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 کتاب سوم در 

 ساالریمردم رهبری در

 
 

 بنام حبیبِ علیم
 

 گشایش باب آشنائی باکتاب

  
ها درباب دموکراسی است. کتاب هم و این سومین کتاب از کتاب       

امرهای واقع مستمررا در رابطه بایکدیگر قرار می دهد تا گویای تجربه 
ها در ها بگردند و هم تجربه سازماندهیقرون درباره انواع سازماندهی

های سیاسی و مشکلهایی که با آنها دموکراسیها، زندگی و مرگ سازمان
چنان اند و همهایی که جسته و بکاررفتهحلشوند و راهاند و میرویارو شده

های سیاسی در های سازماندهیگیرد و هم تجربهشوند را دربر مییافته می
، را در خود ، در طول شش دهههای نویسندهها و مطالعهایران و تجربه

 دارد. 
 کتاب دو بخش دارد: 

ها کنونی های سیاسی دردموکراسیهیدر بخش اول به رهبری و سازماند    
و هم رابطه آنها با  های احزاب سیاسیپردازد. هم انواع سازماندهیمی
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روش »جاکه، سیاست کند. از آنجامعه مدنی و دولت را شناسائی می
شود، تعریف می« دستیابی به قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن قدرت

های موجود نیاز به شناسائی پس شناسائی بایسته رهبری در دموکراسی
پاسخ « قدرت چیست؟»رو، درآغاز بخش اول، پرسشِ قدرت دارد. ازاین

 جوید.  می
سازمانرو، کند. ازایناما قدرت چون هدف و روش شد، فاسد نیز می     

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

گرفتن تحول آورند. پیهم، پدید میها را،از پیکند و مشکلنیز جدا می
د، ایجاب شدنها یافت میها که برای مشکلحلسازمانهای سیاسی و راه

ها، از پیدایش تا سالهای پایانی کرد سازمانهای سیاسی در دموکراسیمی
 قرن بیستم مسیحی، مدام، تحت مطالعه بالینی بمانند.  

های دردهه پایانی آن قرن و دهه نخستین قرن بیست و یکم، سازمان      
گران آینده اند. سیاست شناسان و پژوهشسیاسی تغییرها به خود دیده

های سازماندهی درآینده را نیز های سیاسی  و شیوهها و سازمانرهبری
 اند:موضوع کار خویش کرده

ها نیز اند. مرامداشتهمی های سیاسی مدار بستهدر یک دوره، سازمان       
است و بکار داشتهاند. دانش نیز مدار بسته میگر مداربسته بودهتوجیه

های سیاسی، رهبری سان، در سازماناست. بدینآمدهمی قدرتمداری
ها اعتبار اند. اما ایدئولوژیگیرنده و اعضاء مجری تصمیم او بودهتصمیم

ها هم خود ها باز شدند و اعضای حزبها و نظریهباختند و مدارهای دانش
آموخته شدند و هم به دانش و فن و اطالع دسترسی مستقیم یافتند. دانش

ها های پیشین ناگزیر از تغییر شدند. هنوز سازماندهیاین، سازماندهیربناب
اند. هنوز، انسان رهبری کننده و تعیین کننده هدف و مدار تمام باز نجسته
اند. اسطوره سازمان نشکسته و اعضای یک سازمان سازمان وسیله نشده

اما جهت تحول از سازماندهی با مدار هستند. « رهبری سازمان»تحت 
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گر دشمنی، های توجیهبسته به سازماندهی با مدار باز است. نظریه
جای به  آموزند. خصومت گرائییابند و آشتی میدارند مدار باز می

تحول  شود.تر میها آساندهد و تشکیل جبههجوئی میآشتی
 معه نیز، این سمت و سو را دارد. سازماندهی دیگر بنیادهای جا

باوجوداین، بحران اندیشه راهنما بس شدید است. کاسته شدن از توان       
اند، نیز، از ها جستهها بخاطر قدرت مهارنکردنی که ماوراءملیدولت

گذاریهای دراز و میان و کوتاه های سازمانهای سیاسی در برنامهتوانائی
های سیاسی و اعتمادی به سازمانالجرم، بحران بیکاهد. مدت، بسیار می

سان، آورد. بدینمی ها را ببارآوردهتفاوت جامعهبزرگ شدن بدنه بی
های چنان از توان رهبریهای حل ناشده، هممجموعه بحرانها و مشکل

ها، های مختلف دانش اجتماعی و نظریهکه در رشتهکاهد. با آنسیاسی می
شوند، دارند باز می« پسا»ها( با جستن پیشوند سممدارهای بسته )ای

ها و گذار از ناتوانی ، حل مشکلفیلسوف و جامعه شناسی چون ادگارمورن
داند که غرب هنوز بدان را در گرو یافتن اندیشه راهنمائی می به توانائی

 است.توانا نگشته
      
است: در فصل اول، اشتراکهای بخش دوم کتاب، دو فصل یافته     

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

شود سازماندهی با مدار باز  شوند. و نیز کوشش میکارها پیشنهاد میو راه
 است:شناسائی گردد. در حقیقت، پرسش امروز و فردا بیشتر از امروز، این

ها، هنوز، آمادگی برای دموکراسی شورائی اگر در سطح جامعه     
باشد، آیا در سطح سازمان سیاسی و یا بنگاه اقتصادی پدید نیامده

توان دموکراسی شورائی برپاگردد؟ به و یا بنیاد خانواده نیز نمی
های موجود، دیگر، چرا کار وارونه نشود؟ در دموکراسیسخن 

های سیاسی، اداره دموکراتیک بنیادهای جامعه، از جمله سازمان
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گویند دموکراسی آن نوع سازماندهی جا که میندارند. تا بدان
دهد بنیادهای جامعه را به جامعه است که به دیکتاتورها امکان می

ساالری و ساالریهای دیگر  ایهدلخواه خود اداره کند. وجود سرم
به  . گذار از سازماندهی با مدار بستهفرآورده دموکراسی هستند

ها باز شود. اما این نوع سازماندهی با مدار باز باید تا که گره از کار مشکل
راهنمائی است که، بدان، انسانها سازماندهی، نیازمند اصل و اندیشه

پذیر کردن نظام خویش را بازیابند و بتوانند در باز و تحول خودانگیختگی
های مدار باز، های مدار بسته به سازماناجتماعی، از راه تغییر  سازمان

 شرکت کنند. 
 هائی است که توانائیامروز و فردا بیشتر از امروز، نیاز به سازمان     

اوم خود، با تحول همگانی جامعه و مسائلی که باید حل سازگارکردن مد
است که های همگانی، بایستهکنند، را داشته باشند. لذا، افزون بر ویژگی

ای از چون وسیله درخدمت انسان بمثابه مجموعهسازمانهای سیاسی، هم
خواهی ین، تا ب، بکاربردنی در رشد او در استقالل و آزادی، بنابرااستعدادها

، شفاف و سرشار از دوستی و ترجمان شفاف و برخوردار از زبان آزادی
 ها الگوهای رشد بگردند. عقل مستقل و آزاد باشند تا که رهبری

رو، بایستی است که الگویِ بدیل بگردند. ازاین ها بایستهاین سازمان    
ها باشند و جامعه مدنی را مکان دائمی تبعیضها و مبارز با خالی از تبعیض

که قابلیت زیست خود را به صد درصد خویش بشناسند و بکنند و برای آن 
و امکان مرگ خویش را به صفر درصد نزدیک کند، زمان اجتماعی 
عملشان، نه تنها زمان نسل امروز، که زمانهای نسلهای آینده را نیز 

آید اگر سازمان سیاسی نتواند با واقعیت بدست نمی دربربگیرد. این توانائی
تواند با رابطه مستقیم برقرار کند. پس، چگونه یک سازمان سیاسی می

واقعیت رابطه مستقیم برقرار کند و به شناسائی علمی آن توانا بگردد، 
 جوید.پرسشی است که کتاب، برای آن، پاسخ می
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کند تحولها را ناگزیر میسازمان و بنابراین که تحول همگانی،    
های پذیری خود را به حداکثر برسانند و بنابر این که همکاری

شوند، های سیاسی ضرور میکوتاه و میان و درازمدت میان سازمان
کنند.  ائتالف و بسا تشکیل جبهه را پیدا سازمانها ناگزیر باید توانائی

های ها مدارهای اندیشهاین سازمان است کهخاطر، بایستهبدین
راهنما و سازماندهی سازمانهای خود را باز کنند: اندیشه دشمن ساز 

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

هدف و روش و جانشین  همه نیاز دارد به رهاکردن قدرت بمثابهو این     
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 

ن سخ خودداری از تبدیل علم و فن به مرام، بهنیازمند دو کار است: 
دیگر، خارج کردن علم و فن از خدمت قدرت و گماردن آن به 

ها در استقالل و آزادی و بر میزان عدالت خدمت رشد انسان
 .اجتماعی

ها را ها و مطالعهآوردهای تجربهقرار، کتاب نزدیک به تمام دستبدین     
که برای شرکت در رهبری  کندها یی را در بر دارد وپیشنهاد میو روش

و تحول پذیر و همواره  تحول نظام اجتماعی موجود به نظام اجتماعی باز
بدیل خویش شدن وقتی هدف رشد انسان در استقالل و آزادی بر میزان 

 است ،ضروری است.  عدالت اجتماعی
  2135ریه فو 33برابر  3131بهمن  22شنبه 

 صدرابوالحسن بنی
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 بخش اول 

 در شناسائی سازمانها و احزاب سیاسی

کنیم. چراکه، در غرب، در این بخش، نخست قدرت را شناسائی می    
، سیاست روش رسیدن به قدرت و ماندن بنابر تعریف علمای علم سیاست

قدرت برای متحقق کردن هدفی که بر وفق مرام در قدرت و بکاربردن 
و  گیرد. ودر فصلهای دوم و سوم احزاب سیاسیشود را در بر میتعیین می

های بر اصل های آنها را در دموکراسیگرایشهای مرامی و انواع سازماندهی
وضعیت حزبهای سیاسی کنیم. در فصل چهارم، از ، شناسائی میانتخاب

در سالهای پایانی قرن بیستم و چهارده سال اول قرن بیست و یکم سر در 
بریم. چراکه، اند را از یاد نمیآوریم. بدیهی است نقدهایی که بعمل آمدهمی

پذیر را میو تحول به یمن نقدها، در بخش دوم، رهبری درخور جامعه باز
 یابیم.  

 
 

 

 

 

 

 



16 
 

 فصل اول

 در باب قدرت چیست؟

 آید:قدرت چیست و چگونه پدید می
و  صفت نخست بدانیم که قدرت معنائی جز توانایی دارد. توانائی    

و فضلهای انسان است: توانائی اندیشیدن، توانائی علم  بیانگر استعدادها
 6بانهای غربی، قدرت، دست کم جستن، توانائی رهبری کردن و... و در ز

 است:معنی جسته
یا  و توانائی قانونی انجام کاری و سلطه یکی بر دیگری و خاصه توانائی   

ای و اختیار در سلسله مراتب )تحت امر مافوق های کسی و یا مادهخاصه
بودن مادون( در هریک از بنیادهای جامعه  و حوزه اختیار )قوه مجریه و 

 قوه مقننه و قوه قضائیه( و آمریت و یا حاکمیت دولت. 
شد که هرکس به میزانی که از آن ای تصور میدرگذشته، قدرت داشته    

جست. اما نداشتند، آمریت و سلطه میداشت، بر کس و یا کسانی که آن را 
ای که قدرت است های اخیر، این پرسش بمیان آمد: آن داشتهدر دهه

چیست؟ چون این نوع از قدرت از خود وجودی نداشت، فیلسوفان و 
ن را است که آ زیر سلطه –جامعه شناسان پذیرفتند که این رابطه مسلط 

ای قرار، بدون چنین رابطهاید خواند. بدینقدرت مسلط بر زیر سلطه ب
 قدرت وجود ندارد و چند و چونئ هر رابطه چند و چون قدرت است. 

های مختلف، قدرتی که بیانگر در ذهن اکثریت بزرگ مردم، در جامعه    
راستی اینست  است. را از یادها برده گشته، توانائی زیر سلطه –رابطه مسلط 

است. چنانکه خداوند قادر را نه خداوند که قدرت جانشین توانائی شده
رو است که رابطه با کنند. از اینتوانا که خداوند مطلقا زورمند تصور می

او را نه رابطه توانائی نسبی )انسان ( با توانائی مطلق)خدا ( که رابطه بی
نه از راه بکار انداختن استعدادهای  اند. لذا،زور با مطلقا با زور باور کرده
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توان گرداندن خود با او رابطه برقرار میخویش )= توانائی( که از راه بی
درصد  33است که زور( انگاری این شده کنند. نتیجه خود ناتوان )= بی

درصد  برآنها والیت 3دارند و  این  درصد  ثروت 3مردم جهان، به اندازه 
 درصد است.   33درصد با آن  3دارد. قدرت، سلطه این  مطلقه

 
 هایش بشناسیم:قدرت را به ویژگی

 
است،  زیر سلطه –ای رابطه مسلط . قدرت وجودمند نیست. وقتی رابطه3

قرار، این رابطه را قدرت گویند. پس آنچه هست این رابطه است. بدین
مان فقیه بر یک جامعه، ترج بر دیگری، چه رسد والیت مطلقهوالیت کسی 

والیت  ،بکار رفتن زور توسط مسلط بر زیر سلطه است. چون در رابطه قوا
تواند باشد، والیت مطلقه فقیه، در جز بکار بردن زور، نیست و نمی

 ،این، نافی خدا و حقوق انسان حقیقت، اختیار مطلق به زوردادن، بنا بر
 از جمله، حقوق و کرامت انسانی مدعی داشتن والیت مطلقه است.

 
 . چون قدرت بیانگر چند و چون موقعیت مسلط نسبت به زیر سلطه2

ست. ا است، بمثابه موقعیت مسلط و موقعیت زیر سلطه، فرآورده تضاد
سان تضاد، ذاتی هر رابطه قوائی است. به سخن دیگر، هرگاه بخواهیم بدین

بدانیم از چه نوع قدرتی سخن بمیان است، ناگزیریم بدانیم موقعیتها از چه 
 اند.نوع تضادی پدید آمده

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

شود و آن نیرو دهد و ویرانگر می، تغییر جهت میزیر سلطه –رابطه مسلط 
آید. اما، در رابطه مسلط است. نیرو، در حال طبیعی خود، بکار زندگی می

کند. شود و در مرگ آوری و ویرانگری نقش پیدا میزیر سلطه، زور می –
است. لذا، به محض زور همان نیروی وجودمند است اما تغییر جهت داده
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زیر سلطه، طبیعت خویش را که نیرو است، باز می –تن رابطه مسلط گسس
درصد زیر  33یابد. توجه به این ویژگی، تا بخواهی مهم است. چرا که اگر 

درصد در نگاه داشتن آنها در موقعیت زیر  3سلطه ها بدانند زوری که 
که  ستاند، چاره کار رابرد، همان نیروئی است که از آنها میسلطه بکار می

یابند و بسا با جانشین زیر سلطه است، در می –بیرون رفتن از روابط مسلط 
با رابطه حق با حق یا رابطه های آزاد، جهان را سرای  کردن رابطه قوا

 کنند.استقالل و آزادی انسان می
 
و می« بینندمی». با این که قدرت وجودی از آن خود ندارد،  همه او را 4

خواهند. درهمه جا حاضر است. اندازه مرگ و ویرانگری در هر جامعه و 
در زندگی انسانها است.  در جامعه جهانی، گویای حضور این خدای نامرئی

شوند. اما اگر از آنها بینند و برایش وجود مستقل قائل میهمگان آن را می
به این پرسش بدهند. چراکه  توانند پاسخ روشنیبپرسی قدرت چیست؟ نمی

کند قدرت این ویژگی بس فریبنده را دارد که بی وجود خود را حجاب می
بینند اما رابطه مسلط پوشاند: انسانها قدرت بی وجود را میو واقعیت را می

بینند. اگر اکثریت بزرگ اند، نمیرا که میان خود برقرارکرده زیر سلطه –
شد آن را تغییر دهد، که قدرت همین رابطه است و برآن میدانست می

 شد؟ دنیای ما دنیائی دیگر نمی
احتمال دارد خوانندگان بپرسند: پول آیا از خود وجودی ندارد و       

دهم: نه، پول، منهای روابط قوا، وجود ندارد. قدرت نیست؟ پاسخ می
های قوای دیگر ابطههای قوا است. بسیار رخرید و فروش، یکی از رابطه

وجود دارند که پول ترجمان چند و چون آنها است. از آنجا که انسانها پول 
شود که در بینند، پول خود عاملی میهای قوا را نمیبینند و رابطهرا می

 رود.انقیاد بیشتر آنها بکار می
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زیرسطه است، می –دانیم قدرت، بیانگر رابطه مسلط . اینک که می5
زیر  –قراری ذاتی رابطه مسلط قرار است. بیبدانیم چرا قدرت بی توانیم
است. زیرا بمحض تغییر رابطه، موقعیت و وضعیت دو طرف رابطه  سلطه

کنند. اگر رابطه قطع شود، چون رابطه نیست، قدرت نیز نیست. تغییر می
 رو،از این

 
است، بیشتر از این، چون با قرار . قدرت بدان خاطر که مثل جیوه بی6

شود، دارندگان موقعیت مسلط نیاز دارند به دوام بریدن رابطه نیست می
. زیرا اگر قرار بر ناپایداری این رابطه باشد، با زیر سلطه –رابطه مسلط 

خاطر است شود. بدینرها شدن دو طرف از این رابطه، قدرت نیست می
و قانون و نیز نیروهای  و مرامی و نظام ارزشی و اخالق که باورهای دینی

اسباب ذهنی و عینی دوام  -روندوقتی در ویرانگری بکار می – محرکه
آورند: موقعیتها در سلسله مراتب زیر سلطه را فراهم می –رابطه مسلط 

شوند. ها توجیه می«برتر»ها بسود تبعیض شوند.اجتماعی، توجیه می
شوند. و... شود. ترسها و یأسها  توجیه میناتوانی اکثریت بزرگ توجیه می

بینی چند وچون دین و اخالق و نظام ارزشی توجیه نیک که بنگری، می
رو است که جامعه برای آنکه جامعه کننده روابط قوا هستند. از این

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

 
تواند فراگیر بگردد. زیرا .  ویژگی بس مهم دیگر قدرت اینست که نمی7

بشوند،  شوند. چراکه اگر رابطه قوانمی های انسانها رابطه قواتمامی رابطه
گاه میهمه با همه جامعه را منحل می تضاد کند گرداند. این ویژگی ما را آ

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 

 بکار رفتن نیروهای محرکهحق، میزان سالمت هر جامعه و میزان تولید و 
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دهد. پس اگر بخواهیم بدانیم ایرانیان چرا اسیر را در رشد، بدست می
باید ببینیم سهم کدام یک کنند، میفقیه هستند و رشد نمی والیت مطلقه

جموع رابطهها، رابطه زور با زور و رابطه حق با حق، در ماز دو رشته رابطه
 ها بیشتر  است.

زیر  –های تعیین کننده دیگری دارد که ذاتی رابطه مسلط قدرت ویژگی    
 هستند: سلطه

 
. تمرکز طلب است و مدام باید برخود بیفزاید تا برجا بماند.  اما قدرت 8

تواند تمرکز طلب باشد وقتی دربقا، که از خود وجودی ندارد، چگونه می
یک  ،زیر سلطه –نیازمند بزرگ شدن باشد؟ پاسخ اینست: رابطه مسلط 

زیر سلطه، را  –آورد. دینامیکهای رابطه مسلط رشته دینامیک ها ببار می
ر (، اینک خاطام )از جمله در کتاب توتالیتاریسمپیش از این، مطالعه کرده

رود، که قدرت بکار نرفت و یا نمی توانیم بگوئیممیکنم که وقتی نشان می
زیر سلطه قطع شده باشد و یا قطع بگردد. چرا که با قطع  –رابطه مسلط 

پرسید قدرتی باید بکار رود. میرابطه، قدرت نیز وجود ندارد. پس دائم می
رود؟ پاسخ اینست که باز قدرت که رابطه است، چگونه دائم بکار می

رود نیروهای رای این که ما انسانها نبینیم آنچه بکار میپوشش است ب
کنیم. و چون این نیروها در رابطه ای هستند که ما خود تولید میمحرکه
 روند، از جمله، نابرابریروند، هربار که بکار میزیر سلطه بکار می –مسلط 

سلط بیان کننده روابط مکنند. برای مثال، پول که به شرح باال را بیشتر می
 ،زیر سلطه است، در مقام تعیین کننده مالکیت مسلط بر نیروهای محرکه –

شود. اطالع از این ویژگی، انسانها مرتب نزد سلطه گر، متمرکز و بزرگ می
 کند:های دیگر قدرت آگاه میرا از ویژگی
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کنیم، بدین خاطر که تصورشان میهای  قدرت هائی که ما مؤلفه. مؤلفه3
شوند. به روند، هرگز نزد اکثریت بزرگ جمع نمیدر روابط قوا بکار می

 این دالیل: 
، میان اقلیت در موقعیت مسلط و اکثریت زیر سلطه –رابطه مسلط  -الف 

شود. نمی شود. عکس این رابطه، رابطه قوادر موقعیت زیر سلطه برقرار می
باید پخش شود و زیرا قدرت برای این که از آن اکثریت بزرگ شود، می

با پخش شدن، ویژگی متمرکز و بزرگ شدن را از دست میدهد و منحل 
 گردد.می

خورد که در روابط بمحض این که اکثریت بزرگ این فریب را می –ب  
را برضد « درت خودق»شود است و برآن میقوا، موقعیت مسلط را یافته

 های قدرتسپارد و مؤلفهاقلیت بکار برد، ناگزیر، اختیار را به گروهی می
لیت را برضد اق« قدرت»سپرد،  تا به نمایندگی از اکثریت، را نیز به او می

تواند بکند. زیرا قدرت و یا اقلیتهای مزاحم بکار برد. جز این کاری نمی
ا ب وجود ندارد تا بکار رود. از آن پس، رابطه اقلیت مسلطنامتمرکز 

شود )امری که در پی ، در شکلی دیگر، بازسازی میاکثریت زیر سلطه
 واقع شد(. افزون بر این، انقالب ایران

  
لطه را زیرس –مسلط . قدرت قابل تقسیم نیست. بدین خاطر که رابطه 31
دهد دریابند توان تقسیم کرد. توجه به این ویژگی به انسانها امکان مینمی

شوند هر فرد دهند و مدعی مییهائی که وعده تقسیم قدرت را میژایدئولو
کارند. درحقیقت، با باوراندن کنند، تا کجا فریبرا از قدرت برخوردار می

در سطح فرد با فرد و گروه با گروه و ملت با ملت را،  این دروغ، رابطه قوا
 قبوالنند.اجتناب ناپذیر و بسا طبیعی می
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. در عوض، قدرت قابل انتقال هست. زیرا، در هر رابطه قوائی، جای 33
تواند تغییر کند. ویژگی بی قراری قدرت را پیش از می مسلط و زیر سلطه
 ویژگی با این ویژگی همواره همراه است. این شناختیم. آن

 
قوا است و از  . قدرت به ضرورت ویرانگر است. چون بیانگر تضاد32

، ویرانگر و مرگبار است. چرا زیر سلطه –آید، رابطه مسلط ویرانی پدید می
شوند. اگر انسانها از راه تخریب متمرکز و بزرگ می که نیروهای محرکه

زیر سلطه، آگاه بودند، از آغاز  –از این ویژگی قدرت، همان رابطه مسلط 
تواند ویرانگر باشد و به آن تن نمیتا کجا می دانستند که سرمایه داریمی

را دارد درکام  داری که اینک محیط زیستیهسرما دادند و استبداد فراگیر
 شد.افزاید، برقرار نمیبرد و فقر بر فقر میمرگ فرو  می

 
( به همان اندازه که عرصه زیر سلطه –. قدرت )= روابط مسلط 31

کند، قلمرو بکار رفتن زور توسط اقلیت اکثریت بزرگ را محدود می
کند. یک نگاه به رابطه اقلیت مسلط در جامعه را گسترده تر می مسلط

امروز ایران بر اکثریت زیر سلطه، اهل خرد را از تنگ شدن مداوم و روز 
قلیت ا« والیت مطلقه»افزون عرصه زندگی اکثریت بزرگ و بسط دایره 

 کند.کوچک، گرفتار حیرت می
 

فریب بزرگ در همه قرون اینست که اکثریت بسیار بزرگ انسانها . 34
رساند. غافل از اینپندارند قدرتی وجود دارد که حق را به حق دار میمی

تواند با حق رابطه برقرار کند و نسبت قدرت به حق، که قدرت مطلقا نمی
ر با زور زواست. توضیح این که قدرت بدین خاطر که رابطه  نسبت تضاد

است و رابطه حق با حق نیست، پس وقتی وجود دارد که جانشین رابطه 
برقرار است، رابطه حق  قرار، وقتی رابطه قواحق با حق شده باشد.  بدین

با حق نیست و وقتی رابطه حق با حق برقرار است، رابطه قوا نیست. و 
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بود چرا تن به اطاعت از آگاه میاگر اکثریت بسیار بزرگ از این واقعیت 
برد که اکثریت به حق خود شد قدرت را بکار میداد که مدعی میاقلیتی می

دانست که والیت فقیه و هر والیت دیگری، برسد؟ این اکثریت اگر می
بدین خاطر که رابطه قوا میان اقلیت و او است، ضد حقوق او است و 

قدرت »کند، البته فریب مکن میوجودش برخورداری از این حقوق را نام
خورد. جهان ما، و... را نمی« قدرت انقالبی»، «قدرت مترقی»، «صالح

 گشت.سرای استقالل و آزادی می
 

سنجد و گوید چرا قدرت مصلحت را می. ویژگی پانزدهم به ما می35
شود، برقرار نمی کند. زیرا بدون این جانشینی، رابطه قواجانشین حق می

آیند تا ما آن را قدرت مسلط بر زیر سلطه پدید نمی مسلط و زیر سلطه
ام که حق را انسانها بنامیم. پیش از این، در هر فرصت، خاطر نشان کرده

کند. سازد و جانشینش میدارند و مصلحت را قدرت برضد این حق  می
دانیم که رابطه قوا، تا زمانی قدرت، می اینک، به یمن اطالع از ویژگیهای

شود. اما  مصلحت که مصلحت ساخته و جانشین حق نگردد، برقرار نمی
سازد. اغلب، جوئی، نمیجوئی، در مقام سلطهرا همواره داوطلب سلطه

سازد و، بدان، خود را در موقعیت زیرسلطه قرار پذیری آن را مینامزد سلطه
گری بگردد. دارد داوطلب سلطهرا برآن می دهد. او است که دیگریمی

پذیری، بر سر مصلحت گری و سلطهاست تا زمانی که دو نامزد سلطهبدیهی
، زیرسلطه -توافق نکنند و آن را جانشین حق نگردانند، رابطه مسلط 

 آید.بنابراین، قدرت، پدید نمی
ک اقلیت کوچ این واقعیت که اکثریت بزرگ در جامعه ها زیر سلطه      

فهماند اکثریت بزرگ، به میزانی که خالء حقوق و دانش و هستند، بما می
داند شود. بسا نمیکند، سلطه پذیر میهای دیگر را با زور پر میفن و خالء

برد، نیروئی کشی از او بکار میزوری که اقلیت برای سلطه بر او و بهره
انسان و حقوق ذاتی جامعه از حقوق ذاتیستاند. غفلت است که از او می
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است، مهمترین خالئی است که تشکیل دهندگان ای که او تشکیل داده
کنند. این واقعیت، کنند و خود آن را باز زور پر میاکثریت بزرگ ایجاد می

 کند:ما را از واقعیت بس مهم دیگری آگاه می
د که نیروی سازنده را در زور ویرانگر از ماننخالءها به دستگاههائی می 

اند، کنند. آنها که زور را یکی از مؤلفه های قدرت خواندهخود بیگانه می
شود و در ویرانگری از توجه به این مهم که بدون خالء نیرو به زور بدل نمی

 اند:رود، غافل ماندهبکار نمی
 

 دانیم که ثروتاست. با وجود این، می .  دانستیم که قدرت رابطه قوا36
است که این سه مؤلفهبر این  و دانش و فن و نیز نیرو وجود دارند. تافلر

گوید: در تألیف، زمان به زمان، سهم دانش و فن هستند و می های قدرت
 بینیم:یک به یک، وارسی کنیم، میها را، شود. اما اگر مؤلفه بیشتر می

ای است که انسانها با کار و حاصل کار خود و دیگر نیروهای رابطه ثروت● 
کنند. این رابطه و با طبیعت )زمین و منابع موجود درآن( برقرار می محرکه

گر نشود و سلطه گویند. اما تا وقتی این مالکیت رابطه قوارا مالکیت می
 شود.و زیرسلطه پدید نیاورد، مؤلفه قدرت نمی

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 

شود. به مؤلفه قدرت نمی زیرسلطه برقرار نشود، –زمانی که رابطه مسلط 
لطه زیرس –سخن دیگر، خالء رابطه حق با حق، باید تا که رابطه مسلط 

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

شود و دانش و فن زیرسلطه می –اما اگر مالکیت ترجمان رابطه مسلط ● 
ه انسان به اندیشه راهنما نیاز خاطر است کگردد، بدینمؤلفه قدرت می

رو، تا زمانی که اندیشه راهنما بیان قدرت نشود، انسانها از دارد. از این
آید. در حقیقت، خالء حاصل شوند و قدرتی بوجود نمیحقوق غافل نمی
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از غفلت از حقوق همواره همراه است با اندیشه راهنما شدن بیان قدرت. 
ن است که او را دستیار بیگانه کردن بیا وجود این خالء نزد اکثریت بزرگ

کند. و در تألیف قدرت، اندیشه استقالل و آزادی در بیان قدرت می
 کند.راهنما، نقش بزرگ ترین مؤلفه را بازی می

است، جز نیروئی که را سومین مؤلفه قدرت شمرده آن و زور که تافلر● 
رود، نیست. و به ترتیبی که ر میدهد و در ویرانگری بکاتغییر جهت می

 شود.ها، نیرو در زور از خود بیگانه نمیدیدیم، بدون وجود خالء
 را کاملتر کنیم، گوئیم:  هرگاه برآن شویم نقد تافلر

سازان، با توجه به نقش ندرت در تنظیم رابطه  دانیم که ایدئولوژیمی● 
اند. در شهر خود را آرمان شهر وفور توصیف کرده انسان با قدرت، آرمان

ام که ندرت فرآورده روابط قوا و فرآورنده ، توضیح دادهاقتصاد توحیدی
اندازه وجود دارد.  زیرسلطه است. در طبیعت، هر چیز به –رابطه مسلط 

ها و خدمتهای ویرانگر به صفر میل به سخن دیگر، هرگاه  تولید فرآورده
ها و خدمتها نیازهای انسان را، در جریان رشد، کند و تولید فرآورده

 گردد.ماند و  عامل برقراری  روابط قوا  نمیبرآورند، ندرت برجا نمی
این کمیابی، بمثابه خالء آید. باوجود وفور، رابطه قدرت پدید نمی   

کند و آن و  نیرو را زور می فراوانی است که مالکیت را بیانگر رابطه قوا
گردانند: رابطه حق با حق مالکیت و این زور، خود را جانشین حق می

ساز،  قرار، اقتصاد ندرتدهد. بدینجای خود را به رابطه زور با زور می
گوید که این اقتصاد که این و آن بیان نیز مؤلفه قدرت است و زمان ما می

برد کنند، دانش و فن را در تشدید کمیابی بکار میقدرت، توجیهش می
 )پیشخور کردنها و از پیش متعین کردن آینده(.

 
که نظریه سازانش هم اغلب از  –. و نیز، از بارزترین ویژگیهای قدرت 37

تابعیت استعداد رهبری انسانها از قدرت، در رابطه  –شوند یآن غافل م
سلطه زیر است که قوه رهبریزیرسلطه است. تصور همگان این –مسلط 
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که مسلط بسا بیشتر از زیرسلطه، تابع قوه رهبری مسلط است. حال این 
ود. شدهد و تابع جبر قدرت میاستقالل و آزادی خود را از دست می

که نظر به میل قدرت به بزرگ و متمرکز شدن، قدرت رهبری توضیح این
، برده «دست دادن قدرت»گردد. چراکه او، از بیم از کننده او می

را گرفتار  گر و زیر سلطهسان، جبر قدرت سلطهشود. بدینقدرتمداری می
وت که بیم زیرسلطه شوند. با این تفاکند و هردو خدمتگزارش میخود می

ترسد. زمانه به زیرسلطه آموخته گر از تغییر رابطه میاز خالء است و سلطه
است که با هر تغییری، تنها مسلطهای جدید جانشین مسلطهای پیشین می

سلطه شود که بداند چرا تغییر او را از موقعیت زیرشوند. و چون برآن نمی
است ترسد. نقش سانسورها اینتغییر میگر از کند، بیشتر از سلطهرها نمی

ایجاد  و تحول پذیر نیز که اکثریت بزرگ هیچگاه نداند نظام اجتماعی باز
است و در این نظام، قوه رهبری انسانها از استقالل و آزادی  کردنی

 شود.برخوردار می
 اه در اختیار اکثریتگرائی بدین توجیه که قدرت هرگقرار، نخبهبدین    

باید آورد، از اینرو، میبزرگ قرار بگیرد، مرگ و ویرانگری و فساد ببار می
ها، خاصه این دو ویژگی مایه و بر باشد، از ویژگی« نخبه صالح»در دست 

که قدرت هرگز در دست اکثریت بزرگ قرار گیرد: یکی ایناینها پایه می
دیگر، سلطه اکثریت بر اقلیت، بخاطر جبر تمرکز و  گیرد. به سخننمی

، که، چون در رابطه قوابزرگ شدن قدرت، ناممکن است و دیگر این
همواره، اکثریت بزرگ تحت سلطه اقلیت کوچک است و فکر ثابت 

گرهای جدید جانشین سلطهاست که در هر تغییر، تنها سلطه اکثریت گشته
 کنیم.شوند. دورتر، انواع اصلی را شناسائی میمی گرهای پیشین

 
توانیم دریابیم چرا ایم، میجا، شناخته. به یمن ویژه گیهایی که تا این38

خوانیم و ای که قدرت میقدرت این ویژگی را نیز دارد که دلیل رابطه
دلیلهای اوامر و نواهی که جا و موقعیت انسانها را در روابط قدرت معین 
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کنند و انسانها مجبور به اطاعت از آنها هستند، نه در خود رابطه و نه می
در خود اوامر و نواهی هستند. یکبار دیگر، به اندیشه راهنما و اهمیت آن، 

رسیم: رابطه و اوامر و نواهی )= قانونها و مقررات( نیاز به توجیه باز می
هنما هستند، برعهده های راگری را بیانهای قدرتی که اندیشهدارند و توجیه

گیرند. و انسان غافل است که دلیل حقانیت حق در خود حق است اما می
های تنظیم کننده رابطه او با قدرت، در آنها نیستند، در دالیل امرها و نهی

بیرون آنها هستند. دلیل رابطه با قدرت نیز در این رابطه نیست، در بیرون 
 است.آن
بر «  یانقالب»بر جامعه، یا دلیل والیت حزب چنانکه دلیل والیت فقیه    

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

ی ای دارد. در حال رها از روابط قوا، استقالل و آزادی، ذاتموجود زنده
گوئیم هرکس خود خویشتن استعداد رهبری هر انسان هستند. پس وقتی می

 کند، دلیل، وجود دو حق استقالل و آزادی، در قوه رهبریرا رهبری می
کس است. در برابر، رهبری یکی بر دیگری، دلیلی در خود ندارد، نیاز هر

 گیرد. برعهده میبه توجیه دارد و این توجیه است که بیان قدرت 
قرار، کار آن بخش از شرکت کنندگان در انقالب بزرگ ایران که بدین     

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

از پندار و گفتار و کردار  رسوبات زورباورییابند، نیست، زدودن می
است آن کار که صبر است. این شهروندان همگان است. بنای جمهوری

طلبد. و میایوب در استقامت و خسته و مأیوس نشدن از کوشش را می
با این هدف،  ای به عهددانیم که ایوب شدن نه کاری آسان است و وف

جویند و این طاقت شکن است. انگشت شمارند آنها که این صبر را می
شکنند ، آنها که قدر بیان استقالل و آزادی را بمثابه اندیشه عهد را نمی

 دانند، اینانند.راهنما می
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انگیختگی  ویژگی حق است، ضدیت با خود انگیختگی. اگر خود33

است، با عمل  زیر سلطه –ویژگی قدرت است. قدرت، چون رابطه مسلط 
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 

ا هر دو از خود انگیختگی، همان استقالل و آزادی، گوید چربه ما می
دانیم چرا بهمان اندازه که شوند. اینک میخویش غافل و از آن محروم می

کنند، میزان خود زندگی می در یک جامعه، انسانها در رابطه قوا
و بکار  در رشد، کمتر انگیختگی، در نتیجه، بکار افتادن نیروهای محرکه

دانیم چرا وقتی شود. و نیز میافتادنشان در فعالیتهای ویرانگر بیشتر می
شود، از بکار بردن استعداد خلق عقل از خود انگیختگی خویش غافل می

هائی که در آنها، زندگی بیشتر در عمل به قرار، جامعهگردد. بدینناتوان می
کنند و اندازه ابتکار و ابداع و کشف رشد نمیشود ها، ناچیز میامرها و نهی

نهد. این کاهش تولید نیروهای محرکه را کمتر و و خلق رو به کاهش می
کند. از این رهگذر، به این بکار افتادن آنها را در رشد، از آنهم کمتر می

 بریم:قاعده مهم راه می
فرموده های قدرت کاهش خود انگیختگی و افزایش نقش امرها و نهی    

رساند که میزان تخریب بر میزان  سازندگی در زندگی، کار رابه آنجا می
 شود. مرگ محیط زیستگیرد. این فزونی عامل مرگ میزندگی فزونی می

 خاطر است که قدرت ضد حیات است.و مرگ زیندگان. بدین
قدرتمدارها بسیار میکند: جا، یک پرسش مهم محل پیدا میدر این      

گویند: برای فردای بهتر، امروز، باید با بکاربردن زور، موانع تحول را از 
شوند و اکثریت پیش پا برداشت. اگر آنها که وسیله بکار رفتن زور می

ای آگاه باشند که  قدرت با زمان و مکان دارد، فریفته بزرگ از نوع رابطه
 سپرند:خود را به  زور ویرانگر نمیشوند و  حال و آینده این فریب نمی

 



29 
 

، هرگاه بتواند مطلق نهایت است، زمان قدرتبی . اگر زمان آزادی21
تواند هستی را از میان بردارد، زیرا بگردد، صفر است. پس، قدرت نمی

نجا است؟ ای اکنون و هم تواند مطلق بگردد. اما چرا زمان قدرت همنمی
تواند آن زیرا همانطور که قدرت قابل توزیع نیست و اکثریت بزرگ نمی

آید(، پخش قدرت در در میشود )در واقع به مالکیت آن « مالک»را 
که . توضیح اینداردسطح بزرگ و دراز شدن زمان آن، از میانش بر می

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

شود. اکنون شمرده نمیجا، قدرتی در همساعت بعد و در همین
جا اکنون اما در مکانی دیگر، در اینای همبرقرار شدن چنین رابطه

تر و مکان شود. افزون بر این، هراندازه زمان طوالنیقدرت نمی
باوجود این، بنابر  تر، برقرار شدن رابطه قدرت نامیسرتر.رگبز

از سیاست، سیاست روش رسیدن به قدرت و ماندن  تعریف علم سیاست
سان، زمان آینده است. به سخن بر قدرت و بکاربردن قدرت است. بدین

ت واقع، قدردیگر، فعالً قدرت وجود ندارد و در آینده باید بدان رسید. در 
کند ای است که در حال حاضر نیست و قدرت طلب تالش میرابطه

 برقرارش کند و، در آن، خود موقع و موضع مسلط را بجوید.
رابطه دارنده را با زمان برقرار می« قدرت بر»حال، پول، بمثابه با این     

 رجحان» تواند در رابطه قوائی بکار رود که، به آن،کند. زیرا، همواره، می
دهد که از اش این امکان را میخاطر که به دارندهگویند. بدینمی« نقدینه

های سود آور، در حال و یا در آینده، استفاده کند. اال اینفرصتهای معامله
که تا رابطه قوائی برقرار نشود، فرصت بکار انداختن نقدینه و سود بردن، 

یان همراه است. هراندازه نا امنیآید. اما رجحان نقدینه با خطر زپدید نمی
ها، رو، نبود امنیتتر. از اینها بیشتر، خطرهای درکمین بیشتر و بزرگ

شود و از راه تولید کند، پول سرمایه نمیزمان رجحان نقدینه را کوتاه می
 افتد و فرصت رانت خواریکند و در انواع سوداگریها بکار میعمل نمی
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 و اقتصاد تولید قرار، تفاوت اقتصاد مصرف محورشمارد. بدینتنم میرا مغ
خاطر که زمان ، از جمله، در نوع بکار رفتن پول است. قدرت بدینمحور

کند، در جریان تمرکز عملش کوتاه مدت است و زمان فعالیتها را کوتاه می
 کند.تر میشدنش، زمان فعالیتهای اقتصادی را نیز کوتاه و کوتاهو بزرگ 

قرار، قدرتی که توجیه خود را از برداشتن موانع برای ساختن آینده بدین
های دیگر است. گیرد، آینده سوز و خود مانعی است که مادر مانعآرمانی می

کند از جمله، با مصرف محور کردن اقتصاد، رشد اقتصادی را ناممکن می
 که خود بعدی از ابعداد رشد انسانها و جامعه آنها است. و

 
. قدرت روشی جز زور ندارد. زور حاصل جهت ویرانگر دادن به نیرو 23

شود رو قدرت روش رشد نمیو بکاربردنش در ویرانگری است. پس، بهیچ
تواند جز روش خود بشود که ویرانگری است. گرفتار جبر بکار زیرا نمی
شود. در ویرانگری ویرانگری است. زیرا اگر بکار نرود منحل میرفتن در 
رود تا متمرکز و بزرگ بگردد. در جریان متمرکز و بزرگ شدن، بکار می

سازد و بر ها میدارد، مانعافزاید. مانع از میان بر نمیویرانی بر ویرانی می
 کند.های موجود، تلمبار میمانع
امروز قدرت را بکار باید برد و موانع را از سر سان، این توجیه که بدین     

راه بهزیستی در فردا برداشت، دروغ است. توجیهی است که عقل قدرتمدار 
است سازد. در حقیقت، از ویژگیهای قدرت یکی اینبقصد فریب دادن می

کند. چرا این گر میکه عقل برده خود را از استعداد خلق غافل و توجیه
شود؟ بخاطر قدرتمدار بودن عقلها و خو کردن آدمیان میاین دروغ پذیرفته 

 -که اگر  آدمها در بکار بردن زور، به پیروی از اقلیت قدرتمدار. حال این
یابند که بکار تأمل کنند، در می -برندکه بسا، در هر روز، بارها، بکار می

افزاید. برای کند، بلکه مشکل بر مشکل میبردن زور، مشکلی راحل نمی
داند در یک قوطی را، چگونه باید باز کرد و یا وسیله مثال، آدمی که نمی

داند چگونه باید بکارش برد و به جای است اما نمیدرب باز کن را خریده 
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برد، غیر از نیرویی که در شکیبائی در یافتن فن ضرور، زور بکار می
کند. می شکند و وسیله را خراببرد، بسا قوطی را میویرانگری بکار می

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

یابد و هم دانش و فن کار را نمیآموزم، آن هنگام، هم فرصت آموختن نمی
 شود.داند و خرابکار می

عت خویش، زمان سوز است. پیشخورکننده قرار، قدرت، بنابر طبیبدین     
شهر که به شوره زار زندگی سوز راه می آینده است و انسانها را نه به آرمان

 که خود روش خویش است و روشش ویرانگری است.برد. چرا
 

. قدرت از خود بیگانگی است. فرآورده از خود بیگانه کردن رابطه حق 22
با قدرت است. و این از خود بیگانگی، با از خود با حق به رابطه قدرت 

های حق با حق به قدرت با قدرت، به خود دوام میبیگانه کردن رابطه
 شود: بخشد و بزرگ و متمرکز می

اندیشه راهنما را، اگر هم بیان استقالل و آزادی باشد، در بیان قدرت از    
کند. را در زبان قدرت از خود بیگانه می کند. زبان آزادیخود بیگانه می

هایی که عقل گرداند. جملهها را زور میمایهِ کلمهترتیب که بن بدین
اند. این ویِژگی، با ها زور مایهها و هم جملهسازد، هم کلمهقدرتمدار می

آنکه عیان است، بعلت اعتیاد به تنظیم رابطه با قدرت، به چشمهای عقول 
است، از سخنهای جدی و کسی آنچه را در یک روز گفته آید. اگرنمی

است، باز از سخنهای جدی و شوخی، در ذهن،  شوخی، و آنچه را شنیده
مایه آنها زور است، از حجم هائی را جدا کند که بنحاضر کند و تنها جمله

اند، بسا است و یا با او بکار بردهبزرگ زوری که از راه زبان، بکار برده 
 آمد.  خود خواهدسخت ب

های زبان قدرت را، پیش از این، در معرض شناسائی یکچند از ویژگی     
کنم که کاربرد اصلی ام. در این جا، خاطر نشان میخوانندگان قرار داده
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است. حتی وقتی با « قدرتبی»با « باقدرت»زبان قدرت، بیان رابطه 
خواهد ست که او میقدرت، برای مثال، غذائی ا قدرت انسان است و بی

رود، کلمه بخورد. در مواردی هم که زبان قدرت نتواند به صراحت بکار
شوند که گویای رابطه خالی از زور هستند، اما برای برقرار هایی انتخاب می

روند. برای مثال، من تو را دوست دارم وقتی کردن رابطه قدرت بکار می
دهد. و یا خطاب به دیگری قصد گوینده تو باید مال من باشی معنی می

وقتی گوینده بنا بر تخریب مخاطب دارد. در حال« دوست عزیز»گفتن: 
دهد که، در آن، ای را معنی میحاضر، کلمه ولی و والیت که در اصل رابطه

به دیگری یا دیگران معنی « حق زورگفتن»محل است و اینک زور بی
 است.جسته
رود، رقرار کردن رابطه قدرت بکار میبا وجود این، وقتی زبان در ب     

ای که ، درجا قابل تشخیص است. زیرا رابطهحتی در پوشش زبان آزادی
دهد. برای خواهد برقرار کند، معنای واقعی جمله را بدست میگوینده می

مینی با ای که آقای خکردیم، نوع رابطهنمی مثال، هرگاه خود را سانسور
برد، آگاه کرد، درجا، ما را از زبان قدرتی که بکار میمردم ایران برقرار می

نوبت نظر خویش را تغییر  5کرد. راست است که او در باره والیت فقیه می
فهمید. پس داد اما همواره، او، از والیت، جز اختیار اعمال قدرت، نمی

والیت با جمهور »اتو، گفت: شدیم که او در نوفل لوشباید قانع میما نمی
داند که باگفتن این سخن، خود را به استقرار والیت و می« مردم است

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

باید بیان قدرت و زبان قدرت او را نقد آورد. پس میرابطه قدرت پدید می
کردیم که والیت بمعنای پیشاپیش مردم ایران را آگاه می.  کردیممی
تواند از آن جمهور مردم شود. تنها بنا بر معنائی که نمی« قدرت بر»

در زبان آزادی دارد که شرکت در مدیریت بر میزان دوستی و 
روشن است که  م شود.تواند از آن جمهور مردحقوقمندی است، می
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نه از راه عمد، که از راه خودسانسوری و غفلت از این واقعیت خویشتن را 
کردیم که معنائی که راضی می« والیت از آن جمهور مردم است»به اظهار 

 او از والیت درسر دارد، متضاد معنائی است که ما در سرداشتیم و داریم.
 

ابطه برقرار کند. باز رابطه علم و تواند ر. دانستیم که قدرت با حق نمی21
های دیگر که اینک فن با قدرت را شناسائی کردیم. این دو ویژگی و ویِژگی

 دهند بدانیم:شناسیم، به ما امکان میمی
توان دید. زیرا سان که هست نمی. از دید قدرت واقعیت را آن3/21

خوانیم، ای که قدرت میکه هست بکار برقرار کردن رابطهواقعیت چنان
شود که رابطه بتواند برقرار گردد و تا رو، باید چنان دیده آید. از ایننمی

حال که زمان و مکان قدرت سان، در همان ممکن است دوام بیاورد. بدین
زیرسلطه، نیاز به  -گر جا هستند، بمثابه رابطه سلطهاکنون و همینهم 

بیگانه سازی که قدرت است، هر  خودادامه یافتن دارد. از این رو، از
کند و نیاز به مداوم گشتن این ازخودبیگانگی واقعیتی را از خود بیگانه می

خاطر دارد. چرا افزون بر دوسوم تولیدها و خدمات تخریبی هستند، بدین
خوانیم، ایجابشان میای که قدرتش میکه برقرارکردن و نگاه داشتن رابطه

 کند. 
کند و قدرت مطلق مطلقا قدرت فاسد می»ن سخن که قرار، ایبدین     

بیگانه ساز قدرت است. واقعیت،  خودگویای ویِژگی از« کندفاسد می
شود، کند. یگانگی با خود که فراموش میبیگانه میخودنخست انسان را از

ماند و قدرت مداررا از دوستی با استعداد انس و دوستی نیز از کار باز می
اند: قدرت خطر است که، به درست، گفتهسازد. بدینان میدیگران ناتو

باشد. این قاعده هرگاه مد نظر شود،  تواند داشتهدوست ندارد زیرا نمی
تواند در نقد خود بکارش برد تا مگر بهمان نسبت که عقل و هرکس می

کند، توان دوست داشتن استعدادهای خود را از اسارت قدرتمداری رها می
 ردن خویش را بیشتر کند. وو دوستی ک
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سان که هست تواند با واقعیت آنگوئیم قدرت نمی. اما وقتی می2132
بیگانگی است  خود رابطه برقرار کند، به سخن دیگر، هر رابطه قدرتی، از

باید از خود بپرسیم: عامل یا عوامل است، الجرم، میو از خود بیگانه کننده 
 یگانه گردانی کدام و یا کدامها هستند؟ خود ببیگانگی و از  خود از

است که دانش و فن تا وقتی در وسیله برقرار کردن از عاملها، یکی این     
شود. گر و زیرسلطه،بکار نرود، مؤلفه قدرت نمیرابطه سلطه میان سلطه
است. پیش از این، رابطه قدرت با زمان و مکان  عامل دیگر عامل مجاز

را شناسائی کردیم، پس جای آن دارد خاطر نشان کنیم که رابطه بدون 
شود. نه تنها قدرت وجودی سوای رابطه سلطهفضای مجازی، برقرار نمی

شوند، مجازی است، زیرسلطه ندارد و وجودی که برایش قائل می –گر 
شود. ت و بدون ساختن این مجاز، برقرار نمیبلکه بنای رابطه بر مجاز اس

کند و دیگری که به « مال خود»خواهد دیگری را برای مثال، کسی که می
توانند این رابطه را برقرار دهد، در دنیای واقعی، نمیشدن تن می« مال او»

کنند. هر دو نیاز دارند به شرکت در ساختن بنائی تصوری تا مگر رابطه 
خواهد از دیگری پول قرض کند. نخست کنیم کسی می برقرار شود. فرض

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 می

رود، بیشتر. ها بکار مینقش قدرت بیشتر، میزان مجازی که در توجیه
نده از پول تنها بعنوان وسیله قدرت، برای بکار بردن در هرگاه قرض گیر

کند و قرض دهنده نیز بخواهد از پول در  اکنون و همین جا استفادههم
قرار، در شود. بدینسلطه بر قرض گیرنده سود جوید، اندازه مجاز بیشتر می

که بر  کند. حتی نظام بانکیتعیین نرخ بهره، مجاز نقش اول را پیدا می
کند، چون علم قطعی اساس حال و آینده سنجی، نرخ بهره را تعیین می

کند. از این دید اگر به بحران سخت ندارد، کمبود دانش را با مجاز پر می
خود و جهان را بدان گرفتار کرد، از بزرگی  اقتصادی بنگریم که امریکا

 شویم.رهای بانکی در حیرت مینقش مجاز در دادن و گرفتن اعتبا
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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 

عیب بیشتر است، وزن زور هائی که این و به اجرا گذاشتن است. در جامعه
های قدرت ها بیشتر رابطهها بیشتر است. به سخن دیگر، رابطهدر رابطه

، در قطع شدن یک رابطه و یا برقرار شدنش، هستند. چراکه اندازه مجاز
 بیشتر است. و

گیرد، رابطه. به تدریج که قدرت در متمرکز و بزرگ شدن شتاب می2131
شود. زمان قطع رابطه با واقعیت، زمان ورود قدرت کمتر میاش با واقعیت 

به مرحله انحطاط و انحالل است. دنیای مجازی که مسلطها برای خود و 
گردانند، تنها برای آن نیست سازند و آن را قلمرو زندگی میها میزیر سلطه

ها و بیهودگی و پوچی که های زندگی را از یاد زیر سلطهکه، بدان، سختی
ای است که قدرت میشوند، ببرد، ضرور رابطهسلطها بدان گرفتار میم

سازند. نامیم. هر یک از بیانهای قدرت، نوعی از دنیای مجازی را می
ای که دینهای از خود بیگانه در بیان قدرت، دنیای مجازی را، با آینده

 شود، از راه ارتباط برقرار کردن رابطه میان گسترشجهان پر از عدل می
سازند. ایدئولوژیها نیز دنیای مجازی داد و فساد با آن دنیای آرمانی، میبی

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

 
خوانیم، از ویژگی ای که قدرت میدر برقرار کردن رابطه . نقش مجاز24

گیرد و زاینده ترس و یأس است. یأس است مایه میدیگری نیز که ترس و 
شود. در همانای هستند که برقرار میبه این دلیل ترس و یأس ذاتی رابطه

حال، قدرت در جریان تمرکز و بزرگ شدن، همواره بر ترس و یأس می
باید از قدرت متمرکز در اقلیت کوچک افزاید. چرا که اکثریت بزرگ می

بترسد وخویشتن را ناتوان از رها شدن از رابطه باورکنند و از تغییر رابطه 
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را حزب ترس و یأس می خاطر است که اقلیت مسلطمأیوس باشد. بدین
زیرسلطه، مدام ترس و  -خاطر است که رابطه مسلط خوانند. و باز، بدین

کند. یأس از تغییر رابطه با قدرت به رابطه حق با حق، د مییأس تولی
سان، دو شود. بدینها القاء میاست که در زیر سلطهکارسازترین یأسی 

گر دائم که سلطهکنند. توضیح اینزندگی می« تعادل وحشت»طرف در 
 ر فکر بدهد و دیگر نترسد وتغیی در این ترس است که مبادا زیر سلطه

گر، برخیزد و کارش را بسازد و زیرسلطه، در انتظار زورگوئی بیشتر سلطه
 همواره، دربند ترس و یأس است.

های قدرت قرار، فراوانی ترسها و یأسها و شدت آنها اندازه رابطهبدین      
ل، دهند. برای مثاها را بدست میدر جامعه و نقش زور در تنظیم رابطه

های تهیه فهرستی از ترسها و یأسها در ایران امروز، ما را از گستره رابطه
را نیز بر  کند. در همان حال، شدت تخریب نیروهای محرکهقوا آگاه می

کند. چراکه قدرت فرآورده تخریب است و فراگردی جز ما معلوم می
سازد و، با تخریب ترس و یأس میفراگرد تخریب نیروهای محرکه ندارد. 

ماند که هر افزاید. به بیماری سرطان میشتاب و شدت گرفتن، برآن می
 کند. کند، ترس از مرگ و یأس از زندگی را بیشتر میاندازه پپشرفت می

این قاعده که تخریب در فراگرد خود ترس و یأس را تولید و تشدید      
اندازه گیری قدرت ستائی این یا آن  ای است برایکند، درجا، ضابطهمی

گر بکار بردن بیشترین ، توجیهبیان قدرت. چنانکه مرام استبداد فراگیر
خشونت، بنابراین، ایجاد کننده بیشترین ترس و یأس است. چنانکه سرمایه 

کند، ترس از بیکاری ترین ترس و یأسی که دائمی میلیبرال، عمومی داری
و به حاشیه جامعه رانده شدن و گرفتار یأس حاشیه نشین است. چنانکه 

فقیه القاء کننده ترس از آخرت )نماز را هم باید از  اسالم والیت مطلقه
یم مخالف را ژ)مخالفت با ر« اخروی –ترس دنیوی »ترس خواند( و 

شفقت بودنش القاء میازخشونتی که مطلقا بیگرداند( و ترس محارب می
شود: یأس از مبارزه پیروز بر استبداد جبار بخاطر ترس از خشونت مطلقی 
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خاطر که نظریه اختیار برد. نظریه والیت مطلقه فقیه، بدینیم بکار میژکه ر
. ت)النصر بالرعب(اس مطلق در بکاربردن زور است، نظریه خشونت مطلق

قرار، همانندی که میان خشونت و اسالم، بمثابه آئین خشونت، در بدین
یا والیت مطلقه فقیه است، فرآورده خمینیسماذهان جهانیان شکل گرفته

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

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

 
. عهد شکنی ذاتی قدرت است و قدرت مطلق مطلقا عهد شکن است. 25

ایست که، ماندن در آن، تمرکز و بزرگ چراکه عهد شناسی بقا در رابطه
کند. نه تنها صفت می شدن قدرت، بنابراین، بقایش را ناممکن

هرقدرتمداری عهد شکنی است، بلکه هر بیان قدرتی، بخصوص وقتی بیان 
کند. چنانکه است، ناگزیر، عهد شکنی را توجیه می قدرت استبداد فراگیر

تواند فقیه، آقای خمینی گفت: می در توصیف و توضیح والیت مطلقه
دورتر رفت و  تعطیل کند. و آقای آذری قمی″ احکام دین را نیز موقتا

 تواند توحید را نیز تعطیل کند.امر میگفت: ولی
 

ای راهبر می. ویژگیهائی که شرح شدند، ما را به ویِژگی عمومی رابطه26
 -گررابطه سلطه. در حقیقت، نامیم: مدار بستهشوند که قدرت می

 کهدهد. توضیح اینقرار میزیرسلطه، این دو را در مداری بسته
. رابطه قدرت رابطه میان دو محور است. در این رابطه، یا یکی 2633

مسلط دیگری زیرسلطه و یا هردو، متقابال مسلط و زیرسلطه و یا یکی 
بطه قدرتی، قرار، هر راشوند. بدینبیشتر مسلط و دیگری بیشتر زیرسلطه می

آورند. ای دارد که این دو محور، بوجود مینیاز به دو محور و مدار بسته
بوجود بیاورند، رابطه قدرت پدید نمی هرگاه دو محور نتوانند مدار بسته
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آید. از اینرو، مدار باز، مدار استقالل و آزادی است. در این مدار، دو 
برقرار کنند، وجود ندارند. رابطه نسبی با بی محوری که رابطه قدرت 

 ست.ا ، مدار باز یا موازنه عدمیبا حق مطلق نهایت، بمثابه رابطه حق نسبی
جوید می« نخبه»، رهبری، با مسلط است که صفت . در مدار بسته2632

در «. عامه پسند»امر مطلق، مستبد و مستبد ست: ولیو بر سه نوع ا
که مردم ها است. اال این، باز رهبری با نخبهها بر اصل انتخابدموکراسی

وقتی اندیشه راهنما بیان  شهروندان کنند. در جمهوریآنها را انتخاب می
 است، رهبری با جمهور شهروندان است.استقالل و آزادی

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

هرگاه یک محور مطلقا فعال و محور دیگر مطلقا فعل پذیر باشند، این ● 
کنند، بستهکه این دو محور ایجاد می ثنویت را تک محوری گویند. مداری

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

 برد.  فعالیت حیاتی را از میان می
شتر فعلپذیر و محور دیگر بیهرگاه یک محور بیشتر فعال و کمتر فعل● 

پذیری، ثنویت تک پذیر و کمتر فعال باشند، بنا بر اندازه فعالیت و فعل
 شوند.ناقص خوانده می ناقص و یا ثنویت دومحوری محوری

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

 یابد. وحق استقالل و آزادی را نمی
شود، ساخته می تک محوری . اندیشه راهنمائی که بر اصل ثنویت2634

 فقیه از این نوع است. و است. والیت مطلقه مرام استبداد فراگیر
ناقص و یا دو  تک محوری های راهنمائی که بر اصل ثنویتاندیشه● 

گر استبدادهای غیر فراگیر هستند، شوند، توجیهمحوری ناقص ساخته می
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اند و مرام خویش کرده گراکه احزاب راستیهای قدرت محوری ژایدئولو
 دانند، از این نوع هستند.نیز دینهائی که اطاعت از حاکم را واجب می

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

دارد گوید وقتی کلمه آزادی را نگاه میاندیشه راهنمائی است. هم دروغ می
گوید وقتی مدعی توزیع قدرت کند و هم دروغ میرا قدرت معنی میو آن

شود به ترتیبی که هر فرد سهمی از قدرت را پیدا کند. هم به این دلیل می
آورد و هم به این دلیل که پدید می ای است که مدار بستهکه قدرت رابطه

در این مدار، جبر تمرکز و بزرگ شدن قدرت، اقلیت را مسلط و اکثریت 
داری حاصل رابطه میان دو محور در گرداند. سرمایهبزرگ را زیرسلطه می

 است.مدار بسته
بیان استقالل و آزادی خلق شدنی است.  . تنها بر اصل موازنه عدمی2635

 چنین بیانی اندیشه راهنمای تنظیم کننده رابطه حق با حق است.
قرار، اندازه بسته و باز بودن مدار گویای انواع نظامهای . بدین2636

ها است که بنیادهای جامعه اجتماعی و، در درون آنها، انواع سازماندهی
 جویند. می
ایدئولوژیها و فرق آنها با بیان استقالل و آزادی در سان، انواع بدین    

حیطه شناسائی قرار گرفتند. روشن است که عقیده نه خود دین یا 
است. بر محور مرام ی که باور به آن، دلبستگی به آن و عمل به آنژایدئولو

شوند و در مردم ساالریها رهبری پیدا های سیاسی تشکیل میاست که حزب
 کنند:می
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 فصل دوم 

 جدید در پیدایش مرامها و احزاب سیاسی

است. ها گرفتهساالریاین زمان، بحران دامن احزاب را در مردم     
پیدایش احزاب جدید، با برقرار شدن حق رأی و با عمومیت یافتن این 

( پا به پای همگانی شدن حاکمیت و برخوردار 3حق، همراه بوده است )
رأی دادن، روابط قوا و تضادهای جدید « قانونی توانائی»شدن همگان از 
اند که در سیاسی را بوجودآورده  –های مرامی اند و تمایلمنافع پدید آمده

(. پیدایش 2سازند )مجموع، دو تمایل عمومی راست و چپ را می
در آغاز، منتخبان است: احزاب، سبب تحول رابطه ملت با دولت نیز گشته

بودند و سرانجام جانشین قدرت او  ملت، نمایندگان او در پیشگاه شاه
اعتبار ها بدان گرفتارند، به دلیل بیشدند. در زمان حاضر، بحرانی که حزب

ها ها از مردم و یکسانی جستن آنها و به دلیل جدا شدن حزبشدن مرام
ها و به دلیل دلیل ناتوانی در یافتن راه حل با قدرت و به دلیل فسادها و به

برند ها در اختالف بر سر قدرت، اصول راهنمائی را از یاد میآنکه حزب
ساالری هستند و به این دلیل که نخبهکه ترجمان وحدت ملت و بقای مردم
شمارند و جامعه را از پرداختن ای میهای سیاسی، سیاست را فن پیچیده

ساالری میکنند و حزب ساالری را جایگزین مردمصور میبه آن، ناتوان ت
ها کمتر از کنند و حزبنقش روزافزون پیدا می« افکار عمومی»کنند، 

 گی کنند.های اجتماعی نمایندتوانند از گروهسابق می
است: نظری که مردمرو، میان دو نظر، نزاع فکری تجدید شدهاز این     

کند و نظری سر و ناشدنی تصور میها، تنی بیساالری را بدون وجود حزب
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ساالری گمان ها در پوشش مردمها را عامل استمرار استبداد نخبهکه حزب
 برد.می

اند، از جمله ها بودهها ترجمان یک رشته دوگانگیقرار، حزببدین      
ها، یکی این ثنویت است: بدون وجود احزاب، نیاز مردم به رهبری آن

های جامعه، به ها و نیز قشرها و طبقه(. پس اگر گروه1شود )نمیبرآورده 
های سیاسی، تشکل پیدا نکنند، نمایندگانی که ها نگروند و در سازمانمرام

توانند اکثریتی را بوجودآورند که ترجمان اراده اکثریت گزینند، نمیبر می
پناه بردن به  ماند و چاره جز،جامعه باشد. لذا، کار اداره جامعه مختل می

 ماند. مستبد نمی
ها چگونه تحول کرده است نخست بنگریم که مردم کیانند و نقش آن     

 ها، براستی ساالری با مردم است؟ ساالریو آیا در مردم
 
 ساالری هستند:. مردمی که آفت مردم3
 

ها، به مطلق میل کنند، بندیها میان گروهاین واقعیت که اگر، اختالف     
هائی که برجا هستند، آشکار شوند را تجربه، بر ملتها متالشی میجامعه
افتند که بیانگر است. هم اکنون، هر جا، اصول راهنمائی از ارزش میکرده

کشد و بسا توحید تشکیل دهندگان یک ملت هستند، کار به جدائی می
سان، انجامد. بدینهست که کار جدائی به جنگ و کشتارهای مهیب می

شود و به فساد های گذشته میحزب گرائی مطلق، همان فرقه گرائی دوران
های جانبدار مردمها، حزبساالریرو، در مردمانجامد. از اینو تباهی می

کنند. ساالری، ابراز وفاداری میساالری، ناگزیر به اصول راهنمای مردم
 (4شود )نیز وجوب پایبندی به این اصول قید می در قانون اساسی

گشتند و ساالری قرار، تا وقتی مردم تمام افراد یک ملت تلقی نمیبدین     
های صاحب بندیگشت و حاکمیت از گروهاز آنِ تمامی افراد ملت نمی
های مردم در «شریک» شد و پس از آن، از قدرت به جامعه منتقل نمی
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کرد. با رها ساالری تحقق پیدا نمیگشت، مردممیحاکمیت، خلع ید ن
کند، باید از ساالری تحقق پیدا نمیشدن مردم از شرکای داخلی، مردم

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

دهد که در شوند، وقتی آزادی این معنی را نیز میمی حاکمیت عموم مردم
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 

دهد که هیچ قدرت خارجی، شریک مردم یک کشور این معنی را نیز می
 یست، بنابراین:ها بر خود ندر حاکمیت آن

 
شود که هرگونه تبعیضی میان ساالری وقتی تمام و کمال برقرار می. مردم3

و آنها که « نخبه»ثروت و  و بی افراد جامعه )از زن و مرد و با ثروت
خوانند و داشتن و یا نداشتن این یا آن قومیت و...(  را عوام می« هانخبه»

یابند ها، هر روز بیشتر از روز پیش، در میانساناز میان برخاسته باشد. 
ساالری، رو، در مردمها خالی باشد. از اینپیامی حق است که از تبعیض

آید که بخواهد از مردم مشروعیت بستاند و دست هیچ رهبری در وجود نمی
کم بخشی از پیامش، خطاب به تمامی ملت نباشد. هر اندازه مسائل 

های ها و راه حلاسیت جامعه نسبت به مشکلتر شوند و حسهمگانی
های سیاسی های راهنما و بیانپیشنهادی بیشتر باشد، آن بخش از اندیشه

کند. وقتی که خطاب به جمهورمردم است، کم و کیفت بیشتر پیدا می
افتد و های اساسی رویارویند، آن رهبری پیش میتمامی جامعه با مشکل

ها برای مسائل جمهور مردم د، که راه حلآورحمایت جامعه را بدست می
ساالری های سیاسی و مردمقرار، بحرانی که حزبکند. بدینپیشنهاد می

های ها از تحول عمومی جامعهبدان گرفتارند یکی به دلیل عقب افتادن آن
(، 5روند )ها از میان میهای اجتماعی حزبخود است. در این تحول، پایه
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های طبقاتی و  . حال آنکه احزاب دربند مرزبندیشوندمسائل عمومی می
 اند.قشربندی اجتماعی پیشین مانده

 
هائی از جامعه هستند ها هنوز بیانگر وجود، بخش. با وجود این، حزب2

ها و تودهنخبه»ای، به اعتبار شود. افراد جامعهها مردم گفته میکه به آن
ها و ها و هدفمعرفت و به اعتبار مرامها و به اعتبار و به اعتبار طبقه« ها

 شوند:ها، در دو دسته مردم، از یکدیگر جدا میبه اعتبار روش
های گوناگونی را «ساالری»ها ، جامعهتک محوری . بر اصل ثنویت233

دولت ساالری، اند: نژاد ساالری، قوم ساالری، نخبه ساالری، به خود دیده
ملت ساالری، طبقه ساالری، ایل ساالری، قشون ساالری، دین ساالری، 

 ساالری، حزب ساالری و ...  علم ساالری، ایدئولوژی
اند، ها از میان نرفتهساالری در غرب، این ساالریبا استقرار مردم     

اند و ها به خود دیدهساالریهائی که مردماند. آفتهای کوچکی شدهاقلیت
اند، ملت ها شدههای سخت در آنها و یا ایجاد بحرانسبب تعطیل آن

( و نژادساالری مطلق )نازیسم( و طبقه ساالری ساالری مطلق )بناپارتیسم
ی(. در این ساالر6اند. )ساالری مطلق بوده مطلق و حزب و ایدئولوژی

 اند:شدهها، مردم به دو نوع  تقسیم می
ملت ساالری مطلق به نام مردم )اکثریت( به مخالفان قدرت حاکم حق ● 

 اند؛دادهاظهار وجود نمی
یافته است که نژادهای در نژادساالری مطلق، نژاد برتر حق آن را می● 

نژاد برتر را حذف کند. و یا حتی به نام « فضای حیاتی»پست و مزاحم 
 پاکسازی نژاد، عناصر ناپاک را حذف کند؛

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

 های خود از عناصر خارجی هستند؛ بشمارند و جانبدار پاکسازی ملت
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شدند، های میرنده باید حذف میهدر طبقه ساالری مطلق، نه تنها طبق● 
 (7) آمد: استالینیسمبلکه در طبقه زینده نیز باید پاکسازی به عمل می

توانستند و هنوز بهترین کاری که می« هاتوده»در نخبه ساالری مطلق ● 
های کنونی، نخبه گرایان، ساالریتوانند بکنند، اطاعت است. در مردممی

ها را به رأی دادن محدود میشناسند و وظیفه آننیازمند رهبر می مردم را
 شمارند. 

 است.  وقتی« رهبر والیت مطلقه»مطلق ترین شکل نخبه گرائی      
در « رهبر»و « رهبر»گزیند، ملت در را بر می« رهبر»اکثریت جامعه این 

 (.8شوند )ملت بیان می
ل حزب ساالری، محدود کردن فعالیت سیاسی و ترین شکهمگانی● 

است که گاه صورت قانونی نیز به  دسترسی به قدرت، به احزاب سیاسی
را برقرار می« ساالری»در عمل این « نظام حزبی»گیرد و اغلب خود می

« الیگارشی»شود، کند. حزب ساالری چون با نخبه ساالری ترکیب 
ساالری را شکلی شود و مردمساالری میآورد که آفت بزرگ مردمبوجود می

 گرداند.محتوا میبی
ساالری که هم اکنون نیز در دین ساالری روزگار پیش از استقرار مردم● 

 ساالری جای خود را به ایدئولوژیهائی وجود دارد، در مردمجامعه
پیش از فرو پاشیدن رژیم های کمونیستی،  ساالری سپرده است. تا

شه لنینیسم برترین اندی –کرد که مارکسیسم تبلیغ می« اردوگاه سوسیالیسم»
از « اردوگاه»شود. وقتی سیاسی و علم ناب است و در جهان مستقر می
را زی «تاریخ پایان یافت»میان رفت، جانبداران لیبرالیسم مدعی شدند 

 (.3ساالری و لیبرالیسم پیروز شدند )مردم
ساالری توجیه گر استعمار قدیم و جدید شد و هنوز نیز  علم و ترقی● 

عامل مهم از عوامل توجیه کننده سلطه یکی بر دیگری است. در درون 
آید: ضرورت حکومت ها نیز، به کار رقابت بر سر قدرت میساالریمردم

 جاهل!عالم بر 
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ترین شکل قدرت ساالری دوران ما، سرمایه ساالری است. اما همگانی● 
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

ا است. . های دیگر، اصل بر روابط قوبا جامعه ساالریهای دارای مردم
و انواع گروه« های فشارگروه»و « های قدرتگروه»ها، در این جامعه

اند. در تمامی این ساالریو غیر مجاز )مافیا(، بوجود آمده ها، مجازبندی
های جامعه و ها، یا در واقعیت اکثریت زورمدار جامعه بر اقلیت یا اقلیت

یا قدرت حاکم، به نام اکثریت  شود وهای دیگر مسلط مینیز جامعه
 برد.نزدیک به تمام جامعه، زور به کار می

روند، اما با ها اقلیت بشمار میساالریدر مردم« مردم»هر چند این      
گرفتار شدن احزاب به بحران، عامل تبدیل بحران رهبری به بحران عمومی 

 توانند شد. بخصوص که:ساالری میمردم
ها(، در نوع دیگری از مردم، اکثریت انواع )اقلیت . نوعی از مردم232

 کنند:نابسامانی ها را القاء می
ساالریکنند: در مردممنافق مسلکان که در جامعه ایجاد اختالف می● 

های های متعدد در احزاب و پراکنده کردن جامعه در حزبها، انشعاب
نگونه مردم ساالری، کار ایکوچک و مشکل کردن اداره جامعه در مردم

تواند سرنوشت اداره هائی که رأی درصد کمی از مردم میاست. در جامعه
ساالری میهای بزرگ مردمکشور را تغییر بدهد، منافق مسلکان آفت

اند، از این آفت ساالری را برقرار کردههائی که تازه نظام مردمشوند. جامعه
 برند.بیشتر رنج می

قاضی پندار و گفتار و کردار دیگران می مردمی )اقلیت ی( که خود را● 
کنند تا که همواره  نقش برکشیدن و  رو میکنند و این کار زشت را از آن

یا بر زمین زدن فعاالن سیاسی را از آن خود کنند.  روشن است که برای 
خورند. برای مثال، دیروز به هر ایفای این نقش، نان را به نرخ روز می

می زدند و امروز « لیبرال»آورد، برچسب میان میکس از آزادی سخن به 
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افتد، آزادیخواه مییابد و مقبول میکه آزادی تعریف بایسته خود را می
خواهی را کنندو هر آزادیخواه میشوند و هر کس را خواستند آزادی

نیز از آفت های بزرگ مردم« مردم»خوانند! این نخواستند، مخالف آن می
را زالل سیاسی را که بدون آن، شرکت مردم در مدیریت ساالری هستند. زی

برند و به ها از میان میشود، به ابهام گستریجامعه خویش میسر نمی
های قدرتمدار در اداره امور مردم، کمک میبندیجانشین مردم شدن گروه

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

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

گردانند. درمردمکار تصمیم گرفتن و رأی دادن را بر مردم مشکل می
ما در شود. اساالری میآفت مردم« مردم»های نوپا، رفتار اینگونه ساالری
ساالری دیرپا است، فکرهای جمعی جبار، اغلب، در  هایی که مردمجامعه

اسی، و هر قالب هراس و ستیز )کمونیسم ستیزی و هراسی، اسالم ستیزی
ستیزی و هراسی، ایجاد هراس از سیل مهاجران و تحول ستیزی  تروریسم

کر جمعی جبار در موافقت با این و آن جنگ، سازند. فو هراسی و...( می
گری و چنگ در حمایت از این و آن متجاوز، در توجیه این و آن سلطه
(. اینگونه 31انداختن بر حقوق ملتها، کار همه روز این جماعت است )

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

ردم است: استبدادیان م« مردم»نیز کار دیگر این  القای ترسهای دیرپا      
های دارای ساالری نروند. اما در جامعهترسانند که به جانب مردمرا می

های انتخاباتی ساالری نیز، ترساندن از ابزار مهم برد و باختنظام مردم
ها و ناتوانی اهل اعتبار شدن ایدئولوژیاست. در حال حاضر، به علت بی

ترین وسیله کار در ها، ترساندن مهمها برای مشکلافتن راه حلسیاست دری
است. مبلغان تمایلهای غرب، بویژه، بهنگام انتخابات شدهساالریمردم
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یسم انتگر»و  های راست، افزون  بر تیز کردن آتش ستیز با تروریسم
مهاجران غیر »، از ناامنی و خطر آشوب و حاشیه نشینها و  «اسالمی
کاری، کاهش درآمدها، از دست رفتن های چپ از بیو تمایل« قانونی

که براستی معلوم ترسانند. نتیجه اینامتیازهای اجتماعی بدست آمده، می
 نیست در حکومت سهم ترس بیشتر است یا مردم؟

آورند و یت ی( که وسائل ارتباط جمعی را به اختیار در میمردمی )اقل● 
شوند. این با برقرار کردن انواع سانسورها، مانع اظهار شدن علم عالمان می

سازند. به همان نسبت که بحران مردم، به قول خودشان، افکار عمومی می
شود، تر میگیرد و نقش افکار عمومی تعیین کنندهها شدت میحزب

 شود. بخصوص بگاه انتخابات.تر میافکار عمومی روزمره «تولید»
و جامعه « علمای اخالق»و « روحانیان»مردمی )تمامی کسان از ● 

و در جامعه شناسی جدید نیز ساحران نام گرفته شناسان و ...( که در قرآن
یت جامعه زور را ها است. در اکثرانواع فریفتاری« تولید»اند و کارشان 

ها که به ساالری، آنهای دارای نظام مردمباورانند و در جامعهاصیل می
دانند، اقلیت دهند و بنای زندگی را بر آن نمیروابط قوا اصالت نمی

است که درصد بزرگی از شرکت در مسئولیت کوچکی هستند. نتیجه آن
در »است که ینکنند و استداللشان ااداره امور خویش، شانه خالی می

هایی در جامعه«! روابط کنونی قوا، رأی دادن و رأی ندادن مساوی است
، از موانع بزرگ و در اند، باور به اصالت زورکه این نظام را پیدا نکرده

 ساالری است.ترین مانع استقرار مردمواقع بزرگ
کنند. در را از آن آگاه نمیدانند اما جامعه مردمی )اقلیتی( که حق را می● 

ها که به سبب شود. غیر از آننتیجه، جامعه در انتخاب، دچار اشتباه می
نیز « سالمت مآب»کنند، مردمی شرکت در قمار قدرت حق را کتمان می

خواهند وارد خیر و شر بشوند، حق را، درجا و موقعی هستند که چون نمی
نیز از آفت های « مردم»فتار این کنند. رکه باید اظهار کرد، ابراز نمی

 ساالری است.بزرگ مردم
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هایی بندی. نوعی از مردم که به قدرت مالی و یا سیاسی و ایجاد گروه231
در مقیاس جهان والیت جمهور مردم را اگر نه مختل، دست کم محدود 

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

بینند. در زمان ما، این )اکثریت بزرگ( بخود و نمیر را نیز روا نمی
ها هر یک به ها و دولتاند و ملتها را بوجود آوردهماوراء ملی« مردم»

ها، اگر نه تمامی حاکمیت، شوند. در جامعهها نمیتنهائی، قادر به مهار آن
است.  وجود این اقلیت که « مردم»، در دست  این بخش بزرگی از آن

و امروز بسیاری  قدرت را در دست دارد، بود و هست که دیروز مارکس
ها، دیکتاتوری طبقه سرمایهساالریاست که مردمدیگر را بر این نظر کرده

 (.33دار هستند )
میان برخاستن تبعیضها و از ها و فرصتساالری به برابری امکانمردم     

یابد. اما، دست باال را در روابط قوا داشتن، جوید و بسط میها استقرار می
ها غیر ها شوند. این تبعیضکند که مردمی در پی انواع تبعیضایجاب می
های نوع اول، هستند. در واقع در نظام اجتماعی بر اساس روابط از تبعیض

مت های تشخصص و تبعیض پدید قوا، در تمامی قشرهای اجتماعی، عال
سازند. در این نظام تر میتر و مادونها را مافوقآیند و افراد و گروهمی

ها، استکبار جستن است. اجتماعی، سمت و سوی فعالیت افراد و گروه
 است که:نتیجه این

کوشند حساب خود را از حساب جامعه جدا کنند و خود را مردمی می -
ترین شیوه جدا کردن حساب خود از بشناسانند. رایج های جدابافتهتافته

 ها و ... استحساب جامعه، دست انداختن مردم و نادان خواندن آن
شوند که از راه هایی نیز پیدا میدر جریان استکبار جستن، گروه -

آورند و یا به سراغ استفاده استکبارجوئی، پای قدرت خارجی را به میان می
نهد.  گاه تا خیانت به ملت روند که بیگانه در اختیار میهائی میاز امکان

روند. استفاده از سیاست خارجی در امور داخلی، و کشور خویش پیش می
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ها، به رواج ساالریبخصوص بهنگام انتخابات، اینک در تمامی مردم
های انتخاباتی و غیر انتخاباتی نیز، از رهگذر است. تأمین بخشی از هزینه

المللی، مرتب بر  ملتها آشکار یرون افتادن این و آن افتضاح بیناز پرده ب
آنکه چنین فسادی نقطه پایان پذیرد. خیانت به ملت در جامعهشوند بیمی

مالی در کشورهای مسلط  –و پدید آوردن اختاپوس سیاسی  های زیر سلطه
ساالری که مردم اندو در شمار آفت های بزرگی شده « عادی»نیز امری 

 است. بدان گرفتار گشته
این امر که مردم  )اکثریت بزرگ جامعه( خواهان تغییر  سلطه اقلیتی ● 
شوند که، با استقرار استبداد، مانع خود انگیختگی جامعه و اعضای آن می
سو، امر واقع مستمر شوند، در ایران و از آغاز قرن بیستم میالدی بدینمی

)مشروطیت،ملی کردن  نوبت، پس از سه جنبش همگانیبوده است. سه 
( در کشور خود، دولت حقوقمدار هنوز شکل ،انقالب اسالمینفت

 است.نگرفته، از میان برخاسته
اراده ها وجود دارند که اگر بندیها نیز، انواع گروهساالریاما در مردم     

ها تحمیل نکنند، دست کم، در عمل، شریک خود را تمام و کمال به جامعه
 بندی ها، عبارتند ازحاکمیت مردم هستند. مشهورترین این گروه

های سیاسی و مالی که میان سیاستمداران و کارفرمایان بندیگروه -
 اندکشورهای مختلف پدید آمده

 های فرماسونیبندیگروه -
 هاالبی -
 مافیا -
 های دینی و فرقوی و ... تشکل -

آورند که سیاست کشورهای ها اختاپوسی را بوجود میاین گروه بندی    
 دهند. مختلف را، دست کم، تحت تأثیر قرار می

های فوق هر نظام سیاسی، از جمله، سان، بخاطر عمل گروه.  بدین234
ساالری، و بسا هر نظام اجتماعی در معرض فساد است. بسیارند آنها مردم
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ها است. زیرا همواره اقلیتترین دروغساالری بزرگگویند مردمکه می
کنند و ها حکومت میهائی که برشمردیم، بر اصل روابط قوا، بر جامعه

ی سازند و به تخریب مبانها را برده قدرت میبینیم جامعههمانطور که می
(. پس هر نظام اجتماعی که باز و تحول 32کنند )حیات طبیعت وادار می

پذیر نباشد، بیراهه فساد را تا انتها خواهد رفت و منحل خواهد شد. بدیهی 
را به  شود و جهت و مسیر اصالحاست که همواره اقلیت کوچکی، امام می

 کند.جامعه پیشنهاد می
ها و در همه تاریخ، اقلیت کوچکی کار پیشنهاد چرا در همه جامعه     

گیرند؟ زیرا جامعه در اند و میهای انجام شدنی را بر عهده گرفتهاصالح
سازند که در آن، همواره زید. بنیادها نظامی را میبنیادهای اجتماعی می

بینند. در نتیجه، در بخشی از مردم سود خود را در بدون تغییر ماندن آن می
 شود: نظام، جامعه به سه بخش میهر 
 یابد. بخش مخالف تغییر یعنی اقلیتی که نظام را به سود خویش می● 
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 . 
شود که بخش سوم ، بخش  دوم  جامعه را ییر وقتی ممکن میتغ     

. آیدکند و جامعه، در اکثریت بزرگ خود، به حرکت در میفعال می
ط ، در روابط مسلاین بخش فرآورده چند و چون بکاررفتن نیروهای محرکه

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

کند )از راه صادر کردن و یا گیرد و بخشی را حذف میشوند، بکار می
شود. این بخش ماند که نه جذب و نه حذف میتخریب( و بخشی نیز می

نیروی مخالفی بدل میکند، به که در نظام اجتماعی محل عمل پیدا نمی
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
قرار، اگر بخش مخالف تغییر بتواند با حذف نیروهای محرکه افتد. بدین

ن ر واقع بانی تکاثر و شتاب گرفتتغییر نگاه بدارد، دنظام اجتماعی را بی
است. فسادها در فراگیر شدن و ویران کردن پایه های حیات جامعه گشته

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

ردمی جانبدار حق نباشند و با اگر مشود: سازی. قاعده عمومی این می
 (. 34) شودفاسدان مبارزه نکنند، فساد عالمگیر می

گشتن در در درون و با بیرون،  رو است که با گرفتار رابطه قوااز این      
اند. هنوز نیز این دو تمایل وجود ها، دو تمایل بزرگ پیدا شدهدر جامعه

هایی هستند که در های سیاسی، تشکلها، حزبساالریدارند.  در مردم
کوشیم با مطالعه تحول کنند. مییکی از این دو تمایل بزرگ جا پیدا می

ها، از پیدایش تا امروز، تغییرهایی را شناسائی کنیم که در نقش آنحزب
 اند:ها، در رابطه ملت با دولت، پدید آمده

 
پیدایش و تحول های راهنما و . پیدایش و تحول اندیشه 2

 حزبهای جدید:
است که اقلیت از خاصه های مرحله گذار دورانی به دورانی، یکی این     

کند. جانبدار تغییر اکثریت بزرگ کارپذیر جامعه را با خود همراه می
های سیاسی از است که جریان پیدایش و تحول اندیشهخاصه دیگرش این

یل پیدا شدن این دو خاصه اینگیرد. دلجریان تحول اجتماعی، پیشی می
کند. را پیدا می جذب نیروهای محرکه است که جامعه رشد یاب، توانائی
باز داشتن  -3شوند و بکار میافتند، چون نیروهای محرکه حذف نمی

شود. رابطه آینده باردار امیدها می -2شود جامعه از تحول ناممکن می
توان زمان حال کند. دیگر نمیمیان سه زمان گذشته و حال و آینده تغییر می
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تصوری است که به اندیشه و عمل در  را ادامه گذشته گرداند. این آینده
کنند: اینرو، جای دو دسته مردم تغییر میدهد. از اینزمان حال معنی می

مخالف تغییر انتقاد شود و اقلیت بار اقلیت جانبدار تغییر رهبری کننده می
کند. و از آن جا که پیشنهاد کننده و جامعه از جانبداران تحول پیروی می

های سیاسی این یا آن تغییر، نیاز به این یا آن تصور از آینده دارد، اندیشه
 جوید.از تحول پیش می

ای را پیشنهاد کند؟ در تواند تحول همه جانبهاما کدام اندیشه می     
سو، ساالری بدینای سیاسی که از دوران تحول از استبداد به مردمهاندیشه

های مردمبینی هر یک یکچند از آفتاند که بنگری، میپیشنهاد شده
ها را اند. هنوز نیز اندیشه سیاسی که تمامی آفتساالری را بیشتر ندیده

است. ها راه حل پیشنهاد کند، ارائه نشدهمسئله بداند و بکوشد برای آن
است که ساالری اینهای دارای نظام مردمدلیل وجود بحران کنونی جامعه

ها وجود مسائل وجود دارند و اندیشه راهنمای در بردارنده راه حل آن
های مسلط ندارد. این اندیشه چرا وجود ندارد؟ زیرا در این زمان، جامعه

جذب کنند. آینده باردار امیدها نیست، را  توانند نیروهای محرکهنیز نمی
ها است. در نتیجه، اقلیت مخالف تغییر رهبری و اقلیت حامل یأس

کنند و این گذشته است که دارد عصر طالئی و جانبدار تغییر انتقاد می
اندیشه  است که بر اصل ثنویتتر اینکند. دلیل بزرگآرمانی جلوه می
توان ها راه حل پیشنهاد کند، نمیواند برای تمامی آفتراهنمائی که بت

ها به تبعیضها است. اگر ذهنکه ثنویت خود ترجمان تبعیضجُست. چرا
گشت. پس بر نمی شد و اصل راهنمادادند، ثنویت پیدا نمیها اصالت نمی

عقل دید  توان به چشمساالری را نمیاصل ثنویت، تمامی آفت های مردم
و برایشان راه حل پیدا کرد. و اگر دو دلیل باال وجود دارند، به این علت 

های مسلط از این تحول است که  تحول همه جانبه بایسته است و جامعه
 ترسند.بسیار می
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ها و آفتبرای اینکه اندیشه راهنمائی  به آدمی امکان دهد همه مسئله     
شناسائی و برایشان راه حل پیشنهاد کند، باید سان که هستند، ها را همان

ها  و مشکلها در معرض دید و بگردد تا که آفت اصل راهنما موازنه عدمی
شناسائی جمهور مردم قرار گیرند.  گروه پیشرو، به یمن این اصل راهنما 

یابد که به جامعهت را میو در پی برقرارکردن توحید اجتماعی، آن موقعی
ها انذار دهد: اگر تغییرها بایسته در مقیاس جامعه جهانی به انجام نرسند، 

مسیر تخریب را تا نابودی طبیعت و انسان، خواهند پیمود.  نیروهای محرکه
ح و راه ها را طرتمامی آفت قرار، نباید جای شگفتی باشد اگر قرآنبدین

، بیان از (. زیرا بر اصل توحید35ها را نشان داده باشد )خالصی از آن
( قابل شناسائی می36ها )ها و آفتشود و مشکلدروغ پاک و حق می

شوند. بیان حق محک اجتماعی دیگر دارد و آن از اعتبار انداختن اسطوره
ز آنها و همه سنتها و عرف و عادتها اها و آزاد کردن جامعهها  و خرافه

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

ها و  برجا ماندن سنتهای در اسطوره سازی و تولید خرافهنقش بزرگی 
گیر در استقالل و آزادی کند، اینک، بکار رشد پیقدرت فرموده، پیدا می

ها است. از ها کارشان توجیه تبعیضآید. اما اسطورهو بر میزان عدل می
 دای بخواهند تبعیضی را از میان بردارند، بایرو هر نوبت که در جامعهاین

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

اش با هستی، )از برداشت از انسان و حقوق و مسئولیت های آن در رابطه
ها هستند، ها که ترجمان تبعیضجمله با طبیعت( حاصل نشود، اسطوره

رسد، در دو تمایل چپ و می مانند. و وقتی نیز تحول به انجام می برجا
سازند. وقتی جامعه در حال شوند که اسطوره میراست، مردمی پیدا می
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های ضد تحول، اقلیت تغییر است، جماعت سازنده و پاسدار اسطوره
ای خیالی ها که آیندهشوند. در عوض، پیشاوری آنای میافراطی توان باخته

گیرد. و کنند، اقلیت افراطی ضد تحول قوت میسازند و اسطوره میمیرا 
های  این از آن جا که اسطوره سازی با گرایش به افراط مالزم است، خاصه

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

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

های بشری قرار، در دو تمایل چپ و راست که از دیرگاه، در جامعهبدین    
(، دو حزب، اسطوره ساز و اسطوره باز و افراط گرا 37اند )وجود داشته

اند و هنوز نیز قرار گرفتههای چپ و راست، قرار میدو انتهای تمایل در
 دارند.
های کوتاهی افراطیهای مختلف، در دورهدر حیات تاریخی جامعه      

ها را از اند و جامعههای چپ به حکومت رسیدههای راست و یا افراطی
ساخته و گاه های درونی و بیرونی ویرانگر تحول باز داشته و گرفتار جنگ

اند. قوت گرفتن و به حاکمیت رسیدن افراطیها پایان بخشیدهبه عمر آن
ها و وجود بحران فکری و فقدان ها بستگی مستقیم به فراگیر شدن ترس

قرار، در استبدادها، خواند. بدیناقلیتی است که جامعه را به راه رشد می
ها . به سخن دیگر حزباند و هنوز نیز وجود دارندداشتهها وجود میحزب
ساالری بوجود آمده باشند. بلکه در های اجتماعی نیستند که با مردمپدیده

های فلسفی و سیاسی و پی تغییر در طرز فکر دینی و پیدا شدن اندیشه
منزلت جستن انسان و تغییر روابط اقتصادی و اجتماعی و نگرش در 

ساالری سازگاری داشته ماند که با مردطبیعت و زندگی، احزابی پیدا شده
 اند:
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 (:31الف. تغییرها در اندیشه راهنما )
ها از ملت شدند به برداشتتغییرها در اندیشه راهنما، در آغاز راجع می      

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

 .های دیگر، ترقیانسان با دین، رابطه ملت با ملت
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 
ین از دجدائی بنیاد »آوردن حقوق بشر و پیدا شدن و قوت گرفتن فکر 

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

 دینان، قهر در کار بیاورد )پایان سلطه انتگریست ها(.از بی
، فرد اصالت جُست: جامعه برای فرد است 38از نظر فلسفی، در قرن      
رد برای جامعه نیست. هر فرد ارزش خویش را دارد و نمی پذیرد دیگری و ف

بر او مسلط باشد و آزادی فرد و برخوردار شدن وی از حقوق خویش در 
ای آزاد و در اداره امور جامعه، بنابراین در گرو آن است که عضو جامعه

اداره دولت شریک باشد. پس دولت محل اشتراک و نه دستگاه سرکوب 
کند. آزادی فرد، از رهگذر شرکت او در اداره دولت تحقق پیدا می است و

کند مگر به تغییر رابطه شرکت فردها در  اداره دولت، تحقق پیدا نمی
شدکه فوق ملت و ای باور میدولت با ملت. دولت که تا آن زمان قوه عاقله

قیم ملت صغیر است، معرف ملت و خدمتگزارش گشت. بدیهی است وقتی 
کرد. انسان مسلط جست، رابطه او با طبیعت نیز تغییر میاصالت میفرد 

بر طبیعت و انسان فعال و طبیعت کارپذیر جایگزین طبیعت فعال و انسان 
ماند جز گشت.  به سخن دیگر، رابطه همان رابطه قدرت میکارپذیر می

گشت. )انسان( مسلط و مسلط )طبیعت( زیر سلطه می که زیر سلطهاین
 اینک درچه وضعیت بود اگر رابطه قوا توان تصور کرد محیط زیستمی
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شد و غربیان و شرقیان با طبیعت رابطه حقوقمند با اصل شمرده نمی
 کردند. حقوقمند برقرار می

های استقالل و آزادی و رشد و دولت را اصلاز نظر سیاسی، محتوای      
هائی کرد: آزادیطرفی در قبال انواع باورهای مقبول افراد ملت،معین میبی

ها و آزادی از نوع آزادی انتخاب کردن و آزادی تشکیل احزاب و اجتماع
ساالری جدائی ، از مردموسائل ارتباط جمعی و استقرار حقوق انسان

هایی آزاد شدن فرد، در گرو آزادی از دولت و در جامعهاپذیرند. در جامعهن
های دیگری آزاد شدن فرد به در دست گرفتن حکومت و آزاد کردن زیر 

 کرد.( معنی پیدا می33ها )ها از سلطه مسلطسلطه
شد. از نظر اقتصادی، لیبرالیسم سیاسی با لیبرالیسم اقتصادی همراه می    

شدند. ، این دو از یکدیگر جدائی ناپذیر دانسته می38دوم قرن در نیمه 
ها، تحقق سود جمع را در تحقق نظام صنعتی مانع رشد بود و فیزیوگرات

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

ساالری، در وجدان جست. وقتی اصول راهنمای مردمتعدادهای فرد میاس
شد، ارکان مردم جای گرفتند و ثنویت دو محوری، اصل راهنما همگانی

 ساالری استقرار پیدا کردند. 
رن ق بند، سبب پیدایش انبوه کارگران فقیر دراما لیبرالیسم اقتصادی بی   

شد. پیدایش قشرهای اجتماعی جدید که گرفتار فقر بودند و در  33
ها های سیاسی و این اندیشهداشتند، اندیشهسرنوشت خویش دخالتی نمی

 های چپ را پدید آوردند. ایدئولوژی
ساالری یا در کشورهائی پا از نظر موقعیت در جامعه جهانی، مردم     

قالل و ( و یا مبارزه بر سر استنگلستانگرفت که موقعیت مسلط داشتند )ا
رو (. از اینساالری یکی شدند )آمریکاآزادی با مبارزه برای استقرار مردم

ساالری و به طریق اولی ملت استقالل، به مثابه یکی از اصول راهنمای مردم
هایی ل پیدایش گرایشگرائی معانی گوناگون پیدا کرد و این معانی از عوام
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از شوونیسم تا میهن دوستی و از آن  تا انواع جهان وطنی گشتند. این 
ای از کشورها با مردمهائی را پدید آوردند که در پارهها، حزبگرایش

ساالری سازگار نبودند و در سالهائی از قرن بیستم، به عمر آن پایان 
 ، ایتالیا، اسپانیا و ...( بخشیدند )آلمان

اینک بر اساس تمایلی که، در رابطه با دولت و ملت و دین و نظام     
گرائی و و نخبه اجتماعی و استقالل و آزادی و رشد و عدالت اجتماعی

گرائی و قدرت و فرد و جمع و انتخاب )بخصوص حقوق اکثریت و توده
های جدید را دسته بندی میو انقالب، حزب الحاقلیت( و اشتراک و اص

 کنیم:
 

 های سیاسی از راست افراطی تا چپ افراطی:ب. حزب
ساالری راست و چپ، جانبدار استبداد های ناسازگار با مردم. حزب3 

 ، نزد هر دو دسته ثنویت تک محوریاند و هستند. اصل راهنمادولت بوده
گر های گوناگون را مرام خود کرده و آنها را توجیهبود و هست. ایدئولوژی

ها، در غرب امروز، حکومت کنند. این حزباند و میعمل خویش کرده
هاشان اند. اما حزباز میان رفته و نازیست کنند. دولتهای فاشیستنمی

نخست در غرب اروپا دیکتاتوری  های کمونیستارند.  حزبوجود د
های کمونیست ( و سپس در شرق اروپا، دولت21را رها کردند ) پرولتاریا

 والیت»از میان رفتند. اما در بقیت جهان، هنوز بر سر کارند: در ایران 
است و سوریه، این و در عراق، دولت بعثیها سرنگون شده« فقیه مطلقه

است. در چین، حزب کمونیست دولت کار را به جنگ داخلی کشانده
م اقتصادی را با لیبرالیس مائوئیسم – استالینیسم –لنینیسم  –مارکسیسم 

 است. سازگار کرده
ا، در رابطه با دولت، دو تمایل عمومی وجود دارند: هساالریدر مردم    

های اقتصادی جانبداران دخالت دولت در سازمان و سامان دادن فعالیت
ه و مخالفان دخالت گسترد و تأمین اسباب رشد با رعایت عدالت اجتماعی



58 
 

و « ائیاروپ کمونیست»دولت. گرایش اول بنوبه خود به دو گرایش یکی 
 شوند. دیگری سوسیال دموکراسی تقسیم می

گرا را های راستهای راست جانبدار نظر دوم هستند و حزبگرایش   
های های چپ طرفدار نظر اول هستند و حزباند. گرایشبوجود آورده

اند. هنوز جانبداران دخالت دولت دو گرایش گرا را بنیاد گذاشتهچپ
میانه رو و مخالفان آن نیز دو گرایش رادیکال و میانه رو را می رادیکال و

 سازند:
گوید دولت باید بگذارد فرد به اختیار خویش تمایل محافظه کار می -الف 

دهد بها می« آزادی از دولت»استعدادهایش را رشد دهد. این تمایل به 
(23) 

ر یک ها و نیز دتمایل لیبرال اجتماعی برای دولت در تعدیل نابرابری -ب 
 ها، نقش قائل است.رشته حمایت

 
گرائی اجتماعی . جانبداری از قدرت مطلق دولت همواره با نوعی مطلق2

گرائی مطلق، گرائی مطلق و امتاست: نژادگرائی مطلق و ملتهمراه بوده
ها با مردمگرائی مطلق. بدیهی است این مطلقگرائی مطلق و طبقهقوم

ها، در رابطه با ملت، دو تمایل ساالریشوند. در مردمساالری سازگار نمی
اند که هر یک، به نوبه خود، به دو تمایل تقسیم میعمومی بوجود آمده

گرائی در معنای تقدم بخشیدن به ملت شوند: تمایل راست جانبدار ملت
گرائی تا سلطه جوئی بر دیگران رو( و تمایل راست طرفدار ملت)میانه

تمایل چپ جانبدار میهن دوستی جانبدار تقدم ملت و )رادیکال( و 
مخالف سلطه بر دیگران و تمایل جانبدار میهن دوستی و مخالف تقدم 

 ملت و البته سلطه جوئی.
 
، ضرورت هرگونه گرائی، در دین و ایدئولوژی. بدیهی است که مطلق1

ر وجه دین و ایدئولوژی که دگرائی، در دولت و ملت و ... است. چرامطلق
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های افراطی جانبدار شوند. تمایلگرائیهای دیگر توجیه میاست که مطلق
 پاکسازی )انتگریست( هستند: 

های ساالری مطلق )نافی دینفقیه، طرفدار دین جانبدار والیت مطلقه -
 شودساالری مطلق میدیگر و پاکسازی جانبداران دین( و امت

بقه حزب ط»طرفدار حاکمیت مطلق « دیکتاتوری پرولتاریا»جانبدار  -
های دیگر لنینیسم ساالری مطلق )نفی دین و مرام -و مارکسیسم « کارگر

 شود.لنینیسم( می -و پاکسازی جانبداران مارکسیسم 
نازیسم، یا فاشیسم و یا  ژیطرفدار ایدئولو« دولت مطلق»جانبدار  -

های دیگر و پاکسازی باورمندان و دیگر انواع پاکسازیبعثیسم )نافی مرام
از راه بازیافتن موقعیت « تجدید عظمت دیرین»ها( و نژاد و ملت و 

 گردد.مسلط می
یابد، برای مثال، ای پذیرش همگانی میها، وقتی اندیشهدر تمامی جامعه -

است، بخشی از مطلق گراها، ساالری در ایران، مقبول گشتهامروز که مردم
کنند. اینان، چون محک تجربه آید بمیان، از لباس مردم ساالر در بر می

دهند:  خود راه نشان دادن جاذبه و دافعه خود، ماهیت خود را بروز می
 زنند و...کنند و به این و آن انگ میخویشتن را داور می

ساالری، بر سر دین نیز، به دو تمایل عمومی های سازگار با مردمتمایل      
 شوند: و هر یک از این دو تمایل، به نوبه خود، به دو تمایل تقسیم می

 تمایل راست جانبدار دین )احزاب دمکرات مسیحی( -
 تمایل راست لیبرال که جانبدار جدائی کلیسا از دولت است -
 )احزاب سوسیالیست( ر الئیسیتهتمایل چپ جانبدا -
(. این تمایل در دهه تمایل چپ مخالف با دین )احزاب کمونیست -

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

 های دینی چپ نیز وجود دارند. (. سازمان21نیستند ) حزبی خود
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گوید بدیهی است در غرب کسی از جدائی دین از سیاست سخن نمی     
داند که داری برای مردم حداقل شعور را قائل است و میزیرا هر داعیه

توان جدا کرد و اگر بشود طرز را از عمل نمی« طرز فکر»دانند مردم می
جدا کرد، بدینکار، نه تنها سیاست و بنیادهایش از میان فکر را از عمل 

 شود! روند، بلکه عمل محال و هستی آدمی، نیستی میمی
تمایل مخالف دین، مخالف وجود دین است و نه جدائی دین از      

های ها، جانبداران این تمایل تنها در سازمانساالریسیاست. در مردم
 اند. کردهافراطی بسیار کوچک، تشکل پیدا 

 
( تا تغییر به امر دیالکتیک جبری است 24. از هرگونه تغییر فساد است )4
های سیاسی ها حزباند و جانبداران آنهای فلسفی پیدا شده(، تمایل25)

 اند:را پدید آورده
از مخالف مطلق با هرگونه تغییر در نظام دلخواه و  موافق تحمیل آن به  -

های افراطی برای ایجاد نظام دلخواه، حزب «ضرور»هر قیمت تا تغییر 
اند. بساط تفتیش عقاید دینی و سپس مرامی راست و چپ را بوجود آورده

( در غرب، همچنان گسترده بوده است )فاشیسم و نازیسم و استالینیسم
(26) 
یل ماساالری در رابطه با تغییر و رشد، به دو تهای سازگار با مردمتمایل -

اند: عمومی و هر یک از دو تمایل به نوبه خود به دو تمایل تقسیم شده
(27) 

ها و مخالف تغییر نظام کار که جانبدار سنتتمایل محافظه -الف 
اجتماعی مستقر است و تمایل لیبرال که جانبدار تغییر نظام اجتماعی نیست 

 آن است هر بار که ضرور باشد. اما موافق اصالح
تمایل سوسیالیست که جانبدار تغییر نظام اجتماعی از راه اصالحات  -ب 

که جانبدار تغییر نظام اجتماعی است و آن را از  است. و تمایل کمونیست
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است که از راه مبارزه قانونی و داند. اما بر اینممکن نمی راه اصالح
 پارلمانی بتوان نظام اجتماعی را تغییر داد. 

تمایلی نیز وجود دارد که موافق تغییر همه جانبه نظام اجتماعی است و  -
 شمارد.روش مبارزه قانونی را جذب شدن در نظام می

هر دو دسته، مخالفان هرگونه تغییر و موافقان تغییر همه جانبه، به       
ها که کوشیده اند باور همگان له دروغجم دهند. ازقدرت اصالت مطلق می

لبی ط بگردانند، یکی کردن انقالب و قهر است. طوری که پنداری اصالح
گری روشی همه زور است! روشی پیراسته از خشونت است و انقالبی

انقالب تغییر عمومی است و چندی و چونی آن روش متناسب با خویش 
شود به زور به را کجا می« انقالب صنعتی»کند: برای مثال، را طلب می

سان و ان انجام رساند؟ با کاستن از زور و قهر و افزودن به خودانگیختگی
توان چنین انقالبی را ممکن کرد. یا به یمن رشد علم و فن است که می

 راخواهد نظام اجتماعی را باز و تحول پذیر کند و دولت وقتی انقالب می
حقوقمدار بگرداند، جز با کاستن از کاربرد زور و افزودن بر گستره 

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

ردم ایران یعنی جنبش توان بکار برد؟ هرگاه روش مروش دیگری را می
گل بدستان با روشی مقایسه شود که برای جانشین کردن والیت  همگانی

کاران هویدا میبا والیت مطلقه فقیه بکار رفت، فریب فریب شاه مطلقه
ت قدرت اسگردد: این نه انقالب که جانشین کردن این قدرت به جای آن 

کند که توسل به زور است. باز باید که روش متناسب با خود را طلب می
دانست که به کار بردن زور از سوی نیروی جانبدار تغییر نظام را همواره 

کند. در صورتی که قدرت حاکم قدرت حاکم مخالف تغییر تحمیل می
 باستقالل و آزادی و دیگر حقوق شهروندی را رعایت کند و با تخری

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

دهد، موضوع کار دیگری است. در اینانقالب چرا و چگونه روی می     
که هر گاه نظام اجتماعی نخست از به کارگرفتن شود جا، خاطر نشان می

آیند و سپس از توان تولید شود که در آن پدید میای ناتوان نیروهای محرکه
گردد. در بند شود، جامعه گرفتار انحطاط میاش کاسته نیروهای محرکه

بازیافت حیات، بنابراین، تن دادن به تحول را داشته  انحطاط، اگر توانائی
 میرد.دهد. اگرنه، میباشد، انقالب روی می

هر نظام اجتماعی بر فرض هم با رشد سازگار باشد باید بطور مرتب      
ی شوند. براآیند، فعال میکه پدید می شود. زیرا نیروهای محرکه اصالح

ها متناسب که در رشد فعال شوند، نظام اجتماعی را باید با فعالیت آناین
شود. اگرنه، جامعه یا کرد. اگر این نظام تحول پذیر باشد، مرتب بازتر می

 تا انحالل خواهد رفت و یا تن به انقالب خواهد داد. 
 
هستند. اند و ها جانبدار رشد بودهاز راست تا چپ افراطی، تمامی تمایل. 5

دهند: رشد در انسان که به پرسش رشد چیست؟ پاسخ یکسانی نمیجز این
کند و قابل اندازه گیری است و یا در و طبیعت است که تحقق پیدا می

های تولید؟ در انسان و طبیعت است که تحقق پیدا میها و کیفیتکمیت
 داران؟ کند و یا در قدرت سرمایه

ساالری مطلق، بنا ساالری و پرولتاریاسرمایه ساالری وجانبداران دولت    
سرمایه و « آزادی»بر مرام، رشد را نه رشد انسان که رشد قدرت دولت و 

انگارند. گفتن ندارد ( می28« )رشد نیروهای تولیدی»میزان رشد آن و یا 
برند  رشد انسان  از رهگذر رشد دولت یا که جبرگرا هستند و گمان می

 شود. میسر می« وهای تولیدینیر»سرمایه و یا 
ساالری است، میان بر سر این امر که رشد از اصول راهنمای مردم     

های راست و چپ اتفاق نظر وجود دارد. اما همچنان بر سر چندی تمایل
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و چونی رشد و روش کار، دو تمایل بزرگ وجود دارند و هر یک از آن دو 
 شوند: نیز، به دو تمایل تقسیم می

گذاری رشد است. این تمایل راست محافظه کار مخالف برنامه -الف 
داند. تمایل وظیفه دولت را در فراهم آوردن اسباب رقابت آزاد، خالصه می

و تمایل راست لیبرال، موافق نقش ارشادی دولت در تنظیم رقابت آزاد 
 است.

ها( جانبدار هدایت ارشادی رو، )سوسیال دمکراتتمایل چپ میانه -ب 
د و تنظیم و اجرای برنامه ارشادی رشد از سوی دولت است . تمایل رش

ها( جانبدار هدایت ارادی رشد و تهیه و اجرای چپ رادیکال )کمونیست
 برنامه دستوری رشد از جانب دولت است

گذاری دستوری، باور دو تمایل چپ را نسبت به شکست تجربه برنامه     
 (.23است )هسودمند بودن برنامه گذاری، سست کرد

ساالری رشد های جانبدار مردماست که تمایلمشکل ببار آمده این     
انسان را به میزان رشد تولید و میزان برخورداری انسان از رشد آن، اندازه 

« رفاه»دانستند( و وعده جامعه گرفتند )اگر نگوئیم در آن خالصه میمی
تخریب طبیعت و گسترش (.  اما در عمل، این رشد با 11دادند )را  می

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

ها خود و طبیعت را در که انساندهند با میزان صفر هستند و هشدار می
است که تمامی تمایل(. مسلم این13واپسین روزهای حیات قرار داده اند )

ها، از راست افراطی تا چپ افراطی اینک پاسخ های خویش را به پرسش 
یابند و نیافتن پاسخی در خور غیر کافی و ناصحیح می« رشد چیست؟»

ران فکری و سازماندهی سیاسی به این پرسش، یکی از مهمترین عوامل بح
 است.ها و دولت گشتهحزب
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توانند عدالت را میزان بشناسند. با همزاد بودن حق . بیانهای قدرت نمی6
شود و یا جویند. بنابراین، یا بر برابری تعریف میو عدل نیز خوانائی نمی

که (. بنابر این12نیافتنی )گردد تحقق و در هرحال، هدفی می بر نابرابری
شود، دو معنای نایکسان پیدا میعدالت بر برابری و یا بر نابرابری تعریف 

(. بدیهی است وقتی رشد اصل راهنمای مردم ساالری است، 11کند )
تواند اصل نباشد. چراکه عدالت اجتماعی همواره با نمی عدالت اجتماعی
ها که عدالت را بر نابرابری تعریف و نبود رشد از دید آنرشد همراه است 

کنند، خالف عدالت ها که بر برابری تعریف میکنند و نیز از نظر آنمی
رو است که هیچ کند. از ایناست. عدالت به وجود رشد تحقق پیدا می

 تمایلی وجود ندارد که خود را مخالف رشد و عدالت بخواند:
ساالری سازگار داند، با مردممی در رعایت نابرابری تمایلی که عدالت را -

که اگر مالک نابرابری را زور قرار بدهد، ناگزیر حاکمیت شود. چرانمی
را مالک قرار بدهد، اختالف  است و اگر استعدادهازور را پذیرفته

نو دلیلی برای ترجیح ای توان با نابرابری یکی دانست.استعدادها را نمی
ها که عدالت را بر استعدادها بر آن استعدادها نیست. به هر رو، از دید آن

هر چیز در »دانند از اینکه کنند و آن را عبارت مینابرابری تعریف می
ساالری موافق باشند که توانند با مردم( نمی14« )جای خود قرار بگیرد

گردانند کند. اینان ناگزیر زور را مدار میها را ناگزیر مییک رشته برابری
و نابرابری را در میان نابرابرها  برقرار شود « برابری در میان برابرها» تا 

و هر کس و هر چیز در جای خود قرار بگیرد. اما این قرار گرفتن هر کس 
دهد و اکثریت ها را در معرض فساد قرار میو هر چیز در جای خود، نخبه

 پرورش استعدادهایشان باز می دارد.  بزرگ را از
کند و برابری را، با یکسانی، تمایلی که عدالت را بر برابری تعریف می -

شود. زیرا گذشته از ساالری سازگار نمیکند، نیز با مردمیکی تصور می
دانش، فعال و فعل ها که وجود دارند، برابر کردن با دانش و بیاختالف

و ... اگر به زور باشد، میان انسان و زور، بسود زور کار پذیر، باکار و بی
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فایده میها کوشش بیشتر را بیکند. از جمله، فعالبرقراری می نابرابری
رود و یابند و به جمع غیر فعاالن می پیوندند و جامعه از راه رشد بدر می

 (15افتد. )در راه انحطاط می
است که اقتضای تدریج، این فکر پذیرفته شدهدر تمایل راست، به  -

و برابری، هر دو، و قرار دادن هر  عدالت، تن دادن به ضرورت نابرابری
که هر استعداد، فراخور یک از این دو در جای خویش است. برای این

خود،  فعال شود، برابری میان این و آن جای خود را به برابری در برابر ) 
شود و آن برابری  سان، یک برابری الزم میدهد. بدینون و کار و...( میقان

ها در برخورداری از حاصل کار خویش است. نابرابری میان انسان
کند که همه در برابر قانون مساوی و از آزادی و ، ایجاب میاستعدادها

شوند؟ ها چگونه حفظ میبرابری در رقابت برخوردار باشند. اما این برابری
اند، تمایل راست را به دو گرایش هایی که به این پرسش داده شدهپاسخ

اند: قاعده عمومی که تمایل های کوچک تقسیم کردهبزرگ و گرایش
برابری میان برابرها و » ، قاعده راست از آغاز، از آن پیروی کرده

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

ها و ساالری که بنگری، تمایلاند و هستند. در تاریخ تحول مردمبرابر بوده
اند بیانگر انواع های سیاسی را که از پی یکدیگر ایجاد شدهسازمان

یابیم. قاعده عمومی همچنان برجا ها در مرزها میان نابرابرها میجابجائی
 است:

تمایل راست محافظه کار، در قلمرو سیاست، اصل را بر حکومت کردن  -
نهد. و برای اینکه حکومت از اثبات الزم می« عوام»ها و رأی دادن نخبه

گذارد ها را آزاد میبرخوردار شود، در بازار سیاست، رقابت میان نخبه
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را چنان (. اما قانون انتخابات 16)

ها در نیاورد و نابرابرها ها را در شمار نخبهکند که غیر نخبهمعین می
 )احزاب بزرگ و احزاب کوچک( را برابر نکند. 
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کند، در قلمرو اقتصاد، آزادی کامل بازار و نیز نقشی که سرمایه پیدا می -
هر بار که این مرز، حفظ نشد، دولت کند. مرز میان نابرابرها را حفظ می

 کند!کند و این مرز را برقرار میدخالت می
در قلمرو تعلیم و تربیت، نابرابرها از امکانات تعلیم و تربیتی نابرابر  -

( در قلمرو روابط اجتماعی، قانون سلسله 17برخوردار خواهند شد. )
 کند: مراتب اجتماعی را معین می

ها نظر جزمی ندارد و بر آن نیست که ت به نابرابریرو، نسبراست میانه● 
است که تعلیم و تربیت عمومی، با ها از نژادی دیگرند بلکه بر ایننخبه

های برابرتر برای فعالیت اقتصادی و سیاسی و بخصوص فراهم شدن امکان
توانند از میان جامعه ها میهای اجتماعی، نخبهبا برقراری یکچند از برابری

ها تا است که ازنابرابریگرائی، بر اینند. این تمایل، در عین نخبهبرخیز
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 

 (18رقابت کامل ایجاب کند، موافق است )
ست ، برابری صوری ا«برابری در برابر قانون»چپ بر این نظر است که ● 

کند و سپس از همه ها را تصدیق و تثبیت میکه نخست قانون نابرابریچرا
را رعایت کنند. افزون بر این،   خواهد، بطور برابر، قانون نابرابریمی

گذارد، نابرابرها با استفاده از امکانات بیشتری که جامعه در اختیارشان می
آورند و، بدان، اکثریت اسباب تمرکز و تکاثر و انباشت سرمایه را فراهم می

کنند.  استثمار شوندگان از امکانهائی هم که، در بزرگ را استثمار می
(. 13توانند استفاده کنند )اند، نمیصورت، در اختیار عموم قرار گرفته

ها و از نظر روش این تمایل، به لحاظ نگرش در چندی و چونی نابرابری
های کوچک پرشمار تقسیم ها، به سه تمایل بزرگ و تمایلبسط برابری

 شود: می
هایی ها، در مجموع، بر این نظر هستند که دولت و سازمانآنارشیست -

دهند دست آورد استعدادهای مزد و جامعه را باید منحل کرد که اجازه می
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ها مسلط شوند. بر انسان و طبیعت، به قدرت بدل شوند و قدرتمداران
(41 ) 
ها بر آنند که از راه بهتر کردن شرائط اجتماعی فعالیت و سوسیالیست -

توان را  می های اجتماعی، بتدریج مرزهای نابرابریبهتر کردن بیمه
 ها را بسط داد. برداشت و قلمرو برابری

را پذیرفته اند، در همان  ساالریهائی که اصول راهنمای مردمکمونیست -
 «تحت بهره کشی بورژوازی»های دیگر و الیه حال که از منافع طبقه کارگر

کنند، استقرار عدالت و رسیدن به برابری های بنیادی در جامعه دفاع می
دانند و چاره را در تغییرهای بنیادی و رسیدن انسان طبقاتی را ممکن نمی

 (. 43دانند)در جامعه رها از نظام طبقاتی  میبه جامعیت 
 
هائی که در آنساالری دو دسته اند: جامعههای دارای نظام مردم. جامعه7

دانند و جامعهها، اکثریت راه حل را در محدود کردن قدرت دولت می
ها، اکثریت راه حل را در تغییر چندی و چونی قدرت دولت هائی که، در آن

(. به سخن دیگر، در تمامی این جامعه42دانند )ل آن مییابی عمو جهت
ها، قدرت اصالت دارد بحث بر سر متمرکز کردن و یا نکردن آن است. با 

ها، تمایل همگان بر محدود کردن هائی که، در آنوجود این، در جامعه
هائی که تمایل قدرت دولت است، نظام دو حزبی برقرار است و در جامعه

در گرو در اختیارگرفتن دولت است، نظام  است که اصالحهمگان بر این
 چند حزبی برقرار است. 

دانند. و های دیگر قدرت را بد نمی، تمایلغیر از تمایل آنارشیست     
قدرت »خواهند و ها قدرت را برای رسیدن به هدف میالبته همه تمایل

های سیاسی که شمارند. تمایلاری پسندیده نمیرا ک« برای قدرت خواستن
کنند، هر چند در قدرت به مثابه وسیله می ها تشکل پیدا میدر حزب

نگرند، اما در عناصر ترکیب کننده و نیز در چگونگی بکار بردن آن، یکسان 
های مختلف را بوجود آوردهها، تمایلها به این پرسشنمی اندیشند. پاسخ
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شود؟ چه تغییرها در ترکیب چیست؟ از چه عناصری ترکیب میاند: قدرت 
آن باید داد؟ چگونه باید آن را بکار برد؟ برای رسیدن به کدام هدف، آن 

 را باید به کار برد؟
طرف تواند بیقدرت چیست و فرق آن با زور کدام است؟ آیا قدرت می     

دف خویش گیرد و یا خود هباشد؟ هدف قدرت در بیرون آن قرار می
اند، هم ها دادهها که بدانها بغایت مهم هستند و پاسخاست؟ این پرسش

اند و هم ما را از یک عامل های مختلف سیاسی را بوجود آوردهگرایش
 کنند.مهم بحران کنونی آگاه می

هایی وقتی از قدرت، دولت در نظر است، مجموع بنیادها و دستگاه     
کنند، در ا از یک دولت معین تضمین میاست که تابعیت شهروندان ر

کند و وقتی بکار مقایسه با زور و بعکس آن، قدرت شکل قاعده را پیدا می
 گیرد. رود که یکی در برابر همه قرار میمی

وقتی از قدرت، سلطه گروهی بر گروهی دیگر منظور است، سامانه      
دارد و اعضایش در آن گویند که جامعه ای را میزیر سلطه –روابط مسلط 

 برند. بسر می
اما قدرت، در اصل، چندگونگی و چندگانگی روابط قوا است که درون     

روند و تشکیل دهنده سازمان آنند. بازیقلمروئی هستند که در آن بکار می
روابط را ها و برخوردهای بدون انقطاع، اینهائی هستند که از راه مبارزه

هائی سازند. تکیه گاهکنند، معکوس میویت میدهند، تقتغییر شکل می
جویند طوری که زنجیره و یا نظامی روابط قوا در یکدیگر میهستند که این
ها را بر هم میآورند و یا بعکس، تضادها که نظام این رابطهرا بوجود می

ها به عمل هایی است که روابط قوا در آنزنند. و باالخره، قدرت استراتژی
های دولتی، از رهگذر تدوین و اجرای قوانین و تفوقآیند و دستگاهدر می

 (41گیرند. )های اجتماعی بر یکدیگر، شکل میهای گروه
جنبه »و زور )قهر( و  اما آیا اگر آن را ترکیبی از معرفت و ثروت     

 افلرتوانیم با نظر ت( می44بدانیم )« اجتناب ناپذیر تمامی روابط انسانی
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طرف بخوانیم؟ روشن کردن پاسخ این پرسش از موافقت کنیم و آن را بی
است. در حالت فطری، های سیاسی، تعیین کنندهلحاظ شناسائی گرایش

زور وجود ندارد. نیرو وجود دارد. وقتی کسی نیرو را بر ضد دیگری بکار 
ای که از راه معرفت بطهکند.در رابرد، آن را در زور از خود بیگانه میمی

 شود تا یکی دانش را وسیله سلطه بر دیگری نکند، رابطه قوابرقرار می
تواند بر شود. به سخن دیگر، تا معرفت به زور بدل نشود، نمیبرقرار نمی

ضد دیگری بکار رود. و نیز ثروت اگر از رابطه قوا بدست نیامده باشد و 
کار دیگری نباشد، تنها وقتی که بر ضد دیگری بکار برداشت از حاصل 

کند و تا به زور تبدیل نشود، شود قابلیت تبدیل به زور را پیدا میبرده می
زیر  -تواند بر ضد دیگری بکار رود و میان دو کس روابط سلطه گرنمی

شوند می سان هر سه مؤلفه وقتی از خودبیگانگیآورد. بدینپدید می سلطه
تواند بر ضد دیگری بکار شوند که زور است و زور نمییکی بیشتر نمی

کند نرود و همواره با تخریب همراه نباشد. اما قدرت وقتی معنی پیدا می
 و نابرابری ،که یکی آن را داشته و دیگری نداشته باشد. پس بر اصل ثنویت

کند. و چون زور را تا یکی بر ضد دیگری بکار نبرد، واقعیت پیدا می
طرف باشد. این غفلت بزرگ تواند بیکند، نمیقدرت واقعیت پیدا نمی

اول است. غیر از غفلت های کوچک، چهار غفلت بزرگ دیگر عبارتند 
 از:

 است و بر این اصل غفلت دوم که حاصل اندیشیدن بر اصل ثنویت     
است: اگر مؤلفه چهارمی وجود نداشته باشد، توان بدان پی برد، اینینم

های اجتماعی هستند که، با بندیآید و آن مؤلفه گروهقدرت در وجود نمی
(. بر فرض که بتوان میان گروه45روابط قوا، الزم و ملزوم یکدیگرند )

طرف شود. دو طرف نمیهای اجتماعی روابط قوا را برابرکرد، قدرت بی
کنند. این زور جامعه را در بیدارد که بطور برابر به یکدیگر زور وارد می

دارد، در حرکتی نگاه میدارد. اما زوری که جامعه را در بیحرکتی نگاه می
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شوند. پس، قدرت ضد ای هستند که تخریب میاصل، نیروهای محرکه
 (.46شود )می، ضد رشد و ضد حیات نیروهای محرکه

ها و میان ها در یک جامعه و میان جامعهاما آیا روابطی که میان انسان      
هستند؟ اگر هستند  شوند روابط نیروهای محرکهانسان و طبیعت برقرار می

طرف است و این هدف است که آن را بد یا خوب پس در واقع قدرت بی
شوند به زور نیز بدل ی محرکه، وقتی تخریب نمیکند.در واقع، نیروهامی

گیرند. وقتی دانا دانش خود قرار نمی شوند و، با یکدیگر، در رابطه قوانمی
کند.  اما وقتی دهد، با او، رابطه قوا  برقرار نمیرا به دیگری انتقال می

خود و او  برد، میانمعرفت خویش را در تابع خودکردن دیگری بکارمی
آورد. را پدید می کند و دوگانگی مسلط و زیر سلطهرابطه قوا برقرار می

قرار، ابهام بزرگ را زبان قدرت، با یکی شمردن نیرو با زور و فضل بدین
بطه ، دو نوع رااست و، بر اصل ثنویتبا قدرت، پدیده آورده و توانائی

های ها، وقتی رابطهاست. خاصه رابطهیکسره متفاوت را یکی باورانده
نیروهای محرکه هستند، رشد در سازندگی و بارور کردن حیات است و 

شوند و ها وقتی نیروهای محرکه در زور از خود بیگانه میخاصه رابطه
 عتگردند، رشد قدرت و ویرانی حیات انسان و طبیها، رابطه قوا میرابطه
 است.

تر، غفلت از این واقعیت است که تنها هدف غفلت سوم و بزرگ     
تواند هدفی بیرون از تر است. قدرت نمیقدرت، قدرتی متمرکزتر و بزرگ

تواند؟ طرف باشد یا نمیتواند بیخود داشته باشد تا بتوان پرسید آیا می
 است. در حقیقت، قدرت، به این غفلت حاصل اندیشیدن بر اصل ثنویت

تواند عمل نکند. پس اگر بر خود نیفزاید مثابه نیروی از خودبیگانه نمی
رو، دائم باید نیروهای رود. از ایندر جریان تخریب خویش، تا انحالل می

را در نیروی مخرب از خود بیگانه کند و پیوسته، به عنوان نیروی  محرکه
ها بیفزاید. تنها هدفی که در بیرون ها بر خرابیر بیفتد و خرابیمخرب بکا
توان برای آن قائل شد، ویرانی و مرگ است. اما آیا لحظه از قدرت می



71 
 

خود بیگانگی نیرو در زور، لحظه مرگ نیست؟ و بدیهی است که نیروهای 
ها حیات در رشد است. محرکه خاصیت بزرگ شدن را دارند و هدف آن

کند تا که ها را، بنابر طبع، جذب یکدیگر میصیت است که آنو این خا
 آهنگ در رشد انسان و عمران طبیعت بکار افتند.  هم
تر، غفلت از ا ین امر است ، غفلت چهارم و باز هم بزرگقراربدین    

جویند و وقتی از جز توحید با یکدیگر را نمی که نیروهای محرکه
کنند. با یکدیگر عمل نمی شوند، جز در تضادبیگانه میخود 

آید و به بنابراین، تضاد ذاتی هر قدرتی است و به تضاد بوجود می
 رود. تضاد نیز از میان می

 پس، از همه بزرگتر، غفلت پنجم است: رهبری نیروهای محرکه     
آورد و رهبری انسان با ن آنها را پدید میبا انسان است چرا که انسا

رو که اصل کند، بلکه از آن. زور نه تنها جبر را بر آدمی تحمیل میزور
هستند، انسان را به تخریب اساس  و هدف، هر دو،  بیانگر  تضاد راهنما

محرکه در مسیر کند. در عوض، نیروهای حیات خود و طبیعت، ناگزیر می
افتند و از آن جا که اصل راهنما و هدف توحید است، افق رشد بکار می

گردانند. لذا، در جریان رشد، مرحله نهایت میاندیشه و عمل آدمی را بی
قرار، خواه شود. بدینبه مرحله، بر گستره استقالل و آزادی انسان افزوده می

محرکه از خود بیگانه است  مایه قدرت همه زور باشد که، خود، نیروهای
و خواه همراه نیروهای محرکه بکار رود، یک نقش بیشتر ندارد و آن 

خاطر است که سازندگی استبدادها هم با ویرانی ویرانگری است. بدین
شوند. حاصل کار ها از موانع رشد میبزرگ همراه است و هم بسا ساخته

 دربرابر چشمان اهل خرد قراردارد. و رژیم استالین رژیم پهلوی
تواند باشد. در هر یک از سه فرض، طرف نمیقرار، قدرت بیبدین     

انسان، کنند. و هدف و وسیله، چند و چونی آن را معین می اصل راهنما
شود و تنها بر ، از خود انگیختگی خویش غافل نمیبر اصل توحید
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دهد که رشد خویش هدف می این اصل است که به نیروهای محرکه
 در استقالل و آزادی است.

 را قانون بینی بنا بر اینکه تضاددر گرایشهای سیاسی که بنگری، می     
 ابدی حیات دانسته یا ندانسته باشند، در رابطه با قدرت، شکل گرفته اند: 

باور دارد و از اصل اگر من او  ت افراطی، به تنازع بقاء و نابرابریراس -
تک  خالص بر اصل ثنویت برد، )تضادرا از میان نبرم او مرا از میان می

کند و به کند. دستیابی به قدرت را هدف اول خود می( پیروی میمحوری
 (47دهد. )تقدم مطلق می« بیگانه»روش حذف 

را، دست کم در سطح جامعه، بگاه از میان رفتن  چپ افراطی تضاد -
ها ای که در آن انسانداند. برای رسیدن به جامعهطبقات، از میان رفتنی می

را خیزند، تصرف قدرت کنند و روابط قوا از میان بر میجامعیت پیدا می
یتقدم مطلق م« طبقه استثمارگر»شناسند و به روش حذف تنها هدف می

 (48بخشد. )
جویند، ساالری سازگاری میهای راست و چپ که با مردماما تمایل     

دانند. و، در هدف از فعالیت سیاسی را همچنان دستیابی به قدرت می
 ع کردن قائلند: روش، به ترکیبی از سرکوب و قان

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

( و تمایلی که از نظر سیاسی، به آزادی از دولت 43این لیبرالیسم است )
ولت باور ندارد و جانبدار دقائل است و از نظر اقتصادی به لیبرالیسم مطلق 

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 

 ( .51دهد )تقدم می
است. در  یر نظام اجتماعی از راه اصالحچپ میانه رو خواستار تغی -

اختیار 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) 
« اردوگاه سوسیالیسم»های اروپائی، پیش از فروپاشی کمونیست-

(. با وجود این دستیابی بر قدرت 52را رها کردند ) دیکتاتوری پرولتاریا
دانند. بدیهی است که برای خلع دولت را تنها راه تغییر نظام اجتماعی می

ید از قشرهای حاکم، به اعمال زور قانونی )وضع و اجرای قوانینی که الغاء 
 دهند. یازها( تقدم  میکننده امت

 
.  بدیهی است طرفداران این یا آن ساالری، موافق اصالت فرد نیستند. 8

(  مقابل با 51اگر اصالت جامعه و تقدم جامعه را بر افراد عضو آن، )
اصالت فرد و نظری بشناسیم که مقصود از تشکیل جامعه را خدمت به 

گیرند و این دو قرار می داند، دو تمایل در برابر یکدیگراعضای خود می
شوند: تمایلی که حقوق بشر را تمایل به نوبه خود به دو تمایل تقسیم می

ساالری کند و تمایلی که آن را نمی پذیرد. تمایل اولی با مردمتصویب می
 ساالری ناسازگار است. بنابراین:سازگار و تمایل دومی با مردم

یا نژاد و یا دولت و یا دین  تمایل راست افراطی که به ملت یا قوم و -
ساالری شناسد، با مردمساالری معتقد است و برای فرد حقوقی مستقل نمی

 نیز سازگار نیست. 
تمایل چپ افراطی که به طبقه ساالری معتقد است، حقوق بشر و قائل  -

شدن به اصالت برای فرد را، اصالت انسان بورژوائی و این حقوق را صوری 
(. غیر 54داند )ساالری را نیز دیکتاتوری طبقه بورژوا میشمارد و مردممی

های زیر به حقوق بشری قائلند و در نظام مردماز این دو تمایل ، تمایل
 کنند:ساالری عمل می

های محافظه کار و لیبرال که در جمع، دو تمایل راست را در تمایل -
با این تفاوت که  دهند، به اصالت فرد قائلند.های امروز تشکیل میجامعه

گونه حمایت اجتماعی قائل نیستند و بر جانبداران لیبرالیسم مطلق به هیچ



74 
 

آنند که با برقرار شدن شرائط رقابت کامل، جامعه در مجموع پیشرفت می
گیرند ها را که عقب می مانند، میافتند، دست آنها که پیش میکند و آن

 ، جانبدار تصحیح نتایج رقابت(. لیبرالیسم هدایت شده55و بر می کشند )
 (56آزاد است )

تمایل سوسیالیست در همان حال که به حقوق بشر قائل است، به جامعه  -
بخشد. بر آن است که جامعه، مستقل از فرد، حقوق دارد و تحقق تقدم می

واقعی حقوق فرد، نیز، در گرو تحقق حقوق جامعه است. زیرا اگر جامعه 
اختیار افراد خود قرار ندهد، قائل شدن به حقوق  اسباب کار و رشد را در

است که در نظام طبقاتی، فرد، ریاکاری است. همانند مارکسیسم بر این
است که می  کند اما این تمایل از راه اصالححقوق بشر واقعیت پیدا نمی

 کوشد آن نظام اجتماعی را بر قرار کند که، در آن، افراد بطور واقعی از
 (57شوند. )حقوق خویش برخوردار می

است که، در نظام طبقاتی، انسان از خود تمایل جانبدار مارکسیسم بر این -
بیگانه است و در روابط قوا میان طبقات دارای منافع متضاد، سخن گفتن 

که در  کمونیست هایاز حقوق بشر، فریفتاری است. با این حال، حزب
کنند، با حقوق ها، نقش مخالف در درون نظام را بازی میساالریمردم

بشر موافقند و بر این نظر هستند که این حقوق واقعیت خویش را در 
 (.58آورند )طبقه به دست میجامعه بی

 
.  تمایلی که به تقدم مطلق ملت و یا نژاد قائل است، استقالل را با سلطه3

دون »ر جای خود که رهبری است و داند. زیرا برترها باید دگری یکی می
کردن است قرار بگیرند. دین و نیز در محل خویش که اطاعت« هاانسان

مرام ساالران نیز به برداشتن مرزها قائلند و بدیهی است که سلطه مؤمنان را 
(. بنابراین، استقالل را استقالل 53شمارند )بر کافران عین صواب می
 شمارند. ها و تسلط اولی ها بر دومی ها مییر آناهل دین یا پیروان مرام از غ
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مایلی وجود دارند: ت« انترناسیونالیستی»غیر از این دو تمایل، دو تمایل     
های کارگر تمامی کشورهای جهان را در برابر طبقه سرمایه دار در که طبقه

دانند و بر آنند که سوسیالیسم در مقیاس جهان پیروز مینزاع سرنوشت می
ست که فرهنگ غرب جهاناشود و تمایلی که جانبدار لیبرالیسم و بر این

شمول کردن این شود و ، پیش از این، استعمار را به نام جهانشمول می
 (.61فرهنگ ها موجه می شمرد )

های دیگری وجود دارند که به استقالل ملی ها، تمایلغیر از این تمایل   
د. قائلن« سرنوشت خویش را خود تعیین کندهر ملت حق دارد »در معنای 
ها که در نظر خویش تعدیل روا دیده و با مردمهای نوع اول آندر گرایش

های جانبدار استقالل ملی، در رابطه با اند و تمایلساالری سازگار شده
اند. تمامی ها بوجود آوردهساالریاستقالل، چهار تمایل بزرگ را در مردم

های خارجی با کشور خود راجع میچه به رابطه قدرت ها، در آنتمایل
ای هستند. اما در رابطه  خود با کشورهای شود، مخالف هرگونه مداخله

 کنند: های زیر را اظهار میدیگر، تمایل
قائل است. « های بزرگمسئولیت جهانی قدرت»کار به تمایل محافظه -

قادر به اداره « عقب مانده»های کاران بر این نظر هستند که کشورمحافظه
ها موافقند و برای کشورهای خویش نیستند. بنابراین، با مداخله در امور آن

در بیرون مرزهای خویش، منافع نیز قائلند. در جمع، بر این « پیشرفته»
اروپا، خواهند شد. در اتحادیه نظر هستند که اگر مسلط نباشند، زیر سلطه

 ( .63روند )خود نمی پوشیدن از جزئی از حاکمیت ملی زیر بار چشم
است.  هبه اتحادی تمایل لیبرال، قائل به انتقال بخشی از حاکمیت ملی -

شناسند و مایل ها، در بیرون مرزها، برای کشور خویش منافع میلیبرال
باشند. بر این نظر هستند که در نظام لیبرالی  هستند موقع مسلط داشته

توانند راه رشد را ها، میها به یمن مبادله با پیش رفتهجهانی، عقب مانده
 (. 62در پیش بگیرند )
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ه ب تمایل سوسیالیست جانبدار چشم پوشی از بخشی از حاکمیت ملی -
های است که حل مشکلی بر این نظر شدهاست. به تازگ سود اتحادیه

ها در گرو رشد کشورهای از رشد مانده است. و البته کشور خویش پیشرفته
داند. موافق مداخله در امور در نقاط دیگر جهان می« منافع»را دارای 

 (.61است )نیز شده« به نام حقوق بشر»کشورهای دیگر 
پوشی از بخشی از حاکمیت را مشروط به وجود ، چشم تمایل کمونیست -

کند. در نظر، موافق آن است که هر های سوسیالیست میدولت اتحادیه
ملتی حق دارد خود سرنوشت خویش را معین کند. هر چند استعمار و یا 

( و به قدرت 64ای را که سبب تحول پذیر شدن نظام اجتماعی )مداخله
ها را بر قدرت نگاهدارد، می بگردد و یا آن« مترقی نیروهای»رسیدن 

شناسد. اما اگر نمی« منافع»پذیرد. برای کشوری در کشورهای دیگر، 
حق دخل  «نیروهای مترقی»پیشرفت سوسیالیسم در جهان اقتضا کند، به 

دهد و تصرف در منابع دیگران و مداخله در امور کشورهای دیگر را می
(65.) 

ها، ابهام در معنای ساالریی از اسباب بحران در مردمامروز، یک     
ساالری، بخصوص بر اثر به میان کشاندن پای استقالل، ضعیف شدن مردم

برای گریز از حل مسائل جامعه بر وفق عدالت است « تهدیدهای خارجی»
ساالری، های اصول راهنمای مردم( . در حال حاضر، تعریف66)

اند و وجدان امنیت گرفتار ابهام شدهبخصوص استقالل و آزادی و 
 (.67ها، گرفتار تشویش و ابهام است )، نسبت به آنهمگانی

 
های . در رابطه با امنیت، تمایل راست افراطی به تقدم مطلق و تمایل31

های چپ (. تمایل68ساالری به تقدم نسبی قائلند )راست سازگار با مردم
ها، در برخورداری از آزادی دانند. به نظر آنبر آزادی نمی امنیت را مقدم

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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افتد، این امنیت صاحب امتیازها است که به خطر میامنیت به خطر می
امتیازها چیزی ندارند که از دست بدهند. پس تقدصمی که حزبافتد. بی

شوند، دفاعی است که های متعلق به صاحب امتیازها برای امنیت قائل می
کنند. صاحب امتیازها حاضر نیستند در نظام ها میاز امتیازهای آن

، ها، به واقعامتیازها نیز از آزادیاجتماعی تحولی پدید آید تا که بی
ها را حفظ کند و حتی خواهند امنیت آنبرخوردار شوند. اما از جامعه می

 قرار، (. بدین63به آن تقدم نیز بدهد! )
 دهدتمایل راست افراطی به امنیت تقدم مطلق می -
 دهدتمایل چپ افراطی به ناامنی برای بورژوازی تقدم مطلق می -
های اجتماعی منه تأمینسوسیالیسم امنیت را در قسمتی در گرو بسط دا -

ها میها و شرکت افراد جامعه در مسئولیتها و آزادیو برابر کردن امکان
 داند.

کمونیسم، به امنیت اقتصادی قشرهای زحمتکش )تأمین کار و سطح  -
های اجتماعی و تعلیم و تربیت( و سلب مالکیت و اختیار از زندگی و بیمه

 (.71دهد )سرمایه داران تقدم می
 

شوند هایی داده میها در رابطه با معنائی که به مقولهبندی تمایل.  دسته33
ها را ها هستند، وضع این تمایلساالری با غیر آنکه فارق جانبداران مردم

مرگ بر آزادی »کند. پیدا است که شعار ساالری، مشخص میدر قبال مردم
ندارد که خود را اند اما مرامی وجود از راست و چپ داده شده« لیبرال

مخالف آزادی بخواند و یا اگر به مخالفت با آزادی متهم شد، از آزادی
تک  است که آزادی بر اصل ثنویتخواهی خویش دفاع نکند. و حق این

مطلقاً تعریف شدنی نیست. بر اصل ثنویت دو محوری نیز، معنی  محوری
شود. و همین امر، از اسباب بزرگ بحران در آن با معنی قدرت یکی می

 های امروز است:ساالریمردم
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تمایل راست افراطی دینی و مرامی و نژادی و ملی، آزادی را در اطاعت  -
 کسانی جستن فرد با دولتاز والیت امر و انطباق جوئی کامل با مرام و ی

مظهر عظمت ملی  و رهائی نژاد برتر از هر محدودیتی و رهبری جستن نژاد 
 ( 73داند )برتر و اطاعت نژادهای مادون  از او می

های داند. آزادیکمونیسم آزادی را در نظام بورژوائی تحقق یافتنی نمی -
این مرام، آزادی  داند. از دیدهای صوری میموجود در این نظام را آزادی

شود که انسان از خود بیگانه، با رها شدن از نظام طبقاتی، وقتی واقعی می
(. در این مرام دو 72آورد )شود و جامعیت به دست میبا خود یگانه می

 اند:تمایل پدیدار شده
ست که آزادیااست و بر این تمایلی جانبدار دیکتاتوری پرولتاریا -الف 

ساالری بورژوائی را باید قربانی کرد و به جریان تحول های بورژوائی و مردم
 (71داری به نظام کمونیستی شتاب بخشید. )از نظام سرمایه

های ساالری آشتی کرده و جذب آن شده و آزادیتمایلی که با مردم -ب 
تشکیل احزاب ساالری، یعنی آزادی انتخاب و آزادی جدائی ناپذیر با مردم

 (74و اجتماعات و آزادی مطبوعات و حقوق بشر را پذیرفته است. )
های فردی قائل است. با کمونیسم در تقدم دادن به سوسیالیسم به آزادی -

های راست در تقدم دادن به امنیت اختالف دارد. ها و با تمایلاین آزادی
زادی فرد را در گرو داند و آها نمیو نیز، اصالت فرد را شرط تحقق آزادی

 (.75داند )نظامی اجتماعی رها از فشارهای طبقاتی می
داند، به آزادی فرد را نیز ضرور می تمایل لیبرال که عدالت اجتماعی -

دهد به شرط آنکه دولت تعدیلقائل است و پایه آن را اصالت فرد قرار می
ها را رد روابط قوا میان افراد، نابرابریهای الزم را به عمل بیاورد و نگذا

 (76از حد تحمل بدر برند و کار به انفجار اجتماعی بکشد. )
های فردی قائل است اما به امنیت داخلی تمایل محافظه کار به آزادی - 

دهد. در عمل، این دو تمایل، به آزادی سرمایه تقدم میو خارجی تقدم می
ها و افزایش سرمایه گذاریبب جذب سرمایهدهند و بر این نظر هستند که س
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شود. برخورداری عدالت ها و برخورداری عموم از کار و درآمد می
دانند که همه کار داشته باشند و برآنند ها را در گرو آن میو آزادی اجتماعی

 است.  که راه رسیدن به اشتغال نزدیک به کامل، این
بینند، به را با آزادی در تزاحم می این دو تمایل، چون عدالت اجتماعی    

است که رو بر اینتقدم آزادی بر عدالت اجتماعی قائلند. تمایل چپ میانه
 (. 77آزادی مقدم است و تزاحم  را باید با تعدیلهای مداوم، کاهش داد )

کنند و آن را را بر روابط قوا تعریف می ها آزادیو تمامی این تمایل   
جا، قلمرو اختیار دیگری شروع دانند که از آناختیار هر فرد تا جائی می

شود که در آن تعادل ساالری نظام روابط قوا میشود. به سخن دیگر مردممی
رو، امروز کنند. از اینرا فرد در قبال فرد و گروه در برابر گروه حفظ می

است که آیا هزینه این نظام روز به روز غیر قابل تحمل یش آمدهاین پرسش پ
 (78شود؟ )تر نمی

هستند و تمامی احزاب بر  های موجود بر اصل انتخابساالریمردم    
ساالری بر اصل اند. مردمپدید آمده و شکل گرفته« انتخابات»محور 

، سخنی نو است و هنوز هیچ حزبی در درون خود نیز آن را برقرار مشارکت
 نکرده است. 

را به  ، زندگیدر رابطه با طبیعت، پیش از آنکه آلودگی محیط زیست    
ها مشترک بوده که سرّ پیشرفت انسان خطر اندازد، این باور میان حزب

ان این فرهنگ، بنا بر سلطه انسغربی در فرهنگی است که یافته است. در 
و  سان، اصالت انسان، نخست در انسان ساالریبر طبیعت است. بدین
های جانبدار رو، جنبشاز خود بیگانه شد. از این سپس در اروپا ساالری

هائی های سیاسی پدید آمدند. و خود سازمانمحیط زیست در بیرون حزب
های سیاسی نسبت به محیط زیست، جداگانه تشکیل دادند. توجه سازمان

بستگی مستقیم به میزان حساسیت افکار عمومی دارد. هنوز هیچیک به 
دهند، جز اینکه تمایل چپ رغبت بیشتری به جدی شمردن آن تقدم نمی

 دهد. مشکل نشان می



81 
 

به  –ها گویای مرامهای آن بدیهی است شکل سازمانی احزاب سیاسی    
ها است که ها با مردم و نیز برداشتو ترجمان نوع رابطه آن –شرح فوق 

 ها در سردارند:از این مقوله
 
 ها:ها و ساختار سازمانی آنحزب -ج
های یکسانی از حزب و ساختار سازمانی های مختلف برداشت.  تمایل3

 آن ندارند:
دانند. ( می73تشکل طبقه و یا بخشی از طبقه ) ها حزب راکمونیست -

ها های چندگانه وجود ندارند، حزبای که طبقهگفت در جامعهاستالین می
( و آلتوسر حزب را دستگاه 81توانند وجود داشته باشند )نیز نمی

 خواند.  ( می83ایدئولوژیک دولت )
اعی و مرامهای اجتمها حزب را تعیین کننده حدود گروهسوسیالیست -

های اساسی به ها یی که از مقولهدانند. برداشتهای نزدیک به یکدیگر می
آیند، به شرحی که خواندید، مرزهای تمایالت نزدیک بهم و عمل می

 دهند تمایالت دور از یکدیگر را تشکیل می
آورند. های نزدیک به هم قلمرو اجتماعی حزب را بوجود میتمایل     

شوند و بخشی دیگر ها در حزب متشکل میمایلبخشی از این ت
 (82آورند. )آن را بوجود می« هواداران»

را پدید « توده ای»های هر دو تمایل کمونیستی و سوسیالیستی، حزب     
ها، افراد عادی را نیز به عضویت میاند. به این معنی که غیر از نخبهآورده

دن اجازه وجود پیدا کر تپذیرند. با این تفاوت بزرگ که حزب کمونیس
( و حزب سوسیالیست به لحاظ آنکه پایگاه 81دهد )های را نمیگرایش

هائی از دهند که دارای تمایلهایی تشکیل میاش را گروهاجتماعی
های مختلف اجازه وجود مارکسیسم تا لیبرالیسم هستند، در خود، به تمایل

 دهد. می
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توده را تشکیل  -های مرکب از کادرتوده گرا، حزبهای راست تمایل -
ها دارند. در عین دلبستگی به لیبرالیسم، دهند. اما نقش اصلی را نخبهمی

ها بر این نظر هستند که حزب باید بیانگر اشتراکات دائمی ملت این تمایل
 (.84و در همان حال آئینه جامعه باشد )

کند. جماعتی از نخبهرا متشکل می هاگرا، بیشتر نخبهتمایل راست نخبه -
کند و جامعه با ها است که خود را به مثابه خدمتگزار جامعه پیشنهاد می

 (.85ها را به خدمت می گمارد )رأی خویش آن
های دهند  نیز، تمایلهایی که این دو تمایل تشکیل میدر حزب      

به  ونیستمختلف وجود دارند. انسجام در رهبری با گذار از حزب کم
شود. البته های دست راست، کمتر میحزب سوسیالیست و از آن به حزب

 «. راست افراطی»تا مرز 
های راست و چپ افراطی، اصل بر تمرکز قدرت در رهبری در تمایل     

( می86« )پیش آهنگ طبقه کارگر»است. تمایل چپ افراطی حزب را 
شناسد و به هیچ تمایل آن را ترکیبی از روشنفکران و کارگران می داند و

دهد. تمایل راست افراطی حزب را سازمانی در امکان اظهار وجود نمی
را به مثابه « رهبر»شناسد. های ملت، یا نژاد و یا دین میخدمت آرمان

شمارد و کند و هر تمایلی را که بروز کند، مرتد میاسطوره می« ابرمرد»
 ( .87کند )در جا حذف می

 
ها و قلمرو اجتماعی شان دارد: ها تناسب مستقیم با تمایل. بافت حزب2

های های افقی و رابطهها هستند: رابطهها دارای دو نوع رابطهحزب
شوند و مسئوالنی که در های افقی میان واحدها برقرار میعمودی. رابطه

سلسله مراتب را در حزب بوجود های عمودی، یک سطح قرار دارند. رابطه
 کنند. آورند و قاعده را به رأس متصل میمی
کنند: ساخت مستقیم و ساخت غیر و نیز احزاب دو ساخت پیدا می    

شوند، ساخت حزب مستقیم مستقیم. وقتی افراد بالواسطه عضو حزب می
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آیند و سازمان عضو حزب میاست. و وقتی به عضویت سازمانی در می
 شود، ساخت حزب غیر مستقیم است. 

ها، هم ساخت مستقیم و هم ساخت ساالریهای موجود در مردمحزب     
غیر مستقیم دارند. اما تحول عمومی از ساخت غیر مستقیم به ساخت 

های های افقی و هم رابطهمستقیم است. و نیز در این احزاب، هم رابطه
ها و مخلوطی از مبادله اندیشه( وجود دارند. مالط  را عمده 88عمودی )

ها، به سخن دیگر، اقناع کردن و شدن و زور و منافع و پیوندهای اطالع
دهند. بنابر نوع اندیشه راهنما و برداشت از نقش اجتماعی تشکیل می

ها، ساخت اند که در آنهائی پیدا کردهحزب و سیاست، احزاب سازمان
 و یا بعکس هستند:ها بیشتر عمودی بیشتر مستقیم و رابطه

ها بیشتر عمودی هستند، هایی که ساخت مستقیم دارند و رابطهحزب -
های جامعه و نقش حزب را تصرف دولت به قهر سیاست را تغییر ساخت

این نوع  های کمونیسترو، حزبدانند. از اینبرای اجرای این سیاست می
بنا بر تمرکز کامل قدرت در رهبری ها، وقتی ساخت را دارند. در این حزب

گردند. توضیح اینکه های عمودی میهای افقی، دنباله رابطهشود، رابطهمی
ار است. بنابراین، باید پند« رهبر»در سلسله مراتب، هر مقام چشم و گوش 

و گفتار و کردار دیگری را تحت مراقبت قرار دهد و رهبر را از آن آگاه 
ها، در ترکیب اقناع و زور و منافع مشترک و کند. در این نوع سازمان

پیوندهای اجتماعی، بیشترین سهم را زور دارد. در واقع هر عضو قانع شده
های حزبی از این نوع، راست یا است که زور تنها عالج است. سازمان

ن نوع با تشکیل ای شوند. فاشیسم و نازیسم و استالینیسمچپ افراطی می
ها  خوانائی داشتند. طرفدران این طرزفکرها حزب را به سازمانی سازمان

(. ساختار اینگونه 83مسلح برای تصرف دولت از راه قهر بدل کردند )
 هستند.  احزاب ترجمان ثنویت تک محوری

جامعه با های هایی که سیاست را راه و روش تغییر ساختسازمان -
دانند و برای در مشارکت بنیادهای اجتماعی و از راه اصالحات می
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کنند، اختیارگرفتن دولت، به مسالمت آمیز و از راه کسب اکثریت عمل می
ها نیز بیشتر افقی هستند. ساختی بیشتر غیر مستقیم دارند و ، در آنها، رابطه

ر آغاز، عضو مستقیم نداشت. از طریق انگلیس، د برای مثال، حزب کارگر
قبول عضویت سندیکاها، افراد به عضویت حزب کارگر در می آمدند 

طلب، به  های چپ اصالح(. در حال حاضر، تمایل عمومی حزب31)
ها، در ترکیب پیوندهای یافتن ساختار مستقیم است. در این سازمان

طهاست و راب ور، سهم اقناع بیشتراجتماعی و منافع مشترک و اقناع و ز
ها و معرفتهای افقی، بیشتر برای اقناع کردن و اقناع شدن و مبادله اطالع

شوند. اما به ترتیبی که دورتر خواهیم دید، میان پایه و رأس ها برقرار می
اند. های عمودی، بیشتر رابطه آمر و مجری شدهجدائی پدیدار شده و رابطه

های مبادله معرفت نبودهاست که رابطه عمودی، رابطهیک علت آن این
به این دلیل است.  های سوسیال دمکرات، یکیاند. بحران کنونی حزب

ها   بودهدر تشکیل این حزب که ثنویت دو محوری که اصل راهنماچرا
تهبدل گش به ثنویت تک محوری« توده حزبی»اند، دررابطه رهبری با 

 است.
های جامعه موافق نیستند و سیاست را احزاب لیبرال که با تغییر ساخت -

ای های دوگانهدانند، در حال حاضر، ساخت( می33) مهندسی اجتماعی
های مختلف ترکیبی از ساخت مستقیم و ساخت غیر مستقیم دارند: سازمان

اند. ساخت ای گرد آمدهها در مجموعهاین سازمان تشکیل داده اند و
های تشکیل دهنده آن ترکیبی از مجموعه غیر مستقیم و ساخت سازمان

ها ساخت مستقیم و ساخت غیر مستقیم است. در رهبری مجموعه، رابطه
های تشکیل دهنده آن، افقی و عمودی است. بنا بر افقی و در سازمان

پیش از این مقوله ها و برداشت های تمایل -ا برداشت هایی که از مقوله ه
های درون سازمانی، بیشتر اقناع و کنند، در رابطهمی -ها را مطالعه کردیم
رود. منافع مشترک و پیوندهای اجتماعی نیز نقش مهمی کمتر زور بکار می

تری در سازماندهی اینگونه احزاب دارند. با وجود این، ترس نقش مهم
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ترس از عواملی که در جامعه ملی و بیرون از آن در کارند تا کند: ایفاء می
گیرد را نظام اجتماعی را زیر و رو کنند. اگر نیروئی که ترس به خدمت می

ها را بر زوری بیفزاییم که در ترکیب مالط سازمانی محاسبه کنیم و آن
می ابینیم لیبرالیسم بیشتر نیاز به زور پیدرود، میاینگونه احزاب بکار می

رو، برد. از اینکند و بکار میکند و بیشتر نیروی محرکه را به زور بدل می
تک  ها نیز، رابطه رهبری با اعضای آن، بر اصل ثنویتدر این حزب

 شود.می محوری
 
های سیاسی یکسان نیستند. گاه محکم های ساختمان حزببندی. مفصل1
گاه سست هستند. غیر از ترکیب منافع و پیوندهای اجتماعی و معرفت و 

ها شکل گرفتهها حزبو دین و زور، شرائط محیطی که در آن و ایدئولوژی
هائی که در جریان جنگ، ناچار از اند. برای مثال، حزباند، نیز مؤثر بوده

ا به خاطر سلطه حزبی از اند و یهای خویش شدهزیرزمینی کردن فعالیت
اند و یا به مخفی کردن خویش ناگزیر شده های نازی و فاشیستنوع حزب

 انداند، مفصل بندی محکمی پیدا کردهگرفتار ممنوعیت قانونی بوده
ها، وقتی راست یا چپ افراطی هستند، نخست مرام در این گونه حزب    

ه نقشی بیشتر از منافع مشترک پیدا کرد و زور و سپس پیوندهای اجتماعی
ها بر معرفتو، در ترکیب، مرام و زور نقش اول را یافته اند. این سازمان

کنند. اراده فرد باید در راه رهبر منحل شود و برقرار می های دیگر سانسور
شود! می« آخرین موضع رهبر»آزادی او در همین است. بنابراین، مرام نیز، 

(32) 
همان طرح سازماندهی کلیسا را بکار برده گویند احزاب کمونیستمی -

بندی آن، از پائین تا باال، محکم است. اما چرا کلیسا (. مفصل31اند )
دوام آورده است و احزاب کمونیست، دوام نیاوردند؟ به این دلیل که کلیسا 

حزاب را رها کرد و آن ا شدن و ماندن قانع شد و توتالیتاریسم به بنیاد دینی
کمونیست که از میان رفتند، توتالیتاریسم را رها نکردند. احزاب 
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کردند، در کمونیست اروپائی به همان نسبت که توتالیتاریسم را رها می
ه امروز، وجود کنند. طوریککردند و میسازمان خویش نیز تغییر ایجاد می

شود.  باوجود این، گرفتار های کمونیست تحمل میها در حزبگرایش
 فرسایش هستند.

، )دفاع از منافع قرار، با ضعیف شدن نقش ایدئولوژیبدین    
زحمتکشان( و با کاسته شدن از توان رهبری در بکار بردن زور در درون 

است شد. بحران کنونی اینگونه احزاب اینسازمان، نقش معرفت بیشتر می
ای خالی از تضادهای طبقاتی خویش را بنای جامعه« وظیفه تاریخی»که 

و، بنابراین، خود را در خدمت تمامت انسانیت می دانستند و اینک در 
ز نی یابند. اما طبقه کارگرجامعه طبقاتی، خود را بیانگر منافع یک طبقه می

یکدست نیست و بتدریج، قشرهائی از آن جدا و با قشرهای میانه منافع 
دهند و در شمار کنند. و یا کار خویش را از دست میمشترک پیدا می

ها و در سطح جهان، ها در سطح جامعهگیرند. تحولمطرودین قرار می
اند. اینگونه احزاب از ماندن در محدوده ایدئولوژی را ناممکن ساخته

های توانند راه حلپیشنهاد آینده ناتوانند و حتی برای مسائل روز نیز نمی
بندی پیشین را حفظ توانند مفصلرو، نمیدرخور پیشنهاد کنند. از این

طرز فکرهای دیگر، بسیار  کنند. استفاده از معرفت، با وجود سانسور
 سبب بیرون رفتن شود. برداشتن سانسور و حفظ ایدئولوژی،مشکل می

شود و در صورت ترک ایدئولوژی، کمونیسم رها شدهمغزها از حزب می
ها، ها و کوچک شدن پایگاه اجتماعی آناست. کوچک شدن این حزب

اش با تحول از جمله به دلیل نارسائی ایدئولوژی و انطباق ناپذیری
تحکام ها است. در واقع، برای حفظ اسبندی آناجتماعی و نوع فرع مفصل

آن، باید معرفت را جایگزین زور کرد و به این جانشینی، ایدئولوژی و 
حالت »ها در رو، این حزبکند. از اینساخت حزب ناگزیر، تغییر می

 کنند. مانده اند و بسیار کُند تحول می« انتظار
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نینیسم ل –احزاب سوسیالیست زودتر پیوندها را، نخست با مارکسیسم  -
ایگزین جوئی را ج سم، بریدند. به همان نسبت که ترقیو سپس با مارکسی

تر شدند و در کشورهای مختلف، ساختند، بزرگ احکام جزمی ایدئولوژی
رهبری تمایل چپ را بدست آوردند و در درون نظام، توانستند بدیل) در 

گویند( تمایل راست  alternanceها، بدیل در درون نظام را دموکراسی
بگردند و به قدرت برسند. در این احزاب، منافع قشرهای زحمتکش، در 

کنند. اما این بندی درونی حزب، نقش بازی میترکیب مالط و در مفصل
های مختلف هستند. معرفت منافع از آن قشرهای مختلف متعلق به طبقه
جا که اصل بر  کند. اما از آننقش مهمتری را در مفصل بندی ایفاء می

تر کردن روابط قوا است، معرفت همواره بکار بیشتر کردن تفاهم و محکم
شود و ها با یکدیگر به زور نیز بدل میآید. در روابط تمایلپیوندها نمی

کند. بخصوص که بندی را سست میرود. در نتیجه، مفصلبکار می
، زینش رهبریپیوندهای گروهی نیز نقش مهم خویش را دارند و در سطح گ

 شود. این نقش گاه تعیین کننده می
در احزاب لیبرال و محافظه کار، بیشتر از همه، منافع مشترک قشرهای  -

های اجتماعی نقش بازی میبندیصاحب امتیاز و ترسان از تغییر و گروه
کنند که چون لیبرالیسم یک نظام طور تبلیغ میها اینکنند. این تمایل

ها پایبند هیچ حکم جزمی نیستند و با پیشرفت علم ن(، پس آ34نیست )
ساالری و سرمایهساالری و فنو فن همراهند. اما در حقیقت، دیوان

دهد که معرفت بتواند بیشترین سهم را در مفصلساالری مجال کمی می
هائی که در رابطه با قدرت و منافع بوجود میبندیبندی پیدا کند. گروه

بندیدهند. این گروههای سیاسی را تشکیل میسازمانآیند، در مجموع، 
کنند. در نتیجه زور و منافع ها، در میان خود نیز، روابط قدرت برقرار می

 ها دارند. بندی سازمانی آنو گروه بندی نقش بیشتری را در مفصل
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های سیاسی را دستخوش در حال حاضر، امواج بحران  تمامی سازمان      
ها که پدید آمدهبندی ها و گسستند. سست شدن مفصلخویش ساخته ا
 افزوده اند. های تمامی احزاب سیاسیاند، بر گرفتاری

ها را تنها بندیها و مفصلاست که رابطهبر این آیا تمایل آنارشیست     
بندی ها و مفصلرابطهتواند مالط معرف استوار کند و آیا با این مالط می

های محکم پدید آورد، بدون اینکه زوری و آمریتی در کار آید؟ پاسخ این 
 پرسش را در پایان این فصل، خواهیم جست. 

  
 ها:ساالری در درون حزبمردم -د

ها  همان سازمان اداری کشور را دارند. از جنبه سازمان اداری، حزب     
استان و شهرستان و شهر و بخش و روستا های در سازمان کشوری، شعبه

قراردارند.  بظاهر، حوزه های پایه، شورا یا کمیته محله، شورا یا کمیته 
 شهری، شورا یا کمیته استانی، شورا یا کمیته کشوری یا مرکزی.

 ساالری بر اصل انتخابها، به ظاهر، دارای نظام مردمتمامی حزب     
سان، شورای سیاسی شوند. بدینتر انتخاب میترها توسط پائینهستند. باال

گزینند. برخی حزب را کنگره و قوه مجریه را شورای سیاسی حزب بر می
ها خوانند. اما در این حزبها نظام سازمان خود را، نظام شورائی میحزب

 ساالری بر اصل انتخاب،نیز، تعیین سلسله مراتب، به ظاهر، بر اساس مردم
 شوند.معین می

های توان به دو دسته تقسیم کرد: حزبها را میدر عمل، حزب       
 (:35های غیر توتالیتر )و حزب توتالیتر

 
ها عمودی هستند. ، از لحاظ سازماندهی رابطههای توتالیتر.  در حزب3

شود. از طریق باال برقرار میهای افقی میان دو مقام هم عرض نیز رابطه
هم عرض،  هایحتی در انتخاب نمایندگان برای کنگره نیز، میان سازمان

شود، در که، هیأتی که انتخاب میشود. از این مهمتر آنرابطه برقرار نمی
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تر مسئول است، بلکه در برابر مقام باال نیست که برابر انتخاب کنندگان
های شود، مقامها بیشتر زور میاست. وقتی مالط مفصل بندیمسئول 

ها و همه اعضای حزب در برابر او گزیند و آنحزبی را رهبری بر می
 مسئولند. 

شوند: تنهائی عضو در قاعده ، بر دو تنهائی بنا میهای توتالیترحزب    
فاقد  «عضو ساده»که  حزب و تنهائی رهبر در رأس. با این تفاوت اساسی

 والیت مطلق»هر گونه قدرت و حتی هویتی از خویش است و رهبر  بر او 
، عضو ساده خود را تمام و کمال در تک محوری بر اصل ثنویت«. دارد

گذارد. رهبری سازمان را تجسم اراده و حقانیت و اختیار سازمان می
داند در خود، هرگونه مقاومتی شناسد و وظیفه خود میطلق میمشروعیت م

 را در برابر اراده رهبری سازمان از بین ببرد. 
عمل می« سانترالیسم دمکراتیک»ها، مدعیند بر وفق اینگونه حزب     

 دهند:کنند و توضیح می
، با بیشترین دقت و صحت الف.  بنا بر دمکراسی نظرها از مجاری عمودی

 شوند. وبه رأس منتقل می
(، نظرها را جمع بندی و به ب. رأس بر وفق اندیشه راهنما )ایدئولوژی

 کند. وتصمیم تبدیل می
پذیرد و ج . بنا بر سانترالیسم، به محض اتخاذ تصمیم، بحث پایان می

(. 36گذارند )خذ را به اجرا میهای حزبی، از باال به پائین، تصمیم متصمقام
ها و انعطاف ناپذیری مفصلاما در عمل، به لحاظ عمودی بودن رابطه

های انتخابی در برابر رهبری، هیچ فرد حزبی نمیها و مسئولیت مقامبندی
اند. در ها بودهاند، کدامتواند بفهمد نظرها که از قاعده به رأس منتقل شده

کنند، چنان ها را تحمل نمیوجود تمایل توتالیترهای واقع، چون حزب
شود و اند که عضو واحد پایه در برابر سازمان بکلی تنها میسازمان یافته

چون از خود هویتی نیز ندارد، به محض اینکه نظری مخالف نظر حزب 
 ها واکنشیشود. این طرد شدناظهار کند، عنصر نامطلوب تلقی و طرد می
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انگیزد، زیرا مطرود بدون هویت است! وقتی مطرود در رابطه مردم، بر نمی
خوانند. پس می« مرتد»است، او را به عنوان یک مقام حزبی شناخته شده

کنند. بخصوص را سلب و آنگاه طردش می« مرتد»از آن،  هویت حزبی 
ها در سلسله مراتب حزبی، باید در محدوده اصول راهنمای که بحث

به عمل آیند. اگر این اصول بر همگان شناخته بودند، انطباق  ولوژیایدئ
ها زیر چشم و با آگاهی اعضای حزب و بسا جمهور مردم انجام نظرها با آن

است و وقتی « رهبری»های توتالیتر، اجتهاد حق گرفت. اما در حزبمی
نباید چون و چرا  او نظری را خالف ایدئولوژی راهنما دانست، دیگران

 کنند.
هتود»قرار، بتدریج رابطه قاعده با رأس حزب و رابطه حزب با بدین     

شوند: از آن جا که رهبری وظیفه دارد، با نظرهای غلط، وارونه می« ها
برخورد فعال کند، در محدوده حزب، او دهنده اطالع و تحمیل کننده نظر 

ها ی هوادار، این حزب است که به آنهاشود. در رابطه با تودهبه قاعده می
نظر »ها ها  چیست و به آنهای آنگوید وضعیت واقعی و خواستمی

«توده» های توتالیترکند. فسادی که دامنگیر حزبرا تحمیل می« حزب
گیرد. پس بنگریم چسان شود، از یک طرفه شدن رابطه مایه میای می

را از  عنصری فعال، به آلتی تحت امر بدل می حزب توتالیتر عضو خویش
تون برای دانستن روشهای کار و س (. مراجعه به کتاب توتالیتاریسم37کند)
و مقایسه آن، با آنچه در زیر از قول  ، از زبان قرآنهای استبداد فراگیرپایه

ها تجربه کردن انواع استبداد هم، در پی قرنآنصاحب نظران غرب، 
 فراگیر، اهل خرد را بس عبرت آموز است: 

اداره تمامی زندگانی خصوصی و عمومی عضو خویش  حزب توتالیتر    
گیرد. تمامی ساعات بیداری او و حتی وقتی به رختخواب را در اختیار می

کند. غیر از مهار در حزب، از طریق پر می هارود را با یک رشته فعالیتمی
های ها در خارج حزب، در محل کار، در سازمانتعیین یک رشته فعالیت

آورد های جنبی که حزب پدید میاجتماعی، در محیط خانوادگی و سازمان
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های گذران اوقات فراغت )باشگاهها در محلو نیز با تعیین انواع فراغت
های دستجمعی و ...( که حزب خانه، مسافرتهای ورزشی، سینما، کتاب

کند و باالخره با دخالت در روابط جنسیش، تمامی ساعات تعیین می
اند، میتحقیق کرده ها که در احزاب سیاسیکند. آنزندگی او را پُر می

گویند هر حزبی که برای گذران اوقات فراغت اعضای خود تأسیسات و 
ای که عضو را موظف شود. از لحظهایجاد کند، توتالیتر نمی یا تسهیالت

کند اوقات فراغت را در خدمت حزب بگذارند و به ترتیبی عمل کند می
 (38شود. )دهد، توتالیتر میکه حزب دستور می

است. این دو با این دو نوع مهار، هنوز عضو، بطور کامل، آلت نشده    
« معنوی»د و بنای آن بر پایه مهار گوین« مادی»نوع مهار را، مهار 

های مادی را در اختیار های فعالیتجوید: حزب تنها محدودهاستواری می
دهد که هستی ای را میای همگانی یا سامانهگذارد. به او محدودهعضو نمی

، بلکه تنها نیست، یک آئین سیاسی توتالیتر دهد. ایدئولوژیرا توضیح می
ای است که هرگاه عضو فلسفه کاملی نیز هست: یک جهان بینی، بسا زوایه

بیند. بیند که حزب میاز آن در جهان بنگرد، جهان و تحول آن را چنان می
یابد هر امری، در هر قلمروئی روی دهد، در این دستگاه، جای خود را می

ترتیب که ساخت و تحول جوید. به همان و توضیح و توجیه خویش را می
دهد، تحول موجودهای زنده و دولت و روابط اجتماعی را توضیح می

ها و هنرها پیدایش انسان بر روی زمین و رفتارهای جنسی و بسط دانش
است که توضیح و توجیه  دهد. ایدئولوژی را چنان توانائیرا نیز توضیح می

دهد. دانشمند و بی سواد ا نیز قرار میههر رویداد را در اختیار توده
یابند! و بدین درک ، اندر می«یکسان جهان را به همانسان که هست»

سان، گردد. بدینها به وحدت، برآورده میمشترک، نیاز روح خردمند انسان
است که به حزب امکان دهند های جنبی حزب توتالیتر ایننقش سازمان

و گفتار و کردار عضو خویش بگرداند. از  ایدئولوژی خود را بنیاد پندار
های معمولی، در رو، برای مثال، فرق باشگاه ورزشی حزب با باشگاهاین



91 
 

است که در این باشگاه، این نیست که برچسب سیاسی دارد، بلکه در این
بیند و وفاداری به حزب را است که عضو ایدئولوژی است که آموزش می

 (33کند. )تمرین می
کند. فرد وسیله سوم مهار  انواع سانسورها هستند که حزب برقرار می      

ابت آن را ث کردن خویش، وفاداری به حزب و ایدئولوژی حزبی، با سانسور
های مالی و تبلیغات و اجتهاد و صالحیت کند. از آنجا که امکانمی

ق نظری و یا عملی با ایئولوژی و یا دین تشخیص انطباق و یا عدم انطبا
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 

میان عضو حزب  –که برای زندگی در سامانه مردم ساالری ضرور است  –
بلکه میان اعضای حزب نیز از میان می رود،و دیگراندیشان از میان می

شوند. ها عمودی میآیند و رابطههای افقی بوجود نمیسان، رابطهرود. بدین
شود و آن زبان رهبری است و دو در حزب، یک زبان به امر و نهی باز می

شوند و آن گوشهای عضو است. اسطوره کردن گوش برای شنیدن باز می
قدرتمندی حزب از راه انضباط »رین دادن انضباط و آموزش حزبی و تم

گزین مشارکت (، در ذهن عضو، اطاعت از رهبری را جای311« )اعضاء
 کند.در رهبری می

کردهای یکدیگر، رابطهکرد خود و عملضرورت تهیه گزارش از عمل    
کند. بدین  جاسوسی های افقی را در جاسوس یکدیگر گشتن، ناچیز می

شود. حتی در روابط زناشوئی و پدر و کامل می انسوراز خود و یکدیگر، س
شود. یعنی رابطه از طریق حزب مادر با فرزند نیز، حزب حایل و فاصل می

سان، اعضای خانواده جاسوس یکدیگر میشود. بدینبرقرار و یا قطع می
 (313گردند )

آخرین موضع »راست بخواهی  – و اگر کسی نتوانست ایدئولوژی    
را راهنمای پندار و گفتار و کردار خویش کند، برای او، تنها  -« رهبری

ماند و آن ترک کردن حزب است. برای اینکه حزب، عضو یک راه باقی می
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خوب و بد را از یکدیگر تمیز بدهد، غیر از آنکه هر عضو چشم و گوش 
اند که فرد را عامل حزب در رهبری است، دو وسیله دیگر نیز ابداع شده

 کنند: مهار خویش می
های دیگر. و انواع کیش الف. قداست مقام رهبری و کیش ایدئولوژی

عضو حزب باید حزب و رهبری را مصون از خطا بپندارد: اصل معصومیت 
شود که عضو است. با وجود تدابیر باال، بسا میحزب که از کلیسا اخذ شده

یابد. بر او است که بالدرنگ خود ر خویش را با نظر حزب موافق نمینظ
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 

ای متهم کرد، حق را به جانب حزب بدهد به گناه گناه ناکرده را به او
ناکرده اعتراف کند و مجازات را گر چه سخت، بپذیرد. نه تنها حزب و 

های حزبی را مقدس بشمارد، بلکه مراقبت کند که دیگران نیز حرمت مقام
او را نگاهدارند. بدیهی است، بکار بردن زور نه جایز که « مقدسات»

 ب است! واج
ب. هر حزبی، در آغاز شرکتی است. افرادی که آن را با تصمیم مشترک 

دهند، مرام مشترک و سود مشترک و هدف مشترک دارند و تشکیل می
یابند. تا وقتی گزینند که مناسب میای را بر میبرای رسیدن به آن، وسیله

 شود واست، رهبری آن انتخاب میحزب از حالت شرکت بیرون نرفته
اختالف نظرها را تا جائی که سود و هدف مشترک را به خطر نیانداخته 

کند. از آن پس، عضو ناسازگار یا باید جدا شود و یا اخراج اند، تحمل می
 شود.می

کند که اعضای آن را پیدا می« جماعت»اما حزب، بتدریج شکل      
خالف  های محلی و خویشاوندی و دین یا مرامی را دارند. بههمبستگی

شود، خودجوش است. عضو به آن شرکت، جماعت به اراده تشکیل نمی
شوند. وقتی ها بتدریج، به جماعت بدل مینمی پیوندد، در آن هست. حزب
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شوند. در جماعت، در قاعده، اصل ها بر هم افزوده میعالئق و همبستگی
 شود. درها افقی هستند. اما رأس انتخاب میبر مشارکت است و رابطه

شوند. در رأس، اختالف نظرها، قاعده جماعت، اختالف نظرها تحمل می
شوند. بسا با حل نمی های آزادهمواره از راه گفت و شنود در بحث

شوند و به جدائی، اخراج و انشعاب میپادرمیانی قدرت )= زور( حل می
 انجامند. 

، در آغاز ترکیبی از شرکت توتالیترهای اما فرقه جز این دو است. حزب     
آیند. انگیزه، کمتر منافع و فرقه هستند. زیرا با تصمیم افراد پدید می

رقه را پیدا ف –مشترک و بیشتر ایثار و فداکاری است. بتدریج، شکل امت 
کنند. در این مرحله، اگر رهبری نظم فرقوی را برقرار نکند، حزب، به می

شود و اگر جای ایثار در راه هدف را سرسپردگی به  امت بدل می تدریج،
گردد. در این وقت کیش رهبر به رهبری بگیرد، بتدریج فرقه خالص می

شود. جریان نظر از مشترک می ین مرام و هدف و وسیله و اخالقجایگز
طرفه، از  ای یکشود. یک رابطه عمودی و رابطهپائین به باال نیز قطع می

(. هرگونه اختالف نظری، ارتداد و 312ماند )رهبری به پائین باقی می
 شود!حکم مرتد، مرگ می

شود که کسانی خود را به عنوان عضو، چون موم  اما چگونه ممکن می    
در اختیار افرادی بگذارند که با اسطوره کردن حزب و نظام و دین یا مرام 

ها بدهند؟ در پاسخ گفته اند: آدمیان به آنو رهبری، هر شکل که بخواهند 
خطر، دستگاه ایدئولوژیک حزب در پی راه و روش ساده اند. بدین

ها و به برانگیختن آنها به ، نظامی فکری برای فعال کردن اندیشهتوتالیتر
ها نیست، بلکه دستگاهی چون و چرا کردن و یافتن راه حل برای مسئله

دهد! پرسشر پرسشی را به آن بدهی، پاسخ را درجا تحویلت میاست که ه
یا مرجع نیز هست، از همان « ایدئولوگ»که « رهبر»های بغرنج را نیز 

 (311دهد! )ستاند و تحویل میدستگاه می
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بدیهی است که این پاسخ کافی نیست. زیرا کار عقل خلق و ابداع است      
هنوز برجا هستند،  های توتالیترزبتوان از کارش انداخت. اگر حو نمی

خاطر است که پاسخ درخوری به این پرسش، چرا مردم خود را یکی بدین
است. و اگر پاسخ درخور گذارند، داده نشدهچون موم در اختیار جباران می

است، دلیلی جز این ندارد که اعتیاد به آلت قدرت شدن همگانی داده نشده
 شود. هانس ژرژ گادامرهمگانی است، از وجود آن غفلت می است و چون

Hans George Gadamerگوید: در غرب، ، فیلسوف آلمانی، می
اند. گفت و ها، گفت را جانشین گفت و شنود کردهفلسفه تحلیلی و دانش

شد، ای که حرف آخر باشنود، پایان ندارد و شرکت کنندگان در آن، کلمه
گوید آورند. اما در گفت، گوینده، ناگزیر سخن به جزم میبر زبان نمی

های گفت وافرتر و مجالهای غرب، فرصتقرار، در جامعه(. بدین314)
 اند. های گفت و شنود نادرتر شده

بنا کرد و قوه خلق و ابداع را نیز یکسره  توان رژیم توتالیترقرار، میبدین   
گیرد. تعطیل نکرد. اما انسان را از آن رو انسان خوانده اند، که اُنس می

هم به دانش و فلسفه تحلیلی از گفت و شنود توان او را، آنچگونه می
ها را از گفت ها چگونه توانسته اند انسانبازداشت؟ فلسفه تحلیلی و دانش

 و شنود به گفت منصرف و در آن، نگاهدارند؟
 فه یونانیو فلس و مسیحیت که اولی را ترکیبی از دین موسی چرا یهودیت    

خوانند یم و دومی را ترکیبی از دین موسی و فلسفه یونانی و فرهنگ رومی
زیرا اصل  کردند؟پیدا  (، در پی این ترکیب شدند و خصلت توتالیتر315)

 است. این اصل هم در فلسفه راهنمای فلسفه یونانی، ثنویت تک محوری
( ارسطوئی و هم در فلسفه و روش )دیالکتیک( و روش )منطق صوری
لسفه فدین با این « ترکیب»است. دین ساالران، در  افالطونی، اصل راهنما

اند.  این اصل کرده و روش، ثنویت تک محوری را جانشین اصل توحید
دهد. توضیح (، عقل را فریب می316در بیان ساده و پیچیده خویش )

ماند، هر چه را که در آن بریزی، شکل اینکه، به یک قالب ریخته گری می
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که اندیشیده و پاسخ را کند این او است قالب را می گرد و عقل گمان می
که فریب خورده است. بنابراین اصل، هستی جنگ یافته است. غافل از این

اضداد است. در جنگ میان دو ضد، در آغاز، دو ضد با یکدیگر گالویز 
کند و میرنده شوند، به محض آنکه زینده چیره شد، در میرنده کار میمی

 این را می پذیرد و در زینده می میرد. 
گویند که غرب، به یمن انتقاد، از گویند و راست میقرار، میبدین     

ته بود،  و مسیحیت راه جس که به یهودیت فلسفه یونانی ثنویت تک محوری
به ثنویت دو محوری  رسید و توان اندیشیدن و ابداع و ابتکار و خلق، 

رشد را، البته توأم با تخریب بخش مهمی از نیروهای  این، توانائیبنابر
، بدست آورد. به این دلیل تخریب نیروهای محرکه روز افزون شد محرکه

که، در روابط قوا، همواره از ثنویت دو محوری به ثنویت تک محوری 
شود.  محور فعل پذیر می ل و زیر سلطهباید  بازآمد. چراکه مسلط محور فعا

پیش و پس از این گذار، روابط قوا بخشی از نیروهای محرکه را تخریب 
ساالری و لیبرالیسم در رو است که پس از استقرار مردمکنند. از اینمی

پیدا شدند و  های توتالیترها و سازمانغرب، در دل لیبرالیسم، ایدئولوژی
در بخشی از اروپای مرکزی و در تمامی اروپای شرقی، دولت را تصرف 

 داری گشت. سرمایه کردند. لیبرالیسم خود نیز مرام استبداد فراگیر
 طرف ، دو طرف بیشتر وجود ندارد:تک محوری بنابر اصل ثنویت     

کند، گفت دارد و شنود ندارد. طرف فعلفعال، که قدرت را از آن خود می
سان، خاصه پذیر که تابع قدرت است، شنود دارد و گفت ندارد. بدین

است که داوری او، هیچگاه حاصل گفت و شنود و ، ایناصلی آدم توتالیتر
 نسبی نیست. حکمی یک طرفه و جزمی و قطعی است.

