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 دهدکه تا تغییر نکنی تغییرت نمینآبنام 

 

 سر آغاز 
را بتازگی در اختیار گرفتم. در  ،1341اسفند  ،های زندانیادداشت      
را به همسرم گزارش  در باره انقالب ،بحثی با دانشجویان زندانی ،آن

 :امکرده
  

 :است کهن ایران به جوان نسل هدیه انقالب
 دیگر که گفت دانشجویان از یکی و گفتم را جمله این من امشب»    

 گوئیممی انقالب دیدند وقتی مردم چه. نیاورم بمیان انقالب از سخنی
 دل نیز، امید این از و شوندمی زده لفظ این از کنیم،نمی کاری و

 جواب از کردسعی فهمد؟می چه انقالب از پرسیدم، ایشان از. برندمی
 انقالبی ما دارد فایده چه گفت دیگر یکی. شد خارج هم بعد و بگریزد
 دل ته از و ببینند را ما خوردن کتک کنند، مسخره را ما دیگران و باشیم

 بخندند؟
 و زد واقعا آیا. کنم تعریف را انقالب بار چندمین برای شدم ناچار   

 دیگری مفهومی انقالب آیا است؟ انقالب ریزی خون با توأم خورد
 خونریزی با أمتو انقالبها غالب که آنجا از کنممی گمان اما چرا، ندارد؟

 جنگ و خون یاد به فورا شنویم،می را انقالب کلمه تا ما اند،بوده
 ،فرانسه انقالب از المثلفی. افتیممی قهریه نیروهای با انقالبیون

 و داد روی هند در ازآنچه اما. زنیممی حرف...  و چین ،مصر ،روسیه
 در. کنیمنمی یاد ،هند انقالب بعنوان بود، کلمه واقعی مفهوم به انقالب

 مجهز کامال حکومت یک و برداشتند را استعمار کردند ؟هیچ، چه هند،
 جامعه که را کهنه روابط تمام حکومت، این و نهادند آن، بجای، را ملی

 نوئی روابط آن، بجای و زندمی و زده هم بر بود، نموده حرکتبی را
 .واقعی انقالب انقالب، استاین و کندمی برقرار
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 کار این بعد نسل اما شودمی انقالب که گفت دانشجویان از دیگر یکی   
 معترض. گویدمی را همین هم صدربنی آقای گفت، دیگری و کندمی را

 خواهد انقالب حاضر نسل گویدمی صدربنی آقای خیر،: گویدمی اولی
 نسل هدیه انقالب» : کردم تکرار من و خواست تصدیق من از و کرد

 «.کهن است ایران به جوان
 طول ساعتی سه توضیح این و بدهم توضیح برایشان تا خواستند آنها و     

 یعنی جوان نسل کنم تعریف و دهم توضیح که بود الزم نخست .کشید
 در ایم،داشته دریافت که تازه معلومات براثر ما چگونه کنم بیان و چه
 ما که است امتیاز وجه این. ممتازیم کهنه جامعه از و شریکیم امتیاز یک

 تحمیل را انقالب که است گروه این و سازدمی متشکل گروه یک در را
مادر بر یکدیگر و بر  و پدر استبدادی سلطه اگر که گفتم. کندمی

 این ،شکندمی و شکسته خانواده() جامعه سازنده سلول در، فرزندان
 انقالب آیا. کندمی تحمیل جوان نسل که است مهمی بسیار انقالب

 را خونمان و بریزیم خون خواهیممی تنها ما آیا نیست؟ روابط دگرگونی
 انقالب. خیر گمانبی دهیم؟ انجام که ماندنمی کاری دیگر، و بریزند؟

 در گروه، در خانواده، در ها،سلطه اسیر جامعه در حرکت ایجاد یعنی
 جوان، نسل و دارد وجود باال از سلطه ،حکومت در طبقه، در طایفه،

 میان از دارد را قدیمی بسیار و تاریخی هایسلطه این دیگری از پس یکی
  .واقعی انقالب استاین و بردمی
 آینده، سال چند ظرف گفتم و کردم اشاره دمگرافیک عامل به بعد    

 رقم این از متجاوز و میلیون پنج به ما خدمت منتظر جوانان تعداد
 بیکار ترقی و توسعه عدم براثر که جوانی میلیون پنج این. رسید خواهد

 خواهند هم از را گران هایبند که هستند عظیمی نیروی بود، خواهند
 در شکلی به را روابط و بخشید خواهند تحقق را انقالب و گسست

 دست چیز همه اکنون هم. کند تضمین را آنها حیات که آورد خواهند
 که است کارهائی تدارک در حاکمه دستگاه اگر. است تغییر خوش
 است دلیل آن به است، عاجز آن از حاکمه هیات ترکیب به دلیل قطعا
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 است ایتازه هاینیازمندی از ناشی مستقیماً که اجتماعی فشار یک که
 .کندمی مجبور کار این به را او است، آورده بوجود جوان نسل که
 ادامه خود حیات به تواندمی صورتی در دیکتاتوری که دادم توضیح    

 دیگر، و گوید پاسخ ما نسل اقتصادی هاینیازمندی به حداقل که دهد،
 نداشته است، نپوشیدنی چشم امری خود که آزادی به نیاز کار به کاری
 برای تواندنمی و است بیشتر دوامش کمی دیکتاتوری، این تازه اما. باشد

 .«بماند همیشه
 ،ایران نویسنده این کتاب کسی است که در نهضت ملی ،قراربدین     

 ،1332مرداد  28است. کودتای غاز جوانی شرکت داشتهآدر نوجوانی و 
مطالعه کند و  ،ن جنبشآدرباره قوت و ضعف  ،استاو را برآن داشته

هم در مؤسسه مطالعات و  ،کار بجوید. بهنگام زندانی شدنراه
محقق  بود و  ،رئیس آن بود قای دکتر صدیقیآکه  تحقیقات اجتماعی

 دانشجوی رشته اقتصاد ،در دانشکده حقوق ،باز دانشجو شده و ،هم
گوید که او حاصل تحقیق خود را با دانشجویان نچه نقل شد میآبود. 

ایران در محاط  ،انقالبی که او با وضعیت ایران :استدر میان گذاشته
از نوع جنبش مردم  جنبشی همگانی ،سازگار یافته است ،دو ابر قدرت

جنبش  ،است. و شانزده سال پس از آنبوده نیاز به خشونتو بی هند
  ،بودهمان جنبش که در زندان توصیف و تحلیل شده  ،ایرانیان همگانی

او  ،1342های بعد از جنبش خرداد لگل را بر گلوله پیروز کرد. در سا
 تر از نقش گاندیتواند نقشی کاملرا کسی یافته بود که می خمینی

او  ،موجود در قرآن زدائیقواعد خشونت برعهده بگیرد. چرا که به یمن
جانشین کند. اما  توانست عدم خشونت را با خشونت زدائیباید می

خمینی موم نبود تا بتوان او را به گاندی بدل کرد. او بنده قدرت شد و 
 را نیافت. این توانائی

و هم در  ایران نویسنده این کتاب هم در نهضت ملی ،قراربدین     
و  زادیآو  اسالم بمثابه بیان استقالل ،نآدر ،انقالبی که ،ایران انقالب

شرکت داشت. در  ،بود اندیشه راهنما ،اجتماعی رشد بر میزان عدالت
به تحقیق در باره انقالب مشغول بود و از  ،همگانی فاصله این دو جنبش
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اندیشه راهنمائی را  ،را بازیافت و بر این اصل موازنه عدمی ،راه نقد
محل را بی هاتقدم جنگ ،در سطح جمهور مردم ،پیشنهاد کرد که

 کرد.می
او به تحقیق خود پایان نبخشید و تحقیق به  ،یم شاهژبا سقوط ر     

یند تا که آباید پدید مدنی و جامعه برد که در دولتیافتن عواملی راه
 ،پیشاپیش ،هائی نیز هستند کهنشانه ،این عواملروی دهد.  انقالب

را  مادگی جامعه مدنی برای برخاستن به جنبشآو  انحطاط دولت جبار
 ،دادن انقالبنه تنها روی ،هااین نشانه. دهنددر معرض دید قرار می

از  کنند.قابل دیدن می ،پیشاپیش ،بلکه وقوع هر تغییر و تحولی را
در خور است که این کتاب همواره در دسترس هر شهروند  ،رواین

ایرانی و غیر ایرانی قرارداشته باشد. تاکه بتواند وضعیت و موقعیت 
 ،را بسنجد. در حقیقت جامعه خویش و دولت و دیگر بنیادهای جامعه

نها هستند که چندی و چونی آهای در خور این عنوان وضعیت سنجی
 کنند. ها را شناسائی میملعا
 

اند را نوشته شده هایی که در باره انقالبو نویسنده این کتاب کتاب     
است. هرگاه او را فرصت دست دهد چند کتاب را نقد نیز نیز خوانده

های بسیار ، در باره انقالب، مطالعهاست کهخواهد کرد. راستی این
اند که صاحب ها را یا کسانی انجام دادهمطالعهاند. این انجام گرفته

)لنین وتروتسکی  اندو خود در انقالب شرکت کرده اندبوده یژایدئولو
، به مطالعه انقالب استعماری با قدرت و...( و یا از دیدگاه جنگ

 شناس جامعهو  شناس تاریخ( و یا و... فانونپرداخته اند )مائو و 
رنت و کرین آ)توکویل و هانا اندروان شناس بوده فلسفه سیاسی دان وو

مطالعه ، گرایشهای مختلف، به نیز . پیش از انقالب ایرانبرینتون و...(
و  های انجام یافته و یا در حال انجام )انگلستان و امریکا«انقالب»

 و الجزایر و کوبا( و ویتنام و هند و چین و روسیه و ایران فرانسه
است و قرار  عقل اصل راهنمای مطالعه وقتی موازنه عدمیپرداختند. می

بر عقل  ،شناخته گردد ،سان که هستهمان ،است موضوع مطالعه
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نچه به آگرچه در مرحله نخست و در  ها،«انقالب»کند که معلوم می
رت زینده جانشین شدن قدرت میرنده با قد ،شودمربوط می دولت

بستگی  اما این جانشینی جبری نیست و بازسازی دولت جبار اند،بوده
نها. وقتی آها در ها و وجود یا عدم کاستیمستقیم دارد با تعداد عامل

ها و نوع فعل و ها به تمامه شناسائی نشوند و چندی و چونی عاملعامل
 ،پیشاپیش ،تواند از وقوع انقالبمحقق نمی ،انفعال آنها دانسته نگردد

چرائی را تشخیص دهد و نآیابی تواند جهتگاه شود و نیز نمیآ
 ها را اندریابد. «انقالب»های نایکسان این یابیجهت

گویند هاشان و در رابطه با یکدیگر میعاملها هستند که با قوت و ضعف     
بمثابه محل تمرکز و بزرگ شدن  به ساقط کردن دولت چرا یک انقالب

ها و بر فرض که شود. بدون یافتن عاملشود و یا نمیموفق می ،قدرت
نها و آهای ها و ضعفبدون شناسائی قوت ،نها یافته گردندآای از پاره

شود. سان که هست شناخته نمینآواقعیت  ،هایشانچند و چون رابطه
جای خالی را با علت و ،ناگزیر ،وهشگرژپ ،و دلیل یابی در مقام علت

ها نتوانستند رو است که مطالعهکند. از ایندلیل ساخته ذهن خود پر می
 ها بگردند.راهنمای جنبش

ها و هم نایکسانی هم گوناگونی انقالب ،هرگاه غفلت نباشد     
نند که کها مبرهن مینها و هم تأمل در هریک از انقالبآیابی سمت

 و نیز جنگ و خشونت خورد و دوران وحشتفرزندان خود را نمی انقالب
جبری نیستند.  ،یابی تحول از آن پسو سمت جبار و بازسازی دولت

انقالب  موزد که  جبرآتر این درس را میتر و شفافدقیق انقالب ایران
برای انداختن تقصیر خود بر دوش انقالب است.  تقالی قدرتمدارها

نظام  زدائیاز راه خشونت ،هرگاه انقالب به راه خود برود ،وگرنه
خویش برخوردار  از حقوق شهروندان ،شودپذیر میو تحول باز اجتماعی

بادان آاست که  کند و طبیعتکه انسان است که رشد می و نه قدرت
 گردد.می
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 طلبید: هرگاه انقالب اسخ، این پرسش  به ذهن رسید و پخاطربدین     
 و آزادی با نوعی دیگر از قدرت که استقالل را نه جانشینی نوعی از قدرت

)میزانی که  اجتماعی و اعضای آن و رشد بر میزان عدالت یک جامعه
بمعنای استقالل و  پیش از همه، اندازه بیشتر شدن خودانگیختگی

باید جامعه و هر شهروند را بسنجد(، بشماریم، عواملی که می آزادی
جمع شوند تا انقالب روی دهد کدامها هستند؟ آیا وقتی هدف استقالل 

 شود، بازسازی دولتو آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی می
انقالب را کمی و بیشی یابی هر شود؟ اگر نه، سمتنامیسر می قدرتمدار

مرداد  28درپی کودتای کنند؟ این پرسشها هم عوامل تعیین نمی
 ،نآو هم در جریان این انقالب و بعد از  ن تا انقالب ایرانآو از  1332

ها که مطرح بودند. پاسخ ،60بخصوص بعد از کودتای خرداد 
حاصل  –و بسیار بیشتر  –هم حاصل مطالعه انقالبها و هم ایم، یافته

این تحقیق  است. به یمن 1357انقالب و  ایران در نهضت ملی شرکت،
وقوع انقالب قطعی  ،های سکوت در سال ،پیش از انقالب ،بود که

 پایهآید تا دولت تکای که باید به اجرا درتشخیص داده شد. برنامه
ها شناسائی شدند اما شناسائی تدوین شد. کاستی ،جبار بازسازی نشود

ها و چرائی ناتوان شدن از کاستی ،نها است. در این کتابآغیر از رفع 
 اند. مطالعه شده ،نهاآجبران 

 
  :گیردکتاب حاضر در بر می ،سانبدین    
 ورا  زیر سلطه – های رابطه مسلط. شناسائی پویائی1
ن متمرکز و بزرگ آدر یا دربنیادی که قدرت . عواملی که در دولت2

مردم بر ضد خود  برانگیزنده انقالبن را آآیند و پدید می ،شودمی
 کند. می

بر  آیند و این جامعه را به جنبشپدید می مدنی . عواملی که در جامعه3
 انگیزند.می

 با محک الگوی انقالب.  ایران . نقد انقالب4
 هاشان.ایرانیان و نارسائی در جامعه ،. عوامل مساعد با انقالب5
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 :. حاصل سخن در دو فصل6
 .در لحظه انقالب پایههای تکهای مشترک دولتویژگی :فصل اول

 این جمله از. است ایران انقالب که ایتجربه هایدرس: دوم فصل
. است یکدیگر با آنهاتعامل و عاملها پیدایش فرآورده انقالب که درس

 در. آورد پدیدش گروه یک یا و شخص یک اراده که است ممکن غیر
 که گروهی. باشد گروه یک کار تواندمی ،استبداد بازسازی عوض،
 رهائی انقالب زیرا. دهدمی انقالب ضد نقش خود به و جویدمی قدرت

 بازسازی ،استبداد بازسازی و کوچک اقلیت سلطه از بزرگ اکثریت
 ها،وجودکاستی بدون باوجوداین،. است اکثریت این بر اقلیت سلطه

 بازسازی به طلب قدرت اقلیت ،راهنما اندیشه و بدیل در بخصوص
 .شودنمی توانا اکثریت بر اقلیت سلطه

     
 دو در شرکت هفرآورد که کار این خم، غدیر روز ،1395 شهریور 30

 .رسید انجام به است، انقالب گیرپی مطالعه و تجربه
 صدربنی ابوالحسن



 
 

 فصل اول

 زیر سلطه – های روابط مسلطییپویا
 
 

و بیانگر این  زیر سلطه – پدید آمده از رابطه مسلط هایویائیپ
 :رابطه

 
آورد و خود ی متعددی را پدید میهاپویائی زیر سلطه - رابطه مسلط      

زیر  از جامعه شود. جریان نیروهای محرکهها بیان میپویائیدر این 
آورند. اثرات نایکسانی در این دو جامعه پدید می ،به جامعه مسلط سلطه

کند زیرا دهد، رشد نمیای که نیروهای محرکه را از دست میجامعه
که نیروهای  دهد. در نظام اجتماعینیروهای محرکه را از دست می

کنند. انحطاط رشد می کند، هم انسان و هم قدرتمحرکه را جذب می
فزونی  شود که رشد قدرت از رشد انسانگیر نظام میزمانی گریبان

شود. هرگاه بیشتر می نیروهای محرکه گیرد. به سخن دیگر، تخریبمی
بخواهیم، بعد اقتصادی را زبان حال یک نظام اجتماعی در بعدهای 

را روشنتر وگویاتر نشان دهیم،  گوناگونش کنیم و، بدین کار، رابطه قوا
کند، صادر می ای که زیر سلطهگوئیم: چون در ازای نیروهای محرکه

ای هم که صادر کند، نیروهای محرکهکاالها و خدمات وارد می
آیند و پیشروی اقتصاد مسلط مسلط درمی شوند، به خدمت اقتصادنمی

کنند. در نتیجه، بند از بند اقتصاد زیر را آسان می در اقتصاد زیر سلطه
رابطه را صدور نیروهای محرکه و بازکردن  گسلد. اینسلطه  می

های کشور بر روی اقتصاد مسلط، از راه بکار بردن درآمد حاصل دروازه
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کند. بدین قرار، دینامیکهای دو از صدور نیروهای محرکه، برقرار می
 .کننداقتصاد مسلط و زیر سلطه یکدیگر را ایجاب می

های سیاسی و ن رابطه با رابطهاما رابطه تنها رابطه اقتصادی نیست. ای     
ها که یکدیگر را ایجاب پویائیاجتماعی و فرهنگی همراه است. مجموعه 

، برای بازیافت زندگی مرگ یا انقالب پویائیکنند، به یکی از دو می
ها چون و چرائی مرگ یا انقالب پویائیقرار، نه تنها انجامند. بدینمی

گویند میان مرگ تا زندگی در کنند، بلکه میبرای زندگی را گزارش می
ها شمار فرجام، بیاجتماعی و رشد بر میزان عدالت و آزادی استقالل

همه عوامل مورد تواند توانند وجود پیداکنند. برای مثال، انقالبی میمی
طور که ممکن است مرک یرد. هماننیاز را نداشته باشد و ناقص انجام بگ

ای کم فاصله با مرگ کامل انجام نپذیرد و جامعه به زندگی جامعه کی
 – آموزند که ورود در رابطه مسلطها به انسان میپویائیادامه دهد. و نیز 

هائی که به این هائی و نیز انسان، اجباری نیست. اما جامعهزیر سلطه
گر رابطه مسلط بیان یهاپویائی دهند، خود را گرفتار جبررابطه تن می

کنند. هرگاه اراده حیات را در خود باز بیابند و به غفلت می زیر سلطه –
خویش بازایستند، توان رها شدن از جبر  و دیگر حقوق از استقالل و آزادی

 د.نآیمرگ از پا در می پویائییابند وگرنه، به جبر ها را میپویائی
باید چونی و دهم. این فهرست میمیها را ترتیب پویائیفهرستی از      

 :به قصد ادامه حیات را توضیح دهند چرائی وقوع مرگ یا انقالب
 
 پویائیو   زیر سلطه از جامعه صدور نیروهای محرکه پویائی. همزادی 1

ای که میان که مدار بسته. توضیح اینورود  این نیروها به جامعه مسلط
ل نیروهای محرکه از اانتق شود، مدار بستهایجاد می مسلط و زیر سلطه

ها و عناصر اقتصادی و فرهنگی و زیر سلطه به مسلط و انتقال فرآورده
ها و عناصری اجتماعی و سیاسی از مسلط به زیر سلطه است. فرآورده

شوند که برانگیزنده انتقال بیشتر نیروهای محرکه از زیر سلطه منتقل می
 شوند. با مسلط می
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، زیر سلطه – ها نمونه نیست. در سطح جهان رابطه مسلطتن ایران     
محور  گرداند. این هرمهای اجتماعی قدرتها را هرمی شکل میجامعه

 ها،هستند و در آن
کنند که نیروهای . روابط افقی و عمودی نقش مجاری را بازی می1.1

 دهند. ورا از قاعده به رأس هرم جریان می محرکه
جهانی را پدید هستند، هرم زیر سلطه – ها که در رابطه مسلط. هرم1.2
های هرمها و سپس در رأس هرم در رأس آورند. نیروهای محرکهمی

و نیز ساختن بر  گریافتند. در ویرانشوند و بکار میجهانی متمرکز می
 آورند:های زیر را پدید میپویائیافتند و ، بکار میمحور قدرت

 
زیر  و روابط اجتماعی جامعه و فرهنگ متالشی شدن اقتصاد پویائی. 2 

و وارد کردن نیروهای محرکه  بخاطر صدور نیروهای محرکه سلطه
جذب نیروهای محرکه و ادغام آنها  پویائیمتالشی کننده همزاد است با 

 :  )فعال کردنشان( در جامعه مسلط
شود که فرآورده مداری می زیر سلطه جامعه . متالشی شدن اقتصاد2.1

، صدور آورد. در مورد ایرانپدید می اقتصاد این جامعه با جامعه مسلط
و  و گاز نفت

ها با پول آن، مداری را بوجود آورده که واردکردن کاال و خدمت
 است. واقتصاد جامعه را متالشی کرده

گسلند: پیدایش شهرهای بزرگ . روابط اجتماعی نیز از هم می2.2
و تبدیل شدن شهرها به مناطق  کننده و برخاستن سیل مهاجرت مصرف

 ها و ...و نابسامانی های گرفتار فقرنشین ریده از یکدیگر با حاشیهب
 کاهد. جامعهبه رشد می فرهنگ از توانائی . صدور نیروهای محرکه2.3

، شوندی که وارد میفرهنگعناصر کننده به جامعه مصرف فرهنگ ساز
شود. مصرف این عناصر، فرهنگ در حال عقیم شدن را بند از بدل می

 گسلد. بند می
حال شود: در همان، بعد سیاسی، نیز متالشی میزیر سلطه . جامعه2.4

را سرای خود  جدا و  دولت از جامعه مدنی که بنیادهای سیاسی
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نسبت به جامعه خود خارجی  نیز هابنیاد کنند، دولت و بخشی از آنمی
 شوند.داخلی می و نسبت به جامعه مسلط

در  جذب و ادغام نیروهای محرکه پویائیاز عوارض  مسلط اما جامعه     
شود. گرفتار پویائی اجتماعی می ماند. گرفتار پویائی تالشیامان نمی

ها )پیدایش و کارفرمائی شئی شدن انسان، گرفتار خارجی شدن دولت
، گرفتار های زیر سلطهشود. همراه با جامعهها( میماوراء ملی

 شوند:های زیر میپویائی
 
 بخش مسلط جامعه و فرهنگ و اقتصاد خارجی شدن دولت پویائی. 3

. این بخش از جامعه زیر و پیوند جستن آن با جامعه مسلط زیر سلطه
 ، بخاطر تغذیه از جامعه مسلط و تصدی انتقال نیروهای محرکهسلطه

ها و عناصر سیاسی به جامعه مسلط و انتقال فرآورده از جامعه زیر سلطه
وابسته شدن  پویائیو فرهنگی و اجتماعی به جامعه زیر سلطه، گرفتار 

شوند. های دارای موقعیت متفوق در جامعه مسلط میبه گروه بندی
ام تر شدن نظشکل نیز بنوبه خود در بند پویائی هرمی های مسلطجامعه

ها نیز، های اجتماعی این جامعهشوند. در نتیجه، نظاممی اجتماعی
 مانند. در حقیقت،نیمه باز می

های بندیو گروه است که دولت زیر سلطه . زودتر و بیشتر در جامعه3.1
برند و د. از جامعه مینکنهمانی پیدا میاین با قدرت صاحب امتیاز

اداری  –دهند. تکه پایه، پایه نظامی های داخلی را از دست میگاهتکیه
و برای برجا ماندن، ناگزیر از برقرارکردن تعادل با  گردندمالی، می –

جامعه  نسبت بهارجی شدن شوند. این تعادل را از راه خمی قدرت مسلط
برقرار  ،مسلط نسبت به جامعهو داخلی شدن  بمثابه جمهور مردم مدنی

 است کهکنند. نتیجه اینمی
و  های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت. تمامی سیاست3.2

گردد. این تابعیت می مسلط های مسلط تابع رابطه با قدرتبندیگروه
 د.شومی و فرهنگ و جامعه است که عامل متالشی شدن اقتصاد
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جامعه مسلط  ِهای صاحب امتیازبندیو گروه . این رابطه با دولت3.3
نیمه باز و هرمی شکل پاسداری کنند و  دهد از نظام اجتماعیامکان می
مانع از آن شوند که این نیروها  بخشی از نیروهای محرکه با تخریب

رو، برای پذیر کنند. از اینبکارافتند و نظام اجتماعی را باز و تحول
پذیرتر نگردند، باید نیروهای های اجتماعی باز و تحولکه نظاماین

بکار نیفتند. در نتیجه، میزان  ها و آبادانی طبیعتمحرکه در رشد جامعه
و  جهانی در جامعه کند و  فقرافزایش پیدا می حرکهتخریب نیروهای م

 گسترد:طبیعت دامن می
 
فقر سرزمین  پویائیبا  زیر سلطه انسان و سرزمین جامعه فقر پویائی. 4

روزافزون  ثروت این جامعه که در برابر تخریب پویائیو  جامعه مسلط
تمامی کره خاکی   .شوندعنان می، ناچیز است، هممنابع و طبیعت

است که یک چند از نیروهای گرفتار این فقر روز افزون است.علت این
های کشاورزی( از و چوب و فرآورده و مواد اولیه و گاز )نفت محرکه

شود. در نیز فراگیر می شوند. آلودگی محیط زیستطبیعت ستانده می
 حقیقت، 

و دیگری  محور دو قاعده دارد. یکی طبیعت . هرم اجتماعی قدرت4.1
. از این دو قاعده تا رأس هرم، ئی که جز کار خود ندارندهاانسان

گیرند. روابط افقی در سطح قاعده و هریک ماعی قرار میتقشرهای اج
ی که قاعده و قشرهای فوقانی را به رأس هرم داز قشرها و روابط عمو

به  نیروهای محرکههستند که از طریق آنها،  کنند، مجاریمتصل می
درصد  99کنند. یک درصد واجد همه چیز و رأس هرم جریان پیدا می

 است. در عوض،سان پدید آمدهفاقد همه چیز این
زیر  – های اجتماعی در رابطه مسلطکه قاعده دوم هرم . طبیعت4.2

است، هم بخاطر از دست دادن منابع خویش و هم بلحاظ آلوده  سلطه
 شود. وافزون، فقیر میشدن روز

بسیار بیشتر زمینه و امکان کار را  ، شهروندانزیر سلطه . در جامعه4.3
دهند. اما در از دست می به جامعه مسلط بخاطر انتقال نیروهای محرکه
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و  ای از استعدادهانیز شهروندان، بعنوان مجموعه های مسلطجامعه
 کنند. تک، کارپیدا نمیهافضل

ها به انسان داریبس کاهنده که سرمایه شوند. آن فقرکار و تک بعد می
 کند، این فقر است. تحمیل می

را گرفتار  و زیر سلطه های مسلطفراگیر است و جامعه قرار، فقربدین    
 کند:می پویائی نابرابری

 
توضیح  .با جامعه مسلط زیر سلطه همه جانبه جامعه نابرابری پویائی. 5

 از راه برقرار کردن مدار بسته هاهای مسلط جامعهبندیکه گروهاین
کنند. لذا، در ، موقعیت خود را حفظ میزیر سلطه – رابطه مسلط

محور، بنابر این،  های اجتماعی قدرتهای در رابطه، نظامجامعه
تر تر و رأس کوچکشوند. هراندازه قاعده بزرگهرمی شکل می

بیشتر. در حقیقت، پویائی نابرابری، بنوبه خود، قاعده هرم را  نابرابری
 کند. تر میتر و رأس هرم را کوچکبزرگ

روزافزون  ها گرفتار پویائی نابرابریو جامعه گوید طبیعتمی تاریخ      
 شان عبارتند از:ترینهستند. نابرابریها پر شمار هستند. مهم

 و نیاز فزاینده به این مواد؛ میان منابع موجود در طبیعت . نابرابری5.1
 آلوده؛ میان نیاز به میحط زیست سالم و محیط زیست . نابرابری5.2
به آب و غذا  میان نیاز انسان به غذا و آب و نیاز طبیعت . نابرابری5.3

برای تجدید توان که سه مسئله کمبود آب و گرسنگی زمین و انسان و 
بخصوص با این مسئله و خطر  است. ایرانپیشرفت بیابان را پدید آورده

 روبرو است؛
. یعنی به سود و نیازهای واقعی انسان میان نیاز سرمایه . نابرابری5.4

 آیند؛نیازهائی که تن آدمی دارد و نیازهائی که در جریان رشد او پدید می
 و درآمد انسانی که آن را تولید میان درآمد سرمایه . نابرابری5.5
 کند؛می
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 ها و در هرجامعه میان اقلیتعلمی و فنی میان جامعه . نابرابری5.6
کننده علم و فن و  و فن و اکثریت بزرگ و میان گروه تولید دارای علم

 .طلبداقلیت برخوردار از علم و فن که راه حل عاجل می
شوند و برهم انباشته می هائی که فراوان تولیدمیان مسئله . نابرابری5.7

حل  توانائیکنند و انسان را تنگ می جویند و قلمرو زندگیحل نمیو راه
که های اجتماعی نظام دهای دربنانسان ،ها. در حقیقتمسئله

 یابند؛ها را نمیتوانائی حل مسئله ،های تولید مسئله هستنددستگاه
افتد و بکار می ای که در تولیدروزافزون میان سرمایه . نابرابری5.8

  افتد؛بکار می« های مشتقفرآورده»های که در معامله ای«سرمایه»
های ویرانگر فرآورده ای که در تولیدمیان سرمایه . نابرابری5.9

ها و )اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی و فراوان فرآورده
ای که در تولید افتد و سرمایهویرانگر دیگر( بکار می« خدمات»

 افتد؛های سالم بکار میفرآورده
روزافزون میان عرضه کار و تقاضای کار. این نابرابری  . نابرابری5.10

بیشتر است زیرا در این کشورها، همراه با صدور  در کشورهای زیر سلطه
، و نیز صدور استعدادها و دیگر مواد موجود در طبیعت و گاز نفت

 شوند؛مسلط صادر می نیز به اقتصاد های کارزمینه
میان نقاط مختلف جهان و مناطق هرکشور بلحاظ  . نابرابری5.11

 میکند و لندن را تهران )نیمی از مصرف ایران و درآمد و مصرف« رشد»
انگلستان است و ثروت جهان در غرب برهم  درصد اقتصاد 40صاحب 

را بقیت جهان تحمل  حال بیشترین تخریبشود و در همانانباشته می
 کند(؛می

که با  میان کشورها بلحاظ توزیع نیروهای محرکه . نابرابری5.12
است. دولتها در برابر این جهان همراه بر اقتصاد ماوراءملیها سلطه

اند و این ماوراءملیها به سلطه بر اقتصاد جهان ماوراءملیها ناتوان گشته
 کنند و با پیش خریدقانع نیستند. فضا و آینده را نیز دارند از آن خود می

جدید را در سطح جهان برقرار  داریو نظام برده کردنها، نظام مزدوری
 کنند؛می
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شود با می میان زمانی که صرف فعالیتهای ویرانگر . نابرابری5.13
که مرتب  . این نابرابریگرددزمانی که صرف فعالیتهای سازنده می

 شود؛بیشتر می
که در سطح  ها و نابرابری در هر جامعهمیان جامعه . نابرابری5.14

 است. ودرصدیها و یک درصدیها را بوجود آورده 99جهان 
خویش و نقش  ذاتی میان برخورداری انسان از حقوق . نابرابری5.15

همزاد و  فقرپویائی که با  قهر پویائیها: )= زور( در تنظیم رابطه قدرت
 .همراه است

و  همگانی میان عرضه و تقاضا که فرآورنده قدرت . نابرابری5.16
. تا زمانی که این نابرابری هست، روابط قدرت، است فرآورده قدرت

 بنابر این، قدرت برجا است و انسان بطور روزافزون، خودانگیختگی
ها خدمت ها ود. نابرابری عرضه و تقاضای فرآوردهبرمی یادرا از  خویش

الها و خدمتها نیست. نابرابری اتنها نابرابری میان عرضه و تقاضای ک
روز هست. این نابرابری  میان جمعیت و امکانهای در اختیار او نیز 

و آبادانی  از خدمت رشد انسان نیروهای محرکه است. چرا که افزون 
 . شوندبیرون برده می طبیعت

و ملی و قومی و سنی و میان زشت و زیبا و...  های جنسی. نابرابری5.17
 شود. سبب تشدید آنها می« انبوه مصرف»که 

و تقدم بخشیدن به  و برابری ساختگی میان آزادی . نابرابری5.18
آزادی و، بدان، نابرابریهای روزافزون را توجیه کردن. نابرابری 

نه تنها از آزادی جدا  ، استقاللدر این صورتالف.ساختگی است زیرا 
تعریف  آزادی به قدرت ب.شود. و شود، بلکه نادیده انگاشته میمی
شود. هم در کتاب عدالت تعریف می برابری مادی عدالت ج.شود و می

، جلد (صدر بنی)هر دو تألیف ابوالحسن و هم در کتاب رشد اجتماعی
جدائی ناپذیری  و دوم، دوگانگی آزادی و عدالت )= برابری( نقد شده

 است.  از یکدیگر تببین گشته استقالل و آزادی
تشکیل ندهند. اهل  را بسا فهرست کاملی از نابرابریها نابرابری 18این    

حل گویند راهکنند. نابرابریها میتوانند فهرست را کاملاطالع می
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 توانند به کتاب عدالتده و بردبار میکدام است. خوانندگان جوین
 کتابها پیرامون مردم ساالریمجموعه که کتاب چهارم از  اجتماعی

نظرهای مختلف درباره این صاحب است، مراجعه کنند و ببینند 
کنند. در انتظار میحلهائی را پیشنهاد گویند و چه راهنابرابریها چه می

حل، نابرابریها همچنان رو به افزایش پذیرفته شدن و بعمل درآمدن راه
 ها همزاد و همراهند:با پویائی تبعیض هستند و پویائی نابرابریها

 
های نژادی و جنسی و ملی و قومی و طبقاتی و فرهنگی تبعیض پویائی. 6

( و گرائیزشتی و علمی و فنی )نخبه -و دینی و مذهبی و سنی و زیبائی 
اند. ها را گرفتار خود ساختههمه جامعه هااین تبعیض مالی و...

