجام مىدهند.

بدینقرار ،بر اصل ثنويت ،مشکل راهحل پيدا نمىكند و محال است

بتوان يك سازمان دو نفرى را نيز شفاف كرد .و باز محال است بر اين

اصل ،يك سازمان را غير علنى گرداند .اگر اصل ثنويت تك محورى و
سازمان تنها يك عضو داشته باشد ،آن عضو نمىتواند براى خود نيز ،شفاف

باشد .و نيز نمىتواند خود را از قدرت مزاحم مخفى كند .چراکه رابطه

قوا از راه اطالعات و فعاليتهائى بر قرار مىشود كه دو طرف رابطه
را از وجود و هويت يکديگر آگاه مىسازند .بنابراین ،هر اندازه
رفتار كسى مرموزتر ،اصل راهنماى او ثنويت تك محورىتر و خطر

كشف هويت او بيشتر.

پس اگر سازمانى سياسى بخواهد شفاف بگردد ،بايد بر اصل موازنه

عدمى بوجود آيد .پدید آمدن بر اين اصل ،سازمان سياسى را از گزند
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جاسوسان دستگاه قدرت استبدادى حفظ میکند .زیرا وقتى اصل راهنما

موازنه عدمى مىشود ،كسانى كه دستگاه اطالعاتى مأمور نفوذ كردن در
سازمان مىكند ،الف .سازمان را نفوذناپذير مىيابند .زیرا عقل
زورمدارشان که بر اصل ثنویت تک محوری عمل میکند ،انگشت نمایشان

میکند .لذا ،ب .درجا ،لو مىروند .همواره باید به خاطر داشت که مأموران
سازمانهائى از نوع ساواك و واواك ،در سر ،اصل راهنمائى جز ثنويت تك
محورى نمى توانند داشته باشند .پس ،پندار و گفتار و كردارشان ترجمان
اين اصل و ضد پندار و گفتار و كردار انسانهاى مستقل و آزادی هستند

كه در سازمانى بر اصل موازنه عدمى ،گرد مىآيند .آنها وصلههای ناجورند

و شناخته مىشوند .بدینقرار ،پندار و گفتار و كردار را بر اصل موازنه
عدمى كردن ،نورى مىشود كه چشمان زورپرستان را خيره مىكند و از

ديدن بازشان مىدارد.

تجربه و مطالعه نزديك به نيم قرن و مطالعه تجربههاى ديگران ،اين

حاصل پر ارزش را ببار آوردهاند:

هر اندازه انديشه راهنما و روش روشنتر و هر ميزان انطباق

پندار و گفتار و كردار با استقالل و آزادى (= الاكراه در تصمیم و

گزینش نوع تصمیم) ،بمثابه هدف ،بيشتر ،سازمان و فعاليتهايش

شفافتر .شفافيت كامل وقتى ميسر است كه اصل راهنماى انديشه
راهنما ،موازنه عدمى مىشود.

بدینقرار ،با هدف گرداندن استقالل و آزادى و از ابهام خالى كردن

انديشهراهنما ،شفافيت سازمان سياسى ،تضمين مىشود و به نوبه خود،
شفاف كردن فعاليتها ،سبب انطباق آنها با هدف مىگردد كه استقالل و

آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی هستند .به اين دليل آشکار كه

وقتى قدرت هدف فعاليت مىشود ،انواع سانسورها و ابهام بر ابهام افزودن
ها ضرورت پيدا مىكنند.
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اما روش سازگار با هدف استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت

اجتماعی و انديشه راهنمائى كه با اين هدف بخواند ،بهيقين ،روش قهرآميز
نيست .ازاینرو ،پرسشى اساسى پاسخ مىطلبد .مهلتى و تجربه انقالب ايران
بايسته بودند تا اين پرسش پاسخ به جويد .كدام پرسش؟ اين پرسش:

آیا انديشهراهنماى روشن  +استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت

اجتماعی بمثابه هدف  +روش غير قهرآميز = عسس بيا مرا بگير نمیشود؟
با وجود اين معادله ،چگونه بتوان سازمان و اعضاى آن را از گزند عسس

دولت استبدادى مصون نگاه داشت؟

اين پرسش ،نه خاص زمان ما و نه مخصوص كشور ما است .همواره

اين پرسش وجود داشته است .بظاهر ،پرهيز از شفاف شدن ،افتادن در دام

قدرتمدارى و آلت قدرت شدن است و شفاف شدن افتادن زير ضربات
عسس قدرت استبدادى است .چه بايد كرد؟ اين پرسش مشکلترين

پرسشها و معمائىاست كه پاسخ و راهحل جستهاست اما كم پيش آمدهاست
كه سازمانهاى سياسى و غير سياسى آنرا بکاربرند .چراکه در اين راهحل،

اصل راهنما موازنه عدمى و هدف استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت
اجتماعی هستند .روش همگانی نيز خنثى كردن خشونت قدرت استبدادى

است .اگر اصل راهنما ثنويت و هدف قدرت بگردد ،شفاف شدن محال

مىشود .آيا روش مىتواند خنثى كردن خشونت قدرت استبدادى بگردد؟
اگر آنها كه مدعى مىشوند محدوده نظام استبدادى را ،از آن رو ،بمثابه

محدوده فعاليت خود پذيرفتهاند كه روش غيرقهرآميز را پذيرفتهاند ،در
برابر اين پرسش قرار مىگرفتند و يا قرار داده مىشدند ،خود و همگان

در مىيافتند كه براصل ثنويت و با هدف كردن قدرت ،محال است
روش غير قهرآميز اتخاذ كرد :سازش با خشونت قدرت استبدادى و

انطباق خويش با آن  +خشونتى كه در روابط قوا ،از راه پندار و گفتار

و كردار ،توليد و بکار مىرود  +خشونتى كه در مقام توجيه پندار و
كردار سياسى توليد و بکار مىرود  +خشونتى كه براى حذف
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مقاومتهاى استعدادها در برابر سازش با خشونت قدرت

استبدادى بايد بکار رود = با خشونتى بزرگ تر از خشونتى كه در

روش قهرآميز بکار مىرود!

بدینقرار ،تنها وقتى اصل راهنما موازنه عدمى و هدف استقالل و

آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی هستند ،روش مىتواند غير قهرآميز

باشد .مىماند يافتن پاسخى براى پرسشى اساسى :سازمان شفاف را چگونه
بتوان از گزند عسس قدرت استبدادى مصون گرداند؟ در واقع ،مشکلى كه
بايد حل كرد ،تعارض شفافيت با مصون گرداندن خود از خشونت

استبداديان است .ابهامى كه مانع از توجه عمومى به راهحل شدهاست ،از

يکى پنداشتن فعاليت علنى و فعاليت شفاف مايه گرفتهاست .روشهائى كه

پيشنهاد شدهاند ،اينها هستند:

● مهاجرت :در انقالبها و تحولهاى سياسى موفق ،بدون استثناء،
مهاجران سياسى نقشى تعيينكننده داشتهاند .از جمله بخاطر پرداختن به

خلق انديشه و جريان دادن انديشهها و اطالعها از بيرون به درون جامعه و
همگانى كردن جنبش .با وجود اين ،نقش اصلى مهاجران ايجاد نظام
اجتماعى است كه بايد جانشين شود .حتى اگر در مقياس يك گروه

كوچك باشد .مهاجرانى كه نتوانستهاند از عهده اين مهم برآيند ،در
تحول جامعه نيز نقشى پيدا نكردهاند .بر خوانندهاست كه ،از راه
عبرت ،تأمل كند در نقش گروههاى مختلف مهاجران ايرانى در انقالب و

بعد از انقالب.

باوجوداين ،اگر مهاجرت شناخته شدهها كارى بجا باشد ،شناخته

نشدهها نبايد مهاجرت كنند .چراکه بر قرار كردن جريانهای آزاد انديشه

ها ودانشها و هنرها و اطالعها ،ايجاب مىكند فعاالنى ،در جامعه ،این

جريانها را بر قرار كنند .آيا اين فعاالن بايد روش «تقيه» در پيش
بگيرند؟
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●تقيه «روش ديگرى است كه از پيش از اسالم ،در ايران ،بکار مىرفته
است و هنوز نيز بکار مىرود .روش ،به ترتيبى كه بکار مىرود ،هويت دينى
و فكرى خود را از استبداديان و يا نامحرمان پوشاندن است .اما آيا اين

روش را مىتوان روش پوشاندن درون شفاف از قدرت نامحرم خواند و اين
كار شدنى است؟ تقيه بمعناى در ظاهر ،همسانى جستن با استبداديان و

حتى بمعناى «همرنگ جماعت» شدن ،در همهجا و همه وقت ،يك نتيجه

دادهاست :همرنگ شدن هم بوم شدن را در پى آوردهاست .شيعه در تاريخ
و جنبشهاى چپ در قرن حاضر ،قربانيان از خود بيگانه شدن از راه تقيه

هستند .اين روش به آموزش قرآن و با رفتار امام صادق (ع) در تناقض

است .ابتكار روش را از او مىدانند .اما او خود شفاف بود و دانشگاهى
بزرگ بنا گذاشت و بحث آزاد را روش تعليم و تربيت كرد .

تاريخ مىگويد روش كردن تقيه موجب بيگانه شدن از هويت خود

مىشود .چرا آدمى را از هويت خود بيگانه مىكند؟ زيرا

 . 3در درون هويت دينى يا مرامى و در بيرون هويت قدرت حاكم ،يعنى
زيست در دو هويت .و

.2اين دو هويت در تعارض با يکديگر و انسان قربانى اين تعارض بايد در
بيدارى و خواب ،در تناقض زندگى كند .و

 . 1حل تناقض بسود هويت خويش ،نياز به رها كردن هويت قدرت پسند
دارد .اگر آدمى چنين كند ،روش تقيه رها مىشود .اماحل تناقض بسود

هويت قدرت پسند ،به رها كردن هويت خود مىانجامد .حتى كاستن از
فشار تعارض ،نياز به اصالت دادن به قدرت (= زور) دارد .بدين اصالت

دادن است كه تعارض بسود قدرت حل مىشود .زيرا

 .4پرهيز از خطر ،بدون بر قرار كردن تبعيض بسود هويت قدرت پسند،
ميسر نيست .بنابراین،

 .5بر پندار و گفتار و كردار ،سانسور بر قرار بايد كرد .به سخن ديگر،

باید زور را به درون آورد و ،بر پندار و گفتار و كردار خويش ،حاكم كرد.
372

استقالل و آزادى (= فراخناى الكراه) بکنار ،بر استقالل و آزادى درونى
خويش نيز بايد پرده غفلت كشيد و درون را نيز تاريك كرد  .و

 . 6نه تنها در جامعه كه در خانه نيز ،نه تنها در خانه كه درون خود نيز،

عسس نامرئى قدرت حضور پيدا مىكنند .عسس نامرئى كه تمامى يك

جامعه را فلج مىكند ،مردم خود ،با بکار بردن روش تقيه مىسازند و بر
پندار و گفتار و كردار خويش حاكم مىكنند .و

 . 7بدين روش ،تنها هويت آدمى نيست كه از خود بيگانه مىشود بلکه

حقوق انسان كه ذاتى او هستند ،نيز ،بسود رابطه با قدرت ،بال اجرا

مىشوند .استعدادهاى انسان مطيع قدرتى مىشوند كه در بيرون او و بر او
حاكم است :انسان آلت فعل قدرت .و

 .8رابطه آدمى با واقعيتى كه خود اواست و واقعيتى كه محيط اجتماعى -

طبيعى زندگى اواست ،رابطه غير مستقيم و از راه قدرت حاكم مىشود.

ضابطه ميزان استقالل و آزادى انسان در هر جامعه ،ميزان رابطه
مستقيم با خود و با محيط اجتماعى  -طبيعى زيست است .و

 .3وقتى رابطهها غير مستقيم و از طريق قدرت مىشوند ،ايجاد سازمان

سياسى و غير سياسى پوشيده از قدرت حاكم غير ممکن مىگردد .ازاین

رو ،هيچ سازمانى كه قدرت را هدف قرار دهد ،نمىتواند ،در محدوده

حاكميت دولت استبدادى تشکيل شود و به هدف برسد .اگر پيش از
تشکيل كشف نشود ،بعد از تشکيل و در جريان عمل كشف مىشود .اگر
بخواهد ادامه حيات بدهد ،ناگزير از اتصال به قدرت خارجى مىشود.

بدون خارج شدن از دسترس عسس دولت استبدادى و بدون دست نشانده
قدرت خارجى شدن ،قادر به ادامه حيات نمىشود .بنابراین ،تا قلب ماهيت

ندهد و در هويت از خود بيگانه نشود ،كارگزار قدرت خارجى نمىشود.

و

 . 31نياز به چشمها را بر هم نهادن و سازمان سياسى را با اعضائى با

خاصههاى باال تصور كردن نيست .براى اينكه ،در کشور خود ،ایران ،نيم
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قرن است شاهد ايجاد و انحالل اينگونه سازمانها هستيم .اين سازمانها نه

تنها در درون شفاف نيستند و اعضاى خويش را زور زدائى نمىكنند ،بلکه
درون سازمان را تاريكتر و بر آن ،حاكميت زور را مطلقتر مىكنند .در
آنها ،محدوده انديشه و عمل اعضا بمراتب تنگتر است .زيرا غير عضو

مىتواند به طرز فكرها و اطالعها مراجعه كند و با اين و آن رابطه بر قرار
كند و عضو نمىتواند .و

 .33نه تنها با بيرون كه در درون نيز اصل بر تضاد مىشود .تضاد وقتى
اصل راهنما مىشود با ثنويت تك محورى اين همانى پيدا مىكند .با اين
تفاوت كه محور ضد ،محکوم به از بين رفتن است .در نتيجه،

 .32بنابر تقيه و بحکم ضرورت «حفظ سازمان» از «توطئههاى»
دشمنان ،نه تنها همواره بايد به مصلحتى كه بيرون از حق قرار مىگيرد

عمل كرد ،بلکه بايد از مصلحت يعنى اوامر و نواهى قدرت ،اطاعت مطلق

كرد .و چون مصلحت را قدرت میسنجد و جانشین حق میکند ،عمل به
مصلحت ،بکاربردن خشونت برضد خویش و یکدیگر میشود.

آنها كه تقيه را ،با معنائى كه پيداکردهاست و پىآمدهاى دوازده گانه

جبريش ،به امام صادق (ع) نسبت دادهاند ،زورپرستان دشمن آن انسان

جامع بودهاند .و مردمى كه فريب خوردهاند ،قرنها است كه در بدترين
استبدادها زيستهاند.

اما روشى كه امام صادق (ع) مىآموزد ايناست:
 .3اصل بر تناقض پيداكردن با هويت استبداديان است و نه با هويت خود.
بنابراین ،انسان آزاد دين يا مرام آزادى را مىپذيرد و روشى را در پيش

مىگيرد كه اين دين يا مرام در دين يا مرام قدرت از خود بيگانه نشود.
بدینسان ،مصون شدن از گزند عسس مرئى و نامرئى قدرت استبدادى ،به
نپذيرفتن ثنويت ،به نپذيرفتن هويت قدرت پسند و به كوشش براى آزاد

كردن قدرت پرستان است:
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 .2در تناقض زيستن بدترين نوع بندگى قدرت است .اما تناقض ميان دين
و مرام استقالل و آزادى با دين و مرام قدرت را آدمى بايد بسود دين يا

مرام استقالل و آزادى حل كند .در خود و در ديگران :

 .1روش همه زمانی و همه مکانی خنثى كردن زور قدرت استبدادى است:

 .133از درسهائى كه بکار بردن آنها موجب پيروزى بر استبداديان مىشود،
اين درس است :زور از ضعف است و از راه ضعفها كار برد پيدا مىكند.

بنابراین ،اعضاى سازمان سياسى كه بخواهند زور استبداديان را خنثى كنند،

بايد بيشترين كوشش را در تبديل ضعفهاى خود به قوت كنند تا زور
استبداديان در آنها اثر نكند .بدين كار ،چشمان استبداديان توانا به دیدن

آنها نمیشود و از گزند آنان مصون مىمانند.

ضعفهائى را كه موجب شناخته شدن هويت مبارز بر قدرت استبدادى

مىشوند ،در كيش شخصيت شناساندهام .در تجربه نيم قرنى ،دروغ ،تك
روى ،تشخصطلبى ،كمى ابتكار و زيادت واكنش ،امانتندارى ،بى
تقوائى (بخصوص ناپاكى چشم و دست و زبان) ،همنشينى پيش از

احراز هويت همنشین ،كمى صبر و استقامت ،اغوا و وسوسه پذيرى،

مهرطلبى و مقبوليت جوئى نزد نمايندگان قدرت ،سوء ظن در حد
افراط  ،در كار يکديگر دخالت كردن ،خبرگزار شدن ،و بکاربردن
روشهای عقل قدرتمدار که آغاز کردن با تخریب آشکارترین و

فراوانترین آنها است ،بيشترين نقش را در لو رفتن مبارزان و
سازمانهاى سياسى داشتهاند؛

 .132از زمانى كه زور را به درون خود راه نمىدهند ،افزون بر  31در صد

زور قدرت استبدادى را خنثى كردهاند .زيرا عسس مرئى  31درصد كار را
نيز نمىتوانند انجامدهند 31 .درصد كار را عسس نامرئى انجام مىدهند
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كه وجود مجازی بیش ندارند و انسانها خود مىسازند و از سوی استبداد

برخود میگمارند؛

 .132با ترسها در خود و جامعه مبارزه كند و ايجاد ترس را عسس قدرت
استبدادى گشتن بداند؛

 .131هر قدرتى زورى را كه بکار مىبرد ،در پوشش مصلحتی و نیت خیری
و ،...موجه مىكند .عريان كردن زور ،خنثى كردن آناست .كارآمدترين
روش براى خنثى كردن زور استبداديان ،عريان كردن اين زور است:

شفاف كردن استبداديان ،روش همه زمانی و همه مکانی و موفقترين

روشها است:

 .4دريدن پردههاى ابهامى كه هر قدرت استبدادى خود را در آن مىپوشاند،

كارى است كه هرگز نبايد تعطيل كرد .نبايد فريب اين دروغ را خورد

كه دولت استبدادى شناخته شدهاست .چراکه اگر بطور كامل
شفاف شده بود ديگر نبود .ممکناست براى بخشى از جامعه و حتى
اكثريت بزرگى ماهيتش فاش شده باشد .اما تا وقتى اکثریت به عمل بر

نخیزد ،استبدادیان مىتوانند بر اقليت جامعه تكيه كنند و دولت خویش

برپا نگاهدارند.

و نيز شفاف شدن غير از خویشتن را در معرض دید استبدادىان

قراردادن است .علنى نشدن ايجاب مىكند اعضاى سازمان عالمتهائى را

كه دشمن مىتواند بگيرد ،از خود بروز ندهند .رادارهاى قدرت استبدادى
هرعالمتى را نمىتواند بگيرد .عالمتهائى را مىتواند بگيرد كه به زبان او

رد و بدل مىشوند .فعاليتهائى كه در قلمروهاى ششگانه ،بر اصل موازنه

عدمى مىتوان انجامشان داد و بدانها فرهنگ استقالل و آزادى را بسط
داد ،براى قدرت استبدادى مىتوانند غير قابل درك و شناسائی هستند.

مى دانيم كه در دوران نازيسم و فاشيسم و استالينيسم ،روشهائى براى بيان
حقيقت ،با موفقيت ،آزمايش شدند بدون آنكه آن استبدادهاى سخت
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مجهز بتوانند اثرها را سانسور كنند .قرآن نيز روش اظهار حقيقت و شفاف
كردن پندار و گفتار و كردار ،در بطن تاريکى استبداد ،است .خود نيز با
همين روش ،اظهار شد و جامعه عرب آن روزگار را از تاريکى استبداد به

نور اسالم ،دين الاكراه ،درآورد.

از جمله موفقترين روشهاى ابهام زدائى در جامعه ،يافتن نيازهاى

گوناگون جامعه و اظهار پيشنهادهاى درخور براى اين نيازها است .اين

گونه پيشنهادها سانسورناپذير هستند زيرا جامعه خود پخش آنها را بر عهده

مىگيرد .براىمثال ،واليت مطلقه فقيه ،شدنى است يا نه؟ در اسالم مقرر
است يا خير؟ و ...پاسخهائى يافتند كه برغم سانسور شديد دولت مالتاريا،

در سطح جامعه پخش شدهاند و پخش مىشوند؛

 .5نيروى مخالف در خور اين عنوان نبايد ،بسود مرام قدرت ،به دليل زور
استبداديان ،تبعيض بپذيرد .بعكس ،با جدا كردن مرام از قدرت (= زور)،
بايد جامعه را از اين واقعيت آگاه كند كه نه مرام كه زور بر او حکومت

مىكند .بنا بر رهنمود بحق قرآن ،پذيرفتن حکم زور ،همکارى با طاغوت

است .در واقع ،از دست دادن آزادى و بنده زور شدن است .تبعيض قائل
شدن بسود زور ناحق است و كار خنثى كردن زور استبداديان را خنثى

مىكند .بنابراین،

 .6به ترتيبى كه ديديم (بند  8تقيه) ،وقتى رابطه با واقعيت غير مستقيم

و از طريق قدرت ،برقرار مىشود ،فعاليت شخص يا سازمان سياسى بر
قدرت حاكم علنى مىگردد .بنابراین ،روشى كه فعاليت را شفاف و بر

قدرت حاكم غير علنى مىكند ،رابطه مستقيم با واقعیت است .با خود ،با

ديگران ،با محيط زيست اجتماعى  -طبيعى و هر واقعيتى كه قصد شناختن
آن باشد .حتى اگر هدف دست يافتن به اسرار قدرت استبدادى باشد ،بايد
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با اين اسرار ،را بطه مستقيم بر قرار كرد .رابطه مستقيم با واقعيت بر قرار

كردن وقتى است كه

 .633ميان آدمى و واقعيت رابطه قوا نباشد .و

 .632شناسائى كردن آن ،به روشى است كه چند نوبت تشريح كردهام و اين
مطالعه نيز بر همين روش انجام گرفته است .و

 .631درآمدن در حوزه فعاليتى كه استبداد معين مىكند ،به ترتيبى كه
ديديم ،به پذيرفتن و جانشين كردن هويت استبداديان مىانجامد.

غير علنى شدن (براى قدرت استبدادى) و شفاف ماندن ،فعاليت كردن

بيرون از محدودهاىاست كه قدرت معين مىكند .در همانحال كه نيروى

جانشين از آن محدوده بيرون مىآيد ،بر او است كه در گستره جامعه ،فعال

شود .اين فعاليت اگر به روشى كه بيان شد ،از راه پندار و كردار مردم

انجام بگيرد ،هم نيروى جانشين را شفاف مىكند ،هم حوزه فعاليت او را

گسترده و گستردهتر مىكند و هم مردم ،با تغيير كردن ،نظام سياسى -
اجتماعى خود را تغيير مىدهند؛

 .7از فريبهایی كه نيروهاى مخالف همواره خوردهاند و بدان يا از ميان

رفتهاند و يا بعد از جانشين شدن ،از جنس همان قدرتى شدهاند كه سرنگون
كردهاند ،منحصر كردن فعاليت خود به فعاليت سياسى است .اينگونه

نيروها از اين واقعيت غفلت كردهاند كه كار سياسى ،يکى از شش كار

است .اين كار ،به تنهائى ،فاقد معنىاست .زيرا سياست تدبير كردن در كار
مجموع فعاليتهاى يك جامعه ،در استقالل و آزادی ،است .بنابراین ،كار

سياسى شفافيت بدست نمىآورد اگر فعاالن سياسى از فعاليتهاى ديگر

غفلت كنند .شفافيت به الگو شدن در شش نوع فعاليتى است كه

استعدادهاى هر انسانى مىكنند .بنابراین ،پيشنهاد دين يا مرام استقالل و
آزادى ،اقتصاد استقالل و آزادى ،تعليم و تربيت استقالل و آزادى ،روابط
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اجتماعى استقالل و آزادى (خانواده ،كارفرمائى و ...آزادى) ،فرهنگ

استقالل و آزادى (هنر وادبيات) و مديريت استقالل و آزادى ،در
مجموعهای همآهنگ و خالى از تناقض ،شفاف شدن نيروى جانشين همين
است؛

 . 8از غفلتها ،يکى غفلت از اين امر است كه حضور در جائى كه بايد و
زمانى كه بايد و انجام كارى كه بایسته است ،نيز ،شفاف شدن است.
فرصتها را ايجاد كردن و در آن فرصتها كار بايسته را كردن ،شفاف شدن

است .براى مثال ،جنگ  8ساله ،افتضاحهاى بينالمللى (ايرانگيتها و
فسادها) ،به حراج گذاشتن ثروتهاى كشور ،پيش فروشكردن منابع طبيعى،

گرفتن قرضهها ،تروريسم ،تجاوزها به حقوق بشر ،برقرار كردن سانسورها

و ،...حضور به موقع يافتن و كار بايسته را كردن ،شفاف شدن ،همين

است؛

 .3حضور درجا و زمانى كه بايد ،وقتى شفاف شدن است كه هدف و روش
از انديشه راهنما برآيد .بسيارند گروههاى سياسى كه وقتى و در جائى حاضر

مىشوند كه گمانبرند كارى كه مىكنند آنها را به هدفشان كه رسيدن به

قدرت است ،نزديك مىكند .اين گروهها روشهائى را بکارمىبرند ،كه از

مرام ادعائيشان بر نمىآيد .هدفى را مىجويند كه با هدف ادعايشان،

نمىخواند .در پاسخ انتقاد ،مىگويند« :براى كارى كه مىكنيم ،توجيه
ايدئولوژيك داريم»! اينها نيروى جانشین نيستند .از جنس استبداديان

حاكم هستند.

انطباق روش و هدف با انديشه راهنما نيروى جانشين را به دو هدف

مىرساند :يکى شفاف شدن و ديگرى شفاف كردن زور پرستان .بخصوص
اگر در مقام عريان كردن زورپرستان ،دائم ناسازگارى روش و هدف آنها
با مرام ادعائيشان ،با مردم ،در ميان گذاشته شود.
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 .31قدرت از تضاد پديد مىآيد .پس ،مبارزه با تضاد ،در وجه فلسفى
تنها  ،كار برد بايسته را ندارد .ضدارزشهائى را نپذيرفتن كه استبداد ارزش

مىگرداند و ترجمان تضاد هستند و الگوى ارزشهاى استقالل و آزادى،

توحيد ،رشد ،داد و ...شدن ،شفاف شدناست .به ايران امروز كه

مىنگرى ،مىبينى مثلث زور پرست ،با تمام توان ،بکار تيره كردن چهره

هائى است كه معرف ارزشها هستند،می باشند .شفاف شدن در هرچه

بيشتر نماد و بيانگر ارزشها شدن است.

جامعه را به همگرائى خواندن و آشنا كردن زير سلطه به حقوق خويش

و يادآور شدن اثرات ويرانگر سلطه گرى بر گروههاى حاكم و پيشنهاد
كردن ضابطههاى عدالت براى يافتن جامعهاى رها از تضادها ،بنابراین
آزاد و رشد ياب ،شفاف شدن همين است .و

 .33شفاف شدن به واكنش نشدن و كنش بر كنش افزودن است.

واقعيتهاى جامعه را شناسائى كردن و راهحلهاى درخور يافتن و به مردم

پيشنهاد كردن ،شفافيت همين است .بار ديگر ،بياد مىآورم كه جامعه ايران
زيانى بزرگ كرد و بهائى بسيار سنگين پرداخت .يکى به اين علت كه

رابطه با رهبرى انقالب ،رابطه از راه واكنشهاى اين رهبرى بود .حال آنكه
اگر قرار بود رهبرى بيانگر شفاف انقالب باشد ،بايد در جريان انقالب،

به كنشها ،محتوى و شکل پيدا مىكرد .حتى عملهاى استبداديان نبايد

نيروى جانشين را به عكس العمل بدل كند .نيروى جانشين درخور اين
عنوان ،بايد فرصت را براى عملى مغتنم بشمارد كه ابتكار را از دست

استبداديان بدر مىبرد و در دست او قرار مىدهد .شفاف شدن همين است.
اين شفاف شدن ،نياز قطعى دارد به شناسائى واقعيت و جستن ابتكار

درخور و شکيبائى در پىگيرى .
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 .32رعايت حقوق انسان و اصول راهنماى نظامى كه نيروى جانشين

پيشنهاد مىكند ،در روشها و هدف ،شفاف شدن است .بدینقرار ،همانطور
كه روش و هدف بايد از انديشه راهنما برآيد ،وظيفهها نيز جز عمل به
حقوق نبايد باشند .مصلحت نيز بهترين روش برخوردارى از حقوق و

بکار بردن اصول راهنماى نظام پيشنهادى بايد باشد.

سازمان سیاسی ،بخصوص اگر نيروى جانشين است ،وقتی بدين

سان شفاف مىگردد ،معتمد مردم مىشود .ميزان اعتماد مردم بستگى به
درجه شفافيت و توحيد با مردم و عمل در درون جامعه و با مردم دارد.

سازمانى كه با مردم اينهمانى جست ،از طريق مردم و در جريان يافتن
فرهنگ استقالل و آزادى ،تحول را پا به پا به پيش برد ،شکستناپذير

مىگردد .جامعهاى هم كه بدين طريق تحول مىكند ،از پوشش چركين ضد
فرهنگ زور ،به فرهنگ استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت

اجتماعی ،بيرون مىآيد .شفافگرداندن بکارهای دیگر نیز نیاز دارد .که
پیش از این خاطرنشان شدهاند و در زیر نیز خاطرنشان میشوند .و بیست

سال بعد از این کار ،به پرسشی در باب تقیه پاسخ دادهام که این کار را

کاملتر میکند:

زمان و مکانِ روش کردن تقیه:
٭ پرسش در باره تقیه:
نظر شما در باب تقیه چیست و آیا با عمل به حق تناقض ندارد؟ نظر

شما درباره این که از امام باقر (ع) نقل شده است" :تقیه از دین من و

پدران من است .هر کس تقیه نکند دین ندارد" ،چیست؟ چرا در کربال

تقیه معنا ندارد اما در کالم حضرت باقر (ع) باید تقیه کرد و محل هر

کدام کجاست؟
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● پاسخ به پرسش:
نخست ببینیم تقیه را چگونه تعریف کردهاند:

تقیه مستند است به آیه  28سوره آلعمران .اما آیه از مؤمنان میخواهد،

در دوست گرفتن ،یکدیگر را واننهند و کافران را دوست خویش گیرند.
مگر اینکه از بیم تقیه کنند.

● شیخ صدوق گفتهاست«:کتمان حق و پوشیده داشتن اعتقاد از مخالفان
و ترک مبارزه با آنان ،به دلیل ضرر دینی یا دنیوی که بیان حق ممکن است

سبب شود».

این قول ترجمان دو گانگی مصلحت با حق و تفوق و حاکمیت

مصلحت بر حق است.

از قول امام علی(ع) روایت شدهاست که تقیه کننده را به زنبور عسل

مانند کرده و فرمودهاست« :شما با زبان و بدن خود با مردمی {که از حق
غافلند} رفت و آمد کنید ولی قلبهای شما و اعمالتان از آنها فاصله داشته

باشد .و

● امام سجاد (ع) فرمودهاست « :تقیه آناست که از تجاوز و طغیان
ستمگری بترسی».

● باز اهل فقه گفتهاند« :تقیه یعنی به دست آوردن سود بیشتر و انتخاب
نمودن ضرر کمتر در سیاست اجتماعی برای فرد و اجتماع .به عبارت دیگر
یک مسلمان در رویدادها و حوادث اجتماعی باید برنامهاش طوری باشد
که جان خود را بدون نتیجه از دست ندهد و آبروی خود را بدون حاصل
پایمال نکند .بنابراین تقیه گاهی حالل و زمانی حرام است .در جایی که

فردی حس کند با معکوس نشاندادن عقیده خود و اظهار نکردن حق

ممکن است کمکی به باطل شود و دین خداوند و افکار مردم در
خطر بیفتد ،تقیه بر او حرام است .در این حال مسلمان باید حق

بگوید و عمل کند گرچه جان و مال او در خطر باشد مانند .حضرت
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سید الشهدا (ع) که حس می کرد اگر بخواهد تقیه کند وضع

اجتماعی مسلمین طوری است که اسالم محو خواهد شد».
اینک قولها را نقد کنیم:

 .3در بیان قدرت ،تقیه بر اصل تفوق و حاکمیت مصلحت بر حق ،معنی

شدهاست .مشروط کردن آن به اندازه خطر ،برای توجیه ایستادگی امام
حسین (ع) برحق ،اصل را نقض نمیکند :یکجا مصلحت ایجاب می
کند تقیه بشود و یکجا مصلحت ایجاب میکند تقیه نشود .اما ،بنابر این

که مصلحت را همواره قدرت میسنجد ( بنابر قولها در باره تقیه ،همچنان

مصلحت تنظیم رابطه با قدرت است) و همواره بیرون از حق و ناقض حق
و تجویز بکاربردن خشونت است ،اینسان معنی کردن تقیه آن را نه تنها

ناقض «حق را بگوئید ولو برنفس خویش» که ناقض قرآن میگرداند .در
حقیقت ،مصلحت بیرون از حق و حاکم بر حق ،یعنی قدرت بر

حق تفوق و حاکمیت دارد .چنین حکمی ،قرآن را بینقش می
گرداند.

 .2هرگاه بخواهیم تناقض زدائی کنیم و بنابر اینکه حق خود روش خویش
است ،بنابراین ،هم در قرآن و هم در قولهای امامان ،تقیه روش عمل

به حق میشود به ترتیبی که همگان را از غفلت از حقوق خویش

بدرآورد .تجربه این دوران و دورانهای گذشته ،به نسل امروز کارآترین
روشها را میآموزد:

● بنابراین که حقوق ذاتی حیات انسان و هر موجود زنده هستند ،با غافالن

از این حقوق و حقوق جمعی ،کارسازترین روش ،نه نشان دادن اختالف

باور خویش که الگوی عمل به حق شدن و تذکار حقوق به آنها است .بدین

سان ،نه تنها چماق کردن حق که نوعی از آن ،دستآویز کردنش برای

ایجاد اختالف و توجیه اختالف ،کاریاست که نباید کرد .بدینقرار،
تقیه پرهیز کردن از ایجاد اختالف با وسیله کردن حق و نیز اظهار

اختالف باوراست وقتی مانع از تبلیغ حق میشود .در عمر خود،
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فراوان دوستیها دیدهام که به دشمنی بدل شدند و بسیار جمعها دیدم که

دستآویز کردن حق و یا گرفتن موضع مخالف ،آنها را متالشی کردهاست.
در قول و فعل علی (ع) هم بسیار تأمل کردهام و او را بر این روش یافته

ام.

● فرق است میان آداب دینی و یا مرامی و حق .و نیز هر فرد و یا جمعی،
در آنحال که عیبها دارد ،حقوق نیز دارد .در رابطه گرفتن ،هرگاه بنا را
بر «آداب» و یا عیبها ،بگذاری ،این امکان برقرارکردن رابطه حق با
حق است که از میان میرود .روش درخور ،بنا را بر حقوق دیگری و
دیگران گذاشتن و با آنها رابطه حق با حق برقرار کردن است .چون رابطه

برقرار شد ،جریانهای آزاد اندیشهها و اطالعها ،بنابراین ،نقدها،
عیبها را به حسنها بر میگرداند .تقیه همین است.

● باکسی که هویت او ناشناختهاست ،پیش از شناخته شدن ،دوستی گزیدن،
رابطه حق با حق را ناممکن کردن و رابطه قوا را ممکن کردن است .تقیه
بمعنای ورود در ابتال بقصد معلوم کردن هویت نامعلوم کاربایسته

همیناست.

● بنابراین که حق نیاز به اظهار دارد و ناحق محتاج سانسور است ،پس

روش بایسته برقرارکردن جریانهای آزاد اندیشهها و دانشها و هنرها و

اطالعها است .پس کاربایسته پرهیز کردن مداوم از قول و فعلی است
که مانع برقرار شدن این جریانها بگردد .بخصوص میان صاحبان

باورهای مختلف .تقیه همین است.

● اما از سوئی ،اظهار حق در برابر سلطان جائر جهادافضل است و از سوی
دیگر ،تقیه از بیم جبار و کافر واجب است .آیا این تناقض ،با مشروط

کردن اظهار حق به اندازه خطری که متوجه دین حق میشود ،تناقض را

رفع میکند؟ نه .زیرا جباریت جبار بر ترس و انفعال اکثریت بزرگ مردم
بنا میجوید .بنای کار هر جباری هم ،از روز نخست ،دین حق را از اساس،
به خطر میاندازد .اگر در روز نخست که مقابله آسان است ،تقیه (بمعنای
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سکوت و بسا تظاهر به پیروی از جبار) رویه شود ،زمان به زمان ،ستم جبار

بزرگتر میشود .قدرت از قانون بزرگ و متمرکز گشتن ،بنابراین،
ویرانگرتر شدن پیروی میکند .تا زمانی هم که مردمی قیام به حق نکنند،

قدرت همچنان بر ویرانی میافزاید .در حقیقت ،چنین برداشتی از تقیه
ناشی از نشناختن قانونی است که قدرت از آن پیروی میکند.

روشی که با موفقیت (دردورانهای اموی و عباسی و آلمان

هیتلری و روسیه استالینی و ایران گرفتار جبر والیت مطلقه فقیه)
بکار رفتهاست ،همان نقش زنبور عسل را بازی کردن و بر گلها
نشستن و بذر معرفت بر حقوق خویش را در ذهن انسانها نشاندن و

استعدادها را به الگو شدن برانگیختن است :عبوراز مرزهای
سانسور به یمن الگوی حق شدن و حق را به زبانی اظهار کردن که
هرکس آن را دریابد و به دیگری انتقال دهد ،بدون شناخته شدن.

تقیه همین است.

● دو نمونه از بکار بردن موفقیت آمیز روش تقیه ،یکی نمونه عمار یاسر

است و دیگری نمونه گالیله .در جهان امروز ،یکچند از «اعترافات

تلویزیونی» را نیز میتوان تقیه شمرد .در هر دو مورد تاریخی ،بکاربرندگان
روش تقیه ،در چنگ جباران بودند .زبان به دلخواه جباران سخن گفت و

دل و چشم و دست و پا حق را گفتند .بدینقرار ،این روش تنها در چنین
موقعیتی کارساز است و در موارد دیگر ،کارساز نیست .دراین مورد نیز نه

انکار حق و اظهار حق روش است .توضیح اینکه الف .جبار و دژخیمان
او حق ندارند انسانی را زندانی و شکنجه کنند .حق ندارند به زور ،از او
اطالع کسب کنند و حق ندارند ،به زور ،از او اقرار بگیرند .و

ب .میان زندانی صاحب حق و جبار و دژخیمانش رابطه خشونتگر و
قربانی خشونت است .اینان استقالل بمعنای فضای زندگی را از او گرفته

اند .و
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ج .پس عمل به حق عبارت میشود از خشونت زدائی وقتی از راه به یاد
آوردن حقوق انسانی خود جبار و دژخیمان به آنها شدنی است ،وگرنه ،از

راه بی اثر کردن خشونت از راه مقاومت ،وگرنه ،از راه پایان دادن به

خشونت با کنارآمدن صوری با جبار و دژخیمانش و در همانحال حق را

بنمودن .چون هدف بدستآوردن استقالل و آزادی و در همانحال به خطر
نیانداختن جان دیگران است ،روش میباید با هدف سازگار باشد:

وجدان بر این واقعیت که او دو مخاطب دارد :یکی دژخیمان

جبار و دیگری صاحبان حقوق .او با دومیها است که نباید رابطه

حق با حق را بگسلد .با اولیها رابطه حق با قدرت دارد و بر او است
که حق را بر قدرت پیروز گرداند .پس او متعهد به ندادن اطالع

خطر ساز با استفاده از ضعف زورمداری دژخیم است که جز زبان

خویش را اندر نمییابد .بسا قول قربانی را اطالع و یا اعتراف می

انگارد و در واقع چنین نیست .عمار یاسر و گالیله این روش را بکار

بردند .در ایران معاصر ،هم در دوران شاه و هم در رژیم والیت فقیه

هستند کسانی که با موفقیت این روش را بکار بردهاند.

● ورود در ابتلی که شجاعت و وارستگی به تمام میخواهد نیز تقیه است.
زیرا شرکت کنندگان در آزمایش ،بر مدار اشتراکهایی که حق میدانند،

متحد میشوند .هرگاه عدل میزان تمیز حق از ناحق بگردد ،یعنی از
ابتدا ،پندار و گفتار و کردار شرکت کنندگان در ابتلی به اشتراکها

سنجیده شود ،دروغگو از راستگو باز شناخته میشود .پیش از آنکه

زیان رساند.

● اما هرگاه هویت ایستاده برحق بر متجاوز به حق شناخته شدهاست و او
در محاصره دشمن است ،صحنه ،صحنه کربال و روش کارساز ،روش حسین

(ع) است :مقابله تمام حق با تمام ناحق .چنین مقابلهای است که از او

الگوی جاودانی پیروزی حق بر قدرت را میسازد و شخصیتی چون گاندی

را بر آن میدارد که از این الگو بیاموزد و بگوید :حسین به بشریت
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آموخت چه روشی را باید بکار برد تا اقلیت انگشت شمار ایستاده
برحق ،بر اکثریت بزرگ دشمن حق و یا غافل از حق پیروز شود.

مقابله تمام حق با تمام باطل ،در وضعیتی از نوع وضعیت کربال ،نیز
تقیه است بنابر این که تقیه با هر روش که به عمل آید ،تقابل حق با

قدرت است .اال اینکه روش با وضعیت خوانائی دارد و این وضعیت
است که اگر روش درخور نبود ،به آدمی در جانشین کردنش با روش

درخور ،یاری میرساند.

هنوز آفتهائى در كمين سازمانهای سیاسی و نيروى جانشين هستند كه

تبعيض مرگ آورترين آنها است.

 .5تبعیض زدائی از رهبری و پندار و گفتار و کردار او:
تبعيض شکلى از اشکال روابط قوا است .بنابراین ،ترجمان زور

است .توضيح اينكه اگر امتيازى را براى شخص يا گروهى بر قرار كنيم و
يا شخص يا گروهى را از امتيازى محروم كنيم ،نفس عمل زور است و

ميان دارا و نادار مرزى بوجود مىآيد كه جز به زور بر جا نمىماند .چراکه
هر تبعيضى نياز به زور دارد تا دارنده امتياز بتواند از آن برخوردار شود و

ندارنده نتواند .براى مثال ،اگر بسود صربها در كوزوو ،امتيازى را مقرر

كنند و مردم آلبانىتبار را از آن محروم كنند ،آن دارا كردن و اين محروم

كردن به زور نياز دارد.

افزون براين ،هر تبعيضى در بردارنده تناقض است .براى مثال ،در

كوزوو ،با آنكه اكثريت بسيار بزرگ آلبانىتبار هستند و دولت صربستان

خود را دولت تمامى سرزمينهاى تحت حاكميت خود مىداند و بنا براين

بايد ميان اتباع خود ،فرق نگذارد ،به زيان مردم آلبانى تبار و بسود صربها،

امتيازها بر قرار مىكند .مهمترين اين امتيازها ،برخوردارى صربها از امنيت
و محروم شدن مردم كوزوو از آن است  .تبعيض دركار ،در درآمد ،حتى در
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دسترسى به بازار ،انواع تبعيضهایی هستند كه بسود صربها بر قرار شدهاند

و با اصل برابرى در حاكميت ،در تناقض هستند .هركس مىتواند تصور
كند چه وضعى پيش مىآمد اگر دولت صربستان ،پيش از حمله ناتو يا
حتى با شروع حمله ،همه تبعيضها را براستى الغا مىكرد و امنيتى را براى

مردم كوزوو بوجود مىآورد.

و از آنجا كه تبعيض از آن نوع نابرابريها است كه بر قراركردنش

نياز به مشروع گرداندن دارد ،ناگزير تكيهگاه مىخواهد .تكيه گاههاى
تبعيض فراوان هستند :نژاد و مليت و قوميت و جنسيت و سن و دين و

علم و استعداد و ...اما تبعيضى كه از تكيهگاهى مشروعيت مىستاند،
از آن مايه نمىگيرد .براى مثال ،اگر تبعيض بسود مرد ،از طبيعت مرد

مايه مىگرفت و براستى بخاطر توانائى و استعداد بيشتر مرد بود ،چه نياز
به ايجاد «حقوق» و مقرراتى پيدا مىكرد كه بدون زور ،بکار بردنى

نيستند؟ چنانكه اگر كسى در علمى استعدادى بيشتر داشت ،مىتواند از
ديگران پيشى بگيرد بدون اينكه نياز به تبعيضى داشته باشد .از اتفاق،

استعداد براى رشد خود نياز به نبود تبعيض دارد .بدینقرار ،تبعيضها

امتيازهائى هستند كه از طبيعت مايه نمىگيرند.

و تبعیضها با واقعيت نيز نمىتوانند ارتباط بر قرار كنند .براى مثال،

شيطان كه بانى تبعيض نژادى است ،گفت :مرا از نور آفريدهاى و آدم را از
خاك .پس من بر آدم برترم .تكيه گاه تبعيضى كه شيطان براى خود قائل

مىشود ،برترى نور بر خاك است .زبان شيطان ،زبان فريب است .زيرا قابل
تجربه كردن نيست .به اين دليل ساده كه

الف .برترى دادن به نور ،ارزش گذارى است كه ذهن شيطان مىكند .و

ب .مقايسه در استعداد و توانائى و فضل نمىكند تا بتواند به استناد آن،

بگويد در اين استعداد یا توانائی و یا فضل ،آفريده از نور بر آفريده از خاك
برتر است .حال آنكه خدا آدم و فرشتگان را به مسابقه در علم مىخواند و

در مسابقه ،آدم برنده مىشود.و
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ج .شيطان حتى به خاصيتى نيز استناد نمىكند تا به اعتبار آن ،نور را بر
خاك و آفريده از نور را بر آفريده از خاك ،برتر بداند .به سخن ديگر،

شيطان در تبعيضى كه قائل مىشود ،از قلمرو ذهن بيرون نمىرود در خارج
ذهن او ،هيچ واقعيتى كه بيانگر تبعيض باشد وجود ندارد .بدینقرار،

تبعيض ساختهاى ذهنى است كه نه خود عينيت دارد و نه در
پديدهاى مىتواند عينيت پيدا كند.

ازاینرو ،تمامى انواع تبعيضها را بيانهاى قدرت (= زور) برقرار

میکنند و البته مبهم هستند .چنانكه اگر از شيطان بپرسى برترى شما در
چيست ،هيچ پاسخ روشنى ندارد .مىدانيم كه ،در غرب ،براى توجيه

تبعيضنژادى و دينى و ،...قرنها تحقيقات كردهاند .اما حتى يك ضابطه
روشن و تجربه كردنى نتوانستهاند بيابند و يا بسازند .براى مثال ،غربيها
مدعى بودند روح خالق را تنها اينان دارند .بعد ادعا كردند مغز انسان

غربى «ماده خاكسترى» دارد و مغزهاى نژادهاى ديگر ندارند (.)286
اما براى اينكه برترى نژاد سفيد اروپائى را ثابت كنند ،تعريف خود را از

خالقيت مبهم مىكردند و هنوز نيز مىكنند .در اینجا ،قاعده عمومى را

بياد مىآورم:

وقتى بيان (يا گفتمان) بيان استقالل و آزادى است و

شفافيت آن کامل است ،به همانترتیب كه كدر مىشود و مبهم می

گردد ،بيان قدرت مىشود .وقتى ابهام کامل مىشود ،بيان استقالل
و آزادی در بیان زور خالص ،از خود بیگانه شدهاست.

تبعيض نمىتواند در بيان مبهم اظهار نشود چراکه سازنده آن ،بر

مبنائى ذهنى و يك طرفه آن را مىسازد .فرقى كه مىگذارد و نابرابرىكه

قائل مىشود ،واقعيت خارجى ندارد و حتى واقعيت ذهنى مستقل نيز ندارد.

چراکه جزء مجموعهاى از ساختههاى ذهن است كه هيچيك واقعيت
خارجى ندارند .در حقیقت ،براى اينكه كسى تبعيضى را بسازد و در ذهن
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خويش آن را موجه و مشروع بگرداند ،ناگزير از ساختن چند «واقعيت»

ذهنى است كه خود به خود ،وجود ندارند:

الف .بايد بنا بر دوئيت بگذارد و ب .خود را از ديگرى برتر بداند و ج.

اين برترى را در يك دستور بيان كند و د .اين دستور را به زور به اجرا
بگذارد و ه .رابطه دو نابرابر را اطاعت دانى از عالى بگرداند .بدینقرار،

تبعيض جزئى از يك مجموعه ذهنى است كه هيچيك واقعيت خارجى

ندارند .تكرار مىكنم كه ،در طبيعت ،زور نيست .نيرو هست .بنابراین،
بدون ايجاد رابطه قوا ،زور را نمىتوان بوجود آورد .پس نخست بايد

رابطه قوا بر قرار شود .اما اين رابطه تنها بر اصل ثنويت و دوئيت مىتواند

بر قرار شود .پس اين برقراركردن رابطه قوا براى موجه كردن ايجاد زور

است كه تبعيض را بوجود مىآورد .به سخن ديگر ،نه تنها تبعيض را بدون

زور نمىتوان بر قرار كرد ،بلکه تنها بر اساس زور ،قابل تصور و ساختن
مىشود .بدينخاطر است كه بنمایه تمامى انواع تبعيضها زور است.

براى مثال ،تبعيض بر پايه دين يا مرام ،بر پايه دو گانگى ميان

فقيه يا ايدئولوگ و پيروان دين يا مرام برقرار مىشود .بر اصل ثنويت،
رابطه پيروان با ولىامر ،رابطه اطاعت مىشود .فقيه يا ايدئولوگ ،در علم

بر فقه يا ايدئولوژى ،بر ديگران برترند .بنابراین ،تمامى اختيارات بايد در

دست ولىامر جمع آيند« .اختيارات» چيستند؟ آيا فراخواندن انسانها
به عمل به حقوق و تشخيص راست از دروغ و داللت پيروان به

راست است؟ آیا والیت ،بنابر بنمایه کلمه ،دوستی با علم یا فقه و
نماد آن شدن و حقمداری و جز حق نگفتن و نکردن و فراخواندن
همگان به عمل به حقوق و برقرارکردن رابطه حق با حق با یکدیگر
است؟ اگر آری ،این کارها مسئولیت ناشی از حقوقمندی و رعایت

حقوق هستند و نیاز به استقالل و آزادی دارند و نه «اختيارات».

نیاز به نبود قدرت (=زور) دارند و نه قدرت .آیا اختيارات بمعناى

برخورداری از قدرت کامل و بکار بردن آناست ،در آنچه به جان و ناموس
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و مال افراد و جامعه آنها مربوط میشود؟ هرگاه پاسخ آری باشد که هست،
تبعيضى است كه به سود يکى و به زيان تمامى پيروان ايجاد میشود .راست
بخواهی این تبعیض بسود قدرت و به زیان ولیامر و همه آنهائی که تحت

امر او هستند ،برقرار میشود .اگر بنابراین نبود كه ميان ولىامر و

پيروان دين يا مرام رابطه قوا ،بنابراین ،بسط اولی و بر دومیها بر

قرار شود ،نه امتياز و نه اختيارات مىتوانستند به ذهن خطور كنند.

هر كس اين تجربه راانجام بدهد ،به آسانى در مىيابد كه تا وقتى نخواهد

رابطه قوا برقراركند ،نه زور و نه امتياز و نه اختيار (= قدرت بر) ،به ذهن

او ،خطور نمىكند .با انجام اين تجربه ،مىداند بانى واليت مطلقه نه خدا

كه زور است و اين واليت ضد خدا و دين خدا است و اگر مرامى است،
ضد مرام استقالل و آزادى و بسود واليت مطلقه زور است .وقتى تجربه

انجام شد و دانست كه اين تبعيض است و با اصل عدالت ناسازگار ،متوجه
سه واقعيت ديگر مىشود:

 .3تمامى اختيارها نزد ولى امر و مقامى جمع مىشوند كه گویا تبعيض
بسودش برقرار شدهاست و تمام وظائف برعهده كس يا كسانى قرار مىگيرد

كه تبعيض به زيان آنها بر قرار شدهاست .در حقيقت ،بدون اين دوگانگى،
يك طرف اختيارات و طرف ديگر تكاليف ،تبعيض بر قرار نمىشود.
تبعيض همين اختيار دادن به برتر و تكليف مقرر كردن براى فروتر است.
هنوز كار تمام نيست .صاحب اختيار همواره حق ايجاد وظائف جديد را

دارد و مکلف بايد انجام اين وظائف را بر عهده بگيرد .بديهى است كه
تكليف همواره بيرون از حق قرار مىگيرد و حکم زور است:
.2كس يا كسانى كه تكليف بر عهده آنها مقرر مىشود ،بايد تقدم را به
تكليف بدهند .به سخن ديگر ،تكليف مقدم بر حق و در صورت تعارض،

حاكم بر حق است و آن را محدود و يا نقض مىكند .و
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 .1به اين دليل كه تبعيض بکاربردن زور است ،همواره ناقض حق است.
نه تنها حقوق كسانى را نقض مىكند كه از آن محروم مىشوند بلکه حقوق

برخورداران از تبعيض را نيز نقض مىكنند .نخست آنها را از استقالل و

آزادى محروم مىكند چراکه به دستگاه توليد و بکار بردن زور بدل
مىشوند.

آنها كه میپندارند اين تبعيضها بسودشان بر قرار شدهاست ،غافل

مىشوند از اين واقعيتها كه

 .133بر اصل ثنويت ،تنها يك رابطه بر قرار مىشود و آن رابطه قوا (=

رابطه زوربا زور) است؛

 .132رابطه قوا ميان دو طرف حد و مرز ايجاد مىكند و تنها اين رابطه
است كه بدون ایجاد حد و مرز بر قرار نمىشود .و

 .131بنابراین ،اگر گفته شود آزادى هركس تا آنجا است كه آزادى ديگرى
از آنجا شروع مىشود ،در واقع ،حد بکار بردن زور معين شدهاست .زبان
فريب ،از كلمه آزادى سوء استفاده كرده تا ثنويت و رابطه قوا را اصل

گرداند .بدینقرار ،سلطهگران كه بسود خود تبعيض برقرار مىكنند ،زور

را آزادى مىگردانند و در استفاده از آن زياده روى مىكنند و ابعاد تخريب

را بهجائى مىرسانند كه حيات طبيعت و انسان و ديگر جانداران را به
نيستى تهديد مىكنند.

بدینقرار ،سازمان سیاسی درخور اين عنوان ،سازمانیاست که

هدفش از ميان برداشتن تبعيضها است .و اگر بخواهد تبعيضها را از ميان
بردارد ،بايد سازمان خويش را بر پايه تبعيض بنا ننهد و در سازمان خويش،

به تبعيض مجال پيدايش ندهد:

در حقيقت ،رايجترين انواع سازمانهاى سياسى ،دو نوع هستند:

 . 134سازمانهائى كه تبعيضهاى نژادى ،ملى ،قومى ،طبقاتى ،جنسى ،دينى

و ...را اصل مىشناسند و بر يك يا چند تبعيض پديد مىآيند .و
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 . 135سازمانهائى كه در مخالفت با تبعيضها و به قصد از ميان برداشتن
آنها بوجود مىآيند.

سازمانهاى نوع اول ،بدون استثناء ،بر اصل ثنويت تك محورى ،بنا

مىشوند و زور را وسيله كار مىكنند .سازمانهاى نوع دوم ،در طول تاريخ،
فراوان بوجود آمدهاند اما تا زمان ما ،جامعهها بکنار ،در خود نيز،

نتوانستهاند تبعيضها را از ميان بردارند .بديهىاست تجربههاى موفق نيز

وجود دارند اما دوران آنها كوتاه بودهاست .با وجود اين ،به حکم آنكه

تجربه و تجربه موفقى بودهاند ،قابل مطالعه و از سر گرفتن و به توفيق
قطعى رساندن هستند.

در حالحاضر ،در دموکراسیهای غرب ،هم از سازمانهاى موافق

اين يا آن تبعيض و هم از سازمانهاى مخالف تبعيضها وجود دارند.

باوجوداينکه این دموکراسیها اعالميه جهانى حقوق بشر را پذيرفتهاند،
در آنها ،انواع تبعيضها برقرار هستند .در احزاب مخالف با تبعيضها نيز،

تبعيضها وجود دارند .به ترتيبى كه مشاهده كرديم ،بر اصل ثنويت دو
محورى ،به حکم آنكه اصل راهنما دوگانگى است و بر اين اصل ،ميان
دو محور رابطه قوا بر قرار است ،تبعيضها ناگزير وجود پيدا مىكنند.

برخى مىپندارند برابرى مىتواند مانع از پيدايش برنده و بازنده در روابط
قوا و بنابراین ،پيدا شدن تبعيض شود .اما همانطور كه ايجاد شرائط برابر،

براى كشتى دو كشتى گير ،براى آناست كه تواناتر و فنآموزتر پيروز شود،

در ديگر انواع روابط قوا نيز ،شرائط برابر مانع از پيدا شدن پيروز و

شکست خورده ،در روابط قوا نمىشود .با اين تفاوت كه در رقابت بر سر
قدرت ،برنده از قدرتى كه بدست مىآورد  ،در حفظ موقعيت متوفق خود

سود مىجويد .به سخنديگر ،بسود خود ،تبعيضها را بر قرار مىكند .در

احزاب سياسى ،نيز همان روابط قوا ،همين تبعيضها را پديد مىآورند.

رايجترين تبعيضها كه مسئلههاى حل ناشده هستند ،عبارتند از:
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 .3ايجاد كنندگان يك سازمان ،بعد از دورهاى كم يا بيش طوالنى ،با انبوه
اعضاى جديد روبرو مىشوند كه به سازمان روى مىآورند .حفظ هويت و
اصالت سازمان ،به نگاه داشتن آن در جهت و مسيرى است كه براى رسيدن

به هدف ،از آغاز ،در پيش گرفتهاست .براى حفظ هويت و اصالت و براى
حفظ انديشه راهنما و روش و هدف از فساد ،بنيانگذاران و همراهان آنها

حقوقى را براى خود مقرر مىكنند.

وقتى سازمان سياسى با دولت و با سازمانهاى سياسى زورپرست

رويارواست ،خطر «عناصر نفوذى» كه قصد از نفوذ دادنشان ،ايجاد

انشعاب و يا به دست آوردن عنان سازمان و به انحراف كشاندن آناست،

بزرگ مىشود .راهحلهایی كه جستهاند ،در مجموع ،پذيرفتن تبعيض بسود
بنيانگذاران و با سابقهترها است .اين راهحل ،بر فرض كه بتواند سازمان

را حفظ كند ،مانع بزرگ شدن و رشد آن مىشود .بسا شدهاست كه اعضاى

جديد زمامدار شدهاند .در اين حالت ،اگر كار به انشعاب نكشيده ،موجب

استقرار تنشهاى شديد در سازمان و موازنه ناپايدار قوا و ضعف سازمان

سياسى گشتهاست .

در صورتى كه تدابير پيشين رعايت شوند ،مشکل به ميزان بسيار

حلمىشود .باوجوداين ،بر اصل موازنه عدمى« ،سابقون» ( )287حق و

نقشى پيدا مىكنند بدون اينكه تبعيضى دركارآيد :سابقون كسانى نيستند

كه تنها بدان مىنازند كه از اول در ايجاد سازمان بودهاند ،بلکه

كسانى هستند كه پندار و گفتار و كردارشان ترجمان انديشه راهنما،

روش و هدف باشد .در بکار انداختن آزادانه استعدادهاى خويش
و رشد ،همواره سبقت بجويند .امام باشند يعنى افقهاى جديد
استقالل و آزادى و رشد را به روى سازمان بگشايند .الگوى زندگى

مستقل و آزاد شدن ،راه رشد را پيشاپيش رفتن ،امامت همين است.
براى امام ماندن بر سابقون است كه
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 .333موازنه عدمى را همواره اصل راهنما كنند .به سخن ديگر ،هيچگاه
از استقالل و آزادى و دیگر حقوق خويش غافل نباشند .و

 .332نفس خويش را مسئول بشناسند و به پندار و گفتار و كردار خويش،

سازمان را فراخناى الاكراه كنند .و

 .331روش در خور استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را،

تجربه بدانند .و

 .334از ورود در ابتالها ،هرچه پرخطر ،نترسند و هر آزمايش اجتماعى را
در سازمان و در جامعه ،در رسيدن به نتيجه ،پىبگيرند .و

 . 335بدانند شادى درونى و رضايت از كار و اميد ،وقتى انسان مستقل و
آزاد و شفاف است و استعدادهايش رشد مىكنند ،خودجوش و عالمت
نیک بودن پندار و گفتار و كردار هستند .و

 . 336اگر جز حق نجويند ،به سخن روشن ،اگر از تمامى حقوق خويش،
از راه كارهاى استعدادهاى خود ،برخوردار شوند و تمامى حقوق

پديدههاى ديگر هستی را رعايت كنند ،در استقالل و آزادى ،رشد مىكنند
و اميد و شادى و رضايت از كار آنها را يك لحظه نيز ترك نمىكنند .بدين

روش ،رسيدن به هدف و پيروزى ،قطعى مىگردد .و

 .337عالمت اينكه جز حق نمىجويند ،ايناست دو كار را عالمت بيرون

رفتن از انديشه راهنماى استقالل و آزادى و حق بدانند :بيرون از حق

قراردادن تكليف و مصلحت و خود را زندانى انتخاب ميان بد و بدتر
كردن كه گرفتار جبر بدتر و بدترین شدن است .و

 .338صالبت وقتى معناى خود را پيدا مىكند كه ترجمان استوارى
برعهد و وفاى بدان مىشود .آنها كه در سختيها عهد نمىشکنند،
سابقون و امام پرهيزگاران مىشوند .و

 .333تكروى :بالى عظيم و لودهنده زورمدارى تكرو است .سازمان وقتى
واقعيت پيدا مىكند كه اعضاى آن همکارى بيانگر انس و دوستى داشته

باشند .و
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 .3331تقوى پيشه كنند :چشمى پاك و زبانى پاك و دستى پاك داشته باشند.
اين پاكى را به نقد پندار و گفتار و كردار خويش بدست آورند .و

 .3333همواره كنش باشند و تا مىتوانند واكنش نشوند .حتى وقتى كنشى
آنها را در موقعيت واكنش نشان دادن قرار مىدهد ،فرصت را براى ابراز

ابتكار مغتنم بشمارند .اين توانائى بدست نمىآيد مگر آنكه بر اصل موازنه
عدمى توانائى نگرش در ضعفهاى خويش را بيابند و آنها را به قوتها

برگردانند .و

 .3332زمان و مکان انديشه و عمل بینهایت مىشوند وقتى آدمى
استعدادهاى ششگانه خويش را ،در استقالل و آزادى ،فعال مىكند.
مستقل و آزاد زيستن ،در خدا زيستن و در اين زيست ،فعاليتهاى روزمره

را تنظيمكردن است .كسى كه چنين مىكند ،از سابقونى است كه در افق
ناپيداى ابديت ،پيشى جسته است.

سابقونى كه به كارهاى باال ،راه پيروزى را پيشاپيش گشودهاند ،نيازمند

ايجاد رابطه قوا با اعضاى جديد سازمان و بر قرار كردن تبعيض بسود

خود نمىشوند .مىدانند سازمانى كه در آن ،نياز به زور پيدا مىشود ،وسيله
قدرت و انديشهراهنماى آن ،بیان قدرت و روش آن بکاربردن قدرت برای

رسيدن به قدرت است .مىدانند كه در هستى ،دو نوع رابطه بيشتر وجود

ندارند :بر اصل ثنويت ،تنها رابطه قوا و بر اصل موازنه عدمى تنها رابطه
خالى از زور و سرشار از دوستى بر قرار مىشود .رابطه نوع دوم ،بکارهائى

بر قرار مىشود كه  32نوع آن را شماره كردم .بنابراین ،سازمان در خدمت
استقالل و آزادى ،سازمانى است كه رابطهها به اين كارها بر قرار مىشوند.

سابقونى كه بدين رفتار الگو و امام مىشوند ،كسانى هستند كه

همواره از الگوی عمل به انديشهراهنما و تجسم روش و هدف

سازمان گشتن ،سبقت میجویند ،که همواره شفاف ،که همواره بى

نياز از تبعيضطلبى هستند ،که همواره ارزشهاى سازنده شخصيت

آنها نه در بيرون آنها (مقام و موقعيت و دیگر اشکال قدرت) كه در
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خود آنهایند،که همواره در ساختن هويت جمعى ،نه برپايه ريختن

واقعيتها در قالبهاى ذهنى كه از راه شناسائى واقعيتها و تمیز

حق از ناحق با میزانی که عدل است ،عمل میکنند ،که همواره در

كار برداشتن حدها و مرزها و گشودن فضاى الاكراه در سازمان و

بيرون از آن هستند ،که همواره از مصحلت و تكليف تراشى در

بيرون از حق ،پرهیز میکنند ،که همواره در استفاده از تمامى
حقوق و بر انگيختن ديگران به استفاده از حقوق خويش ،کوشا

هستند ،که همواره احياگر هر حقى هستند كه ادا نمىشود.
 .2از تبعيضهاى رايج ديگر ،تبعيضى است كه ديوان ساالرى سازمان
سياسى ،بسود خود ،بر قرار مىكند .در سازمانهاى سياسى دموکراسیهای
غرب ،ديوان ساالريها ،در انتخاب اعضاى كنگره و ،بدان ،در گزينش

رهبرى حزب و نامزدهايش براى انتخابات شهرداريها و مجلس،
امتيازهائى بسود خود برقرار كردهاند .براى حل اين مشکل ،از جمله

كوشيده اند ،با مراجعه به عموم اعضا و بسا به هواداران ،مداخله ديوان
ساالرى را كم اثرتر كنند .اين راهحل و راهحلهاى ديگر ،راه بجائى

نبردهاند .به اين علت كه نامها و نشانهاى فعاالن ،دائم ،از راه وسائل ارتباط
جمعى ،در گوشها و چشمهاى مردم هستند و عموم اعضاء و هواداران از

ميان آنها انتخاب مىكنند .جز اين نشدهاست و نمىتواند هم بشود .زيرا تا
وقتى عضويت در يك سازمان سياسى ،در حاشيه زندگى اعضاء قرار

مىگيرد و سازمان سياسى بيرون از جامعه مدنی و وسيلهای است براى
بدست آوردن قدرت ،اين مشکل راهحل پيدا نمىكند .اما اگر سازمان
سياسى استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را هدف كند،

ویژگیهای در خور را مییابد و در بطن جامعه مدنی جا مىگيرد و ،در آن،
نقش الگوى مصلح را پيدا مىكند .اعضاى آن ،بهیمن كارهاى دوازدهگانه
و به صفاتى كه پيدا مىكنند ،در رهبرى شركت مىكنند و نياز به ديوان
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ساالرى را به حداقل مىرسانند .به سخن ديگر ،راهحل در دموکراسی بر
اصل مشاركت پيدا مىشود که میتواند در سطح سازمان سیاسی برقرار شود.

در حقیقت ،مشاركت در زندگى و مسئوليتهاى يك سازمان وقتى ميسر است

كه آن سازمان محل آموزش زندگی در استقالل و آزادی هر عضو سازمان

مىشود .جامعه مدينه ،جامعه با دموکراسی شورائی تمام عيارى بود و پيامبر
نيز نياز به برقراركردن تبعيضى بسود خود نداشت .عضو شورا بود و هويتى

جداى از هويت شورا نمىجست و شورا نيز مشاركتى در تمامى فعاليتهاى
انسانهاى مستقل و آزاد بود .در سازمانى از اين نوع ،كارهاى ادارى به

حداقل مىرسند و آنها را داوطلبها انجام مىدهند و كارمندان نمىتوانند
ديوان ساالری برخوردار از امتیاز و تبعیض ،بوجود آورند.

بدینقرار ،براى آنکه يك سازمان سياسى بتواند بسوى دموکراسی

شورائی صیر و سير كند تا نياز به ديوانساالرى به حداقل ميل كند ،بايد،

 . 233عضويت هر عضو در هويت او به پندار و گفتار و كردار باشد و نه
در برگه عضويت او .و

 .232سازماندهى مجال بروز تضادها را فراهم نياورد تا نياز به رفع پى
آمدهاى آنها از راه مداخله ديوان ساالرى ،پيدا شود .و

 .231اجازه ندهد روابط قوائى كه در بيرون سازمان ،ميان اعضايش بر قرار

مىشوند ،به درون سازمان آيد .بديهى است در صورتى كه اعضاء نخست
انديشهراهنما و روشکار سازمان را بپذيرند و خويشتن را آزاد كنند و به

هويتى كه بدينسان بدست مىآورند ،عضو سازمان شوند ،اين مشکل پيش

نمىآيد .تجربه مىگويد سازمان سياسى عرصه برخوردها مىشود وقتى

اعضاء جديد ،نخست به عضويت سازمان در مىآيند تا بعد اصل و انديشه

راهنما و روشهاى آن را بياموزند و بکار برند.

وقتى روابط قوا در درون سازمان بر قرار شدند ،سازمان مىبايد موقع

را براى انتقاد جدى مغتنم بشمارد و ضعفهاى خود را بر طرف بسازد.
وگرنه ،نزاعهاى حل ناشده برهم خواهند افزود و سر انجام ،سازمان را
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متالشى خواهندكرد .روش عمومى بايد عبارت باشد از اينكه سازمان
رابطه حق با حق باشد چنانکه زور محل عمل پیدا نکند و هيچ

عضو اجازه نیابد زور در کار آورد و سازمان محل انحالل زور و از

ميان رفتن ميل به خشونت باشد .سازمان به اين هدف نمىرسد اگر

 . 234از اعضاى خويش ،بخصوص آنها كه روابط قوا را به درون سازمان
مىآورند ،خواستار شفاف کردن كامل روابط خود شود .چراکه در شفافيت،
مسئله سازى ميسر نمىشود اگر

 .235سازمان هيچ امتياز ويژهاى براى كسى قائل نشود .و

 .236از اعضاى خود بخواهد در درون سازمان و بيرون آن رفتارى سازگار

با اصل و انديشهراهنما و روش سازمان داشته باشند .و

 .237سخن تجربه نكردنى را از هيچکس نپذيرد .ادعائى كه بر پايه
ذهنيت پديد مىآيد و بينهها يا واقعيتهاى قابل دسترس كه بر
صحت آن گواهى كنند ،وجود ندارند ،دروغ است و نبايد پذيرفت .و

 .238مهمترين مشکل هر سازمان سياسى ،مسئلهسازها هستند .سازمان

سياسى نياز به اعضائى دارد كه مىتوانند مسئله حل كنند .كسانى كه از راه
مسئله ساختن زندگى مىكنند ،اصل راهنمايشان ثنويت تك محورى و روش

كارشان بناگزير زور است .مشخصه عموميشان ناتوانيشان از همکارى و

تخريب را روش عمومى رسيدن به هدف كردن و ...است .بنابراین ،سازمان
در خور اين عنوان بايد اعضاى مسئله ساز خود را از راه ايجاد فرصتهاى
ابتكار و ابداع ،به مسئله حل كردن و بکار انداختن استعداد ابتكار و ابداع

و خلق ،درمان كند .از اعضاى خود ،تک روی ،را نپذيرد .فرصتها را
به كارهاى جمعى اختصاص دهد .از آنجا كه استعداد انس و عشق

وقتى بکار مىافتد ،در انسان ،اميد و شکيبائى و شادى و آن

خودانگیختگی فطری را بر میانگیزد كه گویای فعالیت همآهنگ
همه استعدادهاى آدمی است ،ايجاد فرصتهاى انس و نشاندن نهال

دوستى از مهمترين كارهاى يك سازمان در خور اين عنوان است.
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بدين كار ،سازمان سياسى به انسانها امکان مىدهد آن هويت جمعى

شوق و شورانگيز را پيدا كنند كه بر دوستى بنا مىشود .وقتى آن

هويت جمعى را با هويت فردى ناشى از تک روی مقايسه مىكنند،

پىمىبرند كه دارند زشت را با زيبا مقايسه مىكنند .روشن است که

وقتی سازمان مجموعهای از رابطههای حق با حق است ،سازمان
پهنای ابتکار هر عضو خویش را هرچه گستردهتر میکند .فعالیت

عضو وقتی بنمایه آن زور نیست ،تک روی محسوب نمیشود .از این
رو ،هر ابتکار او ،برای جمع سودمند میشود.

 .233همانطور كه آمد ،بر موازنه عدمى ،تنها يك رابطه مىتوان بر قرار
كرد و آن رابطه دوستى است .اين رابطه قلمرو انديشه و عمل دوستها را

گسترده مىكند .بنابراین ،با ايجاد فرصتهاى همکارى و دوستى ميان
اعضاى سازمان ،نه تنها نياز به ديوان ساالرى را به حد اقل مىرساند ،بلکه

سازمان را به بىكران الاكراه بدل مىكند .هر اندازه صميميتها بيشتر و
هويت جمعىتر ،عرصه انديشه و عمل افراد سازمان گستردهتر .آيا در

خانوادهاى كه فرزندان در آموختن و رشدكردن ،هيچ محدوديتى نيابد ،در
رشد ،سبقت نمىجويند؟ خانواده سالم خانوادهاى نيست كه اگر فرزندان
نخواستند از راه زور به هدف برسند ،فضاى عمل را باز بيابند و اگر
خواستند زور در كار آورند خود را در برابر این هشدار و انذار بيابند :به

زور خويشتن را ويران مکن! و اين قبيل محيطهاى خانوادگى فراخناهای
استقالل و آزادی نيستند؟ و

 .2331از آنجا كه انديشهراهنماى استقالل و آزادى را نمىتوان در زور
ورزى بکار برد و چون اصل راهنماى زورمدارى بکار زورزدائى و بازيافتن

استقالل و آزادى نمىآيد ،در صورتى كه كسى بر اصل ثنويت تك محورى،
زور در كار آورد ،در دم ،خود را تنها مىيابد .بنابراین ،عالمت سالمت

سازمانى كه آزادى را هدف قرار مىدهد و اعضاى آن ،از راه كار جمعى،
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هويت جمعى پيدا مىكنند ،ايناست كه وقتى كسى زور در كار مىآورد ،در
دم تنها و شناخته مىشود .و

 .2333اگر در ديوان ساالريها تحقيق كنى مىبينى علت وجودى آنها ،يکى

قرار گرفتن تكليف و مصلحت بيرون از حق است .علت نيز ايناست كه

وقتى تكليف عمل به حق و مصلحت در کار نمیآید ،هركس با عمل به
حق ،اوالً از حقوق خويش بر خوردار مىشود و ثانيا ،از آنجا كه عمل به
حق نياز به زور ندارد ،نیاز به مصلحتی که جانشین حق شود نیز پیدا نمی

شود .اما اگر نخواهى به حق عمل كنى ،ناگزيرى خالف حق را توجيه

كنى .زور درکارآوردن را مصلحتی الزم بگردانى .اما زور نياز به سازمانى

پيدامىكند كه آن را ايجاد و بکار برد :ديوان ساالرى .بنابراین ،براى آن

كه نياز به ديوان ساالرى پيدا نشود ،نبايد گذاشت اين دروغ در سازمان
پذيرفته شود كه گويا تكليف و مصلحت بيرون از حق ،تن دادن به جبر

قدرت ،بنابراین ،مفسدت نیستند .به ديگر سخن،

 .2332سازمان اعضاى خويش را بايد دائم به برخوردارى از تمامى حقوقى
بخواند كه انسان دارد و وظيفه اعضاى خويش را دفاع از حقوقى بداند

كه ادا نمىشوند و برداشتن موانعى بشمارد كه براى گرفتن مجال
برخوردارى انسانها از حقوق ايجاد مىشوند.

 . 1سلسله مراتب در سازمانهاى سياسى ،موجب بر قرار شدن تبعيضها

بسود هر يك از مقامها مىگردد .صاحبان مقامها تبعيضها را كه به سود

خود بر قرار مىكنند ،در تحکيم موقعيت خويش و يافتن موقعيتهاى بهتر،
بکار مىبرند .چه بسا از راه پيوندهاى خانوادگى ،تارعنكبوت روابط

شخصی قدرت بوجود مىآورند .در آغاز ،جائى كه هر عضو در سلسله

مراتب پيدا مىكند را ضابطه (دانش و بينش ،سابقه ،صالحيت و استعداد
و کم و بیشی فعالیتها) معين مىكند .اما بهتدريج ،رابطه جانشين ضابطه

مىشود .فوكو ،فيلسوف فرانسوى مىپندارد ،هر بيانى (يا گفتمان) ،بيان
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قدرت است .قدرت نيز از رابطه قوا پديدمىآيد .بنابراین ،قدرت بدون
سلسله مراتب متصور نيست .سلسله مراتب يعنى هر مرتبه مافوق نسبت به

مرتبه مادون ،از امتيازهاى ويژهاى برخوردار است .و مىدانيم بسيارى از
متفكران غرب گرفتار «يأس فلسفى» شدهاند .زيرا اگر هر انديشه

راهنمائى ،بیان قدرت است ،چرا بايد با قدرتى مبارزه كرد تا قدرت ديگرى

را جانشين آن ساخت؟ فوكو ،در ايام انقالب ،چند نوبت نزد من آمد

و به ايران نيز رفت .مىدانست با بیان قدرت ،سازماندهى
خودجوش يك ملت که گل بدست ،به مقابله تفنگ بدست رفته

است ،ناممکن است .گل را سالح مبارزه با استبدادى کردن كه از
ديرپاترين استبدادهاى تاريخ است ،شدنى نيست .مىپرسيد :اندیشه

راهنماى اين حركت ،چيست؟ با او ،با تفصيل ،از موازنه عدمى سخن

گفتم .تنها براين اصل ،مىتوان بیان استقالل و آزادى را يافت .انقالب

ايران حركتى به قصد باز يافتن استقالل و آزادى و نه جانشين كردن قدرتى
(مالتاریا) بجاى قدرت ميرنده (استبداد سلطنتى) بود .به دليل روشن كه

خودجوش سازمان يافت و فاقد سلسله مراتب بر مدار قدرت بود و گل را
بر گلوله پيروز گرداند .

اما وقتى بنابر ساختن قدرت جديد مىشود ،بيان استقالل و

آزادى جاى خود را به بيان قدرت مىسپارد .دين استقالل و آزادى
وقتى دين قدرت مىشود كه موازنه عدمى ،بمثابه اصل راهنما ،جاى
خود را به ثنويت تك محورى مىسپارد .ازاين پس ،ضابطه جاى

خود را به رابطه مىسپارد .زيرا قدرت از رابطه قوا پديد مىآيد .در

سلسله مراتبى بر مدار قدرت ،غير ممکناست رابطه جانشين

ضابطه نشود .هركوششى براى بر قرار كردن ضوابط بىحاصل است

زيرا ضابطهها دستآویز قدرت و جذب و حذفها مىشوند و
زنجيرى بر دست و پاى مردم مىگردند .از اين رو ،نخستين عالمتى

كه استقرار روابط قوا در سطح يك سازمان و در رهبرى يك حركت ،بروز
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مىكند ،بىمحل شدن ضابطهها و نقش تعيين كننده پيدا كردن رابطهها در
مقام جستن اعضاء ،در سلسله مراتب يك سازمان حزبى يا در يك دولت،

است .حتى اگر سازمان استقالل و آزادى را هدف قرارداده باشد ،وقتی

رابطه جاى ضابط مىنشيند ،یعنی اینكه سازمان هدف خويش را رها كرده
و قدرت را هدف گردانده است .در نتيجه،

 . 4گروه بندى در درون حزب و نوعى از تبعيضها كه گروهها بسود خود
بر قرار مىكنند ،حاصل اصل راهنما شدن ثنويت تك محورى و همگانى

شدن روابط قوا در درون يك سازمان است .در صورتى كه روابط قوا مثل

سرطان فراگير شوند ،سازمان ،به تضادها گرفتار و متالشى خواهد شد.

راهحلهایی كه جستهاند ،يکى انتخابى كردن كامل يا ناقص

مقامهاى حزبى و ديگرى دورهاى و قابل جانشين شدن مقامهاى سازمانى

بودهاند .گمان بردهاند اين روشها از شدت تضادها مىكاهند و گروهگرائى
به قصد تصرف مقامات حزبى را بىفايده مىگردانند .با وجود اين ،مشکل

بر جا ماندهاست .زيرا سلسله مراتب ،بر پايه قدرتمدارى و گروه بنديهائى
كه روابط قدرت را اجتنابناپذير مىگردانند ،سبب مىشود كه مقام
انتخابى حاصل دسته بنديهاى گروهها بگردد و قدرت مدار بشود .براى

مثال ،در آغاز انقالب ،سپاه پاسداران سازمانى بود كه قرار بود در آن،
درجه و مقام و امتيازهاى خاص هر درجه و مقام در كار نيايند .آنها كه

اين سازمان را ايجاد كردند نمىدانستند سازمان مسلحى كه ،با بکاربردن

زور ،حافظ انقالب میگردد ،از آغاز ،رابطه قوا مدار سازماندهى آن
مىشود .گروهبنديها پديد مىآيند و هرگروه ،با تبعيضهایی كه بسود خود

ايجاد مىكند ،با گروه ديگر ،بر سر تصرف فرماندهى سپاه ،وارد كشماكش

مى شود .سرانجام سلسله مراتب و ايجاد تبعيض بسود هر مقام ،بر قرار
مىشود .امروز ،سپاه سلسله مراتب پيداکردهاست .گروه بنديها برجا هستند
و بر سپاه تبعيضهائی حاكمند كه قشون بخود نديدهاست .در رژيم پهلويها
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نيز ،قشون اين تبعيضها را بخود نديده بود .زيرا سپاه ،اينك ،نقش ستون

فقرات رژيم مالتاريا را تشکيل مىدهد و اين رژيم اسالم را بيان قدرت
مىكند بنابراین فسادگسترتر است.

بدین قرار ،براى آنكه سلسله مراتب و گروه بنديها ،بر مدار قدرت،

پديد نيايند ،بايد اصل راهنما موازنه عدمى و هدف استقالل و آزادى بشوند
و روش سازمان زورزدائى در درون سازمان و در جامعه از راه ايفاى نقش

اقليت الگو و امام بگردد.

افزون براين ،روش بايستهاى كه ايجاد سلسله مراتب بر مدار قدرت را

غير ممکن مىسازد ،جدا كردن مقام تصميم از مقام اجرا است :مقام
تصميم تمامى اعضاى سازمان بايد باشند .در اين مقام ،هر عضو استقالل
و آزادی كامل دارد و تحت رهبرى هيچ مقام حزبى نيست .اما اجراى

تصميم نيازمند مديريت است .در صورتى كه روش ،روش تجربه ،باشد و

اعضاء در اجراى تصميم شركت كنند ،مديران منتخب نقشى جز همآهنگ
كردن فعاليتها پيدا نمىكنند .در مقام اجرا ،امامت همين است .

و اين كار ،كارى بغايت بزرگ است و به توانائيهاى دوازه گانه مذكور

در باال ،نياز دارد .زيرا همآهنگ كردن فعاليتهاى يك جمع ،در اين و آن
تجربه ،گرد آوردن انتقادها و در ميان گذاشتن آنها با جمع فعال و بعمل

آوردن تصحيحهاى الزم توسط جمع و پى گرفتن تجربه تا رسيدن به نتيجه،
كارى غير از آلت زور شدن در مقام «رهبر» و «ولىامر مطلق» است.

 .5ديگر از تبعيضهایی كه در سازمانهاى سياسى رايج هستند ،تبعيضهائى
هستند كه بسود دين اكثريت جامعه ،بسود مردان ،بسود كسانى كه موقعيت

اجتماعى  -سياسى يا موقعيت اقتصادى ممتاز دارند ،برقرار شدهاند .الغاى

يکچند از اين تبعيضها (از جمله تعبضها بسود مردها) در دستور كار
برخى از حزبها قرار گرفتهاست .تكرار كنيم كه تا وقتى هدف قدرت
است و انديشه راهنما در بيان قدرت خالصه مىشود ،اين تبعيضها را
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مىتوان روى كاغذ حذف كرد اما در عمل نمىتوان حذف كرد زيرا زاده
روابط قوا هستند .دين يا مرامى كه خود را بيان استقالل و آزادى بداند و

باشد ،نياز به ايجاد تبعيض بسود خود و پاسدار مسلح گماردن برای حفظ

خويش ندارد .اگر نيز به رسميت بخشيدن به خود و تحت حمايت زور
درآوردن خويش پيدا كرد ،جز بيان قدرت نيست .در غرب ،روى كاغذ،

دين رسمى وجود ندارد و هيچ دينى تحت حمايت دولت و دین دولت
نيست .اما در عمل ،دارندگان دين اكثريت جامعه مقامهاى اول دولت را

در اختيار دارند و دولت از آن دین حمايت مىكند .جز اين نيز نمىتواند
باشد .زيرا ،در روابط قدرت ،دين از خود بيگانه ،بيان قدرت مىشود و

تبعيض را ناگزير مىكند .اگر انسانها داستان آدم و حوا با شيطان را از
ديد دو بيان ،يکى بيان استقالل و آزادى و ديگرى بيان قدرت بخوانند،

بهاى سنگينى را كه از آغاز تا امروز و امروز بيشتر از هر زمان ،بابت غفلت

خود ،پرداختهاند و مىپردازند ،مىتوانند محاسبه كنند .اگر اين محاسبه را
بکنند ،به سراغ دين استقالل و آزادى مىروند و به بهشتى باز مىگردند كه
با گرویدن به بيان قدرت ،از آن رانده شدهاند.

 .6از تبعيضها ،باز بسيار رايج ،تبعيض ميان با دانش و كم دانش است.

بديهى است با دانش با كم دانش و بىدانش برابر نيست .اما اگر حزب

سازمانى باشد كه در آن ،عضوها استعدادهاى خويش را فعال مىكنند و با

دانشها ،بر مبناى بذل دانش ،دانشهاى خويش را در اختيار اعضاى
سازمان بگذارند ،سازمان سياسى محلى مىشود براى گذار دائمى از
نابرابرى به برابرى .اما اگر با دانشها دانش خود را وسيله واليت مطلقه

بر اعضاى سازمان كنند و براى خود حقوق ويژه قائل شوند ،از آنجا كه

دو نوع رابطه بيشتر وجود ندارند و اگر در رابطه بر اصل موازنه عدمى،
دانش با انتقال ،مرز ميان با دانش و بىدانش را بر ندارد ،ناگزير وسيله
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استقرار رابطه قوا ،بسود بادانش مىشود ،دانش و دانشمند آلت زور

مىشوند.