غفلت از این واقعیت که در روابط قوا، گذار، همواره از ثنویت دو      
است، با غفلت دومی همراه شده و آن  محوری به ثنویت تک محوری

لیم و دیگری پوشش تع غفلت از دو پوشش است: یکی پوشش ایدئولوژی
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کنند. غفلت غافل می را از اصل راهنماو تربیت دینی یا مرامی که آدمیان 
 مضاعف است زیرا

شود و یا قدرت بندی میبه قدرت خوب و قدرت بد، نوع« قدرت»الف. 
شود. بنابراین تصور،  اگر قدرت در دست مقام دینی، طرف تصور میبی

قرار گیرد، ها و یا  دانشمندان و یا... یا نماینده طبقه زحمتکشان و یا نخبه
و برقرار کردن نظامی دینی و یا نظامی سوسیالیستی و یا برداشتن موانع رشد 

 (.317و یا ... را هدف قرار بدهد، خوب و گرنه بد است )
کنند که های خوب، آدمیان را از این واقعیت غافل میب. هدف
و اصل  ادتض بیان قدرت است و دیالکتیک قدرت، دیالکتیک ایدئولوژی

و هدف آن، خودش است.  خود نمی راهنمای آن، ثنویت تک محوری
تواند هدفی جز بزرگ و متمرکز شدن خود داشته باشد. پس از تخریب 

افزاید.  اما تربیت شدن در آید و بطور مداوم بر میزان تخریبها میپدید می
شود، از ، قدرت تنها محور  فعال هستی باور میمحیط تربیتی که، در آن

آیند. ، بار میها، ثنویت تک محوری بمثابه اصل راهنماشیرخوارگی، انسان
آیند، تمام عمر، در می های توتالیترها که به عضویت سازمانسان، آنبدین

 ، رابطه سازمانی بر اصل ثنویتاند. پسقدرت )= زور( را اصیل باور کرده
پندارند. همین تربیت یکی تک محوری را عادی و بیشتر از آن، طبیعی می

از عوامل  ازدیاد بردن آرمانی که هدف بود و  وسیله و هدف شدن قدرت 
 ، خود رسد که سازمان ، وسیله رسیدن به آرمانگردد. کار به جائی میمی

 شود. می«اوجب واجبات»هدف و حفظ آن 
، نیز ، از عوامل های غیر توتالیترساالری، در حزبفقدان نسبی مردم     

 های توتالیتر از نقش آلت جستن خویش بوده است:غفلت اعضای حزب
 
آورند، را هایی که تمامی زندگی عضو را به مهار  خود در نمی. سازمان2
تحقیق  ها که در احزاب سیاسی(. هر چند آن318گویند )یم« حزب»

دمکراتیک و باطنی  اند اتفاق نظر دارند که اینگونه احزاب ظاهریکرده
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اعتباری کنونی احزاب موجود در مردمجز آن دارند. اقوی دلیل بر بی
ساالر نیست. مردم های غیر توتالیتراست: سازماندهی حزبها، اینساالری

های ، حزب«احزاب سیاسی»صاحب کتاب  به قول موریس دوورژه،
مسخره  ،توتالیتر این فرق را دارند که سازماندهی حزب را بر اصل انتخاب

غیر های دانند و حزبمی« رهبر»های حزبی را حق کنند و تعیین مقاممی
ساالری حاکمند. حال ها اصول مردمشوند در درون آنتوتالیتر، مدعی می

 (.313ماند )های توتالیتر میها به درون حزبکه درون این حزبآن
اینها هستند :  آورندمی عذرهاکه     

  
ساالری، در تمامی سلسله گویند اگر، بنا بر اصول مردمالف. اثربخشی: می
ابی بگردند و، زود به زود، از راه انتخاب، جای خود مراتب، رهبران انتخ

را به منتخبان دیگر بدهند، و منتخبان دستجمعی کار کنند، رهبری ضعیف 
 آید؛شود و حزب از عهده مبارزه سیاسی بر نمیمی

ب. اگر تمامی احزاب، بر این اصول سازمان بیابند، مشکل اول بزرگ  و 
عده جنگ، اگر بخواهی بر دشمن پیروز شود. اما بنا بر قافلج کننده نمی

های های خود او مجهز بگردی. و از آن جا که سازمانشوی باید به روش
توان سازمان را بر آن اند، نمیسیاسی رقیب، بر این اصول تشکیل نشده

 اصول بنا نهاد؛
آورند و داشتن و نداشتن ها بوجود میج. ترکیب اجتماعی که اعضای حزب

رفتار دمکراتیک این اعضاء و نایکسانی سطح معلومات،  طرز فکر و طرز
ساالری، سازمان را ناتوان و شوند که بکار بستن اصول مردمسبب می

ها، در درون خود، ها و دسته بندیسازیهای شدید و گرایشگرفتار تنش
 بگرداند؛

د. حزب باید ثبات سازمانی و مرامی داشته باشد تا جامعه بداند سرنوشت 
سپرد. پس اگر شکل و محتوای سازمان را بدست چه سازمانی می خویش

داند در صورت پیروزی و نیز رهبران آن، زود به زود تغییر کنند، جامعه نمی
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حزب در انتخابات، چه کسانی سرنوشت او را به دست خواهند گرفت و 
ساالری نتوانند آراء اکثریت جامعه را به دست های جانبدار مردماگر حزب

ساالری در گرو ساالری از میان خواهد رفت. بقای مردمآورند، مردم
 ساالری است! ؛های جانبدار مردماستقرار دیکتاتوری در حزب

شود و تر میپیچیده و پیچیده است که علم سیاست. و اقوی دلیل  اینه
ز به روز سیاست نیازمند تجربه مداوم و تمام وقت است. بناگزیر، رو

و دیگر سازمان شود. حتی سندیکاهای کارگریتر میایتر و حرفهتخصصی
شوند اداره خود را به متخصص هایی بسپرند های غیر سیاسی نیز ناگزیر می

رو است که ها را تمام وقت بر عهده بگیرند. از اینکه حاضرند اداره آن
 رهبران قابل جانشینی نیستند. و 

به رهبر نیاز دارند و یک حزب سیاسی که رهبرانی محبوب « هاتوده»و. 
ها را با کسانی ساالری سازمانی، آنتواند، به نام مردمها را دارد، نمیتوده

جانشین کند که نزد مردم، ناشناس هستند و یا محبوبیت ندارند. هر اندازه، 
ها از فهم و تشخیص سیاست بهتر شود، ناتوانی تودهتر میپیچیدهسیاست 

شود. اعتماد را نیز به رهبران ها به اعتماد کردن بیشتر میکمتر و نیاز آن
 (.331توانند بکنند )می

ساالری در با وجود این دالیل، چه نیاز به استناد به اصول مردم     
گردانند و ع این اصول میسازماندهی هست؟ چرا نخست سازمان را تاب

گذارند؟ در جای خود،  ها، آن اصول را زیر پا میسپس از راه انواع تقلب
است. در حقیقت، « پای اینگونه استداللیان چوبین»خواهیم دید که
شوند کوشش ها محکم نیستند، مدعی میدانند این دلیلرهبران، چون می

ری در حزب حاکم شوند. اما ساالاست که بتدریج اصول مردمها بر اینآن
ها به دالیلی که اند، عدول از آنتا وقتی آن اصول بتمامه حاکم نشده

های سیاسی خواندید، قابل توجیه است! در عمل، از دو راه مهار سازمان
 گیرد:در دست رهبران قرار می
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دارند: نظریه ، دو نوع نظر در باره رهبر وجود . نزد احزاب توتالیتر233
شمارد که تبلور را مردی برگزیده مشیت خدائی و اَبَرمرد می« رهبر»آلمانی 

برخوردار است. نظریه  شود و، بدین صفت، از والیت مطلقهاراده ملت می
است که به اقتضای اوضاع و احوال و بنا بر مشیت، مردی، با دوم، بر این

گیرد. نظریه اول، نو شده نظری حزب قرار میصولت خدائی، در رهبری 
را دارای نژادی خدائی می  است که در ایران قدیم وجود می داشت و شاه

باوراند. در روم قدیم، حاکمان را دارای سرشتی خدائی می باوراندند. بنا 
گویند خدا، مردی است که تقدیر )باورمندان می« رهبر»بر نظر دوم، 

گویند تصادف( او را در موقعیتی قرار داده است که تنها او میمیناباوران 
های التین بر این نظر و نازیسم تواند رهبر عالی حزب باشد. فاشیسم جامعه

های حزبی را رهبر اند. بنا بر هر دو نظر، مقامها بر آن نظر، بنا گشتهژرمن
 گزیند. بر می

ها، رهبری از آمریت کامل که، در آن های غیر توتالیتردر سازمان    
ها ها انتخابی و از آن پس، مقامبرخوردار است، در قاعده حزب، مقام

 (.333انتصابی و، در باال، یکسره انتصابی هستند ) –انتخابی 
هائی که به ظاهر، مقام از پائین تا باال، ها و نیز در حزبدر این حزب     

ها در انتخابات ر عمل، رهبری است که از راه دستکاریانتخابی هستند، د
های دیگر و نیز ایجاد دو دسته رهبران واقعی و رهبران ظاهری، و نیرنگ

 گزیند:های مسئول را بر میمقام
ها، رهبران به ها، انتخاب غیر مستقیم است. در حزبیکی از نیرنگ -

مثال، در قاعده حزب، شوند. بلکه، برای رأی مستقیم اعضاء برگزیده نمی
های اعضای هر حوزه، مسئول آن و مسئوالن حوزه ها، کمیته محله و کمیته

ها های استان و آنهای شهرستان، کمیتهمحله، کمیته شهرستان و کمیته
اعضای کنگره و کنگره کمیته مرکزی و کمیته مرکزی دفتر سیاسی و 

 گزینند. دبیرخانه حزب و کمیسیون کنترل را بر می
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کنند، در سه ساالری را بیشتر رعایت میهائی که اصول مردمدر حزب     
روش شود. اینمرحله اول، انتخاب مستقیم و  از آن پس غیر مستقیم می

 ساالری است. روسوکارسازترین روش کنار گذاشتن اصول راهنمای مردم
توان  نیست و نمیگفت: حق حاکمیت قابل انتقال خوب فهمیده بود که می

 دیگری را نماینده خود در اعمال این حق کرد.
کنند. در همان اما رهبران احزاب به انتخاب غیر مستقیم نیز اکتفا نمی     

کنند. اعضای حزب حال، نامزدهای دارای صالحیت را نیز پیشنهاد می
و  کند.توانند از میان کسانی انتخاب کنند که رهبری پیشنهاد میتنها می

گردانند. آنچه بیشتر رایج مجوز این کار را ضرورت تقویت مرکزیت، می
ر است. د است، معرفی نیمه رسمی مقامهای حزبی با انتخاب کنندگان

ها، بهنگام گزینش کمیته مرکزی، یک فهرست اسامی به بسیاری حزب
، اینکمونیست هایشود. کمیته مرکزی حزباعضای کنگره پیشنهاد می

 شوند. رأی گیری تشریفاتی است!می« برگزیده»سان 
و محافظه کار، نیز کمیته مرکزی، اغلب، به « میانه رو»های در حزب     

افتد که به فهرست شود. به ندرت اتفاق میمی« برگزیده»همین ترتیب 
شناسند تا ا نمیکه افراد، استعدادهای دیگر رانتخابی رأی ندهند. چرا

آیند با یکدیگر، در سطح رهبری، بعمل میبتوانند جانشین کنند. مخالفت
شود که و  نزاع میان رهبران است. در این نزاع، همواره، جناحی برنده می

 دستگاه حزب را در دست دارد.
روند: با وجود این همه، به هنگام اخذ آراء، هنوز دو نوع تقلب بکار می    

توانند در چندی و چونی رأی دهندگان و شمار نمایندگانی که می یکی تقلب
برگزینند. و دیگری تقلب در آراء. رایج ترین تقلب نوع اول، کم و بیش 

توانند های مختلف حزب میکردن تعداد نمایندگانی است که سازمان
آورد. تقلب برگزیند. به ترتیبی که رهبری همواره اکثریت الزم را بدست می

دوم، تعیین شرایط برای رأی دهندگان است. شرایط چنان تعیین می نوع
 شوند، که بیشتر جانبداران رهبری بتوانند رأی بدهند. 
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ها است. محل رأی گیری و بخصوص تعیین محل نیز در شمار نیرنگ    
شوند که مخالفان نتوانند رأی بدهند و یا در محل کنگره چنان انتخاب می

شورای عمومی بین» ، مارکس3872برای مثال، در کنگره شرکت کنند. 
فراخواند. این محل را از آن رو انتخاب کرد که در آن  را به الهه« المللی

 (332توانستند در آن شهر حضور یابند. )زمان، مخالفان او نمی
ف رهبری های حزب که مخالبه موقع خبر ندادن به آن واحدها و سازمان    

هستند و رأی خریدن و تهدید و تطمیع کردن و چند بار رأی دادن افراد 
 های رایج هستند.طرفدار رهبر نیز، از تقلب

ساالری، رأی دادن باید مخفی باشد. در مراحل پائین، اما بنا بر مردم     
گیرد.  بدیهی است که کمتر کسی رأی گیری با بلند کردن دست انجام می

 (331های حزبی، شناخته شود )ند، به مخالفت با مقامکجرأت می
های سیاسی را از مردمها نیستند که حزبها و نیرنگ.  اما تنها تقلب232

ها نیز انجام سازند. حتی اگر این تقلبساالری در درون خود، محروم می
بوجود می آمد. با این تفاوت بزرگ  ها، الیگارشیگرفتند. در حزبنمی

ها دستگاه های پرورش استعدادهای سالم و با دانش و کفایت که حزب
گشتند. حال آنکه به شدند و همواره استعدادهای بهتر جانشین میمی

انقالب ضد فساد در ایتالیا و گسترش فساد در دیگر کشورهای  شهادت
ها مانع از رشد ر حال حاضر، الیگارشیساالری، ددارای نظام مردم

زیر « های مردمتوده»و « توده حزبی»شوند. به این عذر که می استعدادها
ها و در میان روند. در درون حزببار تغییر زود به زود رهبران حزبی نمی

یندایره های ب»و « دایره های درونی»اند و ها بوجود آمدهها، اختاپوسآن
های تو در ها در تارعنکبوت( این دایره334شوند )خوانده می« االحزاب

های سیاسی را به اختیار خویش در میآورند، سازمانتوئی که بوجود می
و معامالت و ....  هائی مثل سازمان فرماسونریآورند. شرکت در سازمان

که آورند. برای اینحزبی بوجود میمیان گردانندگان احزاب، روابط فرا
ترکیب رهبری و تجدید آن به ترتیبی انجام بگیرد که مطلوب رهبران است، 
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 های کمونیستشود، که حزبای پیروی میهای سیاسی از قاعدهدر حزب
های خود را کسانی بگردان های کمونیستی را بر باد داد: زیر دستو دولت

رو، کم سواد و کم کفایتند تا مطیع و وفادار بمانند! از اینکه کم هوش و 
های های سیاسی، از نسل سوم ببعد، گرفتار کمبود شخصیتحزب

ساالری نقش اول را در هر های سیاسی، دیوانشوند. در حزبباکفایت می
ها به دلخواه رهبران پیر، ها و تجدید آنچه طوالنی تر کردن عمر رهبری

ها است و دائم با اداریان بخاطر اینکه کار در حزب حرفه آن کند.پیدا می
شوند و، افراد حزب در تماس هستند، اغلب به عضویت کنگره انتخاب می

کنند. تا بدانجا که برخی احزاب در انتخاب رهبران، نقش مهمی بازی می
ها  را کاهش بر آن شدند درصد کارمندان نسبت به کل اعضای کنگره

« ای هائیحرفه»را  بعکس، بر آن شد که دیوان ساالران دهند. لنین،
بخواند که خدمت دائمی به انقالب را پذیرفته اند. او استخوان بندی حزب 

ساالر صاحب مقام این(. اما خاصه دیوان335ای ها ساخت )را با حرفه
موکول  هبران،است که تا مرگ مقام خویش را حفظ کند. بنابراین تجدید ر

شود. در آن وقت نیز، وفاداران به آنها میبه مرگ و یا از کار افتادن آن
 شوند!ها، جانشین می

ساالری بر اصل کردند و مردمحزب را تصرف نمی اگر دیوان ساالران     
توانستند تا پیری نیز میشد، رهبران با تجربه نیز بر حزب حاکم می انتخاب

ایت، و کاردانی و کف در رهبری بمانند به این شرط که در مسابقه استعدادها
گرفتند، بهترین استعدادها جستند. وقتی نیز که کناره میهمواره پیشی می

ها، (. اما لزوم شرکت در انتخابات شهرداری336شدند )ها میجانشین آن
و ... و فقدان انتخابات در درون سازمان، سبب  و ریاست جمهوری مجلس

اند. در حقیقت، لزوم معرفی ها شدهها بر حزببرقراری استبداد الیگارشی
توانند انتخاب شوند، منتخبان حزب را در مجلس و نامزدهائی که می

گرداند. برخی از می ها از اعضای الیگارشیشوراهای شهری و دیگر مقام
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شوند و، با عضویت در اختاپوس، گردانندگان واقعی می« متولی»ها آن
 گردند.حزب می

کردن کادرها است. رهبران ها، مدرسه حزبی نیز محل آمادهغیر از این      
کشند. گزینند و بر میحزب کادرهای مورد پسند را از میان شاگردان بر می

ی که است. مدارس ، الگوی کلیسای کاتولیکهای توتالیتری سازمانالگو
کنند نیز طرز کار مدارس دینی را دارند. تعلیم برای تربیت کادرها ایجاد می

را فرد باب « التحصیلفارغ»گیرد که و تربیت بر اصل راهنمائی انجام می
فارغ»ا وجود این، رهبری حزب در میان کند. بطبع رهبری می

کنند. در احزاب غیر توتالیتر که ها را انتخاب می، رام ترین«التحصیالن
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 .
 
های آمدند، رابطه سازمانم عوامل برشمرده در کار نمیقرار، اگر ه. بدین1

شد. می ، سبب پیدایش الیگارشیساالری بر اصل انتخابسیاسی با مردم
خواهد در حقیقت هر حزب در رابطه با جامعه، بخشی از آن است که می

جا، به بگیرد. از همینبا کسب اکثریت آرای جامعه، قدرت را در دست 
شود. به حکم دست آوردن قدرت هدف و تحصیل اکثریت، وسیله آن می

شوند، پس نوع رابطه با جامعه و هدف بیان می آنکه در وسیله، اصل راهنما
های سیاسی که دستیبابی به رو، سازمانباید با هدف متناسب شود. از این

هند، بر این نظر هستند که دیکتاتوری در حزبدقدرت را هدف قرار می
ها الزمه ( زیرا وجود حزب337ها برای دموکراسی در جامعه ضرور است )

های دارای ثبات سازمانی و مرامی و ساالری است و مردم حزبمردم
کنند که در حزب خود موقعیت باثبات و بادوامی داشته رهبرانی را طلب می

و توان قانع کردن و سخن دان و سخنران و  باشند، قوت اراده و دانش
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زیبائی دوست و بی نیاز و عارف بر تاریخ و روانشناسی مردم باشند. 
(338) 

کنند، هنوز ها  را انتخاب می، رهبرانی که مردم آناما به قول پرودن      
کردن آن انتخاب نشده، در پی مستحکم کردن موقعیت خویش و دائمی

شوند، بلکه از شوند. نه تنها در پی بیرون رفتن از مهار رأی دهندگان میمی
ها باید در جامعه انتخاب شوند، همچنان برند. کسانی که بعد از آنیاد می

باید صفات رهبران مطلوب را داشته باشند. به جای تن دادن به مسابقه با 
ع اسد کننده و دفآیند، دستگاه حزب را به دستگاه فاستعدادهائی که رو می

کند: کنند. این دوری است که هر قدرتی پیدا میبدل می کننده استعدادها
 (. 333شود. )شود و سرانجام بر مردم مسلط میقدرت از مردم ناشی می

کنند، رابطه خود با حزب را تغییر میرهبران، با موقعیتی که پیدا می     
شود. از ها نیازمند و بیشتر از آن، وابسته میبه آندهند: این حزب است که 

ها پیدا کند، آن را تهدید به رو، هر زمان حزب نظری مخالف نظر آناین
شوند و یا انشعاب کنند و اگر تهدید مؤثر نشد، به زور متوسل میاستعفاء می

کنند و های سیاسی، اقلیتی کار میکنند. این واقعیت که، در سازمانمی
شوند و این واقعیت که رأی دادن را پذیر میکنند و فعلریت کار نمیاکث

وقتی « هاتوده»باورانند و نه وسیله عمل به حق و این واقعیت که حق می
شوند و این واقعیت که تمایل به دهند، پراکنده میرهبر را از دست می

 ستایشاسطوره سازی و اسطوره پرستی  وجود دارد و این واقعیت که از 
آورد و خارج از اندازه پیروان، در رهبران جنون خود بزرگ بینی پدید می

 کند،نیز از عوامل پیدایش و ادامه حیات الیگارشیآنها را خودکامه می
 ( .321شوند )حاکم بر احزاب می

ها، پیچیده شدن سیاست و ضرورت تجربه اندوزی و ساالریدر مردم     
ساالری و تخصصی که رهبران و عی اعضاء از ساز و کار دیواناطالبی

ها آورند، با جریان دور شدن تودههای مختلف بدست میکادرها در زمینه
شوند. اطالعی روزافزونشان از ساز و کارهای آن همراه میاز سیاست و بی
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ها که قائمه هر قدرتی در هر جامعه هستند، نیاز به رهبران و سازمانترس
آورند که به دور کردن خطرها توانا هستند. این های سیاسی را پدید می

ساالری های دارای نظام مردمعوامل را نیز باید بر عواملی افزود که جامعه
 (323دهند )ها، قرار میفراهم آمده از نخبه را تحت حکومت الیگارشی

و هنوز امکانات مالی و وسائل ارتباط جمعی، دو عامل از عواملی       
کنند. وسائل های سیاسی با رهبران را تعیین میهستند که رابطه سازمان

های ارتباط جمعی یا مستقیم در اختیار رهبران هستند و یا از آن اختاپوس
زمانسیاسی هستند. هر دو دسته مطبوعات، رهبران را تجسم سا –مالی 

گردانند. تجسم سازمان سیاسی شدن در افکار عمومی خود های سیاسی می
های سیاسی های اصلی حزبو نیز در کشورهای دیگر، رهبران را سرمایه

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 

های مالی که رهبران با استفاده گیرد. بدیهی است امکانمعی انجام میج
کنند، کادرهای حزب را از لحاظ مالی نه به از موقعیت، تحصیل می

است: وقتی حزب کند. توجیه ایناعضای حزب که به رهبران آن وابسته می
مزد هر کار، از کوچک و بزرگ، را پرداخت، دیگر وابسته به ایثار اعضای 

 شود. در نتیجه، رهبری از آمریت کافی برای بموقع به انجامخود نمی
شود. رساندن کارها  و از توان و حساب خواستن از کارکنان، برخوردار می

آورند که حزب در های مالی دایره ای آهنین بوجود میاما همین وابستگی
 ماند. گیرد و در قید رهبران میآن قرار می

نیازمند منابع مالی عظیم برای تأمین بودجه انواع  یک حزب بزرگ       
های الزم برای دست یافتن به قدرت و ماندن بر قدرت است. همین فعالیت

و بیشتر از آن « مرامی»و « های طبقاتیسازش»نیاز، رهبران را ناگزیر از 
کند سیاسی می –ها، حتی اختاپوس جهانی مالی عضویت در اختاپوس

(322.) 
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سیاسی و ماوراء  –های مالی بطه با وسائل ارتباط جمعی و مجموعهرا       
اند که نخست در یک رشته ایران ها از عوامل تعیین کننده فسادی شدهملی

و « جنسی»های مالی و ها و سرانجام در افتضاحها و  عراق گیتگیت
سیاسی رو شدند و در دو دهه پایان قرن بیستم، بحرانی را شدت بخشیدند 

 گرفتار آنند.  ها، احزاب سیاسیساالری، در مردمکه
ها گرفتارند، های سیاسی بدانها و فسادها که سازمانآیا این نقص      

ها، ساالریها با مردم در مردمعالج ناپذیرند؟ پس از مطالعه رابطه حزب
 اند. شویم که به این پرسش داده شدههائی میدر پی یافتن پاسخ

 
 ها:ساالریها با مردم در مردم. رابطه حزبه 

 1اند، ساالری اظهار شدهها با مردمهایی که پیرامون رابطه حزب. از نظر3
 نظر عمومیت یافته اند:

کند. ها استقرار پیدا نمیساالری بدون حزبگوید مردمیک نظر می● 
 زیرا:

های مشابه و یا موقعیتالف. حزب قشرهای اجتماعی دارای منافع و 
شوند، سازمان میاثر میدیدگاه همسان را که بدون سازمان، پراکنده و بی

های های گروهها را همسان و مشروع و خواستهای آندهد و خواست
گرداند. رأی دهندگان باید بتوانند با اطمینان خاطر رقیب را نامشروع می

شوند، نی که نامزد نمایندگی میها وجود دارند، کسارأی بدهند. وقتی حزب
داند به چه کسی به خاطر کدام ای دارند و هر کس میهویت شناخته شده

 دهد. ها رأی میخواست
 (.321شود )های محلی در جامعه ملی میب. حزب عامل ادغام جامعه

ج. در جامعه، قشرهای بورژوا، آزادی را کارفرمائی و پیشی جستن در 
ها هستند دانند. با وجود این نیازمند تشکل در حزبهای فردی میرقابت

تا  پاسدار محیط اجتماعی الزم برای آزادی کارفرمائی بگردند. حال آنکه 
ها سبب توانمندی شان دانند که شمار بسیار آنقشرهای کارگر و دهقان می
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توانند کنند، مییابند و با انضباط عمل میشود، بلکه وقتی سازمان مینمی
های الزم ندگان خویش را در قوه قانون گذاری داشته باشند و اصالحنمای

ها آزادی )به معنای ها بدل سازند و به اجرا در آورند. پس آنرا به قانون
قرار، هر دو دسته کنند. بدینقدرتمندی( را از اجتماع سازمان یافته پیدا می

 کنند.های سیاسی نیاز پیدا میقشرهای جامعه به سازمان
آید اگر قشرهای اجتماعی در د. اثربخشی و ثبات سیاسی بدست نمی

های سیاسی نظم و انضباط نپذیرند و حزبهاشان اکثریت پیدا نکنند سازمان
و حکومت را در دست نگیرند. اگر حزب نباشد، حکومتی با افراد بی

جوید انضباط و طرز فکرهای گوناگون متصدیان، ثبات و اثربخشی  نمی
 افتد.ساالری به خطر میردمو نظام م

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 

آموزد  ها میها سرو کار دارند: آموزگار با کلمهآنکه قشرهای بورژوا، با کلمه
کند و وکیل مدافع با ، مشتری را راضی به معامله میهاو فروشنده، با کلمه

های حزبی نباشند، ( اگر سازمان324کند و ... )ها دادگاه را قانع میکلمه
شوند. توضیح آنکه قشرهای های بایسته برقرار نمیمیان این قشرها رابطه

باقی می مانند. شرکت  ها بیرون و زیر سلطهتولید کننده از جریان اندیشه
هاسیاسی به میان این قشرها در حاکمیت از زمانی که ممکن شد که اندیشه

 ها پدید آمدند. های آنهای سیاسی بیانگر خواستها راه یافت و سازمانآن
و. گرچه خودگردانی و خود به خود سازمان دادن که آنارشیسم پیشنهاد می

حزب سازمانی دارای سلسله مراتب  کند، آرمانی خواستنی است، و هر چند
ساالری با حزب همراه است. چرااست که مردمهمه، حق ایناست، با این

که دولت بدون سازمان متصور نیست و اگر مردم بخواهند دولت را سازمان 
ها ، سازمان بدهند. حزببدهند، ناگزیر باید آن را از راه احزاب سیاسی

شوند روابط قوا میان ساالری در همان حال که مانع مینظام مردم سازگار با
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ها قهرآمیز بگردد، سازمان یافتن دولت مردم ساالر را ممکن میبندیگروه
 (325سازند. )

(. بدون وجود 326آورد )ز. بنا بر قاعده، اختالف مطلق فساد زودرس می
حاکم و اقلیت  الیگارشیساالری، میان های سیاسی سازگار با مردمحزب

کند و جامعه اسیر فساد خواستار تغییر، اختالف میل به مطلق شدن پیدا می
ساالری، بخاطر اشتراک در موافق مردم گردد. احزاب سیاسیو قهر می

ساالری و نیز بخاطر جلوگیری از مطلق شدن اختالفاصول راهنمای مردم
شوند. حتی رهبری مانع از افتادن جامعه در کام قهر و عود استبداد می ها،

ها جامعه در تحول از یک نظام اجتماعی به نظام اجتماعی دیگر را حزب
ساالری نیازمند توانند بدون توسل به قهر به انجام رسانند. در واقع، مردممی

ت به رأی اکثریهای اجتماعی نیز قاعده را بپذیرند یعنی آن است که جنبش
های اجتماعی گردن نهند. تنظیم رابطه میان اکثریت و اقلیت و حتی جنبش

ها، ساالری، بدون حزبخواهان تغییر نظام اجتماعی، در محدوده مردم
 (327کجا شدنی است؟ )

های سیاسی نیاز دارد و هم به رهبرانی ساالری هم به آزادی انتخابح. مردم
جامعه باشند. اگر به دومی تقدم داده شود، که معرف منافع اکثریت 

رود. اگر به اولی نیز ساالری از میان میآورد و مردمرا پدید می بناپارتیسم
های سیاسی به مردمگردد. حزبتقدم داده شود، کار اداره جامعه مختل می

سیاسی و  هایدهند هر دو نیاز، نیاز به آزادی انتخابساالری امکان می
( 328نیاز به رهبران معرف منافع اکثریت را بدون تقدم و تأخر، برآورد )

های ساالری بتوانند از ستون پایههای سازگار با مردمو برای آنکه حزب
 ساالری بگردند، باید میان خود، روابطی با پنج خاصه برقرار کنند: مردم

شود، تعریفمربوط می های اساسیالف. در آنچه به اصول راهنما و مقوله
 ساالری سازگارند وهائی را پذیرفته باشند که با مردم

ها، تا ب. وابسته به یکدیگر باشند بطوری که وضعیت هر یک از حزب 
 های دیگر مربوط باشد وحدودی، به رفتار حزب
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ج. شمار احزاب تقریباً ثابت باشد و قوای ذاتیشان )سازمان و اعضاء و  
 شد ونفوذ( برابر با

 (  323د. با دوام باشند ) 
کند اگر با تمامی جامعه پیوند هـ. یک حزب سیاسی واقعیت پیدا نمی

های اجتماعی، نداشته باشد. زیرا حتی برای نمایندگی از تقاضاهای گروه
های باید جامعه را قانع کند که تغییر نظام اجتماعی و تأمین خواست

کند، به سود تمامی جامعه است. میها نمایندگی قشرهائی که حزب از آن
ها ساالری در موجودیت خویش، نیازمند حزبگوید مردمیک نظر می

 نیست.
دانند  ساالری نیز میها را مانع استقرار مردمجامعه شناسان بسیاری حزب● 

 به دالیل زیر:
ها مانع از ابراز الف. بسیاری از جامعه شناسان بر این نظر هستند که حزب

های شود که گروهها، سبب میشوند. خاصه الیگارشیک آنمردم می اراده
 (311ساالری از میان برود )نخبه جانشین مردم شوند و مردم

ب. نقش حزب اعمال کامل قدرت است و نقش جامعه ابراز نیازها و طرح 
کند.  ها و نیازها را وسیله دستیابی به قدرت میها پرسشها. حزبپرسش

هاشان کنند، به جای خود، نیازها و پرسشالری که پیدا نمیلذا، مردم سا
 شوند.ماند. سهل است، آلت نیز میاغلب بدون پاسخ می

شوند. زیرا سیاست بجای ها سبب جدائی جامعه از سیاست میج. حزب
ها نیز بتدریج با  قدرت شود. حزبآنکه عمل به مسئولیت باشد، حرفه می

 شوند و سرانجاما جامعه مدنی بیگانه میجویند و بدولت یگانگی می
د. حزب ساالری یا حکومت بالمنازع احزاب )یا یک حزب( و حاکمیت 

 (313شود )ها بر جامعه ملی  برقرار میآن
ها بخاطر آنکه کنند و حزبها تحول میهای اجتماعی حزبهـ. پایگاه

تحول نمیآیند، قادر به هماهنگ شدن با برای اعمال قدرت بوجود می
گیرد، شوند. پیش افتادن در آغاز و واپس ماندن وقتی تحول شتاب می
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گرداند. زیرا مردمساالری میها را گرفتار بحران و آنها مانع مردمحزب
کند که هر یک از قشرهای جامعه بتواند به ساالری وقتی واقعیت پیدا می

ها حزب عمل خویش معنی بدهد. از سوئی رابطه قشرهای اجتماعی با
ها شوند و از سوی دیگر حزبها میها دنباله رو حزبکند و آنتغییر می

ها و سان، بحران کنونی، بحران حزبها بگردند. بدینتوانند بیانگر آننمی
 (312ساالری است و سبب نوعی فلج است )مردم

 و ... 
جانبداران های کند، که پیش بینینظر سومی این واقعیت را تصدیق می● 

کند، در حال حاضر، عالوه بر اند. و تصدیق مینظر دوم تحقق پیدا کرده
اموری که صاحبان نظر دوم وقوعشان را پیش بینی کرده بودند، امور زیر 

 اند:نیز واقع شده
های اند. الیههای سیاسی متالشی شدههای اجتماعی حزبالف. پایگاه

 رفرمابزرگی از جامعه، نه کارگرند و نه کا
های رهبری اند و گروهاز رأی دهندگان مستقل شده ب. احزاب سیاسی

 ها رأی بدهنداند که مردم باید به آنشده
های اجتماعی بودند و حاال پیشنهاد های سیاسی معرف طبقهج. حزب

اجتماعی هستند. های کنندگان طرح هایی برای زندگی جمعی و گاه حرکت
 و آزادی و ...  های دفاع از محیط زیستمثل جنبش

اند و فعاالن سیاسی را به منفعالن سیاسی ها جانشین جامعه شدهد. حزب
 اند.ها بدل کردهو مردم را به توده

. صحنه گردانان سیاست، نمایندگی از جامعه را از دست داده اند. ه
است. شرط اول استقرار مردمرا در معرض فساد قرار داده قدرتمداری آنها

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 

 خواهند.می
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های جامعه قرارگیرد. اما وقتی است که در خدمت هدفو. حزب برای آن 
کند، فاسد و عامل فساد جامعه را وسیله و خود قدرتمدارش را هدف می

شود. فسادهای مالی یکی از فسادهای این تحول تباه گر ساالری میمردم
 است.

 .ساالری بدون حزب و حزب دون بازیگران سیاسی، کامل نیستز. مردم
دارد. زیرا ضرورت ساالری را از میان بر میاما حزب ساالری نیز مردم

های برد و سبب سلطه گروهنمایندگی از قشرهای جامعه را از میان می
 شود. اقتصادی مسلط می

های اجتماعی قاعده اصلی آن است که جنبشساالری نیازمند آنح. مردم
ما بلحاظ شرکت نکردن را که حاکمیت رأی اکثریت است را بپذیرد. ا

بخش بزرگی از جامعه در انتخابات و گویا نبودن رأیی که شرکت کنندگان 
اعتنائی به این شوند. لذا، بیها ترجمان اراده ملت نمیدهند، قانونمی

ها بیاعتنائیکند. زیانبار و پر فسادترین بیقاعده  دارد عمومیت پیدا می
 ردن انواع فسادها است. اعتنائی به قانون و عمومیت پیدا ک

گیرد، دمکراتیک نیست و مشروعیت می« بر ضد»ط. دولت وقتی از 
شود دمکراتیک نیست. حزب سیاسی حرکت اجتماعی نیز وقتی سیاسی می

های اجتماعی باید حدود خود را بشناسند و زندگی سیاسی و و سازمان
ا وقتی اجتماعی را در برخورد میان قشرهای اجتماعی فرو نکاهند. ت

شمردند، را مطلق می« تضاد»هائی که ها اعتبار داشتند، حزبایدئولوژی
ها تجربه شده و گرفتند و اینک که ایدئولوژیمشروعیت می« برضد»از 

توانند تکیه کنند. هر ها نمیهای سیاسی جز بر ترساند، حزباعتبار باخته
جای « برای»ای که باشد. لحظههدفی « برای»جنبش سیاسی نخست باید 

سپارد، سازمان سیاسی نمایندگی جامعه را رها کرده می« بر ضد»خود را به 
و نمایندگی قدرت را پذیرفته است. و اینک که در مقام نمایندگی قدرت 

 کند. ها تکیه میتواند تکیه کند، ناگزیر، بر ترسنمی بر ایدئولوژی
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های سیاسی به حل است. زیرا حزبی دچار بحران شدهساالری. مردم
ها توانا نیستند. وقتی بر قدرت هستند، مسائل اساسی را که کردن مشکل
دهند و ها دست به گریبان است، به افراط، کوچک جلوه میجامعه با آن

نمایانند. در نتیجه، آینده نه ها را بزرگ میوقتی بر قدرت نیستند، آن
ها نسل جوان ندارند زیرا از است. جامعهامید کننده گشتهامیدبخش که نا

های تحقق یافتنی خبری نیست. ترس و دلهره از گسترش بیکاری و آرمان
اند . در نتیجه، ها گشتههای درمان ناپذیر و ... جانشین آنناامنی و بیماری

های دمکراتیک به کار گشودن گره از مشکلآید که آزادیطور بنظر میاین
آیند. به این دلیل است که تمایل راست افراطی قوت میهای اساسی نمی

 گیرد. بخصوص که 
شوند، در پی ها توانا نمیهای سیاسی به حل کردن مشکلک. چون حزب

روند و بجای آنکه در قید عدالت شوند، در بند های خارجی میماجراجوئی
غافل از اینکه اگر مردم اند.شوند که خود آن را به خطر انداختهامنیتی می

ها و قهر بکار نگیرد، عدالتیهای خویش را در کاستن از بیساالری ظرفیت
 شود. به دفاع از خویش، توانا نمی

ترین قشرهای جامعه باشد. ساالری، دولت باید معرف وسیعل. در مردم
کنند و حزبی وقتی از یک چهارم تا نیمی از مردم در انتخابات شرکت نمی

آورد، اکثریت خویش را مدیون قانون انتخابات و نه رأی اکثریت می که
ها نیز که رأی شود و بخش بزرگی از آناکثریت واقعی رأی دهندگان می

دهند، دهند، نه به طیب خاطر، که از ترس گرفتار شدن به بدتر رأی میمی
 شود. دولت معرف یک سوم جامعه نیز نمی

 (. 311م. و ... )
های سیاسی ساالری، حزبهای دارای سامانه مردمون که در جامعهو اکن    

های سیاسی با مردم چگونه اند، بپرسیم رابطه حزبگرفتار بحران گشته
 :تحول کرده و چرا این سرانجام را پیداکرده است
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جا پی گرفته اند، پاسخ را شناخته ها که مطالعه را از آغاز تا بدین. آن2
رسد، بجا است به ها میکه پس از این، نوبت به راه حل اند. اما از آن جا

سراغ آن دسته از اهل تحقیق برویم که به شناسائی علل انحطاط پرداخته 
 ها چه پاسخی یافته اند.اند و ببینیم آن

ها نادان آیند که تودههای سیاسی، با این پیش فرض بوجود میسازمان     
حتی وقتی بر این پیش فرض نیز بوجود نمیاز عمل سازمان یافته ناتوانند. 

آیند، بنابراین که سازمان را برای به دست آوردن قدرت و به اجرا گذاشتن 
آورند و پدید می دهند، ناگزیر یک الیگارشیتشکیل می« هااراده توده»

 اطاعت کنند. « هاتوده»داند که این الیگارشی پیروزی را در گرو آن می
شود که رهبران سیاسی اعتماد بیش از حدی به است و میبسا شده     

برند که ولو بر حزب کنند. تا آن جا که از یاد میها از خود میپیروی توده
تواند آن را تغییر دهد. پس، به اتکای حاکم است اما حزب می الیگارشی

بسیارند رهبران با استعداد شوند. حمایت مردم از خود، از حزب غافل می
اند با حزب خود در افتاده« هاتوده»که به اتکای اعتماد بیش از اندازه به 

های حزبقرار، رهبریها را از صحنه بیرون انداخته است. بدینو حزب آن
های سیاسی ها و بلکه تضادهای حزبها، هم عامل و هم قربانی دوگانگی

حقیقت، مردم از رهبران جدید و ناشناخته  شوند. دراند و میو مردم شده
ترسند. رهبران شناخته، بخواهی نخواهی، میان مردم و حزب سیاسی می

گیرند. به هنگام کوشش برای رسیدن به قدرت، رهبران، از راه قرار می
دهند. و همواره به جای عوام فریبی، خود را تسلیم اراده مردم جلوه می

گویند آورند. بگاه انقالب میود را فرود میها را برکشند، خآنکه توده
ها گویند: تودهو مبارزان سیاسی می« خوردانقالب فرزندان خود را می»

کنند و میدان را برای رهبران قدرت رهبران خوب را از صحنه بیرون می
انقالب »کنند. حال آنکه نه پرست و اغلب فاسد، از رقیب، خالی می

ها هستند که رهبران خوب را از صحنه و نه توده« دخورفرزندان خود را می
اعتناء به خواست مردم، با کنند. این رهبران قدرت پرستند که بیبدر می
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استفاده از ساز و کارهای روابط قوا، رهبران محبوب مردم را از صحنه 
که رهبران محبوب مردم توانند کرد. چراکنند. جز این نیز نمیبدر می

شوند که از آن همگان هائی میه در پی بر آوردن خواستکسانی هستند ک
شوند. از اینمداری سازگار نمیها با توقعات قدرتهستند. این خواست

های سیاسی همواره استعدادهای رهبری که محبوب مردم روست که حزب
 کنند. شوند را قربانی الزامات قدرتمداری میمی

های سیاسی، در رابطه با مردم، پیدا اختالفاتی که میان رهبران حزب     
کنند: شخصی و فکری. در حزب، روابط شوند، دو منشاء پیدا میمی

آورند و به این ها را بوجود میشوند و دسته بندیشخصی قدرت برقرار می
ها، لباس فکری و مرامی می پوشانند: اطاعت مطلق طلب کردن دسته بندی

شود. در نتیجه، ها سازگار نمیهای آنخواستاز مردم با نمایندگی کردن از 
ها که قدرت را در شوند: آنهای سیاسی دو دسته پیدا میهمواره در حزب

ها باال بیاید و سبب از دست دست دارند و نگرانند که سطح معرفت توده
کردن، حتی سانسور کردن  رفتن موقعیت آنها شود و بنا را بر سانسور

 «پوپولیسم»و « بناپارتیسم»ها که با گذارند و نیز آنن خود میهمکارا
مخالفند.  اینان بر این باورند که باال بردن سطح معرفت عمومی و نمایندگی 

های مردم بر تسلیم شدن به توقعات قدرت، رجحان دارد. حزب از خواست
شود، نزاع میان دو دسته پر تلفات یشتر میهر اندازه نقش افکار عمومی ب

 گردد. تر می
، حاکمیت مردم مطلق است و این «بناپارتسیم»در واقع، بنا بر      

کند و بنا حاکمیت را مردم به هر کس بسیارند، او حاکمیت مطلق پیدا می
یختن گرهبران بجای پیروی از اصول راهنما، در پی بران« پوپولیسم»بر 

ها، به قدرت می رسند. در هر شوند و با تکیه بر آناحساسات عمومی می
 شود.ساالری تعطیل میدو حال، مردم

تا وقتی سازمان نیابند و انضباط نجویند، بکاری « هاتوده»اما اگر      
شوند، پس محبوبیت نزد مردم نیز نه کسی را به قدرت می رساند توانا نمی
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هم قدرت استبدادی، نگاه می دارد. تمامی رهبرانی که  و نه بر قدرت، آن
مردم به قدرت رسیده اند، برای استقرار قدرت و دوام  به جنبش همگانی

اند ها توانستهاند. برخی از آننظامی تکیه کرده -آن، به سازمانی سیاسی
مع کنند. چونی ای قدرت جای از محبوبیت نزد مردم و اندازهمیان اندازه

را در جای خود، مطالعه خواهیم کرد. با وجود این،  و چرائی این توانائی
 در این جا ناگزیریم خاطرنشان کنیم که

 اندازه قدرت گرائی نسبت معکوس دارد با محبوبیت نزد مردم و -الف 
صفت  تواند به قول فوکوشود  میبیان قدرتی که اندیشه راهنما می -ب

دموکراتیک داشته و در برگیرنده مصالح و منافع بخش وسیعی از جامعه 
اند. اکثریت بزرگی از آمدهبگردد که در روابط عمومی قوا، به حساب نمی

 اند. اند که تا آن زمان آلت فعل بیش نبودهجامعه نقشی فعال جسته
سیاسی بر پایه این احکام های است که حزبهمه، امر واقع اینبا این    

 اند:شدهتشکیل می
 ها نادان و پراکنده اند. والف. توده 

 به رهبری نیاز دارند که از وی اطاعت کنند. و« هاتوده»ب. 
ها را به حرکت در آورد و نیازمند چشم اندازی هستند که آن« هاتوده»ج. 

بتواند چشم  شنوند. پس رهبری کهاین چشم انداز را از زبان رهبران می
اندازی در بیانی عمومی به جامعه پیشنهاد کند، در نظر مردم، اَبَرمرد و کسی 

 شود که میثاق با مردم را امضاء کرده و ضامن آن است. وتلقی می
د. وجود رهبران ذاتی دو نوع شکل بندی اجتماعی است پس علت پیدایش 

فنی دارند. زیرا یک رشته  است که رهبران، ضرورتاین الیگارشی
ها باید در افراد گرد آیند تا آن افراد در شمار رهبران قرار گیرند. صالحیت

 و
شود. بنا بر می بر انتخاب کنندگان . سازمان عامل سلطه انتخاب شوندگانه

آورد و ساختار را پدید می این، در درون و در رابطه با جامعه، الیگارشی
ساالری بر کند. الیگارشی ذاتی مردمساالری را خفه میالیگارشی مردم
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آورند که بر است. زیرا انتخاب شوندگان اقلیتی را بوجود می اصل انتخاب
های شوند. در تمامی بنیادهای سیاسی و اجتماعی حاکم میدولت و سازمان

ها هستند که حکومت آیند و این الیگارشیها پدید میاجتماعی، الیگارشی
 کنند. ومی

ها امری دیرپا است. هر چند، رقابت میان گروهو. نادانی و ناتوانی توده
ها، از راه ابراز دهند، اما تودهها تشکیل میهائی است که الیگارشیبندی

دیگر، بر جابجائی رهبران در مقامهای تمایل خود در انتخابات و فرصت
 گذارد.ها اثر می

اند، رهبران ها تشکیل شدهها، بر اساس این حکمسان، وقتی حزببدین     
شوند که بتوانند از نیاز متقابل حزب به رأی اکثریت مردم هائی میموفق آن

و نیاز مردم به رهبر، استفاده بایسته در جهت قدرتمدار شدن در حزب و 
دولت، استفاده کنند. تلفات رهبران سیاسی بیشتر در زمان و موقعیتی در 

ها می کوشند از موقعیت خود نزد حزب در میان مردم دهند که آنروی می
و از موقعیت نزد مردم در حزب استفاده کنند و قدرتمدار بگردند. 

شوند، بلکه از می تنها در ناکام شدن در این کار نیست که تلف استعدادها
که این کار، اگر با یک شوند. چراراه روی آوردن به فسادها نیز تلف می

ها همراه نشود، به موفقیت نمیها و مصالحهرشته زد و بندها و معامله
 (314انجامد )

اند که نخست در جامعه ها بودهاند، آنرو، رهبرانی که موفق شدهاز این    
س سازمان سیاسی تشکیل داده و یا در رأس سازمان اند و سپموقعیت جسته

های سیاسی اند و همواره فاصله معینی را از حزبسیاسی موجود قرار گرفته
ها را مظهر اراده خود اند. به دو علت: یکی اینکه جامعه آننگاه داشته

که، در نظر مردم، بشناسد و نه عامل سلطه حزب بر جامعه و دیگر این
ها مردمی هستند که برای دستیابی به رهبران حزب ها بخصوصحزبی

ای را مشروع میشوند و برای رسیدن به قدرت، هر وسیلهقدرت تربیت می
قرار، بحرانی که شمارند. بدینمی« بد الزم»ها را پندارند. اغلب حزب
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 و های سیاسی بدان گرفتارند از ساختار و اندیشه راهنما و اخالقحزب
گیرد. ها با قدرت از سوئی و مردم از سوی دیگر، مایه میروش و رابطه آن

 آیا این بحران راه حل دارد؟
  

ساالری پیشنهاد شدهها و مردمها که برای بحران حزبحلو. راه
 شوند:اند و می

ها سازمانی دمکراتیک بجویند از پیش از جنگ اول، برای آنکه حزب    
 اند:هائی پیشنهاد شدهساالری را از دست ندهند، چارهو سازگاری با مردم

  
ساالری را بدترین رژیم بورژوا میمردم ها، به قلم باکونین،. آنارشیست3

کردند. تنها می(، ضرورت سازمان و انضباط را نفی نمی315دانستند  )
)فدراسیون(ها را  ها اتحادیهگفتند نه بال اراده که ارادی باشد. آنارشیست

کردند شورائی مرکب از دو شمردند و پیشنهاد میاز سنگرهای دائمی می
نماینده از هر سنگر و یا یک نماینده از هر کوچه یا محله، تشکیل شود. 

های اجرائی خاص برای شود، هیئتترتیب تشکیل میشورائی که بدین
پایتخت، شورش کرده و به کمون بدل گزیند. اداره انقالبی کمون، بر می

گونه تفوقی کند که ادعای هیچهای کشور اعالم میشده، به دیگر شهرداری
کند سازمان انقالبی مشابهی را برای ها دعوت میها ندارد. اما از آنبر آن

اداره شهرها بوجود آورند. و نمایندگان خود را به محل مورد توافقی گسیل 
ها تشکیل شود و قدرتی توانا به پاسخگوئی بر جمنکنند تا اتحادیه ان

و « منطقه گرائی»و « اتحادیه گرائی»هرگونه واکنش پدید آورند. 
حل آنارشیسم است. افراد راه« مند و خودجوشواحدهای کوچک، اراده»

ها، روابط از راه باید به اراده خود در واحد شرکت کنند و درگروه
 (316اد برقرار شوند )ابتکارهای آزاد و خودجوش افر
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های اجرائی بدون این الگوی سازمانی را انتقاد کرد: هیئت مارکس    
( 317توانند تصمیمی را اجرا کنند؟ )داشتن قدرت اجرائی، چگونه می

پس باید قدرت داشته باشند و از حمایت نیروئی دولتی برخوردار باشند. 
علت وجودی ندارد مگر از رهگذر تشکیل ها مجلسی از نمایندگان اتحادیه

 این نیروی دولتی.
و بدیهی است در سازمانی که در آن، کسانی به نمایندگی انتخاب می    

کنند و نیروی اداری و شوند و قدرت تصمیم و اجرا کردن را پیدا می
ه والیت آید. آنارشیسم بپدید می گیرند، الیگارشیانتظامی در اختیار می

فرد معتقد و با هر نوع سازماندهی که آن را محدود کند، مخالف   مطلقه
کنند و آن را فریب ها در انتخابات شرکت نمی رو، آنارشیستاست. از این

ها را ناشی از بحران همه جانبه مردمشمارند. بنابراین، بحران حزبمی
دانند. اما آنها، برای تغییر نظام، در چگونه می اصل انتخابساالری بر 

 آیند؟سازمانی گرد می
 
ها سازمان حزب پذیرفته اند، برای اصالحساالری را میها که مردم. آن2

هایی که سبب اند: اصالحها با مردم دو رشته پیشنهادها کردهو رابطه آن
هایی که موجب استقرار شوند و اصالحهای سیاسی از بیرون میمهار حزب

 شوند:ساالری در حزب سیاسی میمردم
 ها به قلمرو سیاسی؛تشکیل شدن سندیکاها و محدود شدن عمل حزب -
 مراجعه به آراء عمومی؛ -
های سیاسی در درون و بیرون و ملزم شدن حزب استقرار حقوق انسان -

 خود، به رعایت حقوق انسان؛
پخش اندیشه راهنمای حزب و تعلیم و تربیت افراد حزب به اندیشه  -

به ترتیبی که اعضای حزب الگوهای انسان رشید و آزاد  راهنما و اخالق
و مسئول  و عامل محدود شدن قدرت رهبری بگردند. شیوه زندگی، طرز 

شود. اراده تابع طرز فکر و شیوه زندگی میکند و فکر آدمی را نیز معین می
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ساالری سازگار پس باید شیوه زندگی و طرز فکری را ترک گفت که با مردم
 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 

ها( و برانگیختن افراد حزب به  زب )به نظر آنارشیستبنیانگذار در ح
بسط آگاهی در جامعه و رفع ابهام ها. بخصوص ابهام زدائی در درون 

ها از حزب و در جامعه ضرورت تمام دارد. زیرا سبب تابعیت توده
و دادن به های مبهم ساختن ها و پاسخ، مبهم گرداندن پرسشالیگارشی

ها در مرام و در سازمان و در برنامه و روش و در پرسشها است. حزب
رهبران باید بر مرد م شناخته باشند تا مردم بتوانند هر حزب را به اندیشه 

آن، بشناسند و داوری کنند. به آگاهی و در روشنائی  راهنما و اخالق
 انتخاب کنند.

ها معرفت الزم را برای مشارکت در این زودی ها بهاز آن جا که توده -
ها از سوئی باید بیشترین بها را به ارتقای کنند، حزبحاکمیت پیدا نمی

ها برای اداره امور در مردمسطح معارف اعضا بدهند و محل تربیت آن
ساالری بشوند و از سوی دیگر دو نقش تعیین کننده را از عهده برآیند: در 

پیدایش مستبدان بشوند و در سطح جامعه، مانع از  سطح خود، مانع از
ساالری و مسلط شدن آنهای مخالف مردمپیدایش و قوت گرفتن سازمان

 (.318ها بر دولت بگردند )
طول حیات هر حزب بستگی به موفقیت آن در جلب آراء مردم دارد و  -

هبران با راین در گرو تغییر رابطه حزب با جامعه به ترتیبی است که رابطه 
جامعه تابع رشد پذیری حزب به تبع تحول جامعه بگردد. رهنمود پیامبر و 

است که حزب امامان، آینده آرمانی را باید در وجود این آموزش قرآن
خویش حال کند. مؤثرترین عامل بازدارنده حزب از خود بیگانگی یکی 

سرانجام تحولی را که  شود جامعه جهت و مسیر واست. زیرا سبب میاین
شود، روشن بیاید و خود نیز در آن شرکت کند. با اینکار، به او پیشنهاد می
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شود و رهبران و اعضای حزب نیز، نه نیاز به بکار نیاز به قدرت کم می
شوند. این رهنمود، در کنند و نه بدان از خودبیگانه میبردن آن پیدا می

است و دورتر بدان باز خواهیم شمار پیشنهادهای آن دوران، نیامده
 پرداخت. 

 ، یکی از عوامل بهو نازیست و فاشیست های کمونیستپیدایش حزب     
ها در های پیشنهادی شد. و امروز حزببوته فراموشی سپردن اصالح

و روش، در رابطه با مردم و  سازماندهی، در اندیشه راهنما، در اخالق
تحول جامعه و از لحاظ گرایش به انواع فسادها گرفتار بحرانی بغایت 

ها را بر چاره های شوند و باید آنها که پیشنهاد میاند. چارهسخت شده
 پیشین افزود، عبارتند از:

 
( و مردم313را فریب می دانست ) ساالری بر اصل انتخابمردم . روسو1

های ها که برای بحرانکرد. آنرا پیشنهاد می ساالری بر اصل مشارکت
کنند، این انتقاد را که وقتی حزب ها، چاره پیشنهاد میساالری و حزبمردم

کند، خطر آن وجود رهبری دارد و، در واقع، رهبری نامزدها را انتخاب می
پذیرند که چنین دانند.  میکه حزب جانشین جامعه بگردد، وارد میدارد 

کند. بدل می« هاتوده»ای فعاالن را کارپذیر و مردم را به رابطه و رویه
برای اینکه مشکل حل شود، تغییرهای اساسی زیر ضرور را پیشنهاد می

 کنند:
حقوق شخصی به جای حقوق مالکیت: باید از دو برداشت الف. 

از حقوق مالکیت، یکی لیبرالی و دیگری مارکسیست رها شد ناقص 
و جای آن را به حقوق شخصی سپرد. وقتی یک ربع قرن بعد از 

خواندم، نتوانستم این پیشنهاد را می« اقتصاد توحیدی»تحریر 
افسوس نخورم که اگر انقالب ما به راه خویش رفته بود، اندیشه 

ای تجربه شده و بمثابه بیان استقالل و آزادی، ندیشهراهنمای آن، ا
و بدون   -بخاطر نبود آرمانها  –های بدون جوان بکار جامعه
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پیشنهاد کنندگان در توضیح آن می نویسند  الگوی امروز می آمد.
(341:) 

شود. نمی، تنها با تغییر قواعد بازی حل ساالری لیبرالمشکل مردم     
کنیم رشد را باید تغییر داد. اصل راهنمائی که پیشنهاد می اصل راهنما

انسان است. اگر برای لیبرالیسم، فعالیت انسان، انتخاب او و برای 
ها را ، انسانساالری فرا لیبرالمارکسیسم، کار او هستند، نظریه مردم

ها، انتخاب و کار وسائلی هستند که داند که برای آنرآموزانی میکا»
کنند. این تغییر دیدگاه، به رابطه میان رشد انسان و رشدشان را تأمین می

بخشد: دیگر در فعالیت اقتصادی ، به سازمان اقتصادی، جهتی دیگر می
شود ای تلقی میشود، بلکه این فعالیت وسیلهمثابه یک هدف نگریسته نمی

ساالرانه برگزیده شده برای پدید آوردن اشکال رشد انسان. اشکالی که مردم
 «باشند.

ها شد، اشکال عملی قرار، وقتی رشد انسان اصل راهنمای فعالیتبدین     
( وسائلی مییا بر اصل مشارکت ساالری بر اصل انتخابسیاسی )مردم

 ، هدفخدمت رشد انسان. بدیهی است که با تغییر اصل راهنماشوند در 
کنند. اما این تغییرها در سطح جامعه است و وسیله و نیز رهبری تغییر می

هائی که قدرت سیاسی را که باید به انجام برسند. پس اشخاص و گروه
 اعمال قدرتکنند، به ضرورت، باید منتخب مردم باشند و جهت اعمال می

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      
ساالری است. این است، نیاز به دینامیک مردم ساالری فرا لیبرالبه مردم

 یک بایددینام
ای را ممکن بگرداند که ساالرانه. سمت یابی به تعادل بنیادی مردم3الف.

 قابلیت تجدید تولید داشته باشد و
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ساالری فرا ساالرانه را بوجود بیاورد که با مردم. فرهنگی مردم2الف.
افراد  ساالرانه، توانائی، همخوانی داشته باشد. قصد از فرهنگ مردملیبرال

های مردمها به آئین و روشها است. تعهد آنبه شرکت در تصمیم گیری
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 

 مارکسیسم را بشناسانیم: لیبرالیسم و اشتباه 
به جای عمل وسیله و عمل بیانگر: برداشت لیبرالیسم از  ب. عمل سازنده

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 

استدالل کند. اگر اینکار دستجمعی شرکت می به انگیزه سود خویش در
شوند در کارهائی شرکت کنند حقیقت داشته باشد، افراد عاقل حاضر نمی

افکند. برای مثال شرکت در یک انقالب یا ها را به خطر میکه جان آن
ساالری و یا شرکت در نافرمانی عمومی برای ناگزیر جنگ به خاطر مردم

ق مدنی. حتی شرکت در رأی دادن. زیرا کردن دولت به رعایت حقو
های شخصی با سود آن، باید مانع از رأی دادن شود. اما محاسبه زیان
 دهند. است که افراد همه این کارهای دستجمعی را انجام میواقعیت این

و مارکسیسم با وارونه کردن برداشت لیبرالیسم، مشکل را حل نکرده    
است. بنابر مارکسیسم، فرد را نادیده گرفتهاست. تنها شخصیت و انتخاب 

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 

تواند وضعیت اجتماعی معینی را اظهار آنها است. بنابراین، هر فرد تنها می
فاقد معنای اخالقی و ناتوان از توضیح موضع خود فرد  کند. انتخاب او

است. در نتیجه، شرایط ساختن مقدم بر آزادی فرد هستند. در این نظر، 
است. بر این واقعیت، واقعیت ساالرانه نادیده گرفته شدهمسئول شدن مردم
است. وارونه ها متالشی شدهشود: پایگاه اجتماعی حزبدیگری افزوده می
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واقعیت یافته است. بخش بزرگی از جامعه،  نه کارگرند  مارکس پیش بینی
 (. 343) و نه کارفرما

کند شناسد، درکی از سیاست را تحمیل مینظری که عمل را بیانگر می   
ها اصرار می ورزد. ساالری مستقیم و مشارکت خودجوش تودهکه بر مردم

و سیاست را  ساالری بر اصل انتخابمعقول از مردماین نظر امکان دفاع 
ساالری مستقیم، نفی قلمرو شخصی است. که غایت مردمکند. چرارد می

حال آنکه، در واقع، نه فرد خالی از شخصیت و هویت فردی است و نه در 
 اراده، بیانگر منافع گروه اجتماعی خویش است. انتخاب و عمل، بی

 «عمل سازنده»کردن « عمل بیانگر»و « عمل وسیله»با جانشینی     
افراد هم انتخاب و عمل فردی و هم انتخاب وعمل جمعی را پیدا می

دهند و های خود را بسط میسان، افراد با عمل، دامنه ترجیحکنند. بدین
، «ل سازندهعم»افزایند. بنا بر اصل های شخصی خویش میبر قابلیت

خیزند، های از پیش موجود، به عمل بر نمیافراد تنها برای رسیدن به هدف
بلکه برای ساختن خود، و به کرسی قبول نشاندن شخصیت فردی یا گروهی 

 زنند. خویش نیز دست به عمل می
 «حقوق شخصی»ج. عمل به جای شخص: با جانشین کردن این دو اصل 

، دیگر منزلت اجتماعی هر شخص نیست که شناسنامه و «عمل سازنده»و 
کند. بدینشود. عمل است که هویت فرد را مشخص میبرگ هویت او می

کنند، به را پیشنهاد می« ساالری فرا لیبرالمردم»سان اندیشمندانی که 
و هر کس به  « انسان را جز سعی او نیست»شود: نزدیک می رهنمود قرآن

شود، خواه مسلمان، خواه مسیحی و خواه یهودی و...  عمل شناخته می
باید دائم، به عمل، هویت و اعتبار « من اجتماعی»(. آدمی، به مثابه 342)

 بجوید و، به عمل، جوان شود. 
و وقتی موضوع داوری نه شخص و منزلت و موقعیت و مقام که عمل ا    

کنند. این سازمانها با جامعه تغییر میهای سیاسی و رابطه آنشد، سازمان
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کردند، به مهار جامعه در ها که بر جامعه مسلط بودند و جامعه را مهار می
 آیند. با وجود این کارهای دیگر ضرور هستند:می

به  ساالری بر اصل انتخابساالری: چاره گذار از مردمد. ترکیب دو مردم
است. این کار در جریانی طوالنی به انجام  ساالری بر اصل مشارکتمردم

ساالری بر اصل مشارکت با مردمتواند رسید. باید از ترکیب مردممی
 ساالری بر اصل انتخاب شروع کرد:

خیزند، به مبارزه با یکدیگر بر می در سطح کشور که احزاب سیاسی     
است. اما در واحدهای اقتصادی، در مدارس  ساالری بر اصل انتخابمردم

 ساالری بر اصل مشارکتها و ... و در درون احزاب، مردمو بیمارستان
رعایت  ساالری بر اصل مشارکت نیازمنداست که باید تعمیم داد. مردم

 اصول راهنمای چندی است:
هایی که اثر اجتماعی بنیادی دارند، باید در اجتماع . تصمیم گیری3د.

 عمومی اتخاذ شوند؛
ای از روابط . سیاست به مثابه تدبیر جمع برای ایجاد مجموعه2د.

 اجتماعی تلقی شود که:
به نوبه  ها در جمع مسئولیت و رأی وافراد را از انزوا بدر آورد و به آن -

 (341« )همه مسئول و همه صاحب رأی» خود به زندگی او معنی بدهد: 
ها و نظرهای ها و خواستنظم سیاسی به شهروندان امکان ابراز شکایت -

ها را آسان مخالفشان را بدهد تا که انتخاب را روشن و رسیدن به هدف
 کند. 
 را« پراکنده سازی قدرت»با رعایت این قواعد، مهار از پائین جای      

گرا است و وظیفه گیرد. لیبرالیسم نخبهکند، میکه لیبرالیسم پیشنهاد می
کند وبدین فریب، او را از حق حاکمیتش مردم را در رأی دادن ناچیز می

را متقابالً دهد که یکدیگر هائی میکند. جای مردم را به قدرتمحروم می
شود و باید انسان است که قدرت جانشین انسان میکنند. نتیجه اینمهار می

های را وارد صحنه کرد و به او نقش داد تا بحران دمکراسی و سازمان
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بر اصل  ساالری(. بدیهی است که به فرهنگ مردم344سیاسی حل شوند )
 نیاز است: مشارکت

ها به معنای پخش هر چه وسیع تر اطالع ساالریهـ. تعمیم فرهنگ مردم
هائی است که طرز کار بنیادهای سیاسی را  هرچه ها و تجربهو معرفت

داری داری لیبرال برآنند که این سرمایهکنند. مدافعان سرمایهمؤثرتر می
فرهنگ است. راست است که حقوق شخصی،  موجد و تعمیم دهنده این

تعمیم تعلیم و تربیت، از میان رفتن رو به افزایش اشکال مختلف اربابی، 
گرائی افراطی، خاک آئینی،  مشتری انگاری مردم )وعده سود و امتیاز ملی

اند. اما های لیبرال تشویق شدهدر ازای رأی(، تا حدودی، در جامعه
، از بنیاد، داریرا طبیعت مدیریت سرمایهحمایت از فرهنگ دمکراتیک 

ها است. در همان حال که تجربه کار سبب رشد افراد و جمعمحدود کرده
داری، مانع پیدایش فرهنگ مردمگردد، تقسیم کار در کارفرمائی سرمایهمی

محیطی بطور داری، شود. به این دلیل ساده که کارفرمائی سرمایهساالری می
ها نزد مدیریت متمرکز ساالرانه است. در این محیط، اطالعکامل غیر مردم

ها و اتخاذ تصمیم، به تمامی، در رأس شوند. بررسی و بکار بردن اطالعمی
ها، ساالری در کارفرمائیآیند. بنابراین، تعمیم مردمکارفرمائی به عمل می

 آورد. می ساالری را فراهماسباب تعمیم فرهنگ مردم
ساالری ، با برجائی قواعد ضد مردمساالریو از آن جا که فرهنگ مردم    

ها ساالری بدانشود، نیاز به قواعدی هست که فرهنگ مردمسازگار نمی
قوام گیرد و بسط پیدا کند. به سخن دیگر، فرهنگ و قواعد یکدیگر را 

 کنند.ایجاب می
 ، برقرار کردن قواعد زیر ضرور است:بنابراین 

ساالری، ایجاب از مردم exhaustiveالف. قاعده اول: برداشت جامع  
کند که قدرت اقتصادی، یعنی قدرت مهار سرمایه گذاری و تولید در می

 ساالر قرار گیرد. حوزه مسئولیت جامعه مردم
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سائل و ب. قاعده دوم: فقدان امنیت معیشتی، یعنی دسترسی نداشتن به
ها که ندارند، وابستگی و برای کسانی که این وسائل را زیست، برای آن

آورد. بهره برداری از وابستگی اقتصادی، کنند، قدرت را بوجود میمهار می
ساالرانه را های افراد را محدود و امکانات تعمیم مسئولیت مردمانتخاب

و  ستقالل و آزادیکند. بنابراین، وابستگی اقتصادی مخالف  اناچیز می
 حاکمیت مردم است. 

ج. قاعده سوم: تعمیم مسئولیت به معنی شرکت دادن افراد در تصمیم 
های اقتصادی و نیز در دستگاه اداری و در ها. در کارفرمائیگیری

های های آموزشی، درمانی و بخصوص در حزبخانواده، در مؤسسه
صمیم اساسی همراه کردن ت سیاسی. بر نظر نویسنده بیفزائیم که قدم اول و

و مسئولیت در سلسله مراتب است. بطوری که هر مقام، همراه مسئولیت 
خویش، اختیار و توان تصمیم گرفتن داشته باشد. قدم دوم، مشارکت دادن 

ها، اسباب گرفتن تصمیم همه کسانی در گرفتن تصمیم است، که، باکار آن
 م را به اجرا بگذارند: شوراها هستند که باید تصمیآیند و آنفراهم می

د. قاعده چهارم: تنها نگذاشتن فرد در برابر قدرت دولت است. در واقع، 
های دهند و محدودیت انتخابقدرت مقاماتی که به کسی حساب پس نمی

های لیبرال، در قسمتی، به این ساالریهای دارای مردمشخصیدر جامعه
های تنگاتنگ با بنیادهائی های شخصی ما در رابطهدلیل است که هویت

اند. بخصوص در کارفرمائی هستند که، در آنها، مسئولیت همگانی نشده
جدید. اما حذف این بنیادها، فرد را در برابر قدرت دولت،  سرمایه داری

گرداند. بنابراین، بخاطر استقالل و آزادی فرد تنها و محروم از حمایت می
ساالر  بایسته است تا که میان های مردم، زیندگی جمعیتساالریو مردم

 شوند.دولت و فرد حایل 
 ساالر بگردد و نابرابریآیند که اقتصاد مردماین قواعد بکار آن می      

 Hannah اقتصادی کاهش پیدا کند و تعلیم و تربیت، به قول هانا آرنت
Arendt  ،«(.345پدید آورد )« فضاهای عمومی جدید آزادی 
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. قاعده پنجم: تغییر ترکیب کار، بطوری که همه کسانی که در تولید هـ
کنند، وقت کافی برای پرداختن به دو نوع دیگر کار، شرکت در شرکت می

اداره محیط کار خویش و جامعه و نیز آموزش و تفریح داشته و ارباب 
دهند و اکثریت و در حال حاضر، مردم رأی می سیاست را مهار کنند.

گذارند. با تغییر دادن ترکیب کار، اقلیت را در تصدی قدرت تنها می
شود و مردم نیز میپرداختن به سیاست از مهار رهبران سیاسی خارج  می

 (. 344توانند به آن بپردازند )
ری بود. اما نخستین کشو« اعیبیمه اجتم»مادر  و. قاعده ششم:  انگلستان

به  ،«اصالت فرد»نیز شد که، در آن، خانم تاچر، یک جانبدار متعصب 
که به ابتکار مستقیم کارگران و شهروندان بها حکومت رسید. چپ مُرد چرا

نداد و در همان گمان ماند که گویا، از راه دولت، همبستگی را به سرمایه 
تحمیل خواهد کرد. نتوانست به همبستگی شعله ابتکار و گرمی  داری

 ( .346مشخص و ملموسی ببخشد )
است که استقالل و  آزادی دورتر، توضیح خواهم داد که  کار بایسته آن     

 جانشین  قدرت، به مثابه هدف فعالیت سیاسی بگردد. 
ر شده و همچنان در تحول ز.  قاعده هفتم: گرچه شکل بندی اجتماعی دیگ

های سیاسی و است که میان حزبساالری به ایناست، اما استحکام مردم
ها بیانگر ای نزدیک وجود داشته و حزبقشرهای اجتماعی، رابطه

های قشرهای جامعه باشند. هر اندازه از این رابطه دور شویم، مردمخواست
 شود. تر میساالری ضعیف

های اجتماعی بودند، حاال خود آنها معرف طبقهپیش از این، حزب    
هایی برای زندگی جمعی را پیشنهاد اند که طرحبدل شدهها به دستگاه هائی

، شرکت های اجتماعی،  مثل دفاع از محیط زیستکنند و گاه در حرکتمی
د که مردم دهنهای رهبری را تشکیل میها نیز، گروهجویند.  رهبران آنمی

است: قشرهای اجتماعی به دنبال دهند. رابطه وارونه شدهها رأی میبه آن
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ساالری وقتی ساالری است. مردمروند و این وارونه مردمها میحزب
 کند که هر قشر جامعه بتواند به عمل خویش معنی بدهد.واقعیت پیدا می

صحنه گردانان است که است، ناشی از اینفسادی که فراگیر شده     
کنند و محرک های قشرهای جامعه نمایندگی نمیسیاست دیگر از خواست

ساالری، که شرط اول وجود مردمپندارها و کردارهاشان، قدرت است. چرا
های سیاسی با فاصله گرفتن های حزبمحدود کردن قدرت است و رهبری

زیرا، جامعه  برند.از مردم و روی آوردن به قدرت این شرط را از میان می
تواند خود را از نمایندگی جامعه مدنی در اداره دولت ها( میسیاسی )حزب

ها قرار، حزبرها کند و هدف خود را افزون بر قدرت قرار بدهد. بدین
های جامعه هستند. وقتی جامعه را وسیله برای قرار گرفتن در خدمت هدف

ساالری میمردم شوند و عامل فسادکنند، فاسد میو خود را هدف می
 گردند. 

هائی به جای آنکه، برای برد که حزبی یا حزببنابراین، وقتی جامعه پی     
کنند، یا مسائل کند یا کند یا کنند، بر ضد دیگری عمل هدفی فعالیت 

دهند، بزرگ را کوچک و در مسائل داخلی قدرت خارجی را دخالت می
ندگی او را رها کرده و نمایندگی ها، نمایباید بداند که آن حزب یا حزب

 قدرت را پذیرفته است یا پذیرفته اند، در بیراهه فساد افتاده یا افتاده اند. 
برند، ح. قاعده هشتم: برخوردهای قهرآمیز، مایه اشتراک را از میان می

ها، به ها، به برابری امکانساالری به بیشتر شدن اشتراکتکامل مردم
و بخصوص  آزادی در انتخاب و به معرف منافع  هاگسترش پهنای آزادی

ترین اکثریت شدن رهبران سیاسی، است. و نیز دولت باید معرف وسیع
ها یا نمایندگی از منافع قشرهای جامعه باشد. به هر یک از این دو، آزادی

 ساالری خطرناک است.اکثریت، تقدم داده شود، برای مردم
که همواره بنا بر تقدم دادن این اصل بر  های غربیسان، در جامعهبدین    

است، اندیشمندان تصدیق است، اینک که بحران شدت گرفتهآن اصل بوده
 است.« خطرناک»کنند که تقدم این بر آن اصل می
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(. این 347ط. قاعده نهم: توسعه وجدان عمومی و همشهری گری )
دیشه جمعی گردد با پیشنهاد کردن جمعی در جامعه. انپیشنهاد کامل می

همراه شد، در قلمروهای اجتماعی و  در جامعه وقتی با تعمیم امامت
، دامنه مردماقتصادی و سیاسی و فرهنگی و در رابطه با محیط زیست

حلکند. در راهرا بطور روزافزون، گسترده می ساالری بر اصل مشارکت
 گردم. ها می پردازم، به این پیشنهاد باز میخود که اینک به آن های
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 هاحلفصل سوم در باب راه

 حل بیرون رفتن از ثنویت است:. راه3
 

کنند که زمان به زمان به این امر توجه پیشنهادها که خواندید گزارش می     
شود. مقایسه راهحل بایسته پیدا نمی، راهشود که، بر اصل ثنویتپیدا می

هائی که در آغاز و در حلشوند، با راهها که در پایان قرن پیشنهاد میحل
دهد: در آغاز ها را به دست میحلاند، هسته عقالنی راهنیمه قرن پیدا شده

رسد، به ضرورت بدر آمدن از ثنویت و قرنی که اینک دارد به پایان می
انشین قدرت کردن آزادی، به مثابه هدف، توجه شد.  اما این توجه با بر ج

ه از یادها رفت. اینک که دانش و تجرب« دیالکتیک تضاد»تخت نشستن 
اند، از نو، دارد به آن، توجه پیدا آن دیالکتیک را از تخت به زیر کشیده

و   Moisie Ostrogorski  شود.  در آغاز قرن  موازی استروگورسکیمی
 توجه دادند. در سال های اول بعد از جنگ دوم، گاندی

استقالل هند و آزادی انسان را هدف شناخت. در دید او، برای  گاندی    
تشویق اجتماع به هدف و روش کردن آزادی، نخست باید انسان بپذیرد، 

تواند دست به یک کند. انسان آزاد است و میکند و می تواند اشتباهمی
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 

است، تواند فرد دیگری را بخاطر انتخابی که خود کردهیکه او نماین
تواند خود را مسئول زیانی نداند که عمل او به سرزنش کند. و نیز نمی

رساند.  مسئولیت شناسی هم عامل روش و هدف کردن آزادی جامعه می
دارد و هم آزادی را روش و شود و هم انسان را از انتخاب بد باز میمی

 کند.هدف همگانی می
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توانند، با نظریه ها نمیتناقض(: »348است که )بر این استروگورسکی     
که مدافعان نظام حزبی پیش می« ثنویت طبیعی روح خردمند انسان»

کشند، حل شوند. بنا بر این نظریه، نوع انسان درگیر دو تمایل است: تمایلی 
خواهد، دارند، حفظ کند و تمایلی که می خواهد امور را بر همان روال کهمی
ها را تغییر بدهد. بنابراین، همواره دو حزب خواهد بود: محافظه کار و آن

 «!مترقی
کند، بیانگر توجه او به وی جلوتر نرفته است. اما پیشنهادهایی که می     

(: 343کند )هستند:او پیشنهاد می ، به مثابه اصل راهنما«عدم ثنویت»
های آزادی و توسعه آن جانشین قدرت به مثابه هدف فعالیت سازمان»

 اام«. ، جستجوی قدرت، ممنوع شودسیاسی بگردد. بر احزاب سیاسی
تواند جز آزادی بیرونی را تدارک کند. بدون آزادی سیاسی، به تنهائی نمی● 

شود و بدون کارمایه خودجوش استقالل، روح اندیشمند شهروند نمی
آید. اگر آن استقالل و این هوشیاری نباشد، هوشیار، اراده آزاد بوجود نمی

شوند. عوام فریبی و فساد، در روز مردمان عوام و رهبران عوام فریب می
 شوند و دست به تاراج می گشایند.روشن، وارد کشور می

خالی است. انسان با آرمان زاده شده در جامعه استبدادی، جای آرمان● 
برد و، از آن، در آماده کردن آن را از این به آن دنیا می است. اما مذهب

ها ساالری آرمانکند. مردم( استفاده میانسان برای چگونه مُردن )شهادت
)رفُرم( و انقالب  گرداند. نوزایش )رنسانس( و اصالحرا به این دنیا باز می

ها، آنها را به خود ها برای متحقصق گرداندن آرماناشکالی هستند که کوشش
ساالری به آرمان، نقشی کانونی و همیشگی، در عمل اند. اما مردمگرفته

دهد. در کنار قدرت تنبیه کردن رهبران که آزاد و روزمره شهروندان، می
ها استفاده از آن را داشته باشند، آرمان توانائیمردم دارند و همواره باید 
 شوند. ساالری میدومین نیروی محرکه مردم

 ساالری بر اصل مشارکتبنابراین، نظام ارزشی جدید، درخور مردم    
 :(351کند )ها را پیشنهاد میضرور است و این وسیله
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 در تنظیم روابط حاکمان با مردم. منتسکیوالف. کاستن از نقش ترس 
کنند. برد تنها در استبدادها، از ترس استفاده میکرد که گمان میاشتباه می

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

های بشری، ریاکار و عوام فریب و تعصب جمعی ساز ، در جامعهساالری
 باز پیدا شد که جامع رذائل است؛ساالری، سیاستپیدا شده بودند. در مردم

ساالری( به جای قدرت سرکوب ب. نشاندن قدرت پیشگیری کننده )مردم
 ساالری(؛ کننده )دیکتاتوری در لباس مردم

ساالری و وسیله اصلی از میان برداشتن . سنگ پایه مردمهای آزادج. بحث
دو استبداد، یکی استبداد رهبران و دیگری استبداد افکار عمومی است. 

گیرد، بر احساسات و پیش داوری وقتی افکار عمومی از بحث آزاد مایه می
نام می نهند، جایی برای « سنت»ها، شود که کذابان، بدانهائی بنا نمی

ماند. در حال حاضر، حزبپیدا شدن و نقش بازی کردن این دو ترس نمی
ها، با بستن جوّ اجتماعی، مانع پیدایش رهبران جدید، تضمین حقوق 

 شوند. اقلیت و نیز آزاداندیشی اکثریت می
د. وحدت صوری سیاسی شهروندان، در دولت نو، بیشتر از انواع دیگر 

ها متکی است. بنابراین مبارزه با وحدت صوری بر آزادی و قدرت توده
ترین کارها است. هم شکل و یکدست کردن یا وحدت صوری آن، مشکل

ساالری است. حزب به مثابه دستگاه، سازنده بزرگترین خطر برای مردم
رساند. زیرا بر فشار اخالقی که وحدت صوری، این خطر را به حداکثر می

دائمی را نیز می افزاید. یعنی،  کند، فشار سازماندر پوشش آزادی وارد می
کند شود و همه چیز را تابع خود میسازمان که خود وسیله است، هدف می

به همه چیز محتوائی متناسب با خود می بخشد: اصول راهنما، اعتقادهای 
همگانی و حتی اخالق خصوصی، همه محتوائی  اعضاء، دستورهای اخالق
کنند. هر اندازه سازمان ن به مثابه هدف پیدا میهمسان با توقعات سازما

تر و زندگی عمومی را شود، حزب را از روحیه و اخالق عاریکاملتر می
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کند. حزب برای اینکه بماند، نیاز به یک سازمان قوی پیدا میتر میدنی
تواند میثاقی را از یادها ببرد که حزب کند. زیرا سازمان قوی است که می

شود. برای بیرون سان، حزب گرفتار دور باطل میاست. بدینشدهبر آن بنا 
 آمدن از آن باید: 

ای از حزب جامعه» Edmond Burke . بنا بر فرمول ادموند بورکه
های مشترک خود را در خدمت شوند تا کوششها است که متحد میانسان

، «که همه آن را می پذیرند منافع ملی بگذارند و این بر اصل راهنمائی
 بنابراین باید:

در وجدان هر شهروند جای استوار خویش را بیابد و  اصل راهنما -
 راهنمای پندار و گفتار و کردار او بگردد، 

اصل تنها با حزب خود حکومت کردن، باید به اصل تنها لیاقت ها باید  -
 حکومت کنند، جای بسپرد

انون باید یکسان باشد و هر حزبی بر کار بود، نباید تغییری در اجرای ق -
 اجرای قانون، بوجود آورد. 

های مشخص، حزب باید جنبه دوام خود را از دست بدهد. برای هدف -
های موقت بوجود آیند و با وصول به هدف منحل شوند. موقتی باید سازمان

هائی برای ا به ارتشها رشود که رهبران حزبشدن حزب، مانع از آن می
 تصرف قدرت، بدل سازند و بر زمین فساد بگسترند.

شود اما در آزادی، وحدت محال و توحید در استبداد، وحدت میسر می -
شوند، نقد میشود. زیرا نظرها و باورها با آزادی کامل ابراز میممکن می

رو، این جویند. ازشوند و توحید میشوند و بتدریج به یکدیگر نزدیک می
های گوناگون، برای ساالری، عناصر اجتماعی مختلف با گرایشدر مردم

کنند. اما مردم را جز به جبر استبداد های مشخص اتحاد میرسیدن به هدف
 توان در وحدت صوری نگاه داشت. نمی
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و. وسائل با هدف باید سازگار باشند. با ضوابط اخالقی و بنیادهای جامعه 
ها را جامعه را تباه و اراده باشند. اگر نه، بنیادها و اخالق نیز باید سازگار

 سازند. متزلزل و سرانجام فلج می
های های دانش و هنر و فعالیتز. دین از دولت باید جدا شود. آزادی

 اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی در خدمت انسان، نیاز بر این جدائی دارند.
 :(353کند )ها را پیشنهاد میو روش او این رهبری       

 الف. همراه کردن اختیار با مسئولیت و تعمیم مشارکت مردم در رهبری 
گران است. ها، تشویق و تنبیه حکومتساالریب. نقش مردم، در مردم

اند و بر ضد ها توان تنبیه و تشویق کردن حاکمان را از مردم ستاندهحزب
اند و اینک، این مردم هستند ن قدرت شدهبرند. سگ پاسبامردم بکار می

کنند. پس غیر از تدابیر باال، این تدابیر را نیز باید که احساس حقارت می
 به عمل در آورد:

ساالری نیازمند رهبران است. اما این رهبران باید طبیعی باشند. الف. مردم
 چه کارها باید کرد تا رهبران طبیعی شوند؟  این کارها را:

اسباب و شرائطی که اسباب و شرائط مطلوب قدرت نباشند، باید  . 3الف.
 در جامعه پدید آورد تا رهبران طبیعی سر از تخم در آورند و رشد کنند. و

.  استبداد افکار عمومی برقرار نشود و اقلیت و فرد، در برابر 2ب.
 حق نشوند. وحاکمیت اکثریت، بی

های امروز و که عامل تحرک است، رابطه خود را با واقعیت .  آرمان1ب.
 فردا از دست ندهد و عامل کارپذیری جامعه نشود و

.  جامعه مزرعه باروی بشود که در آن، نیروهای زنده جامعه رشد می4ب.
 کنند مگر به:کنند. این چهار مهم تحقق پیدا نمی

شرط را پدید میوحدت صورتی که حزب می سازد، وارونه این چهار  -
کند )به والیت رهبری و با این فریب که آورد. مسئولیت فرد را محو می

دهد. حمیتی در عرصه زندگی عمومی جایزه میمسئول رهبر است(. به بی
 کند. فرد را بدون دفاع می سازد. اخالقجریان آزاد اندیشه را سد می
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گرداند و فعال کردن جامعه می ها را عامل غیرعمومی را پست و آرمان
شهروندان را به ابزار بدل می سازد. بنابراین، رها شدن و رها کردن از 

 وحدت صوری، کارهای اولی است که باید کرد. 
ها، نباید نامزدی خود ها و نامزدهای نمایندگی و دیگر مقامرهبران حزب -

ن، توجیه کنند. بنابرای« مصلحت اجتماعی حزب »را به نام حزب و بنابر 
و هدف نادیده گرفته شود.  رو نباید به نام مصلحت، اصل راهنمابهیچ 

ایم که وقتی هدف آزادی بود و دستیابی به قدرت برای رسیدن تجربه کرده
 شد، در واقع، قدرت  خود هدف شد. به آزادی، مصلحت دیده 

باید امر همگانی را همانند امر شخصی بدانند و نسبت  انتخاب کنندگان -
به آن، احساس مسئولیت کنند. بنابراین، باید طرز فکر مردم تغییر کند. 

 ها، ریشه کن شوند. مفاهیمها، از ذهن آنباید مفاهیم قراردادی، پیشداوری
اند شهروندی یک هایی را باید از ریشه برکند که سبب شدهو پیشداوری

کند. و میهن دوست شمرده شود که کورکورانه از حزب خود پیروی می
 «عزت»گری شیوه کردن، برای رسیدن به قدرت، برای یک حزب، فاحشه

 تلقی شود.
ا در دهد. هر یک رفردگرائی واقعی، فرد را در برابر جامعه قرار نمی -

دهد. زیرا اصالت خویشتن واقعی، بهیچ رو، جای شایسته خود قرار می
را  نیست. فردگرائی که فرد برابر با خودخواهی و تحقیر عدالت اجتماعی

گرداند، سنگ آزاد، آگاه به خویش، آگاه از حقوق و وظایف خویش می
اقعی خود را از دست بدهد ساالری است. نباید گذاشت مفهوم وپایه مردم

 زیرا:
ها الف. تا وقتی طبقات اجتماعی وجود دارند، تنها تشکیل دادن جمعیت

رساند. به های معین و بطور موقت، ما را به هدف مطلوب نمیبرای هدف
گفتند در جامعه ماقبل مردمروحیه اجتماعی نیز نیاز است. به غلط، می

ساالری اصالت فرد آن را از میان دمروحیه وجود داشت. در مرساالری این
بندی ساالری، شکلاست. چرا به غلط، زیرا در جامعه ماقبل مردمبرده
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ساالری باید جامعه و آید. مردماجتماعی بر اساس امتیازها به عمل می
بندی می آسود. اال اینکه، پیشرفت صنعتی و اعضای آن را از این شکل

ها برد، سبب زیادت گرفتن نابرابریمیای که از آن سود خودخواهی طبقه
 است. ساالری به هدف خود شدهو نرسیدن مردم

توان امکان داد در ب. به نمایندگان اصیل منافع اقتصادی و غیر آن، می
توان، در مجالس مقننه حاضر شوند و نظر کارشناسی خود را بدهند. می

را  نمایندگان ها، عضویت بخشید. یعنی شماری از اعضاء سنا، به آن
های اجتماعی بزرگ و بنیادها، از قبیل اطاق بازرگانی، جامعه سازمان

ها باید نقش کشاورزان، سندیکاهای کارگران، معلمان و ... گرداند. این
 کارشناس را ایفاء کنند تا خود به سیاست بازان جدید بدل نشوند.

 (:352گوید )درباره رهبری و رهبری شونده می     
یک اتالف وقت و پول وحشتناک است. مجلسیان ریاکاران  مجلس     

شوند. اینان مصوبه امروز را فردا لغو میو خودخواهان و تنبالنی بیش نمی
ثبات ترند. عقلشان به نیز بی از انتخاب شوندگان کنند. انتخاب کنندگان

افتد که در اختیار طبقه حاکم است. به نظر ئل ارتباط جمعی میدست وسا
های اندیشمندی که ساالری نیستند. روحسنگ بنای مردم« عامه»او، 

 های مردم باشند، نیز بایسته اند. مظهر امیدها و خواست
ساالری متکی به سلطه گری، جامعه به ثروتمند و فقیر تقسیم در مردم     
یت به مردم داده شود، فقیران دستگاه دولت را وسیله شود. اگر حاکممی

شود. برای کنند. از نو، ثروتمند پیدا میسلب مالکیت از ثروتمندان می
طلبی را از میان برد. ثروتمندان و فقیرانی بیرون رفتن از دور، باید زیادت

پذیرند، به یک اندازه، جنایت میکه وضعیت و منزلت نازل خود را می
آورد که داری و صنعتی پدید می، سرمایهزیر سلطه -ظام سلطه گرکنند. ن

طلبی ساالری را از زیادتطلب نباشند. اگر بخواهی، مردمتوانند فزونینمی
  است:عمل کنی. رهنمود او این بیاسائی، باید به رهنمود گاندی
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دولتی که درگیر نزاع فقیران با ساالری و توحید معنوی، در مردم»     
ثروتمندان است، جائی ندارند. برابری اقتصادی جز از راه الگو و اقناع 

تصادی و برابری اق برانگیختن ثروتمندان به پذیرفتن آرمان« آید.پدید نمی
خویش، بدون تعلیم و تزکیه و آموختن  در دسترس فقیران قراردادن ثروت

 (.351« )رسد های تعاون و عدم خشونت، به جائی نمیو بکار بردن روش
گرائی (، کثرت354قدرت باید بغایت غیر متمرکز بگردد. به نظر او )     

ها ناشی از تضادها است و کار را سرانجام به فساد مردمچندگانگی تمایل
ای خود را به توحید، به مثابه چندگانگی تمایلکشاند. باید جساالری می

جامعه »ها، بدهد. ها اما خالی از نزاعهای مناسبی از محدودیت معرفت
رشیدی است که بطور « آنارشی»بدون طبقات و بدون دولت، حالت 

شود. در آن، انسجام اجتماعی را، تنبیهات درونی و خودجوش اداره می
تحقق یافتنی نیست باید  ند. اما این آرمانکبیرونی غیر قهرآمیز، حفظ می

تواند آرمانی شدنی را جایگزین آن کرد. آرمان و الگوی جانشین، می
ای از واحدهای اجتماعی روستائی دمکراتیک و غیر متمرکز، اتحادیه

 « ساالر، بگردد.دولت مردم
زینند. انتخاب شدهگدر هر روستا، افراد بالغ، نمایندگان خود را بر می    

ها، نمایندگان استان گزینند. و آنها، به نوبه خود، نمایندگان بخش را بر می
کنند. به نظر او، این انتخاب غیر مستقیم، مانع از پیدا شدن را انتخاب می

شود. شمار رهبران باید کم باشد. کسانی که عطش قدرت، فساد و قهر می
شمار و به رأی مردم قابل تغییر باشند. کنند، باید کم در حکومت شرکت می

(355) 
 
 :حل نظام باز بر اصل توحیدراه - 2

های سیاسی و در سطح ها، در سطح فرد و در سطح سازمانمشکل      
ها با این دو با یکدیگر و در سطح رابطه ملت جامعه و دولت و رابطه

کنند.انتقادها بجا حل پیدا نمیثنویت است، راه یکدیگر،وقتی اصل راهنما
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های یافته، فرآورده انتقادها نیستند. هرگاه روش تناقض حلهستند. اما راه
یافتند که گر چه، به جای قدرت، آزادی رفت، منتقدان در میزدائی بکار می

د توانباید هدف بگردد، اما اگر آزادی هدف و روش بگردد، ثنویت نمی
شود زیرا اصل راهنما  بماند. بر این اصل، جز قدرت، هدف و روش نمی

که کار این اصل غافل کردن آدمی از استقالل و آزادی ناممکن است. چرا
رو است که براین اصل، آزادی خویش و تنظیم رابطه  با قدرت است. از این

د است.  اما اگر هر هدفی اصل راهنمای درخور خوتعریف قدرت جسته 
شوند. مجموعه را می طلبد، این دو با هر رهبری و وسیله و روشی، جور نمی

ای که ها و نیروهای محرکهاصل راهنما و هدف و رهبری و وسائل و روش
آورند که پندار و ای را بوجود میآیند، نظام باز یا بستهبه خدمت  در می

 شوند:گفتار و کردار انسان، در آن، پدیدار می
 
 و زمان و مکان انقالب: باز و زمان و مکان اصالح . نظام3
 
کند و سپس هدف و را انتخاب می .  آیا انسان نخست اصل راهنما3

و بنابراین، نوع رهبری را و یا نخست  ها و نیروهای محرکهها و روشوسیله
ها و ها و روشمتناسب با آن اصل راهنما و وسیلهگزیند و هدف را بر می

نیروهای محرکه و در نتیجه، نوع رهبری را؟ پاسخ روشن است: تا وقتی  
ها را با ها را بیابد، آنتواند، هدفاندیشه اصل راهنما برنگزیند، کجا می

جا که انسان از آغاز زندگی، با یکدیگر بسنجد و یکی را برگزیند؟ از آن
آید، نه تنها از اهمیت آن بلکه اغلب از وجود آن نیز، راهنما بار میاصل 

ها میحلها راهشود و برای آنها روبرو میشود. بسا، با مشکلغافل می
حل مادر که تغییر اصل راهنما است، غافل میجوید اما از توجه به راه

است،  های فردی و اجتماعیهایی که قدرت مدار زندگیماند. در جامعه
اصل راهنمای در خور قدرت مداری، که ثنویت است، طبیعی و بدیهی نیز 

 شود. فرض می
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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 

دوگانهها زندگانی رو، انسانراهنمای درخور قدرت، ثنویت است. از این
یابند: زندگی کردن، ابتکار و ابداع، دوست داشتن، رشد کردن، ای می

قرار بر و رابطه قوا آزادی جستن، حق و وظیفه شناسی را بر اصل توحید
کنند. بنا می کردن و سازمان سیاسی تشکیل دادن و ... را بر اصل ثنویت

شود وقتی زندگی کردن و ابتکار و ابداع و دوست خود بیگانگی کامل می از
داشتن و رشد کردن و آزادی جستن و حق و وظیفه شناسی و ... را بر اصل 

آورند. و از خود بیگانگی کامل و ، به تصور و عمل میثنویت دومحوری
می ، یک سره، ثنویت تک محوریشود وقتی اصل راهنمامرگ آوری می

 شود.
 
و هدف ناسازگار باشد. اگر ناسازگار  تواند با اصل راهنما. وسیله نمی2

شود، اصل راهنما و هدف سازگار با خود را شد، وقتی بکار برده می
کسی توحید بود و او کند. برای مثال، اگر اصل راهنمای جایگزین می

ای برگزید و بکار برد دوستی با دیگری را هدف خویش گرداند اما وسیله
شود، اگر هم به هنگام انتخاب وسیله که سبب وابستگی دیگری به او می

برد که وسیله اصل راهنما  )ثنویت دانست، در عمل، پی میو روش، نمی
تگی دیگری به خود( متناسب با رابطه مافوق ( و هدف )وابستک محوری

 کند. و مادونی وابسته را جانشین می
تواند وسیله را توجیه کند. زیرا با وسیله بد به قرار، هدف نمیبدین     

پندارند زور وسیله تربیت توان رسید. برای مثال، اغلب میهدف خوب نمی
آموزد، اصالت کودک است. اما درسی که روش کردن زور به کودک می

خو می است. اما با ثنویت تک محوریو تقدم و حاکمیت مطلق آن زور
آنکه بداند عقل آنکه بداند ثنویت تک محوری چیست و حتی بیکند و بی

 شود. یکند، این ثنویت اصل راهنمای عقل او مپیدا می او اصل راهنما
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ها پر کند، اما استعداد ابتکار او، به ترس، ممکن است ذهن را از معلوم    
دانستند ها و مربیان میشود. اگر خانوادهو ابداع و خلق او کار پذیر می

علم غیر از معلوم است و علم به ابتکار و ابداع و کشف و خلق بدست می
کردند و اندیشه ها میشود، زور را رآید و وقتی بدست آمد، معلوم می

ساختند. متوجه خویش را نیز، از اصل راهنمائی که ثنویت  است، آزاد می
توان. پس توان به دیگری انتقال داد اما علم را نمیشدند معلوم را میمی

به جای آنکه با بکار بردن زور، قوه ابتکار و ابداع و کشف و خلق را تباه 
یافتند و وسیله و روش درخور قوه میکنند، تربیت کردن را پروردن این 

جستند. این توجه استعداد را، که گوهر انسانیت انسان است، میپرورش این
با گزینش  کرد: اگر اصل راهنماها را از خطای بزرگ دیگری آگاه میآن

 توان آن وسیله را برگزید.  وسیله بد ناسازگار باشد، نمی
مطلق  که تنها  با  بکار بردن زور سازگار باشد،  ثنویت تک محوری     

اگر هم بهترین وسیله را در اختیارش بگذاری، هرگاه قابل تبدیل به زور 
برد و اگر قابل تبدیل به زور نباشد، نمیکند و بکار میباشد، تبدیل می

 تواند بکارش برد.
انداخت: دانش جستن، ها را بیاد غفلت سوم خود می ، آناین دو توجه     

به اصل راهنمائی نیاز دارد که اندیشه را از قید هر مرز و حدی بیاساید. 
، نبا شد بنابراین، اگر اصل راهنمای دین، توحید در معنای موازنه عدمی

ید باشد، اصل شود. اگر توحباور دینی مانع عالم شدن و رشد آدمی می
قرار، شود. بدینگردند و رشد علمی ممکن میراهنمای دین و علم یکی می

دین را حاکم بر علم خواندن و علم را به مفید و مضر تقسیم کردن )این 
تواند مفید و یا مضر باشد(  و یا دین است که میکاربرد علم و نه خود آن

 تک که بر اصل ثنویت گرداندن، دروغ هائی هستندرا تابع معرفت علمی
 اند. ساخته شده محوری
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.   وقتی  آدمی وسیله را انتخاب کرد و وارد عمل شد، بر فرض که اصل 1
و هدف با وسیله ناسازگار باشند و انسان از آن غافل باشد، تا وقتی  راهنما

تواند مسیر رفته را است، او میجریان کار به مرحله بازگشت ناپذیر نرسیده
ای رسید که امکان بازگشت نماند، دیگر باز گردد. اما اگر جریان به مرحله

نوشید،  دارو، زهر یبه جا یمثال، اگر کس یشود. براممکن نمی اصالح
تواند، به درمان ابتدائی، زهر را تا وقتی زهر در بدن عمل نکرده است، می

اثر کند و جان خویش را نجات بخشد. اما اگر زهر کارگر شد، به درمان بی
سخت و گاه ،با وارد کردن نقص، ممکن است جان  او را نجات داد. و 

توان کرد. در این ، دیگر کاری نمیاگر زهر تمام بدن را فرا گرفته باشد
مرحله، وسیله بکار رفته اصل راهنما و هدف سازگار با خود را جانشین 

قرار، وقتی وسیله اصل راهنما و هدف سازگار با بدین است.ساخته
است. پس آن اصل خود را جانشین کرد، جبر خویش را حاکم کرده

شوند که سازگار می راهنما و وسیله و هدفی با رهبری مستقل و آزاد
 ،بنابراینآدمی را گرفتار جبری نکنند. 

 
ای نیز رهبری است. هر جامعه ای دارای قوه رهبری.  هر موجود زنده4

هو وسیله و هدف در نیامد دارد. این رهبری تا وقتی به بند جبر اصل راهنما
ز رسیدن عمل به نقطه بازگشت ناپذیر، است، مستقل و آزاد است. پیش ا

تواند استقالل و  آزادی وسیله، هر کس و هر جامعه می از راه اصالح
 خویش را باز یابد. این مرحله، مرحله اصالح است. 

و هدف و وسیله با یکدیگر سازگار و با زندگی  اما اگر اصل راهنما     
توان جریان مرگ وسیله تنها، نمی ناسازگار شدند، دیگر با اصالح

را به جریان زندگی بازگرداند. باید اصل راهنما و وسیله و هدف و 
و اگر ها و رهبری را تغییر داد. این زمان، زمان انقالب است. روش

ه ای رسید که دیگر جهت و مسیر قابل تغییر نشد، جز جریان مرگ به نقط
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ها که زور را وسیله رو، آنتسلیم شدن به جبر مرگ، کو چاره ای؟ از این
 شوند.کنند، سرانجام آلت فعل زور میمی

  
و انقالب، یکی نیستند: زمان و مکان  قرار، زمان و مکان، اصالح.  بدین5

و هدف با وسیله  ها، اصل راهنمااصالح زمان و مکانی هستند که در آن
سازگاری ندارند و وسیله هنوز آن دو را با خود یکی و بدین کار، جبر 

شود. در این است. با اصالح وسیله، مشکل حل میخویش را حاکم نکرده
شود. اما وقتی وسیله اصل راهنما و هدف ، انقالب ممکن نمیزمان و مکان

تواند با تغییر اصل که دارد، می را با خود سازگار کرد، انسان به قوه رهبری
راهنما و هدف و وسیله، هم استقالل و آزادی خویش را باز یابد و هم 

این مکان، زمان و  جریان ویرانی و مرگ را تا به آخر نرود. این زمان و
قرار، شود. بدینمکان انقالب هستند و، در این مرحله، اصالح ممکن نمی

ای، از راه نادانی و یا از راه های حرفه«اصالح طلب»ها و «انقالبی»
 فریب، دروغگویانند. 

 
است، انسان بنا بر جا و ، امامت، تباه نگشته.  تا وقتی که قوه رهبری6

و یا انقالب، جریان فساد، تخریب و مرگ را به  تواند به اصالحموقع، می
خاطر است که خود جریان اصالح و رشد و زندگی باز گرداند. بدین

انگیختگی یا استقالل و آزادی ذاتی انسان و انسان فوق سازمان است. 
جبر و تباهی پس آن سازماندهی، در خور است که قوه رهبری انسان را به 

ها، آن سازمانی نیست که از روابط گرفتار نکند. و مهمترین این سازمان
جا که هر انسانی خود یک بنیاد است، آید، بلکه از آنها پدید میمیان انسان

آن سازمانی است که، در آن، آدمی پندار و گفتار و کردار خودانگیخته 
ها یک نظام را و هدف و وسائل و روش ای از اصل راهنمادارد: مجموعه

آورند. اگر این نظام باز باشد، در خور رهبری مستقل و آزاد میبوجود می
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شود و اگر نظام بسته باشد، با رهبری  ناخودانگیخته و تحت امر قدرت 
 شود.سازگار می

، به ساالری که، در آن، نیروهای محرکهقرار، استقرار مردمبدین     
نیروهای مخرب عظیم بدل نشوند و در ویران سازی و مرگ بکار نیفتند، 

ساالری است که حاصل انقالب در نظام بنیادهای جامعه، متحول آن مردم
کردنش از بسته یا نیمه بسته به باز، و انقالب در نظام پندار و گفتار و 

دیگر، نظام بنیادهای جامعه کردار بنیادی باشد که آدمی است.  به سخن 
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، 

نهایت و هدف که زمان و مکان کار عقل بیاصل، چنان 5نظامی است  بر 
سانی که بخواهند در خود این آدمی رشد در استقالل و آزادی بگردد. ک
ها و اصول راهنمای اسالم  و انقالب بزرگ را پدید بیاورند، به موازنه

( رجوع خواهند 356و ارکان دموکراسی  ) و کیش شخصیت تعمیم امامت
 کرد.

 
 . ضرورت گشودن مدارهای بسته: 2
 
 . حقیقت و مصلحت:3

اند و انتقادهای دیگر که انتقاد ها به عمل آمدهانتقادهایی که از حزب     
(. از جمله، 357اند )آمده اند، اما وجود دارند، در قرآنکنندگان ندیده

این دو با اصل بدآموزی رابطه وسیله با هدف و غافل کردن آدمی از رابطه
 این فکر جمعی جبار در سرها که گویا جا و موقع اصالح، و نشاندن راهنما

و انقالب یکی هستند، و نیز القای فکر جمعی جباری دیگری در باره 
تنها دست مایه سازندگان  با اصل راهنما و هدف و وسیله، رابطه قوه رهبری

نیستند. مصلحت را  و پاسداران نظام های بسته« های قدرتایدئولوژی»
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با حق و حقیقت دوگانه باوراندن و هر زمان، قدرت توقع کرد، مصلحت 
ها و های آنترین فریفتاریرا جانشین حق و حقیقت کردن، نیز از بزرگ

 های سیاسی و غیر سیاسی است. از عوامل تعیین کننده انحراف سازمان
غیر از  حق حقیقت توان مصلحت را اما آیا تنها در نظام بسته، می    

باوراند؟ خیر. با رها شدن از نظام بسته، بسیاری از باورهای خطا، از میان 
روند. اما در نظام باز، هنوز، امکان القای باور به دو گانه بودن حقیقت می

و مصلحت وجود دارد. برای اینکه این امکان، از میان برود، باید هشیار 
 شدار داد که:بود و به تعلیم و تزکیه، به خود ه

 
 ها:ای از تناقض. مدار بسته2

وقتی نظام پندار و گفتار و کردار باز است، در اندیشه راهنما، یعنی مرام     
توان دلخواه قدرت مداران را یا دینی که آدمیان بدان باور دارند، نمی

رو، قدرتمداران در بیرون آن، مصلحت را میحقیقت جلوه داد. از این
است: بنابر شرائط کنند. توجیه اینجایگزین حق یا حقیقت میسنجند و 

است که به حق عمل نشود و حقیقت گفته نیاید و کاری موجود، چاره این
 کنند. آید که شرائط ایجاب میانجام پذیرد و یا سخنی گفته 

توان فریب داد و فریب خورد. قرار، وقتی نظام باز است نیز، میبدین     
شود از این شود. غافل میمعرفت آدمی محدود و او  آسان غافل میکه چرا

شود، حکمی متناقض امر که وقتی مصلحت در بیرون دین یا مرام جسته می
 است:

اند که چون که شرائطی پیش بینی نشدهالف. دین یا مرام ناقص است، چرا
 . وکنند و گفتن حقیقت را نامیسرپدید آیند، عمل به حق را ناممکن می

ب. پس، برای یافتن مصلحت باید از دین یا مرام بیرون رفت. و تناقض 
گیرند با مصلحت که در میان حق و حقیقت که در دین یا مرام قرار می

شود، جز با جانشین کردن مصلحت، بنابراین حاکم بیرون آن سنجیده می
قوق شود. در این پیروی حکردن بیرون اندیشه راهنما بر درون آن، حل نمی
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گیرند، آیا دین یا مرام از دین یا مرام از مصالحی که در بیرون آن قرار می
کند؟ به یقین نه. زیرا اگر علم در بیرون دین یا پیروی می معرفت علمی

آید. اگر مرام خود را علم مرام قرار بگیرد، میان علم و حق تناقض پدید می
حقیقت با این مرام، جز با ناعلم خواندن مرام بخواند، تناقض میان حق و 

تواند خالف حق و حقیقت باشد و شود. به سخن دیگر، علم نمیحل نمی
قرار، اگر در ساختن مصلحتی بکار رود که حق و یا حقیقت نیست. بدین

ای از حقوق دین یا مرام در اصول راهنما و هدف حق و مجموعه
یسر و علم  در درون دین یا مرام قرار باشد،تناقض میان دین با  علم، نام

سازد، گیرد. اما مصلحت ناسازگار با حق و یا حقیقت را که علم نمیمی
سان، تفاوت بس مهم از کند.  بدینای غیر از قدرت پیدا نمیسازنده

است که اولی دربردارنده تفاوتهای بیان استقالل و آزادی با بیان قدرت، این
 اند.ه مصلحتهای قدرت سنجیدهحقوق و دومی دربردارند

پس با گریز از حق و حقیقت، در نتیجه بیرون رفتن از دین یا مرامی      
های بسته میکه بیان استقالل و آزادی است، آدمی زندانی فراوان مدار

شود، خود قابل حل نیستند. شود. به سخن دیگر، گرفتار فراوان تناقض می
ن دادن به تناقض بد  گرفتار تناقض بدتر تواند با تبرد میآدمی گمان می

 شود. ها میکه گرفتار کالف سردرگم تناقضغافل از ایننشود. 
اگر علم در بیرون دین یا مرام قرار داشته باشد، یا علم  علم نیست و      

ای از حقوق و حقایق نیستند. هرگاه فرض کنیم که علم یا مرام مجموعه
کند، پس ناگزیر، شرائطی که عمل معلوم میحقوق و حقایق را بر انسان 

کنند. زیرا علم هم به مصلحتی که حق یا حقیقت نیست، وجود پیدا نمی
سان، باز مصلحت شناساند. بدینبرد و هم کاربرد حق را نیز بر آدمی میراه

تواند ساخته علم باشد و نه با آن سازگاری بیرون از حق یا حقیقت، نه می
لحت در بیرون علم قرار بگیرد، آدمی از علم است که جوید:  اگر مصمی

آید. در آن بیرون رود، و به بندگی قدرت ضد علم است که در میبیرون می
دهد رفتن و این وارد شدن، نظام باز پندار و گفتار و کردار را از دست می
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نیروهای « مصلحت»شود که، در آن، به نام ای میو گرفتار نظام بسته
گردانند به بکاربردنش در شوند و آدمی را ناگزیر میبه زور بدل می محرکه

ویران کردن اساس هستی خود و دیگری و طبیعت. آن غفلت بزرگ که به 
است که: وقتی مصلحت از حق یا تعلیم و تزکیه انسان از آن می رهد، این

ست. اطاعت از آن، گیرد، حکم زور احقیقت جدا و در بیرون آن قرار می
کند خود انگیختگی خویش را از یاد ببرد و از نظام باز آدمی را ناگزیر می

به نظام بسته درآید. بدیهی است، با ا ین گذار، چندی و چونی سازماندهی 
 شود.دیگر می

عوامل از خود بیگانه شدنِ اندیشه راهنما یا مرام یا دین و همراه آن،      
کنند. ند، از راه جانشین کردنِ مصلحت، عمل میسازمان، وقتی جمع شد

های سیاسی ایران بعد از انقالب، به خود گرفتند، جهتی که سازمان
های کمونیستی پیدا کردند و بحرانی که در حال حاضر سرانجامی که رژیم

های غرب بدان گرفتارند، و بالئی که غرب زدگی ساالریها در مردمحزب
است، همه و همه، گزارشگر بیرون رفتنانداخته سلطهبه جان ملتهای زیر 

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 

 ها و تشکیلقدرتمدار هستند. این گریز دائمی سبب انباشته شدن تناقض
 شود. شدن بافت سرطانی فسادها و انحطاط می

ای از حقوق در حقیقت، وقتی آدمیان اندیشه، مرام یا دینی را  مجموعه    
گاه، در کنند، آندانند و آن را راهنمای سازمانی سیاسی میو حقایق می

جویند، حتی اگر محتوای آنچه را حقایق و را می« مصلحت»بیرون آن، 
، حقوق و حقایق نباشند، در نظر آنها، بیرون رفتن از پندارندحقوق می

دهد و هست. زیرا، زیر گنبد کبود، حقایق و حقوق، توسل به زور معنی می
توان یافت که زور را حق بپندارد و بدان باور بیاورد. دانستنی کسی را نمی

داند تا است که ا گر فرض کنیم آدمی وجود دارد و با آنکه، به تجربه، می
رو را به زود بدل نکند، زور وجود ندارد، آن را حقیقت بپندارد و بدان نی
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به جستجوی « حقیقت»تواند در بیرون این آورد، باز، او نمیباور 
مصلحت برود. زیرا مصلحتی که محتوای آن زور و وسیله عملی کردنش 

است. اما نیز زور باشد، همان است که او آن را به عنوان حقیقت پذیرفته
سنجد، از زور خالی باشد و وسیله و روش به عمل در ر مصلحتی که میاگ

شود. از یاد آوردنش نیز زور نباشد، واقعیتی ماندگار و نافی باور به زور می
تواند وقتی غیر از حق و یا حقیقت است، نمی« مصلحت»نباید برد که 

ند بر کموقت نباشد. اگر حق یا حقیقتی دائمی از کار در آید، داللت می
است. پس ساخته زور که با شد، باطلی بیش نبودهکه آنچه حق باور میاین

تواند ساخته بیدوام است و کسی نمیرود بیتغییر جهت نیرو از میان می
دوام را، بخصوص پس از آنکه مصلحتی در بیرون آن، حق یا حقیقت از 

داد، حق یا حقیقت بخواند. به این  کار در آمد و بر بطالنش شهادت
دهند، بر جوینده محک، فریب بزرگ که دین و مرام و سیاست بازان می

شود: مصلحتی که حقیقت نباشد و موقت باشد، حقیقت آشکار می
آید. پس گذار کند و جز به زور به عمل در نمیمحتوائی جز زور پیدا نمی

اما توسل به زور، ایجاب شود. از حقیقت به مصحلت، توسل به زور می
ه را. همانطور ک کند غافل شدن از نظام باز و زندانی شدن در مدار بستهمی

ظام رها شد، از ن توان بدون گذار از نظام بسته به نظام باز، از زورباورینمی
 د. توان غافل شباز نیز، بدون تن دادن به زور و جبرباوری، نمی

روست که عوامل زورمداری از راه جانشین حق یا حقیقت کردن از این    
آید، نظام را بسته، بنابراین، کنند. اما زوری که در کار میمصلحت عمل می

رو، کند. از اینو رهبری و هدف را با خود سازگار می اصل راهنما
 مصلحت عین مفسدت است.

 
 شوند؟:با حق یاحقیقت یکی می . چه وقت مصلحت1

گاهی از امر بدیهی که دوگانه باور کردن  حق یا حقیقت و مصلحت       با  آ
و بیرون اندیشه راهنما یا مرام و یا دین گمان بردن مصلحت، بدون توسل 
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شود، از غفلت بس به زور و گذار از نظام باز به نظام بسته ممکن نمی
که انسانیت در آن بوده و هنوز نیز هست: شویم زیانمندی دیگری آگاه می

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 

آید.در برابر، دین یا ها نمیجز بکار رابطه قدرت برقرارکردن میان انسان
ها رابطه حق با حق برقرار میست و میان انسانحقوق و حقایق ا مرامی که

 شود. کند و مصلحت عمل حق یا  گفتن حقیقت می
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 
ل به آن و اظهار حقیقت، آتش شرائط آوردند، بتوان برحق ایستاد و با عم

گر ورود را برخود سرد کرد.  بهوش باید بود و رویه قدرتمدارها را توجیه
زورمداری نکرد. زیرا دین یا مرام در بیان قدرت از خود  در مدار بسته

سوزند. این همان از خود بیگانگی شود و آدمیان به آتش زور میبیگانه می
خواند، فریب فریبکاران را می استحاله اسالم به استسالم که قرآناست 

ها را از غفلت بس خطرناک خویش آگاه میکند و تکرار انسانآشکار می
 کند که:( خاطر نشان می358دهد )کند و هشدار می

 بیروندر اسالم، هر مصلحتی عمل ناصوابی است که به ضرورت در      
ها و شود و در بیرون آن وسیلهگیرد، در بیرون آن سنجیده میاسالم قرار می

کند. در اسالم، عمل و رویدادی که های به عمل در آمدن را پیدا میروش
گیرند. حق و حقیقت وجود آورند، در بیرون دین قرار میمشکل پدید می

عمل به آن و  دارند. مصلحت بیرون از آن و این وجود ندارد. روش حق
است. هرگاه بنابر عمل کم و کاست آنروش در گفتن حقیقت، اظهار بی

 به ناحق و اظهار دروغ شود، باید از اسالم بیرون رفت. 
برای مثال، اگر دانش و فن پزشکی، معرفت بدون نقصی باشد، با بکار      

شود. به سخن دیگر، بردن آن، بدن گرفتار هجوم میکروب و ویروس نمی
گیرد، اما حق یعنی درمان را در بیماری در بیرون این دانش و فن قرار می
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ای بود و این دانش و فن باید جست. روزگاری بود که پزشکی نظام بسته
و هنوز در بسیاری  –شد که حقیقت نداشتند. آن ایام بر باورهائی بنا می

ند: جستمصلحت را در بیرون این دانش می -کنندنقاط جهان چنین می
های دیگر. امروز، دانش و فن پزشکی نظام بازتری شدهجادوگری و خرافه

دانند در بیرون شناسد، اما خردمندان میها را نمیاست. هنوز بسیاری درمان
 ها باید شد. علم نیست که در پی یافتن آن

قرار، مرامنامه یک سازمان سیاسی و نیز اساسنامه و آئین نامه بدین     
آن، باید ایجاد نظام بازی را ممکن کنند که رابطه ها رابطه های سازمانی 

حق با حق بگردند و عمل به حق و اظهار حقیقت رویه همگان بگردد. به 
که هر مصلحت و سخن دیگر، نیاز  به سنجیدن مصلحت نیفتد. چرا

اساس  که برقرار بگیرد  توجیهی در بیرون مرامنامه میثاق و قانون اساسی
است، بنفسه، گزارشگر ای، سازمانی، حزبی، دولتی تشکیل شدهآن، خانواده

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،

شود و حقایق و حقوق در درون آن راهنمای مصلحت در بیرون سنجیده می
 پردازیم:پندار و گفتار و کردار هستند، به چگونگی مصلحت سنجی نیز می

 
 است: ، زورزدائی.عمل صالح4

دانند که مصلحت عمل مصلحت سنجان و عمل کنندگان به آن، می      
کنیم، می که مراجعه می است که از انجام آن، گریزی نیست. به قرآنبدی 

)توحید( و با  داند که با اصل راهنمارا آن عملی می بینیم: عمل صالح
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 

 (.353گیرد )قسط )عمل به حق و اظهار حقیقت(، انجام می
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د و مفسقرار، در اسالم، عملی که عین صواب و حق نباشد، فاسد بدین     
کند و این حرام، وقتی ، شراب را حرام نمیتوان پرسید، آیا قرآناست.. می

گردد؟ آیا کند، واجب نمیپزشک نوشیدنش را به بیماری تجویز می
کند، حقیقت حرمت شراب و مصلحت نوشیدن آن وقتی پزشک تجویز می
شد، انیست؟ پس چطور می گویم وقتی مصلحت با حقیقت یگانه نب

 مفسدت است؟
اما اگر نترسیم و به حق و حقیقت نزدیک شویم و از صورت به محتوی     

بریم: از خود بیگانه کردن اسالم گذرکنیم، به فریب بزرگ دیگری پی می
، جز نگاه داشتن صورت اصول راهنما و رهنمودها و فاسد در استسالم

دهد و یا  ر عملی که آدمی انجام میها نبوده و نیست. هکردن محتوای آن
گیرد، یا خالی از زور پس موافق اصول راهنمای اسالم بر او  انجام می

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 

، در مقام آموختن روش هر بار که قرآنعمل با اصول راهنما نیست؟ آیا 
آورد، خالی کردنش از زور را سخن به میان می جبران خطا، از عمل صالح

کند؟ برای مثال، اسالم به معنای به صلح در آمدن نیست؟ و قرآن مراد نمی
گیرد، روش را نمی آموزد که وقتی میان دو قوم مسلمان جنگ در میاین

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؟ 

توان یافت که در آن، عمل صالح ( آیا حتی یک رهنمود قرآنی را می361)
 عمل و روشی نباشد که زور را از میان بر می دارد؟

تمام نیست اگر ندانیم در مواردی که خود زور در کار میاما سخن      
آورد، با یستهآوریم )با خود یا دیگری( و یا دیگری با ما زور در کار می

اثر ترین کارها، رها کردن خود و زورگو از زورگوئی و کمترین کارها، بی
کردن زور با حداقل زیان است: در اسالم زیان دیدن و زیان رساندن نیست. 

و هدف  عملی همانند عمل زورگو، بر وفق اصل راهنما س عمل صالحپ
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او )نظام بسته( نیست. بلکه آن عملی است که بر وفق اصول راهنمای 
است  آن قاعده و گیرد که زور را بزداید. ایناسالم و به روشی انجام می

 از یاد بردند. روشی که مسلمانان، با رحلت پیامبر،
مداری است را به مفسدت که زور در نتیجه، مصلحت را که زورزدائی     

ساالری شورائی بدر رفتند و است، برگرداندند. از مردم و حتی زورباوری
اند. گرفتار استبداد شدند و، در استبداد، جریان انحطاط را تا بدینجا آمده

های حیات اجتماعی و مرگ تمدن و این جریان را تا ویران سازی پایهآیا 
 است:فرهنگ خویش خواهند رفت؟ پاسخ این

و هدف یا رسیدن  ثنویت تک محوری ، اصل راهنمادر نظام استسالم    
حفظ نظام اجتماعی آن است  به قدرت و یا برآوردن توقعات قدرت و یا

 و وسیله زور در اشکال گوناگون و رهبری برده قدرت است. در این نظام،
و انطباق دادن پندار و گفتار  الف. هرگز ممکن نیست مصلحت زورزدائی

 و کردار با حق باشد. و
و هدف و وسیله و روش و رهبری است و  ب. عمل ترجمان اصل راهنما

است شود، رهبری گرفتار جبر نظام بسته گشتهوقتی محتوای عمل زور می
 شوند. وو پندار و گفتار و کردار او پر از تناقض می

کنند، به جای تصحیح حکم ها او را ناگزیر میج. آن جبر و این تناقض
تواند جایگزین کند. نمینادرست، آن را بردارد و حکم نادرست دیگری را 

شود ممکن می به زورزدائی حکم نادرست را تصحیح کند زیرا عمل صالح
 شود. ومیسر می و زورزدائی به بیرون رفتن از استسالم

شوند، انتقاد ناپذیرند و عمری کوتاه دارند. ج. حکم ها که جانشین می
افتد. عمرشان کوتاه است زیرا با د ناپذیرند زیرا با انتقاد از اعتبار میانتقا

رو است سپرند. از اینتغییر نیاز قدرت، جای خود را به حکمی دیگر می
تلقی « ضروریات»، انتقاد احکام فرعی نیز، انکار که در استبداد فراگیر

 گرداند؟شود و انتقاد کننده را مرتد میمی
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با فطرت انسان و با حیات سازگار نیست،  و از آن جا که نظام استسالم    
رو، زورمداران ناگزیرند تسلیم تواند مستقر شود. از اینبه تنهائی نمی

واقعیت بشوند و بگذارند بخشی از زندگی در نظام باز آزاد، جریان پیدا 
ع و جامعه ، فرد و جماستسالم یا استبداد فراگیرکند. پس با استقرار نظام 

ای که استبداد فراگیر شوند در دو نظام زندگی کنند: نظام بستهناگزیر می
دون که، ب یا موازنه عدمی کند و نظام باز آزاد که بر اصل توحیدتحمیل می

( . در طول تاریخ، استبداد فراگیر یا 363شود )کن نمیآن، زندگی مم
است استقرار پیدا کند. زیرا حیات اجتماعی استسالم مطلق هرگز نتوانسته

رو است که در هر استبدادی، بخصوص در کند. از اینرا غیر ممکن می
کنند. حق وحقیقت استبداد فراگیر، جامعه و فرد در دو نظام زندگی می

گیرند و پیوسته ام باز و مصلحت همیشه در نظام بسته قرار میهمواره در نظ
ها های امروز نیز، هنوز انسانساالریمیان این دو، تعارض است. در مردم

طور که از قول محققان خواندید، از زیست در دو نظام نیاسوده اند و همان
 اند. ها، خود، اسباب زندگی در دو نظام شدهحزب

استبداد و تغییر دادن جهت انحطاط و ویران سازی از اینبرای بدر آمدن    
و مرگ، به جهت زندگی آزادی در رشد و رشد در استقالل و آزادی و  بر 

ها را از زیست در دو نظام میزان عدالت، سازمانی سیاسی باید که انسان
 رها کند:

 
 :ساالری بر اصل مشارکت. سازمان سیاسی با نظام مردم5

دیدیم که، در آغاز، دیکتاتوری در حزب شرط ادامه حیات مردم     
 شد. در نتیجه:ساالری در جامعه تصور می

 :گرائی بر اصل توحیدو کثرت گرائی بر اصل تضاد. کثرت3 
کثرتگرائی مطالعه و دانسته شد که  در کتاب ارکان دموکراسی، کثرت     

ساالر، به تصور آمده های مردمگرائی نظر و امر واقعی نیست که در جامعه
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باشد. امر واقعی است که از فعالیت دماغی و پیشنهاد شده و به عمل درآمده
 شود:و یدی انسان در محیط اجتماعی و طبیعی پدیدار می

ند. کنالف.  هر انسان و هر گروه اجتماعی، از علم، اندکی بیش پیدا نمی
ها، گوناگون شوند که معرفتها، سبب میها و محیطاما گوناگونی فعالیت

 و گاه ضد و نقیض )به لحاظ آمیختگی حق و باطل( باشند و 
ها نقش پیدا ها با یکدیگر معرفتها و جامعهب. در رابطه افراد و گروه

 کنند و
رند، معرفتگیها در روابط قوا قرار میها و جامعهج. وقتی افراد و گروه

 کنند وگردند و نقشی روزافزون پیدا میمی  های قدرتها از مؤلفه
ها دو د.  بسته به اینکه تصمیم را رهبری حزب یا افراد بگیرند، معرفت

 کنند .نقش ناهمسو پیدا می
گرائی را اصلی در ردیف و مقابل توحید یا ثنویت توان کثرتپس نمی    

قرار داد. تلقی از هر معرفتی که اندک و نسبی و محدود است و چگونگی 
های توحید یا ثنویت )دو محوری ها بر یکی از اصلبکار بردن آن در رابطه

گرائی این یا آن معنی و این گیرند و به کثرتیا تک محوری(، انجام می
 دهند:یا آن کاربرد را می

با دیکتاتوری باشد، در قاعده، در صورتی که سازمان حزبی متناسب ● 
ها یک مجرا بیشتر ها، خود بخود، وجود دارد. این معرفتشرکت معرفت

شود، یابند: از پائین به باال. از باال، معرفتی که معرف حزب خوانده مینمی
شود. در این نوع های اعضاء میبه پائین ابالغ و جانشین معرفت

)اعضاء( نیست، بلکه از آن مقام  سازماندهی، والیت از آن مقام تصمیم
اجرائی است که با جمع شدن والیت تصمیم و والیت اجرا، قدرتی 

 تواند در دست نگیرد.شود و اختیار اندیشه و باور را نمیمتمرکزمی
اگر حزب تضادهای اجتماعی را اصل بشناسد، چون بنا بر فرض،       

ومی، ملتی، نژادی است، ای، قسازمانی سیاسی ترجمان اراده گروهی، طبقه
ها وجود داشته باشند. و از آن جا که کثرت در درون سازمان نباید تمایل
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ها امری واقع است و هست، هر عضو احکام رهبری را باید معرفت
کند که از فعالیت حیاتی در محیط اجتماعی جایگزین معرفت و تصمیمی

گرائی نوع کثرتآورد. این و طبیعی و در جریان رشد خویش به دست می
گرائی گویند. این کثرتمی تک محوری گرائی بر اصل ثنویترا، کثرت

 در درون سازمان و قطع جریان اندیشه را، بدون برقرار کردن انواع سانسور
در پوشش وحدت پوشاند.  تصمیم توان و میان درون با بیرون آن، نمی

های افراد کردن، رشد رهبری را جانشین کردن مداوم نظرها و تصمیم
های سیاسی روست که حزبسازد. از ایناعضای سازمان را مختل می

 کنند. های قدرت بدل میگیرند و به آلترا تحویل می استعدادها
باشد و تمایل ساالری بر اصل انتخابدر صورتی که سازمان حزب، مردم● 

های مختلف بتوانند وجود داشته باشند و هدف حزب دستیابی به قدرت 
 روند:برای به اجرا گذاشتن مرام باشد، یکی از دو تدبیر بکار می

زند. به این اعتبار که رهبری هر چند برگزیده الف. حرف آخر را رهبری می
بر اقلیت، موافقت اقلیت با این  اما حکومت اکثریتاکثریت است 

گیرد. این قاعده از وقتی باید پیدا شده باشد که حکومت را نیز در بر می
 ( 362جامعه به اتفاق آراء قاعده حکومت اکثریت را پذیرفته باشد )

د و آورنهای مختلف، از راه سازش، یک رهبری را بوجود میب. تمایل
موضع این رهبری، موضع حزب است. با وجود این که موضع رهبری موضع 

شوند و یا ها حق اظهار شدن را دارند و اظهار میحزب است، یا گرایش
 حق اظهار شدن را ندارند. 

شمارد و بدان می ها، هر تمایل معرفت خویش را حق مطلقبنا بر تجربه     
 شود، اصل راهنماجا که وقتی قدرت هدف میاز آن(. 361دلشاد است )

ها دو سر و گاه چند سر پیدا میتواند ثنویت نباشد، در این سازماننمی
ای که اجماع وضع کردهکنند. یعنی قاعدهشوند که سرانجام نیز انشعاب می

جریان آزاد ها از راه باشد و محترم شمرده شود در کار نیست. چرا معرفت
برند؟ زیرا وقتی هدف ، به توحید راه میهای آزادها و در بحثاندیشه
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که اگر آن تواند نسبی تلقی شود. چراشود، معرفت نمیرسیدن به قدرت می
« مبارزه بر سر قدرت»را حق مطلق نخوانند، بکار مشروعیت بخشیدن به 

گویند. این  گرائی بر اصل ثنویتا کثرتگرائی رآید. این نوع کثرتنمی
ها و در ای سانسورها، در ذهنگرائی نیز بدون برقرار کردن پارهنوع کثرت

ها موجود دردرون حزب و نیز، میان حزب و بیرون آن روابط میان تمایل
 آید.ها نمیبکار قوام و دوام بخشیدن به تمایل

ساالری بر اصل حزب، نظامی باز داشته و مردمدر صورتی که سازمان ● 
های اندکند، می«علم»گرائی بیانگر واقعیت که باشد، کثرت مشارکت

 اعضای حزب و اصل راهنمای توحید شود. چون هدف خودانگیختگی
در درون سازمان و با بیرون آن،  ادهای آزها از راه بحثاست، معرفت
دهند، و در معرفتی ها را از دست میکنند و با رشد، ناراستیجریان پیدا می

هائی از این نوع هشت کار مهم را به انجام جویند. حزبتر توحید میکامل
 برند:می

، حزب راهبر جامعه، در تحول  ساالری بر اصل مشارکتالف. به یمن مردم
شود. ساالری بر اصل مشارکت میبه مردم ساالری بر اصل انتخاباز مردم

و مسئولیت  این کار را از راه پرورش استعدادهای رهبری و تعمیم امامت
 دهد. وانجام می

ها، کار دانشگاهجریان اندیشه کردنب. به یمن الغای سانسورها و برقرار
کند. زیرا های تحقیق و آموزش معرفت را کامل میها و دیگر کانون

ها، ها را به محک تجربه می آزماید و با برقرار کردن جریان اندیشهمعرفت
شناساند و هم قلمرو اندیشه جمعی را وسعت هم راست را از دروغ باز می

 بخشد. ومی
به جای مقام راهنما، والیت تصمیم را  ج. با جانشین کردن اصل راهنما 

دهد و مانع پیدایش رهبری گیرد و به اعضای حزب میاز قدرت می
 شود. وخودکامه و سازمان هرمی شکل می
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د. مانع از پیدایش اختاپوس سیاسی در سطح سازمان، در سطح دولت و 
 شود.  ومیبسا در سطح جامعه 

 . فسادها را به حداقل می رساند. وه
های سیاسی دیگر ترجمان تضادها و و. چون در سطح جامعه، معرفت

شوند، نیاز به ایجاد ترس و استفاده از قهر به وسیله نزاع بر سر قدرت نمی
 رسد. وحداقل می

شوند و به ه زور بدل نمیب شوند و نیروهای محرکهز. روابط قوا اصل نمی 
 گردند. وعامل تخریب بدل نمی

شود و در ها و رشد جانشین میح.  نظام ارزشی متناسب با بسط آزادی 
 شوند.ها دیگر مینتیجه، الگوها و آرمان

 
 :. سازمان جهت یاب برای نیروهای محرکه2

اند: سازمانکنندگان بر حق بودهگوید که انتقاد الف. تجربه قرن بیستم می
دهند، ناگزیر راه دادند و میتقدم می« ضدیت با»های سیاسی که به 

برداشتن ضد و به عمل در آوردن مطلوب خویش را دستیابی به قدرت می 
دانند. تقدم دادن به تحصیل قدرت، هم از آغاز و بسیار زودتر دانستند و می

نسان را مادون سازمان و ارزش او را که قدرت مطلوب بدست آید، ااز آن
 تواند بشود و در اختیار سازمان قرار بگیرد.کند که میبرابر با زوری می

کردن  و خصومت، بدون اصل راهنما سان، تقدم دادن به تضادبدین    
اصل و با هدف قرار دادن شود. بر این میسر نمی ثنویت تک محوری

قدرت، سازمان سیاسی دستگاه تبدیل استعداد رهبری اعضای حزب و 
های سیاسی نیز گردد. در حال حاضر، سازمانبه زور، می نیروهای محرکه

های سیاسی رقیب و یا دولت و بیشتر برای رسیدن که کمتر بر ضد سازمان
و نیروهای  کنند، بخشی از استعدادهاشنهاد میهائی هستند که پیبه هدف

 کنند. محرکه را به زور بدل می
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است و تضاد  دانستند که حق با قرآننیز می جانبداران دیالکتیک تضاد    
بطن »رو، آن را در (. از این364آورد )مطلق، فساد و مرگ زودرس می

دانستند که قهر مطلق فرآورده تضاد مطلق دادند. باز، میار میقر« وحدت
متصور  میراند. اما آیا عدم خشونت مطلقاست و این تضاد، دردم، می

ها با یکدیگر و میان انسان و طبیعت، ها و میان جامعهاست؟ اگر در جامعه
کرد. پرسش محل پیدا میداشتند، این و انسان با خود روابط قوا وجود نمی

شوند و ، در انواع اشکال، به زور بدل میاما در جهانی که نیروهای محرکه
تر از گاندی شدن و بنا را بر عدم خشونت مطلق  روند، گاندیبکار می

عه قهر شدن آن و توسو همیشگی  گذاشتن، سبب استقرار استبداد فراگیر
شود. زیرا زورگویان وقتی با مقاومتی روبرو نشدند، به زیادت طلبی می

دهند. زیادت طلبی رها کردن جهت رشد و بدل کردن خویش میدان می
پندارند مقاومت در برابر نیروی محرکه رشد به زور است. بسیاری می

ا عمل بر خود شود. این پندار خطا است زیرزورگو، سبب زیادت طلبی می
ها بر هم افزوده میکند و این فعالیتافزا است. انسان فعال، فعالیت می

گیرد و همه شوند. اگر پیشارو باز و راه، راه رشد باشد، رشد شتاب می
شود. و گرنه، جریان تبدیل شدن نیرو به زور شدت و شتاب میجانبه می

. پس عامل زیادت طلبی افزایدگیرد و ویرانی بر ویرانی و مرگ بر مرگ می
زورگوی ستمگر، در صورت فراهم بودن امکان گرفتن و بدل کردن نیروی 

که، بنابر غریزه حیات، آید. جز اینمحرکه به زور، در خود او بوجود می
داند اگر نیروهای محرکه را به زور بدل کند و بکاربرد، شتابان جبار می

درت مسلطی درگرو بسوی مرگ خواهد رفت. پس، ادامه حیات هر ق
ستاند و به زور مرگ و ویرانی ها میای است که از زیر سلطهنیروهای محرکه

گری نسبت معکوس دارد رو، توان حیاتی هر سلطهکند. از اینآور بدل می
خاطر، جهاد برتر، جهاد با قدرت ستمگر . بدینبا میزان مقاومت زیر سلطه

است. اما برای اینکه بکار بردن قهر برای خنثی کردن زور و خشونت 
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زیر سلطه را بازتولید نکند، بر مجاهد  –زورگو، به نوبه خود، رابطه مسلط 
 ر، قراشود. بدینو جهاد، واجب می و جهاد افضل سه جهاد اکبر

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، 

ا ، یعنی انطباق کردار بو به استقرار اخالق به مبارزه با کیش شخصیت
ا داده شود. به سخن دیگر در درون سازمان، اندیشه راهنما، بیشترین به

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

زور، پیشقدم نشود. و هرگز تصدی حکومت را به قیمت  گاه در بکار بردن
چشم پوشیدن از نظام باز )اندیشه راهنما و هدف و رهبری و وسیله در 

ها( نخواهد. و هرگز نگذارد سازمانی که به قدرت تقدم مطلق میخود آن
دهد، دولت را در اختیار بگیرد. به سخن دیگر، والیت از آن مقام تصمیم 

راء جز اجرای تصمیم، نقش پیدا نکند. بخصوص اختیار باشد و مقام اج
 تفسیر مرام را نداشته باشد.

مانند، چگونه از صاحب اختیار دولت گشتن زورمدارن ج. دو پرسش می
گیری کند؟  و اگر مبارزه برای در دست گرفتن دولت را هدفی نشمارد پیش

شود یا از که وسیله رسیدن سازمان به هدف اصلی است، آیا ناگزیر نمی
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 

های سیاسی فعالیت کند که دولت را در دست دارند؟ در ضد سازمان
برابر شود که استقامت در صورت انصراف، با رهنمود باال تناقض پیدا می

خواند و با پرداختن به کار دوم، بنا بر می قدرت ستمگر را جهاد افضل
د زور که دستگاه تولی استدالل باال، سازمان سیاسی، نه دستگاه زورزدائی

های شود. آیا این همان دور نیست که برای بیرون رفتن از آن، سازمانمی
 سیاسی راه رسیدن به هدف را در اختیار گرفتن دولت دانسته اند؟ 
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است: اگر انتقاد گویند که سیاست  را تعریفی دیگر بایستهپرسشها می     
رسد که کار دولت  در اجرای به این نتیجه برسد که می  هانظر پوزیتویست

سازماندهی رشد و سیاست  شود، دولتتصمیم جمهور مردم خالصه می
اداره و مهندسی روزانه امور یک جامعه و نیز تدارک آینده آن، بنا بر اندیشه 

شود که بیان استقالل و آزادی است. پس دولت سازمان و راهنمائی می
گیرد بلکه تصمیم مردم را اجرا میاداره قانون مداری است که تصمیم نمی

شود. تا جوید. کارش زور و قهرزدائی میکند. در بکار بردن زور تقدم نمی
اثر کردن زوری اقتضاء کند و جز به وقتی که بیتواند، پیشگیری میمی

 شود. کند، به قوه قهریه متوسل نمی
تواند مجموعه تأسیساتی اما  یافتن پاسخ این پرسش: چگونه دولت می    

نی برای مابگردد که دیگر نه  دستگاه تولید و بکار بردن قدرت که ساز
بهترین اداره حال و آینده جامعه باشد؟، موضوع  دو کتاب، یکی کتاب 

است. به یمن تحقیق، ستون و دیگری ارکان دموکراسی، گشته توتالیتاریسم
اند و جامعه برخوردار از دموکراسی های دولت جبار شناسانده شدهپایه

است چرا رها کردن مرام و دین از شده است. دانستهشورائی  پیشنهاد شده
و حقوق شهروندی است.   بند دولت، نیازمند مرام  دولت گشتن حقوق ملی

و در کتاب پنجم  این تحقیق، در کتاب چهارم در باب عدالت اجتماعی
 است.  در باره رشد، پی گرفته شده

 خاطر نشان کردن است که غیر از تغییر اصل راهنما د.  باوجود این، نیاز به
که طرز فکرهای و هدف در بنیادهای جامعه، چنین تحولی نیاز دارد به این

فرد فرد اعضای جامعه مداری باز بیابند. بدیهی است بنیادهای گوناگون 
را بر  های خویشهائی با مدار باز نقشجامعه در تعلیم و تربیت انسان

های پرورش اینگونه های سیاسی، محیطگیرند. از جمله، سازمانعهده می
شوند. بنابراین، خواه جامعه در مجموع، صالح باشد و خواه ها میانسان

نباشد، سازمان سیاسی در خور این عنوان، باید در همه حال، در جامعه، 
که  بنا چرا ( باشد و نقش این اقلیت را ایفاء کند.365« )اقلیت مصلح»
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ساالری به بر اصل، گرایش از عدم خشونت به خشونت، گرایش از مردم
است. پس سازمان سیاسی هم باید محل گرایش  استبداد و استبداد فراگیر

در جامعه و هم محل  از خشونت به عدم خشونت و هم عامل زورزدائی
جا که باشد. از آن ساالری بر اصل مشارکتو تمرین مردم تعمیم امامت

دولت، منتیجه روابط قوا در درون و با بیرون هر جامعه است، گرایش آن 
کند با طرز به زور یا جهت یابی آن به زورزدائی، رابطه مستقیم پیدا می

بر پندارها و گفتارها و کردارها و بار  فکرها در جامعه و نقش زورباوری
گذارند و یا ها در جامعه دارند و اثری که بر طرز فکرها میزوری که رابطه

ساالر، نیازمند فرهنگ مردممی پذیرند. بنابراین، استقرار دولت مردم
ساالری چ مردمدر جامعه است. هی« توزیع مسئولیت  رهبری»و  ساالری

بدون آنکه به هر عضو جامعه حداقل مسئولیت و حق و وظیفه رهبری 
ساالری برقرار شود، عمل برسد، قابل برقراری نیست. پس برای آنکه مردم

باید از حقوق ، کافی نیست. هر فرد صاحب حقوق میبه حقوق انسان
که جز عمل به حقوق  شهروندی برخوردار باشد و در انجام وظائفی

که سازمان سیاسی جانشین افراد شهروندی نیست، شرکت کند.  برای این
نشود و به بهانه انجام وظایف اعضاء را آلت رسیدن به قدرت نکند و ،به 

طرف نسبت ها زورزدائی کند تا دولت بیجای آن، در طرز فکرها، و رابطه
و حقوق شهروندی نداشته  به دین و مرام که از خود مرامی جز حقوق ملی

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 

گردد؟ وقتی عضویت در طراز نو و نیز عامل کاهش جوّ قهر در جامعه می
شود و اقلیت سئولیتی و شرکت در رهبری همراه میآن، با بر عهده گرفتن م

یابد و برنامه عملی به جامعه پیشنهاد ها را میمصلح نقش الگو و نماد آرمان
های رقیب برای رسیدن به قدرت که برای کند و دیگر نه بر ضد سازمانمی

 شود.یافتن و به اجرا گذاشتن بهترین سیاست ها، آماده می
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های امروز، هنوز آمادگی آن را نیافته اند که نظاممعه. بدیهی است که جاه
 را پیدا کنند. چه رسد به جمهوری ساالری بر اصل مشارکتهای مردم
های قدیم و جدید، معلوم مییا دموکراسی شورائی. اما تجربه شهروندان

در غرب و « دولت کم تر»کارها به مردم، و سپردن »کنند با آنکه 
، شعار شدند، در عمل، توزیع نابرابر قدرت اقتصادی، کشورهای زیر سلطه

ها و در سطح جامعه های سیاسی و فرهنگی در سطح جامعهدر نتیجه قدرت
را به اختیار ماوراء ملی  المللی ببار آوردند. در همه جا، نیروهای محرکهبین
ها  و جامعه جهانی نظامهای طبقاتی جستند که، در در آورند. جامعه ها

تر شده اند و جوّ قهر ها بیشتر و شدیدآنها، نابرابریها روز افزونند. لذا بحران
 اند.فریب بودهپسند و عامهسان، شعارها عامهاست. بدینتر گشتهسنگین

ساالری بر اصل است: مردمو بنابر تجربه، این رهنمود، به زبان آزادی   
ساالری بر اصل ، با تعمیم مسئولیت و امامت، به تدریج به مردمانتخاب

میل کند. هم اکنون، رشد دانش و فن و در نتیجه ساختار کار در  مشارکت
شود. پس کار ابداع و ابتکار و رهبری، ناگزیر باید ها، دگرگون میجامعه

بدر آید. وگرنه، خطر بزرگی که وجود یافتن « اقلیت نخبه»از انحصار 
های عاری از دانش و فن و بسا فرهنگ اقلیت با دانش و فن در جامعه

کند. سازمان سیاسی باید واسط و عامل انتقال واقعیت پیدا می است،
سان، تمایل های رهبری جامعه، به مردم بگردد. بدینبخشی از مسئولیت

ن که از عوامل بزرگ سنگی- کنونی به افزودن بر حجم دیوان و فن ساالری
ا به تمایل به جای خود ر -ها و جهان هستندشدن جوّ قهر در سطح جامعه

اکنون، در سپارد. همکاستن از وسعت و اختیارات دیوان و فن ساالری می
های بزرگ شدههای با تجربه، دیوان و فن ساالری، مزاحمساالریمردم

ساالری را تجربه کنند، دیوان هایی نیز که خواسته اند مردماند. در جامعه
ها اندیشه سبب کست تجربهاند. شو فن ساالری، مانع موفقیت تجربه گشته

است های شکست آن بودهرساند که یکی از سببجو را به  این نتیجه می
شوند و به های سیاسی، برابر الگوی دیوان ساالری ساخته میکه سازمان
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گذارند و ساالری را ناتمام میمحض استقرار بر سریر قدرت، تجربه مردم
های سیاسی، نه تنها که سازمانشوند. پس ضرورت دارد عامل استبداد می

ها نشوند، بلکه مجرائی بگردند که از راه بسط تکرار دیوان و فن ساالری
ساالری بر اصل مشارکت از قلمرو دیوان و فن ساالری بکاهند. اما مردم

تواند به ایفاء نقش مهم خویش موفق شود مگر هیچ سازمان سیاسی نمی
جود و« سر حزبی»و « سر دولتی»دارد و آنکه انواع سانسورها را از میان بر

براستی هدف را آزادی قرار دهد و در « اقلیت مصلح»نداشته باشد. اگر 
درون سازمان و در رابطه سازمان با جامعه سری بر جا نماند، و اگر انواع 

( در سازمان و میان سازمان و جامعه برقرار نشوند و اطالع366سانسورها )
ها آزادانه جریان بیابند، سازمان سیاسی آن هسته ها و دانشها و اندیشه

شود که جامعه، به یمن وجودش، با کاستن از بار زور در رابطهمی توانائی
های زورمدار و باز و بازتر کردن نظام بندیاثر کردن گروهها و بی

ف شود که در آن، اتالساالری توانا میاجتماعی، به استقرار آن مردم
رسد و نیروهای محرکه در رشد جامعه بکار به حداقل می نیروهای محرکه

 افتند.می
های سیاسی ها و سازماناما برای اینکه دولت سر نداشته باشد و رهبری    
ها نکنند، بخصوص باید را مجوز تحکیم مهار بر سازمان« سر حزبی»

قرار بگیرد. ارکان و اصول راهنمای  عدمیرابطه با خارج بر اصل موازنه 
اند و در این کتاب و ساالری که کتاب ارکان دموکراسی مطالعه شدهمردم

شوند، راهبر اندیشه و عمل سازمان سیاسی نمیدو کتاب دیگر مطالعه می
شوند، مگر آنکه مراجعه مستقیم و غیر مستقیم به قدرت خارجی، که 

 تقالل است، ممنوع گردد. خالف اس
ها و بنیادگراهای ها و انتگریست«گیت»و  تجربه گروگانگیری    

جوراجور، در ربع آخر قرن بیستم میالدی و سالهای اول قرن بیست و یکم، 
شود، ترس نقش کند که بخصوص وقتی افق آینده تیره میمسلم می
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ها و ، در گوناگون کردن ترس«خارجی عوامل»کند و روزافزون پیدا می
 شوند.ها، بکار گرفته میشدت بخشیدن به آن

های اعتبار باخته و. در نظام بسته، بخصوص وقتی آینده نیز در وجود آرمان
دهد، به دلیل بسته شدن راه رشد، یا مرده، نقش خویش را از دست می

یا باید نظام بسته را باز و راه رشد را هموار کنند و یا نظام  نیروهای محرکه
کند و بقیه را به زور می« صادر»تواند از آن نیروها را بسته آن مقدار که می

گرداند. آشکارترین عالمت بسته بودن و یا شدن نظام و فقدان بدل می
های های افراطی چپ و راست در سازمانچشم انداز باز، پیدا شدن تمایل

 سیاسی در جامعه است.
گرائی بر ثنویت در حقیقت در جریان تبدیل شدن نیرو به زور، کثرت     

تضادهای »جوید و به نوبه خود، عامل شدت گرفتن بنا می تک محوری
و « راست»شوند. دو تمایل بندی ها با یکدیگر میگروه« حل ناکردنی

آیند. غیر از این دو تمایل، یک رهگذر پدید میافراطی از این « چپ»
شوند، بوجود تلقی می« رومیانه»های در ستیز که در مجموع رشته تمایل

آیند. ضعف و قوت هریک از این سه تمایل، بستگی مستقیم به اندازه می
 های سیاسی دارد. های سازمانباز و بسته بودن نظام اجتماعی و نظام

گرائی بر ثنویت تک دهند، نتیجه کثرتروی می ها کهانشعاب      
ها و توده»ها، تقسیم جامعه به بارترین دوگانگی، هستند. اما زیانمحوری
های پیر و نسل ، حزب و جامعه، تضاد«رهبری و توده حزبی»، «رهبران

های ر قشر، گروهجوان، تضاد جنس های مرد و زن، تضاد قشرها و در ه
 های دیگر هستند. های قومی و تضادها با جامعهاجتماعی و تضاد هویت

اگر نظام اجتماعی و نظام پندار و گفتار و کردار افراد بسته باشند،       
« ب امامحز»و « اقلیت مصلح»فعالیت سیاسی سازمان سیاسی، به مثابه 

بیابد و در باز کردن نظام اجتماعی بکوشد. است که خود یک نظام باز این
ها با این کوشش تنها با آگاه کردن جامعه و افراد از ناسازگاری نظام

انجامد. حزب امام سالمتش و نیز با پیشنهاد کردن نظام باز به نتیجه نمی
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حتی اگر الگوی جامعه سالم و فرد سالم را نیز بدست بدهد، به هدف نمی
ها را در وجود خویش ها و آن آرمانآینده را در آرمانرسد، بر او است که 

 حال و تحقق یافتنی کند.
 
 ها و الگو:. آرمان1

های معین، ها را این دانسته بودند که بر اساس هدفحلیکی از راه    
های سیاسی پدید آیند و با رسیدن به هدف، منحل بگردند. اما سازمان

ها و الگوها ساالری به وجود آرمانمردمدانسته است که پیشنهاد کننده می
ساالری این جهانی کردن و برآوردنی کردن آرمانیابد و هنر مردمتحقق می

شمارد که هائی میای جدا بافته، که سرمشقها است. او الگوها را، نه تافته
کوشند و قابل پیروی هستند. اما آیا اگر در تعلیم و تربیت خویش می

آیند؟ میها داشته باشند، به کار جامعه می«مُد»وتاهی الگوها عمری به ک
دراز است. اگر قرار باشد هدف کوتاه و زمان آزادی دانیم که زمان قدرت

ها هائی که برای رسیدن به آنها در کوتاه مدت سنجیده شوند، سازمان
قرار، اگر آزادی شوند. بدینمی آیند، ناگزیر در جستجوی قدرتبوجود می

 گیرد.نهایت قرار میشود، زمان رسیدن به کمال آن، در بی آرمان
 جویند؟  استقالل و آزادی که خودانگیختگیحلی میها چه راهتناقض     

ائی دهند، بیانگر جدای را تشکیل میانسان و نیز وطن انسانها که جامعه
ناپذیریشان است، هرگاه در زندگی روزانه، همراه با دیگر حقوق بکارگرفته 

 حل هستند؟شوند، راه
می دانید کسی که رانندگی بلد است با کسی که بلد نیست و این دو با     

آورد، برابر نیسند. تعمیر کننده موتور کسی که از تعمیر موتور نیز سر در می
کاشف سوخت و موتور جدید برابر نیست. و نیز با موتورساز و این یکی با 

 کاشف موتور با یابنده قوانین فیزیک و شیمی برابر نیست و ... 
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است: در چیست؟ جوابی که بدان عادت کرده ایم، این این نابرابری       
است. این پاسخ نیمی از حقیقت و بنا بر این، « معلومات»نابرابری در 

بزرگ و پر فریبی است. برای اینکه راست را از دروغ باز بشناسیم، دروغ 
داند اما باز کردن و بستن و تعمیر از خود بپرسیم: آن کس که رانندگی را می

است که نخواسته است یاد داند؟ یک پاسخ اینداند، چرا نمیموتور را نمی
نده قوانین ببگیرد. این پرسش را، درباره هر یک از کسانی بکنیم که از یا

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 

ریب ، آیا پاسخ خالی از ف«خواستن توانستن است»پند موافقت کنیم که 
 را یافته ایم؟ نه.

 
داند، یم و از اندیشه کسی که هیچ نمیها بروزیرا اگر به سراغ اندیشه

بخواهیم نوع کار و قلمرو خود را مشخص کند، با شگفتی خواهیم دید: 
اندیشد، مدارهای یکسان ندارند. عقلی اندیشد با عقلی که میعقلی که نمی
ها را در گیرد اما یاد گرفتهو عقلی که یاد می گیرد، مدار بستهکه یاد نمی

« معلومات»برد، مداری نیمه باز دارد که از کسب اندیشیدن بکار نمی
رود. اما عقلی که می اندیشد، به همان نسبت که اندیشه را از بند فراتر نمی

کند، مدارش بازتر و سپهر آفرینندگیش گسترده تر است. این مرزها رها می
 عقل خودانگیخته یا مستقل و آزاد است.

واقعی در استفاده کردن و استفاده نکردن از  رابریقرار، ناببدین     
بریم که استعداد اندیشیدن و استعدادهای دیگر است. با کمی تأمل، پی می

و در نتیجه، تنگ و یا فراخ کردن  استفاده نکردن و یا کردن از استعدادها
د به جای  دیگری بکند و نه توانفضای فعالیت، کاری است که نه کسی می

 تواند دیگری را از آن باز دارد.کسی می
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آید: این عرصه فعالیت است که یک پرسش اساسی پیش می      
اندازد و یا این ما هستیم که با بکار انداختن استعدادهای ما را به کار می

خود را بازکنند؟ برای دهیم عرصه فعالیت ها، امکان می، به آناستعدادها
اینکه از زبان تجربه بیرون نرویم، پاسخ را از رهگذر یافتن پاسخ پرسش 

ای را تصور کرد بدون فضای توان موجود زندهجوئیم: آیا میدومی می
دانیم که اگر فضا نباشد، حرکت نفس کشیدن نیز ممکن نمیحیاتی؟ می

یر است. دگی جدائی ناپذشود و زندگی نیست. بنابراین، زندگی از فضای زن
و چون چنین است، این ما هستیم که با بکار انداختن استعدادهای خویش، 

کران برخوردار شوند. اینک، اختیار دهیم از فضای بیها امکان میبه آن
: آیا اختیار ها را نامگذاری کنیمبکار انداختن استعدادها و فضای عمل آن
 دهیم؟نام نمی را آزادی و فضای فعالیت را استقالل

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 

ها، جدائی ناپذیر است و بدون بکار انداختن فعالیت انداختن استعدادها
کند. حال که دانستیم با مهمل گذاشتن آزادی فضای حیاتی معنی پیدا نمی

ایم که دهیم و بعکس، پس دانستهاست که استقالل خود را از دست می
 جدا کردن استقالل از آزادی در واقع، گرفتن زندگی از موجود زنده است.

گری بکنیم: اگر بخواهیم زمان و مکان که دو بُعد از فضای آزمایش دی    
شوند، چه باید بکنیم؟ دهند، دائمیفعالیت هر موجود زنده را  تشکیل می

توان بدون مکان )خانه و زمین برای کشت و کار( زندگی اگر بپرسم: آیا می
کرد؟ پاسخ خواهیم داد: نه. در فلسفه و حقوق، رابطه با دوام فرد را با 

، حق مسکن و حق مکان، رابطه مالکیت خوانده اند. در حقوق انسان
وطن، در شمار مهمترین حقوق هستند. زیرا بدون این دو حق، انسان، در 

شود. اما، در پرتو پرس و جوی باال، میواقع از حق حیات محروم می
ی نیست. ابطه حقوقتوانیم بگوئیم رابطه انسان با مکان و زمان، تنها، یک ر
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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. 

 همانی دارند زیرا:انسان و وطن این
توان جدا کرد. هر وطنی را از میان فضای حیاتی را از موجود زنده نمی    

روند. و وقتی این موجود زنده زنده در آن، از میان میببری، موجودهای 
شود های حیاتی او، از نسلی به نسل دیگر منتقل میانسان است و فعالیت

و دائمی است )فرهنگ(، پس وطن را از انسان که جدا کنی، به عنوان 
میرد. بر فرض که او مکان و فضای حیاتی در جای دیگر پیدا انسان، می

تواند جنبه دوام یا فرهنگی بدهد مگر به توطن خویش نمیکند، به زندگی 
قرار، هر بار که ملتی استقالل درآن با بسیارمشکلها که در بردارد. بدین

شود، به جای آنکه دهد و یا استقاللش محدود میخویش را از دست می
از  چه اندازهبه بیرون و متجاوز بنگرد، باید در خود بنگرد و بپرسد: 

است. فضائی که ا آن، از استقالل خویش را از دست دادهآزادی و ب
گیرد، همان فضائی است که مورد تجاوز، پیشاپیش، از متجاوز می
 است.دست داده

قراری کردن از دوری او، تصور قرار، دور افتادن از معشوق و بیبدین    
 گیرد که انسانعرفانی، بریده از واقعیت نیست. از این واقعیت مایه می

ماند که میان او و فعالیت فرهنگی، به آدمی می بدون وطن، بدون توانائی
کوشد زندگی را زندگی دوری افتاده باشد. بدیهی است با تمام توان می

بازجوید. و اگر عقل، به گاه خلق، به مرغی در پرواز، در فضای نامحدود 
بیند، به دلیل اینمحدود میطور خودجوش، زمان و مکان را ناماند و بهمی

طلبند. خلق در است که استقالل و آزادی زمان و مکان نامحدود، می
طلبد. شود. بنابراین، فرهنگ و رشد آن، وطن میاستقالل و آزادی میسر می

(367) 
قرار، نادرستی دیگر این نظر، ناسازگاری میان عمر کوتاه سازمان بدین    

سیاسی و هر فعالیت حیاتی است که ناگزیر زمان آن را باید نامحدود 
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باشد، هیچ عاشقی  انگاشت. برای مثال، اگر عشق و زندگی در آن، آرمان
قوام مردمگسلد. و یا اگر با رسیدن به محبوب، رابطه با معشوق را نمی

های کوتاه عمر وجود آن را نیز به ها باشد، حزبساالری به وجود حزب
ها خطر بزرگ دارد و که سپردن کار به ناشناختهاندازند. چراخطر می

هایی که برای ها خطر کوچک. تشکیل دهندگان حزبسپردن آن به شناخته
شوند و با یآیند، در کوتاه مدت، بسا بر مردم شناخته نمهدفی بوجود می

آورند. قرن را بوجود می های توتالیتررسند و نظامرأی مردم به قدرت می
ها در کشورهای گوناگون جهان است. ایران پس حاضر، پر از انواع تجربه

 است.از انقالب نیز این تجربه را کرده
ایت فرض کردن نهکنند که با بیهائی را هدف میهائی که آرمانسازمانی    

 زمان همراهند، ناگزیر باید دارای نظام باشند و رشد را اصل راهنما
هایی که ها  در نسلبشناسند و خود الگوی آن بگردند. در حقیقت جامعه

شوند. جامعه کنند و نو مییابند، رشد میآیند، دوام میاز پی یکدیگر می
جامعه بدون جوان است. زیرا جوان بخشی از جامعه است که ، بدون آرمان

گیرد.  این آینده را، زمانی دراز از عمر حیات اجتماعی او در آینده قرار می
ها هستند. تواند بسازد که تبلور اندیشه راهنما و آرماناو، برابر الگوها، می

آن زندگی سازد که در و هنوز، جوان در همان حال که محیط اجتماعی را می
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.
وقتی دست یافتنی و حق، یعنی خالی از زور، است، به  قرار آرمانبدین    

نهایت و لحظه تحقق کامل آن، در بی شودلحاظ زمان اجتماعی پایدار می
گیرد، به این دلیل که معرفت مطلق و رهائی کامل از زور، در بیقرار می

شود. و نیز، به این علت که بر فرض زیستن در رشد از نهایت حاصل می
دهد ها امکان میها، در کمال خویش، به نسلرهگذر متحقق کردن آرمان

است در صورتی که این انسان باشد که هیکار یکدیگر را پی بگیرند. بدی
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کند و نه قدرت. و باالخره، به این سبب که کار به محض انجام رشد می
نهایت افزاید. کار سازنده در بیشود و بر خود میای میشدن، موجود زنده

قرار هر اندازه عمر یک آرمان کوتاه باشد، رسد. بدین( به کمال می368)
است. برای مثال، اگر کسی بخواهد دو سال عمر کند، ناخالصی آن بیشتر 

کند که اگر بخواهد جاودانه زندگی کند. یا اگر کسی همانطور گذران  نمی
گذراند که وقتی در هوس بخواهد در عشق زندگی کند، چنان روز نمی

کند. در زندگی نوع دوم، پندار و گفتار و کردارهای خویش را زندگی می
 انبازد تا به کام رسد. گوناگون می هایاز زور در شکل

ها را از این جهان به آن جهان میکنند نه آرمانانسانهائی که رشد می     
ها و غیر قابل پیروی می«قدصیس»توانند ببرند. نه الگوها را برند و نه می
نهایت قرار میتوانند چنین کنند. زیرا دوران کمال که در بیکنند و نه می

و با هدف رشد در استقالل و آزادی، بر  اصل راهنمای توحیدگیرد، با 
، به یمن شرکت همگان در رهبری،  بر وفق دوستی میزان  عدالت اجتماعی

و  همکاری، خوانائی دارد. رسیدن به آن، نیاز به عقلهای مستقل و آزاد، 
هستی هوشمند، برای رهبری زندگی روزمره  دارد. همانی مداوم با در این
کرد و به مدرسه نرفت و مطالعه  توان دانشمندی را آرمانطور که نمیهمان

توان زیستن دائمی در استقالل و آزادی را آرمان کرد و تحقیق نکرد، نمی
 زیست. و در زورباوری

آیند، در علم، در آزادی، در عشق، یکدیگر میها که از پی زیست نسل     
در بهروزی مادی و معنوی و ... نیازمند، آن نوع سازماندهی اجتماعی است 

کند و به هر نسل امکان بدهد به کمال این آرمانکه این زیست را ممکن 
است که نظام باز را ها نزدیک تر شود. خطای کار بنیادهای دینی در این

دف و ه را ثنویت تک محوری ل ساخته اند. اصل راهنمابه نظام بسته بد
اند در ارزشرو نتوانستهرا دست یافتن به قدرت مطلق گردانده اند. از این

ها را در روست که آرمانها زندگی کنند و الگو بگردند. از اینها و آرمان
اند. گاه عمل آن جهان دست یافتنی گرداندهاین جهان تحقق ناپذیر و در 
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اثر و زمانی اطاعت از مقام مذهبی را انسان را در جلب لطف خداوند بی
جای جای تصریح  اند. با آنکه قرآنموجب رستگاری در آن جهان شناخته

( 363شود، )ها به عمل روزمره انسان ساخته میکند که بهشت آرمانمی
ها را از ها و آرمان، ارزشخود بیگانه کردن اسالم در استسالمباز، با از 

 اند. زندگانی این جهان بدر برده
های اجتماعی الگو ها و نظام، هنوز، جامعهتا پیش از انقالب ایران      

الگوی اند: جامعه و نظام اند و در رقابت با یکدیگر بودهوجود داشته
و جامعه و نظام الگوی  و جامعه و نظام الگوی کمونیستی آمریکائی

ها که الگوهای سان، هم طرح های الگو و هم شخصیتسوئدی. بدین
های الگو وجود می داشتند. وقتی موفقیت بشمار می رفتند و هم جامعه

فرو پاشید و الگوی سوئدی جاذبه خویش را از « اردوگاه سوسیالیسم»
است. دست داد، مراکز قدرت کوشیدند بباورانند تاریخ به پایان رسیده

، تنها الگوی موفق است و جهان را فرا «ساالری لیبرالمردم»زیراالگوی 
 گیرد. می

هستند، زمان « ساالری لیبرالمردم»اما تهدیدها، که حاصل عملکرد      
شوند. هر چند هم در کتاب عدالت تر و مقابله ناپذیرتر میبه زمان بزرگ

که در واقع « ساالری لیبرالمردم»و هم در کتاب رشد، به  اجتماعی
جا، سه امر پردازیم، در ایناست، به تفصیل، باز می« لیبرال سرمایه داری»

دهند خطرهای بزرگ در کنیم. زیرا، هشدار میواقع، را خاطر نشان می
 کمین هستند:

تشکیل شد. سران کشورها  کنفرانس جهانی برای نجات محیط زیست● 
گرد آمدند و برنامه عمل امضاء کردند. به جائی نرسید.  در ریودوژانیرو

های دیگر تشکیل شدند و باز برنامه عمل تصویب شدند. اما کنفرانس
 شود؛محیط زیست همچنان تخریب می

دهند. همچنان کنفرانس جهانی برای نجات بشریت از فقر تشکیل می ●
 آید.تصمیم متخذ به عمل در نمی
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 311تا  61ها، ز، معامالت مجازی، یعنی بورس بازیدیروز و امرو● 
برابر معامالت واقعی در جهان هستند. انواع فسادها دامن می گسترند. 

کنند و قهر دامن ها ادامه پیدا میشود. جنگانسان آلت بت عیار قدرت می
 می گسترد و ... 

اندازد و نمیرا از قلم می« سرمایه داری»« ساالری لیبرالمردم»طرح      
گوید نظامی است. و نیز، نمی« داری لیبرالطرح سرمایه»گوید که در واقع 

 ،است که از لحاظ تلف کردن منابع طبیعی و نیروهای محرکهرا بوجود آورده
ادامه حیات اجتماعی در این  گویدکهاست. نمیدر تاریخ، مانند نداشته

شود. نظام، به تلف کردن منابع باقی مانده و تباه شدن طبیعت ممکن می
بخشد. اگر انسان خود به این نظام پایان ندهد، مرگ طبیعت به آن پایان می

خوانند که الگوها از می« بحران مدنی»بحران عمومی زمان ما را از آن رو 
است و زمان  و مکان فعالیت انشین پدید نیآمدهاند و الگوی جاعتبار افتاده

است. چراکه مدار عقل قدرت شدهعقل بسیار کوتاه و  کم وسعت گشته
 ها در حال عقیم شدنند. است. لذا فرهنگ

 
 . الگوی اجتماعی: 4

شود باید بالدرنگ به عمل در هر طرحی که به عنوان الگو پیشنهاد می● 
بتواند فرد و جمع و فرهنگ الگو پدید بیاورد. آوردنی باشد. عمل بدان، 

ها بود که همه معلوم دنباله یک رشته تجربه« طرح مارکسیسم»تجربه 
کردند طرحی که عمل به آن، موکول به تغییر نظام اجتماعی و استقرار 

تواند، فرد و جمع و فرهنگ الگو پدید بیاورد و دولتی جدید باشد، نه می
است که به زور باید آن را به اجرا د. دلیل آن ایننه فرجامی جز شکست دار

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 

تواند فرد و قرار، طرحی مینگ دیگری بگردند. بدیننظام اجتماعی و فره
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کند، در دم، بتوان ها و الگوها که پیشنهاد میجمع الگو پدید آورد که ارزش
بکارشان برد و زیست در استقالل و آزادی و رشد در استقالل و آزادی را 

 میسر کنند.
حزب »توانند به عمل در آورند، و طرحی که یک فرد و یک جمع می● 

هائی باشد که وقتی را بنیان گذارند، باید واجد نظام ارزشی و آرمان« امام
ها، یکی پس از دیگری، بتوانند کارهای انجام شده به عمل در آمدند، نسل
تر به نسل بعد از خود، بسپارند. برای  مثال، رهبری، را پی بگیرند و کامل

ساالری و نظام باز، اگر تعریفو مردمعدالت، ...،  استقالل،آزادی، رشد 
هائی پیدا کنند که به آدمی امکان رشد را ندهند، سرانجام جامعه را بدون 

ها، کرد. از محکو  آینده، در نتیجه، بدون جوان خواهند آرمان
است که کارآمدترین محک درستی تعریف یک ارزش و یک آرمان آن

طور که دانش هر نسل تر باشند. همانزمان کاملالگوهای آن، زمان به 
تر است و دانشمندان امروز، در قلمرو خود، با بیشتر از نسل پیش  و جامع

تر از دانشمندان دیروز هستند. پس اگر استقالل و آزادی تعریفدانش
ساالری سازماندهی باشد که نسل پسین از نسل هائی را پیدا کنند و مردم

ها برخوردار شود، آن تعریف ا حتی به اندازه او از آنتر و یپیشین کم
 نادرست و این سازماندهی ناقص است. 

آید که بتواند پس آن دین، آن مرام، آن اندیشه راهنمائی بکار جامعه می● 
جامعه را همواره به آینده امیدوار کند، در جهت رشد، به پیش برد و هر 

شند. اگر این خاصه را نداشت و تر بانوبت، فرد و جمع الگوی آن، کامل
گردد. ساالری مییا از دست داد، از موانع رشد جامعه و ناسازگار با مردم

ها و ها، این محک است. در تاریخ دین«از خود بیگانگی سنج»بهترین 
ها که بنگری، می بینی، از یک زمان به بعد، رشته کارها ها و مرامعرفان

ندارند و یا بیانگرهای نظام ایستا و ضد  اند، الگوها یا وجودرها شده
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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تحمل رشد را داشته باشند.  اندیشه راهنمای سازمانِ الگو باید توانائی● 
های گوناگون، بازگشت به الگوئی، ها و در جامعهندر حقیقت، طی قر

افزاید، بوده و هنوز نیز هست. اما به آن دلیل که عمل بر خود می آرمان
توان باز ساخت. بنابراین، اگر اندیشه راهنما و گذشته را هرگز نمی

به عنوان ها را امروز، توان آناند، نمیها بودهسازمانی، در گذشته، بهترین
قالب بکار برد. الگو باید نیازهای امروز و فرداها را بر آورد. به سخن 

های رساتر، الگو همواره باید امام باشد و پیشاپیش رود و گشاینده افق
هائی هستند که در گذشته رهبرهای آینده باشد. برای مثال، شخصیت

گرفته شده باشد، یها  پاند. اگر نظام پندار و گفتار و کردار آنبزرگ بوده
تر رهبری وجود داشته باشند. اگر این الگوها باید، امروز، الگوهای کامل

هائی بگردانند وجود نداشته باشند و کسانی بر آن شوند آن رهبران را قالب
شوند. میمونها، به خود شکل بدهند، رهبران بزرگ نمیو در آن قالب

کند. جتماعی انگشت نماشان میشوند که ناسازگاریشان با زمان اهائی می
و اگر بخواهند پندار و گفتار و کردار آن رهبران را سرمشق کنند، در 

آید که بتوانند آنان را، در زمان حال، فعال، با ابتکار صورتی به کارشان می
 و خالق و برای آینده، الگو بگردانند.

گو را دارد. ها، اسالم طرح برای پرورش فردها و جمع الدر میان دین     
رن ، بنابر دو قاما قالب کردن اسالم و از خود بیگانه کردنش در استسالم

پیوندند، همواره حرکت رشد را از کسانی که خواستهتجربه که به زمان ما می
 است. اند به این قالب در آیند، گرفته

 
 ها:. الگو و نظام ارزشی و آرمان5

آید. آید و بکار ابداع و ابتکار میالگو بکار تقلید نمیاینک که دانستیم ● 
آن است در افزودن بر  پس محک ارزش و کارآمدی هر الگوئی، توانائی

. برای مثال، اگر توان ابداع و ابتکار و بدان، پرورش دیگر استعدادها
، و در جریان رشد، گشودن امامت به معنای رهبری بر اصل موازنه عدمی
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های جدید، در جهت رسیدن به کمال رشد در استقالل و آزادی، بر افق
میزان عدالت، بدانیم و استفاده نکردن از زور و بکار انداختن استعدادهای 

بشماریم و بپذیریم که استعداد رهبری در هر  خویش را ارزش و آرمان
انسان وجود دارد، در می یابیم که رهبری نیز، مانند علم، باید در رشد 

طور که عالم، نباید واپس بماند و مرتب بر علم خویش دائمی باشد. همان
بیفزاید، استعداد رهبری، وقتی مجموعه استعدادهای آدمی فعالند، از 

تر بگردد. بدان سان که زندگی د خودانگیختهرهگذر رشد، مرتب بای
او  های آدمی و عمل به حقوق ذاتیآهنگ استعدادها و فضلفعالیت هم

تر بگردد و بگردد. چنان جریان رشد انسان بر جریان رشد دانش پرشتاب
گوی نیازها انسان در جریان رشد باشند. در ها و هنرها پاسخها و فندانش

های سیاسی، رهبری تعلیم و تربیت، ل حاضر، رهبری سیاسی و سازمانحا
های رهبری فعالیت اقتصادی، رهبری هنر و ... از رشد شتاب گیر رشته

که رهبری  یافتن و بکار بردن اند. چرامختلف علم و فن بسیار عقب افتاده
است. این رهبری، بمثابه الگو، قدرت برای رسیدن به هدف معنی شده

ار افزودن بر توان ابداع و ابتکار و پیشاپیش رشد علمی قرار دادن  بک
آیند، به جای خود، بکار اداره وضعیت ها که نمیاستعداد رهبری انسان

آیند. از باب عبرت، نگاه کنیم به چند و چون رهبری موجود نیز نمی
ها قرار، ارزشها و مقایسه کنیم آن را با میزان رشد علمی. بدیندانشگاه

های دور نیز ارزش بمانند تا بکار جامعه در باید با دوام باشند و در آینده
های حیاتی و رشد بیایند. اما برای اینکه سازمان و سامان دادن به فعالیت

بتوانند ارزش بمانند، باید حق و از ویژگی همه مکانی و همه زمانی بودن 
ا باید آرمانی باشد  بحق، برخوردار باشند. زندگی را عمل به حقوق کردن 

ها که شود و  نسلزمان دائمی. چراکه عمل به حقوق و رشد همه روزه می
کنند. با این تفاوت، که هر نسل آیند، جریان رشد را مداوم میاز پی هم می

گشاید. در حقیقت، بهمان میزان که رشد دانش و فن های جدید را میافق
ها همواره امام شوند و انسانهای جدید گشوده مییابد افقتحقق می
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کنند به ترتیبی که آرمان تحقق اند و، درحال، عمل میهستند. یعنی در آینده
 بجوید. 

سان سازمان سیاسی که بخواهد فساد نپذیرد و همواره از زمان بدین     
 پیش باشد، باید

 الف. در مقام الگو، تبلور آینده باشد و
 های دور باشد وهای دور تا آیندهب. بیانگر تداوم زمان از زمان

 «حزب بعد از وقوع»ج. برای آنکه پیشاپیش مسائل جامعه را حل کند و 
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 

گیرند و پیشاپیش ند خویش قرار میمادر در خور این عنوان در آینده فرز
آن  گوید، سازمان سیاسی موفقکنند. بحران کنونی زمان میآن را آماده می

سازمانی است که در آینده قرار بگیرد و اسباب حرکت جامعه به آن آینده 
 ( همین است. 371را فراهم آورد. معنای درست بشارت، هشدار و انذار )

ها وقتی ها و آرمانگفتند اندیشه راهنما و نظام سازمانی و ارزشزمانی می● 
ها فراخ آیند که استعدادهای نخبه را بپرورند و عرصه را بر آنبکار می

بینیم سرعت پیشرفت از سوئی کنند. اما به تجربه زمان خود که بنگریم، می
یت ی دانش با  اقلو بزرگ شدن فاصله میان چند میلیارد انسان کم و یا ب

ها، از سوئی و صاحب دانش و فن از سوی دیگر و واپس ماندن رهبری
کنند نه ها از سوی دیگر و ... معلوم میبزرگ شدن و بغرنج شدن مشکل

ها کافی است و نه اصول راهنما و ساالری موجود برای حل مشکلمردم
راهنمائی هستند که های های قدرت اندیشهها و بیانها و ارزشآرمان

الگوها را « تولید انبوه»ها را بپرورند و بتوانند استعدادهای خداداد انسان
ممکن بگردانند. سازمان سیاسی درخور زمان ما و آینده، آن سازمان سیاسی 

رتیب الگوهای رهبری بگردد و، به ت« تولید انبوه»است که بتواند دستگاه 
ها ها و آرماناصول راهنما، ارزشهای خود را از باال، باید برداشت

 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 

خاطر که ها، بدیناز هویتشود. یک چند بدون آن، قدرت مدار نمی
شوند و یا  قدرتمدارند، دارند جای خود را اعتبار میسازمانهای سنتی بی

گرائی و...( ، محیط زیستئی )دینی، جانبداری از حقوق زنهابه هویت
توانند  عناصر کنند و  میرا ایفا می« ضد قدرت»سپرند که نقش می

 (.373فرهنگی نو بسازند )
است که هر عضو، اند، یکی اینهایی که پیشنهاد شدهحلاز جمله راه     

استعدادهایش، در جامعه، داوطلب  به صفت شخص خویش و بنابر توانائی
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 

د، الگو باشد. اگر چنین شود، کنسازمان، وقتی خود را به جامعه معرفی می
شوند که مثل دوران پیامبر، الگوها سند درستی اندیشه راهنما و روشی می

اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی بود. و گرنه، اسالم پوشش ضعف ها 
 گردد.می

های سیاسی، افراد یا از راه ناتوان تصور کردن خویش، در سازمان     
رای سازمان را به خدمت گرفتن و وسیله رسیدن جویند و یا بعضویت می

به قدرت کردن. در سازمانی سیاسی که بکار زندگی امروز و فردا بیاید، هر 
های هایی که دارد باید عضویت بجوید و رابطهکس به اتکای فضل

، تنظیم شوند. همانطور که در یک محیط علمی هاسازمانی بر اساس فضل
شود، سان  کسی که الگو نیست و نامزد خدمتی میاست. بدینآزاد چنین 

سازمان سیاسی در خور این عنوان، باید از او تبری بجوید. بیاد بیاورید 
. کسانی از دوران جمهوری خطای بزرگ را در انتخابات اولین مجلس

ند که الگوی اندیشه راهنمای انقالب معرفی شد سوی دفاتر هماهنگی
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ساالری نبودند. بیاد بیاورید زیان بزرگ را که اینان به مردم ایران و مردم
 و انقالب بزرگشان وارد آوردند. 