(، فصل صدربوالحسن بنی)نوشته ا خوانندگان، در جلد دوم کتاب رشد
ها را خواهند یافت. در کامل این تبعیضنسبتاها، فهرست تبعیض

 های زیر در خور یادآوری هستند  :جا، واقعیتاین
شدند و ها به تقدیر نسبت داده میچند از تبعیض. در گذشته، یک6.1

ها امری اجتماعی تبعیضبرند که ها پی میامروز  بطور روزافزون انسان
ها، اتخاذ هستند. آگاهی از عادالنه نبودن تبعیض و ساخته روابط قوا

کند: کارپذیری و تسلیم یا برخاستن به یکی از دو رفتار را ایجاب می
و  و آزادی استقالل زدائی. رفتار دوم نیازمند اندیشه راهنمایتبعیض

میزان تمیز حق از ناحق، بنابراین،  مثابه به بکاربردن عدالت
زدائی را حق و وظیفه شناختن است. وجود این اندیشه، سبب تبعیض

از تسلیم سرباز  هاو قربانیان نابرابریها و تبعیض هاشود زیر سلطهمی
 .زنند و بنا را بر تغییر کردن و تغییر دادن بگذارند: انقالب

بسود آزادی، فریب است.  و تبعیض  و برابری . ناهمخوانی آزادی6.2
این فریب را با موفقیت بکار  داریدر خدمت سرمایه قدرت یهابیان
را رابطه مستقیم  استقاللبرند. در حقیقت، هرگاه اند و هنوز نیز میبرده

برقرارکردن با هستی و آزادی را اینهمانی جستن با آن در مقام خلق 
بمعنای میزان تمیز حق از ناحق، نه تنها تعارض  با عدالت تعریف کنیم،

، نیازمند بکار کند، بلکه غفلت نکردن از استقالل و آزادیپیدا نمی
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بردن مداوم میزان عدالت در سنجیدن اندیشه و گفتار و کردار و پرهیز 
 قرار،ها است. بدیناز افتادن در بند تبعیض

، تمامی حیات هستند، بنابر میزان عدالت ذاتی وق. از آنجا که حق6.3
ها در برخورداری از حقوق برابرند. هرگاه، حقوق موضوعه حیاتذی

ها در و ترجمان حقوق ذاتی حیات بشوند، تبعیض نگردند بیانگر قدرت
 خیزند. ومیبرخورداری از حقوق از میان بر 

و درآمد و  )در اندازه کار، بنابراین، تولید . برابریهای مادی6.4
 الف،کنند که ها تعارض پیدا میانسان و آزادی ( وقتی با استقاللمصرف

و دادگری و  مسابقه در دانش ب.برقرار کنند. و  میان آنها رابطه قوا
 همه جائی و همگانیتقواهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، 

بجای آنکه با  و دیگر نیروهای محرکه نباشد. بنابراین، دانش و فن
بکار  هاانسان کردنترکیب شوند و در برکشیدن و هم سطح حقوق

بکار روند و  زیر سلطه – روند، با زور ترکیب شوند و در روابط مسلط
 را روز افزون کنند. هانابرابریها و تبعیض

مادی  ↔مادی  ها مدار بستهانسان قرار، هرگاه مدار زندگیبدین     
سبب  معنوی بگردد، نابرابریهای معنوی ↔نگردد و فضای باز مادی 

 شوند به یمنشوند، بلکه عامل رشد همگان مینابرابریهای مادی نمی
سازان و... و آگاهی از نقش امام یافتن دانشمندان و هنرمندان و فن

ها به بازیافت ، برانگیزنده انسانو عدالت و آزادی های استقاللتعریف
در رشد خود و  خویش و بکار انداختن نیروهای محرکه خودانگیختگی
 گردد.      می آبادانی طبیعت

 
و دیگر اشکال قدرت( و انسان  )سرمایه میان قدرت نابرابریپویائی . 7

ترکیبی از مایه آنها ها، سهم عناصری که بن. در فرهنگو طبیعت
با زور است، همواره در افزایش است. اخالق هم کم  نیروهای محرکه

تر و از عناصری با تهی هم از حقوق اخالقی وجدانشود و تر مینقش
است که وجدان اخالقی شود. نتیجه اینمایه از همان ترکیب، پر میبن

کند، عملش تجویز بکاربردن ترکیب نیروهای محرکه وقتی هم عمل می
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و  است. انحطاط فرهنگی گریآوری و ویرانبا زور، بنابراین، مرگ
و رواج بیش از پیش زبان قدرت،  فراموش شدن زبان آزادی اخالقی را

ها زور است. ها و جملهمایه کلمهکند که، در آن، بنزبانی گزارش می
است که سنجیدن پندار و گفتار و کردار به حق و انطباقشان نتیجه این

و هم بمنزله  با حق، جای به تنظیم رابطه با قدرت ) هم بمثابه رابطه قوا
رود( ترکیبی از نیروهای محرکه با زور که در این رابطه بکار می

خواریهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سپارد. ویژهمی
 تنظیم رابطه با قدرت هستند: فرآورده جبر

 کنند و یا طبیعتمی ها تولیدای که انسانقرار، نیروهای محرکهبدین     
، در گذارد، بدست خود آنها، در روابط قدرتها میدر اختیار انسان

ها، خود نیز، به بندگی افتند. انسانبکار می ،گریآوری و ویرانمرگ
، ترکیبی از روابط قواکه در بند آیند. دقیق سخن اینقدرت در می

برند. بکار می خویش و محیط زیست تخریب را در نیروهای محرکه
 آورد:   های زیر را ببار میپویائی به بندگی قدرت درآمدن انسان، پویائی

 . و مقدار شدن انسان و طبیعتو بی . پویائی بزرگ شدن قدرت7.1
 زدائیقواعد خشونت :در مقیاس جهانی و تخریب خشونت پویائی . 7.2

روند. در عوض، امروز بیشتر از دیروز و فردا بیشتر از امروز، از یادها می
 شود. از منظر این پویائی که بنگریم،و خشونت فراگیر می گریویران

را  زدائیو قواعد خشونت ای از حقوقباید مجموعهها که می. دین7.3
معنوی جای به  ↔پیوسته خاطر نشان انسان کنند تا که مدار باز مادی 

 – مادی ندهد، با از خود بیگانه شدن در بیان قدرت ↔مادی  مدار بسته
 شوند. ومی ، مروج خشونت-پردازیم دورتر بدان باز می

، آور، از کل تولیدگر و مرگهای ویران. سهم کاالها و خدمت7.4
 . و شودمیهمچنان، رو به افزایش 

که باید بکار گشودن فضاهای جدید به روی انسان باشد،  . هنر7.5
 شود. و گستر می خشونت

از روی  . تسلیحات اتمی موجود که برای از میان برداشتن زندگی7.6
های نظامی دارندگان کننده مداخلهکره زمین کافی هستند، تضمین
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جهانی دوم  خاطر است که هنوز جنگاند. بدینشده زرادخانه اتمی
قاره روی زمین در گیر جنگ دائمی در اشکال  5پایان نپذیرفته، 

 . هستند مختلف آن
بشری از رشد محروم هستند. در نتیجه، نیرو  . اکثریت بزرگ جامعه7.7

برند رشد کوچکی که گمان می برند. اقلیتبکار می گریرا در ویران
است که بزرگ و متمرکز  خاطر که نه آنها که قدرتکنند، بدینمی
برند و خود نیز قربانی آن شود، خشونتی بیشتر از آن اکثریت بکار میمی
 شوند. می

پردازد. است که می گری را طبیعت. بیشترین بهای خشونت7.8
مانند. های آنهابالاجرا میشوند اما مصوبهها از پی هم برپا میکنفرانس

هم بود. هرگاه  2015واپسین آنها کنفرانس جهانی پاریس در دسامبر 
مصوبات این کنفرانس بعمل درآیند، هنوز توانا به پایان بخشیدن به 

 ،که رئیس جمهوری جدید امریکایناال ا. ندشوطبیعت نمی تخریب
 کند!را اجرا نمینآگوید آقای ترامپ می

و آبادانی  بطور روز افزون از چرخه رشد انسان . نیروهای محرکه7.9
 شوند:خارج می طبیعت

 
در همه کشورهای  بر نیروهای محرکه هاملیماوراء سلطه پویائی. 8

در  انسانهای روز زمین که به بندگی قدرت جهان و بردولتها و بر زندگی
 :گویند، همین استآیند. جهانی شدنی که از آن فراوان سخن میمی

برای رفع  ها که بطور روزافزون از خدمت تولیدسرمایه. مغزها و 8.1
ها و مواد هستند. کارمایه هاملیشوند، در مهار ماوراءنیازها خارج می

 هاملی، در ید ماوراءهای راهنماو... و اندیشه و فن و دانش اولیه
 هستند. و

که نظام  ها و برجا نگذاشتن جز یک بدیل. تصدی حذف بدیل8.2
 و بنیادهای دستیار آنها است. و  هاملیاست، با ماوراء داریسرمایه
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در سطح کشورها و در سطح جهان در ید  توزیع نیروهای محرکه. 8.3
اند که بیرون از فرومانده مناطقی شده هایاست. منطقه هاملیماوراء
 . وواقعند هاملیهای ایجاد شده توسط ماوراءبندیشبکه

در سطح جهان و رویاروکردن انسان با  زندگی. یکنواخت کردن 8.4
 است. در نتیجه،  هاملینیز دست ساخت ماوراء طبیعت

کشی از انسان و محیط . تصدی جهانی کردن سازماندهی بهره8.5
های اجتماعی کشورها و ها است. در رأس هرمهم با ماوراء ملی زیست

 هستند. بنابراین،  هاملیدر سطح هرم اجتماعی جهانی، ماوراء
. در پی بسط در سطح جهان، بسط در فضا و زمان بمعنای متعین 8.6

 وت. اس هاملی، نیز در تصدی ماوراءکردن آینده
ها و بازارها و ای جهانی از کارفرمائی. تصدی پدیدآوردن سامانه8.7

است. در این سامانه،  هاملیبا ماوراء دولتها و دیگر بنیادهای اجتماعی
 و نیروهای محرکه و وسیله انسان و طبیعت هاملیرهبری کننده ماوراء

خاطر است که میزان است. بدین و هدف تمرکز و بزرگ شدن قدرت
انسان و طبیعت را به خطر انداخته  زندگی نیروهای محرکه تخریب
 و است. 

 
 از مدار رشد انسان و دیگر نیروهای محرکه خارج شدن سرمایه پویائی. 9

ها بر نیروهای محرکه در مقیاس : تسلط ماوراء ملیو آبادانی طبیعت
شوند، برای آن نیست که این نیروها را در رشد می جهان تولید

است که ها و آبادانی کره زمین  بکار اندازند. برای آنآهنگ جامعههم
های اجتماعی هرمی شکل و نظام جهانی هرمی شکل را حفظ نظام

کنند. یکبار دیگر خاطر نشان کنیم که بکارافتادن نیروهای محرکه در 
، وقتی میسر است که آن نظام باز، بنابراین، هر نظام اجتماعی

پذیر بمعنای قابلیت بازهم بازتر شدن و به پذیر، باشد. تحولتحول
تر شدن، دو کارکرد مهم دارد: بکارفتادن نیروهای نزدیک خط عدالت

محرکه در رشد انسان و آبادانی طبیعت و افزایش توان اعضای 
پذیر بر تولید نیروهای محرکه.  اما باز و تحول جامعه خودانگیخته
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محل شدن رأس دهد: بیکار مهم دیگر نیز انجام می وشدن جامعه، د
از  صاحب امتیازی که نیروهای محرکه را در خود متمرکز و در قدرت

برداشتن  قدرت و جانشین کردن کند؛ در نتیجه، از میان خود بیگانه می
رو، قشرهای فوقانی هرم اجتماعی نیروهای محرکه را آن با حق. از این

 دارید. شیوه جدیدی که سرمایهنکنو خنثی می تخریب
ای که از چرخه رشد انسان است، استفاده از نیروهای محرکهدرکارآورده

 کشی است:کند، در افزایش میزان بهرهارج میو آبادانی طبیعت خ
بازار »و بکارانداختن آنها در  ها از چرخه تولید. بیرون بردن سرمایه9.1

 «:    های مشتقفرآورده
برابر شده و به  7معامالت در این بازار  2009تا  1999در فاصله ●

 رسیده است.میلیارد دالر  600000
اقتصادی سبب کاهش معامالت در این بازار شد. باوجود این،  بحران● 

داشت: در  2008به همان سطح بازگشت که در سال  2013در سال 
هزار  693000ها به ، ارزش پولی ثبت شده این معامله2013سال 

کل جهان در این  خالصنا برابر تولید 10است که میلیارد دالر رسیده
سال پیش از آن، یعنی در  15(.  2013دسامبر  17سال است )لوموند 

برابر تولید ناخالص کل جهان بودند. لوموند  3ها ، این معامله1998
است: باوجود بحران و بزرگی خطر، بانکها تغییری در روش کار نوشته

 اند.  وخود نداده
در افزایش است.  جهان امروز، میزان بیکاری یهاجامعه. در همه 9.2

در کاهش  بمثابه شهروند حقوقمند حال، میزان رشد انساندر همان
 است. و

 های مسلطجامعه هب های زیر سلطهاز جامعه . جریان استعدادها9.3
ها نیز، استعدادها همه در چرخه رشد روز افزون است. اما در این جامعه

 شوند. وفعال نمی و آبادانی طبیعت انسان
نه برای رفع  برداری از منابع طبیعت. در همه جهان، بخاطر بهره9.4

 و مصرف و آبادانی طبیعت، بلکه بخاطر تولید نیازهای واقعی انسان
 ، این منابع در کاهش هستند. و انبوه
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در  و دیگر نیروهای محرکه و فن . در همه جهان، سهم دانش9.5
بکار  شود و در حقیقت، در رابطه قواخوانده می ترکیبی که قدرت

دارد، بیشتر رود و روابط عمودی و افقی قوا را استوار نگاه میمی
و بیشتر به  تر خودانگیختهها کماست که انسانشود. نتیجه اینمی

 کنند:می دستور زندگی
 

 در همه جا، بمعنای کاهش استقالل دستوری شدن زندگی پویائی. 10
او در گزینش نوع تصمیم: با توجه به  انسان در گرفتن تصمیم و آزادی

، بر اصل انتخاب های برخوردار از دموکراسیاین واقعیت که در جامعه
شود و حسابش از حساب استقالل جدا است، تعریف می آزادی به قدرت

 دیبنبندی اجتماعی با گروهمیان فرد با فرد و گروه های قوارابطه
کنند. نه تنها فرد را تعیین می« آزادی»اجتماعی هستند که محدوده 

را  اکثریت بزرگ شهروندان« آزادی»محدوده  نابرابریها پویائی
دتر شدن قلمرو آویز، سبب محدوکند، بلکه فراوان دستمحدود می

یکی از این « مبارزه با خطر تروریسم»شوند. فرد می« آزادی»
 آویزها است. دست

است  و آزادی بمثابه استقالل در حقیقت، این گستره خودانگیختگی     
ها در همه بعدهای سیاسی و اقتصادی و رود و انسانکه از یادها می

خود،  خویش و نیز در رابطه با محیط زیست اجتماعی و فرهنگی زندگی
ساالری، همدست با کند. به سخن روشن، سرمایهدستوری زندگی می

بعد زندگی انسان را تحت اوامر و نواهی  ارهای دیگر هر چهسالری
و تنظیم روزمره  به زندگی در روابط قوا آورد. اعتیادخویش در می

نوع جدید خو  فراگیر را به زندگی در استبداد نسان، افعالیتها با قدرت
حد که او این زندگی را اگر نه کمال مطلوب، مطلوب دهد. بدانمی
های ثروتمند نیز گرفتار های جوان جامعهکه نسلانگارد. طرفه اینمی

این بیم هستند که مبادا نتوانند چون نسل پدر و مادرهای خود زندگی 
 کنند.
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که وضع و اجرا  ییهاجدید، قانون در جریان فراگیر شدن استبداد     
 گردانند:تر میرا بازهم دستوری شوند، زندگیمی

ها وضع و اجرا در همه جامعه« هاآزادی». قوانین محدود کننده 10.1
 شوند. ومی

ها، کارها دستوری هستند، بلکه قوانین . نه تنها در کارفرمائی10.2
 با کارفرما را با رابطه کارگر با قدرت ه کارگران حقوقمند، رابطکار

 کنند. و جانشین می سرمایه
، بیش از پیش، یک طرفه . رابطه انسان با بنیادهای جامعه10.3

بیشتر از گذشته تحت اوامر و نواهی بنیادهای  گردد: شهروندانمی
 شود:است و میچنین شده گیرند. رابطه انسان و بنیادقرار می اجتماعی

هدف. یعنی تصمیم گیرنده بنیاد و تعیین کننده هدف  ←انسان  ↔بنیاد
 رو،نیز بنیاد و وسیله انسان است. از این

 
بردگی انسان یا شئی شدن انسان و ناچیز شدنش در وسیله،  پویائی. 11

خاطر که انسان ساالر. بدین اقتصادی سرمایه – در نظام اجتماعی
نیروی  ، جزدهد و در برابر قدرترا از دست می سعی خود مالکیت بر

که رابطه . توضیح اینیدآدر میبندگی  به ،نیست و با فروش خود کار
)=  )= حق انسان بر سعی خویش( با مالکیت خصوصی مالکیت شخصی

شود. کار انسان به مالکیت خصوصی رابطه قدرت با شئی( واژگون می
ها مالکیت شخصی بر آید. بهمان نسبت که انسانساالران در میسرمایه

قابل خرید و فروش « نیروی کار»دهند، به کار خویش را از دست می
ند. کهای کار خود همانندی پیدا میشوند. انسان با فرآوردهبدل می

آید که خود ای در میبیشتر از این، انسان به بردگی نیروهای محرکه
شرکت  یدر ترکیب کند. البته وقتی این نیروهای محرکهمی تولید

 بمانند. ها در روابط قواروند تا انسانکنند که بکار میمی
با مالکیت  پویائی شئی شدن تنها رابطه میان مالکیت شخصی     

را از خود  نسانکننده نیز ا کند، بعنوان مصرفرا وارونه نمی خصوصی
مبثابه نیرو و کند می تولید وشود می« نیروی کار»کند: بیگانه می
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تا تجدید بگردد. و هنوز، باید تا و باید مصرف کند شود مصرف می
تواند بیشتر مصرف کند تا که کار خود را از دست ندهد. باید مصرف می

 !بهتر کندخویش را کند تا موقعیت و منزلت اجتماعی 
کننده شدن به پایان  و مصرف« نیروی کار»جریان شئی شدن با        
 رسد:نمی

حال، فرد شدن، بمثابه یک واحد شکل گردانی و، در همان. هم11.1
و نگرش  کران معنویتکاال. به سخن دیگر، از یادبردن  مسابقه در بی

 در خود بمثابه کاالی قابل عرضه با این و آن کمیت و کیفیت.  و 
معنوی و  ↔و بسته شدن مدار باز مادی  شدن عقل . قدرتمدار11.2

توجیه مادی، بنابراین، آلت  ↔مادی  زندانی شدن عقل در مدار بسته
  شدن انسان گشتن؛ شئی 

بر( را بمثابه هدف  منفعت  )= قدرت های قوا. فراگیر شدن رابطه11.3
 ؛کندمیبمثابه هدف و روش  جانشین حقوق

نیروی »و فن جوئی با هدف باالبردن ارزش انسان بمثابه  . علم11.4
بازهم بیشتر  ، بقصد استثمارانسان بر طبیعت و کامل کردن سلطه« کار
 آن؛

گاهانه یا ناخودآگاهانه؛ .  بی11.5  تفاوتی ناشی از خود شئی انگاری آ
همانی های هستی.  اینشئی شدگی بر انسان و همه پدیده . سلطه11.6

که خود خداانگاری صورتی از  – قائل شدن میان خود با قدرت
یکی از صور سلطه شئی شدگی بر انسان بمثابه  –است صورتهای آن

است. چرا که انسان در بند شئی شدگی، در خود  موجود حقوقمند
 نگرد. در نتیجه، بمثابه آلت فعل قدرت می

بمثابه  طبیعت ازان و به خود بمثابه انس . غافل شدن از  وجدان11.7
خویش. بدرآمدن و یا بدرنیامدن از این غفلت، یکی از دو  محیط زیست

بمثابه بازیافتن خویش بمثابه  ، بنابراین، انقالبپویائی مرگ و یا زندگی
 محور به نظام اجتماعی حقوق قدرت و تغییر نظام اجتماعی حقوقمند

، پویائی شئی زیر سلطه – گرآورد. ماندن در نظام سلطهرا ببار می محور
 کند:های زیر سرباز میپویائی به پویائیآورد و این شدن ببار می
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مادی، بدین معنی که انسان  ↔مادی  نیازها در مدار بسته پویائی. 12

کند بلکه تنظیم نیست که در جریان رشد، نیازهای خود را نو به نو می
زاید که از آن جمله است، است که نیازهای مجازی می رابطه با قدرت

کند. انسانی که نخواهد این را تحمیل می انبوه انبوه که مصرف تولید
تحمیل را بپذیرد، از آنجا که زندانی مدار بسته تولید و مصرف است، 

های گرفتار تولید و مصرف رو است که در جامعهشود. از اینمی بیکار
، جبری است که «خواهی بیکار نشوی مصرف کناگر می» انبوه، جبرِ

، بر سر برانگیختن مردم اند. سازمانهای سیاسیهمگان بدان تن داده
 .کنندبه مصرف، با یکدیگر رقابت نیز می

 باوجود این، برهم افزوده شدن نیازها، تنها بخاطر ترس از بیکاری       
نیست. عمده بخاطر برآوردن نیازهای  و برانگیخته شدن به مصرف

هائی است که باید خرید و مصرف معنوی از رهگذر کاالها و خدمت
 و دوست داشته شدن حقی از حقوق کرد. برای مثال، دوست داشتن

شود که مادی، کاالئی می ↔مادی  است. اما در مدار بسته انسان معنوی
شود که برقرار کردن و دوام بخشیدن بدان، ای میباید خرید. رابطه

نیز در  خاطر که دوستیها است. بدیننیازمند مبادله کاالها و خدمت
 نیازها به دست قدرت شود، اختیار تولیداز خود بیگانه می رابطه قوا

افزاید تا مگر نیاز بر نیاز می داریافتد. از این رهگذر است که سرمایهمی
برداری بیش از پیش را ناگزیر کند. اما مصرف انبوه، بهره مصرف انبوه

خور کردن و پیش نآ آلوده کردن، بنابراین، فقیر و از منابع طبیعت
 کند:را ناگزیر میینده انسان و طبیعت کردن آو از پیش متعینمنابع 

 
 و از پیش متعین کردن آینده که جامعه پیشخور کردن آینده پویائی. 13

است. هم اکنون، حتی در اقتصادهای توانا به قربانی اول آن زیر سلطه
 تر از یک سال مصرفانبوه، تولید یک سال در زمانی کوتاه تولید

وضع بسیار بدتر است. پیشخور کردن  های زیر سلطهشود. در جامعهمی
تغییر  ده وارث وضعیتی بگردند که توانائیهای آینشود که نسلسبب می
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به  خور کردن تحمیل جبربه سخن دیگر، پیش .آن را نداشته باشند
 کند:است. زیرا آینده را، پیشاپیش، متعین می نسلهای آینده و طبیعت

 های اقتصادی، بر. زمانی که از رهگذر مطالعه وضعیت13.1
خورکردن و از پیش متعین کردن واقف شدم، در اقتصادها، سخن پیش

وفور بمیان بود. اما اینک، بیشتر پیشخورکردن است که  از اقتصاد
تر به از پیش متعین کردن آینده پرداخته شود و کماندازه گرفته می

شخیص چهار تشود زیرا مطالعه برای تر پرداخته میشود. کممی
و به پایان رسیدن منابع  شود: آلودگی محیط زیستضعیت ناگزیر میو

انسانی  جامعه و زندگی داریو فرجام کار نظام سرمایه موجود در طبیعت
 در آینده از پیش متعین شده. و

خورکردن و از پیش متعین کردن جهان را گرفتار پیش. پویائی 13.2
« رشد اقتصادی»و نیز  جبر « داریسرمایه شیوه تولید» جبر

توانستند اقتصادهای تولید محوری های بسیاری میاست. جامعهکرده
. اما این دو جبر آنها را دانی طبیعتو آبا بیابند در خدمت رشد انسان

است. شدت پیشخورکردن محور کرده گرفتار جبر اقتصادهای مصرف
بسیار  بیشتر است.  موقعیت زیرسلطه در در اقتصادهای مصرف محورِ

رانت »افزایش جمعیت و کمی تولید از سوئی و به حداکثر رسیدن 
در اقتصادهای مصرف محور، از سوی دیگر، دو عامل مهم از « قدرت

عوامل شدت روزافزون پیشخورکردن و شتاب از پیش متعین گرداندن 
 آینده هستند. و

سالم و کمبود مواد غذائی  . کمبود آب و کمیاب شدن محیط زیست13.3
ها که همچنان برخود نیرو، همراه با نابرابری و افزایش میزان مصرف

، تضادهای و در سطح جامعه جهانی افزایند، در سطح هر جامعهمی
های اجتماعی و دهند. لذا، تغییر نظاممخاصمت آمیز را افزایش می

حل راه»و یا  اجتماعی تغییر نظام جامعه جهانی بر میزان عدالت
)بکاربردن بمب اتمی برای از میان برداشتن مازاد « وحشی لیبرالیسم

ناپذیر کار  هستند که بکاربردن یکی از آن دو اجتنابجمعیت(، دو راه
 دهند چرائی و چونی انقالبهای زیر توضیح میپویائی .شود. می
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های اجتماعی  بر میزان عدالت اجتماعی و یا تسلیم بمعنای تغییر نظام
 فراگیر را:  خشونت  شدن به جبر

 
بدین معنی که دو زمان درازمدت و بسا  کوتاه شدن زمان پویائی. 14

کنند. زمان اندیشه و میان مدت در تنظیم فعالیتها کمتر نقش پیدا می
، کوتاه مدت، هم زده های استبدادعمل، کوتاه مدت است. در جامعه

اقتصادی که جهان را فراگرفته است، از  دهد. بحراناکنون، معنی می
جمله، حاصل کوتاه شدن زمان فعالیتها و غفلت از پی آمدهای فعالیتها 

در حقیقت، ترس از آینده،   در درازمدت و بسا میان مدت است.
را  است وضعیت موجودهای اجتماعی را ناگزیر کردههای هرمرأس

در اختیار آنان، « روشنفکران»باورکنند و بباورانند.  وضعیت آرمانی
گرفتار وهم و را را بریدن از واقعیت و خویشتن « شهرگرائیآرمان»

های صنعتی کنند. تا بدانجا که در جامعه، تبلیغ میکردن خیال
است. هامید به آینده، جای به یأس و ترس از آینده سپرد« رفتهپیش»

که خود از این نظر عدول  نیز اعالم شد )فوکویاما زمانی پایان تاریخ
ها خود هستند که باید تغییر کرد(.  از یادبردن این واقعیت که انسان

در  به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت کنند تا تغییر بدهند و اعتیاد
 کند:تر میها را کوتاه و کوتاهشئی شدن، زمان فعالیت دفراگر
متحقق شدنی است، بکار  عمل به حقوق وقتی به یمن شهر . آرمان14.1

های کوتاه و میان و دراز مدت، در رابطه با آرمان آید که زمانآن می
 شهر، تشخیص و تعیین شوند. و

. اصل تغییر کن تا تغییر دهی جانشین اصل توانا به تغییر خود 14.2
 دد. ودهند، بگرتو را تغییر می هاتحول و یا نخبه نیستی جبر

در گرفتن  ، بمثابه استقاللمداوم بر خودانگیختگی . وجدان14.3
آن، زمان و مکان اندیشه عمل را گستره  در انتخاب تصمیم و آزادی

گستره، راهنمای تشخیص و تعیین زمان و کند. در ایننهایت میبی
 د. بشوواپسین   شهر مکان هر فعالیت مستقل و آزادی، آرمان
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ها  از سه واقعیت باال به قرار، غفلت جمهور انسانبدین     
است زمان و مکان ساالری و ساالریهای دیگر امکان دادهسرمایه
 ها تحمیل کنند:ای را به انساندوگانه

تمامی کره زمین و فضا و زمان در تصرف  هاملی. مکان عمل ماوراء14.4
حال، زمان عمل است. در هماندور از پیش متعین شده هایِآنها، آینده
ها کوتاه مدت و مکان ها و دیگر بنیادهای جامعهو دولت شهروندان

 آنها است.  عمل آنها، محدوده زندگی
سان، رها شدن از فراگرد کوتاه شدن زمان و تنگ شدن مکان بدین     

 های خودانگیختهرد که زمان و مکان به اختیار انسانعمل، نیاز به آن دا
درآیند و سه واقعیت باال راهبر آنان در تشخیص و تعیین زمان و مکان 

 است: عمل بگردند. و  این خود نیازمند تغییر اندیشه راهنما
 

ها(  یژو ایدئولو )دین های راهنمااندیشه از خود بیگانگی پویائی . 15
ها و اعتبار شدن دینکه در زمان ما کار را به بی در بیان قدرت

در  سازگار با رشد انسان ها کشانده و نبود اندیشه راهنمایایدئولوژی
 .استتر کردهبر انسان را بیشتر و کاهنده قدرت ، سلطهو آزادی استقالل

را، حتی اگر بیان استقالل و  فراگرد از خود بیگانه شدن اندیشه راهنما
ام. قسمتی از آن کار را در باشد، در کار دیگری توضیح داده آزادی

 آورم:جا میاین
ای از اصول همگانی حاکم بر اصول را مجموعه هرگاه اندیشه راهنما    

قتصادی و اجتماعی و فرهنگی، راهنما در هریک از بعدهای سیاسی و ا
 ↔داشتن مدار مادی و روشهای باز نگاه و دربرگیرنده حقوق همه حق،

بدانیم که راهنمای انسان در اندیشیدن و سخن گفتن و عمل  معنوی
و نه  نه بمثابه ترکیبی از زور با نیروهای محرکه کردن است، قدرت

کند، وجود پیدا ای که، در آن، این ترکیب کاربرد پیدا میبمثابه رابطه
برد، انسان جامع کند. انسانی که این اندیشه راهنما را بکار مینمی

کند. را عمل به حقوق می است که زندگی هاو فضل استعدادها
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کند، بکار هدف و شهری که این اندیشه راهنما پیشنهاد میآرمان
 آید.  گزینی اندیشه و عمل دارنده آن  میجهت

جانشین  را با قدرت ها در رابطه با خود و با یکدیگر، حقوقاما انسان     
کنند. جانشین شدن قدرت، انطباق پندار و گفتار و کردار را با می

خوانیم، نا می و آزادی را بیان استقاللاندیشه راهنمائی که اینک آن
انه کنند و یا را از خود بیگ کند. الجرم، یا باید اندیشه راهنماممکن می

جانشین کنند. هریک از این دو کار، با یک فریب  را با بیان قدرتآن
شود: چون این اندیشه راهنما است که مالک قدرت بزرگ ممکن می

توان قدرت را برای رسیدن به هدف خوبی بکاربرد که بر است، پس می
که بمحض برقرار شدن کنیم. غافل از اینوفق آن اندیشه تعیین می

 ایش قدرت، این اندیشه راهنما است که به مالکیت قدرتو پید رابطه قوا
توجیه  تواند بکارآید و قدرت تنها با از خود بیگانه کردنش، میدر می
 شود. برد. راست بخواهی، اندیشه راهنما هرگز مالک قدرت نمیخود 

درآمد، به تدریج، از  مالکیت قدرتکه به ، پس از ایناندیشه راهنما      
گرهای قدرت پر خالی و از تکالیف قدرت فرموده و نیز توجیه حقوق

توجیه را  شود و توانائیشود. باوجود این، بطور روزافزون، خالی میمی
دهد. زمان خالی شدن اندیشه راهنما، زمان مرگ آن و نیز از دست می

 مرگ قدرت از خود بیگانه ساز آن است. از خود بیگانه شدن مارکسیسم
در ایام  دنشخالی شو از آن تا  در استالینیسم و لنینیسم در لینینیسم

و نیز از خود  در روسیه« سوسیالیستی شوروی»رژیم انحطاط و انحالل 
هستند و  در مالکیت قدرتکه که مردند و ادیانی  بیگانه شدن ادیان

هائی شود از این مالکیت رها شوند و نیز ایدئولوژیادیانی که کوشش می
از های ها و مرامدینکه در غرب ساخته شدند، کم شمار از پر شمار 

 خودبیگانه توسط قدرت هستند.
  