هماكنون ،در سازمانهاى سياسى و حتى سنديکائى ،بنابرايناست

كه چون كار اداره يك سازمان تخصصى شدهاست ،همگان نمىتوانند آن
را انجام بدهند .اما رابطه متتخصصها با بىتخصصها اگر از راه انتقال
دانش بر قرار نشود ،رابطه قوا مىشود .پيشرفت دانش ،ديوار ميان اقليت

متخصص و اكثريت بزرگ را بلندتر مىكند .اگر جامعه تن به واليت
مطلقه نخبهها بدهد ،همان استبداد فراگيرى بوجود مىآيد كه اروپا در قرن
بيستم انواع آن را آزمود و كشتارها و ويرانيهاى بىحساب حاصل آنند و

هم اكنون نيز جنگ در كوزوو واقعيت اين واليت را كه جز واليت مطلقه
زور نيست ،آشکار مىكند .و اگر تن ندهد ،نمايندگان سياسى جامعه آن
توانائى را بدست نمىآورند كه بتوانند انواع ماوراء مليها(شركتها،

مافياها ،حتى گروهبنديهاى اطالعاتى و سياسى) را مهار كند .هر اندازه
پيشرفت علمى و فنى شتاب مىگيرد ،نياز به بيرون بردن دانش را از خدمت
قدرت و بسط آن را از راه انتقال ،بيشتر مىكند .هر كس مىتواند در ذهن

خويش دنيائى را تصور كند كه امروز مىتوانستيم داشتهباشيم اگر دين،

دين استقالل و آزادى ،از آغاز از طريق انتقال دانشى مىشد كه همگان از

آن برخوردار مىشدند و روش زندگى مىكردند.

بهر رو ،آن سازمان سياسى موفق است و مىتواند نقش الگو و امام

را در جامعه بازى كند كه ،در دورن آن ،جريان اطالعها و علم برقرار باشد
و ضابطه عدالت كه يکى انتقال علم و گذار از نابرابرى به برابرى در علم

است ،رعايت كند .سازمان سياسى بايد بکوشد جريان انديشه تمامى جامعه

را فرا گيرد .اگر انديشه راهنماى خويش را حق مىداند ،پس نبايد از

انديشههاى ديگر بهراسد.
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نهراسيدن از انديشههاى ديگر ،به بحث آزاد را روش جريان دادن

انديشه در جامعه كردن و مبارزه با انواع سانسورها است .جريان انديشه در
جامعه ،از جمله دو كار بزرگ مىكند:

 . 633گذار دائمى از كثرت به توحيد در برابرى و برادرى و رشد در

استقالل و آزادى و

 .632شفاف شدن زندگى در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی

و فرهنگی جامعه.

 .7و همچنان از پر رواج ترین تبعیضها تبعیضی است که پدید آورنده
نفاق است .راست بخواهی ،تبعیض خود نفاق است .زیرا از جانشین کردن

توحید به مثابه اصل راهنما با تضاد پدد میآید .با این فرق نفاق تضاد با

ایران را تضاد در درون میکند .بدینسان ،نفاق ساز قدرتی است که هدف

و وسیله میشود .اهمیت تبعیضطلبی که شکل نفاق به خود میگیرد ،بدان

حد است قرآن جای ،جای ،نسبت به خطر آن هشدار و انذار دادهاست .در
روزهای اول بهار انقالب ،مطالعه درباره نفاق را موضوع یک رشته از

سخنرانیها کردم .عوامل پدید آورنده و انواعی را که نفاق مییابد ،تشریح
کردم .زیرا سه خطر بس ویرانگر ،انقالب را در هدفهایش تهدید می

کردند :از خودبیگانه کردن اندیشه راهنما در بیان قدرت ( )288و خطر

نفاق و خطر دستآویزکردن «ضرورت مبارزه با نفاق و منافقان» ،بقصد
بازسازی استبداد .جامعههای دیگر همواره با این دو خطر روبرو بودهاند و
نیز در سازمانهای سیاسی ،به عذر جلوگیری از نفاق و لزوم حذف منافقان،

تصفیهرا روش کردهاند و میکنند:

 .733استبداد فراگیر کلیسا ،برای زدودن نفاق ،در سطح جامعههای
مسیحی و در سطح کلیسا ،برای خنثی کردن خطر نفاق ،بساط تفتیش

عقیده گسترد و تا بخواهی تصفیههای بس سبعانه و خونین انجامداد؛
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 .732استبدادهای فراگیر قرن بیستم ،نازیسم و استالینیسم ،روش کار کلیسا
در پیش گرفتند و در سبعیت و خونریزی دست باال را نیز پیداکردند؛

 .731درپی انقالب ایران ،با آنکه اندیشه راهنما ،اسالم بمثابه بیان
استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بود ( ،)283ایجاد

«سلسله روحانیت» (« ،)231مبارزه با نفاق و منافقین» را دستآویز
خشونتگستری و بکار انداختن دستگاه شکنجه و ماشین اعدام کرد؛

 .734در احزاب سیاسی غرب ،برای مقابله با خطر نفاق و منافق ،دو روش

بکار رفتهاند:حزبهای کمونیست« ،فراکسیونیسم» را ممنوع دانستند و آن

را دستآویز تصفیههای حزبی کردند و یک عامل از عوامل انحطاط این

احزاب ،همین روش شد .حزبهای سوسیالیست و سوسیال دموکرات و

لیبرال و محافظهکار ،سرانجام ،وجود تمایلها رادرخود پذیرفتند .باوجود

این ،پدیده انشعاب وجود دارد اما نه با شمار و پهنای بسیار کمتری .برای

اینکه بدانیم بهترین روش کدام است ،نخست خطربارتریننفاقها را
شناسائی کنیم:

بنابراین که هدف و روش شدن قدرت است که بیماری نفاق را

پدید میآورد و اگرهم در سازمانی سیاسی ،هدف و روش استقالل

و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی باشد ،عقلهای قدرتمدار

که به عضویت سازمان درمیآیند ،دیر یا زود ،منافق میشوند و نفاق

ببار میآورند .بدینسان:

● اتصال به خارج از سازمان و عامل بیرون در درون گشتن و تمایل ساختن
برای پوشاندن نقش خویش بمثابه عامل قدرت بیرونی در درون (.)233
در بخش اول این کتاب ،دیدیم که این نوع منافقگری ،در انتخابات رایج
است .در حزبهای سیاسی ،از چپ و راست ،این نوع نفاق شیوع یافته و

از عوامل پیدایش بحران در این حزبها و در رابطه این حزبها با جمهور
مردم گشتهاست .از راهحلها ،یکی حساس کردن وجدان اخالقی
نسبت به ارزشی که استقالل و آزادی سازمان است و دیگری از پرده
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بیرون انداختن نقش منافق است نه پس از وقوع که پیش از وقوع

است؛

● قطع و وصل در درون سازمان :مبارزه بر سر رهبری سازمان ،فرصتی
ایجاد میکند برای منافقگری .در احزاب سیاسی ،کسانی که کار خویش
را قطع و وصل میکنند ،بنابرموقع ،جانبدار نامزدی و ضد او میشوند.
سازمانهای سیاسی کنونی ،راهحل کارآمدی هنوز برای این نوع نفاق نیافته

اند .راهحل کارآمد برقراری دموکراسی بر اصل مشارکت ،دستکم در درون
سازمان و کاستن از فعالمایشائی رهبر یا رهبران و آلت فعلی اعضای
سازمان است .راست بخواهی ،مجموع راهحلهائی را باید بکار برد که

پیشنهاد میشوند؛

● تخریب اندیشهراهنما به قصد از میان بردن توحید سازمانی و دمسازکردن
اندیشهراهنما با تبعیض بسود خود .این نفاق نیز همچنان بیماری مزمنی
است که سازمانهای سیاسی بدان گرفتارند .برخی سازمانها بحث درباره

«ایئولوژی» را ممنوع میکنند (حزبهای کمونیست) و یا اجازه میدهند
اما رهبری را «فصلالخطاب» میشناسند (حزبهای سوسیالیست و

محافظهکار) .کار که سخت شد ،یا کار به انشعاب میکشد و یا به اخراج.

راهحل کارساز الغای سانسورها و برقرارکردن جریان آزاد اندیشهها
و بحث آزاد است .اگر این دارو بیماری نفاق را درمان نکند ،آنها را

در سازمان بیاثر میکند؛

● یگانه را دوگانه کردن نفاق همیناست .در دوگانهگردانی ،روشی که از
دیرباز تا به امروز بکار رفتهاست ،قیاس صوری است .و این قیاس ،همواره

به روز میشود .ازاینرو ،گوناگونی پیدا میکند:

الف.مرام سازمان را جزآن که هست ،جلوه دادن :برای مدتی دراز،
گرایشهای راست ،سوسیالیستها را «کمونیستهای بزک کرده» می

خواندند .هماکنون که غرب اسالمستیزی و اسالمهراسی را روش کرده

است ،یک زمان ،مدعی میشوند فرقی میان مسلمانان نیست زیرا اسالم
419

«ایدئولویاست که جز خشونت را نمیتواند روش کند» و زمانی دیگر می

گویند« :اسالمگرایان میانهرو» را از «اسالمگرایان رادیکال» جدا باید
کرد .کار منافق ایناست که این قیاس را در درون سازمان ،وسیله نزاع می

کند .و

ب .حربهکردن علم و بکاربردنش برضد مرام ،نیز امر واقع مستمر است.
راست بخواهی ،منافق زمینهساز از خود بیگانه کردن بیان استقالل و آزادی
در بیان قدرت است .چنانکه ،در آنچه به اسالم مربوط میشود ،نخست

فلسفه یونانی و سپس «علوم جدیده» و اینک« ،الئیسیته و سکوالریسم»

حربهازخودبیگانه کردن دین در بیانقدرت سازگار با سلطه غرب برجامعه
های مسلمان گشتهاند .و

ج .استفاده از دین یا مرام از خودبیگانه شده در بیان قدرت ،برای سانسور

بیان استقالل و آزادی .چنانکه زورپرستان میگویند« :حرفهای بنیصدر
خوب است اما اسالم نیست .اسالم هماناست که درکشورهای مسلمان

اجرا میشود» .این قیاس که در دموکراسیهای غرب نیز ،در باره مرامهای

حزبها بکارمیرود ،وقتی توجیهگر دوگانه کردن یگانه در یک سازمان،
میشود ،نفاق است.

د .آنچه در دوران معاصر« ،جهش ایدئولوژیک» و «ایدئولوژی

زدائی» خوانده میشود .اولی نفاقپیشگی بقصد تصرف سازمان
سیاسی است و اگر نشد ،متالشی کردن آن و دومی – درغرب ،از دهه

واپسین قرن بیستم بدینسو ،بقصد دمسازکردن سازمانهای سیاسی

با سلطه ماوراءملیها بر اقتصاد جهان بکار میرود.

راهحل ابهام زدائی مداوم از این چهار روش و ناگزیر کردن منافقان به

آشکار کردن هویت خویش و پیشنهادکردن بیان استقالل و آزادی است.

● دوگانگی روش ،یکی روشی که ،در خلوت ،رویه میشود و دیگری روشی
که ،در جلوت ،بکار میرود را نفاق ضرور میکند و از ویژگیهای نفاق

پیشگی است ( .)232سازش در خلوت و ستیز در جلوت ،فراوانترین
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نوع اینگونه نفاقپیشگی است .سازمانهای سیاسی موجود در دموکراسی
از این دوگانگی روش بسیار زیان میبینند .وسائل ارتباط جمعی با

افشاگری ،میتوانند ایننوع نفاق را بیاثر کنند اگر خدمتگزار قدرتمداری
و قدرتمدارها نباشند .عالج قطعی تناقضزدائی است .توضیح اینکه
دوگانگی روش ،بکاربرنده را ناگزیر از پندار و گفتار و کردار

متناقض میکند .تناقضها را که بزدائیم ،ربط دو روش یکی در
خلوت و دیگری در جلوت معلوم و نفاق بیاثر میشود؛

● «پیراهن عثمان» ساختن ،در حقیقت ،خودکرده را به حقمدار نسبت
دادن ،یک امر واقع مستمر است .این نوع نفاق جز از راه خود کرده را به

دیگری ،صاحب حق ،نسبت دادن ،ساخته نمیشود .در سازمانهای سیاسی
امروز ،این نفاق فراوان بکار میرود .کم اتفاق نمیافتد که افشاکننده یک
خطا یا یک فساد و یا یک خیانت ،خود به ارتکاب آن خطا یا فساد و یا

خیانت متهم میشود .نفاق کارسازتر از آن ،خدمت را خیانت و آنرا پیراهن
عثمان کردناست .برای مثال ،آنکه با قتل عثمان مخالف بود و فرزندان
خود را حافظ خانه او کرد ،علی (ع) بود .و آنکه حاضر به دفاع از عثمان

نشد ،معاویه بود .با اینحال ،معاویه بود که علی (ع) را به قتل عثمان متهم
و پیراهن خونین عثمان را علم کرد .معاویه مبتکر این روش نبود .پیش از

او ،این روش بکار میرفت و ،امروز ،همه در جامعههای مسلمان و هم در
جامعههای غرب و هم در سازمانهای سیاسی ،روزمره ،بکار میرود.

راهکار ابهام زدائی و تناقضزدائی و تکرار بی وقفه حقیقت و

هرچه شفافتر کردن رابطه این نفاق با قدرتطلبی و تقابل حق با
قدرتاست.

● جزء جزء کردن اندیشهراهنما نیز نفاقپیشگی رایج دیگری است .این
نفاقپیشگی نیز امر واقع مستمر است ( .)231این نفاقپیشگی سه گونه

بعمل میآید:
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الف .اشکال در محتوی نیست ،اشکال در اسم است .اسم را رها کنید،

در محتوی ،همباز شویم .و یا «کلمههای بودار» را تغییر بدهید .ویا

ب .بر اندیشهراهنما ،این اصل و فرع را که ما بدان باور داریم بیفزائید تا
باهم همکاری کنیم .و یا

ج .این و آن قسمت اندیشه راهنما را قبول و بقیه را قبول نداریم .شما
قسمت یا قسمتهائی را که ما قبول نداریم ،کنار بگذارید ،تا بتوانیم به

همکاری بایکدیگر ادامه دهیم.

راهحل معلوم کردن این واقعیت بر جمهور مردم است که

حقوق یک مجموعه را تشکیل میدهند و اندیشه راهنما سامانهمند
است .افزودن و کاستن از آن ،از سامانه محروم وآن را در معرض

بیگانه شدنش در بیان قدرت قرار میدهد.

● مخالف خوانی نیز از رایجترین نفاقپیشگیها هستند« .مخالفت کن تا

شناخته شوی» امر واقع مستمری است و ربطی هم به حق اختالف ندارد.
زیرا «مخالف خوان» و «نقزن» نقد نمیکند ،تخریب میکند و با هدف
معینی که ایجاد نفاق است ،مخالف خوانی میکند.

راهحل تمیز تخریب است از نقد و آشکارکردن تخریب و هدف

آناست .نقد معلوم کردن نقص و رفع آن و تخریب کار عقل
قدرتمدار و هدفش تخریب اندیشهراهنما ،یا سازمان و یا هدف و

روش است.

نفاق انواع دیگر نیز دارد اما سازمانهای سیاسی اغلب در معرض این

نوع نفاقها هستند.

 .735منافق به صفاتی که نفاقپیشگی به او میدهد ،شناخته میشود :فرصت

طلبی برای ایجاد جدائی ،تشخصطلبی ،سهمطلبی ،خودکامگی،

مجازگرائی و بخصوص زبان قدرتی که بکار میبرد و ویژگی دوپهلو و مبهم
بودن زبان و بیشتر بودن بنمایه زور در کلمهها و جملههایی که بکار می

برد .راهحل ،بها دادن به اخالق استقالل و آزادی و تقوی را رویه اعضای
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سازمان کردن و صفات و زبان منافق و روشهای کارش را مرتب به اعضای

سازمان خاطر نشان کردن است.

 .8نتیجه تبعیض از جمله تقدم مطلق ذهنیت بر واقعیت است .در حقیقت،

کسی که بسود ذهنیت خود این تبعیض را برقرار میکند ،واقعیت را

محکوم میداند به شکل گرفتن در قالب ذهنی او .تقدم ذهنیت بر واقعیت

و محکوم بودن واقعیت به انطباق با ذهنیت ،ویژگی هر بیان قدرتی است.

خواه فقه شیعه و خواه فقه سنی و چه لیبرالیسم و چه مارکسیسم و چه ...و

چه سکوالریسم و چه حتی پست سکوالریسم که ،قرارش بر ایناست که
تمامی طرز فکرها حق دارند در «سپهر عمومی» حضور داشته باشند

( ،)234اما همچنان تابع توقعات روابط قوا است وقتی نوعی از
قدرتمداران آن را مرام میکنند ،به این درد مبتلی هستند .در حقیقت این

درد ذاتی هر «ایسمی» است .یادآور میشوم که یورگن هابرماس،
فیلسوف آلمانی ،نخست «سکوالریست» یعنی موافق سپردن دین به گذشته

و بسا طرد آن بود .در سالهای  ، 3331پست سکورالریست شد و گفت:

نظر ماکس وبر به حقیقت نپیوست و باید دین را به سپهر اجتماع
راه داد بخصوص بخاطر نیاز انسانها به اخالق .دولت لیبرال حق دارد
مانع از حضور دین در عرصه عمومی شود و سرانجام ،از سالهال واپسین

قرن بیستم بدینسو ،رشد فرهنگ و تمدن را نیازمند دین یافت .بدینسان،

پست متافیزیک را با پست سکوالریسم همراه کرد(. )235

در جهان کنونی ،تبعیض مادر ،تبعیض بسود قدرت است .توضیح

اینکه هر اندیشه راهنمائی که بیان قدرت میشود ،چون باید مدام
قدرت را توجیه کند و اعتیاد به قدرت جوئی همگانی است ،اندیشه

راهنما بالگردان قدرت میشود .روشن سخن اینکه این نه قدرت
که اندیشهراهنما است که مورد سرزنش و بسا طرد قرار میگیرد.
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سرزنشکننده درجا آنرا با بیان قدرت دیگری جانشین میکند .این
امر نیز از امور واقع مستمر است.

در قلمرو سیاسی ،تاوقتی دولت تصرف نشدهاست ،اندیشههای راهنما

خشونت در حد حذف را تجویز نمیکنند .هرگاه دموکراسی برقرار و جامعه

دارای «فرهنگ دموکراسی» باشد ،اندیشههای خشونت در حد حذف را
حتی برای تصرف دولت نیز تجویز نمیکنند .بااینحال ،همچنان بسود
قدرت ،بنابراین ،بسود ذهنیت ،تبعیض برقرار است .چاره جز ترک این

تبعیض نیست .و ترک این تبعیض به ترک رابطه با قدرت و برقرارکردن

رابطه با حقوق میسر است؛

 .3تبعیض بسود قدرت ،تفوقطلبی را ایجاب میکند .ازاینرو ،اندیشه
های راهنمای تمامی سازمانهای سیاسی ،تفوقطلبی را تجویز و توجیه می

کنند .بهنگام ضرورت یافتن تشکیل جبهه است که تفوقطلبی ،بمثابه عامل
تخریب ،نقش پیدا میکند .اما پیش از آن نیز ،سازمانهای سیاسی را از
رابطه مستقیم برقرارکردن با واقعیت بازمیدارد .چراکه سازمانهای سیاسی

نه تنها از دید هدفی که قدرت است در واقعیت مینگرند ،بلکه از دید

دست باال را پیداکردن در موازنه قوا ،نیز ،در واقعیت مینگرند .در
حقیقت ،از همان روش پیروی میکنند که روش در سرمایهداری است.

همانسان که سرمایهساالران واقعیتهای بسیار ،از جمله آلودگی محیط
زیست و نابرابریهای روزافزون و ...را از ورای بزرگ شدن و تمرکز
قدرت سرمایه و رقابت «بیرحمانه» برسر موقعیت خویش در فراگرد

بزرگ و متمرکز شدن سرمایه مینگرند ،سازمانهای سیاسی نیز چنین می

کنند.

در دموکراسیها بر اصل انتخاب ،تفوقطلبی تنظیم کننده موقعیت

سازمانهای سیاسی و رابطهها سازمانهای بزرگ با یکدیگر و با سازمان

های کوچک است .باوجوداین ،رابطه سازمانهای بزرگ با واقعیت،
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میزان دفع را از میزان جذب بیشتر میکند .توضیح اینکه سازمانهای
بزرگ مدام در معرض انشعاب هستند .سازمانهای کوچک نیز کمتر می

توانند بایکدیگر ائتالف کنند .و وقتی هم ائتالف میکنند ،ائتالفشان

ناپایدار است.

در تجربه ایران ،تفوقطلبی یا مانع از تشکیل جبهه گشتهاست

و یا عامل متالشی شدنش شدهاست .بدینقرار ،مبارزه با تفوقطلبی

بسا مهمترین کار در همه جامعهها است .زیرا هم سبب آزاد شدن
اندیشهراهنما از توجیه قدرت میشود و هم امکان برقرارکردن
رابطه مستقیم با واقعیتها را فراهم میآورد و هم سازمانهای
سیاسی را در بطن جامعه مدنی و در خدمت اینجامعه نگاه میدارد

و هم به سازمانهای سیاسی امکان میدهد بایکدیگر رابطه حق با
حق برقرار کنند و در خدمتگذاری بایکدیگر مسابقه دهند.

 .31تبعیض بسود ذهنیت و تفوقطلبی ،با تعبیض دیگری همراهند و آن،

بنابر نیاز قدرت ،بسود حقی و به زیان حق دیگری تبعیض برقرار کردن

است .رایجترین تبعیضها ،تبعیض بسود امنیت و حقوق انسان ،بخصوص

استقالل و آزادی انسان است .سازمانهای سیاسی ،این نوع تبعیض را در
درون خود نیز برقرار میکند :حفظ اعتبار و موقعیت حزب درجامعه بر
حقوق اعضای آن رجحان دارد و دومی باید قربانی اولی بگردد .هراندازه
ساختار سازمان سیاسی توتالیترتر ،این تبعیض شدیدتر .تا آنجا که عضو

سازمان فاقد حقوق و دارنده تکالیف و مأمور سازمان بر خود میگردد .بر
اواست که همه روز گزارش درون خویش (فکرهایی که میکند و تمایلهایی

که پیدا میکند و خیالهایی که میکند و ) ...را به سازمان بدهد.

در دموکراسیها ،حزبهای سیاسی ،در جامعه نیز ،این تبعیض را بکار

میبرند« .محدود شدن آزادیها» بخاطر مقابله با «تروریسم بینالمللی»،

تنها نوع تبعیضها نیست .تبعیض به زیان این و آن حق نیز رایج است .از
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آن جمله است تبعیض به زیان حقکار و تبعیض به زیان حق اختالف

(نقض کثرتگرائی هر زمان که سازمانهای سیاسی بدان نیازدارند) و...
نه استثناء که قاعده گشته و از عوامل بیاعتباری سازمانها و شخصیت

های سیاسی و بیتفاوت گشتن شهروندان گشتهاست.

راهکار ایناست که در تعریف حق ،قدرت دخالت داده نشود.

زیرا از رهگذر تعریف حق به قدرت است که حقوق بایکدیگر

تعارض پیدا میکنند .تعریف کنندگان غافلند که حقوق نمیتوانند
معارض یکدیگر باشند .جز با بکار بردن منطق صوری نمیتوان حق
را به ضد آن ،به قدرت ،تعریف کرد و هر حقی را وسیله سلب حقی

دیگر کرد.

تبعیضهای دیگر نیز وجود دارند که تا اینجا ،بدانها پرداختهام و از

اینجا ببعد نیز به آنها خواهم پرداخت.

 .6زمان و مکان اجتماعى حیات سازمان سیاسی :
در ايران ،حزب سياسى اعتبار نجستهاست.زيرا ،در طول تاريخ ،مردم
كشور سپيد جامگان ،سبزجامگان ،سرخ جامگان ...،سياهجامگان را

تجربه كردهاند و در قرنى كه دارد به پايان مىرسد ،اغلب حزبهاى سياسى
اين عنوانهارا پيدا كردهاند« :خلقالساعه»« ،دست نشانده»« ،وابسته»،

«فرصت طلب» ...و «آلت فعل» .هر چند آقای جمال امامى بود كه گفت:
«ع» و «د» حزب عدالت ،على دشتى است و بقيه هم آلت! ،اما برابر
يادداشتهاى آقاى هاشمى رفسنجانى ،و سه قوه مجريه و مقننه و قضائيه
و حزب جمهورى اسالمى كه منحل شد و گروهاى سياسى آلت بودهاند و

«رهبر» آلت باز!
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چرا اغلب حزبهاى سياسى اين صفتها را پيدا كردهاند؟ زيرا در

زمانهاى «مساعد» ،براى كسب قدرت و يا ايفاى نقش آلت قدرت ،بوجود
آمدهاند و با رفع نياز قدرت ،از ميان رفتهاند .به سخن ديگر ،هدف آنها

استقالل و آزادى نبودهاست تا مکان اجتماعى ،جامعه ايرانى بگردد و زمان
اجتماعىِ سازماندهى و فعاليت آنها ،صفت دائمى بپذيرد .ازاینرو ،زندگى

سياسى اعضاى اينگونه سازمانها ،همواره ،در بيرون زندگى روز مره آنها
و بسا در تزاحم بااين زندگى بودهاست و هست.

بدینقرار ،هم بخاطر آنكه از مهمترين عالمتهاى رشد يك انسان،

يك گروه ،يك جامعه ،نقشى است كه زمان و مکان در فعاليتها پيدا مىكند
و هم از اين نظر كه سه انقالب ايران ،از جمله بخاطر آن گرفتار استبداد

بعد از انقالب شد كه كارها در زمان و مکان بايسته ،انجام نشدند و مدام

به واپسین فرصت موكول گشتند و هم براى آنكه دموکراسی ،حتى اگر

پذيرش همگانی پيدا كند ،برقرار و استوار نمىشود مگر وقتى جامعه مدنی
توانائی خویش را بجوید و بمثابه رکن در دموکراسی نقش بیابد و

سازمانهاى سياسى پيدا شوند كه توانا به تشخيص زمان و مکان اجتماعى

و تنظيم فعاليتهاى خويش باشند ،مطالعه دقيق اين خاصه و نقش دادن به

زمان و مکان ،درفعاليتها ،كمال اهميت را دارد.
از نظر مکان اجتماعى:

 .3در قرن حاضر ،بخصوص در نيمه دوم آن ،حزبهائى بوجود آمدهاند

كه خاصه عمومى آنها ،تعصب و تعصب در حد افراط بودهاست :حزبهاى
اصلى در غرب (نازى و فاشيست و نژادپرستها در اروپا و جنوب افريقا و

امريکا) و بدلهاى آنها که در كشورما پديد آمدند .و نيز سازمانهائى كه

تعصب دينى را دست مايه كرده بودند ،نخست توسط اسرائيليها تشکيل
شدند .زورپرستهائى كه در سرزمينهاى اسالمى ،اسالم را پوشش
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زورپرستى كردهاند ،مقلدهاى صهيونيستهاى متعصب هستند« .تعصب

گرائى» ،در همهجا فرو مىكشد هرگاه حمايت قدرتهاى جهانى را از دست
بدهد .حزبى كه با مرام كمونيسم تشکيل شد و استالين آن را آلت استبداد

فراگير خود كرد نسخه اصلى و حزبهائى از آن سنخ ،نسخههاى بدلى هستند.

 .2بر اين نوع سازمانها افزوده مىشوند سازمانهائى كه «منافع» گروهى،

شغلى ،منطقهاى ،قومى و ...را دست مايه كردهاند:

 .233بر دو نمونه باال افزوده مىشوند سازمانهائى كه فن و علم (فن و ديوان

ساالرى و )...را دستآویز كردهاند .اين گونه سازمانها نيز جديد نيستند.

دستکم از زمانى كه فيلسوفهاى طرفدار استبداد« ،واليت مطلقه

فيلسوف» و «واليت مطلقه قانون گذار» را باب كردند تا تبديل اين

«واليت» به «واليت مطلقه پاپ» و «واليت مطلقه فقيه» ،پيشينه دارند.

 .232سازمانهائى سياسى بودهاند كه بنا را بر تضاد طبقاتى گذاشتهاند و

خواستهاند از راه حذف ،به هدف برسند .اين سازمانها موجد طبقه جديد
و استبدادهاى ويرانگر شدند .سازمانهائى نيز هستند كه اگر هم تضاد

طبقاتى را سرمايه كردهاند ،طرحى را پيشنهاد مىكنند و وعده مىدهند كه

با اجراى آن ،جامعه از تضاد بيرون رود و در وفور ،انسانها خويشتن را

بازيابند و با يکديگر در آشتى بزيند .بديهى است طرح خود را از راه قدرت
دولت مىخواهند به عمل درآورند.

خاصه عمومى همه اين سازمانها ايناست كه چون قدرت را هدف

مىكنند ،ناگزير مىشوند سازماندهى متناسب با مبارزه بر سر قدرت پيدا
كنند و چون قدرت نياز به تضاد دارد ،حتى وقتى خود را متعلق به تمامى

جامعه مىدانند ،ناگزير مىشوند به گروهبنديهاى جامعه تكيه كنند .تجربه
در دوران مرجع انقالب ،تجربه بسيار گرانقدرى است :در بهار ،3161

سازمانها و گروههاى سياسى كه از نظر مرام ،بسا ضد يکديگر مىنمودند،
بخاطر اصالتى كه به قدرت مىدادند ،بر ضد جبهه استقالل و آزادى،
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«متحد» شدند .يادداشتهاى آقاى هاشمى رفسنجانى ،از اين نظر كه
همگرائى اينگونه سازمانها را باز مىگويد ،سندى مهم و بسيار عبرتآموز
است .زيرا بر مردم ايران ،روشن مىكند بيانهاى قدرت ،اگر هم رنگهاى

متضاد داشته باشند ،در معنى ،يکى هستند .بدينخاطر است كه وقتى نبرد،

نبرد سرنوشت ميان استقالل و آزادى با قدرت مىشود ،زورپرستان صف
واحد تشکيل مىدهند .چنانكه در بهار سال  ،3161اصحاب قدرت بر
ضد استقالل و آزادى ،متحد شدند و بگمان خود ،بساط انقالب و تجربه

دموکراسی را بر چيدند .اما تفوقطلبی اتحاد آنها را درجا از هم پاشید.

اگر تفوق «رهبر» نبود ،ممکن نبود بتوانند متحد شوند.

امروز ،در همه جامعهها ،بحران سختى وجود دارد ،بنام بحران اعتماد:

جامعهها به سازمانهاى سياسى اعتماد ندارند .زیرا خواه آنها كه تمامى
جامعه را مکان اجتماعى فعاليت خويش مىشمارند و چه آنها كه يك طبقه،

يك گروه ،يك قوم ،يك...را مکان اجتماعى خود خواندهاند ،با هدف كردن
قدرت ،با مکان اجتماعى خود بريده و از آن جدا مىشوند.
از نظر زمان اجتماعى:
بحران سازمانهاى سياسى مضاعف و بسيار سخت شدهاست .چرا

که رسيدن به قدرت ،ايجاب مىكند آنها زمان حال را تنها زمان فعاليت

كنند (برنامهها و وعدههاى انتخاباتى) و بديهى است كه بلند مدت و حتى

ميان مدت را قربانى كوتاه مدت مىكنند .ايناست كه انبوهى مسائل
(پيدايش شمال و جنوب .در شمال ،بيکارى ،توليد و مصرف ،توزيع

درآمدها ،ماوراءمليها و بورس بازيها ،آلودگى محيط زيست ،مهاجرت،

پيرى جمعيت ،مواد مخدر و ...و در جنوب ،قهر و جنگ ،فقر ،فرار
سرمايهها و مغزها ،قرضهها ،از ميان رفتن منابع طبيعى ،بيکارى همگونه
و )...بوجود آمدهاند كه همه آنها يا از رهگذر خرج كردن آينده براى بر

آوردن نياز حال و يا بخاطر حل نكردن بموقع مسائل ،پديد آمده يا بزرگ
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و بغرنج شدهاند .و اين بحران عمومى دومى است كه البته از بحران اول

جدائىناپذير است.

اين دو بحران ،بىترديد ،همواره وجود مىداشتهاند اما هيچگاه

چون امروز شدت نداشتهاند .هراندازه برآوردن «خواستهاى روز» ،پيش

خور كردن به حساب آينده و مسئله بر مسئله افزودن و حل آنها را حواله

آينده كردن را بيشتر مىكند ،دو بحران عمومى نيز حادتر مىشوند .رهبران

سازمانهاى سياسى بسا هست كه حقيقت را مىدانند اما از بيم بر زبان

آوردن و رأى نياوردن ،دم فرو مىبندند .نتيجه ايناست كه دو بحران ،به

بحران سومى سرباز کردهاست:

راهحلهائى كه بر بيرون رفتن از دو بحران بنا نمىشوند ،راهحلهاى

واقعى نيستند .براى مثال ،حل مشکل بيکارى نيازمند تغيير عمومى نظام

اجتماعى  -اقتصادى به ترتيبى است كه زمان كار ميان  6نوع كار تقسيم

شود و توليد و مصرف با اين ساخت كار و زمان بدنى سازگار شود .رابطه
انسان و سرمايه تغيير كند و ...حتى سالم سازى محيط زيست كه مسئله

روز شدهاست ،نياز به تغييرها ،بنابراین ،برنامه درازمدت دارد .اما كيست
آن سياستمدارى كه جرأت كند و تغييرها را پيشنهاد كند؟ و...

حاصل ايناست كه احزاب سياسى راست گرا كه از لحاظ زمان

اجتماعى به گذشته و حداكثر به حال پاى بند هستند و از لحاظ مکان
اجتماعى ،طرفدار نظام اجتماعى موجودند ،گرفتار خالء انديشه راهنما

شدهاند و دارند محل اجتماعى خود را نيز از دست مىدهند )236( .بجا
نوشتهاست كه احزاب راست دارند از ميان مىروند .چپ دارد جاى راست

را مىگيرد و نياز به چپ جديد است .مسئله بسيار بغرنج شدهاست .هم

بدينخاطر كه سياست شناسان و رهبران احزاب ،پيشاپيش ،مشکل را
نتوانستهاند بشناسند و براى آن راهحل پيشنهاد كنند و هم بلحاظ آنكه
ايدئولوژيها بيان قدرت هستند و وقتى هدف قدرت مىشود ،مسئلهاى از

اين نوع راهحل پيدا نمىكند .نتيجه ايناست كه مسئله سازمانهاى سياسى
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از نوع مسائل گذشتهاست كه حلشان به آينده حواله شدهاند و كالفى
سردرگم از انواع مسائل گشتهاند و سازمانهاى سياسى را به انواع فسادها

آلودهاند:

الف .وجه تضاد غلبه كرده و احزاب بيشتر بيانگر خواستهاى مشتريهاى

خود شدهاند .انديشههای راهنما ،بخصوص در آنچه به جمهور مردم مربوط
مىشود ،به ابهام گرائيدهاند.

ب .پيروى از خواستهاى مشتريها رابطه سازمانهاى سياسى را با واقعيتها

كم كرده و ذهنگرائى را قوت بخشيدهاست.

ج .سازمانهاى سياسى پرشمار و توانائى همکارى آنها كم گشتهاست .

د .بطور عموم ،حق (هدفهاى خوب) رها شده و مصلحت روز ،جاى
آنرا گرفتهاست .ازاینرو ،هر رهبر سياسى مصلحت خويش را مبناى كار

مىكند و نتيجه ايناست كه حزب محل گروه بنديهاى رهبران گشتهاست.

ه  .بحث برخوردارى جمهور مردم از حقوق ،بحث فرعى و بحث سهم
بيشتر يافتن مشتريهاى هر حزب از «منافع» ،بحث اصلى گشته است .

و .سلسله مراتبى بوجود آمدهاست كه در آن ،از لحاظ برخوردارى از

«منافع» ،بسود نخبهها (در حزب و در جامعه) و بسود افراد حزب

(درجامعه) تبعيضها بوجود آوردهاست .حاصل اين تبعيضها و
نابسامانيهاى ديگر ،بيزارى و دورى جامعهها از احزاب سياسى ،عدم

مشاركت بخش بزرگى در انتخابات ،ناباورى به رهبران سياسى و ...و آلوده

شدن رهبران سياسى شدهاند.

براى آنكه مشکل سخت پيچيدهاى كه از سه بحران بوجود آمده

است ،حل شود و براى آنكه در سازمانهاى سياسى كه مىخواهد تشکيل

شود ،اين غده سرطانى پيدا نشود ،سزاوار آناست كه

 . 3سازمان سياسى ،از لحاظ مکان اجتماعى ،به جمهور مردم تعلق پيدا

كند و از نظر زمان اجتماعى ،زمان بىنهايت را مبنای سازماندهى خويش
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بگرداند .زمان فعاليت وقتى بینهایت مىشود كه سازمان سياسى فعاليت
امروز را بخشى از سمت يابى رشد در استقالل و آزادى بگرداند .به ترتيبى
كه از آينده خرج امروز نشود و فعاليت امروز ،دست و پاى آيندگان را ،از

پيش ،نبندد .اما مکان اجتماعى نمىتواند همه جامعه ملى باشد وقتی تضاد

منافع همچنان جامعه را در گروه بنديهاى متخاصم ،تقسيم میكند .براى

آنكه اشتراكها توسعه بپذيرند و تضادها جاى به اشتراكها بسپرند،
بجااست استقالل و آزادى و رشد در استقالل و آزادی و بر میزان عدالت

اجتماعی ،هدف بگردند .وقتى استقالل و آزادى هدف مىشوند ،زمان
اجتماعى مىتواند بینهایت و مکان اجتماعى در عين حال نسل امروز و

نسل آينده و جامعه ملى و جامعه جهانى بگردد .بدینقرار ميهن دوستى و

آزادىخواهى در خور اين مکان اجتماعى ،استقالل و آزادى بر اصل موازنه

عدمى مىشود :آزادى وقتى بر قرار است كه نسل امروز از تمامى مواهب
زندگى سود جويد و در همان حال بجاى پيش خور كردن و مسئله ساختن
براى نسلهاى آينده ،به یمن رشد بر میزان عدالت اجتماعی ،امکانات

آيندگان را بيشتر بگرداند .استقالل وقتى وجود دارد كه ميان جامعهها
رابطه سلطه گر -زير سلطه نباشد و همبستگى و تعاون به همه انسانها امکان
بدهد طبيعت را آبادان و ،در صلح ،امکانات يکديگر را بيشتر بگردانند.

بنابراین،

 .2اگر نبايد تضادها را پايه و مايه سازمان سياسى و انگيزههاى فعاليتهاى

خويش گرداند ،نبايد هم آنها را از ياد برد .اما از بين بردن تضاد بدان نياز
دارد كه عدالت اجتماعى نه هدف كه ضابطه و حاكم بر پندار و گفتار و

كردار سازمان بگردد.

عدالتى كه جامعه را از تضادها بياسايد ،عدالتى است كه جامعه را

از انواع ساالرىها يا واليتهاى مطلقه (دولت ساالرى ،سرمايه ساالرى،

دين ساالرى ،علم ساالرى و )...آزاد كند .امکانات بايسته را در اختيار
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هر استعداد ،براى شکفتن و رشد كردن ،بگذارد .رابطههاى قوا را به رابطه
خالى از زور ،بنابراین ،حق باحق ،برگرداند .مانع از تخريب نيروهاى

محركه شود و نظام اجتماعى  -اقتصادى را توانا به جذب نيروهاى محركه
در جريان رشد بگرداند .به سخن ديگر ،بسط آزاديها را ميسر كند.

خوانندهاى كه نخواهد به اين مختصر اكتفا كند ،بايد به كتاب

عدالت اجتماعی مراجعه كند .اما از پيش ،بايد با تمرین غلطى را در ذهن

خود ،با صحيحى جانشين كند :زبان فريب از جمله اين دو كار را مىكند:
الف .كلمه را نگاه مىدارد و معناى آن را وارونه مىكند .عدالت و آزادى
و رشد و دين و استقالل ،كلمه هائى هستند كه بيشتر از هر كلمه ديگرى

قربانى اين فريب شدهاند و ب .عدالت را كه میزان برای سنجیدن است و
بايد روزانه ،هر انديشه و سخن و كارى را بدان سنجيد ،هدف مىكند.

وقتى هدف شد ،ديگر مزاحم شکل گرفتن و مسلط شدن قدرت مداران

نمىشود .اينان حتى مىتوانند عدالتى كه هدف شدهاست را وسيله توجيه
استبدادگرائى بگردانند .و همانطور كه تجربه شده را تجربه كرديم و ديديم،

وقتی قدرت مداران حاكم میشوند ،آنچه البته بجائى نمیرسد ،البته فریاد
فريب خوردگان است .پس بخصوص بايد آنقدر تكرار كرد تا بطور كامل
در ذهن بنشيند و در خاطر بماند كه عدالت ضابطه و واحد اندازهگيرى و

ميزان است.

 .1اينك كه دانستيم بدون هدفكردن استقالل و آزادى و روشكردن رشد

در استقالل و آزادى ،بر ميزان عدل ،نمىتوان آن زمان و مکان اجتماعى
را مبناى سازماندهى و فعاليت كرد كه موجب پرهيز از سه بحران بشود،

مىگوئيم بجا است که سازمان سياسى دائم در كار توسعه مکان اجتماعى
خود باشد .ترتيب كار سازمانهاى سياسى موجود ،جلب طرفدار است .اما

ترتيب در خور ايناست كه سازمان سياسى برداشتن موانع توحيد اجتماعى
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را برنامه خويش بگرداند .به ترتيبى كه همآهنگ كننده جامعه در برداشتن

تضادها و بيشتر كردن تفاهم بگردد.

بنابراین ،مبارزه با انواع سانسورها را بايد كار روزانه خويش كند و

بحث آزاد را ،به قصد هرچه وسيع كردن جريان انديشهها ،روش عمومى در
درون سازمان ،ميان سازمانها و در جامعه ،بگرداند .

اما سازمان سياسى به اين كار توانا نمىشود اگر زمان و مکان

فعاليتهاى حزب ،در درون سازمان ،بینهایت نشوند .به سخن ديگر،

سازمانى كه بخواهد در خدمت توحيد اجتماعى قرار بگيرد ،بايد از بيمارى
تشکيل گروه بنديهاى قدرت و نزاع بر سر تحصيل قدرت در حزب ،مصون

بماند .اما چگونه يك سازمان سياسى مىتواند از اين بيمارى مصون بماند؟
مىدانيم كه در برخى احزاب ،به خصوص احزاب كمونيست،
«فراكسيونيسم» و وجود تمايلها را ممنوع كردهاند .اما اين ممنوعيت مانع
از آن نشدهاست كه در اين سازمانها ،مبارزه گروه بنديها بر سر قدرت،
شديدتر نيز بگردد .بر اصل موازنه عدمى ،غير از تدابير پيشنهاد شده ،تدابير

زير را نيز بايد اتخاذ كرد:

 .133مىدانيم كه از خاصههاى جامعههاى رشد نيافته ،يکى اهميت و

نقش بس اندک داشتن زمان و مکان در انواع فعاليتها است .زمانبندى

معنى ندارد .جا و موقع هر سخن و عملى مشخص نيستند .كار به موقع
انجام نمىگيرد و يا تا آخرين لحظه ،به تعويق انداخته مىشود و يا بعد از
گذشتن زمان و از دست رفتن مقتضىهاى موجود در مکان ،به كوشش

بيهوده براى «جبران مافات» ،اقدام مىشود.

در اين جامعهها ،اين عيب نمايان است .با وجود اين ،در تمامى

جامعه ها ،يك نابسامانى بزرگ وجود دارد كه ناشى از غفلت از اين مهم
است كه وقتى كار در زمان و مکان درخور انجام نگرفت ،تنگناى

زمانى و مکانى بوجود مىآيد كه براى زور ،زمان و مکان پيدايش و
حاكميت بوجود ميآورد .اين حاكميت از عوامل پيدا شدن گروه بنديها
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در درون يك سازمان مىشود .براى آنكه زمان و مکان اهميت و نقش
بجويند ،يعنى هر كار در زمان و مکان خود انجام بگيرد ،الزم است

فعالتيهاى دائم سازمان سياسى مشخص شوند و جاى هر فعاليتى در فعاليت
دائمى سنجيده و زمان و مکان انجام آن مشخص شود .اگر انديشه و عمل
سازمان سياسى تجربه كردنى باشد ،اندازه زمان و محلیابی نيز ،از راه

تجربه ،تصحيحپذير مىشوند .

فعاليتهاى ناسازگار با فعاليت دائمى نبايد در سازمان پذيرفته شوند.

زيرا زمان و مکان خود را بر زمان و مکان فعالت دائمى سازمان تحميل و
براى قدرت (= زور) جا و زمان ايجاد مىكنند .در پى آن ،گروهبندى در

سازمان و منحرف كردن سازمان ،ممکن مىشوند .شاخصهاى زير مىتوانند
در تنظيم زمان و مکان فعاليتهاى سازمان سياسى بکار آيند :

« .132سحر خيز باش تا كامروا باشى» ،اندرزى است از بوذرجمهر

حکيم .با توجه به اينكه عيبى مهم ،از عيبهاى ايرانيان ،ايناست كه كار را
تا آنجا به تأخير مىاندازند كه «كار از كار مىگذرد» ،فهم و بکار بردن

پند بوذرجمهر ،تمام اهميت را پيدا مىكند :پيش از وقوع بايد زمان و

مکان هر فعاليت را معينكرد .به اين ترتيب :سازمان سياسى همواره بايد
ابتكار عمل داشته باشد .حتى رويدادها نيز سازمان را به عكسالعمل

ناگزيز نكنند ،بلکه فرصتى بگردند براى ابتكار .بدون داشتن ابتكار عمل،
نمىتوان پيشاپيش ،جا و موقع هر فعاليت را معين كرد .چنانكه الف.

تعيين جا و زمان فعاليت در سلسله فعاليتها و ب .اندازهگيرى جا و زمان
فعاليت و ج .انجام كار در جا و موقع تعيين شده ،شرط موفقیت هر فعالیتی

است .اين شاخص را نمىتوان بکار برد اگر هدف عمومى دائمى نباشد و

اگر آيندهها (کوتاه و ميان و دراز مدت) روشن نباشند .بنابراین ،عيب به

تأخير انداختن كارى كه بايد كرد ،ناشى مىشود از روز به روز و هرطور
پيش آمد زندگى كردن و بخصوص ،ابتكار عمل نداشتن و عكسالعمل

رويدادها شدن .از اینجا ،پيشاپيش زمان و جاى فعاليت را معين كردن و
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در زمان و مکان تعيين شده ،آن را انجام دادن ،خود شاخص داشتن ابتكار
عمل است .اما آيا ابتكار عمل ،بنوبه خود ،شاخص پيشاپيش معين شدن

زمان و مکان فعاليت هست؟ آيا بسيارى از ابتكارهاى ما ،بخاطر اين

دست و آن دست كردن ،فرصت به عمل درآمدن را از دست نمىدهند؟ در

اين پرسش كه تأمل كنى ،به اين پاسخ مىرسى كه ابتكار ،نخست ،انديشيده

مىشود .انديشيدن ،آزاد شدن و زمان و مکان انديشه را ،بطور خودجوش،
بینهایت كردن است .بدینقرار ،شاخص عمومى اهل ابتكار از غير او،
مستقل و آزاد بودن و زمان و مکان انديشه و عمل را بینهایت كردن يا

خالى كردن انديشه و عمل از زور است .سازمان صاحب ابتكار سازمانى
است كه زمان فعاليت خويش را بینهایت و مکان آن را بیکران هستى

مىكند .چنين سازمانى دائم در ابتكار و خلق است .بديهى است هر
ابتكارى ،حلقهاى از حلقههاى زنجير بى پايان فعاليت او است .بنابراین،

هر ابتكارى ،بوقت انديشيده شدن و بگاه اجرا ،جدا و موقع خود را همراه
دارد و از يکديگر جدائىناپذير هستند.

شخص يا سازمانى كه فعاليت پيوستهاى را در زمان و مکان بی

نهایت ،ندارد ،اگر اهل ابتكار هم باشد ،اغلب فرصت به عمل درآوردن

آن را از دست مىدهد .نه تنها خود فرصت ايجاد نمىكند ،بلکه فرصتهائى

را نيز كه زمانه پديد مىآورد ،به رايگان ،ازدست مىدهد:

 .131از آنجا كه آزادى انديشه و ابتكار ذاتى حيات انسان است و اختيار

ايجاد فضاى باز انديشه و عمل (بیکران الاكراه) با آدمى است ،سازمان

سياسى كه بداند اگر ابتكار عمل در دست او نباشد ،سازمان سياسى به
حساب نيست ،اين را نيز مىداند كه فرصت ،بمعناى زمان و مکان عمل
را نيز او بايد ايجاد كند .با هر ابتكارى ،فرصتى را ايجاد مىكند .بشرط

آنكه ابتكارها زنجيره بهم پيوستهاى را بوجود آورند و همه براى رسيدن به
هدف ،انديشيده شوند و به عمل درآيند .
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بدینسان ،از روشنترين شاخصها ،بکار بردن اختيار گزينش ابتكار

و بدان ،زمان و مکان عمل است .شخص يا سازمانى كه اين اختيار را از
دست هشته است ،غافل از آزادى ابتكار و فاقد فضاى انديشه و عمل

مىشود .بدینقرار ،بیکران الاكراه يعنى زمان و مکان انديشه و عمل را
بینهایت كردن و در اين بیکران ،اختيار تعيين زمان و مکان هر انديشه و
عمل مميز انسان مستقل و آزاد و در رشد از كسى است كه زمان و مکان

فعاليت او را قدرت (= زور) معين مىكند .بهوش بايد بود! وقتى اختيار
تعيي ن زمان و مکان انديشه و عمل با ما است كه فضا (زمان و مکان) بی

کران الاكراه و انديشه و عمل آزاد است .وقتى فضا بیکران الاكراه نيست،

زمان و مکان انديشه و عمل را نه انسان كه قدرت (= زور) معين مىكند.

اين ميزان ،از ميزانهاى روشن عدل است .زيرا هركس مىتواند بداند زمان

و مکان انديشه و عمل در اختيارش هست يا نيست .پس اين ميزان به

هركس و هر سازمان امکان مىدهد اندازه استقالل و آزادى و چند و چون
فعاليتهاى خود را بسنجد .در حقيقت،

 . 134وقتى اختيار زمان و مکان در اختيار قدرت است ،زمان و مکان

كارى كه قدرت بدان نياز دارد ،جا و زمانى براى فعاليتهاى حياتى ديگر

نمىگذارد .كافيست به زندگى انسانها در جامعههاى امروز نگاه كنيم و از
خود بپرسيم ،كار در خدمت قدرت سرمايه ،چه اندازه وقت براى ديگر

فعاليتهاى حياتى كارگر و كارمند مىگذارد؟ يا كار در خدمت قدرت

سياسى چه ميزان وقت و محل براى فعاليتهاى حياتى جويندگان اين قدرت

مىگذارد و ...افزون براين ،از آنجا كه زمان قدرت كوتاه است ،بناگزير،

فعاليتهائى را توقع مىكند كه با فعاليت دائمى سازمان ناسازگار هستند.
جريان از خود بيگانگى ،با جانشين شدن فعاليتهاى مطلوب قدرت شروع

مىشود و به تدريج ،فعاليتهاى سازمان سياسى را به يك رشته فعاليتهاى
كوتاه مدت و اغلب ،واكنشى ،بدل مىكند .كوتاه شدن زمان با نامشخص
شدن محل همراه مىشود .زيرا چون كنش بايد تا واكنش نشان داد و
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سازمان سياسى نمىداند كدام گروه و در كجا و چه وقت دست به کنشی

خواهد زد ،سازمان سياسى به حالت انتظار در مىآيد .بدینقرار ،حالت
انتظار كارپذيرانه ،شاخص ديگرى از روشنترين شاخصهاى
بازيچه قدرت شدن يك سازمان سياسى و چه بسا يك ملت و يا

مجموعهاى از ملتها است .اين حالت ،همراه است با

 .135هميشگى شدن صفت «نامعلوم» زمان و مکان انديشه و عمل .جامعه

هائى كه كارپذيرى خويش را با جبرتقدير ،توجيه مىكنند ،جامعههائى
هستند كه استبداد فراگير قدرت (= زور) را بر خود پذيرفتهاند .در اين

جامعه ها ،كارها را از امروز به فردا و از فردا به پس فردا موكول كردن،
رویه همگانى است .تا لحظه آخر ،كار به تأخير انداختن رویه همگانى

است .بیموقع و بیمحل كار انجام دادن رویه همگانى است .برف انبار

كردن كارها و حواله آينده كردن آنها رویه همگانى است .احساس نياز

نكردن به دانش و فنى كه بهرهورى در واحد زمان را افزايش مىدهند ،رویه
همگانى است .اين عيبها معلول علتى هستند كه «نامعلوم» بودن زمان و

مکان فعاليتهاى حياتى است .زمان و مکان نامعلوم مىشود وقتى انسان از
خود نمىپرسد اختيار انديشه و عمل را دارد يا ندارد .خو مىكند به
وضعيت بىاختيارى و بسا نمىداند كه از اختيار خويش غافل است .افزون
بر اين،

 .136وقتى زمان و مکان كارها را قدرت معين مىكند ،آدمى كارپذيرانه،

خود را با آن تطبيق مىدهد .باقى مانده زمان خويش را چه مىكند؟ وقت

كشى!

در حقيقت ،وقت كشى از آفتهاى بزرگ زمان ما و دامنگير همه

جامعهها است .آفت بزرگ است زیرا بدون فعاليتهاى تخريبى نمىتوان
وقت را كشت .ازاینرو است كه ميزان تخريب در زمان ما اين اندازه باال

رفته است.

428

بدینقرار ،سازمان سياسى در خور اين عنوان نخست مىبايد زمان در

اختيار را از دست ندهد .در هر مکان ،متناسب با امکانات آن ،زمان را،
با دقت تمام ،صرف فعاليتهائى كند كه سازمان سياسى بخاطرشان پديد

آمدهاست .اما در جامعههاى امروز ،مبارزه با اتالف وقت مىتواند خود

موضوع فعاليت انسانها و سازمانها باشد .زيرا وقت از كف رفته ،جبران

نمىپذيرد:

 .137اما زمان از دست رفته وجود ندارد .زمان صرف تخريب شده و

مکانى كه اين تخريب در آن انجام شدهاست وجود دارد .براى مثال ،ايران
سرزمينى سر سبز بود و امروز ،كوير به كنار ،بيابان شدن مناطق سبز ،شتاب

گرفتهاست .طبيعت سبز كوير شده را چگونه بتوان سر سبز كرد؟ اگر هم

بتوان ،زندگى در فقر نسلهاى ايران را تا آن زمان ،چگونه بتوان بازگرداند؟

سرمايههاى در ويرانگرى بکار افتاده را چگونه بتوان باز ساخت؟ كدام
زمان و كدام امکانات را مىتوان از حال و آينده گرفت و صرف تدارك
ويرانيهاى گذشته كرد؟ اگر اين پرسشها را از روى واقعبينى از خود كنيم،

پى مىبريم زمان و مکان انديشه و عمل بینهایت هست .ما از اين واقعيت
و واقعيت دومى غافل مىشويم و آن اينكه ويرانى بمحض ايجاد شدن ،بر

خود مىافزايد و بزرگ مىشود .به طبيعت امروز ايران بنگريد ،به نفتى كه
به رايگان از دست مردم ما بدر مىرود و با تبديل شدن به سوخت ،محيط

زيست را در همه جا آلوده مىكند ،بنگريد،به نسلهائى كه در چند قرن ،راه

رشد را پيش نگرفتهاند و يا رشد را رشد قدرت سرمايه تصور كردهاند،
بنگريد ،به ...بنگريد تا ترديد نكنيد كه وقت از دست رفته وجود ندارد.

وقت بکار تخريب رفته وجود دارد و اين تخريب در مکانى كه ما آدميان

باشيم و محيط زيست ما ،انجام مىگيرد .اگر بخواهيم جريان تخريب را

متوقف كنيم ،بايد ميزان رشد در واحد زمان را به حداكثر برسانيم و اين

كار در گرو آناست كه روش ،روش تجربى باشد و هيچ تجربهاى در نيمه
رها نشود .زنهار! رشد نيز اگر در نيمه رها شود ،عامل ويرانگرى مىشود.
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براى مثال ،اگر انقالب ايران را رشد بدانيم كه هست ،بکار نبستن تجربه،

قدرت ويرانگر را بر كشور مسلط كردن مىشود كه شدهاست .پى گرفتن
تجربه به ايناست كه قدرت ويرانگر را با دولتى تابع اصول راهنماى

انقالب و در خدمت اين اصول بگردانيم .و اين كار ،خود در گرو تغيير

طرز فكر و رفتار جامعه به ترتيبى است كه هر انسانى صاحب زمان و مکان
فعاليتهاى آزاد خويش بگردد.

 .138سازمان سياسى در خور اين عنوان ،سازمانى است و انسان مستقل و

آزاد انسانى است كه هر يك از كارهاى ششگانه او ،زمان و مکان در خور

خود را داشته باشند .بنابراین ،زمان و مکان فعاليتها بايد مجموعهاى را

بوجود آورند كه در آن ،هيچ زمان و مکانى از كارى گرفته و به كار ديگرى
داده نشود .ميزان عدلى كه اين توزيع را عادالنه انجام مىدهد ،اعتماد به

نفس ،اطمينانخاطر ،آرامشخاطر ،شکيبائى در انجام كار است .همانطور

كه توضيح دادم ،وقتى هر كار بموقع انجام نمىگيرد و يا كارى زمان و

مکان كار ديگرى را اشغال مىكند ،زور محل پيدا مىكند و آدمى عجول

مىشود .حالت عجله ،چه در يك شخص و خواه در يك گروه بيانگر توزيع
غير عادالنه زمان و مکان فعاليتها است .بيشتر ،گزارشگر فقدان مجموعه

از زمانها و مکانهائى است كه مجموعه فعاليتهاى حياتى انسان آنرا بوجود

مىآورد .عالمتى كه نشان بدهد مجموعه فعاليتها مجموعهاى از زمان و
مکان را بوجود آوردهاند،

 . 133بيرون آمدن از تنگناى زمان و مکان از راه باال بردن بهرهورى در

واحد زمان و بخصوص «وقت آزاد» پيدا كردن است .درحالحاضر ،درك

ما از وقت آزاد ،وقت مازاد از وقتى است كه به «كار اصلى» اختصاص
دارد .وقت آزاد همان وقتى است كه اغلب «تلف» مىشود .اما عالمت

تنظيم عادالنه و علمى زمان و مکان فعاليتها ايناست كه همواره زمان
انجام كار كوتاهتر شود و زمان در اختيار براى عادالنه كردن بازهم بيشتر
مجموع فعاليتها را بيشتر كند .براىمثال ،اگر در جامعهاى كار اقتصادى
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(فعاليت در خدمت توليد و توزيع) را چنان تنظيم كنيم كه همه افراد جامعه
كار داشته باشند و براى همه اعضاى جامعه زمان براى فعاليتهاى ديگر
(شركت در رهبرى جامعه ،آموزش و پرورش ،ابداع و ابتكار ،معنويت،

انس و دوستى و عشق ،اوقات فراغت) برجا بماند و بتدريج ،مجموعهاى
از زمان و مکان بوجود آيد كه هر فعاليت زمان و مکان خويش را در حد

مطلوب پيدا كند ،جامعه ما جامعه عادلى خواهد شد.

بدینقرار ،سازمان سياسى موفق آن سازمانى است كه دائم ميزان زمان

فعاليتها را به حد مطلوب نزديك كند .شيوه كنونى سازمانهاى سياسى كه
فعاليتها را در زمانها و مکانهاى معين (اغلب روزهاى انتخابات كه بنا بر

نوع آنها ،كشورى يا شهرى و يا محلى هستند) نتيجه وسيله قدرت شدن
سازمان سياسى و تابعيت عضو از سازمان است .اما اگر سازمان بخواهد

در خدمت اعضا قرار بگيرد ،بايد به زمان و مکان فعاليتها و تنظيم زمان،

بدين ترتيب ،تمام اهميت را بدهد.

 .1331باز از شاخصهاى روشن ،يکى اين شاخص است كه وقتى زمان و
مکان در اختيار فعاليت آزاد نيست ،زمان نه با مکان واقعي كه با مکان

ذهنى رابطه بر قرار مىكند .در جامعهها ،قدرتهاى حاكم ،دنياى ذهنى غير

واقعى را اينسان ايجاد و بدان ،به نيروى كار انسانها ،در خدمت خود،

سازمان مىدهند .تنها در ايران امروز نيست كه حاكمان مدعى مىشوند
مردم در بهشت موعود زندگى مىكنند ،تنها در جامعه تحت استبداد استالين
نبود كه به مردم القاء مىشد كه در بهشت سوسياليسم زندگى مىكنند .در

جامعههاى غرب نيز ،به انسانها القاء مىشود كه در بهشت ليبراليسم زندگى
مىكنند .اما نبايد پنداشت كه با القاى تنها ،انسانها مىپذيرند در بهشت
زندگى مى كنند و زندگى در خيال را جانشين زندگى در واقعيت مىكنند.
تمامى فرقهها و سازمانهاى توتاليتر ،با تركيب زمان با مکان غير واقعى،
قربانيان خود را در زندگى بريده از واقعيت نگاه مىدارند .براى مثال،

«مؤمنى» كه فقر و جهل و ذلت در اين دنيا را همسنگ مجاز گمان مىبرد
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و هم در اين جهان ،زندگى آن جهان را عرصه زندگى خود مىگرداند ،از

اين واقعيت غافل است كه زمان بینهایت را در لحظه حال و مکان بىحد
(بهشت) را در نقطهاى كه ،در آن ،در دنياى مجازى خويش ،بىحركت
گشته است ،خالصه كرده و برده قدرت فريبکار شدهاست .سازمان
سياسى كه مکان اجتماعى اعضاى خود را جامعهاى مىكند كه

وعده ساختن آن رامىدهد قصدى جز اين ندارد كه عضوهاى خود
را فريب دهد .آنها را از واقعيت جدا و در دنياى مجازى ،آلت فعل
خود كند .بنابراین ،سازمان سياسى بايد همواره در زمان و مکان

واقعى ،عمل كند .به سخن ديگر ،زمان و مکان همواره بايد واقعى

باشند .

 .1333زمان و مکان وقتى واقعى مىشوند كه فعاليتها آن دو را ايجاب

كنند .پيش از اين روشن كردم وقتى آدمى صاحب ابتكار است ،هر

ابتكارى با زمان و مکان خويش همراه مىشود .در اینجا ،شاخص ديگرى
را مىشناسانم كه بدان ،مىتوان ابتكار را از خيال و فريب و حکم زور تميز
داد :فرق انديشه با خيال از جمله ايناست كه وقتى مىانديشيم ،از قيد

محدوديت زمان و مکان رهائيم .حال آنكه جز در محدوده زمان و مکان

نمىتوانيم خيال ببافيم .اما در مقام به عمل درآوردن ،فرق فرآورده انديشه
با محصول خيال در ايناست كه اولى در زمان و مکان واقعى قابل اجرا
است و دومى قابل اجرا نيست .فرق سومى نيز خيال با انديشه دارد و آن

ايناست كه اين نه خيال است كه زمان و مکان درخور را ايجاد مىكند
كه ،به عكس ،زمان و مکان هستند كه آدمى را به خيال بافى بر مىانگيزند.

حال آنكه ابتكار زمان و مکان را ايجاب مىكنند .در برنامه گذاريها،

عملياتى واقعى تلقى مىشوند كه ،پيش از همه ،زمان و مکان واقعى و
درخور را ايجاب كنند .و

 . 1332زمانى سازمان يك جامعه ،دستگاه ويران سازى نيروهاى محركه

مىشود كه زنجيره پايانناپذير زمان و مکان فعاليتها ،جاى خود رابه
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حلقههاى پراكنده مىدهند .فعاليتها پراكنده و زمانها كوتاه و مکانها
محدودههاى كوچك مىشوند وقتى نظام اجتماعى استبدادى است .اما براى
آنكه زنجير بهم پيوسته زمان و مکان بگسلد و آدميان به تسخير قدرت در
آيند ،مصلحت و تكليف بايد بر واقعيت مقدم و حاكم شوند .بدینقرار،

از روشنترين شاخصها ،يکى اين شاخص است :هربار كه كارى را كه
مصلحت مىشماريم جانشين كارى مىكنيم كه حقيقت دارد و بايد
انجام بدهيم ،رشته زمان را پاره مىكنيم .فعاليتى كه بيرون از

حقيقت است و ما آن را مصلحت مىدانيم ،بکاربردن زور ،بنا
براين ،ويران گر است .پس مکان را هم ويران مىكند .مکان ما خود

و محيط زيست ما هستند .بدینقرار ،هر عملى كه نياز به زور نداشته
باشد ،حق و زمان آن صرف ويرانى محل آن نمىشود .هر عمل
ناحقى ،خود را با ويران كردن مکان ،نشان مىدهد .ويران شدن

مکان ،به آدمى مىگويد زمانى كه صرف ويران كردن مکان ،شده

است ،در واقع زمانى بودهاست كه ،در آن ،او آلت قدرت شده و

عامل آن در ويران كردن حيات گشته است.

اميدوارم كه خواننده توجه کردهاست كه اداره زمان و مکان زندگى،

مهمترين كار انسان و اساس هر سازماندهى است.
 .2رابطه سازمان سياسى با واقعيت :

قرن بيستم ،قرن قالب سازى و ريختن واقعيتها در قالبها (ايدئولوژى و

دينها) است .جنگ و تروريسم تنها اشکال قهرى نيستند كه از قالبها
مشروعيت مىستاندند و مىستانند .مظهرها ،الگوها و حتى شيوههاى
زندگى و مدها قهرى را موجه گرداندهاند كه تاريخ به خود نديده بود .اگر
ريختن انسانها به قالبهائى چون نازيسم و فاشيسم و استالينيسم و در

كشورما پهلوئيسم و خمينيسم ،قهر هستى سوزى شدند و در مرگ و ويرانى،
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به شکست انجاميدند ،اگر پايان قرن با پايان كار قالبها مقارن شدهاست،

بهيچرو ،نمىتوان گفت كه بشريت از قالب سازى و ريختن واقعيتها در
قالبها آسودهاست .در ايران امروز ،هنوز از قالب «واليت مطلقه فقيه»
نياسوده ،قالبهاى ديگر «به بازار» آمدهاند .قرن در رفتن در قالبها و بيرون

آمدن ازقالبها به پايان رسید :قالبى كه «تمدن بولوارى» ( )237بود،

شکست خورد .ايرانيان انقالب كردند .اصول راهنماى انقالب ايران ،رشد
استقالل و در آزادى ،بر ميزان عدالت اجتماعی ،در مدار باز مادی ↔

معنوی ،بود .اما مالتاريا كوشيد ايرانيان را به قالب بريزد و از قالب،

«مکتبى» يا موجود مطيع «واليت مطلقه فقيه» ،بيرون آورد .اين قالب
زدن انسان نيز ناكام شد .بنابراین ،مسئلهاى كه بيش از هر زمان ،مسئله

روز است ،ايناست :آيا اهل سياست و اهل انديشه ،پس از آنكه طى يك
قرن واقعيتى راكه انسانها و جامعههاى آنهاميباشند ،در انواع قالبها

ريختند و مرگ و ويرانى بىحساب ببار آوردند و شکست خوردند ،هنوز
بايد در پى قالب جديدى باشند و يا مسئله راهحل ديگرى دارد؟

پيش از اين ،خاصههاى دين يا مرام قدرت و خاصههاى دين يا مرام

آزادى را شرح كردهام .دين يا مرام قدرت قالب زدن انسان را به زور،

جبرى مىگرداند .زيرا مجموعهاى از احکام غير قابل تجربه است .با آن
كه مسلم است اگر واقعيتى كه انسان است را به زور قالب بزنى ،بجاى پيدا

كردن محتوی و شکل انسان آرمانى ،آلت فعل قدرت در مرگ و ويرانى،

از قالب بيرون مىآيد ،تاريخ قالب زدن ،همچنان استمرار مییابد.

و با آنكه همواره تكرار مىكنند «تاريخ تكرار شد» ،پاسخ روشنى

به اين پرسش كه «تاريخ چيست كه تكرار مىشود؟» ،داده نشدهاست.

نظريه سازان قدرت نمىتوانستند اين پرسش را طرح و به آن پاسخ گويند.
زيرا يا در خدمت قدرت بودهاند و يا گمان بردهاند اگر جهت مطلوب را
به قدرت بدهند ،به آزادى از قدرت خواهند رسيد .اما حق ايناست كه

جريان ايجاد و انحالل قدرت ،از نطفه بستن شروع مىشود و به انحطاط
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و انحالل ،پايان مىپذيرد .بنابراین ،آنچه را «تكرار تاريخ» مىخوانند ،در
حقيقت ،جز استمرار جريان ايجاد و انحالل قدرت نيست.

بسيار شدهاست كه جنبشى با بيان استقالل و آزادى شروع شده اما به

جريان قدرت تبدیل شدهاست .انقالب ايران ،جنبشى از اين نوع است.
وقتى دو جريان ،يکى انقالب و ديگرى قدرت را با هم مقايسه مىكنيم،

مى بينيم حركتى كه با انديشه راهنماى استقالل و آزادى آغاز مىگيرد،

اختيار و ابتكار را به انسانها باز مىگرداند .اما از زمانى كه با بيان قدرت،
نطفه قدرت بسته مىشود ،اختيار از انسانها ستانده و به «نمايندگان»

قدرت داده مىشود .در انقالب ايران كه تأمل كنى ،مىبينى ،بهمان نسبت

كه انقالب ايران را فرا مىگرفت ،ايرانيان ،فرد فردشان استقالل و آزادى،
بنابراین ،ابتكار عمل پيدا مىكردند .واليت با جمهور مردم مىشد و

«ميزان رأى مردم» مىگشت .جريان قدرت ،با سلب تدريجى اختيار از
ايرانيان آغاز شد و قدرت مطلقه در واليت فقيه ،بيان گشت .پرسشى كه

پاسخ مىطلبد ،ايناست :اگر انسانها هوشيار باشند و با مشاهده نخستين
عالمت انتقال اختيار از انسانها به قدرت ،خواه در بيان و چه در عمل،

اقدام كنند و نگذارند نطفه قدرت بسته شود ،آيا جريان معرفت بر استقالل
و آزادى و خودانگیخته کردن زندگی خویش ،باز ،جاى خود را به جريان

ایجاد و انحالل قدرت نخواهد داد؟ پاسخ بايسته به اين پرسش را به زمانى
ديگر مىگذارم و خاطر نشان مىكنم كه اگر در انسانها ،انقالب شدهبود و
اصل راهنماى قدرت جاى خود را به اصل راهنماى استقالل و آزادى داده
بود ،جريان معرفت بر استقالل و آزادى و خودانگیخته زیستن ،در جريان

ایجاد و انحالل قدرت ،از خود بيگانه نمىشد و قدرت سالب اختیار

انسانها نمیگشت و انسانهاى مستقل و آزاد بندگان قدرت نمىگشتند.

اما همواره ،ما انسانها از واقعيتى كه هستيم غافل و مىخواهيم

آن بشويم كه نيستيم .زور مشروعيت خود را ،بمثابه وسيله دگرگون

كردن انسانهاى ناسالم به انسانهاى سالم ،بدست مىآورد .با آنكه
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قرآن چند نوبت تصريح کردهاست هركس خود خويشتن را هدايت مىكند

و هيچکس نمىتواند ديگرى را هدايت كند ،در قرن ما ،سازمانها جانشين
شخصيتها شدند اما با همان ادعاى بکار بردن قدرت براى هدايت انسانها
و روابط اجتماعى ناسالم به انسانها و روابط اجتماعى سالم .و ندانستند

قدرت از اراده كسانى كه مىخواهند آن را در سالم كردن انسانها و رابطهها،

بکار بردند ،اطاعت نمىكند .قدرت انسانهای قدرتمدار را آلت خود

مىكند و هدايت ادعائى را غير ممکن مىگرداند .با وجود «تكرار تاريخ»

و در واقع استمرار تاریخ ،انسانها بايد بدانند كه شخص ،گروه و سازمان

سياسى كه با واقعيتها يعنى انسانها و مسائلى كه دارند ،بجاى رابطه مستقيم،

از راه قدرت رابطه بر قرار مىكنند ،انديشه راهنمايشان ،بيان قدرت است
و سر انجام ،خود و جامعه را برده زور مرگبار و ويران ساز ،مىكنند .بدین

قرار،

 .3وقتى اختيار و ابتكار از انسانها گرفته شود ،و
 .2از راه قدرت با واقعيت رابطه بر قرار مىشود .بناگزير،

 .1دين ،مرام ،ايدئولوژى ،انديشه راهنما مجموعهاى از احکام غير قابل
تجربه مىشوند كه به وسيله قدرت بايد به اجرا گذاشته شوند .در نتيجه،

 .4همواره ،عيب از انسان مىشود و قالب دينى يا ايدئولوژيك بىنقص
است .قدرت و نقش آن نیز دیده نمیشود .چرا زورمداران نمىتوانند
بپذيرند قدرت ویرانگر است و عیب کار قالب زدن انسان است؟ زيرا به

محض پذيرفتن اين واقعيت ،قدرت مشروعيت خود را از دست مىدهد و

منحل مىشود .بدينخاطر است كه تاريخ ،حتى يك استثناء نيز به خود
نديده است كه اعتراف كرده باشد :دانستم وقتى بيانى قالب شد ،بيان قدرت

مىشود و به قالب زدن انسان ،آلت قدرت ويرانگر كردن او است .

بدین قرار ،آن سازمان سياسى كه دين يا مرامش ،دين يا مرام

استقالل و آزادى است ،باانسانها و واقعيتهائى ديگرى كه از فعاليت انسانها

و رابطههاى آنها ،پديد مىآيند ،رابطه مستقيم برقرار مىكند .اگر سازمان
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سياسى نخواهد انسانها و واقعيتهاى ديگر را گل و خود را خشت زن كند
و به راستى بخواهد انسانها و روابط ناسالم آنها سالم شوند ،رابطه مستقيم

با واقعيتها را چگونه بايد بر قرار كند؟ به روشهای زیر:
 .3هر واقعيت را همانطور كه هست شناسائى كند .گروهها و سازمانهاى
سياسى كه مرامشان ،مرام قدرت است ،واقعيت را آنطور كه مىخواهند

مىبينند .كافيست سخنان همه روزه سران رژيم مالتاريا را در قلمروهاى
سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى ،با واقعيتها چنانكه هستند،

مقايسه كنيم تا مطمئن شويم هيچ قدرت مدارى نمىتواند واقعيت را
هماگونه كه هست ببيند .زيرا اگر واقعيت را آنسان كه هست ببيند و
بپذيرد ،بايد مرگ آورى و ويران سازى زور را تصديق و خود را منحل

كند .

اما معناى واقعيت را همان كه هست ديدن ،يعنى تمامى خاصههايى

را ك ه يك پديده (يا امر واقع) و يك واقعيت دارد ،در پديده و يا واقعيت
موضوع شناسائى ،سراغ كردن و یافتن.

آيا واقعيت را همانسان كه هست ديدن ،عالمت آناست كه سازمان

سياسى مرام استقالل و آزادى دارد؟ اگر واقعيتها را همانسان كه هست

ببيند و راهحلهائى را پيشنهاد كند كه اجرا شدنشان موكول به رسيدن
سازمان به قدرت باشد  ،نه .كلمه حق (واقعيتها) را دستآویز هدف باطل

(رسيدن به قدرت) کردهاست .سازمان سياسى وقتى مرام استقالل و آزادى

دارد كه

 . 2رفتارش همانند رفتار يك پزشك باشد .به سخن ديگر ،راهحلى را

پيشنهاد كند كه از انسان سلب اختيار نكند و او بتواند راهحل را خود
تجربه كند .در واقع ،يك بيمار براى آنكه از واقعيتى كه هست به واقعيتى

ديگرى درآيد كه مىخواهد بشود ،نيازمند آناست كه بيمارى او تشخيص
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داده شود .درمان نيز به او پيشنهاد شود .درمان پيشنهادى را او تجربه

مىكند .بهبودى عالمت آناست كه تشخيص صحيح و درمان بايسته است.
پرسشى كه پيش مىآيد ،ایناست :آيا اگر بيمار خود درمان را بکار نبرد،

به ضرورت ،اختيار از انسان سلب و به قدرت داده مىشود؟ پاسخ ایناست

كه اگر تاريخ استمرارجستهاست ،برای این است كه انسان مجموعهاى از
استعدادهاى فعال است .بنابراین ،هر انسانى ،بطور خود جوش فعال است.

از اینجا است كه زمان و آينده و آموزش و الگو و آرمان و هويت و
شخصيت و ...مسائل هر انسان مىشوند .انسان وقتى آزاد است كه
استعدادهاى او در فعاليت خودجوش هستند و حاصل فعاليتها نيروهاى

محركه رشد او مىشوند .پس هر راهحل سازگار با استقالل و آزادى ،راه

حلى است كه اختيار و ابتكار را به انسان باز گرداند .بنابراین ،تجربه كردنى

و در جريان تجربه ،اصالحپذير باشد .راهحلهائى از اين نوع ،با فعاليتهاى

خودجوش انسانها سازگار مىشوند .و

 .1زور و قالب زنى از ميان بر مىخيزد .پيش از اين توضيح دادهام كه از
فرقهاى حق با ناحق يکى ایناست كه برخوردارى از حق ،نياز به زور
ندارد .بنابراین ،وقتى سازمانى سياسى وعده مىدهد با بکار بردن قدرت،

انسانها را از حقوق خويش برخوردار كند ،دروغگو است .زيرا وقتى پاى

زور در ميان مىآيد ،حق ناحق شدهاست .بدینقرار ،سازمان سياسى كه
بخواهد عدالت اجتماعى را ميزان كند ،بايد روشهائى را پيشنهاد كند كه
موجب انحالل قدرت (= زور) گروه بنديهائى بگردد كه با بکار بردن
قدرت ،اكثريت بزرگ را از حقوق خويش محروم و خود نيز آلت قدرت

مىشوند .اين روش همان انقالب بزرگ در طرز فكر و طرز رفتار انسانها
است و از سوى خود آنها بکار مىرود و جامعهاى از انسانهاى آزاد را پديد

مىآرود .اين روش نيازمند دين يا مرام حق ،با همان خاصهها است كه پيش
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از اين ،تشريح شدهاند .موفقيت سازمان سياسى در پيشنهاد و بکار بردن
اين روش ،موكول است به كارهاى زير:

 .4از ميان رويدادها (امرهاى واقع) و واقعيتها بايد آن امرها را مبناى كار

قرار دهد كه اين دو صفت را داشته باشند :در تاريخ جامعه ،استمرار داشته
باشد و در تمامى جامعه ،بسا جامعهها روى دادهباشند .براى مثال ،يك

رشته از نابسامانيهاى اجتماعى (دزديها ،انواع تجاوزها به حقوق بشر ،جرم

و جنايتها و ،)...در كشورما و در همه جاى جهان ،روى مىدهند و از

گذشتههاى دور تا امروز روى مىدادهاند .و نابرابريها (ميان زن و مرد ،ميان
اين و آن قوم ،ميان اين و آن نژاد و )...باز ،رويدادهاى مستمر هستند .و

ارزشهائى نيز (عشق و دوستى ،وطن دوستى ،آزادى ،آبادى ،رشد علمى،

و .)...واقعيتهائى پایا هستند كه يك سازمان سياسى داراى دين يا مرام
استقالل و آزادى سزا است که مبناى راهحل جوئى قرارشان دهد .وقتى
سازمان امرهاى واقع مستمر را مبناى كار قرار داد ،با جامعه رابطه اعتماد

متقابل بر قرار مىكند .زيرا مىداند نابسامانيهائى كه عمرى به درازاى تاريخ
دارند و در اشکال گوناگون دير پائيدهاند را يك شبه نمىتوان از ميان برد.

مىداند كه تغييرهاى اساسى بايد بعمل آيند تا جامعه از نابسامانيها بياسايد.
می داند که مردم خود باید تغییر کنند تا تغییر دهند .ناگزير ،زبان آزادی،

حقيقت و صداقت بکار مىبرد و راهحلهاى علمى مىجويد كه تجربه كردنى
باشند و مردم بتوانند بکار برند .بنابراین،

 .5هم رابطه سازمان با واقعيتها و هم واقعيتها و راهحلها بايد شفاف باشند.
اگر ايران گرفتار استبداد و انحطاط تاريخى شد ،يك دليل از داليل آن اين

بود كه حتى زبان دين كه بايد شفاف مىبود ،مبهم گشت .كافيست در دو
دهه تجربه رژيم مالتاريا تأمل كنيم :هيچيك از امرهاى واقع كه موضوع
حکمى از احکام دينى هستند ،شفاف نيستند .تكليفها نيز ناروشن هستند.
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هنوز تكليف «اسالم عزيز»« ،اسالم ناب محمدى»« ،فقه پويا»« ،فقه

سنتى» و ...مشخص نيست چه رسد به احکامى كه اين اسالم و اين فقه
مقرر مىكند .جز اين نيز نبايد انتظار مىرفت .چراکه اگر مسئله روشن و

شفاف و راهحل نيز شفاف باشد ،چه نياز به قدرت است؟ افزون بر اين،اگر
قدرت بخواهد مسئلهها و راهحلها (قوانين و مقررات) را روشن كند ،وقتى
نياز به عمل به وارونه راهحل پيدا مىكند  -و همه روز اين نياز را پيدا

مىكند  ،-چگونه بتواند عمل خويش را موجه كند؟ مىگوئيد :دست به
دامن «مجمع تشخيص مصلحت» مىشود .اما همين جدا كردن مصلحت
از حقيقت كه دروغى بزرگ است ،در ابهام ،ميسر مىشود و بکاربردن

خشونت را ناگزیر میکند .راست بخواهى ،اگر واقعيتها و قانونها و
قاعدهها و مقررات ،شفاف شوند ،قدرت بوجود نمىآيد و انسانها در جامعه

های خود ،مستقل و آزاد مىزيند.

تا اینجا دانستيم كه اصل و انديشه راهنماى استقالل و آزادى ،اصل

و انديشهاي است كه به انسانها امکان شناختن واقعيتها ،آنسان كه هستند
و يافتن راهحلهائى را بدهد كه ،در بکاربردن ،نياز به زور نداشته باشند.
اين اصل و انديشه ،سازمان سياسى را از خطاهاى ديگر نيز حفظ مىكند:
 . 6از عالئم تشخيص سازمانى كه مرامش ،مرام قدرت است از سازمانى
كه مرامش ،مرام استقالل و آزادى است ،يکى ایناست كه اولى از واقعيتها،

آنها را بر مىگزيند كه بکار قدرتمدارى مىآيد .واقعيتهاى ديگر را ،با پرده

سانسور ،از ديد مردم ،مىپوشاند .گفتار و كردار سازمانهاى سياسى كه در
استبداد ،فعاليت مىكنند را در نظر بياوريد :مطبوعات امروز ايران ،كدام
واقعيتها را سانسور مىكنند؟ سازمانهاى سياسى كه در محدوده «نظام

جمهورى اسالمى» فعاليت مىكنند ،كدام واقعيتها را سانسور مىكنند؟
اگر فهرستى از اين واقعيتها ترتيب بدهيم ،از كشندگى و ويران سازى
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استبداد ،برآورد دقيقترى بدست مىآوريم .براى نمونه ،يکچند از اين

واقعيتها را مىآورم:

● در قلمرو سياسى ،واقعيتهاى بسيار نمىتوانند حتى موضوع بحث شوند:
رابطه با امريکا ،رابطه با همسايگان ايران ،رابطه با اروپا ،رابطه با دنياى

اسالمى ،جاى ايران در منطقه و جهان .نوشتهها و گفته در اين بارهها ،از

حد چماق كردن واقعيتها تجاوز نمىكنند .در سياست داخلى ،واليت
فقيه ،جاى روحانيت در دولت (كه در جريان انقالب ،تعهد میسپردند که
دخالت نكنند) ،وجود دو نيروى نظامى (سپاه و ارتش) ،وجود نيروهاى

انتظامى دوگانه ،وجود بسيج ،قانون اساسى و تقسيم قدرت مثل گوشت

قربانى كه دولت را فلج کردهاست ،اليگارشى مافياها ،وسائل ارتباط جمعى
(راديو و تلويزيون و مطبوعات) ،حزب و نقشش ،نقش مردم و...

● در قلمرو اقتصاد ،بودجه (كه هرگز شفاف در اختيار مردم قرار نگرفته

است) ،برنامه چيست؟ پول و ارز و سياست پولى و عوامل سقوط ارزش

پول ،تورم ،نفت و نقش آن در اقتصاد ايران ،امتيازدادن ،قرضههاى داخلى
و خارجى ،بيکارى ،فرار سرمايهها ،رانت  41درصدى و بخشى از جامعه

كه آن را به جيب مىزند و...

● در قلمرو اجتمايى ،زن و مسائل او ،جوان و نيازها و آينده او ،تبعيضها،
مسائل جنسى ،قشرهاى مختلف جامعه :جامعه دهقانى و آيندهاش ،طبقه

كارگر ،قشرهاى مختلف طبقه متوسط و آسیبهای اجتماعی و نقش استبداد

در پیدایش و بزرگ و غامض شدن همه این مسائل .و

● در قلمرو فرهنگ و انديشه :انديشهها و جريان انديشه ،دين ،اسالم،
آزادى ،استقالل ،رشد ،ايدئولوژى ،ليبراليسم (با وجود اينكه همچنان

چماق است) ،اصول و انديشه راهنماى انقالب ،رابطه دين و سياست،
رابطه دين و دولت ،بيان قدرت ،بيان استقالل و آزادى ،تجدد (مدرنيته)

و سنت ،قالبهاى گوناگونى كه ،در طول قرن ،جامعه ما را در آن ريختهاند
و اثرات قالب زنيها ،قالب سازان و نقششان ،هنر و نقش آن در جامعه،
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نظام آموزش و پرورش ،دانشگاهها و نقش آنها در جامعه امروز و تدارك

فردا ،و...