یابید: وقتی قدرت های اساسی که بنگرید تفاوت را آشکار میدر قانون● 
اختیارات را بر میشوند، ها راجع میها که به مقامشود، اصلمدار می

ها و وظائف، ذکری به میان کنند، از مسئولیتشمرند. گاه فراموش می
گویند اختیارات برای انجام وظائف به این و آن مقام بیاورند. گر چه می

 آرمان« رسیدن به قدرت»شوند، اما راست بخواهی قدرت ارزش و داده می
است. عه، مسئولیت ارزش و آرمان نشدهاست که هنوز در جاماست. حق این

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 

ه میزان پیشرفت در پرورش کنند که او مسئولیت سیاسی را انداز
استعدادهای خویش بداند. وقتی هم به کودک مسئولیت شناسی می آموزند، 

 ( .372مسئولیت در برابر قدرت است )
ساالری، سازمانی که استقالل و آزادی را سازمان سیاسی درخور مردم     

ها را مشخص و سپس به اندازه دهد، نخست باید مسئولیتهدف قرار می
ئولیت، اختیار تفویض کند. هر عضو با قبول مسئولیتی به عضویت هر مس

ساالری بر اصل در آید. این قدم اول در رفتن سازمان به سوی مردم
تر به سوی تغییر بنیادی است است. در عین حال قدمی بزرگ مشارکت

تی انسان یابند. و وقها گوهر انسانیت خویش را باز میکه، بدان، انسان
گردند. انسان های حق با حق میها رابطهشدند، زندگی عمل حقوق و رابطه

 کند.والدتی نو می
تواند در آینده قرار بگیرد و در زمان حال عمل کند ، وقتی میحزب امام● 

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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ها است اهنما، وضعیت سنجی به قصد تعیین آن بخش از آرمانو اندیشه ر
کردنی، قابل که، در یک دوره، با امکانات موجود یا امکانات ایجاد

 حصول باشند.
شود که عوامل بیرون از مهار، در جامعه و بیرون با وجود این، بسا می     

است، آورند که یا سازمان نتوانستههائی را پیش میاز جامعه، وضعیت
را داشته اما  ها را بدهد و یا این توانائیپیشاپیش، احتمال پیش آمدن آن

 -ها شود. برای مثال تجاوز عراق به ایراناست مانع از وقوع آننتوانسته
چاره کدام است؟ سازمانی که  -دانستیم که روی خواهد دادکه از پیش می

حال، برای تحقق بخشیدن به آن آینده، بخواهد در آینده قرار بگیرد و در 
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 

تواند دیگری را رهبری کند. هر کس نمیاعضای آن باید بدانند که هیچ
کند. پس سازمان برای آن است که، در کس خود خویشتن را رهبری می

، بخصوص استعداد رهبری خویش را بپرورند. در آن، اعضاء استعدادها
تواند رهبری کند، بلکه با دادن رابطه با جامعه نیز، سازمان جامعه را نمی

ها و بشارت و هشدار و انذار، با تعالیم اصول راهنما و نظام باز میاطالع
اند جامعه را به مسئولیت بخواند و استعداد رهبری را که در فرد فردِ تو

مردم هست، بیادشان بیاورد. الگوی زندگی را عمل به حقوق کردن برای 
که مردم بشود و مردم را به عمل کردن به حقوق خویش برانگیزد، چنان

 د. هرگاه سازمان چنیننتوانند والیت را از جمهور مردم بستانن زورپرستان
خیزد و سازمان بمثابه الگو و جهت یاب، کند، جامعه به مسئولیت برمی

 دهد.جهت را به مردم نشان می
ها در حال حاضر عمل کردن از طریق مردم وارونه کاری است که حزب      

روست که در کنند. از اینها عمل میکنند. چرا که مردم از راه حزبمی
ها به قدرتی که دولت است، نزدیک و از جامعه دور ساالری، حزبمردم
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اند. عمل از طریق مردم، سبب شده و در معرض انواع فسادها قرار گرفته
 شودمی

های خویش منحرف و گرفتار فسادها الف. حزب از اندیشه راهنما و هدف
 نشود. و

 ب. جامعه نیز در رشد سبقت بگیرد. و
میم پیدا کند و مردم در اداره امور خویش شرکت ج. مسئولیت و امامت تع

 کنند. و
کردند، در مزرعه که مجال شگفتن نیز پیدا نمی د. بذرهای استعدادها

 جامعه، برویند. و
های دور نیز باز شوند و تضادها از شدت و زورپرستی از اعتبار . افق آیندهه

 یند. ها از بار زور بیاسابیفتند و رابطه
 و ... 

سازمان سیاسی، به صفت جامعه امام و نیز در پندار و گفتار و کردار ● 
، خود و اعضای روزانه اعضای خویش، از راه مبارزه با کیش شخصیت

دارد. کاری بیشتر از جامعه را از افتادن در مرداب قدرت مداری باز می
می نیازها را با فعالیت کند: وقتی کیش شخصیت نیست، آداین می

آورد. اما وقتی شخصیت خویش را کیش خود استعدادهای خویش بر می
ترین آفت افتد. بزرگشود و از رشد مییا دیگران یافت، زندانی آن می

ترین کار و ترین کار و دائمی، کیش شخصیت است و بزرگاستعدادها
است. زیرا به این جهاد است که انسان بر اصل  ترین کار، جهاد اکبرآرمانی
دارد و از زندان ، مدار پندار و گفتار و کردار خویش را باز نگاه میتوحید

آید. روش معنوی در می مادی به مدار باز مادی  ↔مادی  مدار بسته
توان یافت یش شخصیت میمبارزه با کیش شخصیت را کتاب در ک

(371 .) 
 3335آوریل  26/ 3174اردیبهشت  6
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انتشار کتاب به تأخیر افتاد و مطالعه و تحقیق ادامه یافت. اینک در       
ها بر اصل سال، در دموکراسی 33، باگذشت 3131اردیبهشت  23

اند و روبرویند، حل نشده، مشکلهائی که سازمانهای سیاسی با آنها انتخاب
ها افزوده نیز شدهها و کاستیها برجایند. راست بخواهی بر مشکلکاستی

کند و است که سامانه مشکل ساز مشکل حل نمیاند. دلیل آن نیز این
ها برای ها و فعالیتافزاید. کاستی حاصل سازماندهیمشکل بر مشکل می

ها هم برهم افزوده س کاستیرسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت هستند، پ
آورم، هم گویای ای که حاصل آن را در فصل چهارم میشوند. مطالعهمی

گرفت و هم آموزد چرا باید مطالعه را پیاست و هم  میدقت مطالعه پیشین
ها درجا رفع نمیشوند و کاستیگوید وقتی مشکلها بموقع حل نمیمی

حل هر شود. بنابر روش، راهمیگردند، وضعیت، زمان به زمان، وخیم تر 
ام، اند و یا پیشنهاد کردهمشکل و شیوه رفع هر کاستی که پیشنهاد شده

 شوند:مورد به مورد، ارائه می
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 فصل چهارم

 یابدبحران  شدت گیران ادامه می

 
شود که از سال می 33، 3131تا اردیبهشت  3174از اردیبهشت        

گذرد. چون  این امرهای واقع مستمر بخش از کتاب می تاریخ تألیف این
سان که هست گفتهاند که یافته و، در رابطه  بایکدیگر، واقعیت را آنبوده

رو، بعنوان است. از ایناند، پنداری این بخش هم  امروز  تألیف شده
و رهبری سیاسی در  های وضعیت احزاب سیاسیحاصل سخن، ویژگی

کار را با مراجعه با کنم و اینرا فهرست می ها بر اصل انتخابدموکراسی
 دهم:های جدید انجام میمطالعه

 
ها،  انجام نگرفته. تحول سازمانهای سیاسی، عنان به عنان تحول جامعه3

بندیهای وههای گرها دیگر ترجمان خواستاست که حزباست. نتیجه این
بندیها کردند، نیستند. زیرا گروهاجتماعی که در گذشته از آنها نمایندگی می

(. برای مثال، در گذشته، در 374نیز دیگر گروه بندیهای پیشین نیستند )
طرف « دارطبقه سرمایه»خود را  با  محدوده هرجامعه ملی، طبقه کارگر

شود، مرزهای ملی  درحال اقتصاد مربوط می دید، اینک، در آنچه بهمی
محو شدنند و کارگران، خویشتن را در معرض رقابت مهاجران و نیز 

اند. گشته« فراملی»داران نیز  بینند. سرمایههای دیگر میکارگران جامعه
است. در این های روستائی دیگر شدههای شهری و نیز جامعهترکیب جامعه

های ها نیستند که بودند. رابطهپیشین دیگر همانترکیب، مرزهای طبقاتی 
در سطح جهان و در درون هر جامعه و نیز  از پیش  زیر سلطه –مسلط 

ر د مصرف کردن و از پیش متعین کردن آینده و  تخریب نیروهای محرکه
ها برهم گشته و سطح جهان و در سطح هرکشور، سبب انباشته شدن مسئله
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است. این ناکارآمدی  هم بخاطر  سازمانهای سیاسی پیشین را ناکارآمد کرده
خالی شدن این سازمانها است و هم بخاطر  تحول در سطح هرجامعه و در 

 سطح جامعه جهانی است.
حل تحول کردن و دمساز شدن با تحول در سطح جامعه ملی و راه      

از مرام درخور و سازماندهی بایسته و جا جامعه جهانی و از نو پرشدن 
 گرفتن در جامعه مدنی است و این کاری بغایت سخت است زیرا:

 
های اجتماعی پیشین، . سازمانهای سیاسی  افزون بر از دست دادن پایگاه2

اند و بنابر این، خالءالگو گشته گرفتار خالء اندیشه راهنما  و خالء  آرمان
نند نقش بدیل را،  برای جامعه ، در تحولش، بازی کنند. روشن تواو نمی

توانند آینده را در وجود خود حال کنند و  که این سازمانها نمیسخن این
 تواند آینده خود را در وجود آنها، شفاف،  ببیند.جامعه نمی

( 375و غرب از تولید اندیشه راهنما ناتوان است )«  مرد ایدئولوژی»     
است. و  "انسان برای ایدئولوژی یا دین است "،جای خود امر واقعی گشته

سپارد.  باوجود این، تمایلهای را به  "مرام و دین برای انسان است" می
است. اگر قول داری، نمردهمختلف لیبرالیسم، بعنوان ایدئولوژی سرمایه

( در باب پایان تاریخ، بیانگر واقعیت نیست، در جامعه376) یامافوکو
، لیبرالیسم، در اساس خود، از سوی های دارای دموکراسی بر اصل انتخاب

 (. 377است )اکثریت بزرگ تمایلهای چپ و راست  پذیرفته شده
ها نیز نیستند. اما  سازمانهای سیاسی الگوهای جهت یاب تحول جامعه     

خاطر که بیش از پیش ابزار سیاست بمثابه تحصیل قدرت و حفظ هم بدین
خاطر که فاقد دیدگاه دراز مدت هستند. اند و هم بدین( شده378آن )

د گرداننتوانند آرمانی را پیشنهاد کنند و خود را الگوی آن ببنابراین نمی
اند و برقرار کرده جهت که در درون خود، رابطه قوا(. و هم بدین373)

سازمان آنها یک جامعه الگو نیست. و  هم بدین جهت که کمتر وسیله مهار 
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داری دولت توسط مردم و بیشتر وسیله مهار مردم توسط دولت و سرمایه
 جهانی گشته، هستند:

 
ای که باید حل کرد نبود. آرمانها غرب، نسل جوان مسئلههای . در جامعه1

وجود داشتند و نسل جوان رسالت و مسئولیت متحقق کردنها آنها را برعهده 
داشتند و هم  نقش می گرفت. هم قشرهای مختلف مردم  آرمانمی

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 

 رفت. مطلوب گشتن، این دومی بود که ویژگی سازمان سیاسی بشمار می
 یو امروز، نسل جوان بدبین و براین باور است که زندگی او بدتر از زندگ     

(. این نسل خود مسئله گشته و به وقت 381گردد )نسل پدر و مادرها می
کنند. حلها پیشنهاد میانتخابات، سازمانهای سیاسی برای حل مسئله راه

تر الگو و بدیل تحول نظام اجتماعی و بیشتر بدیل یکدیگر این سازمانها کم
د و نه الگوئی کنناند. دیگر  نه آرمانی را پیشنهاد میدر تصدی دولت شده

شود و بحران هویتی تر میاست سختای که جوان، خود، شدههستند. مسئله
 (.383گردد )تر میکه سازمانهای سیاسی بدان گرفتارند حاد

 
. سازمانهای سیاسی که روزگاری دانش را مایه کار خود کرده بودند، 4

به احتی سازمانهای سیاسی لیبرال که جانبدار حکومت دانشمندان بمث
رها از بند سود و زیان و مجری اوامر و نواهی علم بودند « نخبگانی»
بینند. زیرا آوردهای دانش، خویشتن را ناتوان می(، پیشاروی دست382)

است. از جمله، ماده احکام جزمی پیشین را دانش جدید از اعتبار انداخته
(.  381زندگی که مادیون بدان قائل بودند ) و جبر ، بنابر این، مدار بسته

است با لزوم رها کردن علم بمثابه سان، خالی شدن از مرام همراه شدهبدین
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. گرایشهای چپ بیشتر از گرایشهای لیبرال با این مشکل ایدئولوژی
 روبرویند. 

الل و استقاز آنجا که سازمانهای سیاسی، بیشتر چپ ، معانی به حق       
مکانی و همهدادند که  مانع از ارزشهای همهو آزادی و عدالت و رشد  می

توانستند عدالت (، پس نمی384شد )زمانی گشتن و رعایت شدنشان می
در واقع تصوری  –که علم خویش را را بمثابه میزان اندریابند . طرفه این

 و آزادی و معنی وسیله رد کردن حق و عدل و استقالل –که در سرداشتند 
کردند. نتیجه این شد که خالء بزرگ پدید آمد دلخواه دادن به رشد نیز می

 کنند.ها پر میو این  خالء  رااست که  افراطی
 
. بنابراین بود که سازمانهای سیاسی جامعه مدنی را محل زندگی و 5

فعالیتهای خود کنند و وسیله مهار دولت توسط جامعه ملی باشند. اما 
شدند، چون بنابرقاعده، خالء را قدرت )=زور( پر میدریج که خالی میبت

اند. این امر که سازمانهای سیاسی با در اختیار گرفتن کند، تغییر محل داده
هائی را به کنند و حتی گرایشهای چپ برنامهدولت آزادیها را محدود می

تصادی گذارند که قشرهای وسیع مردم  را تحت فشار شدید اقاجرا می
دهند، گویای نزدیک شدن بیشتر  سازمانهای سیاسی به دولت و قرار می

 (. 385دور شدن آنها از جامعه مدنی است )
این تغییر محل بس تعیین کننده، سازمانهای سیاسی را به شرکتهای        

( . 386است )مهندسی در خدمت مشتریان یعنی جمهور مردم بدل کرده
درپی افزاید و هشدار دهندگان پیها میها بر مسئلههداری مسئلنظام سرمایه
( و احزاب 387دهند حیات بر روی زمین درخطر است )هشدار می

توانند تهیه و ارائه های کوتاه و حداکثر میان مدت، نمی، جز برنامهسیاسی
بگاه انتخابات، کنند. های خود پیشنهاد میها را به جامعهکنند. این برنامه

کنند. را انتخاب میخرند، این یا آن برنامهکه پنداری کاال میمردم چنان
ها و وجود ندارد، رأی دهندگان خواستار انجام فوری برنامه چون آرمان
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شوند. امری که میسر نیست. نتیجه آن بحران شدت گیر بیها میحل مسئله
 نهای سیاسی است.  اعتمادی به رهبران و سازما

اند، ناممکن حاصل اول و مهم این ویژگی که سازمانهای سیاسی جسته     
شدن حکومت یک حزب و جبهوی شدن روز افزون اداره دولت است. 

گر، نیز، در بیرون از دو حزب حکومت و امریکا حتی در انگلستان
شوند و  ائتالف و تعامل برای و بزرگ میسازمانهای سیاسی  پیدا شده 

 کند. حکومت کردن را ناگزیر می
 
 را بازهم ، احزاب سیاسی«جهانی شدن». ناتوان شدن دولت، در فراگرد 6

(.  این ناتوانی، در سطح اروپا، سه تمایل بزرگ 388است )ناتوان تر کرده
شکیل دولتی واحد در سطح اروپا  و است: تمایل جانبدار ترا بوجود آورده

و تمایل به استقالل بیشتر برای دفاع از  تمایل  بازگشت به دولت ملی
(. بخصوص 383و هم در سطح جهان ) هم در سطح اتحادیه« منافع ملی»

ا ر زیر سلطه –که در اتحادیه، قدرت اقتصادی برقرار شدن رابطه مسلط 
محور بودند و حاال این آلمان کند. زمانی فرانسه و آلماناجتناب ناپذیر می

 است. است که موقع متفوق جسته
در جهان، پیدایش واحدهای بزرگ، روابط قوا در سطح جهان و در        

ها و است که در قرن بیستم بود. بقای جامعهها را جز آن کردهسطح جامعه
و حقوق شهروندی، جامعه  کند که، عمل به حقوق ملیرشد آنها ایجاب می

 ها را صاحب سرنوشت خویش کند.
اما، هم در غرب که دارای موقعیت مسلط است و هم در  کشورهائی      

آورند، سازمانهای سیاسی از حقوق های جدید سر بر می«قدرت»که بمثابه 
شوند.  آن خالی شدن و پر می« منافع»و حقوق شهروندی خالی  و از  ملی

این پرشدن بسا عامل شدت گرفتن بحران در درون سازمانهای سیاسی و در  
 های خویش است:رابطه آنها با جامعه
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به سازمانهای مدافع این حقوق و کار دفاع از  . کار دفاع از حقوق انسان7
اند. حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به سندیکاها بازگذاشته شده

« قدرت ملی»اند که از دید نیز جای خود را به منافع ملی سپرده حقوق ملی
ت است.  برای شوند. تصدی دفاع از این منافع نیز با دولتعریف می

سازمانهای سیاسی، وقتی بدیل و الگوهای تحول اجتماعی نیز نیستند، چه 
ماند؟  این پرسش است که زمان به زمان پاسخ دادن به آن مشکلکاری می

 شود.تر می
بندیهائی ، در درون سازمانهای سیاسی، گروه«منافع»ارزش برین شدن      

)= قدرت( بایکدیگر مبارزه می« منافع»است که برسر را بوجود آورده
بندیها در درون سازمانهای سیاسی، پوشیده کنند. پیش از این، مبارزه گروه
گرفت، اما  به یمن گسترش شگرف وسائل از چشم و گوش مردم انجام می

گیرد. نتیجه اول آن ارتباط جمعی، اینک زیر چشم و گوش مردم انجام می
از سوئی و پیدایش پدیده جدیدی در  اعتماد شدن به احزاب سیاسیبی

ها از سوی دیگر است: شخصیت ملی. وجود این شخصیت امر جامعه
است که پیش از جدید نیست. تنها رابطه چنین شخصیتی با حزب جز آن

بود. حاال دیگر، سازمان سیاسی وسیله کار چنین شخصیتی است و باید این
برای او فرّه (.  331آمدهای کارنامه او را، از خوب و بد، تحمل کند )پی

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 

 کند.تجاوز به حقوق را رویه می
و نتیجه سوم و  ب سیاسینتیجه دوم آن، آسان شدن انشعاب در احزا      
های حزب در سطح ترش، کاهش شمار اعضاء و ضعیف شدن شبکهمهم

آمد، حزبهای سیاسی را بیشتر حزبهای کادرها و کشور است.  این سه پی
رو، اعتبار احزاب سیاسی دیگر نه اند. از اینها کرده«توده»کمتر حزبهای 

به شمار کادرهای آن است. زیرا بهنگام رأی  مرام و برنامه پیشنهادی که
ها، باید ببیند کدامیک از پیشنهاد دهندگان برنامهدادن، رأی دهنده می
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کادرهای الزم برای حکومت کردن و اجرای برنامه پیشنهادی را دارند. 
ها ترین حزباروپائی، زمانی بزرگ های کمونیستبرای مثال، حزب

تنها دلیل آن « مرگ ایدئولوژی»شوند. اند و میکوچک شده بودند. اما
ها شخصیت پرور نشدند، از دهه پایانی نیست، این واقعیت که این حزب

تری است. در حقیقت، زندگی و یا سو، دلیل قابل مشاهدهقرن بیستم بدین
رورش آنها در پ مرگ سازمانهای سیاسی بستگی مستقیم دارد به توانائی

هم در دورانی که کار سازمانهای سیاسی، به قول پوپر بیشتر ، آناستعدادها
 (.333مهندسی است )

 
ستیز بر سازش غلبه داشت. حزبهای سیاسی « عصر ایدئولوژیها». در 8

تعریف « دارای منافع متضاد»بندیهای اجتماعی خود را نمایندگان گروه
برابری »که در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم، کردند. با آنیم

، انگیزه جنبشها در «درصد جمعیت جهان 33یک درصد با  ثروت
که است، اما بخاطر آن ساالری بر اصل انتخابکشورهای دارای مردم

د، را مجسم بگردانن گرایشهای چپ نه الگو ونه بدیلی هستند که آرمانی
است. یک رشته مرزها، از پی یکدیگر، از میان سازش بر ستیز غلبه کرده

است، مرز  تعلق داشتن به اند. واپسین مرزی که برجا ماندهبرخاسته
شد که گرایشهای افراطی، بخصوص است. این مرز مانع از آن می جمهوری

چند از کشورها )اتریش و هلند و یکراست افراطی، قوت بگیرد. اما در 
است و در کشورهای دیگر کشورهای اروپای شرقی( این مرز از میان رفته

 (. 332نیز درحال از میان رفتن است )
که دموکراسی عبور مداوم اما اگر هم با ت موافقت کنیم در این باره      

نهای سیاسی ماند  اگر سازما(،  از آن چه می331از ستیز به سازش است )
ها در معرض بیانگر ستیزها نباشند و درپی سازشها باشند؟ آیا دموکراسی

گیرند و ستیزهائی که نظامهای اجتماعی اجازه طرح فرسایش قرار نمی
درپی، خود دهند، از رهگذر بحرانها و انفجارهای پیشدنشان را نیز نمی
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شود اما میرا مطرح نخواهند کرد ؟ این پرسشی است که فراوان مطرح 
شوند. اند و میها و انفجارها ناگزیر شدهها همسان نیستند: بحرانپاسخ

شوند وقتی نه الگو وجود دارد و نه بدیل و زیرا ترسها مانع از انقالب می
که پاسخی بیشتر  (. اال این334شود ). پاسخی است که تکرار مینه آرمان

غرب از تولید اندیشه راهنما، ناتوان گشته گوید:است که میاعتبار جسته
( و بدون آن، نه آرمان تحقق یافتنی و نه الگو و نه بدیل وجود 335است )

توانند به ماند گردبادهای زودگذر. اما آیا این گردبادها میداردند. باقی می
ترساند، ای که نسل امروز را مییک طوفان بنیان کن سربازکنند؟ آینده

پذیرانه تسلیم سرنوشت شدن، است. آما فعلز جنبش شدهموجب ترس ا
آورد: پویائی انقالب و یا پویائی مرگ یکی از دو پویائی را به دنبال می

(336) 
 
 .  این زمان، ترسها بیشترین تأثیر را در جلب مشتری به احزاب سیاسی3

گرای افراطی نان و بیشتر از آنها، احزاب راست گرادارند. احزاب راست
 کنند:خورند که یا هستند و یا خود ایجاد میترسهائی را می

که رأی است. توضیح این« غیرخودی». دیرپاترین ترسها، ترس از  333
تر دلیل صحت پیشنهادها را در خود آنها و بیشتر در گوینده دهندگان، کم
اند به چپ رأی بدهند، از آن ها که عادت کردهکنند. لذا، آنآنها سراغ می

را از چنگ « آمدهامتیازهای بدست»ها برنده شوند و ترسند که راستمی
دارند که هرگاه دهند از آن بیمها رأی میآنها بدرآورند. و آنها که به راست

ها برسرکار آیند، بردرآمدهاشان مالیات وضع کنند و بسا دارائیهاشان چپ
 تشان بدرآورند. را از دس

 «بنابر سنت». خود را از خانواده چپ و یا از خانواده راست دانستن و 332
است که اینک به چپ و یا راست رأی دادن، ترس دیگری را ایجاد کرده

است. زیرا بحران هویت از بحرانها و ترسها، بخصوص شدیدتر نیز شده
 شود. کند، بنابراین، تشدید میترس از آینده، تغذیه می
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همبستگی »سو، احساس حال از دهه واپسین قرن بیستم بدینبا این     
است. اما بحران هویت برجاست و شدت نیز میکاهش یافته« خانوادگی

 (.337است )نیز گشته گیرد. حاال دیگر موضوع کار احزاب سیاسی
است. ترسها از آینده پرده. امید به آینده جای خود را به ترس از آینده س331

 نایکسان و القاءکنندگان و سودبرندگان از آنها نیز، از چپ تا راست هستند:
« دنیای گرسنه»ترسانند از موجهای مهاجرت که از راست افراطی می● 

بسوی غرب روانند و ناامنی و بسا از دست رفتن فرهنگ و هویت را ببار 
 آورند.می
و  های اقتصادی و تروریسمانند از رقابتترسمی« معتدل»های راست● 

ها و توانند درگیر کنند، بخصوص، فرار سرمایهجنگها که غرب را می
 ها برداشته نشوند.هرگاه قید و بندها از دست و پای کارفرمائی استعدادها

ا از از ر«  یقه سفید»قشرهای میانه و نیز کارگران   سوسیال دموکراتها● 
های فرآورده»ترسانند. مهار بازار دست دادن وضعیت و موقعیت خود می

سان کردن مقررات در سطح غرب و بسا و وضع مالیات برآنها و هم« مشتق
 (.338کنند )حل پیشنهاد میجهان را بعنوان راه

که در کمین حیات طبیعت  نشستهترسانند از خطر مرگی می« سبزها● »
ی ، از دید شماراست. وسیله کار سیاسی کردن جانبداری از محیط زیست

کند و بنظر جمعی دیگر از سبزها، به زیان جنبش است و خطر را قطعی می
دهد وضع قوانینی را تحمیل کند که اگر از آنها، به جنبش سبز امکان می

 (.333کنند )رگ را  دور میشوند خطر ماجرا 
نسل امروز را از « های افراطیچپ»و  هاتر از سوسیال دموکراتچپ● 

شود و داری بر زندگی انسانها کامل میترسانند که سلطه سرمایهای میآینده
(.  واقعیتهائی از این نوع 211انسانها زندگی بردگان را خواهند یافت )

درصد  11درصد در سالهای اول بعد از جنگ به  51درصد مزدها از که 
کاهش یافته و نابرابریها در سطح کشورها و در سطح جهان،  ارزش افزوده

 همچنان رو به افزایش هستند، خمیرمایه استدالل آنها است.
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دهعبور ش قرار، اگر مرزهای پیشین  یا از میان رفته و یا قابل. بدین334
 اند: اند. این ترسها همگانی شدهاند، ترسها مرزهای جدید ایجاد کرده

تروریسم بین»گر جنگ با و ناامنی توجیه ترس  از جنگ و تروریسم● 
 های آینده ادامه خواهد داشت.شود تا دههکه گفته می« المللی

« جهانی شدن»و دیگر آسیبهای اجتماعی که فرآورده  ترس از مواد مخدر● 
 به معنای بازتر شدن مرزها  هستند،

های غرب ترس از موجهای مهاجرت از سوئی و ترس از پیر شدن جامعه● 
 از سوی دیگر، 

ترس از بیماریها باز بخاطر  جهانی شدن و آسان گشتن انتقال بیماریهای ● 
 ثروتمند.مسری از کشورهای فقیر به کشورهای 

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 

 است.مصرف گشته
ها از هرگونه مهار و در ترس از جهانی شدن و رها گشتن ماوراء ملی● 

 ردای انسانها. وهمان حال، مهار آنها بر زندگی امروز و ف
های امروز، از چون و چرای وضعیتی که درآنند ترس از ابهام: جامعه● 

است و سازمانهای آورند. آینده را نیز پرده ضخیم ابهام پوشاندهسردرنمی
که این پرده را کنار بزنند و آینده را روشن کنند تا که نسل جای آنسیاسی به

بگردد، آن را وسیله ترساندن جوان بتواند درپی متحقق کردن آرمانی 
 (.213اند )یعنی رأی دهندگان کرده« مشتریها»
 

اند، در شمار عواملی که سازمانهای سیاسی  برخود پوشیده. لباس ابهام31
ها، اند. امروز، در دموکراسیتفاوت کردهاست که بخشی از جامعه را بی

ندوقهای رأی درصد رأی دهندگان، به پای ص 21تا  51بنابر مورد، از  
 تر عبارتند از:دهند.  ابهامهای همگانیروند و رأی نمینمی
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شود. این ابهام وسائل . ابهامی که مانع از دیدن هویت نامزدها می3133
است که ابهام زدائی از هویت نامزدها، ارتباط جمعی را برآن داشته

هستند، را موضوع کار همه روزه  بخصوص وقتی نامزد ریاست جمهوری
 خود کنند. 

های پیشنهادی به مردم که دیدگان عقول مردم را از . ابهام در برنامه3132
دارد.  حاال دیگر رأی دهندگان  متقاعد ها باز میمشاهده چند و چون آن

آورندگان اکثریت، بسا نیمی از برنامه پیشنهادی خود را اند که بدستشده
 کنند.نمینیز اجرا 

سان ها شفاف نیستند به این دلیل که وضعیت دولت و کشور آنبرنامه     
ها شناخته نیست. و نیز به  این دلیل که که هست، بر تهیه کنندگان برنامه

کنند وضعیت را برای مردم تشریح کنند و های بزرگ جرأت نمیحزب
ها که باید سختی ای را پیشنهاد کنند که  رأی دهندگان را از بیمبرنامه

 کند.تحمل کنند، از رأی دادن به آنها منصرف می
های است که حزباداره کشور. فرض این . ابهام درباره توانائی3131

ی بدهد. یعن« رأی مفید»کوچک این توانائی را ندارند و  رأی دهنده باید 
رأی بدهد. باوجود توانند کشور را اداره کنند، های بزرگ که میبه حزب

است، ائتالف پایدار این، چون احتمال تحصیل اکثریت کم شده
سازمانهائی که بتواند در طول یک دوره، کشور را اداره کنند، ابهامی است 

 که، در هر انتخابات،  حربه حزبهای رقیب برضد یکدیگر است.
رتب ها که م. ابهام در دخل و خرج سازمانهای سیاسی. تأمین هزینه3134

شوند، این سازمانها را ناگزیر از ارتکاب انواع فسادهای مالی تر میسنگین
 مجاز گرفتن« کمیسیون»و « درصد»کند. وقتی بنام حزب اختالس و می

رو، در برخی از شوند. از اینشد، شخصیتهای سیاسی نیز به فساد آلوده می
 شوند. بودجه دولت پرداخت میها، تحت شرائطی، از ها، هزینهدموکراسی

است: واقع و موجب شگفتی و نگرانی شد  این امری که در امریکا     
د را بن دیوان عالی امریکا، کمک اشخاص و شرکتها به احزاب سیاسی
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رها و نامحدود گرداند. رأی دادگاه این نگرانی را بوجود آورد « محدود»
های عظیم  صاحب اختیار رئیس قلیت کوچک صاحب سرمایهکه ا

های تبلیغاتی نمایندگان و سنا بگردد. چرا که هزینه و دو مجلس جمهوری
است کنند. تحقیقی بر اینو  غیر تبلیغاتی احزاب سیاسی را اینان تأمین می

 (.212است ) که هم اکنون، امریکا تحت  اداره یک الیگارشی
برند وقتی اداره . ابهام در سیاستهائی که سازمانهای سیاسی بکار می335

، و انگلستان کنند. برای مثال، حکومتهای امریکادولت را از آن خود می
دند که انبا استفاده از ابهام و بکار بردن دروغ، به مردم این دو کشور باور

و عراق هم اجتناب ناپذیر است و هم فوریت دارد.  جنگ با افغآنستان
دانند یک دهه بعد از جنگ، هنوز اکثریت بزرگ مردم این دو کشور نمی

امریکا و  ، رئیس جمهوریهای واقعی که آقایان بوشانگیزه و یا انگیزه
، نخست وزیر انگلستان، را به جنگ برانگیختند،کدام  بود و یا کدامها  بلر

 بودند.  
پوشاند، در تنها در بعد سیاسی نیست که پرده ابهام  تدبیرها را می      

بعدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز همین پرده تدبیرها را می
انتخاب، گرچه زندگی در  ها برپایهرو، زندگی در دموکراسیپوشانند. از این

تاریکی استبداد نیست اما زندگی در روشنائی استقالل و آزادی نیز نیست. 
رو، همه چیز را باید خاکستری زندگی در تاریک و روشن است. از این

 (. 211دید )
 

کردند. معین می ژی. معیارهای جذب و دفع را پیش از این ایدئولو33
راهنمای جذب و دفع شدند. « ارزشها»ها اعتبار باختند، ایدئولوژیوقتی 

توجیه کننده تعیین خط « ارزشهای جمهوری»و « ارزشهای دموکراتیک»
های راست و چپ  را این ارزشها ممنوع و مرزها گشتند. اتحاد با افراطی

و واقعیتعمل»کم رنگ شدند و « ارزشها»کردند. اما بتدریج، این می
گر رفتارهای سیاسی سازمانها و شخصیتهای سیاسی شد. توجیه« گرائی



193 
 

، های افراطی در انتخابات و در تشکیل هیأت وزیرانائتالف با راست
 نخست در اتریش باب شد. 

های کنونی و قوت تحول سازمانهای سیاسی در دموکراسی       
درس عبرت بزرگی است: ارزشها از هر گرفتن گرایشهای افراطی، 

کنند. وقتی اندیشهنوع، در اندیشه راهنما است که تعریف پیدا می
ماند. زیرا بازند، ارزش قابل تعریفی برجا نمیهای راهنما اعتبار می
خواهد و هر تعریفی بیانگر اندیشه راهنمائی هر ارزشی تعریفی می

نیست،  ابطه قوااست. راست بخواهی، چون به قدرت که جز ر
داشتن قدرت محور پندارها و شود، داشتن و نگاهاصالت داده می

گردد. لذا، هر ارزشی، بنابر این یا آن توقع گفتارها و کردارها می
مایه هر تعریفی نیز کند و بنقدرت، این یا آن تعریف را پیدا می

رو است که جذب و دفع قدرت فرموده قدرت )= زور( است. از این
 و نیز تعریفهای ارزشها همواره در قید ابهام هستند. 

ها وجود دارند اما با دو ویژگی جدید: تعریفقرار، جذب و دفعبدین       
توقع »ها نیز مالکی جز قابل تغییر هستند و تبری و تولی« ارزشها»های 

 قدرتمداری ندارند.« روز
های حق، تعریف شوند و مالک وانند، بر وفق ویژگیتحقوق می      

( بگردند. 214مخالفت و موافقت و تبری و تولی و بسا دوستی و دشمنی )
توان حق را به است  با داشتن این یا آن بیان قدرت درسر، نمیبدیهی

بیان  و در ویژگیهایش تعریف کرد. چنین تعریفی بر اصل موازنه عدمی
و  شهروندان رو، در جمهوریاستقالل و آزادی میسر است.  از این

کنند، این میزان سازمانهای سیاسی که در این جمهوری نقش پیدا می
کند  و این حقوق هستند که بکار عدالت است که حق را از ناحق جدا می

 آیند. جذب و دفع می
هایی تعریف شود سان، اگر حق به قدرت تعریف نشود و به ویژگیبدین     

و حقوق شهروندی نداشته باشد  که دارد، دولتی که مرامی جز حقوق ملی
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گویای این حقوق باشند، تحقق یافتنی  و این مرام همان اصول قانون اساسی
 یکی از عقاید است و حق اختالف شود. و چون اصل بر کثرت آراء ومی

ها و هم راهنمای گذار از است، حقوق هم معیار اختالف حقوق انسان
 شوند. کثرت آراء به توحید آراء می

 
. حزبها، با تغییر محل از جامعه مدنی به سرای دولت و با تعریفی که 32

رسیدن به قدرت و حفظ قدرت و بکاربردن آن  –است سیاست پیدا کرده
(، بر فراوانی 215) -استدر اجرای مرام که اینک جای به برنامه داده

 ها  و بکار رفتن آنها افزوده اند:تبعیض
ها، تبعیضی است که در تعیین نامزدهای حزب ترین تبعیض.  رایج3233

ند که دستیار کرود. رهبری حزب کسانی را نامزد انتخابات میبکار می
ای شود که عضو دیگری زمینه انتخاب شدن در حوزهداند. بسا میخود می

کند.  را دارد اما رهبری حزب شخص دلخواه خود را نامزد آن حوزه می
ها: حوزهاین تبعیض همراه است با تبعیض در گزینش نامزدها برای حوزه

ای متعلق به های مشکل از آن نامزدهها آسان از آن نزدیکان و حوزه
شوند. حتی در انتخابات درون سازمانی تمایلهای دیگر موجود در حزب می

چند از احزاب، رود. برای رفع این تبعیض، دریک نیز این تبعیض بکار می
 کنند.نامزدها را اعضا و طرفداران حزب معین می

است که منافع . تبعیض بسود خود و به زیان دیگری، سبب شده3232
نامزد بر برخوردار شدن از حمایت حزب، قربانی بگردد. برای  حزب و حق

شود. اما رقیب و یا می مثال، یک عضو حزب نامزد ریاست جمهوری
کنند که اگر او به ریاست جمهوری انتخاب رقبای او در حزب، حساب می

سوزد. پس شود، فرصت به ریاست جمهوری رسیدن او یا آنها در آینده می
گیرند که نامزد حزب شکست بخورد.  در انتخابات ای درپیش میرویه

است. و حتی شوراهای شهر و روستا این تبعیض رایج گشته مجلس
اعتمادی مردم به دانشمندان دانش سیاست وجود این تبعیض را عامل بی
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فع (.  برای ر216دانند )های سیاسی و انحطاط و انحالل آنها میسازمان
حزبی بها داده شود و کسانی که   است به اخالقاین تبعیض، پیشنهاد شده

 بینند، تنبیه شوند.بسود خود چنین تبعیضی را روا می
. تبعیض بسود مردان، تبعیض رایج دیگری در سازمانهای سیاسی 3231

دانند، اصل برابری در است. حزبهائی که خود را مخالف این تبعیض می
تصدی مقامهای حزب و نامزد شدن و در صورت پیروزی حزب، در هیأت 

کنند. اما هنوز  این تبعیض اند و میاند، کوشش نیز کردهرا پذیرفته وزیران
 است.یکسره از میان برنخاسته

ها: در هر سه دسته حزبها، یعنی حزبهائی که .  تبعیض بسود نخبه3234
نیز اجازه « عادی»ها هستند و حزبهائی که به افراد اعضایشان نخبه

ها تبعیض ،  بسود نخبه«هاتوده»های باز بروی دهند و حزبعضویت می
 آهنگ طبقه کارگردانیم لنین بر این نظر بود که حزب پیشبرقرار است. می

بقه کارگر ادم طرا روشنفکران متعلق به طبقه بورژوا و خائن به این طبقه و خ
ها را حق نیز اداره جامعه (. پوزیتویستها217کنند )ایجاد و رهبری می

دانند. اینک، در سالهای اول دهه دوم دانستند و میهای دانشمند مینخبه
هحکومت از آن نخب»قرن بیست و یکم، در دموکراسیهای لیبرال، گرچه 

است. زیرا  است، اما مشکل ساز شدهدهپذیرفته ش« اصلی»است، « ها
ها را نادیده بگیرند. به بینند فسادهای نخبهها خود را ناگزیر میجامعه

شود، ها کاسته میتدریج که از حساسیت جامعه  نسبت به فسادکاری نخبه
گردد و فساد را در سطح دستگاه تفاوتی مردم میخود عاملی از عوامل بی

دهد ) ندادن مالیات و اخاذیها از دولت گسترش می اداری و در خود جامعه
ها تنها یکچند از فسادها ها در کیفیت و کمیت فرآوردهو انواع کاستی

 هستند(. 
، در حزبهای اهل نظر، برقرار کردن دموکراسی بر اصل مشارکت       

ه درون ب سیاسی و دیگر بنیادهای جامعه، و بازگشتن سازمانهای سیاسی
(.  صاحب نظران دیگر بها دادن 218اند )حل دانستهجامعه مدنی را راه
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به خلق اندیشه راهنمای درخور، بنابراین، دقیق کردن ارزشهای اخالقی و 
 (.213اند )حل دانستهحساس کردن وجدان اخالقی را راه

ه کهای مرامی و دینی و قومی و نژادی نه تنها وجود دارند بل. تبعیض3235
اند. جهانی شدن از سوئی و ترس از آینده از سوی دیگر، قوت نیز گرفته

است و چون گرائی و تمایلهای راست و راست افراطی را قوت بخشیدهملی
ها را گونه تبعیضهای  سازمانهای سیاسی هستند، این«مشتری»مردم که 

ت میها را رعایبینند،  حزبهای سیاسی چپ نیز، در عمل، تبعیضروا می
 کنند. در درون این سازمانها نیز بنا بر تبعیض است. 

ها سرانجام خود را تحمیل اند که واقعیتاهل نظر  براین نظر شده       
اند و میها چند فرهنگی و چند قومی گشتهکنند: این واقعیت که جامعهمی

کند. این واقعیت شوند، پذیرفتن حقوق فرهنگی شهروندان را ناگزیر می
ها میکه نابرابریها خطری بزرگ برای جامعه جهانی و هریک از جامعه

شوند، اتخاذ تدابیر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی عادالنه را 
کنند. این واقعیت که  باوجود گسترش مداوم جغرافیای گرسنگی  ناگزیر می

کند گرسنگی در مقیاس خیزند، ایجاب میسیلهای مهاجرت مرتب برمی
واقعیت که آهنگی بجویند. اینها رشد همهان درمان پذیرد و  جامعهج

کند که جامعه جهانی بنارا بر همشود ایجاب میتخریب می محیط زیست
آهنگی رشد انسان و عمران طبیعت بگذارد. براین واقعیتها باید افزود  که 

ها باید جای خود ن جامعهها و در درومیان جامعه زیرسلطه –رابطه مسلط 
که چنین انقالبی، در واقع را به رابطه حقوقمند با حقوقمند بسپرد. اال این

داری مسلط است و نیاز به اندیشه راهنمائی دارد انقالب در نظام سرمایه
 که بیان استقالل و آزادی است.

 
نیست، الگو نیست و اگر الگو و آرمان نیستند،  خاطر که آرمان. بدین31

ها  بتوانند خاطر است که اندیشه راهنمای درخور نیست تا که جامعهبدین
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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. 

اند. این جا گرداندهکنون و مکان را همینااین نبودها  زمان را هم      
داری نه داری است. سرمایهبا زمان و مکان سرمایه زمان و مکان در تضاد

گسترد، بلکه درکار تصرف فضا است. نه تنها برسرتاسر جهان دامن می
گسترد، بلکه، از راه رویه همگانی تنها  چترجبر خویش را بر زمان حال می

دهد. این تضاد ن پیشخور کردن، آینده را نیز  زیر این چتر قرار میگرداند
کنند، توضیح ناتوانی سازمانهای سیاسی را، وقتی اداره دولت را تصدی می

داری را مهار کنند، از عهده حل مسئلهتوانند سرمایهدهد. آنها چون نمیمی
ن ایجاد میها در سطح جهاآیند. مسئلهشوند، بر نمیهائی که ایجاد می

رو، زمان عمل حزبکنند. از اینحل پیدا نمیها راهشوند و در سطح جامعه
است.  هم در این زمان و مکان نیز « جاهم اکنون هم این»های سیاسی 
داری جهانی هائی را بجویند و بعمل درآورند که با سرمایهحلناگزیرند راه

نیز  همان تدابیری را اتخاذ رو است که احزاب چپ ناسازگار نشوند. از این
کند. کاهش سهم داری تحمیل میگذارندکه سرمایهکنند و با اجرا میمی

کارگران از درآمد و افزایش سهم سرمایه که در طول نیم قرن، سهم اولی را 
درصد افزایش داده 71به  51و سهم دومی را از  11درصد به  51از 

ش از مرگ و نق هائی محیط زیستاست، تن ندادن به اجرای تدابیر برای ر
زیر  –داری را، در جهان، برای نگاه داشتن رابطه مسلط ارتش سرمایه

و اکثریت بزرگ فاقد ثروت، ایفاکردن،  میان اقلیت صاحب ثروت سلطه
 سیاستهائی هستند که دولتها مجریشان هستند. 

است، یکی پدید آورده اثر اول تحولی که میان دو زمان و مکان تضاد      
بینی پیشین را با  دیدگاهی جانشین است که سازمانهای سیاسی جهاناین

« اتحادیه»و حداکثر، محدوده « دولت –ملت »اند که محدوده کرده
بیش نیستند. در این محدوده، چون های دیگر( )اتحادیه اروپا و اتحادیه

انتخاب دیگری وجود ندارد، سه زمان بلند و میان و کوتاه مدت را سرمایه
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داری دارد و  سازمانهای سیاسی ناگزیر از تطبیق دادن زمان فعالیتهای 
ای به ها فشارهای فزایندهکه مسئلهخود با این سه زمان هستند. اال این

کنند. تحت فشار این اکثریت بزرگ وارد میها های بزرگ جامعهاکثریت
، سازمانهای سیاسی و کمی هم فشار تخریب بدون توقف محیط زیست

کنند. تعیین این زمان و مکان زمان و مکان فعالیت خویش را تعیین می
گوید که سازمانهای سیاسی اندیشه راهنمای هستی نگر ندارند. خود می

که جامعه مدنی، نقش الگو را برای اینتوانند در جامعهمیالگو نیستند و ن
 بدیل خویش بگردد را بازی کنند. 

ساالر جهان توانا (: مدیریت مردم231اند )هائی پیشنهاد شدهحلراه      
ها. اما چنین مدیریتی نیاز به اندیشه راهنمائی هستی نگر به مهار ماوراء ملی

در سطح جهان و بکار افتادنشان در  محرکه دارد. نیاز به اداره نیروهای
سو شدن سازمانهای سیاسی آهنگ کشورهای جهان دارد. نیاز به همرشد هم

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 

همه، نیاز به اندیشه را هدف تغییر کردن دارد و این خودانگیختگی
 راهنمائی دارد که بیان استقالل و آزادی است.

 
های . دانستیم که با به تصرف صاحب امتیازان درآمدن سازمانها و نخبه34

رو، صاحب شوند. از اینمی ها دارند  گرفتار الیگارشیسیاسی، دموکراسی
که وجودشان شرط چرخش  چنان براین نظرند که احزاب سیاسینظرانی هم

گردند شد، اینک دارند مزاحم دموکراسی میبهینه چرخ دموکراسی باور می
(. دلیل همان بیرون رفتن از محل طبیعی خود که جامعه مدنی است 233)

و سکنی گزیدن در سرای قدرتمندان است. اتحاد احزاب سیاسی با صاحب 
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لن تورن  سبب امتیازان و سکنی گزیدن در سرای دولت، به قول آ
 (.232گردد )دیکتاتوری می

دهد، هرگاه سازمانهای سیاسی در ای که او بدست میبنابر قاعده         
جامعه مدنی که در دموکراسی محل پیدایش و فعالیت آنها است، بمانند، 

ماند و اگر این محل را ترک کنند و شود و برقرار میدموکراسی برقرار می
ها با شود. دموکراسیگزینند، دیکتاتوری برقرار می در سرای دولت اقامت

این خطر رویارویند. ضعیف شدن حزبهای چپ و تغییر ماهیت آنها، تغییر 
 کند. گاه  حزبهای سیاسی را آسان میزیست
تواند سازمانهای سیاسی را درخدمت خود اما چرا جامعه مدنی نمی       

 اند:این پاسخها را دادهنگاه دارد؟  به این پرسش،  صاحب نظران 
های مدنی حق حاکمیت را از خود سلب و به منتخبان خود، . جامعه3433

اند. در نتیجه، سازمانهای سیاسی را ارباب های سیاسی دادهیعنی نخبه
اند. اما سازمانهای سیاسی حاکمیت را از طریق دولت اعمال خویش کرده

که اند برای اینیله شدههای مدنی خود وسکنند. در نتیجه، جامعهمی
 (.231سازمانهای سیاسی  دولت را سرای خویش بگردانند )

. با انتقال حاکمیت به سازمانهای سیاسی، به تدریج، از قلمرو اختیار  3432
 است. جامعه مدنی کاسته و بر قلمرو  اختیار سازمانی سیاسی افزوده شده

بودند و هم  نیروی محرکه . سازمانهای سیاسی، در آغاز، هم الگو  3431
تغییر جامعه مدنی. با تغییر محل، سازمانهای سیاسی دیگر الگو نیستند. 

است و اینک جامعه مدنی ابتکار عمل را در تغییر کردن از دست داده
دهد و سازمانهای سیاسی ناگزیر از انطباق داری جهانی تغییرش میسرمایه

ستند. قدرتمداری که خود و دادن خویش با این قدرتمدار عرصه جهان ه
 (. 234کشد )ها را بکام مرگ در ویرانی میجامعه
 –را وجدانهای علمی و تاریخی و اخالقی  . وجدان همگانی3434

تغذیه  –شود تر میارزشهایی  که اعتبار و حساسیت نسبت به آنها کم و کم
یابد. و همکاری کاهش میاست که میل به مشارکت کنند نتیجه ایننمی
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دهند و، در مجموع، بنیادهای غیر دولتی عضو و حامی از دست می
مهار سازمانهای  یابد و توانائیجامعه مدنی کاهش می خودانگیختگی

دهد و خود به مهار این سازمانها در سیاسی را  بطور روزافزون از دست می
 آید.می
 

در هر جامعه، گویای میزان ابتکار و ابداع و  میزان خودانگیختگی  .35
 است.  اما خودانگیختگیکشف و خالقیت، بنابراین، رشد در آن جامعه

نیاز به استقالل بمثابه فضای باز  برای آزادی ابتکار دارد. نوعی از 
کند، ضا را برای استعداد خلق ایجاد میسازماندهی که بیشترین ف

سازماندهی درخور رشد است. اما بیرون رفتن از جامعه مدنی و قرارگرفتن 
کند تحمیل می در سرای دولت، آن نوع سازماندهی را به سازمانهای سیاسی

که با صدور دستور و اجرای آن خوانائی دارد. سازماندهی که زندگی را 
کند. ها بدل میفعلاعضای سازمان را به آلت گرداند،عمل به دستور می

پذیرند و او را به انسان به عضویت می  خاطر است که احزاب توتالیتربدین
 کنند. آلت تبدیل می

در دهه اول و سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم، سازمانهای      
ضای خود استعدادهای توانند استعداد جذب کنند و نه از اعسیاسی نمی

باید حل و فصل کنند، حال، مسائلی که میمبتکر و خالق بپرورند. در همان
شوند.  این ناتوانی بحران بزرگ مدیریت سیاسی بیش از پیش بغرنج می

 (. 235است )این زمان  را بوجود آورده
فقیه که سامانه مدیریت برای خالقیت  در ایران، تحت والیت مطلقه      

های آمر و ها رابطهاست و، در آن، رابطهامکان ناچیزی بیش باقی نگذاشته
گویند: عصر قهرمانها  کفایتی مدیران، مرتب میمأمور هستند، در توجیه بی

گویند که اگر دانند و نمیدانند و یا میاست. توجیه کنندگان یا نمیسرآمده
فایتها هستند، بخاطر نوع سازماندهی  و نیز روابط شخصی کمدیران بی

 قدرت  و نبودن فضا یا استقالل است که هم مانع از مدیریت استعدادها
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چون و چرا و بسان سپارد زیرا بیها  میکفایتاست و هم  مقامها را به بی
 کنند. آلت فعل، دستور اجرا می

است که  نه  تنها با اعضای خود که با سیاسی اینمشکل سازمانهای        
است که برند. نتیجه اینطرفداران خود نیز  روش دستوری بکار می

دهند به عضویت سازمانهای سیاسی در نیایند. برای ترجیح می استعدادها
 :آورندگریز استعدادها از سازمانهای سیاسی این  سه دلیل را نیز می

 ها. در سازمانهای سیاسی، فضای الزم برای بکار بردن استعداد3533
وجود ندارد.  لذا استعدادها  در سپهرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

 شوند.  وفعال می
ائل وس« تعقیب و مراقبت». شخصیتهای سیاسی، همه روز ،  تحت 3532

این وسائل و نیز  توسط  ارتباط جمعی هستند. شدت تخریب توسط
است. خطر ابداع یکدیگر، خطر اشتغال به سیاست را به حداکثر رسانده

به شغل  رو، استعدادهااست. از اینکردن و اجرای آن نیز بزرگ شده
 کنند.سیاست رقبت نمی

ای، است ته، انسان خودانگیخ. قلمرو اقتصاد که محل عمل کارفرما3531
تولید »است. ناتوانی از  کند، امروز، محل رانت خواریکه قبول خطر می

است که  قلمرو فرهنگ، نیز  فراخنای سبب شده« اندیشه نو
است که در بعد سیاست، تمایل به ایجاد نباشد. نتیجه این خودانگیختگی

یک دوره روابط شخصی قدرت داشت جای به است. موقعیت و حفظ آن
ها را برقرار داد و فعالیتهای سازمان یافته بودند که رابطهروابط سازمانی می

کردند.واینک، روابط شخصی قدرت دارند تعیین کننده جا و موقعیت می
 شوند.   در قلمرو سیاست می

فعالیت  – شود که  الفپیشنهاد  می«  بحران بزرگ»برای حل             
سازماندهی سازمانهای سیاسی باز  بگردد  –سیاسی اخالقمند شوند و ب 

و  رابطه همکاری جای رابطه آمر و مأمور را بگیرد. در درون سازمانها، 
ها برقرار شوند و سازمان سیاسی با ها و اطالعدو جریان آزاد اندیشه
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رتب بر تعاملها جانبداران خود و بسا  جمهور مردم وارد تعامل بگردد و م
گونه جذب این بیفزاید تا که فعالیت سیاسی ارزشمند شود و استعدادها

 فعالیت بگردند.
 

اند. وقتی هم گرفتار ترس از واقعیت و حقیقت شده . احزاب سیاسی36
ر را دیابند، یارای گفتن تمام حقیقت سان که هست اندر میواقعیت را آن

 بینند:خود نمی
. از آنجا که میان سازمانهای سیاسی و مردم رابطه فروشنده با مشتری 3633

ها  چند و چون کاالهای )نظر، برنامه ، انتقاد است، این سازمانبرقرار شده
برند که کنند.  زبانی را بکار مییکدیگر( خویش را از مردم پنهان می

 ( .236بیانگر واقعیت نیست ) 
. واپس ماندن از تحول در سطح جامعه و در سطح جهان، اندیشه3632

تر به نقد های سیاسی کماست. سازمانهای راهنمای آنها را  نارسا کرده
اند. امروز های راهنمای خود و بیشتر به پوشاندن نارسائی آن پرداختهاندیشه

طئه، است،  اهل سیاست، در مقام تخکه نارسائی ایدئولوژیها عیان گشته
چنان میاند و  هممانده کنند که در بند ایدئولوژییکدیگر را متهم می

خواهند واقعیت را مجبور کنند خود را با قالب ایدئولوژی آنها سازگار کند 
(237.) 

سان که هستند بشناسند، به ها را آنهای بزرگ  اگر واقعیت.  حزب3631
دارند که رأی دهندگان به آنها رأی ندهند. آن بیمگویند. زیرا از مردم نمی

در سطح کشور و در سطح  برای مثال، مسئله بیکاری، مسئله نابرابری
، مسئله ربط جهانی شدن با سلطه ماوراء جهان، مسئله آلودگی محیط زیست

مسئله »لت، ملی بر اقتصاد جهان، مسئله محدود شدن قلمرو عمل دو
و ترسان از آینده، مسئله بیشتر شدن مستمر میزان  فاقد کار و آرمان« جوان

و...، موضوع  ها و خدمات ویرانگر، مسئله تخریب نیروهای محرکهفرآورده
خود سازمانها شوند. در میان رهبران سازمانهای سیاسی نمی بحثهای آزاد
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توانند حلهائی که این مسائل میشوند.  راهنمی نیز موضوع بحثهای آزاد
شوند. در داشته باشند، اگر هم شناسائی شوند، زبانها به بیان آنها باز نمی

 نتیجه،
از سهم واقعیت  دهند،  سهم مجازهایی که به مردم ارائه می. در برنامه3634

است. اگر سازمانهای سیاسی،  وقتی اکثریت آراء را بدست میپیشی گرفته
توانند بخشی مهم از برنامه خود را اجرا کنند، از جمله، بدینآورند نمی

توان برای حل مسئله واقعی بکار حل مجازی را نمیخاطر است که  راه
نظرها و انتقادها،  سبب  ها و اظهاربرد.  بزرگ شدن سهم مجاز در برنامه

های مجازی جانشین آرمانهای واقعی بگردند.  وسائل است که آرمانشده
ساالری و ساالریهای دیگر نیز کارشان ارتباط جمعی در خدمت سرمایه

ساختن دنیاهای مجازی و  جمهور مردم را گرفتار دو گانگی دنیای مجازی 
 با زندگی واقعی کردن است. 

مایهترین مجازها، آنها هستند که این بناضر، پر مشتری.  در حال ح3635
ه ک ، بخصوص این مجاز«ترقی»، «جهانی شدن»ها را دارند: ملی گرائی، 

(، در مقایسه 238« )کند حل خواهد کردرشد مسائلی را که ایجاد می»
 های دیگر، ما بهترین زندگی را داریم.با  جامعه

ها و عاملهای مجازیی که برای مسئلههستند مانعبا این مجازها همراه      
ها را مهاجران جای خودی»اند، شوند. از آن جملهها ساخته و پیشنهاد می

المللی، رقابت کشورهای در حال صنعتی بین ، تروریسم«اندتنگ کرده
ها، بیشتر اقلیتشدن، تهدید شدن انسجام اجتماعی و اقتصادی توسط 

 و...در حقیقت، و اسالم هراسی اقلیت مسلمان،  اسالم ستیزی
شوند، وجود دارند ها  و عاملها  جلوه داده میها که مانع. واقعیت3636

دارد. تر واقعیت و کم ها  گرداندشان بیشتر مجازاما  پدیده آورنده مسئله
بکار  از آنجا که اهل سیاست و کارشناسان در خدمت آنها، منطق صوری

برند، توصیفها و تحلیها و تشریحها تمامی واقعیت را آشکارا در معرض می
ها  را میدهند. بخشی و بخشی بزرگ از واقعیتمشاهده مردم قرار نمی
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هائی  که واقعیتها وقتی است که به جای مجموعهپوشانند. نتیجه این
هائی را قرار میآورند، مجموعهشوند، بوجود میبایکدیگر در رابطه می

 سازند.دهند که خود، با  ترکیب واقعیتها و مجازها، می
حل ارتباط مستقیم برقرارکردن  با واقعیت است و برقرارکردن راه        

زبان  اندیشه راهنما و تمریناین رابطه نیاز به بیان استقالل و آزادی بمثابه 
 دارد: آزادی

 
و حفظ آن « تحصیل قدرت». از آنجا که هدف سازمانهای سیاسی 37
است، روش این سازمانها بیشتر تخریبی گشته است. نه تنها در تخریب شده

دارند، بلکه در درون سازمان نیز، تمایلها و یکدیگر اندازه نگاه نمی
دارند. اشتغال بیشتر عقلها ر تخریب یکدیگر اندازه نگاه نمیشخصیتها د

آیند، میبه تخریب، از توان یافتن و بکار بردن تدبیرها که بکار ساختن می
 است کهکاهد. نتیجه این

. سازمانهای سیاسی  نقش  اول و  تعیین کننده خود را  که وضعیت 3733
دهند.  درگذشته نیز، می حلهای درخور است، از دستسنجی و پیشنهاد راه

بودند که  در فصلهای انتخابات، برای هریک از حزبهای « کارشناسانی»
کردند. این کار سیاسی،  بنابراین که چپ و یا راست بودند، برنامه تهیه می

ها، در علن، به کارشناسان و فن از دید مردم پوشیده بود. اما اینک، حزب
است که دولت فن ساالران دارد ینکنند.  نتیجه اشناسان مراجعه می

 (. 233کند )واقعیت پیدا می
است. هر گر گشته. زبان سیاست، زبان قدرت و بس ویران3732

سیاستمداری استعداد هنر ورزی خویش را در هرچه کارسازتر کردن زبان 
هائی از مایهها بنها و جملهبرد. این زبان که ، در آن، کلمهتخریب بکار می

اعتمادی است  بیاست. از آن جملهباری ببار آوردهدارند، نتایج زیانزور 
وقر شدن شغل سیاست و سیاستمداران و مردم نسبت به اهل سیاست و بی

 شیوع همین زبان در جامعه. در نتیجه،
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گیرد بر اشتراکها در ارکان دموکراسی. رابطهبنا می . کثرت گرائی3732
روند، از سوئی و زبان و روشهای تخریبی که روزمره بکار می های قوا 

است. ها جانشین کردهها را با گسستتوحید در ارکان را سست و همبستگی
هائی که عملی کردنشان نیاز به اجماع  جمهور مردم دارند، حالکه راهچنان

اری و آموزش پرورش، کو یا بی حلها برای نجات محیط زیستاز جمله راه
 شوند.کنند. بسا اندیشیده و پیشنهاد نمیقابلیت اجرا پیدا نمی

ها ویرانگر هستند و . این واقعیت که افزون بر دو سوم فرآورده3731
واقعیت دیگر که پیشخور کردن است و واقعیت سومی که از پیش متعین 

شود و گ میاست و این واقعیت که طبیعت دارد محکوم به مرکردن آینده
شوند، بلکه واقعیتهای دیگر )مسئله آب (، نه تنها موضوع  درمان یابی نمی

گویند. بسا خود  را مأمور اجرای سیاستمداران از آنها سخن نیز نمی
شمارند که  سامانه تولیدی و فرهنگ و روابط اجتماعی سازگار تدابیری می

 ،کند. در نتیجه با آن، فراگرد تخریب را نه تغییر و نه حتی متوقف
ترجیح می اند که استعدادهاگر شده.  زبان و رفتارها  چنان ویران3734

های دیگر فعال شوند. افزون جای درعرصه سیاست، در عرصهدهند به
ها شود و در جامعهجا که ویرانگری الزمه رشد انگاشته میبراین، از آن

است، سازمانهای دگی بیشی و پیشی گرفتهمیزان ویرانگری بر میزان سازن
سیاسی دیگر نه رقیبهای یکدیگر در سازندگی که همکار یکدیگر در توجیه 

اند. از آن جمله است نزدیک به اجماع وضعیت موجود، در اساس، گشته
حزبهای بزرگ بر سر نقش بازار و رابطه کار و سرمایه و درمان بیکاری و 

  . (221مصرف انبوه تبلیغ کردن)
ای بشمارند که  عناصر قدرت ساخته نیز  جزئی از مجموعهبنابر این     

شوند و سازمانهای سیاسی از سازندگان این عناصر که فرهنگ خوانده می
 هستند، فرهنگ و رشد آن نیز موضوع کار سازمانهای سیاسی نیست.

های سیاستمداران قدرتمدارند، خلق  نمیاست که عقل. نتیجه این3735
کنند.  مهارت سران و سخنگویان سازمانهای سیاسی، کنند و توجیه می
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حال که استعداد خلق را از گری در همانمهارت در توجیه است. توجیه
حلها برای کند،  عقل را از یافتن  راهگری معتاد میخود بیگانه و به توجیه

یهبه توجکند. بدیهی است که عقول قدرتمدار  معتاد ها  ناتوان میمشکل
توانند برای زندگی موجود، بدیلی بیابند و پیشنهاد کنند. لذا گری، نمی

کنند و الجرم در در سازندگی و رشد محل عمل پیدا نمی نیروهای محرکه
 روند. در نتیجه، تخریب بازهم بیشتر بکار می

 
و محدود  است. تعارض اثربخشی با تحول، بسود اثربخشی حل شده38

 است:شدن فضای عمل سبب یک رشته محدودیتها گشته
اند و  سازمانهای های بزرگ در سرای قدرت جا خوش کرده. حزب3833

سیاسی که بخواهند در بطن جامعه مدنی منزل کنند و بمانند، کوچک و 
کند به حزبجامعه مدنی را ناگزیر می«  اثر بخشی»مانند. زیرا ناتوان می

های بزرگ نیز گرفتار فرسایش میأی بدهند. گرچه حزبهای بزرگ ر
چند از شوند و، در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم، در یک

اند، اما همچنان های کوچک شدهکشورها، ناگزیر از ائتالف با حزب
عامل اثر بخشی  هم مانع تحول رابطه جامعه مدنی با سازمانهای سیاسی و 

سازمانهای سیاسی بزرگ، راست بخواهی، عامل انحطاط هم مانع تحول  
 شود.آنها می
.  محدود شدن حیطه عمل سازمانهای سیاسی، بنوبه خود، این 3832

 است:آوردهمحدودیتها را ببار
اند: از سوئی ای برقرار کردهسازمانهای سیاسی با دین  رابطه دوگانه●  

که صبغه دینی دارند ورود به قلمرو دین ممنوع است. حتی حزبهائی 
دانند. می ها و دیگران(، قلمرو دین را از آن بنیاد دینی)دموکرات مسیحی

حال، به وقت انتخابات، از بنیاد دینی و دین باوران تا بخواهی در همان
کنند. نخست سازمانهای سیاسی چپ خود را ضد دین و یا بیدلبری می

ماندند زیرا واندند. چون همواره در اقلیت میختفاوت نسبت به آن می
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کردند. این گرا آرای دین باوران را از آن خود میسازمانهای سیاسی راست
اروپائی و دیگر  سازمانهای چپ نیز باب  های کمونیستشد که حزب

 (. 223گفتگو با بنیاد دینی را گشودند و این باب همچنان مفتوح است )
آن زمان که باب گفتگو گشوده شد، باب نقد تقریباً بسته شد. در از ● 

عوض، نه باب نقد  که باب ستیز با دین دیگری گشوده شد که اسالم است. 
و اسالم  در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم نیز  اسالم هراسی

 ( .222) رویه سازمانهای سیاسی است ستیزی
محدودیت جغرافیای انسانی و طبیعی سازمانهای سیاسی  سبب پیدایش ●  

شماری از سازمانهای سیاسی و شبه سیاسی )جمعیت طرفدار شکار و...(  
است که بنوبه خود، قلمرو فعالیت در سطح هر محل و هر قوم گشته

کنند.  راست بخواهی، اغلب  سازمانهای سیاسی  کشوری را محدود می
 گرا هستند.ستیار سازمانهای سیاسی راستد

( . چنان 221نخست سندیکاها دستیاران سازمانهای سیاسی بودند )● 
که در فرانسه سه سازمان سندیکائی متعلق به سازمانهای سیاسی چپ بودند. 

دید پ گریرا سندیکاهای کار  حزب کارگر طور که آمد در انگلستانهمان
توانند نقش تر میاند و کمتر شدهآوردند. اما بتدریج این سازمانها مستقل

است هم سازمانهای دستیار سازمانهای سیاسی را بازی کنند. راستی این
دهند و هم سیاسی و هم سازمانهای  سندیکائی هم عضو از دست می

و حزبهای سیاسی چپ یک عامل مهم از  جانبدار. ناتوان شدن سندیکاها 
میان سرمایه و کار  روز افزون در تسهیم ارزش افزوده عوامل  نابرابری

 است.
است. هر  حل هر مسئله در ایدئولوژییک زمان، بنابر این بود که  راه● 

حل هر که پاسخ هر پرسش و راه دیدسازمان سیاسی خود را موظف می
مسئله را در  ایدئولوژی حزب بیابد. مارکسیسم خود را علم قطعی نیز می

( . این مرام و مرامهای دیگر ی که به خود صفت مترقی 224انگاشت )
کند و جز بر کارآئی دادند، مدعی بودند که علم جز تصدیق آنها را نمیمی
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کند. در تر نمیهد و جز  دایره کاربرد آنها را گستردهدنمی آنها شهادت
هاشان را عمل، علم دلخواه  سازمانهای سیاسی را برنیاورد و صحت مرام

حل نجستند و برف انبار ها نیز در ایدئولوژیها راهنیز تصدیق نکرد. مسئله
نیز شدند و واقعیتها ، اول از همه انسان، در قالب ایدئولوژیها شکل 
نگرفتند. بحران ایدئولوژی پدید آمده و ادامه یافته و مرامها دایره عمل 

است. با توجه به این سازمانهای سیاسی را بیش از پیش محدود کرده
واقعیت که سازمانهای سیاسی به کارشناسان و اهل دانش و فن مراجعه می

است که  حل همان مهندسی اجتماعیاست که راهکنند، این نظر قوت گرفته
باید به سازمانهائی همانند کند و سازمانهای سیاسی میپوپر پیشنهاد می

ها را به جامعه شرکتهای مهندسی مشاور تبدیل شوند و  انواع مهندسی
پیشنهاد کنند. تصمیم را رأی دهندگان بگیرند و تصمیم را حزب به اجرا 

 (.225بگذارد. )
 

شمرده سازمانهای سیاسی را ناگزیر مصلحت اندیش  های بر.  نارسائی33
 است: گرا کردهو مصلحت

های سیاسی از طبقهجا که از  نخست، بنابر این بود که حزب. از آن3333
(، حق جای خود 226کنند )های اجتماعی دارای منافع متضاد نمایندگی 

دند. یج ش، دو اصطالح را«منافع ملی»و  « منافع طبقاتی»را به نفع داد. 
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

جای خود را به منافع ملی داده بندیهای جامعه اختالف.  چرا حقوق ملی
المللی، هم در روابط در سطح بین زیر سلطه –است؟ زیرا در روابط مسلط 

قوا میان کشورهائی که  موقعیت و وضعیت مسلط را دارند و هم میان آنها 
و کشورهای زیر سلطه، حقوق ملی درکارآوردنی نیستند.  چراکه درکار 

 زیر سلطه است.  –آوردن آنها پایان بخشیدن به روابط مسلط 
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قائل بود چرا که در  و نه به حقوق انسان به حقوق ملینه  مارکس      
(.  اما لیبرالها و 227روابط قوا، حق کاربرد ندارد، منفعت کاربرد دارد )

 کنند:به حقوق انسان باور اظهار می سوسیال دموکراتها
های قدرت، حق به قدرت صل ثنویت، در بیان. اما بنابراین که برا3332

شود و پاسدار حق دولت یعنی قدرتی است که در سطح جامعه تعریف می
شوند و اساس تنظیم ذاتی حیات او  تلقی نمی شود، حقوق انساناعمال می

 رو،گردند. از اینها  نمیرابطه
وظاهر، همگان از حقوق برابر که بنابر قانون و، در صورت با آن● 

برخوردارند، در عمل، نه این برابری وجود دارد )نه میان زن با مرد و نه 
«  غیر اصیلها»و «ها اصیل»میان  قشرهای مختلف جامعه و نه میان 

اند( و نه سازمانهای سیاسی از برابری در )مهاجرانی که تابعیت پذیرفته
برای برقرار شدن برابری واقعی تهیه و ای کنند و نه برنامهحقوق دفاع می

 جویند. توسل می« مصلحت»کنند. در توجیه رفتار خود، به اجرا می
، در سطح جهان نیز، از حقوق «منافع ملی»بنابر مصلحت و بحکم ● 

« منافع ملی»شود. بعنوان حربه و وسیله فشار، هربار که دفاع نمی انسان
رود، باز بنام مصلحت، وقتی ضد این یا آن دولت بکار میایجاب کنند، بر

شود، بخاطر راضی نگاهگیرد و قراردادی بسته میدید و بازدید انجام می
تأثیر نشود، درحدی که که حربه  بیداشتن افکار عمومی خود  و برای آن

بر زبان « لزوم رعایت حقوق بشر»ای درباره مصلحت ایجاب کند، جمله
 آید. ومی

سان که هست، بنابراین، . چون اصل بر ندیدن واقعیت است آن3331
کم و کاست، زبان رایج سازمانها سیاسی و سیاستمداران نگفتن حقیقت بی

زبان مصلحت است. و چون مصلحت امروز، فردا ممکن مزاحمت بگردد، 
آیند و شوند، فراوان تناقض پدید میها و نظرها که اظهار میمیان موضع

 شوند بر ضد یکدیگر. آنها میحربه 
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شود،  جانشین کردن منفعت با حلی که برای این مشکل پیشنهاد میراه     
 حق است. بخصوص که در حقوق اساسی نه از منافع ملی که از حقوق ملی

که تعریف حق و جانشین منفعت کردن (. اال این228سخن بمیان است )
استقالل و آزادی بمثابه اندیشه راهنما دارد.  تاوقتی حق به آن نیاز به بیان 

مانند و  تناقض برابری با آزادی ها برجا میشود، تناقضقدرت تعریف می
تواند بسود قدرت حل که در واقع تناقض برابری با قدرت است و نمی

ویرانی می ربر نابرابری و تبعیض بر تبعیض و ویرانی ب نشود، نابرابری
 افزاید:

 
 . خاطر نشان کنیم که در بیان قدرت،21

 کند. ومایه آن نباشد، پیدا نمیالف. حق تعریفی که قدرت بن
کنند و مجموعه تشکیل نمیب. حقوق نه تنها یکدیگر را ایجاب نمی
کنند ) استقالل و آزادی با دهند بلکه با یکدیگر تناقض نیز پیدا می

کند  )تناقض آزادی با برابری( ری نیز تناقض پیدا میامنیت(. حق با براب
 (. در کتاب عدالت اجتماعی223شود )که الجرم بسود آزادی حل می

است که چون در واقع آزادی مطالعه شده و خاطر نشان شده« تناقض»این 
ن میااست، تناقض میان برابری و آزادی، تناقض فرد قدرت فرد معنی شده

تواند حل شود قدرت و برابری است و این تناقض جز بسود قدرت نمی
چنان است و  همهای موجود، تناقض پذیرفته(.  اگر در دموکراسی211)

بسود آزادی )= قلمرو قدرت فرد تا جائی که قلمرو قدرت فرد دیگر از آن
سل به رو، با توشود. سازمانهای سیاسی چپ میانهشود( حل میجا آغاز می

حال، مشکل کنند. با اینمصلحت، حل تناقض بسود آزادی را  توجیه می
داری را محکوم به مرگ میسامانه سرمایه برجاست. زیرا پویائی نابرابری

نجات نیابد، حیات برروی زمین را ناممکن  کند و هرگاه محیط زیست
 گرداند. می
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مایه آن نباشد. نیاز به ز به تعریفی از آزادی است که قدرت بنلذا نیا      
تعریف دیگری از عدالت است تا که بتواند بعنوان میزان درکار آید. به 

ها محتاج انقالب در طرز فکرها  به سخن دیگر، رها شدن از تناقض
ترتیبی است که عقلها استقالل و آزادی خویش را باز یابند. اگر منفعت 

است که حل تناقض بسود قدرت، است، یکی به خاطر  اینحق شدهجانشین 
بیگانه و بسا در برابر  و حقوق انسان سازمانهای سیاسی را از حقوق ملی

است که دهد و اثر آن بر رابطه این سازمانها با جمهور مردم اینآنها قرار می
یابند. ولو مردم نیز  همان حقوق خویش میتوجه به مردم آنها را بی

طرزفکرها و عرف و عادتهای قدرتمدار را دارند، اما  چون هربار که 
آنها تجاوز « حقوق بدست آورده»گردد، به تناقض بسود قدرت حل می

 گردد. می اعتمادی و بسا بیزاری مردم از احزاب سیاسیشود، سبب بیمی
حل دیگری پیدا ها راهنظام اجتماعی کنونی، ممکن نیست تناقضدر       

رد و اروپا، مو در امریکا« سرمایه قرن بیست و یکم»کنند. اگر کتاب 
کند حل خاطر است که کتاب مبرهن میاست، بدیناستقبال وسیع قرارگرفته

کند و عامل مرگ  تر میتناقضها بشیوه کنونی، نابرابریها را بزرگ و بزرگ
(. بدیهی است که چون قدرت از ویرانی پدید 213گرداند )داری میسرمایه

 میرد. میراند و میداری میآید، سرمایهمی
است که مشکل دیگری که سازمانهای سیاسی با آن روبرو هستند، این      

را جهان شمول انگاشتند. فرهنگ غرب می پیش از این، خود را حق مطلق
گفت: غیر غربی موجود گری غرب، می، در توجیه سلطهباور داشتند. هگل

سان که هستند حقوقمند نیست تا حقوق او را رعایت کنیم. با آنها همان
بر این باور بود که تنها یک روش تحول وجود  باید رفتار کنیم  و مارکس

داری است. های غرب دارای نظام سرمایهدارد که همان روش تحول جامعه
انگاشت زیرا نظامهای اجتماعی ای مترقی میبنابراین، استعمار را پدیده

(.  حل مشکل این شد 212کند )را تحول پذیر می های زیر سلطهجامعه
باید پنداشت. اما گذار از خود حق مطلق انگاری تا  ود را حق نسبیکه خ
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خود حق نسبی پنداری، سازمانهای سیاسی را با مشکل بسیار بزرگی روبرو 
 است:کرده

ک ، با قبول این ویژگی که حق ی«حق نسبی». قبول دیگری بمثابه 2133
کار ا از آن متفاوت، بنابراین نسبی است، راهتعریف دارد اما برداشتهای م

 دهد:زیر را پیش پای سازمانهای سیاسی قرار می
ها و تن دادن به بحثهای آزادی به «حق نسبی»پایان بخشیدن به نزاع ● 

کار  نیاز به تغییر قصد رسیدن به تعریفی که حق دارد. اما این راه
اداره دولت و نیز باز منزل کردن سازمانهای ها  و تغییر روش سازماندهی

 سیاسی در جامعه مدنی دارد. و
. حق یک تعریف ندارد. برای هرکس، حق درک او از حق است. 2132

برد و ارکان دموکراسی اما  پذیرفتن چنین حکمی، اشتراکها را از میان می
 کند. و بست میبرد و سازمانهای سیاسی را گرفتار بنرا از میان می

که  . هرچند توافق اکثریت بزرگ بر سر ارکان دموکراسی یعنی این2131
توانند از راه نقد و نقد حق یک تعریف دارد و برداشتهای مختلف می

های گوناگون از حق متقابل، به آن نزدیک شوند، اما این فرض که برداشت
نند، سازمانشود توافق کتوانند در آنچه به ارکان دموکراسی مربوط میمی

 است:های سیاسی را با دو مشکل بزرگ روبرو کرده
است که هرکس برداشت خود را از حق چنین توافق وقتی فرض بر این● 

دارد، ناپایدار است. دیگر نه حق و نه ارزشهای اخالقی جهان شمول وجود 
گونه مدیریتی سازگار (. هر توافقی نیز زودگذر است و با هیچ211ندارند )

 خاطر کهشود.  از جمله بدیننمی
، چگونه بتوان اکثریت «است حق نسبی»که با بنا گذاشتن براین●  

تشکیل داد؟ چگونه بتوان اکثریت جامعه را متقاعد کرد که این  برنامه 
است؟ و چون در حد ناممکن مشکل  پیشنهادی بهتر از آن برنامه پیشنهادی

شود. امر از راه انتخابات نیز مشکل می  است، تشکیل حکومت اکثریت
ها  از عوامل قابل عبور شدن مرزهای هویتی  است که پست مدرنواقع این
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من با حق و حق »اند و سازمانهای سیاسی دیگر به استناد و مرامی  گشته
 توانند آرای رأی دهندگان را جلب کنند.نمی« با من است

گشت، مشکل می بسا اگر این ویژگی از ویژگیهای حق وجدان همگانی     
که نظر و برنامه عمل وقتی حق و یا به توانست حل شود. توضیح اینمی

حق نزدیک است که خالی از تناقض باشد. اما اگر وجدان همگانی پذیرفته 
ی است و اگر مردم« توحید ضدین یا متناقضین»باشد که هر واقعیتی 

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

را   مالی را دارند و بیشترین وسائل ارتباط جمعی شوند که بیشترین توانائی
 تر هستند. یفتن چیره دستدر اختیار دارند و در فر

بلحاظ اهمیت این ویژگی حق، هم در حل مشکل سازمانهای سیاسی      
شویم که سازندگان جستن جمهور مردم بر داوری، یادآور می و  هم توانائی

، مدعی بودند که هر واقعیتی توحید ضدین یا متناقضین دیالکتیک تضاد
، (. از قرار، ابتالی به منطق صوری214کنند )دیگر عمل میاست که بریک

کرد: بنابر آنها را از وجود دست کم سه تناقض در ادعای خویش غافل می
شود. از اتفاق، حکم صادره آنها، توحید، در آن واحد، راست و دروغ می

 مارکس اینگویند دیالکتیک اصل عدم تناقض را پذیرفته بود. امروز می
و مارکسیستها بودند که آن را اصل تناقض کردند و گفتند هرچیز خود و 

گوئیم باران آورد: میمثال می (:  کریستین شاله215نقیض خویش است )
ایستد. جمله ما هم راست بارد. ادای جمله هنوز پایان نیافته، باران میمی

است که او مجذوب اسطوره دیالکتیک بوده و است. روشنو هم دروغ 
است که زمان باریدن و زمان ایستادن باران، نه یک که دو زمان غافل شده

هستند. جمله تنها درباره زمان باریدن راست است. نباریدن هم از باریدن 
گیرد. این به کنار، هرگاه  حکم  صادره  )توحید ضدین( در عین مایه نمی
تواند توحید اضداد راست و هم دروغ باشد، پس هر واقعیتی می حال هم

گر کردند، روشی توجیهباشد و یا نباشد. هرگاه به این تناقض توجه می
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کردند. شناختند و نمیساختند و قهر را مامای تاریخ نمیخشونت را نمی
تر است: در آنچه به تحول جامعه بشری تناقض دوم هنوز قابل مشاهده

طبقه ابتدائی( شود، در آغاز، توحید بدون تضاد است )جامعه بیمیمربوط 
طبقه نهائی( است.  هرگاه و در پایان باز توحید بدون تضاد )جامعه بی

شود. به سخن دیگر، چنین است، تضاد ذاتی نیست و عارض می
که  هرگاه ضدین دیالکتیک تضاد نه علم که ظن است.  تناقض سوم این

شوند. از میان رفتنی نمی –ممکن بودن توحیدشان به کنار نا –ذاتی باشند 
اند توانند بکنند زیرا ذاتی هستند. و اگر در ستیز با یکدیگر بودهآشتی نمی

است با ویرانی توانستهمانند، چگونه هستی مادی میو تا ابد در ستیز می
د؟  این شود، بمانپدید آید و تا ابد گرفتار ویرانی که دائم برآن افزود می

ا برآن داشت بود ر ، فیلسوف ایتالیائی را که خود کمونیستتناقض کولتی
پذیرد و باید که رأی علم را بپذیرد و بگوید: علم دیالکتیک تضاد را نمی

 (.  216ایم )شجاعت داشت و پذیرفت که بر خطا بوده
حق خالی از تناقض است و هیچ قرار، هرگاه تنها یک ویژگی، بدین     

شود پذیرفته شود و بکار رود، بسی یکی از نمی حقی با حق دیگر در تضاد
 شود.مهمترین مشکلها که سازمانهای سیاسی با آن روبرویند حل می

آرمان، بنابراین، شود، جامعه را بیگرائی وقتی خود مطلق می. نسبی2134
د. جامعه مدنی بدون استقالل و هدف، واقعیت کنبدون الگو و بدیل می

( و بدیل، سازمانهای ( و  بدون وجود هدف )= آرمان217پیدا نمیکند )
را   خاطر است که پست مدرنیسمشوند. بدینمحل مینقش و بیسیاسی بی

 (. 218خوانند )می« اعتراض  و نفی بدون پیشنهاد»
 

قتی رشد اصلی از اصول راهنمای دموکراسی شد، دو گرایش بزرگ .  و23
خواند و جانبدار تغییر بمعنای باز پدید آورد: گرایشی که خود را مترقی می

کار  بشمار و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی شد و گرایشی که محافظه
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آن بود  رفت و جانبدار  ارزشهای سنتی و حفظ وضع موجود و اصالحمی
(213  .) 

ای نیست. اما در دوران گرایان و سنت شکنان امر تازهنزاع میان سنت     
 معاصر و در غرب، دو دیدگاه تجربه شدند:

پنداشتند تحول از راست به چپ است و هائی میصاحب اندیشه● 
شوند، دین جای به گرایشهای راست ناتوان و گرایشهای چپ  پرتوان می

خیزند . در عمل، گرایشهای (، سنتها از میان بر می241) سپاردعلم می
شود، تمرکز چپ ناتوان شدند. در حقیقت، وقتی قدرت هدف و روش می

کند. گرایشهای و تکاثر و بزرگ شدن آن  اقلیت قدرتمدار را قدرتمند می
کند، نشناختند و برسرشان چپ قانونهائی را که قدرت از آنها پیروی می

 آمد.د میآمد آنچه بای
لمی ع دیدگاه دیگری محافظه کار نام گرفت و بر آن بود و هست که ترقی● 

گرائی مخالفند و و فنی مزاحمت با سنتها ندارد. محافظه کاران هم با ترقی
انگارد هم با ارتجاع که تغییر را عامل انحطاط و انحالل جامعه می

ای سنتی هویت جامعه را می(. محافظه کاران برآنند که  ارزشه243)
شوند دچار انحطاط کنند و مانع از آن میسازند و انسجام آن را حفظ می

کرد اما نباید به دورشان انداخت . به قول  توان اصالحبگردد. سنتها را می
محافظه کاری تنها به یک تغییر، آن Michael Freeden مایکل فریدن

هم تغییر محدود آنچه طبیعی یا آلی )ارگانیک( است، باور دارد. از دید 
کاران (. محافظه242او، نظم اجتماعی مستقل از اراده انسانی است )

نیز  فظه کاری چپکشورهای مختلف، با یکدیگر تفاوتهائی دارند.  محا
تغییر بماند و گرنه، بیشتر از اصالح خواهد طرز فکر بیوجود دارد که می

 را نپذیرد.
شود، محققان جانبدار تغییر های اجتماعی مربوط میدر آنچه به ساخت    

ناپذیر بودن هریک از عناصر بدون تغییر همه دیگر عناصرساخت نیز وجود 
کاران راست و چپ، ناتوان عمل، محافظهکه، در (. اال این241دارند )

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Freeden
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خاطر است که اند.  بدینشده و گرفتار جمود فکری گشته« ایده»از تولید 
است.  فاصله گرفتن رشد علمی غرب  ناتوان از  تولید اندیشه سیاسی گشته

های راهنمای سازمانهای سیاسی، با پیشی گرفتن تحول و فنی از  اندیشه
هائی  نهای سیاسی، در شمار مهمترین مشکلاجتماعی از تحول سازما

هستند که در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم، سازمانهای سیاسی 
 ها رویارویند.با آن
درپی است و اهل تحقیق پیحال که اسطوره رشد شکستهدر همان     

های بزرگ در کمین هستند، سازمانهای سیاسی دهند که فاجعههشدار  می
«  رشد بادوام »اند تعریف جدیدی از رشد بدست دهند. سخن از نتوانسته

بمیان است اما مراد از آن، رشدی است که نیازهای زمان حال را بر می
که از توان نسلهای آینده بر برآوردن نیازهایشان بکاهد، به آورد بدون این

برهد  از مرگ ترتیبی که عمر منابع کوتاه نشود و آلودگی محیط زیست
(. اما این درک از رشد نیز یک درک اقتصادی است و معلوم نمی244)

کند از برآوردن نیازهای کدام انسان سخن بمیان است؟ وقتی مدار عقل 
و  ای از استعدادهاانسان باز و او خودانگیخته است و بمثابه مجموعه

کند، نیاز یک میکند و رشد می و زندگی را عمل به حقوق ذاتی فضلها
کند و وقتی همین انسان زندگی را تنظیم رابطه با قدرت تعریف پیدا می

کند. وقتی مدار باز است، نیازهای کند، نیاز تعریف دیگری پیدا میمی
 ا وقتی مدار بستهشوند. امهای مادی رفع نمیمعنوی از راه مصرف فرآورده
های مادی میآویز تولید و مصرف فرآوردهاست، نیازهای معنوی دست

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، 

حل میشود، نیز مسائلی هستند که راهمی در آنچه به مصرف منابع مربوط
 طلبند.
باید قرار، نیاز به اندیشه راهنمای جدید است. این اندیشه میبدین        

را میزان بشناسد و رشد  مدار عقل آدمی را باز نگاه دارد، عدالت اجتماعی
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ها رابطهبگذارد. تا که رابطهرا رشد انسان بداند و روش آن را دراختیار او 
د و تحول پذیر و توانا به تولی های حق با حق بگردند و  نظام اجتماعی باز

در حد مطلوب و بکار گرفتن آنها در رشد اعضای جامعه  نیروهای محرکه
 (.245بگردد )

از چپ به راست انجام نگیرد، هم نیاز تا آن زمان، برای اینکه تحول        
بمثابه میزان است و هم نیاز  به الگوی جدید است،  به عدالت اجتماعی

رهند و در قدرت می الگوئی از انسانهائی که خویشتن را از ضد فرهنگ
ها یا سنت زیند رشد کنان.کنند، میفرهنگ استقالل و آزادی که خلق می

انسان و حقوق جمعی اعضای یک جامعه هستند و یا نیستند  حقوق ذاتی
باید با تمیز (. اگر هستند، پس هستی شمول هستند . لذا مشکل می246)

ها چنین کرده بودند، مشکل «مترقی»حل بجوید. هرگاه حق از ناحق، راه
اند حل نیاندیشیدهاگر به این راهبودند. کاران را حل کرده خود و محافظه

خاطر است که بخشی از چپ قائل به چنین حقوقی نبود و بسا هنوز بدان
نیست و بخشی دیگر تعریف حق به قدرت را پذیرفته بود و بسا همچنان 

 پذیرد. می
 هبرسر اندیشه راهنما است تا ک که نیاز به بحثهای آزادحاصل این       

بتوان از رکود و جمود فکری خارج شد و بسا به بیان استقالل و آزادی پی 
 برد.

 
(.  247دانستند دموکراسی فساد پذیر است ). بانیان دموکراسی می22

نقش ضد قدرت را در  برخی از آنها، براین نظر شدند که هرگاه مذهب
 و گردد که کثرت گرائیتواند هم مانع از آن بجامعه  برعهده بگیرد، می

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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فساد ناپذیر و فساد ستیز بسنجند، هم جامعه و هم   کردارها را به ارزشهای
 (.248ماند )رژیم دموکراسی از فساد بری می

های دارای داری هستند. در جامعهها در قید سرمایهاینکه دموکراسیاال     
گر هستند داری لیبرال، کاالها و خدمات ویراندموکراسی و در بند سرمایه

الگوهای رفتار و کردار، الگوهای ساخته قدرت یابند. که مدام افزایش می
 ها ضد فرهنگ)= فرآورده روابط قوا( هستند. لذا، در فرهنگ این جامعه

شود. هم بنیاد دین در قدرت دارد بر فرهنگ استقالل و آزادی، چیره می
این فرهنگ است و هم بنیاد سیاسی. به سخن دیگر، نه روحانیان و نه 

ن سیاسی و اعضای سازمانهای سیاسی الگوهای فرهنگ استقالل و رهبرا
« فرهنگ»که اگر بگوئیم فرهنگی جز آزادی هستند. سخن سر راست این

، فرهنگی «فرهنگ»الجرم این لیبرال  حاکم نیست،  سرمایه داری
است که مذهبی و غیر مذهبی و چپ و راست، در آن زندگی می

داری که فرهنگش مخالفان سرمایه ع زندگی همانندی دارند.کنند و نو
کنند، در نظامش جذب و از قوامانش پذیرند و خود را از آنش میرا می

 گردند.می
 حال که ضد فرهنگمیرد و در همانمیراند و میو بنابراین که قدرت می     

کند، نوگردانی فرهنگ، از قدرت را بر فرهنگ استقالل و آزادی غالب می
کند و سرانجام تر میراه خلق عناصر فرهنگی جدید، را مشکل و مشکل

اند، در دوران گر داشتههای که موقعیت سلطهآورد. جامعهنازائی ببار می
 اند.انحطاط و انحالل، گرفتار فرهنگ نازا گشته

نگ ساز فره –شود، الف در آنچه به سازمانهای سیاسی مربوط می      
سرمایه« فرهنگ»فرهنگ سازمان و اعضای آن، همان  -نیستند و ب

است که در درون حزب نیز، از کاربرد حق داری لیبرال است.  نتیجه این
است. در بیرون نیز، دوستی  کاسته و بر کاربرد ستیز بایکدیگر افزوده شده

رن وم قستیز اصل است و آشتی و ائتالف فرع ، ولو در سالهای اول دهه د
 اند. بیست و یکم،  ائتالفها ناگزیر شده
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است بحثاین مشکل حاد سازمانها و صاحب نظران را برآن داشته      
ها شرکت و پیشنهاد کردهترتیب دهند. دریک چند از این بحث های آزاد

 ام: 
 شود. وقدرت از فرهنگ استقالل و آزادی تمیز داده . ضد فرهنگ2233
. گفتگوی فرهنگهای استقالل و آزادی، به قصد غنا بخشیدن به 2232

 فرهنگ جهانی استقالل و آزادی، برقرار گردد. و
که است. توضیح اینفرا رسیده«  فرهنگ دموکراسی». زمان نقد 2231

باید ها، میها و هنرها و فنها و دانشها و اطالعجریانهای آزاد اندیشه
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
به جای  – سازمانهای سیاسی، زبان آزادی. زبان سیاستمداران و 2234

بگردد و آنها الگوی تغییر زبان در جامعه خویش بشوند.  –زبان قدرت 
بدین تغییر است که حق و عدل و استقالل و آزادی و رشد، از بند معانی 

 شوند. لذا، اند، رها میهای قدرت به آنها دادهکه بیان
پندارها و گفتارها و کردارها، بخصوص در قلمرو  . شفاف گرداندن2235

سیاست و بگاه پیشنهاد برنامه عمل و تدبیرها، ضرورتی به تمام دارد. 
 میرد. ودموکراسی موجودی است که در تاریکی می

ماند، از . از آنجا که دموکراسی بدون اعتماد و نیز اطمینان برجا نمی2236
که اهل سیاست در  –کند توجیه می بکاربردن این دروغ که هدف وسیله را

باید خودداری می -کننداند و تا بخواهی افراط میبکار بردن آن الگو گشته
 گوئی و بحث آزاد روش همگان بگردند.شود.  و راست

انسان بگردانند و  . اعضای جامعه زندگی را عمل به حقوق ذاتی2237
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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گرداند. زیرا وجدان به حقوق خویش و کردن، شهروندان را مسئول نیز می
 ند. لذا،کتر میعمل به آنها، احساس مسئولیت را مدام بیش

بندیهای مختلف جامعه که بیانگر . قانونها نه ترجمان منافع گروه2238
جامعه ملی بگردند تا که   و شهروندی انسان و حقوق ملی حقوق ذاتی

 ها و نابرابریهای مخل حقوقمندی انسان، از میان برخیزند. وتبعیض
جامعه مدنی استقرار بجویند و هدف آنها  . سازمانهای سیاسی در2233

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 

و دیگری حق اشتراک و توحید، یک سمت و سو داشته باشند و  اختالف
 ها و نقد. بنابراین،ه توحید به یمن جریان آزاد اندیشهآن از اختالف ب

است برای حکومت کردن، جای . نخبه بمثابه کسی که خلق شده22331
بدهد. تکویل  شهروندان خود را به الگوی شهروند عضو برابر جمهوری

در جامعه ماقبل دموکراسی، نابرابری ارباب و  براین نظر بود که نابرابری
اختیار بود، به یمن فرهنگ رعیت، مافوق صاحب اختیار و مادون بی

دهد که در ، این نابرابری، جای به نابرابری میان دو شهروند میدموکراسی
 (. در عمل، دموکراسی آن سازماندهی243برخورداری از حقوق برابرند )

دهد جانشین مردم در اعمال حاکمیت جامعه شد که به نمایندگان اجازه می
وند ش ، مالک حاکمیت ملی«به نام مردم»بگردند و به حزبها امکان داد، 

و گذاشت بنیادهای جامعه، حتی حزبها، سازماندهی و مدیریت غیر 
قرار، تنها نند. بدیندموکراتیک داشته باشند و فاقد فرهنگ دموکراسی بما

ها است با تعمیم فرهنگ استقالل و آزادی و نیز از میان برخاستن تبعیض
 های قدرتمدار بگردند.  توانند جانشین نخبهکه الگوها می

شوند که عدالت آن تعریف را . این تدبیرها وقتی بکاربردنی می22333
ا، ا و کردارهبیابد که بتواند بعنوان میزان سنجش پندارها و  گفتاره

گذاری و اتخاذ سیاستها، بکار رود  گذاری و قانونبخصوص بگاه برنامه
(251 .) 
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ساالری هرگاه نخواهد گرفتار فساد بگردد و بخواهد تکامل . مردم22332
های راهنمایی دارد که بیان استقالل و آزادی انسان بجوید نیاز به اندیشه

هائی نیاز و راه و روش رشد باشند و چنین اندیشه و حقوق او و حقوق ملی
دارند. تا ثنویت اصل راهنمای عقلها  به موزانه عدمی بمثابه اصل راهنما

 است، قدرت مدار پندارها و گفتارها و کردارها است.
 

ار سازگ در سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم، فرهنگ دموکراسی     
 (:253اند )ها  دانستهبا تکامل دموکراسی را دارای این ویژگی

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 

گانی ای که کارش هم دسترسی به اطالع و برقرار کردن ارتباط است. سامانه
است، باید آن آموزشی را تدارک کند که  و غنی کردن فرهنگ دموکراسی

گشاید. به آموزندگان بیاموزد پنجره عقل را بروی شناخت تمامی جهان می
ای انتقادی، جهان را در ابعاد که چسان، در همکاری بایکدیگر، بشیوه

کار را با جانشین کردن روشهای سنتی این گوناگونش شناسائی کنند.
توان انجام داد که به جوانان آموزش آموزش، با روشهای آموزشی نوی می

دهند دهند. به آنها امکان میفعال گشتن و کار دستجمعی و تعاونی را می
توانند بایکدیگر زندگی تجربه کنند و مباحثه کنند تا بیاموزند چگونه می

 کنند. 
 

 های آموزش جدید: فهرست روش
  

 رفتارها:
. ارزشمند کردن همکاری بمثابه عنصر تعیین کننده انسجام اجتماعی و 3

 و حقوق شهروندی او؛ احترام به حقوق انسان
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 ؛ها و کردارها و کثرت گرائی.  ارزشمند کردن گوناگونی اندیشه2
شمردن فرصتها برای قبول تعهد و مسئولیت .  آماده کردن برای غنیمت 1

 و همکاری؛
سخن شدن با کسی که عقیده.  آماده کردن برای ابراز بردباری بهنگام هم4

 مخالف دارد؛
می« عادی». آماده کردن برای به زیر سئوال بردن آنچه را که اشخاص 5

 های تحصیل کرده و ها و تجربهانگارند، به یمن آموخته
کردن برای روادیدن ابهام و نامطمئن و نادقیق بودنِ اندیشه یا .  آماده 6

 کرداری.
بود که به جای آموزش ششم، آموزش شفاف گرداندن به صواب این     

مبهم و نقد فکر و عملی که از اطمینان بخشی و دقت برخوردار نیست، 
 گرفت. قرار می

 
 شناختن و درک کردن:

های جا افتاده و  قالبی جمله اندیشه . شناختن و  درک ساز وکارها، از3
 داوریها و تبعیضهای آشکار و پنهان؛و پیش

 . درک نفوذ زبان خویش بر تجربه خود از جهان و دیگران ؛2
 .  شناختن باورها و ارزشها و کردارها و بیانهای دیگری. و1
های قانونی که حقوق و تکالیف شهروند را معین .  شناختن چهارچوب4

 کنند.می
 

 :توانائی
ها و ارزیابیها و تعبیر بر یافتن اطالع ها و توانائی. فراوان شماری احتمال3

 و تفسیرها از منابع گوناگون؛
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کار با روش تناقض یابی همراه شود، شهروند از راه تناقض هرگاه این    
 برسد؛تواند از اطالع دروغ به اطالع صحیح زدائی می

رها شدن از بند نظر  . رهاکردن خویش از خود محور انگاری: توانائی2
 خویش و مشاهده و ارزیابی نظرهای دیگران؛

آموخت چگونه نقاد نظر خویش و دیگران بگردد، روش اگر شهروند می    
 بهتری را آموخته بود؛

ه تغییر و منطبق کردن شیو . انعطاف پذیری در مقام شناختن: توانائی1
 اندیشه خود در رابطه با تغییر وضعیت یا موقعیت؛

رانی و نیز های زبانی: دانستن زبان  و زبان محاوره و سخن.  توانائی4
 پایان دادن به گفتگو. و  توانائی

شه. نظر میان صاحبان اندیبگاه مبادله  « واسطه»اقدام بمثابه  .  توانائی5
گیرد توانائی ترجمه کردن و توضیح دادن و تشریح این توانائی در بر می

 کردن را.
های ضرور، در قلمروهای ها به شهروندان توانائیها و توانائیاین دانائی    

 دهند. چند مثال:زندگی روزانه، را می
ها و نوشتهنیز سخنها و رفتارها و زیر عالمت سئوال قراردادن منش● 

 ؛ های مخالف حقوق انسان
ها و نوشته ها و رفتارها  و نیز سخنزیر عالمت سئوال قراردادن منش● 

هستند و اتخاذ تدابیر برای دفاع از حقوق  هائی که مخالف حقوق انسان
 انیان هرچه باشد؛و کرامت انسان، طرز فکر و فرهنگ قربانی و یاقرب

داوری و یا مداخله کردن و اظهار مخالفت خویش هر زمان که پیش● 
 روند؛ها  روا میتبعیض برضد اشخاص و گروه

 داوریهای فرهنگی؛مبارزه با افکار قالبی و پیش● 
تشویق رفتارهای نیک و خدمتها به جامعه از سوی هر شخص یا گروهی ● 

 تعلق دارد و یا دارند. وبدون توجه به فرهنگی که به آن 
 شود.واسطه شدن وقتی میان دو طرف نزاع برپا می● 
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 تر، شهروند کسی است:بطور بازهم مشخص     
درنگ، که وقتی رفتار خالف عدالتی را در حق کسی مشاهده کرد، بی● 

 برای دفاع از مظلوم وارد عمل شود؛
باشد که تمامی کند، بکوشد که مراقب که وقتی با گروهی همکاری می● 

 اعضای گروه نظر خویش را اظهار کنند؛
 شود، همکاری را بر رقابت ترجیح دهد؛که وقتی با انتخابی  روبرو می● 
 پذیرد؛دهد و انتقاد صحیح را میکه به انتقاد گوش می● 
های امداد به محرومان عضویت که  انجمن تشکیل دهد و یا در انجمن● 

 بجوید؛
آمد گفتن را ای وارد محله او شد، ابتکار خوشخانوادهکه وقتی کس یا ● 

 آمدگویان بپیوندد. واز آن خود کند و یا به جمع استقبال کنندگان و خوش
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.
همه آموزشهای درخور را در بر ندارند، ولی اگر این آموزشها گرچه     

سازمانهای سیاسی محل اینگونه آموزشها بگردند، از بحرانی که درآنند می
 رهند.  تغییر روش و هدف بسا اولویت دارد:

 
،  ساالری. از جمله کمبودهای روشهای باال برای یافتن فرهنگ مردم21

که در دهه اول و سالهای وش با هدف است. توضیح اینآموختن رابطه ر
 هدف»اول دهه دوم، رهبران سازمانهای سیاسی بیشتر از دیگر شهروندان 

کردند. بنابراین روش، هدف خوب، را روش می« کندوسیله را توجیه می
کند. به بیان ساده، برای رسیدن به هدف خوب، میروش بد را توجیه می

 برد.توان روش بد بکار 
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 



225 
 

سی بحران دموکراو اطمینان از ثبات موقعیت و وضعیت خویش، کار را به 
های است. کافی است که پندارها و گفتارها و کردارها در جامعهرسانده

برخوردار از دموکراسی با روشهائی سنجیده شوند که با آموختنشان، 
یابند تا  از فاصله بسیارشان شهروندان فرهنگ زندگی در دموگراسی را می

 ها آگاه و مطمئن شد که  بحران بس نگرانی آور است. با آن آموزش
هدف وسیله را توجیه »آیا سیاستمداران و سازمانهای سیاسی که روش      
دروغ است؟ اگر « حکم قالبی»دانند که این برند، میرا بکار می« کندمی

کنند با این توجیه که آن را در دانند که هدف را قدرت میرا میندانند، این
دانند که وقتی رای برنامه پیشنهادی به مردم بکار خواهند برد. اما آیا میاج

شود و چون هدف شود، روش نیز قدرت )= زور( میهدف قدرت می
 توان آن را با هدف دیگری جانشین کرد؟قدرت شد، نمی

دانند، توانند دموکرات باشند و اگر نمیدانند دروغگویانند و نمیاگر می     
 ست که بدانند:برآنها ا
. هدف و وسیله همواره از یک جنس هستند. تا  عقل هدف را 2133

تواند نخست تصور و سپس تعیین کند. بنابراین، معین نکند، وسیله را نمی
شود. به سخن دیگر، وقتی وسیله بد است، یعنی نه هدف در وسیله بیان می

دف بدی را شود، بلکه ههدف خوبی که برای توجیه وسیله بد اظهار می
 است که  توان اظهار و بسا بروی خودآوردنش را ندارد.عقل برگزیده

رود  تا قدرت وسیله . وقتی وسیله بد برای رسیدن به قدرت بکار  می2132
توان قدرت را وسیله اجرای انجام برنامه و تحقق هدف خوب بگردد، نه می

رود، ن بکار میآید و چوگری پدید میبرنامه کرد چراکه قدرت از ویران
توان هدفی که قدرت است را با هدف دیگری جانشین کند و نه میویران می

 کرد. 
ها مسئله بر مسئله میبخاطر بکار بردن این روش غلط نیست که جامعه     

افزایند و هیچ نه معلوم محیط زیستی را برجا بگذارند و آیندگانی باشند تا 
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است که هدفی برگزیده شود که کار این؟ راهها له شوندزیر کوه مسئله
 حق باشد و خود روش خویش بگردد.

 
هایی که برشمرده شدند، از اعتماد به سیاستمداران و احزاب . کاستی24

را پوچ انگاری و بی جا که خالء آرمانبسیار کاسته است. و از آن سیاسی
کند، تدوین و میل به ابتکار پر می ختگیتفاوتی و گم کردن خودانگی

معیارهای اخالقی که میزان سنجش قول و فعل سیاستمداران و سازمانهای 
 است.سیاسی باشند، ضرورتی اجتناب ناپذیر گشته

داران پرسند: وقتی همه دیگر حرفهسیاست شناسان و جامعه شناسان می    
معیارهای اخالقی تعیین کنند، چرا اهل سیاست  بینندخود را ناگزیر می

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،  

آمدهایش بجوید و در چاه ویل پوچ انگاشتن زندگی و پی نسل جوان آرمان
فتد؟ برای حل بحرانی ناشی از نبود معیارهای اخالقی پیشنهاد مینی

   ( :252شود)
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

داشته باشند  دهند آرمانسیاستمداران الگوهایند که به جوانان  امکان می
انگاری نگردند تا مگر آسیبهای و انگیزه از دست ندهند و گرفتار پوچ

 اجتماعی برهم افزوده نگردند.
و اروپا را فراگرفت گویای شدت بحران بی جنبش منزجران که  امریکا   

است. این امر که جنبش  اعتمادی به سیاستمداران و احزاب سیاسی
کنند و چاره کاری را کنندگان اعتراض میاست و جنبشخودانگیخته

کنند خود گویای شدت بیزاری از سوئی و برعهده پیشنهاد نمی
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سیاستمداران و سازمانهای سیاسی دانستن رهاکردن خویش از انحطاط 
 قی، از سوی دیگر، است.  اخال

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 

آشتی دهند.   کند سیاست را با اخالقاز دست رفته مردم، ایجاب می
ها هستند؟ دو دسته معیارها میپیشنهاد کرد، کدامتوان معیارهائی که می

توان پیشنهاد کرد. معیارهائی که از راه تصویب قانون میزان سنجش گفتار 
شوند و معیارهائی که سازمانهای سیاسی و سیاستمداران، بروفق و کردار می

توانند وضع کنند و گفتار و کردار خویش را تابع آنها ارزشهای اخالفی می
 کنند:

 
 در قلمرو قانون:

از آن برخوردارند،  و نمایندگان مجلس . مصونیتی که رئیس جمهوری3
است. زیرا منتخبان با برخورداری از این مصونیت، وسوسه بیش از اندازه

شوند که منافع همگانی را  قربانی منافع شخصی خویش کنند و در پی می
باید کم میویش و پر کردن جیب خود شوند. دستدائمی کردن موقعیت خ

زمان رسیدگی به تقاضای سلب مصونیت کوتاه و کج دستی و خیانت در 
تر و شامل کنند، دقیقامانت و جرم و جنایت که تعقیب قضائی را ضرور می

تر تبیین شوند و راه گریزها مسدود گردند. زمان رسیدگی قضائی نیز کوتاه 
غییرهای ضرور را بپذیرد تا که هم در اولین فرصت و آئین دادرسی هم ت

قضاوت انجام بگیرد و هم مجازات اعمال شود. بدیهی است که مجازاتها 
 تر شوند؛نیز باید شدید

باید شفاف  و قابل رسیدگی کامل . همه دارائی و درآمدهای منتخبان می2
 باشند؛ 

نیز باید شفاف باشد. قراردادهایی که   . حساب دخل و خرج مجلس1
باید شفاف کنند، میمجلس و شهرداریها و حکومت با شرکتها منعقد می
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باشند تا  که فساد اخالقی/مالی کنونی )خورد و برد از رهگذر اعمال نفوذ 
 ( از میان برخیزد؛

توان راه قانونی برای همکاری شهروندان با منتخبان خویش ایجاد . می4
توانند نظر خود را در باره طرحهای قانونی بدهند و یا آنها میکرد. 

پیشنهادهای مفید ارائه کنند و به نمایندگان خود اطالعاتی را بدهند که 
 گری نیانجامد؛که کار به البیندارند. البته بشرط آن

. رویه کنونی که وضع قانون بخاطر جلب رضایت این و آن قشر از 5
شوند برای دلخوش باید رها شود. قانونها وضع میقشرهای جامعه است، می

کنند. نامه اجرائی نیز پیدا نمیگونه قانونها أئینکردن و نه اجرا شدن. این
ارزش شدن قانون و عمل نکردن به آن  و سلب اعتماد از قانوننتیجه بی

 گذاران است. و
د. پیدا کن باید امکانهای ضرور را برای اجرای قوانین. دستگاه قضائی می6

 ماند.دهد، حکم بالاجرا میوضع چنان است که وقتی هم دادگاه حکم می
 

 :در قلمرو اخالق
برای آنکه چرخش کار دموکرسی بایسته گردد، سیاستمداران و احزاب      

 باید سیاست را اخالقمند کنند. به سخن دیگر، برآنها است کهمی سیاسی
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 

گرا و بعضی جانبدار  ای سنتو پاره مترقی و جانبدار عدالت اجتماعی
معیارهائی اخالقی توافق کنند و توانند  برسر لیبرالیسم هستند. اینان می

 همگان از آن پیروی کنند. از جمله، این معیارها:
 
ل بعم (  بنابر تعریفی که از اخالق251کند). هدف وسیله را توجیه نمی3

شود هربار که  افراد مردم نه وسیله که هدف است، اخالق رعایت میآمده
م ردن خوشبختی افراد و ملتها، مردتلقی بگردند. یعنی این که با هدف ک
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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 

شود و اگر انسانها وسیله شدن، با میزانی که خوشبختی است، سنجیده می
کند و سیاست نیز تدبیری قابل یباشند، این میزان محل عمل پیدا نم

شوند چراکه وقتی مردم وسیله می  شود.بکاربردن به روش تجربی نمی
نانچکه قدرت هدفِ بکاربرندگان مردم بعنوان وسیله شده باشد. 

، هدف استقرار والیت جمهور مردم بود. اما  چون که در انقالب ایران
 فقیه استقرار جست. هدف که والیت مطلقه مردم وسیله شدند، نه آن

شود. توضیح اینتعریف می در دنیای واقعی، سیاست وارونه اخالق     
دهد بلکه ناگزیر میکه سیاست نوعی از اقدام است که نه تنها اجازه می

شود می هکه دادکند بکاربردن انسانها را بعنوان وسیله. سیاست نامی است 
به یک رشته عملیات که، در آنها، انسانهائی که باید خوشبخت گردند، 
هدف نیستند، بلکه وسیله هستند برای هدفی که خوشبختی آنها نیست. از 

کند و سیاست آن را روا داند و ممنوع میرو، اخالق دروغ را زشت میاین
 برد.بیند و ناگزیر بکار میمی
استقالل و  آزادی  کتاب، با مراجعه به ویژگیهای اخالقخواننده این      

تواند با این تواند این معیار را نقد و کامل کند. از جمله، می(  می254)
محک نقد کند: وجدان اخالقی، وقتی اخالق، اخالق استقالل و آزادی 

خویش را تابع  پذیرانه، قوه رهبریشود، عمل اعضای جامعه را، در فعلمی
داند و ممنوع قوه رهبری یکی و یا گروهی کردن، غیر اخالقی و زشت می

کند. پس، هرگاه مردم از رهنمودهای چنین وجدان اخالقی پیروی کنند، می
 گردند. بر قدرتمدارها نمیقدرت مدار و آنها فرمان

 
 25نخست وزیر اسبق فرانسه، در ، Michel ROCARD . میشل روکار2

، معیارهای کارخوب را برای اعضای حکومت خویش تدوین 3388مه 
 (. این تنها کاری است که در آشتی دادن سیاست با اخالق255کرد )
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است. کار او را دنبال نگرفتند. معیارهائی که او مقرر کرد، انجام گرفته
 عبارت بودند از: 

ای احترام دولت حقوقمدار. حکومت نباید کمترین صدمهالف . رعایت 
به حقوقمداری دولت و دولت حقوقمدار وارد کند. بنابراین، طرحهای 

د باش باید در انطباق با قانون اساسیشوند، میداده می قانونی که به مجلس
هر  شاپیش، انطباقو سیاستهای متخذ نیز ناقض حقوق نباشند. پس پی

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 
ای به آنها تحمیل کرد که زندگی شهروندان ما است، پس نباید شیوه زندگی

باید گوش به خواستهای مردم بسپاریم و در حد خواهند. و ما مدام مینمی
 توان، در تحقق آنها بکوشیم:

درک خواستهای جامعه مدنی  . بهمان اندازه که دولت از خود توانائی3ب.
پذیرد. بنابراین، تر میکند، این جامعه آمریت دولت را آسانرا ابراز می

های خویش را برآن دارید که بیشتر خدمتگذار مردم خانهتکارکنان وزار
 باشند...؛

ها در ید . خویشتن را از بند این وهم که گویا درمان همه نابسامانی2ب.
دولت است، رها کند.  بنابراین، برای عمل خویش، زمینه و آغاز و پایان 

مینه، نیاز زمعین کنید. به ترتیبی که معلوم باشد از چه زمان به بعد، در آن 
 به عمل نیست...؛

باید در تهیه طرحهای خویش، از  ابتکارها و حسن نیت و ایده. می1ب.
 های که جامعه مدنی از آنها سرشار است، سود بجوئید...؛

. در تمامی مواردی که ممکن است، ما باید اقدام حاصل از 4ب.
  ترجیح دهیم.گفتگوهای واقعی و صادقانه و روشمند را بر  اقدام آمرانه 

پس بر شما است که گشودن باب گفتگو و شور با جامعه مدنی را ترتیب 
 بدهید؛
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. بسا جامعه مدنی از افراط و بغرنجی قواعدی که دولت به او تحمیل 5ب.
آشوبد. در کند، و نیز، بخاطر مشکل بودن دسترسی به آنها، بر میمی

شود. حجم حقیقت، حجم قواعد و مقررات حقوقی همچنان بزرگ می
باید از افراط در قانون به تصویب رساندن شود. پس میقوانین نیز بزرگ می

و تصویب نامه صادرکردن، اجتناب کرد. مسئولیت شخصی و گفتگو را 
 بکارگرفتن روشی درخور و کارساز است...؛

آهنگ گرداندن آن: اتحاد عمل حکومت ج. احترام به عمل حکومت و هم
است. با توجه به یکدیگر ربط داشتن وظایف  خواست قانون اساسی

ما، اتحاد عمل شرط ای به بغرنجی جامعهها و باوجود جامعهخانهوزارت
 است.  اول اثربخشی کار هیأت وزیران

همبستگی اعضای حکومت یک ضرورت سیاسی است: این بطور         
؛ ملی، مسئول هستند دستجمعی است که اعضای حکومت در برابر مجلس

پذیرد که حکومت یگانه نباشد. با قبول عضویت در افکار عمومی نیز نمی
حکومت من، شما  به این همبستگی، برای تمام مدت خدمت، متعهد شده

 ید... بنابراین،ا
. سخنان یک عضو حکومت در علن نباید به همکاران او آزار 3ج.

 رساند... ؛
« کندعمل حکومت را رهبری می»، نخست وزیر . بنابر قانون اساسی2ج.

گذارد.  بنابر این، کار من نه و او سیاست ملت را تعیین و به اجرا می
ست. باوجود این، امیدوارم پادرمیانی من ها احکمیت که گرفتن تصمیم

 استثنائی باشد و شما از تمامی مسئولیت خویش برخوردار باشید؛ 
. رعایت حداقل تشریفات اداری ضرور است. زیرا توافقها  و تصمیم1ج.

آیند، به زبانی که محل برای اعتراض و بعمل می هایی که در هیأت وزیران
رو، اصرار دارم که  پیش از هر نگذارد، ثبت شوند.  از اینرد باقی 

گردهمآنی، پرونده موضوع کار هیأت وزیران به دفتر من و نیز به دفتر کل 
 حکومت تسلیم شود...؛
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گیرد و . محور دستگاه اداری ما عمودی است. تصمیم را باال می4ج.
های وزارترهکند. باوجوداین، بسیاری کارها در سطح اداپائین اجرا می

ها هر وزارت خانه گیرند. پس باید مراقبت کنید که ادارهها انجام میخانه
های دیگر، در مواردی نیاز به مداخله های وزارت خانهآنها و ادارهو میان

 ها روی ندهند و همکاریها میسر گردند...؛است، نزاعخانهچند وزارت
یک از شما در وزارت خانهد. رعایت احترام اداریان: روشن است که هر

کنید، آمریت دارید. باوجود این، در بکاربردن آمریت ای که وزارت می
 باید معیارهائی را رعایت کنید:خویش، می

 که در قانون اساسی – 3783بیانیه  حقوق بشر و شهروند  6. بنابر ماده 3د.
آن مقام، تنها تقوی و توانائی در گماردن کارمندان به این یا –مندرج است 

 باید مالک باشند؛های آنها است که می
ها و دوایر وزات خانه حایل رو نباید میان او و اداره. دفتر وزیر بهیچ2د.

شود. بنابراین ضرور است که شما وزیران با مدیران کل همکاری مستمر 
 داشته باشید. و

ه از سوی مقام وزارت . ضرور است که از شیوه سنتی صدور بخشنام1د.
ای اندیشیده  برای برقرار خانه، بمثابه وسیلهخطاب به کارکنان وزارت

 کردن ارتباط، سود جسته شود. 
 
است. چراکه . وفای بعهد و عمل به قول، بیش از پیش ضرورت جسته1

نقض عهد و عمل نکردن به قول هم سبب  سلب اعتماد از سیاستمداران 
برای اطمینان از اجرای برنامه پیشنهادی و، در است و هم محلی گشته

 است. آمدن نتیجه، باقی نگذاشتهصورت اجرا، ببار
باید به عهد وفا کنند و به قول بدیهی است که شهروندان خود نیز می      

عمل کنند تا حساسیت آنها نسبت به عهد شناسی و عمل به قول اهل 
عهد و عمل نکردن به قول  سیاست بدان شدت باشد که آنان یارای نقض

 را نکنند.
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. رعایت حقوق شهروندان و ارتباط مستقیم و مداوم داشتن با جامعه 4

مدنی، به سخن روشن، ماندن در جامعه مدنی و انتقال ندادن منزل به سرای 
کند و را تضمین می دولت، هم اخالقمندی سیاستمداران و احزاب سیاسی

شوند را ترجمان ارزشهای اخالقی میهایی که اتخاذ میهم  سیاست
 گرداند.

که درپی وقوع بحران اقتصادی در سطح جهان، سازمانهای با آن      
داری سخن به میان آوردند سیاسی راست نیز از اخالقمند کردن سرمایه

داری ملزم به رعایت آن باشد و نه ( ، نه میثاق اخالقی که سرمایه256)
اخالقی برای اخالقمند کردن فعالیت سیاسی و قول و فعل میثاق 

 اند.سازمانهای سیاسی و سیاستمداران، تهیه گشته

 ها ای که از حزباصل سخن در باب سامانه

 شود و حال و آینده احزاب:تشکیل می

 
این سامانه از روابط ساختمند احزاب با یکدیگر، هم رابطه موافقت و    

ساالریهای کنونی، سامانه (. در مردم257آید )پدید میهم رابطه مخالفت، 
با سامانه حزبها در کشورهای  و امریکا ها در کشورهای انگلستانحزب

اروپائی تفاوتهائی دارد: از جمله، تفاوت میان سامانه دو حزبی و سامانه 
ها از تک حزبی تا چند ای نیز میان سامانهچند حزبی.  جدول مقایسه

(. برای حزب سیاسی شش کارگزاری  258اند)حزبی ترتیب داده
(fonction  ) :قائلند 
 و گزینش آنها برای تصدی مقامهای دولتی. و . جذب استعدادها3
 . تهیه برنامه و سنجیدن تدابیر برای اجرا شدن. و2
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 هنگ کردن و مهار مقامهای دولت. وآ. هم1
های اجتماعی و  مانع شدن حل مسائل گروه. تأمین انسجام جامعه از راه4

 از خشونت آمیز شدن اختالفهای ایدئولوژیک و دینی. و
.  جذب و ادغام افراد، از راه اجتماعی کردن سیاست و برانگیختن آنها 5

 به فعالیت سیاسی. 
نظیم ت و ت.  تصدی مدیریت دولت، هم بعنوان اکثریت و هم بعنوان اقلی6

 رابطه دولت با جامعه مدنی. 
گشتن، از قلم  ترینشان، الگو و نماد آرمانهای دیگر، مهمکارگزاری    

ها و تغییر آنها های سوم و چهارم رها کردن کارگزاریاند. در فصلافتاده
جا، کارگزاریهای مطرح در دهه دوم قرن بیست ایم. در اینرا مطالعه کرده

و   ماحزبها کنیم تا که در شناسائی ویژگیهای سامانهیکم را فهرست می و
 ( :  253های این سامانه بکارمان آیند )کارگزاری

 
 است:های حزبها پدیدآمدهای  که از رابطههای سامانهویژگی

 
آید که حزبهای سیاسی احزاب وقتی پدید می ها، سامانه. در دموکراسی3

تنظیم کننده رابطه جامعه مدنی با دولت را یافته باشند. هستی جسته و نقش 
هرگاه محل زندگی و عمل آنها جامعه مدنی باشد، دولت به مهار جمهور 

آید و اگر محل زندگی و عمل آنها دولت باشد، جامعه مدنی به مردم در می
آید. در حال حاضر، محل عمل سامانه حزبها بیشتر در مهار دولت در می

خواهد بیشتر به حساب آید زمان، جامعه مدنی  میاست. هم سرای دولت
رو، سامانه حزبها و هم جمهور مردم گرفتار ترسهای بیشتری هستند. از این

هم باید جامعه مدنی را مهار کند و هم نگرانی سازمانهای سیاسی و غیر آن 
خواهند جانشین حزبهای دولت مدار در نمایندگی از مردم باشد که می

 ند.بگرد
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های سیاسی با یکدیگر در دو نوع در رابطه هستند: موافقت و . حزب2
دهد و العاده، مخالفت جای به موافقت میمخالفت. در وضعیت فوق

 آید. ائتالف پدید می
موافقت و مخالفت یک وقت میان حزبها است که سامانه یا نظام      

است که هدف خویش اند و یک وقت میان حزبهائی دموکراسی را پذیرفته
گونه حزبها نیز با یکدیگر روابط موافق دانند. اینرا تغییر نظام سیاسی می

و مخالف دارند. اما با حزبهای نوع اول، رابطه مخالف دارند. باوجود 
کنند و بسود نامزدی خویش را لحاظ می« مصلحت»این، بگاه انتخابات، 

 دهند.و به زیان نامزد دیگری، رأی می
 
های سیاسی رسیدن به قدرت )= تصدی دولت( ش کار تمامی حزب. رو1

و ماندن بر قدرت و بکاربردن قدرت است. گروه اول، یعنی حزبهائی که 
 کنند، به حزبهای مترقی یا اصالحنظام سیاسی را قبول و در آن عمل می

سامانه شوند. وقتی حزبها متعددند، کار تقسیم میطلب و حزبهای محافظه
های بیشتر موافق و کمتر مخالف در درون شود: رابطهحزبها بغرنج تر می

های بیشتر مخالف و کمتر کارها و رابطهها و  در درون محافظهمترقی
ها.  و گروه دوم، حزبهائی که هدف خویش موافق میان این دو دسته حزب
دهند، هم دو یاند و به خود صفت انقالبی مرا تغییر نظام جامعه قرارداده

 ها میان خود و میان خود و با حزبهای موافق نظام دارند. رشته رابطه
 
. چون هنوز سازماندهی حزبها و روشها و هدفهاشان شفافیت نجسته4

است، سامانه احزاب نیز از شفافیت برخوردار نیست. یعنی افزون بر روابط 
ایکدیگر دارند. در کم، در سطح، رهبران، بهای پنهانی، دستعلنی، رابطه

 کنند.های پنهانند که گاه نقش تعیین کننده بازی میانتخابات، این رابطه
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ها برقرار می. در سامانه، حزبهای بزرگ، بسود خود، یک رشته تبعیض5
ها را بسود خواه و دموکرات این تبعیض، حزبهای جمهوریکنند. در امریکا
کار و کارگر و در ، دو حزب محافظهر انگلستانکنند و دخود برقرار می

ها هستند. ترینگرا که بزرگگرا و چپکشورهای اروپائی، دو حزب راست
ها، وضع قانون انتخابات بسود خویش و استفاده هرچه ترین تبعیضمهم

بیشتر از وسائل ارتباط جمعی و تمویل فعالیتهای حزبی هستند. گاه می
کند، بسود خود و به هریک از دو حزب بزرگ که اکثریت پیدا میشود 

های کند: در تعیین حوزهها برقرار میزیان رقیب، تبعیض و یا تبعیض
انتخاباتی و در استفاده از وسائل ارتباط جمعی و در برخورداری از 

 امکانات دولتی و...
 
هستند. بدیهی آید، کشوری هائی که سامانه از روابطشان پدید می. حزب6

است که انترناسیونال سوسیالیست و انترناسیونال لیبرالها و انترناسیونال 
و انترناسیول  دموکرات مسیحی و انترناسیونال حزبهای کمونیست

های دیهتروتستکیستها و نیز اتحا –آنارشیستها و انترناسیونال کمونیست 
ر هر کشور، حزبهای محلی و نیز گرا وجود دارند. ددیگر حزبهای راست

های بزرگ با حزبهای سازمانهای حزبی غیر سیاسی نیز وجود دارند. حزب
کشورهای دیگر و نیز با حزبهای و سازمانهای محلی رابطه موافق و مخالف 

 –ای ملی رو، در غرب امروز، سامانه احزاب گسترهکنند. ازاینبرقرار می
 ( .261است )المللی یافتهبین

 
های راهنمای کنند، تابع اندیشههایی که حزبها با یکدیگر پیدا می. رابطه7

یابی آنها، در آنها و نوع سازمان آنها و نیز بزرگی و کوچکی آنها و محل
یین یکی از تع رابطه با جامعه مدنی و دولت است. پیش از این، ایدئولوژی

مخالف بود. اعضای احزاب را نیز بیشتر های موافق و های رابطهکننده
حاضر، به یمن وسائل ارتباط کرد. در حالدستگاه تبلیغاتی حزب تغذیه می
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ها آزادتر گشتهها و اندیشهجمعی جدید )انترنت و...(، جریانهای اطالع
توانند اطالع و بسا اند و میاند و شهروندان استقالل بیشتری جسته

آورند. ها بدست ه به ارگانهای تبلیغات حزبرهنمودها را، بدون مراجع
نیز « رأس به قاعده»ها از ها و اندیشهباید نگران جریان اطالعهرچند می

(.  باز، حزبها بیشتر در جامعه مدنی خانه داشتند و اینک بیشتر 263بود )
در سرای دولت اقامت دارند. سازمانهای حزبها نیز، دستخوش تغییر شده

اند و سامانه حزبها های نوعی زیر را پیدا کردهها نمونهو، رابطهراند. از این
 است:کارگزاریهای زیر را جسته

های بزرگ با حزبهای کوچک سازگار با مرام و هدف خویش، حزب● 
 اند؛ اتحادها تشکیل داده

های احزاب با هائی هستند که رهبریها ساخت جسته رابطهرابطه● 
 ؛اندیکدیگر برقرار کرده

های خود و هم از راه اعضاء با هواداران حزبها هم از طریق رهبری● 
اند. به یمن این رابطه، هواداران نیز در گزینش خویش رابطه برقرار کرده

 کنند؛ها شرکت مینامزدهای حزب
اند: رابطه حزبها هم در رأس و هم در بدنه، با یکدیگر رابطه برقرار کرده● 

حزبهائی باهم دارند که بایکدیگر اتحادهای پایدار  افقی. این نوع رابطه را
 اند؛ جسته

ها است. زیرا اما رابطه مخالف همواره میان اعضاء و کادرهای حزب● 
مرزها برای حفظ اعضاء در عضویت، همچنان ضرور هستند. به میزانی که 

شود، مرزهای سازمان سیاسی با سازمانهای دیگر قدرت محور می
توان تصور کرد اگر مرزها نبودند و جریانهای شوند. میعبورناپذیرتر می

ها برقرار بودند، گذار از اختالف به ها و دانشها و اطالعآزاد اندیشه
ها کرد و از انگیزه روریارویمحل میاتحاد، تا چه اندازه خشونت را بی
 کاست؛گشتن اختالفهای دینی و مرامی می
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اند، مرام در داده« افراطی»صفت در حزبهای چپ و راست که بدانها ● 
 استقرار رابطه ساختمند همچنان نقش دارد؛ 

 ها بایکدیگر دارند. وهای پنهاان را رهبریهای حزبرابطه● 
 توانائی»و « منافع حزب»و بیشتر  درحال حاضر، کمتر ایدئولوژی● 

از  عوامل برقرار « منافع ملی»و در مواردی « تصدی مهندسی اجتماعی
ها میان احزاب هستند. در واقع هدف شدن قدرت سبب شدهشدن رابطه

است که قدرت نقش اول در ساخت بخشیدن به رابطه احزاب پیدا کرده
 است:

 
کند که جز این حزبها ای را ایجاد می. سامانه حزبهای بزرگ محدوده 8

 شوند: دارد. سه توجیه عمده ارائه میبه آن راه ن
ها و نقش پیدا کردن آنها در اداره الف. مانع شدن از قوت گرفتن افراطی

 دولت و شهرداریها. و
شود و تصدی ب. کارآئی هرچه بیشتر حزب وقتی  صاحب اکثریت  می

 گیرد. ودولت را در دست می
ر خطر بروز آنها و د ج. حفظ نظام کشور در برابر عصیانها از راه کاستن از

صورت بروز، مهار و فروخاباندنشان. دیرتر، این توجیه توضیح بایسته را 
 جوید.می

مایه این دو کارگزاری، از آن خود کردن انحصاری دولت که بناال این      
 اش، پیدایش سه پدیده است:است. نتیجه

یابند: نمیتفاوتها و دیگرانی که حزبهای سیاسی را معرف خویش الف. بی
درصد دارندگان  51کنند گاه به کسانی که در انتخابات شرکت نمی

 رسند؛صالحیت رأی دادن می
 . و ب. بی اعتمادتر شدن به احزاب سیاسی

ج. پیدایش حزبهای کوچک و رشد گرایشهای افراطی با استفاده از 
حلهای درخور. در خالءها، بخصوص دو خالء اندیشه راهنما و راه
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اند ، حزب سبزها قوت گرفته، حزب لیبرال و در فرانسه و آلمانانگلستان
 کنند.ها، شرکت میو، در ائتالف

 
و نیز واقعیتها )مسائل جامعه و رشد و  یابی احزاب سیاسی.  بنابر محل3

برانگیزنده نسل جوان به شرکت در رشد(، سامانه احزاب این و یا  آرمان
 کند:آن ویژگی را پیدا می

ها میان قشرهای اجتماعی گرچه چون گذشته دست آویز مرزبندی●  
ها، هنوز، در برقرار کردن سازمانهای سیاسی نیستند، اما بنابر نوع حزب

نند: در جمع، کهای موافق و مخالف ساختمند، نقش بازی میرابطه
دانند و حزبهائی که حزبهائی که خود را سخنگوی قشرهای زحمتکش می

شمارند و حزبهائی که عامل اجرائی خود را نماینده قشرهای میانه می
صاحب امتیازان در عرصه سیاست هستند، میان خود رابطه موافق و با 

 یکدیگر رابطه مخالف دارند. 
تر جامعه مدنی دورتر و به دولت نزدیکاز آنجا که حزبهای بزرگ از ● 

بیشتر و اند، نقش عامل دولت در  برقرار شدن این یا آن نوع رابطهشده
اند. خالء ناشی از دور شدن تر شدهنقش عاملی که جامعه مدنی است کم

اند پر کنند. یک حزبها را از جامعه مدنی، حزبهای دیگر هنوز نتوانستهاین
هنوز حزب سیاسی که قدرت )= تصرف دولت( را دلیل آن، اینست که 

هدف نشناسد )غیر از آنارشیستها که خواستار انحالل دولتند( پدید نیامده
گونه است که باور همگانی به فقدان قابلیت ایناست. و دلیل دیگر این

 ها بر مدیریت دولت است. حزب
هلی وابستاست که حزبهای بزرگ در منابع ماعامل جدیدی نیز سبب شده● 

داران بزرگ ، این وابستگی به سرمایهاند. در مورد امریکاتر به دولت شده
است و، با رأی صادره از سوی دستگاه قضائی، این وابستگی بیشتر نیز 

است که تأمین هزینه حزبها توسط دولت به (. توجیه این262است )شده
که وابستگی دهد. اال این، پایان میفساد مالی که حزبها بدان گرفتار بودند
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مالی به دولت سبب استحکام بیشتر سامانه حزبها به زیان حزبهای کوچک 
 5ها اگر نتوانند درصدی از آراء )در فرانسه است. چراکه این حزبشده

 اند، خود باید بپردازند. و هائی را که کردهدرصد( را بدست آورند، هزینه
 

گذاریها به ، بنابراین، زمان بندی برنامه، بنابراین، آرمان. رشد و ترقی31
کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت، هدفی بشمار بود که انگیزه تشکیل 

های ترین کارگزاریهای آنها  و عامل رابطهحزبهای سیاسی و یکی از مهم
جامعه مدنی و دولت میهاشان با موافق و مخالفشان بایکدیگر و نیز رابطه

های سیاسی قادر خاطر که ایدئولوژیها کارآئی ندارند و حزببود. اما بدان
 «مهندسی اجتماعی»در به تولید اندیشه راهنما نیستند، اینک توانائی

است. رشد و ترقی نیز از یکدیگر گشته انگیزه و هم فارق احزاب سیاسی
دیگر تعریفهائی را که در ایدئولوژیها داشتند، ندارند و اسطوره آنها شکسته

 است. لذا:
است که سامانه سامانه حزبهای سیاسی همان ساخت را پیدا کرده● 

اند. نه تنها در بعدهای کارفرمائیها دارد. در نتیجه، مسئله ساز شده
توانند مانع از پدید آمدن مسئله بگردند اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نمی

ها و های اجتماعی و بحران خشونت)بحران اقتصادی و بحران نابسامانی
بحران...(، بلکه در بعد سیاسی نیز، خود مسئله ساز است: زیادت تولید 

ساالری است، تنها بعد اقتصادی ندارد، بر مصرف که ویژگی سامانه سرمایه
ی و سیاسی نیز دارد. لذا، سامانه حزبها دو بعدهای اجتماعی و فرهنگ

 تواند پیدا کند: ساخت می
ساالری و سامانه حزبهای سیاسی  الف. ساختی که دولت را کارگزار سرمایه

 کند. ورا مأمور اداره چنین دولتی می
ب. ساخت دولت نماینده جامعه مدنی و کارگزار آن. این ساخت دولت را 

های ا مصرف و پیشگیری از پیدایش مسئلهمسئول برابر کردن تولید ب
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ر قدرت و افزودن ب سیاسی و اجتماعی و فرهنگی )کاستن از ضد فرهنگ
 کند.فرهنگ استقالل و آزادی( می

ها با دولت کارگزار سرمایه ساالری حاضر، سامانه حزبدرحال      
ار بعد واقعیت خوانائی دارد. دلیل بحران سیاسی بمثابه بعدی از چه

های امروز، همین است. تغییر ساخت این سامانه اجتماعی، در جامعه
نیازمند یک رشته تغییرها، از جمله تغییر اندیشه راهنما از بیان قدرت به 

 بیان استقالل و آزادی است.
ها برعهده دارد و عامل اقتصادی را سامانه حزب –حفظ نظام اجتماعی ● 

 – 3371که در بحران سالهای ها است. چنانساخت کنونی سامانه حزب
سو، بدین 2118و نیز در بحران اقتصادی بس شدیدی که، از سال  3361

است. اال است، حفظ نظام را سامانه حزبها تصدی کردهغرب را فراگرفته
شود. بدینکه اینگونه تصدی، زمینه ساز رشد نیروی مخالف منفی میاین

دهند است و آینده سنجان هشدار میپدید آمده خاطر است که یأس از آینده
 شود. که این یأس دارد جایگزین امید به آینده می

و  دهند که هم اکنون، مهار نیروهای محرکهکارشناسان هشدار می    
شرکت در تخریب آنها، سبب پیدایش نیروی مخالف منفی غرب در بقیت 

 (. 261ستاند )ط را دارد از غرب میجهان گشته و موقعیت مسل
است، رابطه این حزبها با جامعه مدنی بنا بر نقشی که سامانه حزبها جسته● 

است. به سخن دیگر، همان امری واقع را از کارگزار به ارباب تغییر داده
نسبت به وقوع آن، هشدار داده بود. دانستنی است که  است که روسوشده

ها در داری، دموکراسیهای دارای اقتصاد سرمایههای جامعهدموکراسی
گویند دموکراسی خاطر است که میموقعیت و وضعیت مسلط هستند. بدین

نظامی است که، در آن، به بنیادهای جامعه، از جمله حزبها و سامانه حزبها 
شوند. و بهمان نسبت که موقعیت مسلط از دست بشیوه دیکتاتوری اداره می

 شوند.تر می« دموکراتیزه»رود، بنیادهای جامعه نیز می
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دست یافتن بر قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن ». از آنجا که 33
و « منافع»هدف و روش هستند، سامانه حزبها بر محور « قدرت

است. همواره باید به یاد داشت که حق را انسان ساخت پذیرفته« مصالح»
های موافق رو، رابطهسنجد. از اینحق میدارد و مصلحت را قدرت برضد 

های حق با حق و آورند، کمتر رابطهو مخالف که سامانه حزبها را پدید می
بیشتر رابطه منفعت و مصلحت با منفعت و مصلحت هستند. نتیجه این

 است که:
که ها کمتر حقمدار و بیشتر تکلیفمدار است. توضیح اینسامانه حزب● 

کارگزار هستند. رابطه حزب با جامعه نیز رابطه وظیفه با ها اعضای حزب
که ترجمان  –وظیفه است. نوع رابطه حزب با حزب را نیز کارگزاری 

 رو،کند. از اینتعیین می –منفعت و مصلحت است 
و حقوق شهروندی او و بیشتر به  ها کمتر به حقوق انسانسامانه حزب● 
دهند. در حقیقت، وظیفه را از بها می« به کشور و جامعهوظیفه او نسبت »

دانند و برای دانند. به سخن دیگر، وظیفه را عمل به حق نمیحق جدا می
و « خطر تروریسم»خاطر است که به بهانه وظیفه تقدم قائلند. بدین

 ر، سامانه حزبها قوانین محدود کننده استقالل و آزادی و دیگ«دشمن»
 کنند. حقوق انسان را تصویب و اجرا می

 ،با داشتن موضع مسلط در جهان و در رابطه با کشورهای زیر سلطه● 
است و اینک، کرده« حقوق ملی»را جانشین « منافع ملی»سامانه حزبها 

را در خطر  ها خودهائی که، در آنها، سامانه حزبها، جامعهدر  خود جامعه
 است. بیند، منافع را جانشین حقوق کردهنمی
سان، قدرت محور پندارها و گفتارها و کردارها گشته و نابسامانیبدین     

ها و آسیبهای اجتماعی و نیز فسادها در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی 
گوید چه اندازه قدرت و چه اندازه حقوق تنظیم روز افزونند. زبان رایج می

های قدرت محور کننده رابطه و جهت یاب فعالیتهای انسانها در جامعه
 هستند:
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ها، زبان استقالل و آزادی نیست و زبان قدرت . زبان سامانه حزب32

روند، ها که در مقام تفهیم و تفاهم بکار میها و جملهمایه کلمههست. بن
لفی که های موافق و مخاقدرت )= زور( است. لذا مبهم است. رابطه

سازند، مبهم و رابطه سامانه با جامعه مدنی نیز مبهم ساختار سامانه را می
 است: 

ها قابل تغییر آید که رابطهویژگی مبهم بودن زبان قدرت بکار آن می● 
آنکه مردم از چند و باشند. هر زمان مصالح ایجاب کردند، تغییر کنند بی

ها از استحکام نه حزبرو، ساختار ساماچون آن سردرآورند. از این
برخوردار نیست. بخصوص وقتی دو حزب که نقش دو پایه را بازی می
کنند خود ساختار مستحکمی ندارند. برای مثال، ائتالف حزب بزرگ با 

های کوچک، بخاطر وجود تمایلها در آن حزب و حزبهای کوچک، حزب
در  های حزبهای بزرگ با یکدیگر کهخالی از استحکام است.  رابطه

 سامانه، نقش محور را دارند، در پرده ابهامند. 
برد، بلکه چون تغییرها حزبها با مردم زبان مبهم بکار می نه تنها سامانه● 

در ارزیابیهای جامعه، سبب کاست یا افزود قدرت یک حزب و یا یک 
شود، قابلیت انطباق با وضعیت جدید، حزبها را ائتالف در سامانه می

زبان قدرت را بکاربرند. سیاست شناسان سخنان رهبران  کندناگزیر می
کند که از جمله معلوم میکنند. این تحلیلاحزاب را مرتب تحلیل می

رهبران سیاسی کلمه حق را بسیار کم و کلمه منفعت و مصلحت را بسیار 
که  را تنها وقتی برند. تا بدانجا که سامانه حزبها حقوق انسانزیاد بکار می

 آورند.آیند، بر زبان میبکار سیاست خارجی می
 

اند و از نقش . پیش از این دیدیم که حزبها از تولید اندیشه ناتوان شده31
های موافق و مخالف ساخت پذیر، کاسته ایدئولوژیها در برقرار کردن رابطه

ماند. ن میجااست. باوجود این، حزب بدون اندیشه راهنما، به تن بیشده
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ها بگردند. اما ارزشها توانند مالط رابطهگویند ارزشها میاز این  رو می
 است:شود اینکدامها هستند؟ پاسخی که داده می

توانند مالط رابطه ها باشند. اصول و ارزشهای راهنمای دموکراسی می ●
 که این اصول و  ارزشها هرگاه نزد همه حزبهائی که دموکراسی رااال این

آیند میهای موافققبول دارند، تعریفهای یکسان جسته باشند، بکار رابطه
گویند: از اتفاق، آیند. صاحب نظران میهای مخالف نمیاما بکار رابطه

آیند، پس  سامانه حزبها کارگزار چون این اصول و ارزشها بکار توافق می
را قبول  این اصول و ارزشها هستند و حزبهائی که این اصول و ارزشها

ها بیرون توان و باید از سامانه حزبندارند )راست و چپ افراطی( را می
خاطر که اصول و ارزشها در اندیشه راهنما در عمل،بدینگذاشت. 

های قدرت که مرام حزبها بودند توانا به جویند و بیانتعریف می
 ها به سامانه شوند،« افراطی»هائی نیستند که مانع از ورود تعریف

 ها گشوده شدند:دربها بروی افراطی
گرایشهای راست پایبند به اصول و ارزشهای راهنمای دموکراسی، به ● 

روی راستهای افراطی و گرایشهای چپ وفادار به دموکراسی به روی چپ
اند. تا این زمان، درب نیمه باز است. در عمل، های افراطی درب گشوده

کنند. ها استفاده می« افراطی» ها در تضعیف یکدیگر، ازراستها و چپ
 است:ها اینهدف از بکار گرفتن افراطی

هم همیشه « افراطی»حکومت کردن همواره از آن سامانه حزبها بماند.  ● 
در حاشیه بمانند. و، در خود سامانه، رقابت دو حزب توانا به حکومت 

 کردن، جا و موقعیت آنها را تعیین کند.
ی که تشکیل دهندگان سامانه، بموقع ندیدند، بیانتیجه قابل مشاهده     

از دو « افراطی»قدر شدن اصول راهنما و از ارزش افتادن ارزشها است: 
که در « القای ایدئولوژی»اند: سو عرصه را بر سامانه احزاب تنگ کرده

ها ناچیز است و بزرگ شدن کارهای پیشنهادی افراطیحال حاضر، در راه
ه گشت ها. در حقیقت، این قدرت است که ارزش برین و اصل راهنماافراطی
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است. وارونه سمت یابی و جهت عمومی تحول را از چپ به راست گردانده
 کردند.و مارکسیستها تصور می که مارکس

 
د، این ویژگی را کننها ارائه میهایی که حزبها به جامعه. هدفها و برنامه34

دارند که دلیل صحتشان در خودشان نیست و در گوینده آنها، یعنی رهبران 
ها را با کار ارزیابی حزبها است. این ویژگی کار ارزیابی هدفها و برنامه

ها از این ویژگی، در پوشاندن است. سامانه حزبنامزدها جانشین کرده
هائی استفاده ر ارائه هدف و برنامهها و ناتوانی دهای هدفها و برنامهنارسائی

 خاطر است کهکند که دلیل صحتشان در خودشان نیست. بدینمی
شوند، اغلب متحقق نمیها تهیه میها برای تحقق آنهدفهایی که برنامه● 

ها چون دلیل صحتشان در خودشان نیست لذا به روش گردند. برنامه
شوند، در جریان اجرا میتجربی، اجرا پذیر نیستند و به روش دستوری 

های دیگری جانشین شوند و میباید با برنامهاجرا، تصحیح ناپذیر و می
 شوند که باز امری هستند. و

ها را مردم ها در خود آنها بود، برنامههرگاه دلیل صحت هدفها و برنامه● 
توانستند به روش تجربی اجرا کنند. سامانه حزبها چون به وجود و خود می

داند، به تصدی دولت دهد و تنها قدرت را کارآ میخود تقدم مینقش 
ها را در مالکیت ها و تهیه برنامهدهد. تعیین هدفتقدم مطلق می

هائی را به جمهور خواهد هدفها و برنامهانگارد و نمیانحصاری خویش می
مردم پیشنهاد کند که دلیل صحتشان در خودشان باشد. یک دلیل از دالیل 

ش چالشها میان سامانه حزبها و جمهور مردم و غفلت از پیدای
 است:)= استقالل و آزادی( همین خودانگیختگی

 
ویژه عقل خالق است. وقتی عقل خالق نیست که  . خودانگیختگی35

ها و قدرت در رابطه برد. محور شدنخویش را از یاد می خودانگیختگی
کند. سازمانهای فعالیتها، انسانها را از خود انگیختگی خویش غافل می
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سیاسی نازا نیز از این خود انگیختگی غافل هستند. در حال حاضر، سامانه 
ها، رهبران و حزب ها خود عامل ماندن در غفلت از خودانگیختگیحزب

 اعضای آنها، است:
ها را تشکیل میهای موافق و مخالف که ساختار سامانه حزبرابطه● 

رو، ها نیستند. از اینهای قوا هستند و فرآورده خودانگیختگیدهند رابطه
هر روز، بیشتر از روز پیش، ابتکارها، در بیرون سامانه حزبها، وجود می

ستعداد ها عقل را از اها و نیز ساختار سامانه حزبیابند. ساختار حزب
رو است که برد. از اینرا از یادش می کند و خودانگیختگیخلق غافل می

شوند و استعدادها جذب شده نیز قدرتمداران جذب حزبها نمی استعدادها
شوند: آن کارگزاری که جذب و بکار گماردن استعدادها بود، ای میحرفه

 است. وگشتهاینک وارونه 
ها و نیز  سامانه باز برای روابط موافق سامانه باز برای هریک از حزب● 

اند. تا اندازهکنند، پیشنهاد شدهو مخالفی که احزاب با یکدیگر برقرار می
ها نمیاست. اما، تغییری که سامانه حزبای هم به پیشنهادها عمل شده

ا و سامانه آنها، در هدف دادن است: حزبهخواست روی دهد، در حال روی
اند که گزینی و برنامه عمل و دانش و فن نیازمند استعدادهای خالقی گشته

ها و در درون جامعه هستند. در مدیریت خود و دولت نیز در بیرون حزب
اند. این وابستگی روزافزون و عامل تغییر ساختار وابسته به این استعدادها
 ها است.تار سامانه حزبهر حزب و ساخ

 
. تمایلهای لیبرال بر این نظر هستند که قدرت قابل تقسیم و توزیع، در 36

نابرابر گویند. بنابراین که قدرت یک رابطهسطح فرد است و راست نمی
تواند تقسیم و توزیع بگردد. فردگرائی است، نمی میان مسلط و زیر سلطه

آئین آزادی فرد نیست، راه و روش شئی مبادله پذیر شدن او است  نئولیبرال،
گرداندن و با دیگری ، خود قدرت(. چرا که برقرار کردن رابطه قوا264)
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زیر سلطه برقرار کردن است. از  –است، رابطه مسلط که او نیز قدرت شده
 رو،این
کند. به سخن دیگر، کارتل عمل می ها، همانند یکسامانه حزب● 

کند و را از آن خود می –سلطه بر دولت و جامعه مدنی  –انحصار قدرت 
 گاه از دست ندهد. واست که این انحصار را هیچبنایش بر این

در درون سامانه و در درون حزبهای تشکیل دهنده آن، اصل بر روابط ● 
 یست، پس،قوا است. و چون قدرت قابل تقسیم و توزیع ن

 
. ستیز و سازش روش همگانی و جذب و حذف کار روزانه هم در هر 37

 ها است:حزب و هم در سامانه حزب
دهد یک حزب به کسی و یا تمایلی در حزب رقیب در سامانه امکان می● 

صعود کمک کند و یا عامل سقوط کسی و یا تمایلی، درآن، بگردد. نمونه
ه ب به رئیس جمهور شدن میتران شیراکها بسیارند، یک نمونه آن، کمک 
گرا و  کمک میتران به شیراک در پیروز زیان نامزد ائتالف حزبهای راست

 شدن بر نامزد رقیبش از حزب خود. 
کند. در حال و آینده تعیین می« امکان پیروزی»ها را ها و دافعهجاذبه● 

شود و چند رقیب می نامزد ریاست جمهوریبرای مثال، از حزبی کسی 
شود که دور بعد دارد. هرگاه رقبا ببینند پیروزی او در انتخابات سبب می

نیز نامزد بگردد و پس از دو دور و یا بیشتر نامزد شدن او، دیگر نوبت به 
روشن کنند. رسد، به پیروزی رقیب نامزد حزب خود کمک میآنها نمی

ها شدنی بدون وجود سامانه حزبها این جذب و دفع است که
کرد. در حقیقت، وقتی توان ستیز را با سازش همراه نیستند و  نمی

ها استوار و پایدار و نظامند شود، یعنی رابطهستیز و سازش رویه می
  اند. گشته
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و زمان )کوتاه و میان و درازمدت( را  . رابطه حزبهای سیاسی با آرمان38
مطالعه کردیم. سامانه احزاب نیز که زمانی خویشتن را نظام مستقر بسا 

یابد. کرد، اینک زمان استقرار خویش را کوتاه میبرای همیشه تصور می
اند. کارآترین قطع و های موافق و مخالف کوتاه شدهرو، عمر رابطهاز این
دهند. ادامه حیات همراه با فصل انتخابات روی میها، در این یا آن وصل

 انحصار تصدی دولت، دغدغه خاطر این سامانه است:
بیانگر چند و چون رشد او و  نسل جوان هر جامعه، بنابراین که آرمان● 

ا تغییر کن ت»نقش او در متحول کردن نظام اجتماعی است،  اینک نسل 
ها است: نگرانی از بیکاری سل گرفتار نگرانیبشمار نیست. ن« تغییر دهی

که زندگی او کم و کیف زندگی نسل پیشین را نداشته باشد، و نگرانی از این
گسترد، و نگران از خشونتی که دامن می نگرانی از آلودگی محیط زیست

نسل اش با احزاب و رابطه احزاب با این رو، رابطهنگرانی از... از این
کند و، آسان، از موافق این حزب ها اعتماد نمیاست. به حزبتغییر کرده

به مخالف آن و از مخالف آن حزب به موافق این حزب و یا پشت کردن 
دهد. و این عامل مهم در کوتاه شده عمر رابطهبه حزبها، تغییر موضع می

 های موافق و مخالف احزاب بایکدیگر است. و
نگرد، اما نگران گرچه چون نسل جوان به آینده نمینسل بازنشستگان ● 

ترسد. این ترس برآنش کاهش کیفیت زندگی خویش است. لذا از تغییر می
دهند که او نمیای را نوید نمیدارد که به حزبهائی رأی بدهد که آیندهمی

های غرب، تمایل ترسد. با توجه به پیر شدن جامعهشناسد و از آن می
یابی حزبهای سیاسی و چند و چون نیز بر بعد و سمت عمومی این نسل

 گذارد. وسامانه حزبها اثر جدی می
یابند و برآنند که قشرهای میان ساالن بار تکفل خویش را سنگین می● 

گر وضع جوید و توجیهتحقق می ای که، در آن، آرمانوقتی پای بنای آینده
یان نیست و خطر بیکار شدن نیز خطری مالیاتها و عوارض بود، دیگر بم

های سنگین به آنها است که همه روزه با آن روبروهستند، چرا باید هزینه
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است. ها خواستی است که همگانی شدهتحمیل شوند؟ کاستن از هزینه
دهند که گرایشهای راست در خدمت سرمایهگرایشهای چپ هشدار می

بخورند. دولتی که خدماتی چون داری هستند و مردم نباید فریبشان را 
آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری و امنیت داخلی و خارجی و نظم و 

داری که جهانی نظام بخشیدن به اقتصاد را تصدی نکند، در برابر سرمایه
شود و، از این تضعیف، تمامی قشرهای است، بیش از پیش ضعیف میشده

رسند، د و یا به سن کار میکننسنی جامعه، بخصوص قشرهائی که کار می
شوند و سطح زندگی بییند. زیرا گرفتار نابرابریهای روزافزون میزیان می

آوری سرمایهسان، دولت و جهانی شدن و مرگآید.  بدینآنها بس پائین می
ساالری عاملهای تأثیر گذار دیگر بر سامانه هر حزب و بر سامانه احزاب 

 اند. شده
است: اند، اینها تحت تأثیر این عاملها جستهسامانه ویژگی که این      

 گردند: شوند و جبرها بیشتر  میاستقالل و آزادی کمتر می
 

هائی را حزبهای نقش تعیین کننده داشت، حزب . تا زمانی که آرمان33
خواندند. با از هائی را حزبهای امید و شجاعت مییأس و ترس و حزب

برخاستن آرمان که با قائل شدن به پایان تاریخ محلی برای وجود و میان 
شود. در مناظره دو نامزد نقش میماند، الگو نیز بیایفای نقشش نمی
از  فرانسه، هوالند از حزب سوسیالیست و سارکوزی ریاست جمهوری

، هوالند گفت: اگر به ریاست جمهوری فرانسه و مؤتلفانش حزب گلیستها
ای جدا بافته که یکی همچون مردم عادی خواهد برگزیده شود، نه تافته

ماند. سخن او رأی دهندگان فرانسوی را خوش آمد. بلحاظ برابری که 
بخاطر پرشمار شدن نابرابریها و بزرگ شدن آنها، اینک دارد ارزشمندتر 

ت. اما چون الگو از ذهن همگانی بیرون شود، سخن او سخن نیک اسمی
باید تجسم آرمان، است، به یادکسی نیامد که منتخب یک ملت میرفته

ها به برابریها و در زیست حقوق بنابراین، الگو باشد. در گذار از نابرابری
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 و حقوق ، در عملی کردن به حقوق ملیو کرامتمند، در خودانگیختگی
شهروندی، در خشونت زدائی در درون و بیرون از مرزهای ملی، در 

استقالل و آزادی، بنابراین، در چگونه  برخورداری از فرهنگ و اخالق
زیستن، باید الگو باشد. درگفتار و کرداری همه امید و شادی و شجاعت 

گی ترس و یأس از آینده ویژ باید الگو باشد. باری، نبود آرمان و الگو و بود
 اند:سامانه هر حزب و سامانه حزبها گشته

رو، است. از اینزمان امید بستن و سلب امید از حزب حاکم کوتاه شده● 
ها گذار از امید به اند. هرگاه نظر سنجیها اهمیت بتمام جستهنظرسنجی

زب است، حیأس را گزارش کنند و گزارش کنند که این گذار قطعی شده
دانند در انتخابات آینده بازندهمی –اگر داشته باشد  –حاکم و مؤتلفانش 
کنند. کوتاه شدن مدت های موافق و مخالف، تغییر میاند. بنابراین، رابطه

رابطه و تغییر آنها از موافق به مخالف و بعکس، ویژگی سامانه حزبها گشته
 است. و

شهای راست یک چند ترسها است. گرایدرعوض، زمان ترسها دراز شده●  
کنند: گرایشهای چند ترسهای دیگر را القاء میرا و گرایشهای چپ یک

و « موجهای مهاجرت»و ناامنی و « المللیبین تروریسم»راست از 
و تجارت  –است الملل شدهکه جانشین ترس از کمونیسم بین -« اسالم»

ترسانند و گرایشهای چپ از بیکاری و کاهش درآمد و و... می مواد مخدر
های اجتماعی و حقوق کار و...( می)بیمه« آوردهادست»از دست رفتن 

المللی و مواد مخدر رو، در ترساندن از تروریسم بینترسانند. چپهای میانه
مذهبی، با گرایشهای راست همداستانند. « بنیادگرائی»و « انتگریسم»و 

اند و ترسها در شمار جهت یابهای رأی دهندگان بگاه انتخابات گشته این
های موافق و مخالف، در بزرگ شدن و کوچک شدن و تغییرها در رابطه

ها، حاضر، در سامانه حزباند. در حالای را پیدا کردهنقش تعیین کننده
از جمله، ترسها هستند که جا و موقعیت هر حزب، بنابراین چند و چون 

 کنند. وهای موافق و مخالف را معین میابطهر
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 ایکه از ارتباط سامانه احزاب سیاسی.  تحقیق کنندگان در باب سامانه21

های وسائل ارتباط جمعی و  سرمایههای دیگر، چون سامانهبا سامانه
بسیار اند و یا ساالری و دین ساالری  و آموزش و پرورش یا هیچ نگفته

است که با سامانهها اینکه ویژگی مهم سامانه حزباند. حال آنکم گفته
خاطر که بعد سیاسی یکی از آورند. بدینای پدید میهای دیگر مجموعه

چهار بعد واقعیت اجتماعی است، رهبری سیاسی نیز بعدی از رهبری است 
ای وعهها در بعدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مجمو با رهبری

، تحت این رهبری آورند و دموکراسیها بر اصل انتخابسامانمند پدید می
 هستند. در برابر این رهبری،

خواهد نظام جامعه گیرد که مخالف منفی است یعنی میرهبری قرار می● 
، این ساالریهای بر اصل انتخابرا در هر چهار بعد آن تغییر دهد. در مردم

 (. 265است )رهبری به حاشیه رانده شده
مجموعه رهبری کننده سامانه وسائل ارتباط جمعی را در اختیار دارد.  ● 

بطور صوری، آزادی بیان وجود دارد. اما در واقع، مخالف منفی وسیله 
ای که انترنت است این ارتباط با جمهور مردم را ندارد. بنابر نظری، وسیله

است و بنابر نظر دیگری، از این را برای مخالف منفی پدید آوردهامکان 
است که بنابراین (. راستی این266تواند بهره کافی را ببرد )وسیله نیز نمی

حیاتند، هرگاه نیروی پیشنهاد کننده تغییر این حقوق را به  که حقوق ذاتی
کم مردم خاطر نشان و راه و روش زیستن حقوقمند را پیشنهاد کنند، دست

 توانند با جمهور مردم ارتباط برقرار کنند. در حقیقت،در دراز مدت می
شود، کلمه از آنجا که مجموعه رهبری کننده دارد عامل ضد تحول می● 

، بیشتر از گذشته بر زبان رهبری «توانیم تغییر بدهیممی»و جمله تغییر 
شوند. باوجود این، ترس از تغییر از امید به تغییر هنوز کنندگان جاری می

کار گردد، راهکه ترس زایل شود و امید برانگیختهتر است. برای آنبزرگ
تواند ی میکار را بیان استقالل و آزادجامع باید پیشنهاد کرد و این راه
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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.

ها، بدون از دست دادن داشتهاست که جامعه به یمن این اندیشه    
توانند از ، میو حقوق شهروندی و حقوق ملی ها، در حقوق انسان

ا ر شهروندان در منافع به توحید در حقوق بازآیند و جمهوری تضاد
پدیدآورند و در این جمهوری، هر شهروند در رهبری جامعه خویش 

 شرکت کند. 
بکار  سنجیدن وضعیت سامانه هر سازمانی و نقد آن می این ویژه گیها     
 آیند.

 
ها بر بخش اول که، در آن، تجربه سازمانهای سیاسی در دموکراسی      

های دهد  به یمن نقدها و  اصالحمطالعه شد، امکان می اصل انتخاب
نقصرهبری بیپیشنهادی، مطالعه رهبری در دموکراسی را پی بگیریم و 

 تری را پیشنهاد کنیم:
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 بخش دوم

 در

 شرکت شهروندان در رهبری

 
 

پردازد. گیرد: فصل اول به اشتراکها میاین بخش سه فصل را در بر می      
اند. در اینبدیهی است که اشتراکها در کتاب ارکان دموکراسی مطالعه شده

رهبری در دموکراسی است، بنابراین، جا، با توجه به آن رکن و رکنی که 
چند از ها، یکباتوجه به وضعیت سازمانهای سیاسی در دموکراسی

 شوند:اشتراکها از منظر رهبری در دموکراسی، نیز، خاطر  نشان می
 

 فصل اول در اشتراکها
 

 داری و اندیشه راهنما و هویت:الف. وطن
خواندم و دانستم مصاحبه ، «كتاب اولين رئيس جمهور»وقتى در       

در صاست، با ساختن معناى دلخواه خود، بقبوالند كه بنىشونده كوشيده
(، تعجب نكردم. زيرا اگر او 267« )خواهداسالم را براى ايران مى»

توانست از جماعتى باشد دانست، چگونه مىاسالم را مقدم بر ايران نمى
ل است. بخاطر اسالم، ايران گفتند: همه چيز فداى اسالم! اسالم اصكه مى

هم از بين برود، مهم نيست. به استناد اين قول ضد اسالمى بود كه جنگ 
كردند و در سود امريکا و اسرائيل و انگليس و در ساله را توجيه مى 8

 .دادندزيان مردم ايران و عراق و منطقه، ادامه مى
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 32اسالمى در صدر در انقالب شخصى به دروغ، مدعى شده بود بنى      
روغ كند. تا دنوشته است ايرانيت فقط در اسالم معنى پيدا مى 53شهريور 

آویزكردهشد که او اين دروغ را دستسال می 33او را سند آشکار کند، 
بود. در واقع، زور پرستانى از نوع او، وارونه سخن آقاى بهشتى را ساخته 

قائل  اسالميت بر ايرانيت صدر به تقدمدهند: بنىصدر نسبت مىو به بنى
 !است
است كه بر اصل ثنويت تك محورى كه اصل راهنماى و واقعيت این       

ا شود و يهر دو دسته زور پرست است، يا ايرانيت بر اسالميت مقدم مى
اسالميت بر ايرانيت. هر قدرت به اين تقدم نياز دارد. اين تقدم با زور 

به مشروعيت دارد. آن را يا بايد از  مدارى سازگار است. هر قدرتى نياز
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 

همچنان، اما  عدمى، پرده فريب دريده شد. با وجود اين، زورپرستان
د صدر را نقكنند. بجاى آنكه نظر بنىمأيوسانه، دروغ خويش را تكرار مى

كوشند بباوراند كه گويا يکى از دو معنى بيشتر وجود ندارد: كنند، هريك مى
يا اسالم بر ايران مقدم است و يا ايران بر اسالم مقدم است. آنها كه 

ر صدر جانبدار تقدم ايران بشوند بنىگويند اسالم مقدم است، مدعى مىمى
شوند ايران بر اسالم مقدم است، مدعى اسالم است. و آنها كه مدعى مى

 !داندصدر، اسالم را بر ايران مقدم مىشوند بنىمى
صدر و جعل قول، او را انديشه بنى قرار، اگر از راه سانسوربدین         

ترسند که آگاهى ند، نخست از آن مىكنطرفدار يکى از دو قول باطل مى
اعتبار فريب خوردگان از قول او، سحر آنها را باطل كند و دروغشان را بى

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 

 :انددرتهاى خارجى برده و ويران كردهتقدم، ايران را زير سلطه ق
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 و يك نوبت، بنام تقدم ايرانيت، در درون و بيرون مرزها، بنا را بر تضاد● 
، «موزانه مثبت»و «  چهار جنگ»تخاصم گذاشتند و به استناد وجود 

 .وابستگى به غرب  مسلط را توجيه كردند
اصم و تخ ن، بنا را بر تضاددر پى انقالب، بنام تقدم اسالميت، همچنا ●

هاى خصم در درون و بيرون مرزها گذاشتند. در درون، جامعه را به گروه
يکديگر تقسيم كردند و، با بيرون، بنابر تضاد و خصومت گشت. تكرار 

كردند. حاصل، ساله را با اسالم مقدم است، توجيه مى 8كنم كه جنگ 
جى و بيگانه شدن كامل اقتصاد ايران و تشديد وابستگى به قدرتهاى خار

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 

تر شوند؟ در ابستگى، بر دست و پاى او، محکمدست بدهد و بندهاى و
است كه هردو تقدم، قالبى و موجب حقيقت، تجربه بر ايرانيان مسلم كرده

ها اند اما، با وجود تجربه، تا دليل آن را ندانند، اين تقدمويرانى ايران شده
 .مانندهمچنان دست مايه زور پرستان مى

از جمله اين سه پرسش را پيش  ايرانيت مقدم است، چند پرسش،         
آورد: ايرانيت چيست؟ بر چه مقدم است؟ پاسخ پرسش دوم داده شدهمى

است: ما نخست ايرانى و آنگاه مسلمان يا مسيحى يا ماركسيست يا... 
هرگز  ،هستيم. اما ايرانيت چيست؟ اين پرسش، از زبان و قلم زورپرستان

توانست بيابد. زيرا تعريف است. نمىى باشد، نيافتهپاسخى كه مقدم بر باور
گيرند: هر دين خود باور است. در واقع، پرسش سوم را يکسره ناديده مى

يا مرامى يا بيان )گفتمان( استقالل و آزادى است و يا بيان قدرت. اگر 
كند دين يا مرام  بيان  استقالل و آزادى باشد، ايرانيت يك تعريف پيدا مى

خارج  يابد.دين يا مرام بيان قدرت شد، ايرانيت معنائى ضد آن را مىو اگر 
باورى  تواند بر هيچاز باور، ايرانيت قابل تعريف نيست و بنابراین، نمى



256 
 

ه اگر آگاگوئى خويش، بسا، آگاه نيست. مقدم باشد. زورپرست از تناقض
دانست كه تعريف كردن يعنى باور خویش را در باره موضوع بود مى

پس تقدم ايرانيت بر باور، بمعناى تقدم ايرانيت بر  عریف بیان کردن.ت
 .شود كه محال استتعريف ايرانيت مى

گويد: ايرانيت بر باور دينى و غير دينى مقدم است، پس وقتى مى        
خواهد، در باورى كه بنا دارد جانشين كند، تعريف گويد و میدروغ مى

، با شعار ايران مقدم خاطر بود كه پهلويهادینديگرى را به ايرانيت بدهد. ب
با  ،دادند كه به قول مخبرالسلطنه هدايتاست، تعريفى به ايرانيت مى

و ليبراليسم اقتصادى، در « تجدد»شد و از سازگار مى« تمدن بلوارى»
اد و استبدستاند زير سلطه )ايران(، تعريف مى -گر )غرب( روابط سلطه

تا مغز استخوان فرنگى شدن( را مشروع « )= تجدد»سياسى در خدمت 
استبداد سياه بر « ايران مقدم است»خاطر بود كه مدعيان گرداند. بدینمى

ها را از سر سال تمديد كردند، مانع 61را بمدت  قراركردند، قرارداد نفت
ا اد ایران، برداشتند، مغزهراه پيشروى سريع اقتصاد مسلط غرب در اقتص

ها و ثروتهاى طبيعى كشور را به غرب مسلط جارى ساختند و، دو و سرمايه
ق ، از موفو ديگرى در ملى كردن صنعت نفت نوبت، يکى در مشروطيت

ساالرى است، جلوگيرى كردند. و اينك شدن تجربه تجدد واقعى كه مردم
 !اندمشروطه خواه شده

آورد: اسالميت اسالم مقدم است نيز همان سه پرسش را پيش مى        
چيست؟ چرا بر ايرانيت مقدم است؟ استبداديان حاكم پاسخ پرسش دوم 

اند: اگر قرار باشد يکى از دو، اسالم يا ايران، از ميان برود، اين را داده
اما اسالم چيست كه موجوديتش ايران است كه بايد قربانى اسالم بگردد. 

ز به نيز هرگ تواند با موجوديت ايران در تعارض قرار بگيرد؟ مالتاريامى
شود به پرسش سومى پاسخ است. زيرا ناگزير مىاين پرسش پاسخ نداده

بگويد: اگر ايرانيتى هست پس تعريف دارد و اگر تعريفى دارد، پس باور 
ت پس يا اين تعريف در اسالم هست يا در اسالم است و اگر باور اس



257 
 

شود. اگر در اسالم هست، پس دوئيتى نيست و نيست و با آن سازگار نمى
ماند. اگر در اسالم، به وجود وطن مستقل و مردم مستقل و آزاد، بر جا مى

قرن، باورى كه با ايرانيت سازگار نيست،  34اسالم نيست، چگونه طى 
الم بر گويند اساست؟ بنابراين، وقتى استبداديان مى دين جمهور مردم بوده

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
كه او را از  قرار، اگر دين يا مرامى به انسانها پيشنهاد شودبدين          

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 

= هويت،  در رشد + وجدانهاى تاريخى و علمى و  اخالقی و همگانی
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 

ان ند. هر زمدادينى يا غير دينى است كه خود را بيان استقالل و آزادى مى
كه از طبيعت خويش كه بيان استقالل و با ايرانيت ناسازگار شد، یعنی این

است. بنابراين، آنها كه اسالم را آزادى است، بيگانه و بيان قدرت گشته
خواهند و خواهند. قدرت )= زور( را مىدانند، اسالم را نمىمقدم مى

 .ندكنبيان قدرت مى نخست اسالم را از خود بيگانه و
رو است كه قدرت است؟ از ايناما نياز به اين تقدم از چه رو       

استبدادى، در موقعيت زير سلطه، نياز به خنثى كردن نيروهاى محركه از 
و بر انگيختن موجهاى مهاجرت  راه تخريب و صدور )جنگ و صدور نفت

ا نيازمند قدرت مسلط كند و اين نياز قدرت رها( پيدا مىو فراراندن سرمایه
خارجى )فروش هرچه بيشتر + خريد اسلحه + گرفتن قرضه + پيش فروش 

 .گرداند+...( مى نفت + صدور استعدادها
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اينك كه روشن شد تقدم ايرانيت همانند تقدم اسالميت توان ايران          
 ايرانيت چيست وستاند، زير سلطه، تا رمق آخر مى -را، در روابط مسلط 

د و انچرا فصل مشترك همه طرزفكرهائى است كه در ايران پذيرفته شده
 شود. براىچرا تنها با استقالل و آزادى و رشد بر ميزان عدل سازگار مى

تعريف كردن ايرانيت، نخست تعريف باال از هويت را، به فهرست كردن 
سپس اين خاصه  دهم ودهند، بسط مىها كه ايرانيت را تشکيل مىخاصه

 :دهمرا، يکبار ديگر، بسط مى
 
ايست كه اين محيط را براى وطن محيط قابل زيست دائمى + جامعه . 3

 .كندزيست خود انتخاب مى
 
اى در محيط زيستى تشکيل شود، ناگزير، بايد محيط . براى آنكه جامعه2

زيست و محيط اجتماعى خالى از تضادهاى ناسازگار با حيات فردى و 
 جتماعى دائمى باشد. بنابراين،ا

 
باشد. چنانكه هم  . وطن آنجا است كه محيط عدم زور یا قلمرو الاكراه1

هاى ديگر امکان زندگى در در درون اصل بر صلح باشد و هم با جامعه
کم امکان دفاع از موجوديت )دو امکان: امکان صلح موجود باشد. دست
مند هستند وقتی حقوق جمعی و حقوق دم وطنطبيعى + امکانی که مر

خویش بمثابه انسان و شهروند و معنای زیست مستقل و آزاد در وطن را 
  .دانند( وجود داشته باشدمی
 
. وطن محيط امن و جائی است که، در آن، زندگى شفاف است. شفافيت 4

صفت همه فعاليتهاى حياتى انسان است وقتى تمامى اعضاى يك جامعه، 
ميزان عدل، استقالل و آزادى و امنيت دارند. به دیگر سخن، از حقوق بر 

 .شهروندی برخوردارند
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. وطن آنجاست كه بر ميزان عدل، اعضاى يك جامعه، به یمن فعاليتهاى 5

 .افزايندمستقل و آزاد خويش، بر امکانهاى يکديگر مى
ست. ذاتى ااى . بديهى است كه رابطه موجود زنده با محيط زيست، رابطه6

آورد. اما رابطه با وطن، تنها رابطه با زيرا قطع اين رابطه، مرگ در پى مى
و فضلهای خویش،  که انسان بتعداد استعدادهامحيط زيست نيست. چرا

گیرند که وطن فعاليتها دارد و اين فعاليتها در محيط زيستى انجام می
 است.است: وطن زادگاه فرهنگ و رشد آن

 :طلبدهاى زير رامىهاى باال و خاصهخاصه    
 
است كه هر اجتماعى نيازمند آن -. حيات دائمى در يك محيط طبيعى 7

عاليت ماند. فانسان مطمئن باشد حاصل فعاليتهايش براى نسلهاى بعد مى
حياتى، به زمان و مکان را نامحدود دانستن، نياز دارد. بنابراين، نظام 

بايد مساعد فعاليتهائى باشند كه نسلها از بطه با طبيعت مىاجتماعى و را
 .توانند آنها را پى بگيرند و حاصلشان را سرمایه رشد کنندپى يکديگر مى

 
ى كه اشود كه اصل بر توحيد باشد. در جامعه. كار جمعى وقتى ميسر مى8

جويند، تعاون، اعضاى جامعه و جامعه، متقابالً، از يکديگر هويت مى
شود. پس وطن آنجا است كه اهم، همبستگى و همکارى پايدار ميسر مىتف

توانند، بنحو پايدار با يکديگر كار كنند و ، به یمن فعاليتهاى انسانها مى
 حياتى خويش، بر امکانهاى يکديگر بیافزايند. بنابراين،

 
. تبعيضها مغاير عدل و مخل زندگى مستقل و آزاد تمامى اعضاى )خواه 3 

است و چه آنها كه از تبعيض زيان ه بسودشان تبعيض بر قرار شدهآنها ك
دارى ناسازگار هستند. بنابراين، اقتضاى بینند( يك جامعه و با وطنمى
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، ضاد، جبر، تايرانيت، نفى باورهاى مغاير عدل و تبعيض ساز )اصالت زور
 خصومت و...( است.

 
شوند، از رهگذار روابط قوا با بيرون در جامعه پيدا مى. تضادهایی كه 31

دارى شوند و عارضه ناسازگار با وطنو استقرار روابط قوا در درون پیدا می
است که باید با وطن رو،  بر اصل موازنه عدمیاز اينهمگان هستند. 

است وطن . بدین استقالل های دیگر رابطه برقرار کردهای جامعه
شود و، در آن، و تحول پذیر می سرزمین توحید اجتماعی، جامعه باز

 قرار،افتند. بدیندر رشد بکار می نیروهای محرکه
   

 هاو فضل اى از استعدادها. وطن آنجا است كه هر انسان، بمثابه مجموعه33
و برخوردار از حقوق، فعاليت حياتى مستقل و آزاد داشته باشد. در وطن 

در جامعهها هستند. ها عمل به حقمستقل و جامعه مستقل و آزاد، وظيفه
هائى كه مستقل و آزاد نيستند، انسانها، در وطن خويش، از وطن 

شوند. از بارزترين عالمتهاى اين محروميت، جدا شدن محروم مى
از حق و  قدرت فرموده گشتن تکلیفها و پيدا شدن  تكليف

 قرار،بدین .مصلحت، براى توجيه اطاعت امر زور است
 

تواند با جا است که قدرت محور زندگی نیست و انسان می. وطن آن32
های خویش از طبیعی و ساخته خویش، رابطه خود و با دیگری و با داشته

ها جز از کشور نتوانند با واقعیتمستقیم برقرار کند. هرگاه اعضای یک 
طریق قدرت رابطه برقرار کنند، آن کشور، بیشتر از سرزمین بیگانه، جهنم 

 شود:است. در حقیقت، بدون این رابطه، رشد انسان میسر نمیگشته
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جا است که فعالیتهای ویرانگر به صفر درصد و فعالیتهای . وطن آن31
در حد مطلوب  ولید نیروهای محرکهکنند. تسازنده به صد در صد میل می

 افتند. بنابراین،و این نیروها، همه در رشد، بکار می
 

هستند، در همه فعالیتها  . دانش و فن و هنر که در شمار نیروهای محرکه34
اخته، کنند و ظن و گمان و خرافه و عرف و عادتهای زور سکاربرد پیدا می

 سان،کنند. بدینمحل عمل پیدا نمی
 

هر تقدم بخشیدنی، تبعیض قائل شدنی است و الجرم به  .35
. زیرا تقدم بخشیدن بخشدبکاربردن قدرت )= زور( است که تقدم می

و یا... و یا علم، کاربردی  و یا اسالمیت و یا عدالت اجتماعی به ایرانیت
جز توجیه بکاربردن زور، ندارد و ممکن هم نیست که داشته باشد. پس، 

به سخن دیگر، وطن سرزمینی پس در وطن، نامحدودها حقوقها هستند. 
ای هم زیست حقوقمند را است که، در آن، هیچ محدودکننده

 قرار،بدینکند.  محدود نمی
 

کند و وندی خود خویشتن را رهبری می. وطن آنجا است که هر شهر36
 والیت با جمهور شهروندان است. و

 
نهایت خاطر که وطن است یعنی، درآن، زمان زندگی بی. وطن، بدین37

آیند(، پس، جائی است که است )محل زندگی نسلها است که از پی هم می
فردی و جمعی به حداکثر است. میزان این خودانگختیگی  خودانگیختگی

دهد اندازه رشد جمعی و فردی را در )= استقالل و آزادی( بدست می
 . واستقالل و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی
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، ها است و، بر اصل موازنه عدمی. بنابر این که هر وطنی بخشی از وطن38
کنند، خود تجزیه ناپذیر است و، در آن، مرزهای زور ساخته محدودش نمی

و نه  مرزهای قومی و مذهبی و ... وجود ندارد. بنابراین، نه حقوق انسان
حقوق جمعی انسانها و حقوق جانداران و طبیعت قابل تقدم و تأخر و نیز 

 تجزیه نیستند. و
 

جا که است که این حقوق قابل انتقال نیز نیستند. از آن جا. وطن آن33
داند و بدین انتقال است قدرت نه تنها حقوق که هر حقی را قابل انتقال می

شوند، اصل غیر قابل انتقال های اربابان و بردگان میها، جامعهکه جامعه
 هایها را رابطهمحل و  حقوق را با محل و رابطهبودن حق، قدرت را بی

 قرار،کند. بدینحق با حق می
 

شوند. چراکه ها میها و نیز دفعجا است که حقوق معیار جذب. وطن آن21
شوند. این ویژگی، در رابطه های زور به معیار حق قابل دفع میزور و ساخته

که کند. توضیح اینهای دیگر است که بیشترین کاربرد را پیدا میبا جامعه
دهد. های زور را به خود راه نمیحقوقمند، فرآورده جامعه مستقل و آزاد و

ها و اطالعها و هنرها و دانشدر عوض، بروی جریانانهای اندیشه
های فرهنگهای استقالل و آزادی باز است. ها و نیز فرآورده

های قدرت نیاز به بکار بردن دانستنی است که دفع کردن فرآورده
ندارد، نیاز به عمل به حق و دفاع از  زور ندارد. پس نیاز به سانسور

 .حق دارد
     
. وطن سرای امید و شادی و شجاعت است. امیدو شادی و شجاعت 23

ذاتی حیات حقوقمند هستند. حقوق معنوی انسان هستند. پس سرزمین 
قرار، ناامیدی و غم و ترس، سرزمین در تصرف قدرت ویرانگر است. بدین

و شادی و شجاعت در ابتکار و ابداع و خلق و ورود در ابتال، میزان امید 
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کند میزان عدم کاربرد قدرت )=زور( در اداره جامعه و میزان معلوم می
 قرار،یگانه و یا بیگانه بودن با وطن خویش را و میزان رشد را. بدین

 
ای است که ساکن آن با آن رابطه مستقیم دارد. وقتی این . وطن خانه22

کند و بیگانه نیز هست. ه مستقیم نیست، آدمی احساس بیگانگی میرابط
که زندگی کننده در کشور دیگر، با آن رابطه مستقیم ندارد. از طریق چنان

دهد. اجاره نشین نیز با دستگاهی ر ابطه دارد که به او اجازه زندگی می
 بکاراین ویژگی بس مهم کند. خانه از طریق مالک خانه رابطه برقرار می

آید که هر قانون و قاعده و عرف و سنتی با آن سنجیده شود. آن می
شود که که کمتر اختاللی در این رابطه پدید نیاورند. یادآور میتا

 کنند.ها، این رابطه را غیر مستقیم میتقدم بخشیدن
  

ش فرمای»جا است که دلیل حقانیت گفتار و یا کرداری نه . وطن آن21
است. به سخن دیگر، براین، نه بیرون از آن که در خود آن، بنا«قدرتمدار

سان، جز راستی و حق در پندار و گفتار و کردار، محل عمل ندارد. بدین
معیارهای وجدان اخالقی یکسره حقوق و راست پنداری و راست گفتاری 

 و راست کرداری. و
 

ور آورد. غناى شعهاى باال، فرهنگ و شعور جمعى بوجود مى. خاصه24
تاريخى بيانگر زيست تاريخى هر جامعه در استقالل و آزادی و زالل بودن 

)ميزان همگانی بودن این وجدان و سیراب شدنش از سه  وجدان همگانی
وجدان دیگر، میزان برخورداری مردم یک کشور از حقوق خویش بمثابه 

انگر زيست جامعه انسان و شهروند و رعایت شدن حقوق جمعی است( بي
در استقالل و آزادى و وسعت وجدان علمى و هنرى جامعه ترجمان ميزان 

  .رشد هر جامعه است
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هاى باال پيدا قرار، هويتى كه جامعه و اعضاى آن، به یمن خاصهبدين     
ها، بر اصل شود. اين خاصهكنند، هويت ايرانى و ايرانيت خوانده مىمى

مستقل و آزاد و جامع در وطن مستقل را  موازنه عدمى، هویت انسان
شدن  ها و در كار آمدن زور و اصل راهنماسازند. دور شدن از اين ویژگیمى

 :گردانندپذير مىثنويت، اين هويت را آسيب
یات ذاتى ح ام كه حقوق انسانپيش از اين و به تفصيل، توضيح داده      
ستند. بنابراين، هر دينى كه بيان استقالل و آزادى باشد، در برگيرنده او ه

دين يك یادآوری و  شود.حقوق و روش برخوردارى هر انسان از آن مى
هشدار همه روزه است به انسان كه كمال زندگى به برخوردارى از 

 اىتمامى حقوق به كمال است. هر انسان، وقتى، با انجام مجموعه
و فقضلهای خویش،  ها، از رهگذر فعالیتهای استعدادهااز انواع كار

كند كه تمامى حقوق خويش را در لحظه به لحظه جامعيت پيدا مى
زندگى، بکار برد. دينِ استقالل و آزادى و حقوق آن دين است كه 
بهترين روش برخوردار شدن از حقوق را در اختيار انسان بگذارد. 