« ارزشها»)زبان قدرت و عالمتها و  قدرت رشد ضد فرهنگ پویائی. 16
ها و ها و رسمها و عرف و عادتها = سنتو  غیر عقالنی« هنرها»و 

 های نیروهای محرکهای از زور دارند و انواع ترکیبمایهها که بنخرافه
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ها و همه فرآورده کاربرد دارند و های قوابا قدرت = زور که در رابطه
گر که بکار متمرکز و بزرگ شدن قدرت و تقدیر های ویرانخدمت

گیرند( و جانشین آیند و بنوبه خود، از قدرت مایه میسازشدنش می
و دیگر عناصر  و هنر و فن دانش )زبان آزادی و تولید فرهنگ آزادی

و  و استعدادها و آزادی فرهنگی که برخورداری انسان را از استقالل
را بطور روزافزون، ضدحیات کند( شدنش، آن، میسر میشذاتی حقوق

 کند. می
را  قابلیت زندگیبه فرهنگ، اندازه  درحقیقت، نسبت ضد فرهنگ     

، و آزادی بر فرهنگ استقالل دهد: فزونی ضد فرهنگ قدرتبدست می
است. این پویائی زندگی پیشی گرفته ازاست که پویائی مرگ گویای آن

 کنند:های زیر گزارش میگرفتن را واقعیتپیشی
 . و. آلودگی روز افزون محیط زیست16.1
 آنها. و  و جامعه شهروندان . کم شدن میزان خودانگیختگی16.2
، ، بنابراین، فراگیر شدن رابطه قواشدنِ قدرت. جانشین حق 16.3

 بنابراین، تنظیم رابطه با قدرت. و  
ای که، در آن، انسان کران ممکن در مدار بسته. ناچیز شدن بی16.4

شود که، با کند و برآن میرا توانا باور می خود را ناتوان و قدرت
 ها را بروی خود باز کند. بنابراین،ممکن ، درِ«تحصیل قدرت»

در «. مبارزه بر سر قدرت»و بسا لذت بردن از  . باور به قدرت16.5
قدرت و امید به برآوردن  از رهائی از جبر واقع، باور به ناامیدی

 و . «داشتن قدرت» های خود به یمنتمنی
گر. و های ویرانها و خدمتآوردهفر . بیشتر شدن تولید16.6

 های زیر:پویائی
 

انزوای روز افزون انسان بخاطر گسستن پیوندهای  پویائی. 17
که در همراه است. توضیح این هویت اجتماعی. این انزوا با بحران

ها را انسان ، قدرتزیر سلطه –گر ، رابطه سلطهرابطه قوا مدار بسته
و، بطور عام،  و آزادی کند. تعریف استقاللمحدود کننده یکدیگر می
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کند. غافل از راهنما را با فردگرائی سازگار میحق به قدرت، اندیشه
ها با یکدیگر، امکان بزرگ و متمرکز شدن که مرز پیداکردن انساناین

از رهگذر بکار رفتن ترکیب  قدرت را، بخاطر افزایش امکان تخریب
کند. از یادنبریم ، روز افزون میهای قوابا زور در رابطه نیروهای محرکه

شود که در این رابطه، در که قدرت از رابطه قوا و ترکیبی حاصل می
سان، جریان فرد شدن، جریان تنها شدن در . بدینرودتخریب، بکار می

 برابر قدرت، بنابراین، منزوی و تخریب شدن است:
که رابطه . تنها شدن نخست در رابطه انسان با هستی. توضیح این17.1

و  و دانائی و... و حق مطلق، رابطه قوا ، توانائیبا خدا، هستی محض
کند. پس انسان با محل میترکیبی که در این رابطه کاربرد دارد را بی

کامل )= اینهمانی با هستی در  هستی دوست و لذا، از خودانگیختگی
. بنابراین مقام تصمیم و اینهمانی با هستی در مقام خلق( برخوردار است

آید و خویشتن را در نمی که او با هستی دوست است، به زندان رابطه قوا
 داند و هست.با همگان دوست می

را با  رابطه با هستی محض ءِتوانند خالگراها پنداشتند که میماده     
رابطه انسان با خود پر کنند: خلوت با خویش و سخن گفتن با خود یعنی 

که که فرد تنها نیست. باخودش دوست و معاشر است. غافل از ایناین
قطع رابطه با خدا، هستی محض، در جا، محروم کردن خویش از 

است. زیرا خدا نیست، یعنی تعین هست و تعین هست  و آزادی استقالل
یعنی مرز هست. مرز هست یعنی هرکس با خویشتنی که در او است نیز 

سان، انزوای کامل، رابطه برقرارکردن با خود با مرز دارد. بدین
 خود. و با خود، بنابراین تخریب شود: رابطه قوامی پادرمیانی قدرت

کند. او را از ها رها میرا از محدودکننده . با خدا شدن، عقل17.2
همانی با عقل این کند. چون استقاللها برخوردار میکران ممکنبی

او اینهمانی با هستی در مقام خلق است، پس عقل  هستی و آزادی
آورد. جریان منزوی شدن، جریان اندیشیدن را بدست میتوانائی تمامی

است. انزوای دیگری جز این انزوا وجود ندارد. در  تنها شدن با قدرت
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دهد و، سرانجام، را از دست می خلق این جریان است که عقل توانائی
 گردد. در حقیقت،عقیم می

گرداند، احساسی فرد را یکی در برابر همه می که قدرتبنابر این. 17.3
احساس »را، کند که انسان خود آنآورد و تشدید میرا در فرد پدید می

 خواند. ومی« کنمتنهائی می
کند و را هم عامل انزوای انسان می و مصرف تولید داری. سرمایه17.4

گردد. سبب تسلیم شدن به انزوا و تسکین یافتن به تولید و مصرف می
 در حقیقت،

و بکاربردن آن  ، انسان در ماشین تحصیل قدرت. در روابط قوا17.5
شود و در فراگر تحصیل و بکاربردن قدرت، انزوای خویش را ناچیز می

دهد. بزرگ شدن را افزایش مید خو گریروزافزون و اندازه ویران
 سازند:ها میآورد، بحرانها که پدید میو مسئله میزان تخریب

 
در رشد: در  جلد اول  شدنِ قدرت جانشین انسان و طبیعت پویائی. 18

 فراگرد اسطوره -یابدکه جلد سومی نیز می - از دو جلد کتاب رشد
شدن رشد و شکسته شدن این اسطوره و چرائی نفی رشد از سوی صاحب 

، به تفصیل، و آزادی نظران و سرانجام پیشنهاد رشد بر دو پایه استقالل
« رشد بحران»شود که جا، خاطر نشان میاند. در اینتشریح شده

است. در حقیقت، رشد قدرت، یعنی  فرآورده بزرگ شدن ابعاد تخریب
و  بزرگ و متمرکز شدن و افزودن بر میزان تخریب. تخریب منابع

 و مصرف تولید و تخریب انسانِ دربند مدار بسته تخریب محیط زیست
اند، گیری رشد در کارآوردهکه مالکهای جدید برای اندازه. با آنانبوه

 اما همچنان،
سنجند. در این سنجش، فقری را که . رشد را به میزان ثروت می18.1

 آورند. در حقیقت، بخش بزرگی از جامعهکنند، به حساب نمیایجاد می
گیرد که وقتی شدت می شوند. بحرانفقیر می انسانی و نیز طبیعت

 پویائیگردد. در شود، بیشتر میایجاد می ثروتیکه فقرازمیزان میزان
 گردم. در نتیجه،، به این مهم باز میهابحران
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نیست. در  زیر سلطه حاال دیگر خاص جامعه . از رشد ماندگی18.2
های از رشد مانده های از رشد مانده و جمعیتجای جهان، منطقههمه

شود، است و میاند. اما آن از رشد ماندگی که همگانی شدهوجود یافته
 است: این از رشدماندگی

شود، دیگر نه بعنوان ناچیز می بنابراین که انسان در نیروی کار. 18.3
که بمثابه، یکی از استعدادها  هاو فضل ای از استعدادهامجموعه

 کند. و )تخصص( کار پیدا می
 کننده که مصرف بشری دیگر نه تولید . بخش بزرگی از جامعه18.4

کننده ترکیب این دو با هم بیشتر مصرفشوند، آنو فن می کننده علم
 روند. وبکار می زیر سلطه – ای که در روابط مسلطنیروهای محرکه

رابطه  را مدار بسته شود مدار زندگی. و آنچه رشد خوانده می18.5
این مدار را دائمی  کند و از راه حذف بدیلمی زیر سلطه –گر سلطه

 گرداند. در نتیجه،می
 

 معنوی دیگر حقوق غفلت از نشاط و شادی و امید و توانائی پویائی. 19
انگاشتن. توضیح  های قدرتحیات انسان و این حقوق را فرآورده

که در جریان از خود بیگانه شدن، انسان برای قدرت اصالت قائل این
پندارد اگر قدرت نداشته باشد، ناتوان، بنابراین ناامید و شود و میمی

به اکثریت بزرگ کم  های قدرتنشاط و شادی است. بیان محروم از
دهند، های اجتماعی را تشکیل میدرآمد که قاعده هرمدرآمد و بی

در دایره قدرت، واقعیت پیدا  ای جز زندگیباورانند که زندگیمی
کند. و در این دایره، توانائی و نشاط و شادی و امید هرکس به اندازه نمی

 است:رقابت بر سر قدرت است. و حقیقت جز این موفقیت او در
، ، از جمله حقوق معنویخود فرآورده غفلت از حقوق . قدرت19.1

ها از حقوق انسان اگراست. چراکه  نشاط و شادی و امید و توانائی
با زور جانشین  را با رابطه زور شدند، رابطه حق با حقخویش غافل نمی

 است که این هاکردند. غفلت دوم انساننمی
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 آورد قدرت. حقوقی که ذاتی حیات خود آنها است را ره19.2
برند که هرگاه قدرتمند بگردند، یعنی در روابط انگارند و گمان میمی
شوند. آوردهای شیرین از آن آنها میبجویند، این ره ، موقعیت مسلطقوا

 غافل از این که
رود، از ویران و ترکیبی که در این رابطه بکار می رابطه قوا . قدرت19.3

کردن از یاد برنده  آید. ویران شدن و ویرانکردن پدید میشدن و ویران
به  رو است که قدرتمداراناست. از این نشاط و شادی و امید و توانائی

ی حیات مانند که چون از نشاط و شادی و امید و توانائی ذاتمعتادانی می
، کنند، از رهگذر تخریبخویش غافل هستند و حیات خویش را تباه می

شوند. درپی یافتن نشاط و شادی و امید و توانائی مصنوعی و زودگذر می
به زورگفتن و تخریب آنها را کشان کشان به آستان مرگ  پویائی اعتیاد

 گرها از آنها رنجورتر هستند.  غافلند که سلطه هابرد. زیر سلطهمی
 

و تنگ شدن دایره امکان و کاهش شمار  ذف بدیلح پویائی. 20
و اعتیادها و جنایتهای سازمان  و کزکردگی و ناامیدی ها و بیکاریممکن

و هم در  هم در سطح هر جامعه ها. حذف بدیلیافته و دیگر نابسامانی
گیرد و عوارض ناشی از آن نیز، در هر دو انجام می سطح جامعه جهانی

 کنند:سطح، بروز می
گیرنده تغییر نظام برعهده بمثابه نیروی مخالف منفی . بدیل20.1

با  از بسته یا نیمه بسته به باز از راه جانشین کردن رابطه قوا اجتماعی
سو، نخست قوت گرفت. دوم جهانی بدین ، از جنگرابطه حق با حق

ها بر سو، رو به ضعف نهاد. موجاما از دو دهه پایانی این قرن بدین
 خوابند. وخیزند اما فرو میمی

و اتصال آنها  مدنی از جامعه های سیاسیبنیاد. فراگرد جدا شدن 20.2
، های مدنیاست. در نتیجه، جامعه، فراگردی جهانی گشتهبه دولت

 شوند. واند و میپذیر شدهتر فعال و بیشتر فعلکم
خویش است، بیش از پیش  پدیدآوردن بدیل . رشد که توانائی20.3

خود شدن، هم در سطح یک انسان و هم در  است. بدیلناممکن گشته
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، از خود بیگانه ها، در باالرفتن از سلسله مراتب اجتماعیسطح جامعه
 است. در نتیجه،شده

شوند، توسط پدیدار می هائی که در سطح این و آن جامعه. بدیل20.4
شوند که محوری حذف می قدرت هایمجموعه بهم پیوسته سامانه

اند. در سطح هر کشور و جهان پدیدشان آورده زیر سلطه – رابطه مسلط
و چگونگی حذف شدن جامعه الگو/بدیلی که  ایران نمونه انقالب

 ساختنش هدف آن انقالب بود. لذا،
، در قدرت گشتنِ و دیگر حقوق و آزادی . با جانشین استقالل20.5

با هدف  ، پیدایش بدیلجهانی ها و در سطح جامعهسطح جامعه
ها بس مشکل ، در سطح جامعهدر استقالل و آزادی بازیافت زندگی

است. با این وجود، در سطح جهان، میل به تغییر بیشتر گشته
است. هرگاه این میل اراده تغییر را پدید آورد، در سطح شده

تر هستند، امکان سست زیر سلطه – های مسلطرابطههائی که جامعه
و وارد شدنش به عمل و موفقیتش در عمل بیشتر  پیدایش و رشد بدیل

بگردد.  اندیشه راهنما است. بدیهی است اگر بیان استقالل و آزادیشده
 و 

ها و آسیب میزان افزایش از تغییر و . میزان افزایش ناامیدی20.6
به  مدنی جامعه د با توانائیننسبت مستقیم دار های اجتماعینابسامانی

را هدف  حقوقمند بمثابه نیروی جانشینی که زندگی پدیدآوردن بدیل
که، در آن، را برنامه کار خود کند بشناسد و نظامی اجتماعی بازی 

رو، در شوند. از اینمند میحقوق های شهروندانها رابطهرابطه
ها ، آسیبگرددتر میهائی که این توانائی جامعه مدنی کم و کمجامعه

ها . این پویائی و پویائیشوندمیهای اجتماعی در افزایش و نابسامانی
 آورند:را پدید می هاپویائی بحراندیگر 

 
در بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و  هابحران پویائی. 21

 ها و در سطح جهان: در حقیقت، رابطه مسلطفرهنگی در سطح جامعه
ساز است. زیرا بقای آن در گرو بیرون بردن بخشی  بحران زیر سلطه –
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 و آبادانی طبیعت از چرخه رشد انسان روزافزون از نیروهای محرکه
، نیروهای محرکه و هم در جامعه زیر سلطه مسلط است. هم در جامعه

چرخه نظام  را باید از این چرخه بیرون برد. زیرا بکارافتادنشان در این
کند. بازشدن ناگزیر از تحول در جهت بازتر شدن میرا  اجتماعی

زیر  –نظامهای اجتماعی در رابطه، سبب بیرون رفتن از رابطه مسلط 
شوند گردد. اما افزایش جمعیت و نیازها که برهم افزوده میمی سلطه

را و نیز آبادانی طبیعت، بکار افتادن نیروهای محرکه در چرخه رشد 
بحران ساز  نیروهای محرکه رو، تخریب. از اینکنندایجاب می

 ند از:های بزرگ عبارتشود. یکچند از بحرانمی
کند، زیادت مداوم تقاضا از آن پیروی می داریقانونی که سرمایه. 21.1

شود، یعنی وقتی بدان عمل نمی حتی . اما این قانون،بر عرضه است
زا است. هرگاه کمبود عرضه از  گیرد، بحرانعرضه بر تقاضا پیشی می

حدی بیشتر باشد، بحران اقتصادی )از جمله تورم( و اجتماعی )کاهش 
های اعتراضی( و ( و سیاسی )جنبشدرآمد اکثریت بزرگ جامعه

آورد. اما فرهنگی )ترسها که ترس از قحطی یکی از آنها است( پدید می
و رکود و... ببار  بحران ورشکستگیاگر عرضه از تقاضا بیشتر باشد، 

 آورد. ومی
و نیز کمبود نیروهای محرکه.  مازاد نیروهای محرکه . بحران21.2

کنند. اگر ممکن آنها حل می بحران مازاد نیروهای محرکه را با تخریب
شود. اما کمبود نیروهای اجتناب ناپذیر می نشد، تغییر  و بسا انقالب

یکی از عوارض  که بحران بیکاری محرکه، بحران از رشد ماندگی
 آورد. واست را پدید میآن

با زور برای پاسداری از  یروهای محرکه. نیاز روزافزون به ترکیب ن21.3
و تروریسم  بار )جنگ های خشونتکه بحران زیر سلطه – روابط مسلط

بیشتر( ببار  و ویرانی و مرگ و از رشدماندگی های نظامیو افزایش هزینه
 آورد.می

. برای مثال، افزایش . برهم خوردن تعادل میان نیروهای محرکه21.4
 و مواد اولیه و فن و دانش جمعیت وقتی نیروهای محرکه دیگر، سرمایه
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و دیگر  و واسط و...و مواد غذائی به اندازه وجود ندارند و دولت
 هستند. و   پذیر شدن نظام اجتماعیباز و تحول از مانع بنیادهای جامعه

ناشی از بیابان شدن سرزمین و تشدید کمبود آب و زمین  . بحران21.5
 آورد، بحران مهاجرتها که پدید میقابل کشت که یکی از بحران

 است. و 
و  های برخوردار از موقعیت مسلطهم در جامعه هویت . بحران21.6

 . در حال حاضر، در غرب، شکستن اسطورههای زیر سلطههم در جامعه
، های زیر سلطهو در جامعه ها پیشاروی قدرتو انزوای انسان رشد

فرهنگی موقعیت آمدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بخاطر پی
 ، این بحران رو بشدت است. وزیر سلطه

 و ناتوانی از یافتن بدیل رشد بخاطر شکستن اسطوره رشد . بحران21.7
 است. و آن که خود، از جمله، ناشی از بحران اندیشه راهنما

 های راهنمااز رهگذر به بن رسیدن اندیشه اندیشه راهنما . بحران21.8
و  ، اندیشه راهنمائی که بیان استقالل. بدون بیرون آمدن از مدار قدرت

ماند. اما نه تنها یافتن این اندیشه نیازمند باشد، نیافتنی می آزادی
رابطه با قدرت  حیات و رها شدن از مدار بسته ذاتی بازشناسی حقوق

انسان  ی شدن کهگشتن، بدیل است، بلکه بکاربردن آن نیز نیازمند بدیل
 است. و . توانا به بکاربردن بیان استقالل و آزادی و حقوقمند

 
 تخریب پویائدر زشتی بمثابهِ فرورده  زیبائی از خودبیگانگیپویائی . 22

 کهها دیگر. توضیح اینپویائیو 
را یک نواخت  محور زندگی قدرت اقتصادیِ – . نظام اجتماعی22.1

سازد. هر انسان کند. در این یک نواختی، الگوئی هم برای زیبائی میمی
یا هر فرآورده که با الگوی انسان و یا فرآورده زیبا خوانائی نداشته باشد، 

 شود. اما زشت انگاشته می
کار دیگر نیست.  ی ساختنو زشت ئیزیباالگوهای  . تنها کار قدرت22.2
زیبائی را به زشتی بدل  ودن وافزبر ویرانی را ویرانی ن آکند و ینیز م

 .  در نتیجه،کردن است
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ها، زشتیاز در دنیای پر  به زندگی شود و اعتیاد. زشتی فراگیر می22.3
کند. چراکه انسان از خود بیگانه، را بیشتر می اعتیاد به اطاعت از قدرت

 کند. نده زشتی تصور مینقدرت را زیباکننده زشت و پوشا
 

های باال و پویائی بیگانه شدن وجدانها فرآوردهِ از حقوق پویائی. 23
 های است:ن پویائیبنوبه خود دستیار آ

و علمی و اخالقی تغذیه  را سه وجدان تاریخی همگانی . وجدان23.1
به اطاعت از اوامر و  ، اعتیادزیر سلطه – کنند. اما در روابط مسلطمی

عمل را نه به حق که به  شود که وجدان اخالقی، سبب مینواهی قدرت
و فن و دیگر  و ترکیب علم قدرت بسنجد. و بخاطر اعتیاد به مصرف

نیز  رود، وجدان علمیبکار می با زور که در روابط قوا نیروهای محرکه
را خواستنی نیز شود. بسا آنقدرت می در مدار بسته گر زندگیتوجیه

 –و نفی گذشته  نمایاند. و بلحاظ انقطاع فرهنگی، بریدن از تاریخمی
، وجدان تاریخی تا بخواهی فقیر -است  زیر سلطه بیشتر ممیزه جامعه

عناصر از تر و خالی است که وجدان همگانی از حقوقشود. نتیجه آنمی
و دیگر  تالشی پویائیشود. می ترسازگار با زندگی در مدار بسته قدرت پر

تا بدانجا دهند. ها وجدان همگانی را در معرض تالشی قرار میپویائی
گسلند و جامعه فاقد وجدان همگانی و به های همبستگی میکه رشته

 شود. وهای بیگانه با یکدیگر، تجزیه میبندیگروه
را دارد.  . هر انسان و هر گروه انسانی نیز این چهار وجدان23.2

بیگانه شدن  های انسانی نیز گرفتار از حقوقها و گروهبنابراین، انسان
د. این از خود بیگانگی جریان فرد شدن نشوهای چهارگانه میوجدان

انگاری حقوق، توجیه فرد شدن از سوئی و کند. نسبیرا تشدید می
 از سوی دیگر است. چراکه نکرد خویشتن را تسلیم امر و نهی قدرت

است و  ها از حق نسبیبدون پذیرفتن این امر که برداشت انسان هم
مند مند نباشد، نیست تا نسبی باشد و حق هستیحقی که هستیگرنه، 

مطلق انگاری قدرت  ،در جا ،و هم نسبی انگاشتن حق نسبی نیست
خالء است و این خالء نزدیک به « حق نسبی»مگرنه بیرون  .شودمی
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حق  های قدرتخاطر نیست که بیانبدین کند؟ها را قدرت پر میانتبی
حق را مطلق شمردن و  ،سانبدین دانند؟را نیازمند حمایت قدرت می

آورد تا قدرت پر خالئی پدید نمی ،را نسبی دانستننآبرداشت خود از 
ها و نقد شدن آنها را اندیشه جریان آزادیکه جود این حق است کند. 

 کند. به یکدیگر و گذار از اختالف به اشتراک را ممکن می
شدن  و تکلیف بیگانه شدن، انبان مصلحت از عالئم بارز  از حقوق    

است. قائل شدن به نسبی بودن حق نه بخاطر عمل به  همگانی وجدان
است. فرموده حق که برای توجیه مصلحت یا تن دادن به تکلیف قدرت

گرا مصلحت و تکلیف از راه اتفاق نیست که تمامی نسبی انگاران حق،
 نیز هستند.  

پویائی مرگ و یا  ها را به تسلیم شدن به جبرهای باال، جامعهپویائی    
در  و برخاستن به جستجوی راه زندگی بازیافتن خودانگیختگی

 است و خواهد کرد:کرده رویارو، و آزادی استقالل
 

: در زندگی هایپویائیهای باال( با پویائی) مرگ هایپویائی. تقابل 24
 تخریب پویائیومرگ، بخصوص  های ویرانگریپویائیحال حاضر، 

  .غلبه دارند طبیعت و تخریب منابع انسان و مرگ محیط زیست
ای را تشکیل حیات، مجموعه بهم پیوسته پویائی، منهای هاپویائیاین     

، و آزادی یا استقالل زیر سلطه – دهند. خارج شدن از روابط مسلطمی
های حیات پویائیای است که این دینامیکها را با درگرو اجرای برنامه

بر همگان شناخته  زیر سلطه – در رشد، جانشین کند. چون رابطه مسلط
و دیگر  نیست، از اهمیت و ضرورت استقالل و جدائی ناپذیرش از آزادی

یابند که هر یک از این شود. همگان در نمینیز غفلت می حقوق
های در رابطه ای از عوامل هستند که به جامعهها، خود مجموعهپویائی
دهند و آنها را کنند و به آنها جهت می، نیرو وارد میزیر سلطه -مسلط 

است. کنند. جریان تحول مسلط و زیر سلطه، یک جریان متحول می
حیات را بسیار  اما با توجه به این واقعیت که زیر سلطه نیروهای محرکه

کند، بر خطری که حیات او را تهدید می دهد، وجدانبیشتر از دست می
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آید. از این رو، زیر سلطه است که با برخاستن برای در او زودتر پدید می
گر نیز فرصت بازیافتن ، به سلطهمدار بسته زیست و خارج شدن از

 دهد.استقالل و آزادی را می
و نیز مسلط  قرار، هرگاه غریزه حیات سبب شود که زیر سلطهبدین     

را در بازیافت حیات، فعال کنند، نیازمند  خود و دیگر نیروهای محرکه
 :شوندمی انقالب پویائی

 کنندکاربرد پیدا می انقالب در پویائی. 25
حیات در رشد.  ، بمثابه نیروی محرکهو آزادی بیان استقالل . 25.1

بر این  بیان و بکاربردن آن، شرکت همگان، در باز و  همگانی وجدان
برای استقرار  کند: جنبش، را ممکن میپذیر کردن نظام اجتماعیتحول

 . بنابراین، جمهوری شهروندان
های سیاست و در سازماندهی و شودجانشین تضاد میکه  . توحید25.2

پذیر کردن نظام بقصد باز و تحول و روابط اجتماعی، و فرهنگ اقتصاد
 . و    اجتماعی

آورند و رابطه خود را بدست می مالکیت شخصی که ها. انسان25.3
تغییر  نیروی محرکه ساز، با نیروهای محرکه آنها، بمثابه نیروی محرکه

کند. از این پس، انسانها هستند که نیروهای محرکه را در رشد، رشد می
آنکه اندازند، بیبکار می اجتماعی ، بر میزان عدالتو آزادی در استقالل
های مخرب ها و خدمتفرآورده شوند و یا در تولید تخریباین نیروها 

 بکار افتند. و 
طبیعت و نیز  سلطه. انسان تحت . تغییر رابطه انسان با طبیعت25.4

گر طبیعت، جای به انسان دوست انسان مسلط بر طبیعت و ویران
 و .شود با عمران طبیعتهمراه می سپارد: رشد انسانطبیعت می

است که آباد  کند و طبیعت. چون انسان است که رشد می25.5
شود. تغییر و رهبری کننده می رها شئی شدن  جبراز او گردد، می
دهد. رابطه را تغییر می دهد. ساخت بنیادهای جامعهکند و تغییر میمی
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بار انسان رهبری کننده و بنیادها دهد. اینرا نیز تغییر می خود با بنیادها
 کند.  وتعیین می اوکه شوند وسیله برای رسیدن به هدفی می

ها ها و عملها و سخنسنجیدن اندیشه اجتماعی . میزان عدالت25.6
های حق با حق ها رابطهرو، رابطهکند. از اینبه حق را ممکن می

 گردند. در نتیجه، می
، از حق صلح و دیگر حقوق جهانی . هر انسان و هرجامعه و جامعه25.7

و  و حقوق ملی و حقوق شهروندی دسته حقوق، حقوق انسان پنج
شوند. ، برخوردار میو حقوق طبیعت حقوق بمثابه عضو جامعه جهانی

 در نتیجه،
سازد و این می و آزادی ، فرهنگ استقاللساز . انسان فرهنگ25.8

گردد. یابد و جهان شمول میکند و بسط میفرهنگ است که رشد می
 درنتیجه، در مقیاس جهان،

ی بکار انداختن نیروهای اداره مردم ساالر جهان، از جمله بمعنا .25.9
ممکن  در همه جای جهان، و عمران طبیعت در رشد انسان محرکه

، با یکدیگر های مستقل و آزاد، بر اصل موازنه عدمی. جامعهشودمی
 .کنندمی، بنابراین، همکاری و تعاون برقرار رابطه حق با حق

، انقالبی بدین کمال روی نداد . اما از آنجا در اروپای دوران رنسانس     
یافت و این را از بقیت جهان می جذب نیروهای محرکه که اروپا توانائی

برد، تغییر نظام افزود و بکار مینیروها را بر نیروهای محرکه خود می
از خود بیگانه شده و برای  که در بیان قدرت در دین و انقالب اجتماعی

گشت. باید صاحب نقش میانسان حقی قائل نبود، ضرور شد. انسان می
 شد. پس استبدادبرخوردار می و حقوق و آزادی پس باید از استقالل

باید از میان و به دنبالش، استبدادهای حاکم بر کشورها می کلیسا فراگیر
  .خاستندبر می

یافتند، های غرب موقع مسلط میجا که جامعهبااین وجود، از آن      
توانستند یکسره باز و تحول پذیر شوند. از خود نظامهای اجتماعی نمی

در ترکیبی از نیروهای محرکه با زور  بیگانه کردن نیروهای محرکه
 در سطح جامعه )نیروی نظامی و اشکال دیگر زور( که در روابط قوا
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روند، ضرور شد. های دیگر بکار میو میان این جامعه و جامعه مسلط
محور باقی ماندند. ستون  سان، نظامهای اجتماعی قدرتبدین

ایجاد شدند و نظامهای اجتماعی در رابطه را، از باز و  های قدرتپایه
 استبدادهای فراگیر که پذیر شدن باز داشتند. در غرب بودتحول

که، در آن،  باردیگر پدید آمدند. پدیدآمدند. زیرا نظام اجتماعی
هست  ی قدرتهاآید، یا دارای تمامی ستون پایهپدید می فراگیر استبداد

به استبدادهای  هاو یا ساختن آنها ممکن است. وجود این ستون پایه
فراگیر امکان داد بیشترین بخش نیروهای محرکه را به ترکیبی ویرانگر 

گر بدل سازند. تا این زمان، استبدادهای فراگیر ویژگی سلطه
اند. از پا در آمده منجر به جنگ انقالب پویائی اند و، به یمنداشتهمی

الگوئی است که بنای  سان، پویائی انقالب نیازمند جامعه آرمانیبدین
الگوئی است که تجسم /میسر بگردد و نیازمند بدیل آن با عمل به حقوق

 باشد.  شهر آرمان
توانیم، می زیر سلطه – های رابطه مسلطپویائیدر پرتو شناختن      

و اندازه کمال یا نقص هر انقالب را شناسائی  عوامل پدیدآورنده انقالب
 کنیم:

 
 



 
 

 فصل دوم

 کنندرا گرفتار انحطاط می عواملی که دولت
 

است، فرآورده روابط و اقلیتی که ستون پایه اجتماعی آن جبار دولت     
 خود نیز گرفتار جبر .های آن هستندپویائیو  زیر سلطه – مسلط
خود و  هستند. زیرا هم با جامعه سلطهزیر  –های روابط مسلط پویائی

 زیر سلطه – در رابطه مسلط های دارای موقعیت مسلطهم با جامعه
و نیز وضعیت  مسلط رو، شناسائی دولت جبار و اقلیتهستند. از این

 –های روابط مسلط پویائی، با مراجعه به جامعه در موقعیت زیر سلطه
 شود.زیر سلطه میسر می

 مسلط و اقلیت پهلوی که دولت زیر سلطه – های رابطه مسلطپویائی     
ایرانی آن دوران گرفتارشان بودند، یک به یک قابل  و نیز جامعه

دهند چرائی و ها توضیح میپویائیحال این شناسائی هستند. در همان
اتحاد »را. هرگاه بخواهیم بدانیم چرا دولت  ایران چونی انقالب

های اروپای شرقی، هم پوسیدند و هم زیر و دولت« جماهیر شوروی
ها پویائیمردم فروپاشیدند، نیازمند مراجعه به این  فشار جنبش

 ها حاصل شناسائی علمی روابط مسلطپویائیشویم. در حقیقت، این می
و اقلیت برخوردار از  های جبارهای دولتهستند.  اشتراک زیر سلطه –

 کنند. ها تعیین میرا این پویائی موقعیت مسلط
های دارای ها، یادآور شویم که در جامعهپیش از مطالعه اشتراک    

 روابط قدرت خاطر که قائمه نظام اجتماعینیز، بدان لیبرال دموکراسی
نیستند.  وجود دارند. اما در انحصار دولت هااست، این ستون پایه

بخش  هاها نیست. ماوراءملیدولت صاحب انحصار همه این ستون پایه
نیز به قدرت  را در اختیار دارند. حق و آزادی بزرگی از نیروهای محرکه
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برداری روز و بهره و طبیعت نیروهای محرکه شوند. تخریبتعریف می
است. لذا، سنجیدن یافتهافزون از منابع طبیعت، ابعادی روزافزون 

توانند ها، میاینگونه نظامهای اجتماعی با محک این ستون پایه
های دولت ون پایهفایده نباشند. چرا که میزان فرسایش ستبی

های لیبرال، روابط هائی که در دموکراسیو بسا ستون پایه قدرتمدار
 قدرت برآنها استوارند، سبب آگاهی از زمان برخاستن امواج جنبش

 شوند.می
دارند، اما هم را برپا نگاه می دولتهای قدرتمدار هاگرچه ستون پایه     

مردم بر ضد  شوند و خود عامل جنبشها فرسوده میبتدریج ستون پایه
را،  هابیگانه و،آن ملی گردند و هم، اینگونه دولتها را از جامعهمی دولت

 آورند:به انزوا در می
 

 تک پایه شدن: قسمت اول.