● در قلمرو محيط زيست ،تغذيه و بهداشت و نابسامانيها  :آلودگى محيط
زيست ،سطح تغذيه مردم ،درمان و دارو ،قاچاق مواد مخدر و ابتالى به
مواد مخدر ،نقش دولت در توسعه نابسامانيهاى اجتماعى و اقتصادى
بخصوص انواع فسادها و جنايتها و جرائم ،نقش روابط اجتماعى موجد

فسادها ،فسادهاى بزرگ در داخل و خارج و اختاپوسى كه در سطح كشور
و جهان اين فسادها را «اداره مىكند» ،فسادهاى سياسى ،فسادهاى
جنسى ،فسادهاى اقتصادى ،فسادهاى ،...ميزان نارضائى در جامعه و جو
قهر ناشى از آن ،رابطه استبداد با نابسامانيهاى اجتماعى ،نابسامانيهاى

«ذهنى» (انواع تقلبها ،انواع بهره كشىها ،انواع كاله برداريها ،دروغ،
بهتان ،ناسزا و ،)...سنگينى بار زور در روابط اجتماعى و عوامل آن ،و ...

 .7وسعت سانسور و اثرات نگاهداشتن جامعه در سانسور را ،وقتى نيك

در مىيابيم كه بدانيم هيچ واقعيتى تنها روى نمىدهد .مجموعه واقعيتها با

هم روى مىدهند .بنابراین ،نه تنها واقعيتها ،يك به يك ،سانسور مىشوند،
بلکه مجموعه واقعيتها و رابطه شان با يکديگر (ساخت مجموعه) در

تاريك خانه سانسور است .در ايران امروز ،حتى يك واقعيت را نمىتوان
يافت كه شناسائى شده و ،شفاف ،در دسترس آگاهى مردم قرارگرفته باشد.
اگر كسى ادعا كند واقعيتى از واقعيتها شناسائى شده و شفاف در دسترس

آ گاهى مردم قرار گرفتهاست ،دروغگو است .زيرا چنين شناسائى ايجاب
مىكند واقعيتهاى در رابطه با آن واقعيت نيز شناسائى شوند و مجموعه،
شفاف ،به مردم عرضه شود .در حقيقت ،اندازه استقالل و آزادى هر
جامعه را اندازه استقالل و آزادى در شناسائى واقعيتها ،يك به يك و

مجموعه آنها ،بدست مىدهد .بنابراین سازمان سياسى كه آزادى را

هدف بداند و دين يا مرامش دين يا مرام آزادى باشد ،به شناسائى يك به
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يك واقعيتها اكتفا نمىكند بلکه مىكوشد مجموعه واقعيتها را شناسائى

كند و به جامعه خود بشناساند.

پيش از انقالب ،اين انتقاد از مراجع دينى و مقام مرجعيت بعمل

مىآمد كه در رسالههاى آنها،چرا تنها معدودى از واقعيتها ،موضوع فتواى

دينى مىشوند .حال آنكه قرآن ،امرهاى واقع مستمر را ،يك به يك معرفى

مىكند و مجموعهاى را هم كه واقعيتها مىسازند ،مىشناساند و راهحلهايش
نيز هم ناظر به تك تك واقعيتها و هم مربوط به مجموعه آنها است .اينك

كه دو دهه از تجربه دولتى مىگذارد كه مدعى داشتن صفت دينى است،
این دولت ،هنوز ،نه تنها اجازه شناسائى كردن و شناساندن واقعيتها را

نمىدهد ،بلکه چون دولت استبدادى واقعيتى است كه نقش فعال را در
مجموعه واقعيتهاى مرگ و ويرانى آور دارد ،اجازه نمىدهد كسى به جامعه

بگويد واقعيتها مجموعهاى را تشکيل مىدهند .دولت دينى ،دين دولتى
گشته و اسالم را آلت قدرت كرده و همان رسالههاى نارسا را نيز سانسور

مىكند!

خواننده حق دارد بگويد در غرب نيز ،وقتى خواستند مجموعه

واقعيتها را شناسائى كنند ،آنرا در قالبهاى ذهنى از پيش ساخته ريختند و
به يك واقعيت نقش متغير و به واقعيتهاى ديگر نقش تابع را دادند

(خردمدارى در تجدد ،زير بنا و رو بنا در ماركسيسم و روبنا و زير بنا در

ليبراليسم) .در همين دو دهه پايانى قرن ،سازمانهاى سياسى چپ و راست،

مسئله بيکارى را نتوانستند حل كنند زيرا ،هر يك به مالحظات ايدئولوژيك

خود ،نمىتوانستند مجموعه واقعيتهائى را كه بيکارى جزء آنها است،
موضوع راهحل يابى كنند .ليبرالها براى مشکل بيکارى راهحل اقتصادى
و سوسياليستها راهحل اجتماعى پيشنهاد كردند .نا كام شدند .هر دو ،راه
حلهاى تركيبى (ليبرالها اقتصادى  -اجتماعى و سوسياليستها اجتماعى –
اقتصادى) بکار گرفتند اما مشکل برجا ماند و وقتى جامعهها را با يکديگر

مقايسه مىكنى ،مىبينى كمى و بيشى موفقيت ،در حل مشکل بيکارى،
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بستگى مستقيم دارد با مجموعه واقعيتهائى كه تغيير آنها ،موجب كاهش

ميزان بيکارى شدهاست .بنابراین ،هرجا انديشه راهنما امکان شناسائى
واقعيتها و مجموعههائى كه آن واقعيتها رامىسازند ،دادهاست و به نسبتى

كه جامعه بر واقعيتها و مجموعهاى كه مىسازند ،آگاهى يافته و آمادگى

شركت در آزمون راهحلهائى پيشنهادى را پيدا کردهاست ،راهحلها موفقتر
بودهاند.
 .8برنامههاى رشد اقتصادى در تمامى كشورهاى «جنوب» (عقب مانده،

عقب نگاهداشته شده و )...شکست خوردهاند .در دو دهه پايانى قرن

بيستم ،تحقيقات فراوانى پيرامون علل شکست اين برنامهها منتشر شدهاند.

محققان به اجماع رسيدهاند كه راهحلها ،از واقعيتها نشأت نمىگرفتهاند
و تغييرهاى پيشنهادى تغيير مجموعه واقعيتها را پيشنهاد نمىكردهاند.

برخى انصاف مىدهند كه برنامهها در محدوده روابط مسلط  -زير سلطه،
نمىتوانستند از واقعيتها مايه بگيرند و نه مىتوانستند تغيير واقعيتها را در

مجموعهاى كه مىسازند ،در برگيرند .زيرا راهحل بايد بيرون رفتن از روابط
سلطه گر  -زير سلطه را نيز شامل مىشد.

جز اين دليل ،دليل ديگرى نيز وجود داشت و دارد و آن وجود غلط

فاحش در ايدئولوژيهاى حاكم بر برنامه گذاريها است .وقتى اين پرسش را
مطرح سازيم كه آيا رشد خودجوش است يا ره آورد روابط قوا و رقابتى

است كه بر مىانگيزد و بنابراین ،مخلوق اراده قدرت است؟ مالحظه مي

كنيم كه انواع استبدادهاى چپ و راست قرن بيستم محصول پاسخ دوم به

پرسش هستند .اين پرسش ،در جامعه امروز ايران ،هنوز طرح نيز نشده

است .پاسخ دوم حتى بر عقول مخالفان استبداد حاكم نيز ،فرمان مىراند.
براى مثال ،در غرب ،صحبت از پايان عصر ايدئولوژيها است .ليبرالها كه

اين ادعا را مىكنند ،ليبراليسم را ايدئولوژى نمىشمارند .در كشورهائى

چون ايران ،بحث از راست و دروغ اين ادعاكه بعمل نمىآيد ،به كنار،
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طرح اين پرسش كه اگر رشد را خودجوش بدانيم يا حاصل روابط قوا

(ليبراليسم همين است) چه نوع انديشه راهنمايى پيدا مىكنيم؟،نيز ،ممنوع
است .زيرا اگر رشد را خودجوش بدانيم ،ناگزير بايد قالب سازى و يا به

عاريت گرفتن قالب از غرب و ريختن انسان را در قالبهاى «مدرن» و

«پست مدرن»« ،ليبرال»« و «پست ليبرال» ،رها كنيم و به سراغ موانع
رشد خودجوش انسانها برويم و اين مانعها را از سر راه برداريم .

و اگر رشد را خودجوش ندانيم ،در روابط قواى داخلى و

خارجى كنونى ،راهحلى كه «در ظرفيت جامعه بگنجد» ،نمىتوان
يافت .

بدینقرار ،چون پرسش بايسته طرح نمىشود ،پاسخ در خور نيز يافت

نمىشود .آنها كه مىخواهند فعاليت سياسى خود را در محدوده رژيم توجيه

كنند« ،ظرفيت جامعه» را حربه كردهاند .مدعى مىشوند راهحلهائى را بايد
پيشنهاد كرد كه جامعه تاب تحمل آن را مىآورد.اما در ايران امروز ،این

که پرسش كدام است و براى كدام مسئله بايد راهحلى را پيشنهاد كرد كه

با «ظرفيت جامعه» بخواند؟نيز طرح نميگردد.وبديهى است وقتى
خودپرسش نيز در پرده ابهام است ،راهحلى وجود ندارد تا با «ظرفيت

جامعه» بخواند يا نخواند .با وجود اين ،حربه كردن «ظرفيت جامعه»
افشاگر است .اين واقعيت را افشا مىكند كه حربه كنندگان ،نظريه عمومى

سرمايه دارى ليبرال را پذيرفتهاند و رشد را پىآمد روابط قوا و رقابتى كه

بر مىانگيزد مىانگارند و آنرا از اراده قدرت انتظار دارند.

اما بيان سازگار با اين ديد ،بناچار ،بيان قدرت (= ايدئولوژى)

مىشود .پس اين ادعا كه ما ايدئولوژى نداريم ،راست نيست .بايد شجاعت

و صراحت داشت و شفاف سخن گفت و كوشيد دستکم راهحلهائى را
پيشنهاد كرد كه موجب تغيير موقعيت ايران در روابط قوا در سطح منطقه
و جهان بگردد و ايران بتواند قدرت خالق رشد را پيدا كند .خاطر نشان

كنم كه اگر رشد را به اراده قدرت نسبت دهيم ،ناگزير بايد بپذيريم در
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طبيعت وفور وجود ندارد و رقابت در يافتن موقعيت متفوق ،از جمله براى

آناست كه سهم بيشترى از منابع و امکانات طبيعت را پيدا كنيم .و نيز،
داشتن موقعيت مسلط بمعناى آناست كه رشد نابرابر است .پذيرفتن اين
ادعاها ،كار را به قبول كردن نظريه «داروينيسم اجتماعى» مىكشاند و اگر

«دارونيسم اجتماعى» را هم پى بگيريم ،حذف شدن جمعيت بزرگ رشد
نيافتهها را «جبر طبيعى» خواهيم دانست .ايدئولوژيهاى نازيسم و فاشيسم
و اشکال جديد آن ،اينسان پيدا شدهاند.

بدینقرار ،عالمتى از عالمتهاى دين و مرام آزادى ،خودجوش

دانستن رشد است .اين عالمت از مهمترين عالمتها است .خودجوش
دانستن رشد ،با استقالل و آزادى و عدالت خوانائى دارد .اين «دانستن»

قابل تجربه نيز هست .در حقيقت ،اگر انسان مجموعهاى از استعدادهاى

فعال نبود و اگر استعداد خلق و استعداد آموختن نمىداشت ،محال بود در

رواب ط قوا ،از راه رقابت بر سر قدرت ،رشد كند .بنابراين ،نظرى كه رشد
را به اراده قدرت نسبت مىدهد ،حکمى مىكند كه قابل تجربه نيست.

حال آنكه وقتى موانع را بر مىدارى ،مىبينى رشد انسانها وسعت و شتاب
نيز مىگيرد .بدینقرار ،اگر رشد را خودجوش بدانيم ،كار ما پيشنهاد راه

حلهائى مىشود كه عوامل محدود كننده رشد انسانها را از ميان برمىدارند.

از ميان برداشتن موانع رشد خودجوش ،شناخت واقعيتها را ،همانسان

كه هستند ،ايجاب مىكند و نيز ،بايد روشهائى را پيشنهاد كرد كه تجربه
كردنى باشند تا نقدشوند و اصالح پذیرند .و نيز،

 .3مىدانيم كه در غرب ،دستکم از هگل بدينسو ،تجدد (مدرنيته) بر
مدار عقل ،مورد ترديد قرار گرفتهاست .در كشورهاى «جنوب» ،آنها كه
از غرب ،قالب به عاريت مىگيرند ،دانسته يا نادانسته ،اينطور تبليغ

مىكنند كه غرب ،دوران تجدد (مدرنيته) را طى كرده و به دوران «پست
مدرنيته» رسيده است .پس كشورهاى جنوب كه دوران مدرنيته را طى
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نكردهاند ،بايد نخست اين دوره را طى كنند .درست همانند همان بحثى
كه بهنگام رواج ماركسيسم جريان داشت .آن زمان بحثها بر سر اين بود كه

آيا بايد نخست وارد دوران سرمايهدارى شد و يا مىتوان به دوران
ديکتاتورى پرولتاريا ،جهش كرد؟ اما حقيقت ایناست كه پست مدرنيسم
دوره بعد از مدرنيسم نيست .انتقاد مدرنيسم است .مسئلهاى كه كشورى

چون ايران با آن روبرو است ،ایناست :چگونه مىتوان از تبديل شدن

نيروى محركه رشد به نيروهاى مخرب جلوگيرى كرد بطوريکه تمامى
نيروهاى محركهای كه طبيعت و جامعه ايجاد مىكنند ،در رشد بکار روند؟
در حقيقت ،از انتقادها كه از تجدد غرب مىشود و انتقادى همگانى است،

يکى ایناست :اين تجدد ،ميزان توليد فرآوردههاى ويرانگر و آلودگى
محيط زيست و نابرابرى و قهر را در جهان افزايش دادهاست .بدینقرار،
از جمله واقعيتهايى كه سازمان سياسى بايد همواره نگران آن باشد و هيچ

گاه از نظر دور ندارد ،ميزان فعاليتهاى تخريبى در جامعه است .دليل قطعى
بر نادرستى نظرى كه رشد را ناشى از رقابت در روابط قوا مىداند ،ایناست
كه در رشدى از اين نوع ،ميزان تخريب ،دائم افزايش پيدا مىكند .در
حقيقت ،اگر استعدادهاى آدمى نبودند و بخشى مهم از روابط انسانها

روابط همکارى ...،دوستى و عشق نبود ،در روابط قوا ،جز قهر مرگآور

توليد نمىشد و انسانى بر جا نمىماند .به سخن ديگر ،افزايش ميزان زور
در روابط قوا ،عامل باال رفتن ميزان توليد و مصرف فرآوردههاى ويرانگر

است .مىدانيم كه باشگاه رم براى آنكه ميزان تخريب باال نرود ،پيشنهاد

کردهاست ميزان رشد اقتصادهاى صنعتى صفر شود .اين واقعيت كه ميزان
تخريب افزايش يافتهاست ،همان واقعيتى است كه هنوز سازمانهاى سياسى

 -سبزها و آنهم در حدى كه «ظرفيت جامعههاى غرب تحمل مىكند»،

بکنار  ،-در غرب ،جرأت آن را نيافتهاند ،حتى بدان اعتراف كنند .زيرا
پذيرفتن اين واقعيت آنسان كه هست ،همراه مىشود با پذيرفتن خودجوش
بودن رشد .و پذیرفتن اين واقعيت كه رشد خودجوش را انسان بايد بکند
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و نه قدرت ،تؤام ميشود با نگرش در فعاليتهاى مخرب ،بمثابه عوامل

مخرب استعداد رشد انسان و ويرانساز طبيعت و پذيرفتن اين نظر ،همراه
مىشود با رها كردن مرام قدرت و پذيرفتن مرام استقالل و آزادى.
 .31بدینقرار ،سازمان سياسى كه دين يا مرام استقالل و آزادى دارد،
ضابطه ديگرى را بايد پيشنهاد كند .در حقيقت نيز ،اگر رشد را خودجوش
بدانيم و موانع و عوامل مخرب را شناسائى و از ميان برداريم ،جهت ياب

رشد ،بيشتر شدن امکانات در دسترس انسان و گستردهتر شدن فراخناى

الاكراه است .پس ميزان ،بيشتر شدن استقالل و آزادى انسان در فعالیتهای

خویش و عمران طبيعت مىشود .بدینقرار ،اگر بخواهيم ميزان رشد جامعه
امروز ايران را اندازه بگيريم ،بيشتر يا كمتر شدن امکان فعاليت مستقل و
آزاد ايرانیان و بيشتر يا كمتر شدن آلودگى محيط زيست و بيابان شدن

طبيعت و مصرف و تخريب منابع طبيعى ايران ،ما را از مثبت يا منفى بودن
رشد ،آگاه مىكند .به سخن ديگر ،اگر زبان فريب بتواند ويرانگرى را
سازندگى جلوه دهد ،ضابطهها واقعيت را آشکار خواهندكرد .اين دو
ميزان ،بکار پيشنهاد تركيب كار ،نظام آموزش و پرورش ،جهتيابى سرمايه

گذاريها و ...مىآيند و خود مانع از استحاله بيان استقالل و آزادى در بيان
قدرت مىشوند .بخصوص بکار آن مىآيند كه سازمان سياسى ،همواره ،با
واقعيتها رابطه مستقيم داشته باشد .و
 .33اين امر كه در ايران ،بنام دين استبداد برقرار كردهاند و چون نمىتوانند
«اسالم فقاهتى» را اجرا كنند و الزم است آنرا توجیهگر تمرکز و بزرگ
شدن قدرت کنند« ،مجمع تشخيص مصلحت» را تشکيل دادهاند .اینکار
در استبدادهاى ديگر نيز انجام گرفتهاست .جز اين نيز نمىتواند باشد .زيرا

قدرت نمىتواند به هيچ قانونى پايبند بماند .جدا كردن مصلحت از
حقيقت ،با چگونگى نگرش به واقعيت نيز ربط پيدا مىكند .در حقيقت،
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در مواردى نيز كه قدرت نمىتواند واقعيت را آنسان كه مىخواهد ببيند و

بباوراند ،با استفاده از حربه مصلحت ،اراده خويش را تحميل مىكند.

ازاینرو است كه در تمامى بيانهاى قدرت ،مصلحت از حقيقت جدا

مىشود .از اینجا ،سازمان سياسى كه مرامش ،مرام استقالل و آزادى است

ضابطه جديدى بدست مىآورد :وقتى واقعيت را همانسان كه هست

شناسائى میکند كه محلى براى جدا كردن مصلحت از حقيقت و

بکاربردن خشونت ،نماند .توضيح اينكه اگر پزشکى بيمارى را

تشخيص ندادهباشد و با وجوداين ،بخواهد درمانى تجويزكند ،در ذهن
خود ،حقيقت (واقعيتى كه تشخيص ندادهاست) را مبناى درمان نمىكند،
بلکه مصلحت (تجويز درمانى كه اگر بکار بيمار نمىآيد ،بکار حفظ

موقعيت او مىآيد) انديشى مىكند .و به ضرورت ،خشونت بکار میبرد

(در شکل خوراندن داروی بیربط با بیماری) .هركس با خود راستگو

باشد ،مىداند كه هربار بخواهد بر وفق واقعيت همانسان که هست ،عمل
كند ،مصلحت حتی از ذهن او خطور نیز نمیکند .و هر گاه نخواهد چنين
كند ،مصلحت جدا از و بیگانه با حقيقت را میسازد و بکار میبرد.

بدینقرار ،آن ضابطهاى كه بکار هركس درهر كار مىآيد ،بيگانه

دانستن مصلحت با حقيقت است :آن شناخت به واقعيت نزديك است

و آن كار خالى از خطا است كه ايجاب نكند مصلحت را جانشین

حقيقت كنيم و خشونت درکارآوریم .سازمان سياسى كه در شناخت
واقعيتها و پيشنهاد راهحلها تا آنجا اهتمام مىورزد كه نياز به ساختن
مصلحت بیگانه با حق وحقيقت پبدا نكند ،مىتواند مطمئن باشد

واقعيتها را آنسان كه هست شناسائى كردهاست و راهحلهایی كه پيشنهاد

میکند ،ترجمان مرام استقالل و آزادى هستند و از واقعيت مايه گرفتهاند .

 .32سازمان سياسى ،بمثابه يك واقعيت ،در جامعه ،جزئى از مجموعهاى
از واقعيتها مىشود .اين واقعيت را در نوبتى ديگر مطالعه مىكنم .در این
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جا ،ضابطه ديگرى را پيشنهاد مىكنم كه بکار جامعه در ارزيابى سازمان

سياسى و بکار سازمان سياسى در انتقاد از خود مىآيد :يك سازمان سياسى،
مجموعهاي است از انسانها با انديشه راهنما و رهبرى و روش و جهت
يابى كه انديشه راهنما و بخصوص روش كار سازمان بدست مىدهند .اين

مجموعه را مىتوان يك نيروى محركه دانست .اگر جامعه در سازمان
سياسى بمثابه يك نيروى محركه بنگرد ،جاى عمل اين نيرو را كجا بايد

بداند؟ فرق نيروى محركهاى كه به اعتبار نقشى كه در رشد دارد،
نيروى محركه خوانده مىشود با قدرت (= زور) ويرانگر ،از جمله

ایناست كه نيروى محركه درونى است و وقتى در زور از خود بيگانه

مىشود كه بيرونى مىگردد .در حقيقت ،هركس مىداند كه در حال
عادى ،نيروئى كه در بدن دارد ،بکار فعاليتهاى او مىآيد .اما وقتى در رابطه

قوا با ديگرى قرار مىگيرد ،ناگزير مىشود نيرو را به زور بدل كند و در

شکل ضربهاى ،به ديگرى وارد كند .نيروئى كه از او بيرون مىرود را زور
مىخواند و هست .بدینقرار ،سازمان سياسى وقتى نيروى محركه است كه

در بطن جامعه مدنی عمل ميکند و جهت ياب رشد است .هر سازمان

سياسى يا غير آن كه در بيرون جامعه مدنی قرار مىگيرد ،به ضرورت ،با

قدرت همسو مىشود و در معرض انواع فسادها قرار مىگيرد .به اينگونه
سازمانها و گروهها ابزارهاى قدرت مىگويند .ميزان رواج فسادها در يك

گروه و يك سازمان را نيز ،مالك دورى آن از مردم و يگانگى جستنش با

قدرت مىشمارند.

اما از كجا بدانيم كه سازمان سياسى نقش نيروى محركه را دارد و يا

آلت فعل قدرت است؟ از رابطهاى كه با جامعه برقرار مىكند .وقتى

با جامعه در رابطه مستقيم است ،نيروى محركه است اما وقتى با پا

در ميانى قدرت ،رابطه بر قرار مىكند ،آلت قدرت ويرانگر است.

اين ضابطه بکار سازمان سياسى در جهاداكبر يا انتقاد از خود ،بيشتر از

هر ضابطه ديگرى مىآيد :هر زمان با مردم ،بر اصل ثنويت تك
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محورى رابطه برقرار كند ،خود را محور فعال و جامعه را محور

فعل پذير بشمرد ،از نيروى محركه به آلت قدرت ويرانگر ،استحاله
جسته است .هر زمان ،بر اصل موازنه عدمى ،در حركت رشد جامعه
شركت جوید ،نيروى محركه رشد در استقالل و آزادى و بر میزان عدالت

اجتماعی است .خوانندهاى را كه در انتظار مثال است ،داللت مىكنم به
گفتار و كردار آقاى خمينى در باره نقش مردم در جريان انقالب و گفتار
و كردار او و جانشينان او و سازمانهاى سياسى و دينى كه در محدوده اين

رژيم عمل مىكنند ،بعد از استقرار استبداد.
 .1همکاری در یک جبهه بروفق ارکان دموکراسی که سازمانهای
سیاسی در آنها اشتراک دارند:
پیش از این ،کثرت آراء و عقاید را موضوع بحث قرار دادهام .جامعه

ها مجموعهای از واقعیتها هستند .هرچند غیر عقالنیها و مجازها نیز
در پیدایش و طرز زندگی آنها نقش دارند .از واقعیتها یکی ایناست که
در جامعه ،غیر از منافع متفاوت و بسا متضاد ،اطالعها ،دادهها و تجربه

ها نیز بسیار گوناگون و بنابراین ،معرفتها در بند کثرت هستند .در جامعه

های غرب ،برای آنکه کثرت تمایلها و سازمانهای سیاسی ،تشکیل
حکومت را غیر ممکن نسازد ،از راه قانون انتخابات ،راه را بر حضور

سازمانهای کوچک در مجلس قانونگذاری میبندند .و چون این تدبیر

تکافو نمیکند ،سازمانهای سیاسی که مشترکات اساسی دارند ،با یکدیگر

ائتالف میکنند .به این ائتالفها جبهه نمیگویند .وقتی کشور موجودیتش
به خطر میافتد ،همه گرایشها در یک جبهه شرکت میکنند .برای مثال،

در جنگ جهانی دوم ،در فرانسه ،جبهه ملی تشکیل شد و سازمانهای چپ
و راست و بسیاری که عضو هیچیک از آنها نبودند ،در آن شرکت کردند.
اینک که ،دانش و فن و نظریهها مدارهای باز پیدامیکنند و
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سازماندهی حزبها دارد مدار باز میجوید ،ائتالفها هم آسانتر و

هم ناگزیرتر میشوند.

در ایران ،در سه تجربه بزرگ قرن ،از راه توافق بر سر اصلها ،جبهه

اظهار شده (ملی کردن صنعت نفت) و اظهار نشده (انقالب مشروطیت و

انقالب اسالمی سال  )3157پدید آمدند .در هر سه تجربه ،اصلها و اظهار
و اصول راهنما شدهاند .اما به جای آنکه پیشاپیش و از راه تجربه کردن

اصلها ،در سازمان دادن زندگانی روزانه فرد ،خانواده ،بنیادهای دیگر،
بخصوص دینی و سیاسی و تربیتی ،به عمل درآیند و از این راه ،تجربه

انقالب از استبداد به دموکراسی ،به نتیجه برسد ،اجرای آنها به پس از
براندازی سلطنت استبدادی حواله شد .این شد که نشد .نمیتوانست هم

بشود .زیرا از قدرت نمیتوان خواست که خود را حذف بکند .وقتی از

قدرت توقع میکنیم آزادی و استقالل را پایه های نظام سیاسی  -اجتماعی

کند ،خود را فریب میدهیم .اگر بخواهیم از بیراهه به راه باز آئیم ،انقالب
از استبداد به دموکراسی ،در جامعه ،بایستی از راه انقالب در طرز فکر و

طرز رفتار و رابطهها میان افراد و گروهها و تغییر زبان قدرت به زبان
آزادی ،به عمل آید .بدینقرار ،اگر بخواهیم صبرکنیم رژیم والیت مطلقه

فقیه برود بعد دموکراسی بیاید ،این رژیم میتواند جای خود را به قدرت
استبدادی دیگری بسپارد .اما اینجا را به دموکراسی نمیدهد .چراکه

موکولکردن استقرار دموکراسی به از میان برداشتن استبداد والیت مطلقه
فقیه ،جز از راه قدرت میسر نیست .قدرت جدید (= نیروی مسلط) نیز،

ب ه محض دست یافتن بردولت ،از قوانین خاص خود (تمرکز قدرت،
خودکامگلی آن ،انباشتن از راه شتاب بخشیدن به تخریب و افزایش دائمی
تولید و مصرف قهر  )...پیروی و پیش از هر کار ،بیان استقالل و آزادی

را در بیان قدرت ،از خود بیگانه میکند.

در تجربه انقالب ایران ،نخست گمان میرفت چون هر یک از اصول

راهنمای انقالب ایران ،تعریف روشنی پیدا کردهاند که در دو تجربه پیشین
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پیدا نکرده بودند و از آنجا که بیان انقالب برنامهای برای اجرای این
اصول بود و آن نیز شفاف بود و چون تمامی یک ملت در تجربه شرکت

ک رده بودند و این شرکت گویای این واقعیت است که اصول راهنمای
انقالب (آزادی و استقالل و رشد بر میزان عدالت اجتماعی و اسالمی

ترجمان این سه اصل و گشاینده افق بیکران الاکراه به روی انسان) وجدان
همگانی مردم کشور گشتهاست ،استقرار دموکراسی میسر میشود ولی نشد.

کوششها برای تشکیل جبههای که مانع از «تکرار تاریخ» یعنی عود
استبداد بگردد ،به نتیجه نرسیدند .نامزد ریاست جمهوری شدن اینجانب

هدفی جز جلوگیری از استقرار استبداد «قانونی» نداشت .مقاومت فوق

طاقت رئیس جمهوری و یاران او نیز نتوانست جلو بازگشت استبداد را،
در شکل «سلسله روحانیت» و «والیت مطلقه فقیه» بگیرد .چرا استبداد
بازگشت؟

به این پرسش در کتابهای مختلف (از جمله خیانت به امید و توانائی

و ناتوانایی) پاسخ دادهام .در اینجا ،به تأکید ،یادآور میشوم که در ذهنیت
همگانی ،اصول راهنمای انقالب را پایه نظامی جدید کردن ،در عهده

«قدرت صالح» گمان می رفت .در این ذهنیت ،قدرت اصالت داشت و

از دید گروههای سیاسی ،فعالیت سیاسی یک هدف بیشتر نمیداشت و آن
هم رسیدن به قدرت بود .اکثریت بسیار بزرگ (باالی  35درصد) سازمان
های سیاسی ،نه تنها ،قدرت را اصیل میشمردند ،بلکه آن را تنها «وسیله»

رسیدن به هدفها میدانستند .بدینقرار ،اگر از  5مصاحبه شونده (کتاب

اولین رئیس جمهور) چهار تن ،حتی یک بار ،کلمه آزادی را بر زبان

نیاوردهاند ،ازآنرو است که ،در آن ایام ،جهت حرکت اکثریت بزرگ ،از
مردم به دولت به مثابه قدرت بود.

در حقیقت ،دو خط ،یکی خط جمعی کوچک و دیگری خط عموم

گروههای سیاسی که قدرت را مدار میشناختند ،در دو جهت مخالف با
یکدیگر ،در پیش گرفته شدند:
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الف .خط بیگانه شدن با مردم و یگانه شدن با قدرت :از «میزان رأی

مردم است» و «والیت با جمهور مردم است» شروع شد و به «همه مردم
موافقت کنند من مخالفت میکنم» و « 15میلیون بگویند بله من میگویم

نه» و از آن به «والیت مطلقه فقیه که میتواند توحید را نیز تعطیل کند»،

پایان یافت .این خط را دین بیگانه در بیان قدرت و مرامهای قدرتمدار
پیش پای پرستندگان قدرت نهادند.
ب .خط استقالل و آزادی ،محل زندگی خویش را جامعه مدنی شناخت و

کرد و از راه تغییر طرزفکرها از «تغییرم میدهند و تغییر میکنم ،به خود

تغییر میکنم و تغییر میدهم» و ایجاد وجدان همگانی به حقوق انسان و
حقوق شهروندی ،در خلق و همگانی کردن فرهنگ استقالل و آزادی

کوشید .این خط مسیر «تعمیم امامت» به سوی دموکراسی شورائی را در

پیشگرفت .این خط بیان استقالل و آزادی را به پویندگان این مسیر ،به
کسانی ،بنمود که میخواستند و میخواهند تجربه انقالب را به نتیجه
رسانند تا به سرنوشت دو انقالب پیشین گرفتار نشود.

جامعه به خط دوم اقبال کرد و این اقبال تحولی بسیار بزرگ بود و

آینده را این تحول پیشاپیش ،نوید میدهد .با وجود این ،اقبال جامعه کافی
نشد زیرا با تغییرها در روابط اجتماعی و با تغییر در ساخت دولت و با

تغییر در ساخت دیگر بنیادهای جامعه ،همراه نشد .سازش پنهانی مالتاریا

با سران حزب جهوریخواه امریکا بر سر گروگانها و جنگ و اینبار ،سازش

پنهانی با امریکا و انگلستان و اسرائیل که ادامه جنگ را در سود خود می
دیدند ،سبب بازسازی استبداد میسرگشت.

تشکیل جبههای برای دو کار ،یکی به عمل در آوردن اصول راهنمای

انقالب و دیگری جلوگیری از «تکرار تاریخ» یعنی بازگشت استبداد،
میسر نگشت .زیرا سازمانهای سیاسی قدرت را اصل و هدف میدانستند.
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این شد که نتوانستند بر اصول راهنمای انقالب ایران ،جبههای بوجود

آورند و ،دست کم ،اداره مردمساالر دولت را میسر بگردانند.

سرنوشتی که «شورای ملی مقاومت» پیدا کرد ،گویای همان ناتوانی

ذاتی است :شورائی بر وفق اصول استقالل و آزادی و عدم هژمونی  -سلطه

یک سازمان سیاسی را بر سازمانهای سیاسی دیگر ،نفی میکند -پدید می
آید .در حقیقت ،وقتی استقالل و آزادی هدف میشود ،هژمونیطلبی که

گویای هدف شدن قدرت است ،با این هدف در تضاد قرار می گیرد.
هدف از تشکیل شورا ،بازیافتن استقالل و آزادی بود .ازاینرو ،عدم

هژمونی نیز اصلی همراه دو اصل دیگر شد .بدینقرار ،وقتی قدرت هدف

میشود ،هژمونی (والیت یک سازمان ،یک شخصیت ،یک بنیاد) بر
سازمانها ،بر مردم ،بر بنیادهای دیگر) جبری میشود و هر جبههای تشکیل
شود ،یک گروه بر آن مسلط میشود .و زمانی که آزادی هدف میشود و
اندیشه راهنما ،دین یا مرام آزادی است ،هژمونی سهم مهلک میگردد و

در آغاز و در جریان فعالیت جبههای ،باید از آن اجتناب کرد.

بدینقرار ،مسئله مهم همه زمانها ،بخصوص مسئله مهم ایران امروز،

از ابهام بدر میآید:

در صورتی که در یک ائتالف ،یک عامل مسلط وجود داشته باشد،

آن عامل به ضرورت قدرت را هم وسیله و هم هدف میداند و شرکت
کنندگان در ائتالف تابع حکم زور میشوند .این ائتالف ،پس از یک

رشته انشعابها ،سرانجام ،منحل میشود.

با آنکه در جامعههای برخوردار از دموکراسی ،موقعیت هر سازمان را

میزان رأی مردم معین میکند ،ائتالف ناپایدار میشود .از این قاعده یک
نتیجه مهم بدست میآید و آن اینکه ورود در یک جبهه ،همراه با سازمانی

که قدرت را هدف و زور را وسیله میداند ،ورود در جبهه استبداد است.
همان طور که در محدوده یک دولت استبدادی ،اگر کسی سراغ آزادی را
بگیرد ،خود و دیگران را فریب میدهد.
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بنابراین ،جبهه پایدار جبههای است که هدف را استقالل و آزادی قرار

میدهد و روشی را بر میگزیند که تمامی مردم بتوانند آن را بکاربرند و
تغییر رژیم استبدادی را نتیجة تغییر طرز فکر و طرز رفتار و رابطهها در

جامعه بگردانند ،صفت همگانی آن ،خشونتزدائی است و از ضابطههای

زیر نیز پیروی میکند:

 .3جبههای که با شرکت سازمانهای سیاسی پدید میآید ،باید از خود
شخصیت مستقل پیدا کند .توضیح اینکه در ایران ،دو تمایل تجربه شدند
و هر دو ناکام گشتند :تمایلی که برای جبهه ملی هویتی غیر از هویت

تشکیل دهندگان آن نمیشناخت .و تمایلی که میخواست تشکیل دهندگان
هویتی غیر از هویت جبهه ملی نداشته باشند .چرا تمایل سومی تجربه
نشد که می گفت :برپایه اصول راهنمای مشترک ،سازمانهای
سیاسی همان هویتی را دارند که جبهه متشکل از آنها دارد و در

قلمرو این اصول ،رهبری با جبهه است و در نظرهای غیر مشترک،

جبهه حق دخالت ندارد و هر سازمان خودمختار است؟ زیرا آن
اصول مشترک باید به روشنی تمام تعریف میشدند و روشهای شفاف،

همه بیانگر اصول راهنمای مشترک ،اتخاذ می شدند .ابهام در تعریف

اصول راهنما و در روشها ،جبهه را عرصه کشماکشها گرداند .و

 .2میان جبهه و شرکت کنندگان در آن و میان سازمانها با یکدیگر نباید

تضاد باشد .ظاهر ایناست که اگر تضادی میان اعضای یک جبهه با جبهه
و با یکدیگر باشد ،آن جبهه تشکیل نمیشود .با وجود این ،در تجربه ایران

و تجربههای کشورهای دیگر این تضادها وجود داشتهاند و جبههها تشکیل
و در نیمه راه ،متالشی شدهاند .رایجترین تضادها که به زبان فریب می

پوشانند ،تضاد در تعریف اصلها است .بدینخاطر بود که در میثاقی که بر

وفق آن «شورای ملی مقاومت» تشکیل شد ،اصلهای آزادی و استقالل
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و عدم هژمونی تعریف شدند .این شد که ناقضان میثاق ،نمیتوانستند ،در

پوشش آن اصلها ،نقض عهد را توجیه کنند .باوجود این ،همان تجربه و
نیز تجربه انقالب ایران و تجربه جبهه ملی به رهبری مصدق ،میآموزند که

باید

 . 233اصول راهنمای مشترک به دقت و شفافیت تمام تعریف شوند.

تعریف مبهم و یا آوردن اصلی و نیاوردن اصلی دیگر -همانطور که تجربه

جبهه ملی دوم و رفتارهای گروههای سیاسی در دو دهه پیش از انقالب
نشان داد -برای سازمانهای شرکت کننده در آن ،مجال ایجاد میکند تا
هر یک ،به دلخواه خود ،اصلی را مقدم بگردانند و تعریفی را که می

خواهند ،به آن بدهند و

 .232مواد برنامه عمل نیز که ترجمان اصول مشترک است باید به روشنی

تمام تعریف شوند .و

 .231روشن عمومی جبهه و روشهائی که اعضای آن مجاز میشوند در

پیشگیرند ،مشخص و با شفافیت تمام ،تعریف شوند.

 .234اخالق سیاسی جبهه که اعضای آن باید رعایت کنند .خواه با یکدیگر
و چه در فعالیتهای خود در جامعه ،نیز باید با وضوح تعریف و رعایت

آن الزامیشود .و

 .1غیر از این ،جبههای با مرام آزادی نباید نقشی به خود بدهد که آن را

جانشین جامعه میکند .برای مثال ،به گاه تشکیل شورای ملی مقاومت ،از

آنجا که خشونت را رژیم مالتاریا تحمیل کرده بود -یادداشتهای آقای
هاشمی رفسنجانی در این موارد ،صراحت و روشنی تمام دارند-

()238بنابراین شد که ،در مقام دفاع ،قهر تا وقتی مجاز باشد که رژیم
مالتاریا دست از خشونتی بشوید که امکان عمل غیر قهرآمیز را از نیروهای

شرکت کننده در مقاومت و مردم میستاند .از آنجا که این فکر ،که آن رژیم

خشونت را رها میکند ،ساده اندیشی بود ،بنابراین شد که روش اصلی باید
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ایجاد فرصت برای شرکت جمهور مردم در جنبش برای استقالل و آزادی

بگردد .در عمل ،گروهی که میخواست هژمونی خود را برقرار کند و در
آمدن به خدمت رژیم صدام را توجیه کند ،قهر را برای آن بکار میبرد که
مردم نتوانند به جنبش عمومی برخیزند.

بدینقرار ،مهمترین معیاری که در ایران امروز ،یک حرکت جبههای

باید از آن پیروی کند ،جدا نشدن از مردم در اصول راهنما ،در برنامه عمل

و در اخالق و روش و هدف مبارزه است .و روشی که یک جبهه میباید
از آن پیروی کند و اگر چنین کند پیروز میشود ،ایناست که مشی عمومی

او ،همواره پیشنهاد روشهائی باشد که تمامی مردم بتوانند آنها را بکار

برند تا که شرکت همگان در جنبش میسر شود.

در واقع ،جبههها و حزبهائی که یکی از دو روش قهرآمیز و غیر قهرآمیز

را بکار بردهاند ،وقتی موفق شدهاند که توانستهاند تمامی مردم را در مبارزه
شرکت دهند .از قبیل ملی کردن صنعت نفت در ایران و جنبش همگانی

مردم ایران که گل را بر گلوله پیروزکرد و پیروزی نهضت رهائی بخش

الجزایر و پیروزی ویت کنگ در ویتنام و ...

باوجوداین ،رژیمهائی که پس از پیروزی این و آن انقالب بر

سرکارآمدند ،در اداره امور ،مردم را شرکت ندادند .استبدادهائی شدند که

درحالحاضر مظاهر بیکفایتی و فساد هستند .از علتها ،یکی ایناست
که شرکت مردم در مبارزه ،وقتی با اصالت دادن به زور ،انجام میگیرد،
ذهنیتی مساعد بکاربردن زور و استقرار استبداد فراهم میآورد .چه باید

کرد که در جریان مبارزه ،قدرت (= زور) اصالت پیدا نکند؟ غیر از
کارهایی که پیش و بعد از این بر خواهم شمرد ،یکی یافتن و پیشنهاد

کردن روشهائی است که سازماندهی خودجوش و آن دموکراسی را میسر
کنند که جمهور مردم میتوانند در آن شرکت کنند .برای مثال ،حقوق انسان

ذاتی حیات او هستند .سازمان سیاسی و یا جبههای از سازمانهای سیاسی

که این حقوق را به مردم یادآور میشوند و عمل به حق را در گرو سرنگونی
458

رژیم قرار نمیدهند ،نه تنها مؤثرترین روش را پیش پای مردم گذاشتهاند،

بلکه پیشاپیش محتوا و شکل رابطه ملت با دولت (= تابعیت دولت از

ملت) را نیز معین کردهاند .این روش ،در دوران مرجع انقالب ایران و از

آن بدینسو ،برای آزاد کردن جامعه ایران از ساختهای استبدادی ،به مردم

ایران پیشنهاد شد و میشود .ناتوان شدن روز افزون مثلث زور پرست و
چشم انداز جامعه مستقل و آزاد و در رشد بر میزان عدالت اجتماعی که

اینک به روشنی دیده میشود ،نوید موفقیت روشی را میدهد که میتواند
در جامعههای دیگر نیز بکاررود و عصر جدید را در پیآورد.

بدینقرار ،هراندازه حقوق انسان و حقوق شهروندی او ،یک به یک،

توضیح داده شوند و با توضیح خاصههای حق همراه باشند و هر اندازه
بیشتر مردم به تجربه دریابند که عمل به حق نیاز به زور ندارد و نیاز به نبود

زور دارد ،جامعه سالمو شادابتر ،مستقل و آزاد و رشد یابتر میشود .و

 .4بدیهیاست جبههای که آزادی را هدف میکند ،بدانخاطر که این
هدف با هژمونی یا سلطه و حتی تفوق یک سازمان بر سازمانهای دیگر
ناسازگار است ،نباید تبعیضی به سود یک یا چند سازمان برقرار کند.

تجربه ایران و تجربههای کشورهای دیگر ،بدون استثناء ،گویای این

واقعیتاند که مرگ جبهه زمانی فرامیرسد که یک گروه یا یک شخصیت،
به سود خود ،تبعیض برقرارمیکند .این تبعیض یا نوشتهاست و یا نانوشته.

برای مثال ،سلسلههای سلطنتی ایران ائتالفی از ایلها بودند .یکی از ایل

ها موقعیت مسلط پیدا میکرد و ایلهای دیگر سلطه او را میپذیرفتند .اما
بتدریج که ایل مسلط ناتوان میشد ،رقابت برسر جانشین آن شدن ،میان

ایلهای دیگر در میگرفت .ایجاد و انحالل سلسلهها ،ایجاد و انحالل

ائتالفها می گشت .در جبهههای ملی که تشکیل شدند و نیز ،در جریان
انقالب ایران ،تبعیضهای نانوشته و نوشته ،تصمیمگیری شورائی را غیر
ممکن ساختند .رابطه آقای خمینی با شورای انقالب و حکومت موقتی که
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خود او تشکیل داد و نیز رابطه او با رئیس جمهوری و مجلس و قوه

قضائی ،از عاملهای اصلی گرفتار شدن ایران به سرنوشتی است که اینک
در آناست .مقایسه شکست آقای خمینی با پیروزی پیامبر اسالم (ص)،
مقایسه دو روش است :پیامبر ،موقعیت خویش را وسیله برقرار کردن

تبعیض به سود خود نکرد .تصمیمها را همواره شورا میگرفت و اگر هم
او در اقلیت قرار میگرفت ،تصمیم شورا را به اجرا میگذاشت .روش او

و موفقیتی که این روش -هر بار که بکاررفت -پیدا کرد ،معنای دقیقی از
آیه قرآنی است (« :)233با آنها شور کن و چون عازم [به اجرای تصمیم
شوری] شدی ،به خدا توکل کن».

آقای خمینی میگفت :الف .شور وقتی است که انسان نداند و ب .ولی

امر شور میکند و اگر خواست نظر شورا را بکار میبرد و اگر نه ،نه .این
روش ،روشی نبود که قرآن میآموزد .این وارونه کردن روشی است که قرآن

می آموزد .این روش گویای بیگانه کردن دین در بیان قدرت بود .اگر او
جام زهر نوشید و رژیمی استبدادی ساخت که تجسم خیانت و جنایت و

فساد است ،از جمله به این علت بود که او دین حق را مرام قدرت گرداند
و به سود خود و مالتاریا ،تبعیضهای بناحق ،بر قرار کرد .و
 .5برای آنکه جبهه از خطرهای باال و خطرهای دیگری مصون بماند که
از این پس بدان میپردازم ،جریان تصمیم گیری و اجرای تصمیمها باید

از شفافیت کامل برخوردار باشد .نه تنها شفاف شدن تصمیمگیریها

سالمت جبهه را تضمین میکند ،بلکه جبهه را از خطر جدا شدن از مردم
حفظ و در راستای عمل از راه مردم و با شرکت مردم ،نگاه میدارد .وقتی

جبهه ای در ترکیب ،در اندیشه راهنما ،در برنامه و روش عمل شفاف

نیست ،بنابر تجربه ،رسیدن به قدرت از راه معامله با قدرت حاکم را

جانشین میکند.
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بعد از  28مرداد  ،3112این نظر اظهار میشد که مشخصه دوران

مصدق این بود که رهبری از مردم پیروی میکرد و به این علت شکست
خورد .بودند کسانی که میگفتند ،دوران «عوام زدگی» به سرآمد .از این

پس ،رهبری دستور میدهد و مردم اطاعت میکنند .پذیرفتن «دکترین
آیزنهاور» و  ...و مذاکره با رژیم شاه و  ...و واپسین نخست وزیر شاه
شدن آقای بختیار ،حاصل این نظر شدند .در دوران بعد از انقالب نیز،

رهبری آقای خمینی ،به همان نسبت که نمایندگی از مردم را از دست می

داد ،شفافیت را نیز از دست میداد .دو روش ،یکی روش عمل از راه مردم
و شفافیت جوئی از راه گزارش روزانه کار به مردم و دیگری ،روش زد و

بندهای پنهانی با قدرتهای خارجی و در داخل ،در خرداد  ،3161حاصل
خود را به بار آوردند :آقای خمینی نه تنها گفت  15میلیون بگویند بله من

میگویم نه ،بلکه مردم را به قوای سرکوبگر خویش تهدید کرد و در 11

خرداد ،با بستن تظاهرات مردم به گلوله ،این تهدید را به عمل درآورد.

بدینسان ،پیروزی آنها که تجربه انقالب ایران را رها نکردند و در
شفافیت عمل کردند ،کامل شد :مالتاریا در برابر مردم ایران قرار گرفت.

بدینخاطر بود که گفتم :ما میرویم که بمانیم و شما میمانید که بروید.

بخصوص که

 .6اگر سازمانی سیاسی و جبههای ویژگیهای باال را پیدا کرد اما در همه
جا و همه وقت حاضر نبود ،آن سازمان و آن جبهه محکوم به شکست

است .در تجربه ایران ،در فاصله  28مرداد  3112تا بهمن  ،3157فصلی
شدن مبارزه و نیز غایب بودن از صحنههای تعیین کننده و بخصوص ،از
دست دادن ابتکار عمل و در پی ایجاد فرصت نشدن و به انتظار فرصت

نشستن ،از عوامل بزرگ شکست شدهاند .از انقالب بدینسو نیز ،دو
جریان از یکدیگر مشخص شدند:
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 . 633جریانی که مبارزه را نه فصلی که دائمی و مستمر و نه واکنش که

کنش میداند .این جریان بر این نظر است که از عیبهای ایرانیان ،یکی
این عیب است که تجربه را به آخر نمیرسانند .و اگر سومین انقالب در

یک قرن ،تجربه ای در نیمه رها شده بگردد ،نه تنها نسل انقالب و نسل
بعد از انقالب که موجودیت ایران در خطر قرار میگیرد .بنابراین ،تا

استقرار کامل والیت جمهور مردم ،باید تجربه را پیگرفت .پیگرفتن

تجربه ،ایجاب میکند اصول راهنمای انقالب را راهنمای خود کند و روش
عمل از طریق مردم را رها نکند .و بخصوص ،در فعالیتهای خود،

واکنش استبداد حاکم نشود و ابتکار کردن را هم روش پیروزی و هم مشی

رشد بشمارد.

 .632جریان دیگری محدوده قدرت را پذیرفت .این جریان دو شعبه دارد:
یکی در محدوده رژیم مالتاریا که اینک رژیم مافیاهای نظامی – مالی

گشتهاست و دیگری در محدوده قدرتهای خارجی «فعالیت» میکنند.
فعالیتهای این دو شعبه در واکنش ناچیز هستند .ابتکارهای بزرگ مثل از

پرده بیرون انداختن اکتبر سورپرایز و ایران گیتها و جنایتهای بزرگ که
میکونوس یکی از آنها است و فسادهای بزرگ و شکستن حصار سانسور

و جریان آزاد اندیشهها و کوشش برای تجربه کردن سازمانی برخوردار از

ویژگیهای دموکراسی شورائی که بس ضرور اما کاری بسیار سخت است
و  ...به کنار ،یک ابتکار کوچک نیز از اینگونه سازمانها مالحظه نمی

شود .سهل است ،برخی از آنها ،از تخطئه ابتکارهای بزرگ ،نیز ،باک

نکردهاند.

با توجه بهاینکه ایران همواره در حاکمیت زورپرستان بودهاست،

ضعف امروز مثلث زور پرست خود درجه موفقیت جریان اول را نشان می

دهد .تجربه جریان اول معلوم میکند :
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 .7که سازمان سیاسی ،بخصوص اگر یک جبهه است ،باید جای خود را
مشخص کند .برای مثال ،اگر این جبهه در ایران تشکیل میشود ،یک

طرف مردم کشور هستند و یک طرف رژیم استبدادی و یک طرف قدرت

های خارجی .جبهه باید محل عمل خویش را انتخاب کند .اگر خواست
ترجمان خواست مردم باشد و از راه مردم عمل کند ،نمیتواند وابسته به

قدرت خارجی باشد و یا محدوده عمل خویش را محدوده رژیم استبدادی
قرار بدهد .ابهام از لحاظ محل عمل ،از عوامل هالکت سازمانهای

سیاسی گشتهاست .در حقیقت ،این ابهام گویای این واقعیت است که
سازمان سیاسی طالب قدرت است و به مردم ،تنها از دید وسیله مینگرد.

بدینقرار ،رفع ابهام به ایناست که جبهه از مردم و اندیشه راهنما هیچگونه
جدایی را نپذیرد و

 .7/3بهیچرو نپذیرد که به قدرت خارجی ،در امور داخلی کشور خود،
دخالت دهد .چه رسد به محور کردن قدرت خارجی در امور داخلی .در

تجربه ایران ،تمامی مراجعهها به قدرت خارجی ،حتی وقتی آن قدرت گویا
با خواست مردم همراه و موافق بودهاست (انقالب مشروطیت) ،ناکامی به

بار آوردهاند .علت آناست که تحول مطلوب روی نمیدهد مگر آنکه عامل

تحول مردم باشند .به سخن روشن ،تا مردم تغییر نکنند ،چیزی در آنها

تغییر نمییابد .هدف خوبی که بخواهی از راه جلب حمایت قدرت خارجی
بدست آوری ،از آنجا که قدرت وسیلهای است که خود را نیز هدف و

جانشین هدف خوب میکند ،هرگز متحقق نمیشود .و

 .732هیچگاه نپذیرد از طریق معامله با استبداد حاکم به هدف برسد .زیرا

هرگز نمیرسد .تجربه جبهه ملی با رژیم شاه و تجربه سازمانهای سیاسی با
رژیم والیت مطلقه فقیه ،شکست قطعی این روش را گزارش میکنند .اما

علت شکست این روش ایناست :عمل از راه رژیم استبدادی ،سازمان

سیاسی را ناگزیر میکند محل عمل طبیعی خود را که مردم است ،ترک
گوید .وقتی این محل را ترک گفت ،قوه ابتکار خویش را در خلق
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ابتکارهائی که مردم را فعال کند ،بکار نمیاندازد .هر بار هم که مردم

ابتکاری میکنند ،سازمانهای سیاسی از نو ،آنرا خرج معامله با استبداد
حاکم میکنند (بنگرید به رفتار اینگونه سازمانها با جنبش همگانی دوم
خرداد و جنبشهای عمومی دیگر) .و از آنجا که نقش اول را به قدرت

می دهند ،به ضرورت ،قوه ابتکار خویش را تعطیل و خود را محکوم به
محرومیت از عمل و قناعت کردن به عکسالعمل ،آنهم در محدوده رژیم

استبدادی و در حدی که رژیم اجازه دهد ،میکنند .و

 .7/1هرگز نپذیرد که از اصل خویش ببرد و بیگانه شود .اصل خویش مردم
و البته اصول و اندیشه راهنما هستند .بریدن از اصل ،در تجربه انقالب

مشروطیت ،موجب در نیمه رها شدن آن تجربه شد .و در تجربه ملی کردن
صنعت نفت (با رها کردن اصل استقالل) ،سبب در نیمه رها کردن آن
تجربه شد .و در انقالب بهمن  ،57آنها که اصول راهنمای آن انقالب را
رها کردند ،سرنوشتی را پیدا کردند که در منظر جهانیان است .اما آنها که

از این اصول نبریدهاند ،امروز میتوانند مطمئن باشند و اطمینان بدهند که

این تجربه به نتیجه میرسد و ایران نظام دموکراسی بروفق اصول راهنمای

انقالب ایران را خواهد یافت .به شرط آنکه از این پس نیز ،تدبیرهای زیر

را نیز که رهآورد تجربهها هستند ،به عمل درآورد:

 .8واقعیت هائی که یک جبهه باید اساس کار قرارشان دهد ،نخست این

واقعیت است که جبهه سیاسی حتیالمقدور باید معرف جامعه ملی باشد.

یک جبهه نمیتواند معرف چند گروه برای رسیدن به قدرت باشد .جبهه

هائی از این نوع ،میتوانند به قدرت برسند اما همانطور که یادآور شدم،

بانی رژیمهای استبدادی میشوند .برای آنکه جبههای معرف جمهوری

مردم ،از مردم جدا و با قدرت یگانگی نجوید ،موضوع فعالیتش باید

حقوق و مسائلی باشند که مبتالبه جمهور مردمند .ازاینرو است که طی

یک قرن ،آزادی و استقالل و دین و مرام استقالل و آزادی و رشد بر میزان
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عدالت اجتماعی ،به مثابه ضابطه عمومی ،اصول راهنمای جنبشهای

همگانی مردم ایران بودهاند .بدینقرار ،بر جبهه ملی نیست که از دینی یا
مرامی در برابر ،دینو مرامی دیگر حمایت کند .بهای سنگین این تجربه را

بخصوص از شهریور  3121بدینسو ،پرداختهایم .اما ایرانیت ،به مثابه

فصل مشترک دینها و مرامها ،واقعیتی است که میباید اساس کار
و راهنمای فعالیت یک جبهه سیاسی قرار بگیرد .نه تنها بدینخاطر
که استقالل ایران و هویت مستقل مردم ایران ایجاب میکنند که جبهه

سیاسی ایرانیت را اساس کار و راهنما و هم موضوع فعالیت بگرداند ،بلکه
از دو جهت دیگر نیز ،به ایرانیت نیاز است:

 .833کثرت آراء و عقاید در دموکراسی میتواند رشتههای همبستگی را
پاره کند .توحید در کثرت ،از میان رفتن جامعه و کشور است و کثرت در

توحید دموکراسیاست که توحید آن را بنیادهای جامعه (بنیاد دینی ،بنیاد

سیاسی ،از جمله احزاب از راه همکاری در مشترکات ،بنیاد اجتماعی و
بنیاد تربیتی و بنیاد اقتصادی و بنیاد فرهنگی و بنیاد )...باید میسر کنند.

 .832اقوام مختلفی که در جریان تاریخ ،هویت مشترکی را ساختهاند و در
مورد ایران ،آن را ایرانیت میخوانیم ،بدین ایرانیت است که همبستگی

خود را حفظ میکنند.

و از آنجا که جبههای که بیانگر جمهور مردم در حقوق ملی و حقوق

شهروندی است ،بایستی از راه مردم و با مردم عمل کند ،پس نیاز به

مشارکت جمهور مردم در جنبش دارد .ازاینرو واقعیت دیگری که باید
میزان سنجش چند و چون کار خود کند ،عدالت است .در تجربه ایران،

عدالت اگر به زبان و قلم میآمد ،به عنوان هدف بود و تعریف روشنی نیز

پیدا نمیکرد .اما اگر جبههای بخواهد جمهور مردم را به جنبش آورد،

عدالت را باید در جای خود قرار دهد :عدالت میزانی است که از آغاز تا

پایان ،پندارها و گفتارها و کردارها را بایستی بدان سنجید.
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و برای آنکه جبهه سیاسی از مردم نبرد و با قدرت اینهمانی نجوید،

واقعیت دیگری نیز باید موضوع فعالیت روزمره جبهه سیاسی قرارگیرد:
دموکراسی فرهنگ خود را میطلبد ،تغییر طرز فکر و طرز رفتار فرد فرد

مردم را میخواهد .تکرار کنم که اگر این تغییر را موکول به تغییر رژیم
کنیم ،هرگز انجام نخواهد شد .بسیاری تغییرها باید پیشاپیش صورت
گیرند .نه تنها نباید انجام این تغییرها را موکول به تغییر رژیم کرد ،بلکه

می توان از وجود رژیم استبدادی ،برای انجام آن تغییرها در جامعه ،سود
نیز جست .زیرا مطمئنترین تغییرهایی که مجال القاء ترسها در مردم را

نیز از القاء کنندگان میگیرد ،تغییرهائی هستند که در خود مردم انجام می
گیرند .از این تغییرها ،قدرت استبدادی نمیتواند جلوگیری کند .برای

مثال ،کوشش برای جلب توجه ایرانیان به ذاتی بودن حقوق انسان و آگاه

شدنشان از حقوق شهروندی خود و یا کوشش برای برخورداری زنان از

حقوق و منزلت و یا ایجاد مسابقه در رشد و یا خشونتزدائی در جامعه و
یا کوشش برای تبدیل محیط خانواده به محیط محبت و فراخنای الاکراه

و یا برانگیختن دانشآموزان و دانشجویان به مسابقه در رشد و نیز تبلیغ
حقوق و ارزشهائی چون استقالل و آزادی و  ...کارهائی هستند که

همگان میتوانند در آنها شرکت کنند و جامعه را به جنبش همگانی در
آورند .در جامعهای که بدینسان به حرکت در میآید ،استبداد و رژیمش

میمیرند .برای آنکه موفقیت جبهه کامل شود،
 .3جبهه سیاسی نباید شترمرغ شود .اعضای این جبهه نیز نباید نقش
شترمرغ را بازی کنند .توضیح اینکه در تجربه ایران ،از مسائل پیچیدهای

که جبهه با آن روبرو بود ،یکی این بود که جبهه و اعضای آن ،یکدیگر را

محدود میکردند .جبهه برای وسعت بخشیدن به دایره فعالیتها و بر هم
افزودن توانها است .اما در عمل ،سازمانهای عضو ،جبهه را جانشین
خود در فعالیت میکردند .به نوبه خود ،جبهه ملی نیز فعالیت خویش را
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در گرو فعال شدن اعضای خویش میدانست .نوعی تعادل در رکود بوجود

میآمد .از علل بیرون رفتن جبهه ملی از صحنه ،یکی همین تعادل در رکود
بود .مصدق کوشید جبهه را مؤثر کند .آنرا ترکیبی از حزبها و سازمان

ها و جمعیتها گرداند .این ترکیب نیز راه به جائی نبرد و در خود ایران،
با نخستین ضربت از پا در آمد .براین مشکل ،مشکل دیگری افزوده بود:

 .31رابطه تخریب متقابل و بیاعتمادی که ناشی میشد از شعاری که به
چپ استالینی نسبت داده میشد« :اتحاد امروز در خدمت تضاد فردا».

توضیح اینکه حزب طبقه کارگر با «بورژوازی ملی» بر ضد «رژیم وابسته
به سرمایه داری جهانی» وحدت میکرد .اما تا راندن بورژوازی وابسته از
قدرت .از آن پس ،در بورژوازی ملی در تضاد قرار میگرفت و باید به

ضربهای ،کار آن را میساخت .این بود که ترس از «چپ مارکسیستی»،
یک ترس دائمی و فلج کننده بود.

اما نه این ترس خاص ایران بود و نه به ترس از «چپ مارکسیستی»،

محدود میشد :در انقالب مشروطیت ،نیروهای مذهبی قربانی شدند .زیرا
فراماسونها کودتا کردند .ترسی که مالتاریا امروز دست مایه کردهاست ،از
آن کودتا مایه میگیرد که رژیم پهلوی را بر سر کار آورد .در جامعههای
غرب ،تا فروپاشی امپراطوری روسیه ،همین ترس از حزبهای کمونیست

وجود میداشت .بعد از آن ،ترس از راستهای افراطی ،دست مایه شد .در
واقع نیز ،در برخی از کشورها ،راستهای افراطی در تحول عمومی گرایش

های راست نقش یافتند.

افزون براین ترس که هم محدود کننده و هم ویرانگر بود و هست،

رقابت بر سر قدرت در درون جبهه و تحدید و تخریب متقابل نیز امرهای

واقعی مستمر بودند .یکبار از اسباب کودتای  28مرداد  3112و بار
دیگر از عوامل از میان رفتن جبهه ملی شدند.
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برای آنکه در جبهه سیاسی هم فعالیت سیاسی وسعت بگیرد و هم

میزان کارآئی آن باال بگیرد و هم سازمانهای عضو آن امکان بیشتری برای
فعالیت پیدا کنند و هم در تعادل ضعفها و تخریب متقابل قرار نگیرند،
عالوه بر رعایت ضوابط و معیارها و روشهایی که حاصل نیم قرن تجربه

هستند ،اصل راهنمای عمومی که بر وفق آن باید جبهه تشکیل شود ،بایستی
موازنه عدمی باشد .جبهه سیاسی موفقی که استقالل و آزادی را هدف می

گرداند ،نه تنها نباید در درون خود ،بنا را بر هژمونی و تفوق گروهی بر

گروههای دیگر بگذارد ،بلکه نباید بگذارد ترکیب آن ،بیانگر روابط قوا
باشد .احتمال میرود مقصود مصدق وقتی میگفت باید نمایندگان 211

حزب و هر حزب با  311تا  211عضو ،شورای جبهه ملی را تشکیل
دهند ،راهحلی بود که او برای رها کردن جبهه ملی و سازمانهای تشکیل
دهنده آن از تحدید و تخریب متقابل ،اندیشیده بود .چه بسا فکر میکرد

با این ترکیب ،هم هیچ عضو از جبهه بیرون نمیرود و هم احتمال نفوذ
ساواک (امروز واواک) به درون سازمانهای عضو و خود جبهه ،به حداقل

میرسد .اما تشکیل  211حزب ،نیاز به  211اندیشه راهنما دارد و میزان
پراکندگی را به جائی میرساند که توحیدشان در یک جبهه ،بسیار مشکل

میشود .باوجوداین ،اگر جبههای ،در سازماندهی و فعالیت ،موازنه عدمی

را اصل راهنما کند و مراقبت نماید تا اعضای آن نیز به تدریج این اصل
را اصل راهنمای خود بگردانند ،میتواند درون خویش را از دو مشکل
فلج کننده تحدید و تخریب برهد .بطور مشخص،

 .33برای آنکه مجموعهای از سازمانها ،همکاری موفقی را پیدا کنند،
به استناد تجربه و بر اصل موازنه عدمی ،پیشنهاد میشود:

 .33/3دربهای جبهه باید به روی تمامی سازمانها و حتی افرادی که می
خواهند بر محور اصل راهنمای آن فعالیت کنند ،باز باشد و

468

 .33/2اصل موازنه عدمی ایجاب میکند زورپرستان به جبهه راه پیدا
نکنند .بنابراین ،دربها به روی آنها باید بسته بمانند .و

 .33/1از آنجا که هدف استقالل و آزادی میشود و اصل راهنمای

عمومی ،موازنه عمومی میگردد ،در سازماندهی جبهه ملی ،اصل بر توازن

قوا نمیشود .الف .جدا شدن حوزه فعالیت جبهه از حوزه فعالیت خاص

اعضای آن و ب .هدف نشدن قدرت و هدف شدن استقالل و آزادی ،نیاز
به رهبری دارد که نه ترجمان تفوق یک یا چند سازمان که ترجمان تمامی

اعضای جبهه و بلکه تمامی مردمی باشد که این جبهه ترجمان خواست آن

ها میشود .هر چند اصل راهنما و هدف در مصون ماندن جبهه از رقابت
بر سر تسلط بر آن مؤثر هستند اما شورای جبهه همواره باید چنان باشد که
امکانی برای تفوق یک یا چند گروه را فراهم نیاورد .برای رسیدن به این

مقصود ،راهحلهای مختلفی پیشنهاد و عمل شدهاند :هر سازمان از بزرگ

و کوچک ،بهعنوان اعضای شورا ،رأی برابر داشته باشند و حتی دادن حق
رد تصمیمات شورا به اعضای آن که اجباری کردن تصمیم گیری به اتفاق

آراء میباشد یا اجماع است .اتحادیه اروپا ،تا این زمان ،این راهحل را
بکار میبرد .باوجوداین ،نقش متوفق کشورهای بزرگ ،مثل آلمان و
فرانسه ،را کسی انکار نمیکند .در حقیقت ،این ضابطهها بکار نمیآیند

اگر هدف قدرت باشد و یا بشود:

 .32برای آنکه جبهه سالم و فعال بماند ،از حاکم کردن اخالق سیاسی بر

فعالیتهای سیاسی چاره ندارد:

 .3233از آنجا که تا وقتی هدف استقالل وآزادی است و میدانیم استقالل
و آزادی ذاتی حیات انسان و اختیار ایجاد فضای آزاد یا فراخنای الاکراه

نیز با خود انسان است ،جبههای که بر اصل موازنه عدمی ،هدف خوش را
بازیافت استقالل و آزادی قرار میدهد ،هرگز گرفتار اختالف نمیشود .در

رابطهای با جامعه قرار میگیرد که دولت استبدادی نیز نمیتواند مانع کار
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او شود .بنابراین ،هر زمان عضوی یا اعضائی از جبهه راست راه آزادی را

ترک گویند و به بیراهه قدرت جوئی افتند ،بناچار ،روش کارشان تغییر می

کند .شفاف شدن فعالیتها ،آن گروه یا گروهها را در معرض شناسائی
فوری قرار میدهد .بدینقرار ،شفافیت و جدا نشدن از اصل موازنه عدمی
و هدف که استقالل و آزادی هستند ،جبهه را از انحراف اعضاء و دو

مشکل تحدید و تخریب متقابل ،حفظ میکند .به سخن روشن ،دو مشکل

تحدید و تخریب وقتی پدید میآیند که قلمرو فعالیت که جامعه مدنی جای
خود را به قلمرو قدرت می سپارد .روش اول را پیامبر در مدینه ،گاندی در
هند و پیش و در دوران مرجع انقالب و پس از آن ،جمعی بکار بردهاند
که بر ادامه تجربه انقالب تا موفقیت ،مصمم هستند .با وجود این ،نباید

پنداشت در کار این جمع اشتباه و خطا نبودهاست:

 .32/2هر چند انتخاب به ریاست جمهوری موجب نشد قلمرو را از جامعه
به قدرت تغییر دهیم ،اما موجب شد که روش غلطی را به خصوص در

رابطه خود با آقای خمینی ،بکار بریم :قائل شدن به دوگانگی مصلحت و

حقیقت که ترجمان ثنویت تک محوری است و با موازنه عدمی در تضاد

است .حرکتهای جبههای پیشین نیز ،از زمانی که قلمرو مردم را با قلمرو
قدرت جانشین میکردند ،دوگانگی مصلحت و حقیقت را وسیله توجیه

رفتار خود میکردند.

یادآور میشود که تجربه به ما آموخت دوگانگی مصلحت و حقیقت

جز این معنی نمیدهد که قدرت چون با حق سازگار نمیشود ،دلخواه خود

را مصلحت میگرداند و میقبوالند .درس تجربه را بکار بردیم و حاصل
بزرگ آن این شد که آقای خمینی زور خالص شد .زیرا از زبان خود ،یکی
در برابر تمامی یک ملت گشت .از آن پس نیز ،تا توانستهایم ،نسبت به

دوگانگی فسادگستر مصلحت و حقیقت ،هشدار دادهایم .هشدار دادهایم
که حتی تقدم حقیقت بر مصلحت ،همچنان دوگانگی است و همان فساد

را می گسترد .چرا که اگر حقیقت غیر از مصلحت باشد ،روشی که بکار
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می رود ،روش درخور حق نیست .به سخن دیگر ،روشی است که زور در
بردارد .اما این روش ،هدف سازگار با خود را که ناحق است ،جانشین می

کند .غیر از این ،در ذهن همگان ،ابهام خطرناکی را بوجود میآورد که

گویا حق روش در خور خود ندارد و همانطور که تاکنون رویه شدهاست،

همواره مصلحت بر حقیقت تقدم میجوید.

ازاینرو ،جبههای که موازنه عدمی را اصل راهنما و استقالل و آزادی

را هدف و قلمرو فعالیت خویش را مردم میکند ،مصلحت بیرون از حق
را قدرت فرموده میداند .دلیل اینکه عمل به آن ،نیاز به بکار بردن زور

دارد .بنابراین ،هر بار که مصلحتی روش عمل به حق نشد ،حکم زور است

و به حکم اخالق ،میباید از اجرای آن جلوگیری شود .یادآور میشود که

عمل به حق نیاز به زور ندارد .نیاز به نبود زور دارد .بنابراین ،هر مصلحتی

که عملی کردنش نیاز به زور پیدا کند و یا رابطه قوائی برقرار کند ،بیگانه

از حق ،یگانه با قدرت (= زور) و فساد و فسادگستراست.

آن جبههای که ایران امروز نیازمند آناست جبههای با این ویژگی

هااست .و اینها هستند آن اصلاالصولهایی که جبهه باید بروفقشان
تشکیل گردد .بر هرسازمان سیاسی است که فعالیتهای خود را موافق
این اصول کند و چنانکه پنداری جبهه است ،عمل کند.

 .3سزا است سازمانهای سیاسی الگوهای رشد بگردند:
در غرب ،برای بیرون رفتن از بنبست ،جریان آزاد اندیشهها و بحث

آزاد و ارتباط و تفهیم و تفاهم عقلها ،پیشنهاد میشوند .آن کثرتگرائی
که بر اصل ثنویت تک محوری ،شکل گرفتهاست ،سازماندهی بر پایه تضاد

و بنابراین ،خصومت و تخریب را رسم کردهبود .این نوع سازماندهی با
مرام کردن بیان قدرت و با هدف کردن قدرت ،پیدا شد .اما وقتی اندیشه
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راهنما ،بیان قدرت و هدف نیز قدرت شد و سازمان بر ضد مخالف یا

مخالفان شکل گرفت ،ناگزیر تخریب روش عمومی میشود .وقتی تخریب
روش عمومی میشود ،در درون سازمان نیز روش میگردد .در درون هر
عضو سازمان نیز روش میشود .چنانکه ،پس از یک دوره ،اعضای این

گونه سازمانها موجودهای مخربی میشوند و روش تخریبی را با خود نیز
بکار میبرند .بسیارند اعضای اینگونه سازمانها که بر اثر تضاد و تخریب

درون سازمانی ،سازمان خود را ترک میکنند .اما چون سازمان را اسطوره

کرده بودهاند ،خوب و بد را از او میدانند و با خود نمیگویند :اگر مرام

راهنما ،مرام قدرت نبود ،چرا عضو سازمانی میشدند که مرامش قدرت و

سازماندهیاش بر پایه تضاد و روش کارش خصومت بودهاست؟ پس به
جهاد اکبر بر نمیخیزند و با ترک مرام قدرت و پذیرفتن بیان استقالل و
آزادی و تمرین غفلتزدائی از استقالل و آزادی خویش ،آنرا باز نمی

یابند .

مشکل دوم اینکه هر سازمان سیاسی تکیه گاه میخواهد .سازمانهای

سیاسی که بر مرام قدرت و با روش کردن خصومت و تخریب پدید میآیند،
تا وقتی هویتشان بر جامعه آشکار نشدهاست ،میتوانند از جامعه عضو و
کارمایه بگیرند .اما از وقتی هویتشان بر مردم آشکار شد ،در جامعه به انزوا

در میآیند .از این پس ،برای آنکه از میان نروند ،تکیه گاه خارجی و شکل
مافیائی پیدا میکنند .میان سازمانی که بر دولت مسلط است و سازمانی که
دستش از قدرت دولت کوتاه و هدفش رسیدن به این قدرت است ،از این

لحاظ ،کمتر فرقی نیست .

مشکل سوم اینکه سازمانهایی در غرب و به تقلید از غرب ،در

کشورهای زیر سلطه بوجود آمدهاند که طرفدار هدف کردن قدرت هستند.
اگر بتوان وجه مشابهتی میان سازمانهای ساخته شده در کشورهای زیر

سلطه با سازمانهای سیاسی در دموکراسیهای غرب یافت ،قدرت را هدف
فعالیت سیاسی دانستن و کردن است .در روش ،یا مشابهتی نیست و یا
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بسیار کم است .توضیح اینکه ،در دموکراسیهای غرب ،با رقیب سیاسی،
روش تخریب بکار می رود .اما مبارزه از راه مردم انجام میگیرد .در جامعه

های زیر سلطه ،مبارزه در بیرون از مردم ،از راه سازش و یا خصومت با

قدرت حاکم انجام می گیرد .نتیجه ایناست که این نوع جامعهها فرهنگ

الزم برای دموکراسی بر اصل انتخاب را نیز ،پیدا نمیکنند .

مشکل چهارم ایناست که سازمانهای مسلح که قدرتهای استبدادی

بر ضد مردم بوجود میآورند و زور را روش عمومی حاکمیت بر مردم می
کنند ،اینگونه سازمانها را از جامعه جدا و جامعه را با آنها دشمن می

گردانند .همانطور که تجربههای پیش و پس از انقالب میگویند ،دشمنی
با اینگونه سازمانها شامل افراد آنها نیز میشود .بدیهی است دولت جبار،

تا میتواند ،این دشمنی را تبلیغ میکند .زیرا هرگونه تغییر در رابطه
خصمانه میان نیروهای مسلح با جامعه ،موجودیتش را به خطر میاندازد.
اما از آن جا که اکثریت بزرگ اعضای اینگونه سازمانها برای بکار بردن

زور بر ضد مردم ،عضویت نپذیرفته اند و از آنجا که ممکن نیست سازمانی

را که با مردم خود زور بکار میبرد از خصومت درونی حفظ کرد ،در درون
آنها ،سازمانهای متعددی بوجود میآیند که کارشان در مهار قدرت نگاه
داشتن اعضای اینگونه سازمانها است .در طول زمان ،زور فساد را بر این

نوع سازمانها حاکم میکند و اعضای سالم را گرفتار تنشهای سخت می

کنند .بدون جنبش همگانی مردم ،اصالح خودجوش اینگونه سازمانها
میسر نیست .زیرا وقتی زور و فساد ،چون سرطان ،اینگونه سازمانها را

فرا میگیرند ،اصالح خود بخودی ،غیر ممکن میشود .جنبش همگانی به

اعضای سالم سازمان امکان میدهد بر پایه تفاهم با جامعه ،سازمان را
دیگر کنند .تجربه انقالب ایران میگوید مشکلهای بعد از پیروزی ،از

میان میروند اگر نیروهای مسلح ،دستکم اکثریت بزرگشان که سودی در
زورگویی به مردم و فسادگستری ندارند ،جانب مردم را بگیرند و مردم نیز

473

همه اعضای نیروهای مسلصحی را که قدرت به سرکوب آنها می گمارد ،به

یک چشم و ،به چشم دشمنی ،ننگرند .

مطالعه مشکلهای دیگر را به موقع و محل خود بگذاریم و بگوئیم

اینک ،ایران در موقعیتی است که جامعه جوان آن ،باید به فوریت بتواند

بر پایه بیان استقالل و آزادی ،سازمانهای سیاسی پدید آورد که بر تضاد

ساخت نپذیرد و خصومت و تخریب را روش عمومی نگرداند .به ترتیبی

که سازمانهای سیاسی مجاری جریان آزاد اندیشه بگردند .بحث آزاد روش
همگانی بشود و جریان اندیشه از راه رشد ،عامل فسادزدائی دائمی بگردد

و فضای الاِکراه را گستردهتر کند و جامعه را جامعه انسانهای آزاد

بگرداند .

سازمانی که بر پایه خصومت پدید میآید و تخریب را روش می
کند:
 .3خاصه اول سازمانی که بر پایه تضاد و با روش تخریب بوجود میآید،
ایناست که هستی مستقل ندارد و هرگز نمیتواند پیدا کند .اینگونه سازمان
ها موجودیت خود را از قدرت و سازمانی دارند که بر ضدصش بوجود آمده

اند .در استبدادها ،وجود دو سازمان با مرام و هدف قدرت و روش

تخریب ،یکی حاکم بر دولت و دیگری در تالش برای تصرف آن ،امری

واقع است .از آنجا که این دو سازمان ،علت وجودی یکدیگر هستند و
بقایشان در گرو آناست که مدار را ببندند طوری که جز این دو سازمان،
در صحنه سیاسی نماند ،بیشترین دشمنی را با سازمانها و شخصیتهائی

روا میدارند که بازکردن مدار را هدف کوشش خویش میکنند .ایران
دوران شاه سابق و ایران دوران والیت فقیه ،دو سازمانی که در بستن مدار

همکاری داشتهاند ،به خود دیدهاند .هر دو نوبت ،جنبش همگانی وقتی
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میسر شد که مدار بسته باز شد .بازکردن هر دو مدار ،به یمن شجاعت تن

دادن به ورود در ابتال و پیگرفتن تجربه تا نتیجه ،میسر شد .در تجربه

اول ،حساب ایدئولوژی از حساب وابستگی جدا شد و در تجربه دوم،

میثاقی حاوی اصول راهنمای سازگار با بیان استقالل و آزادی کارساز شد.
اما تجربه ارتشهایی که بر مدار ضدیت ساخته شدند و تجربه سازمان

های سیاسی که بر این پایه ،شکل گرفتند و خصومت و تخریب را روش

عمومی کردند ،در همه جامعهها ،رسیدن به مرحله خود تخریبی و جریان
خود تخریبی تا انهدام ،پیش رفتن بودهاست .تجربههای حزبها و ارتش

های کشورهای کمونیست تابع روسیه ،از این نوع تجربهها هستند .سازمان

سیاسی که حزب کمونیست بود از میان رفت و ارتش سرخ وضعیت اسف

بار امروز را پیدا کردهاست .چرا این سرنوشت را پیدا کردهاند؟ زیرا این

گونه سازمانها در تضاد شکل میگیرند و خصومت و تخریب را روش می

کنند و آنروز که علت وجودی را از دست میدهند و دیگر نمیتوانند
تخریب کنند ،از میان میروند .از اینجا ،خاصه اول سازمان سیاسی که

استقالل و آزادی را هدف میکند ،استقالل رهبری آناست .در حقیقت،
وقتی مرام راهنما بیان قدرت است ،رهبری به خارج از انسان منتقل می

شود .تفاوت بود استقالل و آزادی با نبود استقالل و آزادی ،در ایناست
که وقتی استقالل و آزادی نیستند ،رهبری در بیرون انسان قرار میگیرد.

چرا نبود استقالل و آزادی بود قدرت است و بدون اینکه زور انسان را از
توان رهبری خویش محروم کند ،بوجود نمیآید .پس هر انسان و هر

سازمان سیاسی یک ضابطه عمومی برای سنجش میزان استقالل و آزادی

خویش دارد .اگر رهبری اودر گرفتن تصمیم مستقل است ،در انتخاب

نوع تصمیم نیز آزاد است و اگر نه ،مستقل و آزاد نیست .هر کس این
تجربه را با خود بکند ،در مییابد که وقتی قدرت محور و مدار میشود،
والیت سازمان و فقیه و رهبر و مراد و  ...دروغی بزرگ است .چراکه ،در
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حقیقت ،با سلب استقالل از انسانها ،تنها رهبری زور برقرار میشود .جز

این نیز ممکن نیست زیرا

 .2ویژگی دوم این سازمانها ایناست که برپایه تضاد پدید میآیند و
سازمانی که بر پایه تضاد بوجود میآید ،نمیتواند پرتناقض نباشد .سازمان

هائی از این نوع ،نه تنها گرفتار تضادهای درونی میشوند ،بلکه سازماندهی

آنها ،پر از تناقض است .برای مثال ،سازمانی ،برای جلب اعضا به خود،
نظام سازمانی خود را شورائی تعریف میکند .اما تحت والیت مطلقه دبیر
کل است و این تناقض را با تشبّث به شرائط و «فشار واقعیتها» توجیه

میکند .و سازمان دیگری ،ضابطه سازماندهی را «سانترالیسم
دموکراتیک» میخواند حال آنکه مرکزیت مداری ،ترجمان بیان قدرت
فراگیر است و با صفت دموکراتیک تناقض قطعی دارد .همانطور که تجربه

اینگونه احزاب نشان میدهد ،ممکن نیست اصل بر مرکزیت مداری باشد
و این مرکزیت صفت دموکراتیک پیدا کند .نمونه سومی که ایرانیان تجربه

میکنند ،اجتماع نقیضین ،یکی والیت مطلقه فقیه و دیگری حاکمیت
مردم بر سرنوشت خویش است .دو دهه است که این تناقض به سود والیت
مطلقه فقیه حل شده و بحران بر بحران افزوده و در تمامی قلمروهای سیاسی
و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی در رابطه با طبیعت ،مشکل بر

مشکل افزوده است .دو دهه است هدف و روش کنندگان استقالل و آزادی
توضیح می دهند حل این تناقض ،از راه والیت مطلقه فقیه ،یعنی انتقال

رهبری به قدرت (= زور) و حاکمیت مطلق زور ،روزگار ایران را سیاه و

سیاهتر میکند .تناقض باید با انحالل قدرت و باز یافتن استقالل و آزادی،
بنابراین ،استقرار والیت جمهور مردم ،حل شود .بدینقرار ،سازماندهی
دولت و یا حزب سیاسی ،به ضرورت ،آنها را گرفتار تضادهای درونی و

بیرونی و ،از آغاز ،تناقض آمیز میکند .این تضادها و تناقضها ،اختیار را
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از انسانها میستانند و به قدرت (= زور) میدهند و تا سازمان را تغییر
بنیادی و یا انحالل ،کشان کشان ،میبرند .

از اینجا ،خاصه دوم سازمانی با هدف استقالل و آزادی ،خالی بودنش

از تناقض و خالی بودن درون آن و حتی بیرون آن از تضادها است .خواننده

میپرسد :آیا باید از تضاد با قدرت استبدادی و زورپرستان نیز خالی باشد؟
تأمل در این پرسش و پاسخ آن ،خواننده را متوجه امر بسیار مهمی میکند:

سازمان دموکرات ،برای استقالل و آزادی پدید میآید و جامعهای را طلب
میکند که اعضای آن ،آزاد و در رشدند ،بنابراین ،روی سخن این سازمان
همواره با مردم است .سازمانی از این نوع ،در تضاد با زورپرست بوجود

نمیآید .زیرا آزاد کردن آنها از زورپرستی نیز ،هدفی از هدفهای سازمان
است .بنابراین ،این زورپرستان هستند که به راه ضدیت میروند و خصومت

و تخریب را روش میکنند .از اینجا ،یک فرق اساسی سازمانی از این نوع

با سازمانی که به خود صفت دموکرات میدهد و از راه قدرت حاکم عمل
میکند ،ایناست که به هیچروی ،در زورپرستی ،با زورپرستان ،توافق نمی

کند .در مبارزه با زورپرستان ،بنایش بر تخریب نیست بر آزاد کردن
زورپرست از زورپرستی است .اگر پیامبران منادی توحید از این راه رفتند

و کامیاب شدند ،بدین خاطر بود که

 .1سازمانی که بر پایه تضاد بوجود میآید و تخریب را روش میکند،

بناچار ،زور را وسیله اصلی میگرداند .وقتی زور وسیله اصلی شد ،اصل

راهنما و هدف را با خود سازگار میکند .اصل راهنما ،ثنویت تک محوری
یا بالمنازع شدن سازمان در قدرتمداری و الزمهاش ،حذف رقیبان می

شود .ازاینرو ،اگر سازمان در قدرت باشد ،نخست رقیبان برون سازمان و
سپس ،در درون سازمان ،گروه بندیها یکدیگر را حذف میکنند .و اگر
در مخالفت با قدرت حاکم بود ،برای آنکه «تنها آلترناتیو» بگردد ،هر

مخالف دیگر غیر از خود را نفی میکند .هدف سازمانی از این نوع ،حفظ
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موقعیت به هر قیمت میشود .در ایران امروز و در بسیاری دیگر از

کشورهای جهان ،سازمانهای سیاسی که برضد دولت هستند و یا همه کار
میکنند تا «تنها آلترناتیو» بگردند ،زیر چشم عموم جهانیان هستند .