شويم كه الف. هر حقى ذاتى ما است يم، مطمئن مىهرگاه تجربه كن
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، 

زاع شويم كه ندهيم، متوجه مىوقتى اين تجربه را انجام مىكند. ميسر مى
است، فريبى است كه ن  يافته ى كه در تاريخ جریادينى و مرامى، به ترتيب

است. در حقيقت، اگر بگوئيم دين بر انسانيت از قدرت باوری خورده
انسان مقدم است و اين انسان است كه به خاطر دين بايد بميرد، دين را 

چرا .ايمبرخوردارى از آنها، نفى كرده بمثابه بيان حقوق و بهترين روش
 که

=  3+  2. حقوق ذاتى انسان هستند  و 2. دين بيان حقوق است و 3
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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ايم. به سخن ديگر، دين وقتى بيان خالى و حيات او را نفى كرده
گردد، وجدان وقتى بيان حقوق می شود واستقالل و آزادى می

 .شودبيدار انسان و بهترين روش در اختيار او می
تكرار كنيم كه زندگى موجود زنده )حق حيات( از محيط زيست او       

از امکانهاى برخوردارى از آنها  جدا كردنى نيست. بنابراين، حقوق انسان
فعاليت دارد. اگر محيط طبيعى و  ناپذير هستند. آدمى انواعجدائى

اجتماعى امکانهاى اين فعاليتها را در اختيار اعضاى جامعه قرار ندهند، 
که هر حقى با امکانى همراه شود. چراكسى به انجام اين فعاليتها توانا نمى

بدیناست. سلب هر امکان ناممکن كردن برخوردارى از يك حق است. 
قوق ديگر نيست بلکه نخست، قرار، وطن دارى حقى در رديف ح

مجموع امکانهاى همراه حقوق است. به سخن ديگر، محروم شدن 
سان، اگر وطن . بديناز وطن، محروم شدن از تمامى حقوق است

ها بود كه هست، در دين استقالل و ناپذير از حقمجموع امکانهاى جدائى
 .قلم نيايند توانستند ارزشهای اول بهآزادى، این دو حق و دیگر حقوق نمی

دهد جامعه تشکيل بدهند. به يمن سپس، وطن به انسانها امکان مى       
سازند و با كنند، فرهنگ مىها تاريخ  پيدا مىوجود وطن است كه جامعه

شوند. وجدانهاى تاريخى و علمى و اخالقی و همگانی فرهنگ مى
جامعه  كنند. اعضاى جامعه، هر يك ازجويند. هويت جمعى پيدا مىمى

بخشند. چگونه ممکن گيرند و بکار خويش، به آن هويت مىهويت مى
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
انسانها از حقوق خويش خالصه و هنوز، كار وطن در برخوردار كردن       
 :شودنمى

انسان وقتى آزاد است كه با خود يگانه است. اندازه يگانگى با خود،  ●
 دهد. به يمن وطن دارى؛درجه آزادى هر انسان را بدست مى
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  گير است؛انسان مستقل و آزاد، بطور خود جوش، عاشق و انس● 
 شد است؛انسان آزاد از روابط قوا، بطور خود جوش، در ر● 
كه در استقالل و آزادى، در عشق و دوستى، در رشد، زندگى انسانى●

كند، بطور خود جوش، امنيت خاطر، اعتماد به نفس دارد. او به ديگرى مى
 و دیگری به او نیز اعتماد دارد؛

شوند. هر انسان مستقل و آزاد، استعدادهايش، خودجوش، فعال مى● 
زانى تر. تكرار كنم كه شفافيت ميشفافاندازه جامعيت فعاليتها بيشتر، 

شود و هم است كه بدان، هم اندازه استقالل و آزادى انسان سنجيده مى
 اندازه بکار انداختن استعدادهاى و فضلهای او؛

انسان  مستقل و آزاد، عاشق، رشيد، جامع، و خود انگیخته، مخالف ● 
 او بر قرار شود؛« به سود»تبعيض است. حتى اگر 

حظه به لحظه زندگى تذكار است به انسانها كه زندگى در استقالل و در ل● 
آزادى، در عشق، در رشد، در شفافيت، بر ميزان عدل، بدون وطن مستقل 

شود و استقالل و جاست كه وطن به استقالل وطن مىميسر نيست. از این
 .ناپذير استآزادى انسان از استقالل وطن او، جدائى

رسيم كه جدائى ناپذيرى وطن از باور، اين واقعيت باز مىجا، به در این     
خواند و جدائى وطن از باور، با استقالل وطن و استقالل و آزادى انسان مى

پذيرى سازگار است. در حقيقت، كسى كه به ضرورت، با استبداد و سلطه
گويد ايرانيت مقدم است، در واقع، وطن را از حقوق و انسان صاحب مى

كند. اما همانطور كند. با اين جدا كردن، زور را موجه مىا مىهويت، جد
آيد، انسان از حقوق و... و در واقع، از وطن كه ديديم، زور كه در كار مى

شود. قدرتى كه به زور مردم را از حقوق و فعاليتهاشان، بنابراين، محروم مى
اى بيگانه قدرته كند، براى آنكه بر پا بماند، بناگزير بااز وطنشان محروم مى

كند. در حقيقت، تا اين روابط برقرار زير سلطه بر قرار مى -روابط مسلط 
كند. از نشوند، تقدم بخشيدن به ايرانيت و يا دين )يا مرام( محل پيدا نمى

رو است كه در قرن بيستم، هر دو دسته، هم آنها كه ايران را  بر اسالم اين
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م آنها كه اسالم يا ماركسيسم را مقدم )و ديگر باورها( مقدم خواندند و ه
شمردند، مستبدهاى خائن به ايران و متجاوز به حقوق مردم ايران شدند و 

 مردم را در وطن خويش از آن محروم كردند. 
كند. انسان رشد ياب، بطور خود جوش، نيروهاى محركه را ايجاد مى● 

بکار گرفته شوند و در جريان رشد اين نيروها، بدون وطن، توليد نمى
شوند.  در رابطه مستمر با واقعيتهاى محيط زيست است كه، براى نمى

دون كنند. بشوند و زمان به زمان، تكامل پيدا مىمثال، دانش و فن پيدا مى
د توانتماس مستقیم و دائمى با واقعيتهاى محيط زيست، انسان نمى

ن را دائمى استعدادهاى و فضلهای خود را فعال كند و بدون زمان و مکا
تواند تماسى را برقرار كند كه فرض كردن، انسان با واقعيتها نمى

كنند. به يمن وجود وطن، هر استعدادهاى علم و هنر و خلق را فعال مى
آمد، ادامه داند كه فعاليتهاى حياتى او را نسلها كه از پى خواهندانسانى مى

شوند اى مىم پيوستهداد. پس به وطن است كه فعاليتها مجموعه بهخواهند
فرهنگى كه جامعه مستقل و آزاد در وطن خوانيم. كه فرهنگ مى

كند. فرهنگ جامعه قدرت مستقل، آينده را، پيشاپيش، تدارك مى
 :كاهدكند و از امکانهاى نسل آينده مىمدار، آينده را پيش خور مى

د و نآورفعاليتهاى گوناگون اعضاى جامعه نيروهاى محركه را پديد مى● 
سازند. بدون وطن، نيروهاى اين نيروهاى محركه امکانها را بيشتر مى

شوند. بدون وطن مستقل و مردم محركه، باكار جمعى يك جامعه ايجاد نمى
ها افتند و بر ساختهمستقل و آزاد، اين نيروها در ساختن بکار نمى

بخشند. ىكنند و به آهنگش شتاب نمافزايند و ميزان رشد را بيشتر نمىنمى
قرار، اندازه تخريب نيروهاى محركه، اندازه محروميت هرجامعه را از بدین

 دهند. و نيز،وطن بدست مى
اندازه توليد نيروهاى محركه )جمعيت با فرهنگ، دانش و فن، سرمايه ● 

و...( ضريب همبستگى يك جامعه، وسعت همکارى و تعاون آن، به سخن 
 دهد. به سخن روشن،در جامعه را بدست مى ديگر، توحيد يا تضاد
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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 

 .كنندتر مىراى يکديگر گسترده و گستردهدهند و عرصه زندگى را بمى
وطن دارى يافتن همه صفتهاست كه بر شمردم و ايرانيت جستن اين  ●

ها و وطن دوستى، وطن را آبادان كردن و با غنى كردن فرهنگ، آن خاصه
 :استگرداندن و بيشتر از اين را فراخناى الاكراه

 
حدها رها است. بنابراين، هنر كه به یمن . به وطن است كه آدمى از جبر 3

خلق يك اثر، از محدوده زمان و مکان بيرون رفتن است، در وطن ميسر 
قرار، فقر هنرى يك جامعه گزارشگر از دست رفتن استقالل شود. بدینمى

وطن و استقالل و آزادى انسان است. بدون وطن، يك بعد از بعدهاى 
 .مانداد هنر سازی او، از كار باز مىانسان، بعد هنرمندی و بدان استعد

 
طلبد. ديديم در . عشق ورزيدن، محيط انس و محيط انس، وطن امن مى2

تواند يگانگى بجويد. اما عشق وطن است كه آدمى با خود و با ديگرى، مى
جاست كه نه تنها آيد. از ایننهايت، به تصور نيز نمىبدون زمان و مکان بى

ناپذير است، وطن طن حضور دارد و از آن جدائىدر هر عشقى، عشق به و
مزرعه عشق نيز هست. انسان بريده از وطن، حقوق خويش و خود و عشق 

 .شودكند، برده زور و موجود نگون بختى مىرا گم مى
 
. مديريت هائى وجود دارند كه  شركت در آنها عمومى است. همه نيز 1

و  و همبستگى با یکدیگرورزی و لطف کردن به یکدیگر مشاركت را انس
كنند. در اين مديريتها، شمارند و از آن استقبال مىموجب مزيد دوستى مى

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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دعاى واليت از نوع مطلقه و غير ها، هيچکس انوع است. در اين مديريت
ا، هقرار، تا وقتى پاى زور به ميان نيامده، در جامعه. بدینكندآن نمى

، از راه مشاركت، بر اصل توحيد، وجود دارد. شهروندان جمهوری
ها، بخصوص است كه در قلمرو مديريتعالمت رشد يك جامعه يکى اين

 و مديريتهاى سياسى و اقتصادى نيز، زور كه مانع توحيد و عامل تضاد
شود، از ميان بر خيزد. تجربه تاريخ اين درس را آموخته است تخاصم مى

است كه اگر وطن در روابط و دليل آن نيز، چند نوبت، موضوع بحث شده
ر كند و دمى قوا با كشورهاى ديگر قرار نگيرد، ميزان زور ميل به صفر

دهد. هر قدرتى، به ضرورت، روابط داخلى، نقش خويش را از دست مى
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 

ها د شدن و فعاليتبر ميزان رشد و بکار انداختن نيروهاى محركه در نيرومن
توان، بر ميزان عدل، انجام دادن، در يك كالم، با موازنه عدمى را، تا مى

يم كه رسشود. يکبار ديگر، به اين نتيجه مىكردن، ميسر مى را اصل راهنما
اگر بنا باشد، در جامعه، از بار زور در روابط فرد با فرد بکاهيم، نياز به 

دارى و در وطن است كه استعداد رهبرى هر اريم. به وطنوطن مستقل د
شکفد و مشاركت انسانهاى مستقل و آزاد در اداره امور عضو جامعه مى

 .آوردخويش، جامعه مستقل و آزاد و پيشرو را پديد مى
 
دازد، پراى كه در آدمى، به اقتصاد مىام كه قوه. پيش از اين توضيح داده4

اي است كه هريك از استعدادهاى ان و مکان بگونهكار طبيعيش، تنظيم زم
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، 

قرار، توان تنظيم كرد. بدینفعاليتها، حتى فعاليتهاى كوتاه مدت را نمى
ی سامان بخشیدن به فعاليتهای انسانها)زمان و مکانى كه به اقتصاد بمعنا

ود، كنند(، بنوبه خهريك از فعاليتهاى ششگانه انسان اختصاص پيدا مى
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کند اندازه استقالل كشور و استقالل و آزادى اعضاى جامعه را. تعیین می
 هاى كه بر فعاليتهاى روزانسابقهبه جامعه امروز ايران بنگريم و آشفتگى بى

هر عضو جامعه حاكم است و محروميتى را ببينيم كه اعضاى جامعه از 
يد دارند تا ترد و فضلها انجام مستقل و آزاد فعاليتهاى در خور استعدادها

نكنيم ميان استقالل ايران و استقالل و آزادى ايرانيان و ميان استقالل و 
نظم و بىآزادى و فعاليتهاى سامانمند، رابطه مستقيم وجود دارد. از بى

 :ترين فعاليتها، فعاليتهاى تعليم و تربيت هستندهدف شده
 
دستگاههاى تعليم و بنابر نيازهاشان، « ساالرى». در جهان امروز، چند 5

ساالرى، ساالرى، حزب ساالری  و دولتاند: سرمايهتربيت ايجاد كرده
ساالرى و... ميلياردها ساالرى، اطالعاتساالرى، علمساالرى، هنردين

آيند، از دستگاه تعليم و تربيت، نمى« ساالريها»انسان را كه بکار اين 
  .دهنداندازند و يا به آن راه نمىبيرون مى

امروز، ميلياردها انسان، حتى يك كار از مجموع كارها را نيز          
كنيم كه در آن، نزديك دهند. در جهانى زندگى مىخودانگیخته انجام نمى
از امکانها و  است. زيرا حقوق انسانوطن گشتهبه تمامى انسانيت، بى

. انسانها از استقالل و آزادى استعدادهاو فضلهای انسان برخوردار نيستند
اد اند.اگر انسانها آزگوناگون شده« ساالريهاى»خويش غافل گشته و آلت 

كنند. استعدادهاو باشند، در وطن مستقل، بطور خودجوش، رشد مى
، كنند كه با یافتنشفضلهاى هر انسان، تعليم و تربيتى را ايجاب مى

آن،  اى كه درانجام دهند. جامعه توانند فعاليتهاى گوناگون را، به كمال،مى
هر انسان، فراخور استعدادهايش، از امکانها تعليم و تربيت برخوردار است 

و فضلهای اعضاى جامعه  و چند و چون نظام تعليم و تربيت را استعدادها
اي است كه همه اعضاى آن وطن كنند، جامعهتعيين مى« ساالريها»و نه 
 .دارند
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ها، از جمله دو استقالل و . پيش از اين دانستيم كه استقاللها و آزادی6
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 

ند، هرگز ز كنتوانند بسته يا بافضاى استقالل و آزادى را خود هستند كه مى
گر بدانند اند، اشوند. امروز هم كه گرفتار استبداد شدهگرفتار استبداد نمى

 شود وخود بايد اين فضا را باز كنند، فضاى استقالل و آزادى باز مى
خيزد. و وقتى هردو استقالل و آزادى در انسانند، استبداد نيز از ميان بر مى

انها با محيط زيست دائمى و جامعه اي است كه انسدارى نيز رابطهپس وطن
شود جا، باور سازگار با ايرانيت، باورى مىكنند. از اینخويش بر قرار مى

ه شود برهد. يك هشدار دائمى مىكه انسان را از بند دوگانگى با وطن مى
است: به وطن انسان كه وطن محيط زيست دائمى تنها نيست. بيشتر از آن

گاهى را پيدا مىاست كه هر انسان، اين خو كند كه بدو، به وطن، فضاى دآ
كند. بدون حضور وطن در ذهن، مى كران الاكراهفعاليتهاى خويش را بى

قرار، رابطه تواند فراخناى خويش را الاكراه بگرداند. بدینانديشه نمى
انسان با وطن، انعكاسى از رابطه با خويشست، انعكاسى از زيست عقل 

دوستى از توان فهميد چرا وطنجا مىاز اینكران الاكراه است.بىدر 
 .ناپذير استشعور به استقالل و آزادى خويش جدائى

قرار، زور پرستان، بهمان اندازه كه در دركات زور پرستى سقوط بدين     
زيرا آگاهى شوند. جز اين نيز ممکن نيست. وطن نيز مىكنند، بیمى

آزادى خويش، به حضور وطن در ذهن نياز  مداوم از استقالل و
دارد. جانشين آزادى كردن زور، بدون حذف حضور وطن غير 

شوند و آسان وطن مىبی رو است كه زورپرستانممکن است. از اين
 .گذارندوطن را به خريد و فروش مى

اى به يابند هر موجود زندهها در مىو بر اصل موازنه عدمى، انسان        
يابند اگر بخواهند در وطنهاى مستقل خويش، مستقل وطن نياز دارد. در مى

هارابطه قوا نباشد و همکارى در عمران و آزاد زندگى كنند، بايد ميان جامعه
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هر  های روي زمین باشد. بدين همکارى،طبيعت و رشد جمهور انسان
يابد كه جهان است. آن نظام جهانى كه جهان را تر مىباوطنى وطنى بزرگ

دهد هويت گرداند و به هرجامعه امکان مىوطن انسانهاى مستقل و آزاد مى
كند، براين خاص خويش را با هويت ديگرش، در مقام شهروند جهان، غنى

 است:اصل بنا کردنی
را قومها و ملتها گردانيدم تا  انسانها را زن و مرد آفريدم آنها»     

  .«ترين شما استترين شما، با تقوىهويت يابند. با كرامت
، دربهاى كليساها و «شوروى»به روسيه  بهنگام حمله آلمان        

در ارزيابى اين رويداد، نوشته عبادتگاهها را بروى مردم گشودند. چرچيل
لحظاتى وجوددارند كه، در آنها، دولت كمونيستى نيز به است: در زندگى، 

ه ها كبرد )نقل به مضمون(. اما در حقيقت، به تاريخ جامعهخدا پناه مى
شدهبينى در همه جا، وطن پاك و سرزمين خدا خوانده مىرجوع كنى، مى

ار آيد. آيد، كه زور در كاست. به ترتيبى كه ديديم، تنها وقتى حد بميان مى
قرار، جويد. بدينر وطن است كه آدمى با خود و با هستى يگانگى مىو د

تصور وطن بدون تصور استقالل و آزادى  ميسر نيست و استقالل و آزادى 
، در وطن است كه آدمى در زمان به زبان آزادیوطن ناممکن است. بی

 .زيدو مکان نامحدود، در خدا، مستقل وآزاد مى
 تواند با ویژگیهایقرار، سازمان سياسى در خور اين عنوان نه مىبدین        

تواند مرامى را داشته داری، خوانائی نجوید و نه مىايرانيت و وطن و وطن
 و تواند، در آنچه به حقوق ملیباشد كه با ايرانيت سازگار نباشد. نه مى

جوید، به تمامى مردم ايران تعلق نداشته باشد. حقوق شهروندی ربط می
روشن بخواهى، نيروى سياسى آن نيروئى است كه جز در وطن و در مردم 

رجوع مستقيم و غير مستقيم به قدرت وطن، تكيه گاهى نداشته باشد. 
خارجى، در امور داخلى انكار استقالل وطن و بيانگر زورپرستى 

ش جنگ روشن است، زورپرستى و . امروز، در هركجاى جهان كه آتاست
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 
اند، بخواهند حلقه محاصره اى كه به مبارزه با استبداد برخاستهآزاده

ز جمله از ابهام رابطه دين و مرام با استبداديان را پاره كنند، بايد خود ا
دوستى بدر آيند و جامعه را از ابهامى رها كنند كه يك قرن وطن و وطن

توانند، تجربه و تجربه است. تا مىفرصت را از دست مردم ايران بدر برده
وابسته، دين يا مرام را بر  را تكرار كنند تا مطمئن شوند جز زورپرستان

كه مطمئن شدند، اگر به شمارند. پس از آنرانيت و يا بعكس، مقدم نمىاي
شوند. اسالم باور دارند، درپى بازيافتن اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی 

و اگر به دين يا مرام ديگرى باور دارند كه بيانگر ايرانيت نيست، در از 
ن كنند: آن را بيا خود بيگانه بودن آن ترديد نكنند. آن را با خود يگانه

)گفتمان( استقالل و آزادى بگردانند. وقتى مردم كشور مطمئن شدند دين 
بیان استقالل آزادى و روش مستقل وآزاد زيستن در وطن مستقل است، 

تقالل كند بلکه اسشود. در آن،نه تنها قهر نقشى پيدا نمىمى جنبش همگانی
زدائى، با سرعتى كه در تصور نگنجد، باز تو آزادى را، از راه خشون

 .خواهند جست
 

 :ب. شفافیت و زبان آزادی
است. فقیه از انقالب پديد نيامده در مثال ایران، رژيم والیت مطلقه        

از ساختهاى اجتماعى و ذهنى و ساخت روابط با قدرتهای خارجى و به 
ابهامهاى موجود در مجموعه عوامل و واقعیتهای سازنده خصوص 

است. اين ساختها گرچه در حال ويرانى بودند و ويران انقالب، پدید آمده
اند در برابر انقالب مقاومت توانستهشوند اما هنوز مىاند و ويران مىشده
 و مقاومت کردند.  كنند

شودكه، ابهامهائى میسر نمیتجربه را در نيمه رها نكردن، جز به رفع         
كنند و به تغيير دادن ساختهاى استبداد ساز موفق بدانها، مردم تغيير مى

ازم، پردام و هنوز و باز مىشوند. پس اگر پيوسته به اين مهم پرداختهمى
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يمن كه پيروزى تجربه در گرو ابهام زدائيها است. امروز، بهاستبخاطر اين
ساالر، به ميزانى كه از ابهامها كاسته شدهمكوشش مستمر تمايلهاى مرد

بدررفته و در دست تمايلهاى  است، ابتكار عمل از دست مثلث زورپرست
است و است. از جمله اين ابهامها كه زدوده شدهساالر قرار گرفتهمردم

همچنان بايد زدوده شود، هويت نيروى مخالف است. در این قسمت، 
 کنیم:های زیرا مطالعه میابهام

  
 :. ابهام زدائی از هدف3  

ها های ساختهاى اجتماعى و ذهنى استبداد، يکى اسطورهاز فرآورده        
كه بسيارى آنها را واقعيتهائى مسلم -ها هستند. از ساختن اسطوره

قدرت را هدف مبارزه سياسى و هر فعاليتی، کردن است. در   -انگارند مى
شود، از آنجا ایران، در آنچه به استقرار دولت والیت فقیه مربوط میتجربه 

خواهند دست مالیان را از قدرت پندارد، مخالفان رژيم مىكه جامعه می
كنند و خود جانشينش بگردند، محل براى ايجاد ترس وجود دارد. كوتاه

و  واهد اسالمخكند كه نيروى جانشين مىدستگاه تبليغاتی جبار تبلیغ مى
روحانيت را از ميان بردارد. آن پندار و این ترس، از وجود ابهام در هدف 

  گیرند.مایه می
ابهام در هدف، موجب ابهام در هويت نيروى مخالف و ابهام در         

است. راست بخواهى، اين ابهامها انديشه راهنما و ابهام در روش نيز شده
 .گيرنداز يکديگر مايه مى

روزى و شکست هر سه انقالب، دين نقش اول را بازى كردهدر پي        
كوشم براى اين پرسشها پاسخ اين، در رفع ابهامها، نخست مىبراست. بنا

اگر هدف مبارزه رسيدن به قدرت و اداره آن باشد و قدرت  -بجويم: الف 
از  - 2دين را از سياست و  - 3توان را هم همان دولت بشماريم، آيا مى

ها و مرامها از دولت، آيا جدا كردن دين - 1قدرت( جدا كرد؟ و  دولت )=
آورد يا خير؟ با بر فرض امکان، ابهام را رفع و امنيت خاطر را بوجود مى
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جا، از اند، در اینها در ارکان دموکراسی پاسخ جستهکه این پرسشآن
 دهم:دیدگاه رهبری در دموکراسی به آنها پاسخ می

   
 :آزادى را هدف بگردانيم؟اگر استقالل و 

قرار، چاره جز اين نيست كه هدف را تغيير دهيم. وقتى از بدين         
تواند باشد؟ از غفتلى كه پرسيم: اگر هدف قدرت نباشد، چه میخود مى

يابيم که ايم، سخت يکه خواهيم خورد. زيرا، درجا، در مىدر آن بوده
)= استقالل و آزادى( ذاتى هستى است و هست. قدرت  خودانگیختگی

خواهيم از خود دارد. تا آنجا كه وقتى مى)= زور( ما را از آن غافل نگاه مى
گوئيم نبود زور، نبود اكراه و...، به خود ايراد بپرسيم آزادى چيست و مى

كه گيريم كه پس آزادى همواره نبود چيزى است. غافل از اینفلسفى مى
پرده غفلت ما از آزادى است.در حقیقت، چون غفلت از « چيز»

بمثابه استقالل و آزادی، همگانی است، هرگاه بگوئی  خودانگیختگی
حالت استقالل و آزادی است و  آزادی با استقالل همراه و خودانگیختگی

است و حالت فطری گیختگیانسان مستقل و آزاد، انسانی در حالت خودان
شود. عقل خوگرفته به حالت استقالل و آزادی است، آسان پذیرفته نمی

شود. از فطری وخود داشته آسان دمساز نمی قدرت، با این خودانگیختگی
رو، آزادی را، به آن ویژگی به یادها آورده اند که در ذهن همگان حضور این

گوئيم قدرت هدف نيست، خود قرار، وقتی مید زور.  بدیندائمی دارد: نبو
شود. وقتى استقالل و آزادى هدف به خود، استقالل و آزادى هدف مى

شود، سياست روش باز جستن استقالل وآزادى و زيستن و رشد كردن مى
هر دين یا مرامى كه دين و مرام استقالل و جوید. در آن تعریف می

ود، ش، نه تنها از دولت بمثابه قدرت جدا مىآزادى باشد و يا بگردد
 :گرددبلکه روش جامعه مدنى در حل چهار مشکل اساسى مى

يم خوانهاى آزاد مىتوسعه روابطى كه روابط قوا نيستند و آنها را رابطه● 
  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 ● 
ساالر هستند، اشتراك پيدا هاى بناى نظام مردمارزشها و اصولى كه پايه

ساالر است. بر اين یابد و آن صفت مردمكنند. دولت تنها يك صفت میمى
سر ساالر مياصول و ارزشها، تدوين قانون اساسى و استقرار رژيم مردم

شود و ساالرى تدوين مىشود. قانون اساسى، بر اصول راهنماى مردممى
و ارزشهائى در  و جانداران و طبيعت و حقوق ملی تصديق حقوق انسان

خور زيست در استقالل و آزادى و رشد است. اين قانون، در واقع، مشترك 
ساالر، زادى است. بديهى است در نظام مردمدينها و مرامهاى استقالل و آ

كند كه اكثريت و اقلیت جامعه ، به اشتراک، حکومت صفتى را پيدا مى
 .دهندبه آن مى

هم اكنون، در نظامهاى سرمايه دارى ليبرال، سازگار كردن آزادى و ● 
دانند. زيرا آزادى را قدرت )توانائى + زور( برابرى را غير ممکن مى

ند. با وجود اين تعريف، اگر بخواهند قدرت همه را برابر كنتعريف مى
كنند، آزادى را بايد محدود كنند. اگر آزادى  را محدود كنند، جريان رشد 

شود و به جاى عدالت، ستم اجتماعى حاكم كند و چه بسا متوقف مى
است ساالرى نظامى شدهاند و مردماست كه به آزادى تقدم دادهشود. اينمى

است. گروه بنديها، منافع بنا گشته آن، حاكميت مردم بر اصل تضادكه، در
گروه بنديهائى هستند كه گروههاى مختلف اجتماعى، بر پايه منافع 

است كه از راه مبارزه گروه اند. عدالت هدفى گشتهخويش، ايجاد كرده
 .شودر مىابنديها با يکديگر، با بدست آوردن سهمى بيشتر از منافع، بر قر

است كه به تدريج، حزبهاى سياسى رسيدن به قدرت و يك علت اين     
اند. مرامها، ايدئولوژى انديشه راهنما و روشى كردهاداره آن را هدف

اند براى رسيدن به قدرت و اداره آن. بحث پيرامون موضوعهائى از شده
، «آزادى چيست؟»، «استقالل چیست؟»، «حق چيست؟»اين نوع، 
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، «نيروى مخالف كيست؟»، «عدالت چيست؟»، «رشد چيست؟ »
 ، اخالق«فرهنگ استقالل و آزادی چيست؟»، «فرهنگ چيست؟»

كه در است. به همان ترتيبو...، متروك گشته« استقالل و آزادی چیست؟
اند، بحث از روشهاى ها ترك گفته شدهكشورهاى ما، بحث از اين مقوله

است. درت و جانشين قدرت حاكم گشتن، بحث اصلى گشتهدستيابى به ق
 .گیردهرچند اين بحث نيز آزادانه انجام نمی

كه استفاده انسانها از آن، نه تنها استهاى حق، يکى ايناما از خاصه      
يز كند، بلکه آن را گسترده نقلمرو پندار و گفتار و کردار آنها را تنگ نمى

كند. بنابراين، آن تعريف از آزادى حق است كه استفاده هر فرد از مى
 حال اگر بهتر شدن قلمرو آزادى ديگرى بگردد. آزادى، موجب گسترده

كند، بر قرار ن نداشته باشد و رابطه قوا هر فعاليتى كه نياز به زور
صفت آزاد بدهيم، در آنچه به دو محيط اجتماعى و طبيعى مربوط 

شود. اين معنى از )آزادى منفى( مى شود، آزادى همان الاكراهمى
شود و عدالت، بمثابه میزان سنجش آزادى، با برابرى سازگار مى

نمی مگان در زیست در الاکراه، نه تنها با آزادی تضادبرابری ه
 گردد.جوید که میزان برخورداری از آن نیز می

آزادى با عدالت )= برابرى  با اين تعريف، افزون بر حل شدن تضاد       
رى تدر زیست در الاکراه، و نیز، حالت خود انگیختگی(، مشکل بزرگ

كند: بر اصل موازنه عدمى، در دموکراسی، علم و خرد پيدا مىحل راه
خاطر بود كه، در بيان گردد.  بدينجانشين منافع، در ايجاد اكثريت، مى

واليت با جمهور »، «حاكميت با جمهور مردم است»انقالب، به جاى 
، نهاده شد. درحقيقت، واليت، بر اصل موازنه عدمى، اختيار «مردم است
ستى و برادرى و بر وفق علم و خرد و حقوق و کرامت انسان و بر پايه دو

كند از آن جمهور مردم است. واليت  جمهور مردم بر يکديگر، ايجاب مى
 جهت عمومى تحول نظام سياسى، 

 ساالری شورائی، باشد. و، به مردمساالرى بر اصل انتخابالف. از مردم
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، نيز، اكثريت بر پايه علم و بر اصل انتخاب ساالرىب . در دوران مردم
معرفت و حقوق شهروندی تشکيل بگردد كه با شتاب گرفتن رشد در 

اى چون جامعه امروز ايران، سازگار است و از بروز فسادها و تنشها جامعه
 .كندجلوگيرى مى

رام دین و یا ماینک بپرسیم: اگر استقالل و آزادى هدف شوند، رابطه      
 :شود؟ساالری چه میبا دولت، از دیدگاه رهبری در مردم

 
 :.جدا کردن دین و مرام از سیاست و دولت ؟2

در صورتى كه هدف دست يافتن به قدرت و اداره آن بگردد، سياست ● 
قرار، سياست، به خودى شود. بدینروش رسيدن به قدرت و فن اداره آن مى

دهد. اما هدف را نيز ست كه به آن معنى مىخود، معنى ندارد. هدف ا
توان از انديشه راهنما پس سياست را نمىآورد. انديشه راهنما پديد مى

 .و هدف جدا كرد
 ،اين يادآورى بجاست كه فرق زبان قدرت و عامه فريب با زبان آزادی      

كند، قابل عمل مىکار صادر است: حکمى كه زبان قدرت فريبيکى اين
نيست. چنانكه سياست عمل است و عمل بدون عقل صاحب اندیشه 

دهد، وجود نمیکند و سپس دستور اجرايش را مىراهنمائی که تعقلش می
اين، جدائى دين )اندیشه راهنما( از سياست )تدبیر و عمل(، بریابد. بنا

سلمان از است. مگر آنكه قصد ممنوع كردن جامعه محکمى اجرا نکردنی
شركت در اداره امور خويش باشد. اما اگر مردم در اداره امور خويش 

شود آيد. همان دو وضعيتى مىساالر بوجود نمىشركت نكنند، دولت مردم
دارد. رژيم پهلوى  كه ايران در دوران پهلوى و امروز، در رژيم مالتاريا

ه زوال است. اما در هر دوى اين نپائيد و رژيم والیت فقیه نيز محکوم ب
اى از وسائل قدرت رژيمها، دين از سياست جدا نبود. دين بمثابه وسيله

 :استرود. پس درس تجربه اينرفت  و بکار مىبکار مى
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توان از سياست جدا كرد. كارى كه دين و هيچ مرامى را نمى        
 .بايد كرد، تغيير دادن رابطه دين و مرام با قدرت است

كردن دين از دولت، به انجام آيا تغيير رابطه دين با قدرت، با جدا● 
گفتند: ما دين دولتى ، دين ساالران مىرسد؟ در دوران پهلويهامى

دادند: دين خواهيم و اين طور توضيح مىمى خواهيم. ما دولت دينىنمى
كردن است. دولت دينى دولت را وسيله دولتى دين را وسيله دست دولت

اجراى احکام دين گرداندن است. اينك كه بعد از تجربه هستيم و حاصل 
، بدترين نوع دين دولتى شد، هستند كسانى كه «دولت دينى»كار 

شيوه  گشت و مالیان قدرت پرستى گويند: والیت فقیه استبداد مالتاریامى
به بيراهه رفته است، نبايد  اند. چون مالتاريارا وسيله گردانده كرده و دين

گفت ايجاد دولت دينى نا ممکن است. اما اينان زحمت تجربه كردن را 
يابند كه تا در مىدهند. اگر اين زحمت را به خود بدهند، به خود نمى

ت. ل اسوقتى دولت مساوى با قدرت است، استقرار دولت دينى محا
شود. به زبان كه قدرت هدف است و دين بناگزير وسيله مىچرا

که راست گفتاری است، دين جاى خود را به مجموعه  آزادی
دهد. اگر بگويند: دين را هدف و احکامى درخور قدرت مدارى مى

كنيم، گوئيم: تجربه كنيد و ببينيد كه هدف در قدرت را وسيله مى
شود. لذا، وسيله هدف سازگار با خود را جانشين دين وسیله بیان می

 را زادی باشد و حقوق انسانكند اگر دین بیان استقالل و آمى
کند. نه تنها نیاز به دربرداشته باشد، هر انسان خود بدان عمل می
ای عمل به دین را قدرت بمثابه وسیله نیست، بلکه چنین وسیله

 : کند. افزون براینناممکن می
شه گیرد چراکه اندیتواند هدف بگردد و در محل هدف قرار نمیدین نمی● 

 برد. وراهنما است و آدمی آن را در تعیین و توجیه هدف بکار می
توانند بپرسند: اگر دين وسيله باشد، چرا هدف را با خود سازگار مى● 

دهم:  هدف سازگار با دین اگر بیان استقالل و آزادی نكند؟ پاسخ مى
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ار شود. چنین دینی بکباشد، رشد انسان حقوقمند، در استقالل و آزادی، می
آید. و اگر در بیان قدرت از خود تعیین و یا توجیه قدرت بمثابه هدف نمی

 است. باشد، وسیله تعیین و توجیه قدرت گشتهبیگانه شده
زدودن این ابهام بس تعیین کننده میسر  در دوران مرجع انقالب،    

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.
 در معنى تواند اين سه فرض را تجربه كند. اما ابهامى كهكسى مىهر     

شود كه انسانهاى دين دار، دين دارى را قدرت وجود دارد، مانع از آن مى
كنند. با یافتن پاسخ پرسش تجربه روزانه استقالل و آزادى از قدرت تلقى

دانیم که قدرت، خود به خود، وجود ندارد. ؟ اینک می«قدرت چیست»
شود، مى اى نابرابر كه در آن، يك طرف بر طرف ديگر مسلطاز رابطه

آيد. هر يك از ما، در مقام عضو جامعه، در يك رشته روابط بوجود مى
توانيم اين روابط را در نظر بياوريم و بدانها، هستيم. بنابراين، آسان مى

ها است كه انسانها، بنوبه خود، موقعيت خويش را بسنجيم. در اين رابطه
 توان به مجارى مانندموقعيتهاى مسلط و زير سلطه دارند. اين روابط را مى

افزاید. در اين يابد و ویرانی بر ویرانی میدانست كه در آنها، زور جريان مى
 كنند كه دارند. روابط، انسانها موقعيتهائى را پيدا مى

دانيم كه اگر دينى يا مرامى قدرت را تصديق با اين توضيح، حال مى      
 شود وا مرام وسيله قدرت مىكند: دين ياى با آن پيدا مىكرد، چه رابطه

كه تصديق قدرت، محال است بتواند قدرت را وسيله خود كند. چرا
زير سلطه است. تصديق اين رابطه، دين يا مرام  -تصديق روابط مسلط 

ل كند. به اين دليآن نيز ناتوان مى را نه تنها از تعارض با آن  كه از اصالح
بى قدرت، طلقدرت نيز هست و بنا بر ویژگی فزونقطعى كه تا رابطه هست، 

طلبى دين يا مرام نه تنها بايد دائم قدرت را مشروع بگرداند، بلکه زيادت
آن را نيز مشروع بسازد. بنابراين، تا وقتى دولت قدرت است، ايجاد دولت 
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محال است. اما جدا كردن دين از دولت نيز حکمى است اجرا نشدنى.  دينى
زيرا تا وقتى هدف فعاليت سياسى رسيدن به قدرت است، دين وسیله 

ماند. تغيير قدرت تنها نوع استفاده رسیدن به و ماندن در قدرت باقى مى
است که در کتاب ارکان دموکراسی، چاره همان .دهداز آن را تغيير مى

 شود. نده شد. دورتر، باز، خاطر نشان میشناسا
قرار، اگر دينى يا مرامى قدرت را تصديق كند، به مالکيت قدرت بدین     

پرده  شود كهشود. ديدن این واقعیت وقتى ميسر مىآيد و وسيله آن مىدر مى
 :ابهامى را بدريم كه قرنهاست مسلمانان را از ديدنش باز داشته است

)قرآن، « جهاد كنيد تا دين از آن خدا گردد»خوانيم می نوقتى در قرآ     
تواند بايد از خود بپرسيم: جز خدا چه كسى مى(، مى331سوره بقره آيه 

اى كه انجام داديم، اينك پاسخ پرسش را مالك دين بگردد؟ با تجربه
 ،تواند مالك دين بگردد. بنابراينجز خدا، تنها قدرت مىدانيم: مى

دانيم كه . حاال مىآيدجهاد بايد كرد تا دين از مالکيت قدرت بدر
 تواند مالك آن شود. پس تا وقتىقدرت تا دين را از خود بيگانه نكند، نمى

به  -هدف فعاليت سياسى قدرت است، دين و هر مرام ديگرى، الف 
شود قدرت دين و مرام را وقتى مالك مى -آيد و ب مالکيت قدرت در مى

آن را از خود بيگانه كند. جريان از خود بيگانه شدن دينها و مرامها،  كه
وقتى تجربه را با مرامها، يك به يك،   .جريان وسيله قدرت شدن آنها است

بااصالت  :يابيمدهيم، به اين قاعده جهان شمول دست مىانجام مى
بخشيدن به قدرت، مرام هر چه باشد، وسيله قدرت و بدان، از خود 

 .شودنه مىبيگا
ها و مرامها از دولت، بر فرض ممکن كردن ناممکن، اما جدا كردن دين    

كند: اصول قانون اساسى سخنان ميان تهى ما را با مشکل ديگرى روبرو مى
هاى ارزشمند و اصول و حقوقی هستند كه اكثريت نيستند. بناگزير، انديشه

فته يربزرگ جامعه آنها را پذيرفته باشد. اين ارزشها و اصول و حقوق پذ
شوند مگر آنكه در باورهاى مختلف پذيرفته شده باشند. پس چگونه نمى
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بتوان قانون اساسى تدوين كرد وقتى بنا بر جدا كردن دينها و مرامها از 
رو، جامعه حق دارد بپرسد: اگر زبان شما كسانى كه دولت است؟ ازاین

اين  دتانگوئيد دين و مرام بايد از دولت جدا شوند، زبان فريب و قصمى
نيست كه از اسالم خلع يد كنيد و مرام ديگرى را )خدعه عمرو عاص( 

كنيد كه ضامن سلطه گروه ديگرى بر جامعه بگردد، بگوئيد، بدون جانشين
 ،نويسيد؟  طرفداران الئیسیتهدين و مرام، قانون اساسى را با چه چيز مى

جدا شود. بنا است، از دین جدا گویند: بنا نیست دولت از هر مرامی می
 شود. این نظر، سه تالی فاسد دارد:

رو باید دین اکثریت مردم یک کشور را با مرامی جانشین کرد از چه –الف 
گویند چنین کاری ها به ما نمیاند؟ آیا تجربهکه مردم به آن نگرویده

 آورد؟ ستیزهای پایان ناپذیر پدید می
گیرند ارزشها و حقوقی را که مرام دولت در بر می اصول قانون اساسی –ب 

آورد میان کند. چنین قانون اساسی نزاعی پایان ناپذیر پدید میتعریفشان می
ها و مرامهای دیگر با ارزشها و حقوقی که اصول ارزشها و حقوق، بنابر دین

 اند.قانون اساسی گشته
قدرت است، ارزش و حق را به قدرت بنابراین که مرام دولت بیان  –ج 

را تصدیق کند، با این حقوق  رو، ولو حقوق انسانکند. از اینتعریف می
 گوید؟های غرب جز این را میشود. آیا تجربه دموکراسیسازگار نمی

بنابراین که هر حقی چون حق است، دین حل دیگر است: پس راه    
شوند، پس باید حق به ویژگیهایش تعریف شود یو مرام به آن قائل م

و اصول راجع به  و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق انسان
دولتی بگردند که  سازمان دولت حقوقمدار، اصول قانون اساسی

کار، دین و مرام ای نداشته باشد. بدینجز عمل به حقوق، وظیفه
 . شونداز دولت جدا می

هرگاه دین و مرام بیان استقالل و آزادی باشند، با حقوق سازگار و در     
آنکه وسیله کنند. و بیبا یکدیگر اشتراک پیدا می اصول قانون اساسی
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شوند که ها میقدرتی بگردند که دولت است، عامل جریان آزاد اندیشه
افزاید و رشد همأهنگ اعضای جامعه را در صلح مرتب بر اشتراکها می

 کند.اجتماعی، میسر می
دهيم و دست يابى به قرار، تا وقتى به قدرت )= زور( اصالت مىبدين   

يافتن شناسيم، بناچار، سياست روش دستدولت )= قدرت( را هدف مى
آنكه جدائى دين و  شود. براين فرض، غير ازبر دولت و اداره دولت مى

مرامها از سياست و دولت ميسر نيست، بر فرض امکان، مشکلى را حل 
كند: يکى غير ممکن شدن تدوين كند. دو مشکل بزرگ نيز ايجاد مىنمى

 -ساالر و ديگرى سلطه دولت قانون اساسى براى استقرار يك رژيم مردم
 .بر ملت -كند كه الجرم منش استبدادى خود را حفظ مى

   
 و روش:« اپوزیسیون». ابهام زدائی از1

گويد كه تعيين كننده هويتش، قدرت خود مى« اپوزيسيون»كلمه           
حاكم است. بنابراين، فاقد خاصه اول و اساسى واقعيت است: از خود 

گيرد. اين كلمه در غرب استعمال هستى ندارد و از قدرت حاكم هستى مى
ساالريهاى ليبرال غرب، اپوزيسيون مثبت صفت نيروى مردمدارد. در 

پذیرد و در آن عمل میسياسى است كه از خود هويت دارد و نظام را می
د گيرد. باوجوکند و، در پى انتخابات، در موقع و موضع اقليت قرار مى

خواهند در رابطه با نيروئى كه حکومت رود كه مىاين، كلمه وقتى بکار مى
هويت رقيب يا رقيبانش را بشناسانند. در استبدادهاى نوع استبداد  كند،مى

و هم  حاكم بر ايران، رأى مردم نقش بايسته را ندارد. هم در دوره شاه
، هويتى است كه بطور مستقيم از مخالفت با «اپوزيسيون»امروز، هويت 

 .شوداو حاصل مى« برضد»قدرت حاكم و 
است كه، ابجاى يك كلمه و ابهام در هويت، سبب شدهبکار بردن ن        

شود از زور پرستانى كه هويتشان در هر سه انقالب، يك عامل كه عبارت مى
 آمد، پس از پيروزى جنبش همگانیاز شدت و ضعف مخالفت بدست مى
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شد نمردم، قدرت را قبضه كنند. اما چرا به رغم سه تجربه، اين ابهام رفع 
و، هر بار، همان عامل دولت را تصرف كرد؟ چه تضمينى وجود دارد كه 

رود كسى ترديد داشته باشد كه اين دو بار ديگر چنين نشود؟ گمان نمى
هاى بزرگ جامعه از روى آوردن به يك جنبش پرسش، از بازدارنده

است طى دو دهه، براى اين دو پرسش، پاسخها يافته همگانی هستند. بديهى
اند تا مگر با تجربه كردن پاسخها، ابهام بزرگ اند و كوششها بکار رفتههشد

است كه، از نظر جامعه، دو آيد. اما نيك پيدارفع شود و پاسخ قطعى يافته
 :دهيماند. پس به كوشش ادامه مىپرسش پاسخهاى در خور را نيافته

  
 :توان قدرت را در حد وسيله نگاه داشت؟. آيا مى3 

اى را در در ابهام زدائى از هدف )انقالب و ضد انقالب(، تجربه        
توانند آن راپيوسته تجربه كنند تا از باور به اين اختيار نهادم كه همگان مى

بخاطر اهميت «. كندهدف وسيله را توجيه مى»دروغ رها شوند كه گويا 
ر، بازش و فايده تكرا« نيروى مخالف»آن تجربه در ابهام زدائى از 

 :نويسممى
، تنها آيد. بنابراینبدون تصور هدف، وسيله حتى به تصور نيز نمى         

ه آيد: وسيله رسيدن بكنيم، اين پرسش به ذهن مىوقتى هدف را تصور مى
 هدف كدام است؟

براى مثال، اگر احساس تشنگى و اراده رفع آن )هدف( نباشد، آب،          
ا هدف كنيم. پس چون وسيله رى، را تصور نيز نمىبعنوان وسيله رفع تشنگ

ر شود. به سخن ديگر، وسيله بد بيانگكند، هدف در وسيله بيان مىمعين مى
هدف بد و وسيله خوب ترجمان هدف خوب هستند. براين اساس، هر گاه 

تواند هدف خوبى باشد. قدرت )= زور( را وسيله كنيم، هدف ما نمى
با زور  .توان حق را گرفت و نه آن را دادنه مىروشن سخن اينكه با زور، 

 توان ویران کرد و احتماالً قدرت جست.تنها می
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اين پرسش كه آيا در مقام دفاع از حق بايد يا نبايد زور را بکار برد؟         
اين، خوانندگان رسد. با وجود پرسشى اساسى است كه بالفاصله به ذهن مى

، صبر كنند. جاى جستن پاسخ اين پرسش آنجا بايد تا ابهام زدائى از روش
خاطر كه پرسش اساسى است و هم و بيشتر از اين نظر كه است. هم به اين

زبان فريب همواره از وجود ابهام سود جسته و حق ستانى را وسيله توجيه 
 .استزور کرده
حق، با زور، بمثابه وسيله، سازگار نيست. زيرا زور وسيله باقى           

شود، خود را هدف نيز ماند. در حقيقت، وقتى زور وسيله مىىنم
گرداند. در تحولهاى قهرآميز، سازمانى كه، با توسل به قوه قهريه، به مى

است. اما سرانجام، قدرتى با « آزادى بخش»رسد، در آغاز، حاكميت مى
، «هرهبر آزاد كنند»شود. در تاريخ، در سرتاسر آن، همواره تمايل فراگير مى

اين واقعيت را ديد  است. افالطونكه زور را وسيله كرده، خود جبار گشته
حلى كه يافت، در تجربه، غلط از كار درآمد.از آن زمان تا امروز، اما راه

، «ولى فقيه»و « رهبر قانون گزار»و « رهبر عادل»حلهائى از انواع راه
و پيشوا، گره از مشکل « حزب طراز نو»و... و  قطب و مراد و مرشد

نگشودند. در ليبراليسم، بنابر بازار رقابت كامل بود. سرمايه يکى از وسائلى 
برد. اما اين وسيله، هدف شد و سرمايه شد كه كارفرما در توليد بکار مى
حلها جز اين نيست كه از واقعيتى غفلت دارى گشت. علت شکست همه راه

توان در حد وسيله نگاه داشت. اين وسيله قدرت )= زور( را نمىاست: شده
است. زيرا بنابر هائى است كه بقايش در گرو هدف شدن آناز آن وسيله

 .هدف سازگار با زور، قدرت )= زور(است قاعده،
 كنيم: فرضاين قاعده را با خواننده، در زندگانى روز مره، تجربه مى       

ده در اداره امور خانواده و در فعاليت روزانه خويش، كنيم پدر يك خانوامى
اى كه او با همسر و فرزند خود بر قرار است. رابطهزور را وسيله اصلى کرده

شود. پس، مطالبه دائمى اطاعت از اعضای خانواده، كند، رابطه زور مىمى
 هنياز به زور دائمى دارد. اگر فرض كنيم در محيط كار نيز، او زور را وسيل
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است، پس در آنجا نيز، نيازش به زور، دائمى است. اداره آن محيط كرده
توان زور را بکار برد بدون آنكه همواره ام كه نمىپيش از اين توضيح داده

 شود. اماکه اگر زور را بکار نبرى، بالدرنگ، نيست مىبر آن افزود. چرا
ز به كردنشان نيا انگيزد كه خنثىبکار بردن زور، مقابله و مقاومت بر مى

قرار، كسى كه در خانه و محل كار زور كند. بدینبيشتر كردن زور پيدا مى
كند، بايد آن را دائمى كند و دائم بر آن بيفزايد. يعنى خود را وسيله مى

ها سان، زور از آن نوع وسيلهبردن زور بگردد. بدين وسيله توليد و بکار
د: گردانخود و خود را هدف تو مىاست كه اگر بکار ببرى، تو را وسيله 

تا تخریب نشوی، تخریب رو از این .پويائى قدرت )= زور( همين است
توانی قدرت محور شوی و تا تخریب را روزافزون نکنی، نمینمی

 مدیریت کنی.
رو است كه روز نخست، اين آرمانها و بهترين آرمانها هستند از اين         

شوند. اما، دير يا زود، زور جاى ، هدف مىكه براى موجه گرداندن زور
شود. اصول راهنماى انقالب ايران گيرد و خود هدف مىآرمانها را مى

بهترين آرمانها هستند. اما چه كسى اين فرياد را شنيد كه اسالم با گشودن 
 كند؟و معنويت، تحقق پيدا مى كران الاكراهمدار انديشه و عمل به روى بى

اي باید باشد كه زور كه نقش آنها همين گشودن مدار بسته« روحانيانى»
كند، مدعى شدند زور را به استخدام مدارى انسان را در آن زندانى مى

آوردند. در عمل، در خيانت و جنايت و فساد، گوى در مى« اسالم عزيز»
 !سبقت از اهل خیانت و جنایت و فساد ربودند

كه دستيابى به قدرت را هدف و زور « نيروى مخالفى» قرار،بدين           
ر كند اگگرداند، پيشاپيش، اعالن مىرا تنها وسيله رسيدن به هدف مى

« ىنيروى مخالف»كند. باز، كامياب شود، استبداد ديگرى را جانشين مى
كند، در مرحله حفظ قدرت، وسيله را كه دستيابى به قدرت را هدف مى

شود و حاكمان جديد را ند. استبداد باز سازى مىگردابا هدف يکى مى
است: اگر قدرت را هدف آيد اینكند. پرسشى كه پيش مىعمله خويش مى
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بداد تواند كشور را از استنكنيم و زور را نيز وسيله نگردانيم، نيروئى كه مى
ى )= تواند به آزادبياسايد، چه هويتى بايد داشته باشد و با كدام روش مى

 ( برسد؟هالاكرا
  

 :افتند؟جلو مى . چرا، با استقرار رژيم جديد، زورپرستان2
و نهضت براى ملى كردن  ، مشروطيتدر پى هر سه جنبش همگانی      

و انقالب اسالمى ايران، زور پرستان حاكميت جستند. چرا  صنعت نفت
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، 

ريز و فساد گستر و خائن به اسالم و ايران شد. بندگی قدرتى سخت خون
ين تجربه طاقت ملتى را طاق كرد اما درس بزرگ را نيز به ايرانيان مشقت ا
  :آموخت
رد م»توان وسيله و هدف را قدرت گرداند و بدان اميد بست كه نمى        
آن را در تهديد و تحديد آزادى )= ال اكراه يا آزادى منفى( بکار «  مقدس

 .نبرد
ت بمثابه هدف و وسيله، از اين واقعيت نيز غافل بوديم كه قدر         

 كند. توضيحناسازگارها با خود را دفع و سازگارها با خويش را جذب مى
بريم، در موقع و مقام واكنش هستيم. هر بار كه زور بکار مىكه اين

ا تا . زيردر مقام عمل و كنش، زور ايجاد كردنى و بکار بردنى نيست
د و چاره را بکار بردن زور آدمى در موقعيتى و در برابر رويدادى قرار نگير

كند كه از راه بکار بردن زور واكنش نبيند، حالت عصبى كسى را پيدا نمى
گرداند و بکار دهد. در اين حالت است كه توان خود را زور مىنشان مى

كند، اندازد. اگر در اين حالت و رفتار كه هر كس فرواوان پيدا مىمى
توان كه زور را تنها در مقام واكنش مى سپرديمكرديم و به ذهن مىتأملى مى

دانستيم مانديم. مىايجاد كرد و بکار برد، ديگر در غفلتى پر زيان، فرو نمى
 پذير را بخدمتپذيرها، یعنی آدمهای كم ابتكار و انطباقكه قدرت فعل
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ه شوند سرنوشت خود را بگيرد كه حاضر مىگيرد. كسانى را بخدمت مىمى
رند. قدرت مدارى كه فعل پذيرها او را رهبر و پيشواى يك قدرت مدار بسپ

كنند، در فعل پذيرى مقام اول را دارد و انطباقش با هدف و خود مى
دانستيم بکار بردن قرار، اگر مىاى كه قدرت است، كامل است. بدینوسيله

زور همواره در مقام واكنش ميسر است و زورپرستها فعل پذيرهائى هستند 
توانستيم خطر حضور كسانى كه كنش ند، واكنش دارند، مىكه كنش ندار

 .ندارند و واكنش دارند را، پيشاپيش، دريابيم و آن را رفع كنيم
اما اگر تأمل را بيشتر كنيم، از غفلت بزرگ ديگر خود آگاه            

شويم: چگونه ممکن است آدمى از آزادى كه فطرت او است غافل شود، مى
ند؟  کگردد و او را برده زور مىو نداند اين وسيله هدف مى زور را وسيله كند

در غرب، وقتى عصر روشنائى شد و انسان مدار گشت و عقل مقام رهبرى 
است و انسان ديگر از گوهر يافت، گمان رفت پاسخ پرسش يافته شده

بست شد تا غرب به بنشود. بايد دو قرن تجربه انجام مىآزادى غافل نمى
عقل، پاسخ پرسش كه نشد،  مروز، به خود بگويد: واليت مطلقهرسد و امی

اند از هيچ، خود ويرانگرترين استبدادها گشت. هستند فيلسوفان كه دانسته
 كه اصل راهنمااست كه عقل خدا نيست. بنابرايناين واقعيت غفلت شده

كند. وقتى چه باشد، فعاليت عقل اين يا آن چندى و چونى را پيدا مى
شود، فعاليت عقل در واكنشهائى خالصه قدرت )= زور( وسيله و هدف مى

قدرت  كند. اماشود كه محدود به حدودى هستند كه قدرت معين مىمى
شود. شود مگر آنكه ثنويت تك محورى اصل راهنما وسيله و هدف نمى

كند، موجود فعل پذيرى است. سى كه قدرت را وسيله و هدف مىديديم ك
پذيرتر، انطباق پذيرى او با قدرت بيشتر. انطباق پذيرى كامل هر چه فعل

پذيرد و به اجرا چون و چرا مىوقتى است كه امر و نهى قدرت را بى
گذارد. به سخن ديگر، وقتى قدرت محور فعال و آمر ميشود، او محور مى

قرار، ما غافل شديم از اين واقعيت كه تا شود. بدينو مأمور مى پذيرفعل
اصل راهنما ثنويت تك محورى نشود، آدمى از آزادى خويش غافل 
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انقالب و همکاران او، از « رهبر»دانستيم شود. اما از كجا بايد مىنمى
كنند؟ از نگرش در كم و كيف كنشها و واكنشهاى او اين اصل پيروى مى

او. بر ما بود كه بيشتر از اين هشيار باشيم و نگذاريم رابطه  و همکاران
« رهبر»یعنی  .رهبرى با جامعه، بر اصل ثنويت تك محورى سازمان يابد

محور فعال و جامعه محور فعل پذیر بگردد. چنین رهبری ضد رهبری در 
فعال « رهبر»، است. اگر ساالری بر اصل انتخابساالری، ولو مردممردم

ست. ا مایشاء و جامعه بدون مقاومت باشد، استبداد از نوع استبداد فراگیر
فعال مایشاء، نسبت به قدرت، مطلقا فعل پذیر می« رهبر»بدیهی است که 

 شود.
شود، مشکلش اينخالصه مى« مرگ بر»اش در زور پرستى كه مبارزه       

مترقى دارد، بجاى آنكه « ايدئولوژى»شود عى مىاست كه وقتى هم مد
مبارزه  را تابع« براى»كند، مبارزه « براى»را تابع مبارزه « بر ضد»مبارزه 

انديشه  بينىتر كه در زور پرست بنگرى، مىگرداند. از نزديكمى« برضد»
راهنمايش حاصل كار انديشه او نيست. آن را به عاريت گرفته است بى

دانستيم و ت آزمودن آن را به خود بدهد. از كجا بايد مىآنكه حتى زحم
تواند گويد و اگر هم بخواهد، نمىبدانيم كه زور پرست دروغ مى

جا كه تمامى زور را وسيله توجيه زور بيشتر نكند؟ از این« ايدئولوژى»
كنند كه پرستها،يهوديت، مسيحيت، اسالم، ماركسيسم را قالبهايى تلقى مى

ز جمله انسان در پندار و گفتار و كردار خويش( بايد در آنها واقعتيها )ا
ريخته شوند و شکل بگيرند. زورپرستها، حتى پيش از رسيدن به قدرت و 

، دين و مرام را وسيله «جان و آبرو براى اسالم است»گويند: وقتى مى
كنند. زيرا دين و مرام، اگر دين و مرام آزادى باشند، روش زندگى و مى

شوند، وسيله توجيه شوند. و وقتى دين و مرام قدرت مىرو مىكسب آب
قدرت )= زور( هستند. آبرو دادن بخاطر آن، جز زور بکاربردن و حقوق 

كس براى شود. تكرار كنم كه هيچو کرامت خویش را ازیاد بردن نمی
س يا شود. هركاسالم، براى ماركسيسم، براى مسيحيت، براى... كشته نمى
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شود خطر كشته شدن را بپذيرد و يا ع از حق خويش حاضر مىدر مقام دفا
كند. در مقام زورمدارى، دين يا مرام را وسيله توجيه ورود در خصومت مى

در اين صورت، اگر كشته شد، قربانى زورمدارى گشته است. به اين دليل 
« هدف مقدسى»كه زور پرست، بظاهر، دين يا مرام را در بيرون انسان، 

كه انسان بايد بخاطرش جان و شرف و... را بدهد. زورپرستى  گرداندمى
گذارد او توجه كند كه اگر قدرت وسيله و هدف نباشد، نه نياز به مايه نمى

شود و نه دين يا مرام كه روش است، گذاشتن جان و شرف و... پيدا مى
و وقتى  . شود كه بايد براى رسيدن به آن، جان و شرف و... را دادهدفى مى

سان كه در ابهام زدائى از هدف )آنچه شود، همانقدرت وسيله و هدف مى
 .گرداندبايد كرد( ديديم، دين يا مردم را وسيله مى

تا آمدن آقاى  3142خرداد  35بعنوان نمونه، از ماههاى پيش از           
، او يك كنش سياسى ندارد. هرچه 3157مهر  31، در خمينى به پاريس

كه  «واليت فقيه»ها و حتى است، واكنش است. سخنرانيها، اعالميهكرده
ستند. ه رژيم شاه« بر ضد»در نجف تدريس كرد، يك محتوا بيشتر ندارند: 

تدريس واليت فقيه واكنش نسبت به يك كنش است و محتوايش را آقاى 
يد كتاب رخمينى به عاريت گرفته و فكر خود او نيست. مضمون اصلى و ف

چيست؟ پرسشى است كه « اسالم عزيز»جانشين شاه كردن فقيه است. 
تى  كند. وقاى نيز پيدا نمىسال، از زبان و قلم او،پاسخى يك جمله 35طى 

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 

داند و نمى« رسانمولو به زور ايران را به دروازه تمدن بزرگ مى»گويد: مى
هاى تمدن دروازه توان ملتى را بهزور ضد رشد و تمدن است و با زور نمى
 «آزاد شدن رشد کنان»و روش  بزرگ رساند. دين اسالم نيز دين الاكراه

است. رابطه فقيه با مردم را رابطه ولى قهرى با صغير دانستن، استبداد فقيه 
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: قصد آيد. گفتکند. با استبداد اسالم به عمل در نمىرا به ذهن متبادر مى
مطالعه كنيد و طرح جامعى را  ال شما و آقاى مطهرىفتح باب بود تا امث

واليت »پيشنهاد كنيد. سر انجام، در پاريس، در برابر جهانيان، تعهد كرد 
با استقرار بر سرير قدرت، اين تعهد و تعهدهاى «. با جمهور مردم است

، «اسالم عزيز»سال،  31ديگر را نقض كرد. از آن زمان تا مرگ، طى 
 ولى»فقيه يا حاكميت مطلق  شد و واليت مطلقه« سالم ناب محمدىا»

اچيز ن« حركت قسرى»حتى بر توحيد و اسالم گشت و امروز، در « فقيه
 .استشده

 
. غفلت ما تنها اين سه غفلت نبود، از واقعيت چهارمى نيز غافل 1

 :بوديم
كنند، پيش از تغيير رژيم، مدار مىفعل پذيرهائى كه قدرت )= زور( را       

گيرند و، با تغيير رژيم، از در سازمان سازگار با قدرت مدارى شکل مى
شوند. ساالر مىموانع بزرگ تحول ساخت استبدادى دولت به ساخت مردم

افتند و استبداد را باز سازى اينان، در ساخت قدرت، بالدرنگ، جا مى
 .كنندمى

ند اما آن روز كه غرضها و مرضها ديگر نتوانند مانع ادعاها بسيار          
سان كه هست بگردند، اين پرسش كه در رهبرى ديدن واقعيت همان

های دو پرسش ساالرها چه كسانى بودند؟ به یمن يافتن پاسخانقالب، مردم
  :كندديگر، پاسخ پيدا مى

 الف. چه كسانى و كدام گرايشها ساخت دولت و دستگاههاى ادارى و
سان كه بود نگاه نظامى و اقتصادى و اجتماعى و دينى و فرهنگى را همان

داشتند؟ بدين خطا بسنده نكردند بلکه سازمانهاى موازى، بر همان الگو، 
 ساختند و به زورمداران سپردند؟
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ساالر كردن ساخت دولت و ب. چه كسانى و كدام گرايشها خواستار مردم
ادى و اجتماعى و دينى و فرهنگى دستگاههاى ادارى و نظامى و اقتص

بودند و در تحقق اين خواست كه هدف انقالب ايران بود، كوشيدند؟ در 
صدر را براى تحقق اين آن روز، روشن خواهد شد كه مردم ايران بنى

ساالر خواست برگزيدند و كوششهاى منتخب اول تاريخ ايران، برای مردم
ل و باز و تحو اد تولید محورکردن ساختهای نظامی و اداری و بنای اقتص

پذیر کردن نظام اجتماعی، در آن ايام بسيار سخت، نخستين كوشش، در 
  .تاريخ  ایران بود

ساالر كه بتواند تغيير بر اثر فقدان حتى يك سازمان سياسى مردم       
امعه و جساخت دولت را تصدى كند و در برابر فشار ساختهاى استبدادى 

 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 

اخت با س ساالر از سوئى و قابليت انطباق زورپرستانسازمان سياسى مردم
 و قدرت، از سوی دیگر، از اسباب ناكامى شدند. در دو جنبش مشروطيت

رو، حركت گيرى تجربه نيز نبود. ازاین، حتى يك سازمان توانا به پىنفت
 .ديگر شد« اپوزيسيونى»اى با سوم، تجربه

ردند: كتر مىمبهم را باز هم« اپوزيسيون»و غفلتهاى ديگر، هويت          
خواهد جانشين قدرت حاکم بگردد، یعنی خود قدرتمدار مخالفى كه مى

كند. در صورتى كه بگردد، شعارهاى روشن را به شعارهاى مبهم بدل مى
ساالرها شکيبائى و استقامت الزم را در روشن كردن شعارها بکار مردم

 ند. براى مثال، درانبرند، به دست خود، رهبرى را به زور پرستان سپرده
، شعار جدائى دين و ايدئولوژى از حال حاضر، مخالفان رژيم مالتاريا

دهند. در صورتى كه معلوم نباشد هدف آنها آزادى يا قدرت دولت را سر می
است، بهمان ترتيب كه در ابهام زدائى از هدف ديديم، وسيله کار زور 

. شوندمخالف، يعنى مثلث زور پرست مى پرستان حاكم و زورپرستان
كه فراماسونها ساختند، وسيله « جدائى دين از سياست»همانطور كه شعار 
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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 

 .ورمند گشتندقدرت، ز
در حال حاضر، مثلث زور پرست و كسانى كه در حول و حوش آنها          

كنند، بر مبهم كردن معانى اصول راهنمائى چون استقالل و فعاليت مى
ورزند. اين اصرار را وسيله و هدف شدن قدرت ايجاب آزادى، اصرار مى

ارمى وختنى و چهكند: آزادى را، يکى دادنى و ديگرى گرفتنى و سومى آممى
دهند به پرسش يك نيز به خود زحمت نمىانگارند. هيچبه قانون مقيد مى

آزادى چيست، پاسخ دهند. بنابراين، اصلى كه معلوم نيست چيست، بنابر 
جب شود! تعايجاب قدرت، دادنى يا گرفتنى يا آموختنى و يا قانونى مى

ا گذرد و بمى وطيتندارد كه پس از نزديك به يك قرن كه از انقالب مشر
( و اسالم آنكه در قلمرو اسالم، بحث از آزادى و اسالم آزادى )معتزله

( در قلمرو فرهنگ ايران نضج گرفت، هنوز معلوم نيست استقالل )شعوبيه
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 

کند. زيرا رابطه انسان و گرفتنى و آموختنى و آن توانست که قانون معین می
شود كه انسان ندارد و آن را باید يا با ياد مى« چيزى»با آزادى، رابطه با 

طا نون )همان اعگرفتن و يا با اعطا شدن و يا با آموختن و يا با رعايت قا
آورد. اى كاش در موقع خود، متوجه اين از سوى قدرت دولت( بدست مى

حقوق  توانند بپذيرند كهشديم كه زور پرستان، هيچگاه، نمىواقعيت نيز مى
ذاتى او هستند. بر فرض كه ناگزير از اعتراف به حقوق شوند، رابطه  انسان

دانند. اى غير مستقيم مىاى با بيرون و حتى رابطهانسان با حقوق را رابطه
شود، الجرم، رابط  انسان که وقتى قدرت )= زور( وسيله و هدف مىچرا

 .كندشود و اختيار گرفتن و دادن حق را از آن خود مىبا حق مى
را كه بيفزائيم، غفلت ديگرى بر  بر اين شش ابهام، ابهام در اخالق        

ايم. وقتى يادآور شديم كه از محکمات اخالق دينى فلتهاى خود افزودهغ
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و سياسى، يکى وفاى به عهد است، آقاى خمينى گفت: اگر الزم ببينم، 
زنم و اگر فردا عكس آن را الزم ببينم، خواهم گفت! امروز حرفى را مى

گشت! « خط امام آخرين موضع امام»كار را به آنجا رساند كه 
رقیب او نیز گفتند: انقالب، خود اوج اخالق است. يعنى  زورپرستهای

گیرد! با اين تفاوت اخالق همان واپسین موضعی است كه زورمدار می
رقیب، پيش از تصرف دولت، در پرتو نور خيره  اساسى كه زورپرستان

 .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 
 «نيروى مخالف»هاى ابهامى را بدريم كه توانيم پردهمعرفت بر آنها، مى

توانیم ویژگی ، میدر آنها پنهان بود. و باز، با رها شدن از غفلتها و ابهامها
 :ساالری را بشناسیماول و بس مهم رهبری در مردم

  
 :در آنها پنهان بود« نيروى مخالف»هاى ابهامى كه پرده . 4

. ابهام اول و بزرگ نيروى مخالف اين بود كه اين نيرو از خود هويت 433
وقتى از آقاى ، نداشت. به اين دليل روشن كه روزهاى اول ورود به پاريس

داد: شاه برود چه كسى جاى او بيايد؟ پاسخ مى پرسيدند اگر شاهخمينى مى
زياد بيايد! سعى در تبيين اصول راهنماى انقالب و كوشش برود ولو ابن

در تدوين بيان انقالب و جارى كردن معانى اصول و مواد بيان انقالب از 
نيروى جانشين هويت و هويت مردم زبان آقاى خمينى، بخاطر آن بود كه

جانشين واليت « واليت جمهور مردم»ساالر پيدا كند: از و در زبان او، 
  فقيه شد اما كافى نشد. به اين دليل كه

. ميان رهبرى و كردار او با واليت جمهور مردم، تناقض آشکار وجود 432
و رژيمش حل  بايد پيش از رفتن شاهداشت. اين آن تناقض بود كه مى

شد. و چون حل آن به بعد از رفتن آن رژيم موکول شد، به زيان واليت مى
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فقيه حل شد. آيا كسانى متوجه اين  جمهور مردم و به سود واليت مطلقه
  :تناقض شدند و در رفع آن كوشيدند؟ آرى

 اصلى كهنخستين سعى در ايجاد يك محور سياسى بعمل آمد. سه  الف.
با  بايدامضاء و آقاى خمينى با آنها موافقت كرد، مى آقای دكتر سنجانى

امل ك اعالميه مشتركى به امضاى آقايان دكتر سنجابى و مهندس بازرگان،
شد. اما آقای مهندس بازرگان، صبح روزى كه قرار بر امضاى اعالميه مى

ايران باز گشت. قبول نخست وزيرى از سوى آقای دكتر بختيار، بود، به 
ضربه دوم را وارد كرد. جدا كردن حسابها ضربه سوم را زد و محور سياسى، 

 .ساخته نشده، ويران شد
، دعوت ديگرى از گرايشهاى ب. در همان ماه اول بعد از انحالل رژيم شاه

خاطر نشان شد، يکبار « فاشيزم مذهبى»مختلف بعمل آمد. با آنكه خطر 
 .ديگر خطر نبود يك محور سياسى نيرومند درك نشد

ساالر انجام شد اما ج. كوشش سوم براى ايجاد يك جبهه اسالمى مردم 
اين كوشش نيز با كارشکنى حزب جمهورى اسالمى و عدم توجه كسانى 

کند و ياسى  را قدرت )= زور( پر میدانستند خالء سعقیم شد كه بايد مى
 .آورد به روزگارشان، آنچه آوردمی

، بعمل آمد د. كوشش چهارم، در پى مراجعه مرحوم حاج آقا رضا زنجانى 
انجاميد. اين شورا از سازمانهائى تشکيل  و به تشکيل شوراى ملى مقاومت

ودتا در ك شد. يك علت آن اين بود كه مالتارياتشکيل مىبايد نشد كه مى
پيش دستى كرد. چهار كوشش فوق از موضع باال و از طرف تمايلهاو 

  .رهبران سياسي و مذهبى انجام گرفتند
. اما كوشش پنجم، كوششى بود كه مردم، بطور خود جوش، بدان قيام ه

كردند و به ايجاد دفاتر همآهنگى مردم با رئيس جمهورى انجاميد. از ميان 
تر بود. هم بلحاظ آنكه پيروزى خيره كننده نامزد كوششها اين كوشش موفق

ان نجريان استقالل و آزادى را ميسر ساخت و هم بخاطر استقامتى كه همچ
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نشان داد و برغم سركوبى چنان خونين، فعاالن  در برابر استبداد مالتاريا
 همچنان از آنها هستند.

كسانى كه از شركت در ايجاد محور تن زدند، مسئول هستند و اگر        
هام بدرهاى اببخواهند به اين مسئوليت پاسخى سازنده بدهند، بايد از پرده

جريان استقالل و آزادى بپيوندند. از آن زور در كار آوردنها و در آيند و به 
حذف يکديگر كوشيدنها كه مانع ايجاد محور شد، آزاد شوند و بديل مردم

 .ساالر را توانمند كنند
شد از وسيله و هدف كردن قدرت، آمد سومين ابهام كه ناشى مى. پی431

: آغاز گرها آنها بودند كه استقرار قهر در ميان گروه بنديهاى سياسى است
اسالمى را شعار كردند. كسانى كه به آقاى خمينى القاء « صد در صد»

دارد. اما اين حربه، در باز مى كردند كه اين شعار امريکا را از حمايت شاه
حذف سازمانهاى سياسى مزاحم بکار رفت و القاء كنندگان خود نيز قربانى 

 .شدند
ساالری برای ایجاد یک جبهه سیاسی توانا به استقرار مردمکوششها       

و از جلوگيرى از اجراى برنامه حذف خونين فدائيان و مجاهدين خلق، 
 8شبى بعد از پيروزى انقالب، تا تن ندادن به محکوم و سركوب كردن 

داد، كوششهاى ها مىسازمان سياسى كه آقاى خمينى در ازاء آن وعده
م. ادفاع از حق حيات سازمانهاى سياسى بعمل آورده مستمرى است كه در

 نيز زور« چپ»خشونت در كار آوردن يك طرفه نبود. سازمانهاى سياسى 
 .را وسيله و بنابراین هدف كردند. هشدارها را نشنيدند و قربانى شدند

هرچند بسيارى از اين سازمانها از ابراز دشمنى هنوز نيز دست        
اراده مبارزه تا از ميان برخاستن زور بمثابه رابط  اند، امابرنداشته

ساالرى قوام است. زيرا براى آنكه مردمسازمانهاى سياسى، همچنان استوار
و دوام بگيرد، بايد سازمانهاى سياسى حق حيات آزاد پيدا كنند و بجاى 

و ميان حاكم بر روابط آنها باشد و جريان انديشه ميان آنها  زور، اخالق
 .تر گرددآنها و جامعه هر چه وسيع
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شديم كه رهبرى امام مبين و آموختيم، خواستار آن مىمى . اگر از قرآن434
تر شود. پيش از انقالب، تحقيقى را منتشر كردم كه بنا بر آن، هرچه شفاف

هاى هستى، از ذره تا است. هر پديده از پديدهانسان امام خلق شده
ساالرى آزاد و اين، آن مردمبران، داراى قوه رهبرى هستند. بناكهکش

 عادالنه است كه جمهور مردم امام وار در آن شركت كنند.
یادآورکردنی است که، دو نوع رهبری وجود دارند: یکی رهبری      

گیرد ،حتی وقتی ادعا میمدار که هدفش در گذشته قرار میقدرت
خاطر متحقق بگرداند. زیرا قدرت بدینخواهد آرمانی را کند می

که خود هدف خویش است و بقایش در بزرگ و متمرکز شدن، 
گذشته گرا است. و دیگری رهبری خودانگیخته که هدفش در آینده 

گیرد و فعالیتهای زمان حال را در رابطه با هدفی تنظیم میقرار می
مامت قرار، امامت مطلوب آن اکند که متحقق کردنی است. بدین

گردد و آرمان را تنظیم کننده می است که، بدان، امام الگوی آرمان
 کند.فعالیتهای خودانگیخته )= مستقل و آزاد( می

خاطر بود كه او واليت در ايران، آقاى خمينى را امام خواندند. آيا بدين     
، همه انسانها را داراى را از آن جمهور مردم دانسته و دريافته بود كه قرآن

گويد: نه. ما با اين تصور همراه او به ايران داند؟ واقعيت مىقوه رهبرى مى
رود. خود در دولت دخالت گشتيم كه او، بنا بر تعهد، به قم مىباز مى

شود. اما خود او در ديگر نيز مى« روحانيان»كند و مانع از دخالت نمى
در چه فكرى بودند؟ اما اين تنها ابهام نبود.  «روحانيان»كدام خيال بود؟ 

آشفتگى به كمال بود. شفاف نبودن رهبريهاى سازمانهاى سياسى از 
اى شد. يکبار ديگر، ملت ما به مهمترين اسباب استقرار استبداد مالتاريا

 ترين وظائفپرداخت. اين بود كه در شمار مبرمسنگين ناشناخته را مى
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 

مايل مهار نكردنيشان به قدرت و به حزب جمهورى اسالمى به بروز دادن ت
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و به یمن كوشش مستمر  یمن ورود در ابتالى تشکيل شوراى ملى مقاومت
ه توانم دلشاد باشم كها به شناساندن خود، امروز مىانگختن ناشناختهدر بر

  .اى بر جا نمانده استناشناخته
داشت و ابهامى  زگارى تا حد تضاد. رهبرى با انقالب ايران دو ناسا435

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 

ا منزلت برابر بشناسد. اما رهبرى سياسى الف. با اين و مرامها و قشره
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 

 پذير و بنابراين پايدار باشد، رجحان نهاد و چنان كرد كه دولتكه اصالح
به معنائى كه بايد داشته باشد و مرجعيت دينى به معانى كه داشت را از ميان 

 .برود
. بديهى است كه رهبرى آقاى خمينى را شركت جمهور مردم و نيازش 436

به يك رهبرى كه بيانگر معنويت و عدم تبعيض باشد، ايجاب كرد. اما اين 
ند. واليت فقيه تنها ارهبرى تبعيض هائى  را برقراركرد كه هرگز ديده نشده

و غير روحانيان پديد نياورد بلکه، در ميان « روحانيان»تبعيض ميان 
روحانيان، اقليت قدرت پرست را بر اكثريت بزرگ حاكميت بخشيد. اين 
تبعيض شديدكه بعد بروز كرد، در روزهاى نخست، ابهامى شديد بود: جاى 

د هرچند او تعه آقاى خمينى و روحانيت در رهبرى سياسى كشور كجاست؟
كنند، اما به دو ابهام توجه كرد خود او و روحانيان در دولت دخالت نمىمى

كند، دولت بايسته نشد: الف. اگر آقاى خمينى در دولت دخالت نمى
هرها اى به انتخاب ششود؟ پيشنهاد شد كنگرهجانشين چگونه برگزيده مى

و حکومت موقت را  در تهران تشکيل شود و آن كنگره شوراى انقالب
انتخاب كند. اين پيشنهاد آقاى خمينى و بسيارى را خوش نيامد. و ب. 
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كنند، رابطه دولت با اگر آقاى خمينى و روحانيان در دولت دخالت نمى
  :شود ابهام بزرگ سومآنها چگونه خواهد شد؟ بر اينها افزوده مى

رهبرى چه نقشى دارند؟ اين ابهام  . مردم و نقش آنها چيست؟ آنها در437
بزرگ كه همچنان برجاست، يکى از مهمترين موانع پيدايش يك رهبرى 

 :ساالر بود و هستمردم
 شد، واقعيت مسلمى شمرده مى«مردم نادانند». آن ايام و امروز نيز 43733

كه اكثريت نزديك به اتفاق سازمانهاى سياسى، اساس كار خود كرده بودند. 
 :نهچند نمو
گفت: مردم رأى ندارند. انتخابات صورت ظاهر . آقاى خمينى  مى43732

 .و براى بستن دهان دنيا است
گويد: اكثرهم اليعقلون! )و مى گفت: قرآنمى . آقاى رجوى43731

 )گويددانست كه قرآن اكثر كافران را مىنمى
آوردند، تا زور در كار مى« بنام خلق». گروه و سازمانهائى هم كه 43734

 توانستند به خود حق بدهند قيمدانستند، كجا مىمردم را صغير و نادان نمى
را روش کنند؟ گذشته از اينكه نفس « قهر انقالبی»مردم شوند و بنام مردم 

 .کردتوجيه مى« هاعدم آگاهى توده»را اصل « حزب طراز نو»تشکيل 
كه پذيرفتن واليت جمهور مردم، با نقش مردم را در  و گفتن ندارد         

شود.  براى مردم بيشتر از رأى دادن رأى دادن ناچیز کردن، نقض مى
  كند. بخصوص كهنپذيرفتن، قدرت پرست را از غير آن، مشخص مى

گيرد، اگر امروز نيز واقعيت هنوز در منظر همگان، روشن قرار نمى .438
برند بسيارى از شخصيتها و همگان گمان مىبه اين دليل است كه اين 

گرايشهاى سياسى، با يکديگر، قرابت فكرى و سياسى داشتند و بايد 
است، در پی باز دادند. و چون چنين نشدهمجموعه همسازى را تشکيل مى

د. كنسازی استبداد، هر كس و هر گرايش ديگرى يا ديگران را متهم مى
شود اگر شخصيتها و له و هدف نمىغافل از اينكه قدرت )= زور( وسي

گرايشها را از يکديگر جدا نكند و در برابر یکدیگر قرارندهد. تمايل به 
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توانند ساالرها مىگرايی با ديگرى، در موقعيت برابر و برادر را مردمهم
كنند، همواره طرفدار داشته باشند. كسانى كه قدرت را وسيله و هدف مى

 :د. اما تحت هژمونى خود! دو نمونهشونوحدت )و نه اتحاد( مى
روزى آقاى خمينى گفت: قرار بود در راه پيمائى عكس ديگرى   .43833 

كرد كه مردم يك پارچه اگر چند پارچه شوند، نباشد. اين طور توجيه مى
 شوند. اما وقتى تحقيق كردم، دانستم كه عكس مصدقفشل )سست( مى

ا خوش نيامده است. تا آخر نيز با هرگونه همگرائى، نيز بوده و این امر او ر
حتى تحت رهبرى خود، مخالفت كرد. چند حزب را از ميان برد و چند 

 .دسته را نيز  به دو دسته تقسيم كرد
. ميثاقى كه بر سه اصل آزادى و استقالل و عدم هژمونى مبناى 43832 

و گروه او، نخست با نقض  شد را آقاى رجوى تشکيل شوراى ملى مقاومت
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 

 .اندنكرده
، مرحوم حاج آقا رضا اما پيش از تشکيل شوراى ملى مقاومت .43831 

كوشيد گروههاى سياسى را در يك جبهه گرد آورد. موفق نشد. به  زنجانى
و هدف مبارزه، در واقع، يکى  اين دليل كه نوع رابطه با قدرت مالتاريا

 :گويدها به ما مىنبودند. اين تجربه
احب علم مطلق نيست و بنابراين، الف. بحکم اين واقعيت كه كسى ص 

كند، كثرت طرز فكرها هركس به بخشى از معرفت دست پيدا مى
گيرد. اما ساالرى بدون اين كثرت سرانجام نمىناپذير است و مردماجتناب

ساالرى و اصول راهنما و ارکان آن نيز ، دموکراسی بدون اتحاد بر سر مردم
 شود. در نتيجه،برقرار نمی

اى از رهگذر اتحاد بر سر اصول راهنماى مردمران، وقتى جبههب. در اي 
 برد. اماآيد، مبارزه راه به موفقيت مىساالرى بوجود مى
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اند اما اند يا موفقيت بدست آوردهها كه تشکيل شدهج. اگر جبهه 
( و يا طاقت اند آن را حفظ كنند )جبهه ملى به رهبرى مصدقنتوانسته
است كه براى همه اند، بخاطر آن بودهرا نياورده و از هم پاشيدهفشارها 

 است. بنابراين،شركت كنندگان در آن، آزادى و استقالل هدف نبوده
است كه هر جمع سياسى نفس خويش د. از آنجا كه درس اول پيروزى اين 

ساالرى تلقى را مکلف بداند، گره از مشکل را بايد در بناى سازمان مردم
اند آزادى ساالر را كه توانستهكه بتواند الگو بگردد و تمايلهاى مردمكرد 

 .را هدف كنند، به همکارى راغب كند
ساالر هاى نيروى جانشين مردمگرچه به اين مهم، در بحث از خاصه       
جا بدان پرداختم تا خوانندگان جوياى حقيقت بدانند گردم، در اینباز مى

ساالر را جانشين بوجود نيامد كه بتواند نظام مردمساالرى اگر جبهه مردم
استبداد سلطنتى كند، بخاطر آن بود كه سازمانهاى سياسى، اغلب فاقد 

 توانستند در يك جبهه گرد آيند. بيشتر از اين،ساالر بودند و نمىصفت مردم
 اعدام كرد كه ، گفتند: امروز بايد كسانى را. روزى در شوراى انقالب433

و  گذارند و مرادشان فدائيان خلقچوب الى چرخ حکومت موقت مى
ايد بود. گفتم: اعدام را از بدترينها شروع كرده« چپى»ديگر گروههاى 

« بمحار»و « چپى»رسانيد كه به آنها صفت اينك به جوانهائى داريد مى
. و نيز غافليد كه حيات هر شخص رسددهيد. فردا نوبت به خود شما مىمى

و سازمان سياسى در گرو وجود شخص و سازمان سياسى ديگر، ولو دشمن 
و سازمانهاى سياسى « شخصيتها»است. هنوز كه هنوز است، بسيارى از 

است كه روش عمومى، حذف اند. نتيجه ايناين واقعيت بديهى را نپذيرفته
 يکديگر است.  و

، موجب در وجود نيامدن هدف و اصل راهنما . ابهام در روش و در4331
و دو رأس ديگر مثلث  ارزشهاى اخالقى جهان شمول شد. امروز، مالتاريا

زور پرست، به هيچ اصل اخالقى پايبند نيستند. اما بنگريم به رفتار سازمانها 
تها، ما از حق زور پرسو شخصيتهاى سياسى و از آنها بپرسيم، چند نوبت ش
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ايد؟ از حق غير زور پرستها چند نوبت اند، دفاع كردهوقتى آن را داشته
ايد؟ به اعدامهاى هزاران نوجوان و جوان و پير، چند بار اعتراض دفاع كرده

استقالل و  ايد؟ و... آيا كسى هست كه ترديد دارد تا اخالقكرده
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 

ساالرى در سطح گروهاى سياسى خواهان آن نيز بوجود رعايت نشود، مردم
  .آيد چه رسد در سطح كشورنمى

سياسى )= اخالق استقالل و آزادی(، از جمله  . رعايت اخالق4333 
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 

خوانيد، بگوئيد در رژيم واليت انتخابات مى سازمانهائى كه مردم را به
توانيد فقیه، مردم از حق حاكميت بر خوردار هستند يا نيستند؟ نمى مطلقه

دانند كه از این حق برخوردار بگوئيد برخوردار هستند. زيرا مردم مى
ق ح دانيد كه تنها يك دعوت به شركت در انتخاباتنيستند. بنابراين، مى

است و آن وقتى است که رأى دادن مخالفت با واليت مطلقه فقيه و 
معنى دهد. پس چرا مردم را به شركت در انتخابات  حاكميت مالتاريا

دانيد. خوانيد؟ البد به اين دليل كه مصلحت را در شركت مردم مىمى
ى به نمايندگى، گزيدن كسانگوئيد شركت واقعى مردم در انتخابات و برمى

 كند. بنابراین، هرچند حقيقتبتدريج حاكميت مردم را به رژيم تحميل مى
است كه انتخابات بدون محتوا )واليت مردم( است اما مصلحت ايناين

پرسم: آيا در جريان است كه مردم در انتخابات شركت كنند. از شما مى
جدا پنداشتن مصلحت از حقيقت، از  انقالب و در دوران مرجع انقالب،

عوامل اصلى استقرار استبداد واليت مطلقه آقاى خمينى و مالتاريا نشد؟ 
يد. اما آوركنيد، جز پشيمانى بدست نمىشما كه تجربه كرده را تجربه مى

توان بنام مصلحت، حقيقت را قربانى كرد، پس ابهام همچنان برهنوز مى
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ترين ابهامها اين ابهام است. زيرا خطرناكگويم از جا است. اينك مى
سنجد و حق را انسان دارد. پس عمل به مصلحت، مصلحت را قدرت می

شود. تناقض دعوی مدعى آشکار است: جز از راه غفلت از حق میسر نمی
د ، پس بای«مردم به حقوق خود آشنا شوند»هرگاه قرار بر این باشد که 
عمل به حق باشد. به سخن دیگر، تحریم شود، کاری که از آنها خواسته می

شود و انتخابات عمل به حق حاکمیت و معرفت جستن بر این حق می
خیزد: قرار، ابهام غلیظی از میان بر میگردد. بدینمحل میمصلحت نیز بی

آید و نه وقتی قرار بر عمل به حق است، نه مصلحت به ذهن می
یست، مصلحت قدرت کاربرد دارد. و وقتی بنابر عمل به حق ن

سان، بدینکه جای حق را بگیرد. شود برای اینفرموده پیدایش می
کند و هم عمل به آن، سنجد و جانشین حق میهم مصلحت را قدرت می

شود. بردن حق نيست، پس  مصلحتی که جانشین تنظیم رابطه با جبار می
توضيح ای بد است. همانطور كه در همين نوشته نيز، شود وسيلهحق می

شود. پس، دادم، تا عقل هدف را معین نکند، وسيله قابل تصور نیز نمی
باید وسیله هدفی باشد كه با اين شود، میمصلحتی که جانشین حق می

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 

کرد: به جاى آنكه وسيله را به مصلحت و دروغ گفتن به مردم را پیدا نمی
جاى حق بنشاند و از واليت كه حق جمهور مردم است دم نزند و وسيله 

گفت: تا واليت جمهور اعمال اين حق را، جاى حق بنشاند، به مردم می
تمام و كمال تحقق پيدا نكند، شركت در انتخابات، يعنى معين كردن مردم 

پس آن را تحریم کنید زیرا تحریم رأی دادن به والیت «. رهبر»خدمه براى 
جمهور مردم است. شخص و سازمان سياسى كه شركت در انتخابات را، 

كند، بنام حقيقت كه واليت مردم است، بايد خود بنام مصلحت تجويز مى
ساالر بگردانند. به سخن دیگر، حق واليت خويش را در ايجاد دمرا مر
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به خالف عمل به مصلحت که ساالر اعمال كنند. بديل مردم
دربردارنده تناقض مصلحت با حق است، عمل به حق، بدون 

 تناقض و راست است.
كند. واقعيت با واقعيت رابطه رابطه بر قرار نمى واقعيت با مجاز .4332

، كدام يك از واقعيتها كه، آقاى خاتمى« انتخاب»كند. از زمان بر قرار مى
است؟ از دهند، تغيير کردهرا تشکيل مى در مجموع، دولت مالتاريا

جازها هستند. انواع ابهامهاى كه نيروى مخالف در آنها پنهان است، يکى م
طلبد. با وجود اين، دو اى ديگر مىاين مجازها را بر شمردن، خود نوشته
آورم و نقصى را توضيح کنند را مىنمونه همگان در ساختنش شرکت می

 :كنددهم كه ذهن ما را دستگاه مجاز ساز مىمى
شخصيتى تصورى كه ما از آقاى خمينى ساخته بوديم، شخصيت واقعى  - 
 .نبوداو 
اخته و س تصورهایی كه از يکديگر داشتيم و داريم، نه واقعيت كه مجاز - 

  .ذهن ما هستند
بريم و در شناخت از آنجا كه روش شناخت واقعيت رابکار نمى        

هاى ذهنى خود کنیم، ساختهواقعیت، ویژگیهائی را که دارد، شناسائی نمی
كنيم؟ زيرا در جامعه ما، روابط، چرا چنين مى كنيم.را جانشين واقعيت مى

بریم. دو زبان بکار میبکار نمی روابط شخصى قدرت هستند. زبان آزادی
بریم. یکی زبانی که، در تنظیم رابطه ما با قدرت، کارآ است و دیگری 

درت بریم. در جامعه استبداد زده، زبان قبکار می« هامحرم»زبانی که با 
همه روز و صبح تا شام، کاربرد دارد. ازآنجا که ذهن ما به دستگاه تولید 

گردد. از شود، تنظیم رابطه با قدرت، محور کار عقل میمجازها تبدیل می
بيند كه در ديگرى، از رو هركس حفظ موقعيت خويش را در اين مىاین

ا ت را نداند تديد سود و زيان خود بنگرد. بنابراين، اصرار دارد كه واقعي
  .سازد، جانشين آن كندبتواند مجازى را كه خود مى
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نتيجه ذهن را بکار ساختن مجازها واداشتن، بريدن از واقعيت         
 را از ديدن است. اين بريدن از واقعيت بود كه نيروهاى مخالف رژيم شاه

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
پسندیدند را گیریهائی را که نمی. هرچند مردم در انقالب، موضع4331

چنان برجاست، مانع از آن هام بس ویرانگری که همپذیرفتند، اما آن ابنمی
شد که جامعه به اندیشه راهنمای انقالب، وجدان روشنی پیدا کند و، می

بدان، از حقوق خویش بمثابه شهروند غافل نشوند: دلیل حقانیت حق در 
که، در جریان انقالب، به موازات است و نه نزد گوینده. حال آنخود آن

رهبر فقط روح»، دلیل حقانیت نزد قوط رژیم شاهنزدیک شدن زمان س
گوید صحیح یا نا صحیح؟ حق آن را پرسش: آنچه او میبود. این« الله

کالم امام فصل الخطاب »ها خطور کند. هم امروز نیز نداشت که به ذهن
هرگاه بر جمهور مردم معلوم بود که دلیل حقانیت حق در خود حق «. است

 شدند و بیان قدرت استبداد فراگیرت فقیه و... بر او تحمیل نمیاست، والی
 گشت. ونمی جانشین اندیشه راهنمای انقالب ایران

و خودانگیخته مردم ایران  فرآورده جنبش همگانی . انقالب ایران4334
خواست بداند چنین جنبشی چگونه ممکن می بود. فیلسوفی چون فوکو

اند ونیاز است. آقای خمینی نیز معترف بود که مردم خود جنبش کردهگشته
به او ندارند. باوجوداین، به تدریج، استقالل و آزادی ایرانیان جای به 

. تاوقتی آقای خمینی گوینده بیان استقالل و سپرد« رهبر»اطاعت آنان از 
نمود که مردم از سان می، بود، اینآزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی

کنند. اما با استقرار آقای خمینی رهنمودهای آن اندیشه راهنما پیروی می
ته. ود جسبر کرسی قدرت، از ابهام، برای جانشین کردن اطاعت از رهبر س

قرار، سازمان سیاسی، جرم شد. بدین تا بدانجا که خودانگیختگی
هم در سازماندهی خود و هم در رابطه با جمهور مردم، بطور 



316 
 

شفاف، باید بنارا بر استقالل و آزادی شهروندان بگذارد. وگرنه، با 
 .شوددموکراسی سازگار نمی

، اصل بر قابل انتقال بودن حق اصل انتخابها بر . در دموکراسی4335
شود. در که حق حاکمیت از ملت به منتخبانش منتقل میاست. چنان

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 

والیت جمهور مردم خالی از ابهام بود. پیش نویس قانون بودند. پذیرش 
 نیز براین اصل تدوین شد. باوجود این، در جریان انتخابات مجلس اساسی

شد. در آن مجلس، قانون اساسی بر دو  خبرگان، والیت فقیه پیش کشیده
طور شد. نخست این اصل، یکی والیت مردم و دیگری والیت فقیه تهیه

مزاحم والیت جمهور مردم نیست. در عمل، « نظارت فقیه»توجیه شد که 
ابهام بسود والیت فقیه مطلقه فقیه شد. مردم از والیت محروم و از آن 

 شد و تکلیف مردم اطاعت از او گشت. « ولی فقیه»
ل کنند، اصل بر قابها عمل میدر سازمانهای سیاسی که در دموکراسی      

انتقال بودن حق حاکمیت از اعضاء به رهبری است. در رابطه با جامعه 
شمارند که به مدنی نیز، این سازمانها خود را صاحب حق حاکمیتی می

سان، حزب است که حق قابل انتقال نیست. بدینمردم تعلق دارد. حق این
سیاسی سازگار با دموکراسی شورائی، بر اصل غیر قابل انتقال بودن حق 

 باید سازمان بجوید و عمل کند.والیت است که می
 

کردند. . تا پیروزی انقالب، مردم ایران به حقوق خویش عمل می4336
دانست که ها، دوگانگی حق و تکلیف وجود داشت. کمتر کسی میدر ذهن

تکلیف عمل به حق است و تکلیفی که عمل به حقی نباشد، حکم زور 
مغتنم « رهبران»ود این دوگانگی را است و نباید بدان عمل کرد. وج

 این تکلیفها بیرون از حقوق معین«. تکلیف معین کردن»شمردند برای 
 بردند. سرانجام، حقوق انسانشدند و بتدریج، حقوق را از یادها میمی
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گرفتند و سخن گفتن از آنها ممنوع نیز گشت. یکی  از « غربی»صفت 
مردم ایران در تاریخ، اعتقاد او به حقوق بشر و جرائم منتخب اول 

 شد.« غربی»دموکراسی 
طور که در بخش اول این کتاب آمد، دوگانگی حق و تکلیف در همان     

است. این دوگانگی فراوان فرصت ایجاد دموکراسیهای غرب نیز پذیرفته
کند برای ابهام پدید آوردن و، در ابهام، تکلیف قدرت فرموده را می
رو، بجا است که سازمانهای و سیاستمداران از اینانشین حق کردن. ج

دوگانگی حق و تکلیف را با یگانگی حق و تکلیف: تکلیف عمل به 
 .حق است

. این واقعیت که در هر بیان قدرتی، بنابر تقدم و تأخر اصلها و حقوق 4337
 یدامکان پد« رهبران سیاسی»و ارزشها است، برای حزبها و سازمانها و 

آورد برای مقدم شمردن اصلی براصول دیگر . بدیهی است که بازی تقدم می
 28و تأخر، بدون وجود ابهام غلیظ شدنی نیست. در ایران، از کودتای 

شمرد را مقدم می ، یک گرایش ترقی3157تا انقالب بهمن  3112مرداد 
شمرد )رژیم یو بخاطر متحقق کردنش، استبداد را نه جایز که واجب م

شمرد )خمینی و جانبداران او( و ( و یک گرایش اسالم را مقدم میپهلوی
بخشید )طرفداران استقرار تقدم می یک گرایش به عدالت اجتماعی

گراها( داد )ملی( و یک گرایش به استقالل تقدم میدیکتاتوری پرولتاریا
 دوم و و یک گرایش به تقدم آزادی تقدم قائل بود )رهبری جبهه ملی

 شمرد. لیبرالها( و هنوز گرایش پنجمی وجود داشت سنت را مقدم می
 و به زبان یمن باز تعریف دین و اصول راهنما بر اصل موازنه عدمیبه     

بود که اندیشه راهنمائی ارائه شد که، در آن، دین بیان استقالل و  آزادی
گشت و مبرهن گشت نزاع بر سر  آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی

تقدم و تأخر دین و اصول و حقوق و سنت، کاربردی جز در توجیه این یا 
د که همه این گرایشها در پی استقرار آن نوع استبداد ندارد. بیهوده نبو

 استبداد دلخواه خود بودند. 
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قرار، از آنجا که  جانبداران دموکراسی در اصول راهنمای بدین    
باید تعریفهای شفاف دموکراسی اشتراک دارند، این اصول می

بپذیرند و این تعریفها تعارضی میان آنها پدید نیاورد. چراکه وجود 
 .                 وجود تمایل به استبداد استتعارض گویای 

. افزون بر قائل شدن تقدم و تأخر این حق بر آن حق، بنابر نیاز 4338
قدرتمداری، حق قابل تجزیه و تحدید نیز هست. نه تنها در استبدادها که 

شود که تجزیه ناپذیری در دموکراسیهای کنونی نیز. پرده ابهام مانع از آن می
تأخر ناپذیری حق بر جمهور مردم معلوم شود. چنانکه این جمهور و تقدم و 

توانند بر یکدیگر مقدم و مؤخر شوند و هر حقی پندارد که حقوق میمی
قابل تجزیه نیز هست. بیشتر از همه، استقالل و آزادی هستند که قربانی 

ی و دشوند. نه تنها، بنابر موقع، استقالل بر آزاتقدم و تأخر و نیز تجزیه می
شوند، نه تنها امنیت بر هردو مقدم یا آزادی بر استبداد مقدم شمردم می

روند. این شود، بلکه استقالل و آزادی قابل تجزیه نیز گمان میانگاشته می
گذارد عقول افراد و عقل جمهور مردم دریابد که حق ابهام است که نمی
رومیت یعنی محنیمی از استقالل و نیمی از آزادی، قابل تجزیه نیست. 

از استقالل و آزادی. چراکه حق قابل تجزیه نیست. استقالل و 
آزادی قابل تجزیه نیستند زیرا تجزیه کننده و جانشین نیمی از این 

تواند حق دو حق شونده، جز قدرت )= زور( نیست. اما قدرتی که می
را تجزیه و جانشین بخشی از آن شود، حاکم بر حق است و هدفی 

ی . کسانتواند داشته باشند و نداردشدن این دو حق نمی جز جانشین
دهند، عقلی در بند که به جزئی از استقالل و جزئی از آزادی رضا می

بینند که وجود و حاکمیت قدرت تجزیه کننده تاریکی ابهام دارند و نمی
فرآورده باور غلط او به تجزیه پذیری حق و تقدم و سلطه قدرت بر حق 

یمن عمل به حقوق دانست که حق قابل تجزیه نیست و بهاست. وگرنه می
 گرداند. خویش، پیدایش قدرت و حاکمیت آن را ناممکن می
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قرار، بر سازمانهای سیاسی است که بنای کار خود را بر تجزیه بدین      
 ،ناپذیری حقوق بگذارند و بر تغییر این پندار غلط را در وجدان همگانی

 همت گمارند.
های سیاسی، . جذب در سطح جامعه و دفع در سطح رهبران و گروه4333

است: در دوران انقالب، در  درسی بس آموختنی از درسهای انقالب ایران
سطح جمهور مردم، مرزهای گرایشها دینی و سیاسی و قومی و جنسی و... 

ردن و جذب شدن در سطح جامعه، خاستند. وارونه جذب کاز میان بر می
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 

توانستند دفع کرد، مردم نمیسازمانهای سیاسی را از دید مردم پنهان می
، آقای خمینی« در صد اسالمی صد»کردن و دفع شدنها را ببینند. شعار 

تر نیز کرد. زیان بزرگش این شد که جامعه نتوانست بدیل ابهام را غلیط
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 

در باال، جز از آن خود کردن قدرت نبود.  انگیزه و نیز ضابطه دفع و طردها
این شد که قدرتمدارهای درپرده و ناشناخته مانده، درجا، باز سازی 

رو، نه تنها جذب و دفع سازمانهای از ایناستبداد را آغازکردند. 
باید، در معرض دید جمهور مردم و شفاف انجام بگیرد، سیاسی می

باید شفاف انجام ها میبلکه در درون هر سازمان نیز جذب و دفع
 بگیرند.

باید تعریفهای روشن بپذیرند، یک امر . این امر که اصول راهنما می4321
که ولو حق یک تعریف دارد اما اندریافتهای انسانها از آنها است و این

یکسان نیستند، امری دیگر و امر واقع مستمر است. این گوناگونی 
آویز است. نه تنها آن را دستان کردهاندریافتها کار را بر قدرتمدارها آس

که ابهام ساختن و تشدید آن یکی از سانسورها  -برقرار کردن سانسورها 
ها استبداد نسبی در دموکراسی –گر استبداد کنند، بلکه توجیهمی –است 
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 ، گوناگونی برداشتها توجیه گرکنند. در پی سقوط رژیم شاهمی –اکثریت 
ها و دانشها ها و اطالعهای آزاد اندیشهو نه جریان« فصل الخطاب»نیاز به 

ها گشت و بهار استقالل و آزادی جای به خزان استبداد و ها و هنرو فن
های آزاد است شرکت در جریاندرس تجربه اینوابستگی سپرد. 

ها و... گویای جانبداری از دموکراسی است. این شرکت اندیشه
شود، سازمانهای سیاسی زدائی همرا ه می سانسوروقتی با شرکت در 

 .کندرا با دموکراسی شورائی نیز سازگار می
گرائی است. گرایشهای مختلف چپ و ها، بنابر نخبه. در دموکراسی4323

توانند اند و بیشتر از این نمیراست براین نظر هستند که مردم رأی دهنده
حکومت کردن، انتخاب کنند. شهروندی و حقوق ها نامزد که میان نخبه

ها بر شهروندان است. در اند باوجوداین، بنابر حکومت نخبهآن پذیرفته
استبداد، اصل بر نادانی و ناتوانی مردم از انتخاب و بنابراین، اطاعت مردم 

 ،هائی است که دولت را در مالکیت خود دارند. در پی سقوط شاهاز نخبه
اصل عقالنی حکومت عالم »ست ایران را در دود ابهام فرو بردند و بعد نخ

بسط ید برجان و مال و ناموس »گر والیت بمعنای را توجیه« بر جاهل
 کردند. « مردم
وضعیتی که ایران بعد از انقالب پیدا کرد و حاصل تجربه دموکراسی     

و شهروندان می گویند: جمهور مردم یعنی جمهور شهروندانها، هردو، می
باید از تمامی حقوق خویش برخوردار باشند. لذا، تصمیم که جوهر والیت 

باید از آن جمهور بر میزان حقوق، از جمله و بخصوص حق دوستی، می
تواند به منتخبان سپرده شود. پس کار اجرا میشهروندان باشد.

 سازمانهای سیاسی بر وفق استقالل و آزادی جمهور مردم در گرفتن
باید تصمیم، در مقام اعمال حق والیت و برگزیدن مجریان، می

 و شکل و محتوی بجویند.
. دوست داشتن و امید و شادی و اعتماد و شجاعت ذاتی زندگی، 4322

فرصت نقش جستن محبت ورزی و  بنابراین حق هستند. انقالب ایران
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هر ایرانی و جامعه ایرانیان امید و شادی و اعتماد و شجاعت در زندگی 
سو، سرکوبها این دوست داشتن و امید و شادی و شد. از انقالب بدین

اعتمادی و اعتماد و شجاعت است که با دشمن داشتن و یأس و غم و بی
کنند و دشمن داشتن و یأس و جانشین می –ای از ترسها مجموعه –ترس 

های قدرت توجیهبیان اعتمادی و ترس ذاتی مرگ هستند. بدونغم و بی
اعتمادی و گر روش کردن زور و خشونت دشمن تراش و یأس و غم و بی

های مرگ های زندگی را با داشتهترس آور، چگونه ممکن بود داشته
جانشین کرد؟ بدون ابهامهای چند الیه و بس غلیظ، کجا ممکن بود این 

 رد؟ بیانهای قدرت را جانشین اندیشه راهنمای انقالب ایران ک
های راهنمائی آنها، بدینرو، سازمانهای سیاسی و اندیشهازاین    

باید الگوی خاطر مبشر این و یا آن چگونه زیستن هستند، هم می
محبت ورزی و امید و شادی و اعتماد و شجاعت باشند و هم باید 

 مبشر محبت و امید و شادی و اعتماد و شجاعت.       
، وارد صحنه شدند، در زير ايننيروهاى مخالفى كه با سقوط رژيم شاه   

های ابهام بودند. هنوز نيز اين ابهامها مانع كار جريان استقالل و همه اليه
 آزادى يا محور دوم است.

 
 . ابهام زدائی از زبان:5

ام. در را برشمرده در کتاب ارکان دموکراسی، ویژگیهای زبان آزادی    
های زبان سازمان سیاسی وقتی با جمهور مردم فصل دوم این بخش، ویژگی

ها آورم که از مشکلجا، به یادمیکنم. در اینگوید، شناسائی میسخن می
بس جدی که در رابطه میان سازمانهای سیاسی و جامعه مدنی گسست 

کند، زبان مبهم و تر میگستردهاعتمادی را همچنان پدیدآورده و دامنه بی
همان اندازه که زبان های سیاسی است. در حقیقت، بهبسا توخالی سازمان

همان اندازه که مبهم است، چند پهلو نیز خالی است، مبهم نیز هست. و به
همان اندازه که چند پهلواست، گویای خالی بودن چنته گوینده هست. و به
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اندازه که خالی و گیج ه نیز هست و بهمانو گیجی او و گیج کننده شنوند
ها، مطالبه ها زور است. در دموکراسیها و جملهمایه کلمهاست، بنکننده

 است. زبان شفاف، بنابراین، پرُ، یک مطالبه همگانی گشته
  

 های راهنما سازگار با دموکراسی:. اشتراک در ویژگیهای اندیشه 6
های راهنمای سازگار با است که اندیشه جا، سخن از ویژگیهائیدراین     

های راهنما حق است که همه اندیشهدموکراسی باید داشته باشند. اصل این
ساالری. اما آن اندیشههای ناسازگار با مردماظهار را دارند. حتی اندیشه

آید که در دموکراسی عمل میهای راهنمائی بکار سازمانهای سیاسی می
حال اشتراک در دموکراسی و در همان نابر کثرت گرائیجا که بکنند. از آن

های راهنما، ولو بیان قدرت هستند، ناگزیر در است، اندیشهو ارکانها آن
 جویند:ویژگیهای زیر اشتراک می

 
 های راهنما:الف. ویژگیهای مشترک اندیشه

است. یک در کمال شدت « بحران ایدئولوژیک»حاضر، در حال      
است دلیل آن، ناتوانی از تولید بیان قدرت جدید است. دلیل دیگرش این

های راهنمای موجود و گرفتار بحران، ویژگیهای بایسته را که اندیشه
است كه اعضاى يك سازمان و ندارند. در سازمانهای سیاسی، اصل براين

تى از خود خود سازمان، از انديشه راهنما هويت پيدا كنند. يك سازمان وق
بيگانه و فاسد است كه عضو از طريق عضويت يا وابستگى به آن، هويت 

و روشى كه  شود، اخالقكند. در حقيقت، سازمانى كه ايجاد مىپيدا مى
شوند، رابطه عضو با سازمان، برنامه عمل اعضاى سازمان، بدان شناخته مى

ع عملى كه سازمان در سازمان، كيفيت شركت در رهبرى  و محل و نو
 كند و نقشى كه به دولتاى كه با دولت پيدا مىكند، رابطهجامعه پيدا مى
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جويند. دهد، پرسشهائى هستند كه همه، در انديشه راهنما پاسخ مىمى
 باید ویژگیهای زیر را پیدا کنند:های راهنما میبنابراین، اندیشه

 
بنابراین، با وطن داری و . سازگاری با ارکان دموکراسی سازگار، 3

و نیز استقالل و آزادی  برخورداری از استقالل و آزادی و دیگر حقوق ملی
 و شهروندی او؛ انسان و دیگر حقوق ذاتی

. حقانيت اصول و فروع انديشه راهنما بايد در خود آنها باشد و نه در 2
 .قول قائل هر كس كه باشد

 در اصول و فروع خود مروج خشونت نباشد؛  .1
. همگان بتوانند آن را در زندگى روزانه، همچون روش، بکار برند و بکار 4

خویش و عمل به  بردنش نياز به زور نداشته باشد و او را از  حقوق ذاتی
 آنها غافل نکند؛

ند. و باش . بخصوص شفاف باشد. يعنى، الف. اصول و فروع آن شفاف5
ها معانى روشن و يکسان براى همه و در همه جا داشته ها و جملهب. كلمه

باشند. و ج. تجربه كردنى و نقدپذير باشد و نه حکمى همچون قالب براى 
باشد و  د. تا ممکن است زبانش زبان آزادی .پندار و گفتار و كردار آدمى

 راست گفتاری و راست کرداری بیاید؛بکار زندگی در راست پنداری و 
. به هدف و وسيله بد امکان وجود و توجيه ندهد. با توجه به اين واقعيت 6

شوند، جدائى وسيله از هدف را و هدف در وسيله بيان مى كه اصل راهنما
دروغ بداند و رسيدن به هدف خوب را با وسيله بد، فريب بداند. و نيز، 

گر تن دادن به يکى از دو حکم قدرت را كه توجیه« انتخابهايى»تمامى 
)= زور( است، یعنی انتخاب ميان بد و بدتر، انتخاب ميان آزادى و امنيت، 

 ، مجاز ...انتخاب ميان عدالت و آزادى، انتخاب ميان عدالت و رشد و
 نداند؛

فرق نهد و جانبدار انطباق  انسان را از حقوق موضوعه . حقوق ذاتی7
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. 
د زنده و طبيعت نیز شود. بيانگر هر موجومی چراکه بیان قدرت توتالیتر

باشد و روشهايى را در بر بگيرد كه برخوردارى از اين حقوق و حاكم 
 گردانند؛شدنشان را بر روابط انسانها، ميسر مى

كنند. و اى بداند كه يکديگر را ايجاب مىرا مجموعه . حقوق ذاتی8
 زندگى را برخوردارى از تمامى حقوق بداند؛

را مستقل از حقوق نداند. تكليف را عمل به حق و تكليفها  . تكليفها3
که عمل كردن به حقوقی كه ذاتى حیات را عمل به حقوق بشمارد. چرا

ای هستند، برخورداری از زندگى  در کمال خویش انسان و هر موجود زنده
 کند که در استقالل و  آزادى رشد کند؛است. کرامت انسان ایجاب می

هترين روش عمل به حق بداند و مصلحت بيرون از حق . مصلحت را ب31
 نشمارد؛ و حقيقت را مفسدت بداند و مجاز

ها تبعيض قائل نشود. يعنى حقى را بر حقى ديگر و اصلى . ميان حق33
 را بر اصل ديگر مقدم نشمارد و نيز حقى را مزاحم حق ديگر نداند و

قومى، جنسى، دينى، مرامى و...  . با تمامى تبعيضهاى نژادى، ملى،32 
 مخالف باشد؛

هاى نزديك و دور، نیاید. بکار ایجاد دنياى مجازى، در حال و آينده.31 
توان بدانهاواقعيت بخشيد، پيشنهاد نكند. نه با آرمانهايى كه به تجربه نمى

ساختن زندگى ذهنى و مجازى انسانها را از واقعيتها غافل كند و نه تحمل 
هاى نزديك يا دور،توصيه ى بد را به اميد زندگى آرمانى در آيندهواقعيتها

كند. توانايى پذيرفتن تحول و رشد  را داشته باشد و بتواند برای برآوردن 
کار ارائه کند. مسئله ساز نباشد شوند، راهنيازها كه در جريان رشد پيدا مى

 حل ارائه کند. و و براى مسائل موجود راه
برانسان و حاکمیتش بر پندار و گفتار و کردار انسان و . تقدم قدرت 34

 های انسانها را بر نتابد. بنابراین،رابطه
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)= استقالل و آزادی( انسان، حتی مزاحم  . نه تنها نافی خودانگیختگی35
اشد. ب آن، نباشد بلکه راهنمای او در برخورداری کامل از خودانگیختگی

 بنابراین،
را اصل و توحید را فرع نشناسد و بنا را بر سازوکار تقسیم  تضاد. 36

راهنمائی با این ویژگی، به دو و حذف یکی از دو نگذارد. زیرا اندیشه
است. در حقیقت، ماهیت بیانهای  بیان قدرت از نوع توتالیتر

نازیسم و با  با قدرتی که این ویژگی را دارند، یکی است: استالینیسم
 و   پاپ و فقیه یک ماهیت دارند. والیت مطلقه

 . مرام امید و شادی و شجاعت و نه مردم یأس و غم و ترس باشد.37
راهنما بخواهد بیان استقالل و آزادی باشد، افزون بر این هرگاه اندیشه      

کند که در کتاب بیان استقالل و ویژگیها، ویژگیهای دیگری را پیدا می
 ( و عبارتند از:268اند )آزادی شناسائی شده

. چون خالی از قدرت )= زور( و پر از حقوق است، قابلیت بکاربردن 38
 را دارد؛ در همه جا و توسط هر جامعه و هرکس

. از ظن و گمان و خرافه و عرف و عادت و رسم ناسازگار با حقوق 33
خالی است و با رشد علم و فن سازگار و راهنمای رشد علم و فن و 

 در رشد است؛ بکاربردن این دو و دیگر نیروهای محرکه
ا دا کند و آن ردهد با واقعیت رابطه مستقیم پی. به بکاربرنده امکان می21

 سان که هست شناسائی کند؛همان
 انسان و جامعه را قابل انتقال نداند؛ . حقوق ذاتی23
مندی را تصدیق کند و . وجود رهبری در هر انسان و نیر هر هستی22

 نشمارد. بنابراین، انتقال حق رهبری را مجاز
 م بداند؛. رهبری را از آن جمهور مرد21
 . هیچ حق ذاتی را قابل تجزیه نداند؛24
شناسد، نسبی بودن حال که برای حق یک تعریف می. در همان25

برداشتهای انسانها از حق را تصدیق کند و راهنمای جریانهای آزاد اندیشه
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ها، بنابراین، نقدپذیری خود و هر اندیشه ها و هنرها و فنها و دانش
 تصدیق کند؛راهنمای دیگری را 

پذیری یابی از اختالف به اتحاد در نظر، به یمن نقد. راهنمای سمت26
به توحید در جامعه، بنابراین، باز و تحول یابی از تضادو راهنمای جهت

 پذیر شدن نظام اجتماعی باشد؛
. بنا را بر فعال بودن بعدی از ابعادی که واقعیت اجتماعی را تشکیل 27
پذیر بودن ابعاد دیگر نگذارد. واقعیتی که جامعه است را دهند و فعلمی

ناپذیرند و همساز تحول میدارای ابعادی بشناسد که از یکدیگر جدائی
 کنند؛

کند، واجد قواعد خشونت . بنابراین که خشونت را بمثابه روش نفی می28
 زدائی بکار بردنی در همه ابعادی باشد که جامعه دارد. و

 «کسی در دیگری مالک به چیزی نیست»اصل را بر این بگذارد که . 23
(. لذا راهنمای زندگی انسانها در رابطه با یکدیگر، رابطه حق با 263)

 قرار، حق باشد. بدین
شود و به یمن می . اصل راهنمای بیان استقالل و آزادی، موازنه عدمی11

شوم شود در زندگی در مدار باز. یادآور میاین اصل، راهنمای انسانها می
کند. ناچیز می که رابطه با قدرت، زندگی انسان را در زندگی در مدار بسته

 بنابراین،
و مخالف با خود را شر مطلق، نشناسد و  . دارنده خود را حق مطلق13

 حذف او را توجیه و تجویز نکند. و
. به تقدم ذهنیت بر واقعیت، قائل نباشد. به سخن دیگر، قالبی که باید 12

 به واقعیت شکل دهد، نباشد. و  
. راهنمای دوستی و محبت باشد: چون این اندیشه مدار اندیشه و عمل 11

دارد و عقل را به استقالل و آزادی خویش عارف، انسان را باز نگاه می
شناسد. بیان استقالل و آزادی قابل می دوستی را حقی از حقوق انسان

 تبدیل به روش دوستی کردن است. بنابراین،
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گیرد، عهد شناسی را ارزش حال که تمامی حقوق را در بر می. در همان14
 اول و شرط برقراری رابطه حق با حق بشناسد.و 

ری که تجربی گذارد، نه دستو. نقد پذیر باشد و روشی که در اختیار می15
 باشد.

 
بیان »و « دموکراتیک»های راهنما، ولو بیانهای قدرت هرگاه انديشه     

( هفده ویژگی اول را پیدا کنند، بحران کنونی 271( ))به قول فوکو« راست
های راهنمايى با اين تواند بسیار تخفیف پیدا کند. در حقیقت، اندیشهمی

ها، انسانها فوق سازمان و سازمان ى سیاسی كه، درآنهاها، با سازمانویژگی
اى در خدمت انسان خودانگیخته و مسئول و در رشداست، خوانايى وسيله

های راهنمائی، نه تنها ارکان دموکراسی بر اصل دارند. چنین اندیشه
جویند. سازمان ، كه با ارکان دموکراسی شورائی، سازگاری میانتخاب

د كنند. از رشسياسى را، به يمن روش تجربه و انتقاد، از فساد حفظ مى
های سیاسی از جدا جویند. عامل بازدارنده  سازماندانش و فن غنی می

شدن از جامعه مدنی و تبديل شدن به وسيله كسب قدرت و تسلط بر دولت، 
گردند. عامل بسط استقالل و آزادي شهروندان و افزایش میزان می

همه، اقتضاى هويت شفاف با اينشوند. در جامعه می نگیختگیخودا
است كه سازمان سياسى، الگوی عمل به انديشه راهنما يافتن اين

 خویش بگردد:
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 فصل دوم

 هادموکراسیهای رهبری در ویژگی

 
در قسمت اول اين مطالعه، مشکلى را شناسائى كرديم كه طى يك قرن،       

همچنان برجاست: نيروى مخالف هويت خويش را از قدرت حاكم 
كند و، بدان، وسيله گيرد. از خود هويت ندارد. قدرت را هدف مىمى

ا هويتى رشود. زيشود. در نتيجه، گرفتار تناقض با خود مىكارش نيز زور مى
کارهایی پیشنهاد کردیم تاکه، كند. راههمانند هويت قدرت حاكم پيدا مى

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
ها، خود، درگرو آنرهايى از ابهامها و تبرى از عيببا وجود اين،          

است كه نيروى جانشين خاصه هايى را پيدا كند كه او را الگو و تبلور نظام 
دهند، در او، نظام جانشين را گردانند، كه به جامعه امکان مىجانشين مى

مشاهده كند. نيروى جانشين بايد روشى را در پيش بگيرد كه، بدان، مبارزه 
بر فرض  -ساالر نظام استبدادى، همان تحول از آن نظام به نظام مردم با

بگردد. اين همان روش است كه نياز  -كه هدف استقرار اين نظام باشد 
 .به قهرزدائى دارد و نه قهر. در جاى خود توضيح خواهم داد چرا و چگونه

مردم ساالرى باشد، سان، در صورتى كه هدف استقرار مردمبدين         
خود بايد در ايجاد نيروى جانشين شركت كنند. حتى اگر يك گروه هدف 

ساالر بجويد و در يك خود را استقرار اين نظام بگرداند، بايد سازمان مردم
ساالر، با گروههاى ديگر و با جامعه رابطه برقرار كند. به ترتيبى نظام مردم

ساالر، ى سياسى مردمكه به تدريج، جامعه به اين نظام درآيد و سازمانها
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 

       حل پيشنهاد كنند. مسائل جامعه، راه
كنم كه هايى بيان مىاصل نيم قرن تجربه و مطالعه را در خاصهح    
اى از احزاب بکار آيند: پاسخ توانند در سازماندهى يك حزب و نيز جبههمى

اى از هفت رشته پاسخها به به پرسش نيروى جانشين كيست؟ مجموعه
. رابطه با 1. سازمان؟ و 2. انديشه راهنما؟ و 3هفت دسته پرسشها است: 

. برنامه براى بکار بردن نيروهاى 5و روش؟ و  . اخالق4راسی؟ و دموک
. رابطه با جامعه و نقشى كه نيروى جانشين و مردم 6محركه در رشد؟ و 

ها . در رابطه با دولت بمثابه قدرت؟ ویژه گی7كنند؟ و در رهبرى پيدا مى
پرسش دیگر  6ای اندیشه راهنما را در فصل اول شناسائی کردیم. اینک بر

 یابیم:پاسخ می
 
 :های سازمان سیاسی. در ویژگی3 

 
چه قدرت را هدف و خواه دانستيم )فصل اول اين مطالعه( كه         

گردد. چراکه وسيله بگردانيم، هدف و وسيله، هر دو، قدرت مى
. بنابراين، سازمان شودهدف وسیله را تعیین و در وسیله بیان می

كند، ناگزير، خود را بايد با آن دمساز را هدف و وسيله مىسياسى كه قدرت 
كند. به سخن ديگر، چه بخواهد و خواه نخواهد، قدرت مدار سازمان و 

شود. بدين از خود بيگانگى، رابطه سازمان هدف و وسيله، هردو، مى
هء گيرد و وسيلشود: انسان تحت سازمان قرار مىسازمان با انسان وارونه مى

  .شودىسازمان م
قرار، آشکارترين عالمتهاى از خود بيگانه شدن يك سازمان بدین     

 سياسى،
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.  رها کردن انديشــــه بمثابه راهنما در پندار و گفتار و کردار و وســــيله 3
قدرت گرداندن اين انديشـه و فوق انسـان و مسـلط بر انسان شدن سازمان 

بايد در خدمت شــــود و اين نيرو را ناچیز مى« نيرو»اســــت: انســــان در 
  .سازمان بگذارد

ـــود و زيانهاى  .2 ـــها، مقام و موقعيتها، س ـــر نظرها، روش اختالفها، بر س
گردند و اختالف شــخصــى و گروهى  و...، همه، اختالفها با ســازمان مى

 .شودكننده محکوم به حذف مى
آورند. توضيح از واقعيت عالمت سوم راپديد مى 2و  3. عالمتهاى 1

شود، به ضرورت، رت هدف، بنابراین، هدف و وسيله مىاينكه وقتى قد
ها روابط گردد. براين اصل، در هر سازمان، رابطهثنويت مى اصل راهنما

، گردند. بنابراینها روابط قوا مىقوا و ميان سازمانهاى سياسى نيز رابطه
بيرون، شناسد. در در درون سازمان، هرعضو ديگرى را رقيب خود می

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، 

و  تر استهى است كه قوىشود. در سازمان، برنده گرومى رابطه، رابطه قوا
در جامعه، برنده سازمانى است كه بيشترين نيرو را تدارک و در شکست 

است. بناچار، پندار و گفتار و كردار هر عضو دادن رقيب، بکار برده
 گيرند. سازمان سياسىسازمان، در خدمت غلبه بر رقيب يا دشمن، قرار مى

است. در اين ظ آنشود كه كارش رسيدن به قدرت و حفدستگاهى مى
ود. شسازمان، انسان تحت سازمان و در پندار و گفتار و كردار تابع آن مى

كند كه بدو امکان دهد بيشترين نيرو را، در تصرف سازمان ساختى پيدا مى
  .و حفظ قدرت، بکار گيرد

اين نتيجه گرفته در غرب، بهدر بخش اول دیدیم که مطالعات انجام      
شود، وقتى حزب سياسى وسيله رسيدن به قدرت و حفظ آن مىاند كه رسيده

دهد. پیدایش و گسترش فسادها که در خویشتن را در معرض فساد قرار مى
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و اندیشه راهنما، بنابراین، در هدف و روش آن، گواه صحت یک حزب 
  .اندها به آن رسيدهتشخیصی است كه مطالعه

ى همواره ترجمان انديشه راهنما و براى آنكه سازمان سياس قرار،بدین     
شوند وسيله رسيدن به هدف يا هدفهايى بماند كه در انديشه راهنما بيان مى

و براى آنكه سازمان از خود بيگانه و الگوی قدرت مدارى و عامل گسترش 
 :ها را پيدا كندفساد نگردد، بايد اين خاصه

 
 :ویژگی اول، هويت  

بنابراین، خود هويت جدای از هویت تشکیل است. سازمان وسيله        
دهندگان ندارد و هرگز نيز نبايد پيدا كند. زيرا تنها وقتى هويتی سوای 

راین، گيرد. بنابكند كه از قدرت هويت مىهویت تشکیل دهندگان پيدا مى
شود. اگر انديشه راهنما، انديشه راهنماى سازمان هم هدف و هم وسيله مى

وسيله شدن قدرت باشد، سازمان با آن ناسازگار ناسازگار با هدف و 
شود. اگر قدرت مداران بتوانند آن را با سازمان سازگار با قدرت تغيير مى
دهند )ارتقاء ايدئولوژيك!( و چنانچه بخاطر اخذ مشروعيت از آن مى

كردن تكليف از حق، انديشه، نتوانند جانشينش كنند، به سراغ جدا
كند و دفع افسد به هدف وسيله را توجيه مىمصلحت از حقيقت و... و 

روند. آشکارترين عالمت اين از خود بيگانگى، مبهم شدن انديشه فاسد مى
دن اين پذير شهاى اصلها و تفسير و تعبير و تأويلراهنما و تغيير تعريف

انديشه و، بنابر موقع، معانى ضد و نقيض پيدا كردن هر يك از اصول و 
  :از اين فساد ميسر نيست مگر به است. خالصىفروع آن

. اصل راهنماى سازگار با استقالل و آزادى)هم وقتى مراد از استقالل و 3
است و هم وقتى قصد از استقالل  كران الاكراهآزادى، آزادى منفى يا بى
 درحالت خلق است(، موازنه عدمى است. و آزادى، خودانگیختگی

سازمان براين اصل بايد ساخت پذيرد. اين سازمان، همواره بايد فراخناى 
 الاكره بماند. و
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كه سازمان پوشش قدرتمداران نشود و هر موافقت يا مخالفتى براى آن . 2
را موافقت يا مخالفت با سازمان نگردانند، موافقت و مخالفت با سازمان 

 فقت يا مخالفتى، بر اصلاز قاموس نيروى سياسى بايد حذف شود. هر موا
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 

سر مقام و موقعيت جدا گفتارها و كردارها از موافقت و مخالفت بر 
است كه هر موافقت و مخالفتى از پوشش حل عمومى ايننيستند. راه

ناپذير است و حتى سازمان عريان شود. كثرت نظرها واقعيتى اجتناب
را از ميان ببرد. انواع كثرت تواند آنشود، نمىسازمانى كه بر زور بنا مى

 .دهمقرار مىحل را در خاصه دوم، موضوع بحث گرائيها و راه
شود، اين سازمان است كه . تكرار كنم كه وقتى قدرت هدف و وسيله مى1

که دهد. چرابه اعضاى خود و پندار و گفتار و كردار آنها، هويت مى
سازمان هدف )= قدرت( را در خود دارد و انديشه راهنما را نيز با خود 

شود، موازنه عدمى و هدف آزادى مى كند. اما وقتى اصل راهنماسازگار مى
 كه در خاصه سوم خواهيم ديد، فراخناى الاكراهسازمان وسيله و بطوري

شود. هويت اعضاء را نه اندازه اطاعت از سازمان كه انطباق پندار و مى
گفتار و كردار آنها با موازنه عدمى و، بنابراین، آزاد بودنشان در انديشيدن 

ل مستقل و آزاد، عقل خالق است( و در سخن گفتن )سخن آزاد رها )عق
از سانسوراست و حق است( و در عمل كردن )كردار آزاد عادالنه و بيانگر 

كند. به سخن روشن، انسانها، بدون استثناء، به حق رشد است(، معين مى
گيرند و، بنوبه خود، به سازمان هويت شوند و از حق هويت مىسنجيده مى

رابطه ميان  قرار، عالمت فساد يك سازمان سياسى، تغییردهند. بدینىم
انسان و سازمان، به ترتيبى است كه حق به شخص و شخص به سازمان 

توانيد مقايسه كنيد تفاوت دو هويت را: يکى سنجيده شود. براى مثال، مى
هويت انسانها، وقتى پندار و گفتار و كردارشان به اصل توحيد و روشهاى 
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شوند و ديگرى هويت انسانها وقتى پندار و گفتار و قرآنى سنجيده مى
د. بنابر شونفقيه سنجيده مى كردارشان  به ميزان اطاعتشان از واليت مطلقه

دين الاكراه، انسانهاى نوع اول در پندار و گفتار و كردار نياز به زور پيدا 
انهاى كنند. اما انسز نياز به زور پيدا نمىكنند. در رابطه با يکديگر نينمى

كنند. در رابطه با يکديگر و نوع دوم در اطاعت كردن نياز به زور پيدا مى
كه رابطه اصلى، رابطه با كنند. چرابا بقيت جهانيان، نياز به زور پيدا مى

واليت مطلق )بمعنى قدرت مطلق(است. اوليها انسانهاى مستقل و آزاد 
 )ها آلتهاى واليت فقيه )= سازمان بر مدار زورهستند و دومي

  
 :زدايى ویژگی دوم تناقض و تضاد 

در درون و در رابطه با سازمانهاى سياسى ديگر، سازمان بايد از         
پاك باشد. مشکلى كه سازمانهاى سياسى غرب با آن دست  تناقض و تضاد
شود، سازمان است كه وقتى قدرت هدف مىاند و هستند، اينبه گريبان بوده

تواند گرفتار تناقض و تضاد نشود. زیرا، در رابطه با در درون خويش، نمى
. كندقدرت، به تدريج، از جامعه جدا و دور و با قدرت اين همانى پيدا مى

آید و اعضاء را به پندار و گفتار و کردار تناقضرت نیز از تضاد پدید میقد
کند از جامعه مدنی همانی پیدا میکند. و چون با قدرت اینآمیز گرفتار می

شود كه جامعه کند. نتيجه این مىرود و در سرای دولت منزل میبیرون می
ه، از ى از جامعيابد. بخشسازمانهاى سياسى را نسبت به خود بيگانه مى

تفاوتی امضاى بيگانگى با سازمانهاى سياسى دهد. بیراه، واكنش نشان مى
  .است

كند: مشکل دوم، مشکل مشکل دومى مشکل اول را تشديد مى         
است. اين تناقض تناقضى است كه عضو يك سازمان سياسى دائم در بند آن

 ميان معرفتى كه رهبرى به او القاء شود از ناسازگارى و بسا تضادناشى مى
دهد با معرفت خود او. زمانى، يك عضو كند و دستورهايى كه به او مىمى

طور بيان و براى خود حل كرده حزب كمونيست فرانسه، اين تناقض را اين
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كنم و براى اين و آن مسأله محيط زندگيم، اين و بود: شب فكرى پيدا مى
ه خوانم، انديش، ارگان حزب را مىم. صبح كه اومانيتهانديشحل را مىآن راه

کنم! بنابر يابم و رهایش میحلى كه يافته بودم را، بر خطا مىخود و راه
ها، اين تناقض خاص احزاب كمونيست نيست. و در تمامى مطالعه

سازمانهاى سياسى، وجود دارد و مثل خوره اين سازمانها را از پايه 
 .خوردمى

اما اين تناقض و تناقضها و تضادهاى درون سازمانى چرا پيدا         
تها اند، كثرت معرفشوند؟ در سازمانهائى كه بر مدار قدرت ساخت گرفتهمى

های سیاسی که و سازمان« نظام واليت فقيه»اند اما همانند پذيرفته شده
« الخطاب فصل»و « زندحرف آخر را رهبر مى»هستند، « رهبر محور»

شود و است كه سازمان سياسى كوير انديشه مىرهبر است. نتيجه این
گريزند. زيرا جريان انديشه و معرفت، از باال به پائين، از آن مى استعدادها

حرف »يك سويه است. انديشه رسمى كه همه بايد انديشه خود بگردانند، 
عضاء چون و چرا نكنند و سخن يا حکم رهبر است. بر فرض كه ا« آخر

چون و چرا بپذيرند، انديشه كه كارش توليد است، محکوم را بی« رهبر»
شود به مصرف كردن بدون چون و چراى انديشه رسمى كه با عنوان مى
و يا... « نظريه عمومى حزب»و يا « دستور رهبر»و يا « حکم رهبرى»

  .شودابالغ مى
گرائی بر اصل ثنويت به کثرتگذار از کثرتحل اين دو مشکل، راه         

گرائی بر اصل توحيد است: معناى مبهم كردن و يا بى تعريف گذاشتن 
ثرتبينيم، کتواند سخت خطرناك بگردد. همانطور كه مىگرائی، مىکثرت

آویز ايجاد ترسهاى بزرگ شده و چه بسا جنگها و گرائی مبهم دست
است. سازمانهاى سياسى را نيز کثرتمتالشى شدن كشورها را ببار آورده

كند. بنابراین، بايد انواع آن را است و مىگرائی مبهم گرفتار انشعاب کرده
 .شناسايى كرد
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گرائی واقعيت است و اجتناب ناپذير نخست، بدانيم كه کثرت          
واند تيابد كه مىاست. واقعيت است زيرا هر كسى بر معرفتى دست مى

تى ناپذير است،  زيرا معرفكه ديگرى جسته است. اجتناب معرفتى نباشد
تواند اظهار نشود زيرا انديشه از راه شود. نمىيابد، اظهار مىكه آدمى مى

توان از ابراز اى را نمىتواند بيانديشد. هيچ انديشهاظهار است كه مى
رو است كه  استبدادها ضد رشد معرفتى باز داشت مگر به زور. ازاین

  .دهستن
ها و ها و انديشههای آزاد دانشگرائی مفيد است اگر جريانکثرت        

ها، معرفتها، ها بر قرار باشد. زيرا در اين جريان، انديشههنرها و اطالع
تر و اطالعات ها و معرفتهاى كاملاطالعات يکديگر را نقد و به انديشه

  .برندتر راه مىصحيح
 
 : گرشود اگرائی مضر مىکثرت●
الف. اگر سازمان سياسى با استبداد سازگار باشد. در قاعده سازمان،  

كثرت معرفتها وجود دارند اما براى ابراز، يك مجرا بيشتر وجود ندارد: از 
شود كه نظر عمومى قاعده به رأس. از رأس به قاعده، معرفتى ابالغ مى

ظر اعضا، شود. در اين جريان، ميان نظر رسمى حزب و نحزب خوانده مى
كند. از آيد و اين تضاد، اعضاء را گرفتار تناقض مىپيش مى بسا تضاد

آنجا كه واليت و اختيار گرفتن تصميم و به اجرا گذاشتن تصميم از آن 
تواند اختيار انديشه و باور را از آن خود نكند. رهبرى هستند، رهبرى نمى

شود )در سازماندهى در نتيجه، چه بسا انديشيدن نوعى خطاى سازمانى مى
وع دينى، پيروان نبايد چون و چرا كنند و نبايد تحليل كنند. يعنى نبايد ن

  .)!بيانديشند
شود وقتى سازمان بر پايه تضادى اجتماعى پديد مشکل دو چندان مى      

اصالت داده باشد، ناگزير، سازمان خود را ترجمان  آمده باشد. اگر به تضاد
كند. بر اصل تضاد، هر  ، ملتى، نژادى مىاى، قومى، گروهىاراده طبقه
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جا، در است. از این« اصلى»نظرى، بيانگر جاى صاحب آن در تضاد 
توانند وجود داشته باشند. اما چون كثرت درون سازمان، تمايلها نمى

يرد: گناپذير است، هر عضو تحت دو فشار قرار مىمعرفتها امرى اجتناب
نظر سازمان بجاى نظرى كه عضو و یا فشار  سازمان براى جانشين كردن 

است اعضاء از فعاليت در محيط اجتماعى و طبيعى زندگى، بدست آورده
اند و فشار شديد به خود، بخاطر اينكه مبادا نظر او، بيانگر و یا آورده

است. تفتيش خواست خصمى باشد كه سازمان در تضاد با آن بوجود آمده
ها و در جامعه ديروز و امروز مه جامعههاى خونين را هها و تصفيهعقيده

گرائی شوند و کثرتها خونين مىايم. تصفيهايم و ديدهايران، خوانده
که كثرت نظرها و معرفتها شود. چراناپذيرهيزم آتش خشونت مىاجتناب

گرائی توانند ابراز و حذف شوند. اين نوع کثرتجز با قهر و از راه قهر نمى
گرائی بر اصل ثنويت تك محورى ونين را کثرتآميز و خسخت خشونت

گرائی را بدون برقرار كردن انواع سانسورها و قطع خوانند. اين کثرتمى
ها در درون سازمان ها و دانشها و معرفتها و هنرها و اطالعجريانهای انديشه

كرد. رهبران توان در پوشش وحدت مخفىو ميان سازمان با بيرون آن، نمى
را حق )حق ناپذيرند. آندانند كثرت معرفتها اجتنابتوتاليتر مىسازمانهاى 

دانند و مجوز حاكم كردن زور بر درون و با بيرون سازمان و ( نمیاختالف
رو است كه اينگونه سازمانها كنند. ازاينوسيله توجيه تفتيش عقايد مى

 .سازندها مىآورند و از آنها، آلتىرا به عضويت در م استعدادها
هاى سازگار با دموکراسی ب. در صورتى كه سازمان سياسى دارای خاصه 

باشد و در محدوده انديشه راهنما، تمايلهاى مختلف  بر اصل انتخاب
بتوانند حضور داشته باشند و هدف حزب دستيابى به قدرت دولت براى 

حل را به اجرا گذاشتن برنامه خود باشد، براى حل تناقض، يکى از دو راه
 :برندبکار مى

زند. به اين اعتبار كه هرچند رهبرى برگزيده . حرف آخر را رهبرى مى3
كثريت است اما حکومت اكثريت بر اقليت، متضمن موافقت اقليت با ا
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براين نظر است كه اين قاعده بايد از  حکومت اكثريت نيز هست. روسو
وقتى پيدا شده باشد كه جامعه به اتفاق آراء حکومت اكثريت بر اقليت را 

ضاى يك اع پذيرفته باشد. بنابراین قاعده، نظر رهبرى بايد نظر اكثريت
حال كه به نظر رهبرى است كه اقليت اعضاء در همانسازمان باشد و بديهى

د. تواننتوانند نظر خويش را نيز اظهار كنند و يا نمىكنند، يا مىعمل مى
 .گيرداگر نتوانند، سازمان حزب با ویژگیهایش در تناقض قرار مى

آورند و موضع مى . تمايلهاى مختلف، از راه سازش، يك رهبرى را بوجود2
حل نيز، يا گرايشها حق شود. بنابراین راهاين رهبرى موضع سازمان مى

اظهار شدن را دارند و يا ندارند. باز اگر گرايشها نتوانند اظهار شوند، 
 .گيردهاىش در تناقض قرار مىسازمان با خاصه

دان ب انگارد وبنابر تجربه، هر تمايلى معرفت خويش را حق مى            
 شود، اصل راهنما(. و از آنجا كه وقتى قدرت هدف مى273دلشاد است )

شوند تواند ثنويت نباشد، در اين سازمانها دو سر و گاه چند سر پيدا مىنمى
 اى كه روسوگويد قاعدهكشانند. تجربه مىو اغلب كار را به انشعاب مى

که حاكميت اكثريت بر شود. چراشمرده نمى دهد، محترمبدست مى
اقليت، حاكميت راه و روش بيشتر علمى )بنا بر فرض( بر راه و روش كمتر 

شود، علمى نيست. بلکه حاكميت قدرت است. وقتى قدرت هدف مى
تواند عمل كند. زيرا ضابطه علم و ميزان عدل قاعده اكثريت بر اقليت نمى

دورى از قدرت است. جريان آزاد و نصفت نيست. بلکه نزديکى و 
شود و معرفتهاى گوناگون از راه بحث آزاد، به معرفتى ها بر قرار نمىانديشه
كه وقتى هدف رسيدن به قدرت و حفظ آن برند. چراتر راه نمىعلمى

، زیرا در تقابل و تضاد  .تواند نسبى تلقى شودشود، معرفت ديگر نمىمى
بر سر قدرت  را مشروع بگرداند كه حق بی« مبارزه»اند تونظر وقتى مى

حق است. در مقام نزاع، هر  قرار، سخن قرآنکم و کاست باور شود. بدین
حل را، جنگ طرف باور خود را حق و باور مخالف خود را باطل و راه

 .بردحق با باطل گمان مى
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بر اصل ثنويت دو محورى گرائی گرائی را کثرتاين نوع کثرت        
که دو محور اكثريت و اقليت، هر دو فعال هستند. اين کثرتگويند. چرا

ها )خود سانسورى( و اى سانسورها بر انديشهكردن پارهگرائی نيز بر قرار
بر تمايلها )سانسورهاى درون سازمانى( و با طرز فكرهاى ديگر 

 .كند)سانسورهاى برون سازمانى( را ايجاب مى
كه سازمان بر اصل موازنه عدمى بنا شده باشد، خود ج. در صورتى 

شود كه محدوده اكراه، در محدوده نظامى اجتماعى، مىفراخناى الاكراه
شود. كثرت گرائى است. نظام اين سازمان، دموکراسی شورائی مى

ى از ئناپذير، بر اصل موازنه عدمى يا توحيد، سخت مفيد و نيرواجتناب
( اين 272يابد )شود: هر كس اندكى از علم را مىنيروهاى محركه رشد مى

هاى آزاد، نقد هاى اندك، در فراخناى الاكره، آزادانه اظهار و در بحثعلم
شود و اين انديشه و شوند. سازمان زاينده رود انديشه و معرفت مىمى

ر جريان رشد، كاهد. ديابد و از اكراه مىمعرفت در جامعه جريان مى
  .جويندتر، توحيد مىمعرفتها در معرفتى به علم نزديك

براى آنكه اين نوع سازماندهى ميسر شود، كارهاى زير را بايد به         
 انجام رساند:

 
های سازمان سیاسی در خدمت استقالل و آزادی و رشد بر ویژگی

 میزان عدالت اجتماعی
كند، پيشاپيش، خود  آنكه يك سازمان جامعه را فراخناى الاكراه. براى 3

گفت چگونه های دیگر خواهندبايد فراخناى الاكراه شده باشد. ویژگی
شود. پس اگر هدف استقرار دموکراسی بر اصل سازمان فراخنای الاکره می

در جامعه باشد، رهبری و بسا رهبریهای سياسى، پيشاپيش، باید  انتخاب
باشد. بیشتر: اگر، امروز، بخواهد از ها شدهداراى سازمانی با آن خاصه

محفوظ بماند و، فردا، در  گزند انشعاب مصون و از فشار زورپرستان
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سازمانِ  هاىجامعه، نقش پيشرو را داشته باشد، براو است كه خاصه
ند پرورده شو دموکراسی شورائی را پيدا كند. تاكه، در سازمان، استعدادها

  .و همگان در مسئوليت رهبرى شركت كنند
 
. با الغاى سانسورها و بر قرار كردن جريان انديشه، از راه بحثهاى آزاد، 2

دانشگاهها و تناقضى كشنده را از ميان بردارد و سازمان سياسى در طول 
ند شوترتيب كه نظرها و روشهایی كه پيدا مىمراكز تحقيق قرار گيرد. بدين

حال كه كند و در همانرا، به تجربه، محك بزند، خطا را از صواب جدا 
كند، فرهنگ استقالل وآزادی نقش بزرگى در رشد عمومى جامعه پيدا مى

 .گرداندرا نيز غنى مى
 
با حرمت تقليد بر مجتهد و اختيار مقلد در ، «واليت فقيه». پیش از 1

عمل به فتوا، مشکل تناقض فتواى مجتهد با نظر مجتهد ديگر و مقلدان، 
، كار برد «فقيه واليت مطلقه»حل، با حل پيدا كرده بود. اين راهنوعى راه

 راهنما را با اصل« مقام راهنما»حل بايسته، است. راهخود را از دست داده
کردن و، بدين انقالب، واليت تصميم را از قدرت ستاندن و به جانشین

توان مانع پيدايش رهبرى خودكامه و انسانها دادن است. بدين كار، مى
سازمان هرمى شکل آلت فعل قدرت شد. در درون سازمان، نيز، ديگر نياز 

خدمت بسط استقالل و  آزادى شود و سازمان در به اعمال زور پيدا نمى
 .گيرد( در جامعه قرار مى)= خودانگیختگی

 
. بحثهاى آزاد هم در قلمرو انديشه راهنما و هم در زمينه برنامه عمل، 4

چ تر باشند. چنانكه هيبايد براى اعضاء و نيز براى ديگران، هرچه شفاف
 ند و نيز هيچ غرضى نتواند مانعغرضى نتواند خود را در پوشش نظر بپوشا

كنند، از طرح نظرى بگردد. تضادها و تناقضهايى كه به انسانها تحميل مى
اثر كردن غرضها در شفاف كردن روابط درون و زاده غرضها هستند. بى
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ها در ها و معرفتها و اطالعبرون سازمانى و نيز زالل كردن جريان انديشه
  .سازمان ممکن است

 
است. بنابراین، نه تنها نبايد ميان « من قال»و نه « ماقال». اصل بر5

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 

سازند و تضادها وقتى در درون يك سازمان پيدا  اظهار كند. تبعيضها تضاد
ند. گردانشدند، در درون هر عضو، او را گرفتار تناقضهاى فلج كننده مى

 كنيم.اثرات ديگر تبعيضها را دورتر مطالعه مى
 
رهائى از »دانيم كه در غرب، سخن از مرگ ايدئولوژيها و عصر . مى6

ياسى، در مقام حکومت، است. در حقيقت، سازمانهاى س« ايدئولوژيها
بجاى جستن و يافتن نظرهاى تجربه كردنى، احکام نظرى را به اجرا 

نها پذير نبودند و تگذاشتند. اين احکام، در جريان اجرا، نقد و تصحيحمى
پس از ببار آمدن زيانهاى بزرگ و شکستهاى محتوم، نارسائى احکام مسلم 

قيه ف ت واليت مطلقهگشت. همين تجربه تلخ را ايران تحت حاكميمى
كم، مثل يك كارگاه اند، دستاست. هنوز سازمانهاى سياسى نتوانستهکرده

 درصنعتى عمل كنند. يعنى نظر را به فن قابل بکار بردن درآورند. 
حقيقت، نظرى حق است كه از واقعيت بيايد و  قابل بکار بردن به 

پذير باشد. ه نقد و تصحيحروش تجربه باشد و در جريان تجرب
شود كه در ارتباط تنگاتنگ با جامعه، بنابراین، سازمانى موفق مى

ها را به روشهاى تجربه كردنى در آورد و به جامعه پيشنهاد انديشه
شود به قالب دينى يا ايدئولوژيك . عصرى كه از انسان خواسته مىكند

توجه به اين واقعيت است. در آن عصر، قدرت مانع از درآيد، سپرى شده
ود. ششود، با هدف خود در تناقض مىشد كه دين و مرام وقتى قالب مىمى
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هد. دشود. انسان را با خود در تناقض قرار مىبا رشد انسان در تناقض مى
  .که در قالب شدن يعنى تحت حاكميت مطلق زور درآمدنچرا

همچنان، از آن  سو،عصر جديدى كه از دوران مرجع انقالب بدین        
كم، در رابطه انسان و انديشه راهنما دارد واقعيت گويم، دستسخن مى

انسان براى دين و مرام نيست، دين و مرام براى انسان كند: پيدا مى
. دين و مرام استقالل و آزادى، تنها وقتى روشى تجربه كردنى، براى است

 جا،شوند. از اینگردند، بکار بردنى مىو رشد، مى گذار از اكراه به الاكراه
  

يابد، بايد قابل بکار بردن از سوى تمامى حلهائى كه سازمان مى. راه7
اعضاى آن و تمامى مردم باشد و نياز به قدرت نداشته باشد. بلکه نياز به 

 حلها ناگزير بايد براى همه مردم باشندگونه راهنبود قدرت داشته باشد. اين
و تحول عمومى، با تجربه كردن آنها، به عمل آيد. خالصى از استبداد حاكم 

ا شود. زیرو هرگونه زورمدارى، در بنيادهاى اجتماعى، بدين روش ميسر مى
شود، ساخت اجتماعى سازگار با ها كم مىبهمان نسبت كه از بار زور رابطه

 د؛ريزگردد و سرانجام فرو مىتر مىزورمدارى، سست و سست
 
حلهائی که به روش تجربی بتوان بکار برد، الجرم، علمی و خالی از . راه8

ظن و گمان و خرافه خواهند بود. چون روش تجربی روشی است که، 
شوند، پس روش کار سازمان و ها قابل تصحیح میدرجریان تجربه، غلط

 باید علمی و عقالنی باشد؛اعضایش می
 
هاى غرب، تميز است كه در جامعه. در حال حاضر، يك مشکل اين3

است. بدين لحاظ، مردم تمايلهاى راست از تمايلهاى چپ مشکل شده
است، انتخاب واقعى ندارند. و از آنجا كه ايدئولوژى از اعتبار افتاده

رو، مدح و قدح سالح آيند. ازاینانتخابها بر محور شخصيتها بعمل مى
عه را قانع كنند كه تميز وجود كه جامها براى آناست. رقيباصلى گشته
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دارند. شخصيتهاى دارد، در هجوم به ضعفهاى يکديگر، اندازه نگاه نمى
اند بدون اينكه اين روش مردم را به سياسى بسيارى قربانى اين روش شده

باشد. بسا از رغبت آنها نيز كاسته تر کردهشركت در انتخابات، راغب
يرا جويند؟ زرفتن از بن بست نمى است. چرا دو تمايل راهى براى بيرون

ى كنند. اگر بنا بود يکهر دو تمايل بر سر زمامدارى با يکديگر مبارزه مى
از دو تمايل يا هردو آنها، برای حل مشکل از راه مردم و با شركت مردم، 

 حلها بايد از تضادهاىكرد: راهحل پيدا مىحل پيدا كنند، مشکل راهراه
باشد، همواره بوجود آمده ان سياسى كه بر پايه تضاداجتماعى بکاهند. سازم

شود. عصر جديد، عصرى است دهد و خود زندانى آن مىبه تضاد تقدم مى
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

 زدايى شکل بگيرند. اماكه بر پايه تبعيض و تضاد
 

بينند كه حق را حتى زدايى نيز مصلحت را در اين نمى. موافقان تضاد31
شوند. ها مىجا زندانى مصلحتبا سازمان خود در ميان بگذارند. از همين

ها، تضادها نه بر شالوده حقوق كه بر اساس نيك كه بنگرى، در همه جامعه
اند. در صورتى كه هر کس و تقدم بخشيدنها، ايجاد شدهمصلحتها 

تضادهاى محيط زندگى خود را شناسائى كند و در پى آن شود كه پايه و 
شود و هم با رفع ابهامها، جامعه حل هم آسان پيدا مىمايه آنها را بجويد، راه

كند و تضادها، بتدريج،  از ميان بر حل شركت مىدر بکار بردن راه
قرار، شناسائى تضادها و تشخيص مصلحت و يا تقدمى كه د. بدینخيزنمى

است، در دستور كار يك سازمان سياسى است و اين كار آنها را ايجاب کرده
از آن نوع كارهااست كه شركت تمامى اعضاى سازمان و همکارى سازمان 

كند. دانستنی است که چون با سازمانها و افراد غير عضو را ايجاب مى
کند، مصلحت همواره سازد و جانشین حق میرا قدرتمدار میمصلحت 

رو، سازمان سیاسی که بنای کارش شود. ازاینجواز بکاربردن خشونت می
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گذارد، به خشونت گرایش تراشی و بکاربردن مصلحت میرا بر مصلحت
 گردد؛گستری میکند و عامل خشونتپیدا می

 
سازمان سیاسی و در درون آن،  . بنابر ویژگی اول، هرگاه مدار فعالیت33

خاطر که اعضاء را از روابط حق باشد، اندیشه راهنمای و سازمان، بدین
ترین رهند. یکی از مهمهای دیگر نیز میرهند، از محدود کنندهقوا می

و تقدم جستن تکلیف برحق  ها، دوگانگی تکلیف و حقمحدودکننده
است. در سازمانهای سیاسی قدرتمدار، عضو نسبت به سازمان وظیفه دارد 
و در سازمان صاحب حقی نیست. سازمان در خدمت استقالل و آزادی، 

داند و شود و تکلیف را عمل به حق میبه یگانگی تکلیف و حق قائل می
 شود. وسازمان محل تمرین عمل به حقوق می

 
کند ازمان سیاسی هم جامعه مدنی محل زندگی و فعالیت خویش می. س32

و هم با این جامعه، رابطه آمر و تعیین کننده تکلیف با مأمور و مجری 
کند و به پیشنهاد کننده و شرکت کننده در بحث آزاد تکلیف را برقرار نمی

 کند؛برسر پیشنهاد بسنده می
 

ه و محل عمل به حقوق باشد، که  سازمان پهنای الاکرا. و برای این31
اعضاء )رهبری شونده(  ↔ضروراست که رابطه سازمان )رهبری کننده( 

 ↔کند( جای به اعضاء )رهبری کنندگان( هدف )سازمان تعیین می ↔
 کنند( بسپارد. وهدف )که اعضاء تعیین می ↔سازمان )وسیله( 

 
دستور »اوم های سیاسی، الجرم، بطور مدجا که، در سازمان. و از آن34

شوند، دلیل درستی هر دستور در خود آن و نه در مقام صادر می« حزبی
 رو، اجراکنندگان حق انتقاد آن را دارند؛اینصادرکننده باید باشد. از
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که سازمان سیاسی با هدف استقالل و آزاد و رشد بر میزان . بنابر این35
است، سازمان  است، فراخنای تمرین خودانگیختگی عدالت اجتماعی

را، در سازمان و  سیاسی درخور این هدف، رساندن میزان خودانگیختگی
 کند؛در جامعه، به حد مطلوب، وجهه همت خویش می

 
 ای. در بخش اول دیدیم که از جمله انتقادها به دموکراسی و سازمانه36

سیاسی، یکی این بود که دموکراسی نظامی است که، درآن، بنیادها بشیوه 
، منتخبان شوند. در دموکراسی بر اصل انتخابدیکتاتوری اداره می

شوند. اگر فرض شود کنندگان در اعمال حق حاکمیت میجانشین انتخاب
که هر شهروند  در سطح جامعه اسباب برقراری آن نوع دموکراسی نیست

خود حق رهبری و حاکمیت خویش را بکاربرد، در سطح سازمان سیاسی 
ها قرار، هرگاه در دموکراسیبدینتوان فراهم کرد. این اسباب را می

های براصل انتخاب، سازمانهای سیاسی و دیگر بنیادها دموکراسی
کم، دموکراسی براصل مشارکت در مرحله اتخاذ شورائی و یا دست

م بگردند، یک تحول بس بزرگ بسود استقالل و آزادی انسان تصمی
 . بنابراین،و رشد او و بسا انقالبی در نظام اجتماعی جامعه است

 
. برخورداری اعضای سازمان از حقوق خویش، کامل باید باشد. یعنی 37

که ممکن  –عضویت در سازمان نه چشم پوشیدن از حقی را ایجاب کند 
از حقی جز غفلت از آن حق و حقوق دیگر  نیست زیرا چشم پوشیدن

کم، و نه تجزیه حقی از حقوق، بخصوص حق رهبری را: دست –نیست 
هر عضو، بخشی از حق رهبری خویش را به رهبری  در مرحله تصمیم،
 ؛گذاردسازمان باز نمی

 
. بنابراین که حق یک تعریف دارد اما برداشتهای انسانها از آن یکسان 38

ین که اعضای سازمان با عضویت در سازمان، از حق نیست و بنابرا
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آیند. در پوشند و، الجرم، تمایلهای گوناگون پدید میچشم نمی اختالف
بخش اول دیدیم که این مشکل یکی از مهمترین مشکلهائی است که 

است که اندیشه حل مشکل به اینسازمانهای سیاسی بدان گرفتارند. 
ویژگیهای برشمرده در فصل اول همین بخش را داشته باشد راهنما 

 و بحث آزاد را روش همه روزه کند. و
 

های دیگر زبان . زبان در سازمان و زبان سازمان با مردم و با سازمان33
با ویژگیهای برشمرده در بخش اول بگردد. سازمان باید محل تمرین  آزادی

 این زبان باشد؛
 

دارد. از مشکلهائی . روشن است که هر سازمان سیاسی، جاذبه و دافعه21
ها بر محور قدرت که سازمانهای سیاسی بدان گرفتارند، یکی جذب و دفع

است. اتحاد و بریدن از اتحاد بس رایج است. نتیجه اغتشاش در هویت 
هرگاه ویژگی سازمانها است. های شرکت کننده در جذب و دفعسازمان

یاسی میزان شدن حق و نه قدرت، در جذب و دفع بگردد، های س
به ترتیبی که هم بهنگام جذب و هم بهنگام دفع، برحق بایستند، 

، در جدائی نیز تقدم نجویند، دیگر، براصل موازنه عدمیبه سخن
 ؛شودبسا مشکل حل می

  
د، قوا که حقوق باشن. هرگاه پدیدآورنده یک سازمان سیاسی، نه روابط 23

حق دوستی در شکل گرفتن سازمان و در روابطی که اعضای سازمان 
کنند و نیز محل عمل و نقشی که سازمان در جامعه به بایکدیگر برقرار می

گردد و سازمان محل فعال شدن استعداد دوستی دهد، معیار میخود می
 ید بودن،این معیار، با معیار دیگری که مبشر امگردد. اعضاء می

بنابراین، شرکت فعال سازمان در رشد جامعه ملی و خودداریش از 
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شود کردن آینده است، همراه میشرکت در پیشخور و از پیش متعین
 . وکنندو باهم کاربرد پیدا می

  
. به یمن ویژگیهای باال و ویژگیهای دیگر رهبری و سازمان سیاسی که 22

ن سیاسی هویتی بطورکامل شفاف در این فصل تشریح خواهند شد، سازما
سازمان سازگار با هدف استقالل و آزادی و رشد برمیزان کند. پیدا می

، ابهام زدائی از خود و از پندار و گفتار و کردار عدالت اجتماعی
کند تا که همواره، اعضای سازمان خویش را روزمره و دائمی می

و آزاد و بر راست راه رشد و خود  الگوهای زندگی در استقالل
 : سازمان، الگوی نظام باز و تحول پذیر بگردد و بماند

        
    
ای از . سازماندهی سازگار با انسان بمثابه مجموعه2

 :استعدادها
  

 . شش نوع استعداد و شش نوع کار:3
است. اين استعدادها هستند كه  اى از استعدادهاانسان مجموعه        

انگيزند. بدين كارها است كه اى از كارها بر مىآدمى را به مجموعه
كنند. رشد انسان همان رشد استعدادهاى او و نيروهاى استعدادها رشد مى

قرار، رشد خوداى است كه حاصل فعاليت استعدادها هستند. بدینمحركه
 6کم، از اى، دستطبيعى، رشد جريان پيوستهاست. در حالت انگیخته

 :نوع كارها است
دادن به رشد خودجوش از راه . كار رهبرى: در حالت فطرى، سازمان3

، در محيط گیرد كه، به حکم استعدادهاسازمان دادن به كارهائى انجام می
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ید تولید کرد ای که باطبيعى و اجتماعى زيست بايد كرد و نيروهاى محركه
 و بکاربرد؛

. كار در قلمرو باور: بخاطر نياز به اصول و انديشه راهنما و ارزشها و 2
 .و معنويت معيارها و اخالق

. كار فرهنگى يا ابتکار و ابداع و خلق: در حالت طبيعى استعدادهاى 1
 ل وانسانى از جمله استعداد ابتکار و ابداع و خلق هم ترجمان استقال

دارند.  آزادى فطرى انسان هستند و هم نياز به فراخناى آزادى يا الاكراه
برد هنر آن آفريده انسان است كه او را از محدوده ممکن به ماوراى آن مى

افزودن پهنای ناممکن بر  :رودكه بنا به عادت، قلمرو ناممکن گمان مى
 ؛عرصه ممکن

آدمى، استعداد آموزش و پرورش هست. اما .كار آموزش و پرورش: در 4
رو، كنند نيز نياز به آموختن دارد. ازاینكارهایی كه استعدادهاى ديگر مى

 .آموز و دانشجو استانگیخته، دانشانسان بطور خود
گیراست. هر انسانى، بطور كار دوست داشتن: انسان موجودى انس .5

ت داشته شدن است. گرفتن، دوست داشتن و دوسخودجوش، در پى انس
ها را اين استعداد و آورد. جامعهخانواده را فعاليت اين استعداد پديد مى
جا آورند. از اینانگيزد، پديد مىكارهایی كه انسانها را به انجامشان برمى

ناز ایكردن، بيگانه شدن از فطرت است.  را اصل راهنما است كه تضاد
است كه هر كس بنام انس گرفتن، پيوند دوستی را بشکند،  جا

كند، اى را ايجاد مىجا است كه هركس رابطهدروغگو است. از این
رود شود؟ با ونخست بايد از خود بپرسد با چه هويتى وارد رابطه مى

دهد يا نه و هويتى كه در رابطه جديد، هويت پيشين را از دست مى
 توان هويتى را از دست دادتى است؟ آيا مىكند، چگونه هويپيدا مى

است، براى ساختن هويت ديگرى كه باز بر كه بر دوستی بنا شده
رد، پنداشود؟ ضابطه عدالت به آدمى كه چنين مىدوستی بنا مى

دهد، پيشاپيش، پاسخ راست را بداند: هيچ پيوندى امکان مى
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ريبهاى گسلد مگر به زور )در اشکال گوناگون، از جمله فنمى
عاطفى، دروغ و...(. بنابراین، خروج از هويت به زور و ورود در 

. درحقیقت، اگر دو طرفى كه گیردهويت جديد نيز به زور انجام می
كنند نقش عامل خارجى را در گسستن پيوندهاى پيوند جديد ايجاد مى

ه ك ماندند. بنابراین، دو عاملىپيشين بازى نكرده بودند، پيوندها بر جا مى
توانند در پيوند جديد، سازند، آلت زور هستند و نمىپيوند جديد را مى

سخن ديگر، آن کس که در جدائی پیش عامل زور را دخالت ندهند. به
ا اى بر مدار زور بنگسلد تا رابطهشود، پيوند دوستی را مىقدم می

شود كه فريب در نزديك به تمام موارد، زبان فريب مانع از آن مى كند.
خوردگان بدانند پیشقدم شدن درگسستن پيوند تنها با خود سپردن به 

 .شودقدرتمداری و زوردرکارآوردن ممکن می
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 
انگيزد. پس محيط سازمان را محيط انس و مىسازمانهاى سياسى، بر 

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
نيازهایی دارد و برآوردن آنها، به توليد كه انسان .كار اقتصادى: غير از آن6

شود، استعدادى در آدمى وجود دارد كه او را ها ميسر مىكاالها و خدمت
(. كار 271كند )به استخدام محيط زيست )زمان و مکان( توانا مى

است، اين كار است. اگر كار اين جا از آن بحث بمياناقتصادى كه در این
كارهاى استعدادهاى ديگر نيز خوب انجام  استعداد، خوب انجام بگيرد،

 :آوردگيرند و انسان جامعيت خويش را بدست مىمى
. اقتصاد زمان و مکان، اين دو را زمان و مکان در خور فعاليت 633 

خودانگیخته استعدادهاى انسان كردن است. رابطه آزاد برقرارکردن با زمان 
نهايت دانستن و كردن. ىو مکان، يعنى زمان و مکان انديشه و عمل را ب



346 
 

در واقع، انديشه و عمل مستقل و آزاد، بطور خودجوش، زمان و مکان را 
  .كندنهايت مىبى
ام بهنگام انديشيدن و ايجاد كردن با آنكه پيش از اين، توضيح داده    

فرصت، توضيح را كامل شوند، دراينكران مىچسان زمان و مکان بى
ششگانه، كار انديشيدن بقصد خلق، به آدمى امکان كنم: از كارهاى مى
دهد فرق رابطه استقالل و آزادى خویش را با زمان و مکان، از رابطه مى

ترتيب: كارهاى ششگانه زور برقرار کردن با زمان و مکان، تميز دهد. بدين
آيد، يك يا گيرند. تنها وقتى پاى زور بميان مىبطور خودانگیخته انجام مى

گيرند و يك يا چند كار بيشتر وقت را به گيرد يا نمىانجام نمى چند كار
دهند. استعدادهائى كه فعاليتهاشان متوقف دهد يا مىخود اختصاص مى

انگيزند. جبران از راه تخيل و خواب انجام اند، آدمى را به جبران بر مىشده
كار  6 گيرد.  اگر خوانندگان خوابها و خيالهاى خويش را بر پايه اينمى

برند كدام استعدادهاشان بيکار مىدسته بندى كنند، زود و روشن، پى
دريغ  اند. زمان و مکان و اسباب و امکاناتى كه در عالم واقع، از آدممانده
ود كه شگيرند. بسا مىاند، در خواب يا خيال، در اختيار انسان قرار مىشده

شود. فشارهاى يدا مىكنند، نياز به مخدرها پخواب و خيال كفايت نمى
انگيزند و استعمال مخدرها استعدادهاى بيکار تنشهاى روانى شديد بر مى

دانستند مخدرها درمان نيستند، درد افزا شود.  اگر انسانها مىبيشتر مى
  ...هستند

ه ام كاينك آزمايش ديگرى را انجام بدهيم: پيش از اين توضيح داده    
اد كردن، محدوديت زمان و مکان را از ياد آدمى بهنگام انديشيدن و ايج

يابد. اما بيان ( را بازمىبرد و زمان و مکان نامحدود )فراخناى الاكراهمى
كند. همانى پيدا مىاست كه در زمان انديشيدن، آدمى با هستى اينرساتر اين

بعد كند. هركس انديشد و خلق مىچنانكه پندارى هستى در وجود او مى
از انديشيدن، از خود بپرسد: بگاه انديشيدن، در كدام زمان و مکان بوده
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است. بيند از محدوده زمان و مکان بيرون بودهاست، با كمال شگفتى، مى
  .رو، حالت انديشيدن، حالت استقالل و آزادى استازاین

رو در هر دين و مرام استقالل و آنقرار، وطن دوستى ازبدین    
حق و ارزش است كه انسان در محيط انس، در انواع كارها،  آزادى،

كند. به سخن ديگر، استقالل و آزادى، همانى پيدا مىبا هستى اين
 .جويدبنابراین، جامعيت مى

در رابطه زور با زمان و مکان، دو احساس هيچگاه آدمى را ترك  .632 
تى بر با زمان وق گويند: احساس تنهائى و كوتاه يافتن زمان. رابطه زورنمى

شود كه زور آدمى را از پرداختن به كارهائى كه استعدادهايش قرار مى
دارد. در حقيقت، در رابطه زور با زمان، انسان كنند، باز مىايجاب مى

كند و هستى را در دلخواه زور ناچيز زمان را در زمان عمل كوتاه مى
 جا، گرداند. از اینمى

گيرند، رابطه كه، در آن، انديشه و عمل انجام مى اىوقتى رابطه          
همانى استقالل و آزادى با زمان و مکان است، نه تنها انسان با هستى اين

دهند. جلب كند، بلکه زمان و مکان نيز حدود خود را از دست مىپيدا مى
واند تتوجه خواننده به فرق خيال با انديشه، بجاست: در خيال، آدمى مى

تواند حدود آنها را محو و مکان را دور و دورتر ببرد اما نمى حدود زمان
. بهر رو، وقتى تواند جانشين انديشه بگرددخاطر خيال نمىكند. بدین

رابطه رابطه زور با زمان و مکان است، زمان در لحظه و مکان در 
را ابديت و « آن»عرفان بر اصل موازنه عدمى،  شوند.نقطه، ناچيز مى

اى كه از بند تعلقات و قرار، آن انديشهنهايت كردن است. بدیننقطه را بى
 .مالحظات آزاد است، حق است و حق هستى شمول است

سان، كار اقتصادى رابطه با زمان و مکان را به ترتيبى سازمان بدين         
دهد كه استعدادهاى ششگانه، فعاليت خودجوش خود را از دست مى

كنند، بکار رشد آنها ه اين فعاليتها ايجاد مىندهند و نيروهاى محركه ك
بيايند. انسان وقتى در فطرت خويش است، بطور خودانگیخته، رابطه را 
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كند. استعداد اقتصادى رابطه استقالل و آزادى خویش با زمان و مکان مى
م زمان الز كند كه هريك از استعدادهاها را چنان تنظيم مىوقت و امکان

كران براى انجام كار خود را پيدا كنند و انسان مستقل و آزاد، در بى
 .، رشد كندالاكراه

 
 :. سه نوع سازمان بر سه اصل راهنما2

ى نوعى هاتوان نمونهاينك، با توجه به واقعيتى كه به شناخت آمد، مى        
 :كردسازمانهاى سياسى را شناسائى 

ا، شوند: در اين سازمانهسازمانهائى كه بر اصل ثنويت تك محورى بنا مى● 
شود و تمامى زندگانى هر عضو را سازمان  از اعضاء اطاعت مطالبه مى

كند. بسا، در بيرون از سازمان نیز، از كارهاى ششگانه مى« برنامه گذارى»
ها، تمامى وقت شوند. در اين سازمانها، با جعل انواع اشتغالممنوع مى

ى با تعيين محدوده و نوع فعاليتها كنند. سازمان توتاليتر،اعضاء را پر مى
ها، سازند. نظامهاى توتاليتر نيز، با جامعهاعضاى خود، از انسانها، آلتها مى

اى هستند كنند: زمان و مکان محدودههمانند سازمانهاى توتاليتر عمل مى
آورد. در آن نيز، انسان استقالل و آزادى انجام كارهائى بوجود مى كه زور

طلبند، ندارد. بلکه انواع كارهایی كه اعضاء بايد را كه استعدادهايش مى
بکنند را سازمان )براى اعضاء( يا دولت )براى اعضاى جامعه( معين 

 .كنندمى
شوند: در این سازمانهاى سياسى كه بر اصل ثنويت دو محورى بنا مى ●

ها، در دو كار، يکى كار رهبرى و ديگرى كار در قلمرو انديشه سازمان
راهنما و روش، اختيار با رهبرى است. به سخن ديگر، براى اعضاء، رابطه 
ا با زمان و مکان، رابطه زور با زمان و مکان است. چهار نوع ديگر كاره

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 

افتند و اگر این رابطه را رابطه استقالل و آزادی خود با زمان و رشد مى
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غتشاش مکان بگردانند، انديشه و عمل خويش را گرفتار تناقض و ا
كنند )دو زندگی ،یکی زندگی درون سازمانی و دیگری زندگی برون مى

سازمانی(. تمامى سازمانهاى سياسى از اين نمونه، با اين مشکل روبرو 
اند كه گره از مشکل حلهائى نيز جستههستند. در بخش اول دیدیم که راه

 .اندنگشوده
انديشه راهنماى آن  اگر سازمان سياسى بر اصل موازنه عدمى بنا شود و ●

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 

شود و بنوبه خود، براى كارهاى ديگر نيز، رابطه انسان با زمان و مکان مى
قرار، گرداند. بدینزمان و مکان مىرا رابطه استقالل و آزادى او با 

عضويت از راه انديشه راهنما، وقتی این اندیشه بیان استقالل و آزادی 
 .گرداندمى است، سازمان را فضاى باز الاكراه

سان، سازمان سياسى بر اصل موازنه عدمى و انديشه راهنمائى بدين         
تواند داشته باشد. وسيله ل و آزادى نمىدر خور اين اصل، هدفى جز استقال

گیرد، باید به کار تغيير دادن و روشهائى كه اين سازمان در جامعه بکار می
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  
پذیر شدن و سازگار گشتن با دموکراسی باز و تحول تواند در جهتمى

 :ترتيبشورائی و مساعد با جامعيت انسان است، تغییر كند. به اين
 
. در جریان رشد، حاصل مجموع كارهاى انسان، نيروهاى محركه ) 3

ها و ارزشها، دانشها، عشق، انسانها با دانش و كاردان و خالق، انديشه
.( هستند. اين نيروها در صورتى كه به زور بدل فنون، سرمايه، منابع و..

افزودن كه دارند، به استعدادهاى انسانها كمك نشوند، با خاصيت بر خود
ه سخن شد، ب تر شوند و بيشتر رشد كنند. اما اگر بنا بر تضادكنند فعالمى

ا، ههاى قوا هستند، بسته به شدت و ضعف تضادها رابطهديگر، وقتى رابطه
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کند و بخشى، بيش يا كم، از اين کاهش پیدا می تولید نیروهای محرکه
د نيز شونشود. نيروهائى كه به زور بدل مىنيروها، به زور ويرانگر بدل مى

افزايند. مشاهده همه روزه زورى افزايند و ويرانى بر ويرانى مىبر خود مى
برد كه رود، اهل خرد را به اين واقعيت راه مىمىكه در ويرانگريها بکار 

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 

خود بيگانگى عمومى و عامل تبديل نيروهاى محركه رشد و...(، همان از 
  .گر استبه زور ويران

رهبرى كه كارش اداره فعاليتهاى استعدادهاى انسانى و نگاهداشتن         
نيروهاى محركه در طبيعت خويش و بکار بردنشان در جريان رشد است، 

 :آيدير بر مىها و رفع تضادها، از عهده مهم زبا كاستن از بار زور رابطه
 
گويد انتقاد كنندگان سازمانهاى سياسى برحق . تجربه قرن بيستم مى2

 اند ودادهتقدم مى« ضديت با»اند. زيرا سازمانهاى سياسى كه به بوده
دهند، ناگزير، از سر راه برداشتن ضد خويش و انجام دادن مطلوب خود مى

نند. تقدم دادن به دادانستند و مىرا در گرو دست يافتن به قدرت مى
تحصيل قدرت، هم از آغاز و بسيار زودتر از آنكه قدرت بدست آيد، انسان 

تواند بشود و كند كه مىرا مادون سازمان و ارزش او را برابر با زورى مى
 .در اختيار سازمان قرار بگيرد

كردن  و خصومت، بدون اصل راهنما سان، تقدم دادن به تضادبدين         
شود. بر اين اصل و با هدف گرداندن قدرت، ثنويت تك محورى، ميسر نمى

سازمان سياسى دستگاه تبديل استعداد رهبرى اعضاء و نيروهاى محركه به 
شود. در حال حاضر، سازمانهاى سياسى نيز كه كمتر بر ضد زور مى

هستند  رسيدن به هدفهائى سازمانهاى سياسى رقيب و يا دولت و بيشتر براى



351 
 

 و نيروهاى محركه را به زور تبدیل كنند، بخشى از استعدادهاكه پيشنهاد مى
 .کنندمی

و تضاد  است دانستند حق با قرآننيز مى جانبداران ديالکتيك تضاد          
« بطن وحدت»(. تضاد را در 274آورد )مطلق، فساد و مرگ زود رس مى

آيد و دانستند قهر مطلق از تضاد مطلق، به تصور مىدادند زيرا مىقرار مى
؟ متصور است ميراند. اما آيا عدم خشونت مطلقبر فرض تحقق، در جا مى

جا، به اين مختصر ام. در این، دادهیپاسخ مفصل را کتاب عدالت اجتماع
ها با يکديگر و ميان انسان ها و ميان جامعهكنم كه اگر در جامعهبسنده مى

با طبيعت و ميان انسان با خود، روابط قوا وجود نداشتند، اين پرسش محل 
گوناگون، به كرد. اما در جهانى كه نيروهاى محركه، در شکلهاى پيدا مى

تر از گاندى شدن و بنا را بر عدم روند، گاندىشوند و بکار مىزور بدل مى
خشونت مطلق گذاشتن، سبب استقرار استبداد فراگير و توسعه قهر و بسا 

هرگاه با مقاومتى روبرو نشوند، به  شود. زيرا زورگويانمرگ يك جامعه مى
اصيت بر خود افزائى دهند. زيادت طلبى خزيادت طلبى خود ميدان مى

شوند، قدرت ناگزير از رو، تنها وقتى مقاومتها مانع مىزور است. ازاین
شود. آن پندار كه گويا مقاومت موجب هار شدن قدرت زورگو انحالل مى

که زور، در اصل نيروى سازندهشود بر خطا است. چراطلبيش مى و زيادت
افزا است. پس و بر خود است. بنابراین، فعالاست كه ويرانگر شدهاي

طلبى زور دو عامل دارد: يکى در خود او )خاصيت بر خود افزودن( زيادت
و ديگرى، استقامت نكردن در برابر زورگو. مقاومت نكردن به زورگو 

دهد نيروها را بستاند و به زور بدل كند و در ويرانگرى بکار برد. امکان مى
ر نيروهاى محركه خود را به زور بدل دانند اگهمه، زورگويان نيز مىبا اين

رو، نيروهائى كنند. ازاینكنند، نخست اساس حيات خويش را ويران مى
ستانند كه، بدون مقاومت، خود را كنند، از آنها مىرا كه به زور بدل مى
است كه ادامه حيات هر دهند. راستى اينآنها قرار مى چون موم، در اختيار

ستاند ها مىاست كه از زير سلطهايهاى محركهقدرت مسلطى در گرو نيرو
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رو، توان حياتى هر سلطه كند. ازاینآور بدل مىو به زور مرگ و ویرانی
خاطر، جهاد گرى نسبت معكوس دارد با شدت مقاومت زير سلطه. بدين

برتر، جهاد با قدرت ستمگر است. اما براى آنكه بکار بردن قهر براى خنثى 
ه نوبه خود، به تجديد زورگوئى در شکلى ديگر كردن زور زورگو، ب

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، 

افضل براى آنكه دولت مستبد جاى خود را به فعال شوند. و ب. جهاد
دولت حقوقمدار بدهد و ج. جهاد يا مبارزه عمومى با زور مدارى در جامعه 

(. در اين سه جهاد، اصل 275زدائی )و بکاربردن مداوم قواعد خشونت
 ( است276زدائى )بر زور و خشونت

 :  
د و در زور نشو . بر سازمان سياسى است كه دستگاه توليد و بکار بردن1 

درون و بيرون خود، همواره، دستگاه زورزدائى باشد. در سازمان، به مبارزه 
راهنما، ، يعنى انطباق كردار با انديشهبا كيش شخصيت و به رعايت اخالق

بيشترين بها را بدهد. به سخن ديگر، در درون سازمان، همواره، انسان بر 
است که انديشه  و اين تقدم موكول است به اینسازمان تقدم داشته باشد. 