 کنند:ناتوان می زوررا از بکار بردن  .  عواملی که دولت1
     
در طول قرن بیستم گرفتار تغییری تعیین کننده  دولتهای قدرتمدار    

اند. برای های اصلی آنها، یکی پس از دیگری از میان رفتهاند: پایهشده
و... دولتها سه پایه  و ترکیه و کشورهای عربی و روسیه مثال، در ایران

اند. اند و اینک تک پایه شدهداشتهداخلی و یک پایه خارجی می
پایه تک نیز مراحل  بر اصل انتخاب های برخوردار از دموکراسیجامعه

که ها، بنابر اینهای این جامعهکه دولتاند. اال اینطی کردهشدن را 
 تکیه دارند، از ثبات بیشتر برخوردار هستند:   بر جامعه

 

 :. پیدایش دولتهای تک پایه1
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پیش از تغییر سه پایه داخلی و یک پایه خارجی  دولتهای استبدادی    
 اند:داشتهمی

 و شهری وابسته به اقتصاد روستائی و اقتصاد . بزرگ مالکی1
 و . قشون و دیوان ساالری2
 دینی و . بنیاد3
 . خارجی . قدرت4

که در عین حال سیاسی و  خارجی با قدرت تغییر رابطه دولت    
، ملی اقتصادی و فرهنگی است، همزمان با تغییر رابطه دولت با جامعه

شدن دولت و  زیر سلطه – های رابطه مسلطپویائیبنابراین، گرفتار 
اند: تغییر مدار های دولت گشتهجامعه، عامل از میان رفتن پایه

خارجی و بکار گرفتن  –اقتصادی داخلی به مدار اقتصادی داخلی 
 ، از جمله، در ایجاد اقتصادبا دیگر نیروهای محرکه و فن ترکیب دانش

 خیز( و یا اقتصاد دولتی و کشورهای نفت محور )نمونه ایران مصرف
برابر دو پایه از سه پایه، یکی ( دولت را در قدرت محور )نمونه روسیه

حال، ساختار جامعه دینی قرارداد. در همان و دیگری بنیاد بزرگ مالکی
شد. در نتیجه، با از میان برداشته شدن بزرگ  گرفتار پویائی تالشی

تها، در درون، تک پایه مالکی و در افتادن دولت با بنیاد دینی، این دول
داد، نمی زیر سلطه – گشتند. هرگاه جامعه تن به روابط مسلط

داشت و بنابر اندازه و دولت را در مهار خود نگاه می های سیاسیسازمان
در درون جامعه،  زیر سلطه –های رابطه مسلط رهائی از پویائی

 حقوقمدارجست. دولت رفته را میتر و یا بیشتر پیشساالری کممردم
 جست.ثبات میشد و ملی متکی میبر جامعهنیز 
 ، تن به استبدادزیر سلطه – های رابطه مسلطدر بند پویائی اما جامعه     

، زیر سلطه –دهد. استبداد، فرآورده دو رشته رابطه مسلط می دولت
را،  و دیگری با جامعه، تکیه دولت بر جامعه ملی خارجی قدرتیکی با 

کند. در حقیقت، در جریان اینهمانی جستن در درازمدت، ناممکن می
و هم بمنزله ترکیب  زیر سلطه –دولت با قدرت، هم بمثابه رابطه مسلط 

را نسبت به رود، آنبا زور که در این رابطه بکار می حرکهنیروهای م
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هائی که نقش ستون بندیمنهای گروه بمثابه جمهور مردم جامعه مدنی
کند. خارج خالء کنند، خارجی میپایه اجتماعی دولت را بازی می

تواند باشد. ناگزیر قدرتی با صفت خارجی است. دولت بیگانه با نمی
سان، دولت کند. بدینجامعه خود با قدرت خارجی اینهمانی پیدا می

)= داد و ستد نیروهای  ه قواشود تا از راه رابطنیازمند قدرت خارجی می
محرکه(با آن، ثبات بجوید. این رابطه قوا، یا دولت را در موقعیت 

 و مصر ( و یا در موقعیت زیر سلطه )کشورهای ایران) روسیه مسلط
غیر  دهد. اشتراک بنیادی دولتهای تک پایهوتونس ...( قرار می

است که برغم ایجاد تعادل با قدرت خارجی و باوجود این ساالرمردم
نیروهای  جویند. زیرا از تخریبهای فراوان، ثبات نمیایجاد ستون پایه

آیند و مخرب نیروهای محرکه هستند. تخریب پدید می محرکه
را، کند که آنهائی میپویائینیروهای محرکه جامعه مدنی را گرفتار 

 برای بازیافتن زندگی میان تن دادن به پویائی مرگ و یا برگزیدن جنبش
ما مرگ جامعه دولت و اقلیتی را دهد. ا، قرار میدر خودانگیختگی

موقع مسلط را دارد.  کند که در روابط قوامحل و گرفتار انحالل میبی
را، در  و اقلیت و جنبش برای بازیافت زندگی، نیز دولت قدرتمدار

دارد که ستون ثباتی آنها را بر آن میکند . این بیوجودشان، تهدید می
( تمامی  )استالینیسم های زیر را ایجاد کنند. استبدادهای فراگیرپایه

را دارند و استبدادهای دیگر هم شماری از این ستون  هااین ستون پایه
 آنکه بتوانند جامعه را به مهار مداوم خود در آورند:ها را دارند بیپایه

 

 کنند:ایجاد می که دولتهای تک پایه ها. ستون پایه2
 
کند و تدابیر برای از استبدادی ایجاد می هائی که دولتستون پایه    

( صدر)نوشته ابوالحسن بنی میان برداشتن آنها در کتاب توتالیتاریسم
 آوریم:وار میجا، آنها را فهرستاند. در اینتشریح شده
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تعیین کننده هدف  دولتکه به ترتیبی  . برقرار کردن رابطه با جامعه1
 ↔مردم  ↔شوند: دولت و مردم وسیله دولت در رسیدن به هدف می
کند و این هرم ستون پایه هدف. این رابطه جامعه را هرمی شکل می

گردد. اما نگاهداری این هرم از سوئی و می قدرتمدار اجتماعی دولتِ
از ، با قدرتهای خارجی یا زیر سلطه دولت در یکی از دو رابطه مسلط

دهد. با زور نقشی روز افزون می به ترکیب نیروهای محرکه ،سوی دیگر
را  های دولت قدرتمداراما بکاربردن روزافزون این ترکیب، ستون پایه

 فرساید.می
 
های افقی و با رشتهاین شبکه  :. شبکه روابط شخصی، بر محور قدرت2

در ساختار هرمی  جامعه مهارکنندههم ای است که عمودی ستون پایه
های دیگر سازمان اداری و نیز نظامی و ستون پایه هم مهار کننده شکل و

 دوران استبداد این شبکه را ایجاد کرده بود. در ایران است. استالین
،  تارعنکبوت روابط فقیه مطلقه سلطنتی و نیز در ایران دوران والیت

 استبدادی بود و هست.  های دولتشخصی قدرت از ستون پایه
 
: این رابطه، بلحاظ نیاز روزافزون دولت . تابعیت مالی مردم از دولت3

و کمتر شدن سهم مردم از آنها و بیشتر شدن سهم  به نیروهای محرکه
کند. پیدایش ، ملت را تابع دولت میدولت از آنها، در قلمرو اقتصاد

هائی که در سطح دولت تشکیل )گروه بندی خوارمافیاهای رانت
شوند( و گسترش فساد، سرانجام این تابعیت را عامل برانگیختن می

 گرداند.می مردم به جنبش
 
هم بخاطر نیاز به  دولت قدرتمدار: یژبر ایدئولو . بسط ید دولت4

ی دارد. اما ژ، نیاز به ایدئولومشروعیت و هم برای توجیه اِعمال قدرت
ی را به تدریج از محتوای عقالنی خالی و از عناصر ژایدئولو قدرتمداری

کند. دورتر خواهیم دید چسان دولت نیازمند جانشین غیر عقالنی پر می
 شود.کردن مرام مرده با مرام زنده می
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تواند تا زمانی می قدرتمدار دولت: و نیروهای مسلح . دیوان ساالری5

کند.  را جذب و خنثی و تخریب برجا بماند که بتواند نیروهای محرکه
نیروی محرکه ساز است، یا از راه درآمدن به  انسان که نیرویِ محرکه

، خنثی ها و یا از راه مهاجرتاستخدام دولت و کار در کارفرمائی
شود. اما وقتی نظامی اجتماعی باز و تحول پذیر نیست، نیروهای می

افتند. است که بکار می محرکه در باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی
نتواند نیروهای محرکه را جذب و یا خنثی کند،  هرگاه دولت قدرتمدار

نیروهای محرکه در جهت از  –رسد زمان اشباع شدن دیر یا زود می -
 افتند.میان برداشتن دولت قدرتمدار، بکار می

 
: و برقرار کردن سانسور وسائل ارتباط جمعیوردن آخود در انحصار به . 6

هستند. اما از  قدرتمدار سانسورها از عوامل طوالنی شدن عمر دولت
شوند، بکار تشدید ضدیت مردم با رژیم اثر مییم بیژزمانی که تبلیغات ر

شود شبکه ارتباطی ایجاد کند، سانسورها، موفق می آیند و جامعهمی
و  خاطر که جامعه از طریق شبکه ارتباطی خود، اندیشه راهنمابدین

شوند زیانمند می دولت قدرتمدار برایکند، اطالعات دریافت می
 .گردندمی عامل برانگیزنده به جنبش چراکه

   
، قانون را پوشش اوامر و نواهی قدرتمدار دولت. انحصار قانونگذاری: 7

قانون نشکسته است، این انحصار  کند. تا زمانی که اسطورهخود می
و  انسان به تضاد قانون با حقوق آید. اما به تدریج که جامعهبکارش می

و حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه  و حقوق ملی حقوق شهروندی
برد، اسطوره قانون و وجوب اطاعت از ، پی میو حقوق طبیعت جهانی

مردم  خود محرک جنبش قدرتی ابزار شکند و قانونهاقانون می
 گردند. ومی
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این گرداندن آن:  دولت به خود و تابع قدرت . انحصار قضاوت8
آید. اما به تدریج که می دولت قدرتمدارانحصار، در آغاز، بکار تثبیت 

شود، دستگاه قضائی ستمگر و ستم گستر، عامل تر میهمگانیسرکوب 
شود. از راه اتفاق نیست که در می به جنبش برانگیخته شدن جامعه

های طلبی از محرکمشروطیت و، از آن پس تا امروز، عدالت انقالب
وقتی میزان تمیز حق از ناحق  اند. عدالتبه جنبش بوده مردم ایران
شود و همه روز، در سنجیدن اندیشه و گفتار و کردار به حق تعریف می

زیر  – روابط مسلط هایپویائیآید، انقالب بمعنای رها شدن از بکار می
آید. اما وقتی پذیر میو تحول باز و بکار بنای نظام اجتماعی سلطه

شود، بنابر جانشین حق شدنِ قدرت، می بیان قدرت اندیشه راهنما
، بیرون رفتن از روابط . در نتیجهشودیا حذف و یا هدف میعدالت 

 گردد. وناممکن می و نظام اجتماعی قدرت محور، زیر سلطه –مسلط 
 
برخوردار از  و اقلیت ، تقدم مطلق دولت. متمرکز و بزرگ شدن قدرت9

و اختیار انحصاری  نیروهای محرکه در برخوردای از موقعیت مسلط
 و حقوق شهروندی انسان حقوق کند.را ایجاب می برای این نیروها

، بعنوان عضو جامعه و حقوق جامعه ملی جامعه و حقوق ملی شهروندان
شوند و ، اگر انکار نشوند، به قدرت تعریف میو حقوق طبیعت جهانی

قدرت بر آنها تقدم دارد. درآغاز، تقدم مصلحت بر  همواره مصلحت
توجیه  را حق، دریغ کردن نیروهای محرکه از برآوردن نیازهای جامعه

های شهروندان است.  اما به پذیر کنندهاز فعل کند. این دروغمی
کند. چون حقوق را انسانها و تدریج، تضاد قدرت با حق را قطعی می

« منافع ملی»ت دارند، تضاد حقوق آنهابا مصالح دولت و جامعه و طبیع
تواند های در موقعیت مسلط بیش نیستند، میبندیکه منافع گروه

 گردد. محرک جنبش
 

بنابراین،  و باور به جهان شمولی دائمی آن، اصالت قدرت . اسطوره10
قبوالند که ها میاز میان نرفتنی و شکست ناپذیری آن، به جمهور انسان



65 

 

است. این باور  مهندسی اجتماعی این و یا آن نوع تنظیم رابطه با قدرت
با زور در روابط  ها را نسبت به بکار بردن ترکیب نیروهای محرکهانسان
کند. ستیز و سازش روش پذیرفته ، غیر حساس میزیر سلطه – مسلط

و سازش  گردد: ستیز برای بهتر کردن موقعیت خود در روابط قوامی
ها برای تثبیت موقعیت جدید. اما ستیز و سازش بدون القای انواع ترس

پذیری به قاعده هرم اجتماعی نامیسر است: از راه فایده و القای فعل
هستند و بکار  بیانهای قدرت های راهنماتکرار، تکرار کنیم که اندیشه

ها، قدرت را صاحب وجودی مستقل و اصیل تا که در ذهن روندمی
ها نیز هدفی جز دست یافتن به کنند که مبارزهبباورانند. چنین القاء می

و مأمورانش  که دولت –رو، اطاعت از قدرت قدرت ندارند. از این
شود. باوجود این، بکار همگانی می اعتیاد –شوند صاحب آن تصور می

و اعضای آن،  رفتن مستمر ترکیب نیروهای محرکه با زور بر ضد جامعه
دارد که در پی تصرف قدرتی شوند که بر ضد را بر آن می هازیر سلطه

 رود. آنها بکار می
و  و آزادی و نه رهائی از آن و بازیافتن استقالل اما تصرف قدرت     

، با حقوقمند با رابطه حقوقمند زیر سلطه – جانشین کردن رابطه مسلط
تواند عامل ، میدیرپا است که، باوجود وقوع انقالب آن از خودبیگانگی

 بگردد.     زیر سلطه – بازسازی روابط مسلط
 

الخطاب گرداندن او: جبار و فصل رهبر یا کیش شخصیت . اسطوره11
رهبر در  ، تمرکز قدرتقدرتمدار استقرار و تثبیت دولتدر دوران 

گرداند. و نقش فعال مایشاء یافتن او را، ضرور می« فره»برخوردار از 
، نه تنها با جامعه اما در دوران قطعی شدن تقابل دولت قدرتمدار

گرداند. در این دوره، شکند، بلکه رهبر را نماد بد مطلق میاسطوره می
، از عوامل شتاب گرفتن جدا شدن از رهبر و پیوستن به مردمِ در جنبش

 شود.یم میژجریان سقوط ر
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به  بهمان نسبت که دولت قدرتمدار: در دولت . ایجاد سازمان ترور12
کند. با این گردد، از ترور، بیشتر استفاده میتر میمتمایل توتالیتاریسم

رود، در حال، چون ترور در حذف کارگزاران ارشد دولت نیز بکار می
شود، عامل از میان بردن یم میژهمان حال که از عوامل انزوای ر

ه مردم ب گردد و توانش را برای مقابله با جنبشانسجام درونی آن نیز می
 برد. تحلیل می

 
و ممنوع کردن  . ایجاد دستگاه تفتیش عقیده و جاسوسی در دولت13

ها: اطالع ها وداده ها و هنرها وها و دانشهای آزاد اندیشهجریان
دارند  و تفتیش عقاید ، هم دستگاه جاسوسیتمامی دولتهای قدرتمدار

ها اطالع ها ودادهها و هنرها وها و دانشهای آزاد اندیشهو هم جریان
کنند. اما تفتیش عقاید و جاسوسی سرانجام امنیت را ممنوع می

های تصمیم گیرنده را از اندیشه کارگزاران دولت را نیز سلب و مقام
ها کند. حتی آنها را از جریانهای اندیشهو اطالع تهی می و دانش راهنما

گرداند. در تمامی اطالع مینیز، بی ها در جامعهها و دانشو اطالع
ها و موارد، دستگاههای تفتیش عقاید و جاسوسی از عوامل، خیزش

 اند.ناتوانی دولتهای قدرتمدار از رویاروئی با آنها گشته
 

 قدرتمدار : دولتصار سازماندهی سیاسی و ایجاد حزب. انح14
سازماندهی سیاسی بیرون از مهار خود را، خطری برای موجودیِت 

گیرد. با آنکه کند و با تمام توان از پیدایش آن جلومیخویش تلقی می
کند، خود عامل انحطاط و انحصار تشکیل حزب را از آن خود می

شود و این کار را از راه جذب و ادغام حزب در دولت انحالل آن می
 کند.می
 ، دولتمدنی ای باید باشد که، بدان، جامعهوسیله حقیقت، حزبدر      

گاه حزب باید جامعه مدنی رو، اقامتدارد. از اینرا در مهار خود نگاه می
که میان دولت با جامعه مدنی  زیر سلطه – باشد. اما در رابطه مسلط

شود و وسیله مهار جامعه مدنی گاه حزب میشود، دولت اقامتبرقرار می
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خود سبب  گردد. از خود بیگانگی سازمانهای سیاسیتوسط دولت می
شود جامعه مدنی، در پی سازماندهی مقاومت در برابر دولت می

باشد و الگو/  و آزادی بیان استقالل شود. هرگاه اندیشه راهنما قدرتمدار
برخوردار از این اندیشه نیز وجود داشته باشد، جامعه مدنی  بدیل

را تصدی  زیر سلطه – تواند تغییر بمعنای بیرون رفتن از روابط مسلطمی
رابطه با  کند. اگر نه، تغییر اگر هم انجام بگیرد، در تغییر در مدار بسته

 شود. ناچیز می قدرت
 

ترکیب کردن این دو و  و دیگر نیروهای محرکه و فن . انحصار دانش15
با دیگر نیروهای محرکه و زور و بکاربردن این ترکیب، برای جانشیِن 

« ترقی»سو، دولتها از در رشد: از قرن نوزدهم بدین انسان کردن قدرت
 کنند. اما دولتو تدارک اسباب  رشد علمی و فنی، مشروعیت اخذ می

تواند همه دانش آموختگان را به خدمت خاطر که نمیبدین قدرتمدار
فن و دیگر نیروهای شود که با بکارافتادن دانش و بگیرد و مانع از آن می

پذیر بگردد، سرانجام، دانش و فن و تحول باز محرکه نظام اجتماعی
 افتد. دورتر خواهیم دید چگونه.برضد آن بکار می

افتد به خطر می انموجودیتش در موقعیت مسلط و اقلیت اما دولت     
دولت و آن اقلیت  غنائی بیشتر از غنای دانش جامعه علمی هرگاه وجدان

برانگیزنده جامعه  پژوهان در جامعه نیروی محرکهبجوید. وجود دانش
خاطر، جذب و اگر ممکن نشد حذف این شود. بدینمی به جنبش مدنی

زیر  – پاسدار روابط مسلط نیروی محرکه، در دستور هر دولت قدرتمدار
 است. سلطه

 
 و بکار بردن نیروهای محرکهیم ژ. تقدم مطلق بخشیدن به حفظ ر16

، بنابراین، جلوگیری از باز و تحول پذیر نترکیب شده با زور، در حفظ آ
یم وجه مشترک ژ: تقدم بخشیدن مطلق به حفظ رشدن نظام اجتماعی

همه استبدادهائی است که از جمله بخاطر قائل شدن به چنین تقدمی، 
را ضد  کنند. چراکه این تقدم دولترا بر ضد خود متحد می جامعه
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آخر نیز، دولت گرداند. دستو ضد رشد می شهروندان و آزادی استقالل
 کند. را گرفتار فلج عمومی می

 
 اجتماعی و سیاسی و فرهنگیهای اقتصادی و گذاری. انحصار برنامه17

پذیر این برنامه گذاریها چون دستوری هستند، اصالح :به خود
و  دوران شاه و ایران سابق یابند که در شورویشوند و فرجامی را مینمی

زیرا  .شوندمردم می و... یافتند. خود عامل جنبش فقیه دوران والیت
ها، نخست بدست آوردن اختیار گذاریهدف از این گونه برنامه

و بکار بردن آنها در حفظ نظام و فربه  انحصاری بر نیروهای محرکه
های اجتماعی است که ستون پایه اجتماعی  اینگونه کردن گروه بندی

 ها هستند.یمژر
 

این امر که و افزودن مداوم بر آنها:  هایم تبعیضژ. برقرار کردن ر18
ها شد، یم برقرار کننده تبعیضژ، ردر روسیه« پرولتاریا دیکتاتوری»

ساز است و قدرت  تبعیض نمود. حال این که قدرتشگفتی آور می
را بر  ها هستند که جامعهمطلقا تبعیض ساز است. این تبعیض توتالیتر

 نها.رها کردن خویش از آد به نانگیزمی
 

ها برهم افزاینده نابرابری در موقعیت مسلط و اقلیت . دولت19
، زیر سلطه – خاطر که پاسدار روابط مسلط. هم بدینگردندمی

، جمله پویائی نابرابری های این روابط، ازبنابراین، ضامن پویائی
 کنند:خاطر که خود نابرابریهائی را ایجاد میهستند و هم بدین

 زیر سلطه – هستند: هر رابطه مسلط ها که ذاتی قدرت. نابرابری19.1
با زور که در این رابطه بکار  است. ترکیب نیروهای محرکه یک نابرابری

 کند. ورود، این نابرابری را تشدید میمی
. تقسیم به خودی و غیر خودی، به نخبه و غیر نخبه و مستکبر و 19.2

 بمثابه رابطه مسلط مستضعف و باورمند و ناباورمند و ...  نیز ذاتی قدرت
 ها هستند. وها بر دومیو توجیه کننده سلطه اولی زیر سلطه –
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و هم بمنزله  زیر سلطه – هم بمثابه رابطه مسلط . از آنجا که قدرت19.3
رود، قابل تقسیم نیست، سلسله مراتب ترکیبی که در این رابطه بکار می

از قاعده  کند. کار سلسله مراتب، جریان نیروهای محرکهرا ایجاد می
 دراوامر و نواهی رأس پذیر کردنِ هرم اجتماعی به رأس آن و اعمال

قشرها از باال تا پائین است. از آنجا که در سلسله مراتب، از رأس تا 
داند، دست کم،به قاعده، هر مأمور خود را برخوردار از قدرت رأس می

 شود. برهم افزوده می ها، ستم بر جمهور مردمتعداد رده
 تب در خدمت او و جمهور مردممیان رأس و سلسله مرا این نابرابری     

با زور را روزافزون و  است که بکاربردن روزمره ترکیب نیروهای محرکه
باشند  های قدرتدارد که چاره بجوید. هرگاه پایهمی نآ را بر جامعه

 تواند در دستور کار قرار بگیرد.می اما فرسوده و یا نباشند، جنبش
 

 )در ایرانو خارجی  در سیاست داخلی خارجی . محور کردن قدرت20
بطور مدام، محور  این دو سیاست  و اسرائیل ، امریکاو کشورهای عرب

قابل مشاهده  هاهای ستون پایههستند(: از زمانی که فرسودگی
نیاز بیشتری به محور کردن قدرت  یمهای استبدادیژشوند، رمی

با قدرتهای  زیر سلطه – کنند. هرگاه رابطه مسلطخارجی پیدا می
 و آزادی بدان بر پا است، بر استقالل جبار ای باشد که دولتپایه خارجی
را به خود  جمهور مردم همگانی شود و جنبشپیدا می همگانی وجدان

 خواندمی
هائی که موقع مسلط دارند نیز، گرفتار نقش روزافزون پیدا جامعه      

شوند. این گرفتاری ، می، رقیب یا زیر سلطههای خارجیکردن قدرت
شود. در واقع، می به جنبش شدت گیرد، برانگیزنده جامعه وقتی

از  آیند: فشار جامعه مدنیهای مسلط زیر دو فشار از پا در می«قدرت»
 از بیرون. این دو فشار، دولت های زیر سلطهدرون و فشار جامعه

را با زور  تری از نیروهای محرکهکند بخش بزرگجو را ناگزیر میسلطه
، بکار برد. در قرن بیستم، زیر سلطه – ترکیب و در رابطه مسلط
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، بمثابه امپراطوری، زیر این دو فشار و و روسیه امپراطوری انگلستان
 ها، از پا درآمدند. بزرگ شدن بار هزینه

 
انجام  جبار دولتکاری است و جلوگیری از پیدایش آن  . حذف بدیل21
ای است میان است. زیرا رابطهبسته در حقیقت، مدار قدرتدهد. می

ی که رابطه حق با . باز شدن این مدار و یا پیدایش بدیلمسلط با زیر سلطه
، سبب بریدن رابطه و کندمی زیر سلطه رابطه مسلطرا جانشین  حق

 رو،این. از شودانحالل قدرت می
دهد، با دو را تشکیل میو اقلیتی که پایه اجتماعی آن . دولت21.1

را این  . زیرا بدیلمدنی تهدید دائمی رویارویند: تهدید از سوی جامعه
کنندگان پرورد و تهدید از درون بخاطر گرایش بخشی از ادارهجامعه می

، از جمله تاریخ قرن به جامعه. در تاریخ صاحب امتیاز دولت و یا اقلیت
و در کشورهای  و هم در روسیه بیستم مسیحی، امری که هم در ایران

)در قرن  بیستم و نیز قرن بیست  و هم در کشورهای عرب اروپای شرقی
مردم و پیوستن بخشی از بدنه  و یکم( روی داد، این امر بود: جنبش

 دولت و اقلیت صاحب امتیاز به جنبش. و
گسلد، ، میبمحض بازشدن زیر سلطه – آنجا که رابطه مسلط. از 2.1.2

رو، آید. از اینشود و پدید نمیمحل میبی در درون این رابطه، بدیل
از کند که بیرون ، ایجاب میزیر سلطه  -بمثابه رابطه مسلط  بقای قدرت

 گیرد:رابطه، بدیلی زاده نشود و پرورش نیابد. در عمل، دو کار انجام می
 )بدیل به درون رابطه یا تبدیل نیروی مخالف منفی جذب بدیل● 

های جامعه( به نیروی مخالف مثبت. در ییر نظام اجتماعیغخواهان ت
، از خود داریو در بند سرمایه بر اصل انتخاب برخوردار از دموکراسی

بیگانه کردن نیروی مخالف منفی به نیروی مخالف مثبت، تا این زمان، 
، بسته به میزان جباریتشان، از جبار است. اما دولتتر انجام گرفتهآسان

شود. زیرا وجود نیروی مخالف مثبت )در مثال این کار ناتوان می
گیرد و ارتباط خاطر که مردم را بخدمت می، اصالح طلبان( بدینایران
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شود، خطرناک است. می با مردم سبب پاره شدن رابطه و انحالل قدرت
 سان، سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو، ناگزیر است. وبدین

« خندق بانی»واقعی که مأموریتش  بدلی بر جای بدیل نشاندن بدیل● 
 از عبورِ شدن است. خندق بانان دو نقش را برعهده دارند: یکی مانع 

را تشکیل و اقلیتی که پایگاه اجتماعی آن جبار از دولت بریدگانِ
 نیروی مخالف منفی و دیگری، تخریب دهد، به بیرون از مدار بستهمی

  مدار پذیر و دولت حقوقخواستار نظامی اجتماعی باز و تحول و یا بدیل
 

. چراکه نفس هستند محوری قدرت دولتها ستون پایه هر . بحران22
با زور که در این  و ترکیب نیروهای محرکه زیرسلطه – رابطه مسلط

ساز نیز مستمر است. این بحران بحران رود، یک بحرانرابطه بکار می
هست. زیرا بقای قدرت در گرو بکار رفتن مداوم آن ترکیب است. و 

سازد، چون باید مرتب بر میزان بکاربردن ترکیب افزود، بحرانی که می
 براین، دائمی است. افزون

ها در رابطه با یکدیگر و جامعه قدرتمدارها ها. چون در جامعه22.1
 شوند. وگیر میسازند، بحرانهامدام شدتها را میبحران

برهم  و شوندآورند، حل نمیها ببار میکه بحران ییها. مسئله22.2
است و قدرت از  قدرت شوند.. به این دلیل که مسئله سازافزوده می

  .تواند مسئله حل کندنمی ید و خودآویرانی پدید می
ها بر هم انباشته، در سطح هر کشور و در هم اکنون، انبوه مسئله     

های نزدیک و دور را شدت سطح جهان نگرانی نسبت به حال و آینده
د و آن ز دارها دلیل دیگری نیبخشد. اما ناتوانی از حل مسئلهمی

 ها است. وهار جامعهمها و مسئله در بکاربردن بحران
از رهگذر بزرگ و متمرکز شدن  ها که قدرت. از جمله بحران22.3

است. اما مصرف بیش از تولید  بیش از تولید مصرف سازد، بحرانمی
شود. اما این پیشخور کردن بعنوان مسئله، با پیشخور کردن حل می

سازد: از پیش متعین شدن آینده و ها میای از مسئلهمجموعه
ها و آلودگی محیط ها و ضایعهپذیرفتن منابع زمین و افزایش زبالهپایان
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و  ها )جنگها و برهم افزودن انواع خشونتقعی انسانوا و فقر زیست
و...( و کوتاه شدن زمان  های اجتماعیها و نابسامانیو آسیب ترور

 ها و...فعالیت
ها دهد بحرانو اقلیتی که ستون پایه اجتماعی او را تشکیل می دولت     

گیرند و برند. باوجود این، وقتی شدت می، بکار میرا، در مهار جامعه
تواند روی به کنند، جامعه میرا غیر قابل تحمل می میزان تخریب

بدلی  آورد. جلوگیری از برخاستن امواج جنبش، برعهده بدیل جنبش
وسیله کار و بازداشتن مردم از  بار، حل کردن بحرانگیرد. اینقرار می

شوند و که حل نمی ییها، مسئلهباوجود اینشود. جنبش می
 وشوند. یابند سبب پویائی تحول میکه ادامه می ییهاتخریب

 
. است کند که فرهنگای را ایجاد میهای باال ستون پایه. ستون پایه23

است، بنابر موقع، از دفاع از و اقلیتی که ستون پایه آن قدرتمدار دولت
فرهنگ »و قومی و یا از جانشین کردن آن با « دینی»فرهنگ ملی، 

و  است که فرهنگ استقاللگیرد. و حقیقت اینمشروعیت می« مترقی
، بنابراین که فرآورده اندیشه و عمل خودانیگخته است، جهان آزادی

شوند را ندارد. عناصر این های که بدان داده میشمول است و صفت
مانع از  مگر مرزهای سانسور هستندفرهنگ در سرتاسر جهان در جریان 

کاربرد  زیر سلطه – ترکیبی که در روابط مسلط اماد. نشو نهاآجریان 
دارد، همواره ضد فرهنگ است. به سخن دیگر، فرهنگ ستون پایه 

شود. در واقع، و ستون پایه اجتماعی آن نمی قدرتمدار دولت
 گردد:تواند ستون پایه بگردد و میاست که می قدرت« فرهنگ»

به  ناقض خودانگیختگی زیر سلطه – که رابطه مسلط . بنابراین23.1
به ضرورت ضد خودانگیختگی  است، قدرت و آزادی معنای استقالل

و همه بنیادهای  خاطر است که تمامی دولتهای قدرتمداراست. بدین
 توانند با فرهنگانسان هستند. پس نمی ضد استقالل و آزادی قدرتمدار

، موافق باشند و نیستند. خالئی را های خودانگیختهبمثابه خلق انسان
 کنند:ضد فرهنگ قدرت پر می کنند، با عناصرکه ایجاد می
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های قدرت ها و عادتها و رسمها )خرافهغیر عقالنی . قدرت23.2
ها و فراوان مجازهای کهنه و نو و بخت و اقبال فرموده و اسطوره

 دهد. و  ها و جبرها( را رواج میگرائی
ای آیند، فضها و فنونی که بکار ترکیب شدن با زور می. دانش23.3

آیند، کنند. در عوض، علوم اجتماعی که بکار ترکیب نمیبازتری پیدا می
گر هستند، شوند. این علوم وقتی توجیهمی محدود و در مواردی سانسور

شوند. بیابند، سانسور می« گرانتقاد»شوند. اما اگر صفت سانسور نمی
رود را انتقاد زیرا هم رابطه و هم ترکیبی که در این رابطه بکار می

 کنند. و می
کند. زبان می بسود زبان قدرت سانسوررا  زبان آزادی . قدرت23.4

آید، است، بکار ابتکار و ابداع و خلق نمی و دروغ قدرت، که زبان زور
های اجتماعی قدرت خاطر است که در نظامآید. بدینبکار توجیه می

شود. محور، ابتکار و ابداع و خلق درکاهش و توجیه در افزایش می
را. و کند عقیم شدن فرهنگی جامعهها گزارش میفراگیر شدن توجیه

به  و اعتیاد محور شدن اقتصاد این عقیم شدن همراه است با مصرف
اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و روابط اجتماعی قدرت محور و بیابان 

 . و شدن طبیعت
حقوق « سلب»با هدف،  میان حقوق ن. سلسله مراتب ایجاد کرد23.5

. در این سلسله مراتب، امنیت مقام اول زیر سلطه – مزاحم رابطه مسلط
شود. در حقیقت، با می« سلب»کند و بنام امنیت حقوق را پیدا می

 با اعمال قدرت است که دولتکه امنیت همان القای ترسها و این دروغ
خود دستیار  ها، انسان-که در واقع سلب امنیت است  –کند برقرار می
شوند در سلب حقوق خویش از راه غافل گرداندن خود از دولت می

 آنها. و
خود را  ترسهای گوناگون و نیز ناتوانی انسان و توانائی . قدرت23.6

و شادی که ذاتی حیات در فعالیتهای  رو، نشاط امیدکند. از اینالقاء می
د. این قدرت است که به نشوهستند، از آن قدرت می خودانگیخته