از اینجا ،خاصه سوم سازمان که ترجمان استقالل و آزادی میشود،

خشونتزدائی را روش عمومی کردن است .در حقیقت ،جامعه مستقل و
آزاد آن جامعهای است که در رابطههای انسان با طبیعت و انسان با دین و
انسان با دولت و انسان با بنیادهای تعلیم و تربیت و انسان با خانواده و
انسان با بنیادهای اقتصادی ،زور نباشد .و نقش هنر گشودن فضاهای

الاِکراه به روی انسانها باشد .زالل رابطهها و باز و روشن گشتن چشم
انداز زندگی ،زندگی را زیبا ،ماالمال از دوستی و تا بخواهی شفاف می

کند:
 .4سازمانهائی که بر مدار قدرت و روش کردن تخریب و وسیله کردن زور
بوجود میآیند ،به ضرورت ،از روشنائی میترسند و همواره خود را در

تاریکی ابهامها پنهان میکنند .پیش از این ،توضیح دادهام که سازمانهای
دموکرات نیز ،میتوانند مخفی باشند اما نمیتوانند شفاف نباشند .حال آن

که سازمانهای زورمدار ،با آنکه مخفی هستند ،بیشتر در معرض دید
هستند .علت نیز ایناست که از صفتهای «مخفی» و «زیرزمینی» برای

توجیه عملکردن در ابهام استفاده میکنند .برای مثال ،داشتن مرام و هدف
و روش روشن مانع مخفی بودن سازمان نیست .حال اینکه اینگونه سازمان

ها از روشنائی میگریزند.

در آغاز انقالب ،از این نوع سازمانها ،هم علنی آن (حزب جمهوری

اسالمی و حجتیه ،مؤتلفه و  )...و هم نیمه علنی آن (سازمان مجاهدین
خلق و حزب توده و  )...وجود داشتند .پیشنهاد میشد ،با توسل به زور،
سازمانهای مزاحم از میان برداشته شوند .روشی که قرآن میآموخت ،ابتال،

یعنی کشاندن به آزمایش و مبهم را شفاف کردن است .ثمربخشی بحثهای
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آزاد ،پیش از همه ،سازمانهائی را متوحّش کرد که ،در پوشش ابهام ،در
کار تصرف قدرت بودند .همه آنهائی که از روشنائی میترسیدند ،از
شرکت در بحثهای آزاد سر باز زدند .هنوز نیز سر باز میزنند .نمیتوانند
سر باز نزنند .زیرا روش کردن خصومت و وسیله کردن زور و تخریب ،مرام

راهنما و هدف را با خود سازگار میکند .در روشنائی ،مرام قدرت پرستی
و هدف آن ،بر عموم آشکار میشود و سازمان به انزوای اجتماعی در می
آید و در معرض انحالل قرار می گیرد .

از اینجا ،سازمانی که خود را بیانگر استقالل و آزادی میخواند ،باید

در اندیشه راهنما و در هدف و در روش و وسیله ،شفاف باشد .اگر چه

این سه شفافیت زودتر در معرض دید میآیند اما شفافیتهای دیگر کم
اهمیتتر نیستند :
 .5خاصه عمومی تمامی سازمانهای سیاسی و دینی و اجتماعی و اقتصادی
و تعلیم و تربیتی و حتی هنری که بر مدار قدرت شکل گرفتهاند ،بر قرار
کردن تبعیض به سود کسانی است که در سلسله مراتب سازمان ،مقام پیدا

میکنند .

وقتی نیز بیان استقالل و آزادی در بیان قدرت از خود بیگانه میشود،

آشکارترین عالمتاین از خودبیگانگی ،برقرار کردن تبعیض به سود مقام

های قدرت است .برای مثال ،پیامبر ،در دموکراسی شورائی ،به مدیریت

برگزیده شد .قرآن ،چندین و چند نوبت ،صفتهائی که بیانگر قدرت
مداری هستند و تبعیضی به سود پیامبر ایجاد میکنند را از او سلب کرد.
بنابر بیان استقالل و آزادی ،کرامت به تقوی است .اما ،امروز ،در جامعه

اسالمی ،دینساالران تبعیضهای فراوانی برقرار کردهاند که والیت مآبی
به معنای صاحب اختیار مطلق مردم بودن ،یکی از آنها است .

از این نظر در سازمانی با هدف استقالل و آزادی ،تبعیض محل پیدا

نمیکند .این حکم ،خواننده را باید متوجه کند که تبعیض هیچ جز ترجمان
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زور نیست .اگر در یک سازماندهی زور محل پیدا نکند ،تبعیض نیز محل

پیدا نمیکند .بنابراین ،اگر هر خواننده ،در سازمانهای مختلف جامعه
خود ،تبعیضها را شناسایی و فهرست کند و اگر تحقیق را تا کنار زدن
پرده ابهام پی بگیرد و چند و چون زوری را پیدا کند که زبان فریب آنرا

میپوشاند ،متوجه این واقعیت نیز میشود که تا وقتی ابهامها زدوده نشوند،
مبارزه با تبعیضها ،راه به جائی نمیبرند .چنانکه جامعهها پر از انواع

تبعیضها هستند و نزدیک به همه هم میگویند تبعیض بد است .با وجود
این ،تبعیضها برجا هستند و بر شمار آنها افزوده نیز میشود .و تبعیض
ها بس ویرانگرند .ویرانگر نیروهای محرکه ،از جمله سرمایه اجتماعی و

تولید نیروهای محرکه را نیز کاهش میدهند .علت اینکه جامعهها یی که

به زیان زنان تبعیضها برقرار هستند ،رشد نمیکند ،از جمله بدینخاطر
است .و هنوز عوامل دیگر نیز هستند که باید از میان برخیزند:

 .6سازمانهائی که بر پایه تضاد و خصومت بوجود میآیند و تخریب را

وسیله میکنند ،از یک قانون عمومی پیروی میکنند و آن تخریب برای
رسیدن به هدف است .غیر از این قانون عمومی ،به هیچ مرامی پایبند نمی

شوند .بنابراین ،قانون عمومی دومی که از آن پیروی میکنند ،اصل هدف

وسیله را توجیه میکند ،است .برای آنکه کارهای ضد و نقیض را انجام
دهند که رفتن در پی قدرت ،ایجابشان میکند ،غیر از ابهام در دین یا در

مرام و ایدئولوژی ،سازماندهی مییابد که با سخنان و کارهای ضد و نقیض
کردن سازگار باشد .سازماندهی هرمی شکل بر پایه اختیار مطلق رهبری و
اطاعت باز هم مطلق اعضاء از رهبری ،شکل سازمانی این نوع سازمانها

در همه زمانها و همه مکانها بودهاست .

این نوع سازماندهی ،ایجاب میکند ارتباط های افقی میان اعضاء قطع

شوند و رابطهها از باال به پائین و از پائین به باال باشند و همه جاسوس

همه بگردند .بسا رهبری کار را به جائی میرساند که از هر عضو میخواهد،
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خود جاسوس خویشتن بگردد .این است که هم به خاطر نوع سازماندهی و

هم بخاطر آنکه با مشغول شدن شبانه روزی ذهن به تخریب ،باور دینی یا
مرامی سست میشود و حتی از میان میرود ،ضریب تخریب درونی باال می

رود و سازمان روی به زوال مینهد .قدرت دولتی را در اختیار داشتن
موجب تأخیر زوال نمیشود .بسا موجب تعجیل آن نیز میگردد .بدیهی

است رهبری سازمان ،هر بار که ناگزیر میشود «مسئله دارانی» را حذف

کند ،توطئهای را کشف کند که دشمن ترتیب دادهاست .حال آنکه ،به
ترتیبی که دیدیم ،وجود دشمنی با همان نوع سازماندهی و رفتار ،موجب
تأخیر زوال سازمان حاکم بر دولت میشود.

پیروی از یک قانون عمومی دیگر ،موجب کوتاهی باز هم بیشتر عمر

سازمانهائی از این نوع میشود :سازمانهائی از این نوع توانائی انطباق با

محیط اجتماعی که خود را متعلق بدان میدانند را ندارند .اعضای آنها
نیز نمیتوانند با آن محیط سازگار شوند .در نتیجه ،دیر یا زود ،به انزوا در

میآیند .در تجربه ایران ،این نوع سازمانها با آنکه میکوشیدند در
قشرهایی از جامعه نفوذ کنند که خود را در خدمت آنها میدانستند ،موفق

نمیشدند و این عدم موفقیت را به پای نقص سازماندهی و تربیت سازمانی

خود نمیگذاشتند .به پای «تضادزدگی» سازمان و اعضایش نمینوشتند،

نقص را در آن قشر جامعه سراغ میکردند .حال آنکه سازماندهی از این

نوع ،بنابراین که گرفتار «تضادزدگی» است ،در درون و درجامعه ،ویران

میشود و ویران میکند« .تضادزدگی» هم وقتی که توحید موقتی و
تضاد دائمی انگاشته میشود و هم وقتی بمحض ضد شدن با دینی و
یا مرامی و یا اندیشهای و یا کسی ،دربهای عقل را تنها بروی هرآنچه
در تخریب آن دین یا مرام و یا اندیشه و یا کس بکار بردنیاست،

بازکردن ،ویرانسازی قهاری است.

بدینقرار ،سازمانی با اندیشه راهنمائی که بیان استقالل و آزادی است،

سازمانی فاقد این چهار صفت باال و دارای این چهار صفت است :در این
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سازمان ،هر عضو رهبری مستقل خود را دارد ،روش با اصل و

اندیشه راهنما و هدف که استقالل و آزادی است انطباق دارد یعنی
استقالل و آزادی هم هدف و هم روش هستند .کسی جاسوس

دیگری نیست و هیچکس جاسوس رهبری نزد خود نیست .هر

عضو ،در هر محیط اجتماعی ،الگوی استقالل و آزادی و ارزشهائی
است که با استقالل و آزادی سازگار و با آن یک مجموعه میسازند.

از آنجا که کارش «سربازگیری» برای جنگ در جبهه قدرت طلبی
نیست ،بر اصل تغییرکن تا تغییر بدهی ،در جامعه عمل میکند .با
انواع سازماندهیهای مردمی و در جامعه مدنی خانه میکند .زیرا

میتواند ارزشهائی را مایه فعالیت کند که در جامعه مدنی مستقل
و آزاد راهنما هستند .وجود دارند و قوام و بقای جامعه بدانها

است.

هشدار! تجربه جدید نیست اما غفلت از تجربه قدیم است :یک

سازمان سیاسی اصول راهنما و هدفها و روشهای خود را دارد .اما هر

جامعه و هر جمعی را مجموعهای از حقوق ،پدید آوردهاست .حتی یک
گروه مافیائی را تنها زور و تخریب به قصد رسیدن به ثروت و قدرت،

بوجود نمیآورد .ارزشهائی بایستهاند تا یک گروه مافیائی تشکیل شود.
بنابراین ،پیروی از آن ارزشها است که میتوان در یک جمع پذیرفته شد.
عضو سازمانی که استقالل و آزادی را هدف و روش میکند ،در استقالل

و آزادی رشد میکند و الگوئی میشود ،الگوی پندار و گفتار و کرداری
که ترجمان استقالل و آزادی هستند .در اینجا ،به موقع است خاطرنشان

کنم که از عصر قاجار ،از فرماسونها تا حزب توده(حتی حزب توده

اسالم را پوشش می کرد؟) ،در آغاز کار ،کوشیدند اسالم را پوشش کنند.

پس از آنها ،سازمانهای دیگری بر آن شدند از اسالم و این و آن مرام،
ترکیبهای گوناگون بسازند .شکست خوردند .زیرا ندانستند که
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 .633ارزشهائی میتوانند با یکدیگر جمع شوند که ترجمان یک اصل

راهنما باشند و

 .632وقتی اسالم را پوشش میکردند ،مرام و روش و هدف ناگزیر مبهم

میشد .حال آنکه وقتی یک سازمان در یک محیط اجتماعی پذیرفته می

شود که ،در عمل ،بیانگر مجموعه شفافی از حقوق یا ارزش ها -که بخشی

از ارزشها از آن همان محیط هستند -بگردد .بخصوص که
 .7اگر بنا را بر آن بگذاریم که الف.انسان بذاته شرور و تمایل
طبیعی او به ویرانگری است و ب .مردم نادان و فاقد قوه رهبری

هستند و مصلحت شان در اطاعت است ،تنها سازماندهی ممکن،
سازماندهی مافیائی و تنها هدف ممکن ،قدرت و تنها وسیله ممکن

زور میشود .اگر چنین بود ،جامعهها پدید نمیآمدند و بنیادهای
اجتماعی نیز نمیتوانستند بوجود آیند .و اگر بنا را براین بگذاریم
که انسان بر فطرت آفریده شدهاست و رابطه با خدا تنها رابطهای

است که ،بدان ،مدار عقل بروی هستی باز میشود ،هر انسان ،قوه

رهبری مستقل پیدا میکند و هر رابطه دیگری ،انتقال رهبری به
قدرت (=زور) است ،سازماندهی بر پایه تضاد و با هدف کردن قدرت و
وسیله کردن زور و تخریب ،با مستقل و آزاد خلق شدن انسان و استقالل و
آزادی قوه رهبری انسان ،تضاد پیدا میکند .در حقیقت ،این تضاد است

که قوام و دوام این نوع سازماندهی را غیر ممکن میکند .اگر هر عضو

سازمانهائی چون سپاه پاسداران و واواک و هیئت مؤتلفه و  ...و سازمانی
که آقای رجوی بر آن والیت مطلقه دارد ،در خود ،تأمل کند ،انسان به

وجود چنین تضادی پی میبرد .این تضاد تنها یک راهحل دارد :تغییر

اصل و اندیشه و روش و وسیله و هدف و بنابراین نوع سازماندهی.

آنها که این نوع سازمانها را ترک میگویند ،یا کسانی هستند که

طبیعت مستقل و آزاد و قوه رهبری مستقل و آزاد خود را یافتهاند و یا
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سازمان را در پی درگیریهای روزمره که گریبانگیر این نوع سازمانها

است ،ترک گفته اند .در حالت دوم ،در انزوا ،گرفتار همان تضاد عذاب

دهنده میمانند .بسیار دیده شدهاست که اعضائی فطرت مستقل و آزاد و
استقالل و آزادی رهبری خویش را باز یافتهاند و از دعوت به ارزشها و

دعوت به حل تضاد میان فطرت با سازماندهی ،موجب تغییر سازمان گشته

اند .بنابراین ،آنهاکه تغییر میکنند ،میباید در تغییر سازماندهی بکوشند.
آیا معنای این رهنمود ایناست که سازمانهائی از این نوع اصالح پذیر
هستند؟ نه .چرا که اصل و اندیشه راهنما و هدف و روش و سازمان را

تغییر دادن ،انقالب است و نه اصالح .بدیهیاست این کوشش موجب طرد

آنها از سازمان و بسا به خطر افتادن جانشان میشود .اما موفقترین روش

ها است زیر ابهام را میزداید و جامعه را از ماهیت سازمان و رهبری آن

آ گاه میکند .در درون سازمان ،پردههای فریب را میدرد و به زوال سازمان

زورمدار شتاب میبخشد .

درس تجربه اینگونه سازمانها ایناست که سازمان باید با فطرت

مستقل وآزاد و قوه رهبری مستقل و آزاد انسان سازگار باشد .زنهار! زبان
فریب قوه رهبری مستقل و آزاد را با خودمحوری یکی میگرداند .حال آن
که خودمحوری ،خود را محور کردن ،میان خود با دیگران ،رابطه قوا

برقرار کردن و دیگران را تابع خویش فرض کردن است .در این رابطه ،به
ترتیبی که دیدیم ،رهبری از آدمی خارج و به قدرت (= زور) انتقال می

یابد .پس در واقع ،خودمحوری ،قدرت محوری است .حال آنکه رهبری
مستقل و آزاد اعضاء ،با همکاری و توحید ،سازگار است .کثرت معرفت

و نظرمانع توحید نمیشود زیرا به یمن بحث آزاد و جریانهای آزاد اندیشه

ها و دانشها و اطالعها ،سمتیابی از چندگانگی به یگانگی میشود .اگر
در سازمانی تخریب روش عمومی باشد ،دیگر محلی برای بکار انداختن

استعداد ابتکار و خلق باقی نمیماند .سازمان سازگار با استقالل و آزادی

باید وسیعترین عرصه ابداع و ابتکار بگردد .اگر سازمان زورمدار خشونت
484

را «تنها روش مبارزه» میگرداند ،سازمانی در برگیرنده انسانهای مستقل
و آزاد سزاست که روش کار را خشونتزدائی در جامعه قرار بدهد و از این
راه به هدف خود ،که بنای جامعهای مستقل و آزاد و در رشد بر میزان

عدالت اجتماعی است ،برسد .اگر سازمان زورمدار در انسان به چشم آلت

تخریب مینگرد و با واقعیتها از لحاظ اهمیتشان در تخریب مینگرد،
سازمان در خور استقالل و آزادی ،انسان را سزاوار آزادی و رشد میداند.

بدین قرار ،دو نوع نگرش در واقعیت ،دو نوع سازماندهی را بوجود می
آورد:
 .8در زبان زورپرستها که تأمل کنیم ،نوع نگرش آنها به واقعیتها و
رابطهای را در مییابیم که میخواهند با واقعیتها برقرار کنند:

 .833محور رهبری سازمان است و انسانها ،همه ،آلت و واقعیتهای
دیگر ،همه ،وسیله:

 .832جامعه دو قسمت پیدا میکند :قسمتی که باید حذف شود و قسمت
دیگری که در خدمت سازمان قرار میگیرد و توسط سازمان ،تجدید تربیت

مییابد.

 .831سرمایهها بکار آن میآیند که خرج رسیدن سازمان به هدف خویش
شوند .خاطر نشان کردنی است که به حکم روش شدن تخریب ،سازمان

هائی از این نوع ،در خرج کردن انسان و سرمایهها سخت به راه اسراف

میروند .دلیل رفتار مالتاریا در جنگ  8ساله و روش مبارزه دو رأس دیگر
مثلث زورپرست ،همین نقشی است که به اندازه تخریب میدهند.

 .834در رابطه با قدرتهای خارجی ،از دید نیازهای سازمان مینگرند و

نه استقالل کشور و استقال و آزادی مردم .نوع سازماندهیشان هر نگرش

دیگری را غیر ممکن میکند .در واقع ،سازمانهای قدرت مدار ،نیاز به
ضدی از نوع خود و تکیه گاه دارند .بدون این دو عامل ،اینگونه

سازماندهی محال میشود .ازاینرو است که حتی وقتی هم که تکیهگاه
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اجتماعی وسیع دارند ،به سراغ قدرت خارجی میروند تا آنها را تکیه گاه

خود کنند .در سال  ،3153آقای خمینی و گروههای قدرت مدار ،در این
موقعیت بودند و به سازش پنهانی با قدرتهای خارجی دست زدند و

پرداخت بهای سنگین آن را -جنگ  8ساله جزئی از این بها بود  -به

مردم ایران تحمیل کردند .

 .835راهحلها نیستند که باید از شناخت مسئلهها بدست آیند بلکه قالب

های از پیش ساخته ،راهحلهائی هستند که باید ،به زور ،بکاربرده شوند.

راست بخواهی ،قالبهای از پیش ساخته نیز پرده ابهامی بودند و هستند

برای پوشاندن واقعیت .واقعیت این بود و هست که راهحل یکی و آن هم

زور است .در ایران بعد از انقالب ،زور را دوای هر درد شناختن و کردن،
مسابقهای بود که زورپرستان «متجدد» به راه انداختند و زورپرستان

«متقدم» در آن برنده شدند .

بدین قرار ،سازمانی که بخواهد ایران را از استبداد ویرانگر رها کند،

سازمانی است که با واقعیتها رابطه برقرار کنند:

.836از آن جا که جامعه میباید سازمانی پیدا کند که در آن ،استعدادهای
اعضایش ،در آزادی ،رشد کنند ،خشونتزدائی را روش عمومی خویش

میگرداند .بنابراین ،انسان آلت نیست ،موجودی است که باید از تمامی
حقوق خویش برخوردار شود .سازمانی از این نوع ،سازمانی است که

اعضای آن ،مجموعهای فعال از استعدادها و برخورداراز همه حقوق خود

باشند.

 .837تمامی اعضای جامعه را شهروندان برخوردار از حقوق شهروندی و

برابر میشناسد و تبعیضی به سود اعضای خود برقرار نمیکند.

 .838در سازماندهی ،به حداکثر رساندن کارآئی نیروهای محرکه و به
حداقل رساندن تخریب را روش عمومی خود میکند.
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 .833هیچ تکیهگاهی در بیرون از جامعه نمیجوید و استقالل را دخالت

ندادن مستقیم و غیر مستقیم قدرت خارجی در امور داخلی جامعه خود می
شناسد .

 .8331به جای غفلت از حقوق جهان شمول و پایدار و مطلق کردن احکام
فرعی ،در راهحل جوئی ،حقوق را رهنمود میکند و راهحلها را از شناخت
هر مسئله ،انتظار میبرد و در بکار بردن آنها ،روش تجربی اتخاذ میکند

تا راهحل ،اصالح پذیر باشد و در جریان اجرا ،اصالح پذیرد.

نه تنها زور را راهحل هیچ مسئلهای نمی شناسد ،وجود زور و زورپرستی

را مشکلی از نوع مشکل اعتیاد تلقی میکند و خشونتزدائی را درمان آن

میشناسد.

 .3بدیهی است که سازمان سیاسی که بر پایه تضاد بوجود میآید و تخریب

را روش میکند ،برای ادامه حیات ،با واقعیتها ،مجموعهای را پدید می

آورد که با حیات سازمان و رسیدن آن به هدف تناسب داشته باشد .برای

مثال ،یک سازمان مافیائی،

 .333عناصر زورپرست بریده از محیط اجتماعی را به خدمت میپذیرد و

 .332موضوع فعالیت خویش را نیازهای ویرانگر (مواد مخدر ،مشروبات

الکلی ،سکسسراها ،اسلحه ،قاچاق و  )...قرار میدهد .

 .331انواع روشهای تخریبی را ،متناسب با گروههای مختلف جامعه،

بکار میبرد (بااهل سیاست و فرماندهان قوای انتظامی از راه رشوه دادن و
ارضاء هوسهای شان و نیز تهدید و ترور ،با بانکها از راهحالل کردن

پولهای حرام ،با افراد از راه معتاد کردن آنها و ) ...

 .334به تناسب قلمرو فعالیت خود ،با سازمانهای همانند خود رابطه

برقرار میکند.

 .335از آنجا که اصل بر تخریب است ،در سازماندهی ،روابط شخصی
نقش اول را پیدا میکنند .در نتیجه،
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 .336زورساالری این اشکال را پیدا میکند :رهبرساالری و سازمان

ساالری و پولساالری و سکسساالری.

سازمانهای سیاسی که بر اصل تضاد پدید میآیند و تخریب را روش و

قدرت را هدف میکنند ،اگر هم در آغاز این مجموعه نباشند ،بتدریج می

شوند .بااین تفاوت که سازمان سیاسی ناگزیر میشود برای اعضای خود،
جهانی ذهنی بوجود بیاورد تا او ارضاء شود و در خدمت سازمان بماند.

این نوع سازمانها ،سرانجام تألیفی میشوند از سازماندهی مافیائی و
سازماندهی فرقهای .

اما برای آنکه یک سازمان سیاسی با اندیشه راهنمائی که بیان استقالل

و آزادی است ،در سازمان سیاسی با مرام قدرت ،از خود بیگانه نشود ،باید
با واقعیتها مجموعهای بسازد که از فساد حفظش کنند:

 .337اگر در هر جامعه ،مبتالیان به زور پرستی 5 ،تا  31درصد باشند،
سازماندهی باید چنان باشد که سازمان هم در درون و هم در بیرون خود،

جز یک رابطه با معتادان به زورپرستی پیدا نکند و آن رابطهای که از راه

ترک دادن این اعتیاد میتواند بوجودآید .هر جامعه سالمی باید مراقبت
کند که معتادان به زورپرستی تشکلهای هوادار استبدادفراگیر ایجاد

نکنند .جامعههای اروپائی ،با آنکه نیم قرن پیش ،از راه جنگی بس
ویرانگر از شرّ فاشیسم و نازیسم آسودهاند ،زورپرستی را اعتیادی که دائم
باید درمان کرد ،تلقی نکردند .سهل است ،ستایش قدرت (= زور) و عرصه

دادن به قدرت ،موجب پیدایش انواع سازمانها توسط معتادان به زور

گشته و اینان نابسامانیهای بسیار ببار آوردهاند .در جامعههای اسالمی این
معتادان حاکمان بر سرنوشت کشورها شدهاند .

 .338بدیهی است موضوع فعالیت سازمان ،استقالل و آزادی و رشد است.
راست بخواهی ،سازمان از راه خشونتزدائی ،بر آن میشود که اعضای
جامعه با بدرآمدن از غفلت ،استقالل و آزادی خویش را باز یابند .بنابراین،
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به تدریج که انسانها از غفلت بدر میآیند ،مجموعهای که سازمان با جامعه

میسازد ،بزرگتر میشود .

 .333با سازمانهائی که زورپرست نیستند و مبارزه با زورپرستی را روش

کار خود میکنند ،مجموعه میسازد .

 . 3331سازمان در برگیرنده انسانهای مستقل و آزاد ،چنان ساخته میشود
که محلی برای روابط شخصی قدرت ،باقی نگذارد .از محکهائی که

سالمت سازمان را بدانها میتوان سنجید ،یکی روش شدن خشونتزدائی
است .در سازمان ،قدرت (= زور) محل عملی پیدا نکند و نیازی نیز به

روابط شخصی قدرت پیدا نشود .و محک دیگر،

 .3333محلی برای نقش پیدا کردن ساالریها (رهبر و پول و سکس و
 )...در سازمان نباشد .در واقع ،آن سازماندهی با استقالل و آزادی می

خواند که ،درآن ،این نوع ساالریها محلی پیدا نکند.

 .3332با جامعه ملی و جامعه جهانی ،بروفق حقوق اساسی انسان و حقوق
شهروندی او حقوق ملی جمهور مردم ،رابطه برقرار کند .محک عمومی،
دوگانه نشدن با جامعهاست .توضیح اینکه در دموکراسیهای غرب،

سازمانهای سیاسی از راه بیگانه شدن از جامعه و یگانه شدن با قدرت،

فاسد میشوند و فساد میگسترند .اگر سازمان از استقالل و آزادی جدا
نشود ،این با جامعه است که زمان به زمان ،یگانهتر میشود .بدینقرار،

 .3331سازمانهائی که بر پایه تضاد شکل میگیرند و تخریب را روش می

کنند ،یک رشته مرزها میان خود و سازمانهای دیگر پدید میآورد .ایجاد

مرزها ،یکی از مهمترین فعالیتهای اینگونه سازمانها میشود .کافیاست
در کارنامه سازمانهای زورپرست کشور خود ،تأمل کنید و انواع مرزها را

که در دو دهه میان خود و «دگراندیشان» ایجاد کردهاند ،شمار کنید تا
مطمئن شوید خود را محدود کردن ،جبری است که اینگونه سازمانها

خود را زندانی آن میکنند .در واقع همانقدر که از روشنائی میترسند از
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نبودن مرز و جریانهای آزاد اطالعها و اندیشهها و دانشها و هنرها نیز

میترسند .

از اینجا ،شاخص سازمانی که استقالل و آزادی را هدف میکند،

ویران کردن حدها و مرزها و برقرار کردن جریان آزاد اطالعها و اندیشهها
و ...است .سازمان در خدمت هدف استقالل و آزادی ،محدوده نیست و

دیوارهای نفوذ ناپذیری که اطالعات و اندیشهها از آن عبور نکنند نیز

نیست .بلکه عامل جریان اطالعات و اندیشهها است .سازمانی است که به
روی اطالعها و اندیشهها باز و محل بحث آزاد است.

 .31برای آنکه سازمان سیاسی مصلحت را جانشین حق نکند:
 . 3در قسمت اول این مطالعه ،خاطرنشان کردیم که سازمانی در خدمت
استقالل و آزادی است که ،در هستی خود ،تابع آشتی و یا خصومت با

سازمانی یا سازمانهائی نباشد .به همان اندازه که در هستی و رهبری خود
مستقل است ،مستقل و آزاد و در خدمت استقالل و آزادی است .اینک،

بهخاطر اهمیت تمامی که دارد ،استقالل و آزادی رهبری را موضوع بحث
میکنم:

پرسیدهاند :خداوند ،در قرآن 251 ،نوبت فرمودهاست :هرکس را
بخواهد ،گمراه میکند .پس ،وقتی هدایت و ضاللت از اواست ،الف .کجا
انسان مستقل و آزاد است؟ و ب .چرا خداوند هرکس را خواست گمراه

میکند؟

نیک که بنگری ،میبینی خداوند بیشتر از  251بار به انسان هشدار

دادهاست که اگر هدایت خدائی را از دست داد ،آلت فعل زور می
شود و بدیهی است هدایت کننده دیگری پیدا نمیکند .اگر انسان
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ها همین هشدار را آویزه گوش کرده بودند ،از استقالل و آزادی

خود غافل نمی شدند .توضیح اینکه،

 . 333اگر خداوند را استقالل و آزادی مطلق فرض کنیم الف .هدایت او

به همه پدیدههای هستی داده شدهاست و ب .هر کس خود را هدایت می

کند و ج .اگر هدایت انسانی همان هدایت خدائی شود ،انسان در خدا،
در استقالل و آزادی مطلق ،میزید و به سوی صیر میکند ،رشد کنان.

اما اگر هدایت انسان با هدایت خدائی ناهمسو شود ،الف .او استقالل

و آزادی خود را گم کردهاست و ب .هدایت خدائی او را همچنان به

استقالل و آزادی -استقالل و آزادی که ذاتی هستی اوست -میخواند .اما

او در بند زور و خشونت ،بر غفلت از استقالل و آزادی اصرار میورزد.

بدینقرار ،هدایت خدائی هرگز قطع نمیشود .به این دلیل روشن که
استقالل و آزادی حد نمی شناسند .بنابراین ،ج .خداوند انسان غافل را،

به جبر ،از بردگی زور و روش کردن خشونت ،بدر نمیآورد .او را به

حال خود وا میگذارد :یضل من یشاء .او را به حال خود وا میگذارد تا
هر زمان توانست ،از غفلت خویش بدرآید.

 .332بدیهیاست انسان خود به خود از استقالل و آزادی خویش ،از خدا،

غافل نمیشود .به در کار آمدن زور و روش شدن خشونت از استقالل و

آزادی خود غافل میشود .پس ،الف .هر کس را خداوند به حال خود وا

میگذارد ،هدایت کنندهای که او را به حق بخواند ،پیدا نمیکند .چراکه،
در واقع ،او آلت زور شدهاست :استقالل قوه رهبری هر کس عالمت جستن

هدایت خدا و استقالل و آزادی او است .بدینقرار ،انبوه انسانها که
در سرتاسر جهان ،اختیار خویش را در ید این و آن شخص گذاشته

اند ،هنوز گوشهای سنگینشان هشدار خداوندی را نشنیده و به

خود نیامدهاند :هر رهبری غیر ازرهبری خدا ،رهبری زور است.

بنابراین ،کسی که استقالل قوه رهبری خود را از دست میدهد ،رهبری
خود را جز به زور نمیسپارد و نمیتواند نیز بسپارد« .رهبرانی» که خود
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را مدار قدرت تصور میکنند ،در واقع ،بردگان زور هستند .مردمی هم که

تصور میکنند آن «رهبران» هستند که آنها را تابع زور کردهاند ،بر خطا

هستند .زیرا آنها خود ،با غفلت از استقالل و آزادی خویش ،زور را ایجاد

کردهاند و این «رهبران» را قدرت به خدمت خویش در آوردهاست.

آیا برداشت یا قرائت دیگری از سه دسته آیات قرآن (اولی ،هدایت

خداوند به همه هستی آفریده داده شدهاست و ب .هر کس را بخواهد

هدایت میکند و هر کس را بخواهد به حال خود رها میکند و ج .هدایت
هر کس به دست خود او است .و خداوند سر سوزنی ستم نمیکند) می

تواند کرد؟ نه .زیرا:

 . 331اگر خداوند را قدرت (= زور) فرض کنیم ،غیر از اینکه خدائی او
را نقض کردهایم کار دیگری نکردهایم .زیرا زور از رابطه تضاد میان دو
پدیده بوجود میآید .بنابراین ،زورمند ،حدگذار و حد پذیر نیز هست .حد

و مرز که در کار آید ،دیگر نه با خدا که با قدرت رابطه داریم و روز شب

بکار تنظیم رابطه باقدرت هستیم .رابطه با این خدا ،یک رابطه بیشتر نمی

تواند باشد :رابطه با زور .اما وقتی قدرت خدا میشود در هستی آفریده او،
دیگر استقالل و آزادی نیستند .حاکم مطلق بر هستی زور میشود .غیر از

این واقعیت که زور هستی بخش نیست و ویرانگر است ،پیامبری و قرآن و

بنابراین هدایت و ضاللت بیمعنی میشوند.

 .334اگر خداوند را مجموعهای از قدرت (= زور) و استقالل و آزادی
فرض کنیم ،درجا ،استقالل و آزادی ،بنابراین ،خدائی را از او می

ستانیم .زیرا وجود قدرت ،وجود حد و حد نافی استقالل و آزادی

است .این فرض ،بازگشت به فرض دوم میشود .اما اگر فرض محال را
محال نشماریم ،هنوز ،الف .خداوند اختیار هدایت کردن را از دست می

دهد :استقالل و آزادی مساعد خلق است و قدرت (= زور) سازگار با

ویرانگری است .به استقالل و آزادی ،امر به خلق میدهد و به قدرت ،امر

را باطل میکند .این خدا ،همان خدای هگل نیز نمیشود .امیدی نیست
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که در یک سیر جدالی ،خود را از قدرت (= زور) رها کند .زیرا قدرت

باید ذات او باشد .آیا آنها که دین را بیان قدرت و خداوند را قدرت (=

زور) مطلق کردهاند ،میدانند اگر قدرت (= زور) بود ،خدا نبود؟ و ب.
وقتی هدایتی نبود ،آفریدهای هم نبود و بحث از هدایت و ضاللت او نیز

نبود.

بدین قرار ،یک قرائت و برداشت بیشتر وجود ندارد و بنابر آن ،درجه

هدایت خدائی پیدا کردن هر کس را میزان استقالل و آزادی قوه رهبری

او معین میکند .ضابطه استقالل و آزادی رهبری هر موجود را اندازه رشد

او و ضابطه عدم استقالل و آزادی رهبری و تابعیت او را از زور ،اندازه

فعالیتهای تخریبی بدست می دهند .ازاینرو فرمود :راه رشد از راه غی
جدا شد.

هنوز ضابطههای دیگر هستند که اندازه استقالل رهبری انسان را معلوم

میکنند عبارتند از:

 .2سازمانی که در هستی و رهبری خویش مستقل و آزاد میشود ،سازمانی
است که در استقالل و آزادی میزید و رشد میکند .روش این سازمان،
باید همواره دعوت به استقالل و آزادی باشد .رفتارش با سازمانهای

زورپرست ،همان رفتار باید باشد که خداوند با زورپرستان میکند:

 .233در زورپرستی ،با آنها آشتی نکند و همراهی با قدرت حاکم را ،به
نام هیچ مصلحتی ،بر خود روا نبیند .و

 .232در انحالل زور ،کوشش مداوم کند .و از آنجا که قدرت ،قدرتی که
دولتیان را به خدمت خود میگمارد ،حاصل غفلت آدمیان از استقالل و
آزادی خویش است ،همواره ،روی سخن سازمان باید با مردم باشد .این

مردم هستند که سزا است به استقالل و آزادی خواندشان .سازمانی از این
نوع ،در خواندن مردم به استقالل و آزادی ،در مییابد تا کجا مستقل و

آزاد و الگو شدنش ،در اجابت دعوتش از سوی مردم ،اهمیت دارد .و
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 .231بنابراین ،در رویاروئی با قدرت حاکم ،روش سازمان باید خشونت

زدائی جای تخریب به هر قیمت را بگیرد ،اهمیت پیشنهاد راهحلهای
سازگار با استقالل و آزادی ،بر انسانهائی که میخواهند از استبداد زور

آزاد شوند ،معلوم میشود.

قواعد خشونتزدائی در کتاب ارکان دموکراسی ،شناسائی شدهاند.

 .1سازمان دارای رهبری مستقل ،در سازماندهی خویش ،از ضابطه جدائی
ناپذیری مصلحت و وظیفه و تکلیف از حق ،پیروی میکند .در حقیقت،

اگر زور وسیله و خشونت روش نباشد ،خود به خود ،وظیفه و تکلیف عمل

به حق میشود و مصلحت بیرون از حق نیز وجود پیدا نمیکند .هرکس در
خود بنگرد ،سازمان بدن او ،استعدادها و فضلهای او ،به او میگویند
زندگی مستقل و آزاد عمل به حقوقی است که ذاتی هستی انسانند .پس
سازماندهی یک سازمان مستقل و آزاد ،سازمانی است که ،درآن ،انسانها

از دو گانگیها بدر میآیند .رابطههاشان ترجمان حقوق و بنابراین ،فضای
سازمان ،فضای الاِکراه است .از اینجا ،هراندازه فرصت عمل به حق و
دفاع از حق کمتر و فرصت عمل به «مصلحت» به مثابه کاری که حق
نیست اما باید کرد ،بیشتر ،آن سازمان زور مدارتر و گرفتار خود و دیگر

تخریبی بیشتر است .سه قوه رژیم مالتاریا و تأسیس «مجمع تشخیص
مصلحت نظام» گویای دورشدن کامل از حقوق و یگانگیاش با زور
است .افزایش میزان خیانت و جنایت و فساد در جامعه ،گزارشگر

خودتخریبی رژیم و تخریب جامعه و طبیعت آن است .این ضابطه را برای
اندازه گیری اندازه انحراف سازمانهای دولتی و سیاسی از حقوق در هر

جامعهای ،میتوان بکار برد.

 .4ضابطهای مهم از ضابطههایی که هر انسان و هر سازمان بدان میتواند
درجه استقالل و آزادی رهبری خویش را اندازه بگیرد ،شفافیت مفاهیم
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حق و مصلحت و تکلیف و عمل سازنده و عمل مخرب و آزادی و استقالل
و عدالت و  ...است .در قسمت اول دیدیم که سازمانهای زورمدار که

خشونت را روش میکنند ،مرام و هدف خویش را تا میتوانند ،مبهم می

گردانند .در اینجا ،خاطرنشان میکنم که وقتی ،در جامعهای ،معانی حق،
عدالت ،آزادی ،استقالل ،رشد ،تکلیف ،مصلحت ،والیت ،حاکمیت،

مردم ساالری ،قدرت ،دین ،هدایت ،ضاللت ،فقه ،علم ،فقیه ،ساختن،

تخریب ،هدف ،اصل راهنما ،وسیله و روش ،شهید ،شهیدپرور ،قضاوت،
جرم ،جنایت ،مجازات ،اقتصاد ،فعالیت اقتصادی ،تورم ،واردات،

صادرات ،بودجه و  ...همه روز و فراوان بکار میروند بدون آنکه معانی

این کلمات روشن باشد و جامعه نسبت به آنها ،درک مشترکی پیدا کند،
آن جامعه گرفتار استبداد زور میشود .مبارزه با استبداد ،از جمله دقیق
کردن و بدین کار ،شفاف کردن معانی این کلمات است .روشن کردن

معانی ،از مهمترین کوششها در استبداد و خشونت زدائی است.

اما سازمانی که استقالل و آزادی را هدف میکند ،این در سازماندهی

خویش است که باید شفافیت مرام و روش و هدف و معانی کلمات را نشان

دهد .بهترتیبی که سازمان الگوی اصل راهنما و هدف و روش و بیان
استقالل و آزادی باشد که سازمان اندیشه راهنمای خود میکند .برای

مثال ،اگر سازمانی بخواهد الگوی توحید حق و مصلحت و تکلیف باشد
و اگر نخواهد ویرانگر خود و دیگری باشد ،کدام شکل و محتوی را باید

پیدا کند؟ برای اینکه پاسخ این پرسش اساسی را بیابیم ،میباید به تجربه

ها رجوع کنیم .قرنی که دارد پایان میپذیرد ،سرشار از تجربهها است.

تجربه ما ،در دوران انقالب و پس از آن ،جدیدتر و برای ما مملوستر

است :شعار انقالب ،آزادی و استقالل و جمهوری اسالمی بود .بنابر اندیشه

راهنمای انقالب ،آنسان که از زبان آقای خمینی اظهار شد ،جمهوری
اسالمی والیت جمهور مردم و این والیت در استقالل و آزادی ،محتوی و

شکل نظام دولت جدید را معین میگرداند .با سقوط رژیم شاهی ،دولت
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سازگار با و استقالل و آزادی والیت جمهور مردم ،چگونه باید سازمان می

یافت؟ استقالل و آزادی ایجاب میکرد که هیچ قدرت خارجی و هیچ
مقام داخلی شریک والیت مردم ایران نمیشدند .و والیت جمهور مردم

ایجاب میکرد دولت متناسب با این والیت شهروندان برخوردار از حقوق
شهروندی ،تجدید سازمان مییافت .اما به جای آن ،به نام «مصلحت

انقالب» ،قدرت محور و مدار شد و سازمانهائی پدید آمدند که وظیفه

شان دفاع از قدرتی بود که حاکمیت مییافت .بهرغم هشدارهای همه روزه،
ساخت پیشین دولت بر مدار قدرت و در تضاد با اصول راهنمای انقالب،

بازسازی شد .چرا هشدارها گوشهای شنوا نیافتند ،پرسشی است که در

کارهای دیگر بدان پاسخ گفتهام .در اینجا تأکید میکنم که با استفاده از
دوگانگی مصلحت و حقیقت که دروغی بزرگ است ،چشمان مردم را از

دیدن این واقعیت که همان سازماندهی درخور دولت استبدادی دارد

بازسازی میشود ،بازداشت .با استفاده از همین فریب است که بیان
استقالل و آزادی را در بیان قدرت از خود بیگانه میکنند.

این تجربه ،به نسل امروز -در صورتی که بخواهد تجربه را پی بگیرد-

میآموزد که حق خود روش خویش است .اگر بنا بود اصول راهنمای

انقالب به عمل در آیند ،مردم ساالرکردن رهبری انقالب و مردم ساالر

کردن دستگاه اداری و نظامی و قضائی و تأمین مشارکت مردم در اداره
امور کشور خویش ،پیش و در جریان و پس از پیروزی انقالب ،میباید

روش میشد .بدینقرار ،رفع ابهام از معنای حقیقت و مصلحت و رابطه
این دو ،سازماندهی بر وفق اصول راهنما را میسر میکند .همین شفافیت

رفتار با دولت مالتاریا را نیز از ابهام بدر میآورد :در صورتی که دولتی
بخواهیم که سازمان آن ترجمان اصول راهنمای انقالب ایران باشد ،کار

ممکن مستقل و آزاد کردن دولت از استبداد مالتاریا و مردم ساالر کردن
آن بر وفق اصول راهنمای انقالب ایران است .هر روش دیگری فریب و

مصلحت را وسیله پوشش قدرت طلبی کردن است .سرانجام نیز،
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 .5در همسایگی ایران ،دو کشور ترکیه و پاکستان قرار دارند .افغانستان
و کشورهای آسیای میانه نیز ،شکل دیگری از همین تجربه هستند .در این
دو کشور ،نیروی مخالف هدف را قدرت کرد و وارد بازی شد .پس از آن

که در قمار باخت ،در هر دو کشور ،نظامیان صاحب والیت مطلقه شدند.
از عاملها ،جای بحث از دوتایشان ،اینجا است:

 .533عامل تروریسم و تخریب و یا قدرت خارجی تهدید کننده که مستند
تبعیض قائل شدن به سود نیروهای مسلح شد .و

 .532توجیه کردن این تبعیض ،به نام مصلحت و قانع شدن به شبه مردم

ساالری.

وقتی ،در سازماندهی سازمانهای سیاسی و تحول آنها می نگری ،با

شگفتی تمام ،متوجه می شوی که عوامل دیگر ،به این دو عامل تحویل می

شوند و عمل میکنند .توضیح اینکه ،هر سازمانی با قرار دادن خود (و با
قرار گرفتن) در تضاد با سازمانی یا با دولتی ،به نام مصلحت ،سازمان را
بر مدار قدرت و رهبری سازمان را کانون قدرت گرداندن ،بازسازی می

کند .در تاریخ مردم ساالری ها نیز که بنگری ،می بینی ،هر بار از میان

رفته است ،عوامل مختلف به این دو عامل تحویل شده اند و مردم ساالری

را از میان برده اند (قدیمی تر از همه مردم ساالری سومر و بعد مردم

ساالری آتن و در قرن ما مردم ساالری آلمان که نازی ها بساط آن را
برچیدند) .بدین خاطر بود که وقتی در جریان جنگ احد ،پیشنهاد شد که

به رسم یونان و به نام مصلحت ،یک «دیکتاتور» معین شود ،قرآن با
صراحت تمام ،مخالفت کرد .اگر بعد از رحلت پیامبر ،این مخالفت را

بالاجرا نمی کردند ،کجا استبدادهای اموی و عباسی پیدا می شدند؟ بدین

خاطر بود که در پی حمله عراق به ایران ،با تمام توان ،با بازسازی استبداد،
با استفاده از پوشش مصلحت کشور ،نظام ،اسالم و  ،...مخالفت کردم.

جنگ  8ساله و استبداد خیانت و جنایت و فساد پیشه مالتاریا ،باید درسی
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از یاد نرفتنی برای نسل های ایرانی و غیر ایرانی باشد و هیچگاه نپذیرند

کشورشان در تنگنا قرار گیرد و اگر قرار گرفت ،مصلحت پوشش قدرت
مداری شود و سازمان دولت و سازمانهای سیاسی ابزارهای قدرت
بگردند .به لحاظ اهمیت حیاتی که دارد ،باز و همچنان ،خاطر نشان می

کنم که

 .6صدام به ایران حمله کرد بدان امید که ظرف چند روز کار ایران را
بسازد و در اهواز ،جشن پیروزی بگیرد 3111 .خبرنگار نیز دعوت کرده

بود که این جشن را به جهان گزارش کنند .در پایان ششمین ماه جنگ

(پیشنهاد سران  8کشور اسالمی) ،حاضر بود متارکه را بپذیرد و کشورهای

عرب پذیرفتند به ایران غرامت نیز بپردازند .آن سازماندهی که میشود

ارتش متالشی را بازسازی و به انجام این معجزه موفق کند ،بر این اساس

طرح و اجرا شد که سالح پیروز توانائیهای انسان است .این توانائیها
فعلیت نمییابند مگر وقتی انسان مستقل و آزاد است .پس ،راهحل ،مردم

ساالر کردن سازمان نیروهای مسلح است .اگر اداره  3ماه اول جنگ را با

اداره آن در  7سال بعد مقایسه کنیم ،به اهمیت تعیین کننده حذف تمرکز

قدرت در یک کانون ،حتی در جنگ ،پی میبریم .این تجربه و فراوان

تجربهها از این نوع در همهجا ،این قاعده را به دست میدهد:

تضاد و خصومت و جنگ وضعیت استثنائی بوجود نمیآورند.

هرگاه رویاروئی با قشون متجاوز ،خشونت زدائی باشد و بماند،

همچنان ،بهترین روش ،همچنان ،عمل به حق است .بخصوص در
تضاد و خصومت و جنگ است که نباید اجازه داد مصلحت از

حقیقت جدا شود .زیرا بهترین روش اداره یک جنگ ،در مقام

خشونتزدائی ،روش و هدف شدن حق است .جدا کردن روش از
هدف ،مصلحت را جانشین حق میکند .بناگزیر ،جنگ دستآویز

قدرت محوری و قدرتمداری میگردد ..بدینقرار ،هر بار که
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مصلحت بیرون از حق سنجیده و جانشین حق میشود ،در واقع،
این قدرتمدار است که خودکامگی میجوید.

پس ،سازماندهی سازگار با استقالل و آزادی ،آن سازماندهی است که

بیگانگی مصلحت از حق و جایگزین خشونتزدائی کردن تخریب را غیر

ممکن بگرداند .چگونه؟

غیر از بکار بردن روشهائی که تا اینجا پیشنهاد شدهاند و رعایت

ضابطههائی که به شناخت آمدند ،روشها و ضابطههای دیگری را نیز باید
بکار برد:
 .7دانستیم که استقالل قوه رهبری انسان وقتی کامل است که اصل راهنما
موازنه عدمی و هدف استقالل و آزادی میشود .بنابراین ،پندار و گفتار و
کردار وقتی صفت مستقل و آزاد پیدا میکنند که زندگی آدمی عمل به
حقوق خویش باشد .بنابراین ،سازمان سیاسی در خور هدف استقالل و

آزادی آن سازمان است که از عضو ،غیر از عمل به حقوق خویش نخواهد
و محیطی باشد که ،در آن ،هر عضو ،آن را محیط مناسب برای عمل به

حقوق خویش بیابد.

به یاد میآورم که روزی در اجتماع فرماندهان سپاه پاسداران گفتم:

مطمئن باشید هرگز از شما نخواهم خواست عملی بر خالف حق و قانون
بکنید .اما سازمان نیروئی که خود را در خدمت انقالب میداند ،باید
سازمانی باشد که نه عضو آن بتواند خالف حق و قانون عملی کند و نه

هیچ مقامی بتواند آن را وسیله قدرتمداری کند .سازمانی که در آن ،قوههای
رهبری اعضاء مستقل و آزاد میشوند ،عالوه بر آنکه ترجمان حقوق مادی
انسان است ،باید بیانگر حقوق معنوی و محل عمل کردن به همه این دو

نوع حقوق باشد .بنابراین ،نه به عذر تضاد بیرونی و نه به عذر تضاد درونی،
هیچ مصلحتی نباید ساخت و به اجرا درآورد که انسانی را از حقی از

حقوقش محروم کند .بدینقرار ،سازمان باید محل تمرین عمل به حقوق
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انسان و حقوق شهروندی او و یافتن کمال زندگی ،زندگی در استقالال و
آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بگردد .و

 .8سازمانی با رهبری مستقل و آزاد با واقعیتها چه نوع رابطهای میتواند
برقرار کند؟

 .8/3یکی از واقعیتها انسانهائی هستند که با عضویت در سازمان ،آن

را پدید میآورند .برای آنکه این انسانها رهبری مستقل خود را از دست

ندهند و همواره بنابرحفظ استقالل و آزادی قوه رهبری اعضاء و رهبری

سازمان آنها باشد ،باید رابطه انسان با سازمان ،رابطه انسان با وسیله

ای باشد که به کار زیستن در استقالل و آزادی و رشد کردن میآید.

رابطه ثابت انسان رهبری کننده و سازمان وسیله ایجاب میکند که
سازماندهی نقد و تغیییر پذیر باشد .زیستن در استقالل و آزادی و

رشد کردن بر میزان عدالت در جامعهای که نظام اجتماعیش باز و
بازتر میشود ،نقد و تغییر پذیری سازمان را ناگزیر میکند.

بنابراین ،سازمان نباید فوق اعضا بگردد و مصلحتی بیگانه از حقوق

اعضاء را بسازد و به اجرا بگذارد .عالمت اینکه سازمان مصلحت بیگانه

از حقوق و استقالل و آزادی قوه رهبری ،میسازد ،فوق انسان شدن سازمان
و آلت کردن انسان و رابطه تخریبی برقرار شدن میان سازمان با انسان است:

جان و کار و شرف عضو از آن سازمان میشود .ممکن است کار به جائی

برسد که آقای خمینی رساند و باختن آبرو و شرف را «برای اسالم» واجب

گرداند!

 .8/2واقعیت دومی که سازمان با آن رابطه برقرار میکند ،انسانهای غیر
عضو هستند .در جهانی که ما میزییم و در همین جهان و پیش از عصر

ما ،یک قاعده عمومی توجیه کننده دخل و تصرف «پیش رفته» در زندگی
«عقب مانده» بود و هست .امروز ،این مداخله ،به نام حقوق بشر به عمل

میآید .میگویند اصل برعدم مداخله در امور داخلی کشورها است مگر
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این که دولت متجاوزی از روی قرار و قاعده و بطور مستمر ،حقوق بشر

اتباع خود را نقض کند .پیشازاین ،به نام ترقی« ،حق» مداخله را به خود

میدادند .بطور مستمر ،دین و ایدئولوژی توجیهگر مداخله بودهاند .حال
پرسش ایناست :آیا یک سازمان سیاسی حق دارد به این اعتبار که آگاه
است ،جامعه و یا بخشی از آن را آلت رسیدن به هدفی کند که در سود آن

جامعه است؟ پاسخ این پرسش را در قسمت اول این مطالعه یافته و دانسته

ایم ،رابطه دانا با نادان ،یا از راه انتقال علم برقرار میشود و یا رابطه،

رابطه زور میشود .بنابراین ،رابطهای که ،در آن ،سازمان آلت باز و مردم

آلت میشوند ،زور را بر سازمان و جامعه حاکم و همه را آلت زور میکند.
آن قاعدهای که دستمایه مداخلهگری شدهاست ،مقتضی خشونت زدائی

است .بنابراین ،خشونتزدائی آن روش عمومی میشود که یک سازمان
مستقل و آزاد و مستقل و آزادی جوی باید در پیش بگیرد .از اینجا،

حقوق شهروندی و حقوق جامعه رابطه آلت باز و آلت را ایجاب نمیکنند.
انتقال آگاهی به جامعه و کارهای دیگری که در این مطالعه پیشنهاد شده

اند ،کار بایسته همیناست :هربار که سازمان سیاسی روشی تخریبی رانقد

میکند و بکاربردن آنرا غیر ممکن میسازد ،با جامعه خود و با جامعه
جهانی رابطهای بروفق حقوق برقرار کرده و بهترین روش را بکار برده

است .برای مثال ،مبارزه موفق با تروریسم ،کوششی موافق در مستقل و
آزاد شدن یک جامعه و بخصوص پدید آمدن رهبری مستقل و آزاد است.

 . 8/1واقعیت سومی که یک سازمان سیاسی با آن در رابطه قرار میگیرد،
جامعه جهانی است .دیدیم که محور نکردن قدرت خارجی در سیاست

داخلی تا کجا مهم است .اینک رهنمود را کامل میکنیم :جامعه جهانی
آزاد از روابط سلطهگر – زیر سلطه ،آن جامعهای است که برای همه ،رابطه

ها ،رابطههای حق با حق باشند .رابطه بر اصل موازنه عدمی همین است.
توضیح اینکه حتی اگر هر کشوری حقوق خود را بر حقوق کشورهای

دیگر مقدم بداند ،بناگزیر ،رابطهها و رابطههای قوا و این رابطهها مسلط
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و زیر سلطه را بوجود میآورند .در نتیجه ،در همه جای جهان ،مصلحت
از حق جدا و ترجمان زور میگردد وخشونت روش میشود .از این
وضعیت ،با اصل تقدم مصالح ملی و نیز حقوق ملی ،نمیتوان بیرون آمد.
با صاحب حقوق شمردن انسان در همه جای جهان و با برابری جامعهها

در حقوق و با وظیفه را عمل کردن به حقوق  ،میتوان از روابط مسلط -
زیر سلطه بیرون آمد .از اینجا،

 .8/4واقعیت دیگری که هر سازمان سیاسی با آن رابطه برقرار میکند،
محیط زیست است .نوع برداشت از محیط زیست و بیشتر از آن ،روشی

که به اقتضای «مصالح روز» اتخاذ میشود ،در سازماندهی یک سازمان
سیاسی ،نقش تعیین کننده دارد .برای مثال ،این طرز فکر که انسان مسلط

بر طبیعت است و بنا را گذاشتن بر سلطهگری بر طبیعت ،از اثرهایی که بر

سازماندهی سازمانهای سیاسی غرب و روش عمومی آنها ،داشتهاست،
این دو اثر هستند :الف .تمامی سازمانهای سیاسی را از راست راست تا

چپ چپ با هدف و روش کار سرمایهداری سازگار گردانده و این
سازگاری ،اثر تعیین کننده بر سازماندهی این سازمانها داشته است .ب.

چون اصل بر سلطه بر طبیعت بودهاست غیر از اینکه هر بار تخریب طبیعت
امری مشهود بوده ،مصلحت جامعه جز و بلکه متضاد با مصلحت طبیعت

تلقی شده و مقدم گشتهاست .این مصلحت و مصلحتهای دیگر که
سنجیده و بهاجرا گذاشته میشوند ،سبب شدهاند که سازمانهای سیاسی
تابعیت عمومی از مصلحتها را بر سازماندهی و روش فعالیت خود حاکم

کنند .ازاینرو است همه سازمانهای سیاسی این نقص عمومی را که
عبارت باشد از بیگانگی سازماندهی با حقوق و یگانگی آن با مصلحت

(در واقع قدرت = زور) ،پیدا کردهاند .در نتیجه ،در رابطه با طبیعت ،زمان

عمل ،همیشه ،کوتاه مدت است:

 .8/5واقعیت پنجمی که هر سازماندهی با آن رابطه برقرار میکند ،زمان
اجتماعی است .در کشور ما ،به حزبها ،صفت «خلقالساعه» دادهاند.
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علت نیز ایناست که بنا بر «مصالح روز» بوجود میآیند و وقتی قدرت
بدان نیازی ندارد و یا بکار رسیدن به قدرت نمیآیند ،منحل میشوند .اما
در غرب نیز ،امروز بیشتر از دیروزها ،طول زمان نقش اول را در سازماندهی

و روشهای سازمانهای سیاسی پیدا کرده است .بدینخاطر که مسائل حل

نشده و مسائلی که ایجاد میشوند بر هم افزوده میشوند و هر سازمان سیاسی

خود را با مسائلی رویارو میبیند که راهحلهای فوری را ایجاب میکنند.
از لحاظ زمان ،دو امر سبب جدائی روزافزون سازمانها از حقیقت (اندیشه

راهنما) و تن دادن به تابعیت از متغیر مصلحت شدهاند :الف .پدید آمدن

مسئلهها و بر هم افزودن آنها بهترین دلیل بر نقصهای ذاتی ایدئولوژیها

است .پیدا نشدن راهحل در محدوده ایدئولوژیها و ب .حاکمیت
پیداکردن مصلحت بیگانه از حقیقت ،راهحل جوئیها در بیرون از

ایدئولوژیها را برای سازمانهای سیاسی ،دست کم ،قابل قبول کردهاست.
پیدا شدن اصطالح «مهندسی اجتماعی» بهمعنای یافتن راهحل هر مسئله

و آنرا بهروش تجربه به اجرا گذاشتن ،چنانکه در جریان اجرا ،تصحیح
پذیر باشد ،فرآورده این دو عامل است.

درحالحاضر ،کوتاه مدت بر میان و دراز مدت حاکم است .زمان

پیوستگی خود را از دست دادهاست .اما یک سازمان سیاسی که بخواهد
جامعه را از بحران بیرون ببرد ،نیاز به اصل و اندیشه راهنمایی دارد آن

سازماندهی را میسر کند که الف .بتوان زمان اندیشه و عمل خود را پیوسته

کند و ب .بتواند روش تجربی در پیش بگیرد .بهسخن دیگر ،عمل به
حقیقت (اصل و اندیشه راهنما) را بهترین روش بداند .و ج .اندیشه راهنما

را بروفق موازنه عدمی ،قابل انتقاد بداند و د .سازمان را وسیله و تغییر پذیر

بشمارد.

و هنوز واقعیت های دیگر و مهم وجود دارند:

 .8/6هر جامعه ای ،سازمان اجتماعی دارد که در آن ،شبکهای از روابط

افقی و عمودی ،گروهبندیهائی را بوجود میآورند .حال اگر ،در
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سازماندهی ،بنا را بر پیروی از سازمان اجتماعی بدانیم ،سازمان سیاسی یا

در گروهبندیهای همسطح جایگاه پیدا میکند و یا همان پیوندهای افقی
و عمودی را مییابد .سازمانهای نوع اول ،اغلب سازمانهای صنفی

هستند .سازمانهای سیاسی ،همواره از نوع دومند .با آنکه حزبی با مرام

مارکسیسم -لنینیسم بر پایه وجود طبقات و تضادشان با یکدیگر ،سازمان
مییافت ،اما لنین که مارکسیسم را مرام رسیدن به قدرت و بکاربردن قدرت
میگرداند ،ناگزیر شد «روشنفکران بورژوا» را که به طبقه خود خائن و به
پرولتاریا خادم میشوند  ،رهبران ضرور برای سازماندهی پرولتاریا بگرداند.
در همهجا ،حزبهای کمونیست ترکیبی از گروهبندیهای اجتماعی

مختلف شدند .قرآن ،از جمله در سوره عبس ،رهنمودی میدهد که در
جریان تاریخ ،هر بار ،رعایت شده ،موفقیت آمیز بودهاست :سازماندهی
یک سازمان سیاسی وقتی از تابعیت مصلحت (ساخت روابط اجتماعی)

برید و از حقیقت (اصل و اندیشه راهنما) پیروی میکند که الف .هدف
خود را استقالل و آزادی و روشش را خشونتزدائی کند و ب .سازماندهی

چنان باشد که تنها کسانی به آن راه پیدا کنند که از موقعیت جوئیهای

اجتماعی و از ضد فرهنگ قدرت ،آزاد شده باشند .به سخن روشنتر،

 .8/7فرهنگ استقالل و آزادی را در درون سازمان جانشین ضد فرهنگ

قدرت کند و الگوئی برای تحول جامعه از نظام و «فرهنگی» بر مدار
قدرت ،به نظام و فرهنگی بر مدار استقالل و آزادی بگردد .سه علت از

علتهای شکست بزرگ احزاب کمونیست ،یکی جذب شدن کامل در

«ضد فرهنگ» قدرت و حتی افراط در این جذب شدن و قدرت را هدف
فعالیت سیاسی کردن و دیگری ،برمدار قدرت سازماندهی کردن و سومی،
غیر قابل تغییر شمردن و کردن سازمان بودهاند .اینک

 .3می دانیم که سازمان سیاسی ،پدیده تنهائی نیست .با واقعیتها یی که
برشمردیم و واقعیتهایی که برنشمردیم ،مجموعهای پدید میآورد .علت
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ازخودبیگانه شدن سازمانهای مختلف از دینی و سیاسی و غیر اینها،
همین است که سازمان ،بهتدریج ،در این مجموعه جذب و ،در آن ،ادغام

میشود .بدیهیاست همواره مصلحتها هستند که سنجیده میشوند و چون
بکارمیروند ،سازمانها را در مجموعه ،جذب میکنند .سادهترین مثال،
تشکیل یک خانواده است .زن و شوهر ،با عشق و قول و قرار ،خانواده

تشکیل میدهند .اما ،بتدریج ،در نظام خانوادگی جامعه جذب میشوند.

جریان جذب شدن ،در جامعه شناسی ،توضیحها و توجیههای گوناگونی

یافتهاست .اما سازمانهائی نیز هستند که مجموعه واقعیتها را ،همراه

خود تغییر دادهاند .از مشاهده علمی این سازمانها ،میآموزیم که هر
سازمان سیاسی که بخواهد عامل تحول بگردد ،باید با واقعیتها رابطه

هائی برقرار کند که در این مطالعه ،یک به یک ،شناساندیم .خود نیز باید

چنان سازمان یابد که

 .333مصلحت ،حتی وقتی مجموعه واقعیتها هستند ،بکار بالاجرا کردن
حقیقت (اصل و اندیشه راهنما) ،بنابراین ،از خودبیگانه کردن آن نروند.

و

 .332سازمان ،هر بار که خطر ازخود بیگانگی پیشآمد ،پیشاپیش ،زنگ
هشدار را به صدا در آورد .از این جهت ،سازمان سیاسی باید سازمانی

همانند سازمان بدن پیدا کند .به ترتیبی که هر نقصی در عضوی پدید آمد،
مجموع بدن آن را حس کند و به رفع آن برخیزد .و

 .331ترک زورمداری و روشکردن خشونتزدائی در جامعه ،نه تنها

سازمان را از جذب شدن مصون میدارد بلکه شتاب تحول واقعیتهای

اجتماعی را بیشتر میکند .بار دیگر توجه میدهد که خشونت زدائی غیر

از عدم خشونت است .روشکردن عدم خشونت موجب جذب نشدن در

مجموعه واقعیتهایی که نظام اجتماعی و محیط طبیعی سازمان سیاسی
هستند ،نمیشود .چنانکه حزب کنگره هند در نظام اجتماعی هند جذب
و ادغام شد و امروز هند یک قدرت اتمی نیز شده است .و
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 .334در سازماندهی تمامی محدودیتهای نژادی ،قومی ،ملی ،جنسی،
گروهی را که با حقیقت (اصل و اندیشه راهنما) ناسازگار هستند و رعایت

کردنشان موجب جانشین حقیقت گشتن مصلحت میشود ،ملغی و بیاثر
بداند.

 . 335در صورتی که بخواهد همواره الگو بماند ،باید ،در درون ،از

سازگاری سازماندهیاش با اصل و اندیشه راهنما و خشونتزدائی و هدفی
که استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعیاست ،مطمئن باشد

و این کار با جهاد اکبر میسر میشود و ،در جامعه ،به صفت سازمان ،نقد

جامعه (مشخص کردن کاستیها و نابسامانیها و پیشنهاد راه حلها) و امام
آن در رشد در استقالل و آزادی باشد .سازماندهی ازاین جهت که یک

سازمان میخواهد الگو بگردد ،آن سازماندهی است که سازمان سیاسی را

مجموعهای از استعدادهای رهبری و اصل و اندیشه راهنمای ترجمان
هدف که استقالل و آزادی و ابداع و ابتکار و تعلیم و تربیت و انس و

دوستی و هنرمندی به معنای حرکت دائمی به بیرون از مرزهای ممکن و

یافتن و بسط دادن فرهنگ استقالل و آزادی ،میگرداند .این نوع
سازماندهی ایجاب میکند که:

 -31حدها که روابط قوا را ناگزیر میکنند ،برداشته شوند .دیدیم که
سازماندهی باید چنان باشد که محدودیتهای نژادی و  ...بر آن حاکم
نشوند .پس یک سازمان سیاسی که نخواهد در مجموعهای از واقعیتها

جذب و ادغام شود که جز حدهائی نیستند که قدرت (= زور) پدید آورده

است ،باید در سطح خود ،در سطح جامعه خود و در سطح جامعه جهانی،
با تمامی حدهائی مبارزه کند که موجب جانشینی حقوق با مصلحتهای

شوند که در ساخت قدرت ایجاد شدهاند .از آنجا که این مبارزه مهمترین
بخش از خشونتزدائی و کاری دائمی است ،سازمان سیاسی براین اساس
باید بنا شود که ،در عین نقد و تغییر پذیری ،حیاتی دائمی و در مبارزهای
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دائمی با قدرت (= زور) و حدهائی است که قدرت ایجاد کرده است و

میکند.

از جمله بیماریهای سازمانی که سازمانهای سیاسی پیدا میکنند و در

ایران شدیدتر است ،حد گذاشتن میان عضو سازمان و غیر عضو است.

اغلب مشاهده میشود که سازمانهای سیاسی عیبهای بزرگ را در
اعضای خود نادیده میگیرند اما در دیگران ،حتی از عیب گرداندن حسن
روی گردان نیستند .روشن است که این کجرفتاری را در پوشش مصلحت

اندیشی انجام میدهند .غافل از آنکه این مصلحت عین مفسدت است.
عیب جوئی در دیگری و بدتر از آن ،حسن دیگری را عیب گرداندن ،دردی

از یک سازمان دوا نمیکند .اما چشم پوشیدن بر عیبهای خود و عیب
تراشیدن برای دیگران ،سازمان سیاسی را فاسد میکند .سازمان سیاسی

باید چنان باشد که عیبهای اعضاء را نیک بنماید و رفع آنها را ناگزیر

بگرداند .وگرنه ،کار به گروهگرائی در درون سازمان میکشد.

بیماری گروهگرائی (فراکسیونیسم) را که رایجترین بیماری سازمانی

در همه جامعهها است ،مطالعه کردهاند .از دید حقیقت و مصلحت که
بنگری ،گروهبندیهای درون سازمانی ،بظاهر ،یکدست نیستند .برخی

مصلحتگرا و پارهای حقیقتگرا هستند .اما دقت را که بیشتر کنی ،می

بینی که گروه سازیها حاصل تبدیل شدن حقیقت و مصلحت به ابزار است.

معنی دیگر این سخن ایناست که قدرت (= زور) حاکم بر روابط سازمان
گشته و گروهبندیها حدهائی هستند که حاکمیت قدرت تحمیل میکند.
تقدم «نزاع عقیدتی» بر نزاع شخص با شخص و یا گروه با گروه
هرگز دیده نشدهاست .زیرا ممکن نیست .چراکه حق اختالف حقی

از حقوق انسان است و هرگاه رعایت شود ،جریان آزاد اندیشهها،
سبب گذار دائمی از اختالف به اتحاد میشود .ازاینرو ،بحث آزاد

و سانسور زدائی جریان گذار از اختالف به اتحاد در نظر را پرشتاب

میکند .دربرابر ،نزاع برسر این و آن موقعیت و ،...نخست روی می
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دهد و آنگاه« ،توجیه ایدئولوژیک» برای آن ساخته میشود.

گرایشها و فرقهها اینسان پدید میآیند .سانسورزدائی و شفاف
گردانی و بحث آزاد ،همراه با ایستادن برحق ،میتواند زیان نزاع
هائی از این نوع را به حداقل برساند.

اگر یک سازمان سیاسی بر اساس ،بیمحلکردن مصلحت شکل گرفته

باشد ،وقتی کارش به گروهگرائی میکشد که برداشت خاص ساختن از
حقیقت (اصل و اندیشه راهنما) و ،اگر ممکن نشد ،مصلحت سنجی ،به

دنبال نزاع بر سر موقعیت ،رویه میشود .میدانیم که در مطالعه احزاب

کمونیست و ،در حال حاضر ،در پرسوجو از والیت مطلقه فقیه ،از پرسش

های اصلی ،یکی این پرسش بودهاست :عیب در ایدئولوژی و والیت فقیه
است و یا عیب در روش عمل به آن و این؟ بهاین پرسش ،دورتر میپردازم.

در اینجا خاطر نشان میکنم که وقتی قدرت (= زور) مدار میشود،
حقیقت (اصل و اندیشه راهنما) ،بنابراین ،هدف را با خود سازگار می

کند .پس اگر در سازمانی قدرت محور شد ،باید مطمئن شد عیب در هر
سه است .اما سازمان خود نیز وسیله است .اگر این وسیله بر وفق اصل

موازنه عدمی و هدف استقالل و آزادی و برای بکاربردن روش قهرزدائی،

ساخته شدهباشد ،در آن ،قدرت مدار نمیشود .بنابراین ،پیش از همه ،باید
سازماندهی را با اصل راهنما و هدف و روش عمومی سازمان منطبق کرد.

بخصوص که
 .33گروهبندیهای درون سازمانی و حدهایی که میان سازمان و بیرون آن
پدید میآیند ،به زودی کار را به خود و دیگر تخریبی میکشانند .پیش از

آنکه چنین شود ،میباید اندیشه راهنما و هدف و روش و زبان سازمان را
از قدرت (= زور) زدود .سپس ،سازماندهی را قدرت (= زور)زدائی کرد.

توجه میدهد که سازمان هیچ نیست جز نوعی از رابطه میان جمعی از
انسانها که هدف مشترک میجویند و میان آنها با واقعیتهائی که ،در
518

مجموع خود ،محیط حیات و فعالیت سازمان را تشکیل میدهند .این

رابطه است که نباید گذاشت رابطه قوا شود .مشکلترین کار در
سازماندهی ،آن را جذب ناپذیرکردن در روابط قوا است .توضیح دادم که

چسان در جنگ نیز میتوان سازمان را از جذب شدن در روابط قوا ،حفظ

کرد .اگر در یک سازمان سیاسی ،قدرت (= زور) کاربرد پیدا نکرد ،آن

سازمان ،از خود و دیگر تخریبی ،مصونیت پیدا میکند .بنابراین ،در

سازماندهی ،اصل باید تخریب نشدن و تخریب نکردن باشد .پیش از این
 ،توضیح دادم وقتی سازمانی به قصد تخریب بوجود میآید ،شکل متناسب

با تخریب را پیدا میکند .میدانیم هنر یک فرمانده را آن میدانند که هنوز
جنگ آغاز نشده به آن پایان دهد .این هنر را آن فرماندهی میتواند ابراز

کند که نیروی خود را نیک سازماندهی کرده باشد .از این دید که در آیه
قرآنی ( )111بنگری ،از غفلتی در شگفت میشوی که مسلمانان طی قرون
در آنند .نخست ببینیم اگر بنابر خشونت زدائی باشد ،چه باید کرد که

دشمن زور پرست ،هرگز جرأت اقدام به جنگ را پیدا نکند؟ همین جا

یادآور شوم که پیش از تجاوز عراق به ایران ،از آن آگاه بودیم و بسیار
کوشیدیم آقای خمینی را با اجرای تدابیری موافق کنیم که جرأت تجاوز

را از متجاوز میستاندند .اما او ،اصرار ورزید که هیچکس به ایران حمله

نخواهدکرد .تجاوز عراق اختراع نظامیان ،به قصد جلوگیری از حضور

روحانیان در ارتش ،است .بعد از شروع جنگ ،تدابیر را ،در حد امکان،
به اجرا گذاشتیم و ناممکن ممکن شد و در هفتمین و هشتمین ماه جنگ،
عراق با هر دو پیشنهاد سازمان کنفرانس اسالمی و کشورهای غیر متعهد،

موافقت کرد .به هررو ،تدبیر عمومی ایناست :غیر ممکن کردن پیروزی از

راه توسل به زور .اگر یک قدرت از بکار بردن زور بیشتر بترسد تا بکار

نبردن آن ،جرأت بکار بردنش را پیدا نمیکند .اما چگونه میتوان یک
قدرت را از بکار بردن زور بیشتر از بکارنبردن آن ترساند؟ موازنه تسلیحاتی

قرن بیستم و ویرانگریهای شمارناپذیر آن را میشناسیم و حاصل این
519

موازنه را نیز میبینیم .بنابراین ،موازنه تسلیحاتی و تعادل وحشت ،راهحل
نبود ،یک جنگ دائمی بسیار ویرانگر بود .سازماندهی دیگری بایسته بود

و بایسته است:

 .33/3تجاوزگر (خواه یک قدرت خارجی و با نیروی نظامی و یا دولتی
با مخالفان خود و یا سازمانی سیاسی با مخالفان خود) اگر بداند که اختیار

پایان دادن به خصومت در دست مورد متجاوز است ،ترس از شروع تجاوز

بر او غلبه خواهدکرد و دست به تجاوز نخواهد زد .امروز که «عبور از
بحران» آقای هاشمی رفسنجانی را میخوانید ،میبینید که در نظر آنها،

کودتای خرداد  ،61در برکنار کردن رئیس جمهوری ،همراه با قلع و قمع
اعتراضها ،پایان میپذیرد .اگر میدانستند او و یاران او و نسل انقالب
تجربه را رها نخواهند کرد و زمان پایان مبارزه را آنها نیستند که معین

میکنند ،ترس از کودتا و پیآمدهایش ،مانع از دست زدن بدان میشد .اگر

صدام به هشداری که توسط عرفات به او دادم ،گوش داده یعنی مطمئن
شده بود که اختیار پایان دادن جنگ دیگر با او نیست ،از دست زدن به

تجاوز میترسید .بنابراین ،کار اول ایناست که سازماندهی با زندگی و
مبارزه زیر ضربات سهمگین تناسب داشته باشد و توانائی آن را پیدا کند

که زمان پایان خصومتی را که زورپرست تحمیل میکند ،او معین میکند.

و

 .33/2برای اینکه متجاوز از تجاوز بترسد ،تکیه را بر مسابقه تسلیحاتی
نباید گذاشت ،بلکه بر انسان و دانش او و سبقت گرفتن در رشد باید

گذاشت .آموزش بزرگ قرآن که در جامعههای اسالمی مسخ شده ،همین
است .به این دلیل ساده که اگر بنا را بر مسابقه تسلیحاتی بگذاریم ،تن به

جنگ اظهار نشده و پرهزینه دادهایم .افزون بر این ،در جنگ ،اسلحه و

مهمات از بین میروند .بنابراین ،اختیار پایان دادن به جنگ با کسی می

شود که توانائی انسانی و علمی و فنی و اقتصادی تجدید تسلیحات را داشته
باشد .پس این توانائیها است که اگر ملتی پیدا کرد ،هیچ قدرتی هوس
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تجاوز به او را پیدا نمیکند .یک سازمان سیاسی نیز میباید چنان سازمان

یابد که توانائی تولید اندیشه و ابتکار راه حلها و فرارفتن از مرزهای

ممکن را داشتهباشد .سازمانی که حرف آخر را میزند ،این سازمان است.

ازاینرو است که هر سازمان زندهای به رشد اعضای خود باید اولویت اول

را بدهد.

 .33/1برای آنکه جامعه دو توانائی باال را پیدا کند ،باید سازماندهی
جامعه از لحاظ دفاعی چنان باشد که دشمن بداند شروع جنگ تا زمانی

که شروع کننده شکست نخورده ،میتواند ادامه پیدا کند .از این نظر که

در سازمانهای سیاسی مینگریم ،آنها را ضعف نزدیک به مطلق می یابیم.
زیرا ،با غلبه قدرت متجاوز بر رهبری آنها ،حیات واقعیشان نیز پایان می

پذیرد .در صورتی که اصل بر تعمیم امامت باشد و اعضای سازمان
چنان تعلیم و تربیت پیدا کنند که تا وقتی یک تن از آنها زنده
است ،حیات بارور سازمان ادامه دارد ،هیچ قدرتی به خود یارای

تجاوز به چنین سازمانی را نمیدهد .از اینجا است که اصل راهنما

در شکست ناپذیرکردن یک انسان و یک سازمان ،نقش اول را پیدا
میکند.

 . 33/4در تاریخ گذشته ایران و تاریخ معاصر جهان ،بسیار شدهاست که
قشون مهاجم جذب قوای مورد هجوم شدهاست .بسیار شدهاست که قشونی

پس از انجام مأموریت خویش ،عامل تحول در جامعه خود شدهاست.
قوای مهاجم به جامعه اسالمی ،قوای مهاجم به انقالب فرانسه و قوای

مهاجم به ایران ،یا باز گشته و عامل تحول در جامعههای خود شدهاند و
یا جذب قوا و یا جامعه تحت هجوم گشتهاند .همین امر در رابطه با سازمان

های سیاسی نیز فراوان روی داده است .داشتن فرهنگ برتر یک عامل
بزرگ است .اما – به استناد دو نوع رفتار قوای عراق در جریان جنگ 8

ساله  -اگر فرهنگ برتر در خشونتزدائی ،خویشتن را اظهار کند ،مهاجم

در معرض جذب شدن قرار میگیرد .بنابراین ،سازماندهی که متجاوز را از
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تجاوز باز میدارد ،آن سازماندهی است که میتواند مهاجمان را نیز از
بندگی زور آزاد کند .روش را که ملموس کنیم عبارت میشود از ،الف.

سازمان سیاسی نباید بنا را بر دشمنی با غیر خود ،حتی دشمن متجاوز

بگذارد .پس آن سازماندهی که بر پایه تضاد ،باید رها بشود .ب.

سازماندهی باید در عین حال ،بسته و باز باشد :بسته به روی زورپرست و

باز به روی کسی که توانائی آن را یافتهاست که کردههای خود را جبران کند
و از بندگی زور آزاد شود .برای اینکه سازمانی این توانائی را پیدا کند-،

که بغایت سخت است -باید بداند که:

 .33/5هیچ سالحی اثربخشتر از استقالل و آزادی نیست .یک سازمان
مستقل و آزاد ،سازمانی که ،در آن ،انسانها تمرین بکار انداختن

استعدادهای خویش را در استقالل و آزادی میکنند ،بیشترین جاذبه را بر

قوای زورپرستان دارد .درس پیروزی گلبرگلوله را مردم ایران ،خود ،به

جهانیان آموختهاند .در جنبشهای اعتراضی این ایام که بنگری ،میبینی
شعار آزادی جای شعارهای زورپرستانه را گرفتهاست .حال اگر پیشاروی
سازمان ترور و سرکوب ،رفتارها نیز مستقل و آزاد بگردند ،چنانکه افراد

مأمور سرکوب ،در فطرت خویش ،جنبش کنندگان را دوستان خویش

بیابند ،میتوان مطمئن شد که تحول ایران به سوی مردم ساالری ،وارد
مرحله بدون بازگشت شدهاست .بدینقرار ،هر اندازه استقالل و آزادی ،در
یک سازمان ،بیشتر ،ترس زورپرستان از آن افزونتر.

 .33/6زور در طبیعت وجود ندارد .بنابراین ،هر متجاوزی باید آن را

ایجاد کند تا بتواند بکاربرد .هر متجاوزی اینطور حساب میکند

که پس از مسلط شدن ،عالوه بر گرفتن منابع و نیروهای الزم برای
تجدید زور ،نیروهای محرکه زیر سلطه را به استخدام خویش در

میآورد .در صورتی که جامعهای توانائیهای باال را داشتهباشد و
بتواند میزان و شتاب انحالل قوای مهاجم را از میزان و سرعت

تجدید آن بیشتر کند ،میتواند متجاوز را از کرده خود پشیمان
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بگرداند .بنابراین ،سازماندهی جامعهای که بخواهد در استقالل زندگی

کند ،میباید چنان باشد که تمامی نیروهای محرکه خود را فعال کند .از
چنین جامعهای ،هیچ قدرتی نمیتواند ذرهای نیرو بستاند .در حقیقت ،تا
وقتی جامعهای نظامی نامساعد با فعالیت نیروهای محرکه خود پیدا نکند
و رهبرانش بر عالئم میل شدید به تخریب نیروهای محرکه را بروز ندهند،

هیچ قدرت خارجی یارای تجاوز پیدا نمیکند .به ایران بعد از انقالب و
عالئمی که رهبران آن از میل مهار نکردنی خود به تخریب نیروهای محرکه
(این عالئم :به جای مغزها ،بازوها را فعال کنید ،تقدیس خشونت،

گروگانگیری  ،رفتن به استقبال محاصره اقتصادی ،متالشی کردن ارتش،
روش کردن قهر در مبارزه با گروههای سیاسی ،تهدید و تحدید آزادیها،

خشونت را راهحل مسائل قومی و  ...و حتی دینی کردن ،فراراندن مغزها و

سرمایه ها ،تجاوزها به حقوق بشر و انکار حقوق شهروندی ایرانیان ،به

شدت ناامنکردن سرمایهگذاریها و  )...بروز میدادند ،باز بنگرید تا

مطمئن شوید زورپرستان زمینهساز تجاوز عراق به ایران شدند .بهررو ،آن

سازمان سیاسی که زورپرست را از بکاربردن زور مأیوس میکند ،آن سازمان
است که نیروهای محرکه خویش را به تمامه ،فعال میکند و نیروهای

محرکه بیرون از خود را نیز با خود ،در برخورداری از استقالل و آزادی،

همسو میکند .و هنوز یک سازمان سیاسی که تمامی اعضای آن الگوهای
اصل و اندیشه راهنما و فعال باشند ،پیدا نکردهایم .بدیهیاست این راه

بسیار طوالنی است اما همان راهی است که باید رفت و به هدف رسید .از

اینجا باید شروع کرد:

 .33/7اگر یک ملت و یک سازمان سیاسی در مدار بسته تخریب که

متجاوز تحمیل میکند نیفتد ،به سخن دیگر ،الف .اگر بر روش خود که

خشونتزدائی و رشد بهروش تجربی است ،ادامه دهد و ب .اگر واقعیت
ها موجود در محیط اجتماعی و طبعی را با تجاوز ناسازگار کند ،توانائی

دیگری را ،در ترساندن متجاوز از تجاوز ،پیدا کردهاست .یادآور میشود
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که در ماههای اول حمله عراق به ایران و نیز در تجاوز مالتاریا به نیروهای
هوادار برخورداری ایرانیان از استقالل و آزادی ،این رهنمود با موفقیت

بکاررفت .بدینقرار ،اگر از روز نخست این رهنمود بکاررفته بود ،احتمال

آنکه ایران استبداد بعد از انقالب را به خود نبیند ،نزدیک به صد درصد

میشد.

 .33/8از تواناییهای بس تعیین کننده که میتوان به دست آورد ،یکی
زندگی در روشنائی و بیرون آوردن متجاوز از ابهام است .دیدیم که بدون

مشروعیت دادن به عملی ،نمیتوان آن را اندیشید و به انجام آن تصمیم

گرفت .ازاینرو است که زورپرستان در ظلمات پنهان میشوند و از نور می

ترسند .پس اگر به نور توضیح ،ابهام را بزدائی ،در دم دو نتیجه را به دست

میآوری :الف .مورد تجاوز از آغاز میداند که حق با او است .بنابراین،
عزم میکند بر استقامت و ب .متجاوز میداند که دستش رو شدهاست.
بنابراین ،زمان به زیانش کار میکند .اگر از این دید به تجاوز رژیم صدام

به ایران بنگری ،میبینی به همان نسبت که از روشنایی بهار انقالب به

تاریکی قدرتمداری رفتهایم ،زمینه را برای تجاوز نیز آماده کردهایم .اگر
سانسورها نباشند و یک جامعه و یا یک سازمان سیاسی به حق عمل کند

و از حق دفاع کند و در جامعه خود و محیطهای منطقهای و جهانی خود،

وضعیت خویش را شفاف کند ،هیچ متجاوزی خطر تجاوز را نخواهد

پذیرفت .زیرا میداند که جنگ تاریکی با روشنائی ،با شکست تاریکی

پایان میپذیرد .بدینقرار ،نه تنها یک سازمان سیاسی باید در اصل و اندیشه
و هدف و روش خود شفاف باشد ،بلکه در شفاف کردن محیط عمل

خویش بکوشد .سازماندهی در خور ،آن سازماندهی است که هر کس و هر
گروه و هر سازمان در رابطه با آن قرارگرفت ،بالدرنگ ،از ابهام بیرون

آید .یادآور میشود که به یمن همین روش بود که آقای خمینی ،در 25

خرداد ،بطورکامل در روشنائی قرار گرفت وقتی گفت 15 :میلیون بگویند
بله من میگویم نه و آن روز که آقای رجوی و گروهش «به همکاری خود
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با آقای بنی صدر پایان دادند» ،وسائل ارتباط جمعی دنیا ،گفتند و نوشتند:

علت آناست که رجوی قصد رفتن به بغداد را کردهاست.