جهاد »، اگر رهنمود قرآنراهنما در مالکيت رهبرى سازمان نباشد. 
شد امروز ( رعايت مى222« )كنيد تا دين از آن خدا شود

ها هاى مسلمان، مستقل و آزادترين و پيشروترين جامعهجامعه
هاى غرب، دين و از جامعه ها، بيشتربودند. اما در اين جامعه

است ترين كار اينانديشه راهنما در مالکيت قدرت است. پس بايسته
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 

یی كه دين ها. غير از خاصهخويش بداند بلکه راهنماى انديشه و عمل
تواند باور راهنمائى ها، هر كس مىيا باور استقالل و آزادى دارد و بدان
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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 

كند. استعدادهاى انسان با زمان و مکان مىاو  را رابطه خودانگیختگی
فعال و انسان دائم شاد است. پس احساس تنهائى و احساس نارضائى از 

است كه اصل و باور راهنما، اصل و باور آزادى كار خود، عالمت آن
 .نيستند

 
آيد، در مبارزه برسر قدرت . سازمانى كه بر اصل موازنه عدمى بوجود مى4

بکار نمی آید. نخست به این دلیل که این سازمان وسیله و رهبری کننده 
که وقتی هدف قدرت و فعالیت سیاسی در مبارزه آناعضاء هستند. حال 
كند شود،  شركت در مبارزه بر سر قدرت، ايجاب مىبرسر قدرت ناچیز می

سازمان، در واقع قدرت، بر انسان تقدم و حاكميت پيدا كند. سازندگان 
دانند که آن مبارزه فساد و فريب است و بايد از آن اجتناب این سازمان می

گاه نبايد در بکار بردن زور پيشقدم شوند و هرگز كنند. به سخن ديگر، هيچ
ظام باز و آلت نبايد قدرت را بخواهند زیرا به قيمت چشم پوشيدن از ن

  شود.شدن خویش تمام می
سان، استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت سازمانى كه بدين       

كند، بر سر راه، با سازمان يا سازمانهاى سياسى روبرو را هدف مى اجتماعی
 يا اند. اين سازماناست يا كردهشود كه هدف را رسيدن به قدرت كردهمى

كند و براى رسيدن به قدرت، سازمانها برآنند كه هدف وسيله را توجيه مى
دانند. بنابراین، مبارزه با اين سازمانها دست زدن به هركارى را روا مى

شود: نبايد گذاشت سازمانى كه به قدرت تقدم مطلق احترازناپذير مى
رد. را خواهد گست دهد، بر دولت دست پيدا كند زيرا بساط واليت مطلقهمى

 .چنانكه سازمانهائى از اين نوع، اين بساط را گستردند
است كه واليت ازآن مقام تصميم باشد و مقام اجرا، جز چاره آن         

اجراى تصميم، نقشى پيدا نكند. مقام اجرا، بر الف. انديشه راهنما و ب. 
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و د. ساخت سازمان و تعيين بر وسائل تبليغاتى و ج. بر بودجه سازمان 
خويش بر آنها و ه. بر روش فعاليت « آل»سلسله مراتب آن و گماشتن 

سازمان و و. بر هدف سازمان و ز. بر قوه قضائى سازمان و ح. بر اعضاى 
ها های آزاد انديشهسازمان و بکار بردن سازمان به دلخواه، و ط. بر جريان

دن تبعيضها بسود خود و مقامات ها و ی. بر قائل شها و اطالعو دانش
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 

 .است، راست راه بگرداند میزان عدالت اجتماعی
 
كه استقالل و آزادى و رشد بر میزان مانند: سازمانى . دو پرسش مى5

كند چگونه از دست يافتن زورمداران را هدف خود مى عدالت اجتماعی
بر دولت، جلوگيرى كند و اگر مبارزه براى در دست گرفتن دولت را هدفى 

شود نشمارد كه وسيله رسيدن به هدف اصلى سازمان است، آيا ناگزير نمى
كار را بکند؟: يا انصراف هميشگى از شركت در مبارزه براى  يکى از دو

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 

گيرند. اگر از مبارزه بر سر در دست گرفتن مهار دولت را در دست مى
كه كند. مگر اينود، كارش با جهادافضل تناقض پيدا مىدولت منصرف ش

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 

ر خود را ضديت با اين نوع سازمانها بگرداند، به گيرند. اما اگر كامى
بخشد و بجاى آنكه دستگاه زور زدائى باشد، خود دستگاه اصالت مى تضاد

شود. آيا اين همان دور نيست كه براى بيرون رفتن از آن، توليد زور مى
اند دست يافتن بر دولت و اداره آن را راه سازمانهاى سياسى ناگزير شده

 :رسيدن به هدف بشناسند؟ در پاسخ گوئيم
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يم بايد كرد: اگر نظر پزتیويستها را انتقاد كن. از سياست تعريفى ديگر 6

و بگوئيم كار دولت اجراى تصميم جمهور مردم است، دولت سازمان 
)= استقالل و آزادی( و رشد بر میزان عدالت  درخور خودانگیختگی

وق، برای اداره شود بر وفق حقیابد. سياست تدبیرهایی میرا می اجتماعی
س پامور جامعه در جریان رشد برمیزان عدالت اجتماعی، به روش تجربى. 

و حقوق شهروندی،  دولت بنیادی است که بر وفق حقوق ملی
گيرد بلکه تصميم جامعه را اجرا یابد و تصميم نمىسازمان می

زدائى خشونتمند زور نيست بلکه زور و . كارش بکار بردن نظامكندمى
است. بنابراین، سازمانى است كه كارش پيشاپيش از ميان برداشتن روابطى 

كنند و دولت را ناگزير از بکار بردن قوه قهريه است كه قهر را توليد مى
 .گردانندمى

دولتى كه بخواهد سازمانى براى بهترين اداره جامعه باشد، بنابراین           
تواند  تركيبى از دين يا مرام + قدرت د، نمىگيرنكه تصميم را مردم مى

که، بالدرنگ، به استناد دين مالى +  قدرت نظامى و انتظامى باشد. چرا
كند. تصميم با مردم مدارى، تصميم را هم، به انحصار، از آن خود مى

است بنابراین، دين و مرام بايد از دولت جدا باشند. كثرت دين و مرام، بر 
، موجب نقد عمومى آنها و گرايش  آنها به دين و مرام اصل موازنه عدمى

 .گردداستقالل و آزادى مى
 
. اما آيا با جدا كردن بنياد دينى از دولت و نيز دين و مرام از دولت، 7 

ام. در توان به اين مطلوب رسيد؟ پيش از اين، پاسخ اين پرسش را دادهمى
نوع كارى كه هر انسان،  6ايم: افزجا، بر آن پاسخ، اين توضيح را نيز مىاین
توان از كار استعداد كند، نياز به باور راهنما دارد. كارهاى او را نمىمى

راهنما یاب  جدا کرد. پس نه كار سياسى و نه كار عشق ورزى و نه اندیشه
كار علم و فن آموزى و نه کار هنرمندی و هنرورزی وهنرسازی و نه كار 
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توان از باور راهنماى كار اقتصادى انسان را مى ابتكار و ابداع و خلق و نه
او جدا كرد. جدا كردن همان و استعدادهاى او را از فعاليت در راست راه 

قرار، براى آنكه يك عضو جامعه كار سياسى رشد باز داشتن همان. بدین
خويش را موافق باور راهنماى خود انجام دهد، بايد رابطه او با باور 

قيم باشد. اگر اختيار دين و مرام هر انسان در يد بنياد خويش، رابطه مست
عصر در مالکيت قدرت است.  دينى باشد، دين ديگر از آن خدا نيست

ها، شود كه در همه جامعهاستقالل و آزادى انسان زمانى آغاز مى
رابطه باور با قدرت قطع شود. انسانها نظام فكرى بازى پيدا كنند 

نماى كارهاى گوناگونشان بر صراط مستقيم تا باور آنها بتواند راه
 . ورشد بگردد

. سازمانى از اين نوع انسانها، اصل راهنمايش موازنه عدمى و هدفش 3 
و نقش اعضایش، در  استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی

نقش شود. ( مى278« )الگوى پندار و گفتار و كردار نيك»جامعه، نقش 
است كه در درون خود و در جامعه، جهت گرايش اين الگو اين

 .همگان را از خشونت به عدم خشونت بگرداند
جا كه دولت منتجه قوا در درون جامعه و ميان جامعه با از آن        

ت، گرايش آن به زورمدارى يا جهت يابى آن به زور قدرتهاى خارجى اس
كند با طرز فكرها در جامعه و اهميت زور زدائى، رابطه مستقيم پيدا مى

اى باورى در طرز فكرها. اگر جامعه مدنى بر پايه موازنه عدمى را جامعه
بدانيم كه، در آن، در طرز فكرها، باور به زور وجود ندارد، دولت نظامى 

كند. حتى اگر زورى كه از خارج م  دموکراسی شورائی پيدا نمىغير از نظا
استقرار چنین دولتی نيازمند قرار، شود، زياد باشد. بدینوارد مى

استقالل و آزادی و توزيع  فرهنگ استقالل و آزادی و اخالق
مسئوليت رهبرى در جامعه و شرکت دادن جمهور شهروندان در 

كه، به هر عضو يقت، هيچ نوع دموکراسی، بدون آن. در حقرهبری است
جامعه، مسئوليت و حق و وظيفه رهبرى برسد، قابل بر قرار كردن نيست. 
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يست. ، كافى نپس براى آنكه دموکراسی بر قرار شود، استقرار حقوق انسان
ها را عمل به حقوق بايد تلقى كند و حقوق هر صاحب حقوق، وظيفه

 را به عمل درآورد. بنابراین،  شخوي
كه سازمان سياسى جانشين افراد نشود و به بهانه انجام . براى آن31 

وظائف، اعضاء را آلت فعل نكند، سازمان بايد محل زور زدائى از پندار 
ها بگردد. هر عضو و گفتار و كردار بگردد. بايد محل زدودن زور از رابطه

سازمان بايد مراقب باشد در رابطه خود با عضو ديگر، زور بکار نبرد. 
اید محل فعال شدن استعداد انس و دوستی و زبان اعضاء سازمان ب

باشد. بکارانداختن استعداد دوستی و تمرین مداوم  باید زبان آزادی
دهد بطور مداوم تغییر کند زبان آزادی به سازمان و اعضای آن می

 )= رشد( و تغییر دهد. 
دو نقش اساسى را در  تواند  اقليت مصلح بگردد و اين سازمان مى   

كردن زور واپس زدن فشارهائی که بقصد مدارجامعه خود ايفا كند: 
شوند و الگو و راه ياب جامعه گشتن در بيرون رفتن از وارد می

. كار دوم را از راه محدوده زورمدارى به فراخناى خودانگیختگی
 .دهدود، انجام مىشحال كردن آينده جامعه، در الگوئی که می

سازمانى از اين نوع، ديگر نه بر ضد سازمانهاى رقيب براى رسيدن          
شود. به قدرت كه براى يافتن و به اجرا گذاشتن بهترين سياستها، آماده مى

بهترين سياست كدام است؟ آن سياست كه به همه اعضاى جامعه امکان 
گوناگونشان باشد و نيروهاى دهد تركيب كارشان موافق استعدادهاى مى

 .دبکارافتن آيند، در رشد بر میزان عدالت اجتماعیاى كه پديد مىمحركه
 
تا رهبری مساوی « بکار بردن قدرت». از رهبری مساوی است با 1

 زدائی:است با قدرت
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 ها است. در باره شخصیتهای موجود، والیت با نخبهدر دموکراسی     
 (:273اند )و نقش آن، نظرهای گوناگون ارائه شده

الیت به و قائل بود و ارسطو« فیلسوف اول» به والیت مطلقه افالطون● 
والیت مطلقه پاپ و فقیه مأخوذ از نظر ارسطو «. گذاراعلم و اعدلقانون»

 است؛
دانند. بنابراین، مردم تنها میاز آن دانشمندان میپزیتیوستها والیت را ● 

 توانند میان دانشمندان انتخاب کنند؛
و در واقع، روشنفکران « آهنگحزب پیش»لنین والیت را از آن ● 

، به طبقه خود خیانت میداند که برای خدمت به طبقه کارگربورژوائی می
 کنند؛

 بزرگ مردان و زنان»را که بنابرآن،  گیرد نظر مارکسنظر او، دربر می    
 «ها هستند. فرآورده جبر صیرورت جامعه

های بزرگ است: اینان قهرمانان تاریخ سازند تاریخ ساخته شخصیت● 
 (( و اینان روح تاریخ و زمانند )هگل)کارالیل

ر ساختن تاریخ نقش دارند اما تنها سازندگان تاریخ نیستند. شخصیتها د● 
دهند که تاریخ از نام و نشانشان نیز نمیکار سخت را مردمی انجام می

 پرسد. 
است « بکاربردن قدرت»است: چون کار رهبری مایه این نظرها اینبن    

و باید دارای بینش و نباید قدرت در ستمگری بکاررود، رهبری کننده می
کاش نظر سازان این شوند. ایمنشی باشد که نظر سازان برایش قائل می

مرد بزرگ )= »کردند: شناختند و نیک فهم میضربالمثل چینی را می
 « است. ( یک بدبختی همگانیصاحب والیت مطلقه

باوجود این، در زندگی روزمره، رهبری نوع دیگری نیز وجود دارد که     
 شود: ر بکار بردن قدرت )=زور( ناچیز نمید

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 بکار افتادن و تحول پذیری داشته باشد، محل فعالیت استعدادها
ای و چنین شهروندانی رهبری شود. چنین جامعهفضلهای اعضای خود می

جویند که کارش زور و خشونت زدائی است: الگوی زندگی که عمل به می
شود و، بدان، رشدش تر و آزادتر میکند مستقلحقوق است و رشد می

های قدرتمدار را گیرد. در بخش اول کتاب، ویژه گیهای رهبریشتاب می
مدار را های رهبری استقالل و آزادیایم. اینک ویژگیشناسائی کرده

های قدرتمدار است که، هربار، ویژه گیهای رهبریکنیم. بدیهیشناسائی می
 کنیم:را نیز خاطرنشان می

. در وجود هر انسان استعداد رهبری وجود دارد و، در حالت فطری، 3
( استعداد رهبری فعالیتهای استعدادهای دیگر )حالت عمل به حقوق ذاتی

و  جامعه بازکه، زور محل عمل پیدا کند. کند بی آنرا همآهنگ می
تحول پذیر، دارای آن نوع رهبری است که براین رهبری فطری 

 شهروندان خویش، منطبق باشد. 
گرائی رهبریهای موجود در دهد عیار قدرتاین محک به ما امکان می     

 هرجامعه را معین کنیم؛ 
 
گرفتن تولید بر مصرف زدا ترجمان و عامل پیشیرهبری قدرت. 2

آیند، همواره نیروهای است تاکه نسلهایی که از پی یکدیگر می
های . دربرابر، رهبریبیشتر و مدار زندگی بازتری پیدا کنند محرکه

جملگی، ترجمان زیادت مصرف بر تولید هستند. درهر چهار قدرتمدار، 
بعد واقعیت اجتماعی )سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی(، هم 

است که ترجمان و عامل زیادت مصرف بر تولید هستند. علت نیز این
طلبی سرشت قدرت است. بنابراین سرشت، اندازه تخریب همواره زیادت

 آمدها دارد؛گیرد و پیاز اندازه ساختن پیشی می
 



361 
 

گرا است. الگو که انسان تالست ، در جامعیت زدا آینده. رهبری قدرت1
رو، فعالیتهای زمان است. ازاینخویش، در پایان فراگرد رشد خودانگیخته

که همگان الگو کند. چنانالگو تنظیم میحال را برای متحقق گشتن این
ه جامعیت خویش بگردند. را سرمشق کنند و در پی فعلیت بخشیدن ب

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
گرا است حتی وقتی راهبر رشد و گرا گذشتهدربرابر، رهبری قدرت    

خواند. زیرا نه تنها امکان درگذشتن یافتگان میای از رشد ساختمان جامعه
دهد، خاطر که به نفی خویش رضا نمیدهد بدیناز خود را به کسی نمی

بیند. زیرا موقعیت تر گشتن را نیز روا نمیبلکه رشد بمعنای خودانگیخته
هائی که از این نوع ها، حزبدهد. در دموکراسیخویش را از دست می

 که حزبهای کمونیستشوند، چنانر انحطاط میرهبری دارند، گرفتا
 اند؛اروپائی گرفتار این انحطاط شده

 
آید که جدائی ناپذیر است. چراکه الگو بکار آن می . اما الگو از آرمان4

رهبری رو، آرمان را مشخص و دست یافتنی بنمایاند و بگرداند. ازاین
آید که تمامی انسانها میاست که بکار آرمانی میزدا، امامی قدرت

  .توانند ازآن خود کنند و درکار متحقق کردن آن شوندتوانند می
تواند الگوی کسانی بگردد که دربرابر، رهبری قدرتمدار تنها می     

ای، قرار، هر گاه در جامعهبدینکنند. خویش می قدرتمداری را آرمان
ی آرمان همگان بگردد، میزان ویرانگری از اندازه بیرون قدرتمدار

 (281) گرددشود و سبب انحالل آن جامعه میمی
 
خاطر که همواره سطح تولیدها را از سطح زدا، بدین. رهبری قدرت5

گذارد، دارد و مازاد در اختیار نسل بعد میها باالتر نگاه میمصرف
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مدار بنای کارش بر پیشخور کند. درعوض، رهبری قدرتپیشخور نمی
نمایاند: بنای است. بعد اقتصادی این واقعیت را دقیق و شفاف میکردن

زندگی قسطی و نظام مزدوری، بر پیشخور کردن و از پیش، خویشتن را 
 مدار کردن است. در حقیقت، گرفتار جبر رهبری قدرت

 
که زمان به کاهد به ترتیبی ها میزدا، از جبرها و تعین. رهبری قدرت6

تر و فضای زندگی انسانها بازترگردد. به یمن این ها کاستهزمان، از تعیین
کند و پیشاپیش، خویشتن رهبری، کسی آینده خویش را پیش فروش نمی

را گرفتار جبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بنابراین، پیرو 
 شود؛کند، نمییراهنمائی که ویرانگری روزافزون را توجیه ماندیشه

 
. قدرت و ترس و از یکدیگر جدائی ناپذیرند. زیرا ترس پایه و مایه رابطه 7

زدا بر رو،  رهبری قدرتدهد. ازاینرا تشکیل می زیر سلطه –گر سلطه
جوید. این رهبری به است، بنا میشجاعت که سرشت زندگی خودانگیخته

کند، ترسهائی را بزداید که رهبری قدرتمدار القاء میکند که این بسنده نمی
زا هستند، به شجاعت بلکه با از میان برداشتن تنگناها که ترس و یأس

محل میدهد و، بدان، قدرت )= زور( را بیفطری انسان امکان بروز می
 کند. 

دربرابر، رهبری قدرتمدار ترس تراش است. زیرا اگر ترسها از میان     
 خیزد؛، رهبری قدرتمدار نیز از میان برمیبرخیزند

 
. از ترسها، یکی ترس از ناشناخته و دانش و فن و ... و فضای جدید 8

کند زدا ابتلی و آزمون را روش همگان میرو، رهبری قدرتاست. ازاین
شناساند و به یمن استعداد هنرورزی و هنرسازی، فضاهای ها را میناشناخته

 (. 283گشاید )ن میجدید را به روی انسا
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شناساند و هم ترس از تغییر دربرابر، رهبری قدرتمدار هم خود را نمی     
 کند:را القاء می

 
(، صفتهای دو 282« )راست»و « چپ»و « مرتجع»و « مترقی. »3

زدا است که رهبری قدرتنوع رهبری از دیرباز تا امروز هستند. راستی این
ها را که حقوق هستند دسته از سنت. آنکندگذشته را نقد و سرمایه می

گذشته نقد شده سان،زداید. بدیناند، میماندگار و بقیه را که قدرت ساخته
 اندازد. دیگر، در رشد بکار می را نیروی محرکه و همراه نیروهای محرکه

کند و یا دربرابر، رهبری قدرتمدار، بنابر نیاز، یا گذشته را نفی می     
خواند و یا در گذشته کند که گذشته میای را وسیله حذف حالی میگذشته

های مختلف، انواع قدرتمدارها، در قبال سنت و گذشته، ماند. درجامعهمی
آینده »کنند تا فی میگزینند. آنها که گذشته را نیکی از این تمایلها را برمی

گرائی خویش غافلند و بدیهی است که نمیرا بسازند، از گذشته« مطلوب
و استالین و  که  هیتلرشوند. چناندانند به ساختن آن آینده توانا نمی

 ها و خمینی ناتوان شدند.و ... و پهلوی موسولینی
 

سازد، با موج بعدی های را که میاست که نظام مسئلهبر این . تافلر31
سازد و تاوقتی این ها را رهبری قدرتمدار میکند. اما مسئلهخود، حل می

شوند بلکه برهم افزوده میها نه تنها حل نمیرهبری برجا است، مسئله
اند و همچنان ها برهم افزوده شدهدهد که مسئلهمی شوند. زمان شهادت

ها یعنی افزایند. جز این نیز ممکن نیست. زیرا حل شدن مسئلهبرهم می
 انحالل رهبری قدرتمدار.

های ایجاد شده توسط زدا، برای مسئلهرهبری قدرترو، ایناز     
کند. و چون نظام جوید و پیشنهاد میحل میگرا راهرهبری قدرت

محل و مسئله نیز گرداند، قدرت بیاجتماعی را باز و تحول پذیر می
 ؛شودساخته نمی
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هراندازه مشارکت جمهور مردم در رهبری، بر وفق حقوق، . 33

تر، رهبری زداتر و هراندازه مشارکت مردم کمبیشتر، رهبری قدرت
 . هرگاه یک تن خود را صاحب والیت مطلقهمدارتر استقدرت

(. استبداد 281رهبری زور خالص برقرار است )برجمهور مردم بخواند، 
 همین است:  فراگیر

 
محل عمل رهبری قدرت زدا، جامعه مدنی بمثابه  . بناباین،32

تواند در این سرا منزل . رهبری قدرتمدار نمیجمهور شهروندان است
اکثریت بزرگ شود و برضد کند. زیرا قدرت نزد اقلیت متمرکز و بزرگ می

گزیند و رو، رهبری قدرتمدار نزد این اقلیت خانه میافتد. ازاینبکار می
 کوشد دولت را ابزار خود کند؛می
 

جا اکنون و مکان آن، همینهم . بلحاظ زمان و مکان، زمان قدرت31
 قرار، بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت و پهنای اندیشه واست. بدین

سان که، در  بخش نخست، کنند. همانعمل، نوع رهبری را معین می
داری، زمان و مکان معلوممان شد، در دموکراسیهای دارای نظام سرمایه

شود، زمان نیازمند رهبری میتر و محدودتررهبری قدرتمدار، مدام کوتاه
زدائی است که محل عمل را تمامی هستی و زمان عمل خویش را قدرت

یت بشناسد. به یمن این رهبری است که اداره مردم ساالر جامعه نهابی
در سطح جهان، برای دست یافتن  جهانی و بکارانداختن نیروهای محرکه

، همراه با عمران آهنگ جهانیان بر میزان عدالت اجتماعیبه رشد هم
های هرجامعه نیز، زمان و مکان برنامهشود.  در سطح طبیعت، میسر می

پیشنهادی به جامعه، از محکهائی هستند که عیار قدرتمداری و نیز قدرت
 کند؛ها را معین میزدائی رهبری
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. اما محدود کننده زمان و مکان عمل و نیز تعیین کننده محل عمل 34
 سان که مصرفرهبری قدرتمدار، تضادها هستند. این نوع رهبری، همان

کند. حتی وقتی هدف کند، بیشتر دفع و کمتر جذب میرا بیشتر از تولید می
کند، این تضادها را خویش را از میان برداشتن تضادهای اجتماعی می

گیرد. و چون، مانع قدرتمداری، حقوق کند زیرا از آنها هستی میتشدید می
 شود. مدارها میهستند، رهبری قدرتمدار دافع حق

کند. میکند و جذب میزدا، دفع نمیر، رهبری قدرتدربراب     
مداری سبب ها نیست؟ زیرا، حقتوان پرسید: چرا دافع ضد حق

. زدا، دفع کندشود که زورمدار خود خویشتن را از رهبری قدرتمی
 خاطر است کهبدین

 
کند. قواعد زدا خشونت زدائی را روش میرهبری قدرت. 35

. دربرابر، بردو بطور مداوم بکار می شناسدخشونت زدائی را می
داند و راست رهبری قدرتمدار، بکاربردن خشونت را اجتناب ناپذیر می

 بخواهی، در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی، خشونت گستر است. و
 

هایی که بکار ها و جملهاست. کلمه زدا زبان آزادی. زبان رهبری قدرت36
آیند. بکار ساختن ای از زور ندارند و بکار ویرانگری نیز نمیمایهبرد، بنمی

آید و زبان او ویژه بنای دوستی و بازکردن مدار به روی خود و یکدیگر می
 گیهای دیگر زبان آزادی را نیز دارد.

ها و مایه کلمهبندربرابر، زبان رهبری قدرتمدار، زبان قدرت است.     
خاطر بدین آیند.گری میتنها بکار ویرانها از زور هستند و جمله

است که زورمدارها در هر جمعی باشند، عامل تخریب هستند. نمی
 .کنندسازند و ویران می
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موازنه عدمی، است.  زدا، موازنه عدمی. اصل راهنمای رهبری قدرت37
در کمال خویش، یعنی جاذبه صد درصد و دافعه صفر درصد: 

(. جذب شدن به او 214خداوند را آن جاذبه و این دافعه است )
خودانگیخته و دفع شدن ازاو، از رهگذر تسلیم شدن به زورمداری 

قرار، کسی که اصل راهنمای عقل او موازنه عدمی است، است. بدین
جوید و هرگاه قدرتمداری از او جدائی هرگز در جداشدن تقدم نمی

 .کندو برعهد با حق وفا میایستد گزید، او بر حق می
است، او  وقتی اصل راهنمای رهبری قدرتمدار، ثنویت تک محوری     

وا بنای کارش بر توازن قاست. و اگر  ثنویت دو محوری است،  توتالیتر
 دانداست و سیاست را نیز هنر برقرارکردن توازن قوا بسود خود می

 از این نوع هستند.  (. رهبریهای در دموکراسیها بر اصل انتخاب215)
های زیر ، این دو رهبری، ویژهگیهای دیگر نیز دارند که در قسمت     

 شناسیم:بازشان می
          

زدا شفافیت و ویژه گی رهبری قدرتمدار . ویژه گی رهبری قدرت4
 گرائی است:ابهام

 
تر از همه مشکلها، مشکل ابهام است. در تاريخ همه گمان، مشکلبی       

هاى غرب، اند. در حال حاضر، در جامعهحلها مطالعه شدهملتها، انواع راه
جوید. حل نمینبود شفافيت و بود ابهام مشکلى است كه همچنان راه

است و ابهام حاكم گردانی خواست همگان گشتهکه شفافباوجود این
 .استاعتمادی مردم به سازمانهاى سياسى را ببار آوردهبیفساد و 
در پرده بودن اگر نه تمامى سازمان و فعاليتهاى حزبها و جمعيت         

ها است. با هاى سياسى، که بخش هائى از آنها، مشکل اول در همه جامعه
 :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        
ضد  انقالب»، به برون سازمانى، از عوامل فسادگسترى است و در ايتاليا

انجاميد. براى حل اين مشکل، در برخى از كشورها، تأمين هزينه« فساد
و  اندذاشتههاى احزاب سياسى يا بخشى از آنها را در عهده بودجه دولت گ

، در اند. مطبوعاتهاى تبليغات انتخاباتى، سقفى معين كردهبراى هزينه
پرده برداشتن از ابهامهاى حاكم بر روابط درون و برون سازمانى حزبها و 

اند. با وجود اين، هنوز سازمانى سياسى وجود جمعيتها، نقشى پيدا كرده
که متکی ت. بگذریم از اینندارد كه بتواند ادعا كند، از این نظر، شفاف اس

شدن به بودجه دولت، حزبهای سیاسی را بیشتر از جامعه مدنی دور و به 
 کند.دولت نزدیک، بنابراین، ابزار قدرتمداری می

هاى داراى رژيم استبدادى، بنابر شفاف كردن سازماندهى در جامعه         
ها و هدف نيست. ها و روشها و منابع درآمد و هزينهو فعاليتها و رابطه

وند. نزد شبعكس، انواع پوششها نيز، از راه تقليد يا ابتكار، بکار برده مى
است(، روايتى نيز )با معنائى كه در بیان قدرت یافته« تقيه»، غير از شيعه

در ايران، «. و راه و روش و پول خود را پنهان بدار مذهب»كند: مقرر مى
سنت، دو زبان وجود دارند: زبان بيرونى كه در گفتگو با نمايندگان بنا بر 

رود )نامحرم( و زبان اندرونى كه در گفت و شنود با خوديها قدرت بکار مى
 .رودها( بکار مى)محرم
از آن سو، فعاليت سازمان سياسى در هفت پوشش ابهام موجب          

. تجربه انقالب ايران شوداعتماد نكردن جامعه به سازمان سياسى مى
گويد: وقتى نظام سياسى سازگار با انقالب، در جريان سرنگون شدن مى

شود، هيچ خطرى به اندازه خطر رهبرى نظام استبدادى، جانشين نمى
ناشناخته بزرگ نيست. حاكمان ناشناخته، پس از سوار شدن بر قدرت، 

ركت در هم به يمن ناگزير شدن از شهويت زور پرست خويش را، آن
دازند، پراند و مىابتالها، آشکار كردند. بهائى كه ايرانيان و ايران پرداخته

حل ندارد؟ آيا قابل محاسبه هست؟ آيا بايد نتيجه گرفت كه اين مشکل راه
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ها، تواند يکسره شفاف باشد؟ آيا حتى در جامعهيك سازمان سياسى مى
اگر، در استبدادها، گردانی كامل، شدنى است؟ پرسش مهم دیگر، شفاف

فعالیت شفاف ممکن نیست، چگونه بتوان مردم را به حق خواند و، بقصد 
« هاناشناخته»كه خطر مرگبار برانگيخت بدون آن تغيير، جنبش همگانی

  بروز كند؟
 سابق، نيز، با اين مشکل روبرو بوديم. آن ايام، در دوران شاه          

توان هم شفاف بود و هم از گزند رو، اين بود: چگونه مىپرسش پيش
مصون ماند؟ حاصل مطالعه و تجربه آن ايام و تجربه و مطالعه از  ساواك

 :استانقالب بدين سو، اين
اى غير اى شروع كنم: بر اصل ثنويت، هيچ رابطهاز گفتن نا گفته           

اى بر قرار که اگر بخواهى رابطهتوان بر قرار كرد. چرانمى از رابطه قوا
كنى كه رابطه قوا نباشد، بايد نخست دوئيت را از ميان بردارى. در 

اى كه رابطه قوا نباشد )عشق، دوستى، مادر فرزندى و حقيقت، هر رابطه
دل ب آيد، به رابطه قواپدر فرزندی و...( بمحض اينكه دوئيت بميان مى

که معناى دوئيت وجود ترجيح خود بر ديگرى و بر قرار كردن شود. چرامى
كند. مرز تقدم خود بر ديگرى است. اين تقدم جز، به قوه، عينيت پيدا نمى

كنم كه ام و خاطر نشان مىبه اين دليل بود و هست كه خاطر نشان كرده
يرا اگر قرار كند. زتواند رابطه قوا بردانا با كمتر دانا، تنها به علم مى

رو وقتى عالم علم . ازاینشوندعلم خويش را بيان كند، هر دو برابر مى
تر دانا و برد، علم را به کمكند و آن را بکار مىرا وسيله ايجاد قدرت مى

دهد. بلکه در ایجاد موقعیت مسلط برای خود نادان و بسا دانا، انتقال نمی
كه از جمله به اين دليل،  شودتكرار، ياد آور مىبرد. از راه فايده بکار می

واليت فقيه محال است. چنین والیتی ميان فقيه و غير فقيه، رابطه 
کند. تنها دست آویز توجیه انتقال فقه از اولی به دومی برقرار نمی

شود. بنابراین، تنها واليت اختیار بکاربردن قدرت اولی در دومی می
 .شودبر قرار مى تواند وقدرت )= زور( مى
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هاى خويش را به نظر در پرتو اين توضيح، اگر خواننده انواع رابطه       
يابد كه بر اصل برد و هم در مىپى مى آورد، هم به اهميت اصل راهنما
ن شود و هم از ايبر قرار مى هم رابطه قواثنويت، تنها يك نوع رابطه و آن

حل ها، راهشود كه اگر اين مشکل، طى قرون، در جامعهواقعيت آگاه مى
حل وجود ندارد. است كه بر اصل ثنويت، راهاست، بخاطر آنپيدا نکرده

شود. بنابراین، بر اصل ثنويت، شفاف زيرا قدرت در تاریکی ابهام زاده می
ل، در براى مثاشود. كردن انديشه راهنما و گفتار و كردار محال مى

شود، عالمت اول و همگانی، غير اى كه اصل بر دوئيت مىخانواده
. دليل آن نيز شودشفاف شدن و پنهان كردن كارها از يکديگر مى

روشن است: در رابطه قوا، هر اطالعى، سالحى است كه بر ضد حريف 
دهد: هر تر از آن، امرى ديگر روى مىرود. اما پيش از آن و مهمبکار مى
يا  گيرند، كاردو حريف، از وقتى با يکديگر در رابطه قوا قرار مىيك از 

كنند كه بيانگر دوئيت هستند. بدين كار يا كارها، دوئيت را مى كارهائى
خاطر است كه اين نوع كند. بدینو بنابراین، روابط قوا، واقعيت پيدا مى

 .دهندكار يا كارها را پنهانى انجام مى
كند و محال است حل پيدا نمىاصل ثنويت، مشکل راه قرار، بربدین        

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 

ف تواند براى خود نيز، شفاسازمان تنها يك عضو داشته باشد، آن عضو نمى
که رابطه چرااند خود را از قدرت مزاحم مخفى كند. توباشد. و نيز نمى

شود كه دو طرف رابطه از راه اطالعات و فعاليتهائى بر قرار مى قوا
سازند. بنابراین، هر اندازه را از وجود و هويت يکديگر آگاه مى

ر تر و خطرفتار كسى مرموزتر، اصل راهنماى او ثنويت تك محورى
 .او بيشتركشف هويت 

پس اگر سازمانى سياسى بخواهد شفاف بگردد، بايد بر اصل موازنه         
عدمى بوجود آيد. پدید آمدن بر اين اصل، سازمان سياسى را از گزند 



369 
 

 کند. زیرا وقتى اصل راهنماجاسوسان دستگاه قدرت استبدادى حفظ می
اطالعاتى مأمور نفوذ كردن در شود، كسانى كه دستگاه موازنه عدمى مى

يابند. زیرا عقل كند، الف. سازمان را نفوذناپذير مىسازمان مى
کند، انگشت نمایشان عمل می تک محوری زورمدارشان که بر اصل ثنویت

مأموران روند. همواره باید به خاطر داشت که کند. لذا، ب. درجا، لو مىمی
و واواك، در سر، اصل راهنمائى جز ثنويت تك  هائى از نوع ساواكسازمان

توانند داشته باشند. پس، پندار و گفتار و كردارشان ترجمان محورى نمى
اين اصل و ضد پندار و گفتار و كردار انسانهاى مستقل و آزادی هستند 

های ناجورند آيند. آنها وصلهمىكه در سازمانى بر اصل موازنه عدمى، گرد 
قرار، پندار و گفتار و كردار را بر اصل موازنه شوند. بدینو شناخته مى

كند و از را خيره مى شود كه چشمان زورپرستانعدمى كردن، نورى مى
 .داردديدن بازشان مى

ين هاى ديگران، اتجربه و مطالعه نزديك به نيم قرن و مطالعه تجربه         
 :اندحاصل پر ارزش را ببار آورده

تر و هر ميزان انطباق هر اندازه انديشه راهنما و روش روشن          
 در تصمیم و پندار و گفتار و كردار با استقالل و آزادى )= الاكراه

گزینش نوع تصمیم(، بمثابه هدف، بيشتر، سازمان و فعاليتهايش 
تر. شفافيت كامل وقتى ميسر است كه اصل راهنماى انديشه شفاف

 .شودراهنما، موازنه عدمى مى
قرار، با هدف گرداندن استقالل و آزادى و از ابهام خالى كردن بدین          

شود و به نوبه خود، سياسى، تضمين مىراهنما، شفافيت سازمان انديشه
گردد كه استقالل و شفاف كردن فعاليتها، سبب انطباق آنها با هدف مى

هستند. به اين دليل آشکار كه  آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی
شود، انواع سانسورها و ابهام بر ابهام افزودنوقتى قدرت هدف فعاليت مى

 .كنندضرورت پيدا مىها 
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اما روش سازگار با هدف استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت           
يقين، روش قهرآميز و انديشه راهنمائى كه با اين هدف بخواند، به اجتماعی

ن طلبد. مهلتى و تجربه انقالب ايرارو، پرسشى اساسى پاسخ مىنيست. ازاین
 :بودند تا اين پرسش پاسخ به جويد. كدام پرسش؟ اين پرسشبايسته 
راهنماى روشن + استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت آیا انديشه        

شود؟ بمثابه هدف + روش غير قهرآميز = عسس بيا مرا بگير نمی اجتماعی
اعضاى آن را از گزند عسس با وجود اين معادله، چگونه بتوان سازمان و 

  دولت استبدادى مصون نگاه داشت؟
اين پرسش، نه خاص زمان ما و نه مخصوص كشور ما است. همواره          

است. بظاهر، پرهيز از شفاف شدن، افتادن در دام اين پرسش وجود داشته 
مدارى و آلت قدرت شدن است و شفاف شدن افتادن زير ضربات قدرت

ترين استبدادى است. چه بايد كرد؟ اين پرسش مشکلعسس قدرت 
است است اما كم پيش آمدهحل جستهاست كه پاسخ و راهپرسشها و معمائى

حل، که در اين راهرا بکاربرند. چراكه سازمانهاى سياسى و غير سياسى آن
زان عدالت موازنه عدمى و هدف استقالل و آزادى و رشد بر می اصل راهنما

هستند. روش همگانی نيز خنثى كردن خشونت قدرت استبدادى  اجتماعی
است.  اگر اصل راهنما ثنويت و هدف قدرت بگردد، شفاف شدن محال 

تواند خنثى كردن خشونت قدرت استبدادى بگردد؟ شود. آيا روش مىمى
دى را، از آن رو، بمثابه شوند محدوده نظام استبدااگر آنها كه مدعى مى

د، در اناند كه روش غيرقهرآميز را پذيرفتهمحدوده فعاليت خود پذيرفته
ن خود و همگاشدند، گرفتند و يا قرار داده مىبرابر اين پرسش قرار مى

يافتند كه براصل ثنويت و با هدف كردن قدرت، محال است در مى
درت استبدادى و روش غير قهرآميز اتخاذ كرد: سازش با خشونت ق

انطباق خويش با آن + خشونتى كه در روابط قوا، از راه پندار و گفتار 
رود +  خشونتى كه در مقام توجيه پندار و و كردار، توليد و بکار مى

رود + خشونتى كه براى حذف كردار سياسى توليد و بکار مى
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در برابر سازش با خشونت قدرت  هاى استعدادهامقاومت
استبدادى بايد بکار رود = با خشونتى بزرگ تر از خشونتى كه در 

 !رودروش قهرآميز بکار مى
موازنه عدمى و هدف استقالل و  قرار، تنها وقتى اصل راهنمابدین        

تواند غير قهرآميز هستند، روش مى آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی
ماند يافتن پاسخى براى پرسشى اساسى: سازمان شفاف را چگونه باشد. مى

بتوان از گزند عسس قدرت استبدادى مصون گرداند؟ در واقع، مشکلى كه 
بايد حل كرد، تعارض شفافيت با مصون گرداندن خود از خشونت 

است، از حل شدهمومى به راهاستبداديان است. ابهامى كه مانع از توجه ع
است. روشهائى كه يکى پنداشتن فعاليت علنى و فعاليت شفاف مايه گرفته

 :اند، اينها هستندپيشنهاد شده
: در انقالبها و تحولهاى سياسى موفق، بدون استثناء، مهاجرت●  

اند. از جمله بخاطر پرداختن به كننده داشتهمهاجران سياسى نقشى تعيين
ها از بيرون به درون جامعه و ها و اطالعانديشه و جريان دادن انديشهخلق 

نقش اصلى مهاجران ايجاد نظام همگانى كردن جنبش. با وجود اين، 
اجتماعى است كه بايد جانشين شود. حتى اگر در مقياس يك گروه 

اند از عهده اين مهم برآيند، در كوچك باشد. مهاجرانى كه نتوانسته
است كه، از راه . بر خوانندهاندنيز نقشى پيدا نكردهتحول جامعه 

عبرت، تأمل كند در نقش گروههاى مختلف مهاجران ايرانى در انقالب و 
 .بعد از انقالب

ها كارى بجا باشد، شناخته باوجوداين، اگر مهاجرت شناخته شده         
د انديشههای آزاکه بر قرار كردن جريانها نبايد مهاجرت كنند. چرانشده

كند فعاالنى، در جامعه، این ها، ايجاب مىها و هنرها و اطالعها ودانش
در پيش « تقيه»ها را بر قرار كنند. آيا اين فعاالن بايد روش جريان

 بگيرند؟
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ته رفروش ديگرى است كه از پيش از اسالم، در ايران، بکار مى» تقيه●
دينى  رود، هويتكه بکار مىرود. روش، به ترتيبى است و هنوز نيز بکار مى

و فكرى خود را از استبداديان و يا نامحرمان پوشاندن است. اما آيا اين 
توان روش پوشاندن درون شفاف از قدرت نامحرم خواند و اين روش را مى

كار شدنى است؟ تقيه بمعناى در ظاهر، همسانى جستن با استبداديان و 
جا و همه وقت، يك نتيجه شدن، در همه« همرنگ جماعت»حتى بمعناى 

در تاريخ  است. شيعهاست: همرنگ شدن هم بوم شدن را در پى آوردهداده
و جنبشهاى چپ در قرن حاضر، قربانيان از خود بيگانه شدن از راه تقيه 

و با رفتار امام صادق )ع( در تناقض  هستند. اين روش به آموزش قرآن
دانند. اما او خود شفاف بود و دانشگاهى است. ابتكار روش را از او مى

  .بزرگ بنا گذاشت و بحث آزاد را روش تعليم و تربيت كرد
گويد روش كردن تقيه موجب بيگانه شدن از هويت خود تاريخ مى         

 كند؟ زيراه مىشود. چرا آدمى را از هويت خود بيگانمى
. در درون هويت دينى يا مرامى و در بيرون هويت قدرت حاكم، يعنى 3

 زيست در دو هويت. و
.اين دو هويت در تعارض با يکديگر و انسان قربانى اين تعارض بايد در 2

  بيدارى و خواب، در تناقض زندگى كند. و
ند س. حل تناقض بسود هويت خويش، نياز به رها كردن هويت قدرت پ1

شود. اماحل تناقض بسود دارد. اگر آدمى چنين كند، روش تقيه رها مى
انجامد. حتى كاستن از هويت قدرت پسند، به رها كردن هويت خود مى

فشار تعارض، نياز به اصالت دادن به قدرت )= زور( دارد. بدين اصالت 
 شود. زيرادادن است كه تعارض بسود قدرت حل مى

ن بر قرار كردن تبعيض بسود هويت قدرت پسند، . پرهيز از خطر، بدو4
 ميسر نيست. بنابراین،

بر قرار بايد كرد. به سخن ديگر،  . بر  پندار و گفتار و كردار، سانسور5
باید زور را به درون  آورد و، بر پندار و گفتار و كردار خويش، حاكم كرد. 
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، بر استقالل و آزادى درونى استقالل و آزادى )= فراخناى الكراه( بکنار
 و  .خويش نيز بايد پرده غفلت كشيد و درون را نيز تاريك كرد

. نه تنها در جامعه كه در خانه نيز، نه تنها در خانه كه درون خود نيز، 6  
كنند. عسس نامرئى كه تمامى يك عسس نامرئى قدرت حضور پيدا مى

 سازند و برروش تقيه مى كند، مردم خود، با بکار بردنجامعه را فلج مى
 و .كنندپندار و گفتار و كردار خويش حاكم مى

ه شود بلک. بدين روش، تنها هويت آدمى نيست كه از خود بيگانه مى7  
كه ذاتى او هستند، نيز، بسود رابطه با قدرت، بال اجرا  حقوق انسان

د كه در بيرون او و بر او شونشوند. استعدادهاى انسان مطيع قدرتى مىمى
 و .حاكم است: انسان آلت فعل قدرت

 -است و واقعيتى كه محيط اجتماعى . رابطه آدمى با واقعيتى كه خود او8
ود. شطبيعى زندگى اواست، رابطه غير مستقيم و از راه قدرت حاكم مى

ضابطه ميزان استقالل و آزادى انسان در هر جامعه، ميزان رابطه 
  . وطبيعى زيست است -خود و با محيط اجتماعى مستقيم با 

شوند، ايجاد سازمان ها غير مستقيم و از طريق قدرت مى. وقتى رابطه3  
گردد. ازاینسياسى و غير سياسى پوشيده از قدرت حاكم غير ممکن مى

تواند، در محدوده رو، هيچ سازمانى كه قدرت را هدف قرار دهد، نمى
شکيل شود و به هدف برسد. اگر پيش از حاكميت دولت استبدادى ت

گر شود. اتشکيل كشف نشود، بعد از تشکيل و در جريان عمل كشف مى
شود. بخواهد ادامه حيات بدهد، ناگزير از اتصال به قدرت خارجى مى

بدون خارج شدن از دسترس عسس دولت استبدادى و بدون دست نشانده 
ود. بنابراین، تا قلب ماهيت شقدرت خارجى شدن، قادر به ادامه حيات نمى

شود. ندهد و در هويت از خود بيگانه نشود، كارگزار قدرت خارجى نمى
  و
. نياز به چشمها را بر هم نهادن و سازمان سياسى را با اعضائى با 31  

كه، در کشور خود، ایران، نيم هاى باال تصور كردن نيست. براى اينخاصه
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نگونه سازمانها هستيم. اين سازمانها نه قرن است شاهد ايجاد و انحالل اي
لکه كنند، بتنها در درون شفاف نيستند و اعضاى خويش را زور زدائى نمى

كنند. در تر مىتر و بر آن، حاكميت زور را مطلقدرون سازمان را تاريك
تر است. زيرا غير عضو آنها، محدوده انديشه و عمل اعضا بمراتب تنگ

ها مراجعه كند و با اين و آن رابطه بر قرار و اطالعتواند به طرز فكرها مى
 تواند. وكند و عضو نمى

ى شود. تضاد وقتمى . نه تنها با بيرون كه در درون نيز اصل بر تضاد33
ن كند. با ايشود با ثنويت تك محورى اين همانى پيدا مىمى اصل راهنما

 تفاوت كه محور ضد، محکوم به از بين رفتن است. در نتيجه،
« هاىتوطئه»از « حفظ سازمان». بنابر تقيه و بحکم ضرورت 32

رد گيدشمنان، نه تنها همواره بايد به مصلحتى كه بيرون از حق قرار مى
لحت يعنى اوامر و نواهى قدرت، اطاعت مطلق عمل كرد، بلکه بايد از مص

کند، عمل به سنجد و جانشین حق میو چون مصلحت را قدرت می .كرد
 شود.مصلحت، بکاربردن خشونت برضد خویش و یکدیگر می

آمدهاى دوازده گانه است و پىآنها كه تقيه را، با معنائى كه پيداکرده         
دشمن آن انسان  اند،  زورپرستاندهجبريش، به امام صادق )ع( نسبت دا

اند، قرنها است كه در بدترين اند. و مردمى كه فريب خوردهجامع بوده
 .انداستبدادها زيسته

 :استآموزد ايناما روشى كه امام صادق )ع( مى         
 
 . اصل بر تناقض پيداكردن با هويت استبداديان است و نه با هويت خود.3

پذيرد و روشى را در پيش بنابراین، انسان آزاد دين يا مرام آزادى را مى
گيرد كه اين دين يا مرام در دين يا مرام قدرت از خود بيگانه نشود. مى

سان، مصون شدن از گزند عسس مرئى و نامرئى قدرت استبدادى، به بدین
زاد آ نپذيرفتن ثنويت، به نپذيرفتن هويت قدرت پسند و به كوشش براى

 :كردن قدرت پرستان است
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. در تناقض زيستن بدترين نوع بندگى قدرت است. اما تناقض ميان دين 2

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

 
 :قدرت استبدادى است. روش همه زمانی و همه مکانی خنثى كردن زور 1

شود، . از درسهائى كه بکار بردن آنها موجب پيروزى بر استبداديان مى133
كند. اين درس است: زور از ضعف است و از راه ضعفها كار برد پيدا مى

بنابراین، اعضاى سازمان سياسى كه بخواهند زور استبداديان را خنثى كنند، 
خود به قوت كنند تا زور  بايد بيشترين كوشش را در تبديل ضعفهاى

استبداديان در آنها اثر نكند. بدين كار، چشمان استبداديان توانا به دیدن 
 .مانندشود و از گزند آنان مصون مىآنها نمی

ضعفهائى را كه موجب شناخته شدن هويت مبارز بر قدرت استبدادى        
كدروغ، تام. در تجربه نيم قرنى، شوند، در كيش شخصيت شناساندهمى

ندارى، بىطلبى، كمى ابتكار و زيادت واكنش، امانتروى، تشخص
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 

يکديگر دخالت كردن، خبرگزار شدن، و بکاربردن افراط ، در كار 
روشهای عقل قدرتمدار که آغاز کردن با تخریب آشکارترین و 

ترین آنها است، بيشترين نقش را در لو رفتن مبارزان و فراوان
 ؛اندسازمانهاى سياسى داشته

در صد  31دهند، افزون بر . از زمانى كه زور را به درون خود راه نمى132
درصد كار را  31اند. زيرا عسس مرئى رت استبدادى را خنثى كردهزور قد
دهند درصد كار را عسس نامرئى انجام مى 31دهند. توانند انجامنيز نمى
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سازند و از سوی استبداد كه وجود مجازی بیش ندارند و انسانها خود مى
 گمارند؛برخود می

د ترس را عسس قدرت . با ترسها در خود و جامعه مبارزه كند و ايجا132
 استبدادى گشتن بداند؛

برد، در پوشش مصلحتی و نیت خیری . هر قدرتى زورى را كه بکار مى131
است. كارآمدترين كند. عريان كردن زور، خنثى كردن آنو...، موجه مى

 :روش براى خنثى كردن زور استبداديان، عريان كردن اين زور است
ين ترروش همه زمانی و همه مکانی و موفقشفاف كردن استبداديان،         

 روشها است:
 
 پوشاند،هاى ابهامى كه هر قدرت استبدادى خود را در آن مى. دريدن پرده4

نبايد فريب اين دروغ را خورد كارى است كه هرگز نبايد تعطيل كرد. 
که اگر بطور كامل است. چراكه دولت استبدادى شناخته شده

است براى بخشى از جامعه و حتى ممکن ود.بود ديگر نبشفاف شده 
باشد. اما تا وقتى اکثریت به عمل بر اكثريت بزرگى ماهيتش فاش شده 

توانند بر اقليت جامعه تكيه كنند و دولت خویش نخیزد، استبدادیان مى
 دارند.برپا نگاه
و نيز شفاف شدن غير از خویشتن را در معرض دید استبدادىان          

كند اعضاى سازمان عالمتهائى را است. علنى نشدن ايجاب مى قراردادن
تواند بگيرد، از خود بروز ندهند. رادارهاى قدرت استبدادى كه دشمن مى

او  تواند بگيرد كه به زبانتواند بگيرد. عالمتهائى را مىهرعالمتى را نمى
 هشوند. فعاليتهائى كه در قلمروهاى ششگانه، بر اصل موازنرد و بدل مى

ها فرهنگ استقالل و آزادى را بسط توان انجامشان داد و بدانعدمى مى
توانند غير قابل درك و شناسائی هستند. داد، براى قدرت استبدادى مى

دانيم كه در دوران نازيسم و فاشيسم و استالينيسم، روشهائى براى بيان مى
 تحقيقت، با موفقيت، آزمايش شدند بدون آنكه آن استبدادهاى سخ
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نيز روش اظهار حقيقت و شفاف  كنند. قرآن مجهز بتوانند اثرها را سانسور
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 

 .، درآوردنور اسالم، دين الاكراه
ترين روشهاى ابهام زدائى در جامعه، يافتن نيازهاى از جمله موفق         

گوناگون جامعه و اظهار پيشنهادهاى درخور براى اين نيازها است. اين
گونه پيشنهادها سانسورناپذير هستند زيرا جامعه خود پخش آنها را بر عهده 

فقيه، شدنى است يا نه؟ در اسالم مقرر  مثال، واليت مطلقهگيرد. براىمى
، تارياشديد دولت مال است يا خير؟ و... پاسخهائى يافتند كه برغم سانسور

 شوند؛اند و پخش مىدر سطح جامعه پخش شده
 
ور ليل ز. نيروى مخالف در خور اين عنوان نبايد، بسود مرام قدرت، به د5

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 

، پذيرفتن حکم زور، همکارى با طاغوت كند. بنا بر رهنمود بحق قرآنمى
بنده زور شدن است. تبعيض قائل است. در واقع، از دست دادن آزادى و 

شدن بسود زور ناحق است و كار خنثى كردن زور استبداديان را خنثى 
 كند. بنابراین،مى
 
تقيه(، وقتى رابطه با واقعيت غير مستقيم  8. به ترتيبى كه ديديم )بند 6 

شود، فعاليت شخص يا سازمان سياسى بر و از طريق قدرت، برقرار مى
گردد. بنابراین، روشى كه فعاليت را شفاف و بر قدرت حاكم علنى مى

كند، رابطه مستقيم با واقعیت است. با خود، با قدرت حاكم غير علنى مى
ن طبيعى و هر واقعيتى كه قصد شناخت -ديگران، با محيط زيست اجتماعى 

آن باشد. حتى اگر هدف دست يافتن به اسرار قدرت استبدادى باشد، بايد 
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بطه مستقيم بر قرار كرد. رابطه مستقيم با واقعيت بر قرار با اين اسرار، را
 كردن وقتى است كه

 نباشد. و . ميان آدمى و واقعيت رابطه قوا633
و اين  ام. شناسائى كردن آن، به روشى است كه چند نوبت تشريح كرده632

 مطالعه نيز بر همين روش انجام گرفته است. و
ه كند، به ترتيبى كحوزه فعاليتى كه استبداد معين مى. درآمدن در 631

 انجامد.ديديم، به پذيرفتن و جانشين كردن هويت استبداديان مى
شفاف ماندن، فعاليت كردن  غير علنى شدن )براى قدرت استبدادى( و 

حال كه نيروى كند. در هماناست كه قدرت معين مىاىبيرون از محدوده
آيد، بر او است كه در گستره جامعه، فعال يرون مىجانشين از آن محدوده ب

شود. اين فعاليت اگر به روشى كه بيان شد، از راه پندار و كردار مردم 
كند، هم حوزه فعاليت او را انجام بگيرد، هم نيروى جانشين را شفاف مى

 -كند و هم مردم، با تغيير كردن، نظام سياسى تر مىگسترده و گسترده
 دهند؛را تغيير مىاجتماعى خود 

 
 
اند و بدان يا از ميان . از فريبهایی كه نيروهاى مخالف همواره خورده7

ون اند كه سرنگاند و يا بعد از جانشين شدن، از جنس همان قدرتى شدهرفته
اند، منحصر كردن فعاليت خود به فعاليت سياسى است. اينگونه كرده

ار سياسى، يکى از شش كار اند كه كنيروها از اين واقعيت غفلت كرده
است. زيرا سياست تدبير كردن در كار است. اين كار، به تنهائى، فاقد معنى

مجموع فعاليتهاى يك جامعه، در استقالل و آزادی، است. بنابراین، كار 
آورد اگر فعاالن سياسى از فعاليتهاى ديگر سياسى شفافيت بدست نمى

نوع فعاليتى است كه غفلت كنند. شفافيت به الگو شدن در شش 
كنند. بنابراین، پيشنهاد دين يا مرام استقالل و استعدادهاى هر انسانى مى

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 
يت استقالل و آزادى، در استقالل و آزادى )هنر وادبيات( و مدير

آهنگ و خالى از تناقض، شفاف شدن نيروى جانشين همين ای هممجموعه
 است؛

 
. از غفلتها، يکى غفلت از اين امر است كه حضور در جائى كه بايد و 8

است، نيز، شفاف شدن است. زمانى كه بايد و انجام كارى كه بایسته 
ر بايسته را كردن، شفاف شدن فرصتها را ايجاد كردن و در آن فرصتها كا

ها و گيتالمللى )ايرانساله، افتضاحهاى بين 8است. براى مثال، جنگ 
كردن منابع طبيعى، فسادها(، به حراج گذاشتن ثروتهاى كشور، پيش فروش

ها، تروريسم، تجاوزها به حقوق بشر، برقرار كردن سانسورها گرفتن قرضه
يسته را كردن، شفاف شدن، همين و...، حضور به موقع يافتن و كار با

 است؛
 
. حضور درجا و زمانى كه بايد، وقتى شفاف شدن است كه هدف و روش 3

هاى سياسى كه وقتى و در جائى حاضر از انديشه راهنما برآيد. بسيارند گروه
كنند آنها را به هدفشان كه رسيدن به برند كارى كه مىشوند كه گمانمى

برند، كه از ها روشهائى را بکارمىاين گروه كند.قدرت است، نزديك مى
جويند كه با هدف ادعايشان، آيد. هدفى را مىمرام ادعائيشان بر نمى

ه كنيم، توجيبراى كارى كه مى»گويند: خواند. در پاسخ انتقاد، مىنمى
اينها نيروى جانشین نيستند. از جنس استبداديان «! ايدئولوژيك داريم

 .حاكم هستند
انطباق روش و هدف با انديشه راهنما نيروى جانشين را به دو هدف        

رساند: يکى شفاف شدن و ديگرى شفاف كردن زور پرستان. بخصوص مى
، دائم ناسازگارى روش و هدف آنها اگر در مقام عريان كردن زورپرستان

 .با مرام ادعائيشان، با مردم، در ميان گذاشته شود
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آيد. پس، مبارزه با تضاد، در وجه فلسفى پديد مى رت از تضاد. قد31

تنها ، كار برد بايسته را ندارد. ضدارزشهائى را نپذيرفتن كه استبداد ارزش 
گرداند و ترجمان تضاد هستند و الگوى ارزشهاى استقالل و آزادى، مى

امروز كه است. به ايران توحيد، رشد، داد و... شدن، شفاف شدن
بينى مثلث زور پرست، با تمام توان، بکار تيره كردن چهرهنگرى، مىمى

شفاف شدن در هرچه هائى است كه معرف ارزشها هستند،می باشند. 
 .بيشتر نماد و بيانگر ارزشها شدن است

جامعه را به همگرائى خواندن و آشنا كردن زير سلطه به حقوق خويش      
هاى حاكم و پيشنهاد انگر سلطه گرى بر گروهو يادآور شدن اثرات وير

اى رها از تضادها، بنابراین هاى عدالت براى يافتن جامعهكردن ضابطه
 آزاد و رشد ياب، شفاف شدن همين است. و

 
. شفاف شدن به واكنش نشدن و كنش بر كنش افزودن است. 33

مردم  حلهاى درخور يافتن و بهواقعيتهاى جامعه را شناسائى كردن و راه
ه ايران آورم كه جامعپيشنهاد كردن، شفافيت همين است. بار ديگر، بياد مى

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 

قالب، جريان ان اگر قرار بود رهبرى بيانگر شفاف انقالب باشد، بايد در
كرد. حتى عملهاى استبداديان نبايد به كنشها، محتوى و شکل پيدا مى

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 

. ن همين استدهد. شفاف شدبرد و در دست او قرار مىاستبداديان بدر مى
اين شفاف شدن، نياز قطعى دارد به شناسائى واقعيت و جستن ابتكار 

 گيرى .درخور و شکيبائى در پى
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و اصول راهنماى نظامى كه نيروى جانشين  . رعايت حقوق انسان32
قرار، همانطور كند، در روشها و هدف، شفاف شدن است. بدینپيشنهاد مى

ها نيز جز عمل به ف بايد از انديشه راهنما برآيد، وظيفهكه روش و هد
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         

شود. ميزان اعتماد مردم بستگى به گردد، معتمد مردم مىسان شفاف مى
درجه شفافيت و توحيد با مردم و عمل در درون جامعه و با مردم دارد. 

همانى جست، از طريق مردم و در جريان يافتن سازمانى كه با مردم اين
ناپذير فرهنگ استقالل و آزادى، تحول را پا به پا به پيش برد، شکست

كند، از پوشش چركين ضد ق تحول مىاى هم كه بدين طريگردد. جامعهمى
زور، به فرهنگ استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت  فرهنگ

گرداندن بکارهای دیگر نیز نیاز دارد. که آيد. شفاف، بيرون مىاجتماعی
بیست شوند. و اند و در زیر نیز خاطرنشان میپیش از این خاطرنشان شده

ام که این کار را سال بعد از این کار، به پرسشی در باب تقیه پاسخ داده
 کند:تر میکامل

 
 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

کرد و محل هر تقیه معنا ندارد اما در کالم حضرت باقر )ع( باید تقیه 
 کدام کجاست؟
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 پاسخ  به پرسش:● 
 اند: نخست ببینیم تقیه را چگونه تعریف کرده   
خواهد، عمران. اما آیه از مؤمنان میسوره آل 28تقیه مستند است به آیه    

در دوست گرفتن، یکدیگر را واننهند و کافران را دوست خویش گیرند. 
 که از بیم تقیه کنند. مگر این

کتمان حق و پوشیده داشتن اعتقاد از مخالفان »است:خ صدوق گفتهشی● 
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
است که تقیه کننده را به زنبور عسل )ع( روایت شدهاز قول امام علی  

شما با زبان و بدن خود با مردمی }که از حق »است: کرده و فرمودهمانند 
غافلند{ رفت و آمد کنید ولی قلبهای شما و اعمالتان از آنها فاصله داشته 

 باشد. و 
است که از تجاوز و طغیان تقیه آن» است: امام سجاد )ع( فرموده● 

 «ستمگری بترسی.
تقیه یعنی به دست آوردن سود بیشتر و انتخاب »اند: باز اهل فقه گفته● 

نمودن ضرر کمتر در سیاست اجتماعی برای فرد و اجتماع. به عبارت دیگر 
اش طوری باشد یک مسلمان در رویدادها و حوادث اجتماعی باید برنامه

ل که جان خود را بدون نتیجه از دست ندهد و آبروی خود را بدون حاص
پایمال نکند. بنابراین تقیه گاهی حالل و زمانی حرام است. در جایی که 

اظهار نکردن حق دادن عقیده خود و فردی حس کند با معکوس نشان
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 

رچه جان و مال او در خطر باشد مانند. حضرت بگوید و عمل کند گ
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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:    
. در بیان قدرت، تقیه بر اصل تفوق و حاکمیت مصلحت بر حق، معنی 3

اندازه خطر، برای توجیه ایستادگی امام است. مشروط کردن آن به شده
جا مصلحت ایجاب میکند: یک)ع( برحق، اصل را نقض نمی حسین

کند تقیه نشود. اما، بنابر اینجا مصلحت ایجاب میکند تقیه بشود و یک
چنان سنجد ) بنابر قولها در باره تقیه، همکه مصلحت را همواره قدرت می

تنظیم رابطه با قدرت است( و همواره بیرون از حق و ناقض حق مصلحت 
سان معنی کردن تقیه آن را نه تنها و تجویز بکاربردن خشونت است، این

در گرداند. می که ناقض قرآن« حق را بگوئید ولو برنفس خویش»ناقض 
حقیقت، مصلحت بیرون از حق و حاکم بر حق، یعنی قدرت بر 

نقش میو حاکمیت دارد. چنین حکمی، قرآن را بیحق تفوق 
 . گرداند

که حق خود روش خویش . هرگاه بخواهیم تناقض زدائی کنیم و بنابر این2
و هم در قولهای امامان، تقیه روش عمل  هم در قرآناست، بنابراین، 

شود به ترتیبی که همگان را از غفلت از حقوق خویش به حق می
. تجربه این دوران و دورانهای گذشته، به نسل امروز کارآترین بدرآورد

 آموزد:روشها را می
حیات انسان و هر موجود زنده هستند، با غافالن  بنابراین که حقوق ذاتی● 

از این حقوق و حقوق جمعی، کارسازترین روش، نه نشان دادن اختالف 
و تذکار حقوق به آنها است. بدین باور خویش که الگوی عمل به حق شدن

آویز کردنش برای سان، نه تنها چماق کردن حق که نوعی از آن، دست
قرار، بدیناست که نباید کرد. ایجاد اختالف و توجیه اختالف، کاری

تقیه پرهیز کردن از ایجاد اختالف با وسیله کردن حق و نیز اظهار 
. در عمر خود، شوداختالف باوراست وقتی مانع از تبلیغ حق می
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ها دیدم که ام که به دشمنی بدل شدند و بسیار جمعها دیدهفراوان دوستی
است. آویز کردن حق و یا گرفتن موضع مخالف، آنها را متالشی کردهدست

ام و او را بر این روش یافتهدر قول و فعل علی )ع( هم بسیار تأمل کرده
 ام.
امی و حق. و نیز هر فرد و یا جمعی، فرق است میان آداب دینی و یا مر● 

ها دارد، حقوق نیز دارد. در رابطه گرفتن، هرگاه بنا را حال که عیبدر آن
ها، بگذاری، این امکان برقرارکردن رابطه حق با و یا عیب« آداب»بر 

رود. روش درخور، بنا را بر حقوق دیگری و حق است که از میان می
رابطه  چونه حق با حق برقرار کردن است. دیگران گذاشتن و با آنها رابط

ها، بنابراین، نقدها، ها و اطالعهای آزاد اندیشهبرقرار شد، جریان
 .گرداند. تقیه همین استها بر میها را به حسنعیب

است، پیش از شناخته شدن، دوستی گزیدن، باکسی که هویت او ناشناخته● 
قیه ترا ممکن کردن است.  وارابطه حق با حق را ناممکن کردن و رابطه ق

بمعنای ورود در ابتال بقصد معلوم کردن هویت نامعلوم کاربایسته 
 .استهمین

 است، پس بنابراین که حق نیاز به اظهار دارد و ناحق محتاج سانسور● 
و  ها و هنرهاها و دانشروش بایسته برقرارکردن جریانهای آزاد اندیشه

پس کاربایسته پرهیز کردن مداوم از قول و فعلی است ها است. اطالع
که مانع برقرار شدن این جریانها بگردد. بخصوص میان صاحبان 

 باورهای مختلف. تقیه همین است.
افضل است و از سوی اما از سوئی، اظهار حق در برابر سلطان جائر جهاد● 

. آیا این تناقض، با مشروط دیگر، تقیه از بیم جبار و کافر واجب است
شود، تناقض را کردن اظهار حق به اندازه خطری که متوجه دین حق می

کند؟ نه. زیرا جباریت جبار بر ترس و انفعال اکثریت بزرگ مردم رفع می
جوید. بنای کار هر جباری هم، از روز نخست، دین حق را از اساس، بنا می

اندازد. اگر در روز نخست که مقابله آسان است، تقیه )بمعنای به خطر می
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سکوت و بسا تظاهر به پیروی از جبار( رویه شود، زمان به زمان، ستم جبار 
شود. قدرت از قانون بزرگ و متمرکز گشتن، بنابراین، تر میبزرگ

کند. تا زمانی هم که مردمی قیام به حق نکنند، ویرانگرتر شدن پیروی می
افزاید. در حقیقت، چنین برداشتی از تقیه همچنان بر ویرانی می قدرت

 کند. ناشی از نشناختن قانونی است که قدرت از آن پیروی می
 روشی که با موفقیت )دردورانهای اموی و عباسی و آلمان    

قیه( ف هیتلری و روسیه استالینی و ایران گرفتار جبر والیت مطلقه
است، همان نقش زنبور عسل را بازی کردن و بر گلها بکار رفته

نشستن و بذر معرفت بر حقوق خویش را در ذهن انسانها نشاندن و 
را به الگو شدن  برانگیختن است: عبوراز مرزهای  استعدادها

به یمن الگوی حق شدن و حق را به زبانی اظهار کردن که  سانسور
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● 

اعترافات »چند از در جهان امروز، یک است و دیگری نمونه گالیله.
توان تقیه شمرد. در هر دو مورد تاریخی، بکاربرندگان را نیز می« تلویزیونی

روش تقیه، در چنگ جباران بودند. زبان به دلخواه جباران سخن گفت و 
قرار، این روش تنها در چنین دل و چشم و دست و پا حق را گفتند. بدین

در موارد دیگر، کارساز نیست. دراین مورد نیز نه موقعیتی کارساز است و 
که الف. جبار و دژخیمان انکار حق و اظهار حق روش است. توضیح این

کنند. حق ندارند به زور، از او  او حق ندارند انسانی را زندانی و شکنجه
 اطالع کسب کنند و حق ندارند، به زور، از او اقرار بگیرند. و

گر و زندانی صاحب حق و جبار و دژخیمانش رابطه خشونتب. میان 
قربانی خشونت است. اینان استقالل بمعنای فضای زندگی را از او گرفته

 اند. و
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شود از خشونت زدائی وقتی از راه به یاد ج. پس عمل به حق عبارت می
آوردن حقوق انسانی خود جبار و دژخیمان به آنها شدنی است، وگرنه، از 

اثر کردن خشونت از راه مقاومت، وگرنه، از راه پایان دادن به راه بی
حال حق را خشونت با کنارآمدن صوری با جبار و دژخیمانش و در همان

حال به خطر آوردن استقالل و آزادی و در همانبنمودن. چون هدف بدست
 باید با هدف سازگار باشد:نیانداختن جان دیگران است، روش می

این واقعیت که او دو مخاطب دارد: یکی دژخیمان وجدان بر     
ها است که نباید رابطه جبار و دیگری صاحبان حقوق. او با دومی

ها رابطه حق با قدرت دارد و بر او است حق با حق را بگسلد. با اولی
که حق را بر قدرت پیروز گرداند. پس او متعهد به  ندادن اطالع 

زورمداری دژخیم است که جز زبان خطر ساز با استفاده از ضعف 
یابد. بسا قول قربانی را اطالع و یا اعتراف میخویش را اندر نمی

ار و گالیله این روش را بک انگارد و در واقع چنین نیست. عمار یاسر
و هم در رژیم والیت فقیه  بردند. در ایران معاصر، هم در دوران شاه

 . اندانی که با موفقیت این روش را بکار بردههستند کس
خواهد نیز تقیه است. ورود در ابتلی که شجاعت و وارستگی به تمام می● 

دانند، می هایی که حقزیرا شرکت کنندگان در آزمایش، بر مدار اشتراک
هرگاه عدل میزان تمیز حق از ناحق بگردد، یعنی از شوند. متحد می

گفتار و کردار شرکت کنندگان در ابتلی به اشتراکها ابتدا، پندار و 
که شود. پیش از آنسنجیده شود، دروغگو از راستگو باز شناخته می

 زیان رساند. 
است و او اما هرگاه هویت ایستاده برحق بر متجاوز به حق شناخته شده● 

ن حسی و روش کارساز، روش در محاصره دشمن است، صحنه، صحنه کربال
ای است که از او )ع( است: مقابله تمام حق با تمام ناحق. چنین مقابله

 سازد و شخصیتی چون گاندیالگوی جاودانی پیروزی حق بر قدرت را می
حسین به بشریت دارد که از این الگو بیاموزد و بگوید: را بر آن می



387 
 

اده شمار ایست آموخت چه روشی را باید بکار برد تا اقلیت انگشت
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 

که روش با وضعیت خوانائی دارد و این وضعیت قدرت است. اال این
است که اگر روش درخور نبود، به آدمی در جانشین کردنش با روش 

 رساند.درخور، یاری می
های سیاسی و نيروى جانشين هستند كه  هنوز آفتهائى در كمين سازمان    

 .تبعيض مرگ آورترين آنها است
 
 . تبعیض زدائی از رهبری و پندار و گفتار و کردار او:5
 

روابط قوا است. بنابراین، ترجمان زور  تبعيض شکلى از اشکال        
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 

که ماند. چراآيد كه جز به زور بر جا نمىميان دارا و نادار مرزى بوجود مى
دارد تا دارنده امتياز بتواند از آن برخوردار شود و هر تبعيضى نياز به زور 

در كوزوو، امتيازى را مقرر  ندارنده نتواند. براى مثال، اگر بسود صربها
تبار را از آن محروم كنند، آن دارا كردن و اين محروم كنند و مردم آلبانى

 .كردن به زور نياز دارد
ر بردارنده تناقض است. براى مثال، در افزون براين، هر تبعيضى د       

 تبار هستند و دولت صربستانكه اكثريت  بسيار بزرگ آلبانىكوزوو، با آن
داند و بنا براين خود را دولت تمامى سرزمينهاى تحت حاكميت خود مى

، ود صربهاو بستبار  بايد ميان اتباع خود، فرق نگذارد، به زيان مردم آلبانى
كند. مهمترين اين امتيازها، برخوردارى صربها از امنيت امتيازها بر قرار مى

و محروم شدن مردم كوزوو از آن است . تبعيض دركار، در درآمد، حتى در 
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اند دسترسى به بازار، انواع تبعيضهایی هستند كه بسود صربها بر قرار شده
تواند تصور ميت، در تناقض هستند. هركس مىحاك و با اصل برابرى در

آمد اگر دولت صربستان، پيش از حمله ناتو يا كند چه وضعى پيش مى
راى كرد و امنيتى را بحتى با شروع حمله، همه تبعيضها را براستى الغا مى

 آورد. مردم كوزوو بوجود مى
 قراركردنش جا كه تبعيض از آن نوع نابرابريها است كه برو از آن         

هاى خواهد. تكيه گاهگاه مىنياز به مشروع گرداندن دارد، ناگزير تكيه
تبعيض فراوان هستند: نژاد و مليت و قوميت و جنسيت و سن و دين و 

ستاند، گاهى مشروعيت مىاما تبعيضى كه از  تكيهعلم و استعداد و... 
ت مرد از طبيع. براى مثال، اگر تبعيض بسود مرد، گيرداز آن مايه نمى

گرفت و براستى بخاطر توانائى و استعداد بيشتر مرد بود، چه نياز مايه مى
كرد كه بدون زور، بکار بردنى و مقرراتى پيدا مى« حقوق»به ايجاد 

از  تواندكه اگر كسى در علمى استعدادى بيشتر داشت، مىنيستند؟ چنان
شته باشد. از اتفاق، كه نياز به تبعيضى داديگران پيشى بگيرد بدون اين

تبعيضها قرار، استعداد براى  رشد خود نياز به نبود تبعيض دارد. بدین
 .گيرندامتيازهائى هستند كه از طبيعت مايه نمى

توانند ارتباط بر قرار كنند. براى مثال، ها با واقعيت نيز نمىو تبعیض     
م را از اى و آداست، گفت: مرا از نور آفريده شيطان كه بانى تبعيض نژادى

خاك. پس من بر آدم برترم. تكيه گاه تبعيضى كه شيطان براى خود قائل 
شود، برترى نور بر خاك است. زبان شيطان، زبان فريب است. زيرا قابل مى

 تجربه كردن نيست. به اين دليل ساده كه
 كند. ون شيطان مىالف. برترى دادن به نور، ارزش گذارى است كه ذه

ن، كند تا بتواند به استناد آب. مقايسه در استعداد و توانائى و فضل نمى
اك و یا فضل، آفريده از نور بر آفريده از خ بگويد در اين استعداد یا توانائی

ند و خوابرتر است. حال آنكه خدا آدم و فرشتگان را به مسابقه در علم مى
 شود.ودر مسابقه، آدم برنده مى
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ا بر كند تا به اعتبار آن، نور رج. شيطان حتى به خاصيتى نيز استناد نمى
داند. به سخن ديگر، خاك و آفريده از نور را بر آفريده از خاك، برتر ب

در خارج  رودشود، از قلمرو ذهن بيرون نمىشيطان در تبعيضى كه قائل مى
قرار، ذهن او، هيچ واقعيتى كه بيانگر تبعيض باشد وجود ندارد. بدین

اى ذهنى است كه نه خود عينيت دارد و نه در تبعيض ساخته
 .تواند عينيت پيدا كنداى مىپديده
ها را بيانهاى قدرت )= زور( برقرار تمامى انواع تبعيضرو، ازاین         

كه اگر از شيطان بپرسى برترى شما در کنند و البته مبهم هستند. چنانمی
دانيم كه، در غرب، براى توجيه چيست، هيچ پاسخ روشنى ندارد. مى

اند. اما حتى يك ضابطه نژادى و دينى و...، قرنها تحقيقات كردهتبعيض
ها اند بيابند و يا بسازند. براى مثال، غربيبه كردنى نتوانستهروشن و تجر

مدعى بودند روح خالق را تنها اينان دارند. بعد ادعا كردند مغز انسان 
(. 286دارد و مغزهاى نژادهاى ديگر ندارند )« ماده خاكسترى»غربى 

 زكه برترى نژاد سفيد اروپائى را ثابت كنند، تعريف خود را ااما براى اين
جا، قاعده عمومى را كنند. در اینكردند و هنوز نيز مىخالقيت مبهم مى

 :آورمبياد مى
وقتى بيان )يا گفتمان( بيان استقالل و آزادى است و           

شود و مبهم میترتیب كه كدر مىشفافيت آن کامل است، به همان
الل قشود، بيان استشود. وقتى ابهام کامل مىگردد، بيان قدرت مى

 .استو آزادی در بیان زور خالص، از خود بیگانه شده
که سازنده آن، بر تواند در بيان مبهم اظهار نشود چراتبعيض نمى          

كه گذارد و نابرابرىسازد. فرقى كه مىمبنائى ذهنى و يك طرفه آن را مى
د. رشود، واقعيت خارجى ندارد و حتى واقعيت ذهنى مستقل نيز نداقائل مى

يك واقعيت هاى ذهن است كه هيچاى از ساختهکه جزء مجموعهچرا
كه كسى تبعيضى را بسازد و در ذهن خارجى ندارند. در حقیقت، براى اين
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 «واقعيت»خويش آن را موجه و مشروع بگرداند، ناگزير از ساختن چند 
 ذهنى است كه خود به خود، وجود ندارند:

و ب. خود را از ديگرى برتر بداند و ج.  الف. بايد بنا بر دوئيت بگذارد
اين برترى را در يك دستور بيان كند و د. اين دستور را به زور به اجرا 

قرار، بگذارد و ه. رابطه دو نابرابر را اطاعت دانى از عالى بگرداند.  بدین
تبعيض جزئى از يك مجموعه ذهنى است كه هيچيك واقعيت خارجى 

در طبيعت، زور نيست. نيرو هست. بنابراین،  كنم كه،ندارند. تكرار مى
توان بوجود آورد. پس نخست بايد ، زور را نمىبدون ايجاد رابطه قوا

تواند قوا بر قرار شود. اما اين رابطه تنها بر اصل ثنويت و دوئيت مى  رابطه
ور ز بر قرار شود. پس اين برقراركردن رابطه قوا براى موجه كردن ايجاد

آورد. به سخن ديگر، نه تنها تبعيض را بدون است كه تبعيض را بوجود مى
توان بر قرار كرد، بلکه تنها بر اساس زور، قابل تصور و ساختن زور نمى

 مایه تمامى انواع تبعيضها زور است.خاطر است كه بنشود. بدينمى
ميان  دو گانگىبراى مثال، تبعيض بر پايه دين يا مرام، بر پايه           

، شود. بر اصل ثنويتفقيه يا ايدئولوگ و پيروان دين يا مرام برقرار مى
شود. فقيه يا ايدئولوگ، در علم امر، رابطه اطاعت مىرابطه پيروان با ولى

بر فقه يا ايدئولوژى، بر ديگران برترند. بنابراین، تمامى اختيارات بايد در 
؟ آيا فراخواندن انسانها چيستند« اختيارات»امر جمع آيند. دست ولى

به عمل به حقوق و تشخيص راست از دروغ و داللت پيروان به 
مایه کلمه، دوستی با علم یا فقه و راست است؟ آیا والیت، بنابر بن

نماد آن شدن و حقمداری و جز حق نگفتن و نکردن و فراخواندن 
یگر کدهمگان به عمل به حقوق و برقرارکردن رابطه حق با حق با ی

است؟ اگر آری، این کارها مسئولیت ناشی از حقوقمندی و رعایت 
. «اختيارات»حقوق هستند و نیاز به استقالل و آزادی دارند و نه 

. آیا اختيارات بمعناى نیاز به نبود قدرت )=زور( دارند و نه قدرت
است، در آنچه به جان و ناموس برخورداری از قدرت کامل و بکار بردن آن
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شود؟ هرگاه پاسخ آری باشد که هست، افراد و جامعه آنها مربوط می و مال
شود. راست تبعيضى است كه به سود يکى و به زيان تمامى پيروان ايجاد می

امر و همه آنهائی که تحت بخواهی این تبعیض بسود قدرت و به زیان ولی
و  امراگر بنابراین نبود كه ميان ولىشود. امر او هستند، برقرار می

ها بر ، بنابراین، بسط اولی و بر دومیپيروان دين يا مرام رابطه قوا
 .توانستند به ذهن خطور كنندقرار شود، نه امتياز و نه اختيارات مى

يابد كه تا وقتى نخواهد هر كس اين تجربه راانجام بدهد، به آسانى در مى
امتياز و نه اختيار )= قدرت بر(، به ذهن رابطه قوا برقراركند، نه زور و نه 

خدا  نه داند بانى واليت مطلقهكند. با انجام اين تجربه، مىاو، خطور نمى
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 

جام شد و دانست كه اين تبعيض است و با اصل عدالت ناسازگار، متوجه ان
 :شودسه واقعيت ديگر مى

 
شوند كه گویا تبعيض . تمامى اختيارها نزد ولى امر و مقامى جمع مى3 

رد گياست و تمام وظائف برعهده كس يا كسانى قرار مىبسودش برقرار شده
در حقيقت، بدون اين دوگانگى،  است.كه تبعيض به زيان آنها بر قرار شده

ود. شيك طرف اختيارات و طرف ديگر تكاليف، تبعيض بر قرار نمى
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 

ه بگيرد. بديهى است كه دارد و مکلف بايد انجام اين وظائف را بر عهد
 :گيرد و حکم زور استتكليف همواره بيرون از حق قرار مى

 
شود، بايد تقدم را به .كس يا كسانى كه تكليف بر عهده آنها مقرر مى2

تكليف بدهند. به سخن ديگر، تكليف مقدم بر حق و در صورت تعارض، 
 و .كندحاكم بر حق است و آن را محدود و يا نقض مى
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اين دليل كه تبعيض بکاربردن زور است، همواره ناقض حق است.  . به1 

شوند بلکه حقوق كند كه از آن محروم مىنه تنها حقوق كسانى را نقض مى
كنند. نخست آنها را از استقالل و برخورداران از تبعيض را نيز نقض مى

که به دستگاه توليد و بکار بردن زور بدل كند چراآزادى محروم مى
 ند. شومى

است، غافل پندارند اين تبعيضها بسودشان بر قرار شدهآنها كه می     
 ها كهشوند از اين واقعيتمى

= ) شود و آن رابطه قوا. بر اصل ثنويت، تنها يك رابطه بر قرار مى133
 رابطه زوربا زور( است؛

كند و تنها اين رابطه رز ايجاد مىميان دو طرف حد و م . رابطه قوا132
 شود. واست كه بدون ایجاد حد و مرز بر قرار نمى

. بنابراین، اگر گفته شود آزادى هركس تا آنجا است كه آزادى ديگرى 131
است. زبان شود، در واقع، حد بکار بردن زور معين شدهاز آنجا شروع مى

ل را اص و رابطه قوا فريب، از كلمه آزادى سوء استفاده كرده تا ثنويت
 كنند، زورگران كه بسود خود تبعيض برقرار مىقرار، سلطهگرداند.  بدین

كنند و ابعاد تخريب گردانند و در استفاده از آن زياده روى مىرا آزادى مى
رسانند كه حيات طبيعت و انسان و ديگر جانداران را به جائى مىرا به

 .كنندنيستى تهديد مى
است که قرار، سازمان سیاسی درخور اين عنوان، سازمانیبدین          

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
 ترين انواع سازمانهاى سياسى، دو نوع هستند:جدر حقيقت، راي        

. سازمانهائى كه تبعيضهاى نژادى، ملى، قومى، طبقاتى، جنسى، دينى  134
 آيند. وشناسند و بر يك يا چند تبعيض پديد مىو... را اصل مى
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. سازمانهائى كه در مخالفت با تبعيضها و به قصد از ميان برداشتن 135
 .آيندآنها بوجود مى

سازمانهاى نوع اول، بدون استثناء، بر اصل ثنويت تك محورى، بنا          
كنند. سازمانهاى نوع دوم، در طول تاريخ، شوند و زور را وسيله كار مىمى

ها بکنار، در خود نيز، اند اما تا زمان ما، جامعهفراوان بوجود آمده
هاى موفق نيز جربهاست تاند تبعيضها را از ميان بردارند. بديهىنتوانسته

كه است. با وجود اين، به حکم آنوجود دارند اما دوران آنها كوتاه بوده
اند، قابل مطالعه و از سر گرفتن و به توفيق تجربه و تجربه موفقى بوده

 .قطعى رساندن هستند
های غرب، هم از سازمانهاى موافق حاضر، در دموکراسیدر حال         

ها وجود دارند. هم از سازمانهاى مخالف تبعيضاين يا آن تبعيض و 
اند، را پذيرفته ها اعالميه جهانى حقوق بشراین دموکراسی باوجوداينکه 

ها نيز، در آنها، انواع تبعيضها برقرار هستند. در احزاب مخالف با تبعيض
رديم، بر اصل ثنويت دو ها وجود دارند.  به ترتيبى كه  مشاهده كتبعيض

دوگانگى است و بر اين اصل، ميان  كه اصل راهنمامحورى، به حکم آن
كنند.  ها ناگزير وجود پيدا مىبر قرار است، تبعيض دو محور رابطه قوا

ط بتواند مانع از پيدايش برنده و بازنده در رواپندارند برابرى مىبرخى مى
طور كه ايجاد شرائط برابر، قوا و بنابراین، پيدا شدن تبعيض شود. اما همان

آموزتر پيروز شود، است كه تواناتر و فنبراى كشتى دو كشتى گير، براى آن
در ديگر انواع روابط قوا نيز، شرائط برابر مانع از پيدا شدن پيروز و 

ر كه در رقابت بر سشود. با اين تفاوت شکست خورده، در روابط قوا نمى
در حفظ موقعيت متوفق خود  ، آوردقدرت، برنده از قدرتى كه بدست مى

 كند. درديگر، بسود خود، تبعيضها را بر قرار مىجويد. به سخنسود مى
آورند. ها را پديد مىاحزاب سياسى، نيز همان روابط قوا، همين تبعيض

 :ند، عبارتند ازهاى حل ناشده هستها كه مسئلهترين تبعيضرايج
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اى كم يا بيش طوالنى، با انبوه . ايجاد كنندگان يك سازمان، بعد از دوره3
آورند. حفظ هويت و شوند كه به سازمان روى مىاعضاى جديد روبرو مى

اصالت سازمان، به نگاه داشتن آن در جهت و مسيرى است كه براى رسيدن 
ظ هويت و اصالت و براى است. براى حفبه هدف، از آغاز، در پيش گرفته

گذاران و همراهان آنها حفظ انديشه راهنما و روش و هدف از فساد، بنيان
 .كنندحقوقى را براى خود مقرر مى

وقتى سازمان سياسى با دولت و با سازمانهاى سياسى زورپرست          
كه قصد از نفوذ دادنشان، ايجاد « عناصر نفوذى»رويارواست، خطر 

است، به دست آوردن عنان سازمان و به انحراف كشاندن آنانشعاب و يا 
اند، در مجموع، پذيرفتن تبعيض بسود حلهایی كه جستهشود. راهبزرگ مى

حل، بر فرض كه بتواند سازمان ترها است. اين راهبنيانگذاران و با سابقه
است كه اعضاى شود. بسا شدهرا حفظ كند، مانع بزرگ شدن و رشد آن مى

اند. در اين حالت، اگر كار به انشعاب نكشيده، موجب زمامدار شدهجديد 
استقرار تنشهاى شديد در سازمان و موازنه ناپايدار قوا و ضعف سازمان 

  .استسياسى گشته
در صورتى كه تدابير پيشين رعايت شوند، مشکل به ميزان بسيار         

( حق و 287« )نسابقو»شود. باوجوداين، بر اصل موازنه عدمى، مىحل
ند سابقون كسانى نيستكه تبعيضى دركارآيد: كنند بدون ايننقشى پيدا مى

اند، بلکه نازند كه از اول در ايجاد سازمان بودهكه تنها بدان مى
كسانى هستند كه پندار و گفتار و كردارشان ترجمان انديشه راهنما، 

ى خويش در بکار انداختن آزادانه استعدادها روش و  هدف باشد.
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. 

  كه براى امام ماندن بر سابقون است
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گاه كنند. به سخن ديگر، هيچ . موازنه عدمى را همواره اصل راهنما333
 از استقالل و آزادى و دیگر حقوق خويش غافل نباشند. و

. نفس خويش را مسئول بشناسند و به پندار و گفتار و كردار خويش، 332
 كنند. و سازمان را فراخناى الاكراه

را،  عدالت اجتماعی. روش در خور استقالل و آزادى و رشد بر میزان 331
 تجربه بدانند. و

. از ورود در ابتالها، هرچه پرخطر، نترسند و هر آزمايش اجتماعى را 334
 بگيرند. ودر سازمان و در جامعه، در رسيدن به نتيجه، پى

. بدانند شادى درونى و رضايت از كار و اميد، وقتى انسان مستقل و 335
كنند، خودجوش و عالمت ت و استعدادهايش رشد مىآزاد و شفاف اس

 نیک بودن پندار و گفتار و كردار هستند. و
. اگر جز حق نجويند، به سخن روشن، اگر از تمامى حقوق خويش، 336

از راه كارهاى استعدادهاى خود، برخوردار شوند و تمامى حقوق 
كنند رشد مىرا رعايت كنند، در استقالل و آزادى،  هاى ديگر هستیپديده

ن كنند. بديو اميد و شادى و رضايت از كار آنها را يك لحظه نيز ترك نمى
 گردد. وروش، رسيدن به هدف و پيروزى، قطعى مى

است دو كار را عالمت بيرون جويند، اينكه جز حق نمى. عالمت اين337
رفتن از انديشه راهنماى استقالل و آزادى و حق بدانند: بيرون از حق 

ردادن تكليف و مصلحت و خود را زندانى انتخاب ميان بد و بدتر قرا
 كردن كه گرفتار جبر بدتر و بدترین شدن است. و

كند كه ترجمان استوارى صالبت وقتى معناى خود را پيدا مى. 338
، شکنندشود. آنها كه در سختيها عهد نمىبرعهد و وفاى بدان مى

 . وشوندسابقون و امام پرهيزگاران مى
رو است. سازمان وقتى روى: بالى عظيم و لودهنده زورمدارى تك. تك333

كند كه اعضاى آن همکارى بيانگر انس و دوستى داشته واقعيت پيدا مى
 باشند. و
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. تقوى پيشه كنند: چشمى پاك و زبانى پاك و دستى پاك داشته باشند. 3331
 ورند. وگفتار و كردار خويش بدست آ اين پاكى را به نقد پندار و

توانند واكنش نشوند. حتى وقتى كنشى . همواره كنش باشند و تا مى3333
دهد، فرصت را براى ابراز آنها را در موقعيت واكنش نشان دادن قرار مى
وازنه آيد مگر آنكه بر اصل مابتكار مغتنم بشمارند. اين توانائى بدست نمى

ها ها را به قوتعدمى توانائى نگرش در ضعفهاى خويش را بيابند و آن
 برگردانند. و

شوند وقتى آدمى نهایت مى. زمان و مکان انديشه و عمل بی3332
كند. استعدادهاى ششگانه خويش را، در استقالل و آزادى، فعال مى

مستقل و آزاد زيستن، در خدا زيستن و در اين زيست، فعاليتهاى روزمره 
بقونى است كه در افق كند، از ساكردن است. كسى كه چنين مىرا تنظيم

 .ناپيداى ابديت، پيشى جسته است
اند، نيازمند سابقونى كه به كارهاى باال، راه پيروزى را پيشاپيش گشوده    

با اعضاى جديد سازمان و بر قرار كردن تبعيض بسود  ايجاد رابطه قوا
له شود، وسيدانند سازمانى كه در آن، نياز به زور پيدا مىشوند. مىخود نمى

راهنماى آن، بیان قدرت و روش آن بکاربردن قدرت برای قدرت و انديشه
دانند كه در هستى، دو نوع رابطه بيشتر وجود رسيدن به قدرت است. مى

بر اصل ثنويت، تنها رابطه قوا و بر اصل موازنه عدمى تنها رابطه ندارند: 
شود. رابطه نوع دوم، بکارهائى خالى از زور و سرشار از دوستى بر قرار مى

نوع آن را شماره كردم. بنابراین، سازمان در خدمت  32شود كه بر قرار مى
 ند.شورار مىها به اين كارها بر قاستقالل و آزادى، سازمانى است كه رابطه

كه  شوند، كسانى هستندسابقونى كه بدين رفتار الگو و امام مى     
راهنما و تجسم روش و هدف همواره از الگوی عمل به  انديشه

جویند، که همواره شفاف، که همواره بىسازمان گشتن، سبقت می
طلبى هستند، که همواره ارزشهاى سازنده شخصيت نياز از تبعيض

بيرون آنها )مقام و موقعيت و دیگر اشکال قدرت( كه در آنها نه در 
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خود آنهایند،که همواره در ساختن هويت جمعى، نه برپايه ريختن 
 ها و تمیزها در قالبهاى ذهنى كه از راه شناسائى واقعيتواقعيت

کنند، که همواره در حق از ناحق با میزانی که عدل است، عمل می
در سازمان و  گشودن فضاى الاكراهكار برداشتن حدها و مرزها و 

بيرون از آن هستند، که همواره از مصحلت و تكليف تراشى در 
کنند، که همواره در استفاده از تمامى بيرون از حق، پرهیز می

حقوق و بر انگيختن ديگران به استفاده از حقوق خويش، کوشا 
 .شودادا نمىهستند، که همواره احياگر هر حقى هستند كه 

 
. از تبعيضهاى رايج ديگر، تبعيضى است كه ديوان ساالرى سازمان 2

های كند. در سازمانهاى سياسى دموکراسیسياسى، بسود خود، بر قرار مى
غرب، ديوان ساالريها، در انتخاب اعضاى كنگره و، بدان، در گزينش 

، ها و مجلسرهبرى حزب و نامزدهايش براى انتخابات شهرداري
اند. براى حل اين مشکل، از جمله امتيازهائى بسود خود برقرار كرده

اند، با مراجعه به عموم اعضا و بسا به هواداران، مداخله ديوان كوشيده
حلهاى ديگر، راه بجائى حل و راهكنند. اين راهساالرى را كم اثرتر 

ط دائم، از راه وسائل ارتبااند. به اين علت كه نامها و نشانهاى فعاالن، نبرده
جمعى، در گوشها و چشمهاى مردم هستند و عموم اعضاء و هواداران از 

تواند هم بشود. زيرا تا است و نمىكنند. جز اين نشدهميان آنها انتخاب مى
وقتى عضويت در يك سازمان سياسى، در حاشيه زندگى اعضاء قرار 

است براى ای مدنی و وسيلهگيرد و سازمان سياسى بيرون از جامعه مى
كند. اما اگر سازمان حل پيدا نمىبدست آوردن قدرت، اين مشکل راه

را هدف كند،  سياسى استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی
گيرد و، در آن، یابد و در بطن جامعه مدنی جا مىهای در خور را میویژگی

گانه یمن كارهاى دوازدهكند. اعضاى آن، بهرا پيدا مى نقش الگوى مصلح
ن كنند و نياز به ديواكنند، در رهبرى شركت مىو به صفاتى كه پيدا مى
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حل در دموکراسی بر رسانند. به سخن ديگر، راهساالرى را به حداقل مى
تواند در سطح سازمان سیاسی برقرار شود. شود که میاصل مشاركت پيدا مى

یقت، مشاركت در زندگى و مسئوليتهاى يك سازمان وقتى ميسر است در حق
كه آن سازمان محل آموزش زندگی در استقالل و آزادی هر عضو سازمان 

، جامعه با دموکراسی شورائی تمام عيارى بود و پيامبر شود. جامعه مدينهمى
هويتى  عضو شورا بود ونيز نياز به برقراركردن تبعيضى بسود خود نداشت. 

جست و شورا نيز مشاركتى در تمامى  فعاليتهاى جداى از هويت شورا نمى
انسانهاى مستقل و آزاد بود. در سازمانى از اين نوع، كارهاى ادارى به 

توانند دهند و كارمندان نمىرسند و آنها را داوطلبها انجام مىحداقل مى
 .بعیض، بوجود آورندبرخوردار از امتیاز و ت ديوان ساالری

که يك سازمان سياسى بتواند بسوى دموکراسی قرار، براى آنبدین         
 شورائی صیر و سير كند تا نياز به ديوانساالرى به حداقل ميل كند، بايد،

. عضويت هر عضو در هويت او به پندار و گفتار و كردار باشد و نه 233
 در برگه عضويت او. و

مجال بروز تضادها را فراهم نياورد تا نياز به رفع پى. سازماندهى 232
 آمدهاى آنها از راه مداخله ديوان ساالرى، پيدا شود. و

. اجازه ندهد روابط قوائى كه در بيرون سازمان، ميان اعضايش بر قرار 231
شوند، به درون سازمان آيد. بديهى است در صورتى كه اعضاء نخست مى

سازمان را بپذيرند و خويشتن را آزاد كنند و به  کارراهنما و روشانديشه
آورند، عضو سازمان شوند، اين مشکل پيش سان بدست مىهويتى كه بدين

 شود وقتىگويد سازمان سياسى عرصه برخوردها مىآيد. تجربه مىنمى
آيند تا بعد اصل و انديشه اعضاء جديد، نخست به عضويت سازمان در مى

 بياموزند و بکار برند. راهنما و روشهاى آن را
بايد موقع وقتى روابط قوا در درون سازمان بر قرار شدند، سازمان مى     

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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كه سازمان باشد از اينت كرد. روش عمومى بايد عبارمتالشى خواهند
که زور محل عمل پیدا نکند و هيچ رابطه حق با حق باشد چنان

عضو اجازه نیابد زور در کار آورد و سازمان محل انحالل زور و از 
 ررسد اگ. سازمان به اين هدف نمىميان رفتن ميل به خشونت باشد

سازمان . از اعضاى خويش، بخصوص آنها كه روابط قوا را به درون 234
که در شفافيت، آورند، خواستار شفاف کردن كامل روابط خود شود. چرامى

 شود اگرمسئله سازى ميسر نمى
 اى براى كسى قائل نشود. و. سازمان هيچ امتياز ويژه235
. از اعضاى خود بخواهد در درون سازمان و بيرون آن رفتارى سازگار 236

 اشته باشند. وراهنما و روش سازمان دبا اصل و انديشه
سخن تجربه نكردنى را از هيچکس نپذيرد. ادعائى كه بر پايه . 237

ها يا واقعيتهاى قابل دسترس كه بر آيد و بينهذهنيت پديد مى
 ، دروغ است و نبايد پذيرفت. وصحت آن گواهى كنند، وجود ندارند

سازها هستند. سازمان . مهمترين مشکل هر سازمان سياسى، مسئله238
توانند مسئله حل كنند. كسانى كه از راه ى نياز به اعضائى دارد كه مىسياس

كنند، اصل راهنمايشان ثنويت تك محورى و روش مسئله ساختن زندگى مى
كارشان بناگزير زور است. مشخصه عموميشان ناتوانيشان از همکارى و 
تخريب را روش عمومى رسيدن به هدف كردن و... است. بنابراین، سازمان 

ر خور اين عنوان بايد اعضاى مسئله ساز خود را از راه ايجاد فرصتهاى د
ابتكار و ابداع، به مسئله حل كردن و بکار انداختن استعداد ابتكار و ابداع 

از اعضاى خود، تک روی، را نپذيرد. فرصتها را و خلق، درمان كند. 
به كارهاى جمعى اختصاص دهد. از آنجا كه استعداد انس و عشق 

افتد، در انسان، اميد و شکيبائى و شادى و آن ى بکار مىوقت
آهنگ انگیزد كه گویای فعالیت همفطری را بر می خودانگیختگی

همه استعدادهاى آدمی است، ايجاد فرصتهاى انس و نشاندن نهال 
در خور اين عنوان است.  دوستى از مهمترين كارهاى يك سازمان
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 دهد آن هويت جمعىسازمان سياسى به انسانها امکان مىبدين كار، 
ى آن شود. وقتشوق و شورانگيز را پيدا كنند كه بر دوستى بنا مى

د، كننهويت جمعى را با هويت فردى ناشى از تک روی مقايسه مى
ه كنند. روشن است کبرند كه دارند زشت را با زيبا مقايسه مىمىپى

های حق با حق است، سازمان ابطهای از روقتی سازمان مجموعه
کند. فعالیت تر میپهنای ابتکار هر عضو خویش را هرچه گسترده

شود. از اینمایه آن زور نیست، تک روی محسوب نمیعضو وقتی بن
 شود.  رو، هر ابتکار او، برای جمع سودمند می

ار توان بر قرطور كه آمد، بر موازنه عدمى، تنها يك رابطه مى. همان233
كرد و آن رابطه دوستى است. اين رابطه قلمرو انديشه و عمل دوستها را 

كند. بنابراین، با ايجاد فرصتهاى همکارى و دوستى ميان گسترده مى
که رساند، بلاعضاى سازمان، نه تنها نياز به ديوان ساالرى را به حد اقل مى

كند. هر اندازه صميميتها بيشتر و بدل مى كران الاكراهسازمان را به  بى
تر. آيا در تر، عرصه انديشه و عمل افراد سازمان گستردههويت جمعى

كردن، هيچ محدوديتى نيابد، در اى كه فرزندان در آموختن و رشدخانواده
اى نيست كه اگر فرزندان جويند؟ خانواده سالم خانوادهرشد، سبقت نمى

ه هدف برسند، فضاى عمل را باز بيابند و اگر نخواستند از راه زور ب
خواستند زور در كار آورند خود را در برابر این هشدار و انذار بيابند: به 

هاى خانوادگى فراخناهای خويشتن را ويران مکن! و اين قبيل محيط زور
 استقالل و آزادی نيستند؟ و

توان در زور راهنماى استقالل و آزادى را نمى. از آنجا كه انديشه2331
زدائى و بازيافتن ورزى بکار برد و چون اصل راهنماى زورمدارى بکار زور

آيد، در صورتى كه كسى بر اصل ثنويت تك محورى، استقالل و آزادى نمى
يابد. بنابراین، عالمت سالمت زور در كار آورد، در دم، خود را تنها مى

ن، از راه كار جمعى، دهد و اعضاى آسازمانى كه آزادى را هدف قرار مى
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آورد، در است كه وقتى كسى زور در كار مىكنند، اينهويت جمعى پيدا مى
 شود. ودم تنها و شناخته مى

بينى علت وجودى آنها، يکى . اگر در ديوان ساالريها تحقيق كنى مى2333
است كه قرار گرفتن تكليف و مصلحت بيرون از حق است. علت نيز اين

آید، هركس با عمل به به حق و مصلحت در کار نمیوقتى تكليف عمل 
شود و ثانيا، از آنجا كه عمل به حق، اوالً از حقوق خويش بر خوردار مى

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 

دن را مصلحتی الزم بگردانى. اما زور نياز به سازمانى كنى. زور درکارآور
كند كه آن را ايجاد و بکار برد: ديوان ساالرى. بنابراین، براى آنپيدامى

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 

 نابراین، مفسدت نیستند. به ديگر سخن،قدرت، ب
. سازمان اعضاى خويش را بايد دائم به برخوردارى از تمامى حقوقى 2332

بخواند كه انسان دارد و وظيفه اعضاى خويش را دفاع از حقوقى بداند 
شوند و برداشتن موانعى بشمارد كه براى گرفتن مجال كه ادا نمى

 .شوندىبرخوردارى انسانها از حقوق ايجاد م
 
. سلسله مراتب در سازمانهاى سياسى، موجب بر قرار شدن تبعيضها 1 

ها را كه به سود گردد. صاحبان مقامها تبعيضبسود هر يك از مقامها مى
كنند، در تحکيم موقعيت خويش و يافتن موقعيتهاى بهتر، خود بر قرار مى

وت روابط برند. چه بسا از راه پيوندهاى خانوادگى، تارعنكببکار مى
آورند. در آغاز، جائى كه هر عضو در سلسله شخصی قدرت بوجود مى

كند را ضابطه )دانش و بينش، سابقه، صالحيت و استعداد مراتب پيدا مى
تدريج، رابطه جانشين ضابطه كند. اما بهو کم و بیشی فعالیتها( معين مى

مان(، بيان تپندارد، هر بيانى )يا گفشود. فوكو، فيلسوف فرانسوى مىمى
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آيد. بنابراین، قدرت بدون پديدمى قدرت است. قدرت نيز از رابطه قوا
سلسله مراتب متصور نيست. سلسله مراتب يعنى هر مرتبه مافوق نسبت به 

دانيم بسيارى از اى برخوردار است. و مىمرتبه مادون، از امتيازهاى ويژه
اند. زيرا اگر هر انديشه شده« يأس فلسفى»متفكران غرب گرفتار 

راهنمائى، بیان قدرت است، چرا بايد با قدرتى مبارزه كرد تا قدرت ديگرى 
در ايام انقالب، چند نوبت نزد من آمد را جانشين آن ساخت؟ فوكو، 

دانست با بیان قدرت، سازماندهى و به ايران نيز رفت. مى
فته ت رخودجوش يك ملت که گل بدست، به مقابله تفنگ بدس

. گل را سالح مبارزه با استبدادى کردن كه از است، ناممکن است
هپرسيد: اندیشديرپاترين استبدادهاى تاريخ است، شدنى نيست. مى

راهنماى اين حركت، چيست؟ با او، با تفصيل، از موازنه عدمى سخن 
توان بیان استقالل و آزادى را يافت. انقالب گفتم. تنها براين اصل، مى

ن حركتى به قصد باز يافتن استقالل و آزادى و نه جانشين كردن قدرتى ايرا
)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
شود، بيان استقالل و مى اما وقتى بنابر ساختن قدرت جديد         

سپارد. دين استقالل و آزادى آزادى جاى خود را به بيان قدرت مى
اى ، جشود كه موازنه عدمى، بمثابه اصل راهنماوقتى دين قدرت مى

سپارد. ازاين پس، ضابطه جاى خود را به ثنويت تك محورى مى
ر آيد. دپديد مى رابطه قوا سپارد. زيرا قدرت ازخود را به رابطه مى

است رابطه جانشين سلسله مراتبى بر مدار قدرت، غير ممکن
حاصل است ضابطه نشود. هركوششى براى بر قرار كردن ضوابط بى

شوند و آویز قدرت و جذب و حذفها مىها دستزيرا ضابطه
 ين عالمتى. از اين رو، نخستگردندزنجيرى بر دست و پاى مردم مى

كه استقرار روابط قوا در سطح يك سازمان و در رهبرى يك حركت، بروز 
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ها در ها و نقش تعيين كننده پيدا كردن رابطهمحل شدن ضابطهكند، بىمى
مقام جستن اعضاء، در سلسله مراتب يك سازمان حزبى يا در يك دولت، 

اشد، وقتی است. حتى اگر سازمان استقالل و آزادى را هدف قرارداده ب
كه سازمان هدف خويش را رها كرده نشيند، یعنی اینرابطه جاى ضابط مى

 و قدرت را هدف گردانده است. در نتيجه،
  
. گروه بندى در درون حزب و نوعى از تبعيضها كه گروهها بسود خود 4 

 شدن ثنويت تك محورى و همگانى كنند، حاصل اصل راهنمابر قرار مى
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
اند، يکى انتخابى كردن كامل يا ناقص هایی كه جستهحلراه        

اى و قابل جانشين شدن مقامهاى سازمانى مقامهاى حزبى و ديگرى دوره
گرائى كاهند و گروهها از شدت تضادها مىاند اين روشاند. گمان بردهبوده

گردانند. با وجود اين، مشکل فايده مىبه قصد تصرف مقامات حزبى را بى
مدارى و گروه بنديهائى است. زيرا سلسله مراتب، بر پايه قدرتبر جا مانده

شود كه مقام گردانند، سبب مىناپذير مىكه روابط قدرت را اجتناب
انتخابى حاصل دسته بنديهاى گروهها بگردد و قدرت مدار بشود. براى 

سازمانى بود كه قرار بود در آن،  مثال، در آغاز انقالب، سپاه پاسداران
درجه و مقام و امتيازهاى خاص هر درجه و مقام در كار نيايند. آنها كه 

دانستند سازمان مسلحى كه، با بکاربردن نمىاين سازمان را ايجاد كردند 
مدار سازماندهى آن  گردد، از آغاز، رابطه قوازور، حافظ انقالب می

آيند و هرگروه، با تبعيضهایی كه بسود خود بنديها پديد مىشود. گروهمى
كند، با گروه ديگر، بر سر تصرف فرماندهى سپاه، وارد كشماكش ايجاد مى

شود. سرانجام سلسله مراتب و ايجاد تبعيض بسود هر مقام، بر قرار مى
است. گروه بنديها برجا هستند کردهپيدا شود. امروز، سپاه سلسله مراتبمى

 است. در رژيم پهلويهاو بر سپاه تبعيضهائی حاكمند كه قشون بخود نديده
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ون . زيرا سپاه، اينك، نقش ستنيز، قشون اين تبعيضها را بخود نديده بود
دهد و اين رژيم اسالم را بيان قدرت را تشکيل مى فقرات رژيم مالتاريا

 .كند بنابراین فسادگسترتر استمى
قرار، براى آنكه سلسله مراتب و گروه بنديها، بر مدار قدرت، بدین        

موازنه عدمى و هدف استقالل و آزادى بشوند  پديد نيايند، بايد اصل راهنما
و روش سازمان زورزدائى در درون سازمان و در جامعه از راه ايفاى نقش 

 اقليت الگو و امام بگردد.
اى كه ايجاد سلسله مراتب بر مدار قدرت را افزون براين، روش بايسته    

ت: مقام سازد، جدا كردن مقام تصميم از مقام اجرا اسغير ممکن مى
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 

آهنگ اعضاء در اجراى تصميم شركت كنند، مديران منتخب نقشى جز هم
  .كنند. در مقام اجرا، امامت همين استردن فعاليتها پيدا نمىك

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 

مل و بع تجربه، گرد آوردن انتقادها و در ميان گذاشتن آنها با جمع فعال
هاى الزم توسط جمع و پى گرفتن تجربه تا رسيدن به نتيجه، آوردن تصحيح

 .است« امر مطلقولى»و « رهبر»كارى غير از آلت زور شدن در مقام 
 
ديگر از تبعيضهایی كه در سازمانهاى سياسى رايج هستند، تبعيضهائى  .5 

موقعيت  كه هستند كه بسود دين اكثريت جامعه، بسود مردان، بسود كسانى
. الغاى اندسياسى يا موقعيت اقتصادى ممتاز دارند، برقرار شده -اجتماعى 

ها )از جمله تعبضها بسود مردها( در دستور كار يکچند از اين تبعيض
است. تكرار كنيم كه تا وقتى هدف قدرت ها قرار گرفتهبرخى از حزب

ها را تبعيضشود، اين است و انديشه راهنما در بيان قدرت خالصه مى
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توان حذف كرد زيرا زاده توان روى كاغذ حذف كرد اما در عمل نمىمى
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 

ت حمايت زور خويش ندارد. اگر نيز به رسميت بخشيدن به خود و تح
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 

 واندتكند. جز اين نيز نمىدر اختيار دارند و دولت از آن دین حمايت مى
 شود وباشد. زيرا، در روابط قدرت، دين از خود بيگانه، بيان قدرت مى

كند. اگر انسانها داستان آدم و حوا با شيطان را از تبعيض را ناگزير مى
ديد دو بيان، يکى بيان استقالل و آزادى و ديگرى بيان قدرت بخوانند، 

لت ر زمان، بابت غفبهاى سنگينى را كه از آغاز تا امروز و امروز بيشتر از ه
توانند محاسبه كنند. اگر اين محاسبه را پردازند، مىاند و مىخود، پرداخته

ردند كه گروند و به بهشتى باز مىبکنند، به سراغ دين استقالل و آزادى مى
 .اندبا گرویدن به بيان قدرت، از آن رانده شده

 
ست. و كم دانش ا. از تبعيضها، باز بسيار رايج، تبعيض ميان با دانش 6

دانش برابر نيست. اما اگر حزب بديهى است با دانش  با كم دانش و بى
كنند و با باشد كه در آن، عضوها استعدادهاى خويش را فعال مى سازمانى

ها، بر مبناى بذل دانش، دانشهاى خويش را در اختيار اعضاى دانش
دائمى از شود براى گذار سازمان بگذارند، سازمان سياسى محلى مى

 ها دانش خود را وسيله واليت مطلقهنابرابرى به برابرى. اما اگر با دانش
جا كه بر اعضاى سازمان كنند و براى خود حقوق ويژه قائل شوند، از آن

دو نوع رابطه بيشتر وجود ندارند و اگر در رابطه بر اصل موازنه عدمى، 
دانش را بر ندارد، ناگزير وسيله دانش و بى دانش با انتقال، مرز ميان با
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شود، دانش و دانشمند آلت زور ، بسود بادانش مىاستقرار رابطه قوا
 .شوندمى

است اكنون، در سازمانهاى سياسى و حتى سنديکائى، بنابراينهم          
د آن توانناست، همگان نمىكه چون كار اداره يك سازمان تخصصى شده
تخصصها اگر از راه انتقال را انجام بدهند. اما رابطه  متتخصصها با بى

شود. پيشرفت دانش، ديوار ميان اقليت مى دانش بر قرار نشود، رابطه قوا
كند. اگر جامعه تن به واليت متخصص و اكثريت بزرگ را بلندتر مى

رن آيد كه اروپا در قهمان استبداد فراگيرى بوجود مى ها بدهد،نخبه مطلقه
حساب حاصل آنند و بيستم انواع آن را آزمود و كشتارها و ويرانيهاى بى

هم اكنون نيز جنگ در كوزوو واقعيت اين واليت را كه جز واليت مطلقه 
كند. و اگر تن ندهد، نمايندگان سياسى جامعه آن زور نيست، آشکار مى

ها، آورند كه بتوانند انواع ماوراء مليها)شركتبدست نمىتوانائى را 
بنديهاى اطالعاتى و سياسى( را مهار كند. هر اندازه مافياها، حتى گروه

 گيرد، نياز به بيرون بردن دانش را از خدمتپيشرفت علمى و فنى شتاب مى
 تواند در ذهنكند. هر كس مىقدرت و بسط آن را از راه انتقال، بيشتر مى
باشيم اگر دين، توانستيم داشتهخويش دنيائى را تصور كند كه امروز مى

شد كه همگان از دين استقالل و آزادى، از آغاز از طريق انتقال دانشى مى
 .كردندشدند و روش زندگى مىآن برخوردار مى

تواند نقش الگو و امام بهر رو، آن سازمان سياسى موفق است و مى        
ها و علم برقرار باشد بازى كند كه، در دورن آن، جريان اطالعرا در جامعه 

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 

داند، پس نبايد از را فرا گيرد. اگر انديشه راهنماى خويش را حق مى
 .هاى ديگر بهراسدنديشها
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هاى ديگر، به بحث آزاد را روش جريان دادن نهراسيدن از انديشه        
انديشه در جامعه كردن و مبارزه با انواع سانسورها است. جريان انديشه در 

 كند:جامعه، از جمله دو كار بزرگ مى
. گذار دائمى از كثرت به توحيد در برابرى و برادرى و رشد در 633

 ستقالل و آزادى وا
.  شفاف شدن زندگى در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 632

 .و فرهنگی جامعه
 
ها تبعیضی است که پدید آورنده . و همچنان از پر رواج ترین تبعیض7

نفاق است. راست بخواهی، تبعیض خود نفاق است. زیرا از جانشین کردن 
آید. با این فرق نفاق تضاد با پدد می با تضاد توحید به مثابه اصل راهنما
سان، نفاق ساز قدرتی است که هدف کند.  بدینایران را تضاد در درون می

گیرد، بدانطلبی که شکل نفاق به خود میشود. اهمیت تبعیضو وسیله می
است. در و انذار داده جای، جای، نسبت به خطر آن هشدار حد است قرآن

روزهای اول بهار انقالب، مطالعه درباره نفاق را موضوع یک رشته از 
یابد، تشریح ها کردم. عوامل پدید آورنده و انواعی را که نفاق میسخنرانی

گر، انقالب را در هدفهایش تهدید میکردم. زیرا سه خطر بس ویران
( و خطر 288ر بیان قدرت )کردند: از خودبیگانه کردن اندیشه راهنما د

د ، بقص«ضرورت مبارزه با نفاق و منافقان»آویزکردن نفاق و خطر دست
اند و های دیگر همواره با این دو خطر روبرو بودهبازسازی استبداد. جامعه

نیز در سازمانهای سیاسی، به عذر جلوگیری از نفاق و لزوم حذف منافقان، 
 کنند:اند و میرا روش کردهتصفیه

های کلیسا، برای زدودن نفاق، در سطح جامعه . استبداد فراگیر733
مسیحی و در سطح کلیسا، برای خنثی کردن خطر نفاق، بساط تفتیش 

 داد؛های بس سبعانه و خونین انجامعقیده گسترد و تا بخواهی تصفیه
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ش کار کلیسا ، رویسم. استبدادهای فراگیر قرن بیستم، نازیسم و استالین732
 ریزی دست باال را نیز پیداکردند؛در پیش گرفتند و در سبعیت و خون

که اندیشه راهنما، اسالم بمثابه بیان ، با آن. درپی انقالب ایران731
(، ایجاد 283بود ) استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی

آویز را دست« مبارزه با نفاق و منافقین»(، 231« )سلسله روحانیت»
 و ماشین اعدام کرد؛ گستری و بکار انداختن دستگاه شکنجهخشونت

غرب، برای مقابله با خطر نفاق و منافق، دو روش  . در احزاب سیاسی734
ن را ممنوع دانستند و آ« فراکسیونیسم»، ای کمونیستاند:حزبهبکار رفته
های حزبی کردند و یک عامل از عوامل انحطاط این آویز تصفیهرا دست

احزاب، همین روش شد. حزبهای سوسیالیست و سوسیال دموکرات و 
کار، سرانجام، وجود تمایلها رادرخود پذیرفتند. باوجودلیبرال و محافظه

تری. برای پدیده انشعاب وجود دارد اما نه با شمار و پهنای بسیار کماین، 
ها را نفاقکه بدانیم بهترین روش کدام است، نخست خطربارتریناین

 شناسائی کنیم:
بنابراین که هدف و روش شدن قدرت است که بیماری نفاق را    

آورد و اگرهم در سازمانی سیاسی، هدف و روش  استقالل پدید می
باشد، عقلهای قدرتمدار  آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی و

شوند و نفاق آیند، دیر یا زود، منافق میکه به عضویت سازمان درمی
 سان:آورند. بدینببار می

اتصال به خارج از سازمان و عامل بیرون در درون گشتن و تمایل ساختن ● 
(. 233بمثابه عامل قدرت بیرونی در درون )برای پوشاندن نقش خویش 

گری، در انتخابات رایج در بخش اول این کتاب، دیدیم که این نوع منافق
است. در حزبهای سیاسی، از چپ و راست، این نوع نفاق شیوع یافته و 

ها و در رابطه این حزبها با جمهور از عوامل پیدایش بحران در این حزب
ها، یکی حساس کردن وجدان اخالقی لحاز راهاست. مردم گشته

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 ● 
، کسانی که کار خویش یاسیگری. در احزاب سکند برای منافقایجاد می

شوند. کنند، بنابرموقع، جانبدار نامزدی و ضد او میرا قطع و وصل می
حل کارآمدی هنوز برای این نوع نفاق نیافتهسازمانهای سیاسی کنونی، راه

درون  کم در، دستحل کارآمد برقراری دموکراسی بر اصل مشارکتاند. راه
مایشائی رهبر یا رهبران و آلت فعلی اعضای سازمان و کاستن از فعال

حلهائی را باید بکار برد که سازمان است. راست بخواهی، مجموع راه
 شوند؛پیشنهاد می

راهنما به قصد از میان بردن توحید سازمانی و دمسازکردن تخریب اندیشه● 
ق نیز همچنان بیماری مزمنی راهنما با تبعیض بسود خود. این نفااندیشه

است که سازمانهای سیاسی بدان گرفتارند. برخی سازمانها بحث درباره 
دهند ( و یا اجازه میکنند )حزبهای کمونیسترا ممنوع می« ایئولوژی»

های سوسیالیست و شناسند )حزبمی« الخطابفصل»اما رهبری را 
کشد و یا به اخراج. کار به انشعاب می کار(. کار که سخت شد، یامحافظه

ها حل کارساز الغای سانسورها و برقرارکردن جریان آزاد اندیشهراه
و بحث آزاد است. اگر این دارو بیماری نفاق را درمان نکند، آنها را 

 ؛کنداثر میدر سازمان بی
گردانی، روشی که از است. در دوگانهیگانه را دوگانه کردن نفاق همین● 

است، قیاس صوری است. و این قیاس، همواره دیرباز تا به امروز بکار رفته
 کند:رو، گوناگونی پیدا میشود. ازاینبه روز می

آن که هست، جلوه دادن: برای مدتی دراز، الف.مرام سازمان را جز
می« های بزک کردهکمونیست»گرایشهای راست، سوسیالیستها را 

هراسی را روش کردهستیزی و اسالماسالماکنون که غرب خواندند. هم
شوند فرقی میان مسلمانان نیست زیرا اسالم است، یک زمان، مدعی می
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و زمانی دیگر می« تواند روش کنداست که جز خشونت را نمیایدئولوی»
جدا باید « گرایان رادیکالاسالم»را از « روگرایان میانهاسالم»گویند: 

که این قیاس را در درون سازمان، وسیله نزاع میاست کرد. کار منافق این
 کند. و

کردن علم و بکاربردنش برضد مرام، نیز امر واقع مستمر است. ب. حربه
ساز از خود بیگانه کردن بیان استقالل و آزادی راست بخواهی، منافق زمینه
شود، نخست که، در آنچه به اسالم مربوط میدر بیان قدرت است. چنان

« والریسمو سک الئیسیته»و اینک، « علوم جدیده»و سپس  یونانیفلسفه 
قدرت سازگار با سلطه غرب برجامعهبیگانه کردن دین در بیانازخودحربه

 اند. وهای مسلمان گشته
 درت، برای سانسوربیگانه شده در بیان قج. استفاده از دین یا مرام از خود

صدر های بنیحرف»گویند: می که زورپرستانبیان استقالل و آزادی. چنان
است که درکشورهای مسلمان خوب است اما اسالم نیست. اسالم همان

های غرب نیز، در باره مرامهای این قیاس که در دموکراسی«. شوداجرا می
گر دوگانه کردن یگانه در یک سازمان، رود، وقتی توجیهها بکارمیحزب

 شود، نفاق است.می
ایدئولوژی»و « جهش ایدئولوژیک»آنچه در دوران معاصر، د. 

پیشگی بقصد تصرف سازمان شود. اولی نفاقخوانده می« زدائی
 درغرب، از دهه –سیاسی است و اگر نشد، متالشی کردن آن و دومی 

سو، بقصد دمسازکردن سازمانهای سیاسی دینواپسین قرن بیستم ب
 رود.ها بر اقتصاد جهان بکار میبا سلطه ماوراءملی

حل ابهام زدائی مداوم از این چهار روش و ناگزیر کردن منافقان به راه     
 آشکار کردن هویت خویش و پیشنهادکردن بیان استقالل و آزادی است. 

شود و دیگری روشی ، رویه میدوگانگی روش، یکی روشی که، در خلوت● 
کند و از ویژگیهای نفاقرود را نفاق ضرور میکه، در جلوت، بکار می

ترین (. سازش در خلوت و ستیز در جلوت، فراوان232پیشگی است )
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های سیاسی موجود در دموکراسی پیشگی است. سازمانگونه نفاقنوع این
وسائل ارتباط جمعی با بینند. از این دوگانگی روش بسیار زیان می

اثر کنند اگر خدمتگزار قدرتمداری نوع نفاق را بیتوانند اینافشاگری، می
که زدائی است. توضیح اینعالج قطعی تناقضو قدرتمدارها نباشند. 

دوگانگی روش، بکاربرنده را ناگزیر از پندار و گفتار و کردار 
وش یکی در کند. تناقضها را که بزدائیم، ربط دو رمتناقض می

 ؛      شوداثر میخلوت و دیگری در جلوت معلوم و نفاق بی
ساختن، در حقیقت، خودکرده را به حقمدار نسبت « پیراهن عثمان● »

دادن، یک امر واقع مستمر است. این نوع نفاق جز از راه خود کرده را به 
سازمانهای سیاسی شود. در دیگری، صاحب حق، نسبت دادن، ساخته نمی

افتد که افشاکننده یک رود. کم اتفاق نمیامروز، این نفاق فراوان بکار می
خطا یا یک فساد و یا یک خیانت، خود به ارتکاب آن خطا یا فساد و یا 

را پیراهن شود. نفاق کارسازتر از آن، خدمت را خیانت و آنخیانت متهم می
تل عثمان مخالف بود و فرزندان که با قاست. برای مثال، آنعثمان کردن

که حاضر به دفاع از عثمان خود را حافظ خانه او کرد، علی )ع( بود. و آن
حال، معاویه بود که علی )ع( را به قتل عثمان متهم بود. با این نشد، معاویه

و پیراهن خونین عثمان را علم کرد. معاویه مبتکر این روش نبود. پیش از 
های مسلمان و هم در رفت و، امروز، همه در جامعهین روش بکار میاو، ا

 رود. های سیاسی، روزمره، بکار میهای غرب و هم در سازمانجامعه
زدائی و تکرار بی وقفه حقیقت و کار ابهام زدائی و تناقضراه     

طلبی و تقابل حق با تر کردن رابطه این نفاق با قدرتهرچه شفاف
 است. قدرت

پیشگی رایج دیگری است. این راهنما نیز نفاقجزء جزء کردن اندیشه● 
پیشگی سه گونه (. این نفاق231پیشگی نیز امر واقع مستمر است )نفاق

 آید: بعمل می
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الف. اشکال در محتوی نیست، اشکال در اسم است. اسم را رها کنید، 
 بدهید. ویا را تغییر« های بودارکلمه»در محتوی، همباز شویم. و یا 

راهنما، این اصل و فرع را که ما بدان باور داریم بیفزائید تا ب. بر اندیشه
 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 

 ادامه دهیم.همکاری بایکدیگر 
حل معلوم کردن این واقعیت بر جمهور مردم است که راه     

مند دهند و اندیشه راهنما سامانهحقوق یک مجموعه را تشکیل می
است. افزودن و کاستن از آن، از سامانه محروم وآن را در معرض 

 دهد.  بیگانه شدنش در بیان قدرت قرار می
مخالفت کن تا »ها هستند. پیشگیفاقترین نمخالف خوانی نیز از رایج● 

د. ندار امر واقع مستمری است و ربطی هم به حق اختالف« شناخته شوی
کند و با هدف کند، تخریب مینقد نمی« زننق»و « مخالف خوان»زیرا 

 کند. معینی که ایجاد نفاق است، مخالف خوانی می
و آشکارکردن تخریب و هدف  حل تمیز تخریب است از نقدراه     
است. نقد معلوم کردن نقص و رفع آن و تخریب کار عقل آن

راهنما، یا سازمان و یا هدف و قدرتمدار و هدفش تخریب اندیشه
 روش است.

انواع دیگر نیز دارد اما سازمانهای سیاسی اغلب در معرض این  نفاق      
 نوع نفاقها هستند.

شود: فرصتدهد، شناخته میپیشگی به او میاق. منافق به صفاتی که نف735
طلبی، خودکامگی، طلبی، سهمطلبی برای ایجاد جدائی، تشخص

برد و ویژگی دوپهلو و مبهم مجازگرائی و بخصوص زبان قدرتی که بکار می
هایی که بکار میها و جملهمایه زور در کلمهبودن زبان و بیشتر بودن بن

استقالل و آزادی و تقوی را رویه اعضای  اخالق حل، بها دادن بهبرد. راه
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سازمان کردن و صفات و زبان منافق و روشهای کارش را مرتب به اعضای 
 سازمان خاطر نشان کردن است.

 
. نتیجه تبعیض از جمله تقدم مطلق ذهنیت بر واقعیت است. در حقیقت، 8

کند، واقعیت را یکسی که بسود ذهنیت خود این تبعیض را برقرار م
داند به شکل گرفتن در قالب ذهنی او. تقدم ذهنیت بر واقعیت محکوم می

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 

است که که، قرارش بر این ست سکوالریسمو چه حتی پ چه سکوالریسم
حضور داشته باشند « سپهر عمومی»تمامی طرز فکرها حق دارند در 

(، اما همچنان تابع توقعات روابط قوا است وقتی نوعی از 234)
ن در حقیقت ایکنند، به این درد مبتلی هستند. قدرتمداران آن را مرام می

، هابرماس شوم که یورگنیادآور می است.« یسمیا»درد ذاتی هر 
ذشته یعنی موافق سپردن دین به گ« سکوالریست»فیلسوف آلمانی، نخست 

 ، پست سکورالریست شد  و گفت: 3331و بسا طرد آن بود. در سالهای 
به حقیقت نپیوست و باید دین را به سپهر اجتماع  نظر ماکس وبر

. دولت لیبرال حق دارد راه داد بخصوص بخاطر نیاز انسانها به اخالق
مانع از حضور دین در عرصه عمومی شود و سرانجام، از سالهال واپسین 

سان، سو، رشد فرهنگ و تمدن را نیازمند دین یافت. بدینقرن بیستم بدین
 ( .235را با پست سکوالریسم همراه کرد) متافیزیک پست

در جهان کنونی، تبعیض مادر، تبعیض بسود قدرت است. توضیح     
شود، چون باید مدام که هر اندیشه راهنمائی که بیان قدرت میاین

قدرت را توجیه کند و اعتیاد به قدرت جوئی همگانی است، اندیشه
که این نه قدرت شود. روشن سخن اینگردان قدرت میراهنما بال
گیرد. راهنما است که مورد سرزنش و بسا طرد قرار میکه اندیشه
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کند. این را با بیان قدرت دیگری جانشین میکننده درجا آنسرزنش
 امر نیز از امور واقع مستمر است. 

راهنما  هایاست، اندیشهدر قلمرو سیاسی، تاوقتی دولت تصرف نشده   
کنند. هرگاه دموکراسی برقرار و جامعه خشونت در حد حذف را تجویز نمی

های خشونت در حد حذف را باشد، اندیشه« فرهنگ دموکراسی»دارای 
چنان بسود حال، همکنند. بااینحتی برای تصرف دولت نیز تجویز نمی

 ار است. چاره جز ترک اینقدرت، بنابراین، بسود ذهنیت، تبعیض برقر
تبعیض نیست. و ترک این تبعیض به ترک رابطه با قدرت و برقرارکردن 

 رابطه با حقوق میسر است؛
 
رو، اندیشهکند. ازاینطلبی را ایجاب می. تبعیض بسود قدرت، تفوق3

طلبی را تجویز و توجیه میهای سیاسی، تفوقهای راهنمای تمامی سازمان
طلبی، بمثابه عامل ورت یافتن تشکیل جبهه است که تفوقکنند. بهنگام ضر

کند. اما پیش از آن نیز، سازمانهای سیاسی را از تخریب، نقش پیدا می
دارد. چراکه سازمانهای سیاسی رابطه مستقیم برقرارکردن با واقعیت بازمی

نگرند، بلکه از دید نه تنها از دید هدفی که قدرت است در واقعیت می
نگرند. در را پیداکردن در موازنه قوا، نیز، در واقعیت می دست باال

داری است. کنند که روش در سرمایهحقیقت، از همان روش پیروی می
ساالران واقعیتهای بسیار، از جمله آلودگی محیط سان که سرمایههمان

تمرکز های روزافزون و... را از ورای بزرگ شدن و و نابرابری زیست
برسر موقعیت خویش در فراگرد « رحمانهبی»قدرت سرمایه و رقابت 

های سیاسی نیز چنین مینگرند، سازمانبزرگ و متمرکز شدن سرمایه می
 کنند.
طلبی تنظیم کننده موقعیت ، تفوقها بر اصل انتخابدر دموکراسی      

ی بزرگ با یکدیگر و با سازمانهاها سازمانهای سیاسی و رابطهسازمان
های بزرگ با واقعیت، های کوچک است. باوجوداین، رابطه سازمان
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که سازمانهای کند. توضیح اینمیزان دفع را از میزان جذب بیشتر می
تر میبزرگ مدام در معرض انشعاب هستند. سازمانهای کوچک نیز کم

کنند، ائتالفشان میتوانند بایکدیگر ائتالف کنند. و وقتی هم ائتالف 
 ناپایدار است. 

است طلبی یا مانع از تشکیل جبهه گشتهدر تجربه ایران، تفوق     
طلبی قرار، مبارزه با تفوقاست. بدینو یا عامل متالشی شدنش شده

ها است. زیرا هم سبب آزاد شدن ترین کار در همه جامعهبسا مهم
امکان برقرارکردن  شود و همراهنما از توجیه قدرت میاندیشه

های آورد و هم سازمانها را فراهم میرابطه مستقیم با واقعیت
دارد جامعه نگاه میسیاسی را در بطن جامعه مدنی و در خدمت این

دهد بایکدیگر رابطه حق با های سیاسی امکان میو هم به سازمان
 .حق برقرار کنند و در خدمتگذاری بایکدیگر مسابقه دهند

 
طلبی، با تعبیض دیگری همراهند و آن، یض بسود ذهنیت و تفوق. تبع31

بنابر نیاز قدرت، بسود حقی و به زیان حق دیگری تبعیض برقرار کردن 
 ، بخصوصها، تبعیض بسود امنیت و حقوق انسانترین تبعیضاست. رایج

تبعیض را در های سیاسی، این نوع استقالل و آزادی انسان است. سازمان
کند: حفظ اعتبار و موقعیت حزب درجامعه بر درون خود نیز برقرار می

حقوق اعضای آن رجحان دارد و دومی باید قربانی اولی بگردد. هراندازه 
ساختار سازمان سیاسی توتالیترتر، این تبعیض شدیدتر. تا آنجا که عضو 

گردد. بر خود میسازمان فاقد حقوق و دارنده تکالیف و مأمور سازمان بر 
کند و تمایلهایی است که همه روز گزارش درون خویش )فکرهایی که میاو

 کند و... ( را به سازمان بدهد. کند و خیالهایی که میکه پیدا می
ها، حزبهای سیاسی، در جامعه نیز، این تبعیض را بکار در دموکراسی      

، «المللیبین تروریسم» بخاطر مقابله با« محدود شدن آزادیها»برند. می
ها نیست. تبعیض به زیان این و آن حق نیز رایج است. از تنها نوع تبعیض
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 کار و تبعیض به زیان حق اختالفآن جمله است تبعیض به زیان حق
های سیاسی بدان نیازدارند( و... گرائی هر زمان که سازمان)نقض کثرت

ها و شخصیتاعتباری سازماناء که قاعده گشته و از عوامل بینه استثن
 است.تفاوت گشتن شهروندان گشتههای سیاسی و بی

است که در تعریف حق، قدرت دخالت داده نشود. کار اینراه     
زیرا از رهگذر تعریف حق به قدرت است که حقوق بایکدیگر 

توانند حقوق نمی کنند. تعریف کنندگان غافلند کهتعارض پیدا می
توان حق نمی معارض یکدیگر باشند. جز با بکار بردن منطق صوری

را به ضد آن، به قدرت، تعریف کرد و هر حقی را وسیله سلب حقی
 . دیگر کرد

ام و از جا، بدانها پرداختههای دیگر نیز وجود دارند که تا اینتبعیض     
 ا خواهم پرداخت.جا ببعد نیز به آنهاین

 
 
  :زمان و مکان اجتماعى حیات سازمان سیاسی . 6
 

است.زيرا، در طول تاريخ، مردم در ايران، حزب سياسى اعتبار نجسته       
جامگان را كشور سپيد جامگان، سبزجامگان، سرخ جامگان،... سياه

سياسى هاى رسد، اغلب حزباند و در قرنى كه دارد به پايان مىتجربه كرده
، «وابسته»، «دست نشانده»، «الساعهخلق»اند: اين عنوانهارا پيدا كرده

بود كه گفت:  هر چند آقای جمال امامى«. آلت فعل»و «... فرصت طلب»
حزب عدالت، على دشتى است و بقيه هم آلت!، اما برابر « د»و « ع»

، و سه قوه مجريه و مقننه و قضائيه هاى آقاى هاشمى رفسنجانىيادداشت
اند و و حزب جمهورى اسالمى كه منحل شد و گروهاى سياسى آلت بوده

 !آلت باز« رهبر»
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اند؟ زيرا در ها را پيدا كردههاى سياسى اين صفتچرا اغلب حزب          
، براى كسب قدرت و يا ايفاى نقش آلت قدرت، بوجود «مساعد»زمانهاى 

اند. به سخن ديگر، هدف آنها اند و با رفع نياز قدرت، از ميان رفتهمدهآ
است تا مکان اجتماعى، جامعه ايرانى بگردد و زمان استقالل و آزادى نبوده

رو، زندگى اجتماعىِ سازماندهى و فعاليت آنها، صفت دائمى بپذيرد. ازاین
گى روز مره آنها ها، همواره، در بيرون زندسياسى اعضاى اينگونه سازمان

 .است و هستو بسا در تزاحم بااين زندگى بوده
كه از مهمترين عالمتهاى رشد يك انسان، قرار، هم بخاطر آنبدین         

كند يك گروه، يك جامعه، نقشى است كه زمان و مکان در فعاليتها پيدا مى
اد استبدو هم از اين نظر كه سه انقالب ايران، از جمله بخاطر آن گرفتار 

بعد از انقالب شد كه كارها در زمان و مکان بايسته، انجام نشدند و مدام 
كه دموکراسی، حتى اگر به واپسین فرصت موكول گشتند و هم براى آن

ی شود مگر وقتى جامعه مدنپذيرش همگانی پيدا كند، برقرار و استوار نمى
ر دموکراسی نقش بیابد و خویش را بجوید و بمثابه رکن د توانائی

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  
 
اند هائى بوجود آمدهم آن، حزبدر قرن حاضر، بخصوص در نيمه دو . 3 

است: حزبهاى كه خاصه عمومى آنها، تعصب و تعصب در حد افراط بوده
 و اصلى در غرب )نازى و فاشيست و نژادپرستها در اروپا و جنوب افريقا

هاى آنها که در كشورما پديد آمدند. و نيز سازمانهائى كه امريکا( و بدل
ها تشکيل مايه كرده بودند، نخست توسط اسرائيليتعصب دينى را دست 

هائى كه در سرزمينهاى اسالمى، اسالم را پوشش شدند. زورپرست
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صب تع»اند، مقلدهاى صهيونيستهاى متعصب هستند. زورپرستى كرده
كشد هرگاه حمايت قدرتهاى جهانى را از دست جا فرو مى، در همه«گرائى

شکيل شد و استالين آن را آلت استبداد بدهد. حزبى كه با مرام كمونيسم ت
 .تندهاى بدلى هسفراگير خود كرد نسخه اصلى و حزبهائى از آن سنخ، نسخه

 
، گروهى« منافع»شوند سازمانهائى كه . بر اين نوع سازمانها افزوده مى2 

 :انداى، قومى و... را دست مايه كردهشغلى، منطقه
سازمانهائى كه فن و علم )فن و ديوان  شوند. بر دو نمونه باال افزوده مى233

اند. اين گونه سازمانها نيز جديد نيستند. آویز كردهساالرى و...( را دست
 واليت مطلقه»کم از زمانى كه فيلسوفهاى طرفدار استبداد، دست

را باب كردند تا تبديل اين « واليت مطلقه قانون گذار»و « فيلسوف
 .دارند ، پيشينه«واليت مطلقه فقيه»و « واليت مطلقه پاپ» به« واليت»
اند و هطبقاتى گذاشت اند كه بنا را بر تضاد. سازمانهائى سياسى بوده232 

اند از راه حذف، به هدف برسند. اين سازمانها موجد طبقه جديد خواسته
 ر هم تضادو استبدادهاى ويرانگر شدند. سازمانهائى نيز هستند كه اگ

ه دهند ككنند و وعده مىاند، طرحى را پيشنهاد مىطبقاتى را سرمايه كرده
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 

 .خواهند به عمل درآورنددولت مى
است كه چون قدرت را هدف صه عمومى همه اين سازمانها اينخا         

شوند سازماندهى متناسب با مبارزه بر سر قدرت پيدا كنند، ناگزير مىمى
دارد، حتى وقتى خود را متعلق به تمامى  كنند و چون قدرت نياز به تضاد

كنند. تجربه  بنديهاى جامعه تكيهشوند به گروهدانند، ناگزير مىجامعه مى
، 3161تجربه بسيار گرانقدرى است: در بهار  در دوران مرجع انقالب،

د، نمودنهاى سياسى كه از نظر مرام، بسا ضد يکديگر مىسازمانها و گروه
دادند، بر ضد جبهه استقالل و آزادى، بخاطر اصالتى كه به قدرت مى
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، از اين نظر كه شمى رفسنجانىشدند. يادداشتهاى آقاى ها« متحد»
موز آگويد، سندى مهم و بسيار عبرتگونه سازمانها را باز مىهمگرائى اين

هاى قدرت، اگر هم رنگهاى كند بياناست. زيرا بر مردم ايران، روشن مى
خاطر است كه وقتى نبرد، متضاد داشته باشند، در معنى، يکى هستند. بدين

ف ص شود، زورپرستاند سرنوشت ميان استقالل و آزادى با قدرت مىنبر
،  اصحاب قدرت بر 3161دهند. چنانكه در بهار سال واحد تشکيل مى

ضد استقالل و آزادى، متحد شدند و بگمان خود، بساط انقالب و تجربه 
ز هم پاشید. طلبی اتحاد آنها را درجا ااما تفوق .دموکراسی را بر چيدند

 نبود، ممکن نبود بتوانند متحد شوند.« رهبر»اگر تفوق 
ها، بحران سختى وجود دارد، بنام بحران اعتماد: امروز، در همه جامعه    

ها به سازمانهاى سياسى اعتماد ندارند. زیرا خواه آنها كه تمامى جامعه
، يك طبقهشمارند و چه آنها كه جامعه را مکان اجتماعى فعاليت خويش مى

اند، با هدف كردن يك گروه، يك قوم، يك...را مکان اجتماعى خود خوانده
 .شوندقدرت، با مکان اجتماعى خود بريده و از  آن جدا مى

 
 :از  نظر زمان اجتماعى  

است. چراهاى سياسى مضاعف و بسيار سخت شدهبحران سازمان        
حال را تنها زمان فعاليت  كند آنها زمانکه رسيدن به قدرت، ايجاب مى

هاى انتخاباتى( و بديهى است كه بلند مدت و حتى ها و وعدهكنند )برنامه
است كه انبوهى مسائل كنند. اينميان مدت را قربانى كوتاه مدت مى

)پيدايش شمال و جنوب. در شمال، بيکارى، توليد و مصرف، توزيع 
محيط زيست، مهاجرت،  مليها و بورس بازيها، آلودگىدرآمدها، ماوراء

و... و در جنوب، قهر و جنگ، فقر، فرار  پيرى جمعيت، مواد مخدر
ها، از ميان رفتن منابع طبيعى، بيکارى همگونه ها و مغزها، قرضهسرمايه

اند كه همه آنها يا از رهگذر خرج كردن آينده براى بر و...( بوجود آمده
طر حل نكردن بموقع مسائل، پديد آمده يا بزرگ آوردن نياز حال و يا بخا
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اند. و اين بحران عمومى دومى است كه البته از بحران اول و بغرنج شده
 .ناپذير استجدائى
اند اما هيچگاه داشتهترديد، همواره وجود مىاين دو بحران، بى         

يش، پ«خواستهاى روز»اند. هراندازه برآوردن چون امروز شدت نداشته
خور كردن به حساب آينده و مسئله بر مسئله افزودن و حل آنها را حواله 

ران شوند. رهبكند، دو بحران عمومى نيز حادتر مىآينده كردن را بيشتر مى
دانند اما از بيم بر زبان سازمانهاى سياسى بسا هست كه حقيقت را مى

دو بحران، به  است كهبندند. نتيجه اينآوردن و رأى نياوردن، دم فرو مى
 :استبحران سومى سرباز کرده

حلهاى شوند، راهحلهائى كه بر بيرون رفتن از دو بحران بنا نمىراه          
واقعى نيستند. براى مثال، حل مشکل بيکارى نيازمند تغيير عمومى نظام 

نوع كار تقسيم  6اقتصادى به ترتيبى است كه زمان كار ميان  -اجتماعى 
و مصرف با اين ساخت كار و زمان بدنى سازگار شود. رابطه  شود و توليد

انسان و سرمايه تغيير كند و... حتى سالم سازى محيط زيست كه مسئله 
است، نياز به تغييرها، بنابراین، برنامه درازمدت دارد .اما كيست روز شده

 ...آن سياستمدارى كه جرأت كند و تغييرها را پيشنهاد كند؟ و
است كه احزاب سياسى راست گرا كه از لحاظ زمان اينحاصل        

اجتماعى به گذشته و حداكثر به حال پاى بند هستند و از لحاظ مکان 
اجتماعى، طرفدار نظام اجتماعى موجودند، گرفتار خالء انديشه راهنما 

( بجا 236دهند. )اند و دارند محل اجتماعى خود را نيز از دست مىشده
روند. چپ دارد جاى راست ب راست دارند از ميان مىاست كه احزانوشته
است. هم گيرد و نياز به چپ جديد است. مسئله بسيار بغرنج شدهرا مى
خاطر كه سياست شناسان و رهبران احزاب، پيشاپيش، مشکل را بدين

حل پيشنهاد كنند و هم بلحاظ آنكه اند بشناسند و براى آن راهنتوانسته
از  اىشود، مسئلهرت هستند و وقتى هدف قدرت مىايدئولوژيها بيان قد

است كه مسئله سازمانهاى سياسى كند. نتيجه اينحل پيدا نمىاين نوع راه
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اند و كالفى است كه حلشان به آينده حواله شدهاز نوع مسائل گذشته
را به انواع فسادها  اند و سازمانهاى سياسىسردرگم از انواع مسائل گشته

 اند:آلوده
غلبه كرده و احزاب بيشتر بيانگر خواستهاى مشتريهاى  لف. وجه تضادا

های راهنما، بخصوص در آنچه به جمهور مردم مربوط اند. انديشهخود شده
 .اندشود، به ابهام گرائيدهمى

ب. پيروى از خواستهاى مشتريها رابطه سازمانهاى سياسى را با واقعيتها 
 .استرا قوت بخشيده گرائىكم كرده و ذهن

  .استج. سازمانهاى سياسى پرشمار و توانائى همکارى آنها كم گشته
هاى خوب( رها شده و مصلحت روز، جاى د. بطور عموم، حق )هدف

رو، هر رهبر سياسى مصلحت خويش را مبناى كار است. ازاینرا گرفتهآن
 است. گشته است كه حزب محل گروه بنديهاى رهبرانكند و نتيجه اينمى

. بحث برخوردارى جمهور مردم از حقوق، بحث فرعى و بحث سهم ه
 . ، بحث اصلى گشته است«منافع»بيشتر يافتن مشتريهاى هر حزب از 

است كه در آن، از لحاظ برخوردارى از و. سلسله مراتبى بوجود آمده
ها )در حزب و در جامعه( و بسود افراد حزب ، بسود نخبه«منافع»

است. حاصل اين تبعيضها و ها بوجود آورده)درجامعه( تبعيض
ها از احزاب سياسى، عدم نابسامانيهاى ديگر، بيزارى و دورى جامعه

مشاركت بخش بزرگى در انتخابات، ناباورى به رهبران سياسى و... و آلوده 
 .اندشدن رهبران سياسى شده

سه بحران بوجود آمده  اى كه ازكه مشکل سخت پيچيدهبراى آن           
خواهد تشکيل است، حل شود و براى آنكه در سازمانهاى سياسى كه مى

 است كهشود، اين غده سرطانى پيدا نشود، سزاوار آن
  

. سازمان سياسى، از لحاظ مکان اجتماعى، به جمهور مردم تعلق پيدا 3
ويش نهايت را مبنای سازماندهى خكند و از نظر زمان اجتماعى، زمان بى
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شود كه سازمان سياسى فعاليت نهایت مىبگرداند. زمان فعاليت وقتى بی
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 

 ادى باشد وقتی تضتواند همه جامعه ملپيش، نبندد. اما مکان اجتماعى نمى
كند. براى منافع همچنان جامعه را در گروه بنديهاى متخاصم، تقسيم می

ها بسپرند، كه اشتراكها توسعه بپذيرند و تضادها جاى به اشتراكآن
بجااست استقالل و آزادى و رشد در استقالل و آزادی و بر میزان عدالت 

شوند، زمان ف بگردند. وقتى استقالل و آزادى هدف مى، هداجتماعی
نهایت و مکان اجتماعى در عين حال نسل امروز و تواند بیاجتماعى مى

قرار ميهن دوستى و نسل آينده و جامعه ملى و جامعه جهانى بگردد. بدین
خواهى در خور اين مکان اجتماعى، استقالل و آزادى بر اصل موازنه آزادى

شود: آزادى وقتى بر قرار است كه نسل امروز از تمامى مواهب مىعدمى 
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 

ها آيندگان را بيشتر بگرداند. استقالل وقتى وجود دارد كه ميان جامعه
زير سلطه نباشد و همبستگى و تعاون به همه انسانها امکان  -طه گررابطه سل

بدهد طبيعت را آبادان و، در صلح، امکانات يکديگر را بيشتر بگردانند. 
 بنابراین،

 
اليتهاى هاى فع. اگر نبايد تضادها را پايه و مايه سازمان سياسى و انگيزه2 

ن نياز بدا از بين بردن تضادخويش گرداند، نبايد هم آنها را از ياد برد. اما 
نه هدف كه ضابطه و حاكم بر پندار و گفتار و  دارد كه عدالت اجتماعى

 .كردار سازمان بگردد
عدالتى كه جامعه را از تضادها بياسايد، عدالتى است كه جامعه را         

ت ساالرى، سرمايه ساالرى، ها يا واليتهاى مطلقه )دولاز انواع ساالرى
دين ساالرى، علم ساالرى و...( آزاد كند. امکانات بايسته را در اختيار 
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طه هاى قوا را به رابهر استعداد، براى شکفتن و رشد كردن، بگذارد. رابطه
خالى از زور، بنابراین، حق باحق، برگرداند. مانع از تخريب نيروهاى 

ادى را توانا به جذب نيروهاى محركه اقتص -محركه شود و نظام اجتماعى 
 .در جريان رشد بگرداند. به سخن ديگر، بسط آزاديها را ميسر كند

اى كه نخواهد به اين مختصر اكتفا كند، بايد به كتاب خواننده         
مراجعه كند. اما از پيش، بايد با تمرین غلطى را در ذهن  عدالت اجتماعی

كند: با صحيحى جانشين كند: زبان فريب از جمله اين دو كار را مىخود،  
كند. عدالت و آزادى دارد و معناى آن را وارونه مىالف. كلمه را نگاه مى

و رشد و دين و استقالل، كلمه هائى هستند كه بيشتر از هر كلمه ديگرى 
و  تاند و ب. عدالت را كه میزان برای سنجیدن اسقربانى اين فريب شده

كند. بايد روزانه، هر انديشه و سخن و كارى را بدان سنجيد، هدف مى
وقتى هدف شد، ديگر مزاحم شکل گرفتن و مسلط شدن قدرت مداران 

است را وسيله توجيه توانند عدالتى كه هدف شدهشود. اينان حتى مىنمى
م، ياستبدادگرائى بگردانند. و همانطور كه تجربه شده را تجربه كرديم و ديد

رسد، البته فریاد شوند، آنچه البته بجائى نمیوقتی قدرت مداران حاكم می
قدر تكرار كرد تا بطور كامل فريب خوردگان است. پس بخصوص بايد آن

گيرى و در ذهن بنشيند و در خاطر بماند كه عدالت ضابطه و واحد اندازه
 .ميزان است

 
كردن رشد آزادى و روشكردن استقالل و . اينك كه دانستيم بدون هدف1

توان آن زمان و مکان اجتماعى در استقالل و آزادى، بر ميزان عدل، نمى
را مبناى سازماندهى و فعاليت كرد كه موجب پرهيز از سه بحران بشود، 

گوئيم بجا است که سازمان سياسى دائم در كار توسعه مکان اجتماعى مى
، جلب طرفدار است. اما خود باشد. ترتيب كار سازمانهاى سياسى موجود

است كه سازمان سياسى برداشتن موانع توحيد اجتماعى ترتيب در خور اين
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را برنامه خويش بگرداند. به ترتيبى كه همآهنگ كننده جامعه در برداشتن 
 .تضادها و بيشتر كردن تفاهم بگردد

 وبنابراین، مبارزه با انواع سانسورها را بايد كار روزانه خويش كند       
ها، روش عمومى در بحث آزاد را، به قصد هرچه وسيع كردن جريان انديشه

  .درون سازمان، ميان سازمانها و در جامعه، بگرداند
شود اگر زمان و مکان اما سازمان سياسى به اين كار توانا نمى       

نهایت نشوند. به سخن ديگر، فعاليتهاى حزب، در درون سازمان، بی
هد در خدمت توحيد اجتماعى قرار بگيرد، بايد از بيمارى سازمانى كه بخوا

تشکيل گروه بنديهاى قدرت و نزاع بر سر تحصيل قدرت در حزب، مصون 
تواند از اين بيمارى مصون بماند؟ بماند. اما چگونه يك سازمان سياسى مى

دانيم كه در برخى احزاب، به خصوص احزاب كمونيست، مى
اند. اما اين ممنوعيت مانع لها را ممنوع كردهو وجود تماي« فراكسيونيسم»

است كه در اين سازمانها، مبارزه گروه بنديها بر سر قدرت، از آن نشده
شديدتر نيز بگردد. بر اصل موازنه عدمى، غير از تدابير پيشنهاد شده، تدابير 

 :زير را نيز بايد اتخاذ كرد
فته، يکى اهميت و هاى رشد نياهاى جامعهدانيم كه از خاصه. مى133 

بندى نقش بس اندک داشتن زمان و مکان در انواع فعاليتها است. زمان
معنى ندارد. جا و موقع هر سخن و عملى مشخص نيستند. كار به موقع 

عد از شود و يا بگيرد و يا تا آخرين لحظه، به تعويق انداخته مىانجام نمى
مکان، به كوشش هاى موجود در گذشتن زمان و از دست رفتن مقتضى

 .شود، اقدام مى«جبران مافات»بيهوده براى 
ها، اين عيب نمايان است. با وجود اين، در تمامى در اين جامعه         
ها، يك نابسامانى بزرگ وجود دارد  كه ناشى از غفلت از اين مهم جامعه

وقتى كار در زمان و مکان درخور انجام نگرفت، تنگناى است كه 
آيد كه براى زور، زمان و مکان پيدايش و انى بوجود مىزمانى و مک

. اين حاكميت از عوامل پيدا شدن گروه بنديها حاكميت بوجود ميآورد
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شود. براى آنكه زمان و مکان اهميت و نقش در درون يك سازمان مى
بجويند، يعنى هر كار در زمان و مکان خود انجام بگيرد، الزم است 

سياسى مشخص شوند و جاى هر فعاليتى در فعاليت فعالتيهاى دائم سازمان 
دائمى سنجيده و زمان و مکان انجام آن مشخص شود. اگر انديشه و عمل 

یابی نيز، از راه سازمان سياسى تجربه كردنى باشد، اندازه زمان و محل
  .شوندپذير مىتجربه، تصحيح

فته شوند. مان پذيرفعاليتهاى ناسازگار با فعاليت دائمى نبايد در ساز         
زيرا زمان و مکان خود را بر زمان و مکان فعالت دائمى سازمان تحميل و 

بندى در كنند. در پى آن، گروهبراى قدرت )= زور( جا و زمان ايجاد مى
توانند شوند. شاخصهاى زير مىسازمان و منحرف كردن سازمان، ممکن مى

 ى بکار آيند :در تنظيم زمان و مکان فعاليتهاى سازمان سياس
، اندرزى است از بوذرجمهر «سحر خيز باش تا كامروا باشى. »132 

است كه كار را . با توجه به اينكه عيبى مهم، از عيبهاى ايرانيان، اينحکيم
، فهم و بکار بردن «گذردكار از كار مى»اندازند كه تا آنجا به تأخير مى

كند: پيش از وقوع بايد زمان و ميت را پيدا مىپند بوذرجمهر، تمام اه
كرد. به اين ترتيب: سازمان سياسى همواره بايد مکان هر فعاليت را معين

العمل ابتكار عمل داشته باشد. حتى رويدادها نيز سازمان را به عكس
ناگزيز نكنند، بلکه فرصتى بگردند براى ابتكار. بدون داشتن ابتكار عمل، 

يش، جا و موقع هر فعاليت را معين كرد. چنانكه الف. توان پيشاپنمى
زمان  گيرى جا وتعيين جا و زمان فعاليت در سلسله فعاليتها و ب.  اندازه

فعاليت و ج. انجام كار در جا و موقع تعيين شده، شرط موفقیت هر فعالیتی 
توان بکار برد اگر هدف عمومى دائمى نباشد و است. اين شاخص را نمى

ها )کوتاه و ميان و دراز مدت( روشن نباشند. بنابراین، عيب به دهاگر آين
شود از روز به روز و هرطور تأخير انداختن كارى كه بايد كرد، ناشى مى

العمل پيش آمد زندگى كردن و بخصوص، ابتكار عمل نداشتن و عكس
جا، پيشاپيش زمان و جاى فعاليت را معين كردن و رويدادها شدن. از این
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مان و مکان تعيين شده، آن را انجام دادن، خود شاخص داشتن ابتكار در ز
عمل است. اما آيا ابتكار عمل، بنوبه خود، شاخص پيشاپيش معين شدن 
زمان و مکان فعاليت هست؟ آيا بسيارى از ابتكارهاى ما، بخاطر اين 

دهند؟ در دست و آن دست كردن، فرصت به عمل درآمدن را از دست نمى
يده رسى كه ابتكار، نخست، انديشكه تأمل كنى، به اين پاسخ مىاين پرسش 

شود. انديشيدن، آزاد شدن و زمان و مکان انديشه را، بطور خودجوش، مى
قرار، شاخص عمومى اهل ابتكار از غير او، نهایت كردن است. بدینبی

نهایت كردن يا مستقل و آزاد بودن و زمان و مکان انديشه و عمل را بی
كردن انديشه و عمل از زور است. سازمان صاحب ابتكار سازمانى خالى 

کران هستى نهایت و مکان آن را بیاست كه زمان فعاليت خويش را بی
كند. چنين سازمانى دائم در ابتكار و خلق است. بديهى است هر مى

هاى زنجير بى پايان فعاليت او است. بنابراین، اى از حلقهابتكارى، حلقه
ابتكارى، بوقت انديشيده شدن و بگاه اجرا، جدا و موقع خود را همراه هر 

 .ناپذير هستنددارد و از يکديگر جدائى
اى را در زمان و مکان بیشخص يا سازمانى كه فعاليت پيوسته        

نهایت، ندارد، اگر اهل ابتكار هم باشد، اغلب فرصت به عمل درآوردن 
 كند، بلکه فرصتهائىخود فرصت ايجاد نمى دهد. نه تنهاآن را از دست مى

 :دهدآورد، به رايگان، ازدست مىرا نيز كه زمانه پديد مى
. از آنجا كه آزادى انديشه و ابتكار ذاتى حيات انسان است و اختيار 131 

( با آدمى است، سازمان کران الاكراهايجاد فضاى باز انديشه و عمل )بی
ند اگر ابتكار عمل در دست او نباشد، سازمان سياسى به سياسى كه بدا

داند كه فرصت، بمعناى زمان و مکان عمل حساب نيست، اين را نيز مى
شرط كند. برا نيز او بايد ايجاد كند. با هر ابتكارى، فرصتى را ايجاد مى

اى را بوجود آورند و همه براى رسيدن به آنكه ابتكارها زنجيره بهم پيوسته
  .انديشيده شوند و به عمل درآيند هدف،
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ترين شاخصها، بکار بردن اختيار گزينش ابتكار سان، از روشنبدین        
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 

يعنى زمان و مکان انديشه و عمل را  كراهکران الاقرار، بیشود. بدینمى
کران، اختيار تعيين زمان و مکان هر انديشه و نهایت كردن و در اين بیبی

عمل مميز انسان مستقل و آزاد و در رشد از كسى است كه زمان و مکان 
كند. بهوش بايد بود! وقتى اختيار فعاليت او را قدرت )= زور( معين مى

ن زمان و مکان انديشه و عمل با ما است كه فضا )زمان و مکان( بیتعيي
کران الاكراه نيست، کران الاكراه و انديشه و عمل آزاد است. وقتى فضا بی

كند. زمان و مکان انديشه و عمل را نه انسان كه قدرت )= زور( معين مى
د زمان تواند بداناين ميزان، از ميزانهاى روشن عدل است. زيرا هركس مى

ميزان به  و مکان انديشه و عمل در اختيارش هست يا نيست. پس اين
دهد اندازه استقالل و آزادى و چند و چون هركس و هر سازمان امکان مى

 فعاليتهاى خود را بسنجد. در حقيقت،
. وقتى اختيار زمان و مکان در اختيار قدرت است، زمان و مکان 134 

جا و زمانى براى فعاليتهاى حياتى ديگر  كارى كه قدرت بدان نياز دارد،
هاى امروز نگاه كنيم و از گذارد. كافيست به زندگى انسانها در جامعهنمى

خود بپرسيم، كار در خدمت قدرت سرمايه، چه اندازه وقت براى ديگر 
گذارد؟ يا كار در خدمت قدرت فعاليتهاى حياتى كارگر و كارمند مى

اى فعاليتهاى حياتى جويندگان اين قدرت سياسى چه ميزان وقت و محل بر
كوتاه است، بناگزير،  جا كه زمان قدرتگذارد و... افزون براين، از آنمى

كند كه با فعاليت دائمى سازمان ناسازگار هستند. فعاليتهائى را توقع مى
جريان از خود بيگانگى، با جانشين شدن فعاليتهاى مطلوب قدرت شروع 

شود و به تدريج، فعاليتهاى سازمان سياسى را به يك رشته فعاليتهاى مى
كند. كوتاه شدن زمان با نامشخص كوتاه مدت و اغلب، واكنشى، بدل مى

شود. زيرا چون كنش بايد تا واكنش نشان داد و شدن محل همراه مى
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داند كدام گروه و در كجا و چه وقت دست به کنشی سازمان سياسى نمى
قرار، حالت بدینآيد. د، سازمان سياسى به حالت انتظار در مىخواهد ز

ترين شاخصهاى انتظار كارپذيرانه، شاخص ديگرى از روشن
بازيچه قدرت شدن يك سازمان سياسى و چه بسا يك ملت و يا 

 با اى از ملتها است. اين حالت، همراه استمجموعه
انديشه و عمل. جامعهزمان و مکان « نامعلوم». هميشگى شدن صفت 135

هائى كنند، جامعههائى كه كارپذيرى خويش را با جبرتقدير، توجيه مى
ر اين اند. دهستند كه استبداد فراگير قدرت )= زور( را بر خود پذيرفته

ها، كارها را از امروز به فردا و از فردا به پس فردا موكول كردن، جامعه
تأخير انداختن رویه همگانى  رویه همگانى است. تا لحظه آخر، كار به

محل كار انجام دادن رویه همگانى است. برف انبارموقع و بیاست. بی
كردن كارها و حواله آينده كردن آنها رویه همگانى است. احساس نياز 

دهند، رویه ورى در واحد زمان را افزايش مىنكردن به دانش و فنى كه بهره
و  بودن زمان« نامعلوم»هستند كه  همگانى است. اين عيبها معلول علتى

ز شود وقتى انسان امکان فعاليتهاى حياتى است. زمان و مکان نامعلوم مى
كند به پرسد اختيار انديشه و عمل را دارد يا ندارد. خو مىخود نمى

داند كه از اختيار خويش غافل است. افزون اختيارى و بسا نمىوضعيت بى
 بر اين،

كند، آدمى كارپذيرانه، مکان كارها را قدرت معين مى. وقتى زمان و 136 
كند؟ وقت دهد. باقى مانده زمان خويش را چه مىخود را با آن تطبيق مى

 !كشى
هاى بزرگ زمان ما و دامنگير همه در حقيقت، وقت كشى از آفت        
توان ها است. آفت بزرگ است زیرا بدون فعاليتهاى تخريبى نمىجامعه

رو است كه ميزان تخريب در زمان ما اين اندازه باال ت. ازاینوقت را كش
 .رفته است
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بايد زمان در قرار، سازمان سياسى در خور اين عنوان نخست مىبدین       
اختيار را از دست ندهد. در هر مکان، متناسب با امکانات آن، زمان را، 

پديد  شانبا دقت تمام، صرف فعاليتهائى كند كه سازمان سياسى بخاطر
تواند خود هاى امروز، مبارزه با اتالف وقت مىاست. اما در جامعهآمده

موضوع فعاليت انسانها و سازمانها باشد. زيرا وقت از كف رفته، جبران 
 :پذيردنمى

. اما زمان از دست رفته وجود ندارد. زمان صرف تخريب شده و 137 
دارد. براى مثال، ايران است وجود مکانى كه اين تخريب در آن انجام شده

سرزمينى سر سبز بود و امروز، كوير به كنار، بيابان شدن مناطق سبز، شتاب 
است. طبيعت سبز كوير شده را چگونه بتوان سر سبز كرد؟ اگر هم گرفته

بتوان، زندگى در فقر نسلهاى ايران را تا آن زمان، چگونه بتوان بازگرداند؟ 
فتاده را چگونه بتوان باز ساخت؟ كدام هاى در ويرانگرى بکار اسرمايه

توان از حال و آينده گرفت و صرف تدارك زمان و كدام امکانات را مى
بينى از خود كنيم، ويرانيهاى گذشته كرد؟ اگر اين پرسشها را از روى واقع

نهایت هست. ما از اين واقعيت بريم زمان و مکان انديشه و عمل بیپى مى
شويم  و آن اينكه ويرانى بمحض ايجاد شدن، بر و واقعيت دومى غافل مى

شود. به طبيعت امروز ايران بنگريد، به نفتى كه افزايد و بزرگ مىخود مى
رود و با تبديل شدن به سوخت، محيط به رايگان از دست مردم ما بدر مى

كند، بنگريد،به نسلهائى كه در چند قرن، راه زيست را در همه جا آلوده مى
ند، ااند و يا رشد را رشد قدرت سرمايه تصور كردهش نگرفتهرشد را پي

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 

گيرد. اگر بخواهيم جريان تخريب را باشيم و محيط زيست ما ،انجام مى
كنيم، بايد ميزان رشد در واحد زمان را به حداكثر برسانيم و اين  متوقف

اى در نيمه است كه روش، روش تجربى باشد و هيچ تجربهكار در گرو آن
شود. رها نشود. زنهار! رشد نيز اگر در نيمه رها شود، عامل ويرانگرى مى
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ربه، جبراى مثال، اگر انقالب ايران را رشد بدانيم كه هست، بکار نبستن ت
است. پى گرفتن شود كه شدهقدرت ويرانگر را بر كشور مسلط كردن مى

است كه قدرت ويرانگر را با دولتى تابع اصول راهنماى تجربه به اين
انقالب و در خدمت اين اصول بگردانيم. و اين كار، خود در گرو تغيير 

کان مطرز فكر و رفتار جامعه به ترتيبى است كه هر انسانى صاحب زمان و 
 .فعاليتهاى آزاد خويش بگردد

. سازمان سياسى در خور اين عنوان، سازمانى است و انسان مستقل و 138 
آزاد انسانى است كه هر يك از كارهاى ششگانه او، زمان و مکان در خور 

اى را خود را داشته باشند. بنابراین، زمان و مکان فعاليتها بايد مجموعه
زمان و مکانى از كارى گرفته و به كار ديگرى  بوجود آورند كه در آن، هيچ

دهد، اعتماد به داده نشود. ميزان عدلى كه اين توزيع را عادالنه انجام مى
خاطر، شکيبائى در انجام كار است. همانطور خاطر، آرامشنفس، اطمينان

گيرد و يا كارى زمان و كه توضيح دادم، وقتى هر كار بموقع انجام نمى
كند و آدمى عجول كند، زور محل پيدا مىى را اشغال مىمکان كار ديگر

شود. حالت عجله، چه در يك شخص و خواه در يك گروه بيانگر توزيع مى
غير عادالنه زمان و مکان فعاليتها است. بيشتر، گزارشگر فقدان مجموعه 

را بوجود از زمانها و مکانهائى است كه مجموعه فعاليتهاى حياتى انسان آن
اى از زمان و مجموعه .  عالمتى كه نشان بدهد مجموعه فعاليتهاآوردمى

 اند، مکان را بوجود آورده
ورى در . بيرون آمدن از تنگناى زمان و مکان از راه باال بردن بهره133 

حاضر، درك پيدا كردن است. درحال« وقت آزاد»واحد زمان و بخصوص 
اختصاص « كار اصلى» ما از وقت آزاد، وقت مازاد از وقتى است كه به

شود. اما عالمت مى« تلف»دارد.  وقت آزاد همان وقتى است كه اغلب 
است كه همواره زمان تنظيم عادالنه و علمى زمان و مکان فعاليتها اين

تر شود و زمان در اختيار براى عادالنه كردن بازهم بيشتر انجام كار كوتاه
اى كار اقتصادى اگر در جامعهمثال، مجموع فعاليتها را بيشتر كند. براى



431 
 

)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، 

اى جا بماند و بتدريج، مجموعهانس و دوستى و عشق، اوقات فراغت( بر
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
قرار، سازمان سياسى موفق آن سازمانى است كه دائم ميزان زمان بدین        

ه سازمانهاى سياسى ك فعاليتها را به حد مطلوب نزديك كند. شيوه كنونى
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 

ان فعاليتها و تنظيم زمان، در خدمت اعضا قرار بگيرد، بايد به زمان و مک
 .بدين ترتيب، تمام اهميت را بدهد

. باز از شاخصهاى روشن، يکى اين شاخص است كه وقتى زمان و 1331
مکان در اختيار فعاليت آزاد نيست، زمان نه با مکان واقعي كه با مکان 

ها، قدرتهاى حاكم، دنياى ذهنى غير كند. در جامعهذهنى رابطه بر قرار مى
سان ايجاد و بدان، به نيروى كار انسانها، در خدمت خود، ى را اينواقع

شوند دهند. تنها در ايران امروز نيست كه حاكمان مدعى مىسازمان مى
كنند، تنها در جامعه تحت استبداد استالين مردم در بهشت موعود زندگى مى

. در نندكشد كه در بهشت سوسياليسم زندگى مىنبود كه به مردم القاء مى
شود كه در بهشت ليبراليسم زندگى هاى غرب نيز، به انسانها القاء مىجامعه

شت پذيرند در بهكنند. اما نبايد پنداشت كه با القاى تنها، انسانها مىمى
نند. ككنند و زندگى در خيال را جانشين زندگى در واقعيت مىزندگى مى

، مان با مکان غير واقعىها و سازمانهاى توتاليتر، با تركيب زتمامى فرقه
دارند. براى مثال، قربانيان خود را در زندگى بريده از واقعيت نگاه مى

 بردگمان مى كه فقر و جهل و ذلت در اين دنيا را همسنگ مجاز« مؤمنى»
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گرداند، از و هم در اين جهان، زندگى آن جهان را عرصه زندگى خود مى
حد نهایت را در لحظه حال و مکان بىمان بیاين واقعيت غافل است كه ز

حركت اى كه، در آن، در دنياى مجازى خويش، بى)بهشت( را در نقطه
سازمان است. گشته است، خالصه كرده و برده قدرت فريبکار شده
كند كه اى مىسياسى كه مکان اجتماعى اعضاى خود را جامعه

عضوهاى خود  دهد قصدى جز اين ندارد كهوعده ساختن آن رامى
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 .
را ايجاب شوند كه  فعاليتها آن دو . زمان و مکان وقتى واقعى مى1333 

كنند. پيش از اين  روشن كردم وقتى آدمى صاحب ابتكار است، هر 
جا، شاخص ديگرى شود. در اینابتكارى با زمان و مکان خويش همراه مى

توان ابتكار را از خيال و فريب و حکم زور تميز شناسانم كه بدان، مىرا مى
يشيم، از قيد انداست كه وقتى مىداد: فرق انديشه با خيال از جمله اين

كه جز در محدوده زمان و مکان محدوديت زمان و مکان رهائيم. حال آن
توانيم خيال ببافيم. اما در مقام به عمل درآوردن، فرق فرآورده انديشه نمى

است كه اولى در زمان و مکان واقعى قابل اجرا با محصول خيال در اين
با انديشه دارد و آن است و دومى قابل اجرا نيست. فرق سومى نيز خيال 

كند است كه اين نه خيال است كه زمان و مکان درخور را ايجاد مىاين
يزند. انگكه، به عكس، زمان و مکان هستند كه آدمى را به خيال بافى بر مى

كنند. در برنامه گذاريها، حال آنكه ابتكار زمان و مکان را ايجاب مى
همه، زمان و مکان واقعى و شوند كه، پيش از عملياتى واقعى تلقى مى
 درخور را ايجاب كنند. و

. زمانى سازمان يك جامعه، دستگاه ويران سازى نيروهاى محركه 1332 
ناپذير زمان و مکان فعاليتها، جاى خود رابه شود كه زنجيره پايانمى
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ها كوتاه و مکانها دهند. فعاليتها پراكنده و زمانهاى پراكنده مىحلقه
شوند وقتى نظام اجتماعى استبدادى است. اما براى چك مىهاى كومحدوده

كه زنجير بهم پيوسته زمان و مکان بگسلد و آدميان به تسخير قدرت در آن
قرار، آيند، مصلحت و تكليف بايد بر واقعيت مقدم و حاكم شوند. بدین

هربار كه كارى را كه ترين شاخصها، يکى اين شاخص است: از روشن
كنيم كه حقيقت دارد و بايد م جانشين كارى مىشماريمصلحت مى

كنيم. فعاليتى كه بيرون از انجام بدهيم، رشته زمان را پاره مى
دانيم، بکاربردن زور، بنا حقيقت است و ما آن را مصلحت مى

كند. مکان ما خود براين، ويران گر است. پس مکان را هم ويران مى
ملى كه نياز به زور نداشته قرار، هر عو محيط زيست ما هستند. بدین

شود. هر عمل محل آن نمى باشد، حق و زمان آن صرف ويرانى
دهد. ويران شدن ناحقى، خود را با ويران كردن مکان، نشان مى

گويد زمانى كه صرف ويران كردن مکان، شدهمکان، به آدمى مى
است كه، در آن، او آلت قدرت شده و است، در واقع زمانى بوده

 .در ويران كردن حيات گشته است عامل آن
است كه اداره زمان و مکان زندگى، اميدوارم كه خواننده توجه کرده       

 .ترين كار انسان و اساس هر سازماندهى استمهم
   
 : . رابطه سازمان سياسى با واقعيت2
 

قرن بيستم، قرن قالب سازى و ريختن واقعيتها در قالبها )ايدئولوژى و     
ها ( است. جنگ و تروريسم تنها اشکال قهرى نيستند كه از قالبهادين

هاى ستانند. مظهرها، الگوها و حتى شيوهستاندند و مىمشروعيت مى
اند كه تاريخ به خود نديده بود. اگر زندگى و مدها قهرى را موجه گردانده

ريختن انسانها به قالبهائى چون نازيسم و فاشيسم و استالينيسم و در 
رما پهلوئيسم و خمينيسم، قهر هستى سوزى شدند و در مرگ و ويرانى، كشو
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است، به شکست انجاميدند، اگر پايان قرن با پايان كار قالبها مقارن شده
توان گفت كه بشريت از قالب سازى و ريختن واقعيتها در رو، نمىبهيچ

« فقيه واليت مطلقه»است. در ايران امروز، هنوز از قالب قالبها آسوده
 اند. قرن در رفتن در قالبها و بيرونآمده« به بازار»نياسوده، قالبهاى ديگر 

( بود، 237« )تمدن بولوارى»آمدن ازقالبها به پايان رسید: قالبى كه 
شکست خورد. ايرانيان انقالب كردند. اصول راهنماى انقالب ايران، رشد 

 ↔، در مدار باز مادی استقالل و در آزادى، بر ميزان عدالت اجتماعی
كوشيد ايرانيان را به قالب بريزد و از قالب،  معنوی، بود. اما مالتاريا

، بيرون آورد. اين قالب «واليت مطلقه فقيه»يا موجود مطيع « مکتبى»
اى كه بيش از هر زمان، مسئله زدن انسان نيز ناكام شد. بنابراین، مسئله

است: آيا اهل سياست و اهل انديشه، پس از آنكه طى يك ز است، اينرو
باشند، در انواع قالبها هاى آنهاميها و جامعهقرن واقعيتى راكه انسان

حساب ببار آوردند و شکست خوردند، هنوز ريختند و مرگ و ويرانى بى
 حل ديگرى دارد؟بايد در پى قالب جديدى باشند و يا مسئله راه

هاى دين يا مرام هاى دين يا مرام قدرت و خاصهش از اين، خاصهپي     
ام. دين يا مرام قدرت قالب زدن انسان را به زور، آزادى را شرح كرده

اى از احکام غير قابل تجربه است. با آنگرداند. زيرا مجموعهجبرى مى
 اكه مسلم است اگر واقعيتى كه انسان است را به زور قالب بزنى، بجاى پيد

كردن محتوی و شکل انسان آرمانى، آلت فعل قدرت در مرگ و ويرانى، 
 یابد.آيد، تاريخ قالب زدن، همچنان استمرار میاز قالب بيرون مى

 ، پاسخ روشنى«تاريخ تكرار شد»كنند و با آنكه همواره تكرار مى         
است. ، داده نشده«شود؟تاريخ چيست كه تكرار مى»به اين پرسش كه 

توانستند اين پرسش را طرح و به آن پاسخ گويند. ظريه سازان قدرت نمىن
اند اگر جهت مطلوب را اند و يا گمان بردهزيرا يا در خدمت قدرت بوده

است كه به قدرت بدهند، به آزادى از قدرت خواهند رسيد. اما حق اين
 طشود و به انحطاجريان ايجاد و انحالل قدرت، از نطفه بستن شروع مى
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ند، در خوانمى« تكرار تاريخ»پذيرد. بنابراین، آنچه را و انحالل، پايان مى
 .حقيقت، جز استمرار جريان ايجاد و انحالل قدرت نيست

است كه جنبشى با بيان استقالل و آزادى شروع شده اما به بسيار شده       
است. انقالب ايران، جنبشى از اين نوع است. جريان قدرت تبدیل شده

م، كنيوقتى دو جريان، يکى انقالب و ديگرى قدرت را با هم مقايسه مى
رد، گيبينيم حركتى كه با انديشه راهنماى استقالل و آزادى آغاز مىمى

گرداند. اما از زمانى كه با بيان قدرت، اختيار و ابتكار را به انسانها باز مى
« اننمايندگ»ه شود، اختيار از انسانها ستانده و بنطفه قدرت بسته مى

 بينى، بهمان نسبتشود. در انقالب ايران كه تأمل كنى، مىقدرت داده مى
گرفت، ايرانيان، فرد فردشان استقالل و آزادى، كه انقالب ايران را فرا مى

شد و كردند. واليت با جمهور مردم مىبنابراین، ابتكار عمل پيدا مى
لب تدريجى اختيار از گشت. جريان قدرت، با سمى« ميزان رأى مردم»

ايرانيان آغاز شد و قدرت مطلقه در واليت فقيه، بيان گشت. پرسشى كه 
است: اگر انسانها هوشيار باشند و با مشاهده نخستين طلبد، اينپاسخ مى

عالمت انتقال اختيار از انسانها به قدرت، خواه در بيان و چه در عمل، 
الل د، آيا جريان معرفت بر استقشواقدام كنند و نگذارند نطفه قدرت بسته 

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 

بود و كنم كه اگر در انسانها، انقالب شدهگذارم و خاطر نشان مىديگر مى
ا به اصل راهنماى استقالل و آزادى داده اصل راهنماى قدرت جاى خود ر

بود، جريان معرفت بر استقالل و آزادى و خودانگیخته زیستن، در جريان 
شد و قدرت سالب اختیار ایجاد و انحالل قدرت، از خود بيگانه نمى

 .گشتندگشت و انسانهاى مستقل و آزاد بندگان قدرت نمىانسانها نمی
 خواهيماز واقعيتى كه هستيم غافل و مىما انسانها اما همواره،       

آن بشويم كه نيستيم. زور مشروعيت خود را، بمثابه وسيله دگرگون 
كه . با آنآوردكردن انسانهاى ناسالم به انسانهاى سالم، بدست مى
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كند مى است هركس خود خويشتن را هدايتچند نوبت تصريح کرده قرآن
تواند ديگرى را هدايت كند، در قرن ما، سازمانها جانشين و هيچکس نمى

شخصيتها شدند اما با همان ادعاى بکار بردن قدرت براى هدايت انسانها 
و روابط اجتماعى ناسالم به انسانها و روابط اجتماعى سالم. و ندانستند 