 بخشد.، نشاط و شادی و امید را می«برخورداران از خود»
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ناممکن است. هر  پذیر کردن کامل شهروندانباوجود این، فعال     
نیز  کند. در حقیقت، قدرتشهروند به فعال شدن نیاز حیاتی پیدا می

ها را به پرکردن این خالء، با آورد و انسانرا پدید می خالء زندگی
، بر ساز و فرهنگ و فعالیتهای خودانگیخته بازیافتن خودانگیختگی

های های راهنمای آنها که بیانخاطر، هرگاه اندیشهانگیزد. بدینمی
و نیز عقل  قدرتمدار اند، نقد شوند و روشهای عقلشده قدرت

آگاه  خودانگیخته برای آنان تشریح شوند و آنان از ویژگیهای زبان آزادی
پویائی  بگردند و خودانگیختگی خود را باز بیابند، از تسلیم شدن به جبر

 زیر سلطه – برای رها شدن از رابطه مسلط رهند و روی به انقالبمرگ می
و نیز  که تغییر رابطه انسان با بنیادهای جامعه – و تغییر نظام اجتماعی

 آورند.   ، به انقالب روی می- گیردرا هم در بر می تغییر ساختار بنیادها
 

 )دولت های قدرتنیز از ستون پایهنیازها  بر ایجاد و یا حذف . اختیار24
و بنیادهای  داریاست و سرمایهو اقلیتی که ستون پایه اجتماعی آن

زیر  – رابطه مسلط دستیارش( است. در حقیقت، مدار بسته اجتماعی
 قدرت رو،معنوی خوانائی ندارد. از این ↔، با مدار باز مادی سلطه

 کند. و نیازهای معنوی را با نیازهای مادی و نیز مجازها جانشین می
هستند )نیاز به  انسان معنوی . نیازهای معنوی که ترجمان حقوق24.1

احساس خوشبختی و شادی و همبستگی و امید و و  و توانائی دوستی
 – رابطه مسلط همیاری و... و نیاز به هویت از راه رشد(، در مدار بسته

 ها و بنیادهای اجتماعیرو، دولتبرآوردنی نیستند. از این زیر سلطه
کنند. نتیجه آن این گونه رابطه میمایه همهمحور، قدرت را بن قدرت

جای به نیازهای قدرت ساخته و  ی واقعی انسانشود که نیازهامی
 . و دهندمی زیر سلطه – های مسلطبا رابطه سازگار

کند. در این درجه بندی، نیازها را درجه بندی می . قدرت24.2
کنند که بقای قدرت، یعنی بزرگ و نیازهائی درجه اول را پیدا می

غرور »و « مصالح ملی»و « هاامنیت»کند. متمرکز شدنش ایجابشان می
گر تقدم بخشیدن به این نیازها پوشش و توجیه« عظمت ملی»و « ملی
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رسد. اما ای اولیه و نیاز به کار و درآمد میهشوند. بعد نوبت به نیازمی
 که احساس رفاه پدیدآورد، به شهروندانبرآورده شدن این نیازها چنان

خاطر خارج کنند. بدین دهد خویشتن را از موقعیت زیر سلطهامکان می
گیرد. قدرت حداقل انجام می راست که برآوردن این نیازها نابرابر و د

های برآورنده نیازهای اولیه را بهیچ ها و خدمتنیاز به مهار فرآورده
دهد. چراکه کارآترین وسیله مهار قاعده هرم قیمت از دست نمی

 اجتماعی و برپا نگاه داشتن این هرم است. و
ز امکان برخورداری از و بهداشت و نی . امروز، هم تعلیم و تربیت24.3

های آموزش هم دستگاه و اوقات فراغت در شمار نیازهای اولیه هستند
و بهداشت و سازماندهی اوقات فراغت و هم چند و چون  و پرورش

 .هستند برآوردن این نیازها در مهار قدرت
های کنند، مزاحمدر جریان رشد پیدا می . نیازهائی که شهروندان24.4

شوند. یک دلیل دیگر ضد رشد بودن قدرت نیز  ناتوانی می بزرگ قدرت
 گونه نیازها است. قدرت از برآوردن این

هر  با برآورده شدن نیازهای شهروندان در مجموع، میان قدرت     
و حقوق  و حقوق ملی و حقوق شهروندی انسان ، وقتی از حقوقجامعه
برخوردار است،  شدن نیز از حق آبادان برخوردارند و طبیعت جهانی

کردن و شهروندان را به جریان شئی شدن تضاد وجود دارد. از خودبیگانه
خاطر است که خاطر تواند این تضاد را حل کند. بدینسپردن نیز، نمی

که  پذیرهانشان کردن نیازهای شهرواندن برخوردار از حقوق، فعل
 ،دهندرا تشکیل می مسلط و بسا جمعی از اقلیت اکثریت بزرگ زیر سلطه

 ، بمثابه بازیافت زندگیو وارد جریان انقالب بردبیرون میمرگ  جریاناز 
 .          گرداندمی و آزادی در استقالل

        
 یم، در آغاز، بکار استقرار و تثبیت دولتژناپذیری رانعطاف. 25

 .گرددمی هاآید. اما به تدریج، عامل فرسایش ستون پایهمی قدرتمدار
ناپذیرتر یم را انعطافژ، احساس ضعف، ردر زمان رویاروئی با جنبش

شود. این کند. چراکه می پندارد ابراز انعطاف، سبب سقوط میمی
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)به خود  پذیری جامعهبا انعطاف  دولت جبار ناپذیریهنگام، انعطاف
 شود. پذیرفتن همه داوطلبان ورود در جنبش( رویارو می

 

 هاوقتی ستون پایه های دولتهای استبدادی. اشتراک3
 پوسند:می

 
را مهار و مازاد  تا زمانی که بتوانند نیروهای محرکه های جباردولت      

تغییر نپذیرد، برجا  آنها را به ترتیبی خنثی کنند که نظام اجتماعی
است با خنثی کردن مانند. اما تا این زمان، هیچ دولتی نتوانستهمی

است زیرا نیروهای محرکه، نظام اجتماعی ایستا پدید آورد. نتوانسته
ناممکن است. چراکه خنثی کردن نیروهای محرکه مساوی است با از 

رو، دولتهای از این .میان بردن نظام اجتماعی و انحالل جامعه
پذیر شدن نظام خاطر که مانع از باز و تحولتک پایه، بدین استبدادی

کنند و از پا شوند، نیروهای محرکه را برضد خود فعال میاجتماعی می
 آیند.در می

، اشتراک زیر سلطه – های روابط مسلطپویائی، در دولتهای جبار     
است که اندازه تمرکز و بزرگ شدن و قلمرو بکار افتادن دارند. بدیهی

به جامعه دیگر و از  آورد، از جامعهو میزان ویرانی که ببار می قدرت
چند و چون  کند. در استبدادهای فراگیردیگر فرق می دولتی به دولت

شوند و در این روابط و نیروهائی که ترکیب می زیر سلطه –روابط مسلط 
ها نیستند که در استبدادهائی که فراگیر نیستند. از روند، همانبکار می

ها برخوردار نیستند. پایهبه یک اندازه از ستون رو، دولتهای جباراین
  است، دولتهای جباردادهروی  هائی که انقالبباوجود این، در جامعه

  اند:  های زیر را داشتهاشتراک
 
شوند، پر می خالی و از قدرت به تدریج که از حقوق . دولتهای جبار1

داده شد، سان که توضیح گردند. همانتر می، خارجینسبت به جامعه
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 شوند، به برقرار کردن تعادل با قدرتهای خارجیبه نسبتی که خارجی می
، رو، برهم خوردن تعادل با قدرت خارجیشوند. از اینتر میوابسته

رابطه  که دو مدار بستهِکند. توضیح اینتر مییمها را متزلزلژگونه راین
و دیگری میان دولت  با دولت ، یکی میان شهروندانزیر سلطه – مسلط

به یکدیگر متکی هستند. بمحض از میان رفتن مدار  با قدرتهای خارجی
گیرد. این بسته خارجی، مدار بسته داخلی نیز در معرض بازشدن قرار می

 است. و   زمان، زمان انحالل دولت جبار
 
و هدف  مشروعیت خویش را از اندیشه راهنما . دولتهای جبار2

جویند، حفظ خویش همانی میاین گیرند. اما به تدریج که با قدرتمی
اند. در همان حال، کنند که بخاطرش پدید آمدهرا جانشین هدفی می

مرام آنها زمان به زمان از عناصر عقالنی خالی و از عناصر غیر عقالنی پر 
در « لنینیسم – مارکسیسم»با  یم شورویژر یژمقایسه ایدئولوشود. می

 استبداد که اندیشه راهنمای استالینیسم – لینینیسم –آغاز، با مارکسیسم 
شد و این اندیشه راهنما با آنچه بهنگام سقوط رژیم  استالین فراگیر

 با اسالم بمثابه بیان استقالل فقیه یم والیتژشد و نیز مقایسه ر کمونیست
 فقیه و حتی فقه سنتی و سیر از خود بیگانگی آن در والیت مطلقه و آزادی

کند از این واقعیت و ادامه این سیر و محتوای کنونی آن، ما را آگاه می
که اندیشه راهنما، هر چه باشد، را قدرت در جریان متمرکز و بزرگ 

گرهای کند. سرانجام، از هرچه غیر از توجیهیشدنش، از خود بیگانه م
با  زیرانکند  تواند تخریبد. و چون قدرت نمیکن، خالی میاست قدرت

شود، یا باید اندیشه راهنما را جانشین میتخریب کردن، متمرکز و بزرگ 
کند و یا به دنبال مرگ اندیشه راهنما، خود نیز تن به مرگ دهد. مرگ 

های جبار با مرگ اندیشه راهنمای از خود بیگانه شده، تهی شده، رژیم
 .  اندهمواره همراه بوده

، ما را از توسط قدرت سان، از خودبیگانه شدن اندیشه راهنمابدین    
یمهای ژوسیله سنجش بس مهمی برای شناسائی اندازه نزدیک شدن ر

گاه می کند. چرا که جریان خالی شدن اندیشه راهنما جبار به سقوط آ
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از  شخالی شدن واز عناصر عقالنی و پر شدنش از عناصر غیر عقالنی 
اند، ار رفتهها که در توجیه قدرت بکو پر شدن از انواع  مصلحت حقوق

های بکار ها و مصلحتانجامد. در حقیقت، غیر عقالنیبه مرگ مرام می
آیند و در اندیشه راهنما نیز رفته، دیگر بکار برآوردن نیازهای قدرت نمی

ماند. این ها هیچ برجا نمینیکردها و حذف دنیکر از خود بیگانهاز 
یم ژشود. ر، برای بقای خود، نیازمند مرام جدید میجبار زمان، دولت

شاهنشاهی را نیز داد(  یژ) شاه دستور تدوین ایدئولو سفید انقالب شاه
تروئیکا، بمعنای باز سازی و تجدید ساختار و ) پرس یم شورویژو ر

 یم مبارکژگالس نوست، شفاف گردانی( را مرام جدید خود کردند. ر
شد، سرنوشتی غیر از رژیم از تجدید مرام ناتوان شد. اگر هم ناتوان نمی

 جست. زیرا زمان، زمان انقالب بود. ونمی شاه
 
است(و  آید )فرآورده روابط قوااز تضاد پدید می قدرت . چون3

در درون و با بیرون  زیر سلطه – فرآورده روابط مسلط دولتهای جبار
به خارج )وقتی در  دهنده جریان نیروهای محرکههستند، سازمان

هستند( و خنثی کردن مازاد آنها، با هدف جلوگیری  موقعیت زیر سلطه
های نیز هستند. دولت از بکار افتادن نیروهای محرکه در جامعه

، نیز در کار سازماندهی وارد های برخوردار از موقعیت مسلطجامعه
کردن و باز خنثی کردن مازاد نیروهای محرکه هستند. این دو دسته 

در مهار نیروهای محرکه در سطح جهانند.  هاملیدولتها دستیار ماوراء
، خارج شدن نیروهای محرکه از دست جامعه مدنی پویائیخاطر، بدین

د و هم گرایش به بازشناختن و به آورهم گرایش به تسلیم را پدید می
دورن شاه و  را. در ایران حقوقمند درآمدن برای بازیافتن زندگی جنبش

اند. این هردو تمایل قابل مشاهده فقیه مطلقه در ایران دوران والیت
توان مشاهده کرد. های در موقعیت مسلط نیز میدو تمایل را در جامعه

 منشاء پویائی حذف این پویائی است:
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رفت تضاد اجتماعی . خطای علمی کالن این خطا بود: گمان می4
که تضاد رابطه شود. غافل از اینخودجوش است و از راه جذب حل می

ها و رو است که دولتفرآورده حذف است. از این است و قدرت قوا
شوند می قدرت محور عامل ایجاد تضادها در جامعه بنیادهای اجتماعی

همانی ، در اینکنند. اگر استالینها را ناگزیر میو تضادها حذف کردن
جستن با قدرت، قانون جذب را با قانون حذف جانشین کرد، 

قانون جذب بکاربردنی نبود. در حقیقت، ساز و کار  خاطر بود کهبدین
عمومی قدرت در جریان متمرکز و بزرگ شدن، ساز و کار تقسیم به دو 

شود، کار مربوط می جبار و حذف یکی از دو است. در آنچه به دولت
دهد. در بیرون حذف کردن را هم در بیرون و هم در درون انجام می

 از رهگذر نزاع بر سرها بندینیروی مخالف را  و در درون، گروه
خاطر کنند. بدینشوند و یکدیگر را حذف میزمامداری، تقسیم می

 ارند. های متوالی، اشتراک دهای جبار، در تصفیهیمژاست که ر
 
تمرکز و بزرگی طلب، به  در مقام خدمتگزار قدرت جبار . دولت5

. بقای است افزایش مداوم قدرت و متمرکز کردن و بکار بردنش، مصر
رو، همراه با بیند. از اینخویش را در تمرکز و بزرگ شدن قدرت می

و بکاربردن این ترکیب  ،بر میزان ترکیب نیروهای محرکهدیگر بنیادها
 این نیروها و صدور افزایند. در نتیجه، تخریب، دائم میدر روابط قوا

د. تخریب و خنثی کردن رو به افزایشِ نیروهای نشومدام بیشتر می
گردد. و پویائی فساد می مالی –پیدایش مافیاهای نظامی  محرکه عامل

 کند. وملت را تشدید می –این پویائی ، بنوبه خود، تضاد دولت 
 
های در ستیز و سازش بر سر بندی. پویائی فساد فرآوردهِ پویائی گروه6

تقسیم به دو و حذف یکی از دو، ، نیز هست. در حقیقت، پویائی قدرت
ها بندی، گروهو هم در سطح دیگر بنیادهای سیاسی هم در سطح دولت

دارد که تارعنکبوتی از روابط شخصی قدرت پدیدآورند و تا را بر آن می
یافزایند. این جریان در اختیار ب ممکن است بر ترکیب نیروهای محرکه
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شود با جریان کاسته شدن از پیوندها و افزوده شدن بر همراه می
را ناتوان  ها. این دو جریان بطور روزافزون دولت جباررویاروئی

 ند: بخاطر نیاز روز افزون به حذف کردن، نه تنها دولت در جامعهنکمی
شود، بلکه در درون خود نیز، ها میعامل یک رشته بند از بند گسستگی

کند. در مورد بندیها را ناگزیر میها و پیدایش گروهبند از بند گسستگی
بندیهای خانوادگی در درون دولت، عیان است. ، پیدایش گروهایران

ا قابل مشاهده ها نیز آشکاربندیدر کار حذف یکدیگر بودن این گروه
و گذار  شدن هابندیگرفتار تشکیل گروه در ، همه،است. دولتهای جبار

 آنها از سازش به ستیز اشتراک دارند. و
 
شوند فرآورده بدان گرفتار می های جبارفقری که دولت پویائی. 7

هائی است که پس از این شناسائی خواهند شد:  های باال و پویائیپویائی
هائی در بند های جامعهو نیز دولت این امر واقع که دولتهای جبار

 است کهدارند، یک امر واقع است. علت این ساالری کسر بودجهسرمایه
است. لذا، دولتها بیشتر از آنچه  بر تولید حاصل زیادت مصرف قدرت

د. در نشوکنند و بطور روزافزون فقیر میکنند، خرج میدرآمد پیدا می
کنند. جامعه را گرفتار را نیز فقیر می و طبیعت حال، جامعههمان

تحت رژیم  روسیهدر کنند.  برای مثال، نیز می پویائی نابرابری
 شوروی دولت»در ابر قدرت شدن  کمونیستی، نیروهای محرکه

ها از درآمدها بطور مداوم، بیشتر بکار رفتند. فاصله هزینه« سوسیالیستی
بسود صنایع سنگین، بخصوص  گذاریها، تبعیضشد. و نیز، در سرمایه

های برآورنده اسلحه سازی و به زیان صنایع سبک )تولید کننده فرآورده
، به و ارتش رینیازهای مردم(، ناگزیر شد. بزرگ شدن دیوان ساال

تولید  ، تبعیض به زیان اقتصادجامعه به انجام رسید. در ایران قیمت فقر
است و حاصل آن، ثروت ، بنا براین، بسود واردات انجام گرفتهمحور

کوچک و بزرگ شدن قشرهای گرفتار فقر  اقلیتنجومی پیداکردن یک 
 و بزرگ شدن دائم کسر بودجه است.
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ما را آگاه کرد،  ها، پویائی نابرابریسان که در فصل پویائیهمان     
دهند. اینک، با دانستن ای را تشکیل میها پر شمار و مجموعهنابرابری

، در تخریب در بکاربردن روزافزون ترکیب نیروهای محرکه نقش دولت
را ببینیم و بدانیم که نابرابریهای روزافزون توانیم ضعف بزرگ آنمی

کند بر پیدا می شوند وقتی اکثریت بزرگ وجدانغیر قابل تحمل می
 واقعیتهای زیر:

است و نه آفریده  و غنا زاده روابط اجتماعی بر محور قدرت فقر. 7.1
 تقدیر و 

 ، برابرند. و مندند و، در برخورداری از حقوقها حقوق. انسان7.2
ساخته تقدیر نیست و بنای نظام اجتماعی دیگری  . نظام اجتماعی7.3

 ممکن است.  و
، امید را . انسان توانا است و ناتوان نیست. به یادآوردن توانائی7.4

جانشین یأس و نشاط را جانشین کزکردکی و شادی را جانشین غم 
شین اعتمادی به یکدیگر با اعتماد به یکدیگر جانکند. در نتیجه، بیمی
 سپارند. و می ها جای به شجاعت زندگیشود. ترسمی

حق دارند.  اجتماعی ها بر رشد بر میزان عدالت. همه جامعه7.5
 بنابراین،  

، بنابراین، فاصله بزرگ میان . آگاهی بر نوع دیگری از زندگی7.6
توانند داشته باشند دارند با زندگی که می شهروندانزندگی که 

شود. گرچه نوع زندگی مطلوب نزد برانگیزنده آنان به عمل می
شهروندان یکسان نیست اما فاصله زندگی که دارند با زندگی که فکر 

 توانند داشته باشند، سبب همگرائی و پیدایش وجدانکنند میمی
 شود. در نتیجه،بر امکان تغییر می همگانی

به  از یاد برده خویش: هرگاه وجدان . به یادآوردن خودانگیختگی7.7
 همگان بگردد، جنبش و آزادی خودانگیختگی بمعنای استقالل

 شود. ومیسر می همگانی
تواند می« تغییر کن تا تغییر دهی»بر اصل  همگانی . وجدان7.8

پدیدآید. هرگاه این وجدان  پدید آید و دائمی بگردد، بکاربردن 
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، بنابراین، باز و و آبادانی طبیعت در رشد انسان نیروهای محرکه
 گردد.   رسد و دائمی میبه انجام می پذیر شدن نظام اجتماعیتحول

 
، سبب از دست مدنی نسبت به جامعه .  پویائی خارجی شدن دولت8

شود. محور می و بنیادهای قدرت رفتن روزافزون مشروعیت دولت جبار
های پیوند خود با جامعه را دولت و بنیادهای قدرت محور رشته

 – رو، رابطه مسلطپوشاند. از اینگسلند. جامعه نیز خود را آنها میمی
میان آنها بیانگر خصومت میان جامعه و قدرت بیگانه ضد  زیر سلطه

هائی که دولت را به بندیگردد. تمرکز قدرت در گروه، میحیات ملی
گرداند. مهمتر این گری میاند، آنها را نماد ستمتصرف خود درآورده

 عقایدکه چون هریک از کارکنان دولت، بیشتر از همه، مأموران تفتیش 
انگارند که جبار و افراد مسلح، خود را صاحب همان قدرتی می و سانسور

برند، دو پویائی ترجمان این رابطه دارد و روزانه برضد مردم بکار می
شوند: یکی پویائی رها شدن مأموران از بند قانون و مقررات و می

دیگری، پویائی گسترش روابط  خودکامگی روز افزون آنها و
ها در عین حال آمیز میان دولت جبار و جامعه. رویاروئیخصومت

شوند و مرتب رو به افزایش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می
، جامعه را از بر این واقعیت که تغییر نظام اجتماعی نهند. وجدانمی

مردم را به حرکت در رهد، سلطه دولت و بنیادهای قدرت محور می
در معرض فروپاشی دولت جبار و بنیادهای قدرت محور را  ورد وآمی

تر و را ناتوان دولت و این بنیادها هارویاروئیچرا که  دهد.قرار می
 د.نگردانتوانا تر میلت و بنیادها به تغییر دورا  جامعه ملی

محور است  قدرت دریابد که نظام اجتماعی همگانی هرگاه وجدان    
شوند. در قانع نمی به تغییر سران دولت که باید تغییر کند، شهروندان

پذیر شدن نظام اجتماعی تبیین ، باز و تحولانقالب اندیشه راهنمای
 آیند.و برنامه عمل سازگار با این تغییر پدید می شود. بدیلمی
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و شکستن  قدرتمدار .  پویائی نقض قانون و اعتبار باختن دولت9
قانون: گرچه انحصار قانون گذاری و انحصار قوه قضائی با  اسطوره

است، اما بدان خاطر که ناقض اول و همه روزهِ قانون، این  دولت جبار
 دولت و مأمورانش هستند و بدین لحاظ که محتواهای قانونها نه حقوق

هستند،  گر و زیر سلطهتنظیم کننده رابطه میان سلطه که قدرت
 و اسطوره قضاوت –است  که از موانع جنبش –اسطوره قانون 

شکنند. هرچند دولت از دستگاه قضائی برای سرکوب استفاده می
دانند، دیگر عامل کند، اما چون این دستگاه را مردم ستمگستر میمی

بازدارنده نیست بلکه عامل برانگیزنده به جنبش است. وقتی مجرمان 
جویند، یه، اعتبار میعادی نیز از رهگذر محکومیت توسط قوه قضائ

بر این ناتوانی،  جمهور مردم است. وجداندولت  دیگر ناتوان گشته
گاهی بر توانائیمی خود همراه بگردد و جنبش روی  تواند با بازیافتن آ

 دهد. و  
 

سد  جبار ، دولت. با برقرار کردن انحصار وسائل ارتباط جمعی10
شود. ها میها و هنرها و اطالعها و دانشجریانهای آزاد اندیشه
وسائل ارتباط جمعی  های دروغکند و فرآوردهسانسورها که برقرار می

 آورند:ائی ببار میویدو پدولت جبار در انحصار 
های دستگاه تبلیغاتی در انحصار اعتبار شدن فرآوردهپویائی بی. 10.1
 و دولت
ها و هنرها ها و دانش. پویائی همگانی شدن رد و بدل شدن اندیشه10.2

ها خود جریان اندیشه مدنی که جامعهها. توضیح ایناطالعها و دادهو 
اعتبار شدن کند. بیها را برقرار میاطالع ها وداده نرها وها و هو دانش

، افراد جامعه را خبرنگار جبار های دستگاه تبلیغاتی دولتفرآورده
 کند. یکدیگر می

 های جباربیرون از مهار دولت در حال حاضر، وسائل ارتباط جمعی   
اعتبار شدن تبلیغات وجود دارند، اما زمانی هم که وجود نداشتند، بی

 .شدهمراه مییم با ایجاد شبکه اطالع گیری و اطالع دهی، ژر
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را تالشی درونیش و خودکامگی کارکنانش و  جبار دولت . توان ترور11

، از سوئی و اثرهای سوء آن در درون نیز وجود گروه بندیهای قدرتمدار
سازمانهای  های جباردهند. تمامی دولتو بیرون از مرزها، کاهش می

کنند که می اداری و انتظامی و نظامی و قضائی را حامی سازمان تروری
ترین آنها، ترور کنند. بدخیمکنند. ترورها انواع پیدا میایجاد می

ها ، اطالعاست. باوجود این، چون در روابط شخصی قدرت اخالقی
حفظ  کنند، دولت جبار توانائیای کارآ هستند و مرتب درز میحربه

دهد. فقدان انسجام از توانش بر اسرار خود را به تدریج از دست می
کاهد. اما بخصوص، برهم خوردن تعادل میان سود ترورکردن نیز می

اثر شدن ترور در سنگین ترور با زیان آن، سبب کاهش توان ترور و بی
به رأس هرم شود. و چون، دامنه ترور می داشتن جو ترس در جامعهنگاه

یابد و عامل تشدید رویاروئی در محدوده دولت اجتماعی نیز گسترش می
خود نیز گرفتار پویائی ترور و  گردد. همه دولتهای جبارجبار می
افزوند دامن آنها را شوند: آتش خشونتی که بر میاند و میشده خشونت

گیرد. این زمان است که تصدی مدیریت دولت بسی مشکل نیز می
های سیاسی که پیش از آن، در نزاع بر سر این «شخصیت»شود و می

سان سر روند. زمان سقوط اینمدیریت بودند، اینک از آن طفره می
 رسد. و   می
 

ملت به دولت،  خود و وابستگی از ملت در بودجه دولت الل. استق12
است و  نیروهای محرکه در همان حال که  محصول صدور و تخریب

همه جانبه  را مسبب فقر کند، از دید مردم، دولت جباررا فقیر می جامعه
شود با افزایش جمعیت. جمعیت گرداند. این امر، همراه میخود می

ای است که اشتغالش نیازمند به خدمت جوان در افزایش نیروی محرکه
ا صادر و یا تخریب رشد درآمدن نیروهای محرکه است. اما این نیروه

پذیر هرمی شکل برجا بماند و باز و تحول شوند تا که نظام اجتماعیمی
رو، ناتوان شدن دولت از صدور مازاد جمعیت و به خدمت نشود. از این
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و  کاردرآوردنش، عنصر جوان، بی و نیروهای مسلح دیوان ساالری
 گرداند.تغییر می آینده را، نیروی محرکهبی

 
کند. هم او ، هدف را مسلط معین میزیر سلطه – . در رابطه مسلط13

، مردم را جبار کند. اما، دولترا وسیله رسیدن به هدف می زیر سلطه
را در نظر برد که آنبمثابه وسیله، برای تحقق بخشیدن به هدفی بکار می

سازد. و چون بکاربردن ترکیب گر میمردم موجه و خواستنی جلوه
را برقرار نگاه  زیر سلطه –، رابطه مسلط در تخریب نیروهای محرکه

کند، بباوراند این کوشد، به مردمی که وسیله میمیدولت دارد، می
در که آورد. اما ترکیب نیروهای محرکه ویرانی آبادانی پایدار ببار می

دولت جبار را رود، هدف واقعی زیر سلطه بکار می –رابطه مسلط 
که باوراند. غافل از اینکند که به مردم میجانشین هدفی مطلوب می

پویائی جانشین هدف مطلوب شدن هدفی که بزرگ و متمرکز شدن 
کند. است، میان دولت جبار و مردم خصومت را روزافزون می قدرت

در  چراکه دولت جبارمردم را با تخریب روزافزون نیروهای محرکه،
کند که حیات جامعه در گرو را از نیروهائی محروم می جامعه ،حقیقت

این نیروها  :کندنها در رشد است. این دولت بدتر از این میآبکارافتادن 
بازایستادن مردم از ایفای نقش وسیله . بردمیدر میراندن جامعه  بکار  را

متمرکز و بزرگ شدن قدرت را و روی آوردن آنها به رویاروئی، پویائی 
کند. این کند و دولت جبار را گرفتار پویائی ناتوانی میمتوقف می

از عوامل  ،های استبدادزدهاست و در تمامی جامعهناتوانی تعیین کننده
 و سپس جنگ ، گروگانگیریاست و هست. در ایرانبزرگ تغییر بوده

آویزها برای ایجاد ولو به زور که دست« کردن جامعهاسالمی»ساله بر  8
دولت جبار و نگاهداری از نظامی اجتماعی هرمی شکل بود و هست، با 

، مردم از رواز ایناست. تخریب روز افزون نیروهای محرکه میسر شده
اند. آوردهنقش آلت باز ایستاده و به رویاروئی با دولت جبار رویایفای 

و نیز در  و در کشورهای اروپای شرقی سابق همین امر در شوروی
 .و قراردارد و... آشکارا در معرض دید قرار گرفت کشورهای عرب
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ادامه بیابد و دولت  جبار که حیات دولت، برای آنه. بنا بر قاعد14

ایفا کند، باید  ن قدرتکردبتواند نقش خود را در متمرکز و بزرگ 
را نقد کند. آنبتواند مانع رشد دانشی بگردد که قدرت را توجیه نمی

کند. پیشنهاد می را در روابط حق با حق کند و راه و روش زندگیمی
 اند:ها دو دستهتکرار کنیم که دانش

در ترکیب با دیگر نیروهای  هائی که بعنوان نیروی محرکه. دانش14.1
های طبیعی از این نوع هستند. اما کنند. دانششرکت می محرکه

ها، در ترکیب بکاربردنی نیستند، در توجیه و یا های انسانی و مرامدانش
، زیر سلطه – نقد و نهی بکاربردنی هستند. در روابط مسلط

ها ها کاربرد دارند و مجاز هستند. اما نقد و نهی کنندهکنندهتوجیه
 شوند. وممنوع می

 و اندیشه راهنمای در جریان متمرکز و بزرگ شدن، دانش . قدرت14.2
 کند. در حقیقت،کننده خود را بطور مداوم از خود بیگانه میتوجیه

بکار توجیه  و اندیشه راهنما ، دانشزیر سلطه – در آغاز رابطه مسلط● 
 آید. و این رابطه می

 –شوند که رابطه مسلط سبب می زیر سلطه – های رابطه مسلطپویائی● 
بطور مداوم، از تسلیم به روی آوردن به رویاروئی برای  زیر سلطه

ها و رو، دانش، تحول کند. از اینو آزادی در استقالل بازیافتن زندگی
و خالی شدن  گشتن از خود بیگانه، گرفتار دو پویائی های قدرتبیان

 شوند: می
یا تحمیل پویائی مرگ به  زیر سلطه – کردن رابطه مسلط. دائمیالف

با هدف  روزافزون نیروهای محرکه ، بنابراین تخریبزیر سلطه جامعه
دو جامعه در رابطه  پذیر شدن نظام اجتماعیجلوگیری از باز و تحول

که توجیه امروز ، نیاز به توجیه مداوم دارد. اال اینزیر سلطه –مسلط 
شوند. از ناقض توجیه دیروز و توجیه فردا ناقض توجیه امروز می ابس

محکوم به بیگانه شدن با آنچه  های راهنماها و اندیشهرو، دانشاین
 شوند. بودند می
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تحمیل کند و زیر  . هرگاه مسلط نتواند پویائی مرگ را به زیر سلطهب
برای بازیافت حیات  بمثابه جنبش هم تن به مرگ ندهد و انقالب سلطه

گر، همچنان از های توجیه، ناگزیر شود، دانشو آزادی در استقالل
 ها و خشونتبار، رویاروئیکه، اینشوند. اال اینخود بیگانه می

 کنند. روزافزون را توجیه می
گر را از های راهنمای توجیهها و اندیشههر دو پویائی سرانجام دانش     

 د. این زمان، زمان مرگ قدرتنمیرانکنند و میآنچه بودند، خالی می
 است.
های راهنمای های و اندیشهدانش . پویائی از خود بیگانگی14.3

های راهنمای انتقاد ها و اندیشهکامل دانش حتی اگر سانسور -گرتوجیه
و نیاز روزافزون به  –ممکن باشد  زیر سلطه – کننده رابطه مسلطو نفی
ساز پژوه و فن ها و فنون، سبب پرشمار شدن دانشجو و دانشدانش

گر را های راهنمای توجیهها و اندیشهتوانند دانششود. و اینان میمی
های ها و فنون و اندیشهبه دانش ،اگر انجام بگیرداین نقد، . نقد کنند

کند. در نتیجه، ، سرباز میخودانگیخته راهنمای سازگار با زندگی
با مرجع علمی و مرامی دومی  جبار گر دولتو مرامی توجیه رجع علمیم

اعتبار جوید و هم مرجع اول را بیشود که هم اعتبار میرویارو می
کار دولت جبار در مشروعیت گرفتن از مرام و  ،سانبدین کند. می

 شود. دانش، زار می
 تر گویای تن ندادن زیر سلطهقرار، از عالمتها، عالمتی که شفافبدین      

، در جامعه ، پیدایش مرجع دوماست به مرگ و روی نهادنش به انقالب
 راهنمای و اندیشه و آزادی در استقالل ها و فنون زندگیمرجع دانش

 .است استقالل و آزادی
 

است. اما با  مدنی ، جامعههای سیاسی. محل زیست و عمل سازمان15
و جامعه مدنی،  جبار میان دولت زیر سلطه – برقرار شدن رابطه مسلط

های سیاسی قابل جذب، جذب و در سرای دولت، فعاالن و سازمان
جویند. از آن پس، در خدمت دولت جبار، یکی از وسائل مهار اقامت می
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های سیاسی که حاضر د. فعاالن و سازماننگردجامعه مدنی می
شوند. استبدادها، شوند خانه خویش را ترک کنند، حذف مینمی

به فعاالن  تحمیل کننده از خودبیگانگی بخصوص استبدادهای فراگیر
ندان به ماند: کلسیای نخستین )شورای باورهای سیاسی بودهو سازمان

مسیح( جای به کلیسای قرون وسطی داد )دریافت کننده کلید  دین
. (پاپ مطلقه و والیتاز خداوند  ها و زمین بر آسمان حکومت

آهنگ طبقه کارگر، پیش سپرد و حزب جای به مالتاریا ایران روحانیت
. اما پویائی از خود ، سازمانی شد در خدمت استالینیسمدر روسیه

تواند با پویائی حذف فعاالن و های سیاسی میفعاالن و سازمان بیگانگی
کنند همراه باشد و یا های سیاسی که جامعه مدنی را ترک نمیسازمان
 نباشد:

 های سیاسیموفق به حذف فعاالن و سازمان جبار . هرگاه دولت15.1
دانند، استبدادش فراگیر می مدنی بگردد که خود را در خدمت جامعه

در بیرون مرزهای این  ، نیروی مخالف منفیشود. بنابر تاریخمی
ارتباط برقرار ، شکل گرفته و میان این نیرو و جامعه مدنی استبداد

و، پیش از آن،  و کشورهای اروپای شرقی های روسیهاست. مثالشده
و ایتالیای تحت استبداد  تحت استبداد دولت نازی های آلمانمثال

 های دیگر هم وجود دارند: استبدادهای پرتقالمثال .دولت فاشیست
گر های بس مرگبار و ویران، با جنگسرنگونی دولتهای جبار  و اسپانیا.