 .33/3توانائی بسیار کارآمد دیگر ،یگانگی با وجدان جامعه ملی و جامعه
جهانی است .بیگانه شدن از این وجدان و منزوی شدن از این وجدان
ناتوانی مرگباری است .اگر حتی یک نفر بتواند با وجدان ملی و جهانی

یگانگی بجوید ،تجاوز به او بسیار مشکل میشود و کسی چون او میتواند

بر قدرتهای (= زور) بزرگ پیروز شود .ایران از تجاوز خارجی مصونیت
داشت تا وقتی وجدان جهانی جامعه ایرانی پس از انقالب را مستقل و آزاد

تصور میکرد .از زمانی مصونیت را از دست داد که صفت مستقل و آزاد
را از کف داد .در جریان جنگ  8ساله ،تا وقتی جنگ دفاع از حقوق

خود بود ،رهبری با جامعه خود و با وجدان جهانی یگانگی داشت .همین

یگانگی از اسباب شکست تجاوز و تندادن صدام به صلح شد .اما بتدریج
که یگانگی از میانرفت و جنگ دیگر از دفاع از حقوق نبود ،این ایران
بود که به انزوا در آمد و این آقای خمینی بود که ناگزیر شد جام زهر را سر

کشد .بنابراین ،سازماندهی موفق آن سازماندهی است که وسیلهای باشد

برای یگانگی جستن با وجدان همگانی در سطح جامعه ملی و در سطح

جامعه جهانی .در همانحال که منتقد این وجدان است برای پرکردن آن از
حقوق و خالی کردنش از فرآوردههای زور .این سازماندهی،

 .33/31از آن نوع سازماندهی است که به اعضای خود توانائی بدهد چون
ماهی در آب ،در جامعه سیر کنند و بتوانند جامعه را به حرکت همگانی در

آورند .سازمانهای موجود ،از آن جا که بر مدار قدرت شکل گرفتهاند ،تا
وقتی خود مدار نشوند ،نمیتوانند عمل کنند .در نتیجه جمهور مردم به

جای خود ،سازمانهای سیاسی دیگر را نیز نمیتوانند فعال کنند .حال آن

که سازماندهی موفق آن سازماندهی است که به یک سازمان سیاسی توانائی
بدهد همگان را در جهت هدف ،به حرکت در آورند .همانطور که یک

آن نیروی مسلحی که بتواند تمامی جامعه را در برابر متجاوز به حرکت در
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آورد ،دشمن را از فکر تجاوز منصرف میکند ،هر سازمان سیاسی که بتواند
منیت خویش را از یاد برد و جمهور مردم را برای هدفی که حقوق مردم

است به حرکت درآورد ،سازمانی با شکل و محتوای بایسته است .بنابراین،

در سازماندهی و تعلیم و تربیت افراد ،قصد باید ایجاد سازمانی با این

ظرفیت و توانائی باشد.

 .33/33محروم کردن متجاوز از اسباب تجاوز نیز ،توانائی است که اگر
ملتی پیدا کرد ،میتواند مطمئن بشود که هیچ متجاوزی خیال تجاوز به او
را به خاطر خطور نخواهد داد .از اسباب تجاوز ،و مهمترینشان ،ضعف

ها هستند .هر کس ضعفی بروز بدهد ،دشمن آن ضعف را سالحی برای

تجاوز خود میکند .هر ملتی که ضعیف باشد ،سالح تجاوز به او ،ضعف
او است .بدینقرار ،مأیوس کردن متجاوز از تجاوز ،به از ضعف به قوت
رفتن است .از بد اقبالی ،هر استبدادی میکوشد ضعفهای جامعه را بیشتر

کند تا اساس خود را استوار و عمر خویش را طوالنی کند .در سازمانهای

سیاسی نیز ،رهبریها ضعفهای اعضای سازمان را دستمایه میکنند.

بنابراین ،سازماندهی بایسته آن سازماندهی است که ،در آن ،هیچکس

ضعف دیگری را دستمایه نکند و محیط سازمانی محیطی بگردد برای

رفتن از ضعف به قوت و به تعبیر رسای قرآن ،از ساقه شکننده به درخت

تنومند و بارور بدل شود .آموزش قرآن ،در آیه  61سوره انفال ،جامعه را

به آمادگی دائمی میخواند .آنهم نه تنها برای آنکه دشمنان شناخته شده،
از جنگ بترسند ،بلکه دشمنانی ناشناخته نیز:

«هر اندازه قوه که میتوانید و اسبان آماده سواری فراهم و آماده

کنید تا بدانها دشمن خدا و دشمن شما و غیر این دشمنان که شما

نمیشناسیدشان و خدا میشناسدشان وحشت کنند .و آنچه انفاق

میکنید در راه خدا ،به شما برگردانده میشود و به شما هرگز ستم
نمیشود».
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این آمادگی دائمی ،نیاز به قوه و قوه نیاز به برتری در علم و فن و

آمادگیهای دیگری دارد که در آیههای بسیار خاطرنشان میشوند .بنگرید
ستم به قرآن و انسان چقدر بزرگ میشود اگر این آموزش را در «ایجاد

وحشت از راه ترور» و «حرکت قسری» از خود بیگانه کنیم!

 .32وقت آناست که به آن پرسش بپردازیم که در سالهای پایانی قرن که
دارد به آخر میرسد ،در همهجا تکرار میشود :عیب در مارکسیسم-

لنینیسم بود یا در روش بکار بردن آن؟ عیب در فقه است یا در والیت فقیه

و یا در روش بکار بردن آن؟

هدف مارکسیسم رسیدن به جامعهای بود که ،در آن ،انسان جامعیت و

آزادی خویش را باز میجست .این هدف ،اندیشه راهنما و روش درخور

با خود را میطلبید .روش درخور با این هدف ،خشونتزدائی است.
دیالکتیک تحول اجتماعی ،در واقع ،سیر جدالی خشنوتزدائی (از راه

پایان بخ شیدن به دیکتاتوری بورژوازی و انحالل طبقات) بود .اما زور و
خشونت در طبیعت وجود ندارد .به اراده و از رهگذر رابطه بوجود میآید.

و نیز ،اگر خشونت را ذاتی حیات پدیدهها بدانیم ،به هدفی که جامعه آزاد
از روابط طبقاتی و جامعیت پیدا کردن انسان است ،نمیرسیم .اگر خشونت

را ذاتی حیات پدیدهها ندانیم ،نقص در روش ،از نقص در اندیشه راهنما
مایه گرفتهاست .به این دلیل ساده که اگر اندیشه راهنما نقد پذیر و به یمن

روش تجربی قابل اصالح بود ،آن نوع سازماندهی و روشی که حزبهای

کمونیست در پیش گرفتند ،غیر ممکن میگشت .وقتی اندیشه راهنما قالب
غیر قابل تغییری است و روش نیز به قالب ریختن انسان به زور میشود،

اندیشه راهنما و روش انتقاد و اصالح پذیر نمیشوند و به آن هدف نیز نمی

توان رسید .ازاینرو است که روش عمومی سازمان انقالبی ،عمل به
مصلحت میشود .تا جائی که عمل به ایدئولوژی متروک میشود و از مرام،
اسمی بیش نمی ماند .در عمل ،لنین قدرت را هدف کرد و لینیسم را
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بر مارکسیسم افزود .درجریان استقرار استبداد فراگیر ،استالینیسم

(=تضاد تنها از راه حذف حل میشود) بر مارکسیسم – لنینیسم
افزودهشد .در چین ،مائوئیسم و در کوبا ،کاسترویسم ،برآن افزوده
شدند .بدینسان بود که نظر مارکس ،نخست مارکسیسم و پا به پای
ایجاد قدرتی که متمرکز و بزرگ میشد ،در بیان قدرت توتالیتر از

خود بیگانه شد.

والیت مطلقه فقیه ،تکرار همان تجربه است .در حقیقت ،والیت فقیه

یا انتقال علم (فقه) از فقیه به غیر فقیه است و یا وجود ندارد .آنچه هست،
والیت زور است و ممکن نبود جز این شود و چنین شد .عالمت روشن

نقص ذاتی والیت فقیه به معنای قدرت (= زور) مطلق ،به حکم جبر

قدرت ،خشونتزدائی اسالم را با خشونتگرائی جانشین کردن و مصلحت
جانشین حق کردن و عمل به مصلحت (پوشش زورمداری) را جانشین
عمل به حق کردن است .با دانستن چرائی شکست تجربه ،میتوانیم قاعده

ای را به دست بدهیم:

هر بار روش خشونتزدائی و تجربی ،بنابراین ،انتقاد و اصالح پذیر

است و اندیشه راهنما نیز انتقاد و اصالح پذیراست ،نقص در روش ،اگر
هم از اندیشه راهنما باشد ،هم در روش و هم در اندیشه راهنما رفع شدنی

است .اما تنها وقتی روش تجربی میشود که استقالل و آزادی هدف می
شود .اگر روش تجربی نبود و احکامی بود که زور صادر میکند و باید به

زور اجرا کرد ،عیب از اندیشه راهنما و هدف میشد.

بدینقرار ،سازمانهای سیاسی دو نوع بیشتر پیدا نمیکنند :سازمانهای

قدرت (= زور) مدار که خشونت را روش میکنند و سازمانهای استقالل

و آزادیمدار که بسته به درجه تمایل به استقالل و آزادی ،عدم خشونت و
یا خشونتزدائی را روش میکنند .در سازمانهای نوع اول ،سازماندهی

چناناست که مصلحت جانشین حق میشود و قدرت را هدف و روش می

کند .در سازمانهای نوع دوم ،هر حقی روش خویش است .بنابراین،
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سازماندهی سازگار با عمل به حق ،آن سازماندهی است که در آن ،جانشین

حق کردن مصلحت ،محل عمل پیدا نکند.

محکها از دیدگاه حق و مصلحت:
 .32/3حقوق هستند که ذاتی انسانها و هر پدیده زندهای میباشند.

بنابراین ،مصلحت ساخته قدرت و پرده فریب است برای جانشین کردن

حق با ناحق .بنابراین ،نفس بیگانه کردن مصلحت از حق ،زورمداری و

گویای فاسد شدن سازمان است .در حقیقت؛

 .32/2از آنجا که قدرت و مصلحت ،از خود هستی ندارند ،اگر
سازماندهی تنظیم رابطه با قدرت نباشد ،همواره ،فعالیتهای سازمان

اعمالی میشوند که از خود هستی (حقوق) دارند .وقتی فعالیت عملی از
این نوع شد (مثل فعالیت علمی ،یا مطالبه حقوق انسان) مصلحت از آن

جدا نمیشود و بهترین روش آن میشود؛

 .32/1اگر در سازمان تضاد و در اندیشه راهنما و هدف و وسیله آن
تناقض نباشد ،سازمان نیاز به جانشینحق کردن مصلحت پیدا نمیکند.

بنابراین ،بیمحل کردن مصلحت از ضابطههای سالمت یک سازمان

سیاسی و غیر آناست؛

 .32/4سازمانی که استقالل و آزادی را هدف میکند ،در بکار بردن زور،

پیشقدم نمیشود و در برابر خشونت زورمداران ،به نام مصلحت ،خشونت

زدائی را با خشونت و یا عدم خشونت به معنای تسلیم خشونت زورپرست

شدن ،جانشین نمیکند.

 .32/5گویاترین عالمت شفافیت یک سازمان ،یگانگی روش و هدف و
بیان شدن هدف در روش و ترجمان استقالل و آزادی شدن هر عمل است؛

 .32/6پیش از آنکه در سازمان ،به سود رهبری و این و آن و بسود سازمان،

تبعیض در کارآید ،باید که مصلحت جانشین قدرت (= زور) بگردد .زیرا
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این تبعیض بسود مصلحتی که قدرت میسنجد و به زیانی که حقی
که حیاتمند است ،تبعیض نخست و مادر است؛

 .32/7عالمت اینکه یک سازمان در همهجا و در هر زمان و در هر اوضاع
و احوال ،اصل راهنما و روش و هدف را رها نمیکند ،عمل کردن به حق،
در اوضاع و احوال گوناگون ،است .پس اگر قانونی را در شرائط جنگ

نتوان اجراکرد و آن قانون اساسی است ،نقص در قانون اساسی است؛

 .32/8بیمحل شدن مصلحت ،سازمان سیاسی را از مجموعه دادن با

زورپرستان باز میدارد .مانع از سازش در قدرتمداری با قدرت مداران و
حافظ یگانگی سازمان با وجدان عمومی ملی و جهانی میشود؛

 .32/3بیمحل شدن مصلحت نه تنها مردمساالری شورائی را در سازمان
ممکن و اعضای سازمان را فعال میکند ،بلکه به سازمان امکان میدهد
جمهور مردم را ،بخاطر بازیافت استقالل و آزادی است ،بر انگیزد؛

 .32/31همانطور که جدا کردن مصلحت از حق و حاکم کردن آن برحق،
محدودشدن در بکاربردن زوراست ،بیمحل شدن مصلحت نامحدود شدن
فضای اندیشه و عمل سازمان است؛

 .32/33با بکاربردن زور ،جز ویرانگری نمیتوان کرد .بدینقرار،
مصلحت فوق حق انگاشتن و بر حق حاکم کردن گزارشگر پاکی پندار و

گفتار و کردار سازمان از زور ویرانگر است .اگر خانوادهها کودکان خود
را چنان بار میآورند که زور نگویند و نشوند و مصلحت را نسازند و
جانشین حق نکنند ،میزان خشونت و ویرانگری در جهان به صفر میل می

کرد و جهانی با اوصافی نزدیک به اوصاف بهشت پیدا میکردیم .و

 .32/32از آنجا که کمال زندگی آن فعالیت حیاتیاست که تمامی حقوق

بهعمل درآیند و تمامی استعدادها و فضلهای موجود زنده فعال شوند و
رشد کنند ،تکلیف ،اگر عمل به حق نباشد ،حکم زور است .بنابراین ،اگر
وظیفه عمل به حق شود ،مصلحت نمیتواند بیرون از حق سنجیده و

جانشین حق بگردد.
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و اگر انسانها که به سن تکلیف میرسیدند ،درپی آن میشدند که

حقوق خود را بشناسند و تکلیفها را عمل به این حقوق میدانستند
و میکردند ،روابط مسلط – زیر سلطهای پدید نمیآمدند و
مصلحت بمثابه بهترین روش تنظیم رابطه با قدرت محل پیدا نمی

کرد.

میبینید که اگر بخواهیم آن جهان دیگر را بسازیم ،اصل

راهنما ،اندیشه راهنما و بیان استقالل و آزادی و روشها را در
اختیار داریم .اگر برخیزیم و استقامت کنیم ،میتوانیم.

 .33سازماندهی از رهگذر خارج کردن علم از خدمت
قدرت و روش رشد در استقالل و آزادی کردن آن:
 .3دانشها از بند مدار بسته میرهند .جریان رها شدن از بند مدار بسته،
جریان مرگ ایدئولوژیها نیز شد .چراکه ایدئولوژیها که مرامهای سازمانهای

سیاسی بودند ،مدار بستهای که انسان را در آن زندانی میکردند« ،علمی»
میخواندند .استبدادهای فراگیر قرن بیستم نمیگفتند علم و فن را به
خدمت قدرت درآوردهاند ،میگفتند مرامشان علم است .مدار علم نیز بسته
و امکان فریب و بکاربردن زبان فریب تا بخواهی زیاد بود.

اینک ،در فیزیک و شیمی و ریاضی و در فلسفه و جامعه شناسی

(«پسا»ها ،از جمله پسامتافیزیک و پساسکوالریسم و پسامدرنیته و
پسالیبرالیسم و پسامارکسیسم و ،)...مدارها باز میشوند .هنوز تا فهم موازنه

عدمی و کاربردن دادن به آن ،راه باقی است اما دانش از بند مداربسته

رهیدهاست .باوجود این ،هنوز علم در خدمت قدرت است .هرگاه بخواهد
از این بند برهد و به خدمت رشد انسان ،در استقالل و آزادی ،درآید تا
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سازمانهای سیاسی بتوانند هدف و روش را استقالل و آزادی
بگردانند،کارهای زیر بایستهاست:

 .333پوزیتویستها علم را مرام نیز کردند .باوجوداین ،مرامهائی نیز عنوان

«ضد علمی» بخودگرفتند .اینک که مدار علم دارد باز میشود و حاصل

مرام کردن علم ،استبدادهای فراگیر سرمایهداری و استالینیسم و نازیسم و

دیکتاتوریهائی شد که از «ترقی» مشروعیت میگرفتند ،میتوان گفت:
هرگاه علم مرام بگردد ،یعنی مؤلفهای از مؤلفههای قدرت و وسیله «رسیدن
به قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن قدرت» بشود ،استبداد خشونت

گستری را مستقر میکند .چه در برقرارکردن رابطه مسلط – زیر سلطه میان

جامعهها و چه در سلطه استبدادیان بر دولت و چه در یک سازمان ،میان
عالم و جاهل و رهبران و اعضاء.

بدینقرار ،اندیشه راهنمای سازمان سیاسی که استقالل و آزادی

را روش میکند ،میباید مدار اندیشه و عمل انسان را باز نگاهدارد و
دربردارنده حقوق او بعنوان انسان و بعنوان شهروند و حقوق

جامعه و طبیعت و روش زیست در رابطه حق با حق با همه جهانیان
و با زیندگان و طبیعت باشد .مدار باز عقل به سازمان امکان میدهد

علم و فن را روش بگرداند.

 .332موازنه عدمی به عقل امکان میدهد مدار خویش را تا بیکران هستی،
بازنگاه دارد .هرگاه اندیشه راهنمائی ترجمان موازنه عدمی باشد ،قابل از

خودبیگانهکردن در بیان قدرت نمیشود .چراکه قدرت محوری و
قدرتمداری نیاز به مدار بسته دارد و موازنه عدمی بازترین مدار است .بدین

قرار ،کارآترین محکها برای تعیین صحت یک اندیشه راهنما،

ازخودبیگانگی ناپذیری آناست .اندیشه راهنمای استقالل و آزادی،
در چند تجربه ،به این محک آزموده شدهاست:

● در تجربه انقالب ،به یمن این اندیشه ،گل برگلوله پیروز شد .چون نوبت
به بازسازی استبداد رسید و از خود بیگانه کردن اندیشه راهنما در بیان
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قدرت ناممکن بود ،استبدادیان به «فقه فیضیه» و «اسالم والیت فقیه»

روی آوردند؛

● در تجربه شورای ملی مقاومت ،ازخودبیگانه کردن اصول استقالل و
آزادی و عدم هژمونی که ،در میثاق ،بر وفق موازنه عدمی تعریف شده

بودند ،تن به ازخودبیگانگی ندادند و توجیهگر قدرتمداری و قدرت
محوری نشدند .و

● از آن پس نیز ،کسی نتوانست موازنه عدمی و اندیشه راهنمائی که بیان
استقالل و آزادی است را وسیله توجیه نزاع برسر قدرت و توجیه اختالف

و جدائی کند .بریدن ،از جمع ،بریدن از آن موازنه و این اندیشه

راهنما شد.

بدینقرار ،با وجود گذراندن موفقیتآمیز امتحانها ،صیقل

شدن اندیشه راهنما به یمن نقدپذیری ،میتوان گفت :اندیشه

راهنمائی که بیان استقالل و آزادی است ،آن اندیشه راهنمائی است
که با بکاربردن علم و فن بمثابه روش سازگار و راهبر انسان و

سازمانهائی به رشد در علم و فن است که انسانها ایجاد میکنند.

 .2قرن بیستم ،قرن بکاربردن علم برضد دین شد .غافل از اینکه علمی که

مرام میشود ،خود ضد علم و مانع رشد خویش میگردد .چنانکه در آلمان

و روسیه دوران هیتلر و استالین ،نه تنها رشد علمی حق نداشت «علمی»

را حتی نقد کند که مرام شده بود ،بلکه چون به خدمت قدرت درمیآمد و

مرام میشد ،نقدناپذیر ،بنابراین ،رشدناپذیر میگشت :دستآوردهای علمی
و فنی ناسازگار با قدرت ،سانسور میشدند .در حال حاضر نیز ،سرمایه
داری هر دانش و فنی را که باخود سازگار نمییابد ،همچنان سانسور می

کند .

راستی ایناست که «ضدزدگی» ضد یافتن و ضد ساختن و ضد

تراشیدن و ضد دیدن درپیِ درگیری با ضد شدن ،بیماری است که عقلهای
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قدرتمدار بدان دچار میشوند .بدینخاطر که عقل قدرتمدار کار خود را

با تخریب شروع میکند ،نیاز دارد به ضدگرداندن کس یا اندیشه و نظری
را با کس و یا اندیشه و نظری که حربه تخریب میکند« .ضد زده» به آنچه

میخواهد بقبوالند و به آنچه میخواهد ویران کند ،دو هویتی را میدهد که
ندارند .جز این تقلب نمیتواند کرد .زیرا ممکن نیست بتوان دو

واقعیت را همانسان که هستند با یکدیگر مقایسه صوری و ،با یکی،
دیگری را تخریب کرد .چراکه واقعیتها همانسان که هستند مدار

بسته تخریب تشکیل نمیدهند .بنابراین ،دو واقعیت را ،در مدار
بسته قیاس صوری ،نمیتوان ضد یکدیگر کرد .ناچار ،میباید

واقعیتها و حق و حقیقتها را جز آن کرد که هستند .بدینقرار،
هر قیاس صوری گویای دستکاری در واقعیتها و یا حقیقتهای

موضوع مقایسهاست .نتیجه قیاس که تخریب است نیز گویای
صوری بودن آناست (.)113

اعتیاد به تخریب کار را به «ضد زدگی» میکشاند که گویای شدت

ابتالء به ضد تراشی و ضد یابی و ضد دیدن و ضد ...است .

رایجترین مورد «ضدزدگی» در مورد شخص و یا شخصیت و یا

سازمان سیاسی ،ساختن هویت برای شخص و یا شخصیت و یا سازمانی

که بیمار میخواهد چماق کند و ساختن هویت برای شخص و یا شخصیت
و یا سازمانی است که باید تخریب شود و آنگاه ،بکاربردن قیاس صوری
برای مقایسه دو شخص و یا دو شخصیت و یا دو سازمان و یا دو نظر

است .نتیجه تخریب شخص و یا شخصیت و یا سازمانی است که بیمار
درپی تخریب او است.

اینک ،مدار علم باز شدهاست و دیگر بکار چماق کردن ،حتی برضد

خرافه نیز نمیآید .زیرا ظن و گمان و خرافه هم موضوع علم شدهاند.
توضیحاینکه
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 .233علم وسیله سانسور نیست وسیله شناخت است .پس از راه «شناخت

علمی» است که میتوان خرافه و سنت و عرف و عادت و رسم و ...را
شناسائی و بکاربردشان در ویرانگری را خنثی کرد .بدینقرار ،علم را در

ضد سازی و ضد ...نباید بکاربرد .و

 .232یک آموزش بزرگ از آموزشها این آموزش است :شیطان نخست
دوئیت را رویه و آنگاه برای دوئیت خود با آدم ،توجیه ساخت و گفت:

من از آتش هستم و آدم از خاک پس من برترم( .)112در بکاربردن این

آموزش ،دو فایدهاست :یکی بکار نبردن علم و شبه علم در توجیه اختالف
و دومی دربکاربردن علم در همکاری:

 .1سازمانی که از «ضدزدگی» میرهد ،علم را جانشین زور ،بنابراین،

توانائیها را جانشین ناتوانیها میکند .بکار نبردن علم در ویرانگرتر کردن

زور ،میتواند انقالب بزرگ در سطح جهان باشد .بدین انقالب ،نه تنها
محیط زیست را میتوان از کام مرگ بیرون کشید ،بلکه میتوان قواعد
خشونت زدائی را بکار برد و رابطهها را رابطههای حق با حق گرداند و
تولید ویرانگرها را ناچیز کرد .یکبار دیگر مشاهده میکنیم ،علم عامل

اختالف نمیشود و بکار توجیه اختالف نیز نمیآید.

 .4وقتی سازمانی سیاسی و یا یک فعال سیاسی علم و فن را روش میکند،
نیاز به شفاف کردن هم فعالیتهای خود و هم علم و فن پیدا میکند.
درحقیقت ،شفافیت محک تشخیص علم از شبه علم و غیر علم است.

علم هراندازه شفافتر به علم قطعی نزدیکتر .ازاینرو ،اندازه شفاف

بودن روش یک سازمان و یا یک فعال سیاسی ،گویای میزان علمی بودن

روش او است.
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 . 5روش شدن علم و فن سبب بناگذاشتن بر تغییر کن تا تغییر دهی می

شود .بنابراین ،سازمان سیاسی که علم را روش میکند ،اصل تغییر پذیری

سازمان را پذیرفتهاست و

 .533رابطههای عمودی که گویای سلسله مراتب سازمانی هستند و رابطه

های افقی که باز ثابت و همراه با رابطههای عمودی تار و پود سازمان را

تشکیل میدهند ،ناکارآ و بیهوده میشوند وجای خود را به رابطههائی می

سپرند که سازمان با تشکیل گروههای کار ،با صفت موقت ،برقرار میکند

(:)111

برای مثال ،سازمان سیاسی که میخواهد اداره امور کشور را تصدی

کند ،برای یافتن راهحلها ،گروههای کار تشکیل میدهد و این گروهها از
کسانی تشکیل میشوند که دانشهای گوناگون دارند و بابکار گرفتن آنها،

مسئلهها و راهحلهای آنها را شناسائی و به دنبال تسلیم حاصل کار خود به
سازمان منحل میشوند .و

 .532بدینسان ،سازمان در ثبات و دوام خویش وامدار اندیشه راهنما و

هدف میشود و در تغییرپذیری خویش ،مدیون علم و فن میگردد .و

 .531چون رابطهها را هدف و علم و فن برقرار میکنند ،روابط قوا در

درون سازمان ،اگر نه بیمحل ،بسیار کم محل میشود .چراکه تعیین کننده
موقعیت هر عضو نه وابستگی و مقام سازمانی او که دانش و توانائی

همکاری او با همانندهای خویش میشود .و

 .534سازمان سیاسی از طریق سازماندهیهای ناپایدار که تشکیل میدهد،
به سه کار موفق میشود :بکار بردن علم و فن در شناسائی هر مسئله و
حل آن و به روز کردن دانش و فن خویش و عمل کردن از طریق

گروههای کار ،بنابراین ،رها شدن از روابط عمودی و افقی ثابت (=
سلسله مراتب) بر محور قدرت .افزون براین،
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 .6بنابراین که مدار باز دوستی را جانشین دشمنی میکند و بنابراین که

دانش و فن جهان شمول هستند ،روشکردن دانش و فن به سازمان سیاسی

امکان میدهد:

 .633از همکاری دانشمندان این و آن دانش و فنشناسان خبره در این و
آن فن ،در سازماندهیهای ناپایدار سودجوید .و

 .632بسا در سطح سازمان ،همکاری چندین گروهکار را میسر و از حاصل

این همکاری بهره جوید .و

 . 631با سازمانهای سیاسی دیگر ،برای نیل به این و آن هدف مشترک،
جبهه تشکیل دهد .در حقیقت ،باتوجه به این واقعیت که رشد علمی و فنی

و دسترسی مستقیم به دانشها و فنها و اطالعها ،امکان تشکیل
سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی ناپایدار را فراهم آوردهاست .سازمانهای

سیاسی پایدار هم چون از راه گروههای کار فعالیت میکنند ،علم و فن فردا
را بیشتر از امروز ،عصر جبهه و فعالیت جبهوی کردهاند .و

 .634در سطح جهان نیز ،مدار باز جستن امکان همکاری بایکدیگر را بر

سر هدفهای مشترک ،برای سازمانهای سیاسی فراهم میآورد .چنین جبهه

هائی میتوانند براثربخشی افکار عمومی جهانی بیفزایند و بسا تدارک
سیاست جهانی توانا به مهار ماوراءملیها را ممکن کنند.

 .635جامعههای مدنی با تشکیل اینگونه سازمانها میتوانند جبهه جهانی
مردم ساالری شورائی را بوجود بیاورند .و
 .7بنابراین که ناعلم از سانسور سود میبرد و علم از جریانهای آزاد اندیشه
ها و دانشها و اطالعها بهره میجوید ،باروش شدن دانش و فن و وقتی
هر انسان زندگی را عمل به حقوق خویش میکند ،سازمانهای سیاسی

نیازمند سانسور نمیشوند و نیازمند سانسور زدائی میشوند:

 .733جریانهای آزاد اندیشهها و دانشها و فنها و اطالعها ویژگی هر

سازمان سیاسی میشود .اینجریانها ،ارتباط علمی و فنی سازمانهای
527

سیاسی بایکدیگر را ممکن میکنند .درنتیجه ،قدرت حدگذار و تضاد ساز

و ضد رشد و مسئله ساز که سازمانهای سیاسی را مسئلهسازان گرداندهاست،

بیمحل و حل مسئلهها بشیوه علمی میسر میگردد .و

 .732رابطه انسان با دانش و فن در درون او برقرار میشود .به سخندیگر،
دانش و فن را انسان دارد .معلومها داشته او (= استقالل بمعنای داشته)

و علم و فنی که میجوید ،علم او هستند .هرگاه رابطهها را با داشتهها و
علم و فنی برقرارکند که بدست میآورد ،در سطح سازمان سیاسی ،هم

بستگیها میان مستقل و آزادها پدید میآیند .درنتیجه ،باوجود ناپایدار
بودن سازماندهی همکاریها ،دوستیها میتوانند دیرپا بگردند .و

 .731چون سانسورها برداشته میشوند ،همه طرزفکرها حق حضور در سپهر
همگانی را مییابند .جریان آزاد اندیشهها و بحثهای آزاد ،آنها را نقد

پذیر میگرداند .چنانکه الئیسیته آشتیجوی و پساسکوالریسم ،بازکردن
مدار و زمین گذاشتن چماق علم است (.)114

 .734هرگاه رابطهها از راه علم و فن ،یعنی مستقیم – ونه غیر مستقیم یعنی

با پادرمیانی قدرت – برقرار شوند ،رابطه علم و فن با قدرت میتواند قطع
و با استقالل و آزادی ،برقرار شود.

دراینجا ،این پرسش محل پیدا میکند :آیا علم خنثی است و می

توان آن را هم به خدمت قدرت و هم بخدمت استقالل و آزادی
درآورد؟ پاسخ ایناست :وقتی علم مدار بستهدارد ،ترکیبی از علم و

غیر علم (ظن و گمان و خیال و وهم و خرافه و )...و با قدرت دمساز

است .بنابراین ،خنثی و بیطرف نیست .وچون علم مدار باز پیدا
میکند ،در توجیه قدرت بکاربردنی نیست .چراکه مدار قدرت بسته

است .بنابراین ،باز هم خنثی نیست و با استقالل و آزادی

دمسازاست .و
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 .8رابطه علم با واقعیت ،رابطه مستقیم است .اما هرگاه علم مرام بگردد،
قالبی میشود که واقعیت را باید بدان ریخت تا شکل بگیرد .قرن بیستم
قرن بکاربردن علم بمثابه قالب شد و این انسان بود که باید خود را با شکل
این قالب ،سازگار کند .لذا ،سازمان سیاسی که بخواهد علم را مرام،

بنابراین ،قالب نکند ،با واقعیت رابطه مستقیم برقرار میکند:

 .833رابطه مستقیم برقرارکردن با واقعیت ،ضابطه روش شدن علم

است .واقعیت اول انسانها و محیط زیست آنها هستند و رابطه مستقیم
برقرارکردن با آنها ،علم را با محل و قدرت را بیمحل میکند .محل عمل
علم و فن از جمله از راه انتقال علم و فن برقرار میشود .بنابراین ،یک

سازمان سیاسی ،میتواند یک مؤسسه علمی بگردد به ترتیبی که عضوی که
وارد آن میشود ،وارد فراگرد آموزش دائمی بگردد .این سازماندهی برای
ارتش ایران طراحی شد .و چون این نوع سازماندهی با بازسازی استبداد

ناسازگاراست ،کودتاچیان آن را بالاجرا کردند.

 .832اما هم انسان و هم محیط زیست حقوقمند هستند .دیدیم که علم
برخوردار از مدار باز ،وسیله کار قدرت نمیشود ،بنابراین ،والیت بمعنای

اختیار بر انسان ،به علم و عالم نمیرسد .هرگاه والیت به علم برسد ،علم

مرام و قالب میشود و مدار بسته مییابد و خدمتگزار قدرت و وسیله بزرگ
شدن میزان مرگ و تخریب میگردد .لذا ،علم و فن باید همواره مدار باز
داشته باشند و وسیله بمانند .و
 .3دو رشته علوم مجموعه تشکیل میدهند .در این مجموعه،
 . 333هرگاه علمی بر علوم دیگر مسلط بگردد ،علوم گرفتار مدار بسته می

شوند .غیر از سلطه ایدئولوژیها بر دانشها و فنون که پیش از این به اثرهای
آن پرداختیم ،سلطه یک «نظر علمی» بر علم دیگر و یا نظر دیگر نیز کم

فاجعه ببار نیاوردهاست :سلطه داروینیسم بر مرامی که «لیبرالیسم وحشی»

نام گرفتهاست و سلطه پزیتیویسم بر علوم ،حتی علوم دقیقه ،علم و فن را
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به خدمت قدرتی بس ویرانگر درآوردهاند .بدینقرار ،بنای هر سازمان
سیاسی باید بر این باشد که علوم مجموعهای را تشکیل میدهند که می

باید به یمن وجود جریان آزاد در رابطه با یکدیگر نقد شوند و رشد کنند.

و

 .332بنابراین که علوم یک مجموعه را تشکیل میدهند و بنابراین که
واقعیت اجتماعی چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی

بعالوه دو بعد ،یکی رابطه با طبیعت و و دیگری رابطه زمان و مکان دارد،
کارآئی یک سازمان سیاسی بستگی مستقیم دارد به اینکه ،در تهیه برنامه

عمل ،از مجموعه دانشها سود جوید و تمامی ابعاد واقعیت اجتماعی را

دربر بگیرد .و

 . 31هرگاه بنابر روش کردن علم و فن و مجموعه علوم و فنون باشد ،ظن
و گمان و خرافه زدائی از آن ضرور میشود .و ازآنجا که ظن و گمان و
خرافه و رسم و عادت و سنتی که حق نباشند فرآورده رابطههای قدرت

هستند ،مبارزه با «ضد علم» را نه برعهده قدرت و به روش دستوری ،که
برعهده علم باید گذاشت .به سخن دیگر،

 .3133سازمان سیاسی نباید مبارزه با خرافه و ...را دستآویز بکاربردن
قدرت کند .زیرا ،به دلیل بکاربردن زور ،عامل پرشمارتر شدن خرافه و...

نیز میشود .به یمن محک آزمون اجتماعی از سوئی ( )115و جانشین
کردن رابطه قوا با رابطه حق با حق ،از سوی دیگر ،سازمان سیاسی می
تواند خرافه و ...زدائی موفقی را به انجام رساند .و

 .3132زیانبارترینها ،اسطوره سازی است :اسطوره علم و اسطوره ترقی و

اسطوره تجدد سه اسطورهای هستند که بیشترین ویرانگریها را در قرن

بیست و در این سالها که سالهای اول قرن بیست و یکم هستند ،ببارآورده

اند .آلودگی محیط زیست و سلطه ماوراءملیها بر نیروهای محرکه و

تخریب عظیم آنها ،دو فرآورده از فرآوردههای این اسطورهها هستند .ازاین
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رو ،رهبری درخور مردم ساالری نقد و تحول پذیر ،الجرم ،اسطوره ساز

نمی شود و با همان روش که برای مبارزه با خرافه و ...پیشنهاد شد ،با
اسطورهها و اسطوره سازیها مبارزه میکند .و
 .33بکارگرفتن علم و فن در روابط قوا ،همانطور که مشاهده میشود،
جز در بزرگ کردن ابعاد تخریب ،کاربرد پیدا نمیکند .بنابراین،

 .3333کاستن از مرگ و ویرانی و آلودگی محیط زیست میباید روش کار
هر سازمان سیاسی و رهبریهای دیگر بگردد .کاستن از مرگ و ویرانی،

نیازمند از خدمت قدرت بدرآوردن علم و فن و به خدمت استقالل و آزادی
انسان و عمران طبیعت گماردن علم و فن است .بدینقرار ،کاستن از

آلودگی محیط زیست کاری همگانی باید بگردد .و

 .3332برسر کاستن از فرآوردهها و خدمتهای ویرانگر است که رهبریها
باید بایکدیگر مسابقه بدهند .هرگاه جامعه مدنی بیان استقالل و آزادی را

اندیشه راهنما کند ،میتواند نقش داور را برعهده بگیرد و ،در این مقام،
جهت دهنده به دانش و فن در نجات حیات طبیعت و زیست انسانها در

استقالل و آزادی بگردد .و

 .3331از اصل زیادت تولید بر مصرف و میل کردن تولید و مصرف
فرآوردهها و خدمات ویرانگر به صفر پیروی کنند .و

 . 32و باز ،در روابط قوا ،علم و دانش بکار برقرار کردن رابطه قدرت با

زمان و مکان میرود :پیشخور کردن و از پیش متعین کردن ،بنابراین،
آیندگان را با کالف سردرگم مسئلههای مرگ و ویرانیآور روبرو میکند.

لذا،

 .3233سازمانهای سیاسی نگران حق حیات و ادامه حیات بر روی زمین
و مروج اصل فزونی تولید بر مصرف و به صفر میل کردن تولید و مصرف
ویرانگرها ،پیشخور کردن و از پیش متعین کردن را با بیشتر کردن امکان
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های آیندگان جانشین میکند .لذا ،به دانش و فن و رشدشان سمت و سوئی

را میدهد که همواره بکار ایجاد امکانها و بیشتر شدن آنها آیند .بدین

سان ،تغییر سمتی که قدرت محوری و قدرتمداری به دانش و فن دادهاند

ضرورتی اجتناب ناپذیر جسته است.

 .3232در حالحاضر ،بنابر نیاز قدرت محوری و قدرتمداری ،در
دموکراسیها نیز ،دانش و فن در محدود کردن امکانهای برخورداری از
استقالل و آزادی و دیگر حقوق بکار میروند .بقای دموکراسیها و حتی

بقای حیات ایجاب میکند که دانش و فن با زندگی ،بنابراین ،با حقوق
رابطه برقرار کنند و در پایان بخشیدن به تقابل قدرت با حقوق انسان و

زیندگان بکار روند.

 .3231رشد شتابگیر دانش و فن ،بدینخاطر که همگانی نمیشوند،
بخش بزرگی از مردم هرجامعهرا ناتوانتر میکند .حال آنکه هدف رشد

میباید بیشتر کردن توانائیها باشد .تصدی سیاست علمی و فنی برعهده
سازمانهای سیاسی است .سیاستی ضرور است که برخورداری همگان از

علم و فن را میسر کند.

بدینترتیب ،نخبهگرائی افراطی که با محروم شدن اکثریتی که مرتب

بزرگ میشود از شرکت در اداره امور جامعهخویش ،این نه به علم و دانش

که به قدرت ویرانگر است که بیشترین نقش را دادهاست .ازاینرو ،هدف
سیاست علمی و فنی باید تغییر ترکیب کار باشد تاکه برای کار آموختن علم
و فن وقت پدید آید .برخوردارکردن همگان از شرکت در رشد دانش و

فن ،زندگی را میتواند به از به کند.

 .3234مدارهای بسته ،که مدار بد و بدتر ویرانگرترین آنها است ،فرآورده
نابرخورداری اکثریت مردم از علم و فن از سوئی و در خدمت قدرت بودن

علم و فن از سوی دیگر هستند .سازمانهای سیاسی جانبدار دموکراسی آگاه
کردن جمهور مردم را از دروغ بزرگی که اینگونه مدارهای بسته هستند و
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از خدمت قدرت بدرآوردن دانش و فن و بکاربردنشان در بیمحل کردن

مدارهای بسته ،را کار همه روزه خود میگرداند .و

 .31تا این زمان ،بدینخاطر که علم و فن در خدمت قدرت بودهاند،

«نخبگان» حاکم از این دو در نشاندن مصلحتی که قدرت میسنجد
برجای حقوقی که انسانها دارند ،بکار رفتهاند .اینک که مدار علم باز می

شود و با استقالل و آزادی انسان سازگاری میجوید ،بر سازمانهای سیاسی
است که برخوردارکردن جمهور مردم از حقوق شهروندی ،بنابراین ،حق
شرکت آنان را در اداره جامعه خویش ،هدف خویش کنند .لذا ،باید که

دانش و فن را در بیمحل کردن قدرت مصلحت ساز بکاربرند .در
حقیقت،

 .3133علم با حق تقابل نمیجوید مگر اینکه مدار علم بسته باشد .بسته

بودن مدار علم گویای بیشتر بودن نسبت ناعلم به علم است .از اینرو،

سازمان سیاسی سازگار با برخورداری جمهور مردم از حقوق شهروندی ،نه
نا علم که علم را روش میکند .بنابراین ،همواره مراقبت میکند که علم
مداربسته ،بیشتر ناعلم ،را روش نکند .عالمت بس نمایانش نیز این

است که ،بنابر ناعلم ،مصلحت همواره مقدم بر حق و حاکم برآن

است .و

 .3132با روش شدن علم و فن ،زبانی که سازمان سیاسی بکار میبرد ،زبان
آزادی میشود .در حقیقت ،این زبان جانشین «زبان عامه پسند و عامه
فریب» میشود .ویژگیهای زبان فریب در کتاب عدالت اجتماعی تشریح

شدهاند ( ، )116در اینجا فهرستشان میکنم:

الف .مشخصه عمومى «زبان عامه پسند وعامه فريب» ايناست كه قابل
بکاربردن ازسوى همگان نيست وپرتناقض است .درست به عكس زبان

علم كه هركسى مى تواند بکارش برد.
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بدين قرار ،هرحقى وهر وظيفهای که عمل به حقی نباشد وهر مسئوليتى

كه همگان نتوانند ازآن برخوردار شوند ،يا درعهده فرد فرد انسانها نباشد،
از مرامى كه خود را روشى براى همه ،درهمه جا و همه زمانها ،تبليغ مى

كند ،نمىتواند باشد .پس ،حقى كه فردى ،گروهى ،ملتى ،نژادى ازآن
برخودار و ديگران ازآن محروم شوند ،ناحق و فرآورده زبان"عامه پسند

وعامه فريب" است؛

ب .رايج ترين روش دستكارى امرهاى واقع است .در حقیقت ،زبان

«عامه پسند وعامه فريب» ترجمان واقعيتها نيست ونمىتواند باشد.
توضيح اينكه زبان فريب يا برداشتى ازجريان اموراست ويا انديشه
وسياستى است كه تحول يا اصالحى را وعده مىدهد؛

ج .باوراندن این دروغ است که ثنویت در ذات هستی و یا دست کم در
ذات عقل است  .بدین فریب ،انتقال رهبری به بیرون از انسان ،یعنی به

قدرت ،پذیرفته میشود؛

د .ایجاد باور به ناتوانی خود و توانائی قدرت :باور به ناتوانى خويش
وتوانائی قدرت ،بنوبه خود ،عامل ترس ازتجربه است .انسانى كه ازتجربه

مىترسد ،آسان مىپذيرد خود را دراختيارعاملى بگذارد كه توانائى رساندن
او را به هدف دارد .اينسان« ،توده»هاى بزرگ انسانى آلت مىشوند .و

ه .پنج خاصه باال را بدون منطق صوری نمیتوان بکار برد  .چرا که بدین
منطق است که چشم عقل در صورت خیره میشود و نه هم از واقعیت که

از تمامی هستی غافل میگردد.

بدینقرار ،سازمان سیاسی که علم و فن را روش میکند ،زبانی با ویژگی

های زبان فریب را بکار نمیبرد ،زبان آزادی و زبان علم را بکار میبرد .و
 .34از تغییرهای بزرگ که علم و فن  -بخصوص از زمانی که مدار باز
جستهاند – بوجود آوردهاند ،تغییر رابطه اعضای یک سازمان سیاسی با
رهبری آناست:
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 .3433بنابراین که دلیل علم بودن علم در خود آناست ،برای اعضای یک

سازمان این امکان پدیدآمدهاست که دلیل صحت قول رهبران را نه در آنها
که در علم بجویند .وسائل ارتباط جمعی ،هرگاه خدمتگزار دموکراسی
باشند ،دستیار جمهور مردم در نقد قول رهبران به محک علم ،میشوند.

این تحول بس تعیین کننده نه تنها به روش شدن بیش از پیش علم و فن
کمک میکند و از آن مدد میستاند ،بلکه سلسله مراتب بر محور قدرت
را بیمحل میکند .و

 . 3432هرگاه اعضای سازمانهای سیاسی سنجیدن قولها به علم را روش
کنند ،دوکار مهم را از عهده بر میآیند :یکی اینکه زیانبارترین سانسورها

را از میان برمیدارند .خود وسیله ارتباط جمعی میشوند و جمهور مردم را
از حقیقت و واقعیت آگاه میکنند و دیگر اینکه وسائل ارتباط جمعی در

خدمت قدرت را ناگزیر میکنند به خدمت حقوق انسانها و حقوق جمعی
آنها درآیند ،اگر نه بیاعتبار بگردند و از زیان رسانیشان کاسته گردد .و

 .35هرگاه سازمانهای سیاسی علم و دانش را روش کنند ،این دو دستیار
بزرگ انسان در برخورداری از خودانگیختگی خویش میشوند:

 .3533تجدد ( )modernitéبنابر اینکه که خود را ضد سنت و حانبدار
خردمداری و «خرد خودبنیاد» و «خرد خودمحور» میخواند ،ترجمان
ثنویت تک محوری و مدار بسته بود .سرانجام ،ویرانی را ببیشتر از
سازندگی کرد و هماکنون مصرف بر تولید فزونی دارد و دو سوم تولید نیز
ویرانگر است .از اینرو ،مورد انتقاد قرارگرفت .خواه آنها که با «پسا
مدرنیته» موافق نیستند و چه بانیان آن ،مدرنیته را سزاوار انتقاد می

دانند( .)117از اینرو ،سازمانها اگرهم خردمحور شدهاند ،خودانگیخته
و محل فعالیت خودانگیخته اعضاء نگشتهاند .محور شدن قدرت در

زندگی فردی و جمعی ،زندگی را کمتر خودانگیخته و بیشتر دستوری کرده
است .در سازمانهای سیاسی و دیگر بنیادها ،زندگی و فعالیتهای دستوری
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بیشتر نیز هست .ازاینرو ،علم و دانش که اینک در دستوری کردن زندگی

بکار میروند ،سزا است که در سازمانهای سیاسی در خود انگیختهترکردن
زندگی و فعالیت اعضاء کاربرد پیداکنند .بنابراین،

 .3532رشد در معنای خودانگیختهتر شدن زندگی میباید برجای رشد
قدرت نشیند .به سخن دیگر ،علم و فن دوکار را باهم تصدی کنند:

بازترکردن مدار خویش و بازترکردن مدار عقلهای انسانها .بدین دوکار،

زندگی خودانگیختهتر میگردد .و

 .3531بنابراین که میزان خودانگیختگی در هرجامعه ،اندازه خالقیت آن

جامعه را بدست میدهد ،سازمانهای سیاسی ،بمثابه الگو ،میباید مراقبت
کنند که میزان خودانگیختگی اعضای آنها ،از میزان خودانگیختگی در
جامعه بیشتر باشد .و چون پیشنهاد سیاست علمی و فنی برعهده آنها است،
برآنها است که آن سیاست آموزش و پرورشی را برای جامعه بسنجند که

سبب شود ،در مؤسسههای آموزشی ،خودانگیختگی دانشآموزان و
دانشجویان به حد مطلوب میل کند .بدینقرار،
 .36سازمانهای سیاسی که علم و فن را روش میکنند ،در همانحال که
تشخیص عقالنی از غیر عقالنی را نه بر عهده قدرتمداری که برعهده علم

میگذارند و در قبال غیر عقالنیها همان روش را بکار میبرند که در بند
 31بدست داده شد ،مراقبت میکنند که

 .3633چون مدار باز علم با مدار بسته عقل سازگار نیست و بستن مدار
علم ناسزا و بازکردن مدار علم سزا است ،علم را تجزیه نکنند .در حقیقت،
درحال حاضر ،سازمانهای سیاسی قدرتمدار ،جزئی از علم و فن که بکار

بسته نگاه داشتن مدار عقلها و تحصیل قدرت و ماندن در قدرت میآید،

را روش کردهاند .تجزیه کردن علم ناعلم کردن آن و ناعلم را علم انگاشتن

است و چماق کردن آناست ( .)118کاربایسته ،روش کردن تمام علم و
فن است .بنابراین،
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 .3632علم نسبی را علم قطعی کردن و به خدمت قدرت درآوردن نیز،
ویرانگرترین کاربرد را به علم و فن بخشیدن است .استبدادهای فراگیر،
از «علمالیقین» انگاشتن علم نسبی و ،بسا ناعلم ،مشروعیت میستاندند

و میستانند .بنابراین ،هرسازمان سیاسی که علم و فن را روش میکند باید
آن را نسبی و انتقاد پذیر بداند .و

 .37بر سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی است که بدانند :حق ذاتی و توانائی
انتقال ناپذیر و علم و فن قابل انتقال هستند .بنابراین،

 .3733انتقال ناپذیری حق و توانائی ذاتی ایجاب میکند که علم و فن

روش برخورداری از حقوق و افزودن بر توانائیها بگردند .به سخنِ روشن،
از دانش رهبران به اعضاء سودی نمیرسد .یک رأس آلت باز و یک بدنه

آلت نیز دموکراسی را گرفتار فساد میکند .پس باید بنا را بر انتقالپذیری
علم و فن و بکاربردنش در برخورداری از حقوق و افزودن بر توانائیها

گذاشت .و

 .3732بنابراین که انسان مجموعهای از استعدادها و فضلها است و با
توجه به اینکه دانشها و فنون شتابان برهم افزوده میشوند و متخصصان
نیز توانا به ازآن خود کردن علم موضوع تخصص خود نیز نمیشوند ،دانش
و فن درکار از میان بردن جامعیت انسانند .از اینرو ،بجا است که

سازمانهای سیاسی و غیر آن ،محل بازیافتن جامعیت انسان بگردند و دانش

و فن روز ،بکاربردن همآهنگ استعدادها و فضلها را میسر کنند .جامعه

مدنی برای آنکه بتواند نقش خویش را بمثابه رکن دموکراسی از عهده
برآید ،باید مجموعهای از بنیادها بگردد که ،در آنها ،انسانها بمثابه

مجموعهای از استعدادها و فضلها رشد میکنند .و

 .38باز شدن مدار علم و فن برداشتن مرزهائی که قدرت ایجاد کرده را

ممکن میکند .افزون بر از میانبرداشتن تبعیضها و سلسله مراتب بر محور
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قدرت ،روش کردن علم و فن ،جاذبه و دافعه رهبری در دموکراسی را دیگر

میکند:

 .3833اینک که مدار علم باز میشود و بکاربردن «علم» در توجیه تقابل

و دشمنی ،جای خود را به بکاربردن علم در توجیه جذب کردن و آشتی و

دوستی میدهد ،بر سازمانهای سیاسی است که موازنه عدمی را اصل راهنما

کنند .به سخن دیگر ،در همه ابعاد واقعیتی که جامعهاست ،توحید را

جانشین تضاد بمثابه اصل راهنما کنند .بنابراین،

 . 3832عدالت را میزان بشناسند .میزانی که ،همه روز ،پندارها و گفتارها
و کردارها را باید بدان سنجید .سیاستها بهنگام سنجیدن و به وقت به اجرا

گذاشتن به روش تجربی ،را باید با این میزان سنجید.

 .3831استعداد رهبری را همگانی دانست و رابطه قدرت میان «نخبهها»
و اعضای سازمان و جمهور مردم را با رابطه استعداد رهبری با استعداد

رهبری ،بیشتر با رابطه انسان جامع با انسان جامع جانشین کرد .بهسخن
دیگر ،در سازمان ،بنا را بر دموکراسی شورائی گذاشت و به یمن انتقال

دانش و فن ،این دموکراسی را برقرار کرد .و

 .3834بنابراین که سازمانها سیاسی و غیر آنها در حقوق شهروندی و

حقوق جمعی اشتراک دارند ،هم بیشتر کردن اشتراکها در ارکان
دموکراسی و هم رشد در استقالل و آزادی بر میزان عدالت اجتماعی و

استقرار دموکراسی شورائی را هدف میکنند .و

 . 3835باز شدن مدار علم ،بازیافتن اندیشه راهنمائی را آسان میکند که
بیان استقالل و آزادی است .اینک زمان این اندیشه راهنما است .سازمان

های سیاسی که این و آن مرام قدرت را اندیشه راهنما کردهاند و گرفتار بن

بست شدهاند ،جز با راهنما کردن بیان استقالل و آزادی ،از بنبست بیرون

نمیآیند .هرچند حق یکی است و یک تعریف دارد ،اما بنابر اینکه
برداشتها از آن یکی نیستند ،پس ممکن است بیانهای استقالل و آزادی
راهنمای سازمانها گوناگون شوند .هرگاه حق اختالف با حق اشتراک هم
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زمان بکار روند و جریانها آزاد اندیشهها و دانشها وفنها و اطالعها
برقرار باشند ،اشتراکهای این بیانها بیشتر و بیشتر میشوند.

 .32سازماندهی بر وفق خودانگیختگی:
تغییر رابطه انسان و بنیاد ،از جمله بنیادها که در دموکراسیها ،رهبری

را برعهده دارند ،به ترتیبی که بنیاد وسیله و انسانها رهبری کنندگان
بگردند ،همان انقالبی است که سازماندهی بر وفق خودانگیختگی انسان

را میسر میکند .باوجوداین ،دموکراسی و رشد آن نیاز دارد به اینکه

سازماندهیها چنان انجام بگیرند که رهبری همواره کنش و تا ممکن
است ،واکنش نگردد:

 . 3هرگاه کنش کس یا سازمانی حق باشد ،از سه کار دیگری ایا دیگران
در قبال کنش او ،دو کار واکنش میشوند :

 .333دیگری نیز به حق عمل میکند .میان این دو ،حق رابطه برقرار می

کند .کنشهای این دو واکنشهای یکدیگر نیستند .زیرا هردو به حق عمل
میکنند .درحقیقت ،الگوهای یکدیگر در عمل به حق میشوند و رابطه
شان نیز رابطه حق با حق میشود؛

 .332دیگری یا سازمان رقیب زور درکار میآورد .بکاربرنده زور ،واکنش
شدهاست .زیرا کنش حق را بر نمیتابد .بدینخاطر که مزاحم قدرتی می
انگارد که گمان میکند ،دارد و یا میخواهد پیدا کند.

 .331دیگری یا سازمان رقیب بیتفاوت بماند .بیتفاوت ،هرگاه عارف
به حقوق خود بود و بدان عمل میکرد ،بیتفاوت نمیشد .بدینقرار ،بی

تفاوتی ،در دو وقت ،محل ومعنی پیدا میکند:
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● وقتی دیگری و یا سازمان رقیب نه میخواهد عمل به حق کند و نه موقع
را مساعد واکنش زورمدارانه میبیند .و یا،

● وقتی مردمی میان دو رهبری قرار گرفته باشند ،یکی عمل کننده به حق
و دیگری زورگو و نخواهند میان حقمدار و قدرتمدار انتخاب کنند.

بدینقرار ،بیتفاوتی واکنش است .رفتار بیتفاوت ،دوبار واکنش

است :او به حقوق خویش عمل نمیکند و با عملنکردن به حقوق
و دفاع نکردن از حقدار در برابر زورگو ،دستیار زورگو میشود.

بدینخاطر است که بیشترین زیان را بیتفاوتها میکنند .در
حقیقت ،هرگاه «بیتفاوتها» نبودند ،زورگوها اقلیت کوچکی بیش

نمیشدند .هرگز بر دولت دست نمییافتند و بسا از بیماری زورگوئی
درمان میشدند .و
 .2هرگاه کنش کسی زور باشد -که به ضرورت واکنش یک کنشی است
چرا که تنها در مقام واکنش نشان دادناست که نیرو در زور از خود

بیگانه میشود ،-دیگری نسبت به این «کنش» ،یکی از سه کار را می
کند:

.233کار اول را کسی میکند که بر حق عمل میکند .او یکی از دو روش

را بکار میبرد :عمل به حق بدون نقد عمل ناحق .بدینخاطر که الگوی
عمل به حق شدن را کافی میداند .و یا ،نقد عمل ناحق به قصد تشخیص

چند و چون ناحق و پیشنهاد روش باز گشتن به حق به کس و یا سازمانی
که مرتکب عمل ناحق شدهاست.

.232کاردوم را زورمدار میکند :واکنش میشود و زور را با زور ،ناحق را
با ناحق ،پاسخ میدهد .میزان تخریب بستگی به شمار واکنشهای دو طرف

دارد.
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.231کار سوم را «بیتفاوت» میکند :به حق عمل نمیکند ،بنابراین ،به

ناحق عمل میکند .در برابر زور زورگو ،منفعل میماند .یعنی خود را در

اختیار او قرار میدهد .دستکم در حد میدان دادن به قدرتمدار.

بدینقرار ،هرگاه سازمانهای سیاسی واکنش شدن را برخود روا نبینند و

همواره کنش باشند ،دموکراسیها از فسادها مصون و در جهت مردم
ساالری شورائی تحول میکنند .اما،
 .1کنش شدن و واکنش نشدن نیاز به خودانگیختگی دارد .چراکه واکنش

خودانگیخته ممکن نیست .بهاین دلیل که کنشی باید باشد تا واکنشی محل

پیدا کند .واکنش با کنش ،یک مدار بسته بوجود میآورد و کنشی که
واکنش برمیانگیزد ،نه عمل به حق که بکاربردن زور است.

در سطح رابطه در درون یک سازمان سیاسی و غیر سیاسی و در سطح

رابطه فرد با فرد نیز ،فراوان مثالها از کنشها و واکنشها که به متالشی
شدن یک سازمان ،یک خانواده و تبدیل شدن دوستی به دشمنی ،شدهاند،

وجود دارند :کنش نادرست (= زورمدارانه و در واقع واکنش) هرگاه
واکنش منفعل (= تن دادن به زور زورگو) و یا فعال (= زور را با زور
پاسخ گفتن یا نادرست را با نادرست پاسخ گفتن) ،بدون کمتر

تردید ،واکنش بر اصل ثنویت تک محوری است و دوستی را به
دشمنی بدل میکند و سازمان و خانواده را از هم می پاشد و دوستی

را دشمنی میگرداند .

هرگاه واکنش با کنش جانشین شود،کار نادرست ،موضوع تحقیق می

شود .پس از آنکه شناخت کاملی از آن بدست آمد ،روش تصحیح آن

اندیشیده میشود .در محیط دوستی (= بدون حضور زور) ،روش تصحیح

بهاجراگذاشته و کار نادرست درست میشود .

بدینقرار ،هر عملی که بنمایه آن زورباشد ،به ضرورت ،واکنش

است .توضیح اینکه،کنش با واکنش ،از یک جنس نیستند .بنمایه
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واکنش همواره زور است .اما کنش وقتی حق است ،خالی از زور است.

آیا کنشی که مایه آن زور باشد ،وجود دارد؟ نه .چراکه عقل وقتی
ابتکار میکند استقالل و آزادی دارد .نیرو هم در حالت طبیعی

ویرانساز نیست و نیازهای حیاتی انسان را بر میآورد .در مقام ابراز
واکنش ،آدمی نیرو را در زور ازخودبیگانه میکند .بنابراین ،هرزمان

«کنشی» را مشاهده میکنیم که بنمایه آن زور است ،نباید تردید

کنیم که واکنش کنشی است که اگر بنمایه آنهم زورباشد ،باز
واکنش کنشی دیگر است .و ...

بر همه خوانندگان است که تجربه کنند و به تجربه دریابند که کارآترین

محک برای تشخیص کنش از واکنش ،وجود زور در عمل است .این
محک را دقیقتر میکنیم هرگاه بدانیم واکنش وقتی جز تخریب هدفی
ندارد ،شامل هیچ راهحلی نیز نیست .پس وقتی خمیرمایه عملی زور بود و

واجد راهحلی نیز نبود ،عمل واکنش است و هدفی جز تخریب ندارد.

بسا میشود که آدمی میتواند بر واکنش زورمایه خویش غلبه کند،

خودانگیختگی را بازیابد و بهدنبال راهحلی شود که تصحیح غلط
است .این بازگشت از واکنش به کنش ،ترجمان رها شدن عقل از

بند زور و بازیافتن استقالل و آزادی خویش است.

 .4بنابراینکه عقل خودانگیخته کنشکار و عقل قدرتمدار خویشتن را
از کنش محروم و واکنشکار میشود ،میتوان تفاوت رهبریها را بنابر

خودانگیختگی از یکدیگر تمیز داد:

 .433رهبری که قدرت را هدف ،بنابراین ،روش میکند – قدرت روشی

جز زور ندارد و نمیتواند داشته باشد  ،-ناگزیر «تضادباور» میشود و

مدار بسته جبر پذیرفتن یکی از دو ضد و حذف ضد دیگر را برای خود و
دیگران بوجود میآورد« .تضادباوری» بسا به بیماری «تضادزدگی» می
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انجامد .سازمانهای سیاسی که قدرت را هدف مبارزه سیاسی میشناسند،

اینسان عمل میکنند:

تکرار باید کرد که عقل قدرتمدار چون کار خود را با تضاد سازی به

قصد حذف ضدی که میخواهد حذف کند ،شروع میکند ،نیاز پیدا می

کند به ضد گرداندن کس یا اندیشه و نظری با کس و یا اندیشه و نظری که

میخواهد بپذیرد و یا بپذیراند.از اینرو ،به هریک از کس و یا نظری که
میخواهد قبول کند و نیز به هر یک از کس و یا هویتی که میخواهد
حذف کند ،هویتی را میدهد که ندارند .بدون دستکاری در واقعیت

نمیتواند دو ضد بسازد .زیرا ممکن نیست بتوان دو واقعیت را همان

سان که هستند با یکدیگر مقایسه صوری کرد .یکی را پذیرفت و
پذیراند و دیگری را تخریب و حذف کرد .در حقیقت ،واقعیتها

همانسان که هستند ،با یکدیگر ،مدار بسته ضدین را تشکیل نمی

دهند .بنابراین ،نمیتوان در قیاس صوری بکارشان برد و خویشتن

و دیگری را به جبر «انتخاب» میان این یا آن گرفتار کرد .از اینرو،
باید آنها را دستکاری کرد تا ضد یکدیگر بگردند.

رایجترین مورد «تضادزدگی» جعل هویت برای شخص و یا شخصیت

و یا سازمان و یا دین و یا علم و یا...است که بیمار میخواهد چماق کند

و جعل هویت برای شخص و یا شخصیت و یا سازمانی و یا دین و یا علم
و یا...است که باید تخریب شود .آنگاه ،نوبت بکاربردن قیاس صوری

برای مقایسه دو شخص و یا دو شخصیت و یا دو سازمان و یا علم و دین

می شود .نتیجه ،تخریب شخص و یا شخصیت و یا سازمان و یا دین و یا

علم و یا ...است که تضادباور و یا تضادزده درپی تخریب او است .دو

مثال:

● ماکس وبر براین بود که علم میآید و دین میرود .الئیسیته و سکوالریسم
نخستین که ضد دین بودند ،نیز براین نظر بنا گرفتهبودند که دین به گذشته

تعلق دارد و حق حضور در «عرصه عمومی» را ندارد .اما این ادعا که دین
543

علم نیست و متعلق به گذشتهاست ،هویتی است که ماکس وبر و الئیک و

سکوالر به آن دادهاند .علم را وسیله حذف دین از «عرصه عمومی» کردن،
باز جعل هویت برای علم بقصد حربه کردن آناست .زیرا علم بکار توجیه

راندن دین از زندگی جمعی و فردی گرفته شدهاست .نتیجه ایناست که
چون کار علم نفی و حذف و نه نقد است ،پوشش قدرتی میشود که بکار

میرود تا که «عرصه عمومی» به تصرف ضد دینها درآید .بدینسان،
«علمباورانِ» ضد دین آن باور و این ضدیت را وسیله قدرتمداری خویش

میکنند .خود و هرکس را که فریبشان را میخورد ،در مدار بسته «علم
آینده و دین گذشتهاست ،علم به صحنه بیاید و دین از صحنه برود» ،زندانی

میکنند .تناقضها را نیز نمیبیند:

 تناقض اول :زمان تعیین کننده صحیح و نا صحیح و تمیز یکی از دیگرینیست .دلیل صحت علم در علم و دلیل صحت دین نیز در دین است .رفع

تناقض به ایناست که چون صحت و سقم علم و دین را در خود آنها باید
سراغ کرد ،چماق زمان را باید کنار گذاشت و علم و دین را نقد کننده و

نقد پذیر شمرد.

 تناقض دوم :نسبت علم و دین به یکدیگر ،نسبت تضاد ،تضادی کهحلش در گرو حذف یکی از دو ضد باشد ،نیست .هرگاه مدار هردو باز

باشد ،مددکار یکدیگرند .اگر مدار دین بسته (= بیان قدرت) و مدار علم
نیز بسته باشد ،باز علم نمیتواند دین را از عرصه براند .زیرا نخست باید

مرام شود و زوردرکارآورد تا که رقیب خویش را از صحنه براند .اما
هرگاه چنین کند ،خود از جنس دین شدهاست .همانسان که

مارکسیسم – لنینیسم – استالینیسم در روسیه و پوزیتویسم در غرب
خویشتن را علم خواندند و مرام شدند .حل این تناقض نیز به این

است که نقد درکارآید و هم دین و هم علم را از مدار باز برخوردار
کند.
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● الئیسیته آشتیجو ( )113و «پساسکوالریسم» حاصل رسیدن به این

نتیجه است که علم دین را از عرصه نراندهاست .بنابراین ،جانبداران

الئیسیته آشتیجو و پساسکوالریسم میپذیرند که دین وارد صحنه شود.

اما همچنان دولت باید الئیک و سکوالر بماند ( .)131باوجود این ،مدار
باز نمیشود ،نیمه باز میشود .توضیح اینکه

 دولت الئیک ،بیمرام نیست .پس این حکم که دولت باید الئیک و یاسکوالر بماند یعنی اینکه هژمونی همیشگی باید از آن مرام دولت باشد.

رابطه این مرام با دین ،رابطه دو اندیشه راهنما نیست ،رابطه این دو با
قدرتاست .هرگاه بخواهیم تناقض را حل کنیم ،قدرت را باید از میان

برداریم :دولت نباید مرامی جز حقوق انسان و حقوق شهروندی او
و حقوق جمعی جامعه داشته باشد (.)133

 هرگاه رابطه دولت مراممند و دین ،رابطه ستیز و سازش باشد و دموکراسیرا نظامی بشماریم که ،درآن ،گذر از ستیز به سازش میسر است (،)132

دین و مرام دولت در مدار بسته ستیز و سازش زندانی میشوند .قدرتی که

اندیشه راهنمای توجیهگرش دین نیست ،زور درکار میآورد تا تفوق خویش
را تحمیل کند .نتیجه ،وضعیتی است که غرب یافتهاست .حل این تناقض
نیز به ایناست که مدار بسته «ستیز و سازش» باز شود :دولت مرامی غیر

از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق جمعی جامعه نداشته

باشد.

 .432عقل خودانگیخته نسبت بههیچ کنشی ،واکنش نشان نمیهد .وقتی

هم بنمایه کنشی زور است ،باز واکنش نمیشود .آنرا موضوع کار میکند.
بکاربردن این روش در مثال باال( ،رابطه علم و دین و الئیستههای قهر و

آشتیجو و سکوالریسم و پساسکوالریسم) ،چنین میشود:

● نقد یعنی جدا کردن سره از ناسره و سره کردن ناسره را روش میکند و
این روش را در بازکردن مدار اندیشههای راهنما و علم بکار میبرد :موازنه

عدمی را اصل راهنما و نقد را روش میکند؛
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● و با اصل راهنما کردنِ موزانه عدمی و روش کردن نقد ،مدارهای
علم و دین را باز و ایندو را دستیار یکدیگر میکند؛

● حذف کردن را واکنش شدن میداند و جای آن را به قابل پذیرش کردن
از راه نقد میدهد .چنانکه به یمن نقد ،دولت را خالی از هر مرام و
پر از حقوق میکند؛

● چون میداند که حتی بیان قدرتی از نوع توتالیتر ،بهیمن نقد ،میتواند
از قدرت زوده شود ،پس جانبدار ستیز دین با دین و دین با علم و دین با

ایدئولوژی نیست .اصل «دین شما شمارا و دین من مرا» را میپذیرد
()131؛

● قدرت را بعنوان هدف و روش با استقالل و آزادی بعنوان هدف
و روش جانشین میکند .بنابراین ،دین بمثابه بیان استقالل و آزادی
را با قدرت ناسازگار میداند و قائل به جدائی آن از قدرت (دولت و
هر سازماندهی برمحور قدرت) است  .و

● موافق آزادی کامل بیان و سانسورزدائی کامل ،بنابراین موافق برقرار شدن

جریانهای آزاد دینها و اندیشهها و دانشها وفنها و هنرها و اطالعها
است.
 .5اگر دولت نباید مرام داشته باشد و باید در خدمت حقوق باشد ،سازمان
های سیاسی مراممند هستند .هرگاه ،در سازماندهی ،بنابر خودانگیختگی

سازمان و اعضای آن باشد ،اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی میشود و

ابتکار و خلق کار همه روزه سازمان و اعضای آن میگردند:

 .533شفافیت و سرراست بودن ویژگی هر ابتکار و هر خلقی است .پس،
شفافیت و سر راستی هرپندار و گفتار و کرداری گویای خودانگیختگی

عقل و ابتکار و خلق بودن آن پندار و گفتار و کردار است .و
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 .532در ابتکار و ابداع و خلق قیاس صوری محل پیدا نمیکند .بنابراین،

درکار نیامدن تبعیض ،گویای برخورداری هر فعالیت سازمان از صفت

خودانگیختگی است .و

 .534وفای به عهد با حق روش مداوم سازمان و اعضای آن میشود .از آن

جا که تنها قدرت (=زور) عهد را میشکند ،عهد شکن جز با غافل شدن

از خودانگیختگی خویش و زوردرکارآوردن ،نمیتواند عهد بشکند .و
 .6بنابراینکه اعضای سازمان را همکاری علمی و هدفی بایکدیگر پیوند

میدهد که جامعیت جستن انسان خودانگیخته است و بنابر اینکه ماندن
و یا نماندن در یک سازمان و یا در یک جبهه ،همواره ،مسئله هر سازمان
و هر جبهه است ،حل مسئله بر وفق خودانگیختگی (= واکنش نشدن)،

ضرور میشود:

برای مثال ،اگر کسی ازدواج کرد و یا وارد سازمانی شد و دید محور

خانواده و یا سازمان زور و روش آن خشونت است ،آیا خارج شدن از آن،

کنش است و یا واکنش؟ هرگاه منطق صوری درکارآوریم ،پاسخ به این

پرسش واکنشی «اجتناب ناپذیر» میشود .اما اگر بنا را بر عبور از صورت
به محتوی بگذاریم و با واقعیت رابطه مستقیم برقرارکنیم ،یعنی خانواده و

یا سازمان را موضوع کار کنیم ،پاسخ جزاین میشود:

 . 633وارد شونده در خانواده و یا شرکت و یا سازمان ،نمیدانستهاست که
مرام ،مرام قدرت است و یا دانسته وارد آن شده اما ،در جریان زندگی در

جمع ،پیبردهاست که اندیشهراهنما بیان قدرت و توجیهگر خشونتاست
و جز در ویرانگری کاربرد ندارد .بنابر این فرض ،هرگاه او برحق بایستد،

یکی از سه امر اتفاق میافتد:

● او را اخراج میکنند و بدینکار ،ماهیت زورپرست اخراج
کنندگان برهمگان آشکار میشود که خود بسی سودمند است .و یا
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● زورگو خانواده و شرکت و سازمان را ترک میکند که باز بسی
سودمنداست .زیرا برهمگان آشکار میکند که زورگو رابطه حق

باحق را برنمیتابد و در رابطه زوربازور برای خود موقعیت متفوق

میطلبد.

● نادرستی مرام زور و رویهکردن خشونت بر عضو و یا اعضای دیگر
آشکار میشود .و مرام و روش و هدف را باهم تغییر میدهند .

 .632هرگاه وارد شونده در یک ازدواج ،یا یک سازمان سیاسی ،نادانسته

وارد شده و آنرا همان نیافتهباشد که میپنداشتهاست ،بر او است که بداند:
ورود او در جمع ناشناخته ،بدون روشکردن خشونت میسر نبوده

است .بنابراین ،او ،آگاه یا ناخودآگاه ،خشونت بکاربردهاست و

روش او میگوید که اندیشه راهنمای او بیان قدرت است .باز ،روش
بایسته ،شناختن حق و ایستادن بر حق است .این ایستادن برحق

هم خود او را از قدرتباوری میرهد و هم یکی از سه نتیجه باال را
ببار میآورد.

 .631اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی و روش خشونتزدائی است.
در سازمان و یا جنبش (مثال انقالب ایران) ،همگان شرکت دارند .اما در

عمل ،معلوم میشود ،بخش قدرتمدار ،مرامی دیگر در سر دارد و جز به

تصرف قدرت نمیاندیشد .در این وضعیت ،اگرهم از آغاز ،روشی
بکارنرفته باشد که در هر ابتلی و آزمایش موفق باید بکاربرد (ایستادن

برحق و تن ندادن به خشونت و روشکردن خشونتزدائی) ،هر زمان که
پرده فریب درید ،باید روشی را بکاربرد که موفقیت آزمون را قطعی می

کند :جدا نشدن از حق و ایستادن برحق یعنی جز حق نکردن و
نگفتن و شفاف کردن ابتلی و جامعه را محل انجام ابتلی گرداندن

و ماهیت زورپرست نقاب پوش را بر مالء کردن .

در هر دو مورد ،شناختن و بکاربردن روشهای خشونتزدائی و نقد

مرامی که خشونت را ترویج میکند بیشترین کارآئی را دارد .و
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 .7تقسیم زمان به گذشته و حال و آینده و تقسیم مکان به اینجا و آنجا و
مرزبندی قومی و ملی و نژادی و ...واکنشها هستند و ناقض خودانگیختگی

عقل .ازاینرو ،رهبری که نخواهد از خودانگیختگی غافل شود ،بهسخن

دیگر ،بخواهد «کنشکار» بماند ،سزا است رابطه دیگری با زمان و مکان
برقرارکند و در بند مرزها نیفتد:

ن عمل انسان و یا سازمان خودانگیخته ،نه بواسطه
 . 733با زمان و مکا ِ
قدرت که بطور مستقیم رابطه ،برقرار میکند:

● آنچه در اختیار یک نسل قرار میگیرد و به یمن خودانگیختگی میتوان
با آن رابطه مستقیم برقرارکرد ،حاصل کار نسلها است .هر نسلی ،این داشته

را دارد .ماندن درآن ،با خودانگیختگی انسان ناسازگاراست زیرا به

معنای چشم پوشیدن از ابتکار و ابداع و خلق است .واگذاشتن این
داشته نیز روا نیست زیرا هم عقل خودانگیخته از صفر شروع نمی

کند و هم خالء را فرآوردههای زور پر میکنند :سلطه فرهنگی این

سان میسر میشود .نقد داشته بهقصد سرمایهکردنش ،کاری است که

با خودانگیختگی عقل سازگار است .و

● خودانگیختگی تعیین هدف را ایجاب کند .هدف درآینده تحقق

پیداکردنیاست .بدینسان ،عقلی که با زمان آینده قطع میکند ،بیهدف،
بنابراین ،بطورکامل «واکنشکار» میشود .و چون ،برای تعیین هدف
مدت الزم برای تحقق آن ،به گذشته نیازدارد ،گذشته نقد شده را سرمایه

میکند.

● داشتهایکه نقد میشود تا سرمایه بگردد ،در سرزمینی حاصل شدهاست

که وطن خوانده میشود .اما وطن ،منطقهها دارد و با وطنهای جامعههای
دیگر در رابطه است .رابطه مستقیم به واقعیتهای یک منطقه از وطن،

بدون لحاظ کردن واقعیتهای مناطق دیگر و نیز ،بدون لحاظ کردن

واقعیتهای جهان ،خودانگیختگی را ناممکن میکند .ازاینرو ،در مقام
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یک ابتکار «محلی» و نیز در مقام حل یک «مسئله» محلی – همانند
درمان بیماری یک عضو بدن – سازمان سیاسی میباید اثر کار خود بر

مناطق دیگر وطن و بسا جهان را لحاظ کند.

پرسیدنی است که هرگاه این رابطه با زمان و مکان برقرار میگشت،

زیادت مصرف بر تولید و آلودگی محیط زیست و نابرابریهای زندگی سوز
و خشونتی که دامن میگسترد ،ببار میآمدند؟ بدینسان،هرگاه مدار عقل

بطورکامل باز باشد ،بیکران هستی ،پهنای کار و از ازل تا بعد زمان او می

شود .این عقل از خودانگیختگی کامل برخوردار است .رهبری که این
عقل را دارد ،درخور مردم ساالری شورائی است.

 .732روشن است که هرگاه مردم ساکن هر منطقه از وطن ،رابطه باال را با
زمان و مکان برقرار کنند ،دستآوردهاشان یکدیگر را غنی میبخشند.
مرزها از میان برخیزند .در سطح کشور و در سطح جهان ،تضاد جای به

توحید میسپارد و انسانها برخوردار از صلح و برابری ،همآهنگ رشد می
کنند .و

 .8بدیهی است که مصلحت واکنش است .پس مصلحت سنجیدن کار
عقل خودانگیخته نمیشود .عقل قدرتمدار مصلحت را ،بگاه رویاروئی با

حق ،میسنجد برای اینکه جانشین حق کند :مصلحت واکنش قدرتمدار
دربرابر حق است .ازاینرو،

 .833سازماندهی بر وفق خودانگیختگی اعضاء ،مصلحت سازی و حاکم
کردن مصلحت بر حق و حقیقت ،را بیمحل میکند .و

 .832چون اعضای خودانگیخته ،به یمن علم و فن خویش ،با یکدیگر

همکاری حقوقمند با حقوقمند برقرار میکنند ،برای وظیفهای که عمل به

حقی نباشد نیز ،محل نمیماند .و

 .831بنابراین که عقل خودانگیخته خالق است و توجیهگر نیست و توجیه

گری «واکنشکاری» است ،زیرا باید عملی روی دادهباشد تا بتوان آنرا
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توجیهکرد ،سازماندهی بر وفق خودانگیختگی ،توجیهگری را بیمحل می

کند .و

 . 3همچنان باید تکرار کرد که عقل قدرتمدار کار خود را باویرانگری

شروع میکند .اینک از دلیل جدیدی آگاه میشویم که غفلت
ازخودانگیختگی است .چراکه

 .333ویرانگری واکنش است زیرا باید چیزی برای ویران شدن وجود
داشته باشد تا ویرانگری ممکن گردد .و عقل خودانگیخته «واکنشکار»

نیست .و

 .332ابتکار و ابداع و خلق را عقل خود آغاز میکند ،بنابراین ،مستقل و
آزاد است .اما ویرانگری ویرانگر را وابسته میکند .ازاینرو ،سازمان

سیاسی که بخواهد در خدمت مردمساالری ،خاصه مردمساالری شورائی
قراربگیرد« ،برضد» نمیشود .همواره «برای» هدفی میشود که استقالل
و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی است .و
 .31بیاعتمادی به خود ،خویشتن به عقده حقارت و ناتوانی سپردن،

خویشتن را مکلف به عمل به حقوق خویش نشناختن ،مهرطلبی ،گدامنشی،
بیتفاوتی ،اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و ...فعلپذیریها،
بنابراین ،واکنشها هستند .سازمان سیاسی بخصوص باید:

 . 3133محل ترک اعتیاد به تمامی اشکال اعتیاد به اطاعت قدرت باشد.
و

 .3132محل درمان بیاعتمادی و خود ناتوان انگاری و ...باشد .و

 .3131سازگار با خودانگیختگی اعتماد به توانائیهای خویش .پس
سازمان سیاسی میباید محل تمرین اعتماد به توانائی باشد .و
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 .33امید و شادی و شکیبائی از خودانگیختگی جدائی ناپذیر هستند.
هرگاه سازمان محل برقرار کردن روابط قوا نباشد و محل
برقرارکردن روابط حقوقمندان با یکدیگر باشد ،سرای امید و

شادی و شکیبائی نیز میشود .ازاینرو،

 .3333چون ترس واکنش است ،سازمان سیاسی سازگار با
خودانگیختگی ،نه در درون و در رابطه با جامعه ،ترس را دستمایه نمی

کند .و

 .3332امید و شادی و شکیبای را میزان سنجش اندازه خودانگیختگی

اعضاء و فعالیتهای گروههای کار که مرتب تشکیل میدهد ،میگرداند.

و

 .32خودانگیختگی نه تنها ایجاب میکند سازمان علم و فن را روش کند،

بلکه

 .3233خودانگیختگی محک علم و فن بودن «علم» و «فنی»

است که سازمان برآن میشود روش کند .توضیح اینکه هرگاه

«علمی» که روش باشد ،درظن و خیال ناچیز باشد ،الف .خود واکنش و
ساخته عقل «واکنشکار» است .ب .بکار ابتکار و ابداع و خلق نمیآید.
زیرا با بکارگرفتن ظن و خیال جز واکنش نمیتوان ابراز کرد.

و هرگاه علم نظریهای بامدار بسته باشد ،بازبکار فعالیت خودانگیخته

نمی آید .زیرا پیش از نقد و علم شدن و مدار باز پیداکردن ،قالب است و
قالب انسان فعال را فعلپذیر میکند .و

 .3232سازگار با خودانگیختگی ،تجربه شدن روش بدین تعریف
است :درجریان تجربه ،هم روش خود پیوسته نقد میشود و هم

موضوع تجربه نقد میشود و هم دانش و فنی که بکار میرود ،نقد
میگردد.
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 .31نیک که بنگریم میبینیم تجزیه و انتقالپذیری حق و تقدم حقی بر
حقی و بخصوص بیگانگی حق با روش ،واکنشها هستند :وقتی بنااست

کسی از عمل به حق خویش بازداشته شود ،وقتی بنابرفریب میشود و

بکاربردن زور روش رسیدن به حق باورانده میشود ،عقل قدرتمدار یک

رشته واکنشها ابراز میکند .ازاینرو،

 .3133سازماندهی بروفق خودانگیختگی ایجاب میکند که پذیرفته شود:
علم روش علم و استقالل روش استقالل و آزادی روش آزادی و حق
روش حق است .بنابراین ،زور نه روش رسیدن به علم و فن و نه

روش رسیدن به استقالل و آزادی و دیگر حقوق است .و

 .3132حقوق یکدیگر را ایجاب میکنند بنابراین ،مقدم و مأخر کردن
آنها ،حق را ناحق کردن و توجیهگر قدرتمداری کردن است .و

 .3131همانطور که تعیین هر هدف و تجربه کردن روش برای متحقق

کردن آن ،ایجاب میکند مجموعهای از علوم بکارروند ،ایجاب میکند
هیچ حقی تجزیه نشود و مجموعهای از حقوق بکار رود .و

 .34زبان عقل خودانگیخته ،زبان آزادی است با ویژگیهایی که دارد و در

همین کتاب شناسائی میشوند.

 .31بایستگی بدیلِ الگو:
هرگاه از خود بپرسیم آیا یک ملت برجا میماند اگر نسلهای جدید

پدید نیاورد ،پاسخ میدهیم نه .هر جمعی نیز که نتواند تجدید نسل کند،
از میان میرود .اما بدیل تنها نسلی که جانشین میشود نیست ،بلکه نسلی
هم هست که ادامه حیات در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت
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اجتماعی را تضمین میکند .در دموکراسیها ،سازمانهای سیاسی و نیز

رهبران سیاسی که نتوانند بدیل پدید آورند ،از میان میروند .محققان
درجامعه شناسی سیاسی ،عوامل زیر را عوامل انحطاط دانستهاند ،اغلب

مجموعهای از عاملها سبب انحطاط و انحالل حزبهای سیاسی میشود:

● انتقاد ناپذیری علت عمومی انحطاط روشنفکران و رهبران سیاسی و نیز

احزاب سیاسی است و اهل تحقیق هربار این عامل را خاطر نشان کردهاند
()134؛

● انحطاط بلحاظ ازخودبیگانه شدن اندیشه راهنما ،ولو بیان قدرت،
بخاطر انطباقجوئی با قدرت ،بنابراین ،همراه شدن با انحطاط اخالقی و

توجیهگر این انحطاط گشتن .بکاربردن دروغ برای خوب جلوه دادن مرام،

رایجترین انحطاطهای اخالقی ناشی از انحطاط اندیشه راهنما است
()135؛

● انحطاط بلحاظ رشد نکردن مرام و از دست رفتن کارآئی آن .احزاب

کمونیست اروپائی ایدئولوژی با مدار بسته داشتند و از ابتدا قالب بودند و
واقعیتی که مردم هستند در این قالب شکل نگرفتند؛

● انحطاط بلحاظ بسته بودن نظام سازمانی .گرایشهای راست و نیز

«چپ» قدرت محور ،هم گرفتار نارسائی سازمانی و هم گرفتار نارسائی
ایدئولوژی شده و گرفتار انحطاط گشتهاند؛

● انحطاط بلحاظ رشد علمی و فنی بدینخاطر که افراد را خواهان

مشارکت میکند و آنها را از تن دادن به فرمانبری باز میدارد؛

● انحطاط بخاطر اینکه فعالیت بعنوان عضو یک حزب سیاسی وقتگیر
و پر هزینه است و تحول به دوران ماوراء صنعتی ،آنرا بیحاصل کرده

است .حزبهای سازگار با وضعیت جدید آنها هستند که میتوانند «حرفه

ایهای سیاست» را به استخدام خود درآورند و تعداد کافی نامزد برای
انتخابات گوناگون دراختیار داشتهباشند و نیز بتوانند قوای مجریه و مقننه
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را تصدی کنند .و در تهیه برنامه عمل ،ایدئولوژی بمثابه قالب ،مانع کارشان

نشود؛

● انحطاط بلحاظ ناتوانی از تجدید نسل :اینگونه حزبها نتوانستهاند خود
را با نقش نسل جوان که بازکردن نظام اجتماعی است ،بهقصد تواناکردنش
به فعال کردن نیروهای محرکه درخود ،سازگارکنند؛

● انحطاط بلحاظ جدا شدن کامل از جامعه مدنی و سکنیگزیدن در سرای

قدرت .دو دسته سازمانهای سیاسی بدین انحطاط دچار شدهاند :آنها که

دولت را تصدی کرده و بهتدریج ،سازمانی را جستهاند که اعضای حزب

را آلت میگرداند .سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو ،سرانجام در
درون اینگونه سازمانها ،حذف کردن و انشعاب کردن را روزمره گردانده

است؛

● انحطاط بلحاظ گرفتار شدن به سرطان فساد و یا خیانت به کشور،
بنابراین محکوم شدن در دادگاه وجدان اخالقی جامعه (نمونه حزب

دموکرات مسیحی ایتالیا)؛

● انحطاط بلحاظ تغییرهائی که سبب از دست رفتن خاستگاه و پایگاه
اجتماعی حزب گشتهاست .در دموکراسیهای غرب ،جهت تحول ازچپ

به راست .ازاینرو احزاب چپ خاستگاه و پایگاه اجتماعی خود را از

دست میدهند؛

● انحطاط بلحاظ پناه بردن به ابهام .توضیح اینکه حزبهای سیاسی برای
بدستآوردن بیشترین آراء ،برنامههائی را ارائه میدهند که بیانگر اندیشه
راهنمای آنها نیست .ازاینرو ،تا ممکن است ،این برنامهها مبهم تهیه می

شوند .پناه بردن به تاریکی ابهام ،سبب از دست رفتن اعتماد و گرفتار
انحطاط شدن میگردد .در مورد فرانسه ،یک عامل از عوامل انحطاط

حزب کمونیست را شرکت در تهیه برنامه مشترک با حزب سوسیالیست می
دانند .برنامه ای که اعضاء و هواداران این حزب ربطش را با ایدئولوژی
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حزب و هدف آن ،اندرنمییافتند .سرانجام حزب ناگزیر شد دیکتاتوری

پرولتاریا را رها کند .احزاب کمونیست اروپائی همه چنین کردند و...؛

● انحطاط بلحاظ روابط شخصی قدرت که نخست تقابلها را بر میانگیزد
و ،سپس ،نیاز به توجیه رویاروئیها ،این و آن «تمایل نظری» پدید می

آورد و کار به انشعاب میکشد؛

● در دموکراسیها ،حزبهای سیاسی اینکارکردها را باید داشته باشند:

الف .از راه جذب شهروندان به سیاست ،پرداختن سیاست را همگانی

کنند .و ب .بروفق مسائلی که جامعه با آنها روبرواست و بروفق خواستهای

مردم ،برنامه عمل تهیه کنند .و ج .نخبهها را برگزیند و تعلیم و تربیت

دهند .حزبهائی که از عهده این کار بر نیایند ،مشروعیت از دست می
دهند و دچار انحطاط میشوند ()136

● انحطاط کمتر بلحاظ سرکوب توسط دولت استبدادی که هر مخالفی را
بدیل میانگارد و حذف میکند و بیشتر بلحاظ نارسائی اندیشه راهنما
و سازمان و بخصوص پرورش الگو .در حقیقت ،حتی اگر یک الگو

نیز پرورش یابد ،ادامه حیات یک جمع سیاسی را تضمین میکند و
بسا جمهور مردم را بر میانگیزد به بدیل خویش گشتن.