 ها،انسانها و رابطه خواهند آن را در سالم كردنقدرت از اراده كسانى كه مى
كند. قدرت انسانهای قدرتمدار را آلت خود بکار بردند، اطاعت نمى

 «تكرار تاريخ»گرداند. با وجود كند و هدايت ادعائى را غير ممکن مىمى
و در واقع استمرار تاریخ، انسانها بايد بدانند كه شخص، گروه و سازمان 

تقيم، لى كه دارند، بجاى رابطه مسسياسى كه با واقعيتها يعنى انسانها و مسائ
كنند، انديشه راهنمايشان، بيان قدرت است از راه قدرت رابطه بر قرار مى

كنند. بدینو سر انجام، خود و جامعه را برده زور مرگبار و ويران ساز، مى
 قرار، 

 . وقتى اختيار و ابتكار از انسانها گرفته شود، و3
 شود. بناگزير،بر قرار مى. از راه قدرت با واقعيت رابطه 2
اى از احکام غير قابل . دين، مرام، ايدئولوژى، انديشه راهنما مجموعه1

 شوند كه به وسيله قدرت بايد به اجرا گذاشته شوند. در نتيجه،تجربه مى
نقص شود و قالب دينى يا ايدئولوژيك بى. همواره، عيب از انسان مى4

توانند شود. چرا زورمداران نمىاست. قدرت و نقش آن نیز دیده نمی
بپذيرند قدرت ویرانگر است و عیب کار قالب زدن انسان است؟ زيرا به 

 دهد ومحض پذيرفتن اين واقعيت، قدرت مشروعيت خود را از دست مى
خاطر است كه تاريخ، حتى يك استثناء نيز به خود شود. بدينمنحل مى

درت تى بيانى قالب شد، بيان قنديده است كه اعتراف كرده باشد: دانستم وق
  .شود و به قالب زدن انسان، آلت قدرت ويرانگر كردن او استمى

قرار، آن سازمان سياسى كه دين يا مرامش، دين يا مرام بدین         
استقالل و آزادى است، باانسانها و واقعيتهائى ديگرى كه از فعاليت انسانها 

ان كند. اگر سازمابطه مستقيم برقرار مىآيند، رهاى آنها، پديد مىو رابطه
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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:
 
ها و سازمانهاى هست  شناسائى كند. گروه. هر واقعيت را همانطور كه 3  

خواهند طور كه مىسياسى كه مرامشان، مرام قدرت است، واقعيت را آن
را در قلمروهاى  بينند. كافيست سخنان همه روزه سران رژيم مالتاريامى

كه هستند، سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با واقعيتها چنان
تواند واقعيت را كنيم تا مطمئن شويم هيچ قدرت مدارى نمىمقايسه 

سان كه هست ببيند و هماگونه كه هست ببيند. زيرا اگر واقعيت را آن
بپذيرد، بايد مرگ آورى و ويران سازى زور را تصديق و خود را منحل 

  .كند
هايى اما معناى واقعيت را همان كه هست ديدن، يعنى تمامى خاصه        

ه يك پديده )يا امر واقع( و يك واقعيت دارد، در پديده و يا واقعيت را ك
 .موضوع شناسائى، سراغ كردن و یافتن

است كه سازمان سان كه هست ديدن، عالمت آنآيا واقعيت را همان        
سان كه هست سياسى مرام استقالل و آزادى دارد؟ اگر واقعيتها را همان

هاد كند كه اجرا شدنشان موكول به رسيدن حلهائى را پيشنببيند و راه
آویز هدف باطل سازمان به قدرت باشد ، نه. كلمه حق )واقعيتها( را دست

است. سازمان سياسى وقتى مرام استقالل و آزادى )رسيدن به قدرت( کرده
 دارد كه

 
حلى را . رفتارش همانند رفتار يك پزشك باشد. به سخن ديگر، راه2  

حل را خود از انسان سلب اختيار نكند و او بتواند راهپيشنهاد كند كه 
تجربه كند. در واقع، يك بيمار براى آنكه از واقعيتى كه هست به واقعيتى 

است كه بيمارى او تشخيص خواهد بشود، نيازمند آنديگرى درآيد كه مى
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داده شود. درمان نيز به او پيشنهاد شود. درمان پيشنهادى را او تجربه 
است كه تشخيص صحيح و درمان بايسته است. بهبودى عالمت آن كند.مى

است: آيا اگر بيمار خود درمان را بکار نبرد، آيد، اینپرسشى كه پيش مى
است شود؟ پاسخ اینبه ضرورت، اختيار از انسان سلب و به قدرت داده مى

اى از است، برای این است كه انسان مجموعهكه اگر تاريخ استمرارجسته
تعدادهاى فعال است. بنابراین، هر انسانى، بطور خود جوش فعال است. اس

و هويت و  جا است كه زمان و آينده و آموزش و الگو و آرماناز این
شوند. انسان وقتى آزاد است كه شخصيت و... مسائل هر انسان مى

استعدادهاى او در فعاليت خودجوش هستند و حاصل فعاليتها نيروهاى 
حل سازگار با استقالل و آزادى، راهشوند. پس هر راهمحركه رشد او مى

جربه كردنى تحلى است كه اختيار و ابتكار را به انسان باز گرداند. بنابراین، 
حلهائى از اين نوع، با فعاليتهاى پذير باشد. راهو در جريان تجربه، اصالح

 شوند. وخودجوش انسانها سازگار مى
 
از  ام كهخيزد. پيش از اين توضيح داده. زور و قالب زنى از ميان بر مى1 

به زور است كه برخوردارى از حق، نياز فرقهاى حق با ناحق يکى این
 دهد با بکار بردن قدرت،ندارد. بنابراین، وقتى سازمانى سياسى وعده مى

انسانها را از حقوق خويش برخوردار كند، دروغگو است. زيرا وقتى پاى 
قرار، سازمان سياسى كه است. بدینآيد، حق ناحق شدهزور در ميان مى

د، بايد روشهائى را پيشنهاد كند كه را ميزان كن بخواهد عدالت اجتماعى
موجب انحالل قدرت )= زور( گروه بنديهائى بگردد كه با بکار بردن 
قدرت، اكثريت بزرگ را از حقوق خويش محروم و خود نيز آلت قدرت 

شوند. اين روش همان انقالب بزرگ در طرز فكر و طرز رفتار انسانها مى
اى از انسانهاى آزاد را پديد امعهرود و جاست و از سوى خود آنها بکار مى

ها است كه پيش آرود. اين روش نيازمند دين يا مرام حق، با همان خاصهمى
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اند. موفقيت سازمان سياسى در پيشنهاد و بکار بردن از اين، تشريح شده
 :اين روش، موكول است به كارهاى زير

 
امرها را مبناى كار . از ميان رويدادها )امرهاى واقع( و واقعيتها بايد آن 4 

قرار دهد كه اين دو صفت را داشته باشند: در تاريخ جامعه، استمرار داشته 
باشند. براى مثال، يك ها روى دادهباشد و در تمامى جامعه، بسا جامعه

رشته از نابسامانيهاى اجتماعى )دزديها، انواع تجاوزها به حقوق بشر، جرم 
دهند و از مه جاى جهان، روى مىو جنايتها و...(، در كشورما و در ه

اند. و نابرابريها )ميان زن و مرد، ميان دادههاى دور تا امروز روى مىگذشته
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، 

یا هستند كه يك سازمان سياسى داراى دين يا مرام و...(. واقعيتهائى  پا
حل جوئى قرارشان دهد. وقتى استقالل و آزادى سزا است که مبناى راه

سازمان امرهاى واقع مستمر را مبناى كار قرار داد، با جامعه رابطه اعتماد 
داند نابسامانيهائى كه عمرى به درازاى تاريخ كند. زيرا مىمتقابل بر قرار مى

رد. توان از ميان باند را يك شبه نمىند و در اشکال گوناگون دير پائيدهدار
داند كه تغييرهاى اساسى بايد بعمل آيند تا جامعه از نابسامانيها بياسايد. مى
 ،داند که مردم خود باید تغییر کنند تا تغییر دهند. ناگزير، زبان آزادیمی

جويد كه تجربه كردنى حلهاى علمى مىبرد و راهمىحقيقت و صداقت بکار 
 باشند و مردم بتوانند بکار برند. بنابراین،

 
حلها بايد شفاف باشند. . هم رابطه سازمان با واقعيتها و هم واقعيتها و راه5

اگر ايران گرفتار استبداد و انحطاط تاريخى شد، يك دليل از داليل آن اين 
و بود، مبهم گشت. كافيست در دايد شفاف مىبود كه حتى زبان دين كه ب

يك از امرهاى واقع كه موضوع تأمل كنيم: هيچ دهه تجربه رژيم مالتاريا
حکمى از احکام دينى هستند، شفاف نيستند. تكليفها نيز ناروشن هستند. 
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ه فق»، «فقه پويا»، «اسالم ناب محمدى»، «اسالم عزيز»هنوز تكليف 
... مشخص نيست چه رسد به احکامى كه اين اسالم و اين فقه و« سنتى

که اگر مسئله روشن و رفت. چراكند. جز اين نيز نبايد انتظار مىمقرر مى
حل نيز شفاف باشد، چه نياز به قدرت است؟ افزون بر اين،اگر شفاف و راه

ى حلها )قوانين و مقررات( را روشن كند، وقتها و راهقدرت بخواهد مسئله
و همه روز اين نياز را پيدا  -كند حل پيدا مىنياز به عمل به وارونه راه

گوئيد: دست به موجه كند؟ مى ، چگونه بتواند عمل خويش را-كند مى
شود. اما همين جدا كردن مصلحت مى« مجمع تشخيص مصلحت»دامن 

شود و بکاربردن ر مىاز حقيقت كه دروغى بزرگ است، در ابهام، ميس
ها و ها و قانونکند. راست بخواهى، اگر واقعيتخشونت را ناگزیر می

آيد و انسانها در جامعهها و مقررات، شفاف شوند، قدرت بوجود نمىقاعده
 .زيندهای خود، مستقل و آزاد مى

انستيم كه اصل و انديشه راهنماى استقالل و آزادى، اصل جا دتا این        
سان كه هستند اي است كه به انسانها امکان شناختن واقعيتها، آنانديشه و

حلهائى را بدهد كه، در بکاربردن، نياز به زور نداشته باشند. و يافتن راه
 ند:كاين اصل و انديشه، سازمان سياسى را از خطاهاى ديگر نيز حفظ مى

 
سازمانى  . از عالئم تشخيص سازمانى كه مرامش، مرام قدرت است از6

است كه اولى از واقعيتها، كه مرامش، مرام استقالل و آزادى است، يکى این
ه آيد. واقعيتهاى ديگر را، با پردگزيند كه بکار قدرتمدارى مىآنها را بر مى

پوشاند. گفتار و كردار سازمانهاى سياسى كه در ، از ديد مردم، مىسانسور
د را در نظر بياوريد: مطبوعات امروز ايران، كدام كنناستبداد، فعاليت مى

نظام »كنند؟ سازمانهاى سياسى كه در محدوده واقعيتها را سانسور مى
؟ كنندكنند، كدام واقعيتها را سانسور مىفعاليت مى« جمهورى اسالمى

اگر فهرستى از اين واقعيتها ترتيب بدهيم، از كشندگى و ويران سازى 



441 
 

آوريم. براى نمونه، يکچند از اين ترى بدست مىقاستبداد، برآورد دقي
 :آورمواقعيتها را مى

د: توانند حتى موضوع بحث شوندر قلمرو سياسى، واقعيتهاى بسيار نمى● 
رابطه با امريکا، رابطه با همسايگان ايران، رابطه با اروپا، رابطه با دنياى 

 ها، ازدر اين بارهها و گفته اسالمى، جاى ايران در منطقه و جهان. نوشته
كنند. در سياست داخلى، واليت ها تجاوز نمىحد چماق كردن واقعيت

سپردند که فقيه، جاى روحانيت در دولت )كه در جريان انقالب، تعهد می
دخالت نكنند(، وجود دو نيروى نظامى )سپاه و ارتش(، وجود نيروهاى 

شت رت مثل گوانتظامى دوگانه، وجود بسيج، قانون اساسى و تقسيم قد
، وسائل ارتباط جمعى است، اليگارشى مافياهاقربانى كه دولت را فلج کرده

 ...)راديو و تلويزيون و مطبوعات(، حزب و نقشش، نقش مردم و
در قلمرو اقتصاد، بودجه )كه هرگز شفاف در اختيار مردم قرار نگرفته ● 

و سياست پولى و عوامل سقوط ارزش است(، برنامه چيست؟ پول و ارز 
لى هاى داخو نقش آن در اقتصاد ايران، امتيازدادن، قرضه پول، تورم، نفت

درصدى و بخشى از جامعه  41ها، رانت و خارجى، بيکارى، فرار سرمايه
 ...زند وكه آن را به جيب مى

ده او، تبعيضها، در قلمرو اجتمايى، زن و مسائل او، جوان و نيازها و آين● 
اش، طبقه مسائل جنسى، قشرهاى مختلف جامعه: جامعه دهقانى و آينده

كارگر، قشرهاى مختلف طبقه متوسط و آسیبهای اجتماعی و نقش استبداد 
 در پیدایش و بزرگ و غامض شدن همه این مسائل. و

ها و جريان انديشه، دين، اسالم، در قلمرو فرهنگ و انديشه: انديشه● 
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
اند ا در آن ريختهو سنت، قالبهاى گوناگونى كه، در طول قرن، جامعه ما ر

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

آلودگى محيط  : در قلمرو محيط زيست، تغذيه و بهداشت و نابسامانيها ●
و ابتالى به  ، قاچاق مواد مخدرزيست، سطح تغذيه مردم، درمان و دارو

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 

، فسادهاى سياسى، فسادهاى «كندره مىادا»و جهان اين فسادها را 
جنسى، فسادهاى اقتصادى، فسادهاى...، ميزان نارضائى در جامعه و جو 
قهر ناشى از آن، رابطه استبداد با نابسامانيهاى اجتماعى، نابسامانيهاى 

ها، انواع كاله برداريها، دروغ، )انواع تقلبها، انواع بهره كشى« ذهنى»
  ...گينى بار زور در روابط اجتماعى و عوامل آن، وبهتان، ناسزا و...(، سن

 
و اثرات نگاهداشتن جامعه در سانسور را، وقتى نيك  . وسعت سانسور7

با  دهد. مجموعه واقعيتهايابيم كه بدانيم هيچ واقعيتى تنها روى نمىدر مى
شوند،  ر مىدهند. بنابراین، نه تنها واقعيتها، يك به يك، سانسوهم روى مى

بلکه مجموعه واقعيتها و رابطه شان با يکديگر )ساخت مجموعه( در 
ان توتاريك خانه سانسور است. در ايران امروز، حتى يك واقعيت را نمى

گرفته باشد. و، شفاف، در دسترس آگاهى مردم قرار يافت كه شناسائى شده
ترس فاف در دساگر كسى ادعا كند واقعيتى از واقعيتها شناسائى شده و ش

گاهى مردم قرار گرفته است، دروغگو است. زيرا چنين شناسائى ايجاب آ
كند واقعيتهاى در رابطه با آن واقعيت نيز شناسائى شوند و مجموعه، مى

در حقيقت، اندازه استقالل و آزادى هر شفاف، به مردم عرضه شود. 
ك و ك به يجامعه را اندازه استقالل و آزادى در شناسائى واقعيتها، ي

 بنابراین سازمان سياسى كه آزادى را  دهد.مجموعه آنها، بدست مى
هدف بداند و دين يا مرامش دين يا مرام آزادى باشد، به شناسائى يك به 
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كوشد مجموعه واقعيتها را شناسائى كند بلکه مىيك واقعيتها اكتفا نمى
 .كند و به جامعه خود بشناساند

اين انتقاد از مراجع دينى و مقام مرجعيت بعمل  پيش از انقالب،          
هاى آنها،چرا تنها معدودى از واقعيتها، موضوع فتواى آمد كه  در رسالهمى

، امرهاى واقع مستمر را، يك به يك معرفى شوند. حال آنكه قرآندينى مى
حلهايش هشناساند و راسازند، مىاى را هم كه واقعيتها مىكند و مجموعهمى

نيز هم ناظر به تك تك واقعيتها و هم مربوط به مجموعه آنها است. اينك 
گذارد كه مدعى داشتن صفت دينى است، كه دو دهه از تجربه دولتى مى

این دولت، هنوز، نه تنها اجازه شناسائى كردن و شناساندن واقعيتها را 
ر ال را ددهد، بلکه چون دولت استبدادى واقعيتى است كه نقش فعنمى

دهد كسى به جامعه مجموعه واقعيتهاى مرگ و ويرانى آور دارد، اجازه نمى
ى ، دين دولتدهند. دولت دينىاى را تشکيل مىبگويد واقعيتها مجموعه

 هاى نارسا را نيز سانسورگشته و اسالم را آلت قدرت كرده و همان رساله
 !كندمى

خواننده حق دارد بگويد در غرب نيز، وقتى خواستند مجموعه           
را در قالبهاى ذهنى از پيش ساخته ريختند و واقعيتها را شناسائى كنند، آن

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 

توانستند مجموعه واقعيتهائى را كه بيکارى جزء آنها است، خود، نمى
تصادى حل اقحل يابى كنند. ليبرالها براى مشکل بيکارى راهموضوع راه

حل اجتماعى پيشنهاد كردند. نا كام شدند. هر دو، راهو سوسياليستها راه
 – اجتماعى و سوسياليستها اجتماعى -حلهاى تركيبى )ليبرالها اقتصادى 

کديگر ها را با ياقتصادى( بکار گرفتند اما مشکل برجا ماند و وقتى جامعه
مشکل بيکارى، بيشى موفقيت، در حل  بينى كمى وكنى، مىمقايسه مى
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بستگى مستقيم دارد با مجموعه واقعيتهائى كه تغيير آنها، موجب كاهش 
است. بنابراین، هرجا انديشه راهنما امکان شناسائى ميزان بيکارى شده
است و به نسبتى سازند، دادههائى كه آن واقعيتها رامىواقعيتها و مجموعه

سازند، آگاهى يافته و آمادگى مىاى كه كه جامعه بر واقعيتها و مجموعه
تر حلها موفقاست، راهحلهائى پيشنهادى را پيدا کردهشركت در آزمون راه

 .اندبوده
 
)عقب مانده، « جنوب»هاى رشد اقتصادى در تمامى كشورهاى . برنامه8

اند. در دو دهه پايانى قرن عقب نگاهداشته شده و...( شکست خورده
اند. شر شدهها منتپيرامون علل شکست اين برنامه بيستم، تحقيقات فراوانى
اند گرفتهها، از واقعيتها نشأت نمىحلاند كه راهمحققان به اجماع رسيده

اند. دهكرو تغييرهاى پيشنهادى تغيير مجموعه واقعيتها را پيشنهاد نمى
زير سلطه،  -ها در محدوده روابط مسلط دهند كه برنامهبرخى انصاف مى

يتها را در توانستند  تغيير واقعانستند از واقعيتها مايه بگيرند و نه مىتونمى
حل بايد بيرون رفتن از روابط سازند، در برگيرند. زيرا راهاى كه مىمجموعه
 .شدزير سلطه را نيز شامل مى -سلطه گر 

جز اين دليل، دليل ديگرى نيز وجود داشت و دارد و آن وجود غلط          
ايدئولوژيهاى حاكم بر برنامه گذاريها است. وقتى اين پرسش را فاحش در 

مطرح سازيم كه آيا رشد خودجوش است يا ره آورد روابط قوا و رقابتى 
انگيزد و بنابراین، مخلوق اراده قدرت است؟ مالحظه مياست كه بر مى

كنيم كه انواع استبدادهاى چپ و راست قرن بيستم محصول پاسخ دوم به 
ند. اين پرسش، در جامعه امروز ايران، هنوز طرح نيز نشدهپرسش هست

راند. است. پاسخ دوم حتى بر عقول مخالفان استبداد حاكم نيز، فرمان مى
براى مثال، در غرب، صحبت از پايان عصر ايدئولوژيها است. ليبرالها كه 

شمارند. در كشورهائى كنند، ليبراليسم را ايدئولوژى نمىاين ادعا را مى
آيد، به كنار، ون ايران، بحث از راست و دروغ اين ادعاكه بعمل نمىچ
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طرح اين پرسش كه اگر رشد را خودجوش بدانيم يا حاصل روابط قوا 
منوع كنيم؟،نيز، م)ليبراليسم همين است( چه نوع انديشه راهنمايى پيدا مى

 است. زيرا اگر رشد را خودجوش بدانيم، ناگزير بايد قالب سازى و يا به
و « مدرن»عاريت گرفتن قالب از غرب و ريختن انسان را در قالبهاى 

، رها كنيم و به سراغ موانع «پست ليبرال»و «» ليبرال»، «پست مدرن»
  .ها را از سر راه برداريمرشد خودجوش انسانها برويم و اين مانع

اگر رشد را خودجوش ندانيم، در روابط قواى داخلى و و        
توان ، نمى«در ظرفيت جامعه بگنجد»حلى كه راه خارجى كنونى،

  .يافت
 شود، پاسخ در خور نيز يافتقرار، چون پرسش بايسته طرح نمىبدین        

خواهند فعاليت سياسى خود را در محدوده رژيم توجيه شود. آنها كه مىنمى
يد حلهائى را باشوند راهاند. مدعى مىرا حربه كرده« ظرفيت جامعه»كنند، 

آورد.اما در ايران امروز، اینپيشنهاد كرد كه جامعه تاب تحمل آن را مى
حلى را پيشنهاد كرد كه که پرسش كدام است و براى كدام مسئله بايد راه

گردد.وبديهى است وقتى بخواند؟نيز طرح نمي« ظرفيت جامعه»با 
 ظرفيت»حلى وجود ندارد تا با خودپرسش نيز در پرده ابهام است، راه

« ظرفيت جامعه»بخواند يا نخواند. با وجود اين، حربه كردن « جامعه
 كند كه حربه كنندگان، نظريه عمومىافشاگر است. اين واقعيت را افشا مى

آمد روابط قوا و رقابتى كه اند و رشد را پىسرمايه دارى ليبرال را پذيرفته
 .ارندرا از اراده قدرت انتظار دانگارند و آنانگيزد مىبر مى

اما بيان سازگار با اين ديد، بناچار، بيان قدرت )= ايدئولوژى(           
شود. پس اين ادعا كه ما ايدئولوژى نداريم، راست نيست. بايد شجاعت مى

حلهائى را کم راهو صراحت داشت و شفاف سخن گفت و كوشيد دست
نطقه طح مپيشنهاد كرد كه موجب تغيير موقعيت ايران در روابط قوا در س

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 
يز، يدا كنيم. و ناست كه سهم بيشترى از منابع و امکانات طبيعت را پآن

است كه رشد نابرابر است. پذيرفتن اين داشتن موقعيت مسلط بمعناى آن
گر كشاند و امى« اجتماعى داروينيسم»ادعاها، كار را به قبول كردن نظريه 

را هم پى بگيريم، حذف شدن جمعيت بزرگ رشد « دارونيسم اجتماعى»
خواهيم دانست. ايدئولوژيهاى نازيسم و فاشيسم « جبر طبيعى»ها را نيافته

 .اندسان پيدا شدهو اشکال جديد آن، اين
قرار، عالمتى از عالمتهاى دين و مرام آزادى، خودجوش بدین        

نستن رشد است. اين عالمت از مهمترين عالمتها است. خودجوش دا
« دانستن»دانستن رشد، با استقالل و آزادى و عدالت خوانائى دارد. اين 

اى از استعدادهاى قابل تجربه نيز هست. در حقيقت، اگر انسان مجموعه
ر داشت، محال بود دفعال نبود و اگر استعداد خلق و استعداد آموختن نمى

ط قوا، از راه رقابت بر سر قدرت، رشد كند. بنابراين، نظرى كه رشد رواب
كند كه قابل تجربه نيست. دهد، حکمى مىرا به اراده قدرت نسبت مى

بينى رشد انسانها وسعت و شتاب دارى، مىحال آنكه وقتى موانع را بر مى
راه قرار، اگر رشد را خودجوش بدانيم، كار ما پيشنهادگيرد. بدیننيز مى

 دارند.شود كه عوامل محدود كننده رشد انسانها را از ميان برمىحلهائى مى
سان ها را، هماناز ميان برداشتن موانع رشد خودجوش، شناخت واقعيت

كند و نيز، بايد روشهائى را پيشنهاد كرد كه تجربه كه هستند، ايجاب مى
 . و نيز،پذیرند كردنى باشند تا نقدشوند و اصالح

 
( بر سو، تجدد )مدرنيتهبدين کم از هگلدانيم كه در غرب، دست. مى3

، آنها كه «جنوب»است. در كشورهاى مدار عقل، مورد ترديد قرار گرفته
طور تبليغ گيرند، دانسته يا نادانسته، ايناز غرب، قالب به عاريت مى

پست »تجدد )مدرنيته( را طى كرده و به دوران كنند كه غرب، دوران مى
رسيده است. پس كشورهاى جنوب كه دوران مدرنيته را طى « مدرنيته
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اند، بايد نخست اين دوره را طى كنند. درست همانند همان بحثى نكرده
كه بهنگام رواج ماركسيسم جريان داشت. آن زمان بحثها بر سر اين بود كه 

توان به دوران دارى شد و يا مىبايد نخست وارد دوران سرمايهآيا 
است كه پست مدرنيسم ديکتاتورى پرولتاريا، جهش كرد؟ اما حقيقت این

ى اى كه كشوردوره بعد از مدرنيسم نيست. انتقاد مدرنيسم است. مسئله
توان از تبديل شدن است: چگونه مىچون ايران با آن روبرو است، این

ركه رشد به نيروهاى مخرب جلوگيرى كرد بطوريکه تمامى نيروى مح
كنند، در رشد بکار روند؟ كه طبيعت و جامعه ايجاد مى اینيروهاى محركه

شود و انتقادى همگانى است، در حقيقت، از انتقادها كه از تجدد غرب مى
هاى ويرانگر و آلودگى است: اين تجدد، ميزان توليد فرآوردهيکى این

قرار، است. بدینو نابرابرى و قهر را در جهان افزايش داده محيط زيست
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 

است نیداند، ابر نادرستى نظرى كه رشد را ناشى از رقابت در روابط قوا مى
كند. در كه در رشدى از اين نوع، ميزان تخريب، دائم افزايش پيدا مى

حقيقت، اگر استعدادهاى آدمى نبودند و بخشى مهم از روابط انسانها 
آور روابط همکارى،... دوستى و عشق نبود، در روابط قوا، جز قهر مرگ

ان زور يزماند. به سخن ديگر، افزايش مشد و انسانى بر جا نمىتوليد نمى
ر هاى ويرانگدر روابط قوا، عامل باال رفتن ميزان توليد و مصرف فرآورده

كه ميزان تخريب باال نرود، پيشنهاد دانيم كه باشگاه رم براى آناست. مى
است ميزان رشد اقتصادهاى صنعتى صفر شود. اين واقعيت كه ميزان کرده

وز سازمانهاى سياسى است، همان واقعيتى است كه هنتخريب افزايش يافته
، «كندهاى غرب تحمل مىظرفيت جامعه»هم در حدى كه سبزها و آن -

اند، حتى بدان اعتراف كنند. زيرا ، در غرب، جرأت آن را نيافته-بکنار 
شود با پذيرفتن خودجوش سان كه هست، همراه مىپذيرفتن اين واقعيت آن

ند را انسان بايد بک بودن رشد. و پذیرفتن اين واقعيت كه رشد خودجوش
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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 

 .شود با رها كردن مرام قدرت و پذيرفتن مرام استقالل و آزادىمى
 

قالل و آزادى دارد، قرار، سازمان سياسى كه  دين يا مرام است. بدین31
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 

اى تر شدن فراخنرشد، بيشتر شدن امکانات در دسترس انسان و گسترده
شدن استقالل و آزادى انسان در فعالیتهای  است. پس ميزان، بيشتر الاكراه

قرار، اگر بخواهيم ميزان رشد جامعه شود. بدینخویش و عمران طبيعت مى
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 

ريب منابع طبيعى ايران، ما را از مثبت يا منفى بودن طبيعت و مصرف و تخ
كند. به سخن ديگر، اگر زبان فريب بتواند ويرانگرى را رشد، آگاه مى

كرد. اين دو ها واقعيت را آشکار خواهندسازندگى جلوه دهد، ضابطه
يابى سرمايهميزان، بکار پيشنهاد تركيب كار، نظام آموزش و پرورش، جهت

و خود مانع از استحاله بيان استقالل و آزادى در بيان  آيندمىگذاريها و... 
آيند كه سازمان سياسى، همواره، با شوند. بخصوص بکار آن مىقدرت مى

  واقعيتها رابطه مستقيم داشته باشد. و
 

توانند اند و چون نمى. اين امر كه در ايران، بنام دين استبداد برقرار كرده33
گر تمرکز و بزرگ را توجیهاجرا كنند و الزم است آنرا « اسالم فقاهتى»

کار اند. اینرا تشکيل داده« مجمع تشخيص مصلحت»شدن قدرت کنند، 
تواند باشد. زيرا است. جز اين نيز نمىدر استبدادهاى ديگر نيز انجام گرفته

دن مصلحت از تواند به هيچ قانونى پايبند بماند. جدا كرقدرت نمى
قيقت، كند. در ححقيقت، با چگونگى نگرش به واقعيت نيز ربط پيدا مى
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خواهد ببيند و سان كه مىتواند واقعيت را آندر مواردى نيز كه قدرت نمى
د. كنبباوراند، با استفاده از حربه مصلحت، اراده خويش را تحميل مى

حقيقت جدا  هاى قدرت، مصلحت ازرو است كه در تمامى بيانازاین
جا، سازمان سياسى كه مرامش، مرام استقالل و آزادى است شود. از اینمى

سان كه هست وقتى واقعيت را همانآورد: ضابطه جديدى بدست مى
کند كه محلى براى جدا كردن مصلحت از حقيقت و شناسائى می

كه اگر پزشکى بيمارى را توضيح اين بکاربردن خشونت، نماند.
كند، در ذهن و با وجوداين، بخواهد درمانى تجويز باشدتشخيص نداده

كند، است( را مبناى درمان نمىخود، حقيقت )واقعيتى كه تشخيص نداده
 آيد، بکار حفظبلکه مصلحت )تجويز درمانى كه اگر بکار بيمار نمى

برد كند. و به ضرورت، خشونت بکار میآيد( انديشى مىموقعيت او مى
ربط با بیماری(. هركس با خود راستگو داروی بی)در شکل خوراندن 

سان که هست، عمل داند كه هربار بخواهد بر وفق واقعيت  همانباشد، مى
کند. و هر گاه نخواهد چنين كند، مصلحت حتی از ذهن او خطور نیز نمی

 برد.سازد و بکار میكند، مصلحت جدا از و بیگانه با حقيقت را می
آيد، بيگانه اى كه بکار هركس درهر كار مىقرار، آن ضابطهبدین        

آن شناخت به واقعيت نزديك است دانستن مصلحت با حقيقت است: 
و آن كار خالى از خطا است كه ايجاب نكند مصلحت را جانشین 

. سازمان سياسى كه در شناخت حقيقت كنيم و خشونت درکارآوریم
ورزد كه نياز به ساختن جا اهتمام مىحلها تا آنواقعيتها و پيشنهاد راه

تواند مطمئن باشد مصلحت بیگانه با حق وحقيقت پبدا نكند، مى
حلهایی كه پيشنهاد است و راهسان كه هست شناسائى كردهها را آنواقعيت

  .اندکند، ترجمان مرام استقالل و آزادى هستند و از واقعيت مايه گرفتهمی
 

ى ايك واقعيت، در جامعه، جزئى از مجموعه . سازمان سياسى، بمثابه32
این كنم. درشود. اين واقعيت را در نوبتى ديگر مطالعه مىاز واقعيتها مى
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كنم كه بکار جامعه در ارزيابى سازمان جا، ضابطه ديگرى را پيشنهاد مى
، آيد: يك سازمان سياسىسياسى و بکار سازمان سياسى در انتقاد از خود مى

ت از انسانها با انديشه راهنما و رهبرى  و روش و جهتاي اسمجموعه
 دهند. اينيابى كه انديشه راهنما و بخصوص روش كار سازمان بدست مى

توان يك نيروى محركه دانست. اگر جامعه در سازمان مجموعه را مى
سياسى بمثابه يك نيروى محركه بنگرد، جاى عمل اين نيرو را كجا بايد 

اى كه به اعتبار نقشى كه در رشد دارد، حركهفرق نيروى مبداند؟ 
شود با قدرت )= زور( ويرانگر، از جمله نيروى محركه خوانده مى

است كه نيروى محركه درونى است و وقتى در زور از خود بيگانه این
داند كه در حال . در حقيقت، هركس مىگرددشود كه بيرونى مىمى

طه آيد. اما وقتى در رابعاليتهاى او مىعادى، نيروئى كه در بدن دارد، بکار ف
شود نيرو را به زور بدل كند و در گيرد، ناگزير مىبا ديگرى قرار مى قوا

ور رود را زاى، به ديگرى وارد كند. نيروئى كه از او بيرون مىشکل ضربه
 قرار، سازمان سياسى وقتى نيروى محركه است كهخواند و هست. بدینمى

در بطن جامعه مدنی عمل ميکند و جهت ياب رشد است. هر سازمان 
 گيرد، به ضرورت، باسياسى يا غير آن  كه در بيرون جامعه مدنی قرار مى

گونه گيرد. به اينشود و در معرض انواع فسادها قرار مىقدرت همسو مى
 گويند. ميزان رواج فسادها در يكسازمانها و گروهها ابزارهاى قدرت مى

گروه و يك سازمان را نيز، مالك دورى آن از مردم و يگانگى جستنش با 
 .شمارندقدرت مى

اما از كجا بدانيم كه سازمان سياسى نقش نيروى محركه را دارد و يا       
 كند. وقتىاى كه با جامعه برقرار مىاز رابطهآلت فعل قدرت است؟ 

ا است اما وقتى با پبا جامعه در رابطه مستقيم است، نيروى محركه 
 كند، آلت قدرت ويرانگر است.در ميانى قدرت، رابطه بر قرار مى

اين ضابطه بکار سازمان سياسى در جهاداكبر يا انتقاد از خود، بيشتر از 
هر زمان با مردم، بر اصل ثنويت تك آيد: هر ضابطه ديگرى مى
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ر محورى رابطه برقرار كند، خود را محور فعال و جامعه را محو
پذير بشمرد، از نيروى محركه به آلت قدرت ويرانگر، استحاله فعل

هر زمان، بر اصل موازنه عدمى، در حركت رشد جامعه  جسته است.
شركت جوید، نيروى محركه رشد در استقالل و آزادى و بر میزان عدالت 

كنم به لت مىاى را كه در انتظار مثال است، دالاست. خواننده اجتماعی
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 

 كنند، بعد از استقرار استبداد.رژيم عمل مى
 
. همکاری در یک جبهه بروفق ارکان دموکراسی که سازمانهای 1

 ها اشتراک دارند:سیاسی در آن
ام. جامعهپیش از این، کثرت آراء و عقاید را موضوع بحث قرار داده     

ها و مجازها نیز ها هستند. هرچند غیر عقالنیای از واقعیتها مجموعه
است که ها یکی اینها نقش دارند. از واقعیتدر پیدایش و طرز زندگی آن

ها و تجربهها، دادهمتضاد، اطالعدر جامعه، غیر از منافع متفاوت و بسا 
ها در بند کثرت هستند. در جامعهها نیز بسیار گوناگون و بنابراین، معرفت

های سیاسی، تشکیل ها و سازمانکه کثرت تمایلهای غرب، برای آن
حکومت را غیر ممکن نسازد، از راه قانون انتخابات، راه را بر حضور 

بندند. و چون این تدبیر گذاری میقانون های کوچک در مجلسسازمان
های سیاسی که مشترکات اساسی دارند، با یکدیگر کند، سازمانتکافو نمی
گویند. وقتی کشور موجودیتش ها جبهه نمیکنند. به این ائتالفائتالف می
کنند. برای مثال، ها در یک جبهه شرکت میافتد، همه گرایشبه خطر می

های چپ تشکیل شد و سازمان دوم، در فرانسه، جبهه ملی در جنگ جهانی
ها نبودند، در آن شرکت کردند. و راست و بسیاری که عضو هیچیک از آن

کنند و ها مدارهای باز پیدامیاینک که، دانش و فن و نظریه
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تر و ها هم آسانجوید، ائتالفها دارد مدار باز میسازماندهی حزب
 شوند.گزیرتر میهم نا

ها، جبهه در ایران، در سه تجربه بزرگ قرن، از راه توافق بر سر اصل     
( و اظهار نشده )انقالب مشروطیت و اظهار شده )ملی کردن صنعت نفت

ها و اظهار ( پدید آمدند. در هر سه تجربه، اصل3157سال  انقالب اسالمی
که پیشاپیش و از راه تجربه کردن اند. اما به جای آنهنما شدهو اصول را

ها، در سازمان دادن زندگانی روزانه فرد، خانواده، بنیادهای دیگر، اصل
بخصوص دینی و سیاسی و تربیتی، به عمل درآیند و از این راه، تجربه 

ها به پس از انقالب از استبداد به دموکراسی، به نتیجه برسد، اجرای آن
توانست هم براندازی سلطنت استبدادی حواله شد. این شد که نشد. نمی

توان خواست که خود را حذف بکند. وقتی از بشود. زیرا از قدرت نمی
عی اجتما -کنیم آزادی و استقالل را پایه های نظام سیاسی قدرت توقع می

ب انقال دهیم. اگر بخواهیم از بیراهه به راه باز آئیم،کند، خود را فریب می
از استبداد به دموکراسی، در جامعه، بایستی از راه انقالب در طرز فکر و 

ها و تغییر زبان قدرت به زبان ها میان افراد و گروهطرز رفتار و رابطه
 قرار، اگر بخواهیم صبرکنیم رژیم والیت مطلقه، به عمل آید. بدینآزادی
تواند جای خود را به قدرت رود بعد دموکراسی بیاید، این رژیم میفقیه ب

که دهد. چراجا را به دموکراسی نمیاستبدادی دیگری بسپارد. اما این
کردن استقرار دموکراسی به از میان برداشتن استبداد والیت مطلقه موکول

فقیه، جز از راه قدرت میسر نیست. قدرت جدید )= نیروی مسلط( نیز، 
ه محض دست یافتن بردولت، از قوانین خاص خود )تمرکز قدرت، ب

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 

 کند. را در بیان قدرت، از خود بیگانه می
رفت چون هر یک از اصول ، نخست گمان میدر تجربه انقالب ایران     

اند که در دو تجربه پیشین راهنمای انقالب ایران، تعریف روشنی پیدا کرده
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ای برای اجرای این جا که بیان انقالب برنامهپیدا نکرده بودند و از آن
اصول بود و آن نیز شفاف بود و چون تمامی یک ملت در تجربه شرکت 

رده بودند و این شرکت گویای این واقعیت است که اصول راهنمای ک
و اسالمی  انقالب )آزادی و استقالل و رشد بر میزان عدالت اجتماعی

کران الاکراه به روی انسان( وجدان ترجمان این سه اصل و گشاینده افق بی
شود ولی نشد. ، استقرار دموکراسی میسر میاستمردم کشور گشته همگانی
یعنی عود « تکرار تاریخ»ای که مانع از ها برای تشکیل جبههکوشش

جانب شدن این استبداد بگردد، به نتیجه نرسیدند. نامزد ریاست جمهوری
 نداشت. مقاومت فوق« قانونی»هدفی جز جلوگیری از استقرار استبداد 

ری و یاران او نیز نتوانست جلو بازگشت استبداد را، طاقت رئیس جمهو
بداد بگیرد. چرا است« فقیه والیت مطلقه»و « سلسله روحانیت»در شکل 
 بازگشت؟

 های مختلف )از جمله خیانت به امید و توانائیبه این پرسش در کتاب     
شوم که در ذهنیت جا، به تأکید، یادآور میاینام. در و ناتوانایی( پاسخ داده

همگانی، اصول راهنمای انقالب را پایه نظامی جدید کردن، در عهده 
گمان می رفت. در این ذهنیت، قدرت اصالت داشت و « قدرت صالح»

داشت و آن های سیاسی، فعالیت سیاسی یک هدف بیشتر نمیاز دید گروه
درصد( سازمان 35یار بزرگ )باالی هم رسیدن به قدرت بود. اکثریت بس

 «وسیله»شمردند، بلکه آن را تنها های سیاسی، نه تنها، قدرت را اصیل می
مصاحبه شونده )کتاب  5قرار، اگر از دانستند. بدینها میرسیدن به هدف

اولین رئیس جمهور( چهار تن، حتی یک بار، کلمه آزادی را بر زبان 
در آن ایام، جهت حرکت اکثریت بزرگ، از  رو است که،اند، ازآننیاورده

 مردم به دولت به مثابه قدرت بود. 
در حقیقت، دو خط، یکی خط جمعی کوچک و دیگری خط عموم      

شناختند، در دو جهت مخالف با های سیاسی که قدرت را مدار میگروه
 یکدیگر، در پیش گرفته شدند:
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میزان رأی »قدرت: از  الف. خط بیگانه شدن با مردم و یگانه شدن با
همه مردم »شروع شد و به « والیت با جمهور مردم است»و « مردم است

گویم میلیون بگویند بله من می 15»و « کنمموافقت کنند من مخالفت می
، «تواند توحید را نیز تعطیل کندفقیه که می والیت مطلقه»و از آن به « نه

های قدرتمدار را دین بیگانه در بیان قدرت و مرامپایان یافت. این خط 
 پیش پای پرستندگان قدرت نهادند.

 
ب. خط استقالل و آزادی، محل زندگی خویش را جامعه مدنی شناخت و 

کنم، به خود دهند و تغییر میتغییرم می»کرد و از راه تغییر طرزفکرها از 
و  به حقوق انسان همگانیو ایجاد وجدان « دهمکنم و تغییر میتغییر می

حقوق شهروندی، در خلق و همگانی کردن فرهنگ استقالل و آزادی 
به سوی دموکراسی شورائی را در « تعمیم امامت»کوشید. این خط مسیر 

ر، به این مسیگرفت. این خط بیان استقالل و آزادی را به پویندگان پیش
خواهند تجربه انقالب را به نتیجه خواستند و میکسانی، بنمود که می

 رسانند تا به سرنوشت دو انقالب پیشین گرفتار نشود.
جامعه به خط دوم اقبال کرد و این اقبال تحولی بسیار بزرگ بود و      

کافی  دهد. با وجود این، اقبال جامعهآینده را این تحول پیشاپیش، نوید می
نشد زیرا با تغییرها در روابط اجتماعی و با تغییر در ساخت دولت و با 

تاریا مال تغییر در ساخت دیگر بنیادهای جامعه، همراه نشد. سازش پنهانی
بار، سازش بر سر گروگانها و جنگ و این با سران حزب جهوریخواه امریکا

و اسرائیل که ادامه جنگ را در سود خود می و انگلستان پنهانی با امریکا
 دیدند، سبب بازسازی استبداد میسرگشت. 

ای برای دو کار، یکی به عمل در آوردن اصول راهنمای تشکیل جبهه     
اد، یعنی بازگشت استبد« تکرار تاریخ»انقالب و دیگری جلوگیری از 

دانستند. ای سیاسی قدرت را اصل و هدف میهمیسر نگشت. زیرا سازمان
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ای بوجود ، جبههاین شد که نتوانستند بر اصول راهنمای انقالب ایران
 ساالر دولت را میسر بگردانند.آورند و، دست کم، اداره مردم

پیدا کرد، گویای همان ناتوانی « شورای ملی مقاومت»سرنوشتی که      
لطه س -ذاتی است: شورائی بر وفق اصول استقالل و آزادی و عدم هژمونی 

پدید می -کندهای سیاسی دیگر، نفی مییک سازمان سیاسی را بر سازمان
 طلبی کهشود، هژمونیآید. در حقیقت، وقتی استقالل و آزادی هدف می

قرار می گیرد.  گویای هدف شدن قدرت است، با این هدف در تضاد
رو، عدم هدف از تشکیل شورا، بازیافتن استقالل و آزادی بود. ازاین

قرار، وقتی قدرت هدف هژمونی نیز اصلی همراه دو اصل دیگر شد. بدین
شود، هژمونی )والیت یک سازمان، یک شخصیت، یک بنیاد( بر می

ای تشکیل شود و هر جبههها، بر مردم، بر بنیادهای دیگر( جبری میمانساز
شود و شود. و زمانی که آزادی هدف میشود، یک گروه بر آن مسلط می

گردد و اندیشه راهنما، دین یا مرام آزادی است، هژمونی سهم مهلک می
 ای، باید از آن اجتناب کرد.  در آغاز و در جریان فعالیت جبهه

ها، بخصوص مسئله مهم ایران امروز، قرار، مسئله مهم همه زمانبدین     
 آید:از ابهام بدر می

در صورتی که در یک ائتالف، یک عامل مسلط وجود داشته باشد،      
داند و شرکت آن عامل به ضرورت قدرت را هم وسیله و هم هدف می

پس از یک شوند. این ائتالف، کنندگان در ائتالف تابع حکم زور می
 شود.ها، سرانجام، منحل میرشته انشعاب

های برخوردار از دموکراسی، موقعیت هر سازمان را با آنکه در جامعه     
شود. از این قاعده یک کند، ائتالف ناپایدار میمیزان رأی مردم معین می

آید و آن اینکه ورود در یک جبهه، همراه با سازمانی نتیجه مهم بدست می
داند، ورود در جبهه استبداد است. قدرت را هدف و زور را وسیله میکه 

طور که در محدوده یک دولت استبدادی، اگر کسی سراغ آزادی را همان
 دهد. بگیرد، خود و دیگران را فریب می
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ای است که هدف را استقالل و آزادی قرار بنابراین، جبهه پایدار جبهه     
یند که تمامی مردم بتوانند آن را بکاربرند و گزدهد و روشی را بر میمی

ها در تغییر رژیم استبدادی را نتیجة تغییر طرز فکر و طرز رفتار و رابطه
های زدائی است و از ضابطهجامعه بگردانند، صفت همگانی آن، خشونت

 کند:زیر نیز پیروی می
 
ز خود آید، باید اهای سیاسی پدید میای که با شرکت سازمان. جبهه3

شخصیت مستقل پیدا کند. توضیح اینکه در ایران، دو تمایل تجربه شدند 
هویتی غیر از هویت  و هر دو ناکام گشتند: تمایلی که برای جبهه ملی

خواست تشکیل دهندگان شناخت. و تمایلی که میتشکیل دهندگان آن نمی
ه ا تمایل سومی تجربچرهویتی غیر از هویت جبهه ملی نداشته باشند. 

های نشد که می گفت: برپایه اصول راهنمای مشترک، سازمان
ها دارد و در سیاسی همان هویتی را دارند که جبهه متشکل از آن

قلمرو این اصول، رهبری با جبهه است و در نظرهای غیر مشترک، 
زیرا آن  جبهه حق دخالت ندارد و هر سازمان خودمختار است؟

های شفاف، شدند و روشاصول مشترک باید به روشنی تمام تعریف می
همه بیانگر اصول راهنمای مشترک، اتخاذ می شدند. ابهام در تعریف 

 ها گرداند. وها، جبهه را عرصه کشماکشاصول راهنما و در روش
 
ها با یکدیگر نباید . میان جبهه و شرکت کنندگان در آن و میان سازمان2

است که اگر تضادی میان اعضای یک جبهه با جبهه باشد. ظاهر این تضاد
شود. با وجود این، در تجربه ایران و با یکدیگر باشد، آن جبهه تشکیل نمی

ها تشکیل اند و جبهههای کشورهای دیگر این تضادها وجود داشتهو تجربه
ادها که به زبان فریب میترین تضاند. رایجو در نیمه راه، متالشی شده

خاطر بود که در میثاقی که بر ها است. بدینپوشانند، تضاد در تعریف اصل
های آزادی و استقالل تشکیل شد، اصل« شورای ملی مقاومت»وفق آن 
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توانستند، در و عدم هژمونی تعریف شدند. این شد که ناقضان میثاق، نمی
کنند. باوجود این، همان تجربه و ها، نقض عهد را توجیه پوشش آن اصل

آموزند که ، میبه رهبری مصدق و تجربه جبهه ملی نیز تجربه انقالب ایران
 باید
. اصول راهنمای مشترک به دقت و شفافیت تمام تعریف شوند. 233

طور که تجربه همان -گرتعریف مبهم و یا آوردن اصلی و نیاوردن اصلی دی
های سیاسی در دو دهه پیش از انقالب دوم و رفتارهای گروه جبهه ملی
کند تا های شرکت کننده در آن، مجال ایجاد میبرای سازمان -نشان داد

هر یک، به دلخواه خود، اصلی را مقدم بگردانند و تعریفی را که می
 خواهند، به آن بدهند و

مواد برنامه عمل نیز که ترجمان اصول مشترک است باید به روشنی  .232
 تمام تعریف شوند. و

شوند در می هائی که اعضای آن مجاز. روشن عمومی جبهه و روش231
 گیرند، مشخص و با شفافیت تمام، تعریف شوند.پیش
سیاسی جبهه که اعضای آن باید رعایت کنند. خواه با یکدیگر  . اخالق234

های خود در جامعه، نیز باید با وضوح تعریف و رعایت و چه در فعالیت
 شود. وآن الزامی

 
ای با مرام آزادی نباید نقشی به خود بدهد که آن را . غیر از این، جبهه1

ز ی ملی مقاومت، اکند. برای مثال، به گاه تشکیل شوراجانشین جامعه می
های آقای یادداشت -جا که خشونت را رژیم مالتاریا تحمیل کرده بودآن

 -هاشمی رفسنجانی در این موارد، صراحت و روشنی تمام دارند
م باشد که رژی (بنابراین شد که، در مقام دفاع، قهر تا وقتی مجاز238)

 غیر قهرآمیز را از نیروهای مالتاریا دست از خشونتی بشوید که امکان عمل
جا که این فکر، که آن رژیم ستاند. از آنشرکت کننده در مقاومت و مردم می

کند، ساده اندیشی بود، بنابراین شد که روش اصلی باید خشونت را رها می
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ایجاد فرصت برای شرکت جمهور مردم در جنبش برای استقالل و آزادی 
ست هژمونی خود را برقرار کند و در خوابگردد. در عمل، گروهی که می

برد که را توجیه کند، قهر را برای آن بکار می آمدن به خدمت رژیم صدام
 مردم نتوانند به جنبش عمومی برخیزند. 

ای قرار، مهمترین معیاری که در ایران امروز، یک حرکت جبههبدین     
در اصول راهنما، در برنامه عمل باید از آن پیروی کند، جدا نشدن از مردم 

باید و روش و هدف مبارزه است. و روشی که یک جبهه می و در اخالق
است که مشی عمومی شود، ایناز آن پیروی کند و اگر چنین کند پیروز می

ها را بکار هائی باشد که تمامی مردم بتوانند آناو، همواره پیشنهاد روش
 همگان در جنبش میسر شود.که شرکت  برند تا

هائی که یکی از دو روش قهرآمیز و غیر قهرآمیز ها و حزبدر واقع، جبهه     
اند تمامی مردم را در مبارزه اند که توانستهاند، وقتی موفق شدهرا بکار برده

 در ایران و جنبش همگانی شرکت دهند. از قبیل ملی کردن صنعت نفت
مردم ایران که گل را بر گلوله پیروزکرد و پیروزی نهضت رهائی بخش 

 و ... در ویتنام الجزایر و پیروزی ویت کنگ
هائی که پس از پیروزی این و آن انقالب بر باوجوداین، رژیم     

تبدادهائی شدند که سرکارآمدند، در اداره امور، مردم را شرکت ندادند. اس
است ها، یکی اینکفایتی و فساد هستند. از علتحاضر مظاهر بیدرحال

گیرد، که شرکت مردم در مبارزه، وقتی با اصالت دادن به زور، انجام می
آورد. چه باید ذهنیتی مساعد بکاربردن زور و استقرار استبداد فراهم می

ت پیدا نکند؟ غیر از کرد که در جریان مبارزه، قدرت )= زور( اصال
کارهایی که پیش و بعد از این بر خواهم شمرد، یکی یافتن و پیشنهاد 

هائی است که سازماندهی خودجوش و آن دموکراسی را میسر کردن روش
 توانند در آن شرکت کنند. برای مثال، حقوق انسانکنند که جمهور مردم می

های سیاسی ای از سازمانسیاسی و یا جبهه ذاتی حیات او هستند. سازمان
شوند و عمل به حق را در گرو سرنگونی که این حقوق را به مردم یادآور می
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اند، دهند، نه تنها مؤثرترین روش را پیش پای مردم گذاشتهرژیم قرار نمی
بلکه پیشاپیش محتوا و شکل رابطه ملت با دولت )= تابعیت دولت از 

و از  اند. این روش، در دوران مرجع انقالب ایرانکردهملت( را نیز معین 
های استبدادی، به مردم سو، برای آزاد کردن جامعه ایران از ساختآن بدین

شود. ناتوان شدن روز افزون مثلث زور پرست و ایران پیشنهاد شد و می
که  ت اجتماعیچشم انداز جامعه مستقل و آزاد و در رشد بر میزان عدال

تواند دهد که میشود، نوید موفقیت روشی را میاینک به روشنی دیده می
 آورد. های دیگر نیز بکاررود و عصر جدید را در پیدر جامعه

و حقوق شهروندی او، یک به یک،  قرار، هراندازه حقوق انسانبدین     
های حق همراه باشند و هر اندازه توضیح داده شوند و با توضیح خاصه

بیشتر مردم به تجربه دریابند که عمل به حق نیاز به زور ندارد و نیاز به نبود 
 شود. و تر میتر، مستقل و آزاد و رشد یابو شادابزور دارد، جامعه سالم

 
خاطر که این کند، بدانای که آزادی را هدف میاست جبهه.  بدیهی4

های دیگر هدف با هژمونی یا سلطه و حتی تفوق یک سازمان بر سازمان
ناسازگار است، نباید تبعیضی به سود یک یا چند سازمان برقرار کند. 

های کشورهای دیگر، بدون استثناء، گویای این تجربه ایران و تجربه
رسد که یک گروه یا یک شخصیت، مانی فرامیاند که مرگ جبهه زواقعیت

است و یا نانوشته. کند. این تبعیض یا نوشتهبه سود خود، تبعیض برقرارمی
ها بودند. یکی از ایلهای سلطنتی ایران ائتالفی از ایلبرای مثال، سلسله

پذیرفتند. اما های دیگر سلطه او را میکرد و ایلها موقعیت مسلط پیدا می
شد، رقابت برسر جانشین آن شدن، میان ه ایل مسلط ناتوان میبتدریج ک

ها، ایجاد و انحالل گرفت. ایجاد و انحالل سلسلههای دیگر در میایل
های ملی که تشکیل شدند و نیز، در جریان ها می گشت. در جبههائتالف

گیری شورائی را غیر های نانوشته و نوشته، تصمیم، تبعیضانقالب ایران
ممکن ساختند. رابطه آقای خمینی با شورای انقالب و حکومت موقتی که 
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و قوه  و مجلس خود او تشکیل داد و نیز رابطه او با رئیس جمهوری
های اصلی گرفتار شدن ایران به سرنوشتی است که اینک قضائی، از عامل

آقای خمینی با پیروزی پیامبر اسالم )ص(،  است. مقایسه شکستدر آن
مقایسه دو روش است: پیامبر، موقعیت خویش را وسیله برقرار کردن 

گرفت و اگر هم ها را همواره شورا میتبعیض به سود خود نکرد. تصمیم
گذاشت. روش او گرفت، تصمیم شورا را به اجرا میاو در اقلیت قرار می

قی از پیدا کرد، معنای دقی -ر که بکاررفتهر با -و موفقیتی که این روش
ها شور کن و چون عازم ]به اجرای تصمیم با آن(: »233آیه قرآنی است )

 «شوری[ شدی، به خدا توکل کن.
گفت: الف. شور وقتی است که انسان نداند و ب. ولی آقای خمینی می     
برد و اگر نه، نه. این بکار میکند و اگر خواست نظر شورا را شور می امر

آموزد. این وارونه کردن روشی است که قرآن می روش، روشی نبود که قرآن
آموزد. این روش گویای بیگانه کردن دین در بیان قدرت بود. اگر او می

جام زهر نوشید و رژیمی استبدادی ساخت که تجسم خیانت و جنایت و 
ین علت بود که او دین حق را مرام قدرت گرداند فساد است، از جمله به ا

 های بناحق، بر قرار کرد. وو به سود خود و مالتاریا، تبعیض
 
که جبهه از خطرهای باال و خطرهای دیگری مصون بماند که . برای آن5

ها باید پردازم، جریان تصمیم گیری و اجرای تصمیماز این پس بدان می
ها گیریباشد. نه تنها شفاف شدن تصمیماز شفافیت کامل برخوردار 

کند، بلکه جبهه را از خطر جدا شدن از مردم سالمت جبهه را تضمین می
دارد. وقتی حفظ و در راستای عمل از راه مردم و با شرکت مردم، نگاه می

ای در ترکیب، در اندیشه راهنما، در برنامه و روش عمل شفاف جبهه
قدرت از راه معامله با قدرت حاکم را  نیست، بنابر تجربه، رسیدن به

 کند. جانشین می
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شد که مشخصه دوران ، این نظر اظهار می3112مرداد  28بعد از      
کرد و به این علت شکست این بود که رهبری از مردم پیروی می مصدق

به سرآمد. از این« عوام زدگی»گفتند، دوران خورد. بودند کسانی که می
دکترین »کنند. پذیرفتن دهد و مردم اطاعت می، رهبری دستور میپس

و ... و واپسین نخست وزیر شاه  و ... و مذاکره با رژیم شاه« آیزنهاور
شدن آقای بختیار، حاصل این نظر شدند. در دوران بعد از انقالب نیز، 

که نمایندگی از مردم را از دست میرهبری آقای خمینی، به همان نسبت 
داد. دو روش، یکی روش عمل از راه مردم داد، شفافیت را نیز از دست می

و شفافیت جوئی از راه گزارش روزانه کار به مردم و دیگری، روش زد و 
، حاصل 3161های خارجی و در داخل، در خرداد بندهای پنهانی با قدرت

میلیون بگویند بله من  15نی نه تنها گفت خود را به بار آوردند: آقای خمی
 11گویم نه، بلکه مردم را به قوای سرکوبگر خویش تهدید کرد و در می

خرداد، با بستن تظاهرات مردم به گلوله، این تهدید را به عمل درآورد. 
را رها نکردند و در  ها که تجربه انقالب ایرانسان، پیروزی آنبدین

شفافیت عمل کردند، کامل شد: مالتاریا در برابر مردم ایران قرار گرفت. 
مانید که بروید. رویم که بمانیم و شما میخاطر بود که گفتم: ما میبدین

 بخصوص که
 
های باال را پیدا کرد اما در همه ای ویژگی. اگر سازمانی سیاسی و جبهه6

د، آن سازمان و آن جبهه محکوم به شکست جا و همه وقت حاضر نبو
، فصلی 3157تا بهمن  3112مرداد  28است. در تجربه ایران، در فاصله 

های تعیین کننده و بخصوص، از شدن مبارزه و نیز غایب بودن از صحنه
دست دادن ابتکار عمل و در پی ایجاد فرصت نشدن و به انتظار فرصت 

سو نیز، دو د. از انقالب بدیناننشستن، از عوامل بزرگ شکست شده
 جریان از یکدیگر مشخص شدند:
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. جریانی که مبارزه را نه فصلی که دائمی و مستمر و نه واکنش که 633
های ایرانیان، یکی داند. این جریان بر این نظر است که از عیبکنش می

رسانند. و اگر سومین انقالب در این عیب است که تجربه را به آخر نمی
ای در نیمه رها شده بگردد، نه تنها نسل انقالب و نسل ن، تجربهیک قر

گیرد. بنابراین، تا بعد از انقالب که موجودیت ایران در خطر قرار می
گرفتن گرفت. پیاستقرار کامل والیت جمهور مردم، باید تجربه را پی

کند اصول راهنمای انقالب را راهنمای خود کند و روش تجربه، ایجاب می
های خود، ل از طریق مردم را رها نکند. و بخصوص، در فعالیتعم

واکنش استبداد حاکم نشود و ابتکار کردن را هم روش پیروزی و هم مشی 
 رشد بشمارد. 

. جریان دیگری محدوده قدرت را پذیرفت. این جریان دو شعبه دارد: 632
 الیم –یکی در محدوده رژیم مالتاریا که اینک رژیم مافیاهای نظامی 

کنند. می« فعالیت»های خارجی است و دیگری در محدوده قدرتگشته
فعالیتهای این دو شعبه در واکنش ناچیز هستند. ابتکارهای بزرگ مثل از 

ها و جنایتهای بزرگ که پرده بیرون انداختن اکتبر سورپرایز و ایران گیت
 میکونوس یکی از آنها است و فسادهای بزرگ و شکستن حصار سانسور

ها و کوشش برای تجربه کردن سازمانی برخوردار از و جریان آزاد اندیشه
های دموکراسی شورائی که بس ضرور اما کاری بسیار سخت است  ویژگی

ها مالحظه نمیگونه سازمانو ... به کنار، یک ابتکار کوچک نیز از این
ابتکارهای بزرگ، نیز، باک ها، از تخطئه شود. سهل است، برخی از آن

 اند. نکرده
است، بوده که ایران همواره در حاکمیت زورپرستاناینبا توجه به    

ضعف امروز مثلث زور پرست خود درجه موفقیت جریان اول را نشان می
 کند :دهد.  تجربه جریان اول معلوم می
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است، باید جای خود را  . که سازمان سیاسی، بخصوص اگر یک جبهه7
شود، یک مشخص کند. برای مثال، اگر این جبهه در ایران تشکیل می

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 

بسته به تواند واترجمان خواست مردم باشد و از راه مردم عمل کند، نمی
قدرت خارجی باشد و یا محدوده عمل خویش را محدوده رژیم استبدادی 

های قرار بدهد. ابهام از لحاظ محل عمل، از عوامل هالکت سازمان
است. در حقیقت، این ابهام گویای این واقعیت است که سیاسی گشته

نگرد. سازمان سیاسی طالب قدرت است و به مردم، تنها از دید وسیله می
گونه است که جبهه از مردم و اندیشه راهنما هیچقرار، رفع ابهام به اینینبد

 جدایی را نپذیرد و 
رو نپذیرد که به قدرت خارجی، در امور داخلی کشور خود، . بهیچ3/7

دخالت دهد. چه رسد به محور کردن قدرت خارجی در امور داخلی. در 
حتی وقتی آن قدرت گویا ها به قدرت خارجی، تجربه ایران، تمامی مراجعه

است )انقالب مشروطیت(، ناکامی به با خواست مردم همراه و موافق بوده
دهد مگر آنکه عامل است که تحول مطلوب روی نمیاند. علت آنبار آورده

ها تحول مردم باشند. به سخن روشن، تا مردم تغییر نکنند، چیزی در آن
راه جلب حمایت قدرت خارجی یابد. هدف خوبی که بخواهی از تغییر نمی

ای است که خود را نیز هدف و جا که قدرت وسیلهبدست آوری، از آن
 شود. وکند، هرگز متحقق نمیجانشین هدف خوب می

گاه نپذیرد از طریق معامله با استبداد حاکم به هدف برسد. زیرا . هیچ732
های سیاسی با و تجربه سازمان هبا رژیم شا رسد. تجربه جبهه ملیهرگز نمی

کنند. اما فقیه، شکست قطعی این روش را گزارش می رژیم والیت مطلقه
است: عمل از راه رژیم استبدادی، سازمان علت شکست این روش این

کند محل عمل طبیعی خود را که مردم است، ترک سیاسی را ناگزیر می
گوید. وقتی این محل را ترک گفت، قوه ابتکار خویش را در خلق 
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اندازد. هر بار هم که مردم ابتکارهائی که مردم را فعال کند، بکار نمی
را خرج معامله با استبداد های سیاسی از نو، آنکنند، سازمانابتکاری می

دوم  ها با جنبش همگانیبه رفتار اینگونه سازمانکنند )بنگرید حاکم می
جا که نقش اول را به قدرت های عمومی دیگر(. و از آنخرداد و جنبش

دهند، به ضرورت، قوه ابتکار خویش را تعطیل و خود را محکوم به می
هم در محدوده رژیم العمل، آنمحرومیت از عمل و قناعت کردن به عکس

 کنند. وتبدادی و در حدی که رژیم اجازه دهد، میاس
. هرگز نپذیرد که از اصل خویش ببرد و بیگانه شود. اصل خویش مردم 1/7

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 

)با رها کردن اصل استقالل(، سبب در نیمه رها کردن آن  صنعت نفت
ها که اصول راهنمای آن انقالب را ، آن57تجربه شد. و در انقالب بهمن 

ها که رها کردند، سرنوشتی را پیدا کردند که در منظر جهانیان است. اما آن
 هند کهتوانند مطمئن باشند و اطمینان بداند، امروز میاز این اصول نبریده

رسد و ایران نظام دموکراسی بروفق اصول راهنمای این تجربه به نتیجه می
که از این پس نیز، تدبیرهای زیر را خواهد یافت. به شرط آن انقالب ایران
 ها هستند، به عمل درآورد:آورد تجربهرا نیز که ره

 
قرارشان دهد، نخست این . واقعیت هائی که یک جبهه باید اساس کار 8

المقدور باید معرف جامعه ملی باشد. واقعیت است که جبهه سیاسی حتی
تواند معرف چند گروه برای رسیدن به قدرت باشد. جبههیک جبهه نمی

توانند به قدرت برسند اما همانطور که یادآور شدم، هائی از این نوع، می
 ای معرف جمهوریه جبههکشوند. برای آنهای استبدادی میبانی رژیم

مردم، از مردم جدا و با قدرت یگانگی نجوید، موضوع فعالیتش باید 
رو است که طی به جمهور مردمند. ازاینحقوق و مسائلی باشند که مبتال

یک قرن، آزادی و استقالل و دین و مرام استقالل و آزادی و رشد بر میزان 
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های ، به مثابه ضابطه عمومی، اصول راهنمای جنبشعدالت اجتماعی
نیست که از دینی یا  قرار، بر جبهه ملیاند. بدینهمگانی مردم ایران بوده

و مرامی دیگر حمایت کند. بهای سنگین این تجربه را مرامی در برابر، دین
، به مثابه ما ایرانیتایم. اسو، پرداختهبدین 3121بخصوص از شهریور 
باید اساس کار ها، واقعیتی است که میها و مرامفصل مشترک دین

خاطر نه تنها بدین و راهنمای فعالیت یک جبهه سیاسی قرار بگیرد.
کنند که جبهه که استقالل ایران و هویت مستقل مردم ایران ایجاب می

و هم موضوع فعالیت بگرداند، بلکه سیاسی ایرانیت را اساس کار و راهنما 
 از دو جهت دیگر نیز، به ایرانیت نیاز است:

های همبستگی را تواند رشته. کثرت آراء و عقاید در دموکراسی می833
پاره کند. توحید در کثرت، از میان رفتن جامعه و کشور است و کثرت در 

نیاد ، بد دینیاست که توحید آن را بنیادهای جامعه )بنیاتوحید دموکراسی
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. 

اند و در . اقوام مختلفی که در جریان تاریخ، هویت مشترکی را ساخته832
خوانیم، بدین ایرانیت است که همبستگی می رانیتمورد ایران، آن را ای

 کنند. خود را حفظ می
و حقوق  ای که بیانگر جمهور مردم در حقوق ملیجا که جبههو از آن    

شهروندی است، بایستی از راه مردم و با مردم عمل کند، پس نیاز به 
رو واقعیت دیگری که باید مشارکت جمهور مردم در جنبش دارد. ازاین

میزان سنجش چند و چون کار خود کند، عدالت است. در تجربه ایران، 
نیز آمد، به عنوان هدف بود و تعریف روشنی عدالت اگر به زبان و قلم می

ای بخواهد جمهور مردم را به جنبش آورد، کرد. اما اگر جبههپیدا نمی
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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وید، همانی نجو برای آنکه جبهه سیاسی از مردم نبرد و با قدرت این     
گیرد: واقعیت دیگری نیز باید موضوع فعالیت روزمره جبهه سیاسی قرار

طلبد، تغییر طرز فکر و طرز رفتار فرد فرد دموکراسی فرهنگ خود را می
خواهد. تکرار کنم که اگر این تغییر را موکول به تغییر رژیم مردم را می

ورت یش صکنیم، هرگز انجام نخواهد شد. بسیاری تغییرها باید پیشاپ
گیرند. نه تنها نباید انجام این تغییرها را موکول به تغییر رژیم کرد، بلکه 

توان از وجود رژیم استبدادی، برای انجام آن تغییرها در جامعه، سود می
ها در مردم را ترین تغییرهایی که مجال القاء ترسنیز جست. زیرا مطمئن
تند که در خود مردم انجام میگیرد، تغییرهائی هسنیز از القاء کنندگان می

تواند جلوگیری کند. برایگیرند. از این تغییرها، قدرت استبدادی نمی
آگاه  و مثال، کوشش برای جلب توجه ایرانیان به ذاتی بودن حقوق انسان

از  شدنشان از حقوق شهروندی خود و یا کوشش برای برخورداری زنان
زدائی در جامعه و حقوق و منزلت و یا ایجاد مسابقه در رشد و یا خشونت

یا کوشش برای تبدیل محیط خانواده به محیط محبت و فراخنای الاکراه 
آموزان و دانشجویان به مسابقه در رشد و نیز تبلیغ و یا برانگیختن دانش

د که هائی چون استقالل و آزادی و ... کارهائی هستنحقوق و ارزش
در  ها شرکت کنند و جامعه را به جنبش همگانیتوانند در آنهمگان می

آید، استبداد و رژیمش سان به حرکت در میای که بدینآورند. در جامعه
 که موفقیت جبهه کامل شود،میرند. برای آنمی
 
قش ن . جبهه سیاسی نباید شترمرغ شود. اعضای این جبهه نیز نباید3

ای که در تجربه ایران، از مسائل پیچیدهشترمرغ را بازی کنند. توضیح این
که جبهه با آن روبرو بود، یکی این بود که جبهه و اعضای آن، یکدیگر را 

ها و بر هم کردند. جبهه برای وسعت بخشیدن به دایره فعالیتمحدود می
هه را جانشین های عضو، جبها است. اما در عمل، سازمانافزودن توان

نیز فعالیت خویش را  کردند. به نوبه خود، جبهه ملیخود در فعالیت می
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دانست. نوعی تعادل در رکود بوجود در گرو فعال شدن اعضای خویش می
آمد. از علل بیرون رفتن جبهه ملی از صحنه، یکی همین تعادل در رکود می

ها و سازمانرا ترکیبی از حزبه را مؤثر کند. آنکوشید جبه بود. مصدق
ها گرداند. این ترکیب نیز راه به جائی نبرد و در خود ایران، ها و جمعیت

 با نخستین ضربت از پا در آمد. براین مشکل، مشکل دیگری افزوده بود:
 

شد از شعاری که به اعتمادی که ناشی می. رابطه تخریب متقابل و بی31
«. فردا اتحاد امروز در خدمت تضاد»شد: استالینی نسبت داده میچپ 

سته رژیم واب»بر ضد « بورژوازی ملی»با  که حزب طبقه کارگرتوضیح این
کرد. اما تا راندن بورژوازی وابسته از وحدت می« جهانی به سرمایه داری
گرفت و باید به س، در بورژوازی ملی در تضاد قرار میقدرت. از آن پ

 ،«چپ مارکسیستی»ساخت. این بود که ترس از ای، کار آن را میضربه
 یک ترس دائمی و فلج کننده بود. 

، «چپ مارکسیستی»اما نه این ترس خاص ایران بود و نه به ترس از      
بانی شدند. زیرا شد: در انقالب مشروطیت، نیروهای مذهبی قرمحدود می
است، از ها کودتا کردند. ترسی که مالتاریا امروز دست مایه کردهفراماسون

های را بر سر کار آورد. در جامعه گیرد که رژیم پهلویآن کودتا مایه می
 های کمونیستغرب، تا فروپاشی امپراطوری روسیه، همین ترس از حزب

های افراطی، دست مایه شد. در داشت. بعد از آن، ترس از راستیوجود م
های افراطی در تحول عمومی گرایشواقع نیز، در برخی از کشورها، راست

 های راست نقش یافتند. 
گر بود و هست، افزون براین ترس که هم محدود کننده و هم ویران    

 متقابل نیز امرهایرقابت بر سر قدرت در درون جبهه و تحدید و تخریب 
و بار  3112مرداد  28بار از اسباب کودتای واقعی مستمر بودند. یک

 شدند.  دیگر از عوامل از میان رفتن جبهه ملی
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که در جبهه سیاسی هم فعالیت سیاسی وسعت بگیرد و هم برای آن     
ن بیشتری برای های عضو آن امکامیزان کارآئی آن باال بگیرد و هم سازمان
ها و تخریب متقابل قرار نگیرند، فعالیت پیدا کنند و هم در تعادل ضعف

هایی که حاصل نیم قرن تجربه عالوه بر رعایت ضوابط و معیارها و روش
هستند، اصل راهنمای عمومی که بر وفق آن باید جبهه تشکیل شود، بایستی 

سی موفقی که استقالل و آزادی را هدف میباشد. جبهه سیا موازنه عدمی
گرداند، نه تنها نباید در درون خود، بنا را بر هژمونی و تفوق گروهی بر 

های دیگر بگذارد، بلکه نباید بگذارد ترکیب آن، بیانگر روابط قوا گروه
 211گفت باید نمایندگان وقتی می رود مقصود مصدقباشد. احتمال می

را تشکیل  عضو، شورای جبهه ملی 211تا  311حزب با  حزب و هر
های تشکیل حلی بود که او برای رها کردن جبهه ملی و سازماندهند، راه

کرد دهنده آن از تحدید و تخریب متقابل، اندیشیده بود. چه بسا فکر می
نفوذ  رود و هم احتمالبا  این ترکیب، هم هیچ عضو از جبهه بیرون نمی

های عضو و خود جبهه، به حداقل ساواک )امروز واواک( به درون سازمان
اندیشه راهنما دارد و میزان  211حزب، نیاز به  211رسد. اما تشکیل می

رساند که توحیدشان در یک جبهه، بسیار مشکل پراکندگی را به جائی می
وازنه عدمی ای، در سازماندهی و فعالیت، مشود. باوجوداین، اگر جبههمی

کند و مراقبت نماید تا اعضای آن نیز به تدریج این اصل  را اصل راهنما
تواند درون خویش را از دو مشکل را اصل راهنمای خود بگردانند، می

 فلج کننده تحدید و تخریب برهد. بطور مشخص،
 

یدا کنند، ها، همکاری موفقی را پای از سازمانکه مجموعه. برای آن33
 شود:، پیشنهاد میبه استناد تجربه و بر اصل موازنه عدمی

ها و حتی افرادی که میهای جبهه باید به روی تمامی سازمان. درب3/33
 خواهند بر محور اصل راهنمای آن فعالیت کنند، باز باشد و
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به جبهه راه پیدا  کند زورپرستانایجاب می . اصل موازنه عدمی2/33
 ها باید بسته بمانند. و ها به روی آننکنند. بنابراین، درب

شود و اصل راهنمای جا که هدف استقالل و آزادی می. از آن1/33
، اصل بر توازن گردد، در سازماندهی جبهه ملیعمومی، موازنه عمومی می

شود. الف. جدا شدن حوزه فعالیت جبهه از حوزه فعالیت خاص قوا نمی
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

و هدف در مصون ماندن جبهه از رقابت  چند اصل راهنماشود. هر ها می
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 

زمان از بزرگ اند: هر ساهای مختلفی پیشنهاد و عمل شدهحلمقصود، راه
عنوان اعضای شورا، رأی برابر داشته باشند و حتی دادن حق و کوچک، به

رد تصمیمات شورا به اعضای آن که اجباری کردن تصمیم گیری به اتفاق 
حل را اروپا، تا این زمان، این راه باشد یا اجماع است. اتحادیهآراء می

و  وفق کشورهای بزرگ، مثل آلمانبرد. باوجوداین، نقش متبکار می
آیند ها بکار نمیکند. در حقیقت، این ضابطهفرانسه، را کسی انکار نمی

 اگر هدف قدرت باشد و یا بشود:
 

بر  سیاسی . برای آنکه جبهه سالم و فعال بماند، از حاکم کردن اخالق32
 های سیاسی چاره ندارد:فعالیت
دانیم استقالل جا که تا وقتی هدف استقالل وآزادی است و میاز آن. 3233

و آزادی ذاتی حیات انسان و اختیار ایجاد فضای آزاد یا فراخنای الاکراه 
، هدف خوش را ای که بر اصل موازنه عدمینیز با خود انسان است، جبهه

شود. در گرفتار اختالف نمیدهد، هرگز بازیافت استقالل و آزادی قرار می
تواند مانع کار گیرد که دولت استبدادی نیز نمیای با جامعه قرار میرابطه
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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

ها را در معرض شناسائی آن گروه یا گروهها، کند. شفاف شدن فعالیت
قرار، شفافیت و جدا نشدن از اصل موازنه عدمی دهد. بدینفوری قرار می

و هدف که استقالل و آزادی هستند، جبهه را از انحراف اعضاء و دو 
کند. به سخن روشن، دو مشکل مشکل تحدید و تخریب متقابل، حفظ می

د که قلمرو فعالیت که جامعه مدنی جای آینتحدید و تخریب وقتی پدید می
ر د خود را به قلمرو قدرت می سپارد. روش اول را پیامبر در مدینه، گاندی
اند هند و پیش و در دوران مرجع انقالب و پس از آن، جمعی بکار برده

که بر ادامه تجربه انقالب تا موفقیت، مصمم هستند. با وجود این، نباید 
 است:در کار این جمع اشتباه و خطا نبودهپنداشت 

موجب نشد قلمرو را از جامعه  . هر چند انتخاب به ریاست جمهوری2/32
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 

 اددر تض است و با موازنه عدمی حقیقت که ترجمان ثنویت تک محوری
ای پیشین نیز، از زمانی که قلمرو مردم را با قلمرو های جبههاست. حرکت

کردند، دوگانگی مصلحت و حقیقت را وسیله توجیه قدرت جانشین می
 کردند. رفتار خود می

شود که تجربه به ما آموخت دوگانگی مصلحت و حقیقت یادآور می     
شود، دلخواه خود ق سازگار نمیدهد که قدرت چون با حجز این معنی نمی
قبوالند. درس تجربه را بکار بردیم و حاصل گرداند و میرا مصلحت می

بزرگ آن این شد که آقای خمینی زور خالص شد. زیرا از زبان خود، یکی 
ایم، نسبت به در برابر تمامی یک ملت گشت. از آن پس نیز، تا توانسته

ایم ایم. هشدار دادهدار دادهدوگانگی فسادگستر مصلحت و حقیقت، هش
که حتی تقدم حقیقت بر مصلحت، همچنان دوگانگی است و همان فساد 

گسترد. چرا که اگر حقیقت غیر از مصلحت باشد، روشی که بکار را می
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رود، روش درخور حق نیست. به سخن دیگر، روشی است که زور در می
حق است، جانشین میبردارد. اما این روش، هدف سازگار با خود را که نا

آورد که کند. غیر از این، در ذهن همگان، ابهام خطرناکی را بوجود می
است، طور که تاکنون رویه شدهگویا حق روش در خور خود ندارد و همان

 جوید.همواره مصلحت بر حقیقت تقدم می
و استقالل و آزادی  را اصل راهنما ای که موازنه عدمیرو، جبههازاین     

کند، مصلحت بیرون از حق را هدف و قلمرو فعالیت خویش را مردم می
که عمل به آن، نیاز به بکار بردن زور داند. دلیل اینرا قدرت فرموده می

دارد. بنابراین، هر بار که مصلحتی روش عمل به حق نشد، حکم زور است 
شود که باید از اجرای آن جلوگیری شود. یادآور می، میو به حکم اخالق

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.
ای با این ویژگیاست جبههای که ایران امروز نیازمند آنن جبههآ     

هایی که جبهه باید بروفقشان االصولها هستند آن اصلهااست. و این
بر هرسازمان سیاسی است که فعالیتهای خود را موافق تشکیل گردد. 

 که پنداری جبهه است، عمل کند.  این اصول کند و چنان
 
 
 های سیاسی  الگوهای رشد بگردند:. سزا است سازمان3
 

ها و بحث بست، جریان آزاد اندیشهدر غرب، برای بیرون رفتن از بن     
گرائی شوند. آن کثرتها، پیشنهاد میآزاد و ارتباط و تفهیم و تفاهم عقل

 سازماندهی بر پایه تضاداست، ، شکل گرفتهتک محوری که بر اصل ثنویت
بود. این نوع سازماندهی با و بنابراین، خصومت و تخریب را رسم کرده

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 
شود. وقتی تخریب روش عمومی میمخالفان شکل گرفت، ناگزیر تخریب 

گردد. در درون هر شود، در درون سازمان نیز روش میروش عمومی می
که، پس از یک دوره، اعضای اینشود. چنانعضو سازمان نیز روش می

شوند و روش تخریبی را با خود نیز ها موجودهای مخربی میگونه سازمان
ها که بر اثر تضاد و تخریب انبرند. بسیارند اعضای اینگونه سازمبکار می

کنند. اما چون سازمان را اسطوره درون سازمانی، سازمان خود را ترک می
گویند: اگر مرام دانند و با خود نمیاند، خوب و بد را از او میکرده بوده

شدند که مرامش قدرت و راهنما، مرام قدرت نبود، چرا عضو سازمانی می
است؟ پس به و روش کارش خصومت بودهاش بر پایه تضاد سازماندهی
خیزند و با ترک مرام قدرت و پذیرفتن بیان استقالل و بر نمی جهاد اکبر

را باز نمیزدائی از استقالل و آزادی خویش، آنآزادی و تمرین غفلت
  .یابند
های خواهد. سازمانکه هر سازمان سیاسی تکیه گاه میمشکل دوم این     

آیند، سیاسی که بر مرام قدرت و با روش کردن خصومت و تخریب پدید می
توانند از جامعه عضو و است، میتا وقتی هویتشان بر جامعه آشکار نشده

کارمایه بگیرند. اما از وقتی هویتشان بر مردم آشکار شد، در جامعه به انزوا 
ل یه گاه خارجی و شکآیند. از این پس، برای آنکه از میان نروند، تکدر می

کنند. میان سازمانی که بر دولت مسلط است و سازمانی که مافیائی پیدا می
دستش از قدرت دولت کوتاه و هدفش رسیدن به این قدرت است، از این 

  .لحاظ، کمتر فرقی نیست
هایی در غرب و به تقلید از غرب، در که سازمانمشکل سوم این     

اند که طرفدار هدف کردن قدرت هستند. بوجود آمده کشورهای زیر سلطه
های ساخته شده در کشورهای زیر اگر بتوان وجه مشابهتی میان سازمان

های غرب یافت، قدرت را هدف های سیاسی در دموکراسیسلطه با سازمان
فعالیت سیاسی دانستن و کردن است. در روش، یا مشابهتی نیست و یا 
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های غرب، با رقیب سیاسی، که، در دموکراسی. توضیح اینبسیار کم است
گیرد. در جامعهروش تخریب بکار می رود. اما مبارزه از راه مردم انجام می

های زیر سلطه، مبارزه در بیرون از مردم، از راه سازش و یا خصومت با 
ها فرهنگ است که این نوع جامعهقدرت حاکم انجام می گیرد. نتیجه این

  .کنندرا نیز، پیدا نمی برای دموکراسی بر اصل انتخاب الزم
های استبدادی های مسلح که قدرتاست که سازمانمشکل چهارم این     

آورند و زور را روش عمومی حاکمیت بر مردم میبر ضد مردم بوجود می
ها دشمن میها را از جامعه جدا و جامعه را با آنکنند، اینگونه سازمان

گویند، دشمنی های پیش و پس از انقالب میطور که تجربهگردانند. همان
شود. بدیهی است دولت جبار، ها نیز میها شامل افراد آنبا اینگونه سازمان

کند. زیرا هرگونه تغییر در رابطه تواند، این دشمنی را تبلیغ میتا می
اندازد. با جامعه، موجودیتش را به خطر می خصمانه میان نیروهای مسلح

ها برای بکار بردن اما از آن جا که اکثریت بزرگ اعضای اینگونه سازمان
جا که ممکن نیست سازمانی زور بر ضد مردم، عضویت نپذیرفته اند و از آن

برد از خصومت درونی حفظ کرد، در درون را که با مردم خود زور بکار می
آیند که کارشان در مهار قدرت نگاه های متعددی بوجود میسازمانها، آن

ها است. در طول زمان، زور فساد را بر این گونه سازمانداشتن اعضای این
های سخت میکند و اعضای سالم را گرفتار تنشها حاکم مینوع سازمان

ها گونه سازمانخودجوش این مردم، اصالح کنند. بدون جنبش همگانی
ها را گونه سازمانمیسر نیست. زیرا وقتی زور و فساد، چون سرطان، این

شود. جنبش همگانی به گیرند، اصالح خود بخودی، غیر ممکن میفرا می
دهد بر پایه تفاهم با جامعه، سازمان را اعضای سالم سازمان امکان می
های بعد از پیروزی، از گوید مشکلمی دیگر کنند. تجربه انقالب ایران

کم اکثریت بزرگشان که سودی در روند اگر نیروهای مسلح، دستمیان می
زورگویی به مردم و فسادگستری ندارند، جانب مردم را بگیرند و مردم نیز 
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ها می گمارد، به همه اعضای نیروهای مسلصحی را که قدرت به سرکوب آن
  .و، به چشم دشمنی، ننگرند یک چشم

های دیگر را به موقع و محل خود بگذاریم و بگوئیم مطالعه مشکل     
اینک، ایران در موقعیتی است که جامعه جوان آن، باید به فوریت بتواند 

 های سیاسی پدید آورد که بر تضادبر پایه بیان استقالل و آزادی، سازمان
ت و تخریب را روش عمومی نگرداند. به ترتیبی ساخت نپذیرد و خصوم

های سیاسی مجاری جریان آزاد اندیشه بگردند. بحث آزاد روش که سازمان
از راه رشد، عامل فسادزدائی دائمی بگردد  همگانی بشود و جریان اندیشه
اد های آزتر کند و جامعه را جامعه انسانو فضای الاِکراه را گسترده

  .بگرداند
 

آید و تخریب را روش میسازمانی که بر پایه خصومت پدید می
 :کند

 
آید، و با روش تخریب بوجود می . خاصه اول سازمانی که بر پایه تضاد3

گونه سازمانتواند پیدا کند. ایناست که هستی مستقل ندارد و هرگز نمیاین
سازمانی دارند که بر ضدصش بوجود آمدهها موجودیت خود را از قدرت و 

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 

جا که این دو سازمان، علت وجودی یکدیگر هستند و واقع است. از آن
طوری که جز این دو سازمان، است که مدار را ببندند بقایشان در گرو آن

هائی ها و شخصیتدر صحنه سیاسی نماند، بیشترین دشمنی را با سازمان
کنند. ایران دارند که بازکردن مدار را هدف کوشش خویش میروا می

سابق و ایران دوران والیت فقیه، دو سازمانی که در بستن مدار  دوران شاه
وقتی  اند. هر دو نوبت، جنبش همگانیدیدهاند، به خود همکاری داشته
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باز شد. بازکردن هر دو مدار، به یمن شجاعت تن میسر شد که مدار بسته
گرفتن تجربه تا نتیجه، میسر شد. در تجربه دادن به ورود در ابتال و پی

ابستگی جدا شد و در تجربه دوم، از حساب و اول، حساب ایدئولوژی
 میثاقی حاوی اصول راهنمای سازگار با بیان استقالل و آزادی کارساز شد. 

هایی که بر مدار ضدیت ساخته شدند و تجربه سازماناما تجربه ارتش     
های سیاسی که بر این پایه، شکل گرفتند و خصومت و تخریب را روش 

سیدن به مرحله خود تخریبی و جریان ها، رعمومی کردند، در همه جامعه
ها و ارتشهای حزباست. تجربهخود تخریبی تا انهدام، پیش رفتن بوده

ها هستند. سازمان تابع روسیه، از این نوع تجربه های کشورهای کمونیست
سیاسی که حزب کمونیست بود از میان رفت و ارتش سرخ وضعیت اسف 

اند؟ زیرا ایناست. چرا این سرنوشت را پیدا کردهکردهبار امروز را پیدا 
گیرند و خصومت و تخریب را روش میشکل می ها در تضادگونه سازمان

توانند دهند و دیگر نمیروز که علت وجودی را از دست میکنند و آن
جا، خاصه اول سازمان سیاسی که روند. از اینتخریب کنند، از میان می

است. در حقیقت، کند، استقالل رهبری آنستقالل و آزادی را هدف میا
وقتی مرام راهنما بیان قدرت است، رهبری به خارج از انسان منتقل می

است شود. تفاوت بود  استقالل و آزادی با نبود استقالل و آزادی، در این
یرد. گکه وقتی استقالل و آزادی نیستند، رهبری در بیرون انسان قرار می

که زور انسان را از چرا نبود استقالل و آزادی بود قدرت است و بدون این
آید. پس هر انسان و هر توان رهبری خویش محروم کند، بوجود نمی

سازمان سیاسی یک ضابطه عمومی برای سنجش میزان استقالل و آزادی 
خویش دارد. اگر رهبری اودر گرفتن تصمیم مستقل است، در انتخاب 

تصمیم نیز آزاد است و اگر نه، مستقل و آزاد نیست. هر کس این نوع 
شود، یابد که وقتی قدرت محور و مدار میتجربه را با خود بکند، در می

که، در والیت سازمان و فقیه و رهبر و مراد و ... دروغی بزرگ است. چرا
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جز شود. ها، تنها رهبری زور برقرار میحقیقت، با سلب استقالل از انسان
 این نیز ممکن نیست زیرا

 
آیند و پدید می است که برپایه تضادها این. ویژگی دوم این سازمان2

تواند پرتناقض نباشد. سازمانآید، نمیسازمانی که بر پایه تضاد بوجود می
شوند، بلکه سازماندهی هائی از این نوع، نه تنها گرفتار تضادهای درونی می

از تناقض است. برای مثال، سازمانی، برای جلب اعضا به خود، ها، پر آن
دبیر  کند. اما تحت والیت مطلقهنظام سازمانی خود را شورائی تعریف می

توجیه « هافشار واقعیت»کل است و این تناقض را با تشبّث به شرائط و 
الیسم سانتر»کند. و سازمان دیگری، ضابطه سازماندهی را می

خواند حال آنکه مرکزیت مداری، ترجمان بیان قدرت می« دموکراتیک
فراگیر است و با صفت دموکراتیک تناقض قطعی دارد. همانطور که تجربه 

دهد، ممکن نیست اصل بر مرکزیت مداری باشد اینگونه احزاب نشان می
 هو این مرکزیت صفت دموکراتیک پیدا کند. نمونه سومی که ایرانیان تجرب

کنند، اجتماع نقیضین، یکی والیت مطلقه فقیه و دیگری حاکمیت می
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 

کل افزوده است. دو دهه است هدف و روش کنندگان استقالل و آزادی مش
دهند حل این تناقض، از راه والیت مطلقه فقیه، یعنی انتقال توضیح می

رهبری به قدرت )= زور( و حاکمیت مطلق زور، روزگار ایران را سیاه و 
زادی، آکند. تناقض باید با انحالل قدرت و باز یافتن استقالل و تر میسیاه

قرار، سازماندهی بنابراین، استقرار والیت جمهور مردم، حل شود. بدین
ها را گرفتار تضادهای درونی و دولت و یا حزب سیاسی، به ضرورت، آن

ها، اختیار را کند. این تضادها و تناقضبیرونی و، از آغاز، تناقض آمیز می
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تا سازمان را تغییر دهند و ستانند و به قدرت )= زور( میها میاز انسان
  .برندبنیادی و یا انحالل، کشان کشان، می

جا، خاصه دوم سازمانی با هدف استقالل و آزادی، خالی بودنش از این     
از تناقض و خالی بودن درون آن و حتی بیرون آن از تضادها است. خواننده 

لی باشد؟ نیز خا پرستانبا قدرت استبدادی و زور پرسد: آیا باید از تضادمی
کند: تأمل در این پرسش و پاسخ آن، خواننده را متوجه امر بسیار مهمی می

ای را طلب آید و جامعهسازمان دموکرات، برای استقالل و آزادی پدید می
کند که اعضای آن، آزاد و در رشدند، بنابراین، روی سخن این سازمان می

است. سازمانی از این نوع، در تضاد با زورپرست بوجود همواره با مردم 
های سازمان ها از زورپرستی نیز، هدفی از هدفآید. زیرا آزاد کردن آننمی

روند و خصومت است. بنابراین، این زورپرستان هستند که به راه ضدیت می
جا، یک فرق اساسی سازمانی از این نوع کنند. از اینو تخریب را روش می

دهد و از راه قدرت حاکم عمل سازمانی که به خود صفت دموکرات میبا 
روی، در زورپرستی، با زورپرستان، توافق نمیاست که به هیچکند، اینمی

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
 
کند، آید و تخریب را روش میبوجود می . سازمانی که بر پایه تضاد1

گرداند. وقتی زور وسیله اصلی شد، اصل بناچار، زور را وسیله اصلی می
 وریکند. اصل راهنما، ثنویت تک محو هدف را با خود سازگار می راهنما

اش، حذف رقیبان میمداری و الزمهیا بالمنازع شدن سازمان در قدرت
رو، اگر سازمان در قدرت باشد، نخست رقیبان برون سازمان و شود. ازاین

کنند. و اگر ها یکدیگر را حذف میسپس، در درون سازمان، گروه بندی
بگردد، هر « تنها آلترناتیو»ه کدر مخالفت با قدرت حاکم بود، برای آن

کند. هدف سازمانی از این نوع، حفظ مخالف دیگر غیر از خود را نفی می
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شود. در ایران امروز و در بسیاری دیگر از موقعیت به هر قیمت می
های سیاسی که برضد دولت هستند و یا همه کار کشورهای جهان، سازمان

  .ر چشم عموم جهانیان هستندبگردند، زی« تنها آلترناتیو»کنند تا می
شود، جا، خاصه سوم سازمان که ترجمان استقالل و آزادی میاز این  

زدائی را روش عمومی کردن است. در حقیقت، جامعه مستقل و خشونت
های انسان با طبیعت و انسان با دین و ای است که در رابطهآزاد آن جامعه

تعلیم و تربیت و انسان با خانواده و انسان با دولت و انسان با بنیادهای 
انسان با بنیادهای اقتصادی، زور نباشد. و نقش هنر گشودن فضاهای 

ها و باز و روشن گشتن چشمها باشد. زالل رابطهالاِکراه به روی انسان
انداز زندگی، زندگی را زیبا، ماالمال از دوستی و تا بخواهی شفاف می

 :کند
 
دار قدرت و روش کردن تخریب و وسیله کردن زور هائی که بر م. سازمان4

ترسند و همواره خود را در آیند، به ضرورت، از روشنائی میبوجود می
های ام که سازمانکنند. پیش از این، توضیح دادهها پنهان میتاریکی ابهام

توانند شفاف نباشند. حال آنتوانند مخفی باشند اما نمیدموکرات نیز، می
که مخفی هستند، بیشتر در معرض دید های زورمدار، با آنکه سازمان

برای « زیرزمینی»و « مخفی»های است که از صفتهستند. علت نیز این
کنند. برای مثال، داشتن مرام و هدف کردن در ابهام استفاده میتوجیه عمل

و روش روشن مانع مخفی بودن سازمان نیست. حال اینکه اینگونه سازمان
 .گریزندشنائی میها از رو

 ها، هم علنی آن )حزب جمهوریدر آغاز انقالب، از این نوع سازمان     
، مؤتلفه و ...( و هم نیمه علنی آن )سازمان مجاهدین اسالمی و حجتیه

زور، شد، با توسل به و ...( وجود داشتند. پیشنهاد می خلق و حزب توده
آموخت، ابتال، می های مزاحم از میان برداشته شوند. روشی که قرآنسازمان

های یعنی کشاندن به آزمایش و مبهم را شفاف کردن است. ثمربخشی بحث
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هائی را متوحّش کرد که، در پوشش ابهام، در ، پیش از همه، سازمانآزاد
ترسیدند، از هائی که از روشنائی می. همه آنکار تصرف قدرت بودند

توانند زنند. نمیهای آزاد سر باز زدند. هنوز نیز سر باز میشرکت در بحث
سر باز نزنند. زیرا روش کردن خصومت و وسیله کردن زور و تخریب، مرام 

کند. در روشنائی، مرام قدرت پرستی راهنما و هدف را با خود سازگار می
شود و سازمان به انزوای اجتماعی در میعموم آشکار می و هدف آن، بر

  .آید و در معرض انحالل قرار می گیرد
خواند، باید جا، سازمانی که خود را بیانگر استقالل و آزادی میاز این     

در اندیشه راهنما و در هدف و در روش و وسیله، شفاف باشد. اگر چه 
های دیگر کم آیند اما شفافیتیاین سه شفافیت زودتر در معرض دید م

  :تر نیستنداهمیت
 
های سیاسی و دینی و اجتماعی و اقتصادی . خاصه عمومی تمامی سازمان5

اند، بر قرار و تعلیم و تربیتی و حتی هنری که بر مدار قدرت شکل گرفته
کردن تبعیض به سود کسانی است که در سلسله مراتب سازمان، مقام پیدا 

  .کنندمی
شود، وقتی نیز بیان استقالل و آزادی در بیان قدرت از خود بیگانه می     

این از خودبیگانگی، برقرار کردن تبعیض به سود مقامآشکارترین عالمت
های قدرت است. برای مثال، پیامبر، در دموکراسی شورائی، به مدیریت 

بیانگر قدرت  هائی که، چندین و چند نوبت، صفتبرگزیده شد. قرآن
کنند را از او سلب کرد. مداری هستند و تبعیضی به سود پیامبر ایجاد می

بنابر بیان استقالل و آزادی، کرامت به تقوی است. اما، امروز، در جامعه 
اند که والیت مآبی های فراوانی برقرار کردهساالران تبعیضاسالمی، دین

  .ها استاز آن به معنای صاحب اختیار مطلق مردم بودن، یکی
نظر در سازمانی با هدف استقالل و آزادی، تبعیض محل پیدا از این     
کند. این حکم، خواننده را باید متوجه کند که تبعیض هیچ جز ترجمان نمی
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زور نیست. اگر در یک سازماندهی زور محل پیدا نکند، تبعیض نیز محل 
های مختلف جامعه ازمانکند. بنابراین، اگر هر خواننده، در سپیدا نمی

ها را شناسایی و فهرست کند و اگر تحقیق را تا کنار زدن خود، تبعیض
را پرده ابهام پی بگیرد و چند و چون زوری را پیدا کند که زبان فریب آن

ها زدوده نشوند، شود که تا وقتی ابهامپوشاند، متوجه این واقعیت نیز میمی
ها پر از انواع برند. چنانکه جامعهی نمیها، راه به جائمبارزه با تبعیض

گویند تبعیض بد است. با وجود ها هستند و نزدیک به همه هم میتبعیض
شود. و تبعیضها افزوده نیز میها برجا هستند و بر شمار آناین، تبعیض

 و ، از جمله سرمایه اجتماعیها بس ویرانگرند. ویرانگر نیروهای محرکه
ها یی که دهند. علت اینکه جامعهتولید نیروهای محرکه را نیز کاهش می

خاطر کند، از جمله بدینها برقرار هستند، رشد نمیتبعیض به زیان زنان
 :است. و هنوز عوامل دیگر نیز هستند که باید از میان برخیزند

 
آیند و تخریب را و خصومت بوجود می هائی که بر پایه تضاد. سازمان6

کنند و آن تخریب برای کنند، از یک قانون عمومی پیروی میوسیله می
رسیدن به هدف است. غیر از این قانون عمومی، به هیچ مرامی پایبند نمی

کنند، اصل هدف شوند. بنابراین، قانون عمومی دومی که از آن پیروی می
که کارهای ضد و نقیض را انجام برای آنکند، است. وسیله را توجیه می

کند، غیر از ابهام در دین یا در دهند که رفتن در پی قدرت، ایجابشان می
یابد که با سخنان و کارهای ضد و نقیض ، سازماندهی میمرام و ایدئولوژی

کردن سازگار باشد. سازماندهی هرمی شکل بر پایه اختیار مطلق رهبری و 
ها اطاعت باز هم مطلق اعضاء از رهبری، شکل سازمانی این نوع سازمان

  .استها بودهها و همه مکاندر همه زمان
کند ارتباط های افقی میان اعضاء قطع این نوع سازماندهی، ایجاب می     

ها از باال به پائین و از پائین به باال باشند و همه جاسوس شوند و رابطه
خواهد، رساند که از هر عضو میا رهبری کار را به جائی میهمه بگردند. بس
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خود جاسوس خویشتن بگردد. این است که هم به خاطر نوع سازماندهی و 
که با مشغول شدن شبانه روزی ذهن به تخریب، باور دینی یا هم بخاطر آن

رود، ضریب تخریب درونی باال میشود و حتی از میان میمرامی سست می
نهد. قدرت دولتی را در اختیار داشتن مان روی به زوال میرود و ساز

گردد. بدیهیشود. بسا موجب تعجیل آن نیز میموجب تأخیر زوال نمی
را حذف « مسئله دارانی»شود است رهبری سازمان، هر بار که ناگزیر می

که، به است. حال آنای را کشف کند که دشمن ترتیب دادهکند، توطئه
یم، وجود دشمنی با همان نوع سازماندهی و رفتار، موجب ترتیبی که دید

 .شودتأخیر زوال سازمان حاکم بر دولت می
پیروی از یک قانون عمومی دیگر، موجب کوتاهی باز هم بیشتر عمر      

انطباق با  هائی از این نوع توانائیشود: سازمانهائی از این نوع میسازمان
ها دانند را ندارند. اعضای آناجتماعی که خود را متعلق بدان می محیط

سازگار شوند. در نتیجه، دیر یا زود، به انزوا در  توانند با آن محیطنیز نمی
کوشیدند در ها با آنکه میآیند. در تجربه ایران، این نوع سازمانمی

انستند، موفق دها میقشرهایی از جامعه نفوذ کنند که خود را در خدمت آن
شدند و این عدم موفقیت را به پای نقص سازماندهی و تربیت سازمانی نمی

نوشتند، سازمان و اعضایش نمی« تضادزدگی»گذاشتند. به پای خود نمی
که سازماندهی از این کردند. حال آننقص را در آن قشر جامعه سراغ می

ران و درجامعه، ویاست، در درون « تضادزدگی»نوع، بنابراین که گرفتار 
هم وقتی که توحید موقتی و « تضادزدگی»کند. شود و ویران میمی

شود و هم وقتی بمحض ضد شدن با دینی و دائمی انگاشته می تضاد
ای و یا کسی، دربهای عقل را تنها بروی هرآنچه یا مرامی و یا اندیشه

است، بکار بردنیدر تخریب آن دین یا مرام و یا اندیشه و یا کس 
  سازی قهاری است.بازکردن، ویران

قرار، سازمانی با اندیشه راهنمائی که بیان استقالل و آزادی است، بدین     
ن در ایسازمانی فاقد این چهار صفت باال و دارای این چهار صفت است: 
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سازمان، هر عضو رهبری مستقل خود را دارد، روش با اصل و 
که استقالل و آزادی است انطباق دارد یعنی  اندیشه راهنما و هدف

استقالل و آزادی هم هدف و هم روش هستند. کسی جاسوس 
دیگری نیست و هیچکس جاسوس رهبری نزد خود نیست. هر 

هائی عضو، در هر محیط اجتماعی، الگوی استقالل و آزادی و ارزش
. سازنداست که با استقالل و آزادی سازگار و با آن یک مجموعه می

برای جنگ در جبهه قدرت طلبی « سربازگیری»جا که کارش از آن
کند. با کن تا تغییر بدهی، در جامعه عمل مینیست، بر اصل تغییر

کند. زیرا های مردمی و در جامعه مدنی خانه میانواع سازماندهی
هائی را مایه فعالیت کند که در جامعه مدنی مستقل تواند ارزشمی

ها تند. وجود دارند و قوام و بقای جامعه بدانو آزاد راهنما هس
 .است
هشدار! تجربه جدید نیست اما غفلت از تجربه قدیم است: یک      

های خود را دارد. اما هر ها و روشسازمان سیاسی اصول راهنما و هدف
است. حتی یک ای از حقوق، پدید آوردهجامعه و هر جمعی را مجموعه

، و قدرت ر و تخریب به قصد رسیدن به ثروتگروه مافیائی را تنها زو
اند تا یک گروه مافیائی تشکیل شود. هائی بایستهآورد. ارزشبوجود نمی

توان در یک جمع پذیرفته شد. ها است که میبنابراین، پیروی از آن ارزش
کند، در استقالل عضو سازمانی که استقالل و آزادی را هدف و روش می

شود، الگوی پندار و گفتار و کرداری کند و الگوئی میرشد می و آزادی
جا، به موقع است خاطرنشان که ترجمان استقالل و آزادی هستند. در این

)حتی حزب توده ها تا حزب تودهکنم که از عصر قاجار، از فرماسون
نند. شش ک، در آغاز کار، کوشیدند اسالم را پواسالم را پوشش می کرد؟(

های دیگری بر آن شدند از اسالم و این و آن مرام، ها، سازمانپس از آن
 های گوناگون بسازند. شکست خوردند. زیرا ندانستند کهترکیب
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توانند با یکدیگر جمع شوند که ترجمان یک اصل هائی می. ارزش633
 باشند و راهنما

کردند، مرام و روش و هدف ناگزیر مبهم . وقتی اسالم را پوشش می632
شد. حال آنکه وقتی یک سازمان در یک محیط اجتماعی پذیرفته میمی

شی که بخ -شود که، در عمل، بیانگر مجموعه شفافی از حقوق یا ارزش ها
 بگردد. بخصوص که -ها از آن همان محیط هستنداز ارزش

 
بذاته شرور و تمایل اگر بنا را بر آن بگذاریم که الف.انسان . 7

 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 

و بنیادهای آمدند ها پدید نمیشود. اگر چنین بود، جامعهزور می
توانستند بوجود آیند. و اگر بنا را براین بگذاریم اجتماعی نیز نمی

ای است و رابطه با خدا تنها رابطهکه انسان بر فطرت آفریده شده
شود، هر انسان، قوه است که، بدان، مدار عقل بروی هستی باز می

کند و هر رابطه دیگری، انتقال رهبری به رهبری مستقل پیدا می
و با هدف کردن قدرت و  ، سازماندهی بر پایه تضادقدرت )=زور( است

وسیله کردن زور و تخریب، با مستقل و آزاد خلق شدن انسان و استقالل و 
کند. در حقیقت، این تضاد است آزادی قوه رهبری انسان، تضاد پیدا می

اگر هر عضو  کند.که قوام و دوام این نوع سازماندهی را غیر ممکن می
و واواک و هیئت مؤتلفه و ... و سازمانی  هائی چون سپاه پاسدارانسازمان

دارد، در خود، تأمل کند، انسان به  که آقای رجوی بر آن والیت مطلقه
حل دارد: تغییر برد. این تضاد تنها یک راهوجود چنین تضادی پی می

 .اندیشه و روش و وسیله و هدف و بنابراین نوع سازماندهیاصل و 
گویند، یا کسانی هستند که ها را ترک میها که این نوع سازمانآن     

اند و یا مستقل و آزاد خود را یافته طبیعت مستقل و آزاد و قوه رهبری
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ها وع سازمانهای روزمره که گریبانگیر این نسازمان را در پی درگیری
اب عذ است، ترک گفته اند. در حالت دوم، در انزوا، گرفتار همان تضاد

است که اعضائی فطرت مستقل و آزاد و مانند. بسیار دیده شدهدهنده می
ها و اند و از دعوت به ارزشاستقالل و آزادی رهبری خویش را باز یافته

ندهی، موجب تغییر سازمان گشتهدعوت به حل تضاد میان فطرت با سازما
باید در تغییر سازماندهی بکوشند. کنند، میهاکه تغییر میاند. بنابراین، آن

پذیر  هائی از این نوع اصالحاست که سازمانآیا معنای این رهنمود این
هستند؟ نه. چرا که اصل و اندیشه راهنما و هدف و روش و سازمان را 

است این کوشش موجب طرد تغییر دادن، انقالب است و نه اصالح. بدیهی
ترین روششود. اما موفقها از سازمان و بسا به خطر افتادن جانشان میآن

و رهبری آن زداید و جامعه را از ماهیت سازمان ها است زیر ابهام را می
گاه می درد و به زوال سازمان های فریب را میکند. در درون سازمان، پردهآ

  .بخشدزورمدار شتاب می
است که سازمان باید با فطرت ها اینگونه سازماندرس تجربه این     

مستقل و آزاد  انسان سازگار باشد. زنهار! زبان  مستقل وآزاد و قوه رهبری
گرداند. حال آنفریب قوه رهبری مستقل و آزاد را با خودمحوری یکی می

 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

که رهبری یابد. پس در واقع، خودمحوری، قدرت محوری است. حال آن
مستقل و آزاد اعضاء، با همکاری و توحید، سازگار است. کثرت معرفت 

های آزاد اندیشهشود زیرا به یمن بحث آزاد و جریانرمانع توحید نمیو نظ
شود. اگر یابی از چندگانگی به یگانگی میها، سمتها و اطالعها و دانش

در سازمانی  تخریب روش عمومی باشد، دیگر محلی برای بکار انداختن 
و آزادی ماند. سازمان سازگار با استقالل استعداد ابتکار و خلق باقی نمی

ترین عرصه ابداع و ابتکار بگردد. اگر سازمان زورمدار خشونت باید وسیع
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های مستقل گرداند، سازمانی در برگیرنده انسانمی« تنها روش مبارزه»را 
زدائی در جامعه قرار بدهد و از این و آزاد سزاست که روش کار را خشونت

و در رشد بر میزان ای مستقل و آزاد راه به هدف خود، که بنای جامعه
است، برسد. اگر سازمان زورمدار در انسان به چشم آلت  عدالت اجتماعی

نگرد، شان در تخریب میها از لحاظ اهمیتنگرد و با واقعیتتخریب می
داند. سازمان در خور استقالل و آزادی، انسان را سزاوار آزادی و رشد می

گرش در واقعیت، دو نوع سازماندهی را بوجود می بدین قرار، دو نوع ن
 :آورد

 
ها و ها به واقعیتها که تأمل کنیم، نوع نگرش آن. در زبان زورپرست8

 :ها برقرار کنندخواهند با واقعیتیابیم که میای را در میرابطه
های ها، همه، آلت و واقعیت. محور رهبری سازمان است و انسان833

 :وسیلهدیگر، همه، 
کند: قسمتی که باید حذف شود و قسمت . جامعه دو قسمت پیدا می832

گیرد و توسط سازمان، تجدید تربیت دیگری که در خدمت سازمان قرار می
 .یابدمی

آیند که خرج رسیدن سازمان به هدف خویش ها بکار آن می. سرمایه831
نازماشوند. خاطر نشان کردنی است که به حکم روش شدن تخریب، س

ها سخت به راه اسراف هائی از این نوع، در خرج کردن انسان و سرمایه
ساله و روش مبارزه دو رأس دیگر  8روند. دلیل رفتار مالتاریا در جنگ می

 .دهند، همین نقشی است که به اندازه تخریب میمثلث زورپرست
نگرند و یازهای سازمان میهای خارجی، از دید ن. در رابطه با قدرت834

شان هر نگرش نه استقالل کشور و استقال و آزادی مردم. نوع سازماندهی
های قدرت مدار، نیاز به کند. در واقع، سازماندیگری را غیر ممکن می

ضدی از نوع خود و تکیه گاه دارند. بدون این دو عامل، اینگونه 
گاه وقتی هم که تکیه رو است که حتیشود. ازاینسازماندهی محال می
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ها را تکیه گاه روند تا آناجتماعی وسیع دارند، به سراغ قدرت خارجی می
های قدرت مدار، در این ، آقای خمینی و گروه3153خود کنند. در سال 

های خارجی دست زدند و با قدرت موقعیت بودند و به سازش پنهانی
به  -ساله جزئی از این بها بود  8جنگ  -پرداخت بهای سنگین آن را

  .مردم ایران تحمیل کردند
ها بدست آیند بلکه قالبها نیستند که باید از شناخت مسئلهحل. راه835

هائی هستند که باید، به زور، بکاربرده شوند. حلهای از پیش ساخته، راه
د هستنهای از پیش ساخته نیز پرده ابهامی بودند و راست بخواهی، قالب

حل یکی و آن هم برای پوشاندن واقعیت. واقعیت این بود و هست که راه
زور است. در ایران بعد از انقالب، زور را دوای هر درد شناختن و کردن، 

به راه انداختند و زورپرستان « متجدد» ای بود که زورپرستانمسابقه
  .در آن برنده شدند« متقدم»

قرار، سازمانی که بخواهد ایران را از استبداد ویرانگر رها کند، بدین    
 :ها رابطه برقرار کنندسازمانی است که با واقعیت

باید سازمانی پیدا کند که در آن، استعدادهای .از آن جا که جامعه می836
زدائی را روش عمومی خویش اعضایش، در آزادی، رشد کنند، خشونت

نسان آلت نیست، موجودی است که باید از تمامی گرداند. بنابراین، امی
حقوق خویش برخوردار شود. سازمانی از این نوع، سازمانی است که 

و برخورداراز همه حقوق خود  ای فعال از استعدادهااعضای آن، مجموعه
 .باشند
تمامی اعضای جامعه را شهروندان برخوردار از حقوق شهروندی و  .837

 .کندشناسد و تبعیضی به سود اعضای خود برقرار نمیبر میبرا
و به  . در سازماندهی، به حداکثر رساندن کارآئی نیروهای محرکه838

 .کندحداقل رساندن تخریب را روش عمومی خود می
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جوید و استقالل را دخالت گاهی در بیرون از جامعه نمی. هیچ تکیه833
قیم و غیر مستقیم قدرت خارجی در امور داخلی جامعه خود میندادن مست

  .شناسد
. به جای غفلت از حقوق جهان شمول و پایدار و مطلق کردن احکام 8331

ها را از شناخت حلکند و راهحل جوئی، حقوق را رهنمود میفرعی، در راه
کند میبرد و در بکار بردن آنها، روش تجربی اتخاذ هر مسئله، انتظار می

 و در جریان اجرا، اصالح پذیرد. پذیر باشد حل، اصالحتا راه
ای نمی شناسد، وجود زور و زورپرستی حل هیچ مسئلهنه تنها زور را راه     

زدائی را درمان آن کند و خشونترا مشکلی از نوع مشکل اعتیاد تلقی می
 .شناسدمی
 
آید و تخریب بوجود می ه بر پایه تضاد. بدیهی است که سازمان سیاسی ک3

ای را پدید میها، مجموعهکند، برای ادامه حیات، با واقعیترا روش می
آورد که با حیات سازمان و رسیدن آن به هدف تناسب داشته باشد. برای 

 مثال، یک سازمان مافیائی،
  پذیرد وت می. عناصر زورپرست بریده از محیط اجتماعی را به خدم333
، مشروبات . موضوع فعالیت خویش را نیازهای ویرانگر )مواد مخدر332

  .دهدسراها، اسلحه، قاچاق و ...( قرار میالکلی، سکس
های مختلف جامعه، های تخریبی را، متناسب با گروه. انواع روش331

انتظامی از راه رشوه دادن و برد )بااهل سیاست و فرماندهان قوای بکار می
حالل کردن ها از راههای شان و نیز تهدید و ترور، با بانکارضاء هوس

 ( ... ها وهای حرام، با افراد از راه معتاد کردن آنپول
های همانند خود رابطه . به تناسب قلمرو فعالیت خود، با سازمان334

 .کندبرقرار می
است، در سازماندهی، روابط شخصی جا که اصل بر تخریب . از آن335

 کنند. در نتیجه،نقش اول را پیدا می
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کند: رهبرساالری و سازمان. زورساالری این اشکال را پیدا می336
 .ساالریساالری و سکسساالری و پول

آیند و تخریب را روش و پدید می های سیاسی که بر اصل تضادسازمان     
کنند، اگر هم در آغاز این مجموعه نباشند، بتدریج میقدرت را هدف می

شود برای اعضای خود، شوند. بااین تفاوت که سازمان سیاسی ناگزیر می
جهانی ذهنی بوجود بیاورد تا او ارضاء شود و در خدمت سازمان بماند. 

شوند از سازماندهی مافیائی و ها، سرانجام تألیفی میاین نوع سازمان
  .ایهسازماندهی فرق

که یک سازمان سیاسی با اندیشه راهنمائی که بیان استقالل اما برای آن     
و آزادی است، در سازمان سیاسی با مرام قدرت، از خود بیگانه نشود، باید 

 :ای بسازد که از فساد حفظش کنندها مجموعهبا واقعیت
باشند، درصد  31تا  5. اگر در هر جامعه، مبتالیان به زور پرستی، 337

سازماندهی باید چنان باشد که سازمان هم در درون و هم در بیرون خود، 
ای که از راه جز یک رابطه با معتادان به زورپرستی پیدا نکند و آن رابطه

تواند بوجودآید. هر جامعه سالمی باید مراقبت ترک دادن این اعتیاد می
دفراگیر ایجاد های هوادار استبداکند که معتادان به زورپرستی تشکل

که نیم قرن پیش، از راه جنگی بس های اروپائی، با آننکنند. جامعه
اند، زورپرستی را اعتیادی که دائم ویرانگر از شرّ فاشیسم و نازیسم آسوده

باید درمان کرد، تلقی نکردند. سهل است، ستایش قدرت )= زور( و عرصه 
ط معتادان به زور ها توسدادن به قدرت، موجب پیدایش انواع سازمان

های اسالمی این اند. در جامعههای بسیار ببار آوردهگشته و اینان نابسامانی
  .اندمعتادان حاکمان بر سرنوشت کشورها شده

. بدیهی است موضوع فعالیت سازمان، استقالل و آزادی و رشد است. 338
شود که اعضای زدائی، بر آن میراست بخواهی، سازمان از راه خشونت

جامعه با بدرآمدن از غفلت، استقالل و آزادی خویش را باز یابند. بنابراین، 
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ای که سازمان با جامعه آیند، مجموعهها از غفلت بدر میبه تدریج که انسان
  .شودتر میسازد، بزرگمی

هائی که زورپرست نیستند و مبارزه با زورپرستی را روش . با سازمان333
  .سازدکنند، مجموعه مییکار خود م

شود . سازمان در برگیرنده انسانهای مستقل و آزاد، چنان ساخته می3331
هائی که که محلی برای روابط شخصی قدرت، باقی نگذارد. از محک

زدائی توان سنجید، یکی روش شدن خشونتها میسالمت سازمان را بدان
کند و  نیازی نیز به است. در سازمان، قدرت )= زور( محل عملی پیدا ن

 روابط شخصی قدرت پیدا نشود. و محک دیگر، 
ها )رهبر و پول و سکس و . محلی برای نقش پیدا کردن ساالری3333

...( در سازمان نباشد. در واقع، آن سازماندهی با استقالل و آزادی می
 .ها محلی پیدا نکندخواند که، درآن، این نوع ساالری

جامعه جهانی، بروفق حقوق اساسی انسان و حقوق  . با جامعه ملی و3332
کند. محک عمومی، جمهور مردم، رابطه برقرار  شهروندی او حقوق ملی
های غرب، که در دموکراسیاست. توضیح ایندوگانه نشدن با جامعه

های سیاسی از راه بیگانه شدن از جامعه و یگانه شدن با قدرت، سازمان
گسترند. اگر سازمان از استقالل و آزادی جدا شوند و فساد میفاسد می

 قرار، شود. بدینتر مینشود، این با جامعه است که زمان به زمان، یگانه
گیرند و تخریب را روش میشکل می هائی که بر پایه تضاد. سازمان3331

آورد. ایجاد میهای دیگر پدید کنند، یک رشته مرزها میان خود و سازمان
است شود. کافیها میهای اینگونه سازمانمرزها، یکی از مهمترین فعالیت

های زورپرست کشور خود، تأمل کنید و انواع مرزها را در کارنامه سازمان
اند، شمار کنید تا ایجاد کرده« دگراندیشان»که در دو دهه میان خود و 

ها گونه سازمانه اینمطمئن شوید خود را محدود کردن، جبری است ک
ترسند از قدر که از روشنائی میکنند. در واقع همانخود را زندانی آن می
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ها و هنرها نیز ها و دانشها و اندیشههای آزاد اطالعنبودن مرز و جریان
  .ترسندمی

کند، جا، شاخص سازمانی که استقالل و آزادی را هدف میاز این      
ها ها و اندیشهمرزها و برقرار کردن جریان آزاد اطالعویران کردن حدها و 

و... است. سازمان در خدمت هدف استقالل و آزادی، محدوده نیست و 
ها از آن عبور نکنند نیز دیوارهای نفوذ ناپذیری که اطالعات و اندیشه

ها است. سازمانی است که بهنیست. بلکه عامل جریان اطالعات و اندیشه
 .ها باز و محل بحث آزاد استو اندیشهها روی اطالع

 
 

 که سازمان سیاسی مصلحت را جانشین حق نکند: . برای آن31
 
. در قسمت اول این مطالعه، خاطرنشان کردیم که سازمانی در خدمت 3

استقالل و آزادی است که، در هستی خود، تابع آشتی و یا خصومت با 
ازه که در هستی و رهبری خود هائی نباشد. به همان اندسازمانی یا سازمان

مستقل است، مستقل و آزاد و در خدمت استقالل و آزادی است. اینک، 
خاطر اهمیت تمامی که دارد، استقالل و آزادی رهبری را موضوع بحث به

 کنم:می
کس را است: هرنوبت فرموده 251، : خداوند، در قرآناندپرسیده

است، الف. کجا پس، وقتی هدایت و ضاللت از اوکند. بخواهد، گمراه می
کس را خواست گمراه انسان مستقل و آزاد است؟ و ب. چرا خداوند هر

 کند؟می
بار به انسان هشدار  251خداوند بیشتر از بینی نیک که بنگری، می     

است که اگر هدایت خدائی را از دست داد، آلت فعل زور میداده
کند. اگر انسانت کننده دیگری پیدا نمیشود و بدیهی است هدای
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ها همین هشدار را آویزه گوش کرده بودند، از استقالل و آزادی 
 توضیح اینکه، خود غافل نمی شدند.

. اگر خداوند را استقالل و آزادی مطلق فرض کنیم الف. هدایت او 333
است و ب. هر کس خود را هدایت میهای هستی داده شدهبه همه پدیده

و ج. اگر هدایت انسانی همان هدایت خدائی شود، انسان در خدا،  کند
 کند، رشد کنان. زید و به سوی صیر میدر استقالل و آزادی مطلق، می

اما اگر هدایت انسان با هدایت خدائی ناهمسو شود، الف. او استقالل      
است و ب. هدایت خدائی او را همچنان به و آزادی خود را گم کرده

خواند. اما می -استقالل و آزادی که ذاتی هستی اوست -استقالل و آزادی
ورزد. او در بند زور و خشونت، بر غفلت از استقالل و آزادی اصرار می

شود. به این دلیل روشن که قرار، هدایت خدائی هرگز قطع نمیبدین
 ،، ج. خداوند انسان غافل رااستقالل و آزادی حد نمی شناسند. بنابراین

. او را به آوردبه جبر، از بردگی زور و روش کردن خشونت، بدر نمی
گذارد تا گذارد: یضل من یشاء. او را به حال خود وا میحال خود وا می

 آید.هر زمان توانست، از غفلت خویش بدر
است انسان خود به خود از استقالل و آزادی خویش، از خدا، . بدیهی332

آمدن زور و روش شدن خشونت از استقالل و  شود. به در کارغافل نمی
شود. پس، الف. هر کس را خداوند به حال خود وا آزادی خود غافل می

که، کند. چراای که او را به حق بخواند، پیدا نمیگذارد، هدایت کنندهمی
هر کس عالمت جستن  است: استقالل قوه رهبریدر واقع، او آلت زور شده

ها که قرار، انبوه انسانبدینهدایت خدا و استقالل و آزادی او است. 
در سرتاسر جهان، اختیار خویش را در ید این و آن شخص گذاشته

های سنگینشان هشدار خداوندی را نشنیده و به اند، هنوز گوش
 اند: هر رهبری غیر ازرهبری خدا، رهبری زور است.خود نیامده

دهد، رهبری براین، کسی که استقالل قوه رهبری خود را از دست میبنا
که خود « رهبرانی»تواند نیز بسپارد. سپارد و نمیخود را جز به زور نمی
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کنند، در واقع، بردگان زور هستند. مردمی هم که را مدار قدرت تصور می
بر خطا اند، ها را تابع زور کردههستند که آن« رهبران»کنند آن تصور می

ها خود، با غفلت از استقالل و آزادی خویش، زور را ایجاد هستند. زیرا آن
 است. را قدرت به خدمت خویش در آورده« رهبران»اند و این کرده

)اولی، هدایت  آیا برداشت یا قرائت دیگری از سه دسته آیات قرآن    
هر کس را بخواهد  است و ب.خداوند به همه هستی آفریده داده شده

کند و ج. هدایت کند و هر کس را بخواهد به حال خود رها میهدایت می
کند( میهر کس به دست خود او است. و خداوند سر سوزنی ستم نمی

 تواند کرد؟ نه. زیرا:
که خدائی او . اگر خداوند را قدرت )= زور( فرض کنیم، غیر از این331

میان دو  ایم. زیرا زور از رابطه تضادنکردهایم کار دیگری را نقض کرده
آید. بنابراین، زورمند، حدگذار و حد پذیر نیز هست. حد پدیده بوجود می

و مرز که در کار آید، دیگر نه با خدا که با قدرت رابطه داریم و روز شب 
یمبکار تنظیم رابطه باقدرت هستیم. رابطه با این خدا، یک رابطه بیشتر ن

شود در هستی آفریده او، تواند باشد: رابطه با زور. اما وقتی قدرت خدا می
شود. غیر از دیگر استقالل و آزادی نیستند. حاکم مطلق بر هستی زور می

 و این واقعیت که زور هستی بخش نیست و ویرانگر است، پیامبری و قرآن
 شوند.معنی میبنابراین هدایت و ضاللت بی

ای از قدرت )= زور( و استقالل و آزادی . اگر خداوند را مجموعه334
درجا، استقالل و آزادی، بنابراین، خدائی را از او میفرض کنیم، 

ستانیم. زیرا وجود قدرت، وجود حد و حد نافی استقالل و آزادی 
شود. اما اگر فرض محال را این فرض، بازگشت به فرض دوم می است.

هنوز، الف. خداوند اختیار هدایت کردن را از دست میمحال نشماریم، 
دهد: استقالل و آزادی مساعد خلق است و قدرت )= زور( سازگار با 

دهد و به قدرت، امر ویرانگری است. به استقالل و آزادی، امر به خلق می
شود. امیدی نیست نیز نمی کند. این خدا، همان خدای هگلرا باطل می
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یک سیر جدالی، خود را از قدرت )= زور( رها کند. زیرا قدرت  که در
ها که دین را بیان قدرت و خداوند را قدرت )= باید ذات او باشد. آیا آن

دانند اگر قدرت )= زور( بود، خدا نبود؟ و ب. اند، میزور( مطلق کرده
 ای هم نبود و بحث از هدایت و ضاللت او نیزوقتی هدایتی نبود، آفریده

 نبود. 
قرار، یک قرائت و برداشت بیشتر وجود ندارد و بنابر آن، درجه بدین     

 هدایت خدائی پیدا کردن هر کس را میزان استقالل و آزادی قوه رهبری
کند. ضابطه استقالل و آزادی رهبری هر موجود را اندازه رشد او معین می

هبری و تابعیت او را از زور، اندازه او و ضابطه عدم استقالل و آزادی ر
رو فرمود: راه رشد از راه غی های تخریبی بدست می دهند. ازاینفعالیت

 جدا شد. 
های دیگر هستند که اندازه استقالل رهبری انسان را معلوم هنوز ضابطه     
 کنند عبارتند از:می
 
سازمانی  شود،. سازمانی که در هستی و رهبری خویش مستقل و آزاد می2

کند. روش این سازمان، زید و رشد میاست که در استقالل و آزادی می
های باید همواره دعوت به استقالل و آزادی باشد. رفتارش با سازمان

 کند: می زورپرست، همان رفتار باید باشد که خداوند با زورپرستان
راهی با قدرت حاکم را، به ها آشتی نکند و هم. در زورپرستی، با آن233

 نام هیچ مصلحتی، بر خود روا نبیند. و
جا که قدرت، قدرتی که . در انحالل زور، کوشش مداوم کند. و از آن232

گمارد، حاصل غفلت آدمیان از استقالل و دولتیان را به خدمت خود می
آزادی خویش است، همواره، روی سخن سازمان باید با مردم باشد. این 

هستند که سزا است به استقالل و آزادی خواندشان. سازمانی از این مردم 
یابد تا کجا مستقل و نوع، در خواندن مردم به استقالل و آزادی، در می

 آزاد و الگو شدنش، در اجابت دعوتش از سوی مردم، اهمیت دارد. و
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. بنابراین، در رویاروئی با قدرت حاکم، روش سازمان باید خشونت231
های حلجای تخریب به هر قیمت را بگیرد، اهمیت پیشنهاد راهزدائی 

خواهند از استبداد زور هائی که میسازگار با استقالل و آزادی، بر انسان
 شود. آزاد شوند، معلوم می

 اند.زدائی در کتاب ارکان دموکراسی،  شناسائی شدهقواعد خشونت     
 
دهی خویش، از ضابطه جدائی . سازمان دارای رهبری مستقل، در سازمان1

کند. در حقیقت، ناپذیری مصلحت و وظیفه و تکلیف از حق، پیروی می
اگر زور وسیله و خشونت روش نباشد، خود به خود، وظیفه و تکلیف عمل 

کس در کند. هرشود و مصلحت بیرون از حق نیز وجود پیدا نمیبه حق می
گویند های او، به او میو فضل خود بنگرد، سازمان بدن او، استعدادها

زندگی مستقل و آزاد عمل به حقوقی است که ذاتی هستی انسانند. پس 
ها سازماندهی یک سازمان مستقل و آزاد، سازمانی است که، درآن، انسان

هاشان ترجمان حقوق و بنابراین، فضای آیند. رابطهها بدر میاز دو گانگی
جا، هراندازه فرصت عمل به حق و راه است. از اینسازمان، فضای الاِک

به مثابه کاری که حق « مصلحت»دفاع از حق کمتر و فرصت  عمل به 
نیست اما باید کرد، بیشتر، آن سازمان زور مدارتر و گرفتار خود و دیگر 

یص مجمع تشخ»تخریبی بیشتر است. سه قوه رژیم مالتاریا و تأسیس 
اش با زور کامل از حقوق و یگانگیگویای دورشدن « مصلحت نظام

است. افزایش میزان خیانت و جنایت و فساد در جامعه، گزارشگر 
خودتخریبی رژیم و تخریب جامعه و طبیعت آن است. این ضابطه را برای 

های دولتی و سیاسی از حقوق در هر اندازه گیری اندازه انحراف سازمان
 توان بکار برد.ای، میجامعه

  
تواند هایی که هر انسان و هر سازمان بدان میای مهم از ضابطه. ضابطه4

درجه استقالل و آزادی رهبری خویش را اندازه بگیرد، شفافیت مفاهیم 
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و عمل مخرب و آزادی و استقالل  حق و مصلحت و تکلیف و عمل سازنده
مدار که های زورو عدالت و ... است. در قسمت اول دیدیم که سازمان

توانند، مبهم میکنند، مرام و هدف خویش را تا میخشونت را روش می
ای، معانی حق، کنم که وقتی، در جامعهجا، خاطرنشان میگردانند. در این

عدالت، آزادی، استقالل، رشد، تکلیف، مصلحت، والیت، حاکمیت، 
 مردم ساالری، قدرت، دین، هدایت، ضاللت، فقه، علم، فقیه، ساختن،

، وسیله و روش، شهید، شهیدپرور، قضاوت، تخریب، هدف، اصل راهنما
جرم، جنایت، مجازات، اقتصاد، فعالیت اقتصادی، تورم، واردات، 

که معانی روند بدون آنصادرات، بودجه و ... همه روز و فراوان بکار می
مشترکی پیدا کند، ها، درک این کلمات روشن باشد و جامعه نسبت به آن

شود. مبارزه با استبداد، از جمله دقیق آن جامعه گرفتار استبداد زور می
کردن و بدین کار، شفاف کردن معانی این کلمات است. روشن کردن 

 ها در استبداد و خشونت زدائی است. معانی، از مهمترین کوشش
ر سازماندهی کند، این داما سازمانی که استقالل و آزادی را هدف می     

خویش است که باید شفافیت مرام و روش و هدف و معانی کلمات را نشان
و هدف و روش و بیان  ترتیبی که سازمان الگوی اصل راهنمادهد. به

کند. برای استقالل و آزادی باشد که سازمان اندیشه راهنمای خود می
ق و مصلحت و تکلیف باشد مثال، اگر سازمانی بخواهد الگوی توحید ح

و اگر نخواهد ویرانگر خود و دیگری باشد، کدام شکل و محتوی را باید 
باید به تجربهکه پاسخ این پرسش اساسی را بیابیم، میپیدا کند؟ برای این

ها است. پذیرد، سرشار از تجربهها رجوع کنیم. قرنی که دارد پایان می
تر آن، جدیدتر و برای ما مملوس تجربه ما، در دوران انقالب و پس از

اسالمی بود. بنابر اندیشه  است: شعار انقالب، آزادی و استقالل و جمهوری
سان که از زبان آقای خمینی اظهار شد، جمهوری راهنمای انقالب، آن

اسالمی والیت جمهور مردم و این والیت در استقالل و آزادی، محتوی و 
گرداند. با سقوط رژیم شاهی، دولت ید را معین میشکل نظام دولت جد
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سازگار با و استقالل و آزادی والیت جمهور مردم، چگونه باید سازمان می
کرد که هیچ قدرت خارجی و هیچ یافت؟ استقالل و آزادی ایجاب می

شدند. و والیت جمهور مردم مقام داخلی شریک والیت مردم ایران نمی
سب با این والیت شهروندان برخوردار از حقوق کرد دولت متناایجاب می

مصلحت »یافت. اما به جای آن، به نام شهروندی، تجدید سازمان می
هائی پدید آمدند که وظیفه، قدرت محور و مدار شد و سازمان«انقالب

رغم هشدارهای همه روزه، یافت. بهشان دفاع از قدرتی بود که حاکمیت می
با اصول راهنمای انقالب،  قدرت و در تضادساخت پیشین دولت بر مدار 

های شنوا نیافتند، پرسشی است که در بازسازی شد. چرا هشدارها گوش
کنم که با استفاده از جا تأکید میام. در اینکارهای دیگر بدان پاسخ گفته

دوگانگی مصلحت و حقیقت که دروغی بزرگ است، چشمان مردم را از 
یت که همان سازماندهی درخور دولت استبدادی دارد دیدن این واقع

شود، بازداشت. با استفاده از همین فریب است که بیان بازسازی می
 کنند. استقالل و آزادی را در بیان قدرت از خود بیگانه می

 -در صورتی که بخواهد تجربه را پی بگیرد -این تجربه، به نسل امروز     
. اگر بنا بود اصول راهنمای یش استحق خود روش خوآموزد که می

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 

باید امور کشور خویش، پیش و در جریان و پس از پیروزی انقالب، می
معنای حقیقت و مصلحت و رابطه  قرار، رفع ابهام ازشد. بدینروش می

کند. همین شفافیت این دو، سازماندهی بر وفق اصول راهنما را میسر می
آورد: در صورتی که دولتی رفتار با دولت مالتاریا را نیز از ابهام بدر می

باشد، کار  بخواهیم که سازمان آن ترجمان اصول راهنمای انقالب ایران
و مردم ساالر کردن  تقل و آزاد کردن دولت از استبداد مالتاریاممکن مس

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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 تانقرار دارند. افغانس و پاکستان . در همسایگی ایران، دو کشور ترکیه5

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

. شدند که در قمار باخت، در هر دو کشور، نظامیان صاحب والیت مطلقه
 جا است:ها، جای بحث از دوتایشان، ایناز عامل

و تخریب و یا قدرت خارجی تهدید کننده که مستند  . عامل تروریسم533
 شد. و  تبعیض قائل شدن به سود نیروهای مسلح

ردمشدن به شبه م. توجیه کردن این تبعیض، به نام مصلحت و قانع 532
 ساالری.

ها می نگری، با های سیاسی و تحول آنوقتی، در سازماندهی سازمان     
شگفتی تمام، متوجه می شوی که عوامل دیگر، به این دو عامل تحویل می 

کنند. توضیح اینکه، هر سازمانی با قرار دادن خود )و با شوند و عمل می
با سازمانی یا با دولتی، به نام مصلحت، سازمان را  قرار گرفتن( در تضاد

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 

ده اند )قدیمی تر از همه مردم ساالری سومر و بعد مردم را از میان بر
که نازی ها بساط آن را  ساالری آتن و در قرن ما مردم ساالری آلمان

برچیدند(. بدین خاطر بود که وقتی در جریان جنگ احد، پیشنهاد شد که 
ا ب معین شود، قرآن« دیکتاتور»به رسم یونان و به نام مصلحت، یک 

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، 

 ...، مخالفت کردم.با استفاده از پوشش مصلحت کشور، نظام، اسالم و 
ساله و استبداد خیانت و جنایت و فساد پیشه مالتاریا، باید درسی  8جنگ 
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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 

ابزارهای قدرت  های سیاسیمداری شود و سازمان دولت و سازمان
بگردند. به لحاظ اهمیت حیاتی که دارد، باز و همچنان، خاطر نشان می 

 کنم که
 
به ایران حمله کرد بدان امید که ظرف چند روز کار ایران را  . صدام6

خبرنگار نیز دعوت کرده 3111بسازد و در اهواز، جشن پیروزی بگیرد. 
رش کنند. در پایان ششمین ماه جنگ بود که این جشن را به جهان گزا

کشور اسالمی(، حاضر بود متارکه را بپذیرد و کشورهای  8)پیشنهاد سران 
شود عرب پذیرفتند به ایران غرامت نیز بپردازند. آن سازماندهی که می

ارتش متالشی را بازسازی و به انجام این معجزه موفق کند، بر این اساس 
ها های انسان است. این توانائیتوانائی طرح و اجرا شد که سالح پیروز

حل، مردم یابند مگر وقتی انسان مستقل و آزاد است. پس، راهفعلیت نمی
ماه اول جنگ را با  3است. اگر اداره  ساالر کردن سازمان نیروهای مسلح

 زسال بعد مقایسه کنیم، به اهمیت تعیین کننده حذف تمرک 7اداره آن در 
بریم. این تجربه و فراوان قدرت در یک کانون، حتی در جنگ، پی می

 دهد:جا، این قاعده را به دست میها از این نوع در همهتجربه
آورند. و خصومت و جنگ وضعیت استثنائی بوجود نمی تضاد     

هرگاه رویاروئی با قشون متجاوز، خشونت زدائی باشد و بماند، 
چنان، عمل به حق است. بخصوص در بهترین روش، همهمچنان، 

تضاد و خصومت و جنگ است که نباید اجازه داد مصلحت از 
حقیقت جدا شود. زیرا بهترین روش اداره یک جنگ، در مقام 

زدائی، روش و هدف شدن حق است. جدا کردن روش از خشونت
آویز کند. بناگزیر، جنگ دستهدف، مصلحت را جانشین حق می

قرار، هر بار که گردد.. بدینرت محوری و قدرتمداری میقد
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شود، در واقع، مصلحت بیرون از حق سنجیده و جانشین حق می
 جوید. این قدرتمدار است که خودکامگی می

پس، سازماندهی سازگار با استقالل و آزادی، آن سازماندهی است که      
زدائی کردن تخریب را غیر بیگانگی مصلحت از حق و جایگزین خشونت

 ممکن بگرداند. چگونه؟ 
اند و رعایت جا پیشنهاد شدههائی که تا اینغیر از بکار بردن روش     

های دیگری را نیز باید ها و ضابطههائی که به شناخت آمدند، روشضابطه
 بکار برد: 

 
 اهنمامل است که اصل رانسان وقتی کا . دانستیم که استقالل قوه رهبری7

شود. بنابراین، پندار و گفتار و و هدف استقالل و آزادی می موازنه عدمی
کنند که زندگی آدمی عمل به کردار وقتی صفت مستقل و آزاد پیدا می

حقوق  خویش باشد. بنابراین، سازمان سیاسی در خور هدف استقالل و 
آن سازمان است که از عضو، غیر از عمل به حقوق خویش نخواهد  آزادی

و محیطی باشد که، در آن، هر عضو، آن را محیط مناسب برای عمل به 
 حقوق خویش بیابد. 

گفتم:  آورم که روزی در اجتماع فرماندهان سپاه پاسدارانبه یاد می     
مطمئن باشید هرگز از شما نخواهم خواست عملی بر خالف حق و قانون 

داند، باید بکنید. اما سازمان نیروئی که خود را در خدمت انقالب می
سازمانی باشد که نه عضو آن بتواند خالف حق و قانون عملی کند و نه 

های وهق هیچ مقامی بتواند آن را وسیله قدرتمداری کند. سازمانی که در آن،
که ترجمان حقوق مادی شوند، عالوه بر آنرهبری اعضاء مستقل و آزاد می

انسان است، باید بیانگر حقوق معنوی و محل عمل کردن به همه این دو 
ونی، بیرونی و نه به عذر تضاد در نوع حقوق باشد. بنابراین، نه به عذر تضاد

آورد که انسانی را از حقی از هیچ مصلحتی نباید ساخت و به اجرا در
قرار، سازمان باید محل تمرین عمل به حقوق حقوقش محروم کند. بدین



511 
 

و حقوق شهروندی او و یافتن کمال زندگی، زندگی در استقالال و  انسان
 بگردد. و  آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی

 
تواند ای میها چه نوع رابطهرهبری مستقل و آزاد با واقعیت. سازمانی با 8

 برقرار کند؟ 
هائی هستند که با عضویت در سازمان، آن ها انسان. یکی از واقعیت3/8

ها رهبری مستقل خود را از دست که این انسانآورند. برای آنرا پدید می
اعضاء و رهبری  ندهند و همواره بنابرحفظ استقالل و آزادی قوه رهبری

باید رابطه انسان با سازمان، رابطه انسان با وسیلهها باشد، سازمان آن
. آیدای باشد که به کار زیستن در استقالل و آزادی و رشد کردن می

کند که رابطه ثابت انسان رهبری کننده و سازمان وسیله ایجاب می
 . زیستن در استقالل و آزادی وسازماندهی نقد و تغیییر پذیر باشد

ای که نظام اجتماعیش باز و رشد کردن بر میزان عدالت در جامعه
 کند.شود، نقد و تغییر پذیری سازمان را ناگزیر میبازتر می

بنابراین، سازمان نباید فوق اعضا بگردد و مصلحتی بیگانه از حقوق     
سازمان مصلحت بیگانه  کهاعضاء را بسازد و به اجرا بگذارد. عالمت این

سازد، فوق انسان شدن سازمان ، میاز حقوق و استقالل و آزادی قوه رهبری
و آلت کردن انسان و رابطه تخریبی برقرار شدن میان سازمان با انسان است: 

شود. ممکن است کار به جائی جان و کار و شرف عضو از آن سازمان می
واجب  «برای اسالم»رساند و باختن آبرو و شرف را برسد که آقای خمینی 

 گرداند!
های غیر کند، انسان. واقعیت دومی که سازمان با آن رابطه برقرار می2/8

زییم و در همین جهان و پیش از عصر عضو هستند. در جهانی که ما می
ندگی در ز« پیش رفته»ما، یک قاعده عمومی توجیه کننده دخل و تصرف 

بود و هست. امروز، این مداخله، به نام حقوق بشر به عمل « عقب مانده»
گویند اصل برعدم مداخله در امور داخلی کشورها است مگر آید. میمی
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که دولت متجاوزی از روی قرار و قاعده و بطور مستمر، حقوق بشر این
به خود مداخله را « حق»، ازاین، به نام ترقیاتباع خود را نقض کند. پیش

اند. حال گر مداخله بودهتوجیه دادند. بطور مستمر، دین و ایدئولوژیمی
است: آیا یک سازمان سیاسی حق دارد به این اعتبار که آگاه پرسش این

است، جامعه و یا بخشی از آن را آلت رسیدن به هدفی کند که در سود آن 
ت اول این مطالعه یافته و دانستهجامعه است؟ پاسخ این پرسش را در قسم

شود و یا رابطه، ایم، رابطه دانا با نادان، یا از راه انتقال علم برقرار می
ای که، در آن، سازمان آلت باز و مردم شود. بنابراین، رابطهرابطه زور می

کند. شوند، زور را بر سازمان و جامعه حاکم و همه را آلت زور میآلت می
است، مقتضی خشونت زدائی گری شدهمایه مداخلهه دستای کآن قاعده

شود که یک سازمان زدائی آن روش عمومی میاست. بنابراین، خشونت
جا، مستقل و آزاد و مستقل و آزادی جوی باید در پیش بگیرد. از این

کنند. حقوق شهروندی و حقوق جامعه رابطه آلت باز و آلت را ایجاب نمی
جامعه و کارهای دیگری که در این مطالعه پیشنهاد شدهانتقال آگاهی به 

است: هربار که سازمان سیاسی روشی تخریبی رانقد اند، کار بایسته همین
سازد، با جامعه خود و با جامعه را غیر ممکن میکند و بکاربردن آنمی

و بهترین روش را بکار برده ای بروفق حقوق برقرار کردهجهانی رابطه
، کوششی موافق در مستقل و مثال، مبارزه موفق با تروریسم است. برای

 مستقل و آزاد است.  آزاد شدن یک جامعه و بخصوص پدید آمدن رهبری
گیرد، . واقعیت سومی که یک سازمان سیاسی با آن در رابطه قرار می1/8

جامعه جهانی است. دیدیم که محور نکردن قدرت خارجی در سیاست 
کنیم: جامعه جهانی خلی تا کجا مهم است. اینک رهنمود را کامل میدا

ای است که برای همه، رابطه، آن جامعهزیر سلطه –گر آزاد از روابط سلطه
همین است.  های حق با حق باشند. رابطه بر اصل موازنه عدمیها، رابطه

کشوری حقوق خود را بر حقوق کشورهای که حتی اگر هر توضیح این
ها مسلط های قوا و این رابطهها و رابطهدیگر مقدم بداند، بناگزیر، رابطه
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آورند. در نتیجه، در همه جای جهان، مصلحت و زیر سلطه را بوجود می
شود. از این گردد وخشونت روش میاز حق جدا و ترجمان زور می

توان بیرون آمد. ، نمینیز حقوق ملیوضعیت، با اصل تقدم مصالح ملی و 
ها با صاحب حقوق شمردن انسان در همه جای جهان و با برابری جامعه

 -توان از روابط مسلط در حقوق و با وظیفه را عمل کردن به حقوق ، می
 جا، زیر سلطه بیرون آمد. از این

کند، طه برقرار می. واقعیت دیگری که هر سازمان سیاسی با آن راب4/8
است. نوع برداشت از محیط زیست و بیشتر از آن، روشی  محیط زیست

شود، در سازماندهی یک سازمان اتخاذ می« مصالح روز»که به اقتضای 
سیاسی، نقش تعیین کننده دارد. برای مثال، این طرز فکر که انسان مسلط 

گری بر طبیعت، از اثرهایی که بر سلطهبر طبیعت است و بنا را گذاشتن بر 
است، ها، داشتههای سیاسی غرب و روش عمومی آنسازماندهی سازمان

های سیاسی را از راست راست تا این دو اثر هستند: الف. تمامی سازمان
داری سازگار گردانده و این چپ چپ با هدف و روش کار سرمایه
ها داشته است. ب. این سازمانسازگاری، اثر تعیین کننده بر سازماندهی 

که هر بار تخریب طبیعت است غیر از اینچون اصل بر سلطه بر طبیعت بوده
امری مشهود بوده، مصلحت جامعه جز و بلکه متضاد با  مصلحت طبیعت 

های دیگر که است. این مصلحت و مصلحتتلقی شده و مقدم گشته
های سیاسی که سازمان اندشوند، سبب شدهاجرا گذاشته میسنجیده و به

ها را بر سازماندهی و روش فعالیت خود حاکم تابعیت عمومی از مصلحت
های سیاسی این نقص عمومی را که رو است همه سازمانکنند. ازاین

عبارت باشد از بیگانگی سازماندهی با حقوق و یگانگی آن با مصلحت 
ابطه با طبیعت، زمان اند. در نتیجه، در ر)در واقع قدرت = زور(، پیدا کرده
 عمل، همیشه، کوتاه مدت است:

کند، زمان . واقعیت پنجمی که هر سازماندهی با آن رابطه برقرار می5/8
اند. داده« الساعهخلق»ها، صفت اجتماعی است. در کشور ما، به حزب
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آیند و وقتی قدرت بوجود می« مصالح روز»است که بنا بر علت نیز این
شوند. اما آیند، منحل میو یا بکار رسیدن به قدرت نمی بدان نیازی ندارد

در غرب نیز، امروز بیشتر از دیروزها، طول زمان نقش اول را در سازماندهی 
خاطر که مسائل حل های سیاسی پیدا کرده است. بدینهای سازمانو روش

شوند و هر سازمان سیاسی شوند بر هم افزوده مینشده و مسائلی که ایجاد می
کنند. های فوری را ایجاب میحلبیند که راهخود را با مسائلی رویارو می

ها از حقیقت )اندیشه از لحاظ زمان، دو امر سبب جدائی روزافزون سازمان
اند: الف. پدید آمدن راهنما( و تن دادن به تابعیت از متغیر مصلحت شده

ها ذاتی ایدئولوژیهای ها بهترین دلیل بر نقصها و بر هم افزودن آنمسئله
ها و ب. حاکمیت حل در محدوده ایدئولوژیاست. پیدا نشدن راه

ها در بیرون از حل جوئیپیداکردن مصلحت بیگانه از حقیقت، راه
است. های سیاسی، دست کم، قابل قبول کردهها را برای سازمانایدئولوژی

حل هر مسئله معنای یافتن راهبه «مهندسی اجتماعی»پیدا شدن اصطالح 
روش تجربه به اجرا گذاشتن، چنانکه در جریان اجرا، تصحیح را بهو آن

 پذیر باشد، فرآورده این دو عامل است.
حاضر، کوتاه مدت بر میان و دراز مدت حاکم است. زمان درحال     

است. اما یک سازمان سیاسی که بخواهد پیوستگی خود را از دست داده
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 

سخن دیگر، عمل به کند و ب. بتواند روش تجربی در پیش بگیرد. به
هنما را حقیقت )اصل و اندیشه راهنما( را بهترین روش بداند. و ج. اندیشه

، قابل انتقاد بداند و د. سازمان را وسیله و تغییر پذیر را بروفق موازنه عدمی
 بشمارد. 

 و هنوز واقعیت های دیگر و مهم وجود دارند:   
ای از روابط . هر جامعه ای، سازمان اجتماعی دارد که در آن، شبکه6/8

آورند. حال اگر، در د میهائی را بوجوبندیافقی و عمودی، گروه
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سازماندهی، بنا را بر پیروی از سازمان اجتماعی بدانیم، سازمان سیاسی یا 
کند و یا همان پیوندهای افقی های همسطح جایگاه پیدا میبندیدر گروه

های صنفی های نوع اول، اغلب سازمانیابد. سازمانو عمودی را می
که حزبی با مرام نوع دومند. با آنهای سیاسی، همواره از هستند. سازمان

لنینیسم بر پایه وجود طبقات و تضادشان با یکدیگر، سازمان  -مارکسیسم
یافت، اما لنین که مارکسیسم را مرام رسیدن به قدرت و بکاربردن قدرت می
ه را که به طبقه خود خائن و ب« روشنفکران بورژوا»گرداند، ناگزیر شد می

شوند ، رهبران ضرور برای سازماندهی پرولتاریا بگرداند. خادم می پرولتاریا
های اجتماعی بندیترکیبی از گروه های کمونیستجا، حزبدر همه

دهد که در ، از جمله در سوره عبس، رهنمودی میمختلف شدند. قرآن
است: سازماندهی یز بودهجریان تاریخ، هر بار، رعایت شده، موفقیت آم

یک سازمان سیاسی وقتی از تابعیت مصلحت )ساخت روابط اجتماعی( 
کند که الف. هدف برید و از حقیقت )اصل و اندیشه راهنما( پیروی می

زدائی کند و ب. سازماندهی خود را استقالل و آزادی و روشش را خشونت
های ز موقعیت جوئیچنان باشد که تنها کسانی به آن راه پیدا کنند که ا

 تر،قدرت، آزاد شده باشند. به سخن روشن اجتماعی و از ضد فرهنگ
 . فرهنگ استقالل و آزادی را در درون سازمان جانشین ضد فرهنگ7/8

بر مدار « فرهنگی»قدرت کند و الگوئی برای تحول جامعه از نظام و 
قدرت، به نظام و فرهنگی بر مدار استقالل و آزادی بگردد. سه علت از 

، یکی جذب شدن کامل در های شکست بزرگ احزاب کمونیستعلت
قدرت و حتی افراط در این جذب شدن و قدرت را هدف « ضد فرهنگ»

یت سیاسی کردن و دیگری، برمدار قدرت سازماندهی کردن و سومی، فعال
 اند. اینکغیر قابل تغییر شمردن و کردن سازمان بوده

 
ها یی که دانیم که سازمان سیاسی، پدیده تنهائی نیست. با واقعیت. می3

آورد. علت ای پدید میهایی که برنشمردیم، مجموعهبرشمردیم و واقعیت
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ها، های مختلف از دینی و سیاسی و غیر اینسازمان ازخودبیگانه شدن
تدریج، در این مجموعه جذب و، در آن، ادغام همین است که سازمان، به

شوند و چون ها هستند که سنجیده میاست همواره مصلحتشود. بدیهیمی
ترین مثال، کنند. سادهها را در مجموعه، جذب میروند، سازمانبکارمی

ده است. زن و شوهر، با عشق و قول و قرار، خانواده تشکیل یک خانوا
شوند. دهند. اما، بتدریج، در نظام خانوادگی جامعه جذب میتشکیل می

های گوناگونی ها و توجیهجریان جذب شدن، در جامعه شناسی، توضیح
ها را، همراه هائی نیز هستند که مجموعه واقعیتاست. اما سازمانیافته

آموزیم که هر ها، میاند. از مشاهده علمی این سازمانخود تغییر داده
ها رابطهسازمان سیاسی که بخواهد عامل تحول بگردد، باید با واقعیت

هائی برقرار کند که در این مطالعه، یک به یک، شناساندیم. خود نیز باید 
 چنان سازمان یابد که

اجرا کردن ها هستند، بکار بال. مصلحت، حتی وقتی مجموعه واقعیت333
حقیقت )اصل و اندیشه راهنما(، بنابراین، از خودبیگانه کردن آن نروند. 

 و
آمد، پیشاپیش، زنگ . سازمان، هر بار که خطر ازخود بیگانگی پیش332

هشدار را به صدا در آورد. از این جهت، سازمان سیاسی باید سازمانی 
دید آمد، عضوی پ همانند سازمان بدن پیدا کند. به ترتیبی که هر نقصی در

 مجموع بدن آن را حس کند و به رفع آن برخیزد. و
زدائی در جامعه، نه تنها کردن خشونت. ترک زورمداری و روش331

های دارد بلکه شتاب تحول واقعیتسازمان را از جذب شدن مصون می
دهد که خشونت زدائی غیر کند. بار دیگر توجه میاجتماعی را بیشتر می

کردن عدم خشونت موجب جذب نشدن در ت است. روشاز عدم خشون
هایی که نظام اجتماعی و محیط طبیعی سازمان سیاسی مجموعه واقعیت

در نظام اجتماعی هند جذب  که حزب کنگره هندشود. چنانهستند، نمی
 و ادغام شد و امروز هند یک قدرت اتمی نیز شده است. و
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های نژادی، قومی، ملی، جنسی، تمامی محدودیت . در سازماندهی334
گروهی را که با حقیقت )اصل و اندیشه راهنما( ناسازگار هستند و رعایت

اثر شود، ملغی و بیشان موجب جانشین حقیقت گشتن مصلحت میکردن
 بداند.
. در صورتی که بخواهد همواره الگو بماند، باید، در درون، از 335

زدائی و هدفی اش با اصل و اندیشه راهنما و خشونتسازگاری سازماندهی
است، مطمئن باشد که استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی

شود و، در جامعه، به صفت سازمان، نقد میسر می و این کار با جهاد اکبر
( و امام هاها و پیشنهاد راه حلها و نابسامانیجامعه )مشخص کردن کاستی

آن در رشد در استقالل و آزادی باشد. سازماندهی ازاین جهت که یک 
خواهد الگو بگردد، آن سازماندهی است که سازمان سیاسی را سازمان می

ای از استعدادهای رهبری و اصل و اندیشه راهنمای ترجمان مجموعه
 و هدف که استقالل و آزادی و ابداع و ابتکار و تعلیم و تربیت و انس

دوستی و هنرمندی به معنای حرکت دائمی به بیرون از مرزهای  ممکن و 
گرداند. این نوع یافتن و بسط دادن فرهنگ استقالل و آزادی، می

 کند که:سازماندهی ایجاب می
 

کنند، برداشته شوند. دیدیم که حدها که روابط قوا را ناگزیر می -31
نژادی و ... بر آن حاکم  هایسازماندهی باید چنان باشد که محدودیت

ها ای از واقعیتنشوند. پس یک سازمان سیاسی که نخواهد در مجموعه
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، 

های ق با مصلحتبا تمامی حدهائی مبارزه کند که موجب جانشینی حقو
ترین جا که این مبارزه مهماند. از آنشوند که در ساخت قدرت ایجاد شده

زدائی و کاری دائمی است، سازمان سیاسی براین اساس بخش از خشونت
ای باید بنا شود که، در عین نقد و تغییر پذیری، حیاتی دائمی و در مبارزه
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ایجاد کرده است و  دائمی با قدرت )= زور( و حدهائی است که قدرت
 کند.می

کنند و در های سیاسی پیدا میهای سازمانی که سازماناز جمله بیماری     
ایران شدیدتر است، حد گذاشتن میان عضو سازمان و غیر عضو است. 

های بزرگ را در های سیاسی عیبشود که سازماناغلب مشاهده می
حتی از عیب گرداندن حسن گیرند اما در دیگران، اعضای خود نادیده می

رفتاری را در پوشش مصلحتروی گردان نیستند. روشن است که این کج
که این مصلحت عین مفسدت است. دهند. غافل از آناندیشی انجام می

عیب جوئی در دیگری و بدتر از آن، حسن دیگری را عیب گرداندن، دردی 
های خود و عیب کند. اما چشم پوشیدن بر عیباز یک سازمان دوا نمی

کند. سازمان سیاسی تراشیدن برای دیگران، سازمان سیاسی را فاسد می
ها را ناگزیر های اعضاء را نیک بنماید و رفع آنباید چنان باشد که عیب

 کشد. گرائی در درون سازمان میبگرداند. وگرنه، کار به گروه
بیماری سازمانی ترین گرائی )فراکسیونیسم( را که رایجبیماری گروه     

اند. از دید حقیقت و مصلحت که ها است، مطالعه کردهدر همه جامعه
های درون سازمانی، بظاهر، یکدست نیستند. برخی بندیبنگری، گروه

گرا هستند. اما دقت را که بیشتر کنی، میای حقیقتگرا و پارهمصلحت
. ابزار استها حاصل تبدیل شدن حقیقت و مصلحت به بینی که گروه سازی

است که قدرت )= زور( حاکم بر روابط سازمان معنی دیگر این سخن این
کند. ها حدهائی هستند که حاکمیت قدرت تحمیل میبندیگشته و گروه

بر نزاع شخص با شخص و یا گروه با گروه « نزاع عقیدتی»تقدم 
 حقی است. زیرا ممکن نیست. چراکه حق اختالفهرگز دیده نشده
ها، است و هرگاه رعایت شود، جریان آزاد اندیشه از حقوق انسان

رو، بحث آزاد شود. ازاینسبب گذار دائمی از اختالف به اتحاد می
زدائی جریان گذار از اختالف به اتحاد در نظر را پرشتاب  و سانسور

ر این و آن موقعیت و...، نخست روی میکند. دربرابر، نزاع برسمی
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شود.  برای آن ساخته می« توجیه ایدئولوژیک»گاه، دهد و آن
آیند. سانسورزدائی و شفافسان پدید میها اینها و فرقهگرایش

تواند زیان نزاعگردانی و بحث آزاد، همراه با ایستادن برحق، می
 هائی از این نوع را به حداقل برساند.

کردن مصلحت شکل گرفتهمحلیک سازمان سیاسی بر اساس، بی اگر    
کشد که برداشت خاص ساختن از گرائی میباشد، وقتی کارش به گروه

حقیقت )اصل و اندیشه راهنما( و، اگر ممکن نشد، مصلحت سنجی، به 
دانیم که در مطالعه احزاب شود. میدنبال نزاع بر سر موقعیت، رویه می

فقیه، از پرسش جو از والیت مطلقهوو، در حال حاضر، در پرس کمونیست
و والیت فقیه  است: عیب در ایدئولوژیهای اصلی، یکی این پرسش بوده

پردازم. این پرسش، دورتر میاست و یا عیب در روش عمل به آن و این؟ به
شود، کنم که وقتی قدرت )= زور( مدار میمی جا خاطر نشاندر این

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 

و هدف استقالل و آزادی و برای بکاربردن روش قهرزدائی،  موازنه عدمی
شود. بنابراین، پیش از همه، باید باشد، در آن، قدرت مدار نمیساخته شده

و هدف و روش عمومی سازمان منطبق کرد.  سازماندهی را با اصل راهنما
 بخصوص که

 
حدهایی که میان سازمان و بیرون آن های درون سازمانی و بندی. گروه33

کشانند. پیش از آیند، به زودی کار را به خود و دیگر تخریبی میپدید می
باید اندیشه راهنما و هدف و روش و زبان سازمان را که چنین شود، میآن

از قدرت )= زور( زدود. سپس، سازماندهی را قدرت )= زور(زدائی کرد. 
نیست جز نوعی از رابطه میان جمعی از  دهد که سازمان هیچتوجه می

هائی که، در ها با واقعیتجویند و میان آنها که هدف مشترک میانسان
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دهند. این مجموع خود، محیط حیات و فعالیت سازمان را تشکیل می
ترین کار در شود. مشکل رابطه است که نباید گذاشت رابطه قوا

ناپذیرکردن در روابط قوا است. توضیح دادم که  سازماندهی، آن را جذب
توان سازمان را از جذب شدن در روابط قوا، حفظچسان در جنگ نیز می

کرد. اگر در یک سازمان سیاسی، قدرت )= زور( کاربرد پیدا نکرد، آن 
کند. بنابراین، در سازمان، از خود و دیگر تخریبی، مصونیت پیدا می

یب نشدن و تخریب نکردن باشد. پیش از این سازماندهی، اصل باید تخر
آید، شکل متناسب ، توضیح دادم وقتی سازمانی به قصد تخریب بوجود می

دانند که هنوز دانیم هنر یک فرمانده را آن میکند. میبا تخریب را پیدا می
تواند ابراز جنگ آغاز نشده به آن پایان دهد. این هنر را آن فرماندهی می

نیروی خود را نیک سازماندهی کرده باشد. از این دید که در آیه کند که 
شوی که مسلمانان طی قرون ( بنگری، از غفلتی در شگفت می111قرآنی )

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 

که پیش از تجاوز عراق به ایران، از آن آگاه بودیم و بسیار  یادآور شوم
کوشیدیم آقای خمینی را با اجرای تدابیری موافق کنیم که جرأت تجاوز 

کس به ایران حمله ستاندند. اما او، اصرار ورزید که هیچرا از متجاوز می
نخواهدکرد. تجاوز عراق اختراع نظامیان، به قصد جلوگیری از حضور 

یان در ارتش، است. بعد از شروع جنگ، تدابیر را، در حد امکان، روحان
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، 

است: غیر ممکن کردن پیروزی از رو، تدبیر عمومی اینموافقت کرد. به هر
ه توسل به زور. اگر یک قدرت از بکار بردن زور بیشتر بترسد تا بکار را

توان یک کند. اما چگونه مینبردن آن، جرأت بکار بردنش را پیدا نمی
قدرت را از بکار بردن زور بیشتر از بکارنبردن آن ترساند؟ موازنه تسلیحاتی 

ل این شناسیم و حاصهای شمارناپذیر آن را میقرن بیستم و ویرانگری
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حل راه ،بینیم. بنابراین، موازنه تسلیحاتی و تعادل وحشتموازنه را نیز می
نبود، یک جنگ دائمی بسیار ویرانگر بود. سازماندهی دیگری بایسته بود 

 و بایسته است:
. تجاوزگر )خواه یک قدرت خارجی و با نیروی نظامی و یا دولتی 3/33

سازمانی سیاسی با مخالفان خود( اگر بداند که اختیار  با مخالفان خود و یا
پایان دادن به خصومت در دست مورد متجاوز است، ترس از شروع تجاوز 

عبور از »کرد و دست به تجاوز نخواهد زد. امروز که بر او غلبه خواهد
ها، بینید که در نظر آنخوانید، میآقای هاشمی رفسنجانی را می« بحران

، همراه با قلع و قمع ، در برکنار کردن رئیس جمهوری61د کودتای خردا
دانستند او و یاران او و نسل انقالب پذیرد. اگر میها، پایان میاعتراض

ها نیستند که معین تجربه را رها نخواهند کرد و زمان پایان مبارزه را آن
شد. اگر ن بدان میآمدهایش، مانع از دست زدکنند، ترس از کودتا و پیمی

به او دادم، گوش داده یعنی مطمئن  به هشداری که توسط عرفات صدام
بود که اختیار پایان دادن جنگ دیگر با او نیست، از دست زدن به شده 

است که سازماندهی با زندگی و ترسید. بنابراین، کار اول اینتجاوز می
دا کند آن را پی سهمگین تناسب داشته باشد و توانائیمبارزه زیر ضربات 

کند. کند، او معین میکه زمان پایان خصومتی را که زورپرست تحمیل می
 و   

که متجاوز از تجاوز بترسد، تکیه را بر مسابقه تسلیحاتی . برای این2/33
باید  رشدنباید گذاشت، بلکه بر انسان و دانش او و سبقت گرفتن در 

های اسالمی مسخ شده، همین که در جامعه گذاشت. آموزش بزرگ قرآن
است. به این دلیل ساده که اگر بنا را بر مسابقه تسلیحاتی بگذاریم، تن به 

ایم. افزون بر این، در جنگ، اسلحه و جنگ اظهار نشده و پرهزینه داده
پایان دادن به جنگ با کسی میروند. بنابراین، اختیار مهمات از بین می

انسانی و علمی و فنی و اقتصادی تجدید تسلیحات را داشته  شود که توانائی
ها است که اگر ملتی پیدا کرد، هیچ قدرتی هوس باشد. پس این توانائی
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باید چنان سازمان کند. یک سازمان سیاسی نیز میتجاوز به او را پیدا نمی
ها و فرارفتن از مرزهای توانائی تولید اندیشه و ابتکار راه حلیابد که 

زند، این سازمان است. باشد. سازمانی که حرف آخر را میممکن را داشته
ای به رشد اعضای خود باید اولویت اول رو است که هر سازمان زندهازاین

 را بدهد.
را پیدا کند، باید سازماندهی  باال که جامعه دو توانائی. برای آن1/33

جامعه از لحاظ دفاعی چنان باشد که دشمن بداند شروع جنگ تا زمانی 
تواند ادامه پیدا کند. از این نظر که که شروع کننده شکست نخورده، می

ها را ضعف نزدیک به مطلق می یابیم. نگریم، آنهای سیاسی میدر سازمان
ها، حیات واقعیشان نیز پایان میری آنزیرا، با غلبه قدرت متجاوز بر رهب

باشد و اعضای سازمان  در صورتی که اصل بر تعمیم امامتپذیرد. 
ها زنده چنان تعلیم و تربیت پیدا کنند که تا وقتی یک تن از آن

است، حیات بارور سازمان ادامه دارد، هیچ قدرتی به خود یارای 
 جا است که اصل راهنمادهد. از اینرا نمیتجاوز به چنین سازمانی 

کردن یک انسان و یک سازمان، نقش اول را پیدا در شکست ناپذیر
 کند.می
است که . در تاریخ گذشته ایران و تاریخ معاصر جهان، بسیار شده4/33

است که قشونی است. بسیار شدهقشون مهاجم جذب قوای مورد هجوم شده
است. انجام مأموریت خویش، عامل تحول در جامعه خود شده پس از

قوای مهاجم به جامعه اسالمی، قوای مهاجم به انقالب فرانسه و قوای 
اند و های خود شدهمهاجم به ایران، یا باز گشته و عامل تحول در جامعه

اند. همین امر در رابطه با سازمانیا جذب قوا و یا جامعه تحت هجوم گشته
است. داشتن فرهنگ برتر یک عامل  سیاسی نیز فراوان روی دادههای 

 8به استناد دو نوع رفتار قوای عراق در جریان جنگ  –بزرگ است. اما 
زدائی، خویشتن را اظهار کند، مهاجم اگر فرهنگ برتر در خشونت -ساله 

گیرد. بنابراین، سازماندهی که متجاوز را از در معرض جذب شدن قرار می
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تواند مهاجمان را نیز از دهی است که میدارد، آن سازمانز باز میتجاو
شود از، الف. بندگی زور آزاد کند. روش را که ملموس کنیم عبارت می

سازمان سیاسی نباید بنا را بر دشمنی با غیر خود، حتی دشمن متجاوز 
بشود. ب. ، باید رها بگذارد. پس آن سازماندهی که بر پایه تضاد

سازماندهی باید در عین حال، بسته و باز باشد: بسته به روی زورپرست و 
های خود را جبران کند است که کردهآن را یافته باز به روی کسی که توانائی

 -که سازمانی این توانائی را پیدا کند،و از بندگی زور آزاد شود. برای این
 بداند که:باید  -که بغایت سخت است

تر از استقالل و آزادی نیست. یک سازمان . هیچ سالحی اثربخش5/33
ها تمرین بکار انداختن مستقل و آزاد، سازمانی که، در آن، انسان
کنند، بیشترین جاذبه را بر استعدادهای خویش را در استقالل و آزادی می

وله را مردم ایران، خود، به برگلدارد. درس پیروزی گل قوای زورپرستان
بینی های اعتراضی این ایام که بنگری، میاند. در جنبشجهانیان آموخته

است. حال اگر پیشاروی شعار آزادی جای شعارهای زورپرستانه را گرفته
که افراد سازمان ترور و سرکوب، رفتارها نیز مستقل و آزاد بگردند، چنان

ش کنندگان را دوستان خویش مأمور سرکوب، در فطرت خویش، جنب
توان مطمئن شد که تحول ایران به سوی مردم ساالری، وارد بیابند، می

قرار، هر اندازه استقالل و آزادی، در است. بدینمرحله بدون بازگشت شده
 یک سازمان، بیشتر، ترس زورپرستان از آن افزونتر.

باید آن را بنابراین، هر متجاوزی . زور در طبیعت وجود ندارد. 6/33
کند طور حساب میایجاد کند تا بتواند بکاربرد. هر متجاوزی این

که پس از مسلط شدن، عالوه بر گرفتن منابع و نیروهای الزم برای 
را به استخدام خویش در  زیر سلطه تجدید زور، نیروهای محرکه

باشد و های باال را داشتهتوانائیای آورد. در صورتی که جامعهمی
بتواند میزان و شتاب انحالل قوای مهاجم را از میزان و سرعت 

تواند متجاوز را از کرده خود پشیمان تجدید آن بیشتر کند، می
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ای که بخواهد در استقالل زندگی . بنابراین، سازماندهی جامعهبگرداند
که خود را فعال کند. از باید چنان باشد که تمامی نیروهای محرکند، می

ای نیرو بستاند. در حقیقت، تا تواند ذرهای، هیچ قدرتی نمیچنین جامعه
ای نظامی نامساعد با فعالیت نیروهای محرکه خود پیدا نکند وقتی جامعه

و رهبرانش بر عالئم میل شدید به تخریب نیروهای محرکه را بروز ندهند، 
کند. به ایران بعد از انقالب و میهیچ قدرت خارجی یارای تجاوز پیدا ن

عالئمی که رهبران آن از میل مهار نکردنی خود به تخریب نیروهای محرکه 
)این عالئم: به جای مغزها، بازوها را فعال کنید، تقدیس خشونت، 

، رفتن به استقبال محاصره اقتصادی، متالشی کردن ارتش، گروگانگیری
ها، های سیاسی، تهدید و تحدید آزادیمبارزه با گروهروش کردن قهر در 

حل مسائل قومی و ... و حتی دینی کردن، فراراندن مغزها و خشونت را راه
ها، تجاوزها به حقوق بشر و انکار حقوق شهروندی ایرانیان، بهسرمایه

دادند، باز بنگرید تا ها و ...( بروز میگذاریکردن سرمایهشدت ناامن
ساز تجاوز عراق به ایران شدند. بهررو، آن زمینه وید زورپرستانمطمئن ش

کند، آن سازمان سازمان سیاسی که زورپرست را از بکاربردن زور مأیوس می
کند و نیروهای است که نیروهای محرکه خویش را به تمامه، فعال می

استقالل و آزادی، محرکه بیرون از خود را نیز با خود، در برخورداری از 
کند. و هنوز یک سازمان سیاسی که تمامی اعضای آن الگوهای همسو می

است این راه ایم. بدیهیاصل و اندیشه راهنما و فعال باشند، پیدا نکرده
بسیار طوالنی است اما همان راهی است که باید رفت و به هدف رسید. از 

 جا باید شروع کرد:این
تخریب که  سازمان سیاسی در مدار بسته. اگر یک ملت و یک 7/33

کند نیفتد، به سخن دیگر، الف. اگر بر روش خود که متجاوز تحمیل می
روش تجربی است، ادامه دهد و ب. اگر واقعیتزدائی و رشد بهخشونت

 ها موجود در محیط اجتماعی و طبعی را با تجاوز ناسازگار کند، توانائی
شود است. یادآور میدیگری را، در ترساندن متجاوز از تجاوز، پیدا کرده
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های اول حمله عراق به ایران و نیز در تجاوز مالتاریا به نیروهای که در ماه
هوادار برخورداری ایرانیان از استقالل و آزادی، این رهنمود با موفقیت 

بکاررفته بود، احتمال  قرار، اگر از روز نخست این رهنمودبکاررفت. بدین
که ایران استبداد بعد از انقالب را به خود نبیند، نزدیک به صد درصد آن
 شد.می
توان به دست آورد، یکی های بس تعیین کننده که می. از توانایی8/33

زندگی در روشنائی و بیرون آوردن متجاوز از ابهام است. دیدیم که بدون 
ن آن را اندیشید و به انجام آن تصمیم توامشروعیت دادن به عملی، نمی

شوند و از نور میدر ظلمات پنهان می رو است که زورپرستانگرفت. ازاین
ترسند. پس اگر به نور توضیح، ابهام را بزدائی، در دم دو نتیجه را به دست 

ن، داند که حق با او است. بنابرایآوری: الف. مورد تجاوز از آغاز میمی
است. داند که دستش رو شدهکند بر استقامت و ب. متجاوز میعزم می

 کند. اگر از این دید به تجاوز رژیم صدامبنابراین، زمان به زیانش کار می
بینی به همان نسبت که از روشنایی بهار انقالب به به ایران بنگری، می

ایم. اگر تجاوز نیز آماده کردهایم، زمینه را برای مداری رفتهتاریکی قدرت
سانسورها نباشند و یک جامعه و یا یک سازمان سیاسی به حق عمل کند 

ای و جهانی خود، های منطقهو از حق دفاع کند و در جامعه خود و محیط
وضعیت خویش را شفاف کند، هیچ متجاوزی خطر تجاوز را نخواهد 

 ئی، با شکست تاریکیداند که جنگ تاریکی با روشناپذیرفت. زیرا می
قرار، نه تنها یک سازمان سیاسی باید در اصل و اندیشه پذیرد. بدینپایان می

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 

، از ابهام بیرون گرفت، بالدرنگگروه و هر سازمان در رابطه با آن قرار
 25شود که به یمن همین روش بود که آقای خمینی، در آید. یادآور می

میلیون بگویند  15کامل در روشنائی قرار گرفت وقتی گفت: خرداد، بطور
به همکاری خود »گویم نه و آن روز که آقای رجوی و گروهش بله من می
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وشتند: دنیا، گفتند و ن، وسائل ارتباط جمعی «با آقای بنی صدر پایان دادند
 است.را کرده است که رجوی قصد رفتن به بغدادعلت آن

بسیار کارآمد دیگر، یگانگی با وجدان جامعه ملی و جامعه  . توانائی3/33
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 

تواند شود و کسی چون او مییگانگی بجوید، تجاوز به او بسیار مشکل می
)= زور( بزرگ پیروز شود. ایران از تجاوز خارجی مصونیت های بر قدرت

داشت تا وقتی وجدان جهانی جامعه ایرانی پس از انقالب را مستقل و آزاد 
کرد. از زمانی مصونیت را از دست داد که صفت مستقل و آزاد تصور می

ساله، تا وقتی جنگ دفاع از حقوق  8را از کف داد. در جریان جنگ 
با جامعه خود و با وجدان جهانی یگانگی داشت. همین  خود بود، رهبری

به صلح شد. اما بتدریج  دادن صدامیگانگی از اسباب شکست تجاوز و تن
رفت و جنگ دیگر از دفاع از حقوق نبود، این ایران که یگانگی از میان

ا سرربود که به انزوا در آمد و این آقای خمینی بود که ناگزیر شد جام زهر 
ای باشد کشد. بنابراین، سازماندهی موفق آن سازماندهی است که وسیله

در سطح جامعه ملی و در سطح  برای یگانگی جستن با وجدان همگانی
حال که منتقد این وجدان است برای پرکردن آن از جامعه جهانی. در همان

 ین سازماندهی، های زور.  احقوق و خالی کردنش از فرآورده
بدهد چون  . از آن نوع سازماندهی است که به اعضای خود توانائی31/33

ماهی در آب، در جامعه سیر کنند و بتوانند جامعه را به حرکت همگانی در 
اند، تا های موجود، از آن جا که بر مدار قدرت شکل گرفتهآورند. سازمان

توانند عمل کنند. در نتیجه جمهور مردم به وقتی خود مدار نشوند، نمی
توانند فعال کنند. حال آنهای سیاسی دیگر را نیز نمیجای خود، سازمان

که سازماندهی موفق آن سازماندهی است که به یک سازمان سیاسی توانائی 
طور که یک بدهد همگان را در جهت هدف، به حرکت در آورند. همان

تمامی جامعه را در برابر متجاوز به حرکت در آن نیروی مسلحی که بتواند 
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کند، هر سازمان سیاسی که بتواند آورد، دشمن را از فکر تجاوز منصرف می
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، 

یم و تربیت افراد، قصد باید ایجاد سازمانی با این در سازماندهی و تعل
 ظرفیت و توانائی باشد. 