و  سوریه و در عراق های بعثیدولتکه های دیگری هستند. چنانمثال
 ،به جنگ ،در لیبی و دولت قذافی در افغانستان دولت کمونیستی
 سرنگون شدند. 

درخدمت  های سیاسینتواند فعاالن و سازمان جبار هرگاه دولت. 15.2
را حذف کند، ناتوانیش گویای این واقعیت است که  مدنی جامعه
نه به پویائی مرگ که به پویائی  زیر سلطه – های رابطه مسلطپویائی

و  در ایران ها و مالتاریاهای پهلویهای دولتانجامد. مثالمی انقالب
 . و امریکای التین های نظامی در یوناندولت
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که محل عمل خویش را  های سیاسیقرار، نقش فعاالن و سازمانبدین     
دهند، تعیین قرار می مدنی و درون جامعه جبار بیرون از دولت

 است. هرگاه جامه مدنی نیز از عهده نقش خویش در باالندن بدیلکننده
گیرد. و اگر آمیز انجام میبرآید، تحول بدون مداخله از بیرون و مسالمت

های سیاسی از فعالیت باز ایستند، دولت جبار  نتواند و فعاالن و سازمان
گر رمقی نیز برای جامعه مرگبار و ویران پاشد اما وقتی جنگمیفرو

 .باقی نگذاشته باشد، مدنی، بمثابه جمهور مردم
 

های دستوری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، از . برنامه16
را به حداقل  اعضای جامعه خاطر که خودانگیختگیجمله بدین

را به شکست همه  جبار شوند و کار دولترسانند، نیز، ضد رشد میمی
و  امروز و به میزان کمتر، لیبی و ایران سابق کشانند. شورویجانبه می

های شکست برنامه گذاری دستوری هستند. به و تونس، نمایشگاه مصر
هر فرد  نسبتی که دولت جبارتر است، اصرارش بر دستوری کردن زندگی

رو، هر عضو جامعه، یک عصیانگر عضو جامعه نیز بیشتر است. از این
های شخصی گردد. نخست، افراد، برای مشکل همگانی، راه حلمی
 جویند اما، از زمانی که دولت دیگر از جذب و حذف نیروهای محرکهمی

با یکدیگر  شوند و به توحیدپذیر میفانعطا شود، شهروندانناتوان می
گردند. های اجتماعی، توانا میبندیو درنوردیدن مرزهای گروه

 آشکارترین عالمتها اینها هستند:
و  . افزایش جمعیت و تغییر ساختار سنی آن و ناتوانی دولت16.1

دستگاه اقتصادی به جذب جمعیت جوان به کار و صادر کردن مازاد 
 آن. و
 . افزایش جمعیت تحصیل کرده و ماهر و کافی نشدن مهاجرت16.2

. به سخن دیگر، افزایش مغزها برای خنثی شدن این نیروی محرکه
 های عالی. وهارتکاران تحصیل کرده و نیز برخورداران از مبی

. و دیگر نیروهای محرکه به جذب سرمایه . ناتوانی ساختار اقتصاد16.3
های فرار ها و بکار افتادن سرمایهدر نتیجه بیشتر شدن فرار سرمایه
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ها به حداکثر هستند. که در آنها، رانت های سوداگرینکرده در فعالیت
 ،بنابراین

 روزافزون شدنش. و عامل فقر محور شدن اقتصاد . مصرف16.4
 آورد. و تواند روی به جنبشمی مدنی این زمان، جامعه     
 

 جامعه با حق گرائی جبار دولت گرائیرویاروئی مصلحت. زمان 17
 را جانشین حقوق رسد: بهمان نسبت که دولت مصلحتفرا می مدنی
)حقوق جامعه  و حقوق جهانی و حقوق ملی و حقوق شهروندی انسان

کند و از حقوق خالی می و حقوق طبیعت( بعنوان عضو جامعه جهانی
خود، به یاد گردد، جامعه مدنی هم بمثابه جامعه و هم در اعضای می

های بشری افتد. این امر، یک امر مستمر در جامعهحقوق خویش می
امروز نیز، این حقوق هستند که عامل  است. در کشورهای استبدادزده

 درجامعه مدنی  فعال شدنهای سیاسی و نیز عامل همگرائی گروه
 قرار،شوند. بدینمحدود کردن قلمرو مداخله دولت جبار می

، یکی، خالی . در شمار آشکارترین عالمتهای رسیدن زمان جنبش17.1
سنجیده و روی  های قدرتو پرشدنش از مصلحت از حقوق شدن دولت

 به حقوق است. مدنی آوردن جامعه
 شهروندان با حق و جانشین حقوقِ دیگری، قطع رابطه تکلیفو . 17.2

شود و کردن تکالیف است. تکلیف دیگر عمل به حق شمرده نمی
 گردند.می بر جامعه جبار چون دولتبی ها گویای سلطهتکلیف

 آمادگی به درآمدن از غفلت، غفلت از حقوق این زمان، شهروندان      
بر این حقوق همگانی گشت، این  یابند. و چون وجدانخویش، را می

 . و انگیزدبر می وجدان شهروندان را به جنبش
 

 ، محدود کننده فعالیتهای خود انگیختهجبار .  از آنجا که دولت18
و خارجی  را محور سیاست داخلی خارجی خاطر که قدرتاست و بدان

از دولت جبار  ، عامل تشخیص بدیلو آزادی کند، دو حق، استقاللمی
شرکت  ، جمهور مردمگردند. اهمیت این تشخیص، وقتی در جنبشمی
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است. چراکه جانشین کردن دولت جبار با دولت کنند، تعیین کنندهمی
، درگرو، پایان بخشیدن به محور شدن قدرت خارجی در مدار حقوق

 مدار بر والیت سیاست داخلی و خارجی کشور و تکیه دولت حقوق
رو، سه امر، همزمان روی ( است. از اینجمهور مردم )دموکراسی

 دهند: می
و  خارجی با قدرت جبار .  این همانی جستن روز افزون دولت18.1

 اعتبار شدنش.بی
های وابسته )بلحاظ . فرو خوابیدن جنب و جوش سازندگان بدیل18.2

( و خارجی از لحاظ استفاده از قدرت جبار همانی جستن با دولتاین
 است. و و آزادی قوت گرفتن بدیلی که نماد استقالل

است، وقتی همراه  و آزادی تقاللس. قوت گرفتن بدیلی که نماد ا18.3
 شود با اقبال همگان به اندیشه راهنمائی که بیان استقالل و آزادیمی

از بسته یا نیمه بسته به باز و  بمثابه تغییر نظام اجتماعیرا  است، انقالب
 . و کندمیپذیر ممکن تحول

 
منزلت دون  ، به انسان حقوقمند. تقدم مطلق بخشیدن به قدرت19

 های استبدادزدهافراد جامعه بخشد. این تحقیر، برغم اعتیادانسان می
 به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و باوجود ترسها و باوجود اسطوره

، میل به عصیان بر دولت جبار دولت انگاری ناپذیری و ابدمدتشکست
آورد. فانون )دوزخیان روی زمین( این پدیده را نیک جبار را پدید می

است که ازآنِ از توجه به این مهم غفلت کرده است. امامطالعه کرده
 رگردد، اما همچنان پاسداخود کردن قدرت ولو محرک شورشیان می

و بازگشت به اعتیاد به  اصالت قدرت و عامل بازسازی دولت قدرتمدار
گردد. الجزایر خود قربانی این فراگرد و مثال بارز اطاعت از قدرت می

بسی تعیین  و اندیشه راهنما رو است که نقش بدیل. از ایناستآن
 ، پیشاپیش،است. این بدیلکننده
و  )هدف فعالیت سیاسی رسیدن به قدرت« لنین زدائی»باید . می19.1

را هدف و روش  و آزادی است( کند و استقاللقبضه  و بکار بردن آن
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را  روزمره در استقالل و آزادی یا زندگی بشناسد و عرصه خودانگیختگی
 گسترش دهد. و بداند که

قبضه  انسانها را رود. قدرتشود و نه بکار مینه قبضه می . قدرت19.2
یک  زیر سلطه – . چراکه رابطه مسلط گرداندآلت فعل می  وکند می

، هر دو، در این مدار زندانی هستند. است. مسلط و زیر سلطه مدار بسته
حفظ این رابطه بکار  ایکه بر بکاررفتن  ترکیب نیروهای محرکه

رود، جبری است. مسلط مختار نیست که آن را بکار ببرد و یا نبرد. می
و از خویش را بازیافتن  کار شدنی، از غفلت بدرآمدن و خودانگیختگی

 است.مدار بسته بیرون رفتن 
، برای انقالب شدن جامعههای آماده رو، از آشکارترین عالمتاز این     

دیگر است. این  و حقوق و آزادی بر استقالل یکی همگانی شدن وجدان
دیگر  برخوردار از موقعیت مسلط زمان، هم شمار روزافزونی از اقلیت

بمانند و هم جمعیت دائم  زیر سلطه – خواهند در زندان رابطه مسلطنمی
در شود که ، دیگر، حاضر نمیای از اکثریت زیر سلطهبزرگ شونده

 . و آوردمی زیر سلطه بماند و روی به جنبشوضعیت 
 

شود، در این مرحله، که مرتب بر شمار آنها افزوده می ییها. تبعیض20
 گردند:و در بیرون آن، عامل تحرک بر ضد آن می جبار در درون دولت

کند که روشن می علمی . نخست به این دلیل که وجدان20.1
 – تقدیر فرموده نیستند و فرآورده روابط مسلط هاها و تبعیضنابرابری

از این واقعیت و رهنمودش  آگاه شدن وجدان همگانیهستند.  زیر سلطه
فرموده هستند، آنها را  ها قدرتها و نابرابریکه تبعیض به جمهور مردم

کند. غیر قابل تحمل که شد از عوامل برانگیختن غیر قابل تحمل می
 گردد.می به جنبش شهروندان

 های اقلیتیم، در درون هر خانواده از خانوادهژ. در قلمرو ر20.2
ها اعضای آن را گرفتار در اختیار آنها، تبعیض حاکم و قوای سرکوب

کند. چراکه اعضای خانواده از دو سو، زیر فشار قرار ها میرویاروئی
 هائی که خود نیز قربانی آنها هستند و انزوا در جامعهگیرند: تبعیضمی
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گونه با اعضای این بخاطر وجود احساس شدید بیگانگی شهروندان
 جبار ، در مرحله انحطاط، دولتهاها. در حقیقت، ستون پایهخانواده

آورند. در می او، به انزو در سطح جامعه جهانی را، در سطح جامعه ملی
 شوند: اعضای آن نیز، گرفتار این انزوا می

 به جنبش ها محرک قربانیان تبعیض، تبعیض. در سطح جامعه20.3
شوند: جنبش زنان و جوانان و معلمان و کارگران و قشرهای متوسط می

ها زده امروز، از جمله، برضد تبعیض پائین جامعه در کشورهای استبداد
، های روابط شخصی قدرتاست. پیش از پوسیدن پیوندهای شبکه

شود. اما از زمانی که زنان و ها توانا میبه سرکوب این جنبش دولت
جوانان و معلمان و کارگران و... به تغییر کردن و تغییر دادن مصمم 

های بندیکنند، گسستن پیوندهای گروهرا توانمند می شوند و بدیلمی
 هائی که روابط شخصی قدرتحاکم و پاره شدن تارهای تارعنکبوت

 شود. ودیگر به سرکوب توانا نمی اند، دولت جبارپدید آورده
 

پدید  ، یک چند مدار بستهیم، در سطح جامعهژناپذیری ر. انعطاف21
که قربانی کردن مداوم حق را ناگزیر  آورد: مدار بسته حق و مصلحتمی
شود و مدار کند و مدار بسته بد و بدتر که گذار دائمی از بد به بدتر میمی

و تن دادن مستمر به  که غافل شدن از حقوق بسته حق و تکلیف
« تب و مرگ»شود و مدار بسته فرموده را سبب می های قدرتتکلیف

در این مدار دریابند  که همان مدار بسته بد و بدتر است. هرگاه زندانیان
از ترس مرگ تسلیم تب شدن، در ذهن  یعنیکه مدار بسته تب و مرگ، 

یابند کند، نیک در میآنها، چگونه مردن را جانشین چگونه زیستن می
در مدار بسته بد و بدتر، جز یک سمت و سو و آن گذار از بد به بدتر که 

 رو،ندارد. از این وجود و از آن به بدترین،
و امید و شادی و انس و  و توانائی . به یادآوردن خودانگیختگی21.1

و حقوقی  و حقوق ملی و حقوق شهروندی انسان و دیگر حقوق دوستی
، به و حقوق طبیعت دارد ، بعنوان عضو جامعه جهانیکه هر جامعه

 وجدانبرهند.  دهد خویشتن را از مدارهای بستهامکان می شهروندان
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یابند توانائی و امید و شادی و... وقتی کامل است که شهروندان در می
 . ذاتی قدرت )= رابطه مسلطهای قدرتذاتی حیات هستند و نه فرآورده

که در این رابطه کاربرد دارد(  + ترکیبی از نیروهای محرکه زیر سلطه –
.  هر اندازه معرفت بر آورهای دیگر استو ناتوانی و غم و مرگ ناامیدی

خودانگیختگی و توانائی و... بیشتر و هر اندازه پندار و گفتار و کردارها 
تر و تحول، بمعنای رهائی مستقل و آزادتر، رهائی از مدارهای بسته آسان

، در مدار باز رابطه حق با حق و زندگی سلطه زیر –مسلط  از مدار بسته
زور که در تر. در حقیقت، ناکارآئی ترکیب نیروهای محرکه با ممکن

شود که جمهور رود، وقتی قطعی میبکار می زیر سلطه –رابطه مسلط 
بر زندگی در مدار باز وجدان یابند و به این زندگی روی آورند.  مردم
 کند وقتی بنیادهانقشی تعیین کننده پیدا می قرار، جامعه مدنیبدین

. زیرا شوندهای حق با حق میها رابطه، در آنها، رابطهکنند وتغییر می
کنند به حقوق خویش عمل میشهروندان است که نآاین تغییر گویای 

 اند. از مدارهای بسته رها گشتهو 
نیازمند انعطاف ناپذیری هستند، مدار باز  اگر مدارهای بسته. 21.2

عمل به  کند. چرا که در مدار باز، تکلیفانعطاف پذیری را ایجاب می
شود و نه کاربرد دارد. ساخته، نه ساخته می قدرت حق است. مصلحت

و زور، کاربرد  نیست تا ترکیبی از نیروهای محرکه رابطه مسلطه زیر سلطه
شوند و در روابط حق ترکیب می داشته باشد. نیروهای محرکه با حقوق

پذیری است. چرا کنند. این رابطه نیازمند انعطافبا حق کاربرد پیدا می
مهرورزی و رحم و شفقت و دستیاری و همکاری و گذشت و  که دوستی

و هم ترکیب مطلوب  کند. پس، هم رابطه حق با حق... طلب می
و هم رشد کردن نیازمند و بکار بردن  را یافتن  نیروهای محرکه با حقوق

همه قرار دادن »شوند. تجربه و نقد نیاز به روش تجربی و نقد مداوم می
و جدا کردن مداوم سره از ناسره و سره را جستن و « چیز در بقعه امکان

  پذیری همین است.جانشین ناسره کردن، دارد. انعطاف
ثبات است و برای برجا ماندن، با تک پایه بی که دولتبنابر این     

آورد و پدید می زیر سلطه –مسلط  مدارهای بسته های خارجیقدرت
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مدارهای بسته درون کشوری را متکی به مدارهای بسته برون کشوری 
با  گرداند، بمحض برهم خوردن تعادل قوا میان دولت جبارمی

گسلند. این هنگام، نیاز به می، مدارهای داخلی نیز قدرتهای خارجی
 فعال شدن جامعه شود. اما به یمندر درون بیشتر می اعمال خشونت

 گردد. وبه ترتیب باال، دولت جبار بدان توانا نمی مدنی
 

پوسند، دو جریان می جبار های دولتسان، وقتی ستون پایه. بدین22
نا همسو، یکی جریان پوک و عقیم شدن دولت جبار و دیگری جریان 

، رویارو ، در لحظه انقالببمثابه جمهور مردم مدنی شدن جامعه پربار
زاری که دولت جبار شدن جامعه مدنی، خشکپربارد. جریان نشومی

 گیرد. این زمان، زمان انقالب، بمثابه است را نیز فرا می
است.  و دیگر بنیادهای سیاسی با دولت مدنی . تغییر رابطه جامعه22.1

نقش وسیله این جامعه در  بنیادهااین جامعه نقش رهبری کننده و 
است این تغییر  یابند. آن تغییر که انقالبمتحقق کردن هدف را می

 ، وقتیاست
گانه پر پنج است، حقوقگشته جبار ی را که دولتل. ظرف خا22.2

شود. کند و دولت جبار بازسازی میپر می قدرتکنند. وگرنه، خالء را 
 و نیز، 

 
. بسا آشکارترین عالمت رسیدن دو جریان باال به نقطه تالقی، دو 23

که حاال دیگر از هرچه جز زور است  جبار زبان هستند. یکی زبان دولت
گردند. زبانی که و فریب می شود. روشها نیز همه خشونتخالی می

کند که و مرامی بازگو می حقوقاز برد، خالی شدنش را بکار می قدرت
 ستاند:شد و از آن مشروعیت میبدان توجیه می

کند که اندیشه هایش را پیدا میوقتی همه ویژگی . زبان قدرت23.1
هنگام، شود. ایناز هرچه جز زور است خالی می جبار دولت راهنمای

مرده و دولت جبار نیز خویشتن را محکوم به مرگ  اندیشه راهنما
 دهد اگر،است. این مرگ زود روی میکرده
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بگردد.  آورد، زبان آزادیو بدیلی که پدید می . زبان جمهور مردم23.2
های خود برخوردار بشود، زمان مرگ هر اندازه این زبان بیشتر از ویژگی

 جامعه لحظه تالقی زندگی انقالبگردد: ، نزدیک تر میجبار دولت
 و  بمثابه جمهور مردم با مرگ دولت جبار است. مدنی

 
را سنگین و فضای  در همان حال که جو خشونت . مدارهای بسته24

با  کنند، از خود بیگانه کردن نیروهای محرکهرا خفقان آور می زندگی
حال که سبب ترکیب آنها با زور و بکاربردن این ترکیب، در همان

شود خشونت هر چهار بعد واقعیت اجتماعی، یعنی بعدهای سیاسی می
را به خطر  و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را فراگیرد و حیات ملی

، و آزادی استقالل آماده پذیرفتن اندیشه راهنمای را نیز اندازد، جامعه
در برگیرنده روشها برای رابطه مستقیم برقرار کنند.  این اندیشه می

و رها شدن از مدارهای بسته  زدائیکردن با واقعیت و خشونت
و بیرون آمدن از لباس ترس و تحقیر،  زیر سلطه – های مسلطرابطه
تاریخی یا غیر  رسالتمدعی ای، طبقه . این امر که در هیچ جامعهاست

ساختارها،  است که انقالباست، بخاطر آنرا تصدی نکرده آن
ای انقالب وقتی بنابراین، مرزها را باید از میان بردارد. در هرجامعه

های است که مرزهای افقی و عمودی جدا کننده گروه بندیمیسر شده
پذیر شدن اکثریت انعطاف از جمله، به یمن -اجتماعی از یکدیگر 

 به جنبش اند و با عبور از مرزها، جمهور مردمقابل عبور گشته -بزرگ
ها روی رو، هر انقالبی بقصد رهائی از خشونتاند. از ایندرآمده

های پویائیکند که دهد. در حقیقت، انقالب وقتی محل پیدا میمی
ای کشانند. هرگاه جامعهسلطه کار را به مرگ و ویرانی کامل می

 شود. گزیر میبخواهد از مرگ سر بازبزند، انقالب نا
از هدف خالی و از فساد پر  جبار زمان، بهمان نسبت که دولتهم   

گردد. توان سازش با واقعیت تر میشود، انعطاف ناپذیرتر و شکنندهمی
دهد و ساخته ذهن خود را جانشین و حتی مشاهده آن را از دست می

را  شدن جامعه رو است که باردار انقالبکند. از اینواقعیت می
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کند انقالب را ببیند، باز انعطاف عیت ناگزیرش میبیند. وقتی واقنمی
 اش با جنبشماند. این انعطاف ناپذیری از توان مقابلهناپذیر باقی می

 کاهد.کاهد و باز میمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل سوم

 پیدایش عوامل برانگیزنده به جنبش
 

 

 وقوع یابد: پدید آیند تا انقالب باید در جامعهعواملی که می
 
 :انقالب پویائی. 1
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و میان جامعه با  در درون جامعه زیر سلطه – روابط مسلط هایپویائی    
، کار را به یکی -چند از آنها خاطر نشان شدندکه یک –های دیگر جامعه
نیروی  مرگ وقتی جامعه توان تولید پویائیکشانند: می پویائیاز دو 

تواند جذب یا حذف کند، می جبار ، بیشتر از آنچه دولترا محرکه
، شود. در طول تاریخپذیر مییابد و نسبت به دولت جبار، فعلنمی

است. مرگ گرفتار انحالل کرده پویائیهای بسیاری را جامعه
ن را به این تمیرند که خویشها نیز وقتی بمثابه امپراطوری میامپراطوری

 سپارند.می پویائی
 جبار ، بیشتر از آنچه دولتنیروهای محرکه به تولید اما وقتی جامعه     
گر  رابطه سلطه هایپویائیشود، تواند جذب و حذف کند، توانا میمی

 پویائی، های دولت جبارمرحله فرسایش ستون پایه ، درزیر سلطه –
آورند. دانستنی است که دولت جبار، بخصوص وقتی را ببار می انقالب

( را از آن institutions) شود، بنیادهای جامعهمی فراگیر استبداد
تنظیم رابطه  آورد. وظیفه بنیادهاکند و به خدمت خویش در میخود می

، اعضای جامعه و براثر این تنظیمشود. می انسان با دولت فراگیر
و مطیع کنند میپذیری جانشین را با فعل جامعه، خود انگیختگی

 گردند. می با تمایل به والیت مطلقه دولت جبار بمثابه صاحب والیت
 قدرت هائی که، در آنها،  محور نظام اجتماعیدر حقیقت، جامعه     

را نیز « نیمه بازی»است، نظامهای باز ندارند، نیمه باز دارند. اندازه 
در رشد )باز و تحول پذیرتر  و بکارافتادن نیروهای محرکه میزان تولید

پذیرتر )جلوگیری از بازتر و تحول شدن نظام اجتماعی( و یا تخریب
قرار، کاربنیادهای اجتماعی کند. بدینماعی( معین میشدن نظام اجت

و سمت دادن به نیروهای محرکه  بیشتر تنظیم رابطه انسان با حقوق
بسوی رشد و یا بیشتر تنظیم رابطه با قدرت و سمت دادن نیروهای 
محرکه به از خود بیگانه شدن در قدرت و بکار رفتن در تخریب 

 گردد.می
هم از جذب و حذف  جبار ، دولتهادر مرحله فرسایش ستون پایه     

تنظیم  توانائی شود و هم بنیادهای اجتماعیناتوان می نیروهای محرکه
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دهند. در این مرحله، )دولت جبار( را از دست می رابطه انسان با قدرت
 تعلیم و بنیادهای دینی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و

اعتبار و اعضای اند، بیتربیتی که به استخدام کامل دولت جبار درآمده
، با رهاکردن خویش از موقعیت آلتِ فعلِ بنیادها جامعه

قرار، اندازه یابند.  بدینخویش را باز می خودانگیختگی
خودانگیختگی جمعی و فردی، هم دوری و نزدیکی جامعه را از لحظه 

 کند:و هم روش متفوق را معلوم می انقالب
. فراگرد تولد انسانهای خود انگیخته، مستقل در اندیشیدن و 1.1

گزیدن نوع اندیشه و نوع تصمیم، برمستقل در تصمیم گرفتن و آزاد در 
نیروی محرکه ساز، و نیز  فراگرد تولد انسانهای انقالبی، نیروی محرکهِ

کنند. این را میسر می فراگرد پیدایش عوامل دیگری است که انقالب
 کند به:جریان سر باز می

خویش بمثابه انسان. این  و حقوق بر کرامت . همگانی شدن وجدان1.2
 و آینده را روشن و جنبش وجدان، با تغذیه از سه وجدان دیگر، بدیل

 کند:را میسر می همگانی
و نقش پیدا کردنش، بخصوص در  تاریخی . شفاف گشتن وجدان1.3

و  جامعه های هویت جمعیها و ویژگیآنچه به رشته بهم پیوسته جنبش
 ،شرکت در انقالب نقش هر شهروند درهویت بخشیدن به خود به یمن

 .  در برهه انقالب، این وجدان همراه با وجدان علمیشودمربوط می
که بیشترین  ، چهار نیروی محرکهو هنر و فن و دانش )اندیشه راهنما

 کنند(، به میزان همگانی شدنشان، جنبشکاربرد را در انقالب پیدامی
)بدر  شوند با وجدان اخالقیکنند. این دو همراه میرا همگانی می

ارج جستن عمل به حق و و  او  و کرامت انسان آمدن از غفلت به حقوق
، راستگوئی و یوو به یادها آمدن حقوق معن گرایش به دوستی

کرداری و  ایثار و همیاری و دستیاری و همکاری و... و  راست
برای تمیز حق از ناحق(. و این سه غنا  درکارآمدن میزان عدالت

شوند و بخشند. شفاف میرا غنی می جویند و وجدان همگانیمی
سان، اندازه غنای وجدانها و شفاف شدن آنها بخشند. بدینشفافیت می
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، رابطه با قدرت از مدار بسته و نقش یافتنشان در رها کردن شهروندان
کنند. هویت شهروندان و هویت جمعی چند و چون جنبش را تعیین می

شود. چراکه شهروندان از آنها اینک از رهگذر شرکت در انقالب، نو می
شوند و، در مدار باز،  رابطه رها می زیر سلطه – مدار بسته رابطه مسلط

و  استعدادها از ایکنند و بمثابه مجموعهبرقرار می را حق با حق
شوند. این عامل، عامل اول است. نقص و کمال هر ، فعال میهافضل

 کنند:میهای زیر تعیین انقالب را این عامل و عامل
 
. گذار از نزاع برسر تقدم این اصل بر آن اصل از رهگذر تنظیم رابطه با 2
 : یم و قدرتهای خارجیژر
 

، تعریف های راهنماباید، در اندیشهگردند، میاصولی که هدف می    
آن  که اکثریت بزرگ جامعههای یکسان بیابند و یا در اندیشه راهنمائی 

های روشنی بجویند به ترتیبی که بر سر آنها اجماع پذیرد، تعریفرا می
 پدید آید.

، چراکه انقالبگردند. هدف و روش می و آزادی دو اصل استقالل    
 او، بنابراین، شعور شهروندان اندیشه راهنماینخست انقالب در انسان و 

اندیشیدن و عمل کردن است. در  و خودانگیخته به خودانگیختگی
است. و  زیر سلطه - حال، انقالب بیرون آمدن از رابطه مسلطهمان

های دوم )پایه های خارجیقدرتبا تک پایه از راه رابطه  باالخره، دولت
 ای رابطه سازش و با پایه دیگری رابطه ستیز و سازشو سوم چرا که با پایه

دهد بر سه پایه، استواری بجوید( امکان می ، به دولت جباربرقرار کردن
رها شدن از دولت جبار و دو پایه  ،رواز اینبخشد. به خود ثبات می

 قرار،بدین شود.، هدف میخارجی، بنابراین، استقالل و آزادی
بیاورد و یا با بخش سازمان  ای روی به انقالب. برای آنکه جامعه2.1

باید کند، موافقت کند، اصولی مییافته خود که در انقالب شرکت می
انسان و  حقوق  و کرامت هدف و روش بگردند که ترجمان حقوق

و  جهانی او و حقوق او بعنوان عضو جامعه و حقوق ملی شهروندی
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دهد که مردم . بنابراین، انقالب در کشوری روی میباشند حقوق طبیعت
و  و آزادی رو، استقاللهستند. از این زیر سلطه – آن در بند رابطه مسلط

و ، و  حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جهانی دیگر حقوق انسان
 شوند. هرگاه عدالتبنابراین، کرامت  انسان، هدف می ،حقوق طبیعت

ها روش نیز بشوند، جریان انقالب، میزان بگردد و این هدف  اجتماعی
دورتر به این هدفها و  گردد.و آبادانی طبیعت می جریان  رشد انسان

پردازیم. در اینجا، تجربه مشترک انقالبها را باز روش شدن آنها باز می
 آوریم:می

حامی  خارجی با جلب موافقت قدرت یمژاصالح یا تغییر روقتی . 2.2
رابطه  در همان مدار بسته تر، وقتی انقالبشود، دقیقممکن تصور می

نیروی زینده با نیروی میرنده، ناچیز  کردن باقدرت، در جانشین
 ماند.میشود، نیروی جانشین نیز نیازمند دو پایه خارجی می
مسلط را ایجاب  خارجی نقش کردن قدرتاما اگر این جانشینی بی      

)مثالهای  شودمی بر استقالل جانبدار تقدم آزادی تمایل قدرتمدار ،کند
 ها به مدار وابستگیگوید جانشینتجربه می .و کوبا( الجزایر و ویتنام

 گردند.باز می
عامل برانگیختن قشرهای  اجتماعی وقتی که پیش کشیدن عدالت    

 و آزادی شود، تقدم عدالت اجتماعی بر استقاللزحمتکش، باور می
 گردد. شعار یک یا چند تمایل سیاسی می

اکثریت بزرگ مردم مشروعیت نگیرد،  یم حاکم از دینژهرگاه ر    
برخوردار باشد، از رشد و ترقی  خارجی بخصوص اگر از حمایت قدرت

 شود.کند و مدعی تقدم آن میمشروعیت دست و پا می
شود. و از قائل می دینی نیز به تقدم دین ها، بنیاددر برابر این تمایل     

خالی نشده بود و میزان  از حقوق که اگر دینشود غافل میاین واقعیت 
نشده بود، نه  و قدرتمداری گر قدرترا گم نکرده بود و توجیه عدالت

و  یافتندمیتوان  جست و نه گرایشهای قدرتمدارمقدم انگاری محل می
 گشت. می زیر سلطه – گرفتار رابطه مسلط نه جامعه
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های این تمایلها ، یک دوره، کشور صحنه رویاروئیپیش از انقالب   
 سازند. بیرون رفتن از جنگها گرایشها را ناتوان میگردد. رویاروئیمی

زادی های راهنما همها از اصلگیرد. تعریف، در دستور قرار میهاتقدم
بمثابه میزان، جفت شدند،  ها وقتی با تعریف عدالتراهی اصلو هم

برداشته  ها میسر و مانع برخاستن مردم به جنبشگرائی تمایلهم
ن تقدم، تغییر کنند، یعنی از شود. هرگاه گرایشهای جانبدار این و آمی

خویش را باز یابند، شرکت  رها شوند و خودانگیختگی بند قدرتمداری
 های قدرتمداردیگر تمایل ،در بدیل شود. زیراخطر میبی آنها در بدیل

در درون و با بیرون  زیر سلطه – بازسازی رابطه مسلط وجود ندارند تا که
اگر تغییر نکنند و موافقت آنها با هدف و روش  اماشود. از کشور، ممکن 

نوک زبان باشد، خطر بازسازی رابطه قطعی  ازشدن اصول راهنما، 
 ها در رهبری جنبش شرکت جویند.است هرگاه این تمایل

گردد، به می و آزادی سان، اندیشه راهنمائی که بیان استقاللبدین     
 دهد:کند و تغییر دهد تغییر امکان می مدنی جامعه

 
جوید و در این اندیشه است که می، تعریف .  هدف، در اندیشه راهنما3

 گردد:رابطه آن با روش معلوم می
 

 شان، این یا آن بیان قدرتهای راهنمایها که اندیشه«انقالب»در     
اند. بدیهی است تعریف جسته های راهنمااند، هدفها در آن اندیشهبوده