● انحطاط بخاطر ناتوانی از پرورش الگوئی که بکار نسل جوان در ایفای
نقش خویش بیاید .و

● انحطاط بخاطر نقش نیافتن در بدیل سیاسی به قصد حفظ کشور
از خطرها و جهت بخشیدن به نظام اجتماعی در تحول خویش از

نظام نیمه بسته به نظام باز.

انحطاط آخری بس خطرناک است .سرانجام کشورهائی که دولت

استبدادی آنها مانع از شکل گرفتن بدیل گشتهاند ،بسیار آموزنده است:

دردموکراسیها ،سازمانهای سیاسی که در نظام عمل میکنند و ،بهتناوب،

حائز اکثریت میشوند و حکومت را تصدی میکنند ( (alternanceاز

سازمانهائی که تغییر نظام اجتماعی را هدف خویش میکنند
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( )alternativeسوا هستند .در این دموکراسیها نیز ،وجود بدیل
ضروراست زیرا نبودش ،هم دموکراسی را با خطر انحطاط و انحالل روبرو

میکند و هم جامعه را گرفتار خطرهای بزرگ میکند .درحقیقت ،نبود
بدیلی که هدف خویش را باز و تحول پذیرکردن جامعه قرارمی

دهد ،سبب میشود خالء را سازمانهائی پرکنند که هدف خویش را
بستهتر کردن نظام اجتماعی میکنند :آلمان دوران پیش از تصرف
دولت توسط حزب نازی و ایتالیای قبل از افتادن دولت به دست

فاشیستها ،دو مثال بارز از مثالهای بسیار و گویای واقعیت داشتن

این دو خطر (یکی برای دموکراسی و دیگری برای جامعه)هستند.

محققان خطر سومی را نیز تشخیص میدهند :نبود بدیل ،سبب می

شود که اکثریت بزرگ جامعه که کارگران و همه دیگر کسانی که با

درآمد حاصل از کارخود زندگی میکنند ،زیان بینند .نابرابریها روز
افزون دلیل بر وجود این خطر و اهمیت بدیل است (.)137

به مشاهده تاریخ از جنگ دوم بدینسو هم که بسنده کنیم ،میبینیم

کشورهائی گرفتار جنگ و ویرانی و واپسگرائی شدهاند که نتوانستهاند
بدیل پدیدآورند که هدف خویش را باز و تحولپذیر کردن جامعه کرده

باشد .خاورمیانه «جام جهان نمائی» است که بود و نبود این بدیل و
اثرهای بود و اثرهای نبود آن را در کشور یا کشورهائی که هست و در

کشور و یا کشورهائی که نیست ،در شفافیت تمام ،مینمایاند.

بدینقرار ،هرجامعهای نیاز به بدیلی دارد که الگو و جهت یاب

«تغییرکردن برای تغییر دادن» باشد .کلمه رسا به مقصود و دقیقو شفاف،
امام است .امام را ویژگیهای زیر بایستهاست (:)138
ویژگیهای بدیلی که الگو نیز هست:
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 .3به یمن شرکت در ابتالءها ،از آزمایش عمل به حق پیروز بازآمده و
زندگی را عمل به حقوق کردهاست و مدار اندیشه و عمل او باز است و به

یمن رشد ،بازتر میشود .از این رهگذر ،الگو گشتهاست :هم جهت تحول
و هم هدف آن را به نسلی که نقش بدیل جامعه را برعهده دارد ،نشان می

دهد؛

 . 2الگو عدل است و ،بنابراین که میزان عدل ،حق را که هستی دارد از
ناحق که حق را با پوشش زور میپوشاند ،جدا میکند ،این بدیل مجموعه

ای از صفتهای زیر را مییابد:

 . 233صفاتی که بیانگر مدار باز اندیشه و عمل ،بنابراین ،ترجمان اصل

موازنه عدمی و برخوردار کننده عقل او از استقالل و آزادی یا

خودانگیختگی هستند.

 .232صفاتی که بیانگر ممارست بدیل در عمل به بیان استقالل و آزادی

هستند و به او امکان میدهند بگوید «بیان استقالل و آزادی ناطق است».

 .231صفاتی که بیانگر توانائی شرکت در آزمایشهای اجتماعی و کمال

جستن ،به یمن شرکت در آنها ،هستند :بدیل مستقل از هر محدود کننده و
آزاد در گزینش که سبب میشود ،حق را برگزیند و به حق عمل کند.

 . 234صفاتی که گویای پندار و گفتار و کردار به حق و رشد او میزان
عدالت اجتماعی هستند.

 .235صفاتی که گزارشگر رابطه برقرار کردنش با خود ،با جامعه ،با طبیعت

و همه آفریدهها و نماد هدف شدن هستند وقتی هدف دستیافتن به کمال
استقالل و آزادی میشود.

انسان یا انسانها و نیز سازمانهائی که دارای این صفتها باشند ،توانا

به بدیل شدن ،بدیلی که الگو نیز هست ،هستند
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 .1انسانها واجد حقوق ذاتی هستند .این انسانها دارای حقوق شهروندی
و ،بمثابه جامعه ،دارای حقوق جمعی هستند .اما انسانها و جامعه آنها می

توانند از این حقوق غافل شوند .عارف و عامل نگاهداشتن به حقوق ،کار
بدیل است .بدیل ،از راه عمل به این حقوق و افزودن برکرامت خویش،

نماد کرامت و حق و الگو میشود؛

 .4بدیل عامل به اصول و اندیشه راهنمای راهگشای تحول به جامعه باز و
تحولپذیر است .بهیمن عمل به این اصول و اندیشه راهنما ،الگو میشود

و آینده را در وجود خود حال میکند .در وجود الگو است که زمان و مکان
اجتماعی عمل ،نه عامل بازدارنده که عامل شتابگرفتن رشد میشود.
زندگی واقعی را که عمل به حقوق و افزودن برکرامت بهیمن اخالقمندی

است ،از زندگی مجازی ،در بندگی قدرت ،همه ویران شدن و ویران کردن،

باز میشناساند؛

 .5به صفت الگو ،بدیل استعدادهای انسانها و مجموعهای را که تشکیل
میدهند ،به طور مستمر ،به اعضای جامعه یادآور میشود .به انسانها خاطر
نشان میکند که امام خلق شدهاند ،یعنی قوه رهبری آنها ،همراه با

استعدادهای دیگر و برخوردار از استقالل و آزادی و خود انگیختگی
است .استعداد رهبری نه قابل انتقال به غیر است و نه قابل تجزیه .پس

هرگاه انسان ،بخواهد امامی بگردد که به امر خدا ،به حق ،هدایت شود و

هدایت کند ،میباید عقل رهبری کننده او استقالل و آزادی داشته و
خودانگیخته باشد و استعدادها را همآهنگ بکاربرد تا که زندگی او عمل
به حقوق بگردد و رشدکنان  ،آزاد و آزادتر بگردد.

 .6دو «قاعده» نایکسان را دو بیان ارائهکردهاند:
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 .633بیانهای قدرت ،در درجه اول بیانهای قدرت توتالیتر ،اصل «تا

تغییرت ندهند ،تغییر نمیکنی» را ارائه کردهاند .بنابر این بیانها ،تغییر
دهنده« ،نخبه»ای است که دارنده توان رهبریکردن و تغییر شونده همه
دیگر انسانها هستند که ناتوان از رهبری کردن حتی خویشند .وقتی تغییر

دهنده «ابر مرد» صاحب والیت مطلقه است ،بیان قدرت از نوع توتالیتر
است .در زمان ما ،در دموکراسیهای غرب ،بنابر نخبهگرائی است .فلسفه
تحققی لیبرال ،انبوه مردم را فاقد توان رهبری کردن خویش میداند و برای
آنها توانی جز به اندازه ترجیح این نخبه بر آن نخبه قائل نیست .در انواع

لیبرالیسم ،غیر نخبهها ،حداکثر حق انتخابکردن را دارند .باوجوداین،

اگر انواع رهبریها در انواع لیبرالیسم و دیگر بیانهای قدرت را نقد کنیم،
به رهبری با همین ویژگیها باز میرسیم.

 .632بیان استقالل و آزادی – یا بیانهای استقالل و آزادی بنا بر این که
تقربهای انسانها به این بیان متفاوت میشوند – اصل «تغییرکن تا تغییر

دهی» را پیشنهاد میکند .تغییر دهنده و تغییر کننده یکی و آن انسانها
هستند که به صفت فرد ،تغییر میکند تا بمثابه الگو تغییردهد .و بهصفت

جمع تصمیم میگیرند تغییر کنند تا تغییر دهند.

بنا بر این اصل ،بدیل الگو کسی است که هدایت خداوندی را می

جویند و تغییر میدهند؛

 .7بدیلِ الگو مسئول است و مسئولیتش ،بیش از همه ،حفظ خویش بمثابه
بدیل است .نشاندادن سمت و سوی تحول نظام اجتماعی به نظام باز و

تحولپذیر مسئولیت دوم و وفای بهعهد با اصول راهنما و هدف مسئولیت
سوم او است .بطور عینی:

 .733قیام به سه جهاد :جهاد اکبر که نقد خویش است و جهاد افضل ،که
مبارزه با جباران است و جهاد که کوشش مداوم است در خشونت زدائی.

و
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 .732مسئولیت خشونتزدائی ایجاب میکند که او همواره نماد گرایش
به توحید اجتماعی باشد .به عدالت اجتماعی است که نابرابریها و روابط

خصومت آمیز میان قشرهای جامعه به برابری در برخورداری از امکانها و
روابط دوستانه بدل میشوند .برای ایفای این نقش و در مقام عمل به این
مسئولیت ،بدیل میباید همواره جانب حقوق جمعی – ونه منافع جمعی و
نه منافع گروهی در روابط قوا با یک گروه یا گروههای دیگر – و حقوق

انسان و حقوق شهروندی و ،در سطح جهان ،حقوق تمامی ساکنان روی
زمین و حقوق انسان و هر آفریدهای را بگیرد .و

 .731بمثابه «بیان استقالل و آزادی ناطق» ،مسئولیت اول بدیل ایناست
که مانع از بیگانه شدن بیان استقالل و آزادی در بیان قدرت بگردد و به
پندار و گفتار و کردار ،ترجمان بیان استقالل و آزادی ،و هشدار دائمی

باشد به انسانها.

 .734استمرار در تاریخ به ترتیبی که ،در هر زمان ،بدیل ،بمثابه نماد ،علم
و فن را روش کند و مرتب به روز باشد؛
 .8چون هر بدیلی ،به ابتال و آزمون ،بدیل الگو میشود ،پس روشی که در

پیش میگیرد ،روش تجربه ،یعنی روشی قابل تصحیح است و تجربهکننده
را به هدف میرساند .از آنجا که بنابر بیانهای قدرت ،روشی که انسانها

بکار میبرند ،دستوری است و کار انسان را در ویران شدن و ویران کردن
ناچیز میکند ،الگوی بکاربردن روش تجربی گشتن ،به او ،نقشی بس مهم

در وجدان جامعه به استقالل و آزادی و حقوق خویش و روش غافل نشدن

از آنها را میدهد؛
 .3بدیل که بیان استقالل و آزادی ناطق میشود ،چون بر حق میایستد ،با
اهل حق ،دوست است و در همانحال که قدرت باوران و قدرتمداران را
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به حق میخواند ،سازش با ناحق را نقض عهد با حق میداند و بدان تن

نمیدهد؛

 . 31پندار و گفتار و کردار بدیل شفاف است و بدین شفافیت است که
برای همگان الگو میگردد؛

 .33ایستادن برحق ،در شفافیت تمام ،پیروزی کم عده و کم عُده را بر پر
عده و پرعٌده میسر میکند .هرگاه تقابل ،تقابل تمام حق با تمام ناحق،

قدرت ستمگستر ،بگردد .بدیلی که برحق میایستد ،الگو میشود برای
تمامی انسانها ،در همه زمانها .زیرا ،به قول گاندی ،همواره ،انسانها ،روش

پیروزی «ضعیف» (از نظر قدرت نظامی و )...بر زورمند را از او می
آموزند؛

 .32بدیلی که بیان استقالل و آزادی ناطق است ،تبعیضستیز است.
تبعیضهای در خلقت ادعائی و تبعیضهای قدرت فرموده را نفی میکند.

 .31بدینقرار ،مکان عمل بدیل ،هستی و زمان عمل او ،بینهایت است.

او نیک میداند که عمل برخود افزااست ،پس عمل صالح ،مدام برخود
میافزاید و او را الگوی همه عصرها میگرداند؛
 .34بدیل عقلی مستقل و آزاد دارد که بر اصل موازنه عدمی عمل میکند،
از این رو ،خالق است و توجیهگر نیست و با واقعیتها ،مهمترین آنها،

جمهور مردم ،رابطه مستقیم برقرار میکند؛

 .35چون استعداد رهبری و نیز حقوق را ذاتی هر آفریدهای ،از جمله
انسان میداند ،خود را صاحب اختیار دیگران نمیگرداند .پس نه بر مدار
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قدرت که بر میزان استقالل و آزادی ،با انسانها رابطه برابر انسان با انسان

برقرار میکند .بنا بر اصل ،هرکس صاحب حقوق مسئول است .بدیل به

انسانها نمیگوید :وظیفه ،بنابراین ،مسئولیت شما اطاعتکردن است و

بس؛

 .36بدیل می داند که تدبیر از انسان است و تقدیر از خداوند .بنا بر این،

نه تنها هر تدبیر میباید ترجمان حقوق ذاتی انسان باشد و در سنجیدن و
اجرای آن ،مجموعه استعدادهایش شرکت کنند ،بلکه میباید ،تدبیر

تناقضی میان هدف با روش و این دو با اصل و بیان آزادی پیدا نکند؛

 .37بدیل عامل به بیان استقالل و آزادی میداند که محل عمل او ،همواره
درون جامعه مدنی و بیرون قدرت ،از جمله ،دولت است؛

 .38بدیل میداندکه ویرانی ویرانی میآورد و ویرانی بر ویرانی میافزاید،

ازاینرو ،نیروهای محرکه را در رشد بکار میاندازد و الگوی رشد در
استقالل و آزادی و به صفر رساندن تخریب نیروهای محرکه و به حداکثر

رساندن تولید و بکار افتادن این نیروها در رشد انسان و عمران طبیعت می

گردد؛

 .33پندار و گفتار و کردار بدیل از دروغ و ظن و خرافه خالی است و می

داند که دلیل صحت قول و فعل او باید در قول و فعل او و نه اسم و رسم

و مقام و موقع او باید باشد .این سخن که چون علم در بند سود و زیان

نیست ،پس سخن دانشمند را بیچون و چرا ،باید پذیرفت ،همه فریب
است .چراکه دلیل باید در خود علم باشد و نه در موقعیت او بمثابه

دانشمند :نه چون دانشمند میگوید علم است ،بلکه چون علم است

دانشمند میگوید و باید بگوید :اصل سنجیدن شخص به حق؛
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 .21بدیل میداند که حق یک تعریف دارد و خود روش خویش است.
باز میداند که برداشتها از حق یکسان نیستند .پس حق اختالف و حق
آ گاه شدن و حق آگاه کردن را راهنمای پندار و گفتار و کردار خود می

کند .ممیزیهای (سانسورها) مانع جریانهای آزاد اندیشهها و دانشها و
اطالعها را برنمیتابد .بانی بحث آزاد میشود و به یمن جریانهای آزاد

اندیشهها و دانشها و اطالعها ،بیشمار «حقیقتها» (برداشتها از حق) را
به تعریف حق نزدیک میکند :عامل گذار دائمی از اختالف به اشتراک

میگردد.

دانستنیاست که الگوی حقمداری را عقل قدرتمدار نمیتواند

بشناسد .حتی اگر بداند چنین بدیل الگوئی وجود دارد ،نه میتواند
آن را بشناسد و نه میتواند با آن رابطه برقرارکند .زیرا در رابطه با
قدرت ،تنها اطاعت محل پیدا میکند .بدینسان ،شناسائی الگوی
حقمداری کار انسان مستقل و آزاد است .رابطه این انسان با بدیل ،رابطه

مطاع و مطیع نیست .رابطه همکاری است .میتوان تصورکرد حال و روز
جامعهها و جامعه جهانی امروز را هرگاه انسانها اهمیت بدیل الگو را در

مییافتند و بدیل خویشتن میگشتند.

 .23بدیل کوشش برای فراخواندن بیتفاوتها و فعلپذیرها به حقوق
شهروندی و مسئولیتها را تعطیل بردار نمیداند :برانگیختن انسانهای فعل

پذیر و معتقد به تغییرناپذیر بودنِ ساختهای طبیعت و جامعه ،به روشکردن

تغییرکن تا تغییردهی ،جنبش همگانی برای بدیل گشتن ،ممکن میگرداند.
 .22بدیل دوستی را حقی از حقوق انسان میداند و الگوی زندگی در
شادی و امید و دوستی میشود و
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 .2233از رهگذر بر قرار کردن رابطههای دوستی و جانشین تضاد

اجتماعی کردن توحید اجتماعی ،زیستن در رشد را جانشین زیستن در

ویرانگری میکند .و

 .2232بدیل ارزش کردنِ زندگی و درکارآوردنِ وجدانهای تاریخی و
همگانی و علمی و اخالقی کار روزمره خویش میکند :وجدان تاریخی

یادآور میشود که ادامه حیات در گرو ایستادن بر حق و رشتهای پدید آمدن
از الگوهای ایستادگی برحق در جریان تاریخ است .بدینقرار ،هرگاه

ایستادگی برحق مداوم بگردد ،حیات یک جامعه نیز مداوم میشود.
ایستادگی برحق ،تنها یک نوع نیست ،نوعی از آن ،ایستادگی برحق،

پیشاروی جباران است .داشته وجدان تاریخی ،استمرار ایستادگی برحق را
خاطر نشان میکند .وجدان علمی حق را از ناحق تمیز میدهد و آنگاه،
دست بکار پیشنهاد کردن روش میگردد .وجدان همگانی جنبش برای
برخورداری ازحقوق را بمثابه ارزش و هدفی که باید تحقق یابد ،میپذیرد.

هرگاه روش برگزیده ،برای مثال ،جنبش همگانی باشد ،وجدان اخالقی،

رأی به جنبش همگانی برای تغییر از قدرتمداری به حقمداری را صادر

میکند.و

 .2231بدیل نیروی محرکه تغییر در جامعه است .پس ،هراندازه این نیرو

بزرگتر باشد ،تغییر ممکنتر و قطعیتر میشود .بدینقرار ،پرشمار شدن
انسانهای فعال و تغییر دهندهای که خودانگیختگی (استقالل و آزادی) را

جانشین « زندگی روزمره دستوری» میکنند ،نیروی محرکه تغییر بزرگتر
و تغییر قطعیتر میشود .چراکه به نیروهای محرکه جامعه سمت و سو می

دهد :همه در تغییر نظامی اجتماعی ،در بازتر و تحولپذیرتر کردن آن بکار

میافتند .همواره بیاد باید داشت که بنابرقاعده ،دریک جامعه ،هر اندازه
میزان خودانگیختگی بیشتر ،میزان رشد آن جامعه بیشتر و توان
جامعه برای تغییرکردن و تغییردادن افزونتر میگردد.
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 .2234بدیل ،امام شدن مستضعفان (زنان و جوانان و همه آنها از کار
خویش نان میخورند در جامعههای آن روز و امروز و بسا فرداها) به تعبیر
قرآن و اوّلیها شدنِ آخریها ،به تعبیر انجیل ،نقش خویش را عامل در
تغییر از قدرتمداری به حقمداری میشناسد.

 .2235وجود پیدا کردنِ نیروهای محرکه دیگر ،از جمله ،افزایش جمعیت
و رشد دانش و فن و پیدایش سرمایه و  ...سبب میشود که دانانمایان
فریبکارِ در خدمت جباران ،نادانانی شناخته شوند که هستند و جباران،

«مشروعیت»های خود ،از جمله مشروعیت ناشی از دانشمداری و دانش

گستری را از دست بدهند .بنابر قاعده ،وقتی سطح معلومات آنها اگر

نه از سطح معلومات جامعه ،دست کم از سطح معلومات نیروی
محرکه تغییر نازلتر میگردد ،دولت آنان محکوم به زوال میشود.
از اینرواست که جباران ،با تمام توان ،درپی تخریب بدیل می

شوند .برای توفیق در تخریب بدیل ،دست نیاز بسوی قدرت

خارجی نیز دراز میکنند .اما اگر بدیل مانع از تخریب خود و دیگر
نیروهای محرکه شود ،انقالب ممکن میشود و روی میدهد:

ساختهای جامعه تغییر میکنند و انقالب تحقق پیدا میکند.

 . 2236بر بدیل است که زمان و مکان و میدان رویاروئی را خود و نه
جباران تعیین کند .یک رشته تجربهها برای تغییر از راه عمل در محدوده
حاکمیت جباران ،باید بدیل و جمهور مردم را متقاعد کرده باشند که حق

با قدرت فصل مشترک ندارد .پس حقمدار ،برای ایجاد تغییر ،نمیتواند

به محدوده حاکمیت زورمدار در آید و بگذارد زمان و مکان هر حرکتی را

نیز جباران معینکنند .چرا که با زندانی کردن خود در محدوده

حاکمیت جباران ،هم از آغاز شکست خویش را پذیرفتهاست .در

واقع ،چون انسانها هستند که باید تغییر کنند ،پس میدان رویاروئی،

جامعه میشود .و چون جباران نمیتوانند به میان مردم آیند ،افول

دولتشان قطعی و زودرس میگردد .زیرا ،الف .جبار خود ضد مرامی
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میشود که از آن مشروعیت میستاند و بیانهای قدرت توجیهگر قدرت
محوری بیاعتبار میشوند .و ب .گروهبندی اجتماعی حاکم از تشخیص
و تعیین هدفی که مطلوب جامعه بگردد وبه این گروهبندی نیز امکان بدهد
موقعیت مسلط خویش را توجیه کند و نگهدارد ،ناتوان میشود .و ج.

قدرت با فساد و فقر همزاد است .هرگاه زور در رابطه فرد با فرد و گروه با

گروه و جامعه با جامعه ،نقش اصلی را پیداکند ،فساد در انواع شکلها

فراگیر میشود .زور و فساد فراگیر فقر را نیز همگانی میکند .هرگاه
خودآ گاهی نسبت به فساد و فقر و همزاد بودنشان با قدرت ،پدید نیاید،

جامعه روی به انحالل مینهد .اما هرگاه آگاهی ایجاد شود ،جامعه آمادگی
برای پذیرفتن اندیشه راهنمای جدید و حضور بدیل الگو را پیدا میکند.
و د .قدرت خارجی حاضر در مرزها و توانا به مداخله ،یا نباید باشد و یا

وارد دوران انقباض و انحطاط شده باشد .سوره روم ما را از وجود این امر
واقع (ورود دو ابر قدرت آن زمان ،ایران و روم ،به دوران انحطاط و

انحالل) ،آگاه میکند ( .)133در دوران ما ،انقالب ایران زمانی روی داد
که دو ابر قدرت وارد این مرحله شده بودند و از مداخله مؤثر در ایران

ناتوان بودند .جنبشهای موفق دیگری که تاریخ جامعه ها به خود دیده اند،

مبرهن میکنند که این امر ،یک امر واقع مستمر است .و ه .ترس از تغییر
و از دست رفتن موقعیت مسلط ،گروه بندی حاکم را ناگزیر از افزودن بر

خشونت و تشدید سرکوب کردهباشد .در این صورت ،مهاجرت برانگیخته

میشود .مهاجرت همواره عامل انقالب است بدین خاطر که ،در مهاجرت،
تغییر دهندگان فرصت مییابند اندیشه راهنما و فضای باز و نیروی محرکه

تغییر را پدید آورد؛
 .21بدیل وقتی الگو میشود خالق و در همانحال نماد فرهنگ استقالل
و آزادی بگردد .ایجادکردن و زیستن در این فرهنگ ،بدیل ،در جامعه،

دگرگونساز میگردد :دگرگونی از قدرتمداری به حقمداری؛
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 .24الگوی قدرتمداری ،الگوی حقمداری نیست .اوّلی بلحاظ قدرتی
الگو میشود که خارج از او است (ثروت و مقام) و دومی بخاطر حقوق و

اندیشه راهنما و دانش و فنی الگو میشود که ،یا درخود انسانند و یا از راه

کسب به درون او در میآیند .ازاینرو ،در جامعههائی که قدرت هدف و
روش میشود ،الگو کمتر بخاطر صفات و کارهایش ،بیشتر بخاطر موقعیتی
که بدست میآورد الگو میشود .در این جامعهها ،برای مثال ،سیاستمداران
الگوهای حقمداری نیستند .بشرط کارآئی ،فساد اخالقی آنها تحمل نیز می

شود .کارفرمایان و هنرمندان و ...نیز الگوهای حقمداری نیستند.

بدینقرار ،عالمتی از مهمترین عالمتهای انحطاط سازمانهای سیاسی

و بسا جامعه ها ،کمبود و بدتر از آن نبود الگوهای حقمداری است .خود

شاهدیم که در جامعههای امروز ،الگوی حقمداری شدن چه اندازه سخت
است .نه تنها نیاز به ترک اعتیاد به قدرتمداری و یا ترک اعتیاد به اطاعت
از قدرتمدارها دارد ،بلکه نیاز به تمرین استقالل و آزادی و حقوقمندی و

در همانحال ،از پا در نیامدن زیر حملههای ویرانگر زورمدارها دارد.
زورمدارها میدانند که با پیدایش هر الگو ،زنگ تغییر به صدا در میآید.
پس نخست او را سانسور میکنند و سپس از او ،یکی چون خود و بسا

بسیار بدتر از خود میسازند و به جامعه معرفی میکنند .این امر یک
امر واقع مستمر است .امر واقع مستمر تنها خراب کردن الگوئی که

ساخته میشود ،نیست ،خراب کردن الگوهائی نیز هست که در

گذشته ساخته شدهاند و هر بار که زمینه تحول درجامعه پدید می

آید ،بمثابه الگو در صحنه حاضر میشوند و در جهت دادن به تغییر

نقش پیدا میکنند.

آنها که الگوهای حقمداری را خراب میکنند ،آگاه یا ناخود آگاه ،دو

کار بس ویرانگر میکنند :به قدرت که از خود هستی ندارد و فرآورده
روابط قوا میان انسانها هست ،نه تنها وجود که خدائی میبخشند .و حق
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را که از خود هستی دارد ،نیست میکنند .برای مثال ،حسین (ع) الگوی
ایستادگی بر حق در طول تاریخ است (از جمله در قرن بیستم گاندی در

ساتیاگراها و مصدق در نهضت ملی کردن نفت او را الگوی خود کردند).
تخریب او بمثابه الگوی حقمداری ،یعنی اینکه حق الگو ندارد .از دید

ویرانگرها ،در کربال ،نه تمام حق با تمام زور و زورمداری که قدرت طلبی
با قدرتمداری رویاروشدند .به سخن دیگر ،این قدرت است که واقعیت

دارد و نه حق .مردمی که میپذیرند قدرت وجود واقعی دارد و حق وجود
مجازی ،قدرت پرست میشوند ،نظام اجتماعی قدرتمحور میجویند و

ویرانگری پیشه میکنند؛

 . 25وقتی تغییر جز نشستن قدرتمداری بر جای قدرتمدارِ حاکم نیست،

جامعه از لحاظ کمتر و یا بیشتر زیانمند بودن قدرت جانشین ،انتخاب بین

بد و بدتر ،تغییر را ارزیابی میکند .یعنی هم تغییر و هم ارزیابی تغییر ،در

مدار بسته ،انجام میگیرد .چنانکه در پاسخ به این پرسش که کیست آن
کس که بتواند جانشین شاه بشود؟ آقای خمینی گفت :شاه برود ابنزیاد
بیاید! چنین تغییری در مدار بسته بد و بدتر روی میدهد و جانشین بد ،به

ضرورت بدتر میشود .چرا که عقل قدرتمدار ،با روش کردن منطق صوری،

یک مدار بسته ایجاد میکند .در این مدار ،شاه بدتر و ابنزیاد ،بد میشوند
و آمدن بد به جای بدتر ،مطلوب مینماید .بدینقرار ،در مدار بسته ،بدیل
یا بد و یا بدتر میشود .بدیهی است که عقل قدرتمدار نمیداند که ،میان
این دو ،انتخاب وجود ندارد .زیرا در مدار بسته قدرتمداری ،یک سمت

وجود دارد و آن از بد به بدتر و از بدتر به بدترین است :سازمان سیاسی

و بسا جامعه گرفتار مدار بسته ،بدیل نمیجوید و انحطاط و انحالل
سرنوشت او است.

اما تغییر وقتی از قدرتمداری به استقالل و آزادی و حقوق و

کرامتمندی است ،همه اعضای جامعه در آن شرکت میکنند و نیازمند
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الگوی حقمداری میگردند .رشد نیز وقتی رشد انسان است باز نیازمند
شرکت همگان در رشد میشود و همچنان همگان نیازمند الگو میشوند.

نوع بدیلهای الگو و فراوانی هریک از آنها در جامعه ،گویای بیشتر
یا کمتر برخوردار بودنِ اعضای آن جامعه از حقوق ذاتی و شرکتشان
در رشد از راه بکار انداختن مجموع استعدادهای خویش است .این

امر نیز از امور مستمر است؛
 .26بدیلی که الگوی قدرتمداری است نمیتواند بدیل حقمداری بگردد.

چراکه امامت به ظالمان نمیرسد حقیقتی است که قرآن ( )121آن را
تصدیق و خاطر نشان انسان میکند .بااین وجود ،بسیار شدهاست که

قدرتمداری نقاب حقمداری بر چهره میزند و در حالی که استعداد
بازگشت به اعتیاد به قدرتمداری در او بسیار زیاد است ،بدیل و رهبر یک

جنبش میگردد .این امر بطور مستمر در جامعههائی روی دادهاست که
وجدان تاریخی آنها ضعیف است .ضعیف است زیرا الگوهای حقمداری
که در طول تاریخ ،با قیام به حق ،ادامه حیات جامعه را میسر کردهاند را

یا از یاد بردهاست و یا تخریب شدهاند .در نتیجه ،اصل ایستادگی بر سر
حق ،بخصوص از راه عمل به حق و دفاع از حق دیگری ،وجود ندارد تا

وجدان اخالقی همگان را بدان فراخواند.

بدینقرار ،سازمانهای سیاسی و بسا جامعههائی که الگوهای قیام به

حق ،به دست فراموشی میسپرند و یا تخریب میکنند ،خالء را کسانی

پرمیکنند که نقاب حقمداری برچهره میزنند و یا جانبدار حقوق انسان و
جامعه میشوند اما بمحض پیدا شدن فرصت ،به اعتیاد خویش به

قدرتمداری باز میگردند .بیهوده نیست که در دوران پهلوی و اینک ،در
دوران والیت فقیه ،الگوها را تخریب میکنند .مثلث زور پرست همه روز
به این تخریب مشغول است .دانستنیاست که
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● الگوهای حقمداری را یا از راه کیش شخصیت و از آنها موجودهایی
استثنائی ،اسطوره ،ساختن ،و یا با تخریب شخصیت آنها از طریق جعل و

دروغ و تحریف ،بیاثر میشوند .و

● الگوهای ایستادگی بر حق استقالل و آزادی انسان را اگر نتوانند کارآ
در گذشته و ناکارآ در حال حاضر بباوراند و به دست فراموشی بسپارند،

تخریب میکنند تا نسل جوان که کارش تغییر دادن نظام اجتماعی با هدف
باز و تحول پذیر کردن آناست ،بیالگو بگردد و نتواند بر سر حقوق

خویش به استقامت برخیزد .قدرتمداران نیک میدانند هرگاه تغییر
دهندگان الگو و آرمان نداشته باشند ،در مدار بستهای زندانی میشوند که
صحنه نزاع بر سر قدرت است .بازنده این نزاع ،جانبداران تغییر هستند

چراکه ،سرانجام ،بنده قدرت برجا میمانند.

هرگاه الگوها صف پیوستهای را از گذشتههای دور تا زمانی تشکیل

داده باشند که باردار تغییر است ،هیچ قدرتمداری نمیتواند خود را
حقمدار جا بزند .این امر که قرآن ،صف پیوستهای از پیامبران و آنها که

نقش الگو و امام را در جامعهها بازی کردهاند را مکرر به یاد انسانها می

آورد ،واقعیت و حقیقتی را به ما باز میشناساند که ازلحاظ نیاز ادامه

حیات جامعه در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی ،تعیین

کنندهاست .در حقیقت ،الگوهای پیوسته در ادامه حیات جمعی است که
نقش تعیین کننده دارند .و نیز ،فراوانی الگوهای استقالل و آزادی و
حقوق و کرامتمندی و الگوهای دانش و فن و ...در رشد مداوم جامعه

است که نقش تعیین کننده ایفا میکنند؛

 .27بدینقرار ،بدیل الگو باید تمامی صفتها و ویژگیهائی را از دست
بدهد که در درون آن و در رابطه با جامعه ،قدرت محور و مدار نگردد.

ازاینرو است که ،در قرآن ،میخوانیم خداوند از پیامبر صفات قدرتمداری

را سلب میکند و او و جامعه مسلمانان را امت نیک کردار و الگو می
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خواهد و به وقت سخن گفتن از امام ،از الگو است که سخن به میان می

آورد .بنابراین ،اسوه ای که قرآن می شناساند ،همه زمانی و همه مکانی
است .و :

 .2733بدیل الگو همواره منتخب و در مقام عمل از جمهور مردم نمایندگی

میکند ( )123و این جمهور را مقام تصمیم گیرنده میشناسد

( .)122هرگاه سازمانهای سیاسی ،جمهور اعضاء و بسا جمهور
هواداران و بیشتر از آن ،جمهور مردم را صاحب حق تصمیم

بشناسند ،بسا گرفتار انحطاط و انحالل نمیشوند .و

 .2732بدیل الگو رهبر و پدر و وکیل و نصیر و ...جمهور مردم نیست.
()121

 . 2731بدیل باید ،در جمع خود و در اعضای خویش ،به صفت دوام
بهترین الگو باشد ()124

 .2734بدیل الگو ،هماره حاضر و شاهد و امام است .زندگی را از حضور
فعال و نماد آرمان گشتن و ،بهنفس خویش ،بر ستمکاری جباران و

ایستادگی برحق شهادت دادن ،دارد ( )125بنابراین،

 .2735بدیل الگو وفای به عهد با هدف و آرمان را نمیشکند .نه آن را با

هدفی که قدرت است جانشین میکند و نه شکیبائی از دست میدهد و آن

را رها میکند ( .)126جامعهای از الگوهای حقمداری ،آرمانی دست
یافتنی است .بدین الگو ،سمت دادن به تحول جامعهها در جهت جامعه

آرمانی میسر میگردد .یادآور میشود که سامانههائی که به این و آن جامعه

پیشنهاد شدهاند و یا میشوند ،به ضرورت ،هدفمند هستند .هدف ،جامعه
آرمانی و رهبری در جامعه آرمانی است .اینک که ایدئولوژیها ناکام گشته
اند ،در مقام انتقاد آنها ،از دالیل ناکامی ،یکی و در شمار مهمترینها ،این

است که بنابراین ایدئولوژیها ،هدایت کننده جامعهها بسوی جامعه آرمانی،
قدرت است نه حق .درحقیقت ،آن سامانهای حقوقمدار و توانا به تحول
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بر وفق الگو است که شرکت انسانها را ،از راه حقوق مدار و امام شدن،

در تحقق بخشیدن به الگو ،میسر گرداند.

بدینقرار ،اگر ایرانیان و انیرانیان ،با دین و بیدین ،منتظر تغییر

رژیمها نمانند و به شیوه الگوهای حقمداری عمل کنند ،بدینگونه
که در خانواده ،همسران الگوهای حقمداری برای یکدیگر و برای

فرزندان بشوند و دوستان و نزدیکان الگوهای حقمداری برای
یکدیگر بگردند و بر اساس الگوئی که مردمساالری شورائی است،

جامعههای کوچک الگو را بسازند ،بسیار زود ،انسانهای فعلپذیر و

بیتفاوت به انسانهای فعال و دگرگونساز بدل میشوند و
کوشندگان برای گذار از جامعه قدرتمدار به جامعه حقمدار ،پر

شمار و بدیلی توانمندمیگردند و این گذار را ممکن میگردانند.

کم نیستند آنها که میگویند جهان امروز به اندیشه راهنمای جدید و

الگوهای راستینی از زندگی بر اصل موازنه عدمی نیاز دارد .برخی
تحلیلگران ،ایران را یکی از کشورهائی– بسا واجد بیشترین شرائط -می

دانند که ،درآن ،این اندیشه میتواند پدید آید و در اختیار جامعه جهانی

قرارگیرد .از آنجا که بیانهای قدرت همه ساخته و تجربه شدهاند ،پس آن

بیان که میتواند تغییر بزرگ را ،در سطح جهان ،میسر کند ،بیان استقالل
وآزادی است.

 .34ویژهگیهای زبان آزادی ،وقتی گوینده سیاستمدار یا
سازمانهای سیاسی و شنونده مردم هستند:
3و .2دو ویژگی ،اولی کلمهها و جملههائی که انتخاب میشوند ،بنمایهای
از زور نداشته باشند و دومی شفاف بودن سخن ،همان دو ویژگی هستند

573

که زبان آزادی دارد و زبان اهل سیاست و سازمانهای سیاسی جانبدار
دموکراسی میباید داشته باشد .و

 .1و از آنجا که حق و حقیقت محکی است که هر پندار و گفتار و کرداری

را به آن میسنجند و تمامی دینها و مرامها ،هرآنچه «بد» میخوانند ،به
این محک میسنجند ،زبانی که اهل سیاست بکار میبرند ،باید زبان
حقیقت باشد .راست باشد و دروغ نباشد .اما آیا باید گفتار اهل سیاست

را به محکی سنجید که دین یا مرامی حق میداند؟ نه .زیرا گفتار وقتی
راست است ،حق و دارای ویژگیهای حق است .بنابراین ،این ویژگی را

دارد که ،مستقل از گویندهاش ،هستیمند است.

بمناسبت ،خاطر نشان میکنم که تمایل جنسی را محور فعال حاکم بر

پندار و گفتار و کردار آدمیان انگاشتن و جنسیت را محور هویت گرداندن
(برتری مرد بر زن ،بنابر جنسیت این او دو) و ناچیز کردن زن در «شئی

جنسی» ،از فلسفه یونانی به مسیحیت سرایت کرد ( )127و این تمایل

ناسازگار با حقیقت ،بنابراین پست ،شمرده گشت و تبلیغ شد .زن دون

انسان گمان رفت و دون انسانیش به او و به مرد القاء شد .اما پست انگاری
تمایل جنسی و ناسازگاریش با خردمندی و حقگرائی و دون انسان انگاری
زن به اسالم ازخود بیگانه در بیان قدرت نیز سرایت کرد .در ایران امروز،

زن ،بمثابه شئی جنسی« ،ضعیفه» شمرده میشود و تمایل جنسی زایل

کننده خرد گمان میرود .حاصل ایناست که «دیکتاتوری سکس» هم در
دنیای مسیحی و هم در دنیای مسلمان برقرار است.

بدینقرار ،سخن هستیمندی که سخن حق باشد ،شنوندگان موضوع

(همان هستی موجود در سخن) را شفاف درمییابند و میتوانند حق بودن

و حقانیت داشتنش را بیازمایند .این سخن بکار روابط قوا نمیآید و به

زورکاربرد نمیدهد .و بکارگفتن برای نگفتن حق و پوشاندن حق و صورت
سازی و غافل کردن شنونده از محتوائی که گوینده میخواهد شنونده را از
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آن غافل کند ،نمیآید .چنین سخنی خالی از تناقض است :هم موضوع آن

با خود در تناقض نیست و هم با هیچ حق دیگری تناقض ندارد:

 .4سخن اهل سیاست باید راست بگویند و دروغ نگویند .و شنوندگان می

بایند بدانند که دروغ پوشش حق و حقیقت است .ازاینرو نخست با حق

و حقیقتی تناقض دارد که میپوشاند و سپس باخود تناقض دارد و آنگاه

با حق و حقیقت و واقعیتهای بسیار دیگر .بنابراین ،بر او است که مطمئن
شود سخنی که میشنود خالی از تناقض باشد.

 .5بدینقرار ،بابکاربردن زبان آزادی ،عقل مستقل و آزاد سخن دشمنیآور
نمیسازد و قوه گویائی آن را ادا نمیکند .در این زبان ،دوستشدن و دوست

کردن را میتوان اندیشید و بر زبان آورد .میتوان تصور کرد جامعهسرشار
از صلح و دوستی و امید و شادی و اطمینان و شجاعت زندگی راکه فرآورده

بنا گذاشتن بر دوستی و روش کردن دوستیابی و زبان در خدمت استعداد
انس و دوستی است .این آن جامعه است که ،درآن ،اهل سیاست و

سازمانهای سیاسی ،پندار و گفتار و کردار ،خصومت زدا و تضاد زدا و
آشتی دوستی ساز هستند.

 .6استیون هاوکینگ میپندارد خشونت غریزه و خوی انسان است و می

گوید نمیتوان به انتظار نشست تا که «تکامل داروینی» این غریزه را از

ما بستاند .ما باید از مهندسی ژنتیک بهره بگیریم ( .)128حال اگر او

قصد او از خشونتگرائی «با انتخاب طبیعی داروینی در ژنهای ما رمز

گذاری شد» این باشد که در فطرت انسان خشونت نیست و انسان بدان
خو کردهاست ،به انتظار مهندسی ژنتیک نیز نباید نشست و برای ترک

اعتیاد به خشونتگری و خشونت پذیری ،باید قواعد خشونت زدائی را
بکار برد .اما اگر او بر اینباور باشد که خشونت «در ژنهای ما رمز
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گذاری شدهاست» ،او از مهندسی زنتیک توقع دارد که سرشت انسان را

تغییر دهد .برفرض که ممکن باشد ،هم نه معلوم که حاصل تغیییر ژنها چه

نوع انسانی بگردد و هم نه معلوم که این مهندسی انسانهای درنده خو نسازد.

اما اگر فلسفه تحققی به او اجازه دهد و او دریابد که حقوق ذاتی حیات

انسان هستند ،درجا ،در مییابد که گرایش به خشونت ،عارضه است و
درمان آن خشونت زدائی است.

بدینسان ،اهل سیاست و سازمانهای سیاسی خشونت زدائی را از

زبانی آغاز میکنند که بکار میبرند (ویژگی اول) و سپس ،در گفتار
و کردار قواعد خشونت زدائی را بکار میبرند ( )123و آنگاه،
بایکدیگر در بکاربردن این قواعد در جامعه مسابقه میدهند و

سرانجام ،بمثابه الگو ،شهروندان را به بکاربردن خشونت زدائی بر

میانگیزند .در حال حاضر ،اهل سیاست و سازمانهای سیاسی زبان
قدرت را بکار میبرند و از عوامل خشونتگستری هستند.

 .7بنابر این که ناحق به زبان آزادی قابل اظهار نیست و بنابراین که حقوق
ملی و حقوق شهروندی را جمهور مردم دارند ،پس در این زبان ،نظر و
پیشنهادی که گروهی را سود و جمعی را زیان رساند ،نمیتوان اندیشید و

بر زبان آورد .به سخن بازهم روشنتر ،زبان آزادی زبان سود و زیان نیست.
هرگاه نظری و پیشنهادی اظهار شد و حق بود ،در زبان آزادی اندیشیده و

اظهار شده و همه مکانی و همه زمانی است :همواره حق و پذیرفتنی است.

در بخش اول ،آمد که یکی از بحرانهایی که سازمانها و رهبران سیاسی

بدان گرفتارند ،بحران بیاعتمادی مردم به آنها ،از جمله ،بخاطر ایناست
که راست امروزشان ،فردا دروغ ازکار درمیآید و تصدیق امروز خود را

فردا ،ناگزیر ،تکذیب میکنند ،تحلیل امروزشان ،فردا دروغ از آب در می

آید .علت ایناست که زبان قدرت بکار میبرند و در آن زبان ،سخن حق و
حقیقت اندیشیدنی و بیان کردنی نمیشود.
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بدین قرار ،زمان اعتبار هر سخن گویای زبانی است که در اندیشیدن و

اظهارش بکار رفتهاست .هرگاه در همه جا و همه وقت اعتبار بجوید ،در
زبان آزادی اندیشیده و اظهار شده و جز حق نیست .این آن قاعده مهمی
است که اهل سیاست و سازمانهای سیاسی در مقام گویندگان و جمهور

مردم در مقام شنوندگان ،در زبانی که بکار میبرند و در شناسائی زبان و
موضوع سخن باید بکار برند.
 .8شناسائی واقعیت آنسان که هست نیز نیازمند زبان آزادی است .عقل
مستقل و آزاد با این زبان است که باواقعیت رابطه برقرار میکند .عقل

قدرتمدار هم به این دلیل که هر رابطهای را به واسطه قدرت برقرار میکند
و هم بدینخاطر که با زبان قدرت نمیتوان واقعیت را چنانکه هست
شناسائی کرد ،توانا به برقرارکردن رابطه مستقیم با واقعیت نمیشود .توانائی

به شناسائی واقعیت آنسان که هست نیز نمیشود .ازاینرو ،در جامعههائی
که زبان رایج ،زبان قدرت است و زبان آزادی ،بندرت کاربرد دارد ،سطح
دانش و میزان ابتکار و ابداع و خلق پائین است (.)111

بدینقرار ،هرگاه اهل سیاست و سازمانهای سیاسی زبان آزادی را بکار

برند ،بدان معنی است که عقلهای مستقل و آزاد دارند و واقعیت را آنسان

که هست میتوانند ببینند و اظهار کنند .یکی دیگر از بحرانهای سیاسی
امروز که دامنگیر کشورهای برخوردار از دموکراسی و غیر آنها است ،این

است که اهل سیاست و سازمانهای سیاسی واقعیت را آنسان که هست به

مردم نمیگویند .در مواردی جرأت گفتن آن را نیز ندارند زیرا از آن می

ترسند که رأی دهندگان رأی ندهند و اطاعت کنندگان اطاعت نکنند .برای

مثال ،این واقعیت که محیط زیست دارد میمیرد ( )113و این واقعیت
که بخش بسیار بزرگی از نیروهای محرکه تخریب میشوند و این واقعیت

که افزون بر دو سوم تولیدها و «خدمات» ویرانگرند و این واقعیت که
استثمار زحمتکشان تشدید میشود و این واقعیت که ...برزبانهای اهل
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سیاست نمیآیند .اغلب از آنها بیاطالع نیز هستند .از اینرو ،عاجل

ترین کار ،برای اهل سیاست و سازمانهای سیاسی ،یافتن و

بکاربردن زبانی است که بکار ارتباط مستقیم برقرار کردن و
شناسائی و اظهار واقعیت آنسان که هست ،بیاید .و

 .3اما روشهای شناخت بر اصل ثنویت ساخته شدهاند ( )112و ثنویت

اصل راهنما در ساختن بیانهای قدرت است .وقتی ثنویت اصل راهنما می
شود ،عقل هرآنچه بیرون از این دو محور هستند را نمیتواند ببیند .ازاین

رو ،زبانی که ترجمان این ثنویت است ،به ضرورت زبان قدرت میشود و

بکار شناسائی علمی نمیآید ( .)111کلمات محدود و توان عقل در
ساختن جملهها نیز محدود میشوند .از راه عبرت آموختن ،یادآور

میشوم که مفاهیم و کلمهها و جملهها ،به میزانی که عقل قدرتمدار
میشود ،معدودتر و محدودتر میشوند .براصل ثنویت تک
محوری ،مدعی والیت مطلقه ،فقیرترین زبان و سرشار از زور و تا
بخواهی مبهم را پیدا میکنند .مطالعه تحول جبارها و محدود

شدن قلمرو عقل و زبان آنها ،درسی بزرگ میآموزد به همه انسانها

به خصوص به اهل سیاست و فعاالن سیاسی متشکل در حزبهای
سیاسی .درحقیقت ،بکاربردن زبان آزاد و بیکران کردن فراخنای

عقل نیازمند موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل است.
 .31عقلی که مصلحت میسنجد و زبانی که بدان مصلحت اظهار میشود،
عقل قدرتمدار و زبان قدرت هستند .مصلحت بدینخاطر که بنمایه
ای از زور دارد ،وقتی زبان عقل ،زبان آزادی است ،عقل آن را نمی

سنجد و هیچ مصلحتی را در زبان آزادی نمیتوان اظهار کرد .پس
وقتی اهل سیاست و سازمانهای سیاسی از منافع و مصالح سخن میگویند،

هم خود میدانند که به حکم قدرت عمل میکنند و هم شنوندگان آنها می
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باید دریابند که زبان بکاررفته زبان قدرت است و آن را نپذیرند .بدینقرار،

هرزمان که سیاستمداری از مصلحت و یا منفعتی سخن گفت و شهروندان
نه تنها نتوانستند دریابند که این حقی از حقوق آنها – بنابراین مجموع

حقوق آنها  -است که دارد قربانی دلخواه قدرت میشود ،یعنی از خود
بیگانگی و غفلت از حقوق ،درآن جامعه ،همگانی شدهاست .چارهکار
ایستادن بر حق و بکاربردن زبان آزادی ،بنابراین ،تذکار مداوم

حقوق به حقوقمندان غافل از حقوق و معتاد به اطاعت از اوامر و
نواهی قدرت است .بخصوص آموزش زبان آزادی است که فوریت

مییابد.

 .33زبان آزادی گویای مدار باز است .از اینرو ،با زبان قدرت که بیانگر

مدار بستهاست ،همراه نمیشود .درخور یادآوریاست که جریان از خود

بیگانه کردن بیان استقالل و آزادی ،جریانی است که ،درآن ،ضد حق در

پوشش «مصلحت» ،درکنار آن بیان ،ساخته میشود .در طول زمان،

مصلحتها بیشتر و بیشتر میشوند و از حاشیه به متن میآیند .بیان قدرت
میشوند و این بیان جانشین بیان استقالل و آزادی میگردد .برای مثال،
دین را از آنرو ،دین حق و دین خدا میگویند ،که خدا حق مطلق است و
از حق جز حق صادر نمیشود .عمل کننده به دین انسانها هستند .پس،

بنابراین که الف .از حق جز حق صادر نمیشود و ب .چون حق است

خدا میگوید خدا میگوید و نه چون خدا میگوید حق است و ج.

حق را ویژگیها ،از جمله این ویژگی است که دلیل حقانیتش در

خود آناست و د .انسانها خود آن را بکارمیبرند ،ه .قابل تبدیل به
مرام نیست که قدرتمداران بتوانند بکارش برند ،درکنار آن« ،سنت»

را قرار میدهند و سرانجام چنان میشود که کتاب فراموش میشود و سنت
فقه تکلیفمدار میگردد ( .)114بدینخاطر بود که جنبش اصالت انسان،

با «بازگشت به کتاب» (.)115
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بدینقرار ،از خود بیگانهکردن بیان استقالل و آزادی در بیان

قدرت میسر نمیشد و نمیشود اگر زبان همگان زبان آزادی بود .در
حقیقت ،بدین زبان چون جز حق قابل اظهار نیست و درهمان
حال که گویای بازبودن مدار عقل است ،عامل بازماندن آن نیز می

شود.

 .32از بحرانها سیاسی امروز ،یکی دوگانگی حق و تکلیف است .این
بحران حادتر میشود زیرا از حقوق اکثریت بزرگ کاسته و بر وظایف آنها

افزوده میشود .در عوض ،به قدرت اقلیت صاحب امتیاز افزوده و از
تکالیف آنها کاسته میگردد .بحران اقتصادی بزرگ ،در سالهای 2118

تا  ،2134فرصتی شد برای افزودن بر وظایف اکثریت بزرگ و کاستن از
تکالیف اقلیت کوچک .باتوجه به اینکه زبان قدرت زبان توجیه و زبان

آزادی زبان ابتکار و ابداع و خلق است ،در این بحران ،زبان توجیه بکار
رفت چراکه تدبیرها قدرت (سرمایهداری) فرموده بودند .هرگاه بنابر

کاستن از تخریب نیروهای محرکه و نیز کاستن از فرآوردهها و خدمات
ویرانگر و باز و تحول پذیر کردن نظامهای اجتماعی میشد ،ابتکار و
ابداع و خلق بکار میآمدند و تدبیرها برای تغییر کردن و تغییر دادن ابداع

میشدند.

بدینقرار ،بحران حل نمیشود اگر اهل سیاست و سازمانهای

سیاسی بنا را بر تغییر کردن بقصد یافتن توان تغییر دادن ،بنابراین،

رها کردن توجیهگری و عقل توجیهگر و قائل شدن به یگانگی حق
و تکلیف و تمرین کردن زبان آزادی ،بگذارند .چرا که به داشتن و
بکار بردن این زبان است که عقل طبیعت خالق خویش را باز می

یابد و وظیفه بیرون از حق را حکم زور میبیند و نمیپذیرد :زبان
آزادی ،زبان حق است و عقلی که این زبان را بکار میبرد ،تکلیف

را عمل به حق میبیند.
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 .31در رویاروئی با زورمداران ،از سلطهگر و جبار تا کارگزاران آنها،
پیروزی بدستآوردنی است هرگاه آدمی بر حق بایستد و همواره به خود
هشدار دهد که بیرون از حق زور است و او ندارد و نمیخواهد داشته باشد.
پس جز حق هیچ ندارد و چون برحق ایستادهاست ،همه چیز دارد .اما حق

زبان خویش را ،زبان آزادی ،را دارد .از ویژگیهای این زبان ،بخصوص
وقتی روی سخن با جمهور مردم است ،یکی ایناست که ظن و

خیال و گمان و خرافه ،گفتنی نمیشوند .چراکه زبان آزادی ،زبان
علم خالی از ظن است .اما علم ،در این زبان ،وقتی میتواند قابل

فهم برای همه اظهار شود که گوینده بنارا براین بگذارد که همگان
با او در رهبری شرکت کنند .محک ایناست :علمی که اظهار می
شود باید از سوی همگان بکاربردنی باشد .بنابراین،

 .34هرگاه «رهبران سیاسی» و سخنگویان سازمانهای سیاسی بخواهند در
سخن گفتن با مردم ،زبان آزادی را بکاربرند ،سزا است بدانند که سخنی
را باید بگویند که دلیل حقانیتش در خودش باشد .در حقیقت ،در سخن

گفتن با مردم ،دو روش بکار میرود :چون علم در بند سود و زیان نیست،

پس سخن دانشمند را بیچون و چرا ،باید پذیرفت ( )116و چون کارآئی
ایجاب میکند که بحث درباره یک موضوع دائمی نشود ،قول «رهبر» را
باید فصل الخطاب شمرد و پذیرفت ( .)117و حق ایناست که وقتی

زبان قدرت بکار میرود ،ممکن نیست دلیل حقانیت حق در خود
سخن باشد و چون زبان آزادی بکار رود ،ممکن نیست دلیل

حقانیت سخن در بیرون آن باشد .بدینقرار ،زبان شفاف آن زبانی
است که دلیل صحت سخن در خود سخن باشد و هرگاه سخنگویان بامردم
این زبان را بکاربرند ،وجود دلیل در سخن« ،فصلالخطاب» و

«دانشمندی» زبان قدرت را بکار میبرد را بیمحل میکند.
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 . 35و زبان آزادی بکار اظهار خودانگیختگی میآید.کسی که این زبان را
بکار میبرد ،خودانگیخته یا مستقل و آزاد است و بکار فعال کردن
شنوندگان خودانگیخته میآید .اگر از خودانگیختگی خویش غافل باشند،

آن را بیاد میآورند و خودانگیخته میشوند .در برابر ،زبان قدرت بکار
برقرار کردن رابطه مطاع (قدرت) و مطیع (انسانها) میآید .بدینقرار،

سخنی که آدمی را به اطاعت از قدرت بخواند ،در زبان قدرت میتواند
اظهار شود و در زبان آزادی نمیتواند اظهار شود .این زبان رابطه میان
گوینده و شنونده خودانگیخته را بر قرار میکند .بدینقرار ،خود

انگیختگی گوینده و بازیافتن خودانگیختگی شنونده محک زبان
آزادی است و بدیهی است که این زبان ،در دموکراسی شورائی

بیشترین کاربرد را پیدا میکند.

 .36از آنجا که زبان آزادی بکار برقرار کردن رابطه قوا نمیآید ،پس بکار

تخریب نیز نمیآید .بدینسان ،هرگاه اهل سیاست و سازمانهای سیاسی در
درون خود و در خطاب به جامعه ،زبان تخریب بکار نبرند ،نه تنها خشونت

زدائی بس کارسازی را تصدی کردهاند ،بلکه الگو شدهاند برای جمهور
مردم در آموختن و بکار بردن زبان آزادی .در حقیقت ،عقلی که این زبان

را بکار میبرد ،از بند قدرت رها است و تخریبگر نمیسازد .از اینرو،
زبان آزادی عقل را از غافل شدن از استقالل و آزادی خویش باز می
دارد و به او امکان میدهد تمام توان خلق خویش را بکار برد .از
این ،وقتی سخن یک مقام حزبی ،ترجمان ابتکاری است که بکار

ساختن و رشد کردن میآید ،زبان او زبان آزادی است .اگر نه ،زبان
او این زبان نیست و زبان قدرت است.
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 .37و چون زبان آزادی بکار ساختن تبعیض و تبلیغ کردنش نمیآید ،نمی

توان آن را در مقدم و مؤخر کردن اصول و حقوق بکار برد .به سخن

دیگر ،هرگاه زبان عقل این زبان باشد ،او گرفتار بازی تقدم و تأخری نمی

شود که بکار توجیه قدرتمداری میآید .ازاینرو ،محک تشخیص زبان
اهل سیاست و سازمانهای سیاسی وقتی با مردم سخن میگویند،

قائل شدن و یا قائل نشدن به تقدم و تأخر حقوق و اصول است.

بدینسان ،وقتی سیاستمداری آزادی را بر استقالل مقدم میشمارد
یا به عکس و یا وقتی امنیت را بر استقالل و آزادی مقدم میشمارد،

یعنی اینکه راهحلی جز روش کردن قدرت (= زور) ندارد .این تقدم

و تأخرها در زبان آزادی اظهار شدنی نیستند .زیرا زور نباید بنمایه

کلمهها و جملههائی باشدکه بر زبان میآیند .عقلی که این زبان را
بکار میبرد ،چون خالق است ،به یمن ابتکار و ابداع ،راهحل می
جوید تا خالء پدید نیاید و این خالء را زور پر نکند.

 .38چنانکه در بخش اول دیدیم ،از بحرانهایی که دموکراسیهای موجود
بدانها گرفتارند ،یکی این بحران است که رابطههای رهبران احزاب سیاسی

با اعضای خود و این احزاب با جمهور مردم رابطههای قوا هستند .به
تدریج ،رهبران و سازمانهای سیاسی کار خود را منحصر به دفاع از این و

یا آن نوع رابطه قوا و وعده برقرار کردن این و یا آن نوع رابطه قوا کرده

اند .بنابراین ،زندگی حقوقمند را که در بیرون این رابطه قرار میگیرد،

تصدی نمیکنند .و چون خالء را زور پر میکند ،رابطهها دارند همه رابطه

های قوا میگردند و خشونت ویرانگر ،هر روز بیشتر از روز پیش ،کاربرد

پیدا میکند .زبانی که بکار میرود ،مجموعه عالمتهائی (کلمهها) هستند

که در این و آن نوع رابطه قوا کاربرد دارند .بدینخاطر است که زبان مرتب

مبهمتر میشود .رها شدن از این بحران ،از جمله ،به ایناست که

رابطهها رابطههای حق با حق بگردند و بر رهبران و سازمانهای
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سیاسی است که بکاربردن زبان آزادی را که واجد عالمتها به پهنای

بیکران زندگی است ،رویه کنند .چون این زبان بکار توجیه رابطه
قوا نمیآید و بکار اظهار فعالیتهای حیاتی حقومند میآید،
بکاربردن این زبان همراه میشود با جانشین کردن رابطههای قوا

با رابطههای حق باحق .بدین انقالب ،سازمانهای سیاسی و
دموکراسیها از بحران میآسایند و کار سازمانهای سیاسی جانشین

کردن روابط قوا با روابط حق با حق میگردد :ویژگی بس مهم

زبان آزادی ایناست که این زبان ترجمان رابطه حق با حق است.
 .33زبان آزادی زبان اظهار حق و حقیقت است .پس ،با این زبان ،به
دروغ نمیتوان گفت که حق قابل انتقال است .در کتاب ارکان دموکراسی

دیدیم ( )118که چون حق حاکمیت انسان قابل انتقال نیست« ،ملت»

که ساختهای ذهنی است ،صاحب حق حاکمیت فرض میشود که منتخبان
مردم آن را اعمال میکنند .اما در نظامهای حقوقی نیز ،حق والیت و

رهبری انسان قابل انتقال است ( .)113در استبدادهای فراگیر ،هیچ
انسانی صاحب این حق نیست ( .)141و بحران بزرگ حاصل بینقش
شدن و القید گشتن ،بنابراین ،خویشتن را از مسئولیت مبری دانستن است.

بدینقرار ،حل بحران بزرگ ایجاب میکند که همراه با پذیرفتن اصل

غیر قابل انتقال بودن حقوق ذاتی ،زبان آزادی ،زبان اهل سیاست و

سازمانهای سیاسی بگردد تا که حقوقمندی و مسئولیت شناسی همگانی و

شرکت شهروندان در مدیریت جامعه خویش ،واقعی بگردد.

 .21و از ویژگیهای زبان آزادی این ویژگی است :بااین زبان ،نمیتوان
حق را قابل تجزیه دانست و تجزیه و اظهار کرد .اما اگر حق قابل تجزیه

نیست پس تجزیه نیز نباید بشود .پس ،عقل قدرتمداری که حق را تجزیه
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و این تجزیه را اظهار میکند ،چگونه از عهده اینکار برمیآید؟ همین
پرسش را در باره انتقال ناپذیری حق نیز میتوان کرد.

تأمل که کنیم ،میبینیم ،در واقع ،تجزیهای انجام نمیگیرد ،انکاری

انجام میگیرد .ویرانگرترین کاربرد منطق صوری غافل کردن انسان و
فریب او به صورتی است که عقل توجیهگر میسازد .برای مثال ،بنابر

صورت ،آدمی میپندارد چند آزادی وجود دارد (آزادی بیان ،آزادی ترتیب
دادن اجتماع ،آزادی آموزش و پرورش ،آزاد انتخاب شغل و )...و میتوان

بخاطر امنیت و نان ،از یکچند از این آزادیها چشم پوشید .و حتی هریک

از این آزادیها قابل تجزیه است .حال اینکه آزادی یکی است این
فعالیتها هستند که گوناگونند .این فضا است که یا قدرت آن را

محدود میکند و یا مدار آدمی باز است و فضای اندیشه و عمل او،
وقتی حق است ،بینهایت است .باز حق قابل انتقال نیست .همانطور

که در فرض کردن ملت و صاحب حق حاکمیت شناختنش دیدیم ،این
حاکمیت انسان است که با حاکمیت ملت جانشین میشود .راست

بخواهی ،حق حاکمیت انسانها انکار میشود .منطق صوری این انسانها را
از دیدن اینکار باز میدارد.

بدینقرار ،زبان آزادی ،از جمله ،بکار آن میآید که الف .اهل سیاست

و رهبران سیاسی و دینی و ...منطق صوری و زبان عامه فریب بکار نبرند
و ب« .حقوق» وضعی جانشین حقوق ذاتی انکار شده ،نشوند .و ج .هر
انسانی حقوق خویش را بشناسند و بداند که حق یکی است و اگر بدان

عمل کند ،خالئی پدید نمیآید تا قدرت آن را پر کند و مرتب فضای
اندیشه و عمل او را تنگ کند .زمان ما ،زمان جانشین کردن زبان آزادی

است .عقلی که بکاربردن این زبان را تمرین میکند ،استقالل و آزادی

خویش است که باز مییابد.
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 .23بازگوئیم که مدار عقل قدرتمدار بسته است .و مدار عقل مستقل و

آزاد باز است .پس ،ویژگی زبان قدرت ایناست که در مدار بسته کاربرد

دارد و هروقت که مداربستهای ایجاد میکنیم ،این زبان را بکار میبریم.

ازاینرو ،تمامی بیانهای قدرت ،توجیهگر جبر هستند و انسان را در مدار

بسته زندانی میکنند و در زبان قدرت اظهار میشوند .زبان آزادی را در
ایجاد مدار بسته نمیتوان بکار برد .زیرا بکاربردنی نیست .چنانکه دیدیم

زبان قدرت بیان میکند رابطه قوا را و زبان آزادی اظهار میکند رابطه حق
با حق را .پس ،سازمانهای سیاسی و سیاستمداران هرگاه زبان آزادی

بکاربرند ،راهکارهای گشودن مدارهای بستهاست که میباید بجویند و به

جامعههای خود پیشنهاد کنند .در حالحاضر ،وارونه اینکار را میکنند.
از اینرو است که خود از عوامل ایجاد مدارهای بسته از پی یکدیگر و

زندانی شدن انسانها در این مدارها هستند .خاطر نشان کردنی است که در

جامعههای گرفتار استبداد و نیز سازمانهای سیاسی قدرتمدار ،زبان قدرت
بکار میرود تا که جامعه یقین کند ،بیرون از استبداد ،پرتگاه است و
اعضای اینگونه سازمانها بپندارند بیرون از سازمان ،خالئی است که چون
آدمی درآن افتد ،پوچ میشود .و
 . 22و زبان قدرت ،زبانی است که ترساندن ،در مأیوس کردن ،در دشمنی
پدیدآوردن ،در اعتماد به خود و به دیگری از دست دادن ،درگرفتار غم و

کزکردگی کردن ،بکار میرود .درحالحاضر ،رهبران احزاب و سازمانهای
سیاسی و غیر سیاسی ،اغلب این زبان را بکار میبرند .تا بدانجا که

بکاررفتن روزمره این زبان ،جامعهها را به سراهای غم و یأس و ترس و بی

اعتمادیها بدل کردهاست .خشونتی که هستی را به کام شعلههای خویش
فروکشیده ،میباید زدوده شود .پس نیاز به زبان آزادی است که ،بدان،

انسانها توانائی و شجاعت و امید و شادی و اعتمادکردن فطری را خویش
را به خود و به یکدیگر یادآور شوند .چون رهبران و سازمانهای سیاسی
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بعنوان الگو است که میتوانند نقش خویش را در رشد ایفا کنند ،آنها

هستند که باید زبان آزادی را زبان همه روزه خود کنند.

 .21زبان قدرت ،بکاربردن کلمهها و جملهها که گوینده خود معنای آنها

را اندر نمییابد را ناگزیر میکند .بکاربردن کلمهها و جملههائی که عقل
قدرتمدار به عاریت میگیرد ،بیآنکه بداند معانی آنها چیست ،برای

بکاربردن رابطه قوائی بسود بکاربرنده .بدینخاطر است که وقتی هم به
زبان آزادی سخن بگوئی ،شنونده بهکلمهها و جملهها معانی که در ذهن
دارد را میدهد و یا چون کلمهها معانی دقیق و روشن ندارند و بسا به خاطر

سپرده شدهاند بیآنکه معنایی بجویند ،از فهم آن در میماند و گمان می
برد ،گوینده و یا نویسنده «مشکل گفته» و یا «مشکل نوشته» است.

درعوض ،کسی که زبان آزادی بکار میبرد ،میداند چه میگوید

و گفته او معنائی دقیق و شفاف دارد .این دو زبان از یکدیگر شناخته
میشوند ،از جمله به هدف :وقتی زبان قدرت این ویژگی را دارد
بکاربرنده آن را در توجیه جدائی و یا تفوق طلبی بکار میبرد .اما

زبان آزادی را برای برقرارکردن رابطه قوا نمیتوان بکار برد.
 .24زبان قدرت را نمیتوان در سنجیدن شخص به حق بکار برد .این زبان
را در سنجیدن حق به شخص میتوان بکاربرد .اما سنجیدن حق به شخصی

که اسطوره و «فصلالخطاب» میشود ،جز بکار زورگفتن و تسلیم کردن

مخاطب نمیآید.

در عوض ،زبان آزادی را در سنجیدن حق به شخص نمیتوان

بکار برد و در سنجیدن شخص به حق میتوان بکار برد و این

سنجش بکار زورزدائی میآید.
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 .25روشن است که با داشتن بیان استقالل و آزادی در سر است که می

توان زبان آزادی را بکار برد .ازاینرو ،شفاف کردن اندیشه راهنما یکی
دیگر از اشتراکها است .درحالحاضر ،اندیشه راهنمای شفاف نایافتنی

گشتهاست
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حاصل سخن
ویژه گیهایی که رهبری ،بنابر بیان قدرت و بنابر بیان استقالل و
آزادی ،پیدا میکند:
 .3وقتى استقالل و آزادى به جاى قدرت ،هدف مىشود ،رابطه شخص
با حق تغيير مىكند .توضیح اینکه وقتى قدرت هدف است ،به ضرورت،
او حق را به شخص مىسنجند :حق آناست كه مقام واليت يا رهبر و یا

مراد مىگويد .اما وقتى استقالل و آزادى انسان هدف مىشود ،دليل
حقانيت حق را نه در قول  -هر كس مىخواهد باشد  -كه در خود حق

میجوید .بنابراين ،اثر نخست هدف شدن استقالل و آزادى ،ايناست كه
درستى يا نا درستى هر سخنى را در خود آن بايد جست .بدينسان ،دين يا

مرام از بند قدرت و انسانها الف  -از بند واليت فقيه ،واليت رهبر،

واليت سازمان ،و ...آزاد مىشوند .هر كس اختيار رهبرى كردن خويش
را بدست مىآورد .و ب – از بند احکام قدرت رها مىشوند .دين يا مرام
ديگر قالبى كه بود و انسان بايد با آن انطباق مىجست ،نمىماند .روشى

مى شود در اختيار انسان .مدار عقل انسان و مدار سازمانی که این انسان
تشکیل میدهد ،باز میشود .بدینقرار،

نخستين محك براى تعيين عيار حقانيت هر دين يا مرامى ايناست كه

آيا دليل حقانيت در خود آناست و يا در قول يك مقام؟ و ضابطه تمیز

رهبری ترجمان بیان قدرت از رهبری بیانگر بیان استقالل و

آزادی ،وجود دلیل صحت رهبری در عمل رهبری است :کسی که از
بیان قدرت پیروی میکند ،دلیل درستی چنین عملی را دستوری می

انگارد که اجرا میکند .و آدمی که بیان استقالل و آزادی در سردارد،

میداند که دلیل صحت آن ،باید در عمل رهبری باشد .این محک
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تمام کارآئی خود را بدست میآورد وقتی مدار عقل انسانها و سازمانهائی

که ایجاد میکنند باز باشد و بشیوه شورائی رهبری شوند.

 .2واليت يك فرد بر ديگرى يا برديگران ،در صورتى كه ميان او و ديگرى

يا ديگران ،رابطه قدرت بر قرار كند ،بىترديد حکمى متناقض است .و

احکامى كه ولى ،در مقام قدرتمدارى صادر مىكند ،به ضرورت متناقض
هستند .براى مثال ،واليت مطلقه فقيه ،وقتى اختيار مطلق يك فرد بر يك

جامعه تعريف مىشود ،نه واليت فقيه كه واليت قدرت (= زور) مىشود.
بنابراين ،واليت فقيه ناقض دين و حتى ناقض واليت شخص فقيه است

و او را نيز برده قدرت مىكند .هر واليتى از اين نوع ،در هر مرامى ،واليت
قدرت مىشود و اگر آن مرام سازگار با اين واليت باشد ،نه مرام استقالل
و آزادى كه مرام زور مدارى مىگردد.

افزون بر اين ،وسيله قدرت كردن دين يا مرام ،فراوان تناقض ببار

مىآورد .براى مثال ،قرآن را مجموعهاى از تناقضها مىگرداند .و چون
استقالل و آزادى را جانشين مىكنيم ،قرآن از تناقضها رها مىشود .بدين

سان،

دومين خاصه دين يا مرام حق ،خالى بودنش از تناقض است .پس آن

سخن و روش و قاعده و قانون و اصل از دين يا مرام حق است كه خالى از
تناقض باشد و با رهبری بینیاز از قدرت خوانائی داشته باشد.

بدینسان ،وجود تناقض در عمل رهبری ،گویای داشتن بیان

قدرت در سر است و نبود تناقض درآن ،گویای اندیشه راهنما بودن
بیان استقالل و آزادی است.
 .1از خاصههاى حکم زور يکى ايناستكه بدون زور اجرا كردنى نيست
و اجراى آن همواره با تخريب همراه است و محدوديت بوجود مىآورد.

براى مثال ،واليت مطلقه فقيه و يا رهبر (در مرامهائى كه رهبر واليت
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مطلقه دارد) تمامى جامعه را ،حتى خود ولى و رهبر را ،از حقوق خويش

بر اداره امور جامعه ،محروم مىكند .اين واليت یا رهبرى واليت قدرت
(= زور) است .زيرا بنابر تعريف ،ولى يا رهبر اختيار مطلق دارند .پس

رابطهاىكه میان او و مردم برقرار مىشود ،رابطه مطاع و مطیع است .اما
اطاعت مطیع جز اطاعت از قدرت نمىتواند باشد و نمىشود .به اين دليل
ساده كه تنها اين نوع اطاعت نياز به تفويض اختيار مطلق به ولى يا رهبر

دارد.

اما وقتى استقالل و آزادى هدف مىشوند ،دين حق دينى مىشود كه

 .133عمل به روشى ،قاعدهاى ،قانونى و حکمى نياز به زور پيدا نمىكند.

و

 .132عمل به روشى ،قاعدهاى ،قانونى و حکمى محدوديتى براى عمل

كننده و براى ديگران پديد نمىآورد .بعكس ،گستره استقالل و آزادى عمل
كننده و ديگران را فراخترنيز مىکند .چنانكه علم يافتن و عمل به علم،

پهنه استقالل و آزادى عالم و ديگران را گستردهتر مىكند .بدينقرار ،دين
يا مرام وقتى دين يا مرام حق ،دين يا مرام استقالل و آزادى و رشد مىشود

كه الف  -عمل به آن ،نياز به زور پيدا نكند (اصل در دين اكراه نيست).
و ب  -بر فراخنای استقالل و آزادى اعضاى جامعه بيفزايد .و ج  -نه

ويرانىكه آبادانى و رشد ببار بياورد.

بدینسان ،محک تشخیص

رهبری قدرتمدار از رهبری

خودانگیخته ،وجود زور در عمل رهبری قدرتمدار و نبود زور در
عمل رهبری خودانگیخته است .کسی که رهبری او در بکاربردن

زور ناچیز میشود ،بیان قدرتی توجیهگر استبداد فراگیر در سردارد
و کسی که در رهبری او هیچ از زور نیست ،بیان استقالل و آزادی

اندیشه راهنمای او است.
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 .4بیان قدرت و قدرت مداری مبهم است .از خاصههاى قدرت مدارى،
ترس و گريز از روشنائى است .وقتى استقالل و آزادى را جانشين قدرت

مىكنيم ،بيان دين يا مرام ،از كجى و ابهام رها مىشود .بیانی سر راست و
آشکار مىشود .بجاست خاطر نشان كنم از انتقادهاى در خور به مرامها و
ايدئولوژيهاى نوگرائى كه از عصر روشنائى بدينسو ،پيدا شدهاند ،يکى اين

است كه در اين مرامها ،كلمهها و جملهها معانى روشن و سر راستى

نداشتهاند .این مرامها و ایدئولوژیها فاقد اصول راهنماى روشنى بودهاند تا

مگر ،بدانها ،احکامشان ،معانى روشنى پيدا كنند .این بدانخاطر است که

وقتی قدرت مدار میشود و بیان قدرت اندیشه راهنما ،استعداد رهبری،

جز ،در ابهام ،نمیتواند عمل میکند .پندار و گفتار و کردار او به ضرورت
مبهم هستند .چراکه نیاز دارد ،بنابرموقع ،این یا آن معنی را به پندار و یا

گفتار و یا کردار خود بدهد.

اما بیان استقالل و آزادى روشن و سر راست است .زبان زبان آزادی

است .یعنی کلمهها و جملههایی که بکار میروند ،بنمایهای از زور ندارند
و داللت کلمهها و جملهها بر معنى ،سر راست است .چنانكه با مراجعه به
اصول راهنماى دين يا مرامی كه بیان استقالل و آزادی باشد ،معناى هر

روش ،رهنمود ،قاعده ،قانون و حکم ،روشن مىشود .اما محك دقيقتر و

در دسترس همگان ايناست كه بخالف قدرت كه از هر حکم يك قالب
مىسازد و اين قالب نيز ،بنابر نياز قدرت ،زود به زود تغيير شکل مىدهد،
بیان استقالل و آزادی روش تجربه در اختيار مىگذارد.

بدینقرار ،دين يا مرامى ،دين يا مرام حق ،استقالل ،آزادى و رشد بر

میزان عدل است كه رهنمودها و روشها و زبان آن خالى از كجى و ابهام و

زور باشند .به سخن ديگر ،الف – اصول راهنمای آن حق باشند و

رهنمودها و روشها با اصول راهنما سازگار باشند و ب  -هر كلمه و هر
جمله خالی از زور و يك و همان معنى را داشته باشد و اين معنى روشن و
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سرراست باشد .و ج  -رهنمود ،قاعده ،قانون و حکم آن روش باشند و نه

قالب.

بدین سان ،بیان قدرت ،در هر دو قلمرو فرد و جمع ،رهبری را

مبهم و فردی میکند .و بیان استقالل و آزادی ،در قلمرو فرد،
رهبری را شفاف و از آن شخص با لحاظ کردن حقوق شهروندی

خویش (شرکت در رهبری جمعی) و حقوق دیگران و در جامعه،
رهبری را بازهم شفاف و از آن همگان ،از رهگذر شورائی کردن

تصمیم گرفتن و گزینش نوع آن ،میگرداند .چراکه این رهبری نیاز
به قدرت ندارد و از آن اعضای جامعه برخوردار از حقوق شهروندی

است :جامعه رهبران.

 .5دانستیم که در هر بیان قدرت ،زبان نه تنها مبهم است ،بلکه زبانیاست

که ،در آن ،کلمهها و جملهها بنمایهای از زور دارند .عقل قدرتمداری که
بیان قدرت را اندیشه راهنمای خود میکند ،بگاه رهبری ،زبان قدرت بکار

میبرد .در دوستی و دشمنی ،در شوخی کردن و در سخن جدی گفتن ،زبانی

را بکار میبرد که مایه از زور دارد .این زبان ،واقعیت دیگری را نیز آشکار

میکند :استعداد رهبری که زبان زور بکار میبرد ،معتاد به واکنش است.

استعداد ابتکار و ابداع و خلق او ،از خود بیگانه گشتهاست .ایناست که

استعداد رهبریاو ،اغلب ،جز به وقت واکنش نشان دادن بکار نمیافتد.

بدینقرار ،آن رهبری که زبان زور بکار میبرد و همواره در موقع

و موضع واکنش نشان دادن است ،تابع بیان قدرت است .و آن
رهبری که زبان قدرت را بکار نمیبرد ،از آن کسی است که بیان
استقالل و آزادی درسر دارد.

 .6بیانهای قدرت نمیگویند که قدرت ،بمثابه هدف ،روشی جز زور
ندارد .و نیز نمیگویند که استقالل و آزادی و هر حق دیگری خود روش
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خویش است .وقتی بیان قدرت اندیشه راهنما میشود ،آدمی یگانگی هدف
و روش را با دو گانگی هدف و روش جانشین میکند .به میزانی که بیان

قدرت از نوع فراگیر میشود ،زور همه جا و همه وقت روش میگردد.

هدف واقعی که فراگیر و فراگیرترکردن قدرتاست ،در پوشش «هدفهای

خوب» ،پنهان میشود .از اینرو ،وقتی بیان قدرت راهنمای عقل است،
بکاربردن زور برای رسیدن به حق ،واقعیتی «تردید ناپذیر» باور میشود.

حتی وقتی هدف علم جستن است ،بکاربردن زور ،توجیه میشود و این
توجیه دامنهای بس گسترده مییابد :از جور استاد تا تقلب در امتحان و
تصدیق خریدن.

یک دلیل مهم از دالیل همگانی نشدن دانشمندی درجامعهها و اقلیت

کوچک گشتن و ماندن دانشمندان ،مهمتر از این ،یک دلیل بیاطالعی

اکثریت بزرگ از دین خویش و از خود بیگانه شدن دین در بیان قدرت،
دوگانگی عمل و نظر است :وقتی نظر بیان استقالل و آزادی میشود ،باید

پندار و گفتار و کردار را ترجمان آن گرداند ،وگرنه ،پندار و گفتار و کردار

از بیگانه و با بیان قدرت یگانه میگردد .این دوگانگی ناشی از اعتیاد به
تنظیم رابطه باقدرت ،در نتیجه آن نوع رهبری است که ،در آن ،خالء ها

همواره با زور پر میشوند .این نوع رهبری از اندیشه راهنمائی پیروی می

کند که به دوگانگی روش و هدف قائل است .حاصل دوگانگی نظر با
عمل و هدف و وسیله ،یعنی بکار بردن زور برای رسیدن به هدف خوب،

احساس ناتوانی است .بدینقرار ،وقتی هدف هرچه باشد ،روش زور می

شود و یا زور در ترکیب آن ،بیشترین درصد را پیدا میکند ،رهبری اظهار

ناتوانی است .ناتوان خالء توانائی را با زور پر میکند .اما زور بمثابه وسیله

با قدرت بمثابه هدف سازگار است و بکاربرنده را به «هدف خوب» نمی

رساند .لذا ،بکار بردن زور احساس ناتوانی را بازهم بیشتر میکند .عقل

توجیهگر به او نمیگوید او باید خود را حقوقمند و تکلیف را عمل به حق
بشناسد ،بنابراین ،خود را مسئول و نفس خویش را مکلف به عمل به
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حقوق بداند و بداند که روش هر حقی ،عمل به آن حق است .این تعلیم
بس بزرگ و کارساز را عقل وقتی میآموزد که میآموزد خود انگیختگی

نیاز به بیان استقالل و آزادی ،دارد و این بیان را میجوید.

بکاربردن روش خوب برای رسیدن به هدف بد (= قدرت) ،نیز ،روشی

به رواج است .چنانکه عاشقان تا بخواهی معشوق را ستایش میکنند و
عهد میسپارند که همواره عاشق بمانند و با او جز با زبان عشق سخن
نگویند .اما پس رسیدن به مقصود ،همان زورمداری میشوند که بودند.

رهبران پیش از رسیدن به قدرت ،همواره از حقوق انسان و حقوق مردم
سخن میگویند و چون به قدرت میرسند ،زورمداری میشوند که بودند.

هرکسی که زور میگوید ،چون نیاز به توجیه عمل خویش دارد و میخواهد
هدف بد را بپوشاند ،کلمه حق برزبان میآورد .غافل از اینکه روش بیانگر

اندیشه راهنما و مراد آدمی است :روش خوب با اندیشه راهنمائی که بیان
استقالل و آزادی است و هدفی که خوب است سازگار است و باید بینیاز

از زور باشد .حال آنکه وقتی هدف بد میشود ،زور ،از جمله در شکل

فریب ،بسا پوششی را که روش خوب است میدرد و خود را نمایان می-

گرداند.

بدینسان ،آن رهبری که گویای دوگانگی روش و هدف است و

نمیگوید که آدمی باید نفس خود را مسئول و مکلف به عمل به
حقوق بداند ،تابع بیان قدرت بمثابه اندیشه راهنما است .دربرابر،

آن رهبری که یگانگی نظر و عمل و هدف و وسیله را تصدیق میکند
و گویای عمل به مسئولیت و تکلیف خویش بر حقوقمدار کردن

زندگی است ،ترجمان بیان استقالل و آزادی بمثابه اندیشه راهنما

است.