ر است که اگ . محروم کردن متجاوز از اسباب تجاوز نیز، توانائی33/33
تواند مطمئن بشود که هیچ متجاوزی خیال تجاوز به او ملتی پیدا کرد، می

شان، ضعفجاوز، و مهمترینرا به خاطر خطور نخواهد داد. از اسباب ت
ها هستند. هر کس ضعفی بروز بدهد، دشمن آن ضعف را سالحی برای 

کند. هر ملتی که ضعیف باشد، سالح تجاوز به او، ضعف تجاوز خود می
قرار، مأیوس کردن متجاوز از تجاوز، به از ضعف به قوت او است. بدین

های جامعه را بیشتر کوشد ضعفرفتن است. از بد اقبالی، هر استبدادی می
های کند تا اساس خود را استوار و عمر خویش را طوالنی کند. در سازمان

کنند. های اعضای سازمان را دستمایه میها ضعفسیاسی نیز، رهبری
کس بنابراین، سازماندهی بایسته آن سازماندهی است که، در آن، هیچ

 بگردد برایضعف دیگری را دستمایه نکند و محیط سازمانی محیطی 
ت ، از ساقه شکننده به درخرفتن از ضعف به قوت و به تعبیر رسای قرآن

سوره انفال، جامعه را  61تنومند و بارور بدل شود. آموزش قرآن، در آیه 
که دشمنان شناخته شده، هم نه تنها برای آنخواند. آنبه آمادگی دائمی می

 ناخته نیز:از جنگ بترسند، بلکه دشمنانی ناش
توانید و اسبان آماده سواری فراهم و آماده هر اندازه قوه که می»     

کنید تا بدانها دشمن خدا و دشمن شما و غیر این دشمنان که شما 
شناسدشان وحشت کنند. و آنچه انفاق شناسیدشان و خدا مینمی
شود و به شما هرگز ستم کنید در راه خدا، به شما برگردانده میمی

 «شود.نمی
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این آمادگی دائمی، نیاز به قوه و  قوه نیاز به برتری در علم و فن و      
شوند. بنگرید های بسیار خاطرنشان میهای دیگری دارد که در آیهآمادگی

ایجاد »شود اگر این آموزش را در و انسان چقدر بزرگ می ستم به قرآن
 از خود بیگانه کنیم! « حرکت قسری»و « وحشت از راه ترور

 
های پایانی قرن که است که به آن پرسش بپردازیم که در سال. وقت آن32

 -شود: عیب در مارکسیسمجا تکرار میرسد، در همهدارد به آخر می
لنینیسم بود یا در روش بکار بردن آن؟ عیب در فقه است یا در والیت فقیه 

 و یا در روش بکار بردن آن؟
ای بود که، در آن، انسان جامعیت و هدف مارکسیسم رسیدن به جامعه     

جست. این هدف، اندیشه راهنما و روش درخور آزادی خویش را باز می
زدائی است. طلبید. روش درخور با این هدف، خشونتبا خود را می

زدائی )از راه دیالکتیک تحول اجتماعی، در واقع، سیر جدالی خشنوت
شیدن به دیکتاتوری بورژوازی و انحالل طبقات( بود. اما زور و پایان بخ

آید. خشونت در طبیعت وجود ندارد. به اراده و از رهگذر رابطه بوجود می
ها بدانیم، به هدفی که جامعه آزاد و نیز، اگر خشونت را ذاتی حیات پدیده

شونت رسیم. اگر خاز روابط طبقاتی و جامعیت پیدا کردن انسان است، نمی
ها ندانیم، نقص در روش، از نقص در اندیشه راهنما را ذاتی حیات پدیده

است. به این دلیل ساده که اگر اندیشه راهنما نقد پذیر و به یمن مایه گرفته
های بود، آن نوع سازماندهی و روشی که حزب روش تجربی قابل اصالح

گشت. وقتی اندیشه راهنما قالب غیر ممکن می در پیش گرفتند، کمونیست
شود، غیر قابل تغییری است و روش نیز به قالب ریختن انسان به زور می

شوند و به آن هدف نیز نمیاندیشه راهنما و روش انتقاد و اصالح پذیر نمی
رو است که روش عمومی سازمان انقالبی، عمل به توان رسید. ازاین

شود و از مرام، متروک می ی که عمل به ایدئولوژیشود. تا جائمصلحت می
در عمل، لنین قدرت را هدف کرد و لینیسم را اسمی بیش نمی ماند. 
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 الینیسم، استبر مارکسیسم افزود. درجریان استقرار استبداد فراگیر
لنینیسم  –شود( بر مارکسیسم تنها از راه حذف حل می )=تضاد
، کاسترویسم، برآن افزوده و در کوبا شد. در چین، مائوئیسمافزوده

، نخست مارکسیسم و پا به پای سان بود که نظر مارکسشدند. بدین
از  ان قدرت توتالیترشد، در بیایجاد قدرتی که متمرکز و بزرگ می

 خود بیگانه شد.
فقیه، تکرار همان تجربه است. در حقیقت، والیت فقیه  والیت مطلقه     

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 

گرائی جانشین کردن و مصلحت اسالم را با خشونت زدائیقدرت، خشونت
جانشین حق کردن و عمل به مصلحت )پوشش زورمداری( را جانشین 

توانیم قاعدهعمل به حق کردن است. با دانستن چرائی شکست تجربه، می
 ای را به دست بدهیم:

ذیرپ زدائی و تجربی، بنابراین، انتقاد و اصالحهر بار روش خشونت     
است، نقص در روش، اگر است و اندیشه راهنما نیز انتقاد و اصالح پذیر

هم از اندیشه راهنما باشد، هم در روش و هم در اندیشه راهنما رفع شدنی
شود که استقالل و آزادی هدف میاست. اما تنها وقتی روش تجربی می

کند و باید به شود. اگر روش تجربی نبود و احکامی بود که زور صادر می
 شد. زور اجرا کرد، عیب از اندیشه راهنما و هدف می

های کنند: سازمانهای سیاسی دو نوع بیشتر پیدا نمیقرار، سازمانبدین     
های استقالل کنند و سازمانقدرت )= زور( مدار که خشونت را روش می

و  خشونت مدار که بسته به درجه تمایل به استقالل و آزادی، عدمو آزادی
های نوع اول، سازماندهی کنند. در سازمانزدائی را روش مییا خشونت

شود و قدرت را هدف و روش میاست که مصلحت جانشین حق میچنان
های نوع دوم، هر حقی روش خویش است. بنابراین، کند. در سازمان
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سازماندهی سازگار با عمل به حق، آن سازماندهی است که در آن، جانشین 
 ق کردن مصلحت، محل عمل پیدا نکند.  ح
  

 ها از دیدگاه حق و مصلحت:محک
باشند. ای میها و هر پدیده زنده. حقوق هستند که ذاتی انسان3/32

بنابراین، مصلحت ساخته قدرت و پرده فریب است برای جانشین کردن 
حق با ناحق. بنابراین، نفس بیگانه کردن مصلحت از حق، زورمداری و 

 فاسد شدن سازمان است. در حقیقت؛ گویای
جا که قدرت و مصلحت، از خود هستی ندارند، اگر . از آن2/32

های سازمان سازماندهی تنظیم رابطه با قدرت نباشد، همواره، فعالیت
شوند که از خود هستی )حقوق( دارند. وقتی فعالیت عملی از اعمالی می

 ( مصلحت از آنوق انساناین نوع شد )مثل فعالیت علمی، یا مطالبه حق
 شود؛ شود و بهترین روش آن میجدا نمی

و در اندیشه راهنما و هدف و وسیله آن  . اگر در سازمان تضاد1/32
کند. حق کردن مصلحت پیدا نمیتناقض نباشد، سازمان نیاز به جانشین

سالمت یک سازمان های محل کردن مصلحت از ضابطهبنابراین، بی
 است؛ سیاسی و غیر آن

کند، در بکار بردن زور، . سازمانی که استقالل و آزادی را هدف می4/32
شود و در برابر خشونت زورمداران، به نام مصلحت، خشونتپیشقدم نمی

زدائی را با خشونت و یا عدم خشونت به معنای تسلیم خشونت زورپرست 
 کند. شدن، جانشین نمی

گویاترین عالمت شفافیت یک سازمان، یگانگی روش و هدف و . 5/32
 بیان شدن هدف در روش و ترجمان استقالل و آزادی شدن هر عمل است؛

که در سازمان، به سود رهبری و این و آن و بسود سازمان، . پیش از آن6/32
یرا زآید، باید که مصلحت جانشین قدرت )= زور( بگردد. تبعیض در کار
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سنجد و به زیانی که حقی بسود مصلحتی که قدرت میاین تبعیض 
 ؛ که حیاتمند است، تبعیض نخست و مادر است

جا و در هر زمان و در هر اوضاع که یک سازمان در همه. عالمت این7/32
کند، عمل کردن به حق، و روش و هدف را رها نمی و احوال، اصل راهنما

گون، است. پس اگر قانونی را در شرائط جنگ در اوضاع و احوال گونا
 است، نقص در قانون اساسی است؛ کرد و آن قانون اساسینتوان اجرا

محل شدن مصلحت، سازمان سیاسی را از مجموعه دادن با . بی8/32
مداران و مداری با قدرت دارد. مانع از سازش در قدرتباز می زورپرستان

 شود؛ حافظ یگانگی سازمان با وجدان عمومی ملی و جهانی می
ساالری شورائی را در سازمان محل شدن مصلحت نه تنها مردم. بی3/32

دهد کند، بلکه به سازمان امکان میممکن و اعضای سازمان را فعال می
 جمهور مردم را، بخاطر بازیافت استقالل و آزادی است، بر انگیزد؛

طور که جدا کردن مصلحت از حق و حاکم کردن آن برحق، . همان31/32
محل شدن مصلحت  نامحدود شدن محدودشدن در بکاربردن زوراست، بی
 فضای اندیشه و عمل سازمان است؛ 

قرار، توان کرد. بدین. با بکاربردن زور، جز ویرانگری نمی33/32
ندار و اکی پمصلحت فوق حق انگاشتن و بر حق حاکم کردن گزارشگر پ

ها کودکان خود گفتار و کردار سازمان از زور ویرانگر است. اگر خانواده
آورند که زور نگویند و نشوند و مصلحت را نسازند و را چنان بار می

جانشین حق نکنند، میزان خشونت و ویرانگری در جهان به صفر میل می
 دیم. وکرکرد و جهانی با اوصافی نزدیک به اوصاف بهشت پیدا می

است که تمامی حقوق جا که کمال زندگی آن فعالیت حیاتی. از آن32/32
های موجود زنده فعال شوند و و فضل آیند و تمامی استعدادهاعمل دربه

رشد کنند، تکلیف، اگر عمل به حق نباشد، حکم زور است. بنابراین، اگر 
تواند بیرون از حق سنجیده و وظیفه عمل به حق شود، مصلحت نمی

 جانشین حق بگردد. 
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شدند که رسیدند، درپی آن میها که به سن تکلیف میو اگر انسان   
دانستند ها را عمل به این حقوق میحقوق خود را بشناسند و تکلیف

آمدند و ای پدید نمیزیر سلطه –کردند، روابط مسلط و می
میطه با قدرت محل پیدا نمصلحت بمثابه بهترین روش تنظیم راب

 کرد.
بینید که اگر بخواهیم آن جهان دیگر را بسازیم، اصل می     

ها را در ، اندیشه راهنما و بیان استقالل و آزادی و روشراهنما
 توانیم.اختیار داریم. اگر برخیزیم و استقامت کنیم، می

 
از خدمت . سازماندهی از رهگذر خارج کردن علم 33

 قدرت و روش رشد در استقالل و آزادی کردن آن:
 
رهند. جریان رها شدن از بند مدار بسته، می . دانشها از بند مدار بسته3

های سازمانهای جریان مرگ ایدئولوژیها نیز شد. چراکه ایدئولوژیها که مرام
« علمی»کردند، زندانی میای که انسان را در آن سیاسی بودند، مدار بسته

گفتند علم و فن را به خواندند. استبدادهای فراگیر قرن بیستم نمیمی
گفتند مرامشان علم است. مدار علم نیز بسته اند، میخدمت قدرت درآورده

 و امکان فریب و بکاربردن زبان فریب تا بخواهی  زیاد بود.
و جامعه شناسی  اینک، در فیزیک و شیمی و ریاضی و در فلسفه    
ها، از جمله پسامتافیزیک و پساسکوالریسم و پسامدرنیته و «پسا)»

شوند. هنوز تا فهم موازنه پسالیبرالیسم و پسامارکسیسم و...(، مدارها باز می
و کاربردن دادن به آن، راه باقی است اما دانش از بند مداربسته  عدمی
هنوز علم در خدمت قدرت است. هرگاه بخواهد است. باوجود این، رهیده

از این بند برهد و به خدمت رشد انسان، در استقالل و آزادی، درآید تا 
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های سیاسی بتوانند هدف و روش را استقالل و آزادی سازمان
 است:بگردانند،کارهای زیر بایسته

 وداین، مرامهائی نیز عنوانعلم را مرام نیز کردند. باوج . پوزیتویستها333
شود و حاصل بخودگرفتند. اینک که مدار علم دارد باز می« ضد علمی»

و نازیسم و  داری و استالینیسممرام کردن علم، استبدادهای فراگیر سرمایه
توان گفت: گرفتند، میمشروعیت می« ترقی»هائی شد که از دیکتاتوری

رسیدن »و وسیله  های قدرتای از مؤلفههرگاه علم مرام بگردد، یعنی مؤلفه
بشود، استبداد خشونت « به قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن قدرت

یان م زیر سلطه –کند. چه در برقرارکردن رابطه مسلط گستری را مستقر می
طه استبدادیان بر دولت و چه در یک سازمان، میان ها و چه در سلجامعه

 عالم و جاهل و رهبران و اعضاء. 
قرار، اندیشه راهنمای سازمان سیاسی که استقالل و آزادی بدین     

دارد و باید مدار اندیشه و عمل انسان را باز نگاهکند، میرا روش می
حقوق دربردارنده حقوق او بعنوان انسان و بعنوان شهروند و 

جامعه و طبیعت و روش زیست در رابطه حق با حق با همه جهانیان 
دهد و با زیندگان و طبیعت باشد. مدار باز عقل به سازمان امکان می

 علم و فن را روش بگرداند.
دهد مدار خویش را تا بیکران هستی، به عقل امکان می . موازنه عدمی332

اندیشه راهنمائی ترجمان موازنه عدمی باشد، قابل از  بازنگاه دارد. هرگاه
شود. چراکه قدرت محوری و کردن در بیان قدرت نمیخودبیگانه

دارد و موازنه عدمی بازترین مدار است. بدین قدرتمداری نیاز به مدار بسته
ها برای تعیین صحت یک اندیشه راهنما، کارآترین محکقرار، 

. اندیشه راهنمای استقالل و آزادی، استیگانگی ناپذیری آنازخودب
 است:در چند تجربه، به این محک آزموده شده

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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« قیهاسالم والیت ف»و « فقه فیضیه»استبدادیان به قدرت ناممکن بود، 
 روی آوردند؛

در تجربه شورای ملی مقاومت، ازخودبیگانه کردن اصول استقالل و ● 
تعریف شده  آزادی و عدم هژمونی که، در میثاق، بر وفق موازنه عدمی

و قدرت گر قدرتمداری بودند، تن به ازخودبیگانگی ندادند و توجیه
 محوری نشدند. و

و اندیشه راهنمائی که بیان  از آن پس نیز، کسی نتوانست موازنه عدمی● 
استقالل و آزادی است را وسیله توجیه نزاع برسر قدرت و توجیه اختالف 

بریدن، از جمع، بریدن از آن موازنه و این اندیشه و جدائی کند. 
  راهنما شد.

ها، صیقل آمیز امتحانار، با وجود گذراندن موفقیتقربدین    
توان گفت: اندیشه شدن اندیشه راهنما به یمن نقدپذیری، می

راهنمائی که بیان استقالل و آزادی است، آن اندیشه راهنمائی است 
که با بکاربردن علم و فن بمثابه روش سازگار و راهبر انسان و 

 کنند. که انسانها ایجاد میسازمانهائی به رشد در علم و فن است 
 
که علمی که غافل از این . قرن بیستم، قرن بکاربردن علم برضد دین شد.2

 که در آلمانگردد. چنانشود، خود ضد علم و مانع رشد خویش میمرام می
« علمی»و استالین، نه تنها رشد علمی حق نداشت  و روسیه دوران هیتلر

آمد و را حتی نقد کند که مرام شده بود، بلکه چون به خدمت قدرت درمی
آوردهای علمی گشت: دستناپذیر، بنابراین، رشدناپذیر میشد، نقدمرام می

سرمایهشدند. در حال حاضر نیز، می و فنی ناسازگار با قدرت، سانسور
یابد، همچنان سانسور میداری هر دانش و فنی را که باخود سازگار نمی

 کند .
ضد یافتن و ضد ساختن و ضد « ضدزدگی»است که راستی این      

تراشیدن و ضد دیدن درپیِ درگیری با ضد شدن، بیماری است که عقلهای 
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خود را خاطر که عقل قدرتمدار کار شوند. بدینقدرتمدار بدان دچار می
گرداندن کس یا اندیشه و نظری کند، نیاز دارد به ضدبا تخریب شروع می

به آنچه « ضد زده»کند. را با کس و یا اندیشه و نظری که حربه تخریب می
دهد که خواهد ویران کند، دو هویتی را میخواهد بقبوالند و به آنچه میمی

نیست بتوان دو زیرا ممکن تواند کرد. ندارند. جز این تقلب نمی
سان که هستند با یکدیگر مقایسه صوری و، با یکی، واقعیت را همان

سان که هستند مدار ها هماندیگری را تخریب کرد. چراکه واقعیت
دهند. بنابراین، دو واقعیت را، در مدار تخریب تشکیل نمی بسته

باید ناچار، میتوان ضد یکدیگر کرد. بسته قیاس صوری، نمی
قرار، بدین ها را جز آن کرد که هستند.ها و حق و حقیقتواقعیت

های ها و یا حقیقتهر قیاس صوری گویای دستکاری در واقعیت
است. نتیجه قیاس که تخریب است نیز گویای موضوع مقایسه
 (. 113) استصوری بودن آن

که گویای شدت کشاند می« ضد زدگی»اعتیاد به تخریب کار را به     
  .ابتالء به ضد تراشی و ضد یابی و ضد دیدن و ضد... است

در مورد شخص و یا شخصیت و یا « زدگیضد»ترین مورد رایج     
سازمان سیاسی، ساختن هویت برای شخص و یا شخصیت و یا سازمانی 

خواهد چماق کند و ساختن هویت برای شخص و یا شخصیت که بیمار می
گاه، بکاربردن قیاس صوری است که باید تخریب شود و آنو یا سازمانی 

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.
است و دیگر بکار چماق کردن، حتی برضد اینک، مدار علم باز شده      
اند. آید. زیرا ظن و گمان و خرافه هم موضوع علم شدهفه نیز نمیخرا

 کهاینتوضیح
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اخت شن»نیست وسیله شناخت است. پس از راه  . علم وسیله سانسور233
توان خرافه و سنت و عرف و عادت و رسم و... را است که می« علمی

قرار، علم را در بدینشناسائی و بکاربردشان در ویرانگری را خنثی کرد. 
 ضد سازی و ضد... نباید بکاربرد. و

. یک آموزش بزرگ از آموزشها این آموزش است: شیطان نخست 232
گاه برای دوئیت خود با آدم، توجیه ساخت و گفت: دوئیت را رویه و آن

(. در بکاربردن این 112من از آتش هستم و آدم از خاک پس من برترم)
یکی بکار نبردن علم و شبه علم در توجیه اختالف  است:آموزش، دو فایده

 و دومی دربکاربردن علم در همکاری:  
 
رهد، علم را جانشین زور، بنابراین، می« ضدزدگی». سازمانی که از 1

گرتر کردن کند. بکار نبردن علم در ویرانها میها را جانشین ناتوانیتوانائی
باشد. بدین انقالب، نه تنها  تواند انقالب بزرگ در سطح جهانزور، می

توان قواعد توان از کام مرگ بیرون کشید، بلکه میرا می محیط زیست
های حق با حق گرداند و ها را رابطهخشونت زدائی را بکار برد و رابطه
کنیم، علم عامل بار دیگر مشاهده میتولید ویرانگرها را ناچیز کرد. یک

 آید. و بکار توجیه اختالف نیز نمی شوداختالف نمی
 
کند، . وقتی سازمانی سیاسی و یا یک فعال سیاسی علم و فن را روش می4

کند. نیاز به شفاف کردن هم فعالیتهای خود و هم علم و فن پیدا می
درحقیقت، شفافیت محک تشخیص علم از شبه علم و غیر علم است. 

رو، اندازه شفاف اینتر. ازکتر به علم قطعی نزدیعلم هراندازه شفاف
بودن روش یک سازمان و یا یک فعال سیاسی، گویای میزان علمی بودن 

 روش او است.
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. روش شدن علم و فن سبب بناگذاشتن بر تغییر کن تا تغییر دهی می5
کند، اصل تغییر پذیری شود. بنابراین، سازمان سیاسی که علم را روش می

 است وسازمان را پذیرفته
های عمودی که گویای سلسله مراتب سازمانی هستند و رابطه. رابطه533

های عمودی تار و پود سازمان را های افقی که باز ثابت و همراه با رابطه
هائی میشوند وجای خود را به رابطهدهند، ناکارآ و بیهوده میتشکیل می

کند برقرار میهای کار، با صفت موقت، سپرند که سازمان با تشکیل گروه
(111:) 

خواهد اداره امور کشور را تصدی برای مثال، سازمان سیاسی که می     
ها از دهد و این گروههای کار تشکیل میها، گروهحلکند، برای یافتن راه

ها، شوند که دانشهای گوناگون دارند و بابکار گرفتن آنکسانی تشکیل می
سائی و به دنبال تسلیم حاصل کار خود به های آنها را شناحلها و راهمسئله

 شوند. وسازمان منحل می
سان، سازمان در ثبات و دوام خویش وامدار اندیشه راهنما و . بدین532

 گردد. وشود و در تغییرپذیری خویش، مدیون علم و فن میهدف می
کنند، روابط قوا در ها را هدف و علم و فن برقرار می. چون رابطه531

شود. چراکه تعیین کننده محل، بسیار کم محل میازمان، اگر نه بیدرون س
 موقعیت هر عضو نه وابستگی و مقام سازمانی او که دانش و توانائی

 شود. وهمکاری او  با همانندهای خویش می
دهد، های ناپایدار که تشکیل می. سازمان سیاسی از طریق سازماندهی534

بکار بردن علم و فن در شناسائی هر مسئله و شود: موفق میبه سه کار 
حل آن و به روز کردن دانش و فن خویش و عمل کردن از طریق 

های کار، بنابراین، رها شدن از روابط عمودی و افقی ثابت )= گروه
 افزون براین،  سلسله مراتب( بر محور قدرت.
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کند و بنابراین که ی می. بنابراین که مدار باز دوستی را جانشین دشمن6
کردن دانش و فن به سازمان سیاسی دانش و فن جهان شمول هستند، روش

 دهد:امکان می
شناسان خبره در این و . از همکاری دانشمندان این و آن دانش و فن633

 های ناپایدار سودجوید. وآن فن، در سازماندهی
میسر و از حاصل  کار را. بسا در سطح سازمان، همکاری چندین گروه632

 این همکاری بهره جوید. و
. با سازمانهای سیاسی دیگر، برای نیل به این و آن هدف مشترک، 631

جبهه تشکیل دهد. در حقیقت، باتوجه به این واقعیت که رشد علمی و فنی 
ها، امکان تشکیل ها و اطالعها و فنو دسترسی مستقیم به دانش

است. سازمانهای پایدار را فراهم آوردهسازمانهای سیاسی و غیر سیاسی نا
کنند، علم و فن فردا های کار فعالیت میسیاسی پایدار هم چون از راه گروه

 اند. و را بیشتر از امروز، عصر جبهه و فعالیت جبهوی کرده
. در سطح جهان نیز، مدار باز جستن امکان همکاری بایکدیگر را بر 634

آورد. چنین جبهههای سیاسی فراهم میهای مشترک، برای سازمانسر هدف
توانند براثربخشی افکار عمومی جهانی بیفزایند و بسا تدارک هائی می

 ها را ممکن کنند. ملیسیاست جهانی توانا به مهار ماوراء
توانند جبهه جهانی گونه سازمانها میهای مدنی با تشکیل این. جامعه635

 بیاورند. ومردم ساالری شورائی را بوجود 
 
های آزاد اندیشهبرد و علم از جریانسود می . بنابراین که ناعلم از سانسور7

جوید، باروش شدن دانش و فن و وقتی ها بهره میها و اطالعها و دانش
کند، سازمانهای سیاسی هر انسان زندگی را عمل به حقوق خویش می

 شوند:نیازمند سانسور زدائی میشوند و نیازمند سانسور نمی
ها ویژگی هر ها و اطالعها و فنها و دانشهای آزاد اندیشه. جریان733

ها، ارتباط علمی و فنی سازمانهای جریانشود. اینسازمان سیاسی می
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 ساز کنند. درنتیجه، قدرت حدگذار و تضادسیاسی بایکدیگر را ممکن می
است، سازان گرداندهو ضد رشد و مسئله ساز که سازمانهای سیاسی را مسئله

 گردد. وها بشیوه علمی میسر میمحل و حل مسئلهبی
دیگر، شود. به سخن. رابطه انسان با دانش و فن در درون او  برقرار می732

ه( ها داشته او )= استقالل بمعنای داشتدانش و فن را انسان دارد. معلوم
ها و ها را با داشتهجوید، علم او هستند. هرگاه رابطهو علم و فنی که می

آورد، در سطح سازمان سیاسی، همعلم و فنی برقرارکند که بدست می
آیند. درنتیجه، باوجود ناپایدار ها میان مستقل و آزادها پدید میبستگی

 دند. وتوانند دیرپا بگرها میها، دوستیبودن سازماندهی همکاری
شوند، همه طرزفکرها حق حضور در سپهر . چون سانسورها برداشته می731

، آنها را نقد های آزادها و بحثیابند. جریان آزاد اندیشههمگانی را می
جوی و پساسکوالریسم، بازکردن آشتی که الئیسیتهگرداند. چنانپذیر می

 (. 114مدار و زمین گذاشتن چماق علم است )
 ونه غیر مستقیم یعنی –ها از راه علم و فن، یعنی مستقیم . هرگاه رابطه734

تواند قطع برقرار شوند، رابطه علم و فن با قدرت می –با پادرمیانی قدرت 
 و با استقالل و آزادی، برقرار شود.

کند: آیا علم خنثی است و میاین پرسش محل پیدا میجا، دراین   
توان آن را هم به خدمت قدرت و هم بخدمت استقالل و آزادی 

دارد، ترکیبی از علم و است: وقتی علم مدار بستهدرآورد؟ پاسخ این
غیر علم )ظن و گمان و خیال و وهم و خرافه و...( و با قدرت دمساز 

پیدا  نیست. وچون علم مدار بازطرف است. بنابراین، خنثی و بی
کند، در توجیه قدرت بکاربردنی نیست. چراکه مدار قدرت بستهمی

است. بنابراین، باز هم خنثی نیست و با استقالل و آزادی 
 ودمسازاست. 
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. رابطه علم با واقعیت، رابطه مستقیم است. اما هرگاه علم مرام بگردد، 8
ان ریخت تا شکل بگیرد. قرن بیستم شود که واقعیت را باید بدقالبی می

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، 

 کند:بنابراین، قالب نکند، با واقعیت رابطه مستقیم برقرار می
واقعیت، ضابطه روش شدن علم رابطه مستقیم برقرارکردن با . 833

آنها هستند و رابطه مستقیم  . واقعیت اول انسانها و محیط زیستاست
کند. محل عمل محل میبرقرارکردن با آنها، علم را با محل و قدرت را بی

شود. بنابراین، یک علم و فن از جمله از راه انتقال علم و فن برقرار می
تواند یک مؤسسه علمی بگردد به ترتیبی که عضوی که میسازمان سیاسی، 

شود، وارد فراگرد آموزش دائمی بگردد. این سازماندهی برای وارد آن می
ارتش ایران طراحی شد. و چون این نوع سازماندهی با بازسازی استبداد 

 ناسازگاراست، کودتاچیان آن را بالاجرا کردند.
حقوقمند هستند. دیدیم که علم  . اما هم انسان و هم محیط زیست832

شود، بنابراین، والیت بمعنای برخوردار از مدار باز، وسیله کار قدرت نمی
رسد. هرگاه والیت به علم برسد، علم اختیار بر انسان، به علم و عالم نمی

ت و وسیله بزرگ یابد و خدمتگزار قدرمی شود و مدار بستهمرام و قالب می
گردد. لذا، علم و فن باید همواره مدار باز شدن میزان مرگ و تخریب می
 داشته باشند و وسیله بمانند. و

 
 دهند. در این مجموعه،. دو رشته علوم مجموعه تشکیل می3

یم . هرگاه علمی بر علوم دیگر مسلط بگردد، علوم گرفتار مدار بسته333
یر از سلطه ایدئولوژیها بر دانشها و فنون که پیش از این به اثرهای شوند. غ

 بر علم دیگر و یا نظر دیگر نیز کم« نظر علمی»آن پرداختیم، سلطه یک 
« لیبرالیسم وحشی»است: سلطه داروینیسم بر مرامی که فاجعه ببار نیاورده

است و سلطه پزیتیویسم بر علوم، حتی علوم دقیقه، علم و فن را نام گرفته
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قرار، بنای هر سازمان اند. بدینگر درآوردهبه خدمت قدرتی بس ویران
دهند که میای را تشکیل میسیاسی باید بر این باشد که علوم مجموعه

باید به یمن وجود جریان آزاد در رابطه با یکدیگر نقد شوند و رشد کنند. 
 و

دهند و بنابراین که . بنابراین که علوم یک مجموعه را تشکیل می332
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، 

ه که، در تهیه برنامکارآئی یک سازمان سیاسی بستگی مستقیم دارد به این
ها سود جوید و تمامی ابعاد واقعیت اجتماعی را عمل، از مجموعه دانش

 دربر بگیرد. و
 

ن ظ. هرگاه بنابر روش کردن علم و فن و مجموعه علوم و فنون باشد، 31
جا که ظن و گمان و شود. و ازآنو گمان و خرافه زدائی از آن ضرور می

های قدرت رابطه خرافه و رسم و عادت و سنتی که حق نباشند فرآورده
را نه برعهده قدرت و به روش دستوری، که « ضد علم»هستند، مبارزه با 

 برعهده علم باید گذاشت. به سخن دیگر،
آویز بکاربردن . سازمان سیاسی نباید مبارزه با خرافه و... را دست3133

قدرت کند. زیرا، به دلیل بکاربردن زور، عامل پرشمارتر شدن خرافه و... 
( و جانشین 115شود. به یمن محک آزمون اجتماعی از سوئی )نیز می

با رابطه حق با حق، از سوی دیگر، سازمان سیاسی می کردن رابطه قوا
 تواند خرافه و... زدائی موفقی را به انجام رساند. و

و  ها، اسطوره سازی است: اسطوره علم و اسطوره ترقی. زیانبارترین3132
ها را در قرن ای هستند که بیشترین ویرانگریاسطوره تجدد سه اسطوره

های اول قرن بیست و یکم هستند، ببارآوردهها که سالبیست و در این سال
و  ها بر نیروهای محرکهملیو سلطه ماوراء اند. آلودگی محیط زیست

ها هستند. ازاینهای این اسطورها، دو فرآورده از فرآوردهتخریب عظیم آنه
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رو، رهبری درخور مردم ساالری نقد و تحول پذیر، الجرم، اسطوره ساز 
شود و با همان روش که برای مبارزه با خرافه و... پیشنهاد شد، با نمی

 کند. وها مبارزه میها و اسطوره سازیاسطوره
 

شود، طور که مشاهده میروابط قوا، همان. بکارگرفتن علم و فن در 33
 کند. بنابراین، جز در بزرگ کردن ابعاد تخریب، کاربرد پیدا نمی

باید روش کار می . کاستن از مرگ و ویرانی و آلودگی محیط زیست3333
هر سازمان سیاسی و رهبریهای دیگر بگردد. کاستن از مرگ و ویرانی، 

ت قدرت بدرآوردن علم و فن و به خدمت استقالل و آزادی نیازمند از خدم
قرار، کاستن از انسان و عمران طبیعت گماردن علم و فن است.  بدین

 آلودگی محیط زیست کاری همگانی باید بگردد. و 
ها ها و خدمتهای ویرانگر است که رهبری. برسر کاستن از فرآورده3332

ا جامعه مدنی بیان استقالل و آزادی رباید بایکدیگر مسابقه بدهند. هرگاه 
تواند نقش داور را برعهده بگیرد و، در این مقام، اندیشه راهنما کند، می

جهت دهنده به دانش و فن در نجات حیات طبیعت و زیست انسانها در 
 استقالل و آزادی بگردد. و

. از اصل زیادت تولید بر مصرف و میل کردن تولید و مصرف 3331
 و خدمات ویرانگر به صفر پیروی کنند. و هافرآورده

 
. و باز، در روابط قوا، علم و دانش بکار برقرار کردن رابطه قدرت با 32

رود: پیشخور کردن و از پیش متعین کردن، بنابراین، زمان و مکان می
کند. آور روبرو میهای مرگ و ویرانیآیندگان را با کالف سردرگم مسئله

 لذا،
های سیاسی نگران حق حیات و ادامه حیات بر روی زمین .  سازمان3233

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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کند. لذا، به دانش و فن و رشدشان سمت و سوئی های آیندگان جانشین می
ها و بیشتر شدن آنها آیند. بدینمواره بکار ایجاد امکاندهد که هرا می

اند سان، تغییر سمتی که قدرت محوری و قدرتمداری به دانش و فن داده
 ضرورتی اجتناب ناپذیر جسته است. 

حاضر، بنابر نیاز قدرت محوری و قدرتمداری، در . در حال3232
های برخورداری از ها نیز، دانش و فن در محدود کردن امکاندموکراسی

ها و حتی روند. بقای دموکراسیاستقالل و آزادی و دیگر حقوق بکار می
کند که دانش و فن با زندگی، بنابراین، با حقوق بقای حیات ایجاب می

 و رابطه برقرار کنند و در پایان بخشیدن به تقابل قدرت با حقوق انسان
 زیندگان بکار روند.

شوند، خاطر که همگانی نمیگیر دانش و فن، بدینرشد شتاب. 3231
که هدف رشد کند. حال آنتر میرا ناتوانبخش بزرگی از مردم هرجامعه

ها باشد. تصدی سیاست علمی و فنی برعهده باید بیشتر کردن توانائیمی
سازمانهای سیاسی است. سیاستی ضرور است که برخورداری همگان از 

 یسر کند.علم و فن را م
گرائی افراطی که با محروم شدن اکثریتی که مرتب ترتیب، نخبهبدین    

خویش، این نه به علم و دانش شود از شرکت در اداره امور جامعهبزرگ می
رو، هدف است. ازاینکه به قدرت ویرانگر است که بیشترین نقش را داده

کار آموختن علم  رایسیاست علمی و فنی باید تغییر ترکیب کار باشد تاکه ب
و فن وقت پدید آید. برخوردارکردن همگان از شرکت در رشد دانش و 

 تواند به از به کند. فن، زندگی را می
گرترین آنها است، فرآورده . مدارهای بسته، که مدار بد و بدتر ویران3234

نابرخورداری اکثریت مردم از علم و فن از سوئی و در خدمت قدرت بودن 
ن از سوی دیگر هستند. سازمانهای سیاسی جانبدار دموکراسی آگاه علم و ف

گونه مدارهای بسته هستند و کردن جمهور مردم را از دروغ بزرگی که این
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محل کردن از خدمت قدرت بدرآوردن دانش و فن و بکاربردنشان در بی
 گرداند. ومدارهای بسته، را کار همه روزه خود می

 
اند، خاطر که علم و فن در خدمت قدرت بوده. تا این زمان، بدین31

سنجد حاکم از این دو در نشاندن مصلحتی که قدرت می« نخبگان»
اند. اینک که مدار علم باز میها دارند، بکار رفتهبرجای حقوقی که انسان

جوید، بر سازمانهای سیاسی شود و با استقالل و آزادی انسان سازگاری می
هور مردم از حقوق شهروندی، بنابراین، حق است که برخوردارکردن جم

شرکت آنان را در اداره جامعه خویش، هدف خویش کنند. لذا، باید که 
محل کردن قدرت مصلحت ساز بکاربرند. در دانش و فن را در بی

 حقیقت،
که مدار علم بسته باشد. بسته جوید مگر این. علم با حق تقابل نمی3133

رو، بودن نسبت ناعلم به علم است. از این بودن مدار علم گویای بیشتر
سازمان سیاسی سازگار با برخورداری جمهور مردم از حقوق شهروندی، نه 

کند که علم کند. بنابراین، همواره مراقبت مینا علم که علم را روش می
عالمت بس نمایانش نیز اینمداربسته، بیشتر ناعلم، را روش نکند. 

حت همواره مقدم بر حق و حاکم برآناست که، بنابر ناعلم، مصل
 . واست
برد، زبان . با روش شدن علم و فن، زبانی که سازمان سیاسی بکار می3132
زبان عامه پسند و عامه »شود. در حقیقت، این زبان جانشین می آزادی
 تشریح های زبان فریب در کتاب عدالت اجتماعیشود. ویژگیمی« فریب
 کنم:جا فهرستشان می( ، در این116اند )شده

است كه قابل اين« زبان عامه پسند وعامه فريب»الف. مشخصه عمومى 
بکاربردن ازسوى همگان نيست وپرتناقض است. درست به عكس زبان 

 علم كه هركسى مى تواند بکارش برد.
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قی نباشد وهر مسئوليتى ای که عمل به حبدين قرار، هرحقى وهر وظيفه   
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 

تواند باشد. پس، حقى كه فردى، گروهى، ملتى، نژادى ازآن كند، نمى
حق و فرآورده زبان"عامه پسند برخودار و ديگران ازآن محروم شوند، نا

 وعامه فريب" است؛ 
ب. رايج ترين روش دستكارى امرهاى واقع است. در حقیقت، زبان 

تواند باشد. ها نيست ونمىترجمان واقعيت« عامه پسند وعامه فريب»
كه زبان فريب يا برداشتى ازجريان اموراست ويا انديشه توضيح اين

 دهد؛ را وعده مىوسياستى است كه تحول يا اصالحى 
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 

 شود؛قدرت، پذیرفته می
قدرت: باور به ناتوانى خويش  د. ایجاد باور به ناتوانی خود و توانائی

وتوانائی قدرت، بنوبه خود، عامل ترس ازتجربه است. انسانى كه ازتجربه 
پذيرد خود را دراختيارعاملى بگذارد كه توانائى رساندن مى ترسد، آسانمى

 شوند. وهاى بزرگ انسانى آلت مى«توده»سان، او را به هدف دارد. اين
توان بکار برد . چرا که بدین نمی طق صوری. پنج خاصه باال را بدون منه

شود و نه هم از واقعیت که منطق است که چشم عقل در صورت خیره می
 گردد.از تمامی هستی غافل می

کند، زبانی با ویژگیقرار، سازمان سیاسی که علم و فن را روش میبدین   
 برد. وو زبان علم را بکار می یبرد، زبان آزادهای زبان فریب را بکار نمی

 
بخصوص از زمانی که مدار باز  -. از تغییرهای بزرگ که علم و فن 34

اند، تغییر رابطه اعضای یک سازمان سیاسی با بوجود آورده –اند جسته
 است:رهبری آن
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 است، برای اعضای یک. بنابراین که دلیل علم بودن علم در خود آن3433
است که دلیل صحت قول رهبران را نه در آنها سازمان این امکان پدیدآمده

که در علم بجویند. وسائل ارتباط جمعی، هرگاه خدمتگزار دموکراسی 
شوند. باشند، دستیار جمهور مردم در نقد قول رهبران به محک علم، می

این تحول بس تعیین کننده نه تنها به روش شدن بیش از پیش علم و فن 
ستاند، بلکه سلسله مراتب بر محور قدرت کند و از آن مدد میکمک می

 کند. ومحل میرا بی
. هرگاه اعضای سازمانهای سیاسی سنجیدن قولها به علم را روش 3432

که زیانبارترین سانسورها آیند: یکی اینکنند، دوکار مهم را از عهده بر می
شوند و جمهور مردم را معی میدارند. خود وسیله ارتباط جرا از میان برمی

که وسائل ارتباط جمعی در کنند و دیگر ایناز حقیقت و واقعیت آگاه می
کنند به خدمت حقوق انسانها و حقوق جمعی خدمت قدرت را ناگزیر می

 شان کاسته گردد.  واعتبار بگردند و از زیان رسانیآنها درآیند، اگر نه بی
 

م و دانش را روش کنند، این دو دستیار . هرگاه سازمانهای سیاسی عل35
 شوند:خویش می بزرگ انسان در برخورداری از خودانگیختگی

که که خود را ضد سنت و حانبدار ( بنابر اینmodernité. تجدد )3533
خواند، ترجمان می« خرد خودمحور»و « خرد خودبنیاد»خردمداری و 

بود. سرانجام، ویرانی را ببیشتر از  و مدار بسته ثنویت تک محوری
اکنون مصرف بر تولید فزونی دارد و دو سوم تولید نیز سازندگی کرد و هم

پسا »رو، مورد انتقاد قرارگرفت. خواه آنها که با ویرانگر است. از این
مدرنیته را سزاوار انتقاد میموافق نیستند و چه بانیان آن، « مدرنیته
اند، خودانگیخته ها اگرهم خردمحور شدهرو، سازمان(. از این117دانند)

اند. محور شدن قدرت در و محل فعالیت خودانگیخته اعضاء نگشته
تر خودانگیخته و بیشتر دستوری کردهزندگی فردی و جمعی، زندگی را کم

 ، زندگی و فعالیتهای دستوریاست. در سازمانهای سیاسی و دیگر بنیادها
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رو، علم و دانش که اینک در دستوری کردن زندگی بیشتر نیز هست. ازاین
ترکردن روند، سزا است که در سازمانهای سیاسی در خود انگیختهبکار می

 زندگی و فعالیت اعضاء کاربرد پیداکنند. بنابراین،
برجای رشد  بایدتر شدن زندگی می. رشد در معنای خودانگیخته3532

قدرت نشیند. به سخن دیگر، علم و فن دوکار را باهم تصدی کنند: 
ها. بدین دوکار، های انسانبازترکردن مدار خویش و بازترکردن مدار عقل

 گردد. وتر میزندگی خودانگیخته
در هرجامعه، اندازه خالقیت آن  . بنابراین که میزان خودانگیختگی3531

باید مراقبت دهد، سازمانهای سیاسی، بمثابه الگو، میمعه را بدست میجا
ر د اعضای آنها، از میزان خودانگیختگی کنند که میزان خودانگیختگی

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 

آموزان و دانش های آموزشی، خودانگیختگیسبب شود، در مؤسسه
 قرار،دانشجویان به حد مطلوب میل کند. بدین

 
حال که کنند، در همانسازمانهای سیاسی که علم و فن را روش می. 36

تشخیص عقالنی از غیر عقالنی را نه بر عهده قدرتمداری که برعهده علم 
برند که در بند ها همان روش را بکار میگذارند و در قبال غیر عقالنیمی
 کنند کهبدست داده شد، مراقبت می 31

عقل سازگار نیست و بستن مدار  ار بسته. چون مدار باز علم با مد3633
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 

آید، ها و تحصیل قدرت و ماندن در قدرت میبسته نگاه داشتن مدار عقل
اند. تجزیه کردن علم ناعلم کردن آن و ناعلم را علم انگاشتنکرده را روش

(. کاربایسته، روش کردن تمام علم و 118است )است و چماق کردن آن
 فن است. بنابراین،
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. علم نسبی را علم قطعی کردن و به خدمت قدرت درآوردن نیز، 3632
یر، استبدادهای فراگگرترین کاربرد را به علم و فن بخشیدن است. ویران

ستاندند انگاشتن علم نسبی و، بسا ناعلم، مشروعیت می« الیقینعلم»از 
کند باید ستانند. بنابراین، هرسازمان سیاسی که علم و فن را روش میو می

 آن را نسبی و انتقاد پذیر بداند. و
 

 . بر سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی است که بدانند: حق ذاتی و توانائی37
 انتقال ناپذیر و علم و فن قابل انتقال هستند. بنابراین،

کند که علم و فن ذاتی ایجاب می . انتقال ناپذیری حق و توانائی3733
ها بگردند. به سخنِ روشن، روش برخورداری از حقوق و افزودن بر توانائی

یک رأس آلت باز و یک بدنه رسد. از دانش رهبران به اعضاء سودی نمی
پذیری کند. پس باید بنا را بر انتقالآلت نیز دموکراسی را گرفتار فساد می

ها علم و فن و بکاربردنش در برخورداری از حقوق و افزودن بر توانائی
 گذاشت. و

است و با  هاو فضل ای از استعدادها. بنابراین که انسان مجموعه3732
شوند و متخصصان ها و فنون شتابان برهم افزوده میکه دانشتوجه به این

شوند، دانش نیز توانا به ازآن خود کردن علم موضوع تخصص خود نیز نمی
رو، بجا است که و فن درکار از میان بردن جامعیت انسانند. از این

انش ن بگردند و دسازمانهای سیاسی و غیر آن، محل بازیافتن جامعیت انسا
را میسر کنند. جامعه  آهنگ استعدادها و فضلهاو فن روز، بکاربردن هم

که بتواند نقش خویش را بمثابه رکن دموکراسی از عهده مدنی برای آن
ای از بنیادها بگردد که، در آنها، انسانها بمثابه برآید، باید مجموعه

 کنند. وا رشد میهای از استعدادها و فضلمجموعه
 

. باز شدن مدار علم و فن برداشتن مرزهائی که قدرت ایجاد کرده را 38
ها و سلسله مراتب بر محور برداشتن تبعیضکند. افزون بر از میانممکن می
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قدرت، روش کردن علم و فن، جاذبه و دافعه رهبری در دموکراسی را دیگر 
 کند:می

در توجیه تقابل « علم»شود و بکاربردن . اینک که مدار علم باز می3833
و دشمنی، جای خود را به بکاربردن علم در توجیه جذب کردن و آشتی و 

 را اصل راهنما های سیاسی است که موازنه عدمیدهد، بر سازماندوستی می
ت، توحید را اسکنند. به سخن دیگر، در همه ابعاد واقعیتی که جامعه

 بمثابه اصل راهنما کنند. بنابراین، جانشین تضاد
. عدالت را میزان بشناسند. میزانی که، همه روز، پندارها و گفتارها 3832

و کردارها را باید بدان سنجید. سیاستها بهنگام سنجیدن و به وقت به اجرا 
 گذاشتن به روش تجربی، را باید با این میزان سنجید.

« هانخبه». استعداد رهبری را همگانی دانست و رابطه قدرت میان 3831
و اعضای سازمان و جمهور مردم را با رابطه استعداد رهبری با استعداد 

سخن رهبری، بیشتر با رابطه انسان جامع با انسان جامع جانشین کرد. به
قال تدیگر، در سازمان، بنا را بر دموکراسی شورائی گذاشت و به یمن ان

 دانش و فن، این دموکراسی را برقرار کرد. و
ها در حقوق شهروندی و ها سیاسی و غیر آن. بنابراین که سازمان3834

حقوق جمعی اشتراک دارند، هم بیشتر کردن اشتراکها در ارکان 
و  دموکراسی و هم رشد در استقالل و آزادی بر میزان عدالت اجتماعی

 کنند. واستقرار دموکراسی شورائی را هدف می
کند که . باز شدن مدار علم، بازیافتن اندیشه راهنمائی را آسان می3835

بیان استقالل و آزادی است. اینک زمان این اندیشه راهنما است. سازمان
اند و گرفتار بنهای سیاسی که این و آن مرام قدرت را اندیشه راهنما کرده

بست بیرون اند، جز با راهنما کردن بیان استقالل و آزادی، از بنبست شده
که آیند. هرچند حق یکی است و یک تعریف دارد، اما بنابر ایننمی

های استقالل و آزادی ها از آن یکی نیستند، پس ممکن است بیانبرداشت
حق اشتراک همبا  ها گوناگون شوند. هرگاه حق اختالفراهنمای سازمان
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ها ها و اطالعها وفنها و دانشها آزاد اندیشهزمان بکار روند و جریان
 شوند.ها بیشتر و بیشتر میهای این بیانبرقرار باشند، اشتراک

 
 

 :. سازماندهی بر وفق خودانگیختگی32
 

ها، رهبری تغییر رابطه انسان و بنیاد، از جمله بنیادها که در دموکراسی   
ها رهبری کنندگان را برعهده دارند، به ترتیبی که بنیاد وسیله و انسان

نسان ا بگردند، همان انقالبی است که سازماندهی بر وفق خودانگیختگی
که دموکراسی و رشد آن نیاز دارد به اینکند. باوجوداین، را میسر می
ها چنان انجام بگیرند که رهبری همواره کنش و تا ممکن سازماندهی

 است، واکنش نگردد:
 
. هرگاه کنش کس یا سازمانی حق باشد، از سه کار دیگری  ایا دیگران 3

  :شونددر قبال کنش او، دو کار واکنش می
میان این دو، حق رابطه برقرار میکند. . دیگری نیز به حق عمل می333

های یکدیگر نیستند. زیرا هردو به حق عمل کند. کنشهای این دو واکنش
شوند و رابطهکنند. درحقیقت، الگوهای یکدیگر در عمل به حق میمی

 شود؛شان نیز رابطه حق با حق می
آورد. بکاربرنده زور، واکنش . دیگری یا سازمان رقیب زور درکار می332

خاطر که مزاحم قدرتی میتابد. بدیناست. زیرا کنش حق را بر نمیدهش
 .خواهد پیدا کندکند، دارد و یا میانگارد که گمان می

تفاوت، هرگاه عارف تفاوت بماند. بی. دیگری یا سازمان رقیب بی331
قرار، بیشد. بدینتفاوت نمیکرد، بیبه حقوق خود بود و بدان عمل می

 کند:دو وقت، محل ومعنی پیدا می تفاوتی، در
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خواهد عمل به حق کند و نه موقع وقتی دیگری و یا سازمان رقیب نه می● 
 بیند. و یا،را مساعد واکنش زورمدارانه می

وقتی مردمی میان دو رهبری قرار گرفته باشند، یکی عمل کننده به حق ● 
 ب کنند.و دیگری زورگو و نخواهند میان حقمدار و قدرتمدار انتخا

تفاوت، دوبار واکنش رفتار بیتفاوتی واکنش است. قرار، بیبدین     
نکردن به حقوق کند و با عملاست: او به حقوق خویش عمل نمی

شود. و دفاع نکردن از حقدار در برابر زورگو، دستیار زورگو می
کنند. در تفاوتها میخاطر است که بیشترین زیان را بیبدین

نبودند، زورگوها اقلیت کوچکی بیش « تفاوتهابی» حقیقت، هرگاه
یافتند و بسا از بیماری زورگوئی شدند. هرگز بر دولت دست نمینمی

  . وشدنددرمان می
 
که به ضرورت واکنش یک کنشی است  -. هرگاه کنش کسی زور باشد2

است که نیرو در زور از خود چرا که تنها در مقام واکنش نشان دادن
، یکی از سه کار را می«کنش»، دیگری نسبت به این -شودبیگانه می

  کند: 
کند. او یکی از دو روش کند که بر حق عمل می.کار اول را کسی می233

خاطر که الگوی برد: عمل به حق بدون نقد عمل ناحق. بدینرا بکار می
داند. و یا، نقد عمل ناحق به قصد تشخیص عمل به حق شدن را کافی می

چون ناحق و پیشنهاد روش باز گشتن به حق به کس و یا سازمانی چند و 
  است.که مرتکب عمل ناحق شده

شود و زور را با زور، ناحق را کند: واکنش می.کاردوم را زورمدار می232
دهد. میزان تخریب بستگی به شمار واکنشهای دو طرف با ناحق، پاسخ می

  دارد. 
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کند، بنابراین، به ند: به حق عمل نمیکمی« تفاوتبی».کار سوم را 231
ماند. یعنی خود را در کند. در برابر زور زورگو، منفعل میناحق عمل می

 کم در حد میدان دادن به قدرتمدار. دهد. دستاختیار او قرار می
قرار، هرگاه سازمانهای سیاسی واکنش شدن را برخود روا نبینند و بدین    

ها از فسادها مصون و  در جهت مردم اسیهمواره کنش باشند، دموکر
 کنند. اما،ساالری شورائی تحول می

 
نش دارد. چراکه واک . کنش شدن و واکنش نشدن نیاز به خودانگیختگی1

این دلیل که کنشی باید باشد تا واکنشی محل خودانگیخته ممکن نیست. به
و کنشی که  آوردبوجود می واکنش با کنش، یک مدار بستهپیدا کند. 

 انگیزد، نه عمل به حق که بکاربردن زور است.واکنش برمی
در سطح رابطه در درون یک سازمان سیاسی و غیر سیاسی و در سطح    

ها که به متالشی ها و واکنشها از کنشرابطه فرد با فرد نیز، فراوان مثال
اند، تبدیل شدن دوستی به دشمنی، شدهشدن یک سازمان، یک خانواده و 

کنش نادرست )= زورمدارانه و در واقع واکنش( هرگاه وجود دارند: 
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 

است و دوستی را به  تک محوری تردید، واکنش بر اصل ثنویت
کند و سازمان و خانواده  را از هم می پاشد و دوستی دشمنی بدل می

  .گرداندرا دشمنی می
هرگاه واکنش با کنش جانشین شود،کار نادرست، موضوع تحقیق می      

که شناخت کاملی از آن بدست آمد، روش تصحیح آن شود. پس از آن
شود. در محیط دوستی )= بدون حضور زور(، روش تصحیح اندیشیده می

  .شودگذاشته و کار نادرست درست میاجرابه
مایه آن زورباشد، به ضرورت، واکنش هر عملی که بنقرار، بدین      

مایه که،کنش با واکنش، از یک جنس نیستند. بنتوضیح این است.
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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 

کند استقالل و آزادی دارد. نیرو هم در حالت طبیعی ابتکار می
آورد. در مقام ابراز ساز نیست و نیازهای حیاتی انسان را بر میویران

بنابراین، هرزمان . کندنیرو را در زور ازخودبیگانه می واکنش، آدمی
مایه آن زور است، نباید تردید کنیم که بنرا مشاهده می« کنشی»

هم زورباشد، باز مایه آنکنیم که واکنش کنشی است که اگر بن
   .... وواکنش کنشی دیگر است

ه کارآترین ک بر همه خوانندگان است که تجربه کنند و به تجربه دریابند     
محک برای تشخیص کنش از واکنش، وجود زور در عمل است. این 

کنیم هرگاه بدانیم واکنش وقتی جز تخریب هدفی تر میمحک را دقیق
حلی نیز نیست. پس وقتی خمیرمایه عملی زور بود و ندارد، شامل هیچ راه

 حلی نیز نبود، عمل واکنش است و هدفی جز تخریب ندارد. واجد راه
تواند بر واکنش زورمایه خویش غلبه کند، شود که آدمی میبسا می    

حلی شود که تصحیح غلط دنبال راهرا بازیابد و به خودانگیختگی
است. این بازگشت از واکنش به کنش، ترجمان رها شدن عقل از 

 .  بند زور و بازیافتن استقالل و آزادی خویش است
 
کار و عقل قدرتمدار خویشتن را که عقل خودانگیخته کنشبنابراین.  4

ها را بنابر توان تفاوت رهبریشود، میکار میاز کنش محروم و واکنش
 از یکدیگر تمیز داد: خودانگیختگی

قدرت روشی  –کند . رهبری که قدرت را هدف، بنابراین، روش می433
شود و می« تضادباور»، ناگزیر -تواند داشته باشد جز زور ندارد و نمی

جبر پذیرفتن یکی از دو ضد و حذف ضد دیگر را برای خود و  مدار بسته
می« زدگیتضاد»بسا به بیماری « تضادباوری»آورد. دیگران بوجود می
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شناسند، های سیاسی که قدرت را هدف مبارزه سیاسی میانجامد. سازمان
 کنند:سان عمل میاین
به سازی تکرار باید کرد که عقل قدرتمدار چون کار خود را با تضاد   

کند، نیاز پیدا میخواهد حذف کند، شروع میقصد حذف ضدی که می
کند به ضد گرداندن کس یا اندیشه و نظری با کس و یا اندیشه و نظری که 

رو، به هریک از کس و یا نظری که این خواهد بپذیرد و یا بپذیراند.ازمی
خواهد خواهد قبول کند و  نیز به هر یک از کس و یا هویتی که میمی

بدون دستکاری در واقعیت دهد که ندارند. حذف کند، هویتی را می
تواند دو ضد بسازد. زیرا ممکن نیست بتوان دو واقعیت را هماننمی

ت و کرد. یکی را پذیرف سان که هستند با یکدیگر مقایسه  صوری
ها پذیراند و دیگری را تخریب و حذف کرد. در حقیقت، واقعیت

نمی ضدین را تشکیل سان که هستند، با یکدیگر، مدار بستههمان
توان در قیاس صوری بکارشان برد و خویشتن دهند. بنابراین، نمی

رو، رفتار کرد. از اینمیان این یا آن گ« انتخاب»و دیگری را به جبر 
 باید آنها را دستکاری کرد تا ضد یکدیگر بگردند.  

جعل هویت برای شخص و یا شخصیت « زدگیتضاد»ترین مورد رایج     
خواهد چماق کند و یا سازمان و یا دین و یا علم و یا...است که بیمار می

لم ع و جعل هویت برای شخص و یا شخصیت و یا سازمانی و یا دین و یا
گاه، نوبت بکاربردن قیاس صوری و یا...است که باید تخریب شود. آن

برای مقایسه دو شخص و یا دو شخصیت و یا دو سازمان و یا علم و دین 
شود. نتیجه، تخریب شخص و یا شخصیت و یا سازمان و یا دین و یا می

علم و یا... است که تضادباور و یا تضادزده درپی تخریب او است. دو 
 ثال:م

 و سکوالریسم رود. الئیسیتهآید و دین میبراین بود که علم می ماکس وبر● 
بودند که دین به گذشته نخستین که ضد دین بودند، نیز براین نظر  بنا گرفته

را ندارد. اما این ادعا که دین « عرصه عمومی»تعلق دارد و حق حضور در 
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است، هویتی است که ماکس وبر و الئیک و علم نیست و متعلق به گذشته
کردن، « عرصه عمومی»اند. علم را وسیله حذف دین از سکوالر به آن داده

است. زیرا علم بکار توجیه باز جعل هویت برای علم بقصد حربه کردن آن
است که است. نتیجه اینراندن دین از زندگی جمعی و فردی گرفته شده

شود که بکار چون کار علم نفی و حذف و نه نقد است، پوشش قدرتی می
سان، ها درآید. بدینبه تصرف ضد دین« عرصه عمومی»رود تا که می
سیله قدرتمداری خویش ضد دین آن باور و این ضدیت را و« باورانِعلم»

علم » خورد، در مدار بستهکنند. خود و هرکس را که فریبشان را میمی
انی ، زند«است، علم به صحنه بیاید و دین از صحنه برودآینده و دین گذشته

 بیند:ها را نیز نمیکنند. تناقضمی
یگری تمیز یکی از دتناقض اول: زمان تعیین کننده صحیح و نا صحیح و  -

نیست. دلیل صحت علم در علم و دلیل صحت دین نیز در دین است. رفع 
است که چون صحت و سقم علم و دین را در خود آنها باید تناقض به این

سراغ کرد، چماق زمان را باید کنار گذاشت و علم و دین را نقد کننده و 
 نقد پذیر شمرد. 

دی که ، تضایکدیگر، نسبت تضادتناقض دوم: نسبت علم و دین به  -
حلش 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 

زیرا نخست باید تواند دین را از عرصه براند. نیز بسته باشد، باز علم نمی
آورد تا که رقیب خویش را از صحنه براند. اما مرام شود و زوردرکار

سان که است. همانههرگاه چنین کند، خود از جنس دین شد
در غرب  در روسیه و پوزیتویسم استالینیسم –لنینیسم  –مارکسیسم 

خویشتن را علم خواندند و مرام شدند. حل این تناقض نیز به این
هم دین و هم علم را از مدار باز برخوردار است که نقد درکارآید و 

 .کند
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حاصل رسیدن به این « پساسکوالریسم»( و 113جو )آشتی الئیسیته●  
است. بنابراین، جانبداران نتیجه است که علم دین را از عرصه نرانده

پذیرند که دین وارد صحنه شود. جو و پساسکوالریسم میالئیسیته آشتی
(. باوجود این، مدار 131چنان دولت باید الئیک و سکوالر بماند )ماما ه

 که شود. توضیح اینشود، نیمه باز میباز نمی
مرام نیست. پس این حکم که دولت باید الئیک و یا دولت الئیک، بی -

که هژمونی همیشگی باید از آن مرام دولت باشد. سکوالر بماند یعنی این
، رابطه دو اندیشه راهنما نیست، رابطه این دو با رابطه این مرام با دین

است. هرگاه بخواهیم تناقض را حل کنیم، قدرت را باید از میان قدرت
و حقوق شهروندی او  دولت نباید مرامی جز حقوق انسانبرداریم: 

 (.133و حقوق جمعی جامعه داشته باشد )
رابطه ستیز و سازش باشد و دموکراسی  هرگاه رابطه دولت مراممند و دین، -

(، 132را نظامی بشماریم که، درآن، گذر از ستیز به سازش میسر است )
شوند. قدرتی که ستیز و سازش زندانی می دین و مرام دولت در مدار بسته

آورد تا تفوق خویش گرش دین نیست، زور درکار میاندیشه راهنمای توجیه
است. حل این تناقض کند. نتیجه، وضعیتی است که غرب یافته را تحمیل
ر دولت مرامی غیباز شود: « ستیز و سازش»است که مدار بسته نیز به این

و حقوق شهروندی و حقوق جمعی جامعه نداشته  از حقوق انسان
 باشد.

وقتی  هد.هیچ کنشی، واکنش نشان نمی. عقل خودانگیخته نسبت به432
کند. را موضوع کار میشود. آنمایه کنشی زور است، باز واکنش نمیهم بن

های قهر و بکاربردن این روش در مثال باال، )رابطه علم و دین و الئیسته
 شود:و پساسکوالریسم(، چنین می جو و سکوالریسمآشتی

کند و ناسره را روش مینقد یعنی جدا کردن سره از ناسره و سره کردن ● 
موازنه برد: های راهنما و علم بکار میاین روش را در بازکردن مدار اندیشه

 کند؛و نقد را روش می را اصل راهنما عدمی
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کردنِ موزانه عدمی و روش کردن نقد، مدارهای  و با اصل راهنما● 
 کند؛دو را دستیار یکدیگر میعلم و دین را باز و این

داند و جای آن را به قابل پذیرش کردن حذف کردن را واکنش شدن می● 
چنانکه به یمن نقد، دولت را خالی از هر مرام و دهد. از راه نقد می

 ؛کندپر از حقوق می
تواند یمن نقد، می، بهحتی بیان قدرتی از نوع توتالیتر داند کهچون می● 

از قدرت زوده شود، پس جانبدار ستیز دین با دین و دین با علم و دین با 
پذیرد را می« دین شما شمارا و دین من مرا»نیست. اصل  ایدئولوژی

 (؛131)
استقالل و آزادی بعنوان هدف قدرت را بعنوان هدف و روش با ● 

کند. بنابراین، دین بمثابه بیان استقالل و آزادی و روش جانشین می
داند و قائل به جدائی آن از قدرت )دولت و را با قدرت ناسازگار می

 هر سازماندهی برمحور قدرت( است . و
 موافق آزادی کامل بیان و سانسورزدائی کامل، بنابراین موافق برقرار شدن● 

ها ها و هنرها و اطالعها وفنها و دانشها و اندیشههای آزاد دینجریان
 است.

 
. اگر دولت نباید مرام داشته باشد و باید در خدمت حقوق باشد، سازمان5

 دهی، بنابر خودانگیختگیمند هستند. هرگاه، در سازمانهای سیاسی مرام
شود و سازمان و اعضای آن باشد، اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی می

 گردند:ابتکار و خلق کار همه روزه سازمان و اعضای آن می
. شفافیت و سرراست بودن ویژگی هر ابتکار و هر خلقی است. پس، 533

 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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کند. بنابراین، . در ابتکار و ابداع و خلق قیاس صوری محل پیدا نمی532
، گویای برخورداری هر فعالیت سازمان از صفت درکار نیامدن تبعیض

 است. و خودانگیختگی
شود. از آنبا حق روش مداوم سازمان و اعضای آن می . وفای به عهد534

شکند، عهد شکن جز با غافل شدن جا که تنها قدرت )=زور( عهد را می
 تواند عهد بشکند. و خویش و زوردرکارآوردن، نمی از خودانگیختگی

 
هدفی بایکدیگر پیوند که اعضای سازمان را همکاری علمی و . بنابراین6

که ماندن دهد که جامعیت جستن انسان خودانگیخته است و بنابر اینمی
و یا نماندن در یک سازمان و یا در یک جبهه، همواره، مسئله هر سازمان 

)= واکنش نشدن(،  و هر جبهه است، حل مسئله بر وفق خودانگیختگی
 شود:ضرور می

ل، اگر کسی ازدواج کرد و یا وارد سازمانی شد و دید محور برای مثا     
خانواده و یا سازمان زور و روش آن خشونت است، آیا خارج شدن از آن، 

آوریم، پاسخ به این درکار کنش است و یا واکنش؟ هرگاه منطق صوری
از صورت شود. اما اگر بنا را بر عبور می« اجتناب ناپذیر»پرسش واکنشی 

به محتوی بگذاریم و با واقعیت رابطه مستقیم برقرارکنیم، یعنی خانواده و 
 شود:یا سازمان را موضوع کار کنیم، پاسخ جزاین می

است که دانسته. وارد شونده در خانواده و یا شرکت و یا سازمان، نمی633
در  مرام، مرام قدرت است و یا دانسته وارد آن شده اما، در جریان زندگی

است گر خشونتراهنما بیان قدرت و توجیهاست که اندیشهبردهجمع، پی
و جز در ویرانگری کاربرد ندارد.  بنابر این فرض، هرگاه او برحق بایستد، 

  افتد:یکی از سه امر اتفاق می
کار، ماهیت زورپرست اخراج کنند و بدیناو را اخراج می ●

 خود بسی سودمند است. و یاشود که کنندگان برهمگان آشکار می
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کند که باز بسی زورگو خانواده و شرکت و سازمان را ترک می ●
کند که زورگو رابطه حق سودمنداست. زیرا برهمگان آشکار می

تابد و در رابطه زوربازور برای خود موقعیت متفوق باحق را برنمی
 .طلبدمی
اعضای دیگر کردن خشونت بر عضو و یا نادرستی مرام زور و رویه ●

  .دهندشود. و مرام و روش و هدف را باهم تغییر میآشکار می
. هرگاه وارد شونده در یک ازدواج، یا یک سازمان سیاسی، نادانسته 632

: است، بر او است که بداندپنداشتهباشد که میرا همان نیافتهوارد شده و آن
نبودهکردن خشونت میسر ورود او در جمع ناشناخته، بدون روش

است و است. بنابراین، او، آگاه یا ناخودآگاه، خشونت بکاربرده
گوید که اندیشه راهنمای او بیان قدرت است. باز، روش روش او می

بایسته، شناختن حق و ایستادن بر حق است. این ایستادن برحق 
رهد و هم یکی از سه نتیجه باال را باوری میهم خود او را از قدرت

 .آوردببار می
زدائی است. . اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی و روش خشونت631

(، همگان شرکت دارند. اما در در سازمان و یا جنبش )مثال انقالب ایران
شود، بخش قدرتمدار، مرامی دیگر در سر دارد و جز به عمل، معلوم می

از آغاز، روشی  اندیشد. در این وضعیت، اگرهمتصرف قدرت نمی
بکارنرفته باشد که در هر ابتلی و آزمایش موفق باید بکاربرد )ایستادن 

زدائی(، هر زمان که کردن خشونتبرحق و تن ندادن به خشونت و روش
پرده فریب درید، باید روشی را بکاربرد که موفقیت آزمون را قطعی می

ن و جدا نشدن از حق و ایستادن برحق یعنی جز حق نکردکند: 
نگفتن و شفاف کردن ابتلی و جامعه را محل انجام ابتلی گرداندن 

  .و ماهیت زورپرست نقاب پوش را بر مالء کردن
زدائی و نقد در هر دو مورد، شناختن و بکاربردن روشهای خشونت    

 کند بیشترین کارآئی را دارد. ومرامی که خشونت را ترویج می
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جا و جا و آنآینده و تقسیم مکان به این . تقسیم زمان به گذشته و حال و7

 مرزبندی قومی و ملی و نژادی و... واکنشها هستند و ناقض خودانگیختگی
سخنغافل شود، به رو، رهبری که نخواهد از خودانگیختگیعقل. ازاین

دیگری با زمان و مکان بماند، سزا است رابطه « کارکنش»دیگر، بخواهد 
 برقرارکند و در بند مرزها نیفتد:

. با زمان و مکاِن عمل انسان و یا سازمان خودانگیخته، نه بواسطه 733
 کند:قدرت که  بطور مستقیم رابطه، برقرار می

توان می گیرد و به یمن خودانگیختگیآنچه در اختیار یک نسل قرار می● 
بطه مستقیم برقرارکرد، حاصل کار نسلها است. هر نسلی، این داشته با آن را

انسان ناسازگاراست زیرا به ماندن درآن، با خودانگیختگیرا دارد. 
معنای چشم پوشیدن از ابتکار و ابداع و خلق است. واگذاشتن این 

مین داشته نیز روا نیست زیرا هم عقل خودانگیخته از صفر شروع
کنند: سلطه فرهنگی اینهای زور پر میکند و هم خالء را فرآورده

کردنش، کاری است که قصد سرمایهشود. نقد داشته بهسان میسر می
 . وعقل سازگار است با خودانگیختگی

تعیین هدف را ایجاب کند. هدف درآینده تحقق  خودانگیختگی● 
هدف، کند، بیسان، عقلی که با زمان آینده قطع میاست. بدینپیداکردنی

شود. و چون، برای تعیین هدف می« کارواکنش»بنابراین، بطورکامل 
مدت الزم برای تحقق آن، به گذشته نیازدارد، گذشته نقد شده را سرمایه 

 کند. می
است شود تا سرمایه بگردد، در سرزمینی حاصل شدهکه نقد میایداشته● 

های های جامعهها دارد و با وطنشود. اما وطن، منطقهکه وطن خوانده می
های یک منطقه از وطن، دیگر در رابطه است. رابطه مستقیم به واقعیت

های مناطق دیگر و نیز، بدون لحاظ کردن بدون لحاظ کردن واقعیت
رو، در مقام کند. ازاینرا ناممکن می جهان، خودانگیختگیهای واقعیت
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همانند  –محلی « مسئله»و نیز در مقام حل یک « محلی»یک ابتکار 
باید اثر کار خود بر سازمان سیاسی می –درمان بیماری یک عضو بدن 

 مناطق دیگر وطن و بسا جهان را لحاظ کند. 
گشت، رگاه این رابطه با زمان و مکان برقرار میپرسیدنی است که ه    

وز و نابرابریهای زندگی س زیادت مصرف بر تولید و آلودگی محیط زیست
سان،هرگاه مدار عقل آمدند؟ بدینگسترد، ببار میو خشونتی که دامن می
او میکران هستی، پهنای کار و از ازل تا بعد زمان بطورکامل باز باشد، بی

کامل برخوردار است. رهبری که این  شود. این عقل از خودانگیختگی
 عقل را دارد، درخور مردم ساالری شورائی است.

. روشن است که هرگاه مردم ساکن هر منطقه از وطن، رابطه باال را با 732
ند. بخشآوردهاشان یکدیگر را غنی میزمان و مکان برقرار کنند، دست

جای به  مرزها از میان برخیزند. در سطح کشور و در سطح جهان، تضاد
آهنگ رشد میسپارد و انسانها برخوردار از صلح و برابری، همتوحید می

 کنند. و
 
. بدیهی است که مصلحت واکنش است. پس مصلحت سنجیدن کار 8

اه رویاروئی با شود. عقل قدرتمدار مصلحت را، بگعقل خودانگیخته نمی
مصلحت واکنش قدرتمدار که جانشین حق کند: سنجد برای اینحق، می

 رو،ازاین دربرابر حق است.
اعضاء، مصلحت سازی و حاکم  . سازماندهی بر وفق خودانگیختگی833

 کند. ومحل میکردن مصلحت بر حق و حقیقت، را بی
یمن علم و فن خویش، با یکدیگر  . چون اعضای خودانگیخته، به832

ای که عمل به کنند، برای وظیفههمکاری حقوقمند با حقوقمند برقرار می
 ماند. وحقی نباشد نیز، محل نمی

گر نیست و توجیه. بنابراین که عقل خودانگیخته خالق است و توجیه831
ا رباشد تا بتوان آناست، زیرا باید عملی روی داده« کاریواکنش»گری 
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محل میگری را بی، توجیهکرد، سازماندهی بر وفق خودانگیختگیتوجیه
 کند. و 

 
. همچنان باید تکرار کرد که عقل قدرتمدار کار خود را باویرانگری 3

شویم که غفلت کند. اینک از دلیل جدیدی آگاه میشروع می
 ازخودانگیختگی است. چراکه

واکنش است زیرا باید چیزی برای ویران شدن وجود . ویرانگری 333
« کارواکنش»داشته باشد تا ویرانگری ممکن گردد. و عقل خودانگیخته 

 نیست. و
کند، بنابراین، مستقل و . ابتکار و ابداع و خلق را عقل خود آغاز می332

رو، سازمان کند. ازاینآزاد است. اما ویرانگری ویرانگر را وابسته می
ساالری شورائی ساالری، خاصه مردمکه بخواهد در خدمت مردمسیاسی 

شود که استقالل هدفی می« برای»شود. همواره نمی« برضد»قراربگیرد، 
 است. و و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی

 
اعتمادی به خود، خویشتن به عقده حقارت و ناتوانی سپردن، . بی31

مکلف به عمل به حقوق خویش نشناختن، مهرطلبی، گدامنشی،  خویشتن را
پذیریها، تفاوتی، اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و... فعلبی

 ها هستند. سازمان سیاسی بخصوص باید:بنابراین، واکنش
. محل ترک اعتیاد به تمامی اشکال اعتیاد به اطاعت قدرت باشد. 3133

 و
 اعتمادی و خود ناتوان انگاری و... باشد. و. محل درمان بی3132
های خویش. پس اعتماد به توانائی . سازگار با خودانگیختگی3131

 باشد. و باید محل تمرین اعتماد به توانائیسازمان سیاسی می
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. جدائی ناپذیر هستند . امید و شادی و شکیبائی از خودانگیختگی33
هرگاه سازمان محل برقرار کردن روابط قوا نباشد و محل 
برقرارکردن روابط حقوقمندان با یکدیگر باشد، سرای امید و 

 رو،. ازاینشودشادی و شکیبائی نیز می
. چون ترس واکنش است، سازمان سیاسی سازگار با 3333

مایه نمیو در رابطه با جامعه، ترس را دست ، نه در درونخودانگیختگی
 کند. و
 . امید و شادی و شکیبای را میزان سنجش اندازه خودانگیختگی3332

گرداند. دهد، میهای کار که مرتب تشکیل میهای گروهاعضاء و فعالیت
 و
 

سازمان علم و فن را روش کند، کند نه تنها ایجاب می . خودانگیختگی32
 بلکه 

« فنی»و « علم»محک علم و فن بودن  خودانگیختگی. 3233
که هرگاه . توضیح اینشود روش کنداست که سازمان برآن می

که روش باشد، درظن و خیال ناچیز باشد، الف. خود واکنش و « علمی»
آید. ابتکار و ابداع و خلق نمیاست. ب. بکار « کارواکنش»ساخته عقل 

 توان ابراز کرد. زیرا با بکارگرفتن ظن و خیال جز واکنش نمی
ای بامدار بسته باشد، بازبکار فعالیت خودانگیخته و هرگاه علم نظریه    
آید. زیرا پیش از نقد و علم شدن و مدار باز پیداکردن، قالب است و نمی

 ند. وکپذیر میقالب انسان فعال را فعل
، تجربه شدن روش بدین تعریف سازگار با خودانگیختگی. 3232

شود و هم است: درجریان تجربه، هم روش خود پیوسته نقد می
، نقد رودشود و هم دانش و فنی که بکار میموضوع تجربه  نقد می

 گردد. می
 



553 
 

و تقدم حقی بر  پذیری حقبینیم تجزیه و انتقال. نیک که بنگریم می31
حقی و بخصوص بیگانگی حق با روش، واکنشها هستند: وقتی بنااست 

شود و کسی از عمل به حق خویش بازداشته شود، وقتی بنابرفریب می
شود، عقل قدرتمدار یک بکاربردن زور روش رسیدن به حق باورانده می

 رو،کند. ازاینها ابراز میرشته واکنش
کند که پذیرفته شود: ایجاب می ودانگیختگی. سازماندهی بروفق خ3133

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 

 . وروش رسیدن به استقالل و آزادی و دیگر حقوق است
بنابراین، مقدم و مأخر کردن  کنند. حقوق یکدیگر را ایجاب می3132

 گر قدرتمداری کردن است. وآنها، حق را ناحق کردن و توجیه
طور که تعیین هر هدف و تجربه کردن روش برای متحقق . همان3131

کند ای از علوم بکارروند، ایجاب میکند مجموعهکردن آن، ایجاب می
 ای از حقوق بکار رود. وهیچ حقی تجزیه نشود و مجموعه

 
هایی که دارد و در است با ویژگی . زبان عقل خودانگیخته، زبان آزادی34

 شوند.همین کتاب شناسائی می
 
 

 الگو: . بایستگی بدیل31ِ
 

های جدید ماند اگر نسلهرگاه از خود بپرسیم آیا یک ملت برجا می    
جمعی نیز که نتواند تجدید نسل کند، دهیم نه. هر پدید نیاورد، پاسخ می

شود نیست، بلکه نسلی رود. اما بدیل تنها نسلی که جانشین میاز میان می
هم هست که ادامه حیات در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت 
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ها، سازمانهای سیاسی و نیز کند. در دموکراسیرا تضمین می اجتماعی
روند. محققان یاسی که نتوانند بدیل پدید آورند، از میان میرهبران س

اند، اغلب درجامعه شناسی سیاسی، عوامل زیر را عوامل انحطاط دانسته
 شود:های سیاسی میای از عاملها سبب انحطاط و انحالل حزبمجموعه

انتقاد ناپذیری علت عمومی انحطاط روشنفکران و رهبران سیاسی و نیز ● 
اند است و اهل تحقیق هربار این عامل را خاطر نشان کرده سیاسیاحزاب 

 (؛ 134)
انحطاط بلحاظ ازخودبیگانه شدن اندیشه راهنما، ولو بیان قدرت، ● 

جوئی با قدرت، بنابراین، همراه شدن با انحطاط اخالقی و بخاطر انطباق
ای خوب جلوه دادن مرام، گر این انحطاط گشتن. بکاربردن دروغ برتوجیه
های اخالقی ناشی از انحطاط اندیشه راهنما است ترین انحطاطرایج

 (؛135)
انحطاط بلحاظ رشد نکردن مرام و از دست رفتن کارآئی آن. احزاب ● 

ودند و داشتند و از ابتدا قالب ب با مدار بسته اروپائی ایدئولوژی کمونیست
 واقعیتی که مردم هستند در این قالب شکل نگرفتند؛

های راست و نیز انحطاط بلحاظ بسته بودن نظام سازمانی. گرایش● 
قدرت محور، هم گرفتار نارسائی سازمانی و هم گرفتار نارسائی « چپ»

 د؛ انشده و گرفتار انحطاط گشته ایدئولوژی
خاطر که افراد را خواهان انحطاط بلحاظ رشد علمی و فنی بدین● 

 دارد؛بری باز میکند و  آنها را از تن دادن به فرمانمشارکت می
گیر که فعالیت بعنوان عضو یک حزب سیاسی وقتانحطاط بخاطر این● 

حاصل کردهرا بیو پر هزینه است و تحول به دوران ماوراء صنعتی، آن
حرفه»توانند های سازگار با وضعیت جدید آنها هستند که میحزباست. 

را به استخدام خود درآورند و تعداد کافی نامزد برای « های سیاستای
باشند و نیز بتوانند قوای مجریه و مقننه انتخابات گوناگون دراختیار داشته
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ارشان بمثابه قالب، مانع ک را تصدی کنند. و در تهیه برنامه عمل، ایدئولوژی
 نشود؛

اند خود گونه حزبها نتوانستهانحطاط بلحاظ ناتوانی از تجدید نسل: این● 
قصد تواناکردنش را با نقش نسل جوان که بازکردن نظام اجتماعی است، به

 درخود، سازگارکنند؛ به فعال کردن نیروهای محرکه
گزیدن در سرای شدن کامل از جامعه مدنی و سکنیانحطاط بلحاظ جدا ● 

اند: آنها که قدرت. دو دسته سازمانهای سیاسی بدین انحطاط دچار شده
اند که اعضای حزب تدریج، سازمانی را جستهدولت را تصدی کرده و به

گرداند. سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو، سرانجام در را آلت می
نها، حذف کردن و انشعاب کردن را روزمره گرداندهگونه سازمادرون این

 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(؛    

ه اانحطاط بلحاظ تغییرهائی که سبب از دست رفتن خاستگاه و پایگ● 
های غرب، جهت تحول ازچپ است. در دموکراسیاجتماعی حزب گشته

رو احزاب چپ خاستگاه و پایگاه اجتماعی خود را از به راست. ازاین
 دهند؛دست می

های سیاسی برای که حزبانحطاط بلحاظ پناه بردن به ابهام. توضیح این● 
که بیانگر اندیشه دهند هائی را ارائه میآوردن بیشترین آراء، برنامهبدست

ها مبهم تهیه میرو، تا ممکن است، این برنامهراهنمای آنها نیست. ازاین
بردن به تاریکی ابهام، سبب از دست رفتن اعتماد و گرفتار شوند. پناه

گردد. در مورد فرانسه، یک عامل از عوامل انحطاط انحطاط شدن می
را شرکت در تهیه برنامه مشترک با حزب سوسیالیست می حزب کمونیست

 ای که اعضاء و هواداران این حزب ربطش را با ایدئولوژیدانند. برنامه
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یافتند. سرانجام حزب ناگزیر شد دیکتاتوری حزب و هدف آن، اندرنمی
 یست اروپائی همه چنین کردند و...؛را رها کند. احزاب کمون پرولتاریا

انگیزد ها را بر میانحطاط بلحاظ روابط شخصی قدرت که نخست تقابل● 
پدید می« تمایل نظری»ها، این و آن و، سپس، نیاز به توجیه رویاروئی

 کشد؛آورد و کار به انشعاب می
 کارکردها را باید داشته باشند:های سیاسی اینها، حزبدر دموکراسی● 

الف. از راه جذب شهروندان به سیاست، پرداختن سیاست را همگانی 
است و بروفق خواستهای کنند. و ب. بروفق مسائلی که جامعه با آنها روبرو

ها را برگزیند و تعلیم و تربیت مردم، برنامه عمل تهیه کنند. و ج. نخبه
میهائی که از عهده این کار بر نیایند، مشروعیت از دست دهند. حزب

 (136شوند )دهند و دچار انحطاط می
انحطاط کمتر بلحاظ سرکوب توسط دولت استبدادی که هر مخالفی را ● 

بیشتر بلحاظ نارسائی اندیشه راهنما کند و انگارد و حذف میبدیل می
و سازمان و بخصوص پرورش الگو. در حقیقت، حتی اگر یک الگو 

کند و را تضمین مینیز پرورش یابد، ادامه حیات یک جمع سیاسی 
  انگیزد به بدیل خویش گشتن.بسا جمهور مردم را بر می

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 ● 
یش از از خطرها و جهت بخشیدن به نظام اجتماعی در تحول خو

 باز.  نظام نیمه بسته به نظام
انحطاط آخری بس خطرناک است. سرانجام کشورهائی که دولت     

 اند، بسیار آموزنده است: استبدادی آنها مانع از شکل گرفتن بدیل گشته
تناوب، کنند و، بهدردموکراسیها، سازمانهای سیاسی که در نظام عمل می    

از alternance) کنند )را تصدی میشوند و حکومت حائز اکثریت می
کنند هائی که تغییر نظام اجتماعی را هدف خویش میسازمان
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(alternativeسوا هستند. در این دموکراسی ) ها نیز، وجود بدیل
ضروراست زیرا نبودش، هم دموکراسی را با خطر انحطاط و انحالل روبرو 

درحقیقت، نبود کند. کند و هم جامعه را گرفتار خطرهای بزرگ میمی
بدیلی که هدف خویش را باز و تحول پذیرکردن جامعه قرارمی

شود خالء را سازمانهائی پرکنند که هدف خویش را دهد، سبب می
دوران پیش از تصرف  کنند: آلمانتر کردن نظام اجتماعی میبسته

ت سدولت توسط حزب نازی و ایتالیای قبل از افتادن دولت به د
فاشیستها، دو مثال بارز از مثالهای بسیار و گویای واقعیت داشتن 
این دو خطر )یکی برای دموکراسی و دیگری برای جامعه(هستند. 

دهند: نبود بدیل، سبب میمحققان خطر سومی را نیز تشخیص می
شود که اکثریت بزرگ جامعه که کارگران و همه دیگر کسانی که با 

نابرابریها روز  کنند، زیان بینند.زندگی میدرآمد حاصل از کارخود 
 (. 137افزون دلیل بر وجود این خطر و اهمیت بدیل است )

بینیم سو هم که بسنده کنیم، میبه مشاهده تاریخ از جنگ دوم بدین    
اند اند که نتوانستهگرائی شدهکشورهائی گرفتار جنگ و ویرانی و واپس

پذیر کردن جامعه کردهباز و تحولبدیل پدیدآورند که هدف خویش را 
است که بود و نبود این بدیل و « جام جهان نمائی»باشد. خاورمیانه 

اثرهای بود و اثرهای نبود آن را در کشور یا کشورهائی که هست و در 
 نمایاند.کشور و یا کشورهائی که نیست، در شفافیت تمام، می

رد که الگو و جهت یاب ای نیاز به بدیلی داقرار، هرجامعهبدین    
و شفاف، باشد. کلمه رسا به مقصود و دقیق« تغییرکردن برای تغییر دادن»

 (:138است )های زیر بایستهامام است. امام را ویژگی
 

 های بدیلی که الگو نیز هست:ویژگی
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ها، از آزمایش عمل به حق پیروز بازآمده و . به یمن شرکت در ابتالء3
است و مدار اندیشه و عمل او باز است و به حقوق کردهزندگی را عمل به 

است: هم جهت تحول شود. از این رهگذر، الگو گشتهیمن رشد، بازتر می
و هم هدف آن را به نسلی که نقش بدیل جامعه را برعهده دارد، نشان می

 دهد؛
 
. الگو عدل است و، بنابراین که میزان عدل، حق را که هستی دارد از 2

کند،  این بدیل مجموعهپوشاند، جدا میحق را با پوشش زور می ناحق که
 یابد: های زیر را میای از صفت

. صفاتی که بیانگر مدار باز اندیشه و عمل، بنابراین، ترجمان اصل 233
و برخوردار کننده عقل او از استقالل و آزادی یا  موازنه عدمی

 هستند. خودانگیختگی
. صفاتی که بیانگر ممارست بدیل در عمل به بیان استقالل و آزادی 232

 . «بیان استقالل و آزادی ناطق است»دهند بگوید هستند و به او امکان می
شرکت در آزمایشهای اجتماعی و کمال  . صفاتی که  بیانگر توانائی231

ستند: بدیل مستقل از هر محدود کننده و جستن، به یمن شرکت در آنها، ه
 شود، حق را برگزیند و به حق عمل کند.آزاد در گزینش که سبب می

. صفاتی که گویای پندار و گفتار و کردار به حق و رشد او میزان 234
 هستند.  عدالت اجتماعی

با طبیعت  جامعه،. صفاتی که گزارشگر رابطه برقرار کردنش با خود، با 235
یافتن به کمال ها و نماد هدف شدن هستند وقتی هدف دستو همه آفریده

 شود. استقالل و آزادی می
ها باشند، توانا انسان یا انسانها و نیز سازمانهائی که دارای این صفت      

 به بدیل شدن، بدیلی که الگو نیز هست، هستند
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هستند. این انسانها دارای حقوق شهروندی  . انسانها واجد حقوق ذاتی1
و، بمثابه جامعه، دارای حقوق جمعی هستند. اما انسانها و جامعه آنها می

داشتن  به حقوق، کار توانند از این حقوق غافل شوند. عارف و عامل نگاه
بدیل است. بدیل، از راه عمل به این حقوق و افزودن برکرامت خویش، 

 شود؛و حق و الگو مینماد کرامت 
  

و  گشای تحول به جامعه باز. بدیل عامل به اصول و اندیشه راهنمای راه4
شود یمن عمل به این اصول و اندیشه راهنما، الگو میپذیر است. بهتحول

کند. در وجود الگو است که زمان و مکان و آینده را در وجود خود حال می
شود. گرفتن رشد میعامل بازدارنده که عامل شتاب اجتماعی عمل، نه

یمن اخالقمندی زندگی واقعی را که عمل به حقوق و افزودن برکرامت به
است، از زندگی مجازی، در بندگی قدرت،  همه ویران شدن و ویران کردن، 

 شناساند؛باز می
 
 ای را که تشکیل. به صفت الگو، بدیل استعدادهای انسانها و مجموعه5

شود. به انسانها خاطر دهند، به طور مستمر، به اعضای جامعه یادآور میمی
آنها، همراه با  اند، یعنی قوه رهبریکند که امام خلق شدهنشان می

استعدادهای دیگر و برخوردار از استقالل و آزادی و خود انگیختگی 
س و نه قابل تجزیه. پ است. استعداد رهبری نه قابل انتقال به غیر است

هرگاه انسان، بخواهد امامی بگردد که به امر خدا، به حق، هدایت شود و 
باید عقل رهبری کننده او استقالل و آزادی داشته و هدایت کند، می

آهنگ بکاربرد تا که زندگی او عمل را هم خودانگیخته باشد و استعدادها
 به حقوق بگردد و رشدکنان ، آزاد و آزادتر بگردد. 

 
 اند: کردهنایکسان را دو بیان ارائه« قاعده». دو 6
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ا ت»، اصل . بیانهای قدرت، در درجه اول بیانهای قدرت توتالیتر633
. بنابر این بیانها، تغییر اندرا ارائه کرده« کنیتغییرت ندهند، تغییر نمی

کردن و تغییر شونده همه ای است که دارنده توان رهبری«نخبه»دهنده، 
دیگر انسانها هستند که ناتوان از رهبری کردن حتی خویشند. وقتی تغییر 

است، بیان قدرت از نوع توتالیتر  صاحب والیت مطلقه« ابر مرد»دهنده 
گرائی است. فلسفه ، در دموکراسیهای غرب، بنابر نخبهاست. در زمان ما

داند و برای تحققی لیبرال، انبوه مردم را فاقد توان رهبری کردن خویش می
آنها توانی جز به اندازه ترجیح این نخبه بر آن نخبه قائل نیست. در انواع 

کردن را دارند. باوجوداین، ها، حداکثر حق انتخابلیبرالیسم، غیر نخبه
ها در انواع لیبرالیسم و دیگر بیانهای قدرت را نقد کنیم، اگر انواع رهبری

 رسیم.ها باز میگیبه رهبری با همین ویژ
یا بیانهای استقالل و آزادی بنا بر این که  –. بیان استقالل و آزادی 632

کن تا تغییرتغییر»اصل  –شوند تقربهای انسانها به این بیان متفاوت می
ها کند. تغییر دهنده و تغییر کننده یکی و آن انسانپیشنهاد میرا « دهی

صفت کند تا بمثابه الگو تغییردهد. و  بههستند که به صفت فرد، تغییر می
 گیرند تغییر کنند تا تغییر دهند. جمع تصمیم می

بنا بر این اصل، بدیل الگو کسی است که هدایت خداوندی را می      
 هند؛ دجویند و تغییر می

  
الگو مسئول است و مسئولیتش، بیش از همه، حفظ خویش بمثابه  . بدیل7ِ

دادن سمت و سوی تحول نظام اجتماعی به نظام باز و بدیل است. نشان
عهد با اصول راهنما و هدف مسئولیت پذیر مسئولیت دوم و وفای بهتحول

 سوم او است. بطور عینی:
ه ، ککه نقد خویش است و جهاد افضل : جهاد اکبر. قیام به سه جهاد733

مبارزه با جباران است و جهاد که کوشش مداوم است در خشونت زدائی. 
 و
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کند که او همواره نماد گرایش زدائی ایجاب می. مسئولیت خشونت732
ط است که نابرابریها و رواب به توحید اجتماعی باشد. به عدالت اجتماعی

آمیز میان قشرهای جامعه به برابری در برخورداری از امکانها و خصومت
شوند. برای ایفای این نقش و در مقام عمل به این روابط دوستانه بدل می

ونه منافع جمعی و  –باید همواره جانب حقوق جمعی مسئولیت، بدیل می
و حقوق  –های دیگر قوا با یک گروه یا گروه نه منافع گروهی در روابط

و حقوق شهروندی و، در سطح جهان، حقوق تمامی ساکنان روی  انسان
 ای را بگیرد. وزمین و حقوق انسان و هر آفریده

است ، مسئولیت اول بدیل این«بیان استقالل و آزادی ناطق». بمثابه 731
ن استقالل و آزادی در بیان قدرت بگردد و به که مانع از بیگانه شدن بیا

پندار و گفتار و کردار، ترجمان بیان استقالل و آزادی، و هشدار دائمی 
 باشد به انسانها.

. استمرار در تاریخ به ترتیبی که، در هر زمان، بدیل، بمثابه نماد، علم 734
 و فن را روش کند و مرتب به روز باشد؛  

 
شود، پس روشی که در بتال و آزمون، بدیل الگو می. چون هر بدیلی، به ا8

کننده گیرد، روش تجربه، یعنی روشی قابل تصحیح است و تجربهپیش می
جا که بنابر بیانهای قدرت، روشی که انسانها رساند. از آنرا به هدف می

برند، دستوری است و کار انسان را در ویران شدن و ویران کردن بکار می
الگوی بکاربردن روش تجربی گشتن، به او، نقشی بس مهم  کند،ناچیز می

در وجدان جامعه به استقالل و آزادی و حقوق خویش و روش غافل نشدن 
 دهد؛از آنها را می

  
ایستد، با شود، چون بر حق می. بدیل که بیان استقالل و آزادی ناطق می3

مداران را حال که  قدرت باوران و قدرتاست و در همان اهل حق، دوست
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داند و بدان تن خواند، سازش با ناحق را نقض عهد با حق میبه حق می
 دهد؛نمی

 
. پندار و گفتار و کردار بدیل شفاف است و بدین شفافیت است که  31

 گردد؛برای همگان الگو می
 

. ایستادن برحق، در شفافیت تمام، پیروزی کم عده و کم عُده را بر پر 33
کند. هرگاه تقابل، تقابل تمام حق با تمام ناحق، می عده و پرعٌده میسر

شود برای ایستد، الگو میگستر، بگردد. بدیلی که برحق میقدرت ستم
، همواره، انسانها، روش تمامی انسانها، در همه زمانها. زیرا، به قول گاندی

می)از نظر قدرت نظامی و...( بر زورمند را از او « ضعیف»پیروزی 
 آموزند؛

 
ستیز است. . بدیلی که بیان  استقالل و آزادی ناطق است، تبعیض32

 کند. تبعیضهای در خلقت ادعائی و تبعیضهای قدرت فرموده را نفی می
 

نهایت است. قرار، مکان عمل بدیل، هستی و زمان عمل او، بی. بدین31
،  مدام برخود است، پس عمل صالحداند که عمل برخود افزااو نیک می

 گرداند؛افزاید و او را الگوی همه عصرها میمی
 

کند، عمل می . بدیل عقلی مستقل و آزاد دارد که بر اصل موازنه عدمی34
ترین آنها، گر نیست و با واقعیتها، مهماز این رو، خالق است و توجیه

 کند؛میجمهور مردم، رابطه مستقیم برقرار 
 

ای، از جمله . چون استعداد رهبری و نیز حقوق را ذاتی هر آفریده35
گرداند. پس نه بر مدار داند، خود را صاحب اختیار دیگران نمیانسان می
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قدرت که بر میزان استقالل و آزادی، با انسانها رابطه برابر انسان با انسان 
ول است. بدیل به کند. بنا بر اصل، هرکس صاحب حقوق مسئبرقرار می

کردن است و  گوید: وظیفه، بنابراین، مسئولیت شما اطاعتانسانها نمی
 بس؛

 
داند که تدبیر از انسان است و تقدیر از خداوند. بنا بر این، . بدیل می36

انسان  باشد و در سنجیدن و  باید ترجمان حقوق ذاتینه تنها هر تدبیر می
باید، تدبیر اجرای آن، مجموعه استعدادهایش شرکت کنند، بلکه می

 تناقضی میان هدف با روش و این دو با اصل و بیان آزادی پیدا نکند؛ 
 

داند که محل عمل او، همواره . بدیل عامل به بیان استقالل و آزادی می37
 ه، دولت است؛درون جامعه مدنی و بیرون قدرت، از جمل

  
افزاید، آورد و ویرانی بر ویرانی میکه ویرانی ویرانی میداند. بدیل می38

اندازد و  الگوی رشد در را در رشد بکار می رو، نیروهای محرکهازاین
استقالل و آزادی و  به صفر رساندن تخریب نیروهای محرکه و به حداکثر 

ار افتادن این نیروها در رشد انسان و عمران طبیعت میرساندن تولید و بک
 گردد؛

 
. پندار و گفتار و کردار بدیل از دروغ و ظن و خرافه خالی است و می33

داند که دلیل صحت قول و فعل او باید در قول و فعل او و نه اسم و رسم 
چون علم در بند سود و زیان و مقام و موقع او باید باشد. این سخن که 

چون و چرا، باید پذیرفت، همه فریب یست، پس سخن دانشمند را بین
است. چراکه دلیل باید در خود علم باشد و نه در موقعیت او بمثابه 

گوید علم است ،بلکه چون علم است دانشمند: نه چون دانشمند می
 ؛اصل سنجیدن شخص به حق: گوید و باید بگویددانشمند می
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یک تعریف دارد و خود روش خویش است. داند که حق . بدیل می21

ق و ح داند که برداشتها از حق یکسان نیستند. پس حق اختالفباز می
گاه شدن و حق آگاه کردن را راهنمای پندار و گفتار و کردار خود می آ

ها و دانشها و های )سانسورها( مانع جریانهای آزاد اندیشهکند. ممیزی
شود و به یمن جریانهای آزاد تابد. بانی بحث آزاد میرنمیاطالعها را ب

)برداشتها از حق( را « حقیقتها»شمار ها و دانشها و اطالعها، بیاندیشه
کند: عامل گذار دائمی از اختالف به اشتراک به تعریف حق نزدیک می

 گردد. می
تواند است که الگوی حقمداری را عقل قدرتمدار نمیدانستنی   

تواند حتی اگر بداند چنین بدیل الگوئی وجود دارد، نه می. بشناسد
تواند با آن رابطه برقرارکند. زیرا در رابطه با آن را بشناسد و نه می

سان، شناسائی الگوی . بدینکندقدرت، تنها اطاعت محل پیدا می
حقمداری کار انسان مستقل و آزاد است. رابطه این انسان با بدیل، رابطه 

توان تصورکرد حال و روز اع و مطیع نیست. رابطه همکاری است. میمط
ها و جامعه جهانی امروز را هرگاه انسانها اهمیت بدیل الگو را در جامعه

 گشتند.یافتند و بدیل خویشتن میمی
 

پذیرها به حقوق ها و فعلتفاوت. بدیل کوشش برای فراخواندن بی23
های فعلداند: برانگیختن انساندار نمیشهروندی و مسئولیتها را تعطیل بر

کردن پذیر و معتقد به تغییرناپذیر بودنِ ساختهای طبیعت و جامعه، به روش
 گرداند. برای بدیل گشتن، ممکن می تغییرکن تا تغییردهی، جنبش همگانی

 
و الگوی زندگی در  داندمی . بدیل دوستی را حقی از حقوق انسان22

 شود وشادی و امید و دوستی می



565 
 

 های دوستی و جانشین تضاد. از رهگذر بر قرار کردن رابطه2233
اجتماعی کردن  توحید اجتماعی، زیستن در رشد را جانشین زیستن در 

 کند. و ویرانگری می
و  . بدیل ارزش کردنِ زندگی و درکارآوردنِ وجدانهای تاریخی2232

 کند: وجدان تاریخیهمگانی و علمی و اخالقی کار روزمره خویش می
ای پدید آمدن شود که ادامه حیات در گرو ایستادن بر حق و رشتهیادآور می

قرار، هرگاه از الگوهای ایستادگی برحق در جریان تاریخ است. بدین
شود. نیز مداوم میایستادگی برحق مداوم بگردد، حیات یک جامعه 

ایستادگی برحق، تنها یک نوع نیست، نوعی از آن، ایستادگی برحق، 
پیشاروی جباران است. داشته وجدان تاریخی، استمرار ایستادگی برحق را 

دهد و آنگاه، کند. وجدان علمی حق را از ناحق  تمیز میخاطر نشان می
جنبش برای  گردد. وجدان همگانیدست بکار پیشنهاد کردن روش می

پذیرد. برخورداری ازحقوق را بمثابه ارزش و هدفی که باید تحقق یابد، می
باشد، وجدان اخالقی،  هرگاه روش برگزیده، برای مثال، جنبش همگانی

رأی به جنبش همگانی برای  تغییر از قدرتمداری به حقمداری را صادر 
 کند.و می

. بدیل نیروی محرکه تغییر در جامعه است. پس، هراندازه این نیرو 2231
قرار، پرشمار شدن شود. بدینتر میتر و قطعیتر باشد، تغییر ممکنبزرگ

)استقالل و آزادی( را  ای که خودانگیختگیانسانهای فعال و تغییر دهنده
تر د، نیروی محرکه تغییر بزرگکننمی« زندگی روزمره دستوری» جانشین 

جامعه سمت و سو می شود. چراکه به نیروهای محرکهتر میو تغییر قطعی
پذیرتر کردن آن بکار دهد: همه در تغییر نظامی اجتماعی، در بازتر و تحول

دازه هر انافتند. همواره بیاد باید داشت که بنابرقاعده، دریک جامعه، می
بیشتر، میزان رشد آن جامعه بیشتر و توان  میزان خودانگیختگی

 .گرددتر میجامعه برای تغییرکردن و تغییردادن افزون
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و جوانان و همه آنها از کار  )زنان . بدیل، امام شدن مستضعفان2234
روز و امروز و بسا فرداها( به تعبیر های آن خورند در جامعهخویش نان می

، نقش خویش را عامل در ها، به تعبیر انجیلها شدنِ آخریو اوّلی قرآن
 شناسد. تغییر از قدرتمداری به حقمداری می

دیگر، از جمله، افزایش جمعیت  . وجود پیدا کردنِ نیروهای محرکه2235
شود که دانانمایان رشد دانش و فن و پیدایش سرمایه و ... سبب می و

فریبکارِ در خدمت جباران، نادانانی شناخته شوند که هستند و جباران، 
های خود، از جمله مشروعیت ناشی از دانشمداری و دانش«مشروعیت»

وقتی سطح معلومات آنها اگر گستری را از دست بدهند. بنابر قاعده، 
ح معلومات جامعه، دست کم از سطح معلومات نیروی نه از سط

شود. گردد، دولت آنان محکوم به زوال میتر میمحرکه تغییر نازل
رواست که جباران، با تمام توان، درپی تخریب بدیل میاز این

شوند. برای توفیق در تخریب بدیل، دست نیاز بسوی قدرت 
از تخریب خود و دیگر کنند. اما اگر بدیل مانع خارجی نیز دراز می

دهد: شود و روی مینیروهای محرکه شود، انقالب ممکن می
 .کندکنند و انقالب تحقق پیدا میساختهای جامعه تغییر می

. بر بدیل است که زمان و مکان و میدان رویاروئی را خود و نه 2236
ها برای تغییر از راه عمل در محدوده جباران تعیین کند. یک رشته تجربه

ق ححاکمیت جباران، باید بدیل و جمهور مردم را متقاعد کرده باشند که 
تواند . پس حقمدار، برای ایجاد تغییر، نمیبا قدرت فصل مشترک ندارد

به محدوده حاکمیت زورمدار در آید و بگذارد زمان و مکان هر حرکتی را 
چرا که با زندانی کردن خود در محدوده کنند. نیز جباران معین

است. در یت جباران، هم از آغاز شکست خویش را پذیرفتهحاکم
واقع، چون انسانها هستند که باید تغییر کنند، پس میدان رویاروئی، 

توانند به میان مردم آیند، افول شود. و چون جباران نمیجامعه می
. زیرا، الف. جبار خود ضد مرامی گردددولتشان قطعی و زودرس می
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گر قدرت های قدرت توجیهستاند و بیانیت میشود که از آن مشروعمی
بندی اجتماعی حاکم از تشخیص شوند. و ب. گروهاعتبار میمحوری بی

بندی نیز امکان بدهد و تعیین هدفی که مطلوب جامعه بگردد وبه این گروه
شود. و ج.  موقعیت مسلط خویش را توجیه کند و نگهدارد، ناتوان می

اد است. هرگاه زور در رابطه فرد با فرد و گروه با قدرت با فساد و فقر همز
گروه و جامعه با جامعه، نقش اصلی را پیداکند، فساد در انواع شکلها 

کند. هرگاه شود. زور و فساد فراگیر فقر را نیز همگانی میفراگیر می
گاهی نسبت به فساد و فقر و همزاد بودنشان با قدرت، پدید نیاید،  خودآ

نهد. اما هرگاه آگاهی ایجاد شود، جامعه آمادگی نحالل میجامعه روی به ا
کند. برای پذیرفتن اندیشه راهنمای جدید و حضور بدیل الگو را پیدا می

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 

زمانی روی داد  (. در دوران ما، انقالب ایران133کند )انحالل(، آگاه می
که دو ابر قدرت وارد این مرحله شده بودند و از مداخله مؤثر در ایران 

، ریخ جامعه ها به خود دیده اندناتوان بودند. جنبشهای موفق دیگری که تا
. ترس از تغییر کنند که این امر، یک امر واقع مستمر است. و همبرهن می

و از دست رفتن موقعیت مسلط، گروه بندی حاکم را ناگزیر از افزودن بر 
باشد. در این صورت، مهاجرت برانگیخته خشونت و تشدید سرکوب کرده

ب است بدین خاطر که، در مهاجرت، شود. مهاجرت همواره عامل انقالمی
یابند اندیشه راهنما و فضای باز و  نیروی محرکه تغییر دهندگان فرصت می

 تغییر را پدید آورد؛ 
 

حال نماد فرهنگ استقالل شود خالق و در همان. بدیل وقتی الگو می21
کردن و زیستن در این فرهنگ، بدیل، در جامعه، و آزادی بگردد. ایجاد

 ساز میگردد: دگرگونی از قدرتمداری به حقمداری؛دگرگون
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. الگوی قدرتمداری، الگوی حقمداری نیست. اوّلی بلحاظ قدرتی 24

و مقام( و دومی بخاطر حقوق و  شود که خارج از او است )ثروتالگو می
شود که، یا درخود انسانند و یا از راه اندیشه راهنما و دانش و فنی الگو می

هائی که قدرت هدف و رو، در جامعهآیند. ازاینکسب به درون او در می
شود، الگو کمتر بخاطر صفات و کارهایش، بیشتر بخاطر موقعیتی روش می

ها، برای مثال، سیاستمداران شود. در این جامعهآورد الگو میکه بدست می
یز مین الگوهای حقمداری نیستند. بشرط کارآئی، فساد اخالقی آنها تحمل
 شود. کارفرمایان و هنرمندان و... نیز الگوهای حقمداری نیستند. 

های سیاسی قرار، عالمتی از مهمترین عالمتهای انحطاط سازمانبدین      
و بسا جامعه ها، کمبود و بدتر از آن نبود الگوهای حقمداری است. خود 

ازه سخت های امروز، الگوی حقمداری شدن چه اندشاهدیم که در جامعه
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 

های ویرانگر زورمدارها دارد. حال، از پا در نیامدن زیر حملهدر همان
آید. تغییر به صدا در می دانند که با پیدایش هر الگو، زنگزورمدارها می

کنند و سپس از او، یکی چون خود و بسا می پس نخست او را سانسور
کنند. این امر یک سازند و به جامعه معرفی میبسیار بدتر از خود می

امر واقع مستمر است. امر واقع مستمر تنها خراب کردن الگوئی که 
گوهائی نیز هست که در شود، نیست، خراب کردن الساخته می

اند و هر بار که زمینه تحول درجامعه پدید میگذشته ساخته شده
شوند و در جهت دادن به تغییر آید، بمثابه الگو در صحنه حاضر می

  کنند.نقش پیدا می
کنند، آگاه یا ناخود آگاه، دو آنها که الگوهای حقمداری را خراب می     

قدرت که از خود هستی ندارد و فرآورده کنند: به کار بس ویرانگر می
بخشند. و حق روابط قوا میان انسانها هست، نه تنها وجود که خدائی می
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کنند. برای مثال، حسین )ع( الگوی را که از خود هستی دارد، نیست می
ر د ایستادگی بر حق در طول تاریخ است )از جمله در قرن بیستم گاندی

او را الگوی خود کردند(.  در نهضت ملی کردن نفت صدقساتیاگراها و م
که حق الگو ندارد. از دید تخریب او بمثابه الگوی حقمداری، یعنی این

، نه تمام حق با تمام زور و زورمداری که قدرت طلبی گرها، در کربالویران
دیگر، این قدرت است که واقعیت با قدرتمداری رویاروشدند. به سخن 

پذیرند قدرت وجود واقعی دارد و حق وجود دارد و نه حق. مردمی که می
جویند و محور میشوند، نظام اجتماعی قدرتمجازی، قدرت پرست می

 کنند؛ویرانگری پیشه می
 

. وقتی تغییر جز نشستن قدرتمداری بر جای قدرتمدارِ حاکم نیست، 25
ر و یا بیشتر زیانمند بودن قدرت جانشین، انتخاب بین جامعه از لحاظ کمت

کند. یعنی هم تغییر و هم ارزیابی تغییر، در بد و بدتر، تغییر را ارزیابی می
گیرد. چنانکه در پاسخ به این پرسش که کیست آن ، انجام میمدار بسته

زیاد ی گفت: شاه برود ابنبشود؟ آقای خمین کس که بتواند جانشین شاه
دهد و جانشین بد، به بیاید! چنین تغییری در مدار بسته بد و بدتر روی می

 ،شود. چرا که عقل قدرتمدار، با روش کردن منطق صوریضرورت بدتر می
شوند زیاد، بد میکند. در این مدار، شاه بدتر و ابنیک مدار بسته ایجاد می

قرار، در مدار بسته، بدیل نماید. بدینبه جای بدتر، مطلوب می و آمدن بد
داند که، میان شود. بدیهی است که عقل قدرتمدار نمییا بد و یا بدتر می

این دو، انتخاب وجود ندارد. زیرا در مدار بسته قدرتمداری، یک سمت 
ی اسسازمان سیوجود دارد و آن از بد به بدتر و از بدتر به بدترین است: 

جوید و انحطاط و انحالل و بسا جامعه گرفتار مدار بسته، بدیل نمی
  سرنوشت او است.

اما تغییر وقتی از قدرتمداری به استقالل و آزادی و حقوق و       
کنند و نیازمند کرامتمندی است، همه اعضای جامعه در آن شرکت می
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نیازمند  گردند. رشد نیز وقتی رشد انسان است بازالگوی حقمداری می
شوند. شود و همچنان  همگان نیازمند الگو میشرکت همگان در رشد می

های الگو و فراوانی هریک از آنها در جامعه، گویای بیشتر نوع بدیل
ان و شرکتش یا کمتر برخوردار بودنِ اعضای آن جامعه از حقوق ذاتی

در رشد از راه بکار انداختن مجموع استعدادهای خویش است. این 
 امر نیز از امور مستمر است؛

 
تواند  بدیل حقمداری بگردد. . بدیلی که الگوی قدرتمداری است نمی26

( آن را 121) رسد حقیقتی است که  قرآنچراکه امامت به ظالمان نمی
است که کند. بااین وجود، بسیار شدهسان میتصدیق و خاطر نشان ان

زند و در حالی که استعداد قدرتمداری نقاب حقمداری بر چهره می
بازگشت به اعتیاد به قدرتمداری در او بسیار زیاد است، بدیل و رهبر یک 

است که هائی روی دادهگردد. این امر بطور مستمر در جامعهجنبش می
آنها ضعیف است. ضعیف است زیرا الگوهای حقمداری  وجدان تاریخی

اند را که در طول تاریخ، با قیام به حق، ادامه حیات جامعه را میسر کرده
اند. در نتیجه، اصل ایستادگی بر سر است و یا تخریب شدهیا از یاد برده

حق، بخصوص از راه عمل به حق و دفاع از حق دیگری، وجود ندارد تا 
 وجدان اخالقی همگان را بدان فراخواند. 

هائی که الگوهای قیام به قرار، سازمانهای سیاسی و بسا جامعهبدین      
را کسانی کنند، خالء سپرند و یا تخریب میحق، به دست فراموشی می

و  زنند و یا جانبدار حقوق انسانکنند که نقاب حقمداری برچهره میپرمی
شوند اما بمحض پیدا شدن فرصت، به اعتیاد خویش به جامعه می

گردند. بیهوده نیست که در دوران پهلوی و اینک، در قدرتمداری باز می
د. مثلث زور پرست همه روز کنندوران والیت فقیه، الگوها را تخریب می

 است کهبه این تخریب مشغول است. دانستنی
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و از آنها موجودهایی  الگوهای حقمداری  را یا از راه کیش شخصیت● 
استثنائی، اسطوره، ساختن، و یا با تخریب شخصیت آنها از طریق جعل و 

 شوند. و اثر میدروغ و تحریف، بی
دگی بر حق استقالل و آزادی انسان را اگر نتوانند کارآ الگوهای ایستا● 

در گذشته و ناکارآ در حال حاضر بباوراند و به دست فراموشی بسپارند، 
کنند تا نسل جوان که کارش تغییر دادن نظام اجتماعی با هدف تخریب می

الگو بگردد و نتواند بر سر حقوق است، بیباز و تحول پذیر کردن آن
دانند هرگاه تغییر قامت برخیزد. قدرتمداران نیک میخویش به است

شوند که ای زندانی مینداشته باشند، در مدار بسته دهندگان الگو و آرمان
صحنه نزاع بر سر قدرت است. بازنده این نزاع، جانبداران تغییر هستند 

 مانند. چراکه، سرانجام، بنده قدرت برجا می
های دور تا زمانی تشکیل ای را از گذشتههرگاه الگوها صف پیوسته      

تواند خود را داده باشند که باردار تغییر است، هیچ قدرتمداری نمی
ای از پیامبران و آنها که ، صف پیوستهحقمدار جا بزند. این امر که قرآن

ها میرا مکرر به یاد انساناند ها بازی کردهنقش الگو و امام را در جامعه
شناساند که ازلحاظ نیاز ادامه آورد، واقعیت و حقیقتی را به ما باز می

ین ، تعیحیات جامعه در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی
است. در حقیقت، الگوهای پیوسته در ادامه حیات جمعی است که کننده

نده دارند. و  نیز، فراوانی الگوهای استقالل و آزادی و نقش تعیین کن
حقوق و کرامتمندی و الگوهای دانش و فن  و... در رشد مداوم جامعه 

 کنند؛است که نقش تعیین کننده ایفا می
 

ها و ویژگیهائی را از دست قرار، بدیل الگو باید تمامی صفت. بدین27
جامعه، قدرت محور و مدار نگردد. بدهد که در درون آن و در رابطه با 

خوانیم خداوند از پیامبر صفات قدرتمداری ، میرو است که، در قرآنازاین
کند و او و جامعه مسلمانان را امت نیک کردار و الگو میرا سلب می
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خواهد و به وقت سخن گفتن از امام، از الگو است که سخن به میان می
وه ای که قرآن می شناساند، همه زمانی و همه مکانی آورد. بنابراین، اس

 است. و :
. بدیل الگو همواره منتخب و در مقام عمل از جمهور مردم نمایندگی 2733

شناسد و این جمهور را مقام تصمیم گیرنده می( 123کند )می
های سیاسی، جمهور اعضاء و بسا جمهور (. هرگاه سازمان122)

جمهور مردم را صاحب حق تصمیم  هواداران و بیشتر از آن،
 . وشوندبشناسند، بسا گرفتار انحطاط و انحالل نمی

. بدیل الگو رهبر و پدر و وکیل و نصیر و... جمهور مردم نیست. 2732
(121 ) 

. بدیل باید، در جمع خود و در اعضای خویش، به صفت دوام 2731
 ( 124بهترین الگو باشد )

و شاهد و امام است. زندگی را از حضور . بدیل الگو، هماره حاضر 2734
کاری جباران و نفس خویش، بر ستمگشتن و، به فعال و نماد آرمان

 (  بنابراین، 125دادن، دارد ) ایستادگی برحق شهادت
شکند. نه آن را با را نمی با هدف و آرمان . بدیل الگو وفای به عهد2735

دهد و آن کند و نه شکیبائی از دست میهدفی که قدرت است جانشین می
ای از الگوهای حقمداری، آرمانی دست (. جامعه126کند )را رها می

ها در جهت جامعه یافتنی است. بدین الگو، سمت دادن به تحول جامعه
ه به این و آن جامعه هائی کشود که سامانهگردد. یادآور میآرمانی میسر می

شوند، به ضرورت، هدفمند هستند. هدف، جامعه اند و یا میپیشنهاد شده
ها ناکام گشتهآرمانی و رهبری در جامعه آرمانی است. اینک که ایدئولوژی

ها، ایناند، در مقام انتقاد آنها، از دالیل ناکامی، یکی و در شمار مهمترین
ها بسوی جامعه آرمانی، دایت کننده جامعهاست که بنابراین ایدئولوژیها، ه

ای حقوقمدار و توانا به تحول قدرت است نه حق. درحقیقت، آن سامانه
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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.

دین، منتظر تغییر بی، اگر ایرانیان و انیرانیان، با دین و قراربدین     
گونه ها نمانند و به شیوه الگوهای حقمداری عمل کنند، بدینرژیم

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، 

پذیر و های کوچک الگو را بسازند، بسیار زود، انسانهای فعلجامعه
شوند و ساز  بدل میتفاوت  به انسانهای فعال و دگرگونبی

کوشندگان برای گذار از جامعه قدرتمدار به جامعه حقمدار، پر 
 گردانند.  گردند و این گذار را ممکن میشمار و بدیلی توانمندمی

ویند جهان امروز به اندیشه راهنمای جدید و گکم نیستند آنها که می    
نیاز دارد. برخی  الگوهای راستینی از زندگی بر اصل موازنه عدمی

می -بسا واجد بیشترین شرائط –تحلیلگران، ایران را یکی از کشورهائی
تواند پدید آید و در اختیار جامعه جهانی دانند که، درآن، این اندیشه می

اند، پس آن جا که بیانهای قدرت همه ساخته و تجربه شدهارگیرد. از آنقر
تواند تغییر بزرگ را، در سطح جهان، میسر کند، بیان استقالل بیان که می

 وآزادی است. 
 
 

، وقتی گوینده سیاستمدار یا گیهای زبان آزادی. ویژه34
 سازمانهای سیاسی و شنونده مردم هستند:

ای مایهشوند، بنهائی که انتخاب میها و جمله. دو ویژگی، اولی کلمه2و3
از زور نداشته باشند و دومی شفاف بودن سخن، همان دو ویژگی هستند 
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دارد و زبان اهل سیاست و سازمانهای سیاسی جانبدار  که زبان آزادی
 باید داشته باشد. ودموکراسی می

 
آنجا که حق و حقیقت محکی است که هر پندار و گفتار و کرداری . و از 1

خوانند، به می« بد»ها و مرامها، هرآنچه سنجند و تمامی دینرا به آن می
برند، باید زبان سنجند، زبانی که اهل سیاست بکار میاین محک می

حقیقت باشد. راست باشد و دروغ نباشد. اما آیا باید گفتار اهل سیاست 
داند؟ نه. زیرا گفتار وقتی ه محکی سنجید که دین یا مرامی حق میرا ب

راست است، حق و دارای ویژگیهای حق است. بنابراین، این ویژگی را 
 مند است.اش، هستیدارد که، مستقل از گوینده

کنم که تمایل جنسی را محور فعال حاکم بر بمناسبت، خاطر نشان می     
یان انگاشتن و جنسیت را محور هویت گرداندن پندار و گفتار و کردار آدم

ئی ش»)برتری مرد بر زن، بنابر جنسیت این او دو( و ناچیز کردن زن در 
( و این تمایل 127به مسیحیت سرایت کرد ) ، از فلسفه یونانی«جنسی

ناسازگار با حقیقت، بنابراین پست، شمرده گشت و تبلیغ شد. زن دون 
گمان رفت و دون انسانیش به او و به مرد القاء شد. اما پست انگاری انسان 

گرائی و دون انسان انگاری تمایل جنسی و ناسازگاریش با خردمندی و حق
زن به اسالم ازخود بیگانه در بیان قدرت نیز سرایت کرد. در ایران امروز، 

 شود و تمایل جنسی زایلشمرده می« ضعیفه»زن، بمثابه شئی جنسی، 
هم در « دیکتاتوری سکس»است که رود. حاصل اینکننده خرد گمان می

 دنیای مسیحی و هم در دنیای مسلمان برقرار است. 
مندی که سخن حق باشد، شنوندگان موضوع قرار، سخن هستیبدین     

توانند حق بودن یابند و می)همان هستی موجود در سخن( را شفاف درمی
آید و به مایند. این سخن بکار روابط قوا نمیو حقانیت داشتنش را بیاز

دهد. و بکارگفتن برای نگفتن حق و پوشاندن حق و صورت زورکاربرد نمی
خواهد شنونده را از سازی و غافل کردن شنونده از محتوائی که گوینده می
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آید. چنین سخنی خالی از تناقض است: هم موضوع آن آن غافل کند، نمی
 ت و هم با هیچ حق دیگری تناقض ندارد:با خود در تناقض نیس

 
. سخن اهل سیاست باید راست بگویند و دروغ نگویند. و شنوندگان می4

رو نخست با حق اینبایند بدانند که دروغ پوشش حق و حقیقت است. از
پوشاند و سپس باخود تناقض دارد و آنگاه و حقیقتی تناقض دارد که می
 بسیار دیگر. بنابراین، بر او است که مطمئنبا حق و حقیقت و واقعیتهای 

 شنود خالی از تناقض باشد. شود سخنی که می
 
آور ، عقل مستقل و آزاد سخن دشمنیقرار، بابکاربردن زبان آزادی. بدین5

شدن و دوست کند. در این زبان، دوستسازد و قوه گویائی آن را ادا نمینمی
سرشار توان تصور کرد جامعهاندیشید و بر زبان آورد. میتوان کردن را می

از صلح و دوستی و امید و شادی و اطمینان و شجاعت زندگی راکه فرآورده 
یابی و زبان در خدمت استعداد بنا گذاشتن بر دوستی و روش کردن دوست

انس و دوستی است. این آن جامعه است که، درآن، اهل سیاست و 
 زدا و پندار و گفتار و کردار، خصومت زدا و تضادسازمانهای سیاسی، 

 آشتی دوستی ساز هستند. 
 
پندارد خشونت غریزه و خوی انسان است و میمی . استیون هاوکینگ6

ا از این غریزه ر« تکامل داروینی»توان به انتظار نشست تا که گوید نمی
(. حال اگر او  128بهره بگیریم ) مهندسی ژنتیکما بستاند. ما باید از 

های ما رمزبا انتخاب طبیعی داروینی در ژن»گرائی قصد او از خشونت
این باشد که در فطرت انسان خشونت نیست و انسان بدان «  گذاری شد

است، به انتظار مهندسی ژنتیک نیز نباید نشست و برای ترک خو کرده
گری و خشونت پذیری، باید قواعد خشونت زدائی را اد به خشونتاعتی

های ما رمز در ژن»باور باشد که خشونت بکار برد. اما اگر او بر این
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، او از مهندسی زنتیک توقع دارد که سرشت انسان را «استگذاری شده
تغییر دهد. برفرض که ممکن باشد، هم نه معلوم که حاصل تغیییر ژنها چه 

سانی بگردد و هم نه معلوم که این مهندسی انسانهای درنده خو نسازد. نوع ان
یات ح اما اگر فلسفه تحققی به او اجازه دهد و او دریابد که حقوق ذاتی

یابد که گرایش به خشونت، عارضه است و انسان هستند، درجا، در می
 درمان آن خشونت زدائی است. 

سیاست و سازمانهای سیاسی خشونت زدائی را از سان، اهل بدین    
برند )ویژگی اول( و سپس، در گفتار کنند که بکار میزبانی آغاز می

( و آنگاه، 123برند )و کردار قواعد خشونت زدائی را بکار می
دهند و بایکدیگر در بکاربردن این قواعد در جامعه مسابقه می

ر بکاربردن خشونت زدائی بسرانجام، بمثابه الگو، شهروندان را به 
انگیزند. در حال حاضر، اهل سیاست و سازمانهای سیاسی زبان می

 گستری هستند.   برند و از عوامل خشونتقدرت را بکار می
    
ق قابل اظهار نیست و بنابراین که حقو . بنابر این که ناحق به زبان آزادی7

شهروندی را جمهور مردم دارند، پس در این زبان، نظر و  و حقوق ملی
توان اندیشید و پیشنهادی که گروهی را سود و جمعی را زیان رساند، نمی

تر، زبان آزادی زبان سود و زیان نیست. بر زبان آورد. به سخن بازهم روشن
هرگاه نظری و پیشنهادی اظهار شد و حق بود، در زبان آزادی اندیشیده و 

 ار شده و همه مکانی و همه زمانی است: همواره حق و پذیرفتنی است.اظه
در بخش اول، آمد که یکی از بحرانهایی که سازمانها و رهبران سیاسی      

است اعتمادی مردم به آنها، از جمله، بخاطر اینبدان گرفتارند، بحران بی
خود را آید و تصدیق امروز که راست امروزشان، فردا دروغ ازکار درمی

کنند، تحلیل امروزشان، فردا دروغ از آب در میفردا، ناگزیر، تکذیب می
برند و در آن زبان، سخن حق و است که زبان قدرت بکار میآید. علت این

 شود. حقیقت اندیشیدنی و بیان کردنی نمی



577 
 

قرار، زمان اعتبار هر سخن گویای زبانی است که در اندیشیدن و بدین     
است. هرگاه در همه جا و همه وقت اعتبار بجوید، در ار رفتهاظهارش بک
مهمی اندیشیده و اظهار شده و جز حق نیست. این آن قاعده  زبان آزادی

است که اهل سیاست و سازمانهای سیاسی در مقام گویندگان و جمهور 
سائی زبان و برند و در شنامردم در مقام شنوندگان، در زبانی که بکار می

 موضوع سخن باید بکار برند.
 
است. عقل  سان که هست نیز نیازمند زبان آزادی. شناسائی واقعیت آن8

کند. عقل مستقل و آزاد با این زبان است که باواقعیت رابطه برقرار می
د کنای را به واسطه قدرت برقرار میقدرتمدار هم به این دلیل که هر رابطه

که هست توان واقعیت را چنانخاطر که با زبان قدرت نمیو هم بدین
 شود. توانائیشناسائی کرد، توانا به برقرارکردن رابطه مستقیم با واقعیت نمی

هائی رو، در جامعهشود. ازاینسان که هست نیز نمیبه شناسائی واقعیت آن
که زبان رایج، زبان قدرت است و زبان آزادی، بندرت کاربرد دارد، سطح 

 (. 111دانش و میزان ابتکار و ابداع و خلق پائین است )
را بکار  قرار، هرگاه اهل سیاست و سازمانهای سیاسی زبان آزادیبدین    

سان د و واقعیت را آنبرند، بدان معنی است که عقلهای مستقل و آزاد دارن
توانند ببینند و اظهار کنند. یکی دیگر از بحرانهای سیاسی که هست می

گیر کشورهای برخوردار از دموکراسی و غیر آنها است، اینامروز که دامن
سان که هست به است که اهل سیاست و سازمانهای سیاسی واقعیت را آن

نیز ندارند زیرا از آن می گویند. در مواردی جرأت گفتن آن رامردم نمی
ترسند که رأی دهندگان رأی ندهند و اطاعت کنندگان اطاعت نکنند. برای 

( و این واقعیت 113میرد )دارد می مثال، این واقعیت که محیط زیست
شوند و این واقعیت تخریب می که بخش بسیار بزرگی از نیروهای محرکه

گرند و این واقعیت که ویران« خدمات»که افزون بر دو سوم تولیدها و 
شود و این واقعیت که... برزبانهای اهل استثمار زحمتکشان تشدید می
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رو، عاجلاز ایناطالع نیز هستند. آیند. اغلب از آنها بیسیاست نمی
ترین کار، برای اهل سیاست و سازمانهای سیاسی، یافتن و 

زبانی است که بکار ارتباط مستقیم برقرار کردن و بکاربردن 
 و سان که هست، بیاید.شناسائی و اظهار واقعیت آن

 
( و ثنویت 112اند )ساخته شده . اما روشهای شناخت بر اصل ثنویت3

در ساختن بیانهای قدرت است. وقتی ثنویت اصل راهنما می اصل راهنما
تواند ببیند. ازاینود، عقل هرآنچه بیرون از این دو محور هستند را نمیش

شود و رو، زبانی که ترجمان این ثنویت است، به ضرورت زبان قدرت می
. کلمات محدود و توان عقل در (111آید )بکار شناسائی علمی نمی

شوند. از راه عبرت آموختن، یادآور ها نیز محدود میساختن جمله
ها، به میزانی که عقل قدرتمدار ها و جملهکه مفاهیم و کلمه شوممی
شوند. براصل ثنویت تک شود، معدودتر و محدودتر میمی

، فقیرترین زبان و سرشار از زور و تا ، مدعی والیت مطلقهمحوری
جبارها و محدود کنند. مطالعه تحول بخواهی مبهم را پیدا می

آموزد به همه انسانها شدن قلمرو عقل و زبان آنها، درسی بزرگ می
به خصوص به اهل سیاست و فعاالن سیاسی متشکل در حزبهای 

کران کردن فراخنای سیاسی. درحقیقت، بکاربردن زبان آزاد و بی
 .   بمثابه اصل راهنمای عقل است عقل نیازمند موازنه عدمی

 
شود، سنجد و زبانی که بدان مصلحت اظهار می. عقلی که مصلحت می31

مایهخاطر که بنمصلحت بدینعقل قدرتمدار و زبان قدرت هستند. 
است، عقل آن را نمی ای از زور دارد، وقتی زبان عقل، زبان آزادی

. پس کرد توان اظهارسنجد و هیچ مصلحتی را در زبان آزادی نمی
گویند، وقتی اهل سیاست و سازمانهای سیاسی از منافع و مصالح سخن می

کنند و هم شنوندگان آنها میدانند که به حکم قدرت عمل میهم خود می
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قرار، باید دریابند که زبان بکاررفته زبان قدرت است و آن را نپذیرند. بدین
ن گفت و شهرونداهرزمان که سیاستمداری از مصلحت و یا منفعتی سخن 
موع بنابراین مج –نه تنها نتوانستند دریابند که این حقی از حقوق آنها 

شود، یعنی از خود است که دارد قربانی دلخواه قدرت می -حقوق آنها 
کار چارهاست. بیگانگی و غفلت از حقوق، درآن جامعه، همگانی شده

وم ار مداایستادن بر حق و بکاربردن زبان آزادی، بنابراین، تذک
حقوق به حقوقمندان غافل از حقوق و معتاد به اطاعت از اوامر و 
نواهی قدرت است. بخصوص آموزش زبان آزادی است که فوریت 

 .یابدمی
 

رو، با زبان قدرت که بیانگر گویای مدار باز است. از این . زبان آزادی33
است که جریان از خود یادآوریشود. درخور است، همراه نمیمدار بسته

بیگانه کردن بیان استقالل و آزادی، جریانی است که، درآن، ضد حق در 
شود. در طول زمان، ، درکنار آن بیان، ساخته می«مصلحت»پوشش 
آیند. بیان قدرت شوند و از حاشیه به متن میها بیشتر و بیشتر میمصلحت

گردد. برای مثال، و آزادی میشوند و این بیان جانشین بیان استقالل می
است و  گویند، که خدا حق مطلقرو، دین حق و دین خدا میدین را از آن

ها هستند. پس، شود. عمل کننده به دین انساناز حق جز حق صادر نمی
شود و ب. چون حق است الف. از حق جز حق صادر نمیبنابراین که 

گوید حق است و ج. نه چون خدا میگوید و گوید خدا میخدا می
حق را ویژگیها، از جمله این ویژگی است که دلیل حقانیتش در 

. قابل تبدیل به هبرند، است و د. انسانها خود آن را بکارمیخود آن
« سنت»درکنار آن،  مرام نیست که قدرتمداران بتوانند بکارش برند،

شود و سنت کتاب فراموش میشود که دهند و سرانجام چنان میرا قرار می
خاطر بود که جنبش اصالت انسان، (. بدین114گردد )مدار میفقه تکلیف

 (. 115« )بازگشت به کتاب»با 
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کردن بیان استقالل و آزادی در بیان از خود بیگانهقرار، بدین    
. در بود شود اگر زبان همگان زبان آزادیشد و نمیقدرت میسر نمی

حقیقت، بدین زبان چون جز حق قابل اظهار نیست و درهمان
حال که گویای بازبودن مدار عقل است، عامل بازماندن آن نیز می

   شود.
 

از بحرانها سیاسی امروز، یکی دوگانگی حق و تکلیف است. این . 32
شود زیرا از حقوق اکثریت بزرگ کاسته و بر وظایف آنها بحران حادتر می

شود. در عوض، به قدرت اقلیت صاحب امتیاز افزوده و از می افزوده
 2118گردد. بحران اقتصادی بزرگ، در سالهای تکالیف آنها کاسته می

، فرصتی شد برای افزودن بر وظایف اکثریت بزرگ و کاستن از 2134تا 
که زبان قدرت زبان توجیه و زبان تکالیف اقلیت کوچک. باتوجه به این

زبان ابتکار و ابداع و خلق است، در این بحران، زبان توجیه بکار  آزادی
داری( فرموده بودند. هرگاه بنابر رفت چراکه تدبیرها قدرت )سرمایه

ها و خدمات و نیز کاستن از فرآورده کاستن از تخریب نیروهای محرکه
شد، ابتکار و امهای اجتماعی میگر و باز و تحول پذیر کردن نظویران

آمدند و تدبیرها برای تغییر کردن و تغییر دادن ابداع ابداع و خلق بکار می
 شدند. می

شود اگر اهل سیاست و سازمانهای قرار، بحران حل نمیبدین     
سیاسی بنا را بر تغییر کردن بقصد یافتن توان تغییر دادن، بنابراین، 

گر و قائل شدن به یگانگی حق عقل توجیهگری و رها کردن توجیه
، بگذارند. چرا که به داشتن و و تکلیف و تمرین کردن زبان آزادی

بکار بردن این زبان است که عقل طبیعت خالق خویش را باز می
زبان  پذیرد:بیند و نمییابد و وظیفه بیرون از حق را حکم زور می

برد، تکلیف قلی که این زبان را بکار میآزادی، زبان حق است و ع
 بیند. را عمل به حق می
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گر و جبار تا کارگزاران آنها، . در رویاروئی با زورمداران، از سلطه31

آوردنی است هرگاه آدمی بر حق بایستد و همواره به خود پیروزی بدست
شد. خواهد داشته باهشدار دهد که بیرون از حق زور است و او ندارد و نمی

است، همه چیز دارد. اما حق پس جز حق هیچ ندارد و چون برحق ایستاده
. از ویژگیهای این زبان، بخصوص ، را داردزبان خویش را، زبان آزادی

است که ظن و وقتی روی سخن با جمهور مردم است، یکی این
زبان  شوند. چراکه زبان آزادی،خیال و گمان و خرافه، گفتنی نمی

تواند قابل علم خالی از ظن است. اما علم، در این زبان، وقتی می
شود که گوینده بنارا براین بگذارد که همگان فهم برای همه اظهار 

است: علمی که اظهار میکنند. محک اینبا او در رهبری شرکت 
 . بنابراین،شود باید از سوی همگان بکاربردنی باشد

 
و سخنگویان سازمانهای سیاسی بخواهند در « سیرهبران سیا». هرگاه 34

را بکاربرند، سزا است بدانند که سخنی  سخن گفتن با مردم، زبان آزادی
را باید بگویند که دلیل حقانیتش در خودش باشد. در حقیقت، در سخن 

رود: چون علم در بند سود و زیان نیست، گفتن با مردم، دو روش بکار می
( و  چون کارآئی 116چون و چرا، باید پذیرفت )سخن دانشمند را بی پس

را  «رهبر»کند که بحث درباره یک موضوع دائمی نشود، قول ایجاب می
است که وقتی و حق این(. 117باید فصل الخطاب شمرد و پذیرفت )

رود، ممکن نیست دلیل حقانیت حق در خود زبان قدرت بکار می
آزادی بکار رود، ممکن نیست دلیل  سخن باشد و چون زبان

قرار، زبان شفاف آن زبانی بدین حقانیت سخن در بیرون آن باشد.
است که دلیل صحت سخن در خود سخن باشد و هرگاه سخنگویان بامردم 

و « الخطابفصل»این زبان را بکاربرند، وجود دلیل در سخن، 
 کند.محل میبرد را بیزبان قدرت را بکار می« دانشمندی»
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آید.کسی که این زبان را می بکار اظهار خودانگیختگی . و زبان آزادی 35

برد، خودانگیخته یا مستقل و آزاد است و بکار فعال کردن بکار می
، دخویش غافل باشن آید. اگر از خودانگیختگیشنوندگان خودانگیخته می

شوند. در برابر، زبان قدرت بکار آورند و خودانگیخته میآن را بیاد می
قرار، آید. بدینبرقرار کردن رابطه مطاع )قدرت( و مطیع )انسانها( می

تواند سخنی که آدمی را به اطاعت از قدرت بخواند، در زبان قدرت می
رابطه میان تواند اظهار شود. این زبان اظهار شود و در زبان آزادی نمی

قرار، خود بدینکند. گوینده و شنونده خودانگیخته را بر قرار می
حک زبان شنونده م انگیختگی گوینده و بازیافتن خودانگیختگی

آزادی است و بدیهی است که این زبان، در دموکراسی شورائی 
 کند.بیشترین کاربرد را پیدا می

 
آید، پس بکار نمی بکار برقرار کردن رابطه قوا آزادیجا که زبان . از آن36

سان، هرگاه اهل سیاست و سازمانهای سیاسی در آید. بدینتخریب نیز نمی
درون خود و در خطاب به جامعه، زبان تخریب بکار نبرند، نه تنها خشونت 

اند برای جمهور بلکه الگو شدهاند، زدائی بس کارسازی را تصدی کرده
مردم در آموختن و بکار بردن زبان آزادی. در حقیقت، عقلی که این زبان 

رو، از اینسازد. گر نمیبرد، از بند قدرت رها است و تخریبرا بکار می
زبان آزادی عقل را از غافل شدن از استقالل و آزادی خویش باز می

وان خلق خویش را بکار برد. ازدهد تمام تدارد و به او امکان می
این، وقتی سخن یک مقام حزبی، ترجمان ابتکاری است که بکار 

آید، زبان او زبان آزادی است. اگر نه، زبان ساختن و رشد کردن می
 .او این زبان نیست و زبان قدرت است
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آید، نمیبکار ساختن تبعیض و تبلیغ کردنش نمی . و چون زبان آزادی37
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

رو، محک تشخیص زبان ازاینآید. شود که بکار توجیه قدرتمداری می
گویند، اهل سیاست و سازمانهای سیاسی وقتی با مردم سخن می

ئل شدن و یا قائل نشدن به تقدم و تأخر حقوق و اصول است. قا
شمارد سان، وقتی سیاستمداری آزادی را بر استقالل مقدم میبدین

شمارد، یا به عکس و یا وقتی امنیت را بر استقالل و آزادی مقدم می
حلی جز روش کردن قدرت )= زور( ندارد. این تقدم که راهیعنی این

مایه زادی اظهار شدنی نیستند. زیرا زور نباید بنو تأخرها در زبان آ
آیند. عقلی که این زبان را هائی باشدکه بر زبان میها و جملهکلمه

حل میبرد، چون خالق است، به یمن ابتکار و ابداع، راهبکار می
 .    جوید تا خالء پدید نیاید و این خالء را زور پر نکند

 
از بحرانهایی که دموکراسیهای موجود  که در بخش اول دیدیم،. چنان38

 های رهبران احزاب سیاسیبدانها گرفتارند، یکی این بحران است که رابطه
های قوا هستند. به با اعضای خود و این احزاب با جمهور مردم رابطه

تدریج، رهبران و سازمانهای سیاسی کار خود را منحصر به دفاع از این و 
و وعده برقرار کردن این و یا آن نوع رابطه قوا کرده نوع رابطه قوا یا آن

گیرد، اند. بنابراین، زندگی حقوقمند را که در بیرون این رابطه قرار می
ها دارند همه رابطهکند، رابطهکنند. و چون خالء را زور پر میتصدی نمی
روز بیشتر از روز پیش، کاربرد  گردند و خشونت ویرانگر، هرهای قوا می

ها( هستند رود، مجموعه عالمتهائی )کلمهکند. زبانی که بکار میپیدا می
خاطر است که زبان مرتب که در این و آن نوع رابطه قوا کاربرد دارند. بدین

است که رها شدن از این بحران، از جمله، به اینشود. تر میمبهم
های حق با حق بگردند و بر رهبران و سازمانهای ها رابطهرابطه
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 را که واجد عالمتها به پهنای سیاسی است که بکاربردن زبان آزادی
کران زندگی است، رویه کنند. چون این زبان بکار توجیه رابطه بی

آید، آید و بکار اظهار فعالیتهای حیاتی حقومند میقوا نمی
های قوا شود با جانشین کردن رابطهن همراه میبکاربردن این زبا

های حق باحق. بدین انقالب، سازمانهای سیاسی و با رابطه
آسایند و کار سازمانهای سیاسی جانشین ها از بحران میدموکراسی

گردد: ویژگی بس مهم کردن روابط قوا با روابط حق با حق می
 .حق با حق استاست که این زبان ترجمان رابطه زبان آزادی این

 
زبان اظهار حق و حقیقت است. پس، با این زبان، به  . زبان آزادی33

توان گفت که حق قابل انتقال است. در کتاب ارکان دموکراسی دروغ نمی
« ملت»( که چون حق حاکمیت انسان قابل انتقال نیست، 118دیدیم )

شود که منتخبان فرض میای ذهنی است، صاحب حق حاکمیت که ساخته
های حقوقی نیز، حق والیت و کنند. اما در نظاممردم آن را اعمال می

(. در استبدادهای فراگیر، هیچ 113رهبری انسان قابل انتقال است )
نقش (.  و بحران بزرگ حاصل بی141انسانی صاحب این حق نیست )

 ستن است.ی دانشدن و القید گشتن، بنابراین، خویشتن را از مسئولیت مبر
کند که همراه با پذیرفتن اصل قرار، حل بحران بزرگ ایجاب میبدین     

، زبان اهل سیاست و ، زبان آزادیغیر قابل انتقال بودن حقوق ذاتی
سازمانهای سیاسی بگردد تا که حقوقمندی و مسئولیت شناسی همگانی و 

 ر مدیریت جامعه خویش، واقعی بگردد.شرکت شهروندان د
 

توان این ویژگی است: بااین زبان، نمی .  و از ویژگیهای زبان آزادی21
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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آید؟ همین کار برمیکند، چگونه از عهده اینجزیه را اظهار میو این ت
 توان کرد. پرسش را در باره انتقال ناپذیری حق نیز می

گیرد، انکاری ای انجام نمیبینیم، در واقع، تجزیهتأمل که کنیم، می    
غافل کردن انسان و  ترین کاربرد منطق صوریگیرد. ویرانگرانجام می

سازد. برای مثال، بنابر گر میفریب او به صورتی است که عقل توجیه
پندارد چند آزادی وجود دارد )آزادی بیان، آزادی ترتیب صورت، آدمی می

توان دادن اجتماع، آزادی آموزش و پرورش، آزاد انتخاب شغل و...( و می
ا چشم پوشید. و حتی هریک چند از این آزادیهبخاطر امنیت و نان، از یک

که آزادی یکی است این حال اینها قابل تجزیه است. از این آزادی
فعالیتها هستند که گوناگونند. این فضا است که یا قدرت آن را 

کند و یا مدار آدمی باز است و فضای اندیشه و عمل او، محدود می
 مانطور. باز حق قابل انتقال نیست. هنهایت استوقتی حق است، بی

که در فرض کردن ملت و صاحب حق حاکمیت شناختنش دیدیم، این 
شود. راست حاکمیت انسان است که با حاکمیت ملت جانشین می

شود. منطق صوری این انسانها را بخواهی، حق حاکمیت انسانها انکار می
 دارد.کار باز میاز دیدن این

آید که الف. اهل سیاست از جمله، بکار آن می ،قرار، زبان آزادیبدین     
و زبان عامه فریب بکار نبرند  و رهبران سیاسی و دینی و... منطق صوری

انکار شده، نشوند. و ج. هر  وضعی جانشین حقوق ذاتی« حقوق»و ب. 
دان اگر بانسانی حقوق خویش را بشناسند و بداند که حق یکی است و 

آید تا قدرت آن را پر کند و مرتب فضای عمل کند، خالئی پدید نمی
اندیشه و عمل او را تنگ کند. زمان ما، زمان جانشین کردن زبان آزادی 

کند، استقالل و آزادی است. عقلی که بکاربردن این زبان را تمرین می
 یابد.خویش است که باز می
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ار بسته است. و مدار عقل مستقل و . بازگوئیم که مدار عقل قدرتمد23
کاربرد  است که در مدار بستهآزاد باز است. پس، ویژگی زبان قدرت این

بریم. کنیم، این زبان را بکار میای ایجاد میدارد و هروقت که مداربسته
گر جبر هستند و انسان را در مدار های قدرت، توجیهرو، تمامی بیانازاین

را در  شوند. زبان آزادیکنند و در زبان قدرت اظهار میه زندانی میبست
توان بکار برد. زیرا بکاربردنی نیست. چنانکه دیدیم ایجاد مدار بسته نمی
کند رابطه حق را و زبان آزادی اظهار می کند رابطه قوازبان قدرت بیان می

های سیاسی و سیاستمداران هرگاه زبان آزادی سازمانبا حق را. پس، 
باید بجویند و به است که میکارهای گشودن مدارهای بستهبکاربرند، راه

کنند. کار را میحاضر، وارونه اینهای خود پیشنهاد کنند. در حالجامعه
رو است که خود از عوامل ایجاد مدارهای بسته از پی یکدیگر و از این

ن انسانها در این مدارها هستند. خاطر نشان کردنی است که در زندانی شد
های گرفتار استبداد و نیز سازمانهای سیاسی قدرتمدار، زبان قدرت جامعه

رود تا که جامعه یقین کند، بیرون از استبداد، پرتگاه است و بکار می
گونه سازمانها بپندارند بیرون از سازمان، خالئی است که چون اعضای این

 شود. وآدمی درآن افتد، پوچ می
 

. و زبان قدرت، زبانی است که ترساندن، در مأیوس کردن، در دشمنی 22
پدیدآوردن، در اعتماد به خود و به دیگری از دست دادن، درگرفتار غم و 

حاضر، رهبران احزاب و سازمانهای رود. درحالکزکردگی کردن، بکار می
برند. تا بدانجا که را بکار می سیاسی و غیر سیاسی، اغلب این زبان

ها را به سراهای غم و یأس و ترس و بیبکاررفتن روزمره این زبان، جامعه
های خویش است. خشونتی که هستی را به کام شعلهاعتمادیها بدل کرده

است که، بدان،  باید زدوده شود. پس نیاز به زبان آزادیفروکشیده، می
و شجاعت و امید و شادی و اعتمادکردن فطری را خویش  انسانها توانائی

را به خود و به یکدیگر یادآور شوند. چون رهبران و سازمانهای سیاسی 
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توانند نقش خویش را در رشد ایفا کنند، آنها بعنوان الگو است که می
 همه روزه خود کنند.هستند که باید زبان آزادی را زبان 

 
ها که گوینده خود معنای آنها ها و جمله. زبان قدرت، بکاربردن کلمه21

هائی که عقل ها و جملهکند. بکاربردن کلمهیابد را ناگزیر میرا اندر نمی
آنکه بداند معانی آنها چیست، برای گیرد، بیقدرتمدار به عاریت می

خاطر است که وقتی هم به . بدینبکاربردن رابطه قوائی بسود بکاربرنده
ها معانی که در ذهن ها و جملهکلمهسخن بگوئی، شنونده به زبان آزادی
ها معانی دقیق و روشن ندارند و بسا به خاطر دهد و یا چون کلمهدارد را می
ماند و گمان میآنکه معنایی بجویند، از فهم آن در میاند بیسپرده شده

 است. «مشکل نوشته»و یا « مشکل گفته»د، گوینده و یا نویسنده بر
گوید داند چه میبرد، میبکار می درعوض، کسی که زبان آزادی     

و گفته او معنائی دقیق و شفاف دارد. این دو زبان از یکدیگر شناخته 
دارد شوند، از جمله به هدف: وقتی زبان قدرت این ویژگی را می

برد. اما بکاربرنده آن را در توجیه جدائی و یا تفوق طلبی بکار می
 . توان بکار بردنمی زبان آزادی را برای برقرارکردن رابطه قوا

 
توان در سنجیدن شخص به حق بکار برد. این زبان . زبان قدرت را نمی24

سنجیدن حق به شخصی توان بکاربرد. اما را در سنجیدن حق به شخص می
شود، جز بکار زورگفتن و تسلیم کردن می« الخطابفصل»که اسطوره و 
 آید.مخاطب نمی

توان را در سنجیدن حق به شخص نمی در عوض، زبان آزادی     
توان بکار برد و این بکار برد و در سنجیدن شخص به حق می

 آید.می سنجش بکار زورزدائی
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. روشن است که با داشتن بیان استقالل و آزادی در سر است که می25
رو، شفاف کردن اندیشه راهنما یکی اینرا بکار برد. از توان زبان آزادی
حاضر، اندیشه راهنمای شفاف نایافتنی ها است. درحالدیگر از اشتراک

 استگشته
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 حاصل سخن

ویژه گیهایی که رهبری،  بنابر بیان قدرت و بنابر بیان استقالل و 
 کند:آزادی، پیدا می

  
شود، رابطه شخص  . وقتى استقالل و آزادى به جاى قدرت، هدف مى3

که وقتى قدرت هدف است، به ضرورت، كند. توضیح اینبا حق تغيير مى
مقام واليت يا رهبر و یا است كه سنجند: حق آناو حق را به شخص مى

شود، دليل گويد. اما وقتى استقالل و آزادى انسان هدف مىمراد مى
كه در خود حق  -خواهد باشد هر كس مى -حقانيت حق را نه در قول 

است كه جوید. بنابراين، اثر نخست هدف شدن استقالل و آزادى، اينمی
سان، دين يا ت. بديندرستى يا نا درستى هر سخنى را در خود آن بايد جس

از بند  واليت فقيه، واليت رهبر،  -مرام از بند قدرت و انسانها الف 
شوند. هر كس اختيار رهبرى كردن خويش واليت سازمان، و... آزاد مى

شوند. دين يا مرام از بند  احکام قدرت رها مى –آورد.  و ب را بدست مى
وشى ماند. رجست، نمىاق مىديگر قالبى كه بود و انسان بايد با آن انطب

شود در اختيار انسان. مدار عقل انسان و مدار سازمانی که این انسان مى
 قرار،شود. بدیندهد، باز میتشکیل می

است كه نخستين محك براى تعيين عيار حقانيت هر دين يا مرامى اين   
ز ؟ و ضابطه تمیاست و يا در قول يك مقامآيا دليل حقانيت در خود آن

رهبری ترجمان بیان قدرت از رهبری بیانگر بیان استقالل و 
آزادی، وجود دلیل صحت رهبری در عمل رهبری است: کسی که از 

کند، دلیل درستی چنین عملی را دستوری میبیان قدرت پیروی می
کند. و آدمی که بیان استقالل و آزادی در سردارد، انگارد که اجرا می

این محک  ، باید در عمل رهبری باشد.داند که دلیل صحت آنمی
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آورد وقتی مدار عقل انسانها و سازمانهائی تمام کارآئی خود را بدست می
 کنند باز باشد و  بشیوه شورائی رهبری شوند. که ایجاد می

 
. واليت يك فرد بر ديگرى يا برديگران، در صورتى كه ميان او و ديگرى 2

ترديد حکمى متناقض است. و ، بىيا ديگران، رابطه قدرت بر قرار كند
كند، به ضرورت متناقض مدارى صادر مىاحکامى كه ولى، در مقام قدرت

 فقيه، وقتى اختيار مطلق يك فرد بر يك هستند. براى مثال، واليت مطلقه
د. شوشود، نه واليت فقيه كه واليت قدرت )= زور( مىجامعه تعريف مى

بنابراين، واليت فقيه ناقض دين و حتى ناقض واليت شخص فقيه است 
كند. هر واليتى از اين نوع، در هر مرامى، واليت و او را نيز برده قدرت مى

م سازگار با اين واليت باشد، نه مرام استقالل شود و اگر آن مراقدرت مى
 .گرددو آزادى كه مرام زور مدارى مى

افزون بر اين، وسيله قدرت كردن دين يا مرام، فراوان تناقض ببار     
گرداند. و چون اى از تناقضها مىرا مجموعه آورد. براى مثال، قرآنمى

نشود. بدي، قرآن از تناقضها رها مىكنيماستقالل و آزادى را جانشين مى
 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 
 نیاز از قدرت خوانائی داشته باشد.تناقض باشد و با رهبری بی

عمل رهبری، گویای داشتن بیان سان، وجود تناقض در بدین     
قدرت در سر است و نبود تناقض درآن، گویای اندیشه راهنما بودن 

 بیان استقالل و آزادی است.
 
كه بدون زور اجرا كردنى نيست استهاى حکم زور يکى اين. از خاصه1

آورد. و اجراى آن همواره با تخريب همراه است و محدوديت بوجود مى
فقيه و يا رهبر )در مرامهائى كه رهبر واليت  مطلقهبراى مثال، واليت 
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مطلقه دارد( تمامى جامعه را، حتى خود ولى و رهبر را، از حقوق خويش 
كند. اين واليت یا رهبرى واليت قدرت بر اداره امور جامعه، محروم مى

س د. پ)= زور( است. زيرا بنابر تعريف، ولى يا رهبر اختيار مطلق دارن
شود، رابطه مطاع و مطیع است. اما كه میان او و مردم برقرار مىاىرابطه

شود. به اين دليل تواند باشد و نمىاطاعت مطیع جز اطاعت از قدرت نمى
ساده كه تنها اين نوع اطاعت نياز به تفويض اختيار مطلق به ولى يا رهبر 

 .دارد
 شود كهد، دين حق دينى مىشوناما وقتى استقالل و آزادى هدف مى      
د. كناى، قانونى و حکمى نياز به زور پيدا نمى. عمل به روشى، قاعده133

 و
اى، قانونى و حکمى محدوديتى براى عمل . عمل به روشى، قاعده132

آورد. بعكس، گستره استقالل و آزادى عمل كننده و براى ديگران پديد نمى
کند. چنانكه علم يافتن و عمل به علم، ترنيز مىكننده و ديگران را  فراخ

دين  قرار،كند. بدينتر مىپهنه استقالل و آزادى عالم و ديگران را گسترده
ود شيا مرام وقتى دين يا مرام حق، دين يا مرام استقالل و آزادى و رشد مى

عمل به آن، نياز به زور پيدا نكند )اصل در دين اكراه نيست(.  -كه الف 
 نه -خنای استقالل و آزادى اعضاى جامعه بيفزايد. و ج بر فرا -و ب 
 .كه آبادانى و رشد ببار بياوردويرانى

سان، محک تشخیص  رهبری قدرتمدار از رهبری بدین     
خودانگیخته، وجود زور در عمل رهبری قدرتمدار و نبود زور در 
عمل رهبری خودانگیخته است. کسی که رهبری او در بکاربردن 

در سردارد  گر استبداد فراگیرشود، بیان قدرتی توجیهناچیز میزور 
و کسی که در رهبری او هیچ از زور نیست، بیان استقالل و آزادی 

 اندیشه راهنمای او است.
 



592 
 

هاى قدرت مدارى، . بیان قدرت و قدرت مداری مبهم است. از خاصه4
استقالل و آزادى را جانشين قدرت  ترس و گريز از روشنائى است. وقتى

شود. بیانی سر راست و كنيم، بيان دين يا مرام، از كجى و ابهام رها مىمى
شود. بجاست خاطر نشان كنم از انتقادهاى در خور به مرامها و آشکار مى

اند، يکى اينسو، پيدا شدهايدئولوژيهاى نوگرائى كه از عصر روشنائى بدين
ها معانى روشن و سر راستى ها و جملهها، كلمهاست كه در اين مرام

د تا اناند. این مرامها و ایدئولوژیها فاقد اصول راهنماى روشنى بودهنداشته
خاطر است که مگر، بدانها، احکامشان، معانى روشنى پيدا كنند.  این بدان

شود و بیان قدرت اندیشه راهنما، استعداد رهبری، وقتی قدرت مدار می
کند. پندار و گفتار و کردار او به ضرورت تواند عمل میابهام، نمیجز، در 

که نیاز دارد، بنابرموقع، این یا آن معنی را به پندار و یا مبهم هستند. چرا
 گفتار و یا کردار خود بدهد. 

 اما بیان استقالل و آزادى روشن و سر راست است. زبان زبان آزادی      
ای از زور ندارند مایهروند، بنهایی که بکار میها و جملهاست. یعنی کلمه

ها بر معنى، سر راست است. چنانكه با مراجعه به ها و جملهو داللت کلمه
اصول راهنماى دين يا مرامی كه بیان استقالل و آزادی باشد، معناى  هر 

تر و محك دقيق شود. اماروش، رهنمود، قاعده، قانون و حکم، روشن مى
است كه بخالف قدرت كه از هر حکم يك قالب در دسترس همگان اين

دهد،  سازد و اين قالب نيز، بنابر نياز قدرت، زود به زود تغيير شکل مىمى
 گذارد. بیان استقالل و آزادی روش تجربه در اختيار مى

ى و رشد بر قرار، دين يا مرامى، دين يا مرام حق، استقالل، آزادبدین      
میزان عدل است كه رهنمودها و روشها و زبان آن خالى از كجى و ابهام و 

اصول راهنمای آن حق باشند و  –زور باشند. به سخن ديگر، الف 
هر كلمه و هر  -رهنمودها و روشها با اصول راهنما سازگار باشند و ب 

روشن و  جمله خالی از زور و يك و همان معنى را داشته باشد و اين معنى
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رهنمود، قاعده، قانون و حکم آن روش باشند و نه  -سرراست باشد. و ج 
 قالب.

سان، بیان قدرت، در هر دو قلمرو فرد و جمع، رهبری را بدین     
کند. و بیان استقالل و آزادی، در قلمرو فرد، مبهم و فردی می

رهبری را شفاف و از آن شخص با لحاظ کردن حقوق شهروندی 
رکت در رهبری جمعی( و حقوق دیگران و در جامعه، خویش )ش

رهبری را بازهم شفاف و از آن همگان، از رهگذر شورائی کردن 
گرداند. چراکه این رهبری نیاز تصمیم گرفتن و گزینش نوع آن، می

به قدرت ندارد و از آن اعضای جامعه برخوردار از حقوق شهروندی 
 .است: جامعه رهبران

 
است.  دانستیم که در هر بیان قدرت، زبان نه تنها مبهم است، بلکه زبانی5

ای از زور دارند. عقل قدرتمداری که مایهها بنها و جملهکه، در آن، کلمه
کند، بگاه رهبری، زبان قدرت بکار بیان قدرت را اندیشه راهنمای خود می

 سخن جدی گفتن، زبانی برد. در دوستی و دشمنی، در شوخی کردن و درمی
برد که مایه از زور دارد. این زبان، واقعیت دیگری را نیز آشکار را بکار می

برد، معتاد به واکنش است. کند: استعداد رهبری که زبان زور بکار میمی
است که است. ایناستعداد ابتکار و ابداع و خلق او، از خود بیگانه گشته

 افتد.به وقت واکنش نشان دادن بکار نمیاو، اغلب، جز  استعداد رهبری
برد و همواره در موقع قرار، آن رهبری که زبان زور بکار میبدین    

و موضع واکنش نشان دادن است، تابع بیان قدرت است. و آن 
برد، از آن کسی است که بیان رهبری که زبان قدرت را بکار نمی

 استقالل و آزادی درسر دارد. 
 
گویند که قدرت، بمثابه هدف، روشی جز زور قدرت نمیهای . بیان6

گویند که استقالل و آزادی و هر حق دیگری خود روش ندارد. و نیز نمی
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شود، آدمی یگانگی هدف خویش است. وقتی بیان قدرت اندیشه راهنما می
کند. به میزانی که بیان و روش را با دو گانگی هدف و روش جانشین می

گردد. شود، زور همه جا و همه وقت روش میر میقدرت از نوع فراگی
هدفهای »است، در پوشش کردن قدرتهدف واقعی که فراگیر و فراگیرتر

رو، وقتی بیان قدرت راهنمای عقل است، شود. از این، پنهان می«خوب
شود. ر میباو« تردید ناپذیر»بکاربردن زور برای رسیدن به حق، واقعیتی 

شود و این ن است، بکاربردن زور، توجیه میحتی وقتی هدف علم جست
یابد: از جور استاد تا تقلب در امتحان و ای بس گسترده میتوجیه دامنه

 تصدیق خریدن. 
ها و اقلیت یک دلیل مهم از دالیل همگانی نشدن دانشمندی درجامعه    

اطالعی کوچک گشتن و ماندن دانشمندان، مهمتر از این، یک دلیل بی
رگ از دین خویش و از خود بیگانه شدن دین در بیان قدرت، اکثریت بز

باید  شود،دوگانگی عمل و نظر است: وقتی نظر بیان استقالل و آزادی می
پندار و گفتار و کردار را ترجمان آن گرداند، وگرنه، پندار و گفتار و کردار 

به  دگردد. این دوگانگی ناشی از اعتیااز بیگانه و با بیان قدرت یگانه می
تنظیم رابطه باقدرت، در نتیجه آن نوع رهبری است که، در آن، خالء ها 

شوند. این نوع رهبری از اندیشه راهنمائی پیروی میهمواره با زور پر 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
قرار، وقتی هدف هرچه باشد، روش زور میاحساس ناتوانی است. بدین

کند، رهبری اظهار شود و یا زور در ترکیب آن، بیشترین درصد را پیدا می
کند. اما زور بمثابه وسیله را با زور پر می ناتوانی است. ناتوان خالء توانائی

نمی «هدف خوب»اربرنده را به با قدرت بمثابه هدف سازگار است و بک
کند. عقل رساند. لذا، بکار بردن زور احساس ناتوانی را بازهم بیشتر می

گوید او باید خود را حقوقمند و تکلیف را عمل به حق گر به او نمیتوجیه
بشناسد، بنابراین، خود را مسئول و نفس خویش را مکلف به عمل به 
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عمل به آن حق است. این تعلیم  حقوق بداند و بداند که روش هر حقی،
آموزد خود انگیختگی آموزد که میبس بزرگ و کارساز را عقل وقتی می

 جوید.نیاز به بیان استقالل و آزادی، دارد و این بیان را می
بکاربردن روش خوب برای رسیدن به هدف بد )= قدرت(، نیز، روشی     

و  کنندبه رواج است. چنانکه عاشقان تا بخواهی معشوق را ستایش می
سپارند که همواره عاشق بمانند و با او جز با زبان عشق سخن عهد می

شوند که بودند. نگویند. اما پس رسیدن به مقصود، همان زورمداری می
و حقوق مردم  پیش از رسیدن به قدرت، همواره از حقوق انسان رهبران

شوند که بودند. رسند، زورمداری میگویند و چون به قدرت میسخن می
اهد خوگوید، چون نیاز به توجیه عمل خویش دارد و میهرکسی که زور می

انگر که روش بینآورد. غافل از ایهدف بد را بپوشاند، کلمه حق برزبان می
است: روش خوب با اندیشه راهنمائی که بیان  اندیشه راهنما و مراد آدمی

یاز ناستقالل و آزادی است و هدفی که خوب است سازگار است و باید بی
شود، زور، از جمله در شکل که وقتی هدف بد میاز زور باشد. حال آن

-را نمایان می درد و خودفریب، بسا پوششی را که روش خوب است می

 گرداند.  
سان، آن رهبری که گویای دوگانگی روش و هدف است و  بدین     
گوید که آدمی باید نفس خود را مسئول و مکلف به عمل به نمی

حقوق بداند، تابع بیان قدرت بمثابه اندیشه راهنما است. دربرابر، 
ند کآن رهبری که یگانگی نظر و عمل و هدف و وسیله را تصدیق می

و گویای عمل به مسئولیت و تکلیف خویش بر حقوقمدار کردن 
زندگی است، ترجمان بیان استقالل و آزادی بمثابه اندیشه راهنما 

 است.
کند دروغی است فرآورده باور دروغ به هدف وسیله را توجیه می    

دوگانگی  عمل و نظر و هدف و روش. این دروغ و دروغهای دیگر، 
 کند:نیز می ا گرفتار مدار بستهرهبری مطیع قدرت ر
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. وقتی بیان قدرت اندیشه راهنما است، عقل قدرت مدار، همواره، از 7

گردانند. از گونه بیانها، روش میکند که ایناحکام دروغی پیروی می
که، چنان«. كندهدف وسيله را توجيه مى»گذاردكه جمله، بنا را براین می

است. وسيله « اسالمی کردن جامعه»فقيه، هدف خوب  مطلقهدر واليت 
  .شودمی« حركت قسرى»بد، 

اما هر كس براى رسيدن به هدف خوب، وسيله بد بکار برده باشد،       
است كه وسيله بد هدف متناسب با خود را جانشين هدف به تجربه آموخته

است.  در ر بردن روش بد، شدهبکا كند كه وسیله توجیهخوبى مى
و وسيله و هدف از يکديگر  ام كه اصل راهنماتحقيقهاى ديگر، روشن كرده

ناپذير هستند. هم اصل راهنما و هم هدف همواره در وسيله بيان جدائى
شوند. به اين دليل ساده كه  وسيله خود نه تعريف و نه صفت خوب يا مى

گيرد. هدف را نیز آدمی، بر وفق و صفت را از هدف مى بد دارد. تعريف
. به آنها كه به تحقيقها گزیند که در سردارداصل و اندیشه راهنمائی برمی

ه ككنم: بدون ايندسترسى ندارند، روش آسانى را پيشنهاد مى
اى را تصور كنند. وقتى چند بار هدفى را به ذهن بياورند، وسيله

اى را توانند وسيلهون تعیین هدف، نمىكوشش كردند و ديدند بد
يابند كه چون بدون تعیین هدف، وسيله تصور تصور كنند، در مى

شود. اينك، شود، پس هدف در وسيله بيان مىكردنى نیز نمى
خوب يا بد بدهند. چند بار كوشش بى بکوشند به وسيله صفت

له، ينتيجه، به آنها خواهد فهماند كه دادن صفت خوب يا بد به وس
كسى که  براى مثال، گزينند.بستگى مستقيم به هدفى دارد كه بر مى

داند که وسیله رسیدن تحصيل علم را بعنوان هدف خوب در سر دارد، می
به این هدف، آموختن علم است. اما آموختن علم نیاز دارد به اراده تحصيل

آورد. و نیز، نیاز دارد به مال. فرض كنيم مال که محصل درخود پدید می
را ندارد و همان دانشجوی پزشکی )در جنايت و مکافات داستايوسکى( 



597 
 

كند اگر نزول خوار پيرى را بکشد و پول است که، پيش خود، توجیه مى
تواند هزاران تن را از مرگ برهد. او را خرج تحصيل كند و پزشك شود، می

كوشد شود. در اين دادگاه است كه زبان فريب مىوجدان او وارد عمل مى
داند که کشتن با جنايت و ربودن پول را توجيه كند. در حقیقت، او می

رو، زبان فریب، وجدان و عقل را از هدف خوب او سازگار نیست. از این
هدف در خور با  -كند: الف امورى چند، از جمله اين امور، غافل مى

نى شدن او است. بعد از انجام جنايت، او جانى جنايت، مرگ پیر زن و جا
جانى نه به  -تواند خود را از اين هويت برهاند. و ب است و دیگر نمى

علم كه به قدرت )پول و زور( اصالت، تقدم و حاکمیت بخشيده است. ج 
تقدم و حاکمیت قدرت  و یابد که تصديق اصالتگرچه دیر، اما او در می –

وسیله  –آورد. و د فقير را بوجود مىقلمرو انشجوى خوار و دكه نزولاست
کند. و او، پنداشت، نمیبد )کشتن پیر زن رباخوار( او را پزشکی که می

 دانست.  این واقعیت را، از اول می
بیان استقالل و آزادی نه تنها خالی از احکام دروغ و جبری است،      

برروی عقل مستقل و های خوب را کران انتخاب هدفبلکه فراخنای بی
گشاید. در این پهنه، استعداد رهبری آدمی، از راه عمل به حقوق و آزاد می

گزیند. و فضلهای خویش است که هدف را بر می کار همآهنگ استعدادها
چون قدرت غایب است، عقل به یافتن سازگارترین وسیله با هدف توانا 

قسرى به استقرار ضد اسالم )استبداد مطلقه شود. بعنوان نمونه، حركت می
است. در برابر، حركت قهرزدائى، عمل به اسالم بمثابه بیان زور( انجاميده

استقالل و آزادى و رشد بر میزان داد و وداد، انسانهای رشید را ببار آورده
 است. 

-است، مدار عمل عقل قدرتمدار نیز بسته میو چون مدار قدرت بسته     

هدف وسیله را توجیه »کند که این عقل از احکام جبری پیروی میشود. 
می که به فریاد -« انتخاب میان بد و بدتر»یکی از آنها است. « کندمی

گوید دروغ هستم زیرا وقتی آدمی مجبور است به بد و یا بدتر عمل کند، 
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 آورند که قدرتای را پدید میمحل است و بد و بدتر مدار بستهانتخاب بی
دوگانگی »و   -کنند سازد و انسانها خویشتن را در آن زندانی میجبار می

دفع افسد به »و « حق و مصلحت و تقدم مصلحت بر حق و حقیقت
کنند، ترجمان و احکام دیگری که انسان را درمدار بسته گرفتار می« فاسد

 کنند بکار بردن زور رابیان قدرت هستند و استعداد رهبری را ناگزیر می
 توجیه کند. 

راهنما است، استعداد قرار، وقتی بیان قدرت اندیشهبدین     
افتد. آدمی که بیان قدرت در است که بکار میرهبری در مدار بسته

خود را بکار برد، نخست  خواهد قوه رهبریسردارد، هربار که می
قوه رهبری خود را مجبور به اجرای  کند و آنگاهایجاد می مدار بسته

که استعداد رهبری از زندان آزاد کند. برای اینیک حکم جبری می
است که، درآن، حکمی نباشد که شود، او را اندیشه راهنمائی بایسته

 استعداد رهبری آدمی را در مدار بسته زندانی کند.
 
زیرا در  برد.. رهبری قدرتمدار، به ضرورت، روش دستوری بکار می8 

روش است که زور کاربرد دارد. اما اطاعت از دستور وقتی بکار بردن این 
رو است سازد. از اینزور است، انتقاد و تصحیح روش را غیر ممکن می

انجامد. روش دستوری را بیان که کار استبدادها همواره به شکست می
 اد فراگیررو، بیان قدرت وقتی بیان استبدکند. از اینقدرت توجیه می

چون و چرا بکار رود. رهبر شود و باید بیاست، روش دستوری محض می
کند. دربرابر، بیان استقالل و شود که صادر میخود نیز اسیر دستوری می

که میآزادی، هیچ رهنمودی که عمل به حق نباشد، دربر ندارد. روشی
د و معنی که، بگاه بکاربردن، قابل انتقاآموزد، تجربی است. تجربی بدین 

تصحیح است. و  چون حق، بمثابه هدف، خود روش خویش است، روش 
 رساند.تجربی آدمی را به هدف مطلوب می
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 قرار، دستوری بودن روش گویای راهنمای قوه رهبریبدین      
نما اهبودن بیان قدرت است و تجربی بودن روش گویای اندیشه ر

 بودن بیان استقالل و آزادی است.
   
. بنابر بیان قدرت، حق آن نیست که هست و ناحق نیز پوشاندن حق 3

است که قدرت ناحق است که قدرت حق بداند و ناحق نیز آننیست. حق آن
بشمارد. اما نیازهای امروز قدرت، بسا، فردا، جای به نیازهای دیگر 

تواند ناحق بگردد و ز حق است، فردا میرو، آنچه امروبسپارند. از این
شود و نه میمی بالعکس . لذا، رهبری قدرتمدار، نه در بند وفای به عهد

داند، فردا که توقع قدرت دیگر شد، نقض تواند سخنی راکه امروز حق می
ايد بنکند و در مقام توجیه نگوید: اگر امروز حرفى را بزنم و فردا ببينم 

رو است كه هيچ قدرتى قوانينى عكس آن را بگويم، خواهم گفت. از اين
كند. نتيجه تواند رعايتكند. زيرا نمىكند، رعايت نمىرا كه خود وضع مى

ستاند و داند، فردا، حقانيت از آن مىاست كه آنچه را امروز حق مىاین
 .گرداندشمارد، فردا حق مىآنچه را امروز باطل مى

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 

توانا کند. به سخن دیگر  رهبری آدمی را به عمل به حق و وفای به عهد
و طبيعت را تصديق كند. و از آنجا كه عمل و هر موجود زنده  حقوق انسان

تر گشتن فراخناى استقالل و آزادى و همه جانبه به حقوق، سبب گسترده
شود، بیان استقالل و آزادی حقوق را حاكم بر روابط میشدن رشد می
های حق با حق ها با یکدیگر را رابطهسان که انسانها رابطهشناسد. بدان

 بگردانند.
قرار،  وقتی اندیشه راهنما بیان قدرت است، استعداد بدین    

که گردد. توضیح اینرهبری کارش تنظیم رابطه انسان با قدرت می
رابطه با دیگری را تا رابطه قدرت با قدرت برنگرداند، برقرار نمی
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شود، کار کند.  اما چون بیان استقالل و آزادی اندیشه راهنما می
 و الل و آزادی و دیگر حقوق انسانرهبری تنظیم رابطه با استق

گردد. و رابطه با دیگری ها و جانداران و طبیعت میحقوق جامعه
 کند که رابطه حق با حق باشد.را وقتی برقرار می

 
. در مرام قدرت، آزادى و ديگر حقوق گرفتنى و دادنى هستند. تمامى 31

يا ستاندنى ند، حقوق را دادنى بخشطرز فكرهائى كه به قدرت اصالت مى
تواند حقى را بدهد و يا حقى را شمارند. در نتيجه، رهبری کننده مىمى

 گفت: آزادىدهيم و خمينى مىگفت: آزادى مىمى بستاند. چنانكه شاه
داديم، لياقتش را نداشتید گرفتيم. در مرام قدرت، تكليف از حق جدا و 

ها، به میزانی که تکلیف نه عمل به انسان نخست مکلف است. در جامعه
حق که عمل به اوامر و نواهی قدرت است، انسانها از حقوق خویش غافل

شوند. ی آنها بیشتر مجری اوامر و نواهی قدرت میتر و استعدادهای رهبر
شود، در جریان انطباق با توقعات قدرت، بیان قدرتی که اندیشه راهنما می

کار استعداد شود: های قدرت فرموده، پر میاز حقوق خالی و از تکلیف
شود.  و بنابر رهبری در عمل به تکلیف قدرت فرموده، ناچیز می

داند، یان قدرت، حقوق را دادنی و ستاندنی میاین که آدمی، بنابر ب
به تقدم و حاکمیت قدرت بر حق قائل است و این پندار، در شمار 

 های رهبری تابع بیان قدرت است.آشکارترین شناساننده
در دين یا مرام استقالل و آزادى، استقالل و آزادى و دیگر حقوق ذاتى     

نه دادنى و نه گرفتنى و نه آموختنى،  زندگی هر انسان هستند. از جمله، آزادى
بلکه داشتنى است. تکلیف عمل به حق است. وچون عمل به حق روش 

که جستن دانش به کردن حق است، تکلیف محتوائی جز حق ندارد. چنان
این بیان، رهبری تنظیم رابطهشود. بنابرآموختن و بکاربردن دانش میسر می

 گرداند. یسر میحق با حق را از رهگذر عمل به حق م
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آن دين يا مرام، دين يا مرام استقالل و آزادى است كه  قرار،بدین    
انسان و هر زينده و  -داند. بنابراين، الف حقوق را ذاتى حيات مى

اين حقوق را حاكم بر  -شمارد و ب طبيعت را صاحب حقوق مى
برای تكليف، محتوائی جز حق نمی –گرداند و ج ها مىرابطه

چون حقوق همه مکانی و همه زمانی هستند، عمل به  –سد و د شنا
کند که استعدادهای رهبری حق بمثابه تکلیف همگانی، ایجاب می

 . شهروندان در عمل به حق و دفاع از حق شرکت کند: جمهوری
 

در بیرون از . هرگاه اندیشه راهنما بیان قدرت باشد، هدف همواره 33
ای از زور دارد. چه بسا گیرد و روش رسیدن به آن، خمیرمایهانسان قرار می

شود. در عوض، اگر اندیشه راهنما بیان استقالل و این روش زور ناب می
آزادی باشد، هدف در خود انسان و هر صاحب حقی دیگری )رابطه حق 

جوید، در خود جوید. چنانکه هرگاه کسی بخواهد دانش ببا حق( محل می
شود. اما اگر او بخواهد، سلسله مراتب او است که دانش بردانش افزوده می

ای است که او، با قدرت را به فراز رود، این مقام در او نیست. در رابطه
کند. باز اگر کسی بخواهد به استقالل و آزادی بیرون، با قدرت، برقرار می

 حیات او و و حقوق ذاتی و دیگر حقوق خود عمل کند، خودانگیختگی
که وقتی خویشتن را در روابط کنند. حال ایندر خود او هستندکه عمل می

دهد، هر موقعیتی بیرون او است و با تخریب خویش و دیگری قوا قرار می
 تواند پیدایش کند و یا نکند.است که می

هدف در بیرون انسان گویای پیرو بیان  قرار، قرارگرفتنبدین      
و قرارداشتن آن در خود انسان، گویای  قدرت بودن قوه رهبری

 راهنمای استعداد رهبری بودن بیان استقالل و آزادی است.
 

شود، ویژگی بیان استقالل . در آنچه به استعداد رهبری انسان مربوط می32
که استعداد رهبری هرکس در او است، پس ایناست: بنابر و آزادی این
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آید که این استعداد همواره در انسان و خود اندیشه راهنما بکار آن می
گاه تابع رهبری بیرون از او نگردد. هر زمان که انگیخته باشد و هیچ

شود که زندگی او را می« ایرهبری کننده»استعداد رهبری آدمی تابع 
رابطه آمر و مأمور، مسلط  (، او در مدار بستهکند )بکن، نکندستوری می
است.  راست بخواهی، ، رهبری کننده و رهبری شونده قرارگرفتهو زیر سلطه

اند. هیچ انسانی خود را در این آمر و مأمور هر دو کارگذار قدرت گشته
و بیان قدرت نباشد. بسته کند اگر اندیشه راهنمای امدار بسته زندانی نمی

گردد. فعالیتهای به نوع بیان قدرت، او بیشتر یا کمتر فرمانبردار می
اش کمتر یا بیشتر و فعالیتهای به دستورش نیز کمتر یا بیشتر  خودانگیخته

 شوند.می
آدمی تحت امر قوه رهبری  قرار، هر زمان، قوه رهبریبدین    

دیگری است، اندیشه راهنمای هر دو، بیان قدرت است. این دو در 
 آمر و مأمور، کارگذار قدرتند. مدار بسته

گردد، بدیهی است وقتی اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی می     
رابطه، ر ابطه  کنند. اما اینقرار مینیز، انسانها با یکدیگر رابطه بر

حق با حق و مدار آن باز است. انسانها حاصل دانش و تجربه خویش 
ها و هنرها ها و اطالعرا، از رهگذر جریانهای آزاد دانشها و اندیشه

ها در اختیار یکدیگر قرار و به استعدادهای رهبری یکدیگر و فن
تر بگردند. جامعه امامان ایندهند هرچه خود انگیختهامکان می

 آید.سان پدید می
 

است که دلیل صحت هر قول های حق یکی این. بازگوئیم که از ویژگی31
است اگر حق باشد. پس، در رابطه با رهبری، رعایت و فعلی در خود آن
است که دلیل رهبری، در عمل رهبری باشد. به سخن این ویژگی به این

عداد آدمی این استدیگر و دقیق، رهبری آدمی خودانگیخته باشد هربار که 
 برد. را بکار می
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اما، وقتی زندگی دستوری است، بکاربرنده دستور، امر آمر یا رهبر را     
انگارد. اگر هم بداند دستور غلط است، خاطر دلیل درستی عمل خود می

است و نه من، آسوده میخود را با گفتن این سخن که مسئول دستور دهنده
ی دلیل رهبری در بیرون از آدمی است، اغلب است که وقتکند. راستی این

خاطر است که قدرتمدارها، در مقام توجیه، به دو نوع قدرت قائل می بدین
دانند و صفت میشوند: قدرت خوب و قدرت بد. در واقع، قدرت را بی

 باشد، قدرتمدعیند که هرگاه بکاربرنده خوب باشد و هدف خود داشته
یند، بدد. با بیان قدرتی که قدرت را چنین میگرشود وگرنه، بد میخوب می

 و سراغ گرفتن  آدمی برای توجیه اطاعت از امر قدرت، خودانگیختگی
گرداند تا بتواند خود را مطیع محض دلیل صحت دستور را جرم می

کند، بیان قدرتی را در قرار، کسی که دستور جبار را اجرا میبگرداند. بدین
« بخو»دارد که، بنابرآن، نوعی از قدرت خوب است و بکار بردن زور  سر

 گیرد.دلیل درستی رهبری است که انجام می
قرار، هر زمان که رهبری خود انگیخته نیست، دلیل در بدین     

گیرد بیرون آن )صحت دستور و واجب بودن اطاعت از آن( قرار می
-دروغ، قدرت را خنثی میو اندیشه راهنما بیان قدرتی است که، به 

 شود. کسی کهانگارد که بنابر نوع رهبری و هدف، خوب یا بد می
و  این اندیشه را در سر دارد، به خود زحمت تأمل در رابطه قوا

دهد. و هر آورد )= قدرت( را نیز به خود نمیویرانگری که ببار می
در خود آن و  است، دلیل صحت آنوقت، رهبری خودانگیخته

اندیشه راهنمایش بیان استقالل و آزادی است. این بیان قدرت را 
داند که فرآورده مرگ و ویرانی است و بکاربردنش داند و میبد می

 آورد .مرگ و ویرانی ببار می
 

. مرام قدرت مرام تبعيض است. به اين دليل ساده كه اگر تبعيض 34
آيند. به اين علت است كه در نمىزير سلطه پديد  -نباشد، روابط مسلط 
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استبدادهاى فراگير، تبعيض مطلق، تبعيض ميان ولى یا رهبر با بقيت مردم 
وند. شاست. بعد، بنا بر سلسله مراتب در هرم قدرت، تبعيضها مقرر مى

، در گرايش به استبداد، مردم را به پس از راه اتفاق نبود كه مالتاريا
كرد. م میتقسي« ضد مکتبى»و « بى تفاوت»، «ير مکتبىغ»، «مکتبى»

سان، آن دين يا مرام، دين يا مرام حق، دین یا مرام استقالل و آزادى بدين
و رشد بر میزان عدل است كه تمامى تبعيضهاى نژادى، ملى، قومى، دينى، 

کند اندیشه راهنمای سان، نوع رهبری آشکار میبدین .مرامى  را الغا كند
 و جامعه آدمیان را: آدمی
گوید آن رهبری که در مقام اجرا، خالی از هر تبعیض باشد، می      

که اندیشه راهنمایش، بیان استقالل و آزادی است. به یمن این 
های پنهان را نیز شناسائی کرد. هرگاه، در توان زورمداریمحک می

شد میدوران انقالب، این محک را بکاربرده بودیم، ممکن 
رمداران را شناسائی و انقالب را از گزند آنها حفظ کنیم. هم آن زو

ها شوند با تبعیضزمان و هم امروز، بسیارند آنها که مدعی می
کردن و رابطه گفتن و عملمخالفند. اما بگاه اندیشیدن و سخن

کنند. در هایی را که قائل هستند  آشکار میبرقرارکردن، تبعیض
ی قدرتی که رایج هستند، استعدادهای ها، بنابر بیانهاجامعه

شوند هربار که بکار رهبریهای انسانها بیانگر بسا چندین تبعیض می
 روند. می

  
. در مرام قدرت، حقوق كه دادنى و ستاندنى هستند، با يکديگر معارض 35

شوند. براى مثال، هم در استبداد پهلوى و هم در استبداد باورانده می
، امنيت مقدم بر استقالل و آزادى بود وهست. در رژيم پهلوى، مالتاريا

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 

ال كنند. حىبا يکديگر است كه استبدادهاى گوناگون، خود را توجيه م
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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. 