« انقالب الجزایر»، در که استقاللاند. چنانتعریف شده که به قدرت
های مسلحانه جنبش تعریفی جست غیر از تعریف آن در اندیشه راهنمای

گر، با کمک گرفتن  و یا کوبا. در همه این موارد، مبارزه با سلطه ویتنام
است. اما این تعریف، کاربردی در برنامه از قدرت رقیب، همراه بوده

 و اجتماع )تدارک اسباب خود انگیختگی و فرهنگ گذاری اقتصاد
، برخورداری بازیافت استقالل و آزادی به یمن انسان، ارتقاء منزلت زن

گانه و تغییر ساخت خانواده از راه جانشین پنج از حقوق شهروندان
به آبادانی و حقوق  کردن محور قدرت با محور حقوق و حق طبیعت
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در سیاست  جانداران( و سیاست )ازجمله محور نکردن قدرت خارجی
 کند. در عوض، در توجیه روابط قواو خارجی(، کاربرد پیدا نمی داخلی

 کند.با دنیای خارج کاربرد پیدا می
 در قرن بیستم، بدون رجوع به قدرت از جنبشهای ایران دو جنبش     

ایران.  1357 و انقالب صنعت نفت اند: ملی کردنانجام گرفته خارجی
است. همراه بوده و با آزادی ، ترجمان موازنه عدمیدر هردو، استقالل

 است. بنا بر اساطیر )شاهنامهروش شده در هر دو مورد، جنبش همگانی
نیز این ویژگی را داشته است. در هر سه جنبش،  فردوسی( جنبش کاوه

است. استقالل، در معنایِ برقرار کردن رابطه نه استقالل هدف شده
است. به دنبال جنبش هدف بوده با قدرتهای انیرانی مسلط نه زیر سلطه

با انیران، رها شد. اما در واپسین  سلطه زیر – کاوه، ایران از رابطه مسلط
نگران باز و تحول  صاحب امتیاز دو جنبش همگانی مردم ایران، اقلیت

، به قدرت خارجی در ایران نقش داد و دو پذیر شدن نظام اجتماعی
، دو تجربه را نیمه تمام گذاشتند. هردو تجریه و نیز تجربه کودتا

آموزند که حضور قدرت خارجی در ( می1905انقالب مشروطیت )
را ناممکن و عامل بقای  نه زیر سلطه –صحنه داخلی، رابطه نه مسلط 

)ترجمان  کشور در این رابطه، برغم انقالبی با هدف استقالل و آزادی
کند گردد. بنابراین، انقالب وقتی واقعیت پیدا میموازنه عدمی(، می

 که:
میرنده نشود. به  گروه قدرتمدارجدید جانشین  گروه قدرتمدار. 3.1

هدف و  اجتماعی و رشد بر میزان عدالت و آزادی سخن دیگر، استقالل
خویش  بازیافتن خودانگیختگی به یمن نیز روش بگردند. جمهور مردم

 های حق با حقها را رابطهکردن و رابطه را عمل به حقوق و زندگی
واقعیت  به انقالب، همه با همه را برقرارکردن ، بنابراین، دوستیکردن

بیان  شود که اندیشه راهنما، انقالب وقتی ممکن میسانبدینبخشند. می
، در شده باشد. و، در جا، از سوی، هر عضو جامعه استقالل و آزادی

 زندگی همه روزه، در اندیشیدن و سخن گفتن و عمل کردن، بکار رود و:
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 نیروهای محرکه و شرکت در تولید بازیافت خودانگیختگی . به یمن3.2
ها، بقصد متحقق ، برنامهو آبادانی طبیعت و بکار بردن آنها در رشد انسان

شرکت  ، بااجتماعی و رشد بر میزان عدالت و آزادی گرداندن استقالل
 فرهنگ است که سانینبدتهیه و با شرکت آنها اجرا بگردند.  شهروندان

 و زبان آزادی و اخالق استقالل و آزادی غنای روزافزون  استقالل و آزادی
 جویند. ومی

تعریف  ترجمان هدفهائی که در اندیشه راهنما ی. خواستها3.3
گیرد گردند. این برنامه در بر میبشوند، در برنامه عملی گنجانده می

است که برجا ، از جمله اینها )همه آنچه را که هدف از انقالبمردود
های آن، بنابراین، ضد و پویائی زیر سلطه – یعنی رابطه مسلط .نمانند

های انقالب از راه ها )همه آنچه را که هدف( و مقبول قدرت فرهنگ
 .را د(نیاببه عمل درآوردنشان، تحقق می

باشد و یا  و آزادی بیان استقالل در عمل، بنابراین که اندیشه راهنما     
اند که در همه انقالبها، فهرست شده –ها ، مردودها و مقبولبیان قدرت

 شوند. هرگاه اندیشه راهنما بیان قدرتروشن یا ناروشن فهرست می –
گمان جدید  ها و مردودها در گرو تشکیل دولتباشد، تحقق مقبول

یابند و مردودها برجا ها تحقق نمی. هرگاه چنین شود، مقبولرودمی
 شود. زیرا قدرت، یعنی رابطه مسلطمانند و بسا برآنها افزوده نیز میمی

ماند. از رود برجا میو ترکیبی که در این رابطه بکار می زیر سلطه –
بیان  توانداست و می جدائی ناپذیر از بدیل که رو، اندیشه راهنمااین

تحقق  گوید انقالبپیشاپیش، می ،باشد یا نباشد استقالل و آزادی
های زینده، بندیگروهبا بندیهای میرنده هگرو ییابد و یا در جانشینمی

 شود: ناچیز می
 
 :. اندیشه راهنما4
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جدید، عامل انقالبی با شرکت  بر اندیشه راهنمای همگانی وجدان    
که بخشی از   –ها شود، هرگاه آن اندیشه از این ویژگیمی جمهور مردم

 برخوردار باشد:  -هستند و آزادی های بیان استقاللویژگی
 را در جریان تاریخ که حیات جامعه های هویت جمعی. با ویژگی4.1

و  اند، خوانائی داشته باشد. سرنوشتی که بعثیسم در عراقمیسر کرده
 – لینیسم – و مارکسیسم جست و سرنوشت آتاتورکیسم در ترکیه سوریه

، پیدا در ایران فقیه مطلقه و والیت و اروپای شرق در روسیه استالینیسم
ها را خاطر نشان اهل با این ویژگی کرد، اهمیت خوانائی اندیشه راهنما

 کند.خرد می
او و حقوق  و حقوق شهروندی ، حقوق انسانحقوقدسته پنج . 4.2

و  ، بعنوان عضو جامعه جهانی( و حقوق جامعهجمعی )حقوق ملی
 را در بر بگیرد. بنابراین، حقوق طبیعت

را شناسائی و روشهای جانشین کردن  جبار های دولتستون پایه .4.3
 ، در بربگیرد،های حقوقآنها را با ستون پایه

و  و آزادی . هدف و روش را معین بگرداند. هرگاه هدف استقالل4.4
 ، بیان استقالل و آزادیباشد، اندیشه راهنما رشد بر میزان عدالت

کند.  چنین اندیشه راهنمائی های آن را پیدا میشود و تمامی ویژگیمی
 گرداند.سازگار و آن را میسر می همگانی با جنبش

توانا به  همگانی باشد، با جنبش ، بیان قدرتهرگاه اندیشه راهنما      
توسط یک « انقالب»سازماندهی خودجوش ناسازگار و با عهده داری 

کند. پیروزی سازمان در تصرف ، خوانائی پیدا میسیاسیسازمان 
را جانشین دولت  کند که دولت قدرتمداری، جز این نمیدولت

با تصدی تحول  کند. با وجود این، وقتی جامعهپیشین می قدرتمدار
کند، انقالب، دست کم تا بازسازی توسط سازمان سیاسی موافقت می

، سبب بازتر و تحول پذیرتر شدن جامعه و افزایش دولت قدرتمدار
گردد. پس از بازسازی دولت می نیروهای محرکه توانش در تولید

، به تدریج از عناصر عقالنی خالی و از عناصر غیر قدرتمدار، بیان قدرت
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میرد. هرگاه بیان قدرت دست کم از دو ویژگی عقالنی پر و سرانجام می
اول برخوردار باشد، جامعه آن را تغییر و با وضعیت و خواستهای خود 

 دولت ناگزیر است آن را با اندیشه راهنمای کند. وگرنه،سازگار می
دیگری جانشین کند. هرگاه اندیشه جدید نیز بیان قدرت باشد، همان 

کند و دولت جدید را نیز گرفتار سرنوشت دولت سرانجام را پیدا می
 کند. و سرنگون شده می

ها ها و جملهباید خالی از زور )کلمهمی . زبان اندیشه راهنما4.5
نیاز از تفسیر و، در دم، ای از زور نداشته باشند( و شفاف و بیمایهبن

نظامی  –ها که سازمانی سیاسی و یا سیاسی «انقالب»بکار بردنی باشد. 
کنند. توضیح اند، ما را از اهمیت این ویژگی آگاه میآن را تصدی کرده

آن را بدون نیاز به زور بکار  بتوانندکه اندیشه راهنمائی که مردم  این
برند، شرکت آنها را در تغییر ساختها، بنابراین، انقالبی با هدف باز و 

نسبت به  کند. اگر جامعهپذیر کردن نظامی اجتماعی، میسر میتحول
آن را اجرا کند،  اعمال قدرت با اندیشه راهنما بیگانه بماند و دولت

)دولتی که به تدریج نسبت به « دشمن»متعلق به  اندیشه راهنمای
شود( تلقی و خود عامل منزوی تر شدن دولت و جامعه بیگانه می

 گردد.ای میدارای چنین اندیشه سازمان سیاسی
است، از سوی جمهور  و آزادی ، وقتی بیان استقاللراهنما. اندیشه 4.6

)= زور(  و قدرت و سازمان سیاسی نیاز از پادرمیانی دولت، بیمردم
ها مهم آن، یکی ممکن کردن رابطه مستقیم بکاربردنی است. از ویژگی

رابطه انسان با  دانیم که بیانهای قدرتانسان با واقعیت است. می
های گونه اندیشهکنند. چراکه، عمل به اینواقعیت را غیر مستقیم می

 ها را از حقوقه مستقیم با واقعیت را ناممکن و انسان، رابطراهنما
کند  از راه قدرت با واقعیت رابطه برقرار را ناگزیر می نهاخویش غافل و آ

رابطه با  است. بیان قدرت کند. برای مثال، حق کار از حقوق انسان
، لیبرال داریکند. در نظام سرمایهاین حق را از راه قدرت برقرار می

 شود.( برقرار میرابطه انسان با کار خود، از راه بازار  )فروش نیروی کار
توتالیتر داری دولتی، بخصوص وقتی دولت ، سرمایهرو است کهاز این
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قرار، هراندازه رابطه با واقعیت کامل است.  بدین است، نظام مزدوری
 تر. نزدیک تر، اندیشه راهنما، به بیان استقالل و آزادیمستقیم

باید انعطاف پذیری بمعنای آشتی همه با همه، می . اندیشه راهنما4.7
که ناشدنی است که از راه برخوردار شدن همگان  نه از راه توزیع قدرت

های و نیز امکانها و برقرار شدن رابطهو دیگر حقوق او   انسان از حقوق
و  اندیشه راهنما وقتی بیان استقاللکه حق با حق، میسر گرداند. چنان

شناسد و راه و روش شرکت می را از آن جمهور مردم والیت است، آزادی
 زیر سلطه – همگان در اداره امور خویش، وقتی میان آنها رابطه مسلط

گیرد. پذیرش این اصل، انعطاف ناپذیری کاملی هم نیست، را در بر می
 –و رابطه مسلط  ناپذیر در برابر قدرتمداریکند: انعطافمقرر می
 رود. در این رابطه بکار میکه  نیروهای محرکهاز ترکیب ن آ و زیرسلطه

کند که در رابطه در ترکیبی شرکت نمی . از آنجا که اندیشه راهنما4.8
گر این رابطه و نوع ترکیب و رود اما توجیهبکار می زیر سلطه – مسلط

باشد،  و آزادی هرگاه بیان استقالل –شود شود و یا نمیبکار بردن آن می
کند می صویبرا ت با حقوق و ترکیب نیروهای محرکه رابطه حق با حق

و ترکیبی که در این رابطه بکار  زیر سلطه –رابطه مسلط  بمثابه ، قدرت-
باشد از خود بیگانه  رود اندیشه راهنما را اگر هم بیان استقالل و آزادیمی
دسته حقوق پنج ، در برگیرنده کند. باوجود این، هرگاه قانون اساسیمی

آگاه باشند که هر حقی خود روش  از پیش آماده شده باشد و جمهور مردم
 شرکت کنند و جامعه خویش است و از راه روش کردن حقوق در انقالب

درآمده باشد، یعنی الگوی اندیشه و عمل  همگانی به وجدان آرمانی
های شده باشد و اندیشه راهنما اصول راهنمائی، با تعریف شهروندان

و بنیادهای  نیاز از تفسیر و تبیین، در برداشته باشد و دولتشفاف و بی
 –تواند مانع برقرار شدن رابطه مسلط مالک آن نگردند، می مدارقدرت

 و از خود بیگانه شدن خود بگردد. و زیر سلطه
  

 های محرکه سیاسی:. نیروی5
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 و تحت رژیم کمونیست روسیه« انقالب اکتبر»و در  ایران در انقالب     
، های کشورهای عربو در جنبش قرارگرفتن کشورهای اروپای شرقی

فرابخواند و یا سازمانی سیاسی  را به جنبش پیش از آنکه رهبری مردم
که آن را نیروی  چنین کند، حرکت خودجوشی از سوی بخشی از جامعه

خوانیم، آغاز گرفت. نه جنبش خودجوش و نه شرکت می سیاسی محرکه
های موجود، صاحب نقش بشمار کنندگان در آن، از سوی نظریه

نیز، نیروی  ، در فرانسه1968ها، در ماه مه نبودند. پیش از این جنبش
وجودش را  که نه جامعه شناسیرا برانگیخت  ای جنبش همگانیمحرکه

و غیر آن، برایش  های چپ، از مارکسیستاحراز کرده بود و نه نظریه
 نقشی قائل شده بود. 

 را هاین همسانیاهای نا همسان، های محرکه سیاسی جامعهنیروی     
 اند: داشته

یابد و خویشتن را از محل عمل نمی ، در جامعه. وقتی نسل جوان5.1
کنند ها را القاء میو ترس رهد که ناتوانی و ناامیدیهائی میمرام یا مرام

 و حقوقمند و خویشتن را توانا و امیدوار و برخوردار از شجاعت زندگی
تغییر  کند و نیروی محرکهیابد، خویشتن را تغییر دهنده تعریف میمی
 . و گرددمی

، و فن و دانش اندیشه راهنما . وقتی این نیروی جوان به یمن5.2
را بدست  خودانگیخته سازمان دادن به جنبش و توانائی خودانگیختگی

 شود. و  کند و آماده تغییر دادن میتغییر می آورد،می
کند، پیدا می را همگانی آمادگی شرکت در جنبش . وقتی جامعه5.3

حافظ ، یابدمی، وجدانی کم و بیش همگانی بنابراین، به اندیشه راهنما
 . و شودمی ی محرکههامددکار نیروو 

نقش درآمده و فرسوده و فرساینده بی . وقتی عناصر به بندگی قدرت5.4
 کند و خالء را شهرونداننقش میآنها را بی مدنی د، یعنی جامعهنشومی

توان  کنند، نیروی محرکهو تغییر دهنده پر می جستهتازه نفس تغییر 
کردنش درمانده نه تنها از ناتوان گریابد که سرکوببزرگ شدنی را می
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خود را گر شود، بلکه پیشاروی بزرگ شدن این نیرو، قوای سرکوبمی
 ایستند. و گری باز میاز سرکوبیابند و ناتوان می

دهند، میرا تشکیل  هعمابخش بزرگی از ج ندانوره. وقتی این ش5.5
تواند تا پیروزی شود و میتر میهمگانی تر و جنبشبزرگ نیروی محرکه

و فرسایش  زمان با پوسیده شدن رژیم شاه، همادامه یابد. در ایران
نیروهای سیاسی جذب شده در رژیم و مبلغ ناتوانی و یأس و ترس،  زنان 
و جوانان رها شده از ساخت اجتماعی روستاها و متراکم شده در شهرها 

آموزان دبیرستانی، نیروی محرکه  و اتصال اینان با دانشجویان و دانش
 ا پدید آوردند. وبس بزرگی ر سیاسی

جذب نشده در نظام حاکم و  های سیاسی. وجود یا عدم سازمان5.6
 سیاسی نیروی محرکه –اندازه توان این سازمانها، عرصه اجتماعی 

با  فرانسه 1968ماه مه  کند. مقایسه جنبشرا بیشتر و یا کمتر می سیاسی
ایران، ما را از رابطه  1978 در انقالب مردم ایران جنبش همگانی

کند: در ایران، های سیاسی با نیروی محرکه سیاسی، آگاه میسازمان
ناتوان بودند  های سیاسی جذب نشده در رژیم اما طالب قدرتسازمان

توانستند جنبش همگانی را به مهار خود درآورند اما در فرانسه، و نمی
کردند، توانا به مهار عمل می سیاسی های سیاسی که در نظامسازمان

 شدند. و  1968جنبش ماه مه سال 
 نماد استقالل . هرگاه بدیلی توانمند وجود داشته باشد و این بدیل5.7

را با رابطه حق با  زیر سلطه – باشد، یعنی بخواهد رابطه مسلط و آزادی
 پذیر بگرداند، انقالبرا باز و تحول جانشین کند و نظام اجتماعی حق

باشد. و خویش شده خود بدیل مدنی جامعه اگرشود کامل میسر می
ای از سازمانهای وجود داشته باشد یا مجموعه هنوز، اگر سازمان سیاسی

، الگو باشد و یا وجود داشته باشند که بمنزله نماد جامعه آرمانی سیاسی
 سو باشد، جنبشبا آن یا با آنها هم سیاسی باشند و  نیروی محرکه

( قدرتمدار گون کردن دولتژتواند تا پیروزی )واشود و میمی همگانی
با حق و های حق ادامه بیابد. زمان انقالب، بمعنای برقرار شدن رابطه

گردد. اگرنه، یا پیش از این تر میپذیر شدن جامعه، طوالنیباز و تحول
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نقش مرحله و یا بعد از این مرحله، نیروی محرکه کم نقش و یا بسا بی
 های عرب این سرنوشت را یافتند. و های جامعهشود. جنبشمی

است. در تعیین کننده با بدیل سیاسی . رابطه نیروی محرکه5.8
گاه نیروی محرکه سیاسی نتوانسته اند، هیچهائی که روی دادهجنبش

 رو، جانشین کردن قدرترا نیز خود برعهده بگیرد. از این نقش بدیل
، با تغییر قدرتمدار جدید به جای قدرت میرنده و حتی حفظ دولت

(، گویای ناتوانی نیروی محرکه و تونس و یمن و مصر رأس آن ) ایران
و نبود انسجام  با هدف انقالب سیاسی و نیز سازگار نبودن ترکیب بدیل

شرکت  ایست که در جنبشالزم میان نیروی محرکه سیاسی و جامعه
 کند. ومی

و توانائیش به خشونت  از خشونت سیاسی نیازی نیروی محرکه. بی5.9
، عامل سمت یابی نیروی محرکه به قصد همگانی کردن جنبش زدائی

است.  به مدار باز رابطه با حقوق رابطه با قدرت سیاسی از مدار بسته
و تونس، ما را از اهمیت  با جنبش در مصر و سوریه مقایسه جنبش در لیبی

 باوجود سازمانهای سیاسی ،ایران کند. در انقالبآگاه می این توانائی
جانبدار مبارزه مسلحانه، نیروی محرکه سیاسی که اکثریت بزرگ 

موفق شد گل را بر گلوله پیروز کند  ،گشت مدنی نزدیک به تمامی جامعه
بدیهی است  ها(. های تفنگ)گل دادن به سربازان و گل نهادن بر لوله

داشته باشد و تمایل به بکار نیروی محرکه سیاسی که این توانائی را ن
بردن خشونت نیز داشته باشد، درجا، ابتکار عمل را به سود سازمان و 

دهد و یا از ادامه دادن به جنبش ناتوان از دست می یا سازمانهای سیاسی
 1388، روی داد. و امری که در ، در روسیه1917شود. امری که، در می

روی داد. و امری که در لیبی و سوریه و مصر روی  (، در ایران2009)
 داد. 
و  جبار گون کردن دولتژ)وا . قطعی شدن موفقیت انقالب5.10

(، نیازمند انسجام = رابطه حق با حق استقرار جمهوری شهروندان
شرکت کننده در انقالب  و جامعه سیاسی و نیروی محرکه کامل بدیل

ها، از جمله گویای کم و بیشی این است. نایکسانی اندازه موفقیت
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نیروی محرکه و هدف شدن استقرار  انسجام و اندازه شفافیت وجدان
 ، است.و آزادی ، در استقاللجمهوری شهروندان

 
 :. بدیل 6
 

اند: به خود دیده« رهبران»از باستان تا امروز، انقالبها دو دسته     
اند. یعنی در طول زمان، خود بوده« ناطق اندیشه راهنمای»آنهائی که 

جدید را ساخته اند.  ، جامعهو پیروانشان، از راه عمل به اندیشه راهنما
، اند. هر زمان، جریان انقالبنبوده« اندیشه راهنمای ناطق»و آنها که 

و یا خیزش سازمان یافته بخشی از جامعه سرباز  همگانی به یک جنبش
کرده اما انقالب با تغییرکردن و تغییر دادن، یعنی بازیافتن 

های حق با حق کردن روزمره، به ها را رابطهو رابطه نگیختگیخودا
و تحقق هدفهای انقالب به بعد از پیروزی، یعنی استقرار  پیش نرفته

 قدرت است، بازسازی نظام اجتماعیجدید، بازگذاشته شده دولت
 اند.محور میسر گشته و نوع دوم رهبران، دولت را قبضه کرده

، از دیرگاه، فهرست «رهبران»، این دسته از به قول افالطون     
. اما چون شمارندمیرا امضاء و خویشتن را بدان متعهد  خواستهای مردم

د. در حقیقت، جز این نیز کننمی، آن کار دیگر رسندمی به قدرت
خویش و هم  . هم بخاطر قدرتمداریانجام دهند اندتوانستهنمی

. امر بدیهی که انسانها خاطر که قدرت، هدف و روش خویش استبدین
است که هر زمان قدرت روش بگردد، شوند اینهمواره از آن غافل می

و ترکیب نیروهای  زیرسلطه – ر کردن رابطه مسلطیعنی بنابر برقرا
با زور و بکاربردنش بگردد، درجا، تمرکز و بزرگ شدن قدرت،  محرکه

رو، روشی که قدرت است هدفهای خوب را با است. از اینهدف شده
کند: کند. کار دومی نیز میهدفی که قدرت است جانشین می

رساند: وسیله بکاربرندگان خویش را به عکس هدفی که در سردارند، می
 کند.می را وسیله و تخریبشود، بکار برندگان خود نمی
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و  های راهنمایشان بیان استقاللقرار، انقالبهائی که اندیشهبدین     
اند و بوده ، بیان قدرتی دموکراتیکاند و یا به قول فوکوبوده آزادی

بوده و جامعه در پیدایش  و بدیل ، فراگرد تحول جامعهفراگرد انقالب
هائی را ویژگی است، بدیلشرکت کرده وخود آن را برگزیده بدیل
چند . یک(اندتشریح شده در کتاب رهبری در دموکراسی) استجسته
 بدین قرارند: هااز آن
یابی و سمت ، در جریان پیدایش و پذیریش اندیشه راهنما. بدیل6.1

شود. در بطن این نیرو و ای که انسانها هستند، متولد مینیروی محرکه
بیگانه و با  جامعه گاه ازشود. هیچدر جریان تحول انقالبی، پرورده می

 شود.یگانه نمی قدرت
تحریم  را آزموده است: از جنبش دوران معاصر، دو نوع بدیل ایران     

است که را به خود دیده ، ایران، نوعی از بدیل1357  تا انقالب تنباکو
نوع  است. و نیز شاهد پیدایش و عمل بدیلفرآورده جنبشها بوده

 اندیشه راهنمای» است. اولیاست که فرآورده جنبش نبودهدیگری بوده
بر ضد سه  و در سه کودتا گشته عمله قدرت و دومی ستابوده« ناطق

( 1357، انقالب صنعت نفت کردن انقالب )مشروطیت، نهضت ملی
و دو دسته از  های دیگر نیز این دو بدیل. انقالبستاشرکت جسته

 اند.را به خود دیده« رهبران»
باید از میان بروند: باید تجسم مردودها )همه آنچه میمی . بدیل6.2

، زیر سلطه – و رهائی از روابط مسلط جبار های دولتستون پایه
 روابط و پایان یافتن تخریبای اینهپویائیبنابراین، از میان برخاستن 

و رشد بر  و آزادی ها )استقالل( و بخصوص مقبولنیروهای محرکه
ها و برنامه جامع حق با حق شدن رابطه به یمن اجتماعی میزان عدالت

( باشد. بنابر رشد، بنابراین، بنای همه روزه جمهوری شهروندان
اند. اما بنا بر سیرت، آنها که ها چنین بودهها، بدیلصورت، در انقالب

اند. اند، چنین نبودهساز سپردهاز خود بیگانه خود را به قدرت
اند، در کشورهائی را به خود ندیده بعد از انقالب که استبداد ییالبهاانق

 ها وجدانبر مردودها و مقبول ها، جامعهاند که، در آنروی داده
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ها با اند و انقالب از راه جانشین شدن دست کم بخشی از مردودداشته
 ها تا جائی که باز سازی نظام اجتماعیها، انجام گرفته و ساختمقبول

اند. در حقیقت، شرکت مردم در پیشین ناممکن شود، تغییر کرده
 از سوی مردم همراه باشد: یلباید با ایفای نقش بدمی پرورش بدیل

موفق، تحول از راه شرکت مردم در ˝ . در انقالبهای موفق یا نسبتا 6.3
، ، انجام گرفته است. برای مثال، بنابر قرآنشورائی تشکیل دموکراسی

تأسیس نکرد. در قرآن  منتخب گروندگان به اسالم بود. اما دولت پیامبر
و یا  حتی یک آیه نیز در باره دولت وجود ندارد. جمهوری شهروندان

نیز، جنبشهائی با این نوع  ایران را پدید آورد. تاریخ دموکراسی شورائی
ها نسبت مستقیم است. طول عمر اینگونه دموکراسیبه خود دیده بدیل

 :است باداشته
و  به تنظیم رابطه با حقوق از تنظیم رابطه با قدرت . عبور جامعه6.4

جانشین کردن روش دستوری با روش تجربی، بنابراین، نقد و تصحیح 
دهد. هیچ هیچ پیشنهادی که ناقض حقی باشد، نمی پذیر. بدیل

بر آن و تجربه کردن  دستوری که بی چون و چرا اطاعت شود و وجدان
 کند. درستی و نادرستی آن، میسر نباشد، صادر نمی

به مردودها و  همگانی باید وجدانمی اکثریت بزرگی از جامعه .6.5
کند به بستگی تمام پیدا می ها پیدا کند و موفقیت انقالبمقبول
ها تعریفهای شفاف های راهنمائی که، در آنها، مردودها و مقبولاندیشه

متعدد راهنماهای شرکت کنندگان  ییافته باشند. اگر گرایشهای فکر
است که آن گرایشها بر سر باشند، موفقیت جنبش به این در جنبش

از آنها  اشند و جمهور مردمها اشتراک جسته بمردودها و مقبول
 برداشتهای مشابه و روشن پیدا کرده باشند.

هدف باشد، «صالح»کردن قدرت « طالح» . هرگاه جانشین قدرت6.6
و حق نیز به قدرت تعریف شوند،  و آزادی به ترتیبی که استقالل

کنند. در نتیجه، رهبری ها تعریفهای شفاف پیدا نمیمردودها و مثبت
، جای به رهبری و حقوقمندی انسان و جامعه ترجمان استقالل و آزادی

و بناپارتیسم از  ترور ، دورانفرانسه دهد. در انقالببیانگر قدرت می
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بعد از انقالب  هائی که استبدادجمله، بدین دلیل، پدیدآمدند. انقالب
خاطر، به این سرنوشت دچار اند، از جمله بدینرا به خود دیده

 اند.شده
ها و پذیرفته در عوض، شفاف شدن تعریفهای مردودها و مقبول    

کند که ، وجود بدیلی را میسر میهمگانی شان توسط وجدانشدن
را به هدفهای خود برساند. از جمله، بدین دلیل بود  تواند انقالبمی

ی تدریجی بایدش بشمار آورد( و انقالب که انقالب انگلستان )که تحول
بعد از انقالب را به خود ندیدند. به  ، دیکتاتوریو انقالب هند امریکا

 خود ندیدن دیکتاتوری، دالیل دیگر نیز داشت، از جمله این دلیلها:
انگلستان نیز  بر ضد سلطه حال، نهضت ملیعین، در اخیر دو انقالب    

، بمثابه مزاحمی که از عوامل خارجی بودند. بعد از پیروزی، قدرت
 .نجستشود، در صحنه سیاسی آنها حضور وابسته می بازسازی استبداد

باید فرآورده بسط آزادیها و برخوردار کردن ، از آغاز، میبدیل. 6.7
)هرکس در رهبری خود استقالل جوید و در  اکثریت بزرگ از استقالل

، بخصوص خود شرکت کند( باشد. استقالل و آزادی رهبری جامعه
های زنان و جوانان بلحاظ اهمیتی که در تغییر ساخت زادیآاستقالل و 

هائی که، در پی د. در جامعهند، ضرورت تمام دارناجتماعی دار
باز  جدید نخست زنان را به موقعیت زیر سلطه ، نظام سیاسیانقالب

 ، با نیروهای محرکهگرداند و سپس جوانان را، بمثابه نیروی محرکهمی
برد، به ضرورت، بکار می کند و در ویرانگریدیگر و زور ترکیب می

، در زیر سلطه - شود و روابط مسلطای نیمه تمام میانقالب تجربه
شود. انقالب های دیگر، بازسازی میجامعه و میان جامعه با جامعه

 از این نوعند.    ایران 57الجزایر و انقالب 
حال که موفق، نیازمند بدیلی است که در همان . یک انقالب6.8

هیچ وجه اشتراک  جبار است، با دولت« ناطق اندیشه راهنمای»
ها شدن نیز ایجاب نداشته باشد. در حقیقت، نماد مردودها و مقبول

 با دولت و گروه بندیهای قدرتمدار ، در قدرتمداریکند که بدیلمی
معرف مشترکات گرایشهای  مشترکات نداشته باشد. در عوض، بدیل
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و  باشد. بخصوص وقتی هدفها استقاللباید شرکت کننده در انقالب 
استقرار جمهوری ، بنا بر این، اجتماعی و رشد بر میزان عدالت آزادی

 هستند. شهروندان
و « هاشخصیت»اند که که از این واقعیت غافل شده ییهاانقالب     

جو، در  سلطه خارجی و بناچار در تعامل با قدرت سازمانهای قدرتمدار
اند. این نوع نجسته نیک مخالف نیستند، فرجام رباج دولت با اساس،

و سازمانها از جنس جباران هستند. عضویت دادن آنها در « هاشخصیت»
 انقالبی به شکست است.  ، محکوم کردن جنبشبدیل

از موفقیت در سرنگون  . انقالبها، بخصوص انقالبهائی که بعد6.9
را به خود دیده اند، بدیلهائی که الگو باشند  استبداد، جبار کردن دولت

ها را گونه بدیلاین اند. یاو در وجود خود، آینده را بنمایانند را نداشته
اند. نجستهنقش در بنای دولت جدید  اند و بوده اند اما در اقلیتداشته

یم جباران(، قرین توفیق ژهائی که در مرحله اول )سقوط ربسیار جنبش
هائی که، انقالباند. ناتوان شده اند، اما از ایجاد دولت حقوقمداربوده

است، گرفتار بازگشته شده دولت جانشین به بعد از انقالب تعییندر آنها، 
اند. در عوض، انقالبهائی که دولت جانشین، شده بازسازی دیکتاتوری

است، این دیکتاتوری را به خود ندیده ، واقعیت جستهدر دوران جنبش
 .  اند
را  مدارحقوق به انجام رساند و هنوز دولت سه انقالب ایران    

خاطر که . از جمله، بدیناست، چه رسد به جمهوری شهرونداننیافته
کوتاه  و آزادی استقالل کنندگان در خلق فرهنگ زمان شرکت جنبش

نگشته و  ، رابطه با حق جانشین رابطه با قدرتاست و در جامعهبوده
قدرت بوده و برای از آن خود کردن قدرت، « هانخبه»هدف سازمانها و 

را به میان آورده و تعادل قوا را به سود خود و به زیان  پای قدرت خارجی
 اند.مردم و انقالب و هدفهایش، کرده

 اند که، در آنها، بدیلموفق آنها بوده˝ . انقالبهای موفق و یا نسبتا6.10
« نیروی جانشین»است. هرزمان، همواره از طریق مردم عمل کرده

( را از آن خود های قدرتازمان مسلح و دیگر ستون پایه)س ابزار قدرت
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است(، بیرون از مردم قرار است )در واقع، خود آلت قدرت شدهکرده
گرفته و بخواهی نخواهی، فراگرد بیگانه شدن با مردم و یگانه شدن با 

با شرکت مردم رو، عمل از طریق و از این«. استتا آخر، رفته»قدرت را 
 است. و  یکی از عوامل تحقق هدفهای انقالب