هدف وسیله را توجیه میکند دروغی است فرآورده باور دروغ به

دوگانگی عمل و نظر و هدف و روش .این دروغ و دروغهای دیگر،

رهبری مطیع قدرت را گرفتار مدار بسته نیز میکند:
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 . 7وقتی بیان قدرت اندیشه راهنما است ،عقل قدرت مدار ،همواره ،از
احکام دروغی پیروی میکند که اینگونه بیانها ،روش میگردانند .از

جمله ،بنا را براین میگذاردكه «هدف وسيله را توجيه مىكند» .چنانکه،
در واليت مطلقه فقيه ،هدف خوب «اسالمی کردن جامعه» است .وسيله
بد« ،حركت قسرى» میشود .

اما هر كس براى رسيدن به هدف خوب ،وسيله بد بکار برده باشد،

به تجربه آموختهاست كه وسيله بد هدف متناسب با خود را جانشين هدف

خوبى مىكند كه وسیله توجیه بکار بردن روش بد ،شدهاست.

در

تحقيقهاى ديگر ،روشن كردهام كه اصل راهنما و وسيله و هدف از يکديگر

جدائىناپذير هستند .هم اصل راهنما و هم هدف همواره در وسيله بيان

مى شوند .به اين دليل ساده كه وسيله خود نه تعريف و نه صفت خوب يا
بد دارد .تعريف و صفت را از هدف مىگيرد .هدف را نیز آدمی ،بر وفق

اصل و اندیشه راهنمائی برمیگزیند که در سردارد .به آنها كه به تحقيقها
دسترسى ندارند ،روش آسانى را پيشنهاد مىكنم :بدون اينكه

هدفى را به ذهن بياورند ،وسيلهاى را تصور كنند .وقتى چند بار

كوشش كردند و ديدند بدون تعیین هدف ،نمىتوانند وسيلهاى را
تصور كنند ،در مىيابند كه چون بدون تعیین هدف ،وسيله تصور

كردنى نیز نمىشود ،پس هدف در وسيله بيان مىشود .اينك،
بکوشند به وسيله صفت خوب يا بد بدهند .چند بار كوشش بى

نتيجه ،به آنها خواهد فهماند كه دادن صفت خوب يا بد به وسيله،

بستگى مستقيم به هدفى دارد كه بر مىگزينند .براى مثال ،كسى که

تحصيل علم را بعنوان هدف خوب در سر دارد ،میداند که وسیله رسیدن
به این هدف ،آموختن علم است .اما آموختن علم نیاز دارد به اراده تحصيل

که محصل درخود پدید میآورد .و نیز ،نیاز دارد به مال .فرض كنيم مال
را ندارد و همان دانشجوی پزشکی (در جنايت و مکافات داستايوسکى)
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است که ،پيش خود ،توجیه مىكند اگر نزول خوار پيرى را بکشد و پول

او را خرج تحصيل كند و پزشك شود ،میتواند هزاران تن را از مرگ برهد.

وجدان او وارد عمل مىشود .در اين دادگاه است كه زبان فريب مىكوشد
جنايت و ربودن پول را توجيه كند .در حقیقت ،او میداند که کشتن با

هدف خوب او سازگار نیست .از اینرو ،زبان فریب ،وجدان و عقل را از
امورى چند ،از جمله اين امور ،غافل مىكند :الف  -هدف در خور با

جنايت ،مرگ پیر زن و جانى شدن او است .بعد از انجام جنايت ،او جانى
است و دیگر نمىتواند خود را از اين هويت برهاند .و ب  -جانى نه به
علم كه به قدرت (پول و زور) اصالت ،تقدم و حاکمیت بخشيده است .ج

– گرچه دیر ،اما او در مییابد که تصديق اصالت و تقدم و حاکمیت قدرت
استكه نزولخوار و دانشجوى قلمرو فقير را بوجود مىآورد .و د – وسیله
بد (کشتن پیر زن رباخوار) او را پزشکی که میپنداشت ،نمیکند .و او،

این واقعیت را ،از اول میدانست.

بیان استقالل و آزادی نه تنها خالی از احکام دروغ و جبری است،

بلکه فراخنای بیکران انتخاب هدفهای خوب را برروی عقل مستقل و
آزاد میگشاید .در این پهنه ،استعداد رهبری آدمی ،از راه عمل به حقوق و

کار همآهنگ استعدادها و فضلهای خویش است که هدف را بر میگزیند.
چون قدرت غایب است ،عقل به یافتن سازگارترین وسیله با هدف توانا

میشود .بعنوان نمونه ،حركت قسرى به استقرار ضد اسالم (استبداد مطلقه
زور) انجاميدهاست .در برابر ،حركت قهرزدائى ،عمل به اسالم بمثابه بیان
استقالل و آزادى و رشد بر میزان داد و وداد ،انسانهای رشید را ببار آورده

است.

و چون مدار قدرت بستهاست ،مدار عمل عقل قدرتمدار نیز بسته می-

شود .این عقل از احکام جبری پیروی میکند که «هدف وسیله را توجیه
میکند» یکی از آنها است« .انتخاب میان بد و بدتر»  -که به فریاد می

گوید دروغ هستم زیرا وقتی آدمی مجبور است به بد و یا بدتر عمل کند،
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انتخاب بیمحل است و بد و بدتر مدار بستهای را پدید میآورند که قدرت

جبار میسازد و انسانها خویشتن را در آن زندانی میکنند  -و «دوگانگی
حق و مصلحت و تقدم مصلحت بر حق و حقیقت» و «دفع افسد به

فاسد» و احکام دیگری که انسان را درمدار بسته گرفتار میکنند ،ترجمان
بیان قدرت هستند و استعداد رهبری را ناگزیر میکنند بکار بردن زور را

توجیه کند.

بدینقرار ،وقتی بیان قدرت اندیشهراهنما است ،استعداد

رهبری در مدار بستهاست که بکار میافتد .آدمی که بیان قدرت در
سردارد ،هربار که میخواهد قوه رهبری خود را بکار برد ،نخست

مدار بسته ایجاد میکند و آنگاه قوه رهبری خود را مجبور به اجرای
یک حکم جبری میکند .برای اینکه استعداد رهبری از زندان آزاد

شود ،او را اندیشه راهنمائی بایستهاست که ،درآن ،حکمی نباشد که
استعداد رهبری آدمی را در مدار بسته زندانی کند.

 .8رهبری قدرتمدار ،به ضرورت ،روش دستوری بکار میبرد .زیرا در
این روش است که زور کاربرد دارد .اما اطاعت از دستور وقتی بکار بردن

زور است ،انتقاد و تصحیح روش را غیر ممکن میسازد .از اینرو است

که کار استبدادها همواره به شکست میانجامد .روش دستوری را بیان
قدرت توجیه میکند .از اینرو ،بیان قدرت وقتی بیان استبداد فراگیر

است ،روش دستوری محض میشود و باید بیچون و چرا بکار رود .رهبر
خود نیز اسیر دستوری میشود که صادر میکند .دربرابر ،بیان استقالل و
آزادی ،هیچ رهنمودی که عمل به حق نباشد ،دربر ندارد .روشیکه می

آموزد ،تجربی است .تجربی بدین معنی که ،بگاه بکاربردن ،قابل انتقاد و
تصحیح است .و چون حق ،بمثابه هدف ،خود روش خویش است ،روش

تجربی آدمی را به هدف مطلوب میرساند.
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بدینقرار ،دستوری بودن روش گویای راهنمای قوه رهبری

بودن بیان قدرت است و تجربی بودن روش گویای اندیشه راهنما
بودن بیان استقالل و آزادی است.
 . 3بنابر بیان قدرت ،حق آن نیست که هست و ناحق نیز پوشاندن حق
نیست .حق آناست که قدرت حق بداند و ناحق نیز آناست که قدرت ناحق
بشمارد .اما نیازهای امروز قدرت ،بسا ،فردا ،جای به نیازهای دیگر

بسپارند .از اینرو ،آنچه امروز حق است ،فردا میتواند ناحق بگردد و
بالعکس  .لذا ،رهبری قدرتمدار ،نه در بند وفای به عهد میشود و نه می

تواند سخنی راکه امروز حق میداند ،فردا که توقع قدرت دیگر شد ،نقض
نکند و در مقام توجیه نگوید :اگر امروز حرفى را بزنم و فردا ببينم بايد

عكس آن را بگويم ،خواهم گفت .از اينرو است كه هيچ قدرتى قوانينى

را كه خود وضع مىكند ،رعايت نمىكند .زيرا نمىتواند رعايتكند .نتيجه
ایناست كه آنچه را امروز حق مىداند ،فردا ،حقانيت از آن مىستاند و
آنچه را امروز باطل مىشمارد ،فردا حق مىگرداند.

حال آنكه حق هستی شمول است .همه مکانى و همه زمانى است .پس

آن دين يا مرام دين يا مرام حق ،استقالل ،آزادى و رشد است كه استعداد

رهبری آدمی را به عمل به حق و وفای به عهد توانا کند .به سخن دیگر
حقوق انسان و هر موجود زنده و طبيعت را تصديق كند .و از آنجا كه عمل
به حقوق ،سبب گستردهتر گشتن فراخناى استقالل و آزادى و همه جانبه

شدن رشد میشود ،بیان استقالل و آزادی حقوق را حاكم بر روابط می

شناسد .بدانسان که انسانها رابطهها با یکدیگر را رابطههای حق با حق

بگردانند.

بدینقرار ،وقتی اندیشه راهنما بیان قدرت است ،استعداد

رهبری کارش تنظیم رابطه انسان با قدرت میگردد .توضیح اینکه
رابطه با دیگری را تا رابطه قدرت با قدرت برنگرداند ،برقرار نمی
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کند .اما چون بیان استقالل و آزادی اندیشه راهنما میشود ،کار

رهبری تنظیم رابطه با استقالل و آزادی و دیگر حقوق انسان و

حقوق جامعهها و جانداران و طبیعت میگردد .و رابطه با دیگری
را وقتی برقرار میکند که رابطه حق با حق باشد.

 . 31در مرام قدرت ،آزادى و ديگر حقوق گرفتنى و دادنى هستند .تمامى
طرز فكرهائى كه به قدرت اصالت مىبخشند ،حقوق را دادنى يا ستاندنى

مىشمارند .در نتيجه ،رهبری کننده مىتواند حقى را بدهد و يا حقى را
بستاند .چنانكه شاه مىگفت :آزادى مىدهيم و خمينى مىگفت :آزادى

داديم ،لياقتش را نداشتید گرفتيم .در مرام قدرت ،تكليف از حق جدا و

انسان نخست مکلف است .در جامعهها ،به میزانی که تکلیف نه عمل به

حق که عمل به اوامر و نواهی قدرت است ،انسانها از حقوق خویش غافل

تر و استعدادهای رهبری آنها بیشتر مجری اوامر و نواهی قدرت میشوند.
بیان قدرتی که اندیشه راهنما میشود ،در جریان انطباق با توقعات قدرت،

از حقوق خالی و از تکلیفهای قدرت فرموده ،پر میشود :کار استعداد
رهبری در عمل به تکلیف قدرت فرموده ،ناچیز میشود .و بنابر

این که آدمی ،بنابر بیان قدرت ،حقوق را دادنی و ستاندنی میداند،

به تقدم و حاکمیت قدرت بر حق قائل است و این پندار ،در شمار

آشکارترین شناسانندههای رهبری تابع بیان قدرت است.

در دين یا مرام استقالل و آزادى ،استقالل و آزادى و دیگر حقوق ذاتى

زندگی هر انسان هستند .از جمله ،آزادى نه دادنى و نه گرفتنى و نه آموختنى،
بلکه داشتنى است .تکلیف عمل به حق است .وچون عمل به حق روش

کردن حق است ،تکلیف محتوائی جز حق ندارد .چنانکه جستن دانش به
آموختن و بکاربردن دانش میسر میشود .بنابراین بیان ،رهبری تنظیم رابطه
حق با حق را از رهگذر عمل به حق میسر میگرداند.
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بدینقرار ،آن دين يا مرام ،دين يا مرام استقالل و آزادى است كه

حقوق را ذاتى حيات مىداند .بنابراين ،الف  -انسان و هر زينده و
طبيعت را صاحب حقوق مىشمارد و ب  -اين حقوق را حاكم بر

رابطهها مىگرداند و ج – برای تكليف ،محتوائی جز حق نمی

شناسد و د – چون حقوق همه مکانی و همه زمانی هستند ،عمل به
حق بمثابه تکلیف همگانی ،ایجاب میکند که استعدادهای رهبری
در عمل به حق و دفاع از حق شرکت کند :جمهوری شهروندان.

 .33هرگاه اندیشه راهنما بیان قدرت باشد ،هدف همواره در بیرون از
انسان قرار میگیرد و روش رسیدن به آن ،خمیرمایهای از زور دارد .چه بسا
این روش زور ناب میشود .در عوض ،اگر اندیشه راهنما بیان استقالل و
آزادی باشد ،هدف در خود انسان و هر صاحب حقی دیگری (رابطه حق

با حق) محل میجوید .چنانکه هرگاه کسی بخواهد دانش بجوید ،در خود
او است که دانش بردانش افزوده میشود .اما اگر او بخواهد ،سلسله مراتب
قدرت را به فراز رود ،این مقام در او نیست .در رابطهای است که او ،با

بیرون ،با قدرت ،برقرار میکند .باز اگر کسی بخواهد به استقالل و آزادی
و دیگر حقوق خود عمل کند ،خودانگیختگی و حقوق ذاتی حیات او و

در خود او هستندکه عمل میکنند .حال اینکه وقتی خویشتن را در روابط
قوا قرار میدهد ،هر موقعیتی بیرون او است و با تخریب خویش و دیگری

است که میتواند پیدایش کند و یا نکند.

بدینقرار ،قرارگرفتن هدف در بیرون انسان گویای پیرو بیان

قدرت بودن قوه رهبری و قرارداشتن آن در خود انسان ،گویای
راهنمای استعداد رهبری بودن بیان استقالل و آزادی است.

 .32در آنچه به استعداد رهبری انسان مربوط میشود ،ویژگی بیان استقالل

و آزادی ایناست :بنابر اینکه استعداد رهبری هرکس در او است ،پس
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اندیشه راهنما بکار آن میآید که این استعداد همواره در انسان و خود

انگیخته باشد و هیچگاه تابع رهبری بیرون از او نگردد .هر زمان که
استعداد رهبری آدمی تابع «رهبری کنندهای» میشود که زندگی او را

دستوری میکند (بکن ،نکن) ،او در مدار بسته رابطه آمر و مأمور ،مسلط

و زیر سلطه ،رهبری کننده و رهبری شونده قرارگرفتهاست .راست بخواهی،
آمر و مأمور هر دو کارگذار قدرت گشتهاند .هیچ انسانی خود را در این

مدار بسته زندانی نمیکند اگر اندیشه راهنمای او بیان قدرت نباشد .بسته
به نوع بیان قدرت ،او بیشتر یا کمتر فرمانبردار میگردد .فعالیتهای

خودانگیخته اش کمتر یا بیشتر و فعالیتهای به دستورش نیز کمتر یا بیشتر

میشوند.

بدینقرار ،هر زمان ،قوه رهبری آدمی تحت امر قوه رهبری

دیگری است ،اندیشه راهنمای هر دو ،بیان قدرت است .این دو در

مدار بسته آمر و مأمور ،کارگذار قدرتند.

بدیهی است وقتی اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی میگردد،

نیز ،انسانها با یکدیگر رابطه برقرار میکنند .اما این رابطه ،ر ابطه

حق با حق و مدار آن باز است .انسانها حاصل دانش و تجربه خویش
را ،از رهگذر جریانهای آزاد دانشها و اندیشهها و اطالعها و هنرها

و فن ها در اختیار یکدیگر قرار و به استعدادهای رهبری یکدیگر
امکان میدهند هرچه خود انگیختهتر بگردند .جامعه امامان این
سان پدید میآید.

 .31بازگوئیم که از ویژگیهای حق یکی ایناست که دلیل صحت هر قول
و فعلی در خود آناست اگر حق باشد .پس ،در رابطه با رهبری ،رعایت
این ویژگی به ایناست که دلیل رهبری ،در عمل رهبری باشد .به سخن
دیگر و دقیق ،رهبری آدمی خودانگیخته باشد هربار که آدمی این استعداد

را بکار میبرد.
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اما ،وقتی زندگی دستوری است ،بکاربرنده دستور ،امر آمر یا رهبر را

دلیل درستی عمل خود میانگارد .اگر هم بداند دستور غلط است ،خاطر
خود را با گفتن این سخن که مسئول دستور دهندهاست و نه من ،آسوده می

کند .راستی ایناست که وقتی دلیل رهبری در بیرون از آدمی است ،اغلب

بدینخاطر است که قدرتمدارها ،در مقام توجیه ،به دو نوع قدرت قائل می
شوند :قدرت خوب و قدرت بد .در واقع ،قدرت را بیصفت میدانند و
مدعیند که هرگاه بکاربرنده خوب باشد و هدف خود داشتهباشد ،قدرت

خوب میشود وگرنه ،بد میگردد .با بیان قدرتی که قدرت را چنین میبیند،
آدمی برای توجیه اطاعت از امر قدرت ،خودانگیختگی و سراغ گرفتن

دلیل صحت دستور را جرم میگرداند تا بتواند خود را مطیع محض
بگرداند .بدینقرار ،کسی که دستور جبار را اجرا میکند ،بیان قدرتی را در

سر دارد که ،بنابرآن ،نوعی از قدرت خوب است و بکار بردن زور «خوب»
دلیل درستی رهبری است که انجام میگیرد.

بدینقرار ،هر زمان که رهبری خود انگیخته نیست ،دلیل در

بیرون آن (صحت دستور و واجب بودن اطاعت از آن) قرار میگیرد
و اندیشه راهنما بیان قدرتی است که ،به دروغ ،قدرت را خنثی می-
انگارد که بنابر نوع رهبری و هدف ،خوب یا بد میشود .کسی که
این اندیشه را در سر دارد ،به خود زحمت تأمل در رابطه قوا و

ویرانگری که ببار میآورد (= قدرت) را نیز به خود نمیدهد .و هر

وقت ،رهبری خودانگیختهاست ،دلیل صحت آن در خود آن و
اندیشه راهنمایش بیان استقالل و آزادی است .این بیان قدرت را

بد میداند و میداند که فرآورده مرگ و ویرانی است و بکاربردنش
مرگ و ویرانی ببار میآورد .

 . 34مرام قدرت مرام تبعيض است .به اين دليل ساده كه اگر تبعيض
نباشد ،روابط مسلط  -زير سلطه پديد نمىآيند .به اين علت است كه در
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استبدادهاى فراگير ،تبعيض مطلق ،تبعيض ميان ولى یا رهبر با بقيت مردم
است .بعد ،بنا بر سلسله مراتب در هرم قدرت ،تبعيضها مقرر مىشوند.

پس از راه اتفاق نبود كه مالتاريا ،در گرايش به استبداد ،مردم را به

«مکتبى»« ،غير مکتبى»« ،بى تفاوت» و «ضد مکتبى» تقسيم میكرد.
بدينسان ،آن دين يا مرام ،دين يا مرام حق ،دین یا مرام استقالل و آزادى
و رشد بر میزان عدل است كه تمامى تبعيضهاى نژادى ،ملى ،قومى ،دينى،

مرامى را الغا كند .بدینسان ،نوع رهبری آشکار میکند اندیشه راهنمای
آدمی و جامعه آدمیان را:

آن رهبری که در مقام اجرا ،خالی از هر تبعیض باشد ،میگوید

که اندیشه راهنمایش ،بیان استقالل و آزادی است .به یمن این
محک میتوان زورمداریهای پنهان را نیز شناسائی کرد .هرگاه ،در
دوران انقالب ،این محک را بکاربرده بودیم ،ممکن میشد

زورمداران را شناسائی و انقالب را از گزند آنها حفظ کنیم .هم آن
زمان و هم امروز ،بسیارند آنها که مدعی میشوند با تبعیضها

مخالفند .اما بگاه اندیشیدن و سخنگفتن و عملکردن و رابطه
برقرارکردن ،تبعیضهایی را که قائل هستند آشکار میکنند .در

جامعهها ،بنابر بیانهای قدرتی که رایج هستند ،استعدادهای

رهبریهای انسانها بیانگر بسا چندین تبعیض میشوند هربار که بکار

میروند.
 .35در مرام قدرت ،حقوق كه دادنى و ستاندنى هستند ،با يکديگر معارض
باورانده میشوند .براى مثال ،هم در استبداد پهلوى و هم در استبداد

مالتاريا  ،امنيت مقدم بر استقالل و آزادى بود وهست .در رژيم پهلوى،
رشد و امنيت مقدم بر استقالل و آزادى بودند .در استبداد مالتاريا ،اسالم

مقدم بر استقالل و آزادى و امنيت و رشد است .بنام تزاحم ساختگى حقوق

با يکديگر است كه استبدادهاى گوناگون ،خود را توجيه مىكنند .حال
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آنكه حق وقتى حق است كه عمل به آن ،مزاحم عمل به حق ديگر نيست

بلکه مساعد عمل به حقوق و همراه با عمل به حقوق ديگر است.
بنابراین ،آن دين يا مرام دين حق ،استقالل و آزادى و رشد است كه ميان
حقها تزاحم قائل نشود و حقى را مزاحم حق ديگر نشناسد.

از اینجا ،شاخص رهبری وقتی اندیشه راهنما ،بیان استقالل و آزادی

است ،حقوق را مجموعهای دانستن و رهبری را بکاربردن مجوعه حقوق
شمردن و ترجمان عمل به این حقوق کردن است .این نوع رهبری ،جامعه

ای با نظام باز پدید میآورد که در آن ،استعدادهای رهبری همه اعضاء

خودانگیخته فعال و بیانگر عمل به مجموع حقوق هستند.

بدینقرار ،نوع رهبری میگوید عمل به مجموعه حقوق است و

یا تقدم بخشیدن به حقی و انرا وسیله توجیه عمل نکردن به حقوق

دیگر کردهاست .هرگاه رهبری از نوعی باشد که بنابر بیان قدرتی
که اندیشه راهنما است ،به تقدم و تأخر حقوق قائل است و حقوق

را مزاحم یکدیگر گمان میبرد ،به ضرورت ،در بکار بردن قدرت(=

زور) ناچیز میشود .به سخن دیگر ،تنها وقتی رهبری که بکار می

رود ،خالی از زور میشود که عمل به مجموعه حقوق ذاتی انسان

باشد.

و نیز ،در مرام قدرت ،حقوق مجموعهاى را تشکيل نمىدهند كه

برخوردارى از كمال زندگى ،نياز به عمل به مجموعه آن حقوق داشتهباشد.
از آنجا كه عمل کردن همزمان و همآهنگ به تمامى حقوق با نبود قدرت

مالزمه پيدا مىكند ،بیان قدرت همواره ميان حقوق سلسله مراتب بر قرار
مىكند و «بخاطر» حقوقى كه مهمتر مىگرداند ،حقوق ديگر را نقض
مىكند .در دين و مرام استقالل و آزادى ،حقوق مجموعهاى را تشکیل
میدهند كه هر انسان بايد زندگی خود را عمل به آن کند .بدینسان ،دين و
مرام استقالل و آزادى اين واقعيت را تصديق مىكند كه محروميت از هر

حقى ،محروميت از تمامى حقوق است .بنابراین ،آن دين يا مرام ،دين يا
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مرام استقالل و آزادى است كه الف .مجموع حقوق را تصديق مىكند و

ب .هر موجود زنده را برخوردار از مجموع حقوق مىشمارد و ج .سلسله

مراتب حقوق را كه قدرت مقرر مىكند ،نقض مىكند و ج – به آدمی

امکان میدهد که استعداد رهبریش از کمال خود انگیختگی
برخوردار باشد و محک آن را عمل کردن به مجموع حقوق می

گرداند.

 .36یادآور میشوم که ،در مرام قدرت ،تكليف از حق جدا و بر حق مقدم
است .در اینجا ،مىافزایم كه در دين و مرام قدرت ،تكليف و مصلحت
بر حق مقدم هستند .چراکه به قدرتمدار امکان مىدهند كه هر بار نياز پيدا

كرد ،بنام مصلحت ،حق يا حقوقى را انكار كند ،اگر نه ،با این توجیه که
مصلحت و تکلیف بر حق مقدم و مرجح هستند ،به حق عمل نکند .در

باور همگان ،وقتی دین در بیان قدرت از خود بیگانه میشود ،عمل به

تکلیف و یا مصلحت واجب و عمل به حق ،مستحب میشوند .در مقام
تزاحم ،عمل به حق حرام و عمل به تکلیف و مصلحت واجب میشود.

مرامهای غیر دینی وقتی این یا آن بیان قدرت هستند ،باز باورمندان به خود
را ناگزیر میکنند تکلیف و مصلحت را بر حق مقدم و حاکم بدانند .در
مقام تزاحم ،عمل به تکلیف و مصلحت را واجب و عمل به حق را حرام
بشمارند .ویژگی عقلی که اندیشه راهنمایش این یا آن بیان قدرت است،

توجیهگری است .این عقل ،خویشتن را از استعداد خلق محروم کردهاست.

از اینرو ،صفت رهبری آدمی که اندیشه راهنمایش این یا آن بیان

قدرت است ،همواره عمل به تکلیفی و یا مصلحتی است که بیرون از حق
و در مخالفت با حق ،سنجیده شدهاست .عقل قدرتمدار نمیتواند این

واقعیت را در یابد که تکلیف اگر عمل به حق نباشد ،حکم زور است و

نباید اطاعت و اجرا کرد .اگر هم بداند ،عمل به مصلحت را توجیه می

کند .به ضرورت ،او به دوگانگی تکلیف و حق قائل است .در آنچه به

مصلحت مربوط میشود ،بسا میداند که مصلحت را بهنگام تنظیم رابطه
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با قدرت میسنجد .باوجوداین ،آن را بر حق مرجح و مقدم میانگارد و

بدان عمل میکند ولو میداند که حقوق خویش را نقض کردهاست .بدین
قرار ،دانسته ،رهبری خود را تابع امر و نهی قدرت میکند.

و چون موازنه عدمی اصل راهنما و بیان استقالل و آزادی اندیشه

راهنما میگردند ،دوگانگی تکلیف و مصلحت از میان برمیخیزد و هر
رهبری ،عمل به حقوق میشود چرا که تکلیف عمل به حق است .اما

مصلحتی که همواره قدرت میسنجد و بیرون از حق قرار میگیرد ،بیمحل
میگردد :عقل مستقل و آزاد میداند که حق روش خویش است .پس
استعداد رهبری را همواره به عمل به حق بر میانگیزد.

بدینسان ،محکی بس دقیق در اختیار ما آدمیان است اگر از آن

غافل نشویم :هر رهبری و هر مدیریتی ،وقتی بینقص است که

محتوائی جز حقوق – حقوق انسان و حقوق ملی و جهانی و حقوق
جانداران و حقوق طبیعت – نداشته باشد و وقتی همه نقص است
که محتوائی جز زور نداشته باشد .و آن دين يا مرام دين يا مرام حق،

استقالل و آزادى و رشد است كه الف  -حقوق را تصديق كند و ب – بنا
بر آن ،تكليف عمل به حق باشد و بدون حق ،تكليف وجود نداشته باشد.

و ج  -مصلحت بيرون از حق را ،عين مفسدت بداند و د – روش هر حقی
را عمل به آن حق بداند.

 .37در مرام قدرت ،مجاز جانشين واقعيت مىشود .تمامى مرامهاى
قدرت ،انسان را در نوعى زندگانى مجازى نگاه مىدارند .مىكوشند محيط

و زندگانى مجازى را ،نوعی از زندگانی و بهترین نوع محیط و زندگانی
بباورانند و يا بگويند در آينده ،مردم ،در دنیای واقعی ،آن را خواهند

يافت .نمونه هائى از اين كوشش در بيان مالتاريا:

● مردم دنيا در حسرت داشتن يك لحظه از زندگى آزاد در ايران هستند،
● دوران سازندگى ،در تمامى تاريخ ايران بىمانند است.
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● امنيتى كه در ايران هست ،در هيچ كجاى دنيا نيست.

● دشمنان هستند كه پيشرفتهاى ايران را منكر مىشوند وگرنه مردم ايران
در رفاه زندگى مىكنند.

● نظام مقدس جمهورى اسالمى با ثباتترين رژيم و مردم ايران از تمامى
حقوق خود برخوردار هستند.

● مدیریت «مقام معظم رهبری» بی بدیل است.
و...

اين دنیا و ایران و مردم و مدیریت و ،...وجودی جز قول مالتاريا

ندارند .اما مجاز نما ترینها ،استعداد رهبری آدمیاست وقتی بکار

میرود .هرکس ترازنامه یک روز زندگی خود را بررسیکند و تصمیم
هائی را شماره کند که در پی خیالی و وهمی و ظنی و داوری یک

جانبهای و تصوری و هدفی مجازی گرفته و به اجرا گذاشته است،

میتواند سنگینی بار مجازی که رهبری انجام گرفته او در برداشته
و ویرانی را که ببار آوردهاست ،اندازه بگیرد

در برابر ،وقتی دين یا مرام ،دین یا مرام استقالل و آزادى است،

حق و واقعیت را مالک و میزان عمل میکند .علم را راهنمای

استعداد رهبری میکند و مجاز را بیمحل میگرداند .بدینقرار،

هر رهبری و مدیریت خالی از خیال و وهم و ظن و مجاز و سرشار

از علم گویای اصل راهنما شدن موازنه عدمی و اندیشه راهنما شدن
بیان استقالل و آزادی است.

 .38در دهههای اخیر ،به تقلید از سیاست واقعیتگرا ( )realpolitikکه،
درغرب ،مطلوب سیاستمداران است ،توجیهکنندگانِ تن دادن به جبر دولت

جبار ،به دوگانگی حق و واقعیت قائل شدهاند .نخست به سراغ سرچشمه

realpolitikبرویم :سرچشمه این سیاست رهنمود ماکیاول در کتاب

شهریار است .در  3512میالدی ،او براین نظر شد که تنها هدف شهریار
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جستن قدرت ،مستقل از دین و ارزشهای اخالقی ،باید باشد .در فرانسه،

کاردینال ریشلیو ،صدر اعظم لوئی چهاردهم ،همان رهنمود را بکار برد و
بر آن «مصلحت دولت» نام نهاد.

در حال حاضر ،در غرب ،میان دولتها و احزاب سیاسی ،جانبداران

realpolitikو آنها که حاضر نیستند اندیشه راهنما را قربانی سازش با
واقعیت (= منافع ملی) کنند ،رویاروئی است .چنانکه ،دولتمداران
کشورهای داری موقع مسلط ،بخاطر منافع حاصل از یک دولت

استبدادی ،واقع بین میشوند و بر تجاوز آن دولت به حقوق انسان و حقوق

ملی مردم ،چشم میبندند.در عوض ،آنها که میگویند عمل باید ترجمان
اندیشه راهنما باشد ،معتقد به مبارزه با دولت نفع رسان و متجاوز به حقوق،

هستند .بیشتر مارکسیستها و واقع بینها  realpolitikرا وسیله توجیه روش

سیاسی خود میکنند.

در آلمان – کلمه نیز آلمانی است – کلمه معنی سادهتری دارد :واقع

بینی .مقصود جدا کردن سیاستی است که واقعیت را مبنی قرار میدهد از

سیاستی که ترجمان آرمانها و ارزشها تخیل هستند

درانگلستان و امریکا ،سیاست واقعگرا گویای گذار از مرزهای عقیدتی

است ،وقتی پای منافع ملی بمیان است .به سخن روشن ،منافع ملی فصل
مشترک گرایشهای ایدئولوژیک و سیاسی باور میشوند و راهنمای سیاست

خارجی میگردند .بدیهی است که «منافع ملی» منافع قشرهای حاکم
هستند و واقعگرائی توجیهگر توسل به زور بودهاست و هست.

در فرانسه réal-politique ،در دو معنی بکار میرود :معنی مثبتش

رها کردن آرمانها برای جور خود را با واقعیت جور کردن است .و معنی

منفیش ،نداشتن دیدگاه و محدود شدن میدان عمل سیاستمدار به «هم-

اکنون و همینجا» است.

بدینقرار ،اصطالح ،از زمانی که ماکیاول بدان معنی جستجوی قدرت

را ،بدون لحاظ کردن دین واخالق ،دادهاست ،بدینسو ،سازگاری با قدرت
619

و ماندن در محدوده قدرت و جستجوی تعادلی بسود خود (= منافع ملی)،

معنی میدهد .بدینسان ،اندیشه راهنما بیان قدرتی است که بیپرده و
توجیه ،سر راست ،میگوید :هدف قدرت و روش نیز قدرت (=زور) است.
رهبری بیانگر این اندیشه راهنما ،آن نوع رهبری است که ،در هر عملی،

از دید قدرتمداری مینگرد :اطاعت از اوامر و نواهی قدرت بقصد برقرار
کردن تعادل قوائی که ،در آن ،این یا آن موقع را بتوان جست .سخن از

حق ،بهیچرو ،بمیان نیست .حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق
ملی ،در محاسبه تعادل مطلوب قوا ،لحاظ نمیشوند .این طرز فکر،
استعداد رهبری را بطور کامل به خدمت قدرت میگمارد و گرفتار

تناقضهای زیر میکند:

 .3833تناقض اول ،میان «منافع» شخصی و «منافع ملی» با حقوق انسان

و حقوق شهروندی او و حقوق ملی هر جامعه ملی است .ماکیاول میدانسته

است که اگرنه قدرت بلکه حق هدف شود ،حق روش خویش میگردد و

قدرت بیمحل میشود .رابطهها رابطههای حق با حق میگردند و تعادل

قوا هم بیمحل میشود .از اینرو ،زبان فریب «منافع ملی» را جانشین
«حقوق ملی» کردهاست تا که قدرت هدف و روش بگردد .چراکه
عمل به حقوق ملی رعایت حقوق ملی جامعههای دیگر را ایجاب

میکند و هرگاه جامعهها به حقوق ملی خود عمل کنند ،میان آنها
نه رابطه قوا که رابطه حق با حق برقرار میشود .حال آنکه «منافع

ملی» فرآورده روابط قوا هستند .زیرا پیش از این رابطه ،وجود
ندارند .از اینرو ،به ضرورت ،نافی حقوق ملی و حقوق انسان و

حقوق شهروندی او هستند .پس ،اگر بخواهیم زبان حقیقت را جانشین
زبان فریب کنیم ،رفع تناقض و باز یافتن واقعیت آنسان که هست ،به عمل
به حقوق و رعایت حقوق میسر میشود.

 .3832تناقض دوم که بکار بردن منطق صوری مانع از دیده شدنش می

شود ،تناقض واقعیتگرائی با واقعیت است .توضیح اینکه واقعیت وقتی
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طبیعی است و ساخته زور نیست ،حق است .وقتی میگوئیم ساخته زور
نیست ،هنوز سخن ما صحیح نیست .زیرا زور واقعیت نمیسازد ،بلکه

واقعیت را از خود بیگانه میکند .برای مثال ،نیرو حق است زیرا وجودمند

است .اما اگر آنرا در زور از خود بیگانه کنیم ،دیگر نه واقعیت که واقعیت

از خود بیگانه و ناحق است .زور وجودمند نیست .زیرا هرزمان که از دادن
جهت ویرانگر به نیرو باز ایستیم ،نیرو طبیعت خویش را باز میجوید.

سالمتی واقعیت است .اما بیماری ،واقعیت از خود بیگانهای است که
حاصل فعل و انفعال میکروب با بدن است .بیماری حق نیست ،حقی
است (سالمتی) که ناحق (بیماری)گشته است .مستقل اقتصاد است،
بمثابه فعالیت انسان مستقل و آزاد .اما هرگاه انسان زیر سلطه و فعالیت

او تابع فعالیت دیگری شد که براو مسلط است ،اقتصاد از خود بیگانه

است و صفت وابسته یا زیر سلطه را مییابد .پس ،اقتضای واقع بینی
بازگرداندن زور به نیرو و بیماری به سالمتی و اقتصاد زیرسلطه به اقتصاد

مستقل ،بنابراین ،ناحق به حق است .و نه انطباق جوئی با زور و بیماری و

وابستگی.

 .3831تناقض سوم ،حق را تابع «منافع» کردن است .آن فریب که فراوان
بکار میرود ،تابعیت عمل به حق و دفاع از حق ،از منافع است :بنابر این

فریب ،در مقام تزاحم میان «منافع ملی» و حقوق انسان ،از عمل به این
حقوق و دفاع از این حقوق باید باز ایستاد .باز ،اقتضای واقع بینی این

است که تناقض را با جانشین منافع کردن حقوق حل کنیم نه به عکس.
چراکه منافع وجودمند نیستند و فرآورده روابط قوا هستند .اما حقوق

وجودمند بنابراین واقعیت دارند .عمل نکردن به حقوق و دفاع نکردن از
آنها ،یعنی برقرارکردن روابط قوا ،به سخن دیگر ،ویران شدن و ویران

کردن .مثال بارز  ،دولت جباران و تزاحمش با حقوق ملی و حقوق انسان

و حقوق شهروندی است .برخورداری از این حقوق ،به جانشین کردن این
دولت با دولت حقوقمدار است .هرگاه حقوق ملی را با منافع ملی جانشین
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کنیم ،دنیای واقعی با دنیای مجازی جانشین میشود و ،درجا ،حقوق ملی

از دیدگاه محو میگردد و حقوق انسان و حقوق شهروندی او ،تابع «منافع

ملی» میشود .بدینسان ،در دنیای ذهنی« ،منافع ملی» بر حقوق انسان و
حقوق شهروندی او تقدم و حاکمیت پیدا میکند .روشن است که عقل

قدرتمدار ،ساخته ذهنی خود را برجای واقعیت مینشاند و مجاز را واقعیت

و خویشتن را واقع بین میانگارد.

 . 3834تناقض چهارم  ،تناقض قدرت با حق است .بنابراین که قدرت
رابطه قوا میان مسلط – زیر سلطه است ناقض حقوق دوطرف رابطهاست.

همان طور که دیدیم ،زور نیروی از خود بیگانه ،بنابراین ،حق ناحق گشته
است .رابطه قوا ،رابطه ناحق با ناحق است .واقعیتی که باید دید این
واقعیت ،واقعیت از خود بیگانه است .برای دیدن واقعیت آنسان که

هست ،باید مجازی که قدرت است (مجاز است چون وجودمند نیست .به

سخن دیگر وجود خودانگیختهای ندارد و با تغییر رابطه از میان میرود)
را از راه برقرار کردن رابطه حق باحق ،با واقعیتی جانشین کرد که دو طرف
حقوقمند رابطه هستند.

حل این چهار تناقض ،در واقع ،رفع تناقضهای بیان قدرت

و باز جستن بیان استقالل و آزادی و به یمن این بیان ،رها شدن

استعداد رهبری از تنگنای دو گانگیها ،از جمله دوگانگی حق و
منفعت است .دقیقتر بخواهیم ،واقعیت را آنسان که هست دیدن
و رابطه حق و واقعیت را بازجستن است .در حقیقت ،حق با قدرت

و هیچ مجاز دیگری رابطه برقرار نمیکند ،با واقعیت رابطه برقرار
میکند .بنابراین ،هرگاه رابطهای برقرار شود که یک طرف آن حق نباشد،

الجرم ،طرف دیگر نیز حق نیست .بسا میشود که ناحق خود را حق جلوه

میدهد .اما ،به یمن ابتلی ،طرف حق موفق میشود ،هویت واقعی طرف
ناحق را آشکار کند.
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این ویژگی حق بکار استعداد رهبری میآید ،از جمله ،برای تشخیص

واقعیت از خود بیگانه ،از واقعیت باخود یگانه.

 . 33در فصلی که به شناسائی قدرت اختصاص یافت ،دانستیم که وجود
مستقلی ندارد و رابطهای بیش نیست .پس آن بت که بیشترین پرستنده را

دارد ،مجاز است .اما رابطه مسلط – زیر سلطه و ویرانی که ببار میآورد،
واقعی هستند .دینامیکهای رابطه مسلط – زیر سلطه واقعی هستند .بنابراین

که از ویژگیهای حق یکی خالی بودنش از ظن و مجاز و سرشاربودنش از
علم است ،پس ،هر رهبری که میکنیم ،بنابر باری از ظن و مجاز که در

بردارد ،خرابی ببار میآورد.

این پرسش محل پیدا میکند :وقتی عمل رهبری خالی از ویرانی و

سرشار از سازندگی و رشد ،موکول به یافتن علم و عمل کردن به علم است،
چرا اندیشه راهنمای آدمی علم نباشد؟ در بیان استقالل و آزادی ،رابطه

اندیشه راهنما با علم مطالعه شدهو این پرسش پاسخ جستهاست .در این

جا ،خاطر نشان میکنم که علم بر ویژگیهای حق و علم بر استقالل و آزادی
عقل و علم بر این حقیقت و واقعیت که نه تنها عقل از رهگذر اینهمانی

جستن با هستی محض ،بگاه خلق ،تحقق مییابند ،بلکه قوه رهبری و آن
نوع از هدفمندی سازگار با این استقالل و آزادی ،نیز ،ترجمان چنین این

همانی هستند و از آن وجود میگیرند .این اندیشه راهنما وقتی بیان استقالل

و آزادی است ،این علم است .این علم ،اندیشه راهنمای استقالل و آزادی،

گشاینده پهنای بیکران دانشها بر روی انسان نیز است .عدالت بمثابه

میزان ،در این اندیشه راهنما قابل تعریف میشود .وگرنه ،در هیچ بیان

قدرتی ،عدالت بمثابه میزان قابل شناخت و تعریف نشدهاست و نمیشود.

افزون بر این ،حق را ارزش و ناحق را ضد ارزش شناختن و اصول

ترجمان اینهمانی جستن با هستی محض را ارزشهای اخالقی راهنما

کردن ،وقتی میسر میشوند که اصل راهنمای عقل موازنه عدمی بگردد .آن
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اصل که به انسان امکان میدهد علم را در یافتن رابطه «مادی» عناصر

خالصه نکند و دامن علم را تا بینهایت بگسترد ،این اصل است .و آن
اندیشه راهنمائی بیان استقالل و آزادی است که در بر بگیرد همه این

معرفتها را و راهبر استعداد رهبری انسان در تخریب و بکاربردن علم (=

معرفت بر روابط عناصر با یکدیگر) در ویرانگری نباشد .بدینقرار ،هر
ویرانگریگویای اندیشه راهنما بودن بیان قدرت بگاه رهبری و بکاربردن
علم در ویرانگری است .بدینقرار ،استعداد رهبری وقتی در خدمت
قدرتمداری است ،در گزینش هدف ،کمتر دانش و بیشتر مجاز بکار می

برد .هدفی هم که بر میگزیند ،بیشتر مجازی و کمتر واقعی است .روش

کارش ،نیز ،آمیختهای از علم و مجاز میشود .جنگها چنین هستند .تأمل
کنیم در تجاوز نظامی عراق به ایران و تجاوز نظامی امریکا به عراق و

افغانستان و حاصلهاشان.

بدینسان ،محک دیگری بدست میآوریم :میزان ویرانگری گویای

اندازه زورمدار بودن رهبری کننده و یا کنندگان و اندازه محدود

بودن عقل و غفلت از مقام اینهمانی با هستی است .در برابر،
اندازه خالی بودن عمل رهبری از ویرانی و پربودنش از رشد ،گویای

اندازه اندیشه راهنما بودن بیان استقالل و آزادی و درجه آگاهی
آدمی از منزلت خلیفةاللهی خویش است.

 .21در فکر فردا نبودن و غافل شدن از فردا و پس فردا و ماندن در حال
و از گذشته و آینده غافل شدن و یا در گذشته ماندن و یا آینده را دستآویز
تخریب گذشته و حال کردن و پیشخور کردن و ،از پیش ،آینده را متعین

کردن و یا یک ویژگی ملی و یا قومی و یایک مکان و محلی را مطلق کردن
و بدان ،مسئله ساختن و مسئله بر مسئله افزودن و یا یک شخص را اسطوره

کردن و

«عشق کور است» را دستآویز کردن برای توجیه خود

کورگردانی و انواع سانسورها و خود سانسوریها و مسئولیت گریزیها که
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موضوع بیشترین ضربالمثلها (مراجعه به امثال و حکمی که دهخدا

گردآوردهاست بس مفید است) و پندنامهها هستند ،بیانگر زمان و مکانی
هستند که زمان و مکان قدرتند :هماکنون و همینجا.

در حقیقت ،بیان استقالل و آزادی نمیتواند هستیشمول نباشد و بیان

قدرت نمیتواند مقید به محدوده زمانی و مکانی نباشد .از اینرو ،هریک
از این دو اندیشه راهنما که در سر باشد ،میدان عمل رهبری پهنای هستی

میشود و یا تنگنای این و آن زمان و این و آن مکان میگردد .با آنکه در
زندگانی روزانه هر انسان ،قدرت عرصه استعداد رهبری او را تعیین می

کند ،با اینحال ،چند مورد مثال زدنی و عبرت آموز هستند:

● در انقالب ایران« ،شاه برود بعد ببینیم چه باید کرد» ،گویای محدوده
فکر و عمل آن بخش از رهبری بود که خود را نماد و محور قدرت می

گرداند و جز به جانشین شاه شدن ،نمیاندیشید .اما انقالب میگوید که
شرکت کنندگان درآن هم میدانستند چه نمیخواهند و هم میدانستند چه

میخواهند .االاینکه عوامل و اسباب الزم برای ساختن آنچه میخواهند
را ،پیشاپیش ،تدارک نمیدیدند .جامعه خود و نظامی اجتماعی باز را بدیل

نمیگرداند و در سطح «مدیران» ،آنها که طرح برای تحول نظام اجتماعی
از نیمه باز به باز و استقرار دولت حقوقمدار را داشند ،اقلیتی کوچک بیش

نبودند .قدرت محور و هدف باقی ماند و عوامل داخلی و خارجی بازسازی
استبداد درکار شدند و آن را بازساختند .اگر آن رهبری زمان و مکان اندیشه

عمل خود را هستی بیکران میکرد ،چرا ایران گروگانگیری و جنگ و
بحرانهائی که پیوسته ساخته شدند را به خود میدید و چرا جنایت و خیانت

و فساد روش زمامداران حاکم میگشتند؟

● در دنیای امروز ،دولتها ،یک سیاست دراز مدت که سیاستهای میان و

کوتاه مدتی تابع آن باشند ،ندارند .در تهیه سیاستها ،جهان و حال و آینده
آن را لحاظ نمیکنند .سرمایهداری نیز ،با آنکه پیشخور کردن را به

انسانهای روی زمین تحمیل کردهاست و میکند تا که بتواند آینده را از
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پیش متعین کند و با آنکه زمین و فضا را فراگرفته و اینک در کار تصرف

آیندههای دور است ،توانا به برنامه گذاری دراز مدت نیست .چراکه از
قاعده «هماکنون و همینجا» پیروی میکند .دینامیکهای رابطه مسلط –

زیر سلطه توضیح میدهند چرائی برفانبار شدن مسئلهها را و چرائی
بحرانها را و چرائی نابرابریهای روزافزون را و چرائی گسترش فقر و

خشونت را و چرائی گسترهای را که آسیبها و نابسامانیهای اجتماعی پیدا

کردهاند.

● «عشق کور است» فکری جمعی جبار دیرپائی ،لذا ،جملهای است که

همه روز و در همه جای جهان ،تابخواهی ،برزبانها جاری میشود .هم

زمانی که میخواهند دلباختگی شدید را توجیه کنند و هم بگاه توجیه
شکست چنین عشقی .اما آیا میدانند عشق وقتی کور میکند که ترجمان
رابطه با قدرت و عمل به قاعده «هماکنون و همینجا» است؟ دوستی
چشم هستی بین و هستی را فراخنای استعداد رهبری کردن را میطلبد.

از اینرو ،آنها که بیان استقالل و آزادی درسر دارند ،چه درآنچه

به این اندیشه مربوط میشود و خواه درآنچه به رابطهای که رابطه
دوستی است ،به یمن روش تجربی ،بنابر این ،نقد مداوم ،بر راست

راه رشد میمانند .در عوض ،آنها که این یا آن بیان قدرت را در
سردارند ،زمان و مکان اندیشه و عملشان محدودههای بریده از هم

و نیز دوستیها شان ،یک رشته قطع و وصلهایند .بدینقرار ،زمان
عمل هرکس گویای نوع اندیشه راهنما و نوع فعالیت قوه رهبری او

است.

 .23در جامعههای استبداد زده و زیر سلطه ،اعضای آن ،برای مسائل

جمعی ،راهحلهای فردی میجویند .چنانکه در ایران امروز ،برای مشکل
استبداد ضد رشد ،گلیم خود را از آب ایران بیرون کشیدن و در خارج از

ایران ،رحل اقامت افکندن ،رویه گشتهاست .برای مشکل اعتیاد و دیگر
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آسیبهای اجتماعی ،برای بیکاری ،برای جامعه جوانی که نقش اجتماعیش

گشودهتر کردن نظام اجتماعی ،از راه فعال شدن و بکار گرفتن نیروهای
محرکه است و اینک خود مسئله گشتهاست ،نیز ،راهحل فردی جسته می

شود .این واقعیت که زمینهای ایران دارند بیابان میشوند و دریاچههای
ارومیه و اورال و این و آن رود خشک میشوند ،به فریاد میگوید که
ایرانیان در فعالیتهای اقتصادی و غیر اقتصادی خود نیز ،برای مسئله

اجتماعی راهحل فردی میجویند .بدینخاطر است که شبکههای روابط
شخصی قدرت ،از رأس تا قاعده هرم اجتماعی ،با رشتههای عمودی و

افقی  ،تار و پود نظام اجتماعی را تشکیل میدهند .از ویژگیهای این نوع
رابطه با قدرت ،تبدیل شدن جامعه به کارگاه مسئله سازیاست .این مسئله

ها ،حل نشده ،بر یکدیگر افزوده میشوند .هیچ فردی برعهده نمیگیرد که
او در تولید مسئلهها مسئولیتی دارد .همواره مسئولیت با «بیگانه» است:
جامعه بیرون از خود (قدرت خارجی) و شبکه روابط شخصی نیز در بیرون

از خود (جامعه یا مجموعه شبکههای رقیب) و فرد نیز در بیرون از خود
(خانواده و نیز شبکه) را مسئول تولید و برفانبار شدن مسئلهها میدانند.

این رفتار میگوید که اصل راهنما ثنویت تک محوری است .اندیشه

راهنما نیز بیان قدرتی ترجمان این اصل است و ،بنابر آن اصل و این

اندیشه ،قدرت محور فعال مایشاء است .از اینرو ،در هر بنیاد اجتماعی،

کسی باید نقش نماد قدرت را بازی کند و فعال مایشاء باشد .نماد قدرت

با جمع رابطه برقرار نمیکند با فرد رابطه برقرار میکند .از اینرو ،جمع
شدن برای حل یک مسئله ،ناممکن شدن حل مسئله و عقوبت شدن است.

پس فکر جمع شدن را هم نباید به دماغ راه داد.

بدینقرار ،والیت مطلقه فقیه که رنگ دینی به خود گرفتهاست ،فکر

راهنمائی است که در سطح هر شبکه و بسا هر فرد ،رنگی بخود میگیرد.
در حال حاضر ،این بیان قدرت ،از دینی تا بیدینی و ضد دینی ،رنگ
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پذیرفته و همچنان رنگ میپذیرد :جانبداری از «حقوق انسان» و الئیسیته

و سکوالریسم رنگهای جدید آنهستند.

بدینسان ،وقتی جامعهای کارگاه مسئله سازیاست و این

مسئلهها برهم افزوده میشوند ،اندیشه راهنما ،بیان قدرتی است که
فعال مایشائی قدرت را میپذیرد و توجیه میکند و فرد را بر آن می

دارد که برای گزیر از بار سنگین انبوه مسئلهها ،راهحل فردی

بجوید و در این و یا آن شبکه قدرتمدار عضویت بجوید .پس ،هربار
که استعداد رهبری ،برای مسئله جمعی راهحل فردی میجوید،
اندیشه راهنما بیان قدرتی قائل به فعال مایشائی قدرت است .این

اندیشه راهنما آدمی را از حقوق ذاتی خود غافل و مانع از شهروند
گشتن او ،بمعنای عضو جامعه برخوردار از حقوق شهروندی ،می

گردد .نظام اجتماعی چنین جامعهای را بدون تغییر اندیشه راهنما

و بیآنکه بیان استقالل و آزادی اندیشه راهنما بگردد ،نمیتوان
تغییر داد .نیاز به اندیشه راهنمائی است که فرد را حقوقمند و

مسئول بشناسد و رابطه با دیگری را رابطه حق با حق بگرداند و
جامعه کارگاه مسئله سازی را به جامعه باز و تحولپذیری بدل کند

که ،در آن ،نیروهای محرکه در حد مطلوب تولید و در رشد بکار می

افتند .نوع رهبری که این اندیشه راهنما ممکن میکند ،این نوع
است :هر عضو جامعه ،بمثابه فرد ،به حقوق ذاتی خود عمل کند و
بمثابه عضو جامعه ،شهروند باشد و به حقوق شهروندی خویش

عمل کند .جهان امروز و فرداها نیازمند این نوع رهبری است.

 .22مشخصه بارز جامعهای که کارگاه مسئله سازی میشود و مسئلهها را

حل نمیکند و آنها الجرم برف انبار میشوند ،ایناست که بسیار بیشتر از
تولید مصرف میکند و فاصله مصرف با تولید مرتب افزایش مییابد .از

زمانی که اقتصاد مصرف محور میگردد ،ابعاد تخریب انسان و نیروهای
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محرکه و منابع و طبیعت و محیط زیست شتابان بزرگ میشوند .ایران
امروز چنین است .در مثال ایران ،اندیشههای راهنما که والیت مطلقه فقیه

را پدید آوردهاند و قدرتمداری که راهنمای قوه رهبری اقلیت دولتمدار
است ،همچون بیماری مسری ،به جامعه و به «نیروی مخالف» نیز سرایت

کردهاست .تولید ناچیز و مصرف انبوه همه گونه فرآوردههای اقتصادی و
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که بخش بس بزرگ آنها نیز تخریبی هستند،
گویای این فراگیر شدن فعال مایشاء انگاری قدرت در ایران امروز و بسا

در جهان امروز است.

بدینقرار ،آن رهبری که تولید – از سازنده و ویرانگر – کم و

مصرف زیاد را سامان میدهد ،تابع بیان قدرتی است که قدرت را
هدف و وسیله زندگی میشناسد .بنابراین که تولید کم و مصرف زیاد
همگانی است ،این محک نیز بکار هرکس در ارزیابی نوع رهبری و

فکر راهنمایش میآید .هرگاه کسی بخواهد بیشتر تولید و کمتر
مصرف کند و هرگاه جامعهای بخواهد بیشتر نیروی محرکه تولید

کند و نیروهای محرکه را در تولید فرآوردههای که ویرانگر نیستند
بکارگیرد ،نیاز به تغییر اندیشه راهنما دارد تا بتواند این نوع رهبری
را پیدا کند .بیان استقالل و آزادی آن اندیشه راهنمائی است که به
هر عضو جامعه و خود جامعه امکان بدهد رشد کنند با عمل به

حقوق و فعال کردن استعدادها و فضلهای خویش ،به ترتیبی که
میزان تولید به صد و میزان تخریب به صفر میل کند .باتوجه به این
واقعیت که عقل قدرتمدار نمیتواند با تخریب آغاز نکند ،تمرین
اندیشیدن و سخن گفتن و عمل کردن را با تخریب آغاز نکردن،

کاری است شدنی و بس بارور .اما این تمرین نیز نیاز به رها شدن از
قدرت باوری و بازیافتن خود انگیختگی ،بنابراین ،بیان استقالل و

آزادی بمثابه اندیشه راهنما دارد.
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 . 21از امرهای واقع مستمر ،یکی تعیین دو نوع رهبری است که بیانهای
قدرت توجیهشان میکنند:

الف .نوعی از استعداد رهبری که بکار اداره فعالیتهای غریزی و «کارهای

پست» میآید که «عوام» دارند و

ب .نوعی از قوه رهبری که «نخبه»ها دارند که بکار تصدی «کارهای

عالی» ،از جمله اداره امور جامعه ،میآید.

از اینرو« ،عوام» خلق شدهاند برای اطاعت کردن و خواص خلق

شدهاند برای مدیریت کردن و فرمان دادن .این دوگانگی چنان در ذهنها

رسوبکرده و از نسلی به نسل دیگر انتقال جستهاست که ،امروز ،همگان
آنرا علمقطعی میانگارند .در سازمان دادن و اداره تمامی بنیادهای جامعه،
این دو نوع رهبری ،اصل راهنما ،هستند .برای مثال ،در خانه ،زن ملحق

به «عوام» است و ریاست با مرد است .فرزند نادان و فاقد قوه رهبری

عالی است و باید اطاعت کند .پدر و مادر و فرزند غافلند که رابطهشان

رابطهحق با حق نیست ،رابطه قوا است و در این رابطه ،مدیریت با قدرت،
بمثابه رابطه مسلط – زیر سلطهاست .هرگاه بخواهند رابطه را حق با حق

کنند ،استعدادهای رهبری همکار و بارور میشوند .برای مثال ،پدر و مادر

میپذیرند قوه رهبری کودک خودانگیختهاست و آنها باید امکان بکاربردن
استعداد رهبری او را ،برخوردار از خودانگیختگی ،فراهم کنند .هرگاه

رابطهها را از زور خالی کنند و روش تجربی را به فرزند بیاموزند چنانکه
استعدادها و فضلهایش را فعال کند ،کودک به پروردن قوه رهبری خود
انگیخته خویش توانا میشود.

این دوگانگی را تمامی بیانهای قدرت ،تصدیق میکنند .جز این نیز

نمیتوانند بکنند .چراکه اصل راهنمایشان ثنویت است .چنانکه لنین براین
بود که روشنفکران بورژوا از طبقه خود میبرند و حزب پیشآهنگ طبقه

کارگر را تشکیل میدهند و این حزب طبقه کارگر را رهبری میکند.
جانبداران فلسفه تحققی (پوزیتیویستها) و لیبرالیسم قائل به رهبری
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دانشمندان و نخبههای سیاسی هستند و برای «تودهها» نقشی جز برگزیدن
این یا آن گروه از دانشمندان و سیاستمداران را نمیشناسند .دین از خود

بیگانه در بیان قدرت ،به والیت مطلقه صاحب مقام دینی ،قائل است و

سوسیال دموکراتها نیز حزب خود را بر وفق این دوگانگی سازمان دادهاند
و رابطه حزب با جامعه را هم بر اساس همین دو گانگی رهبری کننده و

رهبری شونده ،برقرارکردهاند.

این فکر که انسانها یکدیگر را رهبری کنند نیز وجود یافتهاست.

باوجود این ،وقتی رابطهها رابطههای قوا هستند و اندیشه راهنما

بیان قدرت است ،همزمان ،رهبری کردن و شدن نیاز به برابری

دارد .اال اینکه ،در روابط قوا ،نقطه برابری ،نقطه بیحرکتی است.
به سخن دیگر ،چنین رهبری نیاز به رابطه حق با حق دارد .این

رابطه نیاز به بیان استقالل و آزادی ،بمثابه اندیشهراهنما دارد .این

بیان نیز ،نیاز به موازنه عدمی به مثابه اصل راهنما دارد .بدینقرار،
رها شدن از این دوگانگی و پدید آوردن جامعه رهبران به ترتیبی

که همگان بر یکدیگر والیت (رهبری بینیاز از زور و ترجمان رابطه
دوستی حقوقمندان با یکدیگر) بجویند ،نیازمند اندیشه راهنما
شدن بیان استقالل و آزادی و ،در جا ،حقوقمند زیستن و رابطهها

را رابطههای حق با حق کردن و پذیرفتن مسئولیت شرکت در
رهبری با هدف پدید آوردن جمهوری شهروندان است.

 .24درجامعههائی که دوگانگی رهبران مطاع و رهبری شوندگان مطیع،
جای به حق جمهور مردم بر حاکمیت سپردهاست ،بیانهای قدرتی که

اندیشههای راهنمای مردم هستند ،رهبری را قابل انتقال میدانند و
دموکراسیهای براصل انتخاب ،برپایه انتقال پذیری قوه رهبری ،پدید آمده

اند.
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از آنجا که قوه رهبری قابل انتقال از کسی به دیگری نیست ،این پرسش

محل پیدا میکند :انتخاب کننده چگونه میتواند تمام و یا بخشی از
استعداد رهبری خود را به منتخب یا منتخبان خود منتقل کند؟ تأمل در

پرسش ما را به این نتیجه میرساند که نه رهبری قابل تجزیه و نه قابل
انتقال است .پس آیا ،دموکراسی بر اصل انتخاب ،فریب دادن «عوام»

توسط «نخبهها» است؟ راستی ایناست که انتقال پذیری قوه رهبری
پوشش قائل شدن به دوگانه بودن استعدادهای رهبری است .در واقع ،اصل

بر ایناست که نخبهها استعداد رهبری جمهور مردم را دارند و این جمهور
استعداد رهبری خود را ندارد .حتی فردی که در شمار «عوام» است ،قادر
به اداره آن بخش از زندگی را ندارد که به استعداد رهبری توانا به تصدی

«فعالیتهای برتر» نیازمند است.

بدینقرار ،تجزیه و انتقال پذیری قوه رهبری محک کارآئی برای

شناسائی این و آن بیان قدرت است .ادعای تجزیه پذیر و قابل انتقال بودن

قوه رهبری ،دروغیاست برای پوشاندن مدعائی که حتی با دموکراسی

براصل انتخاب نیز خوانائی ندارد.

جامعه آرمانی جامعهای است که ،درآن ،اعضاء مالک رهبری بر

یکدیگر نباشند .کمتر از آن ،جمهوری شهروندان است .در این جمهوری،
مردم بر یکدیگر والیت دارند و در مدیریت جامعه خویش شرکت میکنند.

در دموکراسیها ،ولو دموکراسی بر اصل انتخاب ،هرگاه اساس تغییر کند

به ترتیبی که تصمیم را جمهور مردم بگیرند و اجرا را منتخبان آنها تصدی
کنند ،فریب از میان بر میخیزد .نه دو گانه انگاری قوههای رهبری و نه

تجزیه و انتقال پذیری این قوه محل پیدا میکنند.

و این در بیان استقالل و آزادی است که ،زبان قدرت ،بنابراین ،دروغ

و فریب بیمحل میشود .حق و واقعیت همانسان که هستند قابل مشاهده
میگردند :از حق رهبری همگان یکسان برخوردارند .گوناگونی
انسانها نه تنها مساعد محروم کردن اکثریت بزرگ از شرکت در
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رهبری نیست ،بلکه ایجاب کننده شرکت دادن در رهبری بقصد

مبری کردنش از نقص و برخوردارکردنش از کمال و جامعیت است.
و نیز ،قوه رهبری ،تجزیه پذیر و قابل انتقال نیست .بدینقرار ،قائل
شدن و یا نشدن به انتقالپذیر بودن و یا نبودن ،قابل تجزیه بودن

یا نبودن رهبری ترجمان دو نوع اندیشهراهنما است :بیان قدرت و
بیان استقالل و آزادی.

در قلمرو حقوق موضوعه ،وکالت و بسا وکالت تاماالختیار دادن به

رواج است .باوجود این ،خاطر نشان بایدکرد که وکالت دادن در حقوق

ذاتی ناممکن است .چنانکه کسی نمیتواند به دیگری وکالت بدهد به جای
او نفس بکشد و به جای او غذا بخورد و بجای او کار کند و بجای او

علم بیاموزد و ...در حقوق موضوعه ،برای مثال ،در خرید و فروش کاالئی
و در سرانجام بخشیدن به اختالف مالی و در ،...وکالت ممکن میشود و

محل مییابد .باوجود این ،هرگاه اندیشه راهنما ،بیان استقالل و آزادی
باشد ،موکل میداند که حق تصمیم با او است .لذا ،جز در قلمرو اجرا،

وکالت نمیدهد .در جامعههای امروز ،قلمرو وکالت همچنان در گسترش
است .بدینخاطر که رابطهها بیش از پیش رابطه قوا میشوند و پهنای

رابطههای خالی از زور ،دامن جمع میکند .از اینرو ،جهان نیازمند بیان
استقالل و آزادی و رهبری بیانگر آناست تا مگر از تضادها کاسته و بر
توحیدها افزوده گردد و آتش خشونتی که حیات را دارد بکام خود می

کشد ،روی به خاموشی آورد.

 .25ناپایداری اتحادها و جاذبهها و دافعهها رایج نیز ما را از آن رهبری

آ گاه میکند که قائمهاش قدرت است .در جامعههائی که حزبهای سیاسی
وجود دارند و بنابر اقبال اکثریت ،اداره دولت را در دست میگیرند ،بدین

خاطر که سیاست مبارزه برای رسیدن به قدرت و حفظ قدرت و در اختیار

گرفتن دولت برای به اجرا گذاشتن مرام هم به قصد اصالح نظام اجتماعی
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و یا تغییر آن و هم به قصد اصالح دولت و یا تغییر آن ،تعریف میشود،

جاذبهها و دافعههای درون گروهی پدیدآمدهاند .جاذبهها و دافعههای برون
گروهی ( میل به توحید و میل به تضاد با حزبهای دیگر) نیز فراوانتر و

زودگذرتر گشتهاند .جاذبه و دافعههای جامعه نسبت به سازمانهای سیاسی

هم ،زودگذر شدهاند.

بدینخاطر ،سازمانهای سیاسی ،زمان به زمان ،بیثبات تر میشوند .بی

اعتبار شدن ایدئولوژیها نیز این بیثباتی را بیشتر کردهاست .برای مثال،
در غرب ،سازمان سیاسی که دارای گرایشهای متعدد نباشد ،وجود ندارد.

تصدی حکومت توسط یک حزب نیز جای به تصدی آن توسط ائتالف
احزاب دادهاست .جاذبه و دافعه جامعه نسبت به سازمانهای سیاسی ،زود
به زود ،جا عوض میکنند .جاذبه دافعه میشود و دافعه جاذبه میگردد.

بیاعتبار شدن ایدئولوژیها در این تحول همراه با نابرابری که روز افزون

است و مسئلههایی که برهم افزوده میشوند و پیشخور کردنها و از پیش

متعین کردنها ،در نتیجه ،اقلیتی از جیب اکثریت خوردن و رویه گشتن از
جیب یکدیگر خوردن و سنگین شدن بازهم بیشتر جو خشونت و آلودگی

محیط زیست و دیگر آلودگیها ،جامعهها را گرفتار بحرانها کردهاند .امید
به آینده جای به ترس از آینده دادهاست .اینک ،فرد بیش از پیش ،در برابر
قدرت (= سرمایه داری و دولت و بنیادهای جامعه ،حتی بنیاد خانواده)،

تنهاتر و ترسانتر میگردد .از اینرو ،رهبریهای فردی و گروهی ،ترجمان
مجموع این عوامل ،بنابراین ،بیانگر جاذبهها و دافعههای ناپایدار هستند.

راستی ایناست که خالء ایدئولوژیها را بیان استقالل و آزادی پرنکرده

است .آن را قدرت (= زور) پرکردهاست .و بنابر قاعده« ،قدرت با کسی

عقد اخوت نمیبندد» .به سخن دیگر ،رهبری قدرتمدار ،به جیوه میماند
و ،بنابر نیاز ،جاذبه را با دافعه و دافعه را با جاذبه جانشین میکند .باوجود

این ،سخت دوست میشود و آسان دشمن .چراکه قدرت از تضاد

پدید میآید .بدینسان ،از قابل مشاهدهترین محکها برای
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سنجش کارکرد یک رهبری ،دیرآشنائی و زود دشمنی و فزونی

گرفتن دافعه بر جاذبهاست .این فراگرد ،تا نماد زور و یکی دربرابر
همه گشتن ادامه مییابد .بارز ترین عالمت ،پیشقدم شدن در
اختالف و توجیه تراشیدن برای اختالف ،همواره بعد از ورود در

اختالف است.

در برابر ،حق نسبت به حق جاذبه و نسبت به ناحق دافعه دارد .هرگاه

زندگیها عمل به حقوق بگردند و رابطهها رابطههای حق با حق بشوند،

توحید آغاز و ادامه رابطهها میگردد .استعدادهای رهبری ،با شرکت در
آغاز و ادامه توحید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز توحید

با محیط زیست ،نظام اجتماعی را باز و تحول پذیر میگردانند و جامعه
فراخنای استقالل و آزادی هر انسان و رشد همگان بر میزان داد و وداد

میشود.

بدینقرار ،توحید با هستی هوشمند که خودانگیختگی عقل و

استعداد رهبری آدمی بیانگر آناست و توحیدها در هر جامعه و

جامعه جهانی ،کار آن نوع از رهبری میگردد که بیانگر موازنه
عدمی بمثابه اصل راهنما و بیان استقالل و آزادی ،بمنزله اندیشه
راهنما است .عالمت بس مشاهده کردنی این نوع رهبری ،جاذب

حق و دافع ناحق بودن آناست.

 .26بنابراین که یأس و ترس و غم ذاتی رابطه قوا هستند ،بیانهای قدرت
نه بر امید و شجاعت و شادی که بر یأس و ترس و اندوه بنا میجویند .بنابر

تضاد که پایه و مایه بیانهای قدرت است ،القای ترس و یأس و غم ناشی
از احساس ناتوانی ،در آنها که ضد انگاشته میشوند و در آنها که از رهگذر

تقسیم به دو و حذف یکی از دو ،محکوم به حذف شدن میگردند ،اجتناب
ناپذیر است .گرچه گفتهاند «شاه مصدر بیم و امید است» ،اما این امید،
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جز مصون ماندن ناپایدار از گزند جباری نیست که شاه است .به سخن

روشن ،ترس پایدار و امید آنهم به گرفتار قهر او نگشتن ،ناپایدار است.

بدینقرار ،انواع بیانهای قدرت بنا را بر «النصر بالرعب» میگذارند.

در نتیجه ،قوه رهبری کسی که بیان قدرت در سر دارد ،اگر در موضع مسلط

است ،میباید چنان بکاررود که در زیر سلطه ،یأس و ترس و غم پایدار
پدیدآورد .و اگر در موضع زیر سلطهاست ،هم میباید گویای یأس او از
تغییر رابطه و ترس او از سلطهگر باشد و هم میباید این یأس و ترس را به
دیگران القاء کند و هم میباید سایه شوم یأس و ترس را بر همه ابعاد

سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زندگی خویش ،بگستراند .اما

جامعه به ماتم ناتوانی و بیتفاوتی وقتی مینشیند که توجیهگر ناتوانی
خویش میشود و غم را وسیله تشدید احساس ناتوانی میکند.

بدینسان ،محک یأس و ترس و غم که بنمایه پندار و گفتار و

کردار آدمی میشود ،هم بیان قدرت در سر و هم کارکرد رهبری او
را ،آشکار ،در معرض دید قرار میدهد.

و در این جهان که یأس و ترس و غم زندگیها را فرا میگیرند،

انسانها غافلند که امید و شجاعت و شادی ویِژگیهای حق هستند.

هرگاه اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی بگردد ،عملکرد

رهبری بیانگر امید و شجاعت و شادی میشود .بدینقرار ،اگر
پندار و گفتار و کردار آدمی همه امید و شادی و شجاعت باشند،

بدان معنی است که هدایت کننده استعداد رهبری او بیان استقالل

و آزادی است.

هنوز ،مشهودتر رنگ و رخسار آدمی است :وقتی عمل رهبری بکار

بردن زور و یا اطاعت از زور است ،رخسار گویای بکاربردن زور و یا

اطاعت از زور است .در چنین رخساری ،از امید و شادی و شجاعت هیچ
نیست .باور عمومی بر ایناست که جبارها نمیترسند ،غافل از این واقعیتند

که اگر نمیترسیدند ،زور بکار نمیبردند .اینان بمقداری که زور بکار می
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برند ،میترسند .کسی که کانون تمرکز قدرت میشود ،بیش از هرکس دیگر،

گرفتار ضربههای ویرانگر ترس و یأس و غم است .زبانی قدرتی که بکار
میبرد و رخساری که بهنگام هر عمل رهبری پیدا میکند ،گویای ترس و
یأس و غم و نگرانی و اضطراب او هستند .در برابر ،انسانی که بیان استقالل

و آزادی را در سر دارد ،امید و شادی و شجاعت بوم و رنگ رخسار او را
تشکیل میدهند .و
« .27تغییرکن تا تغییر دهی» راهنمای رهبری سازگار با مردم ساالری
شورائی است .باوجوداین ،در مردم ساالریها بر اصل انتخاب نیز ،سازمان

دادن به حزب و نیز ،استعداد رهبری هر شهروند ،سزا است که از این اصل

پیروی کند .تغییر کن تا تغییر دهی یک رابطه ثابت و یا سازماندهی تغییر

پذیر را ایجاب میکند:

 .2733رابطه ثابت رابطه انسان با سازمان است .یادآور میشود که وقتی
«سازمان» یا بنیاد رهبری کننده و انسان رهبری شوندهاست ،این انسان

است که وسیله میشود .مشکلها که ببار میآورد ،راهحل نجستهاند زیرا

چنین رابطهای مسئله ساز است و مسئلهها که میسازد ،راهحل ندارند .تغییر
رابطه میان انسان و سازمان ،راهحل بنیادی است :انسان رهبرکننده و
تعیین کننده هدف و سازمان وسیله .وقتی این تغییر به انجام میرسد،

رابطه میان انسان رهبری کننده و سازمان وسیله ،ثابت میماند .و

 .2732سازمان که وسیله است ،نقد و تغییر پذیر میشود .هدف ثابت که
استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی است ،نقد و تغییر

پذیری سازمان را اجتناب ناپذیر میکند .هم به لحاظ رشد ،بنابراین ،برنامه
گذاریهای دراز و میان و کوتاه مدت و هم بلحاظ تغییر نظام اجتماعی از

بسته و نیم بسته به باز و هم بلحاظ ،تغییرها در سطح جهان که ،در هر

جامعه ،اثرگذار میشوند .
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 .28وقتی اصل راهنما ثنویت است ،الجرم ،این یا آن بیان قدرت اندیشه

راهنما است و رهبری آدمی تمامی ویژگیهای باال را پیدا میکند .و اگر

موازنه عدمی اصل راهنما بگردد ،بیان استقالل و آزادی اندیشه راهنما می

شود و رهبری انسان ویژگیهائی را مییابد که ،در فوق ،یک به یک ،تشریح

شدند.

باوجوداین ،ویژگی نمایان رهبری آدمی وقتی اصل راهنما ثنویت است،

غافل شدن از حقوق ذاتی و رعایت نکردن حقوق دیگران و نایستادن بر
حق و مقابل کردن قدرت با حق است حتی در رابطه باخود .و ویژگی

رهبری انسان وقتی موازنه عدمی اصل راهنما است ،عمل به حق و دفاع از
حق و ایستادن برحق ،حتی وقتی دیگری زور درکار میآورد.

بدینقرار ،بر اصل موازنه عدمی ،دوستی و صلح ناموس میشود

و نباید در خصومت و جنگ ،تقدم جست .این زورمدارانند که در
شکستن پیوند دوستی و گشودن باب خصومت و جنگ ،پیشدستی

میکنند .محکی از کارآترین محکهای تشخیص رهبری بر اصل
موازنه عدمی از رهبری بر اصل ثنویت ،ایستادگی بر حق است در

مقام خصومتی که زورمدار بر میانگیزد .بگاه دشمنی که دیگری رویه

میکند ،این رهبری نه تنها بر حق میایستد ،بلکه قواعد خشونت زدائی را،
به قصد بستن باب خصومت و گشودن درب دوستی و صلح ،بکار میبرد.

این قواعد در کتاب ارکان دموکراسی ،شناسائی شدهاند .و
 .23هر شخص ،همچون هر جامعه ،چهار وجدان دارد :الف  -وجدان
بمثابه مجموعه دانستهها شامل درسهای تجربه که وجدان تاریخی در

اختیارش میگذارد و اندیشه راهنما و دانشها و فنها و هنرها که وجدان

مرامی  -عملی از آنها برخوردارش میکند و ارزشهای اخالقی که وجدان
اخالقی در اختیارش مینهد .بدینقرار ،هرگاه وجدان همگانی را – که
وجدان هر عضو جامعه نیز هست – دریا بخوانیم ،این دریا از سه شط
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سیراب میشود که وجدانهای تاریخی و مرامی  -علمی و اخالقی هستند.
هرگاه این سه وجدان وجدان همگانی را از زالل استقالل و آزادی و حقوق
و دانش و فن و هنر ودرسهای تجربه سیراب نکنند ،میزان فعالیتهای

خودانگیخته کاهش میپذیرد و اندازه فعالیتهای به دستور (ویران شدن و
ویران کردن) افزایش مییابد .بدینقرار ،قدرت آالینده سه وجدان را می

تواند آلوده کند .به ترتیبی که جز چرکآب به وجدان همگانی نرسد .این
زمان ،وجدان همگانی انبان مرام و روشهای بکاربردن زور میگردد.

استعداد رهبری کارگزار تضادها میشود و آدمی و جامعه آدمیان را به

استخدام ویرانگری در میآورد .انسان و جامعه انسانها بدینسان راست راه

رشد را گم میکنند و بیراهه مرگ و ویرانی را بسا تا پایان ،طی میکنند.

بدینقرار ،آدمی و جامعه آدمیانی که بخواهند از وجدانهای خود و رابطه

آنها ،همواره آگاه بمانند ،به اهمیت اندیشه راهنما پی میبرند .چراکه عامل

پیشگیری کننده از آلودگی وجدانها و نیز عامل آلوده کننده آنها ،اندیشه
راهنما است .چنانکه اگر مرام آدمی و جامعه آدمیان ،بیان قدرتی از نوع
والیت مطلقه فقیه باشد ،وجدان مرامی -علمی را سانسور میکند ،بیشتر

از آن ،از خرافهها و غیر عقالنیها پر میکند .وجدان اخالقی از حقوق
خالی و از تکالیف و مصلحتها و مجازهائی قدرت ساخته و فرموده که

واقعیتها وانمود میشوند و دیگر غیر عقالنیهای ویرانگر سرشار میکند.
و در وجدان تاریخی ،ساختههای سازگار با قدرتمداری را جایگزین

درسهای تجربههائی میکند که بکار زندگی در حقوقمندی میآیند.

بدینسان ،کارکرد استعداد رهبری هرکس و هر جامعهای گویا محتوی

های وجدانهای او است .و این محتویها نیز گویا نوع اندیشه راهنمای او

هستند .وقتی وجدان همگانی جز چرکآب ندارد ،استعداد رهبری
جز در تخریب بکار نمیافتد .از اینرو ،هر انسان و هر جامعهای
پیش از هر کار ،نیازمند نقد اندیشه راهنمای خویش است تا که بیان
استقالل و آزادی و در بردارنده روش رشد بر میزان عدالت
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اجتماعی بماند و یابگردد .برای هیچکس و هیچ جامعهای مراجعه به

وجدان مرامی – علمی و وجدانهای تاریخی و علمی خود و سردرآوردن از
محتویهای آنها مشکل نیست .اگر بخواهد ،نقد این وجدانها نیز آسان می

شود به یمن نقد اندیشه راهنمای خود و بازیافتن بیان استقالل و آزادی.

چراکه وقتی استعداد رهبری جز تخریب نمیکند ،میگوید که محتویهای
وجدانها چرکآب هستند و به میزانی که چرک بیشتر است ،اندیشه راهنما،
آن نوع بیان قدرتی است که قدرت را تنها مدار عقل گردانده و این عقل،

کار را ،جز با تخریب آغاز نمیکند و استعداد رهبری جز دستور تخریب

را بکار نمیبرد و هر تخریب را بر تخریبهای پیشین میافزاید.

 .11زبان رهبری در دموکراسی شورائی ،ویژگیهای زبان آزادی را دارد.
اما این زبان را ،در هر نوع سازمان ،خواه خانواده و خواه یک

بنیادکارفرمائی که در خدمت انسان باشد و خواه در یک سازمان سیاسی،

ولو در دموکراسی براصل انتخاب ،میتوان بکاربرد و سزاوار ایناست که
بکار رود .چراکه این زبان ،زبان عقل مستقل و آزاد است .افزون براینکه

ترجمان زندگی در حقوقمداری است ،گویای برخورداری عقل از خالقیت

خویش و در ،همانحال ،کارآترین خشونت زدائیها و عامل برقرار گشتن
و ماندن صلح اجتماعی و رابطه حق با حق و از میان برخاستن سلسله

مراتبی است که قدرت برقرار میکند ،بنابراین ،عامل بسط دوستیها است.

این ویژه گیها آینهای هستند که انسان میتواند ،در آن ،نوع اندیشه

راهنما و نوع رهبری خود را شفاف ببیند .شجاعت بایدش برای دیدن
خویش در این آئینه حقیقت و واقعیت نما.
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نوشت .در باره گذر از اقتصاد ندرت به اقتصاد فور نگاه کنید به اقتصاد

توحیدی نوشته ابوالحسن بنیصدر صفحههای  257تا  231و هم اکنون
نیز موضوع بحث است .از جمله نگاه کنید به Le manifeste GNU
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نوشته  Richard Stallmanرئیس بنیادی با همین عالمت اختصاری

است و نیز Jacques Duboin , Économie politique de

 l'abondance, Editions Hachette, Paris3331در دو جلد.

هم او کتاب دیگری دارد با نام Rareté Et Abondance. Essai
De Mise À Jour De L'économie Politique

 – 13در باره آلودگی محیط زیست ،نخست باشگاه رم بود که هشدار

داد .سپس کنفرانسهای بینالمللی مرتب تشکیل شده و تصمیمهایی گرفته
اند که ناچیزی از آنها به عمل درآمدهاند .در مقام مقابله با از دست رفتن

منابع موجود در طبیعت و آلودگی محیط زیست ،مفهوم «رشد پایدار»

دارد جانشین اسطوره درهم شکسته رشد میشود.

 12و  –11در باره تعریفها یی که از باستان تا امروز از عدالت بعمل

آمدهاند و نقد آنها نگاه کنید به کتاب عدالت اجتماعی نوشته ابوالحسن
بنیصدر .این کتاب کتاب چهارم در باره دموکراسی است.

 – 14این تعریف از عدالت از افالطون است .تعریف او که در کتاب
عدالت اجتماعی نقد شدهاست .اما پوپر نیز در جامعه باز و دشمنانش

تعریف او را نقد کردهاست :افالطون کلمهها را نگاه میدارد و معانی آن

را تغییر میدهد .او این تقلب را در باره عدالت نیز کردهاست.

 - 15تزاحم عدالت وقتی بر اصل برابری تعریف میشود ،با رشد و نیز
ناسازگاریش با آزادی در کتاب عدالت اجتماعی (فصل چهارم و

فصلهای هفتم و هشتم) موضوع نقد شدهاند .یادآور میشودکه آلن تورن

تضاد عدالت و آزادی را حل ناپذیر یافتهاست .همچنان که نفع گرایان

تضاد نفع گرائی با عدالت را بسود نفع گرائی حل میکنند .علت نیز این

است که در بیان قدرت ،عدالت نمیتواند میزان تعریف شود و بعنوان

میزان کاربرد پیدا کند.

 – 16پوزیویستها براین باورند که نخبهها باید حکومت کنند و مردم با
رأی خود حکومت کنندگان را انتخاب کنند .بخش دوم کتاب
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 Michels, Les Partis politiquesبه رابطه رهبر و حزب و توده

مردم پرداختهاست .و  Moisei Ostrogorskiنیز در کتاب خودLa ،
 ، démocratie et les partis politiquesحزبهای سیاسی را در

کشورهای انگلستان و امریکا ،همین امر واقع را به تفصیل بررسی کرده

است.

 – 17این امر که در جامعهها« ،عوام» را الیق تعلیم و تربیت نمی

دانستهاند و آموختن سواد به زنان را موجب منحرف شدن آنان گمان می

بردهاند ،از امور واقع مستمر بودهاست و هست .در بسیاری از کشورها،
بلحاظ نظری ،همگان حق آموزش و پرورش جستن را دارند .اما ،در

واقع ،همچنان اکثریت بزرگ از آموزش عالی محرومند .این نخبهگرائی
افراطی ،هم توجیه فلسفی جستهاست (قول هگل که بنابر آن ،ایده تنها

اروپا را سرای خویش گرداند) و هم توجیه زیست شناسی و پزشکی یافته

است (مغز غیر اروپائی ماده خاکستری ندارد) و هم توجیه تعلیم و

تربیتی پیداکردهاست (نخبهها میتوانند آموزش عالی ببینند و به ابتکار و

کشف و خلق علمیتوانا شوند) .در امریکا ،حتی «صاحب نظران» در
این باره که چرا نباید پول خرج تعلیم و تربیت سیاهان کرد ،کتاب و

مقاله انتشار دادهاند و میدهند:

 کتاب Les Noirs et la réussite universitaire aux Etats Unis, Editions L'Harmattan, Paris 2118یکچند از کارها در

باره تعلیم و تربیت سیاهان در امریکا را معرفی میکند« .تعلیم و تربیت

عالی از آن نخبههای است» دستورالعمل همه نظامهای آموزشی در
کشورهای مختلف جهان است.

 – 18این نظر از نئولیبرالها است .نگاه کنید به کتاب عدالت اجتماعی

صفحههای  284تا 234

 13و  41و  – 43در باره نظر چپ (کمونیست و آنارشیست و

سوسیالیست) در باره دولت ،نگاه کنید به ارکان دموکراسی ،جلد ،3
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صفحههای  126تا  143و در باره نظر این سه تمایل نسبت به برابری
صوری و نابرابری واقعی  ،نگاه کنید به عدالت اجتماعی ،بخصوص

فصل پنجم و در باره «برابری پیشاروی قانون» ،نگاه کنید به

-

Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté,Edtions

 PUFنویسنده بر ایناست که نابرابری مادی نتیجه مستقیم برابری در
برابر قانون است.

 Les gauches , Editions Flammarion, Paris 2131françaises: 3762-2132 : Histoire, politique et

par Jacques Julliard imaginaire

 - 42برای نظرها پیرامون دولت نگاه کنید به ارکان دموکراسی ،جلد
اول ،فصل دوم از بخش دوم

 - 41فصل اول کتاب حاضر در باره قدرت است .با این وجود

خوانندگان میتوانند به صفحههای  331 – 332جلد اول Histoire
 de la sexualité, Éditions Gallimard, Paris 338نوشته

Michel Foucault

 - 44تافلر در دو کتاب ،یکی «موج سوم» و دیگری «تغییر قدرت»
به سه مؤلفه قدرت (ثروت و دانش و زور) پرداختهاست .درکارهای
دیگر نظر او را نقد کردهام.