آن دين يا مرام دين حق، استقالل و آزادى و رشد است كه ميان   بنابراین،
 .حقها تزاحم قائل نشود و حقى را مزاحم حق ديگر نشناسد

جا، شاخص رهبری وقتی اندیشه راهنما، بیان استقالل و آزادی ایناز      
ای دانستن و رهبری را بکاربردن مجوعه حقوق است، حقوق را مجموعه

شمردن و ترجمان عمل به این حقوق کردن است. این نوع رهبری، جامعه
آورد که در آن، استعدادهای رهبری همه اعضاء ای با نظام باز پدید می

 ته فعال و بیانگر عمل به مجموع حقوق هستند.خودانگیخ
گوید عمل به مجموعه حقوق است و قرار، نوع رهبری میبدین     

یا تقدم بخشیدن به حقی و انرا وسیله توجیه عمل نکردن به حقوق 
است. هرگاه رهبری از نوعی باشد که بنابر بیان قدرتی دیگر کرده

حقوق قائل است و حقوق  که اندیشه راهنما است، به تقدم و تأخر
برد، به ضرورت، در بکار بردن قدرت)= را مزاحم یکدیگر گمان می

شود. به سخن دیگر، تنها وقتی رهبری که بکار میزور( ناچیز می
انسان  شود که عمل به مجموعه حقوق ذاتیرود، خالی از زور می

 باشد.  
دهند كه اى را تشکيل نمىو نیز، در مرام قدرت، حقوق مجموعه     

د. باشبرخوردارى از كمال زندگى، نياز به عمل به مجموعه آن حقوق داشته
از آنجا كه عمل کردن همزمان و همآهنگ به تمامى حقوق با نبود قدرت 

ر اكند، بیان قدرت همواره ميان حقوق سلسله مراتب بر قرمالزمه پيدا مى
گرداند، حقوق ديگر را نقض حقوقى كه مهمتر مى« بخاطر»كند و مى
اى را تشکیل كند. در دين و مرام استقالل و آزادى، حقوق مجموعهمى
سان، دين و دهند كه هر انسان بايد زندگی خود را عمل به آن کند. بدینمی

ر ه كند كه محروميت ازمرام استقالل و آزادى اين واقعيت را تصديق مى
آن دين يا مرام، دين يا  حقى، محروميت از تمامى حقوق است. بنابراین،
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كند و مرام استقالل و آزادى است كه الف. مجموع حقوق را تصديق مى
شمارد و ج. سلسله ب. هر موجود زنده را برخوردار از مجموع حقوق مى

به آدمی  –كند و ج كند، نقض مىمراتب حقوق را كه قدرت مقرر مى
دهد که استعداد رهبریش از کمال خود انگیختگی کان میام

برخوردار باشد و محک آن را عمل کردن به مجموع حقوق می
 گرداند.

شوم که، در مرام قدرت، تكليف از حق جدا و بر حق مقدم یادآور می .36
افزایم كه در دين و مرام قدرت، تكليف و مصلحت جا، مىاست. در این

دهند كه هر بار نياز پيدا که به قدرتمدار امکان مىچرابر حق مقدم هستند. 
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 

شود، عمل به باور همگان، وقتی دین در بیان قدرت از خود بیگانه می
شوند. در مقام ت واجب و عمل به حق، مستحب میتکلیف و یا مصلح

شود. تزاحم، عمل به حق حرام و عمل به تکلیف و مصلحت واجب می
مرامهای غیر دینی وقتی این یا آن بیان قدرت هستند، باز باورمندان به خود 

کنند تکلیف و مصلحت را بر حق مقدم و حاکم بدانند. در را ناگزیر می
لیف و مصلحت را واجب و عمل به حق را حرام مقام تزاحم، عمل به تک

بشمارند. ویژگی عقلی که اندیشه راهنمایش این یا آن بیان قدرت است، 
 است.گری است. این عقل، خویشتن را از استعداد خلق محروم کردهتوجیه

که اندیشه راهنمایش این یا آن بیان  رو، صفت رهبری آدمیاز این     
قدرت است، همواره عمل به تکلیفی و یا مصلحتی است که بیرون از حق 

تواند این است. عقل قدرتمدار نمیو در مخالفت با حق، سنجیده شده
واقعیت را در یابد که تکلیف اگر  عمل به حق نباشد، حکم زور است و 

ند، عمل به مصلحت را توجیه مینباید اطاعت و اجرا کرد. اگر هم بدا
قائل است. در آنچه به  کند. به ضرورت، او به دوگانگی تکلیف و حق

داند که مصلحت را بهنگام تنظیم رابطه شود، بسا میمصلحت مربوط می
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انگارد و این، آن را بر حق مرجح و مقدم میسنجد. باوجودبا قدرت می
است. بدینداند که حقوق خویش را نقض کردهو میکند ولمیبدان عمل 

 کند.قرار، دانسته، رهبری خود را تابع امر و نهی قدرت می
و بیان استقالل و آزادی اندیشه  اصل راهنما و چون موازنه عدمی     

خیزد و هر گردند، دوگانگی تکلیف و مصلحت از میان برمیراهنما می
شود چرا که تکلیف عمل به حق است. اما رهبری، عمل به حقوق می

محل گیرد، بیسنجد و بیرون از حق قرار میمصلحتی که همواره قدرت می
داند که حق روش خویش است. پس گردد: عقل مستقل و آزاد میمی

 انگیزد. استعداد رهبری را همواره به عمل به حق بر می
محکی بس دقیق در اختیار ما آدمیان است اگر از آن  سان،بدین     

نقص است که غافل نشویم: هر رهبری و هر مدیریتی، وقتی بی
و جهانی و حقوق  و حقوق ملی حقوق انسان –محتوائی جز حقوق 

نداشته باشد و وقتی همه نقص است  –جانداران و حقوق طبیعت 
و آن دين يا مرام دين يا مرام حق،  که محتوائی جز زور نداشته باشد.
نا ب –حقوق را تصديق كند و ب  -استقالل و آزادى و رشد است كه الف 

شد. ابر آن، تكليف عمل به حق باشد و بدون حق، تكليف وجود نداشته ب
روش هر حقی  –مصلحت بيرون از حق را، عين مفسدت بداند و د  -و ج 

 را عمل به آن حق بداند.
 

شود. تمامى مرامهاى جانشين واقعيت مى . در مرام قدرت، مجاز37
كوشند محيط دارند. مىقدرت، انسان را در نوعى زندگانى مجازى نگاه مى

زندگانی و بهترین نوع محیط و زندگانی و زندگانى مجازى را، نوعی از 
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، ● 
 .مانند استدوران سازندگى، در تمامى تاريخ ايران بى ●
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 .امنيتى كه در ايران هست، در هيچ كجاى دنيا نيست● 
 شوند وگرنه مردم ايراندشمنان هستند كه پيشرفتهاى ايران را منكر مى ●

 .كننددر رفاه زندگى مى
ترين رژيم و مردم ايران از تمامى نظام مقدس جمهورى اسالمى با ثبات● 

 .حقوق خود برخوردار هستند
 بی بدیل است. « مقام معظم رهبری»مدیریت ● 

 ...و 
 اين دنیا و ایران و مردم و مدیریت و...، وجودی جز قول مالتاريا    

است وقتی بکار ها، استعداد رهبری آدمینما ترین ندارند. اما مجاز
کند و تصمیم روز زندگی خود را بررسیرود. هرکس ترازنامه یک می

هائی را شماره کند که در پی خیالی و وهمی و ظنی و داوری یک 
ای و تصوری و هدفی مجازی گرفته و به اجرا گذاشته است، جانبه

تواند سنگینی بار مجازی که رهبری انجام گرفته او در برداشته می
 است، اندازه بگیردو ویرانی را که ببار آورده

در برابر، وقتی دين یا مرام، دین یا مرام استقالل و آزادى است،    
کند. علم را راهنمای حق و واقعیت را مالک و میزان عمل می

قرار، گرداند. بدینمحل میرا بی کند و مجازاستعداد رهبری می
هر رهبری و مدیریت خالی از خیال و وهم و ظن و مجاز و سرشار 

و اندیشه راهنما شدن  شدن موازنه عدمی ویای اصل راهنمااز علم گ
 بیان استقالل و آزادی است. 

 
( که، realpolitikگرا )های اخیر، به تقلید از سیاست واقعیت. در دهه38

کنندگانِ تن دادن به جبر دولت درغرب، مطلوب سیاستمداران است، توجیه
  اند. نخست به سراغ سرچشمهجبار، به دوگانگی حق و واقعیت قائل شده

realpolitik در کتاب  برویم: سرچشمه این سیاست رهنمود ماکیاول
میالدی، او براین نظر شد که تنها هدف شهریار  3512شهریار است. در 
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ه، ر فرانسجستن قدرت، مستقل از دین و ارزشهای اخالقی، باید باشد. د
، همان رهنمود را بکار برد و ، صدر اعظم لوئی چهاردهمکاردینال ریشلیو

 .نام نهاد« مصلحت دولت»بر آن 
 ، جانبداراندر حال حاضر، در غرب، میان دولتها و احزاب سیاسی    

realpolitik  حاضر نیستند اندیشه راهنما را قربانی سازش با و آنها که
که، دولتمداران واقعیت )= منافع ملی( کنند، رویاروئی است. چنان

کشورهای داری موقع مسلط، بخاطر منافع حاصل از یک دولت 
و حقوق  شوند و بر تجاوز آن دولت به حقوق انسانمی استبدادی، واقع بین

گویند عمل باید ترجمان بندند.در عوض، آنها که میمردم، چشم می  ملی
اندیشه راهنما باشد، معتقد به مبارزه با دولت نفع رسان و متجاوز به حقوق، 

را وسیله توجیه روش  realpolitik هاهستند. بیشتر مارکسیستها و واقع بین
 .کنندسیاسی خود می

تری دارد: واقع کلمه معنی ساده –کلمه نیز آلمانی است  – در آلمان    
هد از دبینی. مقصود جدا کردن سیاستی است که واقعیت را مبنی قرار می

 سیاستی که ترجمان آرمانها و ارزشها تخیل هستند
 گرا گویای گذار از مرزهای عقیدتی، سیاست واقعدرانگلستان و امریکا    

ی پای منافع ملی بمیان است. به سخن روشن، منافع ملی فصل است، وقت
ت شوند و راهنمای سیاسمشترک گرایشهای ایدئولوژیک و سیاسی باور می

منافع قشرهای حاکم « منافع ملی». بدیهی است که گردندخارجی می
 .  است و هستگر توسل به زور بودهگرائی توجیههستند و واقع

رود: معنی مثبتش در دو معنی بکار می politique-réalدر فرانسه،     
رها کردن آرمانها برای جور خود را با واقعیت جور کردن است. و معنی 

-هم»منفیش، نداشتن دیدگاه و محدود شدن میدان عمل سیاستمدار به 

 است. «جااکنون و همین
معنی جستجوی قدرت بدان  قرار، اصطالح، از زمانی که ماکیاولبدین     

سو، سازگاری با قدرت است، بدینرا، بدون لحاظ کردن دین واخالق، داده
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و ماندن در محدوده قدرت و جستجوی تعادلی بسود خود )= منافع ملی(، 
پرده و سان، اندیشه راهنما بیان قدرتی است که بیدهد. بدینمعنی می

درت )=زور( است. گوید: هدف قدرت و روش نیز قتوجیه، سر راست، می
رهبری بیانگر این اندیشه راهنما، آن نوع رهبری است که، در هر عملی، 

نگرد: اطاعت از اوامر و نواهی قدرت بقصد برقرار از دید قدرتمداری می
کردن تعادل قوائی که، در آن، این یا آن موقع را بتوان جست.  سخن از 

و حقوق شهروندی او و حقوق  رو، بمیان نیست. حقوق انسانحق، بهیچ
شوند. این طرز فکر، ، در محاسبه تعادل مطلوب قوا، لحاظ نمیملی

گمارد و گرفتار استعداد رهبری را بطور کامل به خدمت قدرت می
 کند:    تناقضهای زیر می

 انبا حقوق انس« منافع ملی»شخصی و « منافع». تناقض اول، میان 3833
دانسته می هر جامعه ملی است. ماکیاول و حقوق شهروندی او و حقوق ملی

گردد و است که اگرنه قدرت بلکه حق هدف شود، حق روش خویش می
گردند و تعادل های حق با حق میها رابطهشود. رابطهمحل میقدرت بی
را جانشین « منافع ملی»رو، زبان فریب از اینشود. میمحل قوا هم بی

است تا که قدرت هدف و روش بگردد.  چراکه کرده« حقوق ملی»
های دیگر را ایجاب عمل به حقوق ملی رعایت حقوق ملی جامعه

ها به حقوق ملی خود عمل کنند، میان آنها کند و هرگاه جامعهمی
منافع »که شود. حال آنابطه حق با حق برقرار میکه ر نه رابطه قوا

فرآورده روابط قوا هستند. زیرا پیش از این رابطه، وجود « ملی
رو، به ضرورت، نافی حقوق ملی و حقوق انسان و ندارند. از این

پس، اگر بخواهیم زبان حقیقت را جانشین  حقوق شهروندی او هستند.
سان که هست، به عمل زبان فریب کنیم، رفع تناقض و باز یافتن واقعیت آن

 به حقوق و رعایت حقوق میسر میشود.
مانع از دیده شدنش می . تناقض دوم که بکار بردن منطق صوری3832

که واقعیت وقتی وضیح اینگرائی با واقعیت است. تشود، تناقض واقعیت
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گوئیم ساخته زور طبیعی است و ساخته زور نیست، حق است. وقتی می
سازد، بلکه نیست، هنوز سخن ما صحیح نیست. زیرا زور واقعیت نمی

کند. برای مثال، نیرو حق است زیرا وجودمند واقعیت را از خود بیگانه می
 ، دیگر نه واقعیت که واقعیترا در زور از خود بیگانه کنیماست. اما اگر آن

از خود بیگانه و ناحق است. زور وجودمند نیست. زیرا هرزمان که از دادن 
جوید. جهت ویرانگر به نیرو باز ایستیم، نیرو طبیعت خویش را باز می

ای است که سالمتی واقعیت است. اما بیماری، واقعیت از خود بیگانه
بیماری حق نیست، حقی  حاصل فعل و انفعال میکروب با بدن است.

است )سالمتی( که ناحق )بیماری(گشته است. مستقل اقتصاد است، 
عالیت و ف بمثابه فعالیت انسان مستقل و آزاد.  اما هرگاه انسان زیر سلطه

او تابع فعالیت دیگری شد که براو مسلط است، اقتصاد از خود بیگانه 
یابد.  پس، اقتضای واقع بینی را میاست و صفت وابسته یا زیر سلطه 

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. 
کردن است. آن فریب که فراوان « منافع». تناقض سوم، حق را تابع 3831

، تابعیت عمل به حق و دفاع از حق، از منافع است: بنابر این رودبکار می
، از عمل به این و حقوق انسان« منافع ملی»فریب، در مقام تزاحم میان 

حقوق و دفاع از این حقوق  باید باز ایستاد. باز، اقتضای واقع بینی این
س. یم نه به عکاست که تناقض را با جانشین منافع کردن حقوق حل کن

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 

و حقوق انسان  کردن. مثال بارز ، دولت جباران و تزاحمش با حقوق ملی
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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شود و، درجا، حقوق ملی کنیم، دنیای واقعی با دنیای مجازی جانشین می
منافع »انسان و حقوق شهروندی او، تابع گردد و حقوق از دیدگاه محو می

بر حقوق انسان و « منافع ملی»سان، در دنیای ذهنی، شود. بدینمی« ملی
کند. روشن است که عقل حقوق شهروندی او تقدم و حاکمیت پیدا می

را واقعیت  نشاند و  مجازقدرتمدار، ساخته ذهنی خود را برجای واقعیت می
 انگارد.واقع بین می و خویشتن را

. تناقض چهارم ، تناقض قدرت با حق است. بنابراین که قدرت 3834
است. است ناقض حقوق دوطرف رابطه زیر سلطه –میان مسلط  رابطه قوا

طور که دیدیم، زور نیروی از خود بیگانه، بنابراین، حق ناحق گشته همان
وا، رابطه ناحق با ناحق است. واقعیتی که باید دید این است. رابطه ق

سان که واقعیت، واقعیت از خود بیگانه است. برای دیدن واقعیت آن
است چون وجودمند نیست. به  هست، باید مجازی که قدرت است )مجاز

رود( ای ندارد و با تغییر رابطه از میان میسخن دیگر وجود خودانگیخته
ز راه برقرار کردن رابطه حق باحق، با واقعیتی جانشین کرد که دو طرف را ا

 حقوقمند رابطه هستند.
های بیان قدرت حل این چهار تناقض، در واقع، رفع تناقض       

و باز جستن بیان استقالل و آزادی و به یمن این بیان، رها شدن 
حق و  ها، از جمله دوگانگیاستعداد رهبری از تنگنای دو گانگی

سان که هست دیدن تر بخواهیم، واقعیت را آنمنفعت است. دقیق
و رابطه حق و واقعیت را بازجستن است. در حقیقت، حق با قدرت 

کند، با واقعیت رابطه برقرار دیگری رابطه برقرار نمی و هیچ مجاز
باشد، ای برقرار شود که یک طرف آن حق نبنابراین، هرگاه رابطه کند.می

شود که ناحق خود را حق جلوه الجرم، طرف دیگر نیز حق نیست. بسا می
شود، هویت واقعی طرف دهد. اما، به یمن ابتلی، طرف حق موفق میمی

 ناحق را آشکار کند.
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آید، از جمله، برای تشخیص این ویژگی حق بکار استعداد رهبری می 
 واقعیت از خود بیگانه، از واقعیت باخود یگانه. 

 
. در فصلی که به شناسائی قدرت اختصاص یافت، دانستیم که وجود 33

ای بیش نیست. پس آن بت که بیشترین پرستنده را مستقلی ندارد و رابطه
آورد، و ویرانی که ببار می زیر سلطه –است. اما رابطه مسلط  دارد، مجاز

راینزیر سلطه واقعی هستند. بناب –مسلط واقعی هستند. دینامیکهای رابطه 
های حق یکی خالی بودنش از ظن و مجاز و سرشاربودنش از که از ویژگی

بر باری از ظن و مجاز که در کنیم، بناعلم است، پس، هر رهبری که می
 آورد. بردارد، خرابی ببار می

و کند: وقتی عمل رهبری خالی از ویرانی این پرسش محل پیدا می     
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 

است. در اینو این پرسش پاسخ جستهاندیشه راهنما با علم مطالعه شده
زادی ل و آکنم که علم بر ویژگیهای حق و علم بر استقالجا، خاطر نشان می

همانی عقل و علم بر این حقیقت و واقعیت که نه تنها عقل از رهگذر این
و آن  یابند، بلکه قوه رهبریجستن با هستی محض، بگاه خلق، تحقق می

نوع از هدفمندی سازگار با این استقالل و آزادی، نیز، ترجمان چنین این
ند. این اندیشه راهنما وقتی بیان استقالل گیرهمانی هستند و از آن وجود می

و آزادی است، این علم است. این علم، اندیشه راهنمای استقالل و آزادی،  
کران دانشها بر روی انسان نیز است. عدالت بمثابه گشاینده پهنای بی

شود. وگرنه، در هیچ بیان میزان، در این اندیشه راهنما قابل تعریف می
 شود. است و نمیه میزان قابل شناخت و تعریف نشدهقدرتی، عدالت بمثاب

افزون بر این، حق را ارزش و ناحق را ضد ارزش شناختن و اصول      
همانی جستن با هستی محض را ارزشهای اخالقی راهنما ترجمان این

بگردد. آن  شوند که اصل راهنمای عقل موازنه عدمیکردن، وقتی میسر می
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عناصر  « مادی»دهد علم را در یافتن رابطه اصل که به انسان امکان می
نهایت بگسترد، این اصل است. و آن خالصه نکند و دامن علم را تا بی

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 

قرار، هر معرفت بر روابط عناصر با یکدیگر( در ویرانگری نباشد. بدین
گویای اندیشه راهنما بودن بیان قدرت بگاه رهبری و بکاربردن ویرانگری

قرار، استعداد رهبری وقتی در خدمت علم در ویرانگری است. بدین
یبکار م قدرتمداری است، در گزینش هدف، کمتر دانش و بیشتر مجاز

گزیند، بیشتر مجازی و کمتر واقعی است. روش برد. هدفی هم که بر می
شود. جنگها چنین هستند. تأمل ای از علم و مجاز میکارش، نیز، آمیخته

به عراق و  کنیم در تجاوز نظامی عراق به ایران و تجاوز نظامی امریکا
 ان. و حاصلهاش افغانستان

میزان ویرانگری گویای آوریم: سان، محک دیگری بدست میبدین    
اندازه زورمدار بودن رهبری کننده و یا کنندگان و اندازه محدود 

همانی با هستی است. در برابر، بودن عقل و غفلت از مقام این
اندازه خالی بودن عمل رهبری از ویرانی و پربودنش از رشد، گویای 

راهنما بودن بیان استقالل و آزادی و درجه آگاهی  اندازه اندیشه
 آدمی از منزلت خلیفةاللهی خویش است.

 
. در فکر فردا نبودن و غافل شدن از فردا و پس فردا و ماندن در حال 21

آویز و از گذشته و آینده غافل شدن و یا در گذشته ماندن و یا آینده را دست
 و، از پیش، آینده را متعین تخریب گذشته و حال کردن و پیشخور کردن

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 

آویز کردن برای توجیه خود را دست« عشق کور است»کردن و  
و مسئولیت گریزیها که کورگردانی و انواع سانسورها و خود سانسوریها  
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المثلها )مراجعه به امثال و حکمی که دهخدا موضوع بیشترین ضرب
ها هستند، بیانگر زمان و مکانی است بس مفید است( و پندنامهگردآورده

 جا. اکنون و همینهستند که زمان و مکان قدرتند: هم
د و بیان شمول نباشتواند هستیدر حقیقت، بیان استقالل و آزادی نمی    

رو، هریک تواند مقید به محدوده زمانی و مکانی نباشد. از اینقدرت نمی
از این دو اندیشه راهنما که در سر باشد، میدان عمل رهبری پهنای هستی 

که در گردد. با آنشود و یا تنگنای این و آن زمان و این و آن مکان میمی
هبری او را تعیین میزندگانی روزانه هر انسان، قدرت عرصه استعداد ر

 حال، چند مورد مثال زدنی و عبرت آموز هستند:کند، با این
دوده ، گویای مح«برود بعد ببینیم چه باید کرد شاه»، در انقالب ایران● 

فکر و عمل آن بخش از رهبری بود که خود را نماد و محور قدرت می
گوید که اندیشید. اما انقالب میشاه شدن، نمی گرداند و جز به جانشین

دانستند چه خواهند و هم میدانستند چه نمیشرکت کنندگان درآن هم می
خواهند که عوامل و اسباب الزم برای ساختن آنچه میاینخواهند. االمی

دیدند. جامعه خود و نظامی اجتماعی باز را بدیل را، پیشاپیش، تدارک نمی
، آنها که طرح برای تحول نظام اجتماعی «مدیران»و در سطح گرداند نمی

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

و جنگ و  کرد، چرا ایران گروگانگیریکران میعمل خود را هستی بی
دید و چرا جنایت و خیانت بحرانهائی که پیوسته ساخته شدند را به خود می

 گشتند؟و فساد روش زمامداران حاکم می
در دنیای امروز، دولتها، یک سیاست دراز مدت که سیاستهای میان و ● 

تی تابع آن باشند، ندارند. در تهیه سیاستها، جهان و حال و آینده کوتاه مد
داری نیز، با آنکه پیشخور کردن را به کنند. سرمایهآن را لحاظ نمی

کند تا که بتواند آینده را از است و میانسانهای روی زمین تحمیل کرده
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ف رپیش متعین کند و با آنکه زمین و فضا را فراگرفته و اینک در کار تص
های دور است، توانا به برنامه گذاری دراز مدت نیست. چراکه از آینده

 –کند. دینامیکهای رابطه مسلط پیروی می« جااکنون و همینهم»قاعده 
ها را و چرائی انبار شدن مسئلهدهند چرائی برفتوضیح می زیر سلطه

و چرائی گسترش فقر و بحرانها را و چرائی نابرابریهای روزافزون را 
های اجتماعی پیدا ای را که آسیبها و نابسامانیخشونت را و چرائی گستره

 اند.کرده
ای است که فکری جمعی جبار دیرپائی، لذا، جمله« عشق کور است● »

شود. هم همه روز و در همه جای جهان، تابخواهی، برزبانها جاری می
توجیه کنند و هم  بگاه توجیه خواهند دلباختگی شدید را زمانی که می

کند که ترجمان دانند عشق وقتی کور میشکست چنین عشقی. اما آیا می
است؟ دوستی « جااکنون و همینهم»رابطه با قدرت و عمل به قاعده 

 طلبد. چشم هستی بین و هستی را فراخنای استعداد رهبری کردن را می
آزادی درسر دارند، چه درآنچه رو، آنها که بیان استقالل و از این     

ای که رابطه شود و خواه درآنچه به رابطهبه این اندیشه مربوط می
دوستی است، به یمن روش تجربی، بنابر این، نقد مداوم، بر راست 

مانند. در عوض، آنها که این یا آن بیان قدرت را در راه رشد می
بریده از هم  هایسردارند، زمان و مکان اندیشه و عملشان محدوده

 قرار، زمانهایند.  بدینها شان، یک رشته قطع و وصلو نیز دوستی
و ا عمل هرکس گویای نوع اندیشه راهنما و نوع فعالیت قوه رهبری

 است. 
 

، اعضای آن، برای مسائل های استبداد زده و زیر سلطه. در جامعه23
جویند. چنانکه در ایران امروز، برای مشکل فردی میهای حلجمعی، راه

استبداد ضد رشد، گلیم خود را از آب ایران بیرون کشیدن و در خارج از 
است. برای مشکل اعتیاد و دیگر ایران، رحل اقامت افکندن، رویه گشته
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کاری، برای جامعه جوانی که نقش اجتماعیش آسیبهای اجتماعی، برای بی
نظام اجتماعی، از راه فعال شدن و بکار گرفتن نیروهای تر کردن گشوده
حل فردی جسته میاست، نیز، راهاست و اینک خود مسئله گشته محرکه

های شوند و دریاچههای ایران دارند بیابان میشود. این واقعیت که زمین
گوید که میشوند، به فریاد ارومیه و  اورال و این و آن رود خشک می

ایرانیان در فعالیتهای اقتصادی و غیر اقتصادی خود نیز، برای مسئله 
های روابط خاطر است که شبکهجویند. بدینحل فردی میاجتماعی راه

های عمودی و شخصی قدرت، از رأس تا قاعده هرم اجتماعی، با رشته
ی این نوع هادهند. از ویژگیافقی ، تار و پود نظام اجتماعی را تشکیل می

است. این مسئلهرابطه با قدرت، تبدیل شدن جامعه به کارگاه مسئله سازی
گیرد که شوند. هیچ فردی برعهده نمیها، حل نشده، بر یکدیگر افزوده می

ت: اس« بیگانه»ها مسئولیتی دارد. همواره مسئولیت با او در تولید مسئله
 ط شخصی نیز در بیرونجامعه بیرون از خود  )قدرت خارجی( و شبکه رواب

های رقیب( و فرد نیز در بیرون از خود از خود )جامعه یا مجموعه شبکه
دانند. ها میانبار شدن مسئله)خانواده و نیز شبکه( را مسئول تولید و برف

است. اندیشه  ثنویت تک محوری گوید که اصل راهنمااین رفتار می
راهنما نیز بیان قدرتی ترجمان این اصل است و، بنابر آن اصل و این 

رو، در هر بنیاد اجتماعی، اندیشه، قدرت محور فعال مایشاء است. از این
کسی باید نقش نماد قدرت را بازی کند و فعال مایشاء باشد.  نماد قدرت 

رو، جمع کند. از اینمی کند با فرد رابطه برقراربا جمع رابطه برقرار نمی
شدن برای حل یک مسئله، ناممکن شدن حل مسئله و عقوبت شدن است. 

 پس فکر جمع شدن را هم نباید به دماغ راه داد.  
است، فکر فقیه که رنگ دینی به خود گرفته قرار، والیت مطلقهبدین       

گیرد. ر فرد، رنگی بخود میراهنمائی است که در سطح هر شبکه و بسا ه
دینی و ضد دینی، رنگ در حال حاضر، این بیان قدرت، از دینی تا بی
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 هو الئیسیت« حقوق انسان»پذیرد: جانبداری از پذیرفته و همچنان رنگ می
 هستند. رنگهای جدید آن و سکوالریسم

است و این ای کارگاه مسئله سازیسان، وقتی جامعهبدین       
شوند، اندیشه راهنما، بیان قدرتی است که ها برهم افزوده میمسئله

کند و فرد را بر آن میپذیرد و توجیه میفعال مایشائی قدرت را می
حل فردی ها، راهدارد که برای گزیر از بار سنگین انبوه مسئله

بکه قدرتمدار عضویت بجوید. پس، هربار بجوید و در این و یا آن ش
جوید، حل فردی میکه استعداد رهبری، برای مسئله جمعی راه

اندیشه راهنما بیان قدرتی قائل به فعال مایشائی قدرت است.  این 
خود غافل و مانع از شهروند  اندیشه راهنما آدمی را از حقوق ذاتی

گشتن او، بمعنای عضو جامعه برخوردار از حقوق شهروندی، می
ای را بدون تغییر اندیشه راهنما گردد. نظام اجتماعی چنین جامعه

توان که بیان استقالل و آزادی اندیشه راهنما بگردد، نمیآنو بی
و  وقمندتغییر داد. نیاز به اندیشه راهنمائی است که فرد را حق

مسئول بشناسد و رابطه با دیگری را رابطه حق با حق بگرداند و 
پذیری بدل کند و تحول جامعه کارگاه مسئله سازی را به جامعه باز

در حد مطلوب تولید و در رشد بکار می که، در آن، نیروهای محرکه
کند، این نوع ه راهنما ممکن میافتند. نوع رهبری که این اندیش

کند و است: هر عضو جامعه، بمثابه فرد، به حقوق ذاتی خود عمل 
بمثابه عضو جامعه، شهروند باشد و به حقوق شهروندی خویش 

 کند. جهان امروز و فرداها نیازمند این نوع رهبری است.عمل 
 

ها را مسئلهشود و ای که کارگاه مسئله سازی می. مشخصه بارز جامعه22
است که بسیار بیشتر از شوند، اینکند و آنها الجرم برف انبار میحل نمی

یابد. از کند و فاصله مصرف با تولید مرتب افزایش میتولید مصرف می
گردد، ابعاد تخریب انسان و نیروهای می زمانی که اقتصاد مصرف محور
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شوند. ایران شتابان بزرگ می و منابع و طبیعت و محیط زیست محرکه
فقیه  های راهنما که والیت مطلقهامروز چنین است. در مثال ایران، اندیشه

اقلیت دولتمدار  اند و قدرتمداری که راهنمای قوه رهبریرا پدید آورده
 نیز سرایت« نیروی مخالف»است، همچون بیماری مسری، به جامعه و به 

های اقتصادی و است. تولید ناچیز و مصرف انبوه همه گونه فرآوردهکرده
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که بخش بس بزرگ آنها نیز تخریبی هستند، 

ا یران امروز و بسگویای این فراگیر شدن فعال مایشاء انگاری قدرت در ا
 در جهان امروز است. 

کم و  –از سازنده و ویرانگر  –قرار، آن رهبری که تولید بدین    
دهد، تابع بیان قدرتی است که قدرت را مصرف زیاد را سامان می
شناسد. بنابراین که تولید کم و مصرف زیاد هدف و وسیله زندگی می

رزیابی نوع رهبری و همگانی است، این محک نیز بکار هرکس در ا
آید. هرگاه کسی بخواهد بیشتر تولید و کمتر فکر راهنمایش می

ای بخواهد بیشتر نیروی محرکه تولید مصرف کند و هرگاه جامعه
های که ویرانگر نیستند را در تولید فرآورده کند و نیروهای محرکه

بری دارد تا بتواند این نوع رهگیرد، نیاز به تغییر اندیشه راهنما بکار
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 

و فضلهای خویش، به ترتیبی که  حقوق و فعال کردن استعدادها
ه این فر میل کند. باتوجه بمیزان تولید به صد و میزان تخریب به ص

تواند با تخریب آغاز نکند، تمرین واقعیت که عقل قدرتمدار نمی
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 

قالل و تقدرت باوری و بازیافتن خود انگیختگی، بنابراین، بیان اس
 آزادی بمثابه اندیشه راهنما دارد.
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. از امرهای واقع مستمر، یکی  تعیین دو نوع رهبری است که بیانهای 21
 کنند: قدرت توجیهشان می

ارهای ک»الف. نوعی از استعداد رهبری که بکار اداره فعالیتهای غریزی و 
 دارند و « عوام»آید که می« پست

کارهای »ها دارند که بکار تصدی «نخبه»که   ب. نوعی از قوه رهبری
 آید. ، از جمله اداره امور جامعه، می«عالی
اند برای اطاعت کردن و خواص خلق خلق شده« عوام»رو، از این      
ها اند برای مدیریت کردن و فرمان دادن. این دوگانگی چنان در ذهنشده

است که، امروز، همگان انتقال جسته کرده و از نسلی به نسل دیگررسوب
انگارند. در سازمان دادن و اداره تمامی بنیادهای جامعه، قطعی میا علمرآن

، هستند. برای مثال، در خانه، زن ملحق این دو نوع رهبری، اصل راهنما
 است و ریاست با مرد است. فرزند نادان و فاقد قوه رهبری« عوام»به 

شان عالی است و باید اطاعت کند. پدر و مادر و فرزند غافلند که رابطه
است و در این رابطه، مدیریت با قدرت،  حق با حق نیست، رابطه قوارابطه

است. هرگاه بخواهند رابطه را حق با حق زیر سلطه –بمثابه رابطه مسلط 
شوند. برای مثال، پدر و مادر همکار  و بارور میکنند، استعدادهای رهبری 

است و آنها باید امکان بکاربردن پذیرند قوه رهبری کودک خودانگیختهمی
، فراهم کنند. هرگاه استعداد رهبری او را، برخوردار از خودانگیختگی

که بیاموزند چنانها را از زور خالی کنند و روش تجربی را به فرزند رابطه
و فضلهایش را فعال کند، کودک به پروردن قوه رهبری  خود  استعدادها

 شود. انگیخته خویش توانا می
کنند. جز این نیز این دوگانگی را تمامی بیانهای قدرت، تصدیق می      
این رتوانند بکنند. چراکه اصل راهنمایشان ثنویت است. چنانکه لنین بنمی

آهنگ طبقه برند و حزب پیشبود که روشنفکران بورژوا از طبقه خود می
کند. دهند و این حزب طبقه کارگر را رهبری میرا تشکیل می کارگر

جانبداران فلسفه تحققی )پوزیتیویستها( و لیبرالیسم قائل به رهبری 
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نقشی جز برگزیدن « هاتوده»های سیاسی هستند و برای دانشمندان و نخبه
شناسند. دین از خود این یا آن گروه از دانشمندان و سیاستمداران را نمی

صاحب مقام دینی، قائل است و  بیگانه در بیان قدرت، به والیت مطلقه
اند ازمان دادهگانگی سنیز حزب خود را بر وفق این دو  سوسیال دموکراتها

و رابطه حزب با جامعه را هم بر اساس همین دو گانگی رهبری کننده و 
 اند. رهبری شونده، برقرارکرده

است. این فکر که انسانها یکدیگر را رهبری کنند نیز وجود یافته    
های قوا هستند و اندیشه راهنما ها رابطهباوجود این، وقتی رابطه

زمان، رهبری کردن و شدن نیاز به برابری بیان قدرت است، هم
حرکتی است. که، در روابط قوا، نقطه برابری، نقطه بیدارد. اال این

به سخن دیگر، چنین رهبری نیاز به رابطه حق با حق دارد. این 
راهنما دارد. این رابطه نیاز به بیان استقالل و آزادی، بمثابه اندیشه

قرار، دارد. بدین به مثابه اصل راهنما بیان نیز، نیاز به موازنه عدمی
 به ترتیبی رها شدن از این دوگانگی و پدید آوردن جامعه رهبران

نیاز  از زور و ترجمان رابطه که همگان بر یکدیگر والیت )رهبری بی
ما ازمند اندیشه راهندوستی حقوقمندان با یکدیگر( بجویند، نی

ها شدن بیان استقالل و آزادی و، در جا، حقوقمند زیستن و رابطه
های حق با حق کردن و پذیرفتن مسئولیت شرکت در را رابطه

 است. شهروندان رهبری با هدف پدید آوردن جمهوری
  

مطاع و رهبری شوندگان مطیع، هائی که دوگانگی رهبران . درجامعه24
است، بیانهای قدرتی که جای به حق جمهور مردم بر حاکمیت سپرده

دانند و های راهنمای مردم هستند، رهبری را قابل انتقال میاندیشه
د آمده، پدیهای براصل انتخاب، برپایه انتقال پذیری قوه رهبریدموکراسی

 اند. 
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قابل انتقال از کسی به دیگری نیست، این پرسش  قوه رهبریاز آنجا که     
تواند تمام و یا بخشی از کند: انتخاب کننده چگونه میمحل پیدا می

استعداد رهبری خود را به منتخب یا منتخبان خود منتقل کند؟ تأمل در 
نه قابل رساند که نه رهبری قابل تجزیه و پرسش ما را به این نتیجه می

« امعو»، فریب دادن انتقال است.  پس آیا، دموکراسی بر اصل انتخاب
است که انتقال پذیری قوه رهبری است؟ راستی این« هانخبه»توسط 

پوشش قائل شدن به دوگانه بودن استعدادهای رهبری است. در واقع، اصل 
ها استعداد رهبری جمهور مردم را دارند و این جمهور است که نخبهبر این

است، قادر « عوام»استعداد رهبری خود را ندارد. حتی فردی که در شمار 
به اداره آن بخش از زندگی را ندارد که به استعداد رهبری توانا به تصدی 

 نیازمند است. « فعالیتهای برتر»
محک کارآئی برای  رهبریقرار، تجزیه و انتقال پذیری قوه بدین     

شناسائی این و آن بیان قدرت است. ادعای تجزیه پذیر و قابل انتقال بودن 
است برای پوشاندن مدعائی که حتی با دموکراسی قوه رهبری، دروغی

 براصل انتخاب نیز خوانائی ندارد.
بر  ای است که، درآن، اعضاء مالک رهبریجامعه آرمانی جامعه    

است. در این جمهوری،  شهروندان یکدیگر نباشند. کمتر از آن، جمهوری
کنند. مردم بر یکدیگر والیت دارند و در مدیریت جامعه خویش شرکت می

، هرگاه اساس تغییر کند ها، ولو دموکراسی بر اصل انتخابدر دموکراسی
ترتیبی که تصمیم را جمهور مردم بگیرند و اجرا را منتخبان آنها تصدی  به

های رهبری و نه خیزد. نه دو گانه انگاری قوهکنند، فریب از میان بر می
 کنند.تجزیه و انتقال پذیری این قوه محل پیدا می

و این در بیان استقالل و آزادی است که، زبان قدرت، بنابراین، دروغ      
سان که هستند قابل مشاهده شود. حق و واقعیت همانمحل میبی و فریب

: از حق رهبری همگان یکسان برخوردارند. گوناگونی گردندمی
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 
از کمال و جامعیت است. مبری کردنش از نقص و برخوردارکردنش 

قرار، قائل ، تجزیه پذیر و قابل انتقال نیست. بدینو نیز، قوه رهبری
پذیر بودن و یا نبودن، قابل تجزیه بودن شدن و یا نشدن به انتقال

راهنما است: بیان قدرت و یا نبودن رهبری ترجمان دو نوع اندیشه
 بیان استقالل و آزادی.

االختیار دادن به ، وکالت و بسا وکالت تامدر قلمرو حقوق موضوعه     
کرد که وکالت دادن در حقوق رواج است. باوجود این، خاطر نشان باید

تواند به دیگری وکالت بدهد به جای ناممکن است. چنانکه کسی نمی ذاتی
غذا بخورد و بجای او کار کند و بجای او او نفس بکشد و به جای او 

علم بیاموزد و... در حقوق موضوعه، برای مثال، در خرید و فروش کاالئی 
شود و و در سرانجام بخشیدن به اختالف مالی و در...، وکالت ممکن می

یابد. باوجود این، هرگاه اندیشه راهنما، بیان استقالل و آزادی محل می
حق تصمیم با او است. لذا، جز در قلمرو اجرا،  داند کهباشد، موکل می

های امروز، قلمرو وکالت همچنان در گسترش دهد. در جامعهوکالت نمی
شوند و پهنای می ها بیش از پیش رابطه قواخاطر که رابطهاست. بدین

ان رو، جهان نیازمند بیکند. از اینهای خالی از زور،  دامن جمع میرابطه
است تا مگر از تضادها  کاسته و بر استقالل و آزادی و رهبری بیانگر آن

توحیدها افزوده گردد و آتش خشونتی که حیات را دارد بکام خود می
 کشد، روی به خاموشی آورد.

 
ها رایج نیز ما را از آن رهبری ها و دافعه. ناپایداری اتحادها و جاذبه25

گاه می هائی که حزبهای سیاسی است. در جامعه اش قدرتکند که قائمهآ
گیرند،  بدینوجود دارند و بنابر اقبال اکثریت، اداره دولت را در دست می

خاطر که سیاست مبارزه برای رسیدن به قدرت و حفظ قدرت و در اختیار 
ماعی نظام اجت گرفتن دولت برای به اجرا گذاشتن مرام هم به قصد اصالح
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شود، تغییر آن و هم به قصد اصالح دولت و یا تغییر آن، تعریف میو یا 
های برون ها و دافعهاند. جاذبهآمدههای درون گروهی پدیدها و دافعهجاذبه

تر و با حزبهای دیگر( نیز فراوان گروهی ) میل به توحید و میل به تضاد
نسبت به سازمانهای سیاسی  های جامعهاند. جاذبه و دافعهزودگذرتر گشته

 اند. هم، زودگذر شده
شوند. بیثبات تر میخاطر، سازمانهای سیاسی، زمان به زمان، بیبدین     

است. برای مثال، ثباتی را بیشتر کردهها نیز این بیاعتبار شدن ایدئولوژی
در غرب، سازمان سیاسی که دارای گرایشهای متعدد نباشد، وجود ندارد. 

حکومت توسط یک حزب نیز جای به تصدی آن توسط ائتالف تصدی 
است. جاذبه و دافعه جامعه نسبت به سازمانهای سیاسی، زود احزاب داده

گردد. شود و دافعه جاذبه میکنند. جاذبه دافعه میبه زود، جا عوض می
که روز افزون  ها در این تحول همراه با نابرابریاعتبار شدن ایدئولوژیبی

شوند و پیشخور کردنها و از پیش هایی که برهم افزوده میاست و مسئله
ها، در نتیجه، اقلیتی از جیب اکثریت خوردن و رویه گشتن از متعین کردن

جیب یکدیگر خوردن و سنگین شدن بازهم بیشتر جو خشونت و آلودگی 
اند. امید ها را گرفتار بحرانها کردهو دیگر آلودگیها، جامعه محیط زیست

است. اینک، فرد بیش از پیش، در برابر به آینده جای به ترس از آینده داده
و دولت و بنیادهای جامعه، حتی بنیاد خانواده(،  قدرت )= سرمایه داری

مان رو، رهبریهای فردی و گروهی، ترجگردد. از اینتر میتر و ترسانتنها
های ناپایدار هستند. ها و دافعهمجموع این عوامل، بنابراین، بیانگر جاذبه

است که خالء ایدئولوژیها را بیان استقالل و آزادی پرنکردهراستی این
قدرت با کسی »است. و بنابر قاعده، است. آن را قدرت )= زور( پرکرده

ماند جیوه می به سخن دیگر، رهبری قدرتمدار، به«. بنددعقد اخوت نمی
کند. باوجود و، بنابر نیاز، جاذبه را با دافعه و دافعه را با جاذبه جانشین می

 شود و آسان دشمن.  چراکه قدرت از تضاد، سخت دوست میاین
ها برای ترین محکسان، از قابل مشاهدهآید. بدینپدید می
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فزونی  سنجش کارکرد یک رهبری، دیرآشنائی و زود دشمنی و
است. این فراگرد، تا نماد زور و یکی دربرابر گرفتن دافعه بر جاذبه
یابد. بارز ترین عالمت، پیشقدم شدن در همه گشتن ادامه می

اختالف و توجیه تراشیدن برای اختالف، همواره بعد از ورود در 
 اختالف است.

. هرگاه ددر برابر، حق نسبت به حق جاذبه و نسبت به ناحق دافعه دار      
های حق با حق بشوند، ها رابطهها عمل به حقوق بگردند و رابطهزندگی

گردد. استعدادهای رهبری، با شرکت در ها میتوحید آغاز و ادامه رابطه
آغاز و ادامه توحید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز توحید 

گردانند و جامعه باز و تحول پذیر می، نظام اجتماعی را با محیط زیست
فراخنای استقالل و آزادی هر انسان و رشد همگان بر میزان داد و وداد 

 شود.می
ل و عق قرار، توحید با هستی هوشمند که خودانگیختگیبدین      

است و توحیدها در هر جامعه و استعداد رهبری آدمی بیانگر آن
گردد که بیانگر موازنه ، کار آن نوع از رهبری میجامعه جهانی

و بیان استقالل و آزادی، بمنزله اندیشه  بمثابه اصل راهنما عدمی
راهنما است. عالمت بس مشاهده کردنی این نوع رهبری، جاذب 

 است. حق و دافع ناحق بودن آن
 

های قدرت هستند، بیان ترس و غم ذاتی رابطه قوا.  بنابراین که یأس و 26
جویند. بنابر نه بر امید و شجاعت و شادی که بر یأس و ترس و اندوه بنا می

که پایه و مایه بیانهای قدرت است، القای ترس و یأس و غم ناشی  تضاد
شوند و در آنها که از رهگذر از احساس ناتوانی، در  آنها که ضد انگاشته می

گردند، اجتناب تقسیم به دو و حذف یکی از دو، محکوم به حذف شدن می
، اما  این امید، «مصدر بیم و امید است شاه»اند ناپذیر است. گرچه گفته
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جز مصون ماندن ناپایدار از  گزند جباری نیست که شاه است. به سخن 
 آنهم به گرفتار قهر او نگشتن، ناپایدار است.روشن، ترس پایدار و امید 

گذارند.  می« النصر بالرعب»قرار، انواع بیانهای قدرت بنا را بر بدین     
کسی که بیان قدرت در سر دارد، اگر در موضع مسلط  در نتیجه، قوه رهبری

، یأس و ترس و غم پایدار رود که در زیر سلطهباید چنان بکاراست، می
باید گویای یأس او از است، هم میآورد. و اگر در  موضع زیر سلطهپدید

باید این یأس و ترس را به گر باشد و هم میتغییر رابطه و ترس او از سلطه
باید سایه شوم یأس و ترس را بر همه ابعاد دیگران القاء کند و هم می

رهنگی زندگی خویش، بگستراند. اما سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ف
ر ناتوانی گنشیند که توجیهتفاوتی وقتی میجامعه به ماتم ناتوانی و بی

 کند.شود و غم را وسیله تشدید احساس ناتوانی میخویش می
مایه پندار و گفتار و سان، محک یأس و ترس و غم که بنبدین     

م کارکرد رهبری او شود، هم بیان قدرت در سر و هکردار آدمی می
 دهد. را، آشکار، در معرض دید قرار می

گیرند، ها را فرا میو در این جهان که یأس و ترس و غم زندگی       
انسانها غافلند که امید و شجاعت و شادی ویِژگیهای حق هستند. 

کرد هرگاه اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی بگردد، عمل
قرار، اگر شود. بدیناعت و شادی میرهبری بیانگر امید و شج

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 

ترسند، غافل از این واقعیتند است که جبارها نمینیست.  باور عمومی بر این
بردند. اینان بمقداری که زور بکار میترسیدند، زور بکار نمیکه اگر نمی
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شود، بیش از هرکس دیگر، ترسند. کسی که کانون تمرکز قدرت میبرند، می
های ویرانگر ترس و یأس و غم است. زبانی قدرتی که بکار گرفتار ضربه

ترس و  کند، گویایبرد و رخساری که بهنگام هر عمل رهبری پیدا میمی
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 

 دهند. وتشکیل می
 

راهنمای رهبری سازگار با مردم ساالری « تغییرکن تا تغییر دهی. »27
 نیز، سازمان الریها بر اصل انتخابشورائی است. باوجوداین، در مردم سا

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 

 کند:پذیر را ایجاب می
شود که وقتی ور می. رابطه ثابت رابطه انسان با سازمان است. یادآ2733

است، این انسان یا بنیاد رهبری کننده و انسان رهبری شونده« سازمان»
اند زیرا حل نجستهآورد، راهشود. مشکلها که ببار میاست که وسیله می

حل ندارند.  تغییر سازد، راهها که میای مسئله ساز است و مسئلهچنین رابطه
انسان رهبرکننده و حل بنیادی است: رابطه میان انسان و سازمان، راه

رسد، وقتی این تغییر به انجام می  تعیین کننده هدف و سازمان وسیله.
 ماند. ورابطه میان انسان رهبری کننده و سازمان وسیله، ثابت می

شود.  هدف ثابت که . سازمان که وسیله است، نقد و تغییر پذیر می2732
است، نقد و تغییر  دالت اجتماعیاستقالل و آزادی و رشد بر میزان ع

کند. هم به لحاظ رشد، بنابراین، برنامه پذیری سازمان را اجتناب ناپذیر می
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 

 شوند .امعه، اثرگذار میج
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ثنویت است، الجرم، این یا آن بیان قدرت اندیشه  . وقتی اصل راهنما28
کند. و اگر راهنما است و رهبری آدمی تمامی ویژگیهای باال را پیدا می

اصل راهنما بگردد، بیان استقالل و آزادی اندیشه راهنما می موازنه عدمی
یابد که، در فوق، یک به یک، تشریح شود و رهبری انسان ویژگیهائی را می

 شدند.
ت، ثنویت اس باوجوداین، ویژگی نمایان رهبری آدمی وقتی اصل راهنما     

و رعایت نکردن حقوق دیگران و نایستادن بر  غافل شدن از حقوق ذاتی
حق و مقابل کردن قدرت با حق است حتی در رابطه باخود. و ویژگی 

اصل راهنما است، عمل به حق و دفاع از  رهبری انسان وقتی موازنه عدمی
 آورد. حق و ایستادن برحق، حتی وقتی دیگری زور درکار می

شود ، دوستی و صلح ناموس میر اصل موازنه عدمیقرار، ببدین      
و نباید در خصومت و جنگ، تقدم جست. این زورمدارانند که در 
شکستن پیوند دوستی و گشودن باب خصومت و جنگ، پیشدستی 

کنند. محکی از کارآترین محکهای تشخیص رهبری بر اصل می
، ایستادگی بر حق است در موازنه عدمی از رهبری بر اصل ثنویت

. بگاه دشمنی که دیگری رویه انگیزدمقام خصومتی که زورمدار  بر می
ایستد، بلکه قواعد خشونت زدائی را، کند، این رهبری نه تنها بر حق میمی

برد. به قصد بستن باب خصومت و گشودن درب دوستی و صلح، بکار می
 اند. ون دموکراسی، شناسائی شدهاین قواعد در کتاب ارکا

  
وجدان   -.  هر شخص، همچون هر جامعه، چهار وجدان دارد: الف 23

در  ها شامل درسهای تجربه که وجدان تاریخیبمثابه مجموعه دانسته
ها  و هنرها که وجدان گذارد و اندیشه راهنما و دانشها و فناختیارش می

کند و ارزشهای اخالقی که وجدان از آنها برخوردارش میعملی  -مرامی 
که  –را  قرار، هرگاه وجدان همگانینهد. بدیناخالقی در اختیارش می

دریا بخوانیم، این دریا از سه شط  –وجدان هر عضو جامعه نیز هست 
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تند. علمی  و اخالقی هس -شود که وجدانهای تاریخی و مرامی سیراب می
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 

پذیرد و اندازه فعالیتهای به دستور )ویران شدن و خودانگیخته کاهش می
ان را میقرار، قدرت آالینده سه وجدیابد. بدینویران کردن( افزایش می

آب به وجدان همگانی نرسد. این تواند آلوده کند. به ترتیبی که جز چرک
گردد. زمان، وجدان همگانی انبان مرام و روشهای بکاربردن زور می

شود و آدمی و جامعه آدمیان را به استعداد رهبری کارگزار تضادها می
سان راست راه آورد. انسان و جامعه انسانها بدیناستخدام ویرانگری در می

 کنند.کنند و بیراهه مرگ و ویرانی را بسا تا پایان، طی میرشد را گم می
قرار، آدمی و جامعه آدمیانی که بخواهند از وجدانهای خود و رابطه بدین     

برند. چراکه عامل آنها، همواره آگاه بمانند، به اهمیت اندیشه راهنما پی می
وجدانها و نیز عامل آلوده کننده آنها، اندیشه پیشگیری کننده از آلودگی 

که اگر مرام آدمی و جامعه آدمیان، بیان قدرتی از نوع راهنما است. چنان
کند، بیشتر می علمی را سانسور -فقیه باشد، وجدان مرامی والیت مطلقه

. وجدان اخالقی از حقوق کندها پر میها و غیر عقالنیاز آن، از خرافه
خالی و از تکالیف و مصلحتها و مجازهائی قدرت ساخته و فرموده که 

کند. گر سرشار میهای ویرانشوند و دیگر غیر عقالنیواقعیتها وانمود می
گزین های سازگار با قدرتمداری را جای، ساختهو در وجدان تاریخی

 آیند. کند که بکار زندگی در حقوقمندی میهائی میدرسهای تجربه
ای گویا محتویسان، کارکرد استعداد رهبری هرکس و هر جامعهبدین     

ها نیز گویا نوع اندیشه راهنمای او های وجدانهای او است. و این محتوی
آب ندارد، استعداد رهبری جز چرک وقتی وجدان همگانیهستند. 
ای رو، هر انسان و هر جامعهافتد. از اینتخریب بکار نمیجز در 

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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ای مراجعه به کس و هیچ جامعهو یابگردد. برای هیچ بماند اجتماعی
علمی و وجدانهای تاریخی و علمی خود و سردرآوردن از  –دان مرامی وج

های آنها مشکل نیست. اگر بخواهد، نقد این وجدانها نیز آسان میمحتوی
شود به یمن نقد اندیشه راهنمای خود و بازیافتن بیان استقالل و آزادی. 

ی هاگوید که محتویکند، میچراکه وقتی استعداد رهبری جز تخریب نمی
آب هستند و به میزانی که چرک بیشتر است، اندیشه راهنما، وجدانها چرک

آن نوع بیان قدرتی است که قدرت را تنها مدار عقل گردانده و این عقل، 
کند و استعداد رهبری جز دستور تخریب کار را، جز با تخریب آغاز نمی

 افزاید.برد و هر تخریب را بر تخریبهای پیشین میرا بکار نمی
  

را دارد.  های زبان آزادی. زبان رهبری در دموکراسی شورائی، ویژگی11
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، 

است که سزاوار این توان بکاربرد وولو در دموکراسی براصل انتخاب، می
که بکار رود. چراکه این زبان، زبان عقل مستقل و آزاد است. افزون براین

ترجمان زندگی در حقوقمداری است، گویای برخورداری عقل از خالقیت 
ها و عامل برقرار گشتن حال، کارآترین خشونت زدائیخویش و در، همان

ان برخاستن سلسله و ماندن صلح اجتماعی و رابطه حق با حق و از می
 ها است.کند، بنابراین، عامل بسط دوستیمراتبی است که قدرت برقرار می

تواند، در آن، نوع اندیشه ای هستند که انسان میاین ویژه گیها آینه    
راهنما و نوع رهبری خود را شفاف ببیند. شجاعت بایدش برای دیدن 

 خویش در این آئینه حقیقت و واقعیت نما.
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 ها:مأخذها و توضیح

 
 Maurice 13تا  21های صفحه منشاء احزاب سیاسی – 3

Duverger, Les Partis politiques, Librairie Armand Colin, 
Paris 3376  

های و صفحه Les Partis politiques  41تا  12های صفحه – 2
 Bernard Chqntebout, Droit constitutionel et  338تا  335

science politique, Librairie Armand Colin, Paris 3334   . 
 Michels, Les Partis politiques, Editionsفصل اول  – 1

Flamarion, Paris 3373  
ن، فرانسه که بنا بر آ از جمله نگاه کنید به اصل چهارم قانون اساسی – 4

گذارند و به اجرای بند دوم به قانون اساسی احترام می احزاب سیاسی
 کنند.رسانند و به وفق آن عمل میاصل اول قانون اساسی  کمک می

 Alain Touraine, Qu'est – ce que 31تا  82های صفحه – 5
la Démocratie, Editions Fayard, Paris 3334  

صدر، فصل دوم در نوشته ابوالحسن بنی نگاه کنید به توتالیتاریسم  - 6
 و نیز  6و  5های های توتالیتاریسم، بخصوص ستون پایهباب ستون پایه

 Qu'est – ce que la 351تا  343های نگاه کنید به صفحه -
Démocratie  و 

 René Rémond,  Les Droites en France deفصل پنجم -
3835 à nos jours. Continuité et diversité d'une tradition 

politique, Aubier-Montaigne, Paris3382 و 
 بود در این کتاب استالین و استالینیسممی نویسنده که خود کمونیست -7

در یک کشور « سوسیالیسم»را هم بلحاظ روش کردن ترور و هم بجهت 
در « دشمنان طبقاتی»و هم از نظر دست آویز کردن طبقه برای حذف 
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ا ر واقع، حذف کردن از روی قرار و قاعده برای استقرار استبداد فراگیر
 Boris Souvarine, Le Stalinisme, , Editionsکند. تشریح می

Spartacus, Paris 3372    
زیید زیم و شما در من میگفت: من در شما میها میبه آلمانی هیتلر – 8

 ,Christian Saves, Pathologie de la démocratie 15صفحه 
Editions IMAGO, Paris3334  در قسمت B بخش اول و بخش

، نویسنده در مطالعه  Michels, Les Partis politiquesسوم کتاب 
کند. ایران دوران خمینی نیز همین امر ، این پدیده را بررسی میبناپارتیسم

 واقع را بخود دید.
بود و کتاب او     فرانسیس فوکویاما« پایان تاریخ»مدعی  – 3

Francis Fukuyama, The End of History and the Last 
Man. Free Press, 3332  

صدر، در درباره فکر جمعی جبار، چندین نوشته از ابوالحسن بنی – 31
و  633و  638های انتشار یافته است. شماره های انقالب اسالمیشماره
 و... 848

 M1isei Ostrogorski, La 341تا  311های صفحه - 33
démocratie et les partis politiques, Editions Seuil, Paris 

3373   
  Michels, Les Partis politiques 12تا  3های صفحه – 32
ر باب د نگاه کنید به فصل اول از بخش دوم کتاب توتالیتاریسم – 31

 و انواع نظامهای اجتماعی. نیروهای محرکه
های بقره، ، سورهدر باب عالمگیر شدن فسادها نگاه کنید به قرآن – 34
و ...و درباب فسادها که در  14و نمل، آیه  73و مؤمنون، آیه  253آیه 

و... جلد  132تا  116های هستند نگاه کنید به صفحهکمین دموکراسی
 ,Tocqueville, de la démocratie en Amériqueدوم 

Editions Flammarion, Paris3383  و در باره فسادپذیری احزاب
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 357تا  351های ها نگاه کنید به صفحهدر دموکراسی سیاسی
Pathologie de la démocratie 

فصل اصول راهنمای اسالم نوشته ابوالحسن  5نگاه کنید به به هر  – 35
 صدر.بنی
برای ویژگیهای حق نگاه کنید به جلد اول ارکان دموکراسی نوشته  – 36

  56تا  52های صدر صفحهابوالحسن بنی
وجود دو تمایل چپ و راست امر واقع جدید نیست. یک امر  - 37

، اصحاب شمال و اصحاب یمین را واقع مستمر است. از جمله در قرآن
   48تا  18هایهای واقعه، آیهسورهبیم: قرآن، باز می

برای سردرآوردن از سیر تحول نحله اصالت انسان که با تغییر طرز  – 38
و نیز  .فکر دینی آغاز شد، نگاه کنید به بخش اول کتاب توتالیتاریسم

که ژان پل دوم انتشار داد. و در  و حقوق انسان منشور عدالت اجتماعی
 6باره تحول اندیشه راهنما در غرب، نگاه کنید با تاریخ این اندیشه در 

 Histoire de la penséeجلد که در فرانسه، با عنوان 
européenne, Editions de Seuil, Paris 3373 

نوشته موریس « تحلیلی نوین از آزادی»نگاه کنید به کتاب  – 33
بخش دوم، چاپ  2و  3الدین اعلم، بندهای ، ترجمه جاللکرنستون

، انتشارات امیر کبیر و  و نیز به مفهوم دوگانه آزادی  3153بدوم، تهران 
نوشته آیزایا « چهار مقاله در باره آزادی»تا آخر کتاب  211از صفحه 

 ، 3168برلین، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات خوارزمی، تهران 
 ,Fernando Claudinد به بخش سوم کتاب نگاه کنی – 21

L'Eurocommunisme, Editions Maspero, Paris  
3377   

 «تحلیلی نوین از آزادی»بند اول  – 23
یسای فرانسه با کل تازه ترین نوشته در باره صلح حزب کمونیست  - 22

آوریل  33مورخ  Liberté politique، مقاله منتشره در   کاتولیک
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 CHRISTIANISME ET است. پیش از آن،  2131
COMMUNISME  نوشته Jérôme Béguin درTribune libre 

unitarienne vol.2, no.3, 2116  و در باره تحول عمومی احزاب
و در آنچه به سرنوشت  L'Eurocommunismeکمونیسم، نگاه کنید به 

شود، از جمله نگاه ها و قدرت و سیاست در جامعه مربوط میایدئولوژی
 Pierre Birnbaum, La fin du politique, Editionsکنید به 

Seuil, Paris 3373  
در حزب سوسیالیست فرانسه نگاه در باره عضویت دین باوران   - 21

 Jacques Kergoat, le parti 264و  261های کنید به صفحه
socialiste de la commune à nos jours, Editions le 

Sycomore, Paris 3381 
 فرانسه دانستنی است در باره عضویت دین باوران در حزب کمونیست -

جویند، بلکه حزب شوند و در حزب مقام میکه نه تنها اینان عضو می
بخشی دارد که مسئولیتش بهبود بخشیدن به رابطه حزب با دین باوران 

در  Jérôme Anciberroمقاله است. ازجمله  نگاه کنید به 
Témoignage Chrétien  دانستنی است که 2114سپتامبر  3مورخ .

ن به عضویت در شود، باورمندان به دیهربار که کنگره حزب تشکیل می
 شوند. حزب و همکاری با حزب دعوت می

درصد  51، 3332پکن،مورخ مارس  Cheng Mingبنابر مجله  -
 اند.گرویده اعضای حزب به مذهب

برای اطالع از دو نوع عضویت باز و عضویت موافق مقررات، نگاه  -
 Maurice Duverger, Les 318تا  323های کنید به صفحه

Partis politiques 
در باره تغییر متناقضان از جمله نگاه کنید به  در باب نظر افالطون – 24

اثر افالطون متن فرانسه، ترجمه   Phédon 362تا  351های صفحه
Monique Dixaut  که انتشاراتFlammarion   پاریس  3333در

http://www.uuqc.ca/Tribune%20Libre/index.html#V2N1
http://www.uuqc.ca/Tribune%20Libre/index.html#V2N1
http://www.uuqc.ca/Tribune%20Libre/index.html#V2N1


635 
 

تغییر و »رم در باب است  و نیز نگاه کنید به فصل چهاانتشار داده
و دشمنانش، نوشته ک.ر. پوپر، ترجمه علی  از کتاب جامعه باز« سکون

 3164اصغر مهاجر، شرکت انتشار، چاپ اول، تهران، پائیز 
ه و توحید نوشت درباره دیالکتیک نگاه کنید به کتاب تضاد -25

 صدر.ابوالحسن بنی
 عقاید در استبدادهای فراگیر نازیسم و استالینیسم در باب تفتیش – 26

در کتاب توتالیتاریسم و نیز  های توتالیتاریسمنگاه کنید به ستون پایه
 Henri Lefebvre, de l'Etat, Union générale کتاب

d'éditions, Paris 3376   دولت در این کتاب، مؤلف ویژگیهای
 دهد.را به دست می استالین و دولت هیتلر

ها مراجعه کنید به فصل اول در باره تمایلهای موجود در دموکراسی – 27
 از بخش دوم از جلد اول ارکان دموکراسی 

کتاب رشد پنجمین کتاب در باب دموکراسی است که در دست  – 28
 Gilbert Rist, leانتشار است. فعالً نگاه کنید به 

Développement, Histoire d'une croyance occidentale, 
Edtions Presses de sciences Po, Paris 3336 و 

و پسامدرن و پسامارکسیسم نگاه کنید از جمله به  بستدرباره پسا بن -
Seers, What are we trying to measure?,Journal of 

Development Studies, vol8, No1  
در باره دو نوع برنامه گذاری ارشادی و دستوری نگاه کنید به  – 23

 صدرمکانیسمهای از رشد ماندگی ترجمه ابوالحسن بنی
 توانند اقتصاد ندرتهم مارکسیستها و هم لیبرالها مدعی بودند می – 11

کتابی نیز  را اقتصاد وفور  بگردانند. ارهارد، صدر اعظم اسبق آلمان
نوشت. در باره گذر از اقتصاد ندرت به اقتصاد فور نگاه کنید به اقتصاد 

هم اکنون  و 231تا  257های صدر صفحهنوشته ابوالحسن بنی توحیدی
  Le manifeste GNUنیز موضوع بحث است. از جمله نگاه کنید به 
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رئیس بنیادی با همین عالمت اختصاری  Richard Stallmanنوشته 
 Jacques Duboin , Économie politique deاست و نیز 

l'abondance,  Editions Hachette, Paris3331  .در دو جلد
 Rareté Et Abondance. Essaiهم او کتاب دیگری دارد با نام 

De Mise À Jour De L'économie Politique 
، نخست باشگاه رم بود که هشدار ط زیستدر باره آلودگی محی – 13

المللی مرتب تشکیل شده و تصمیمهایی گرفتهداد. سپس کنفرانسهای بین
اند. در مقام مقابله با از دست رفتن اند که ناچیزی از آنها به عمل درآمده

 «رشد پایدار»منابع موجود در طبیعت و آلودگی محیط زیست، مفهوم 
 شود.نشین اسطوره درهم شکسته رشد میدارد جا

در باره تعریفها یی که  از باستان تا امروز از عدالت بعمل  –11و  12
سن نوشته ابوالح اند و نقد آنها نگاه کنید به کتاب عدالت اجتماعیآمده
 صدر. این کتاب کتاب چهارم در باره دموکراسی است.بنی
است. تعریف او که در کتاب  از عدالت از افالطوناین تعریف  – 14

و دشمنانش  است. اما پوپر نیز در جامعه بازنقد شده عدالت اجتماعی
دارد و معانی آن ها را نگاه میاست: افالطون کلمهتعریف او را نقد کرده

 است.تقلب را در باره عدالت نیز کرده دهد. او اینرا تغییر می
شود، با رشد و نیز تزاحم عدالت وقتی بر اصل برابری تعریف می - 15

)فصل چهارم و  ناسازگاریش با آزادی در کتاب عدالت اجتماعی
شودکه آلن تورن اند. یادآور میفصلهای هفتم و هشتم( موضوع نقد شده

است. همچنان که نفع گرایان عدالت و آزادی را حل ناپذیر یافته تضاد
کنند. علت نیز اینتضاد نفع گرائی با عدالت را بسود نفع گرائی حل می

تواند میزان تعریف شود و بعنوان است که در بیان قدرت، عدالت نمی
 میزان کاربرد پیدا کند.

د حکومت کنند و مردم با ها بایپوزیویستها براین باورند که نخبه – 16
رأی خود حکومت کنندگان را انتخاب کنند. بخش دوم کتاب  
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Michels, Les Partis politiques  به رابطه رهبر و حزب و توده
 Laنیز در کتاب خود،  Moisei Ostrogorskiاست. و مردم پرداخته

démocratie et les partis politiques  حزبهای سیاسی را در ،
، همین امر واقع را به تفصیل بررسی کردهو امریکا کشورهای انگلستان

 است.
را الیق تعلیم و تربیت نمی« عوام»ها، این امر که در جامعه  – 17

را موجب منحرف شدن آنان گمان می اند و آموختن سواد به زناندانسته
است و هست. در بسیاری از کشورها، اند، از امور واقع مستمر بودهبرده

بلحاظ نظری، همگان حق آموزش و پرورش جستن را دارند. اما، در 
گرائی واقع، همچنان اکثریت بزرگ از آموزش عالی محرومند. این نخبه

که بنابر آن، ایده تنها  هگلاست )قول افراطی، هم توجیه فلسفی جسته
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 
توانند آموزش عالی ببینند و به ابتکار و ها میاست )نخبهتربیتی پیداکرده

در « صاحب نظران»، حتی ند(. در امریکاتوانا شوکشف و خلق علمی
این باره که چرا نباید پول خرج تعلیم و تربیت سیاهان کرد، کتاب و 

 دهند:اند و میمقاله انتشار داده
 Les Noirs et la réussite universitaire aux Etatsکتاب  -

Unis, Editions L'Harmattan, Paris 2118 در  یکچند از کارها
تعلیم و تربیت »کند. را معرفی می باره تعلیم و تربیت سیاهان در امریکا

العمل همه نظامهای آموزشی در دستور« های استعالی از آن نخبه
 کشورهای مختلف جهان است.

 این نظر از نئولیبرالها است. نگاه کنید به کتاب عدالت اجتماعی – 18
  234تا  284های صفحه

و  و آنارشیست در باره نظر چپ )کمونیست – 43و  41و  13
، 3سوسیالیست( در باره دولت، نگاه کنید به ارکان دموکراسی، جلد 
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و در باره نظر این سه تمایل نسبت به برابری  143تا  126های صفحه
، بخصوص واقعی ، نگاه کنید به عدالت اجتماعی صوری و نابرابری

 ، نگاه کنید به«برابری پیشاروی قانون»فصل پنجم و در باره 
-    Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté,Edtions 

PUF  مادی نتیجه مستقیم برابری در  است که نابرابرینویسنده بر این
 برابر قانون است.

- , Editions Flammarion, Paris 2131  Les gauches 
françaises: 3762-2132 : Histoire, politique et 

imaginaire  Jacques Julliard   par 
برای نظرها پیرامون دولت نگاه کنید به ارکان دموکراسی، جلد   - 42

 بخش دوماول، فصل دوم از 
فصل اول کتاب حاضر در باره قدرت است. با این وجود   - 41

 Histoireجلد اول  331 – 332های توانند به صفحهخوانندگان می
de la sexualité, Éditions Gallimard, Paris 338   نوشته

Michel Foucault 
« ر قدرتتغیی»و دیگری « موج سوم»در دو کتاب، یکی  تافلر  - 44

است. درکارهای و دانش و زور( پرداخته به سه مؤلفه قدرت )ثروت
 ام.دیگر نظر او را نقد کرده

سن بنینوشته ابوالح نگاه کنید به فصل اول کتاب کیش شخصیت – 45
 Histoire de la sexualitéصدر و نیز جلد اول 

ها حرکتی، نگاه کنید به کتاب موازنهنقطه بیدر باره تعادل قوا در  – 46
، فصل اول از بخش صدر و نیز کتاب توتالیتاریسمنوشته ابوالحسن بنی

صدر نیز دوم. در کتاب سیر اندیشه در سه قاره، نوشته ابوالحسن بنی
 تواند وجود داشته باشد.شود چرا قدرت نمیتوضیح داده می

خواندند اما می« ناسیونال سوسیالیست»زیها خود را گرچه نا – 47
نژادها و برتری نژاد آلمانی )ژرمن( و  بر اصل نابرابری هیتلر« نبرد من»
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است. به تحریر درآمده« فضای حیاتی»ضرورت برخورداری این نژاد از 
لتهای در قبال م ناسیونالیسم بمعنای تقدم مطلق بخشیدن به ملت خویش

توفق ملت خود بر ملتهای دیگر بنا می« حق »دیگر و قائل شدن به 
شود. در این باره نگاه کنید به انواع ناسیونالیسم در کتاب سیر اندیشه 

 queسری  L'Extreme droite en Franceسیاسی در سه قاره و نیز 
sais-je .از فصل اول تا آخر 

، ر بیشتر از او، در دیالکتیک استالیندر دیالکتیک لنین و بسیا – 48
شود.  نگاه کنید به قوانین دیالکتیک از راه حذف کردن حل می تضاد

و انگلس تا استالین و مائو، در کتاب تضاد و  بنابر نظرهای مارکس
 صدر.توحید نوشته ابوالحسن بنی

لیبرالیسم هستند. تاچریسم و ریگانیسم طرفدار این نوع  – 43
همین لیبرالیسم را نیز به اجرا گذاشتند.  حکومتهای تاچر و ریگان و بوش

را ببار آورد.  2134تا  2118این روش بحران اقتصادی بزرگ سالهای 
تاچریسم در  -است. ریگانیسمدر باره تاچریسم کتاب بسیار نوشته شده

 گاه کنید بهاست. از جمله ن امریکا
-3332 Letwin, Shirley Robin  The Anatomy of 

Thatcherism, Flamingo, London 
و این کتاب که نوشته جامعه شناس برجسته انگلیسی که ساخت گرا  -

 است 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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آندره ژاردن تاریخ لیبرالیسم سیاسی در فرانسه را در اختیار   - 51
 دهد بر تحول نظر درگذارد. این تاریخ به خواننده امکان میخواننده می

گاه گردد  باره دولت و نیز اقتصاد آ
-  André Jardin, Histoire du Libéralisme politique, de 

la crise de l'Absolitisme à la Constitution 3875, 
Editions Hachette, Paris 3384   

یابید های امروزی در باره لیبرالیسم را میو در دو کتاب زیر هم نظرگاه   
 را و هم نقد آنها

- Samuel Bowles , Herbert Gintis, la Démocratie 
post- libérale, Edtions Dévouverte, Paris 3388   کتاب در

کتاب در  5و  4نقد لیبرالیسم و مارکسیسم است. بخصوص قسمتهای 
 شود.آنچه به لیبرالیسم مربوط می

- Alain Bouc, Le Liberalisme contre la democratie, 
Editions Sycomore, Paris 3383  

 De l'état dirigiste à l'état régulateurو نیز نگاه کنید به    -
 35مورخ  Sciences Humainesدر مجله  Élie Cohenنوشته 
  2133ژوئن 

رو، در باره نقش دولت در اقتصاد، از دید سوسیالیسم میانه  - 53
 نگاه کنید بهاست. از جمله فراوان مقاله و کتاب نوشته شده

Les interventions de l’État dans l’économie et 
l’encadrement des marchés    -  نوشته 

d Élie et Nicolas Marceau  Christian Deblock, Bernar  
 2111که حاصل بحث گروهی در باره اقتصاد و نقش دولت در سالهای 

ران سه نقش در دانشگاه کبک در مونترآل است. صاحب نظ 2114و 
دولت، توزیع درآمدها و برقرار کردن چهارچوب قانونی و نیز تصحیح 

 اند.گریها در بازار را ضرور دانستهبازار بخصوص افراطی
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-   Les socialistes français : vers la société du soin 
mutuel   نوشته Hélène Thomas 2131مجله  مورخ 31در شماره 

 Cité socialismes y revenirبا نام 
های و نیز به صفحه L'Eurocommunismeباز نگاه کنید به   - 52

  383تا  378
      Francois Borella, Les Partis politiques dans la 

France d'aujourd'hui, Edtitions Seuil, Paris 3383  
اند: ثنویتی که جامعه را محور فعال و مقدم دو ثنویت مقابل شده – 51
شناسد. سوسیالیسم شناسد و ثنویتی که فرد را محور فعال و مقدم میمی

است. این تمایل عمومی از نیمه ها جستهثنویت نوع اول است که شعبه
 Encyclopediaقرن نوزدهم با یکدیگر در تقابل هستند. نگاه کنید به 

universalis     ذیل کلمهsocialisme  بخصوص رابطه سوسیالیسم با
 قدرت. 

های نگاه کنید به نقدها بر تعریف شهروندی و حقوق آن، صفحه – 54
 جلد اول ارکان دموکراسی. 232تا  283

 -la Démocratie postنگاه کنید به قسمت هفتم    - 56و  55
libérale مراجعه به حاصل سخن  و فصل چهارم کتاب عدالت اجتماعی

 ست. نیز بسی مفید ا بخش اول درباره اومانیسم در کتاب توتالیتاریسم
 جلد اول ارکان دموکراسی. 113تا  231های صفحه – 57
) مسئله یهود( در نقد حقوق  Questiobn juiveدر  مارکس – 58

حقوق انسان که از حقوق شهروندی مشخص است، »است: نوشته انسان
هیچ نیستند جز حقوق اعضای جامعه بورژوا، یعنی انسان خودخواه، 

اما مارکسیستهای اروپائی تحول «. انسان جدا شده از انسان و از جامعه
که  3365نوامبر  33تا  33کردند. از جمله نگاه کنید به میز گرد 

 یونسکو ترتیب داد. و
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- La critique marxiste des droits de l'homme 
Dissertation by stabilou  است.منتشر شده 2118مارس  24که در 

، بانیان دو تمایلی که در غرب، همچنان وجود و ارسطو افالطون – 53
دارند و با یکدیگر رو در رو هستند، نخبه گرا بودند و بر آن بودند که 

 «چه باید کرد»اند، برای اطاعت. این نخبه گرائی را در عوام خلق شده
یابیم: روشنکفران بورژوا با خیانت به طبقه خود، حزب پیشلنین باز می

های های لیبرال، نخبهکنند. پوزیتویستآهنگ طبقه کار را ایجاد می
نتخاب توانند ادانند که حداکثر میدانشمند را توانا به رهبری مردمی می

 . و دین ساالرانی از نوعکنند. نگاه کنید به فصل سوم عدالت اجتماعی
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 

در دو جلد و نقد این نظر از ابوالحسن « جنگ و جهاد در قرآن»کتاب 
 صدر.بنی
و انترناسیونال سوسیالیست وجود دارند و  انترناسیونال کمونیست – 61

همگان از وجودشان آگاهند. اما در باره استعمار که نظریه راهنمای 
و غرب برای سلطه بر جهان بود، نه تنها در خود غرب، فراوان کتاب 

نیز  های زیر سلطهاز جامعه« روشنفکرانی»است، بلکه مقاله نوشته شده
نویسند. در ایران، کسی اند و هنوز نیز میدر توجیه استعمار بسیار نوشته

ایرانی باید تا مغز استخوان »چون سید حسن تقی زاده برآن بود که 
: گفتکرد. و ملکم خان میاو بعدها، از این نظر عدول «. فرنگی بگردد

 ایرانی نباید هیچ ابتکاری بکند. باید بگذارد غرب او را آدم کند.
در انتقاد از استعمار، این روشنفکران افریقائی بودند که کارهای      

نوشته فرانتس « دوزخیان روی زمین»خود را در غرب انتشار دادند. 
الجهاد عمر است و افضلدهصدر به فارسی بر گردانفانون را ابوالحسن بنی

ازگان را حسن حبیبی به فارسی برگردانده و هردو کتاب، زیر عنوان 
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اند. خطابه در باره استعمار از امه سزر ، انتشار یافته«انتشارات مصدق»
 است. در ایران، از جمله، جالل آل احمد غرب زدگی را نوشته است و...

اندیشه سیاسی در سه قاره نوشته ابوالحسن بنینگاه کنید به سیر  – 63
  318تا  311های صدر صفحه

های از رشد ماندگی نوشته آلبرتینی، ترجمه نگاه کنید به مکانیسم – 62
 صدر، مبحث رشد اقتصادی از دیدگاه لیبرالها.ابوالحسن بنی

برنارد کوشنر، از رادیکالهای چپ، موافق مداخله نظامی بنام  – 61
شر است. حکومتهای سوسیالیست، در افریقا، هر وقت منافع حقوق ب

اند. باتفاق است، بنام حقوق بشر، مداخله نظامی کردهفرانسه ایجاب کرده
گرا، در جنگهای و کشورهای اروپائی دارای حکومتهای راست امریکا

 ند.اشرکت کرده لیبی و سوریه و عراق و افغانستان
، لنین در پاسخ از انتقاد در باره شناسائی حق حاکمیت ملی – 65و  64

منظور از حق ملل در »نویسد: روسیه، می کنندگان برنامه حزب کمونیست
یعنی حق آنها در جدا شدن از مجموعۀ ملتهای  -تعيين سرنوشت خویش

های این پاسخ در شماره«. مستقل غيرخودی و تشکيل دولت ملی
بامضای  333۴، در آوریل  و ژوئن سال  ۶و  ۵های  پروسوشنيه، شماره

، در است. باوجود این، مارکسو. ای. لنين به چاپ رسيده
Questiobn juive  استعمار را به این دلیل که سبب دینامیک شدن

داند. در شود، مترقی میمی زیر سلطه هایهای اجتماعی جامعهنظام
کشورهای زیر « حق حاکمیت محدود»عمل، رژیم شوروی سابق، به 

سلطه خود قائل بود )دکترین برژنف(. به جنگ برای استقرار رژیمهای 
سین واپ کمونیست در کشورهای دیگر نیز قائل بود. جنگ افغانستان

ن نوع جنگها با مداخله مستقیم ارتش سرخ پیش از جنگ از ای
 فروپاشیدن رژیم کمونیست در روسیه بود.

 Qu'est – ce que laنگاه کنید به فصلهای اول   – 66
Démocratie? 
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 - pour une société démocratique postنگاه کنید به  – 67
libérale  نوشتهHerbert Gintis  درFormes modernes de la 

Démocratie, Edtions l'Harmattan,   
را تمایلهای راست در غرب « المللیبین تروریسم»از زمانی که  – 68

مسئله اول کرده و جنگ با آن را در مقیاس جهان، وظیفه حکومتها کرده
و نیز کشورهای دیگر اروپائی،  و انگلستان اند، بنام امنیت، در امریکا

اند. سرانجام یک رشته قوانین برای محدود کردن آزادیها وضع شده
های افشاگریهای توسط ویکیلیکس و اسنودن، بر ملتها و افراد جامعه

امریکائی و اروپائی مسلم کرد که تحت شنود هستند و استقالل و آزادی 
ز دید راست افراطی، امنیت از شوند. اآنها در خانه نیز تهدید و تحدید می

های امنیت و مهاجرت در صدر برنامه  تقدم مطلق برخوردار است:
 انتخاباتی احزاب راست افراطی کشورهای اروپائی قراردارند.

 Une caste deزیر عنوان  INFOSELEC.netسایت  - 63
privilégiés modernes, héritiers et bénéficiaires de 

privilèges économiques et sociaux      
های فرانسوی در صاحب امتیازان و مطالبه ها و مجلههای روزنامهمقاله

 Les FFD : Laاست. و نیز کتاب آوری شدهامنیت از سوی آنها، جمع
France aux mains des fils et filles de  نوشته 

Frédéric Teulon   که انتشاراتFrançois Bourin   2115در 
خانواده(  511های صاحب امتیاز فرانسوی )است، خانوادهانتشار داده

کند که اقتصاد و سیاست کشور را در دست دارند. نظیر این را معرفی می
ته کشورها نوشکتاب در کشورهای دیگر و در معرفی صاحب امتیازان آن 

 اند.شده
بحث در باره تقدم امنیت و کدام امنیت؟ از بحثهای مداوم در  – 71

های غرب در طول قرن بیستم و اینک در قرن بیست و یکم است. جامعه
دانند کمونیستها امنیت صاحب امتیازان را ناقض امنیت زحمتکشان می
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گرایان را گرا چپهستند. حزبهای راست و البته موافق امنیت طبقه کارگر
گرایان را کنند و حزبهای چپ راستبه ترس از استقرار امنیت متهم می

خوانند. این امر واقع سه دهه است که مستمر و همه مدار میحزبهای ترس
 است. روزه گشته

به  نگاه کنیدفقیه در اطاعت از اواست .  آزادی بنابر والیت مطلقه – 73
بنابراین، در نظام »، 3131خرداد  23نوشته علی میثمی در تابناک 

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 

مقوله آزاديِ مدني پیرامون محور ـ بنابراین در نظام اسالمی،  داشت؛
تكامل ـ تاريخي قابليت تعريف پيدا کرده و تابع تکامل تاریخی به 

شود. در این صورت، آزادی مدنی که محوریت والیت فقیه تعریف می
از مسیر تکاملی خود در عرصه موجب توقف یا عقبگرد نظام اسالمی

د، در اصل نوعی اسارت و بردگی در مقابل نفس و جهانی و تاریخی شو
شیطان و مستکبرین است، زیرا آزادی فردی و ملی در حکومت دینی به 

 «.شود و الغیرمشارکت در تکامل تاریخی تعریف می
نازیسم بر  تفوق مطلق نژاد مبتنی و مخالف آزادی و دموکراسی بود.   -

Le Patriote Résistant n3811 Juillet-août 2113  مجموعه
را در ضدیت با انقالب فرانسه  و گوبلز و موسولینی ای از اظهارات هیتلر

است. از دید نازیسم گردآورده« آزادی، برابری، برادری»و هدفهای آن، 
و فاشیسم دموکراسی و آزادی فردی عامل انحطاط هستند. هیچ نه جای 

از دید نازیسم و فاشیسم همان است که از منظر تعجب است که آزادی 
 که. اال اینو نیز از منظر استالینیسم جانبدار والیت مطلقه

، بنابر این که در جامعه طبقاتی انسان آزاد نیست و در در استالینیسم -
یابد، آن جامعه آزادی را باز میطبقه و در جریان ساختن جامعه بی
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قول لنین کار  کرد.چون و چرا از حزب را مطالبه میاستالینسم تابعیت بی
 :)این قول را نقل نمی کنید؟(کرداو را آسان می

  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 «  

یک ال حآزادی در عیندر باره آزادی بر این نظر است که  مارکس – 72
است.انسان، در واقع انسانها، فرآورده تاریخ در گذشته و حال و آینده

آنکه در ناکجا شوند بیبتدریج موضوع کار جمعی و فردی خویش می
 پایان بیفتند:آباد یک آزادی مشخص و بی

  Actualité de Marx et nouvelles pensées critiques », 
11 novembre-1 décembre 2133  71 –  در اروپای امروز

خوانند. در کشورهای اروپائی، جانبداران این نظر را چپ افراطی می
 تر است. فرانسه کشوری است که چنین چپی از کشورهای دیگر باوزنه

تا  7، بنابر موقع، از یک سازمان نیستند و در انتخابات ریاست جمهوری
 شوند.درصد رأی به نامزدهای آنها داده می 32
 313تا  313های همچنان نگاه کنید به صفحه – 74

L'Eurocommunisme 
دانند سوسیالیستهای فرانسوی خود را جانبدار همه آزادیهائی می – 75

که انقالب فرانسه بخاطرشان روی داد و تصدیقشان کرد.از مقاله ژان 
 جانبدار آزادیها زورس تا امروز، این سوسیالیستها و سوسیال دموکراتها

 اند:هستند. اینک وجود بازار را نیز پذیرفته
-    Socialisme et liberté   Jean Jaurès,  مقاله در اول دسامبر

 است.ومنتشر شده  Parisدر مجله  3383
در باره موارد توافق و اختالف میان لیبرالیسم و سوسیالیسم نگاه کنید   -
  2134مورخ ژوئن  Projetدر مجله libéralisme et socialisme به 
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لیبرالیسم سوسیال که اسامی دیگر نیز دارد بر این نظر است.  – 76
 است. از جمله نگاه کنید به فراوان کتاب و مقاله در باره آن نوشته شده

Anthony Giddens et Tony Blair, La troisième voie, 
Seuil, coll. « La couleur des idées », Paris 2112      

 Qu'est – ce que laنگاه کنید به فصلهای دوم و سوم    - 77
Démocratie و 

است، نظریه باوجود این واقعیت که بیکاری امر واقع دیرپائی گشته -
کینز در باب اشتغال کامل مورد نظر است. در باره نظر او نگاه کنید به 

 Denise Flouzat, Economieفصل سوم از بخش دوم جله اول 
Politique, Editions PUF, Paris 3372 

سالی که از قرن بیست و یکم می 34از دودهه پایانی قرن بیستم و    
اند. نظرکینز ها نظر او را به روز کردهها و پست کینزینگذارد، نئوکینزین

مورد انتقاد طرفداران اقتصاد کالسیک و مارکیسیتها نیز قرار گرفته
 :است

  economiqueدرباره تمایلهای نئوکینزین نگاه کنید به  -
contemporaine Cahiers français n° 161  La pensée 

 ,Lavoie Marcها نگاه کنید به در باره پست کینیزین -
"L'économie postkeynésienne", La Découverte, Paris 

2114.   
در قرن بیست و یکم  تازه ترین کار در این باره کتاب سرمایه – 78

  است: 
Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Editions 

Seuil, Paris 2131 
 ,Que sais- je? Les Partis Politiues 18صفحه   – 73

Editions PUF, 3387  
 Que sais- je, Les Partis Politiues 13صفحه   - 81
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 Que sais- je, Les Partis Politiues 31و  3های صفحه  - 83
 Que sais- je? Les Partisنگاه کنید به فصل دوم   - 82

Politiues 
 Maurice Duverger, Les 2111تا  337های صفحه  - 81

Partis politiques 
 ،سازماندهی گلیستهای فرانسه از این نوع است و ژاک شیراک – 84

اسبق فرانسه، چنین تعریفی از حزب داشت. در  رئیس جمهوری
را شعار کرد و پیش از آن  «فرانسه برای همه »، او3335انتخابات 

 کتابی با عنوان زیر منتشر کرد:
Jacques Chirac, Une nouvelle France. Réflexions 3, 

Éditions NiL, Paris 3334 
 La France pour tous, NiLکتاب دیگری با عنوان   -

Éditions, 3335 .منتشر کرد 
 Maurice Duverger, Les Partis 318تا  333های صفحه – 85

politiques 
 لنین.« چه باید کرد؟»نگاه کنید به   - 86
 است. در رهبر حزب ویژگی حزبهای توتالیتر کیش شخصیت – 87

. است« فصل الخطاب« رهبر»و...  و خمینیسم نازیسم و استالینیسم
تاب کیش و نیز ک نگاه کنید به کیش شخصیت در کتاب توتالیتاریسم

 صدرشخصیت نوشته ابوالحسن بنی
 Maurice Duverger, Les Partis politiquesقسمت اول   – 88

 در باب ساخت احزاب.
 Maurice Duverger, Les Partis 48و  47های صفحه – 83

politiques 
 Maurice Duverger, Les Partis 57تا  51های صفحه – 31

politiques 
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 در کتاب  – 33
Karl Popper, Misère de l'historicisme. Traduit de 

l'anglais par Hervé Rousseau, Editions Plon; Paris 
3356  

است. او بر اینبسط داده« مهندسی اجتماعی»پوپر نظر خود را در باره 
است. پس بجای بکاربردن روش دستوری محل شدهاست که جبر بی

است، باید روش تجربی در برای متحقق کردن هدفی که تاریخ معین کرده
 پیش گرفت و از راه مهندسی اجتماعی امور جامعه را سامان داد.

از «. گیری او استموضع امام آخرین موضع»گفت: ای میخامنه – 32
این موضع است که باید پیروی کرد. این رأی تخفیف یافته اصل 

)پاپ در مسیحیت کاتولیکی و حزب در دوران « معصومیت رهبر»
گفت: دست پیشوا خطا نمیمی در نازیسم. هیتلر« پیشوا»استالین و 

مورد امامان شیعه ) تجسم خدا هستند( کند. دانستنی است که غلو در 
کار را بجائی رساند که در اواخر قرن دوم هجری، هشام بن حکم 

کتاب  27و  26های عصمت امام را باب کرد. نگاه کنید به صفحه
کتاب نوشته دکتر کامل مصطفی الشیبی است و «. تشیع و تصوف»

انتشار داده 3153ذکاوتی قرگزلو ترجمه کرده و انتشارات امیر کبیر در 
 است.

 ,Maurice Duverger 337تا  38های نگاه کنید به صفحه  - 31
Les Partis politiques  و نیز باید دانست که الگوی حزبهای

، حزبی است که لنین ایجاد کرد. ادعا این بود که سازماندهی کمونیست
مان کلیسا بود. در باره حزب اختراع او است. اما در واقع، الگوی او ساز

 کتاب  223تا  231حزب لنین از جمله نگاه کنید به 
Paolo Pombeni, Introduvction à l'Histoire des Partis 

politiques, Editions PUF, Paris 3332 
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که حزب لنین قالب را الگو کرد و محتوی را الگو نکرد. توضیح این -
خواست می اشت و حزب کمونیستکلیسا قابلیت انطباق با تغییر را د

خود فعال مایشاء تغییر باشد. در آنچه به انسان و حقوق او مربوط می
توانستند در رابطه با این عامل تحول کنند. شود، حزبهای کمونیست نمی

 Que sais-je, les Libertés 311تا  37نگاه کنید به 
Publiques, Editions PUF, Paris 3373 

 Qu'est – ce que la 77تا  63های نگاه کنید به صفحه  - 34
Démocratie  و 

 -la Démocratie postنگاه کنید به قسمت هفتم کتاب  -
libérale 

گاه کنید و غیر توتالیتر ن در باره تقسیم حزبها به دو دسته توتالیتر – 35
 Maurice Duverger, Les Partis politiques 211تا  383به 

 Maurice Duverger, Les Partis 332و  33های صفحه  – 36
politiques 

در  ، حزب توتالیترهای استبداد فراگیرنگاه کنید به ستون پایه  - 37
 صدر.، نوشته ابوالحسن بنیکتاب توتالیتاریسم

های نگاه کنید به صفحه در باره ویژگیهای حزب توتالیتر – 33و  38
 Maurice Duverger, Les Partis politiques 211تا  382
 نگاه در باره نقش رهبری و آموزش اطاعت در حزبهای توتالیتر – 311

 Maurice Duverger, Les Partisکنید به همان صفحات کتاب 
politiques است، در باره تنظیم رابطه با قدرت که رهبر حزب نماد آن

دکتر زيمباردو در دانشگاه  3373شود به آزمایشی که در سال استناد می
استنفورد انجام داد: دانشجویانی دواطلبانه نقش زندان بان و زندانی را 

عت کردن ها به اطاها به دستور دادن و دومیبازی کردند و بتدریج، اولی
اند و آزمایشها خو کردند. در این باره، آزمایشهای دیگری نیز انجام گرفته

که رسیدن به قدرت و « رهبر محور»اند که حزبهای به این نتیجه رسیده
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مانند اگر اعضای کنند، برجا نمیاز آن خود کردن قدرت را هدف می
ی روی گونه حزبها زمانحزب به اطاعت محض خو نکنند. انحالل این

روسیه و  ایستند. حزبهای کمونیستدهد که اعضا از اطاعت باز میمی
سان از پا درآمدند. در این باره، اطاعت از رهبر به اروپای شرقی بدین
نیز مراجعه  Michels, Les Partis politiquesبخش سوم کتاب  

 کنید.
وند. و در رژیم خمینی از ایرانیان خواست جاسوس یکدیگر ش – 313

باید نقش جاسوس یکدیگر را بازی میاستالین نیز افراد جامعه می
باید ایرانی نیز اعضای حزب می کردند. در سازمانهای سیاسی توتالیتر

شدند. در این باره از جمله نگاه کنید به کتاب جاسوس یکدیگر می
 ای که دستگاه اطالعات است.پایه، ستون توتالیتاریسم

های های افقی نیز توسط رابطهگونه سازمانها، رابطهدر این  - 312
 Maurice 315تا  311شوند. نگاه کنید به صفحه عمودی برقرار می

Duverger, Les Partis politiques 
گیرد. ها، سازمان جای اندیشه راهنما را میدر این نوع حزب  - 311
  311تا  36نگاه کنید به «. آخرین موضع رهبری است» ایدئولوژییعنی 

Maurice Duverger, Les Partis politiques 
با روزنامه فرانسوی  Hans George Gadamerمصاحبه  -314

  3335لوموند مورخ 
کتاب درد جاودانگی نوشته میگل داونامونو، ترجمه  37صفحه  – 315

  3173رمشاهی، انتشارات ناهید، تهران بهاءالدین خ
و توحید از ابوالحسن  ها و تضادنگاه کنید به دو کتاب، موازنه – 316

صدر. درانواع دیالکتیکها، یک محور فعال و یک محور فعل پذیر بنی
 همین است. است و ثنویت تک محوری

ت، با قدرت خوب و با قدرت  بد سر و در تمامی بیانهای قدر  - 317
است که آن را خوب طرف است و کاربرد آنکار داریم و گاه به قدرت بی
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به  36تا  85های در کتاب موج سوم )در صفحه کند. تافلرو یا بد می
ها، پردازد( گذر به نوع جدید از سازماندهی جامعهتکنیسینهای قدرت می

پردازد. کتاب را شهینجدیدی از تنظیم رابطه با قدرت میبنابراین، نوع 
انتشار  3175دخت خوارزمی ترجمه کرده و انتشارات فاخته آن را در 

 است.داده
 Maurice 211و  211تا  382های صفحه – 313و  318

Duverger, Les Partis politiques 
 Maurice Duverger, Les 215و  214های صفحه  - 331

Partis politiques 83تا  75های و صفحه Michels, Les Partis 
politiques 

 Maurice Duverger, Les 218و  216های صفحه  - 333
Partis politiques 

 Michels, Les Partis politiques 312صفحه   – 332
 Maurice Duverger, Les 224تا  212های صفحه  - 331

Partis politiques 
 Maurice Duverger, Les 246تا  225ی هاصفحه – 334

Partis politiques 
کرد لنین. این کار لنین در آثار کامل او به « چه باید کرد؟»  - 335

را به خود اختصاص  532تا  441جلد، از صفحه  1زبان فرانسه در 
 .Lénine, oeuvres complètes است. داده

 Maurice Duverger, Les Partis 225صفحه   – 336
politiques  

 Michels, Les Partis 83و  81و  41های صفحه  – 337
politiques 

 Michels, Les Partis politiques 73تا  65های صفحه  - 338
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333 -Pierre  -  Joseph  Proudhon, Du principe 
fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la 

révolution    
 Des socialistes 337تا  316های و صفحه  -

révolutionnaires contre le parti, Edtions l'Harmattan, 
Paris 2114i,   تألیفPhilippe Riviale 

 Michels, Les Partis politiques  53تا  43های صفحه  - 321
  Michels, Les Partis politiques  83تا  75های صفحه  - 323
 Michels, Les Partis politiques 334تا  38های حهصف  - 322
 Michels, Les Partis 317و  316های صفحه   -321

politiques 
 Maurice Duverger, Les 252تا  246های صفحه  – 324

Partis politiques  
 Francois Borella, Les partis 25تا  21های صفحه  - 325

politiques en Europe, Editions Seuil, Paris 3384  
  67تا  65های ، سوره زخرف، آیهقرآن – 326
 Qu'est – ce que la  36تا  73های صفحه  – 328و 327

Démocratie  
   Les partis politiques en Europe 37و  36های صفحه  -323
   Michels, Les Partis politiques  67تا  52های صفحه  –311
 Pathologie de la démocratie    81تا 78های صفحه  -313
   Qu'est – ce que la Démocratie 31تا  73های صفحه – 312
 Qu'est – ce que la     36تا  73های صفحه – 311

Démocratie  31تا  75های و صفحه  Pathologie de la 
démocratie     
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و  213تا  223و  368تا  357و  325تا  335های صفحه – 314
   Michels, Les Partis politiques 246تا  241
راجع است به فلسفه سیاسی آنارشیسم  264تا  247های صفحه – 315

Lane W. Lancasrer, Masters of Political Thought, 
volume1, A Harrap students' editions,London 

3363            
 Masters of Political  261و  262های صفحه – 316

Thought, volume1   
 Masters of Political  387تا   384های صفحه – 317

Thought, volume1   
 Michels, Les Partis 111تا  247های صفحه – _318

politiques  
نگاه کنید به ارکان دموکراسی جلد اول،  درباره نظر روسو  - 313

  222تا  233های صفحه
 Formes modernes de la 265و  264های صفحه  - 341

Démocratie Les 
 Qu'est – ce 243تا  217و  341و  313های صفحه  – 343

que la Démocratie  
  62، سوره بقره، آیه قرآن  - 342
 Formes modernes de la 271تا  261های صفحه  – 341

Démocratie Les  
 Formes modernes de la 258تا  246های صفحه  - 344

Démocratie Les 
 Formes modernes de la 271تا  263های صفحه  - 345

Démocratie Les 
346 – Courier International 2  3335نوامبر  
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  Qu'est – ce que la Démocratie  57تا  45های صفحه  – 347
  émocratie et les partis politiquesصفحه  – 348
 283و  281و  231و  334و  332و  377های صفحه  - 343

démocratie et les partis politiques  
و  212و  331و  332و  383تا  386و  384های صفحه  - 351
 démocratie et les partis politiques 278و  211
و  333تا  331و  381و  382و  375و  374های صفحه  - 353
  281و  282و  278تا  275و  241تا  217و  236 و 211
     démocratie et les partis politiques 

 Gopinath Dahawan, The  113تا  112های صفحه  - 352
political philosophy of Mahatma Gandi   چاپ احمد آباد هند

  3346در 
 The political philosophy of Mahatma 223صفحه   - 351

Gandi  
 The political philosophy of 81و  82های صفحه  – 354

Mahatma Gandi  
 The political philosophy of Mahatma 337صفحه   – 355

Gandi 
و  ها و اصول راهنمای اسالم و تعمیم امامتموازنهکتابهای  – 356

 صدر هستند. نوشته ابوالحسن بنی و ارکان دموکراسی کیش شخصیت
آیه  37، ها است و در قرآنحزب یک امر واقع مستمر در جامعه – 357

الله و دیگری در باره قرآن هستند. دو حزب با دو تمایل، یکی حزب
الله حق کردار است و اند. حزبالشیطان با ویژگیهاشان معرفی شدهحزب
. و بطور عمومی، هر 1ت. سوره محمد، آیه الشیطان زورکردار اسحزب

 . 12حزبی بدانچه دارد دلخوش است قرآن، سوره روم، آیه 
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، نمونه ازدواج، نگاه کنید به زن در باب نظام  بر محور استسالم – 358
در باب زناشوئی در اسالم و  217تا  351و زناشوئی از صفحه 

ر نیز بر محور استسالم اعضاء در برابر رهب استسالم. نظام حزبی توتالیتر
 است. و جامعه در برابر رهبری برخوردار از والیت مطلقه

و  4و نساء آیه  224و  62، سوره های بقره، آیه های قرآن - 353
طالق، آیه و  3و حجرات، آیه  352و شعراء، آیه  3و  4یونس، آیه های 

 و ... 33
 3، سوره حجرات، آیه قرآن – 361
 کتاب توتالیتاریسم 33تا  36صفحه های   - 363
حکمت و حکومت نوشته مهدی  314تا  322های صفحه  – 362

 Jean Jacques rousseau, The Socialحائری و نیز فصل پنجم 
Contract 

  12، سوره روم، آیه قرآن - 361
 و توحید. و نیز کتاب تضاد 67تا  65، سوره زخرف، قرآن - 364
  337و  336های ، سوره هود، آیهقرآن - 365
 نوشته نگاه کنید به انواع سانسورها در کتاب تعمیم امامت  - 366

 .استبداد فراگیر 378تا  365های صدر و باز به صفحهنیابوالحسن ب
 صدر زیر عنوان وطن.نگاه کنید به نوشته ابوالحسن بنی – 367
نگاه کنید به امامت در بیان استقالل و آزادی، در کتاب  – 368

صدر و حسن رضائی و نیز فصل استقالل و آزادی، نوشته ابوالحسن بنی
های در باره الگو و کتاب اصول راهنمای اسالم و دیگر نوشته پنجم
 آرمان
 نگاه کنید به فصل دوم کتاب اصول راهنمای اسالم - 363
 24، سوره فاطر، آیه قرآن -371
 manuel Castells, Le povoir     21تا  35های صفحه  – 373

de l'identité, Editions Fayard, Paris 3333 
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ایران قدرت محور است، فقهی که محور والیت  قانون اساسی  – 372
آموزد که مسئولیت او فقیه است، تکلیف محور است و به کودک می

موزد که مسئولیت آعمل به تکلیف است. آموزش و پرورش نیز به او می
آموزد. بدیهی او عمل به تکلیف است و خانواده نیز به او همین را می

شود که او حقوقمند است و تکلیفی که عمل است به کودک آموخته نمی
به حقی نباشد حکم زور است و تکلیفمندی از این نوع، جز تسلیم 
ه پدر قدرت شدن و ماندن نیست. این در حالی است که، در جهان، سامان

ساالری، بمثابه پدر نماد قدرت، در حال تغییری بنیادی است. نگاه کنید 
 و نیز نگاه کنید به  Le povoir de l'identitéبه فصل چهارم 

-  Pierre Dandurand, “Essai sur l’éducation et le 
pouvoir”. Un article publié dans la revue Sociologie et 
sociétés, vol. 1, no 2, novembre 3373, pp. 213-228. 

Montréal 
 و نیز فصلهای دیگر این کتاب فصل اول کتاب کیش شخصیت – 371

 صدرنوشته ابوالحسن بنی
-La crise des partis politiques  Jeanمقاله      - 374

Marie Alertini,  
و  نیز او  2133ژانویه  8مصاحبه ادگار مورن با لوموند مورخ   - 375

 ,edgar morin, vers l'abîme, Editions l'Herneدر کتاب 
Paris 2117 دهد چرا و چگونه بحرانها غرب را بسوی لجهتوضیح می

 رانند.ها می
 The End of History andکه کتاب  فرانسیس فوکویاما – 376

the Last Manاست. از جمله را نوشته، اینک خود آن نظر را رها کرده
  2132اکتبر  38رجوع کنید به لوموند 

که چپ نظارت برآن به است اال اینبازار و نقش آن پذیرفته شده – 377
می داند. افزون بر کتاب عدالت اجتماعیقصد تصحیحش را ضرور می
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توانید نیز مراجعه کنید. و باز می social-libéralismeتوانید به تعریف 
 Serge Audierتألیف  Le socialisme liberalرجوع کنید به کتاب 
در پاریس انتشار داده 2134در  La Découverteکتاب را انتشارات 

 است.
گرای فرانسوی ریمون آرون، فیلسوف و جامعه شناس راست – 378
سیاسی  را از آفت ابزار سیاست برای رسیدن به قدرت شدن های حزب

 ,Raymond Aron 83تا  71های داد. صفحهپرهیز می
Democratie et Totalitarisme, Editions Gallimard, 

Paris3365گرفتار بحرانند، انذار او، از  . اینک که احزاب سیاسی
 شود. زبانهای متفکران چپ و راست بازگو می

 La transformation des modèlesنگاه کنید به    - 373
d’organisation et de démocratie dans les partis, 

L’émergence du parti-cartel   نوشتهPeter Mair  وRichard 
S. Katz  که انتشاراتPresses de Sciences Po  در  2118در

 است.پاریس انتشار داده
در  Michel Fize، جامعه شناس فرانسوی 2133ژانویه  33در  – 381

دهد چرا نسل جوان نسبت به آینده خود مجله نوول ابسرواتور توضیح می
 بدبین است.

در باره سه بحرانی که غرب بدان گرفتار است نگاه کنید به کتاب  – 383
vers l'abîme  و نسبت به بحرانی که حزبهای سیاسی بدان گرفتارند 

Le manque d’idées des partis politiques met en lumière 
la crise de la démocratie européenne  نوشتهChristophe 

Barbier  2113ژوئن  8مدیر مجله فرانسوی اکسپرس در تاریخ  
است. و در نقد شده گرائی پوزیتویستهانخبه در عدالت اجتماعی -382

توانید به این کتابها نیز رجوع گرائی پوزیتویستها و نقد آن، میباره نخبه
 کنید:
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- 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  

Paris31 avril 2131  Mélika Ouelbani, 
بخواند، با این وجود هم  برخواننده است که تمامی کتاب زیررا – 381

 دهد چرا جبر نیست:مقدمه و هم قسمت اول کتاب به او توضیح می
Jean Staune, Notre existence a-t-elle un sens?, 
Editions Presses de la renaissance, Paris 2117   

پیرامون حق و عدالت نگاه کنید به عدالت  در باره نظر مارکس  – 384
جلد اول ارکان  232تا  283های ، فصل پنجم و  صفحهاجتماعی

 اسیدموکر
 ارکان دموکراسی جلد دوم،فصل ششم در باب جامعه مدنی   – 385
 ,?Paris 3387  que sais – je ,فصلهای دوم و سوم   – 386

Les Partis Politiques  نوشتهMichel Offerlé  انتشاراتPUF  و
 Clientélisme des partis et modernisationنیز نگاه کنید به 

politique  درEncyclopædia Universalis  
 2134آوریل  34لوموند   - 387
 Le povoir de l'identitéفصل پنجم   – 388
 جلد اول ارکان دموکراسی 262تا  252های صفحه  – 383
 2132در سال  Michels, Les Partis politiquesکتاب   - 331

تجدید چاپ شده و چون همچنان حزب وسیله کار رهبران حزب است، 
 صاحب کتاب به این امر مستمر پرداخته است.

333 -  Misère de l'historicisme 333تا  337های و صفحه 
 زیر عنوان  Pouvoirsمجله  81شماره 
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CLaude Emeri , Regards  Croisés  Sur  Les Partis 
Politiques 

نخست در اتریش بود که راستها با راست افراطی حکومت  – 332
ائتالفی تشکیل دادند. بعد در هلند راست افراطی قوت گرفت و در حال 

از اواکراین که گرفتار بحران سیاسی  2134حاضر، پایان نیمه اول سال 
فرهنگی است تا فرانسه، راست افراطی قوت  –اجتماعی  –اقتصادی  -

 است.گرفته
 Qu'est – ce que la Démocratieفصلهای اول و چهارم   - 331
 ,Crise systémique globaleنگاه کنید به مقاله   – 334

explosion sociale à l'échelle planétaire  مارس  3که در
 une crise du 2118La crise de ,است و مقاله منتشر شده 2134

erprétations Une typologie des int ?néolibéralisme
marxistes  که در سایتContretemps  منتشر  2134آوریل  34در

نوشته ژاک  ? La prochaine crise : en 2135است و  مقاله  شده
است. و باز مقاله در مجله اکسپرس منتشر شده 2134مه  26آتالی که در 

Crise systémique   که ژاک آتالی Jacques Attali ژوئن  2در
 Quelle relation entre crise duاست. و مقاله تشر کردهمن 2134

système et révolution?  نوشتهRobert Paris  اکتبر  33که در
 است. و...منتشر شده matierevolutionدر سایت  2131

  ژانویه 8مصاحبه ادگار مورن با لوموند مورخ   - 335
 کتاب توتالیتاریسم 331- 318های صفحه  – 336
رئیس جمهوری  نیکوال سارکوزی در دوره ریاست جمهوری  - 337

موضوع کار وزیر او شد و بحثها « بحران هویت ملی»پیشین فرانسه، 
را برانیگیخت. این بحران، در همه کشورها موضوع  میان احزاب سیاسی

های ت و با بحران دموکراسی همراه است. نگاه کنید به فصلبحث اس
 Vincentو مقاله  Le povoir de l'identitéاول و ششم  
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Descombes  زیر عنوان  2134در لوموند دیپلماتیک فوریهCrises 
d’identit  

که  Claude Dubarنوشته     La crise des identitésو کتاب   -
است. صاحب در پاریس منتشر کرده 2131ژوئیه  1در  PUFانتشارات 

است که کتاب بحران هویت در جامعه فرانسوی را مطالعه کرده و بر این
 هویت پیشین از میان رفته و هویت جدید هنوز قوام نجسته است.

صدر سیاست پل وییی، جامعه شناس فرانسوی و ابوالحسن بنی – 338
کنند. نگاه کنید به سیر ها پیشنهاد مییجهانی توانا به مهار ماوراء مل

 حل رشد.اندیشه سیاسی در سه قاره، قسمت سوم سه راه
که سبزها باید و یا نباید حزب سیاسی تشکیل بحث بر سر این – 333

دهند و اگر باید تشکیل بدهند، مرام چپ و یا مرام راست باید داشته 
است. در کشورهای کرده باشند، در فرانسه، سبزها را به سه تمایل تقسیم

برای آگاهی از تاریخ سبزها دیگر اروپائی نیز همین بحث جریان دارد. 
 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 
 33و  38و  37و  31و  3های ه کنید به شمارهاز جمله نگا – 211

Critique Socialeداری موضوع بحث که، در آنها، بحران سرمایه
 است.
213 - Partis politiques et démocratie, Nicolas 

LARNAUDIE , Paris juin 2112  در مجلهphilosophie 
politique  نویسنده به دو گانگی حکومت کنندگان و حکومت شوندگان

و ابهامی که پندار و گفتار و کردار رهبران  و ابهام بنیادی احزاب سیاسی
 پردازد. احزاب سیاسی را در بردارد، می
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 :De Mitterrand à Hollandeنویسنده مقاله   Eric Dupinو   -
l'ambiguïté protège, la contradiction mine  در آغاز مقاله

کند که تاریک و روشنی ضروری هر خود این واقعیت را خاطر نشان می
کار کشته بود  کار، میترانبیان قدرتی است. نویسنده بر اینست که، در این

است.  2131اوت  22و فرانسوا هوالند ناشی. تاریخ انتشار مقاله 
 خواندم. State frر سایت اینجانب  آن را د

تألیف   Analyser les discours institutionnelsو کتاب  -
Alice Krieg-Planque  در پاریس منتشر  2132اکتبر  13که در

ادها و دیگر بنی است. در این کتاب، نویسنده بیانهای احزاب سیاسیشده
است. و به دانشجویان  شیوه را بلحاظ سهم ابهام در آنها مطالعه کرده

 است. Armand Colinابهام زدائی را می آموزد. ناشر  
 La réalité oligarchique des partisنگاه کنید به مقاله  – 212

politiques  منتشره در سایتLes Jeunes Socialistes  در نقد
 است. و 2132فوریه  6در احزاب. تاریخ انتشار مقاله  الیگارشی

- Les partis politiques et la loi d’airain de l’oligarchie – 
analyse de la thèse de Roberto Michels  دسامبر  28که در

کند. کتاب در منتشر شده و نظر روبرتو میشل را تحلیل می 2116
، امر سیاسی، در احزاب که الیگارشیاست. یعنی اینانتشار یافته 3334

 واقع مستمر است.و
- La surtension de l'Amérique vers l'oligarchie ای مقاله

است. مقاله درباره منتشر شده 2134آوریل  24که JP Sottile نوشته 
و  Princeton، دانشگاههای ای که دو استاد دو دانشگاه امریکامطالعه

Northwestern اند. اولی حاکم بر امریکا انجام داده در باره الیگارشی
 است. Benjamin I. Pageو دومی نامش Martin Gilens  نامش   

 Analyser les discours institutionnelsنگاه کنید به  – 211
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ر ت گرفتن ب، بنای تولی و تبری و دوستی و سخبنابر قرآن – 214
و فتح، آیه 21های توبه، آیه پوشانندگان حق با دروغ، حق است: سوره

 و... 23و  28های 
  Democratie et Totalitarisme  52تا  12های صفحه  – 215
216 - Pierre Bourdieu, propos sur le champ politique 

به تبعیض و بنا گذاشتن بر  کتاب از جمله به گرایش احزاب سیاسی
 Pressesتوسط  2111پردازد. در سال تبعیض بسود خود می

Universitaires de Lyon  بنظر نویسنده چون نیرو نزد مردم یا
پذیرند که های راهنمائی را میحکومت شوندگان است، تا وقتی اندیشه

ا عیضهکنند، تبعیض بسود رهبران برقرار و تبرهبران به آنها القاء می
ها در هرچهار بعد دهند. و تبعیضاساس سازماندهی سیاسی را تشکیل می

 ها هستند.وسیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تنظیم کننده رابطه
را بخاطر  المللی احزاب سیاسی، سازمان عفو بین2132آوریل  24در  -

م مورد انتقاد قرار داد. تبعیض به ضد مسلمانها و القای ترس از اسال
 نگاه کنید به روزنامه لوموند همین تاریخ.

هایی که حزبهای ها و تبعیضو در باره تبعیضها در درون حزب -
 بینند نگاه کنید به فرانسوی روا می

Vincent Geisser & El Yamine Soum, Discriminer pour 
mieux régner : Enquête sur la diversité dans les partis 

politiques français   کهEditions de l'Atelier  در  2118در
 است. پاریس انتشار داده

 چه باید کرد؟ اثر لنین   - 217
نگاه کنید به جامعه مدنی بمثابه رکن دموکراسی در ارکان   – 218

 دموکراسی جلد دوم
 4گفتگوی ادگار مورن با فرانسوا هوالند، روزنامه لوموند   - 213

  2132مارس 
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 سیر اندیشه در سه قاره 317تا  313های صفحه  – 231
 Les زیر عنوان Gérard Deneux نگاه کنید به مقاله  – 233

Partis politiques sont-ils nécessaires à la démocratie  
است. نویسنده بر این نظر است که منتشر شده 2112نوامبر  21که 

 Les partisدر کتاب    Robert Michels  همچنان حق با
politiques  .است 

 Qu'est – ce que la Démocratie 63تا  61های صفحه -232
جامعه مدنی بمثابه رکن دموکراسی، ارکان دموکراسی جلد دوم،   - 231

 و 717تا  673های صفحه
 Adam Ferguson, Essai sur l'Histoire 32تا  7های صفحه  -

de la société civile, Editions PUF, Paris 3332     
 Le Capital au XXIe siècleنگاه کنید به حاصل سخن   - 234
 Revue française de scienceنگاه کنید به مجله   – 235

politique  2117/6، تاریخ (Vol. 57که مقاله ) هائی رادر خود گرد
داد استع است که شرکت کنندگان در سمیناری در پاریس، دربابآورده

 است. و، برپا شدهسیاسی مردم و اعضای احزاب سیاسی
 8، که در  Quel avenir pour les partis politiquesدر مقاله   -

علت را  Benoît-Xavier Pirsonاست، منتشر شده 2131دسامبر 
کند. بنظر او شهروندان نیز در پدید آمدن وضعیت کنونی شناسی می

 اند و نیستند.احزاب و آینده احزاب بی نقش نبوده
236 -  Langue de bois  زبانی است که برای پوشاندن حقیقت و یا

حل و یا در ساختن دروغی کفایتی و یا نادانی و یا ناتوانی در ارائه راهبی
پوشاند که که در ظاهر یک معنی دارد برای مخاطبان و باطنی را می

روشی نیست که « توریه»رود. یان شود و... بکار میخواهد عگوینده نمی
های برخوردار از برند، در جامعهفقیه بکار می کارگزاران والیت مطلقه
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دموکراسی براصل انتخاب نیز کاربرد همه روزه دارد و از اسباب بی
 ت.و رهبران آنها اس اعتماد شدن به احزاب سیاسی

حل و راه« ایدئولوژیک فکر کردن»متهم کردن یکدیگر به   - 237
ایدئولوژیک برای این و آن مسئله ارائه کردن، از دهه اول قرن بیست و 

، سخت به سو، در کشورهای دارای دموکراسی بر اصل انتخابیکم بدین
 2118ل  آوری 27رواج است. مقاله ژرار شوالیه، جامعه شناس که 

 Gérard Chevalier, Rationalités, référentiels etباعنوان 
cadres idéologiques شمار نقدها در است یکی از بیانتشار داده

 این باره است. 
است که رشد بر این در کتاب موج سوم، بنای ادعای تافلر – 238

مرحله بعدی حل میکند در مسائلی را که در یک مرحله ایجاد می
دهد که مسئله ساز می ام. اما زمان نیز شهادتکند.نظر او را نقد کرده

 افزاید.  کند بلکه مسئله بر مسئله می،مسئله حل نمی
نوامبر  34سی در بیای که بینگاه کنید به توضیح و مباحثه  - 233

  Who, What, Why: What can technocratsزیر عنوان  2133
achieve that politicians can't        است و انتشار داده 

-The life of Thorstein Veblen and perspectives on his 
thought, Wood, John 3331  ,  Stephen Edgell نویسنده

ساالران در اقتصاد با فنکند. وبلن مقایسه می کتاب وبلن را با مارکس
انگاشت و وبلن  دهد. مارکس سوسیالیسم را غیبت تمدن مینقش می

انگارد. کتاب در یک ژانویه سوسیالیسم را مرحله از تحول اقتصادی می
 است.  M.E. Sharpeاست و ناشر انتشار یافته 2113

بلر، رهبر تونی اناین اجماع وجود داشت. در انگلست در امریکا – 221 
و نخست وزیر اسبق حزب را با نقش بازار و مصرف  پیشین حزب کارگر

و ایتالیا نیز حزبهای  انبوه بطور کامل آشتی داد و در فرانسه و آلمان
اند. سوسیال دموکرات و سوسیالیست با نقش بازار و مصرف موافق شده
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اند. از هلقب گرفت« افراطی»مخالفان حزبهای چپی هستند که کوچکند و 
 که چکیده  Les socialistes et le Marchéجمله نگاه کنید به 

Démocratie & Socialisme و حاصل فروم حزب سوسیالیست در
است. لیونل ژوسپن، نخست وزیر اسبق فرانسه بود که  2117دسامبر  35

 «.ی و جامعه بازار نهاقتصاد بازار آر»گفت: 
و دیگر سازمانهای چپ با  باب گفتگوهای احزاب کمونیست – 223

اند. که این احزاب ضعیف شدهبنیادهای دینی همچنان باز است اال این
 از جمله نگاه کنید به 

، مانوئل والس، نخست وزیر سوسیالیست فرانسه 2134آوریل 27در   -
پاپ درگذشته به رم رفته بود، خواستار گفتگوها در که برای تقدیس دو 

 صلح و آرامش با کلیسا شد.
، لوموند از گفتگو میان سبزهای و سوسیالیستهای 2131اکتبر  3در  -

 داد. فرانسه با کلیسای کاتولیک
خبر از  Front de Gauche، ارگاه جبهه چپ 2134مه  22در -
 داد. میان این جبهه و کلیسای کاتولیک« گفتگوهای عمیق»

در اروپا، حربه راستهای افراطی  و اسالم هراسی اسالم ستیزی – 222
است. اما گرایشهای راست نیز، بوقت انتخابات، از این حربه استفاده می

می Le Collectif contre l'islamophobie en Franceکنند.  
درصد فعالیتهای اسالم  47311، 2131گوید در فرانسه، در سال 

 است. وستیزانه افزایش یافته
های درامریکا موضوع کار کلیسا و البی و اسالم هراسی اسالم ستیزی -

است.شورای روابط امریکا و  اسرائیل و گرایشهای راست امریکا
، حاصل کار اسالم ستیزان و اسالم 2134گوید در سال مسلمانان می

درصد مردم امریکا نظر منفی نسبت به  51است که هراسان این شده
 ترسند. ودرصد از امریکائیان از اسالم می 25اسالم دارند و 
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 ا عنوان،، استاد دانشگاه ب Thami Bouhmouchای که در مقاله-
LE RACISME ANTIMUSULMAN AU SERVICE DU 

PROJET DE DOMINATION SIONISTE  23و به تاریخ 
را دوایر  خوانیم که اسالم هراسیاست، می، انتشار داده2132نوامبر 

کنند. او اسالم هراسی گذاری و سازماندهی میالمللی برنامهصهیونیسم بین
دهد: کند و دو هدف آن را توضیح میرا ریشه یابی می ستیزیو اسالم 

توجیه جنگ تمدنها و بکابردنش در سیاست داخلی و نیز تحمیل جنگ 
 به کشورهای مسلمان بقصد سلطه بر این کشورها.

ستند. ه دستیار حزب کمونیست لنین براین نظر بود که سندیکا – 221
 لنین.« چه باید کرد؟»نگاه کنید به 

پنداشتند که قوانین دیالکتیک پیدایش مارکسیستها نه تنها می – 224
کنند بلکه تحول آن را در آینده بدست هستی مادی و تحول آن را بیان می

خاطر که آینده قابل پیش بینی علمی دهند. آنها جبر گرا بودند بدینمی
 صدر و و توحید نوشته ابوالحسن بنی به تضاد است. نگاه کنید

که در  Marxisme: science ou idéologie ?ای با عنوان مقاله -
انتشار  3331در  La Revue française d'économieمجله  5جلد 

 و 372تا  313های یافته است، صفحه
 3331که در  Le marxisme entre science et utopieو مقاله  -

است و مقاله در صفحه Georges Labicaاست. نویسنده منتشر شده
 Revues Scientifiques Perséeمجله   15شماره   18تا  33های 

 است.انتشار یافته
 À quoi servent les partis ?نگاه کنید به مقاله   - 225

politiques   نوشتهClaude Grellard  در  2134ژانویه  5که در
 ASSOCIATION POUR UNE CONSTITUANTEسایت     
های چندی نوشته است. در این باره و با همان عنوان، مقالهمنتشر شده

 است:اند. از آن جملهشده
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- ? À quoi servent les partis politiques   عنوان روی جلد
های مجله در باره مقاله 2131مورخ اوت و سپتامبر   Espritمجله 
زاب اح»و « بحران احزاب بسود کیست؟»هستند. با این عناوین: حزبها 
چرا احزاب دیگر تولید کننده اندیشه »و « : پایان چرخه تاریخیسیاسی
ید آیا با»و « اعضاء و فعاالن و رهبران: رویاروئیهای درونی»و « نیستند

 «. منتظر نوبنیادی احزاب سوسیال دموکرات شد؟
- À quoi servent les partis politiques?  موضوع بحث بس

کند با سودمندی است در سایتی که اینگونه پرسشها را موضوع بحث می
 Association de Réfrection et de Solutions pourنام 

l'Intérét National  
 La représentation politique desای با عنوان در مقاله – 226

classes modestes های اجتماعی بررسی شده ابطه احزاب با طبقهر
های اجتماعی در تحول، و علتهای قطع رابطه نسبی میان حزبها و طبقه

 Pour tout vousدر  2133فوریه  31اند. مقاله در برشمرده شده
direاست. ومنتشر شده 

گرا و گرا و  چپدرصدهای رأی دهندگان به حزبهای سیاسی راست -
کنند که مرزهای طی در کشورهای اروپائی معلوم میراست و چپ افرا

اند. چراکه حزبهای طبقاتی، هر بار نسبت به بار گذشته، محو تر شده
ها ها رأی دهنده دارند. هرچند هنوز به چپگرا از همه طبقهچپ و راست

 دهند.قشرهای زحمتکش بیشتر رأی می
- ? -T-LA STRUCTURE SOCIALE INFLUENCE

ELLE ENCORE LES INDIVIDUS  منتشر شده 2131در مه
تشریح و  و ماکس وبر سان که مارکسهای اجتماعی را آناست.طبقه

و جامعه اند و تحولی که قشربندی اجتماعی به خود دیدهتعریف کرده
 است.های امروز غرب را پدید آورده، تشریح کرده
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کنید به شهروندی و حقوق شهروندی صفحه در این باره نگاه – 227
 جلد اول ارکان دموکراسی  112و  123و  112تا  283های 
از  Droit constitutionel et science politiqueدر کتاب   - 228

 نه. « منافع ملی»سخن بمیان است اما از  حقوق ملی
 Qu'est – ce que la 388تا  372های صفحه  – 223

Démocratie و نیز 
 Aux bordsدر کتاب خود،  Jacques Rancièreژاک رانسیر  -

du politiaue  به رابطه دو فراگرد ناهمخوان، حکومت و برابری وقتی
 دهد.برابری  آزاد شدن از رابطه مافوق و مادون معنی می

در باب ناهمخوانی آزادی و عدالت و نقد نظر آلن تورن نگاه  - 211
 . عدالت اجتماعی 611تا  584و  181تا  161های صفحهکنید به 

، نویسنده توماس Le Capital au XXIe siècle  در کتاب  - 213
تحول نابرابریها را در جریان تاریخ پی می Thomas Pikettyپیکتی 

رسد که این نابرابریها خود عامل مرگ سرمایهگیرد و به این نتیجه می
 شوند.داری می

212 –  Marx et  Engels, Textes sur le colonialisme که
Edition du PROGRES  در مسکو انتشار داده و  3377در 

حمید محوی آن را به فارسی برگردانده و زیر عنوان استعمار در آسیا 
 است.انتشار داده

ه بنظر پست مدرنها در باره حق در کتاب پنجم این مجموعه که  – 211
است.این کتاب در حال انتشار است اما برای پردازد، نقد شدهرشد می

که خواننده منتظر انتشار کتاب نماند،  این کتابها را به او معرفی میاین
 کنم:

- Beyond the Impasse, new direction in development 
theory, Edited by Frans J. Schuurman  منتشر  3331که در
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پردازد: پسا مارکسیسم و پسا بن بست و می« پسا»کتاب به سه است. شده
 پسا مدرنیته. و

نیچه، هایدگر و گذار به پسامدرنتیه، نوشته گرگوری بروس اسمیت،  -
در تهران انتشار داده 3181ترجمه سید احمدیان. نشر پرسش آن را در 

 کند به موضوع بحث.است. بخش اول کتاب ربط پیدا می
 و توحید. نید به انواع دیالکتیکها در تضادنگاه ک – 214
، دیالکتیک، در عدم است که تا هگلمطالعه جدیدی بر این – 215

همداستان بود. مطالعه کنندگان بر این نظر هستند  تناقض با منطق صوری
و  این مارکسپذیرد. که دیالکتیک هگل نیز اصل عدم تناقض را می

 کنند:مارکسیستها هستند که تناقض را جانشین عدم تناقض می
La Dialectique de Paul Foulquié et Giles Laurén,  

Paris32 février 2134  کتاب ترجمه از انگلیسی است و
CreateSpace Platform Independent Publishing  آن را

 است.منتشر کرده
لم به علم بود و از الع فیلسوف ایتالیائی بود که کمونیست کلتی – 216

 کتاب  44تا  36باز آمد . نگاه کنید به صفحه های 
      Lucio Coletti, Politique et Philosophie, Editions 

Galilée, Paris 3375  
 Claude Gautier, l'Invention de la 211صفحه  – 217

société civile, Edtions PUF, Paris  3331  
 از جمله نگاه کنید به این کتاب که انتقاد پسا مدرنیته است:  - 218

La Désocialisation - Crise De La Postmodernité 
 Matthew Fforde, Jean-Pierre Sironneauنویسندگان کتاب   

et Françoise Huet  هستند و کتاب را انتشاراتCerf   اوت  11در
 است.انتشار داده 2132
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این دو گرایش همچنان وجود دارند. با این  2134در سال  – 213
شکسته و گرایشهای راست محافظه کار و « اسطوره رشد»تفاوت که 

 اند. از جمله نگاه کنید بهمحافظه کار جدید قوت بیشتر نیز جسته
 Denisنوشته   Conservateur ou progressisteمقاله ?  -

Collin   است در سایت منتشر شده 2132فوریه  33که درla 
Socialeو 

اثر D'où viennent les néo-conservateurs   ?کتاب  -
که خود را از نظریه پردازان محافظه  Francis Fukuyama  فوکویاما

دانند. ترجمه کتاب به زبان فرانسوی را کاری جدید می
نوامبر  2در پاریس به تاریخ   Grasset & Fasquelleانتشارات

 است.منتشر کرده 2116
 نگاه کنید به – 241

 Auguste Comte, Opuscules de Philosophie،  316ص  -
sociale, Paris, Eleroux و 

 May Weber, L´Ethique protestante et، 235ص  -
L´Espirt du Capitalisme, Paris, Plon 3366 

و پارمنیدس و مهمانی نظر خویش را  در جمهوری افالطون  - 243
است. او درباره فساد جهان محسوس از رهگذر تغییر توضیح داده

و دشمنانش،  انگاشت. پوپر در جامعه بازانقالب را موجب فساد می
 است. فصل چهارم و فصل پنجم، نظر افالطون را نقد کرده

 6Ashworth, Liberalism and theصفحه  – 242 
emergence of IR in Ashworth 3333, "Creating 

International Studies 
 Editions Pocket , Paris 2111 ,لوی اشتروس در    – 241

,Claude Levi Strauss, Antropologie structurale توضیح می
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بدون تغییر اجزای دیگر دهد چرا در یک کلیت، تغییر یکی از اجزاء 
 ممکن نیست.

درباره رشد اقتصادی پایا رجوع کنید از جمله به کتاب   – 244
Economie Du Développement Durable   نوشتهBeat 

Bürgenmeier  که انتشاراتDe Boeck   2114در پاریس، در 
ها پیرامون بازار و نقش است. نویسنده با پرداختن به نظریهانتشار داده

 تواند به رشد پایا یاری رساند. دهد چسان علم اقتصاد میآن، توضیح می
  48تا  18های ، سوره واقعه، آیهقرآن  - 245
 258های چیست؟، نگاه کنید از جمله به صفحه در باره سنت – 246

کتاب در جستجوی امر قدسی، گفتگوی رامین جهانبگلو با سید  267تا 
این  3185جمه سید مصطفی شهرآئینی، نشر نی، تهران حسین نصر، تر

 ام.نظر را در کار دیگری نیز نقد کرده
نگاه کنید به فصل پنجم  و هفتم و هشتم از بخش دوم  جلد   - 247

 اول  و فصلهای چهارم و پنجم از بخش چهارم  جلد دوم
        , Paris 3383 en Amérique , Editions Flammarion  

Tocquwville, de la démocratie 
 John Locke, of civil  377تا  341های صفحه  – 248

government,  A Gatway Editionm, London 3362  او در .
کارهای دیگر خود به نقش دین در جلوگیری از فساد دموکراسی پرداخته 

 است.
   en Amérique  نگاه کنید به فصل هشتم جلد دوم   – 243

Tocquwville, de la démocratie 
 در  عدالت اجتماعی 31و  3و  8نگاه کنید به فصلهای   - 251
 LES COMPETENCES POURنگاه کنید به مقاله   - 253

UNE CULTURE DE LA DEMOCRATIE  نوشتهPASCALE 

MOMPOINT GAILLARD  و 
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- Stratégies pour apprendre la citoyenneté 
démocratique که Dr. Karlheinz Duerr و Dr. Vedrana 
Spajic Vrkaš   و Dr. Isabel Ferreira Martins اند پیشنهاد کرده

 CONSEIL DE LA COOPERATION CULTURELLEو 
 است.انتشار داده

 Comment concevoir les rapports de la?  مقاله   - 252
morale et de la politique   کهSimone MANON  مه  34در

است. نویسنده پس از برشمردن ناسازگاریهای سیاست انتشار داده 2118
کاری را برای اخالقمند کردن سیاست پیشنهاد میکوشد راهمی و اخالق

 کند. و
- Un code d'éthique politique  که Jean-Christophe 

Picard , Gérard Vignaux اند.انتشار داده 2133در اکتبر 
 Existe-t-un rapport entre morale etمقاله ?  – 251

politique    به قلمCharles Max  که سایتLe Forum d'Esbly 
La démocratie locale  است. وانتشار داده 2133فوریه  22در 

-  ?Comment concevoir les rapports de la morale et 
de la politique و 

نوشته  Pour un nouveau pacte moral en politiqueمقاله   -
Christian ASSAF از حزب سوسیالیست فرانسه که  نماینده مجلس
 است. وانتشار داده 2131آوریل  5روزنامه لیبراسیون در 

-  Ethique et politique. Sur l'ordre moral à rebours  فصلی
نوشته و خود آن را به روز کرده و در  Henri Hudeاست که  از کتابی

 است. ومنتشر کرده 2131مارس  23
ل و استقال کتاب بیان استقالل و آزادی، فصل ویژگیهای اخالق - 254

 آزادی.
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255 - Michel RocardGouverner autrement , Circulaire 
du 25 mai 3388 

سو چهره بدین 2118اقتصادی بزرگ که از سال به دنبال بحران  – 256
مهیب خود را نشان داد، سخن از اخالقمند کردن دموکراسی به میان آمد. 

 و کتابها نوشته شدند. از جمله این کتابها:
- Moraliser le capitalisme?    که Anne Salmon  نوشته و

 است.انتشار داده 2113آن را در CNRS انتشارات 
، منتشره در تابستان  45در  شماره    Liberté politiqueو مجله  -

قرار Moraliser le capitalisme عنوان روی جلد خود را  2113
 است.داده و حاصل بحث اهل نظر را انتشار داده

-  ?Le capitalisme est-il moral  کتابی است که فیلسوف
ت. اسانتشار داده 2116در  André Comte-Sponvilleفرانسوی 

 دهد.است که کتابهای جیبی انتشار می Lgfناشر 
 Daniel – Louis Seiler, Les  231تا  336های صفحه - 257

partis politiques, Editions Armand Colin, Paris 2111 
 Daniel – Louis Seiler, Les partis   211صفحه  - 258

politiques 
 Daniel – Louis  ها در کتاب شماری از این ویژه گی - 253

Seiler, Les partis politiquesاند. ویژه گیهای دیگر یافتهذکر شده
های همین کتاب کارگزاری 16تا  12های در صفحه .ها مؤلف هستند

 اند.حزبهای سیاسی شناسائی شده
چند انترناسیونال وجود دارند: انترناسیونال سوسیالیست و  - 261

انترناسیونال دموکرات مسیحی و انترناسیوال انتراناسیونال لیبرالها و 
 –و انترناسیول آنارشیستها و انترناسیونال کمونیست  حزبهای کمونیست

                       تروتستکیستها. نگاه کنید به سایت
    federations-internationales-de-partis-politiques  و 
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- Parti Humaniste International  که خود را حزب پیشنهاد
 داند. وحلها میدهنده اندیشه و راه

که بنوبه Les partis politiques non démocratiques    و  -
 الملل دارند اما نیمه آشکار.وخود بین

 ,Philippe Raynaud et Stéphane Rials کتاب   - 263
Dictionnaire de philosophie politique,Editions PUF, 

Paris 2111 Dominique Cardon, La démocratie Internet. 
Promesses et limites   , Editions Seuil, Paris 2131 

که داند بشرط آنصاحب کتاب انترنت را فرصتی برای دموکراسی می
ها و ها آزاد باشند و برابری در دسترسی به اطالعها و اندیشهجریان اطالع

 .ها کامل باشداندیشه
رأی داد که اشخاص حقیقی و حقوقی  دادگاه عالی امریکا - 262

آوریل  24های حزبها کمک کنند. در توانند به هزینههراندازه بخواهند می
2134 ،JP Sottile در مقاله خود زیر عنوان  America’s Surge 

Toward Oligarchy نزد است که با توجه به تمرکز ثروتهشدار داده 
اقلیت کوچکی در امریکا، این اقلیت مدیریت دولت را از آن خود می

 در مورد فرانسه نگاه کنید به .کند
 Yves Poirmeur, Les partis 361تا  354های صفحه –

politiaues du XIX au XIX siècle en France,Lextenso 
éditions, Paris 2134  

 The Clash of Civilizations and کتابشود که یادآور می - 261
the Remaking of World Order نوشته Samuel Phillips 

Huntingtonدر زبان فارسی، نخست در نشریه انقالب اسالمی ، 
 موضوع نقد شد.  و

، 3373، فیلسوف فرانسوی در کلژدوفرانس در درسهای فوکو - 264
، نظر او را در باره 2131دسامبر  21مجله نوول ابسرواتور در 
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بطور رسمی، نئولیبرالیسم مدعی است که »است: نئولیبرالیسم بازآورده
دهد به دلخواه خود عمل کنند. و به آنها امکان می« کندآزاد می»افراد را 

کند که بطورکامل تابع دگی را تحمیل میدر واقع، به افراد شیوه زن
منفعت و محاسبه اقتصادی است. بازار یک سازوکار طبیعی نیست، یک 

، همانند زندان و یا «فن حکومت کردن»، یک «نظم»دستگاه، یک 
 Homo » بیمارستان امراض روانی است. نئولیرالیسم کارگاهی است که

economicus  » سازددیوانه می طور که درمانگاهسازد همانمی». 
 Yves Poirmeur, Les partis 317تا  312های صفحه - 265

politiaues du XIX au XIX siècle en France,Lextenso 
éditions, Paris 2134  

 .La démocratie Internet برای هردو نظر نگاه کنید به - 266
Promesses et limites و 

رژیمهائی از نوع رژیمهای روسیه و چین و ایران و عربستان و...   -
اند که مخالفان رژیم به جای خود، رقیبان چنان سانسوری برقرار کرده

گروه حاکم نیز دسترسی به وسائل ارتباط جمعی ندادند. سهل است 
بخاطر گفتن و نوشتن در مخالفت و حتی نقد سیاستی، به دست دستگاه 

 کنند. واکمان، گوینده و نویسنده را محکوم نیز میقضائی مأمور ح
 Les médias électroniques, outils deمقاله   -

transformation de la société civile  نوشتهPhilip N. 
Howard  در  2131 ژانویه   26منتشره درiipdigital  

اولین رئیس جمهور، به کوشش محمد  341و  313های صفحه -267
 ، انتشارات کویر 3178فر، چاپ اول، تهران جواد مظ

 کتاب بیان استقالل و آزادی  158تا  112های صفحه  – 268
 42، سوره سبا، آیه قرآن  - 263
دهد که در آنها، فوکو توضیح می نگاه کنید به دو کار از فوکو  - 271

قابلیت وجود و اظهار « بیان راست و حقیقت»چرا بدون دموکراسی، 
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زیان « بیان»تواند به این حال، چه وقت دموکراسی مییابد و در هماننمی
 رساند:

-   LE GOUVERNEMENT DE SOI ET DES AUTRES. 
COURS AU COLLÈGE DE FRANCE. 3382-3381 de 

Michel Foucault. Gallimard-Seuil و 
- ANTHROPOLOGIE DU POINT DE VUE 

PRAGMATIQUE d'Emmanuel Kant (traduction de 
Michel Foucault) et INTRODUCTION À 

L'ANTHROPOLOGIE. Vrin, "Bibliothèque des textes 
philosophiques". 

 12، سوره روم آيه قرآن  - 273
 85يه اسراء، آ، سورهقرآن  - 272
 31و جاثيه آيه  65و حج آيه  11هاى ابراهيم آيه ، سورهقرآن  - 271
و نيز نگاه كنيد به  67تا  65هاى ، سوره زخرف، آيهقرآن  - 274

 و توحيد كتاب تضاد
ارکان دموکراسی ضمیمه بخش اول، در باب قواعد خشونت   - 275
 زدائی
 6هاى و عنكبوت آيه 74تا  72هاى هاى انفال آيه1، سورقرآن  - 276

 3تا 
 331سوره بقره آيه  قرآن  - 277
 6و  5هاى ، سوره ممتحنه آيهقرآن  - 278
 173تا  158مدیریت نه حکومت ص   - 273
و ابراهیم، آیه  71توبه، آیه و  71های اعراف، آیه ، سورهقرآن  - 281

صدر در باره عوامل انحالل و نیز نگاه کنید به نوشته ابوالحسن بنی 3
 ها و باز نگاه کنید به کتاب رشد جلد اول، حاصل سخن جامعه
 324، سوره  بقره، آیه قرآن  - 283
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   42تا  18های ، سوره واقعه آیهقرآن  - 282
 315تا  322های قدرت چیست در همین کتاب و  صفحه  – 281

  Michel Foucault, Histoire de la sexualitéجلد اول کتاب 
    Gallimard, Paris 3376انتشارات 

، خداوند صدر و بنابر قرآنها نوشته ابوالحسن بنیکتاب موازنه  - 284
است. قرآن، سوره دادههای خویش هدایت خویش را به همه آفریده

کنند، و فاسقان خود خویشتن را از هدایت او محروم می 1انسان، آیه 
 و... 26سوره بقره، آیه 

های صدر، ستون پایهنوشته ابوالحسن بنی کتاب توتالیتاریسم  - 285
 و نیز قدرت چیست در همین کتاب. استبداد فراگیر

فصل قهر در کتاب دوزخیان روی زمین، نوشته فرانتس فانون،   - 286
 33صدر، چاپ دوم، انتشارات امیر کبیر، تهران ترجمه ابوالحسن بنی

  3158بهمن 
 31واقعه، آيه  ، سورهقرآن  - 287
شوند. جلد اول آن،  این سخنرانیها قرار بود در دو جلد منتشر  - 288

توسط سازمان انتشارات و آموزش  3158، درزیر عنوان نفاق در قرآن
ام: فکر راهنمای اسالم در تهران انتشار یافت. درآن، از جمله هشدار داده

شود.از یک انقالب که خراب بگردد، آن انقالب به ضد خود بدل می
 کتاب به بعد. 28صفحه 

 le Discoursبخش اول جلد اول کتاب فصل اوب   - 283
Populaire de la Revolution Iranienne  نوشتهPaul Vieille 

– Farhad Khosrokhavar  انتشاراتContemporanéité, 
Paris 3331 

از مشکینی بود که تا زنده بود، « سلسله روحانیت»اصطالح   - 231
 خبرگان بود و اصطالح مالتاریا از هادی غفاری. رئیس مجلس

  317، سوره توبه، آیه قرآن  - 233
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  81و نفاق در قرآن، صفحه  34، سوره بقره، آیه قرآن  - 232
 351، سوره نساء، آیه قرآن  - 231
در کتابی در دو جلد، نظریه خود را درباره ، هابرماس یورگن – 234

 است:شرح کرده و پست سکوالریسم پست متافیزیک
Jurgen Habemas, La pansée postmétaphysique, 

Edition Qr,qnd Colin, Paris3388   در این کتاب به پست
انتشار یافت، رابطه   2132د و در جلد دوم، که پائیز پردازمی متافیزیک

ای میان ادوارد مندیتا دهد. مصاحبهتوضیح می آن را با پست سکوالریسم
به فارسی منتشر شده و درآن، هابرماس سیرتحول نظر خود در  با هابرماس

 است.این باره و نظر جدیدش را توضیح داده
 Retours de Dieu à l'ère و نیز رجوع باید کرد به این نوشته: -

postmétaphysique / Jean-Louis Schlegel in Esprit, n° 
383 (Mars-avril 2102) 

235 - Démocratie et religion dans la pensée de Jürgen 
Habermas  نوشتهPhilippe Portier  استاد و مدیر مطالعه در مدرسه

در هریک از سه دوره  مطالعات عالی فرانسه. نویسنده مقاله آثار هابرماس
 ند این کتابها:است. از آن جملهرا آورده

-  Raison et religion. Dialectique de la sécularisation 
Broché – 38 février 2131  گفتگویJürgen Habermas  با

Joseph Ratzinger   که توسط انتشاراتSalvator است.منتشر شده 
- -ce qu’une société post-Jürgen Habermas, « Qu’est

2118déc. -», Le Débat, nov. ?séculière  
- Jürgen Habermas, « Retour sur la religion dans 

l’espace public », Le Débat  , Paris déc. 2118  
 3333لوموند ديپلماتيك آوریل  - 236
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خاطرات و خطرات نوشته مهدیقلی هدایت، انتشارات زوار،   – 237
است بوده سال نخست وزیر رضا شاه 5. هدایت که مدت 3185تهران 

به اجراگذاشته شد و توضیح می« ساله 31پروگرام »کند چسان شرح می
 خواند.می« تمدن بولورای»را دهد چرا آن

هاشمی رفسنجانی،  3161عبور از بحران، یادداشتهای سال   - 238
مهر  4سراسر توجیه خشونتی است که رویه شد. از جمله در یادداشت 

نویسد در منزل موسوی اردبیلی، او و کتاب( می 112)صفحه  3161
اند. مهدوی کنی ای و احمد خمینی و مهدوی کنی جمع بودهخامنه

و با پیشنهاد او مخالفت شده« قطع شود»ها اعدام استپیشنهادکرده
 است. 

اسفند که دستگاه قضائی رژیم انتشار داده 34و نیز در کتاب غائله  -
دهد چرا توضیح می -کاری ناقض همه اصول راهنمای قضاوت –است 

صفحه و سراسر  3111است. کتاب در ضرور بوده« اللهحزب»خشونت 
 .خشونت در انواع اشکال است

  353، سوره آل عمران، آیه قرآن  - 233
 61انفال آیه ، سوره قرآن  - 111
 صدرنوشته ابوالحسن بنی نقد منطق صوری  - 113
  75و  74ص، آیه های ، سورهقرآن  - 112
آینده، نوشته ( شوک 351تا  324های فصل هفتم )صفحه  - 111

الله کامرانی، انتشارات نشر نو، چاپ هفتم، ، ترجمه حشمتالوین تافلر
  3133تهران 
 صدر و در جلد دوم ارکان دموکراسی نوشته ابوالحسن بنی الئیسیته -114

Habermas, Jürgen, La Technique et la science comme 
«idéologie« ,Editions Gallimard, Paris 3331 

  261و  258و  324های ، سوره بقره، آیهقرآن  - 115
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عامه پسند و »درباره زبان  فصل اول کتاب عدالت اجتماعی  - 116
 «عامه فریب

 Le discours philosophique de la modernitéکتاب   - 117
را موضوع بحث و نقد درباره مدرنیته و  Habermas, Jürgenنوشته 

دهد و ام که بخشی از مطالعه درباره رشد را تشکیل میپست مدرنیته کرده
 بعد از این کتاب، انتشار خواهد یافت.

 357و نساء، آیه  66و  65های های آل عمران، آیه، سورهقرآن  - 118
 و... 6و لقمان، آیه 

 ، جلد دوم ارکان و دوم در باب الئیسیته مطالعه – 113
  Habermas, Jürgen, Notes on a post-secular society – 

 گوید:می هابرماس
Both religious and secular mentalities must be open to 
a complementary learning process if we are to balance 

shared citizenship and cultural difference 
 .هابرماس گفتگوی ادوارد مندیتا، استاد فلسفه با یورگن – 131

جالبی را مطرح کرده است. در هر صورت ما او نظر »گوید: هابرماس می
م... یبر سیاره خاکی بایستی حیات تداوم دار ادیان جهانی را در نظر بگیر

این گفته را تکرار میکنم که واژه پسا سکوالر را بایستی در مورد وضعیتی 
وضعیتی که در آن خرد سکوالر با آگاهی مذهبی . خاص بخدمت گیریم

کند وارد ارتباط میشود. بطور مثال به گفتگوهایی میکه باز اندیشی می
 م...کرده ایپردازد که نمونه اش را میان کارل یاسپرس و بولتمان تجربه 

گوید: ،  می Religion in the public sphereو هم او، در    -
تواند توسط دولت به اجرا درآيد، بايد محتواي تصميمات سياسي كه مي

قابل دسترسی  به زباني تدوين شود كه به شيوه يکسان براي همه شهروندان
 نابراين درب باشد و بايد بتوان تصميمات مزبور را با اين زبان توجيه كرد.

گيری عقيده و اراده دموكراتيك از كه اكثريت در جريان شکلصورتی
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برای عموم ـ كه با استفاده از آن اقليت بازنده  عرضه داليل قابل دسترس
دين متفاوت بايد بتواند طبق  كه سکوالر باشد يا پيرو يكاعم از آن

كند،  اريمعيارهای خود حقايق را ارزشيابي و پيگيری نمايد ـ خودد
 آنگاه ممکن است حکومت اكثريت به سركوب مبدل شود.

 مرام تشکیل دادنی است، جلد دوم ارکان دموکراسیآیا دولت بی – 133
 la démocratie, Editions Fayard, Parisدر کتاب   – 132

3334  Alain Touraine, Qu'est-ce que  نویسنده مبارزه و
شود که نظراو هم در کتاب آور میاست. یادسازش را مبنای کار کرده

و هم در کتاب ارکان دموکراسی و هم در کتاب عدالت  توتالیتاریسم
 است. و هم در کتاب رشد، نقل و نقد شده اجتماعی

 ، سوره کافرون.قرآن  - 131
مورخ  Les causes du déclin des intellectuelsلوموند  - 134

و روشهایی برای موفقیت در سه آزمایش .انوشته ابوالحسن  2131اکتبر  8
 صدر و سایت بنی صدر، درج در سایت انقالب اسالمیبنی

 8صدر و لوموند کتاب بیان استقالل و آزادی نوشته ابوالحسن بنی – 135
  2131اکتبر 
136 -  Revue Projet  2131ژانویه  3مورخ  
نیاز ابوالحسن ب« برنامه عمل»در باره نابرابریها نگاه کنید به  – 137

 صدر و 
-  Le capital au XXIe siècle, Editions Seuil, Paris 11 

août 2131  , Thomas Piketty 
و نبوت و امامت و عدالت و معاد، پیش از  اصل توحید 5 – 138

است. نگاه کنید به صفحه اسالم، اصول راهنمای دین زردشت نیز بوده
صفحه چهل جلد اول اوستا، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، 

  3183انتشارات مروارید، چاپ ششم، تهران 
 ، سوره رومقرآن  – 133
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 324ره بقره، آیه، سوقرآن  - 121
 38، سوره فتح، آیه قرآن  - 123
 18، سوره شوری، آیه قرآن  - 122
در کتاب اصول راهنمای اسالمی، دو فصل اول و دوم، فهرست   - 121

یابید که داشتن هریک از آنها، ها در باره سلب صفاتی را میکامل آیه
گرائی و گرداند. و درباره نخبهرتمدار میپیامبر و چه رسد غیر او را قد

 ها و نزد فیلسوفان یونان نگاه کنید به، نزد دین«اثر شخصیت در دولت»
الدین آشتیانی، جلدهای اول و دوم، مدیریت نه حکومت تألیف جالل -

  173تا  158های بخصوص صفحه
 37سوره ممتحنه و آیه  6و  4های سوره احزاب، در آیه 23آیه  - 124

را امام و رحمت می سوره احقاف، کتابِ موسی 32سوره هود و آیه 
کند و سوره فرقان، امامِ پرهیزگاران گشتن را ارزش می 74خواند. و آیه 

سوره انبیاء، امت امام را امتی می 71شمارد.و آیه نیایش باورمندان می
 کند.داند که انسانها را به امر خداوند، هدایت می

امت »سوره بقره، جامعه مسلمانانِ دوران پیامبر را  341آیه  - 125
 8سوره نساء و آیه  315خواند. و آیه و شهداء بر مردم جهان می« وسط

و شهداء بر قسط باشند. و « قوامین لله»خواهد سوره مائده، از مؤمنان می
 83های سوره مائده، شهید، صفت خداوند است و بنا بر آیه 337در آیه 

سوره بقره،  341سوره نحل، در رستاخیز، پیامبر شهید است و بنابر آیه 
 شهید است.« امت وسط»پیامبر در این جهان بر 

امامان و  دارد که مستضعفانسوره قصص، مقرر می 5آیه   - 126
 شوند.وارثان روی زمین می

تا  31های صفحه در این باره نگاه کنید به کتاب زن و زناشوئی – 127
اند و فهرست مأخذ که به آنها مراجعه شده نیز دردسترس خواننده 43

که زیر عنوان  Michel Foucault واپسین تدریس میشل فوکو
Subjectivité et vérité  در پاریس توسط انتشارات  2134درSeuil 
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- Gallimard است. در این درس، فوکو به نقش مسیحیت و یافتهانتشار
نئولیبرالیسم ودیگر بیانهای قدرت که سکس را مدار می کنند، پرداخته 

 است. 
چاپ اول کتاب جهان در پوست گردو، نوشته   118صفحه  – 128

، ترجمه محمد رضا محجوب، که انتشارات حریر، در استیون هاوکینگ
 است.انتشار داده 3181تهران، در 

کتاب ارکان  352تا  313های قواعد خشونت زدائی، صفحه – 123
 دموگراسی

 Comment uneاز جمله نگاه کنید به مقاله    ?  - 111
épistémologie formelle est-elle possible  نوشتهMichel 

Bitbol 
 جهان در پوست گردو 215صفحه   - 113
 Comment une épistémologieاله  ?باز نگاه کنید به مق  - 112

formelle est-elle possible 
 Le langage est-il une entraveنگاه کنید به مقاله  ?   - 111

à la connaissance  نوشتهLoacmteo  در   2132نوامبر  25که در
 استانتشار یافته Loac Matéo   PHILOSOPHIEسایت  

 31از محمد حسین طباطبائی، جلد  المیزان در تفسیر قرآن  -114
 337صفحه 

 درباب هومانیسم نوشته ابوالحسن بخش اول کتاب توتالیتاریسم -115
 صدربنی

های دانشمند قائلند. نگاه به والیت نخبه پوزیتویستها – 117و 116
فقیه مردم را صاحب حق والیت نمی کنید و جانبداران والیت مطلقه

تا  337های صفحه شناسند. نگاه کنید از جمله به عدالت اجتماعی
استاد فلسفه زیر  Lelita Oliveira Benoitو مراجعه به مقاله  222

 La souveraineté politique de la volonté généraleعنوان 
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comme « illusion métaphysique »   سودمند است. مقاله در
 است. منتشر شده DoGMAسایت 
 جلد دوم ارکان دموکراسی. 635تا  666های صفحه  – 118
، حق حاکمیت قابل انتقال در  دموکراسیها بر اصل انتخاب  - 113

  227تا  233های است. نگاه کنید به جلد اول ارکان دموکراسی صفحه
 از آن فرعون در استبدادهای فراگیر، در فرعونیت والیت مطلقه – 141

از آن حزب پیش و در والیت مطلقه پاپ از آن پاپ و در استالینیسم
است. در باره این « پیشوا»آهنگ و رهبر آن و در نازیسم از آن 

 سودمند است. کتاب توتالیتاریسم استبدادها مراجعه به
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 فهرست اعالم 

 ا

 281  ونیسیاپوز
 463 ,337 ,385 ,337 ,76 ,75  هیاتحاد

 388 ,13  گراراست احزاب
 ,331 ,318 ,317 ,316 ,36 ,31 ,87 ,81 ,44 ,41 ,35 ,31  یاسیس احزاب

324, 313, 383, 384, 385, 386, 388, 383, 333, 338, 212, 233, 

226, 228, 211, 218, 213, 241, 253, 418, 413, 554, 581, 613, 

613, 611, 658, 661, 663, 662, 661, 664, 665, 668 
 ,227 ,335 ,358 ,314 ,312 ,321 ,333 ,338 ,337 ,31 ,47 ,33  اخالق

228, 223, 251, 277, 231, 236, 112, 132, 126, 144, 152, 156, 

432, 431, 457, 458, 463, 473, 671 
 32  ادگارمورن

 311  بورک ادموند
 371 ,71 ,44  سمیالیسوس اردوگاه

 217 ,383  افزوده ارزش
 642 ,158  ارسطو

 73  یساالر اروپا
 ,615 ,613 ,544 ,522 ,538 ,418 ,135 ,82 ,61 ,57 ,44  سمینیاستال

645, 648, 685 
 ,283 ,361 ,357 ,352 ,353 ,35 ,83 ,18 ,17 ,16 ,22  ریفراگ تبداداس

115, 161, 417, 538, 533, 538, 612, 651, 656, 678 
 436 ,273  ایمالتار استبداد

 313 ,311  یاستروگورسک
 656 ,371 ,371 ,352 ,353 ,351 ,348  استسالم



688 
 

 ,365 ,356 ,354 ,336 ,314 ,312 ,313 ,65 ,64 ,36 ,31  استعدادها

366, 371, 378, 373, 387, 383, 211, 213, 212, 215, 236, 211, 

246, 257, 253, 261, 264, 271, 113, 111, 116, 141, 148, 153, 

153, 173, 185, 486, 434, 521, 517, 553, 537, 633, 621 
 684 ,575  نگیهاوک ونیاست

 667 ,666 ,217 ,211 ,46  یزیست اسالم
 667 ,666 ,217 ,211  یهراس اسالم

 261 ,313 ,47  زور اصالت
 ,323 ,321 ,338 ,336 ,311 ,312 ,37 ,87 ,73 ,18 ,35  انتخاب اصل

321, 324, 354, 355, 363, 381, 383, 382, 387, 253, 252, 277, 

278, 283, 116, 137, 111, 115, 143, 165, 434, 471, 622, 627, 

665, 685 
 682 ,373 ,352 ,313 ,317 ,34 ,73 ,51  دیتوح اصل
 ,311 ,36 ,35 ,88 ,84 ,77 ,72 ,71 ,63 ,52 ,41 ,13 ,18  تیثنو اصل

313, 341, 354, 355, 163, 473, 543, 578, 628 
 ,311 ,313 ,323 ,311 ,36 ,34 ,81 ,73 ,57 ,56 ,51 ,52  راهنما اصل

315, 317, 318, 313, 341, 343, 342, 341, 347, 343, 351, 353, 

354, 355, 356, 353, 368, 363, 223, 244, 264, 263, 288, 113, 

131, 127, 123, 114, 116, 144, 148, 151, 168, 163, 171, 173, 

174, 131, 135, 412, 411, 414, 417, 468, 463, 473, 477, 481, 

435, 433, 518, 533, 521, 523, 518, 545, 546, 578, 536, 617, 

618, 637, 621, 623, 625, 628 
 363 ,355  دیتوح یراهنما اصل
 ,361 ,355 ,352 ,313 ,323 ,325 ,324 ,323 ,321 ,73  مشارکت اصل

363, 377, 335, 413 
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 ,343 ,318 ,313 ,338 ,81 ,74 ,72 ,67 ,62 ,63 ,61 ,57 ,51  اصالح

342, 341, 235, 215, 281, 238, 418, 446, 471, 484, 487, 537, 

538, 621 
 131  بشر حقوق جهانى اعالميه

 437  افريقا
 641 ,634 ,437 ,332  افغانستان
 673 ,642 ,616 ,614 ,158 ,285  افالطون
 615 ,321 ,25  یدیتوح اقتصاد
 232 ,11  محور دیتول اقتصاد
 638 ,11  محور مصرف اقتصاد
 615 ,25  ندرت اقتصاد

 16 ,22 ,23  مسلط تیاقل
 371  یستیکمون یالگو

 443  مافياها اليگارشى
 ,333 ,338 ,335 ,331 ,318 ,315 ,314 ,311 ,312 ,313 ,44  یگارشیال

332, 338, 662 
 181  نیحس امام
 182  یعل امام
 ,454 ,213 ,216 ,211 ,226 ,233 ,332 ,333 ,385 ,56 ,14  کایامر

613, 634, 617, 613, 641, 644, 662, 665, 666, 675 
 316 ,335  شوندگان انتخاب
 316 ,315 ,335 ,311 ,88  کنندگان انتخاب

 566  لیانج
 73  یساالر انسان

 682 ,675 ,612 ,452 ,133 ,43 ,3  یاسالم انقالب
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 ,457 ,455 ,452 ,418 ,131 ,113 ,115 ,223 ,371 ,23  رانیا انقالب

453, 463, 464, 471, 436, 548, 567, 635 
 ,644 ,617 ,454 ,213 ,216 ,211 ,217 ,332 ,385 ,327 ,56  انگلستان

665 
 113  اومانيته

 166  ايتاليا
 ,32 ,33 ,31 ,83 ,88 ,86 ,85 ,84 ,53 ,58 ,44 ,41 ,27 ,25  یدئولوژیا

35, 36, 333, 382, 384, 387, 332, 212, 217, 216, 218, 244, 

475, 481, 513, 518, 537, 546, 554, 555, 653 
 465 ,263  تیرانیا

 آ

 187  آلبانى
 ,615 ,613 ,557 ,521 ,437 ,463 ,185 ,272 ,213 ,385 ,57  آلمان

665 
 617 ,333 ,338 ,87 ,67  ستیآنارش
 ,374 ,371 ,372 ,363 ,368 ,364 ,317 ,314 ,313 ,36 ,13 ,25  آرمان

377, 382, 381, 384, 388, 336, 212, 234, 226, 214, 213, 241, 

248, 243, 237, 161, 418, 573, 572, 656 
 17  یقم یآذر
 

 ب

 337  ن،یباکون
 33  ینید یباورها
 528 ,473 ,233 ,237 ,211 ,212 ,355 ,354 ,312 ,31  آزاد یهابحث
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 561 ,551  لِ یبد
 535  بغداد

 332  بلر
 612 ,334 ,318 ,41  سمیبناپارت

 465 ,216 ,84  ینید ادیبن
 425  حکيم بوذرجمهر

 613 ,332  بوش
 327  یاجتماع مهیب

 پ

 234 ,231  پاريس
 437  پاکستان

 314  پرودن
 514  ایپرولتار
 431  سمیالرسکو پست
 673 ,431  کیزیمتاف پست
 446  مدرنيته پست
 234  سمیمدرن پست

 411 ,273 ,256  پهلويها
 334  سمیپوپول

 684 ,658 ,522 ,335 ,353  ستهایتویپوز

 ت

 681 ,665 ,652 ,618 ,162 ,68 ,25 ,24  تافلر
 188  نژادى تبعيض

 511 ,522 ,513 ,117 ,241 ,235 ,211 ,86 ,55 ,54 ,44  یترق
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 437  هیترک
 644 ,513 ,437 ,435 ,251 ,242 ,211 ,331 ,383 ,47 ,46  سمیترور

 ,361 ,357 ,356 ,352 ,311 ,333 ,36 ,72 ,73 ,22 ,33 ,37 ,34  تضاد

337, 231, 234, 252, 255, 261, 267, 263, 276, 277, 238, 135, 

136, 111, 112, 114, 117, 113, 144, 143, 151, 153, 154, 174, 

181, 417, 438, 423, 422, 455, 456, 467, 471, 473, 474, 475, 

476, 477, 481, 483, 481, 484, 487, 488, 483, 432, 436, 437, 

438, 433, 532, 538, 533, 528, 518, 541, 544, 551, 565, 575, 

624, 625, 615, 616, 613, 653, 656, 667, 671, 677 
 531 ,16  وحشت تعادل

 656 ,655 ,533 ,454 ,361 ,355 ,341 ,323  امامت میتعم
 616 ,141  حق و فیتکل

 ,313 ,322 ,335 ,35 ,31 ,71 ,62 ,53 ,41 ,18 ,36 ,34 ,31 ,32  یتوانائ

362, 367, 371, 376, 378, 387, 333, 211, 231, 222, 221, 211, 

218, 241, 188, 437, 451, 483, 531, 533, 532, 531, 535, 536, 

526, 514, 517, 553, 558, 577, 586, 534 
 ,648 ,643 ,618 ,615 ,611 ,612 ,613 ,353 ,83 ,84 ,21  سمیتاریتوتال

651, 653, 656, 661, 678, 682, 684, 685 
 ,211 ,368 ,311 ,33 ,37 ,36 ,35 ,34 ,31 ,31 ,83 ,88 ,87  تریتوتال

134, 135, 165, 538, 546, 561, 648, 651, 653, 656 

 ث

 675 ,618 ,568 ,482 ,337 ,387 ,317 ,68 ,48 ,42 ,24 ,37  ثروت
 ,36 ,35 ,34 ,88 ,84 ,81 ,82 ,77 ,72 ,57 ,41 ,18  یمحور تک تیثنو

313, 341, 353, 354, 356, 361, 363, 165, 163, 471, 473, 477, 

515, 543, 578, 637, 653 



693 
 

 313 ,18  یدومحور تیثنو

 ج

 673 ,616 ,615 ,638 ,553 ,153 ,261 ,35  باز جامعه
 623 ,531 ,27  رهبران جامعه
 138  مدينه جامعه
 463 ,468 ,467 ,466 ,465 ,461 ,457 ,456 ,453 ,117  یمل جبهه

 474 ,354  شهیاند انیجر
 436  امامى جمال

 ,221 ,334 ,331 ,332 ,333 ,387 ,376 ,363 ,312 ,18 ,27  یجمهور

227, 247, 243, 252, 263, 451, 461, 464, 471, 478, 435, 531, 

613, 623, 622, 646, 648, 661, 673 
 622 ,623 ,613 ,263 ,252 ,221 ,331 ,363 ,18 ,27  شهروندان یجمهور
 ,458 ,167 ,115 ,232 ,287 ,281 ,271 ,335 ,63 ,43  یهمگان جنبش

464, 466, 471, 474, 564, 565 
 561 ,358  افضل جهاد
 561 ,516 ,472 ,373 ,358  اکبر جهاد

 چ

 272  چرچيل

 ح

 641 ,221 ,76 ,75  یمل تیحاکم
 478  هیحجت
 377 ,372 ,361  امام حزب

 482 ,478  توده حزب
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 665 ,217 ,81  کارگر حزب
 515  هند کنگره حزب
 243  ستهایگل حزب

 564 ,518 ,517 ,436 ,432 ,142 ,111 ,221 ,334  اختالف حق
 573 ,136 ,233 ,354 ,18  مطلق حق
 232 ,233 ,18  ینسب حق

 ,223 ,233 ,213 ,334 ,386 ,366 ,361 ,338 ,56 ,37  انسان حقوق

221, 242, 241, 252, 262, 264, 265, 271, 276, 273, 282, 231, 

116, 136, 157, 171, 183, 435, 454, 458, 453, 466, 511, 517, 

533, 512, 545, 563, 564, 571, 535, 533, 611, 617, 613, 631, 

633, 638, 611, 643 
 ,135 ,134 ,131 ,253 ,221 ,233 ,237 ,236 ,374 ,21  یذات حقوق

153, 181, 553, 561, 571, 576, 584, 585, 613, 615, 638, 621, 

628 
 376  زن حقوق

 ,221 ,233 ,231 ,213 ,218 ,331 ,386 ,385 ,361 ,353  یمل قوقح

223, 242, 251, 252, 272, 276, 282, 131, 155, 465, 483, 512, 

576, 617, 613, 631, 633, 663 
 621 ,131  موضوعه حقوق

 232 ,354  تیاکثر حکومت

 خ

 114  خاتمى
 38  ینامرئ یخدا

 153 ,357 ,17  مطلق خشونت
 32  یئگرا خصومت
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 648 ,17  سمینیخم
 ,245 ,226 ,213 ,211 ,338 ,364 ,355 ,63 ,28 ,31  یختگیانگخود

246, 251, 263, 275, 115, 135, 137, 128, 116, 143, 151, 155, 

157, 133, 515, 516, 513, 543, 542, 546, 547, 543, 551, 553, 

552, 551, 558, 565, 582, 613, 611, 621, 625 

 د

 446  داروينيسم
 376  یهماهنگ دفاتر
 235  سنجانى دكتر
 463  زنهاوریآ نیدکتر

 441 ,283 ,273  دينى دولت
 641 ,385  یمل دولت

 556 ,117 ,78 ,71 ,53 ,57  ایپرولتار یکتاتورید
 312  ساالران وانید

 ر

 ,71 ,63 ,55 ,53 ,28 ,26 ,25 ,24 ,21 ,22 ,23 ,33 ,38 ,37  قوا رابطه

313, 382, 331, 246, 277, 127, 167, 168, 178, 184, 131, 133, 

132, 131, 136, 412, 411, 416, 451, 484, 513, 511, 582, 581, 

586, 587, 611, 631, 632, 621, 621, 625 
 213 ,23  یخوار رانت

 111 ,233  رجوى
 467 ,117 ,73  یپهلو میرژ

 111 ,235  زنجانى رضا
 285  عادل رهبر



696 
 

 654 ,114 ,243 ,321 ,311  روسو
 371  رویودوژانیر

 ز

 ,114 ,273 ,278 ,271 ,272 ,233 ,214 ,363 ,12 ,13 ,31  یآزاد زبان

117, 133, 131, 142, 157, 164, 413, 452, 511, 514, 551, 571, 

574, 575, 576, 577, 578, 573, 581, 583, 582, 581, 584, 585, 

586, 587, 588, 532, 611 
 364 ,23  یآزاد زمان
 427 ,161 ,364 ,23  قدرت زمان
 617 ,566 ,481 ,466 ,158  زنان

 363 ,361 ,353 ,347 ,27  یزورباور
 ,163 ,115 ,234 ,232 ,287 ,271 ,273 ,255 ,254 ,378  زورپرستان

174, 173, 431, 433, 462, 463, 477, 486, 431, 532, 531, 534, 

521 
 587 ,361 ,358 ,353 ,343  یزورزدائ

 ,51 ,43 ,16 ,23 ,28 ,26 ,21 ,22 ,23 ,21 ,33 ,38 ,37 ,36  سلطه ریز

55, 63, 71, 75, 35, 317, 316, 346, 357, 363, 383, 385, 337, 

218, 233, 242, 246, 163, 472, 513, 532, 522, 612, 633, 632, 

631, 636, 626, 642, 641 

 س

 661 ,243  یسارکوز
 486 ,454  یپنهان سازش

 148  توتاليتر، سازمان
 375  موفق یاسیس سازمان
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 313  یفرماسونر سازمان
 88  کیدمکرات سمیسانترال
 ,184 ,177 ,172 ,131 ,262 ,254 ,354 ,334 ,33 ,85 ,84 ,12  سانسور

185, 431, 441, 442, 441, 462, 517, 521, 525, 527, 568, 623 
 163 ,167  ساواك

 433 ,481 ,411  پاسداران سپاه
 624 ,467 ,238 ,373 ,371 ,327 ,326 ,16 ,22  یدار هیسرما

 673 ,638 ,545 ,541 ,431 ,431  سمیسکوالر
 667  کایسند
 217 ,38  یکارگر یکاهایسند
 646 ,623 ,213 ,383  دموکراتها الیسوس

 ش

 ,167 ,133 ,131 ,115 ,236 ,235 ,234 ,231 ,281 ,33 ,63 ,41  شاه

186, 463, 461, 474, 563, 611, 635, 625, 681 
 231  شعوبيه
 418 ,185  شکنجه
 665 ,572 ,162 ,218 ,347 ,313 ,313  شهادت
 113 ,238  انقالب شوراى
 111 ,238 ,235  مقاومت ملى شوراى

 648 ,247  راکیش
 172 ,166  شيعه

 ص

 535 ,534 ,531 ,438 ,458  صدام
 187  صربستان
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 187  صربها

 ض

 514 ,183 ,243 ,233 ,238 ,237  فرهنگ ضد

 ط

 72  استثمارگر طبقه
 645 ,621 ,467 ,158 ,335 ,383 ,85 ,83 ,67 ,53  کارگر طبقه

 ع

 433  عثمان
 418 ,422  اجتماعى عدالت
 ,236 ,231 ,371 ,363 ,353 ,315 ,73 ,78 ,64 ,57 ,34  یاجتماع عدالت

237, 228, 263, 115, 117, 115, 143, 141, 153, 151, 154, 155, 

156, 157, 161, 163, 171, 173, 183, 135, 137, 418, 422, 421, 

414, 453, 451, 453, 465, 485, 511, 511, 518, 553, 554, 558, 

563, 573, 627, 611, 611,616, 617, 618, 643, 642, 657, 658, 

653, 663, 672, 683, 682, 684 
 531  عرفات

 38 ,23 ,35  استیس علم
 186 ,185  اسری عمار
 435 ,321 ,322  سازنده عمل
 562 ,353 ,351 ,343  صالح عمل
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 ف

 235  مذهبى فاشيزم
 321 ,84 ,57  ستیفاش

 113  خلق فدائيان
 434 ,223 ,221 ,233  یدموکراس فرهنگ
 34  یروم فرهنگ
 224 ,361 ,325  یساالرمردم فرهنگ

 517 ,271 ,261 ,236 ,376  هافضل
 574 ,431 ,35 ,34  یونانی فلسفه

 363  یساالر فن
 681 ,676 ,675 ,137 ,115 ,335  فوکو
 673 ,657 ,612 ,382  امایفوکو

 ق

 ,613 ,521 ,116 ,282 ,212 ,213 ,211 ,334 ,343 ,43  یاساس قانون

657 
 386  یمل قدرت

 ,283 ,371 ,357 ,351 ,343 ,348 ,341 ,321 ,333 ,83 ,51 ,47  قرآن

237, 233, 114, 153, 152, 172, 177, 181, 417, 416, 441, 461, 

478, 473, 431, 432, 437, 514, 531, 536, 537, 566, 571, 573, 

531, 612, 611, 642, 651, 654, 655, 656, 661, 672, 676, 677, 

678, 673, 681, 683, 682, 681, 684 
 ,433 ,431 ,433 ,484 ,481 ,223 ,341 ,342 ,343 ,27 ,25  یرهبر قوه

511, 553, 538, 533, 613, 612, 631, 636, 633, 621, 623, 622, 

621, 626 
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 ک

 613  ویشلیر نالیکارد
 213 ,321 ,331  کارفرما

 158  لیکارال
 132 ,222 ,237 ,215  یگرائ کثرت
 563 ,186 ,183  کربال

 231  شاله نیستیکر
 666 ,611 ,311  کیکاتول یسایکل

 ,321 ,312 ,311 ,84 ,82 ,83 ,81 ,76 ,74 ,61 ,53 ,58 ,57  ستیکمون

387, 217, 234, 216, 161, 418, 413, 467, 475, 514, 518, 537, 

554, 555, 613, 611, 614, 617, 642, 641, 643, 651, 653, 666, 

667, 671, 674 
 538  کوبا
 234  یکولت

 657 ,655 ,648 ,618 ,573 ,373 ,358 ,341  تیشخص شیک

 گ

 185  .لهیگال
 563 ,562 ,471 ,186 ,357 ,316 ,311  یگاند

 635 ,531 ,362  یریگروگانگ

 ل

 ,118 ,115 ,123 ,128 ,231 ,287 ,286 ,277 ,273 ,268 ,258  الاكراه

144, 146, 148, 143, 163, 177, 135, 137, 411, 426, 427, 448 
 313  الهه
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 683 ,681 ,638 ,545 ,541 ,528 ,431 ,282 ,53  تهیسیالئ
 613  چهاردهم یلوئ

 523  یوحش سمیبرالیل

 م

 ,613 ,538 ,158 ,245 ,231 ,233 ,213 ,321 ,338 ,313 ,48  مارکس

643, 641, 646, 653, 665, 668, 671 
 668 ,541 ,431  وبر ماکس

 631 ,613 ,618  اولیماک
 363  ها یمل ماوراء

 235  دنیفر کلیما
 538 ,57  سمیمائوئ
 485 ,274  زورپرست مثلث
 ,617 ,457 ,413 ,135 ,134 ,131 ,114 ,211 ,333 ,45 ,15 ,14  مجاز

618, 632, 631, 634 
 ,453 ,137 ,116 ,213 ,211 ,227 ,334 ,332 ,376 ,316 ,312  مجلس

461, 671, 678 
 448 ,441  مصلحت تشخيص مجمع

 ,337 ,336 ,383 ,371 ,323 ,327 ,331 ,73 ,55 ,28 ,22  ستیز طیمح

338, 212, 215, 231, 236, 248, 434, 512, 525, 523, 511, 513, 

551, 577, 633, 624, 625, 616 
 ,136 ,236 ,381 ,373 ,365 ,348 ,347 ,13 ,18 ,17 ,31 ,33  بسته مدار

475, 531, 523, 522, 524, 523, 515, 516, 543, 542, 541, 544, 

545, 554, 563, 586, 535, 538, 612 
 446 ,443  مدرنيته

 325  یدارهیسرما تیریمد
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 614 ,166 ,237 ,313  مذهب
 438 ,112 ,281  انقالب، مرجع
 321 ,322 ,323  برالیل فرا یساالرمردم
 373 ,371 ,323  برالیل یساالرمردم

 681 ,566  مستضعفان
 231 ,232 ,287 ,256  مشروطيت

 641 ,563 ,468 ,467 ,463 ,457 ,113 ,111  مصدق
 233  مطهرى

 433  هیمعاو
 231  معتزله

 345  یعلم معرفت
 ,114 ,112 ,113 ,111 ,237 ,236 ,235 ,232 ,273 ,278 ,256  مالتاريا

177, 414, 414, 417, 413, 614, 617, 618 
 256  نفت صنعت كردن ملى

 312  ویمنتسک
 ,671 ,631 ,585 ,563 ,547 ,514 ,436 ,231 ,211 ,34  یصور منطق

681 
 235  بازرگان، مهندس
 643 ,511 ,241 ,218 ,218 ,81  یاجتماع یمهندس
 575  کیژنت یمهندس

 487 ,442 ,433 ,251 ,331  مخدر مواد
 ,117 ,262 ,261 ,331 ,371 ,362 ,352 ,341 ,51 ,13 ,18  یعدم موازنه

136, 142, 165, 468, 463, 471, 473, 433, 513, 511, 518, 523, 

522, 521, 518, 545, 558, 562, 571, 578, 617, 618, 631, 623, 

625, 628 
 37  دوورژه، سیمور
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 645 ,162  ینیموسول
 681 ,34  یموس

 522 ,351 ,24 ,23  قدرت یهامؤلفه
 662 ,247  ترانیم
 223  روکار شلیم

 ن

 ,231 ,217 ,212 ,365 ,326 ,72 ,63 ,67 ,66 ,65 ,64 ,21  ینابرابر

221, 624, 618 
 321 ,57  ستیناز

 26  صالح نخبه
 237 ,26 ,34  باز یاجتماع نظام
 371  یکائیآمر یالگو نظام
 14  یبانک نظام
 563 ,464 ,458 ,452 ,443 ,232 ,287 ,257 ,256 ,43  نفت

 ,71 ,62 ,63 ,51 ,52 ,53 ,51 ,16 ,28 ,24 ,22 ,21 ,33  محرکه یروهاین

73, 72, 35, 318, 341, 346, 356, 357, 363, 362, 361, 373, 

383, 338, 212, 216, 237, 243, 261, 263, 135, 151, 153, 162, 

161, 481, 486, 532, 511, 555, 561, 565, 566, 577, 581, 637, 

638, 633, 612 
 438 ,437 ,471  مسلح یروهاین

 246  برال،ینئول

 ه

 683 ,673 ,431  هابرماس
 433 ,436  رفسنجانى هاشمى
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 326  آرنت هانا
 34  گادامر ژرژ هانس

 416 ,256  هدايت
 671 ,617 ,432 ,446 ,158 ,233  هگل

 213 ,335 ,331  رانیوز أتیه
 643 ,645 ,618 ,615 ,612 ,521 ,162  تلریه

 و

 623 ,628 ,571 ,565  یخیتار وجدان
 ,565 ,535 ,454 ,451 ,113 ,261 ,231 ,333 ,76 ,56  یهمگان وجدان

628, 623 
 533 ,572 ,547 ,27  عهد به یوفا

 ,133 ,177 ,151 ,117 ,116 ,111 ,112 ,235 ,233 ,288  مطلقه واليت

415, 416, 438, 414, 531, 536 
 ,211 ,338 ,33 ,63 ,53 ,57 ,44 ,18 ,17 ,16 ,22 ,21 ,37  مطلقه تیوال

223, 271, 281, 135, 158, 161, 185, 452, 451, 454, 461, 476, 

481, 437, 518, 538, 561, 578, 637, 633, 623, 623, 645, 656, 

664, 684, 685 
 461  امر یول
 458  کنگ تیو
 458  تنامیو

 ی

 35 ,34  تیهودی
  683 ,673 ,431  ن هابرماسورگی
 



715 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



716 
 

 
 
 

                                          
 
 
 

     
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
  

 
 
   
 