 – 45نگاه کنید به فصل اول کتاب کیش شخصیت نوشته ابوالحسن بنی
صدر و نیز جلد اول Histoire de la sexualité

 – 46در باره تعادل قوا در نقطه بیحرکتی ،نگاه کنید به کتاب موازنهها
نوشته ابوالحسن بنیصدر و نیز کتاب توتالیتاریسم ،فصل اول از بخش
دوم .در کتاب سیر اندیشه در سه قاره ،نوشته ابوالحسن بنیصدر نیز

توضیح داده میشود چرا قدرت نمیتواند وجود داشته باشد.

 – 47گرچه نازیها خود را «ناسیونال سوسیالیست» میخواندند اما

«نبرد من» هیتلر بر اصل نابرابری نژادها و برتری نژاد آلمانی (ژرمن) و
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ضرورت برخورداری این نژاد از «فضای حیاتی» به تحریر درآمدهاست.

ناسیونالیسم بمعنای تقدم مطلق بخشیدن به ملت خویش در قبال ملتهای

دیگر و قائل شدن به «حق » توفق ملت خود بر ملتهای دیگر بنا می

شود .در این باره نگاه کنید به انواع ناسیونالیسم در کتاب سیر اندیشه

سیاسی در سه قاره و نیز  L'Extreme droite en Franceسری que
 sais-jeاز فصل اول تا آخر.

 – 48در دیالکتیک لنین و بسیار بیشتر از او ،در دیالکتیک استالین،

تضاد از راه حذف کردن حل میشود .نگاه کنید به قوانین دیالکتیک
بنابر نظرهای مارکس و انگلس تا استالین و مائو ،در کتاب تضاد و

توحید نوشته ابوالحسن بنیصدر.

 – 43تاچریسم و ریگانیسم طرفدار این نوع لیبرالیسم هستند.

حکومتهای تاچر و ریگان و بوش همین لیبرالیسم را نیز به اجرا گذاشتند.
این روش بحران اقتصادی بزرگ سالهای  2118تا  2134را ببار آورد.
در باره تاچریسم کتاب بسیار نوشته شدهاست .ریگانیسم -تاچریسم در

امریکا است .از جمله نگاه کنید به

Letwin, Shirley Robin The Anatomy of 3332Thatcherism, Flamingo, London

 و این کتاب که نوشته جامعه شناس برجسته انگلیسی که ساخت گرااست و جامعه مدرن موضوع کار او است:

Giddens, Anthony ,Sociology Cambridge, Polity Press

2116
,-

Walter Williams, Reaganism and the Death of

Representative Democracy

published by Georgetown University Press, August
2111
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 - 51آندره ژاردن تاریخ لیبرالیسم سیاسی در فرانسه را در اختیار

خواننده میگذارد .این تاریخ به خواننده امکان میدهد بر تحول نظر در
باره دولت و نیز اقتصاد آ گاه گردد

 André Jardin, Histoire du Libéralisme politique, dela crise de l'Absolitisme à la Constitution 3875,
Editions Hachette, Paris 3384

و در دو کتاب زیر هم نظرگاههای امروزی در باره لیبرالیسم را مییابید

و هم نقد آنها را

Samuel Bowles , Herbert Gintis, la Démocratie -

 post- libérale, Edtions Dévouverte, Paris 3388کتاب در

نقد لیبرالیسم و مارکسیسم است .بخصوص قسمتهای  4و  5کتاب در

آنچه به لیبرالیسم مربوط میشود.

 Alain Bouc, Le Liberalisme contre la democratie,Editions Sycomore, Paris 3383

 -و نیز نگاه کنید به De l'état dirigiste à l'état régulateur

نوشته  Élie Cohenدر مجله  Sciences Humainesمورخ 35

ژوئن 2133

 - 53در باره نقش دولت در اقتصاد ،از دید سوسیالیسم میانهرو،
فراوان مقاله و کتاب نوشته شدهاست .از جمله نگاه کنید به

Les interventions de l’État dans l’économie et

-

 l’encadrement des marchésنوشته

Christian Deblock, Bernar d Élie et Nicolas Marceau

که حاصل بحث گروهی در باره اقتصاد و نقش دولت در سالهای 2111

و  2114در دانشگاه کبک در مونترآل است .صاحب نظران سه نقش

دولت ،توزیع درآمدها و برقرار کردن چهارچوب قانونی و نیز تصحیح

بازار بخصوص افراطیگریها در بازار را ضرور دانستهاند.
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-

Les socialistes français : vers la société du soin

 mutuelنوشته  Hélène Thomasدر شماره 31مجله مورخ 2131

با نام Cité socialismes y revenir

 - 52باز نگاه کنید به  L'Eurocommunismeو نیز به صفحههای
 378تا 383

Francois Borella, Les Partis politiques dans la

France d'aujourd'hui, Edtitions Seuil, Paris 3383

 – 51دو ثنویت مقابل شدهاند :ثنویتی که جامعه را محور فعال و مقدم

میشناسد و ثنویتی که فرد را محور فعال و مقدم میشناسد .سوسیالیسم
ثنویت نوع اول است که شعبهها جستهاست .این تمایل عمومی از نیمه

قرن نوزدهم با یکدیگر در تقابل هستند .نگاه کنید به Encyclopedia

universalis

قدرت.

ذیل کلمه  socialismeبخصوص رابطه سوسیالیسم با

 – 54نگاه کنید به نقدها بر تعریف شهروندی و حقوق آن ،صفحههای
 283تا  232جلد اول ارکان دموکراسی.

 55و  - 56نگاه کنید به قسمت هفتم la Démocratie post-

 libéraleو فصل چهارم کتاب عدالت اجتماعی مراجعه به حاصل سخن
بخش اول درباره اومانیسم در کتاب توتالیتاریسم نیز بسی مفید است.

 – 57صفحههای  231تا  113جلد اول ارکان دموکراسی.

 – 58مارکس در  ( Questiobn juiveمسئله یهود) در نقد حقوق

انسان نوشتهاست« :حقوق انسان که از حقوق شهروندی مشخص است،
هیچ نیستند جز حقوق اعضای جامعه بورژوا ،یعنی انسان خودخواه،

انسان جدا شده از انسان و از جامعه» .اما مارکسیستهای اروپائی تحول

کردند .از جمله نگاه کنید به میز گرد  33تا  33نوامبر  3365که
یونسکو ترتیب داد .و
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La critique marxiste des droits de l'homme -

 Dissertation by stabilouکه در  24مارس  2118منتشر شدهاست.
 – 53افالطون و ارسطو ،بانیان دو تمایلی که در غرب ،همچنان وجود
دارند و با یکدیگر رو در رو هستند ،نخبه گرا بودند و بر آن بودند که

عوام خلق شدهاند ،برای اطاعت .این نخبه گرائی را در «چه باید کرد»
لنین باز مییابیم :روشنکفران بورژوا با خیانت به طبقه خود ،حزب پیش
آهنگ طبقه کار را ایجاد میکنند .پوزیتویستهای لیبرال ،نخبههای

دانشمند را توانا به رهبری مردمی میدانند که حداکثر میتوانند انتخاب

کنند .نگاه کنید به فصل سوم عدالت اجتماعی .و دین ساالرانی از نوع

مصباح یزدی نه تنها قائل به تفوق مسلمان بر غیر مسلمانند ،بلکه قائل به

جنگ ابتدائی برای مسلمان کردن غیر مسلمانان نیز هستند .نگاه کنید به

کتاب «جنگ و جهاد در قرآن» در دو جلد و نقد این نظر از ابوالحسن
بنیصدر.

 – 61انترناسیونال کمونیست و انترناسیونال سوسیالیست وجود دارند و
همگان از وجودشان آگاهند .اما در باره استعمار که نظریه راهنمای

غرب برای سلطه بر جهان بود ،نه تنها در خود غرب ،فراوان کتاب و

مقاله نوشته شدهاست ،بلکه «روشنفکرانی» از جامعههای زیر سلطه نیز
در توجیه استعمار بسیار نوشتهاند و هنوز نیز مینویسند .در ایران ،کسی
چون سید حسن تقی زاده برآن بود که «ایرانی باید تا مغز استخوان

فرنگی بگردد» .او بعدها ،از این نظر عدول کرد .و ملکم خان میگفت:
ایرانی نباید هیچ ابتکاری بکند .باید بگذارد غرب او را آدم کند.

در انتقاد از استعمار ،این روشنفکران افریقائی بودند که کارهای

خود را در غرب انتشار دادند« .دوزخیان روی زمین» نوشته فرانتس

فانون را ابوالحسن بنیصدر به فارسی بر گرداندهاست و افضلالجهاد عمر
ازگان را حسن حبیبی به فارسی برگردانده و هردو کتاب ،زیر عنوان
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«انتشارات مصدق» ،انتشار یافتهاند .خطابه در باره استعمار از امه سزر

است .در ایران ،از جمله ،جالل آل احمد غرب زدگی را نوشته است و...

 – 63نگاه کنید به سیر اندیشه سیاسی در سه قاره نوشته ابوالحسن بنی

صدر صفحههای  311تا 318

 – 62نگاه کنید به مکانیسمهای از رشد ماندگی نوشته آلبرتینی ،ترجمه
ابوالحسن بنیصدر ،مبحث رشد اقتصادی از دیدگاه لیبرالها.

 – 61برنارد کوشنر ،از رادیکالهای چپ ،موافق مداخله نظامی بنام
حقوق بشر است .حکومتهای سوسیالیست ،در افریقا ،هر وقت منافع

فرانسه ایجاب کردهاست ،بنام حقوق بشر ،مداخله نظامی کردهاند .باتفاق

امریکا و کشورهای اروپائی دارای حکومتهای راستگرا ،در جنگهای
لیبی و سوریه و عراق و افغانستان شرکت کردهاند.

 64و  – 65در باره شناسائی حق حاکمیت ملی ،لنین در پاسخ از انتقاد

کنندگان برنامه حزب کمونیست روسیه ،مینویسد« :منظور از حق ملل در

تعيين سرنوشت خویش -یعنی حق آنها در جدا شدن از مجموعۀ ملتهای
غيرخودی و تشکيل دولت ملی مستقل» .این پاسخ در شمارههای

پروسوشنيه ،شمارههای  ۵و  ، ۶در آوریل و ژوئن سال  333۴بامضای
و .ای .لنين به چاپ رسيدهاست .باوجود این ،مارکس ،در

 Questiobn juiveاستعمار را به این دلیل که سبب دینامیک شدن
نظامهای اجتماعی جامعههای زیر سلطه میشود ،مترقی میداند .در

عمل ،رژیم شوروی سابق ،به «حق حاکمیت محدود» کشورهای زیر

سلطه خود قائل بود (دکترین برژنف) .به جنگ برای استقرار رژیمهای

کمونیست در کشورهای دیگر نیز قائل بود .جنگ افغانستان واپسین

جنگ از این نوع جنگها با مداخله مستقیم ارتش سرخ پیش از
فروپاشیدن رژیم کمونیست در روسیه بود.

 – 66نگاه کنید به فصلهای اول Qu'est – ce que la
?Démocratie
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 – 67نگاه کنید به pour une société démocratique post -

 libéraleنوشته  Herbert Gintisدر Formes modernes de la
Démocratie, Edtions l'Harmattan,

 – 68از زمانی که «تروریسم بینالمللی» را تمایلهای راست در غرب

مسئله اول کرده و جنگ با آن را در مقیاس جهان ،وظیفه حکومتها کرده

اند ،بنام امنیت ،در امریکا و انگلستان و نیز کشورهای دیگر اروپائی،
قوانین برای محدود کردن آزادیها وضع شدهاند .سرانجام یک رشته

افشاگریهای توسط ویکیلیکس و اسنودن ،بر ملتها و افراد جامعههای

امریکائی و اروپائی مسلم کرد که تحت شنود هستند و استقالل و آزادی

آنها در خانه نیز تهدید و تحدید میشوند .از دید راست افراطی ،امنیت از
تقدم مطلق برخوردار است :امنیت و مهاجرت در صدر برنامههای
انتخاباتی احزاب راست افراطی کشورهای اروپائی قراردارند.

 - 63سایت  INFOSELEC.netزیر عنوان Une caste de
privilégiés modernes, héritiers et bénéficiaires de
privilèges économiques et sociaux

مقالههای روزنامهها و مجلههای فرانسوی در صاحب امتیازان و مطالبه

امنیت از سوی آنها ،جمعآوری شدهاست .و نیز کتاب Les FFD : La

 France aux mains des fils et filles deنوشته

 Frédéric Teulonکه انتشارات  François Bourinدر 2115

انتشار دادهاست ،خانوادههای صاحب امتیاز فرانسوی ( 511خانواده)

را معرفی میکند که اقتصاد و سیاست کشور را در دست دارند .نظیر این
کتاب در کشورهای دیگر و در معرفی صاحب امتیازان آن کشورها نوشته

شدهاند.

 – 71بحث در باره تقدم امنیت و کدام امنیت؟ از بحثهای مداوم در

جامعههای غرب در طول قرن بیستم و اینک در قرن بیست و یکم است.
کمونیستها امنیت صاحب امتیازان را ناقض امنیت زحمتکشان میدانند
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و البته موافق امنیت طبقه کارگر هستند .حزبهای راستگرا چپگرایان را

به ترس از استقرار امنیت متهم میکنند و حزبهای چپ راستگرایان را

حزبهای ترسمدار میخوانند .این امر واقع سه دهه است که مستمر و همه

روزه گشتهاست.

 – 73آزادی بنابر والیت مطلقه فقیه در اطاعت از اواست  .نگاه کنید به
نوشته علی میثمی در تابناک  23خرداد « ،3131بنابراین ،در نظام

والیت اجتماعی ،منصب تکامل موضوعا مطلقه است؛ همان گونه که

والیت صاحب این منصب نیز مطلقه است .یعنی در نظام واليت الهیه،

والیت مطلقه فقیه ،حکومت بر واليت مدني جهت توسعه اسالم خواهد

داشت؛ بنابراین در نظام اسالمی ،مقوله آزاديِ مدني پیرامون محور ـ
تكامل ـ تاريخي قابليت تعريف پيدا کرده و تابع تکامل تاریخی به

محوریت والیت فقیه تعریف میشود .در این صورت ،آزادی مدنی که

موجب توقف یا عقبگرد نظام اسالمیاز مسیر تکاملی خود در عرصه

جهانی و تاریخی شود ،در اصل نوعی اسارت و بردگی در مقابل نفس و
شیطان و مستکبرین است ،زیرا آزادی فردی و ملی در حکومت دینی به

مشارکت در تکامل تاریخی تعریف میشود و الغیر».

 نازیسم بر تفوق مطلق نژاد مبتنی و مخالف آزادی و دموکراسی بود. Le Patriote Résistant n3811 Juillet-août 2113مجموعه

ای از اظهارات هیتلر و گوبلز و موسولینی را در ضدیت با انقالب فرانسه

و هدفهای آن« ،آزادی ،برابری ،برادری» گردآوردهاست .از دید نازیسم
و فاشیسم دموکراسی و آزادی فردی عامل انحطاط هستند .هیچ نه جای

تعجب است که آزادی از دید نازیسم و فاشیسم همان است که از منظر

جانبدار والیت مطلقه و نیز از منظر استالینیسم .اال اینکه

 در استالینیسم ،بنابر این که در جامعه طبقاتی انسان آزاد نیست و درجریان ساختن جامعه بیطبقه و در آن جامعه آزادی را باز مییابد،
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استالینسم تابعیت بیچون و چرا از حزب را مطالبه میکرد .قول لنین کار

او را آسان میکرد(:این قول را نقل نمی کنید؟)

Lénine, Discours sur la désillusion du peuple, 33 mai

3333 : « Nous ne reconnaissons ni liberté, ni égalité, ni

démocratie ouvrière si elles s’opposent à
«l’émancipation du travail

 – 72مارکس در باره آزادی بر این نظر است که آزادی در عینحال یک
فرآورده تاریخ در گذشته و حال و آیندهاست.انسان ،در واقع انسانها،

بتدریج موضوع کار جمعی و فردی خویش میشوند بیآنکه در ناکجا

آباد یک آزادی مشخص و بیپایان بیفتند:

Actualité de Marx et nouvelles pensées critiques »,

 – 71 11 novembre-1 décembre 2133در اروپای امروز

جانبداران این نظر را چپ افراطی میخوانند .در کشورهای اروپائی،
فرانسه کشوری است که چنین چپی از کشورهای دیگر باوزنهتر است.

یک سازمان نیستند و در انتخابات ریاست جمهوری ،بنابر موقع ،از  7تا
 32درصد رأی به نامزدهای آنها داده میشوند.

 – 74همچنان نگاه کنید به صفحههای  313تا 313
L'Eurocommunisme

 – 75سوسیالیستهای فرانسوی خود را جانبدار همه آزادیهائی میدانند
که انقالب فرانسه بخاطرشان روی داد و تصدیقشان کرد.از مقاله ژان

زورس تا امروز ،این سوسیالیستها و سوسیال دموکراتها جانبدار آزادیها
هستند .اینک وجود بازار را نیز پذیرفتهاند:

-

 Jean Jaurès, Socialisme et libertéمقاله در اول دسامبر

 3383در مجله  Parisمنتشر شدهاست.و

 در باره موارد توافق و اختالف میان لیبرالیسم و سوسیالیسم نگاه کنیدبه  libéralisme et socialismeدر مجله  Projetمورخ ژوئن 2134
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 – 76لیبرالیسم سوسیال که اسامی دیگر نیز دارد بر این نظر است.

فراوان کتاب و مقاله در باره آن نوشته شدهاست .از جمله نگاه کنید به
Anthony Giddens et Tony Blair, La troisième voie,

Seuil, coll. « La couleur des idées », Paris 2112

 - 77نگاه کنید به فصلهای دوم و سوم Qu'est – ce que la
 Démocratieو

 باوجود این واقعیت که بیکاری امر واقع دیرپائی گشتهاست ،نظریهکینز در باب اشتغال کامل مورد نظر است .در باره نظر او نگاه کنید به

فصل سوم از بخش دوم جله اول Denise Flouzat, Economie

Politique, Editions PUF, Paris 3372

از دودهه پایانی قرن بیستم و  34سالی که از قرن بیست و یکم می

گذارد ،نئوکینزینها و پست کینزینها نظر او را به روز کردهاند .نظرکینز
مورد انتقاد طرفداران اقتصاد کالسیک و مارکیسیتها نیز قرار گرفته

است:

 درباره تمایلهای نئوکینزین نگاه کنید به economiqueLa pensée contemporaine Cahiers français n° 161

 -در باره پست کینیزینها نگاه کنید به Lavoie Marc,

"L'économie postkeynésienne", La Découverte, Paris

.2114

 – 78تازه ترین کار در این باره کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم

است:

Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Editions

Seuil, Paris 2131

 – 73صفحه Que sais- je? Les Partis Politiues, 18
Editions PUF, 3387

 - 81صفحه Que sais- je, Les Partis Politiues 13
647

 - 83صفحههای  3و Que sais- je, Les Partis Politiues 31
 - 82نگاه کنید به فصل دوم Que sais- je? Les Partis
Politiues

 - 81صفحههای  337تا Maurice Duverger, Les 2111
Partis politiques

 – 84سازماندهی گلیستهای فرانسه از این نوع است و ژاک شیراک،

رئیس جمهوری اسبق فرانسه ،چنین تعریفی از حزب داشت .در

انتخابات  ،3335او« فرانسه برای همه» را شعار کرد و پیش از آن
کتابی با عنوان زیر منتشر کرد:

Une nouvelle France. Réflexions 3, Jacques Chirac,

Éditions NiL, Paris 3334

 -کتاب دیگری با عنوان La France pour tous, NiL

 Éditions, 3335منتشر کرد.

 – 85صفحههای  333تا Maurice Duverger, Les Partis 318
politiques

 - 86نگاه کنید به «چه باید کرد؟» لنین.

 – 87کیش شخصیت رهبر حزب ویژگی حزبهای توتالیتر است .در

نازیسم و استالینیسم و خمینیسم و« ...رهبر» فصل الخطاب» است.
نگاه کنید به کیش شخصیت در کتاب توتالیتاریسم و نیز کتاب کیش

شخصیت نوشته ابوالحسن بنیصدر

 – 88قسمت اول Maurice Duverger, Les Partis politiques
در باب ساخت احزاب.

 – 83صفحههای  47و Maurice Duverger, Les Partis 48
politiques

 – 31صفحههای  51تا Maurice Duverger, Les Partis 57
politiques
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 – 33در کتاب

Karl Popper, Misère de l'historicisme. Traduit de
l'anglais par Hervé Rousseau, Editions Plon; Paris

3356

پوپر نظر خود را در باره «مهندسی اجتماعی» بسط دادهاست .او بر این

است که جبر بیمحل شدهاست .پس بجای بکاربردن روش دستوری

برای متحقق کردن هدفی که تاریخ معین کردهاست ،باید روش تجربی در
پیش گرفت و از راه مهندسی اجتماعی امور جامعه را سامان داد.

 – 32خامنهای میگفت« :موضع امام آخرین موضعگیری او است» .از
این موضع است که باید پیروی کرد .این رأی تخفیف یافته اصل

«معصومیت رهبر» (پاپ در مسیحیت کاتولیکی و حزب در دوران

استالین و «پیشوا» در نازیسم .هیتلر میگفت :دست پیشوا خطا نمی

کند .دانستنی است که غلو در مورد امامان شیعه ( تجسم خدا هستند)
کار را بجائی رساند که در اواخر قرن دوم هجری ،هشام بن حکم

عصمت امام را باب کرد .نگاه کنید به صفحههای  26و  27کتاب

«تشیع و تصوف» .کتاب نوشته دکتر کامل مصطفی الشیبی است و

ذکاوتی قرگزلو ترجمه کرده و انتشارات امیر کبیر در  3153انتشار داده

است.

 - 31نگاه کنید به صفحههای  38تا Maurice Duverger, 337
 Les Partis politiquesو نیز باید دانست که الگوی حزبهای

کمونیست ،حزبی است که لنین ایجاد کرد .ادعا این بود که سازماندهی
حزب اختراع او است .اما در واقع ،الگوی او سازمان کلیسا بود .در باره

حزب لنین از جمله نگاه کنید به  231تا  223کتاب

Paolo Pombeni, Introduvction à l'Histoire des Partis

politiques, Editions PUF, Paris 3332
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 حزب لنین قالب را الگو کرد و محتوی را الگو نکرد .توضیح اینکهکلیسا قابلیت انطباق با تغییر را داشت و حزب کمونیست میخواست
خود فعال مایشاء تغییر باشد .در آنچه به انسان و حقوق او مربوط می

شود ،حزبهای کمونیست نمیتوانستند در رابطه با این عامل تحول کنند.

نگاه کنید به  37تا Que sais-je, les Libertés 311
Publiques, Editions PUF, Paris 3373

 - 34نگاه کنید به صفحههای  63تا Qu'est – ce que la 77
 Démocratieو

 نگاه کنید به قسمت هفتم کتاب la Démocratie post-libérale

 – 35در باره تقسیم حزبها به دو دسته توتالیتر و غیر توتالیتر نگاه کنید

به  383تا Maurice Duverger, Les Partis politiques 211

 – 36صفحههای  33و Maurice Duverger, Les Partis 332
politiques

 - 37نگاه کنید به ستون پایههای استبداد فراگیر ،حزب توتالیتر در
کتاب توتالیتاریسم ،نوشته ابوالحسن بنیصدر.

 38و  – 33در باره ویژگیهای حزب توتالیتر نگاه کنید به صفحههای
 382تا Maurice Duverger, Les Partis politiques 211

 – 311در باره نقش رهبری و آموزش اطاعت در حزبهای توتالیتر نگاه
کنید به همان صفحات کتاب Maurice Duverger, Les Partis

 politiquesدر باره تنظیم رابطه با قدرت که رهبر حزب نماد آناست،

استناد میشود به آزمایشی که در سال  3373دکتر زيمباردو در دانشگاه
استنفورد انجام داد :دانشجویانی دواطلبانه نقش زندان بان و زندانی را

بازی کردند و بتدریج ،اولیها به دستور دادن و دومیها به اطاعت کردن
خو کردند .در این باره ،آزمایشهای دیگری نیز انجام گرفتهاند و آزمایشها

به این نتیجه رسیدهاند که حزبهای «رهبر محور» که رسیدن به قدرت و
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از آن خود کردن قدرت را هدف میکنند ،برجا نمیمانند اگر اعضای

حزب به اطاعت محض خو نکنند .انحالل اینگونه حزبها زمانی روی

میدهد که اعضا از اطاعت باز میایستند .حزبهای کمونیست روسیه و
اروپای شرقی بدینسان از پا درآمدند .در این باره ،اطاعت از رهبر به
بخش سوم کتاب  Michels, Les Partis politiquesنیز مراجعه

کنید.

 – 313خمینی از ایرانیان خواست جاسوس یکدیگر شوند .و در رژیم
استالین نیز افراد جامعه میباید نقش جاسوس یکدیگر را بازی می

کردند .در سازمانهای سیاسی توتالیتر ایرانی نیز اعضای حزب میباید

جاسوس یکدیگر میشدند .در این باره از جمله نگاه کنید به کتاب
توتالیتاریسم ،ستون پایهای که دستگاه اطالعات است.

 - 312در اینگونه سازمانها ،رابطههای افقی نیز توسط رابطههای

عمودی برقرار میشوند .نگاه کنید به صفحه  311تا Maurice 315
Duverger, Les Partis politiques

 - 311در این نوع حزبها ،سازمان جای اندیشه راهنما را میگیرد.
یعنی ایدئولوژی «آخرین موضع رهبری است» .نگاه کنید به  36تا 311
Maurice Duverger, Les Partis politiques

 -314مصاحبه  Hans George Gadamerبا روزنامه فرانسوی
لوموند مورخ 3335

 – 315صفحه  37کتاب درد جاودانگی نوشته میگل داونامونو ،ترجمه

بهاءالدین خرمشاهی ،انتشارات ناهید ،تهران 3173

 – 316نگاه کنید به دو کتاب ،موازنهها و تضاد و توحید از ابوالحسن

بنیصدر .درانواع دیالکتیکها ،یک محور فعال و یک محور فعل پذیر
است و ثنویت تک محوری همین است.

 - 317در تمامی بیانهای قدرت ،با قدرت خوب و با قدرت بد سر و

کار داریم و گاه به قدرت بیطرف است و کاربرد آناست که آن را خوب
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و یا بد میکند .تافلر در کتاب موج سوم (در صفحههای  85تا  36به

تکنیسینهای قدرت میپردازد) گذر به نوع جدید از سازماندهی جامعهها،
بنابراین ،نوع جدیدی از تنظیم رابطه با قدرت میپردازد .کتاب را شهین
دخت خوارزمی ترجمه کرده و انتشارات فاخته آن را در  3175انتشار

دادهاست.

 318و  – 313صفحههای  382تا  211و Maurice 211
Duverger, Les Partis politiques

 - 331صفحههای  214و Maurice Duverger, Les 215

 Partis politiquesو صفحههای  75تا Michels, Les Partis 83
politiques

 - 333صفحههای  216و Maurice Duverger, Les 218
Partis politiques

 – 332صفحه Michels, Les Partis politiques 312
 - 331صفحههای  212تا Maurice Duverger, Les 224
Partis politiques

 – 334صفحههای  225تا Maurice Duverger, Les 246
Partis politiques

« - 335چه باید کرد؟» کرد لنین .این کار لنین در آثار کامل او به
زبان فرانسه در  1جلد ،از صفحه  441تا  532را به خود اختصاص

دادهاست. Lénine, oeuvres complètes .

 – 336صفحه Maurice Duverger, Les Partis 225
politiques

 – 337صفحههای  41و  81و Michels, Les Partis 83
politiques

 - 338صفحههای  65تا Michels, Les Partis politiques 73
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Pierre - Joseph Proudhon, Du principe - 333

fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la
révolution

Des socialistes 337  تا316  و صفحههای-

révolutionnaires contre le parti, Edtions l'Harmattan,
Philippe Riviale  تألیفParis 2114i,

Michels, Les Partis politiques 53  تا43  صفحههای- 321
Michels, Les Partis politiques 83  تا75  صفحههای- 323

Michels, Les Partis politiques 334  تا38  صفحههای- 322
Michels, Les Partis 317  و316  صفحههای-321
politiques

Maurice Duverger, Les 252  تا246  – صفحههای324
Partis politiques

Francois Borella, Les partis 25  تا21  صفحههای- 325
politiques en Europe, Editions Seuil, Paris 3384

67  تا65  آیههای، سوره زخرف، – قرآن326

Qu'est – ce que la 36  تا73  – صفحههای328 و327
Démocratie

Les partis politiques en Europe 37  و36  صفحههای-323
Michels, Les Partis politiques 67  تا52 – صفحههای311
Pathologie de la démocratie

81 تا78  صفحههای-313

Qu'est – ce que la Démocratie 31  تا73  – صفحههای312
Qu'est – ce que la

36  تا73  – صفحههای311

Pathologie de la 31  تا75  و صفحههایDémocratie

démocratie
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 و213  تا223  و368  تا357  و325  تا335  – صفحههای314
Michels, Les Partis politiques 246  تا241

 راجع است به فلسفه سیاسی آنارشیسم264  تا247  – صفحههای315
Lane W. Lancasrer, Masters of Political Thought,

volume1, A Harrap students' editions,London
3363

Masters of Political 261  و262  – صفحههای316
Thought, volume1

Masters of Political 387  تا384  – صفحههای317
Thought, volume1

Michels, Les Partis 111  تا247 _ – صفحههای318
politiques

، درباره نظر روسو نگاه کنید به ارکان دموکراسی جلد اول- 313
222  تا233 صفحههای

Formes modernes de la 265  و264  صفحههای- 341
Les Démocratie

Qu'est – ce 243  تا217  و341  و313  – صفحههای343
que la Démocratie

62  آیه، سوره بقره، قرآن- 342

Formes modernes de la 271  تا261  – صفحههای341
Les Démocratie

Formes modernes de la 258  تا246  صفحههای- 344
Les Démocratie

Formes modernes de la 271  تا263  صفحههای- 345
Les Démocratie
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 – 347صفحههای  45تا Qu'est – ce que la Démocratie 57
 – 348صفحهémocratie et les partis politiques

 - 343صفحههای  377و  332و  334و  231و  281و 283
démocratie et les partis politiques

 - 351صفحههای  384و  386تا  383و  332و  331و  212و
 211و démocratie et les partis politiques 278

 - 353صفحههای  374و  375و  382و  381و  331تا  333و
 211و  236و  217تا  241و  275تا  278و  282و 281
démocratie et les partis politiques

 - 352صفحههای  112تا Gopinath Dahawan, The 113
 political philosophy of Mahatma Gandiچاپ احمد آباد هند

در 3346

 - 351صفحه The political philosophy of Mahatma 223
Gandi

 – 354صفحههای  82و The political philosophy of 81
Mahatma Gandi

 – 355صفحه The political philosophy of Mahatma 337
Gandi

 – 356کتابهای موازنهها و اصول راهنمای اسالم و تعمیم امامت و

کیش شخصیت و ارکان دموکراسی نوشته ابوالحسن بنیصدر هستند.

 – 357حزب یک امر واقع مستمر در جامعهها است و در قرآن 37 ،آیه
در باره قرآن هستند .دو حزب با دو تمایل ،یکی حزبالله و دیگری

حزبالشیطان با ویژگیهاشان معرفی شدهاند .حزبالله حق کردار است و
حزبالشیطان زورکردار است .سوره محمد ،آیه  .1و بطور عمومی ،هر
حزبی بدانچه دارد دلخوش است قرآن ،سوره روم ،آیه . 12
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 – 358در باب نظام بر محور استسالم ،نمونه ازدواج ،نگاه کنید به زن
و زناشوئی از صفحه  351تا  217در باب زناشوئی در اسالم و

استسالم .نظام حزبی توتالیتر نیز بر محور استسالم اعضاء در برابر رهبر
و جامعه در برابر رهبری برخوردار از والیت مطلقه است.

 - 353قرآن ،سوره های بقره ،آیه های  62و  224و نساء آیه  4و
یونس ،آیه های  4و  3و شعراء ،آیه  352و حجرات ،آیه  3و طالق ،آیه

 33و ...

 – 361قرآن ،سوره حجرات ،آیه 3

 - 363صفحه های  36تا  33کتاب توتالیتاریسم

 – 362صفحههای  322تا  314حکمت و حکومت نوشته مهدی
حائری و نیز فصل پنجم Jean Jacques rousseau, The Social
Contract

 - 361قرآن ،سوره روم ،آیه 12
 - 364قرآن ،سوره زخرف 65 ،تا  67و نیز کتاب تضاد و توحید.
 - 365قرآن ،سوره هود ،آیههای  336و 337

 - 366نگاه کنید به انواع سانسورها در کتاب تعمیم امامت نوشته

ابوالحسن بنیصدر و باز به صفحههای  365تا  378استبداد فراگیر.

 – 367نگاه کنید به نوشته ابوالحسن بنیصدر زیر عنوان وطن.

 – 368نگاه کنید به امامت در بیان استقالل و آزادی ،در کتاب

استقالل و آزادی ،نوشته ابوالحسن بنیصدر و حسن رضائی و نیز فصل

پنجم کتاب اصول راهنمای اسالم و دیگر نوشتههای در باره الگو و
آرمان

 - 363نگاه کنید به فصل دوم کتاب اصول راهنمای اسالم
 -371قرآن ،سوره فاطر ،آیه 24

 – 373صفحههای  35تا manuel Castells, Le povoir 21

de l'identité, Editions Fayard, Paris 3333
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 – 372قانون اساسی ایران قدرت محور است ،فقهی که محور والیت
فقیه است ،تکلیف محور است و به کودک میآموزد که مسئولیت او

عمل به تکلیف است .آموزش و پرورش نیز به او میآموزد که مسئولیت

او عمل به تکلیف است و خانواده نیز به او همین را میآموزد .بدیهی

است به کودک آموخته نمیشود که او حقوقمند است و تکلیفی که عمل
به حقی نباشد حکم زور است و تکلیفمندی از این نوع ،جز تسلیم

قدرت شدن و ماندن نیست .این در حالی است که ،در جهان ،سامانه پدر

ساالری ،بمثابه پدر نماد قدرت ،در حال تغییری بنیادی است .نگاه کنید

به فصل چهارم  Le povoir de l'identitéو نیز نگاه کنید به

 Pierre Dandurand, “Essai sur l’éducation et lepouvoir”. Un article publié dans la revue Sociologie et

sociétés, vol. 1, no 2, novembre 3373, pp. 213-228.
Montréal

 – 371فصل اول کتاب کیش شخصیت و نیز فصلهای دیگر این کتاب
نوشته ابوالحسن بنیصدر

 - 374مقاله

Jean- La crise des partis politiques

Marie Alertini,

 - 375مصاحبه ادگار مورن با لوموند مورخ  8ژانویه  2133و نیز او
در کتاب edgar morin, vers l'abîme, Editions l'Herne,

 Paris 2117توضیح میدهد چرا و چگونه بحرانها غرب را بسوی لجه

ها میرانند.

 – 376فرانسیس فوکویاما که کتاب The End of History and

the Last Manرا نوشته ،اینک خود آن نظر را رها کردهاست .از جمله

رجوع کنید به لوموند  38اکتبر 2132

 – 377بازار و نقش آن پذیرفته شدهاست اال اینکه چپ نظارت برآن به
قصد تصحیحش را ضرور میداند .افزون بر کتاب عدالت اجتماعی می
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توانید به تعریف  social-libéralismeنیز مراجعه کنید .و باز میتوانید

رجوع کنید به کتاب  Le socialisme liberalتألیف Serge Audier
کتاب را انتشارات  La Découverteدر  2134در پاریس انتشار داده

است.

 – 378ریمون آرون ،فیلسوف و جامعه شناس راستگرای فرانسوی

حزبهای سیاسی را از آفت ابزار سیاست برای رسیدن به قدرت شدن
پرهیز میداد .صفحههای  71تا Raymond Aron, 83

Democratie et Totalitarisme, Editions Gallimard,

 .Paris3365اینک که احزاب سیاسی گرفتار بحرانند ،انذار او ،از
زبانهای متفکران چپ و راست بازگو میشود.

 - 373نگاه کنید به La transformation des modèles
d’organisation et de démocratie dans les partis,

 L’émergence du parti-cartelنوشته  Peter Mairو Richard
 S. Katzکه انتشارات  Presses de Sciences Poدر  2118در
پاریس انتشار دادهاست.

 – 381در  33ژانویه  ،2133جامعه شناس فرانسوی  Michel Fizeدر
مجله نوول ابسرواتور توضیح میدهد چرا نسل جوان نسبت به آینده خود
بدبین است.

 – 383در باره سه بحرانی که غرب بدان گرفتار است نگاه کنید به کتاب
 vers l'abîmeو نسبت به بحرانی که حزبهای سیاسی بدان گرفتارند

Le manque d’idées des partis politiques met en lumière
 la crise de la démocratie européenneنوشته Christophe

 Barbierمدیر مجله فرانسوی اکسپرس در تاریخ  8ژوئن 2113

 -382در عدالت اجتماعی نخبهگرائی پوزیتویستها نقد شدهاست .و در
باره نخبهگرائی پوزیتویستها و نقد آن ،میتوانید به این کتابها نیز رجوع

کنید:

658

Trois éloges à contre courant : Eloges de l'Elitisme, de la Social-démocratie et du Silence de Claude

Javeau, Editions l'Harmattan, Paris 3 février 2133

Qu'est-ce que le positivisme?, Editions Vrin Mélika Ouelbani, Paris31 avril 2131

 با این وجود هم، – برخواننده است که تمامی کتاب زیررا بخواند381
:مقدمه و هم قسمت اول کتاب به او توضیح میدهد چرا جبر نیست

Jean Staune, Notre existence a-t-elle un sens?,
Editions Presses de la renaissance, Paris 2117

 – در باره نظر مارکس پیرامون حق و عدالت نگاه کنید به عدالت384
 جلد اول ارکان232  تا283  فصل پنجم و صفحههای،اجتماعی
دموکراسی

فصل ششم در باب جامعه مدنی، – ارکان دموکراسی جلد دوم385
que sais – je?, , Paris 3387  – فصلهای دوم و سوم386

 وPUF  انتشاراتMichel Offerlé  نوشتهLes Partis Politiques

Clientélisme des partis et modernisation نیز نگاه کنید به

Encyclopædia Universalis  درpolitique

2134  آوریل34  لوموند- 387

Le povoir de l'identité  – فصل پنجم388

 جلد اول ارکان دموکراسی262  تا252  – صفحههای383

2132  در سالMichels, Les Partis politiques  کتاب- 331
،تجدید چاپ شده و چون همچنان حزب وسیله کار رهبران حزب است

.صاحب کتاب به این امر مستمر پرداخته است

333  تا337  و صفحههایMisère de l'historicisme - 333
 زیر عنوانPouvoirs  مجله81 شماره
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CLaude Emeri , Regards Croisés Sur Les Partis

Politiques

 – 332نخست در اتریش بود که راستها با راست افراطی حکومت

ائتالفی تشکیل دادند .بعد در هلند راست افراطی قوت گرفت و در حال

حاضر ،پایان نیمه اول سال  2134از اواکراین که گرفتار بحران سیاسی

 اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی است تا فرانسه ،راست افراطی قوتگرفتهاست.

 - 331فصلهای اول و چهارم Qu'est – ce que la Démocratie
 – 334نگاه کنید به مقاله Crise systémique globale,

 explosion sociale à l'échelle planétaireکه در  3مارس

 2134منتشر شدهاست و مقاله La crise de 2118, une crise du
néolibéralisme? Une typologie des interprétations

 marxistesکه در سایت  Contretempsدر  34آوریل  2134منتشر
شدهاست و مقاله ?  La prochaine crise : en 2135نوشته ژاک

آتالی که در  26مه  2134در مجله اکسپرس منتشر شدهاست .و باز مقاله
 Crise systémiqueکه ژاک آتالی  Jacques Attaliدر  2ژوئن

 2134منتشر کردهاست .و مقاله Quelle relation entre crise du
? système et révolutionنوشته  Robert Parisکه در  33اکتبر

 2131در سایت  matierevolutionمنتشر شدهاست .و...

 - 335مصاحبه ادگار مورن با لوموند مورخ  8ژانویه
 – 336صفحههای  331- 318کتاب توتالیتاریسم

 - 337در دوره ریاست جمهوری نیکوال سارکوزی رئیس جمهوری
پیشین فرانسه« ،بحران هویت ملی» موضوع کار وزیر او شد و بحثها

میان احزاب سیاسی را برانیگیخت .این بحران ،در همه کشورها موضوع
بحث است و با بحران دموکراسی همراه است .نگاه کنید به فصلهای

اول و ششم  Le povoir de l'identitéو مقاله Vincent
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 Descombesدر لوموند دیپلماتیک فوریه  2134زیر عنوان Crises
d’identit

 -و کتاب  La crise des identitésنوشته  Claude Dubarکه

انتشارات  PUFدر  1ژوئیه  2131در پاریس منتشر کردهاست .صاحب
کتاب بحران هویت در جامعه فرانسوی را مطالعه کرده و بر ایناست که

هویت پیشین از میان رفته و هویت جدید هنوز قوام نجسته است.

 – 338پل وییی ،جامعه شناس فرانسوی و ابوالحسن بنیصدر سیاست
جهانی توانا به مهار ماوراء ملیها پیشنهاد میکنند .نگاه کنید به سیر
اندیشه سیاسی در سه قاره ،قسمت سوم سه راهحل رشد.

 – 333بحث بر سر اینکه سبزها باید و یا نباید حزب سیاسی تشکیل
دهند و اگر باید تشکیل بدهند ،مرام چپ و یا مرام راست باید داشته

باشند ،در فرانسه ،سبزها را به سه تمایل تقسیم کردهاست .در کشورهای

دیگر اروپائی نیز همین بحث جریان دارد .برای آگاهی از تاریخ سبزها
در فرانسه از جمله رجوع کنید به

Pierre Serne, Des Verts à EELV, 11 ans d'histoire de
l'écologie politique,Editions Les Petits matins,Paris

janvier 2134

 – 211از جمله نگاه کنید به شمارههای  3و  31و  37و  38و 33
Critique Socialeکه ،در آنها ،بحران سرمایهداری موضوع بحث

است.

Partis politiques et démocratie, Nicolas - 213

 LARNAUDIE , Paris juin 2112در مجله philosophie

 politiqueنویسنده به دو گانگی حکومت کنندگان و حکومت شوندگان
و ابهام بنیادی احزاب سیاسی و ابهامی که پندار و گفتار و کردار رهبران

احزاب سیاسی را در بردارد ،میپردازد.
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 و  Eric Dupinنویسنده مقاله De Mitterrand à Hollande: l'ambiguïté protège, la contradiction mineدر آغاز مقاله

خود این واقعیت را خاطر نشان میکند که تاریک و روشنی ضروری هر

بیان قدرتی است .نویسنده بر اینست که ،در اینکار ،میتران کار کشته بود

و فرانسوا هوالند ناشی .تاریخ انتشار مقاله  22اوت  2131است.
اینجانب آن را در سایت  State frخواندم.

 و کتاب  Analyser les discours institutionnelsتألیف Alice Krieg-Planqueکه در  13اکتبر  2132در پاریس منتشر

شدهاست .در این کتاب ،نویسنده بیانهای احزاب سیاسی و دیگر بنیادها
را بلحاظ سهم ابهام در آنها مطالعه کردهاست .و به دانشجویان شیوه
ابهام زدائی را می آموزد .ناشر  Armand Colinاست.

 – 212نگاه کنید به مقاله La réalité oligarchique des partis
 politiquesمنتشره در سایت  Les Jeunes Socialistesدر نقد

الیگارشی در احزاب .تاریخ انتشار مقاله  6فوریه  2132است .و

 – Les partis politiques et la loi d’airain de l’oligarchie analyse de la thèse de Roberto Michelsکه در  28دسامبر

 2116منتشر شده و نظر روبرتو میشل را تحلیل میکند .کتاب در

 3334انتشار یافتهاست .یعنی اینکه الیگارشی ،در احزاب سیاسی ،امر
واقع مستمر است.و

 La surtension de l'Amérique vers l'oligarchie -مقالهای

نوشته  JP Sottileکه  24آوریل  2134منتشر شدهاست .مقاله درباره

مطالعهای که دو استاد دو دانشگاه امریکا ،دانشگاههای  Princetonو

 Northwesternدر باره الیگارشی حاکم بر امریکا انجام دادهاند .اولی

نامش  Martin Gilensو دومی نامش  Benjamin I. Pageاست.
 – 211نگاه کنید به Analyser les discours institutionnels
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 – 214بنابر قرآن ،بنای تولی و تبری و دوستی و سخت گرفتن بر

پوشانندگان حق با دروغ ،حق است :سورههای توبه ،آیه  21و فتح ،آیه

های  28و  23و...

 – 215صفحههای  12تا Democratie et Totalitarisme 52

Pierre Bourdieu, propos sur le champ politique - 216
کتاب از جمله به گرایش احزاب سیاسی به تبعیض و بنا گذاشتن بر

تبعیض بسود خود میپردازد .در سال  2111توسط Presses

 Universitaires de Lyonبنظر نویسنده چون نیرو نزد مردم یا

حکومت شوندگان است ،تا وقتی اندیشههای راهنمائی را میپذیرند که

رهبران به آنها القاء میکنند ،تبعیض بسود رهبران برقرار و تبعیضها

اساس سازماندهی سیاسی را تشکیل میدهند .و تبعیضها در هرچهار بعد
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تنظیم کننده رابطهها هستند.و

 در  24آوریل  ،2132سازمان عفو بینالمللی احزاب سیاسی را بخاطرتبعیض به ضد مسلمانها و القای ترس از اسالم مورد انتقاد قرار داد.
نگاه کنید به روزنامه لوموند همین تاریخ.

 و در باره تبعیضها در درون حزبها و تبعیضهایی که حزبهایفرانسوی روا میبینند نگاه کنید به

Vincent Geisser & El Yamine Soum, Discriminer pour

mieux régner : Enquête sur la diversité dans les partis
 politiques françaisکه  Editions de l'Atelierدر  2118در

پاریس انتشار دادهاست.

 - 217چه باید کرد؟ اثر لنین

 – 218نگاه کنید به جامعه مدنی بمثابه رکن دموکراسی در ارکان
دموکراسی جلد دوم

 - 213گفتگوی ادگار مورن با فرانسوا هوالند ،روزنامه لوموند 4

مارس 2132
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 – 231صفحههای  313تا  317سیر اندیشه در سه قاره

 – 233نگاه کنید به مقاله  Gérard Deneuxزیر عنوان Les
Partis politiques sont-ils nécessaires à la démocratie

که  21نوامبر  2112منتشر شدهاست .نویسنده بر این نظر است که
همچنان حق با  Robert Michelsدر کتاب

Les partis

 politiquesاست.

 -232صفحههای  61تا Qu'est – ce que la Démocratie 63
 - 231جامعه مدنی بمثابه رکن دموکراسی ،ارکان دموکراسی جلد دوم،

صفحههای  673تا  717و

 صفحههای  7تا Adam Ferguson, Essai sur l'Histoire 32de la société civile, Editions PUF, Paris 3332

 - 234نگاه کنید به حاصل سخن Le Capital au XXIe siècle
 – 235نگاه کنید به مجله Revue française de science

 ، politiqueتاریخ  )Vol. 57( 6/2117که مقالههائی رادر خود گرد

آوردهاست که شرکت کنندگان در سمیناری در پاریس ،درباب استعداد
سیاسی مردم و اعضای احزاب سیاسی ،برپا شدهاست .و

 در مقاله  ،Quel avenir pour les partis politiquesکه در 8دسامبر  2131منتشر شدهاست Benoît-Xavier Pirson ،علت را

شناسی میکند .بنظر او شهروندان نیز در پدید آمدن وضعیت کنونی
احزاب و آینده احزاب بی نقش نبودهاند و نیستند.

 Langue de bois - 236زبانی است که برای پوشاندن حقیقت و یا
بیکفایتی و یا نادانی و یا ناتوانی در ارائه راهحل و یا در ساختن دروغی
که در ظاهر یک معنی دارد برای مخاطبان و باطنی را میپوشاند که

گوینده نمیخواهد عیان شود و ...بکار میرود« .توریه» روشی نیست که
کارگزاران والیت مطلقه فقیه بکار میبرند ،در جامعههای برخوردار از
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دموکراسی براصل انتخاب نیز کاربرد همه روزه دارد و از اسباب بی

اعتماد شدن به احزاب سیاسی و رهبران آنها است.

 - 237متهم کردن یکدیگر به «ایدئولوژیک فکر کردن» و راهحل

ایدئولوژیک برای این و آن مسئله ارائه کردن ،از دهه اول قرن بیست و

یکم بدینسو ،در کشورهای دارای دموکراسی بر اصل انتخاب ،سخت به
رواج است .مقاله ژرار شوالیه ،جامعه شناس که  27آوریل 2118

باعنوان Gérard Chevalier, Rationalités, référentiels et
 cadres idéologiquesانتشار دادهاست یکی از بیشمار نقدها در

این باره است.

 – 238در کتاب موج سوم ،بنای ادعای تافلر بر ایناست که رشد
مسائلی را که در یک مرحله ایجاد میکند در مرحله بعدی حل می

کند.نظر او را نقد کردهام .اما زمان نیز شهادت میدهد که مسئله ساز
،مسئله حل نمیکند بلکه مسئله بر مسئله میافزاید.

 - 233نگاه کنید به توضیح و مباحثهای که بیبیسی در  34نوامبر

 2133زیر عنوان Who, What, Why: What can technocrats
 achieve that politicians can'tانتشار دادهاست و

 The life of Thorstein Veblen and perspectives on his Stephen Edgell , thought, Wood, John 3331نویسنده

کتاب وبلن را با مارکس مقایسه میکند .وبلن با فنساالران در اقتصاد

نقش میدهد .مارکس سوسیالیسم را غیبت تمدن میانگاشت و وبلن

سوسیالیسم را مرحله از تحول اقتصادی میانگارد .کتاب در یک ژانویه

 2113انتشار یافتهاست و ناشر  M.E. Sharpeاست.

 – 221در امریکا این اجماع وجود داشت .در انگلستان تونیبلر ،رهبر

پیشین حزب کارگر و نخست وزیر اسبق حزب را با نقش بازار و مصرف
انبوه بطور کامل آشتی داد و در فرانسه و آلمان و ایتالیا نیز حزبهای

سوسیال دموکرات و سوسیالیست با نقش بازار و مصرف موافق شدهاند.
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مخالفان حزبهای چپی هستند که کوچکند و «افراطی» لقب گرفتهاند .از

جمله نگاه کنید به  Les socialistes et le Marchéکه چکیده

Démocratie & Socialismeو حاصل فروم حزب سوسیالیست در

 35دسامبر  2117است .لیونل ژوسپن ،نخست وزیر اسبق فرانسه بود که

گفت« :اقتصاد بازار آری و جامعه بازار نه».

 – 223باب گفتگوهای احزاب کمونیست و دیگر سازمانهای چپ با

بنیادهای دینی همچنان باز است اال اینکه این احزاب ضعیف شدهاند.

از جمله نگاه کنید به

 در 27آوریل  ،2134مانوئل والس ،نخست وزیر سوسیالیست فرانسهکه برای تقدیس دو پاپ درگذشته به رم رفته بود ،خواستار گفتگوها در
صلح و آرامش با کلیسا شد.

 در  3اکتبر  ،2131لوموند از گفتگو میان سبزهای و سوسیالیستهایفرانسه با کلیسای کاتولیک داد.

در  22مه  ،2134ارگاه جبهه چپ  Front de Gaucheخبر از«گفتگوهای عمیق» میان این جبهه و کلیسای کاتولیک داد.

 – 222اسالم ستیزی و اسالم هراسی در اروپا ،حربه راستهای افراطی

است .اما گرایشهای راست نیز ،بوقت انتخابات ،از این حربه استفاده می

کنند Le Collectif contre l'islamophobie en France .می
گوید در فرانسه ،در سال  47311 ،2131درصد فعالیتهای اسالم
ستیزانه افزایش یافتهاست .و

 اسالم ستیزی و اسالم هراسی درامریکا موضوع کار کلیسا و البیهایاسرائیل و گرایشهای راست امریکا است.شورای روابط امریکا و

مسلمانان میگوید در سال  ،2134حاصل کار اسالم ستیزان و اسالم
هراسان این شدهاست که  51درصد مردم امریکا نظر منفی نسبت به
اسالم دارند و  25درصد از امریکائیان از اسالم میترسند .و
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در مقالهای که  ، Thami Bouhmouchاستاد دانشگاه با عنوان،LE RACISME ANTIMUSULMAN AU SERVICE DU

 PROJET DE DOMINATION SIONISTEو به تاریخ 23

نوامبر  ،2132انتشار دادهاست ،میخوانیم که اسالم هراسی را دوایر

صهیونیسم بینالمللی برنامهگذاری و سازماندهی میکنند .او اسالم هراسی
و اسالم ستیزی را ریشه یابی میکند و دو هدف آن را توضیح میدهد:

توجیه جنگ تمدنها و بکابردنش در سیاست داخلی و نیز تحمیل جنگ
به کشورهای مسلمان بقصد سلطه بر این کشورها.

 – 221لنین براین نظر بود که سندیکا دستیار حزب کمونیست هستند.

نگاه کنید به «چه باید کرد؟» لنین.

 – 224مارکسیستها نه تنها میپنداشتند که قوانین دیالکتیک پیدایش

هستی مادی و تحول آن را بیان میکنند بلکه تحول آن را در آینده بدست

میدهند .آنها جبر گرا بودند بدینخاطر که آینده قابل پیش بینی علمی
است .نگاه کنید به تضاد و توحید نوشته ابوالحسن بنیصدر و

 مقالهای با عنوان ?  Marxisme: science ou idéologieکه درجلد  5مجله  La Revue française d'économieدر  3331انتشار
یافته است ،صفحههای  313تا  372و

 و مقاله  Le marxisme entre science et utopieکه در 3331منتشر شدهاست .نویسنده  Georges Labicaاست و مقاله در صفحه

های  33تا  18شماره  15مجله Persée Revues Scientifiques
انتشار یافتهاست.

 - 225نگاه کنید به مقاله ? À quoi servent les partis

 politiquesنوشته  Claude Grellardکه در  5ژانویه  2134در

سایت

ASSOCIATION POUR UNE CONSTITUANTE

منتشر شدهاست .در این باره و با همان عنوان ،مقالههای چندی نوشته

شدهاند .از آن جملهاست:
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 ?  À quoi servent les partis politiquesعنوان روی جلدمجله  Espritمورخ اوت و سپتامبر  2131مقالههای مجله در باره

حزبها هستند .با این عناوین« :بحران احزاب بسود کیست؟» و «احزاب
سیاسی :پایان چرخه تاریخی» و «چرا احزاب دیگر تولید کننده اندیشه

نیستند» و «اعضاء و فعاالن و رهبران :رویاروئیهای درونی» و «آیا باید
منتظر نوبنیادی احزاب سوسیال دموکرات شد؟».

 ? À quoi servent les partis politiquesموضوع بحث بسسودمندی است در سایتی که اینگونه پرسشها را موضوع بحث میکند با

نام Association de Réfrection et de Solutions pour
l'Intérét National

 – 226در مقالهای با عنوان La représentation politique des

 classes modestesرابطه احزاب با طبقههای اجتماعی بررسی شده
و علتهای قطع رابطه نسبی میان حزبها و طبقههای اجتماعی در تحول،

برشمرده شدهاند .مقاله در  31فوریه  2133در Pour tout vous

direمنتشر شدهاست .و

 درصدهای رأی دهندگان به حزبهای سیاسی راستگرا و چپگرا وراست و چپ افراطی در کشورهای اروپائی معلوم میکنند که مرزهای
طبقاتی ،هر بار نسبت به بار گذشته ،محو تر شدهاند .چراکه حزبهای

چپ و راستگرا از همه طبقهها رأی دهنده دارند .هرچند هنوز به چپها
قشرهای زحمتکش بیشتر رأی میدهند.

 ? LA STRUCTURE SOCIALE INFLUENCE-T- ELLE ENCORE LES INDIVIDUSدر مه  2131منتشر شده
است.طبقههای اجتماعی را آنسان که مارکس و ماکس وبر تشریح و

تعریف کردهاند و تحولی که قشربندی اجتماعی به خود دیده و جامعه
های امروز غرب را پدید آورده ،تشریح کردهاست.
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 – 227در این باره نگاه کنید به شهروندی و حقوق شهروندی صفحه

های  283تا  112و  123و  112جلد اول ارکان دموکراسی

 - 228در کتاب  Droit constitutionel et science politiqueاز

حقوق ملی سخن بمیان است اما از «منافع ملی» نه.

 – 223صفحههای  372تا Qu'est – ce que la 388
 Démocratieو نیز

 ژاک رانسیر  Jacques Rancièreدر کتاب خودAux bords ، du politiaueبه رابطه دو فراگرد ناهمخوان ،حکومت و برابری وقتی
برابری آزاد شدن از رابطه مافوق و مادون معنی میدهد.

 - 211در باب ناهمخوانی آزادی و عدالت و نقد نظر آلن تورن نگاه
کنید به صفحههای  161تا  181و  584تا  611عدالت اجتماعی.

 - 213در کتاب  ، Le Capital au XXIe siècleنویسنده توماس

پیکتی  Thomas Pikettyتحول نابرابریها را در جریان تاریخ پی می
گیرد و به این نتیجه میرسد که این نابرابریها خود عامل مرگ سرمایه
داری میشوند.

 Marx et Engels, Textes sur le colonialisme – 212که
 Edition du PROGRESدر  3377در مسکو انتشار داده و

حمید محوی آن را به فارسی برگردانده و زیر عنوان استعمار در آسیا

انتشار دادهاست.

 – 211نظر پست مدرنها در باره حق در کتاب پنجم این مجموعه که به

رشد میپردازد ،نقد شدهاست.این کتاب در حال انتشار است اما برای

اینکه خواننده منتظر انتشار کتاب نماند ،این کتابها را به او معرفی می

کنم:

 Beyond the Impasse, new direction in development theory, Edited by Frans J. Schuurmanکه در  3331منتشر
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شدهاست .کتاب به سه «پسا» میپردازد :پسا مارکسیسم و پسا بن بست و
پسا مدرنیته .و

 -نیچه ،هایدگر و گذار به پسامدرنتیه ،نوشته گرگوری بروس اسمیت،

ترجمه سید احمدیان .نشر پرسش آن را در  3181در تهران انتشار داده

است .بخش اول کتاب ربط پیدا میکند به موضوع بحث.
 – 214نگاه کنید به انواع دیالکتیکها در تضاد و توحید.

 – 215مطالعه جدیدی بر ایناست که تا هگل ،دیالکتیک ،در عدم
تناقض با منطق صوری همداستان بود .مطالعه کنندگان بر این نظر هستند
که دیالکتیک هگل نیز اصل عدم تناقض را میپذیرد .این مارکس و
مارکسیستها هستند که تناقض را جانشین عدم تناقض میکنند:

La Dialectique de Paul Foulquié et Giles Laurén,

 Paris32 février 2134کتاب ترجمه از انگلیسی است و

 CreateSpace Platform Independent Publishingآن را

منتشر کردهاست.

 – 216کلتی فیلسوف ایتالیائی بود که کمونیست بود و از العلم به علم
باز آمد  .نگاه کنید به صفحه های  36تا  44کتاب

Lucio Coletti, Politique et Philosophie, Editions

Galilée, Paris 3375

 – 217صفحه Claude Gautier, l'Invention de la 211
société civile, Edtions PUF, Paris 3331

 - 218از جمله نگاه کنید به این کتاب که انتقاد پسا مدرنیته است:
La Désocialisation - Crise De La Postmodernité
نویسندگان کتاب

Matthew Fforde, Jean-Pierre Sironneau

 et Françoise Huetهستند و کتاب را انتشارات  Cerfدر  11اوت

 2132انتشار دادهاست.
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 – 213در سال  2134این دو گرایش همچنان وجود دارند .با این

تفاوت که «اسطوره رشد» شکسته و گرایشهای راست محافظه کار و
محافظه کار جدید قوت بیشتر نیز جستهاند .از جمله نگاه کنید به

 مقاله ? Conservateur ou progressisteنوشته Denis Collinکه در  33فوریه  2132منتشر شدهاست در سایت la

Socialeو

 کتاب ?  D'où viennent les néo-conservateursاثرفوکویاما  Francis Fukuyamaکه خود را از نظریه پردازان محافظه

کاری جدید میدانند .ترجمه کتاب به زبان فرانسوی را

انتشارات Grasset & Fasquelleدر پاریس به تاریخ  2نوامبر
 2116منتشر کردهاست.

 – 241نگاه کنید به

 ص Auguste Comte, Opuscules de Philosophie ، 316 sociale, Paris, Elerouxو

 ص May Weber, L´Ethique protestante et ،235L´Espirt du Capitalisme, Paris, Plon 3366

 - 243افالطون در جمهوری و پارمنیدس و مهمانی نظر خویش را
درباره فساد جهان محسوس از رهگذر تغییر توضیح دادهاست .او

انقالب را موجب فساد میانگاشت .پوپر در جامعه باز و دشمنانش،
فصل چهارم و فصل پنجم ،نظر افالطون را نقد کردهاست.
 – 242صفحه Ashworth, Liberalism and the 6

emergence of IR in Ashworth 3333, "Creating
International Studies

 – 241لوی اشتروس در , Editions Pocket , Paris 2111
 ,Claude Levi Strauss, Antropologie structuraleتوضیح می
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دهد چرا در یک کلیت ،تغییر یکی از اجزاء بدون تغییر اجزای دیگر

ممکن نیست.

 – 244درباره رشد اقتصادی پایا رجوع کنید از جمله به کتاب

 Economie Du Développement Durableنوشته Beat

 Bürgenmeierکه انتشارات  De Boeckدر پاریس ،در 2114
انتشار دادهاست .نویسنده با پرداختن به نظریهها پیرامون بازار و نقش

آن ،توضیح میدهد چسان علم اقتصاد میتواند به رشد پایا یاری رساند.
 - 245قرآن ،سوره واقعه ،آیههای  18تا 48

 – 246در باره سنت چیست؟ ،نگاه کنید از جمله به صفحههای 258

تا  267کتاب در جستجوی امر قدسی ،گفتگوی رامین جهانبگلو با سید
حسین نصر ،ترجمه سید مصطفی شهرآئینی ،نشر نی ،تهران  3185این
نظر را در کار دیگری نیز نقد کردهام.

 - 247نگاه کنید به فصل پنجم و هفتم و هشتم از بخش دوم جلد
اول و فصلهای چهارم و پنجم از بخش چهارم جلد دوم

en Amérique , Editions Flammarion , Paris 3383

Tocquwville, de la démocratie

 – 248صفحههای  341تا John Locke, of civil 377

 .government, A Gatway Editionm, London 3362او در

کارهای دیگر خود به نقش دین در جلوگیری از فساد دموکراسی پرداخته

است.

 – 243نگاه کنید به فصل هشتم جلد دوم

en Amérique

Tocquwville, de la démocratie

 - 251نگاه کنید به فصلهای  8و  3و  31در عدالت اجتماعی

 - 253نگاه کنید به مقاله LES COMPETENCES POUR
 UNE CULTURE DE LA DEMOCRATIEنوشته PASCALE
 MOMPOINT G AILLARDو

672

Stratégies pour apprendre la citoyenneté -

Dr. Vedrana  وDr. Karlheinz Duerr  کهdémocratique
 پیشنهاد کردهاندDr. Isabel Ferreira Martins  وSpajic Vrkaš

CONSEIL DE LA COOPERATION CULTURELLE و
.انتشار دادهاست

Comment concevoir les rapports de la ?  مقاله- 252

 مه34  درSimone MANON  کهmorale et de la politique

 نویسنده پس از برشمردن ناسازگاریهای سیاست. انتشار دادهاست2118

و اخالق میکوشد راهکاری را برای اخالقمند کردن سیاست پیشنهاد می

 و.کند

Jean-Christophe  کهUn code d'éthique politique . انتشار دادهاند2133 در اکتبرPicard , Gérard Vignaux

Existe-t-un rapport entre morale et ?  – مقاله251
Le Forum d'Esbly  که سایتCharles Max  به قلمpolitique

 و. انتشار دادهاست2133  فوریه22  درLa démocratie locale

Comment concevoir les rapports de la morale et ?  وde la politique

 نوشتهPour un nouveau pacte moral en politique  مقاله-

 نماینده مجلس از حزب سوسیالیست فرانسه کهChristian ASSAF

 و. انتشار دادهاست2131  آوریل5 روزنامه لیبراسیون در

 فصلیEthique et politique. Sur l'ordre moral à rebours  نوشته و خود آن را به روز کرده و درHenri Hude از کتابی است که
 و. منتشر کردهاست2131  مارس23

 فصل ویژگیهای اخالق استقالل و، کتاب بیان استقالل و آزادی- 254
.آزادی
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Michel RocardGouverner autrement , Circulaire - 255

du 25 mai 3388

 – 256به دنبال بحران اقتصادی بزرگ که از سال  2118بدینسو چهره
مهیب خود را نشان داد ،سخن از اخالقمند کردن دموکراسی به میان آمد.

و کتابها نوشته شدند .از جمله این کتابها:

 ? Moraliser le capitalismeکه  Anne Salmonنوشته وانتشارات  CNRSآن را در  2113انتشار دادهاست.

 و مجله  Liberté politiqueدر شماره  ، 45منتشره در تابستان 2113عنوان روی جلد خود را  Moraliser le capitalismeقرار
داده و حاصل بحث اهل نظر را انتشار دادهاست.

 Le capitalisme est-il moral ? -کتابی است که فیلسوف

فرانسوی  André Comte-Sponvilleدر  2116انتشار دادهاست.

ناشر  Lgfاست که کتابهای جیبی انتشار میدهد.

 - 257صفحههای  336تا Daniel – Louis Seiler, Les 231

partis politiques, Editions Armand Colin, Paris 2111
 - 258صفحه Daniel – Louis Seiler, Les partis 211
politiques

 - 253شماری از این ویژه گیها در کتاب Daniel – Louis
Seiler, Les partis politiquesذکر شدهاند .ویژه گیهای دیگر یافته

ها مؤلف هستند .در صفحههای  12تا  16همین کتاب کارگزاریهای
حزبهای سیاسی شناسائی شدهاند.

 - 261چند انترناسیونال وجود دارند :انترناسیونال سوسیالیست و

انتراناسیونال لیبرالها و انترناسیونال دموکرات مسیحی و انترناسیوال

حزبهای کمونیست و انترناسیول آنارشیستها و انترناسیونال کمونیست –
تروتستکیستها .نگاه کنید به سایت

federations-internationales-de-partis-politiques
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و

- Parti Humaniste Internationalکه خود را حزب پیشنهاد

دهنده اندیشه و راهحلها میداند .و

-وLes partis politiques non démocratiques

خود بینالملل دارند اما نیمه آشکار.و

که بنوبه

 - 263کتاب Philippe Raynaud et Stéphane Rials,
Dictionnaire de philosophie politique,Editions PUF,

Paris 2111 Dominique Cardon, La démocratie Internet.

Promesses et limites , Editions Seuil, Paris 2131

صاحب کتاب انترنت را فرصتی برای دموکراسی میداند بشرط آنکه

جریان اطالعها و اندیشهها آزاد باشند و برابری در دسترسی به اطالعها و
اندیشهها کامل باشد.

 - 262دادگاه عالی امریکا رأی داد که اشخاص حقیقی و حقوقی

هراندازه بخواهند میتوانند به هزینههای حزبها کمک کنند .در  24آوریل
JP Sottile ،2134در مقاله خود زیر عنوان America’s Surge

Toward Oligarchyهشدار دادهاست که با توجه به تمرکز ثروت نزد

اقلیت کوچکی در امریکا ،این اقلیت مدیریت دولت را از آن خود می

کند .در مورد فرانسه نگاه کنید به

– صفحههای  354تا Yves Poirmeur, Les partis 361
politiaues du XIX au XIX siècle en France,Lextenso

éditions, Paris 2134

 - 261یادآور میشود که کتاب The Clash of Civilizations and
the Remaking of World Orderنوشته Samuel Phillips

 ،Huntingtonدر زبان فارسی ،نخست در نشریه انقالب اسالمی

موضوع نقد شد .و

 - 264درسهای فوکو ،فیلسوف فرانسوی در کلژدوفرانس در ،3373
مجله نوول ابسرواتور در  21دسامبر  ،2131نظر او را در باره
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نئولیبرالیسم بازآوردهاست« :بطور رسمی ،نئولیبرالیسم مدعی است که

افراد را «آزاد میکند» و به آنها امکان میدهد به دلخواه خود عمل کنند.
در واقع ،به افراد شیوه زندگی را تحمیل میکند که بطورکامل تابع

منفعت و محاسبه اقتصادی است .بازار یک سازوکار طبیعی نیست ،یک

دستگاه ،یک «نظم» ،یک «فن حکومت کردن» ،همانند زندان و یا

بیمارستان امراض روانی است .نئولیرالیسم کارگاهی است که « Homo
» economicusمیسازد همانطور که درمانگاه دیوانه میسازد».

 - 265صفحههای  312تا Yves Poirmeur, Les partis 317
politiaues du XIX au XIX siècle en France,Lextenso
éditions, Paris 2134

 - 266برای هردو نظر نگاه کنید به La démocratie Internet.
Promesses et limitesو

 رژیمهائی از نوع رژیمهای روسیه و چین و ایران و عربستان و...چنان سانسوری برقرار کردهاند که مخالفان رژیم به جای خود ،رقیبان
گروه حاکم نیز دسترسی به وسائل ارتباط جمعی ندادند .سهل است

بخاطر گفتن و نوشتن در مخالفت و حتی نقد سیاستی ،به دست دستگاه

قضائی مأمور حاکمان ،گوینده و نویسنده را محکوم نیز میکنند .و

 -مقاله Les médias électroniques, outils de

 transformation de la société civileنوشته Philip N.

 Howardمنتشره در  26ژانویه  2131در iipdigital

 -267صفحههای  313و  341اولین رئیس جمهور ،به کوشش محمد
جواد مظفر ،چاپ اول ،تهران  ، 3178انتشارات کویر

 – 268صفحههای  112تا  158کتاب بیان استقالل و آزادی
 - 263قرآن ،سوره سبا ،آیه 42

 - 271نگاه کنید به دو کار از فوکو که در آنها ،فوکو توضیح میدهد
چرا بدون دموکراسی« ،بیان راست و حقیقت» قابلیت وجود و اظهار
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نمییابد و در همانحال ،چه وقت دموکراسی میتواند به این «بیان» زیان

رساند:
-

LE GOUVERNEMENT DE SOI ET DES AUTRES.

COURS AU COLLÈGE DE FRANCE. 3382-3381 de
 Michel Foucault. Gallimard-Seuilو

ANTHROPOLOGIE DU POINT DE VUE -

PRAGMATIQUE d'Emmanuel Kant (traduction de

Michel Foucault) et INTRODUCTION À

L'ANTHROPOLOGIE. Vrin, "Bibliothèque des textes

".philosophiques

 - 273قرآن ،سوره روم آيه 12

 - 272قرآن ،سورهاسراء ،آيه 85

 - 271قرآن ،سورههاى ابراهيم آيه  11و حج آيه  65و جاثيه آيه 31
 - 274قرآن ،سوره زخرف ،آيههاى  65تا  67و نيز نگاه كنيد به

كتاب تضاد و توحيد

 - 275ارکان دموکراسی ضمیمه بخش اول ،در باب قواعد خشونت

زدائی

 - 276قرآن ،سور1هاى انفال آيههاى  72تا  74و عنكبوت آيههاى 6

تا 3

 - 277قرآن سوره بقره آيه 331

 - 278قرآن ،سوره ممتحنه آيههاى  5و 6
 - 273مدیریت نه حکومت ص  158تا 173

 - 281قرآن ،سورههای اعراف ،آیه  71و توبه ،آیه  71و ابراهیم ،آیه
 3و نیز نگاه کنید به نوشته ابوالحسن بنیصدر در باره عوامل انحالل
جامعهها و باز نگاه کنید به کتاب رشد جلد اول ،حاصل سخن
 - 283قرآن ،سوره بقره ،آیه 324
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 - 282قرآن ،سوره واقعه آیههای  18تا 42

 – 281قدرت چیست در همین کتاب و صفحههای  322تا 315
جلد اول کتاب Michel Foucault, Histoire de la sexualité
انتشارات Gallimard, Paris 3376

 - 284کتاب موازنهها نوشته ابوالحسن بنیصدر و بنابر قرآن ،خداوند
هدایت خویش را به همه آفریدههای خویش دادهاست .قرآن ،سوره

انسان ،آیه  1و فاسقان خود خویشتن را از هدایت او محروم میکنند،
سوره بقره ،آیه  26و...

 - 285کتاب توتالیتاریسم نوشته ابوالحسن بنیصدر ،ستون پایههای
استبداد فراگیر و نیز قدرت چیست در همین کتاب.

 - 286فصل قهر در کتاب دوزخیان روی زمین ،نوشته فرانتس فانون،
ترجمه ابوالحسن بنیصدر ،چاپ دوم ،انتشارات امیر کبیر ،تهران 33

بهمن 3158

 - 287قرآن ،سوره واقعه ،آيه 31

 - 288این سخنرانیها قرار بود در دو جلد منتشر شوند .جلد اول آن،
زیر عنوان نفاق در قرآن ،در 3158توسط سازمان انتشارات و آموزش

اسالم در تهران انتشار یافت .درآن ،از جمله هشدار دادهام :فکر راهنمای

یک انقالب که خراب بگردد ،آن انقالب به ضد خود بدل میشود.از
صفحه  28کتاب به بعد.

 - 283فصل اوب بخش اول جلد اول کتاب le Discours

 Populaire de la Revolution Iranienneنوشته Paul Vieille

 – Farhad Khosrokhavarانتشارات Contemporanéité,

Paris 3331

 - 231اصطالح «سلسله روحانیت» از مشکینی بود که تا زنده بود،

رئیس مجلس خبرگان بود و اصطالح مالتاریا از هادی غفاری.
 - 233قرآن ،سوره توبه ،آیه 317
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 - 232قرآن ،سوره بقره ،آیه  34و نفاق در قرآن ،صفحه 81
 - 231قرآن ،سوره نساء ،آیه 351

 – 234یورگن هابرماس ،در کتابی در دو جلد ،نظریه خود را درباره
پست متافیزیک و پست سکوالریسم شرح کردهاست:

Jurgen Habemas, La pansée postmétaphysique,
 Edition Qr,qnd Colin, Paris3388در این کتاب به پست

متافیزیک میپردازد و در جلد دوم ،که پائیز  2132انتشار یافت ،رابطه
آن را با پست سکوالریسم توضیح میدهد .مصاحبهای میان ادوارد مندیتا

با هابرماس به فارسی منتشر شده و درآن ،هابرماس سیرتحول نظر خود در
این باره و نظر جدیدش را توضیح دادهاست.

 -و نیز رجوع باید کرد به این نوشتهRetours de Dieu à l'ère :

postmétaphysique / Jean-Louis Schlegel in Esprit, n°

)383 (Mars-avril 2102

Démocratie et religion dans la pensée de Jürgen - 235

 Habermasنوشته  Philippe Portierاستاد و مدیر مطالعه در مدرسه

مطالعات عالی فرانسه .نویسنده مقاله آثار هابرماس در هریک از سه دوره

را آوردهاست .از آن جملهند این کتابها:

 Raison et religion. Dialectique de la sécularisation Broché – 38 février 2131گفتگوی  Jürgen Habermasبا

 Joseph Ratzingerکه توسط انتشارات  Salvatorمنتشر شدهاست.

 Jürgen Habermas, « Qu’est-ce qu’une société post-séculière ? », Le Débat, nov.-déc. 2118

 Jürgen Habermas, « Retour sur la religion dansl’espace public », Le Débat , Paris déc. 2118

 - 236لوموند ديپلماتيك آوریل 3333
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 – 237خاطرات و خطرات نوشته مهدیقلی هدایت ،انتشارات زوار،

تهران  .3185هدایت که مدت  5سال نخست وزیر رضا شاه بودهاست
شرح میکند چسان «پروگرام  31ساله» به اجراگذاشته شد و توضیح می
دهد چرا آنرا «تمدن بولورای» میخواند.

 - 238عبور از بحران ،یادداشتهای سال  3161هاشمی رفسنجانی،
سراسر توجیه خشونتی است که رویه شد .از جمله در یادداشت  4مهر

( 3161صفحه  112کتاب) مینویسد در منزل موسوی اردبیلی ،او و
خامنهای و احمد خمینی و مهدوی کنی جمع بودهاند .مهدوی کنی

پیشنهادکردهاست اعدامها «قطع شود» و با پیشنهاد او مخالفت شده

است.

 -و نیز در کتاب غائله  34اسفند که دستگاه قضائی رژیم انتشار داده

است – کاری ناقض همه اصول راهنمای قضاوت -توضیح میدهد چرا

خشونت «حزبالله» ضرور بودهاست .کتاب در  3111صفحه و سراسر
خشونت در انواع اشکال است.

 - 233قرآن ،سوره آل عمران ،آیه 353
 - 111قرآن ،سوره انفال آیه 61

 - 113نقد منطق صوری نوشته ابوالحسن بنیصدر
 - 112قرآن ،سورهص ،آیه های  74و 75

 - 111فصل هفتم (صفحههای  324تا  )351شوک آینده ،نوشته

الوین تافلر ،ترجمه حشمتالله کامرانی ،انتشارات نشر نو ،چاپ هفتم،

تهران 3133

 -114الئیسیته در جلد دوم ارکان دموکراسی نوشته ابوالحسن بنیصدر و
Habermas, Jürgen, La Technique et la science comme
,Editions Gallimard, Paris 3331««idéologie

 - 115قرآن ،سوره بقره ،آیههای  324و  258و 261
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 - 116فصل اول کتاب عدالت اجتماعی درباره زبان «عامه پسند و
عامه فریب»

 - 117کتاب Le discours philosophique de la modernité

نوشته  Habermas, Jürgenرا موضوع بحث و نقد درباره مدرنیته و

پست مدرنیته کردهام که بخشی از مطالعه درباره رشد را تشکیل میدهد و
بعد از این کتاب ،انتشار خواهد یافت.

 - 118قرآن ،سورههای آل عمران ،آیههای  65و  66و نساء ،آیه 357
و لقمان ،آیه  6و...

 – 113مطالعه دوم در باب الئیسیته ،جلد دوم ارکان و

– Habermas, Jürgen, Notes on a post-secular society
هابرماس میگوید:

Both religious and secular mentalities must be open to

a complementary learning process if we are to balance
shared citizenship and cultural difference

 – 131گفتگوی ادوارد مندیتا ،استاد فلسفه با یورگن هابرماس.
هابرماس میگوید « :او نظرجالبی را مطرح کرده است .در هر صورت ما

بر سیاره خاکی بایستی حیات تداوم دار ادیان جهانی را در نظر بگیریم...

این گفته را تکرار میکنم که واژه پسا سکوالر را بایستی در مورد وضعیتی
خاص بخدمت گیریم .وضعیتی که در آن خرد سکوالر با آگاهی مذهبی

که باز اندیشی میکند وارد ارتباط میشود .بطور مثال به گفتگوهایی می
پردازد که نمونه اش را میان کارل یاسپرس و بولتمان تجربه کرده ایم...

 -و هم او ،در  ، Religion in the public sphereمیگوید:

محتواي تصميمات سياسي كه ميتواند توسط دولت به اجرا درآيد ،بايد

به زباني تدوين شود كه به شيوه يکسان براي همه شهروندان قابل دسترسی
باشد و بايد بتوان تصميمات مزبور را با اين زبان توجيه كرد .بنابراين در

صورتیكه اكثريت در جريان شکلگيری عقيده و اراده دموكراتيك از
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عرضه داليل قابل دسترس برای عموم ـ كه با استفاده از آن اقليت بازنده

اعم از آنكه سکوالر باشد يا پيرو يك دين متفاوت بايد بتواند طبق

معيارهای خود حقايق را ارزشيابي و پيگيری نمايد ـ خودداري كند،
آنگاه ممکن است حکومت اكثريت به سركوب مبدل شود.

 – 133آیا دولت بیمرام تشکیل دادنی است ،جلد دوم ارکان دموکراسی
 – 132در کتاب la démocratie, Editions Fayard, Paris
 Alain Touraine, Qu'est-ce que 3334نویسنده مبارزه و

سازش را مبنای کار کردهاست .یادآور میشود که نظراو هم در کتاب

توتالیتاریسم و هم در کتاب ارکان دموکراسی و هم در کتاب عدالت

اجتماعی و هم در کتاب رشد ،نقل و نقد شدهاست.
 - 131قرآن ،سوره کافرون.

 - 134لوموند  Les causes du déclin des intellectuelsمورخ
 8اکتبر  2131و روشهایی برای موفقیت در سه آزمایش .انوشته ابوالحسن
بنیصدر ،درج در سایت انقالب اسالمی و سایت بنیصدر

 – 135کتاب بیان استقالل و آزادی نوشته ابوالحسن بنیصدر و لوموند 8

اکتبر 2131

 Revue Projet - 136مورخ  3ژانویه 2131

 – 137در باره نابرابریها نگاه کنید به «برنامه عمل» از ابوالحسن بنی
صدر و

 Le capital au XXIe siècle, Editions Seuil, Paris 11Thomas Piketty , août 2131

 5 – 138اصل توحید و نبوت و امامت و عدالت و معاد ،پیش از

اسالم ،اصول راهنمای دین زردشت نیز بودهاست .نگاه کنید به صفحه
صفحه چهل جلد اول اوستا ،گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه،

انتشارات مروارید ،چاپ ششم ،تهران 3183

 – 133قرآن ،سوره روم
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 - 121قرآن ،سوره بقره ،آیه324
 - 123قرآن ،سوره فتح ،آیه 38

 - 122قرآن ،سوره شوری ،آیه 18

 - 121در کتاب اصول راهنمای اسالمی ،دو فصل اول و دوم ،فهرست

کامل آیهها در باره سلب صفاتی را مییابید که داشتن هریک از آنها،

پیامبر و چه رسد غیر او را قدرتمدار میگرداند .و درباره نخبهگرائی و

«اثر شخصیت در دولت» ،نزد دینها و نزد فیلسوفان یونان نگاه کنید به
 مدیریت نه حکومت تألیف جاللالدین آشتیانی ،جلدهای اول و دوم،بخصوص صفحههای  158تا 173

 - 124آیه  23سوره احزاب ،در آیههای  4و  6سوره ممتحنه و آیه 37
سوره هود و آیه  32سوره احقاف ،کتابِ موسی را امام و رحمت می

خواند .و آیه  74سوره فرقان ،امامِ پرهیزگاران گشتن را ارزش میکند و
نیایش باورمندان میشمارد.و آیه  71سوره انبیاء ،امت امام را امتی می
داند که انسانها را به امر خداوند ،هدایت میکند.

 - 125آیه  341سوره بقره ،جامعه مسلمانانِ دوران پیامبر را «امت
وسط» و شهداء بر مردم جهان میخواند .و آیه  315سوره نساء و آیه 8

سوره مائده ،از مؤمنان میخواهد «قوامین لله» و شهداء بر قسط باشند .و

در آیه  337سوره مائده ،شهید ،صفت خداوند است و بنا بر آیههای 83
سوره نحل ،در رستاخیز ،پیامبر شهید است و بنابر آیه  341سوره بقره،

پیامبر در این جهان بر «امت وسط» شهید است.

 - 126آیه  5سوره قصص ،مقرر میدارد که مستضعفان امامان و
وارثان روی زمین میشوند.

 – 127در این باره نگاه کنید به کتاب زن و زناشوئی صفحههای  31تا
 43فهرست مأخذ که به آنها مراجعه شده نیز دردسترس خوانندهاند و
واپسین تدریس میشل فوکو  Michel Foucaultکه زیر عنوان

 Subjectivité et véritéدر  2134در پاریس توسط انتشارات Seuil
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  Gallimardانتشاریافتهاست .در این درس ،فوکو به نقش مسیحیت ونئولیبرالیسم ودیگر بیانهای قدرت که سکس را مدار می کنند ،پرداخته

است.

 – 128صفحه  118چاپ اول کتاب جهان در پوست گردو ،نوشته

استیون هاوکینگ ،ترجمه محمد رضا محجوب ،که انتشارات حریر ،در

تهران ،در  3181انتشار دادهاست.

 – 123قواعد خشونت زدائی ،صفحههای  313تا  352کتاب ارکان
دموگراسی

 - 111از جمله نگاه کنید به مقاله

? Comment une

 épistémologie formelle est-elle possibleنوشته Michel
Bitbol

 - 113صفحه  215جهان در پوست گردو

 - 112باز نگاه کنید به مقاله ? Comment une épistémologie
formelle est-elle possible

 - 111نگاه کنید به مقاله ? Le langage est-il une entrave
 à la connaissanceنوشته  Loacmteoکه در  25نوامبر  2132در

سایت  PHILOSOPHIE Loac Matéoانتشار یافتهاست

 -114المیزان در تفسیر قرآن از محمد حسین طباطبائی ،جلد 31

صفحه 337

 -115بخش اول کتاب توتالیتاریسم درباب هومانیسم نوشته ابوالحسن

بنیصدر

116و  – 117پوزیتویستها به والیت نخبههای دانشمند قائلند .نگاه

کنید و جانبداران والیت مطلقه فقیه مردم را صاحب حق والیت نمی
شناسند .نگاه کنید از جمله به عدالت اجتماعی صفحههای  337تا

 222و مراجعه به مقاله  Lelita Oliveira Benoitاستاد فلسفه زیر

عنوان La souveraineté politique de la volonté générale
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»  comme « illusion métaphysiqueسودمند است .مقاله در

سایت  DoGMAمنتشر شدهاست.

 – 118صفحههای  666تا  635جلد دوم ارکان دموکراسی.

 - 113در دموکراسیها بر اصل انتخاب ،حق حاکمیت قابل انتقال

است .نگاه کنید به جلد اول ارکان دموکراسی صفحههای  233تا 227

 – 141در استبدادهای فراگیر ،در فرعونیت والیت مطلقه از آن فرعون
و در والیت مطلقه پاپ از آن پاپ و در استالینیسم از آن حزب پیش

آهنگ و رهبر آن و در نازیسم از آن «پیشوا» است .در باره این

استبدادها مراجعه به کتاب توتالیتاریسم سودمند است.
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هانا آرنت326
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وجدان تاریخی565, 571, 628, 623
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ویتنام458

ی
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یورگن هابرماس431, 673, 683
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