. از آنجا که با تغییر ساختها در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و 6.11
 شود و انقالبپذیر میو تحول باز اجتماعی و فرهنگی، نظام اجتماعی

باید همان ساخت را نمی رسد، به ضرورت، بدیلبه هدفهای خود می
قرار، وجود های جبار دارند. بدینبندیو گروه جبار بیابد که دولت

و یا بعد از آن،  ، یا پیش از جنبشو توانا به اعمال هژمونی تفوقعنصر م
، عناصر تفوق طلب، نقش کند. در ایرانانقالب را گرفتار شکست می

اند. هژمونی طلبی ، برضد سه انقالب داشتهتعیین کننده را در سه کودتا
 سم، بسا توتالیتاریهای دیگر نیز، کار را به بازسازی دیکتاتوریدر انقالب

است. جنبشهای درمانده نیز، از جمله ( کشاندهدر روسیه )استالینیسم
، درمانده به خاطر حضور عنصر یا عناصر هژمونی طلب در بدیل

 اند.  گشته
باید از شفافیت کامل می گویند: بدیل. جنبشهای موفق می6.12

)آنچه در سر است  برخوردار باشد. در حقیقت، ابهام در اندیشه راهنما
( و ابهام در گفتار و ابهام شود و میزان کشش به قدرتو آنچه اظهار می

 ها و ابهام در برنامه عمل، گویای قدرتمداردر رفتار و ابهام در رابطه
کند که خطر بقای جباریت و تغییر و، پیشاپیش، اعالن می بودن بدیل

ها ما را از ، سخت جدی است. مطالعه این ابهاماو جبار و دستیاران
(گشتن )هدف انقالب جمهور مردم ها در جانشین والیتنقش ابهام

، در تونس و مصر و نیز حال و آینده جنبشهای همگانی فقیه والیت مطلقه
 کند.آگاه می

در  باید مرزهائی را که رابطه قوامی . خاطر نشان شد که بدیل6.13
ها را از میان بردارد و از راه رابطه پدید آورده است و نیز تبعیض جامعه

انسانها با یکدیگر بر وفق حقوق، برقرار که هائی و رابطه انسان با حقوق
را بوجود آورد. استقرار این دموکراسی را  شورائی ند، دموکراسینکمی



117 

 

نباید بازگذاشت. در این جا، نقشی دیگر و بس  به بعد از پیروزی انقالب
های برداشتن مانعکنیم: را خاطر نشان می های بدیلمهم از نقش

دن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سر راه باز و تحول پذیر ش
 . نظام اجتماعی

اند. مقایسه و همکاران او، به این کار پرداخته در قرن بیستم، گاندی   
و دستیاران او، ما را از اهمیت این  دست آورد آنها با حاصل کار خمینی

 کند.، آگاه مینقش بدیل
است: بس مهم و تعیین کننده کنندگان در بدیل. پیشینه شرکت 6.14

اند و یا که رهبران آن، خود در شمار جباران بوده جنبشهای همگانی
اند، جانبدار شکل مخالف بوده اند که اگر با شکلی از قدرتکسانی بوده

از راه و با شرکت را خالفتهای خود اند و یا موافقت و مدیگری از آن بوده
شرکت  بعد از انقالب اند، در بنای دیکتاتوریدادهمردم انجام نمی

موفق در مرحله اول،  ، بعد از سه جنبشاند. در سه کودتای ایرانکرده
اند که با داشتن پیشینه زورمدار، در نیروی جانشین کسانی شرکت کرده

 اند.  های کلیدی نیز جستهشرکت داشته و موقعیت
کند، راست است، اما  قرار، گر چه این سخن که آدمی تحول میبدین      

باید اسباب و موقعیت و ، نمیساالری در پی استقرار مردم و بدیل جامعه
و جباریت را در اختیار ترک  به قدرتمداری  شرائط بازگشت به اعتیاد

)=  ، از قدرتو استعداد اعتیاد کنندگان قرار دهند. کسی که بجای دانش
باید در موقعیت و شرائطی است، میزور( در مدیریت استفاده کرده

دانش اداره  قرارگیرد که دانش و استعدادهای خود را بکار برد. خمینی
نیاز از قدرت )= کشور را نداشت و استعدادهای خود را در مدیریت بی

قرار گرفت  زور( بکار نبرده بود. پس وقتی در موقعیت یک حاکم مطاع
و وسیله زور را هم در اختیار یافت و جامعه را نیز گوش بفرمان دید، زور 

ساله و هرآنچه از خیانت و  35 کرد و استبداد را روش اصلی حکومت
اند و در دوره جانشین او روی جنایت و فساد  که در دوره او روی داده

 و به اعتیاد به قدرتمداری هستند.دهند، حاصل بازگشت امی
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است.  زدائی، از جمله، در گرو خشونت. سالمت و کارآئی بدیل6.15
باید نمی زدائی را به بعد از پیروزی انقالبتکرار کنیم که خشونت

رود، پس از رسیدن به پیش می بازگذاشت. زیرا جنبشی که با خشونت
گل بر گلوله پیروز  ،دارد. در انقالب ایرانهدف از خشونت دست بر نمی

 ، خشونت تقدیس و روش اصلی حکومتشد. اما، در پی سقوط رژیم شاه
نیز گشت. عوامل مژثر در این دگردیسی، برخوردار بودن و یا نبودن 

های موجود در و نیز کم و بیشی های بدیلبخش غالب رهبری از ویژگی
 عوامل دیگر انقالب، هستند. 

گرائی مانع همگانی شدن جنبش  ، خشونتدر جریان جنبش      
از عاملهای مهم همگانی شدن  گشت. در عوض، خشونت زدائیمی

را از توسل به خشونت بازهم  جنبش شد و همگانی شدن جنبش رژیم شاه
 توانائی، شعارهای شرکت کنندگان در جنبش همگانیبیشتر، بازداشت. 

کردند و و اعتماد به نفس و شادی و امید و هدف روشن آنها را بیان می
خشونت مأموران رژیم را، در نظر خود آنها نیز، غیر قابل توجیه 

 گرداندند. می
 اه نباید از یاد ببرد که حق تصمیم با جمهور مردمگهیچ . بدیل6.16

ن را مجری تصمیم مردم تباید خویشاست. پس در قول و فعل می
و یا  مداری بنام دین )والیت حق تصمیم نه از اندیشه راهنمابشمارد. 

( و نه از موقعیتِ 1978 و ایران 1917 ، دو نمونه روسیهیژایدئولو
گیرد. چراکه این حق ذاتی حیات هر انسان ، نشأت میرهبری جنبش

 است. بنابراین، حقی است که جمهور مردم از آن برخوردار هستند.
دارد و جمهور مصون نگاه می را از قدرتمداری رعایت این حق، بدیل

ها، کند. درانقالبمردم را، از  مسئولیت گرفتن تصمیم، برخوردار می
اند، کامیابی مجری بوده به نسبتی که مردم تصمیم گیرنده و بدیل

 است.بیشتر بوده
 
 بعنوان روش: همگانی . جنبش 7
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 ، جنبشی همگانیکاوه ، جنبشمردم ایران نخستین انقالب    
 های همگانیاست. سه جنبش ایران در قرن بیستم نیز، جنبشبوده
 های قرن بیستم، که کودتاایران، انقالب 1357اند. تا انقالب بوده

اند. نظامی انجام گرفته – اند، با رهبری یک سازمان سیاسینبوده
بمثابه  مدنی توان عصر جدید، عصر حضور جامعهرا می ،انقالب ایران
در عرصه، خواند. از آن انقالب بدین سو، دو استثنای  جمهور مردم

 که در هردو حضور نظامی مستقیم و غیر مستقیم قدرت – و سوریه لیبی
و اروپای شرقی و  در روسیه – ستانقش تعیین کننده داشته خارجی

دنیای عرب، حضور مردم در صحنه و سازماندهی خودجوش شرکتشان 
 است. در انقالب، تنها روش و یا روش اصلی بوده

 
 اند:به دوگونه انجام گرفته جنبشهای همگانی

و ادامه آن تا  از راه اعتصاب همگانی در جنبش شرکت جمهور مردم● 
بیانگر اراده ملت بسپرند. چرخ   را به بدیل زمانی که استبدادیان، دولت

به حرکت درآورد و مردم با دست  سیاسی را نیروی محرکه ایران انقالب
وقتی سقوط  یم شاهژزدن به اعتصاب همگانی، در آن شرکت کردند. ر

کرد که دستگاه اداری نیز اعتصاب کرد. فرار سربازان از سربازخانه به 
ون قلمرو شد و ، ارتش را چون برف آب کرد. دولت بدقول سران ارتش

 سقوط کرد.
و  ، قشرهای جوان از زنسیاسی که نیروی محرکه استگونه دیگر این● 

رژیم فرسوده گشته  را به ترتیبی پیش ببرد که قوای سرکوب ، جنبشمرد
کنند اما بسا حمایت می روش، جمهور مردمو از توان بیفتند. در این

روش، در و تونس این زنند. در مصرنمی دست به اعتصاب همگانی
 ، موفقیت آمیز شد. و مبارک علیمرحله برکنار شدن بن

خاطر به هدفهای خود نرسید. از جمله بدین در هر دو گونه، انقالب    
 کیفیت الزم را نجست: همگانی که جنبش
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یابد که هر انسان عضو کامل می یوقتی پیروز همگانی . جنبش 7.1
 و حقوق ملی و حقوق شهروندی انسان جامعه بر حقوق و وجدان جامعه

 یابد و شهروندانشفاف می یوجدان ،و حقوق طبیعت  و حقوق جهانی
عامل به حقوق، دست کم متمایل به عمل به حقوق نه و جامعه آنها اگر 

 یابد.ادامه می شورائی شوند. چنین جنبشی از راه تمرین دموکراسیمی
از  تاریخی یابد که وجدانوقتی پیروزی کامل می همگانی . جنبش7.2

 ها و چرائی پیدایش و دوام عمر دولتراه نقد عوامل شکست جنبش
ای را میان سازگار نیست، رابطه چه با حقوقنآ جباران و نیز نقد هر

کند و به انسانهای مستقل و آزاد با گذشته و حال و آینده بر قرار می
) ماندن در  به اطاعت از قدرت دهد با اعتیادامکان می اعضای جامعه

با زور  و بکاربردن ترکیب نیروهای محرکه زیر سلطه -مسلط  مدار بسته
( مبارزه کنند و خویشتن را از اعتیاد برهند. و بکاربردنش در تخریب

است چرا که آگاهی بر حقوق خود و نیز ترک این اعتیاد تعیین کننده
شود. ترک اعتیاد نیاز قدرت، سبب ترک اعتیاد نمی شعور بر ویرانگری

در مدار باز مادی  به بیرون آمدن از مدار بسته و  تمرین همه روزهِ زندگی
معنوی دارد. نیاز به عمل کردن به حقوق خود و افزودن مداوم به  ↔

( دارد. نیاز به اندیشه و خیال و گفتار و آزادی )استقالل خودانگیختگی
و کردار را از زور خالی کردن مستمر دارد.  اما سه کار باال در گرو 

 است:آن
، بیان همگانی مردم شرکت کننده در جنبش . که اندیشه راهنمای7.3

شده باشد. تحقق این امر، نیاز به جریانهای آزاد  و آزادی استقالل
ها و نقد شدن به ها و دانشها و هنرها و فناطالعها و دادهها و اندیشه

این جریانهای  که های همگانیها دارد. جنبشیکدیگر و شفاف گشتن
 آزاد را به خود ندیدند، عقیم شدند. 

و نظام  کردن دولتدر خور تکرار است که ابهام زدائی تنها شفاف    
کردن نظام اجتماعی و دولتی شفافشو، نیست، بلکه که نفی می اجتماعی

های زدائی به نقد اندیشهرو، ابهام شود نیز هست. از اینکه جانشین می
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 مندان در جامعههمه حقوق شود. بلکه  شامل حقوقِ محدود نمی راهنما
 . گرددنیز می جدید و رابطه ملت با  دولت حقوق مدار

کند، حاصل چشم را میسر می همگانی که جنبش . که اتحاد ملی7.4
از حقوق خود نگردد. چرا که چنین چشم پوشی  پوشی صاحبان حقوق

این حقوق فراموش  ،ایران کند. در انقالباین اتحاد را نا ممکن می
نشدند. بیان شدند. اما بعد از پیروزی انقالب، در جریان مبارزه بر سر 

 و آزادی ، این حقوق انکار شدند. برای مثال، استقاللتصرف دولت
 ای یافتند که اجرایش سبب برخورداریتعریف در خور جستند و برنامه

در  شد. اما اجرای این برنامه بازسازی استبدادمی از استقالل و آزادی
، رو پیروان این و آن بیان قدرتساخت. از اینرا نا ممکن می وابستگی

باید و هم منزلتی که زنان می مانع اجرای برنامه شدند. هم حقوق انسان
یافتند و هم حقوق زحمتکشان و هم حقوق اقلیتهای قومی و باز می

، پذیرفته شدند. در جریان باز سازی دینی، در بیان راهنمای انقالب
 بود که این حقوق انکار شدند. استبداد

فرمان برد، پس برای این  همگانی از وجدان همگانی . که جنبش7.5
باید بازیافت حقوقی هدف در جنبش شرکت کنند، می که جمهور مردم

شود که همگانی هستند. اما آیا حقوقی که همگان از آن برخوردارند، با 
و حقوق  و حقوق ملی شهروندی حقوقی که انسان دارد و با حقوق

تردید نه. اگر تضاد کنند؟  بی، تضاد پیدا میو حقوق طبیعت جهانی
شود و یا حقوق متصور باشد، جنبش همگانی است که قربانی می

 است:گانه؟  پاسخ اینپنج
کنند، را مرکب از طبقات دارای منافع متضاد تعریف می آنها که جامعه● 

ی نباشند که تمامی از این واقعیت غافل هستند که هرگاه حقوق
آید. از امر واقع از آنها برخوردار باشند، جامعه بوجود نمی شهروندان

همگانی با حقوق  حقوقدوم و بسیار مهمی هم غافل هستند و آن این که 
را در  که حقوق این و آن قوم ، با حقوق شهروندیو مرد ، از زنانسان

کند. حق با حق تضاد ندارد. این منفعت یک بردارند، تضاد پیدا نمی
 تواند تضاد پیدا کند. کس است که با منفعت دیگری می
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است، در کار نیاید و، بر این میزان،  اجتماعی هرگاه میزانی که عدالت● 
شود. اما نامیسر می همگانی برقرار نکنند،  جنبش ها را حقوقرابطه

های مسلط را خوش بندیمیزان قراردادن عدالت اجتماعی، گروه
را بعنوان گانه، آنها خویشتن پنجآید. گرچه با میزان شدن حقوق نمی

جویند، اما یابند و به مقام انسان مستقل و آزاد ارتقاء میانسان باز می
رو، بسا دادن دهند.  از اینرا از دست می منافع ناشی از موقعیت مسلط
مستقل و آزاد و در رشد، چون دیگر  این اطمینان که در جامعه

شوند، سبب پیوستن آنها به ، از حقوق و امکانها برخوردار میشهروندان
های بندیشود،  پس جنبش همگانی شامل گروهجنبش همگانی نمی

روش  زدائیشود.  با این همه، هرگاه خشونتدارای موقعیت مسلط نمی
شود، ریختن ترس آنها از وضعیتی که بعد از پیروزی جنبش پیدا 

کرد، موجب کاهش توان رژیم در سرکوب جنبش همگانی خواهند
 گردد. می

آور شدن بر خفقان همگانی شود اگر وجداننمی همگانی . جنبش7.6
زیر  – و رابطه مسلط فضای فرهنگی و ویران شدن نیروهای محرکه

رود و مرگ و ویرانی ببار و ترکیبی که در این رابطه بکار می سلطه
روشن حاصل کار  دانشروشن پیدا نکند. این  دانشآورد، می

و تحول پذیر را به روی  باز شود که چشم انداز جامعهاندیشمندانی می
 گشایند. جامعه می

های موفق، نیازمند بدیلی است که ویژگی همگانی . جنبش7.7
برشمرده را داشته باشد. شرکت همگان در جنبش نیازمند بیرون آمدن 

شادی ذاتی حیات و یافتن و و امید  از لباس ترس و بازیافتن توانائی
 شهری است که درجا باید دست بکار بنای آن شد. آرمان

شود مگر با برقرارشدن رابطه مستقیم میان نمی همگانی .  جنبش7.8
مجازی  بهشتقرار، ها.  بدینندگان در جنبش با واقعیتنشرکت ک

ساختن  شهری کردن که جمهور مردم را جانشین آرمانساختن و آن
شود اما این جنبش را، درجا، آغاز کنند، جنبش همگانی ممکن میآن
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شود که مردم با گردد. جنبش همگانی وقتی کامیاب میکامیاب نمی
 کنند.شرکت  نظام اجتماعیکردن های خود، در باز و تحول پذیرداشته

شود و نسبت به ملت بطور کامل خارجی و بیگانه می .  وقتی دولت7.9
با خارج از  به خارج )روابط قوا ملی تکیه گاه اجتماعی خود را از جامعه

دهد و نیز، وقتی که گر( انتقال میو یا سلطه موضع زیر سلطه
 های تارعنکبوتی حاصل از روابط شخصی قدرتای از شبکهمجموعه

و محدود  شوند، فضای حیاتی جامعه بسته)مافیاها( بر دولت مسلط می
باید می بگردد، هم بدیل همگانی شود.  پس برای این که جنبشمی

بیرون از تارعنکبوت روابط شخصی قدرت پدیدآید و محل عمل بجوید 
و گسترش « حاکمیت دولت»و هم جنبش از راه محدود کردن قلمرو 

 ، همگانی شود و ادامه یاد. قلمرو جامعه مدنی
شود وقتی در برابر شود و پیروزیش کامل میمی گانیهم . جنبش7.10

، در برابر ، استقاللاصل، اصل و نه فرع قرار گیرد: در برابر وابستگی
پیش آهنگ و یا بخش  یا حزب فقیه ، در برابر والیت، آزادیاستبداد

، در )نیروی مسلح(، والیت جمهور مردم مدرن و سازمان یافته جامعه
صاحب حق امر و نهی و ملت مکلف به اطاعت، جامعه و « رهبر»برابر 

مند در خدمت شهروندان صاحب حقوق و دولت مندحقوق شهروندان
 والیت و حق شرکت در اداره امور خویش.

ندارد. بکار بردن خشونت شرکت  نیاز به خشونت همگانی . جنبش7.11
، یکی انسان کند. باوجود این، از حقوقهمگان را در جنبش ناممکن می

او را رعایت  حق دفاع از حیات و عصیان بر رژیمی است که حقوق انسانی
کند. بنابراین، حق دفاع برای هر انسان و هر گروه از انسانها وقتی نمی

در کنند، محفوظ و بکار بردنی است.  آنها را تهدید می جباران زندگی
باید از حق خود آگاه شوند، نباید حال که همه شرکت کنندگان میهمان

مستقل و  در همگانی شدن جنبش و بنای جامعه از نقش خشونت زدائی
، غفلت شود. بنا بر اجتماعی آزاد و در صلح و در رشد بر میزان عدالت

و انقالبهای دیگر، جنبش بهمان نسبت که  ایران تجربه انقالب
زورمدار به دولت  شود و تحول دولتکند، همگانی میمی زدائیخشونت
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و  آمد تحول از جامعه نیمه بسته و زورمدار، به جامعه باز، پیحقوقمدار
 شود.حقوق مدار، می

، کند وقتی در ذهن جمهور مردمواقعیت پیدا می همگانی .  جنبش7.12
شود. زبان، زبان محل میجدای از حق و حاکم بر حق، بی مصلحت

وقتی همگانی شد  جنبش مردم ایرانشود. می ، زبان حق و حقوقآزادی
که زبان مصلحت، جای به زبان شفاف آزادی، زبان حق و حقیقت داد: 

با  کنند و والیتخویش شرکت می شاه باید برود، مردم در رهبری جامعه
هستند  دو حق و دو اصل راهنما و آزادی جمهور مردم است و استقالل

 و... 
سنجید. چون را قدرت می بود. مصلحت پیش از آن، زبان زبان قدرت    

شاه باید سلطنت کند و »فرض این بود که شاه رفتنی نیست. هنوز، حتی 
، یعنی «راه حل امینی»نیز شعار نشده بود. حداکثر توقع، « نه حکومت

عمل نسبی برخوردار  قبوالندن نخست وزیری به شاه بود که از استقالل
بهنگام را نیز بکند.  و غرب در ایران« منافع امریکا»باشد و رعایت 

، مردم از صحنه رانده شدند و زبان، زبان  قدرت بازسازی دیکتاتوری
حق کرد و مصلحت مقدم و حاکم بر  جانشین راشد و قدرت مصلحت 

 حق و حقیقت شد.
با  رو، رابطه بدیلاست. از این خودانگیخته همگانی .  جنبش7.13

گیرد. پس در خدمت مردم قرار می کند: بدیلمردم در جنبش، تغییر می
باید واجد این ویژگی نیز باشد که با دهد، میرهنمودهایی که می

که، در آنها،  د. جنبشهای همگانینجنبش ناسازگار نباش خودانگیختگی
است رهنمودهای خود را با ویژگی خودانگیختگی نتوانسته بدیل

 اند. جنبش سازگار کند، حتی پیش از رسیدن به مرحله اول، از میان رفته
 و مردمی که در جنبش سیاسی و نیروی محرکه قرار، بدیلبدین     

را از سر راه بردارند.  باید موانع خودانگیختگیکنند، میشرکت می
را تابع سلسله مراتب سازمانی  مثال، سازماندهی سیاسی که جامعهبرای

 است.  جنبش خود انگیخته، نیاز به استقالل کند، ضد جنبش همگانی
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او در گزینش و نیز مسئولیت شناسی  هر فرد در رهبری خود و آزادی
 بمعنای شرکت در رهبری دارد.

، امروز، پیش از مندمردم ساالر و حقوق پذیرکردن دولت. تحقق7.14
و ادامه آن تا پیروزی است.   هر زمان دیگر، شرط همگانی شدن جنبش

باید این ویژگی را نیز داشته می سیاسی و نیروی محرکه رو، بدیلاز این
های اند، زیر ضربهبه جنبش نپوسته باشند که تا وقتی جمهور مردم

بگردند.  شورائی ، استقامت کنند و الگوی دموکراسیمرگبار دولت جبار
شود، بیشتر از سان همگانی میاحتمال پیروزی کامل جنبشی که بدین

هند و  است. مقایسه دو جامعه های همگانیهمه دیگر انواع جنبش
 پاکستان، از این جهت عبرت آموز است.

از  رها شدن جمهور مردم شود به یمنمی همگانی . جنبش7.15
اند: ها تا وقتی دوترس از میان نرفته اند، روی ندادهها. انقالبترس

 انقالب»و، ترس از « بعد از سقوط رژیم جبار»ترس از وضعیت نامعلوم 
کنند و با این دو ترس یکدیگر را تشدید می«. فرزندان خود را می خورد

آورند که مانع از روی آوردن به جنبش ترسهای دیگر ترکیبی را بوجود می
گاه نالکه، ترس از بهم ریختن وضعیت کشور و جلوشود.  چنانمی

ندان خود را شدنش را این ترس که انقالب فرز های مسلحگروه
شود که چون انقالب طور پنداشته میکند. زیرا اینخورد تشدید میمی

شود و یا، برقرار می خورد، پس یا بار دیگر، استبدادفرزندان خود را می
گرفتار  و سوریه و لیبی و افغانستان به سرنوشت عراق مثال، ایرانبرای

 شود. می
و  قدرتمدار خورد. برجا ماندن دولتفرزندان خود را نمی اما انقالب      

است  زیر سلطه – ، بنابراین، ماندن در رابطه مسلطهای قدرتستون پایه
دهد دولت را تصرف کنند و فرزندان طلبها فرصت می که به قدرت

که انقالب فرزندان خود را  انقالب را از میان بردارند. این دروغ
های بسیار با استفاده از منطق صوری، ساخته شده و واقعیت ،خوردمی

 می پوشاند: از دید جمهور مردم مهم را
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است و نه  استبدادی فرآورده مقابله با انقالب این واقعیت که دولت     
جدید میسر  ، استقرار دولت جباریم جبارژخود انقالب. بعد از سرنگونی ر

هایش باید تغییر کند و ستون پایهزیرا ساخت دولت استبدادی میشود می 
 جانشین شوند و تکیه گاهش جمهور مردم حقوق هابا ستون پایه

بگردد.  اگر  زیرسلطه - از روابط مسلط هبرخوردار از حقوق و رها شد
 شود.چنین نشود، دولت جبار باز سازی می

اش با و رابطه ، که ساخت دولتخاطر است که در هر انقالببدین     
است، انقالب فرزندان خود را نخورده و کشور نیز عرصه مردم تغییرکرده

 است.نگشته های مسلحتاخت و تاز گروه
یکی  ،همگانی و این واقعیت که از عوامل برانگیزنده جنبش     
است.  و دیگری اعتماد کامل به بدیل جبار اعتمادی کامل به دولتبی

وقتی  ،شود. در حقیقتاعتماد کامل نمی ،هرگاه این اعتماد شفاف نباشد
اعتماد  ،گردندنمی رمانیآ دست بکار بنای جامعه مردم همراه بدیل
 ،کند.  لذاپر می آید که قدرتشود و خالئی پدید میشفاف ناممکن می

وارد عمل  ،شناسندهائی که دستیابی به قدرت را هدف مبارزه میگروه
کنند. این ن خود میآشوند و مردم را از صحنه خارج و عرصه را از می

( و یا بعد از موفقیتش در و سوریه در جریان جنبش  )مورد لیبی ،فاجعه
 تواند روی دهد.( میمرحله نخست )مورد ایران

و هیچ  شود وقتی هیچ قشر از قشرهای جامعهمی همگانی . جنبش7.16
از کارمندان  از اقوام بیرون از آن نمانند. برای مثال، کارکنان دولت قوم

باید سرنوشت بهتری را از تحول و کارگران و نیز افراد قوای مسلح، می
شرکت کارکنان دولت در  ،ایران بنیادی انتظار داشته باشند. در انقالب

ای به مردم، نقش تعیین کننده جنبش همگانی و پیوستن نیروهای مسلح
یم ژسرنگونی ر)در پیروزی آن پیدا کردند. باوجود این، بعد از پیروزی 

شفاف کردن ، هزینه بازسازی دولت استبدادی به آنها تحمیل شد. (شاه
وضعیتی که کارکنان دولت و نیروهای مسلح، در پی پیروزی جنبش پیدا 

باید کاری است که می و جمهور مردم سوی بدیل کنند و تضمین آن ازمی
ترین تضمین شرکت خود آنها در پیشبرد بالدرنگ انجام بگیرد. اما قطعی
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جنبش و از توان انداختن قوای  جنبش و عضویتشان در نیروی محرکه
 ، است.سرکوب

موفق، عالوه بر عوامل برشمرده،  نیازمند  همگانی هنوز جنبش   
 است:  در جامعه عوامل زیر  پیدایش

 
 :خارجی . محل عمل و نقش قدرت 8
 

 اند:جنبشهای معاصر از لحاظ محل عمل، سه نوع بوده    
آیند و هدفشان تعدیل بعمل می یم جبارژ. جنبشهائی که در محدوده ر 1

 است.آن
 اما در محدوده قدرت یم جبارژ. جنبشهائی که در بیرون از محدوده ر 2

 آیند. وبه عمل می خارجی
روی  خارجی و مستقل از قدرت یمژ. جنبشهائی که مستقل از ر 3

 . دهندمی
اند. نمونه نوع اول، اند و نه کامیاب گشتهدو نوع اول نه همگانی شده    

، در ، در ایرانبعد از تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری جنبش
هستند.  و سوریه و جنبشهای از نوع دوم، جنبشها در لیبی 1388خرداد 

امکان دستیابی به تعادلی  جبار اند زیرا دولتاین دو نوع کامیاب نشده
کند. این تعادل اگر مانع را، برای برجا ماندن پیدا می خارجی با قدرت

از کامیابی جنبش نشود، در مرحله تشکیل دولت جدید، مانع از تغییر 
سو و پیش از آن. بدین گردد. نمونهِ ایران، از گروگانگیریبنیادی می

است، چون روش نبوده ها نیز که، در آنها، جنبش همگانیانقالب
،  - مثال کشورهای عرب –اند هائی که نظامیان بعمل آورده«انقالب»

اند، ناکام مانده های خارجیبا قدرت زیر سلطه – چون در رابطه مسلط
 اند. شده

ها های مصریان و تونسینوع سوم در دنیای عرب، جنبش جنبش     
یم بن علی در ژ، نخست از روقت فرانسه هستند. در تونس، حکومت
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مستقل  خارجی برابر جنبش مردم حمایت کرد. جنبش مردم از قدرت
جهانی برخوردار شد.  بود و در همان حال، از حمایت افکار عمومی

و بن علی، عمل  های مبارکیمژالبته دولتهای خارجی، از طریق ر
کردند اما نتوانستند مانع موفقیت جنبش بگردند. باوجوداین، چون 

 از حقوق و برخورداری شهروندان هدف جنبش تغییر ساختار دولت
از راه  زیر سلطه – گانه، بنابراین، بیرون آمدن از روابط مسلطپنج

های با پویائی زیر سلطه – های رابطه مسلطپویائیجانشین کردنِ 
در باز و  و بکار انداختن نیروهای محرکه و آزادی و استقالل انقالب
، با دستیاری است، در مصر، نشدهپذیر شدن نظام اجتماعیتحول

نظامیان جنبش را سرکوب کردند. در تونس، نظامیان  قدرت خارجی،
تفاهم شرکت کنندگان در  و توانائی ها وجود بدیلنکردند. علت کودتا
و حضور یا عدم  مدنی در جامعه های سیاسیو منزل کردن سازمان بدیل

ها و حضور تعیین کننده قدرت خارجی هستند. در تونس، سازمان
های سیاسی هنوز جامعه مدنی را ترک نکرده و در سرای شخصیت

اند. موفقیت نسبی جنبش در تونس گویای اهمیت دولت منزل نجسته
 است: محل عمل جنبش همگانی

 
 تواند هدف بگردد:نمی های اول و دوم، جر قدرتانتخاب . با8.1

سرنگون  جبار است که دولت، فرض اول ایننخست در انتخاب● 
 و ویرانگری ن کردنش کشور را گرفتار خشونتوکردنی نیست ویا سرنگ

و یا شایستگی  است که مردم توانائیکند. فرض دوم ایندیرپائی می
را ندارند. بنا بر این، کار را با اصالح  برقرار کردن جمهوری شهروندان

که هرگاه دولت جبار بداند باید آغاز کرد.  غافل از ایندولت می
مردم باز  سرکوب جنبشوجودش پذیرفته است، دست خود را در 

کند. افزون براین، برفرض که مردم ناتوان را سرکوب میبیند و آنمی
است که توانائی به دست  شهروندی د، از راه عمل به حقوقنباش
آورند.  بنا گذاشتن بر نادانی و ناتوانی مردم با فراخواندن آنها به می

کنند و جنبش، خوانائی ندارد. در عمل، همگان در جنبش شرکت نمی
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دهند. شرکت کنندگان در جنبش نیز آن را تا کامیابی ادامه نمی
را هدف  رتگانه، خود به خود، قدپنجسان، هدف نشدن حقوق بدین

کند و قدرت تمایل به تمرکز و بزرگ شدن، بنا بر این، افزودن بر می
است که وقتی محدوده عمل، امر بسیار مهم ایندارد.  ویرانگری

رسمی  یم است، هدف شدن قدرت جز در اندیشه راهنمایژمحدوده ر
شود. اما بیزاری روز افزون از این دولت جبار( تعریف نمی یژ)ایدئولو

در  (، شرکت همگان را در جنبشدر ایران فقیه مطلقه ی )والیتژایدئولو
 .کندناممکن می یم راژمحدوده ر

 جبار یمژاست که مردم توانا به تغییر ر، فرض ایندوم در انتخاب● 
است. از  خارجی نیستند. بنابراین، نیاز به حضور و عمل قدرت

، محل شدن استقاللروست که جانبداران این نظر، برای توجیه بیاین
قدرت  کنند و یا چون کرزی، سلطهرا دست آویز می« جهانی شدن»

برند. اما خارجی را امری بدیهی که از پذیرفتنش چاره نیست، گمان می
 است، جز از راه بکار بردن خشونت قدرت خارجی، بنابراین که دولت

های و مالی به گروه ها و کمک تسلیحاتیتواند عمل کند )تحریمنمی
آماده قبول دست نشاندگی و حمله نظامی (. مورد بطور نسبی موفق، 

 به اقدام مسلحانه است. در آن مورد، قدرتهای خارجی افریقای جنوبی
 دست نزدند. مجازاتهای سیاسی و اقتصادی و اخالقی )که افکار عمومی

سیاهان  جهانی اعمال کرد(، به سفیدها فرصت تغییر فکر و به جنبش
 امکان پیروزی را داد. 

ایم. اما در عمل، پیشنهاد کردهای را گانه 25، ما تدابیر در مورد ایران     
پنهان و تهدید به جنگ و مجازاتهای  ، جنگقدرتهای خارجی

رو است، هستند. از این اند که ضد جنبشاقتصادی سخت را روش کرده
اوباما،  بوش و سال سوم دور اول ریاست جمهوری که از حکومت

 اند.ها فروکش کردهسو، در ایران، جنبشبدین
 تواند استقاللتنها در این انتخاب است که هدف میسوم:  . انتخاب8.2

 و رشد برمیزان عدالت و برخورداری همگان از حقوق و آزادی
بگردد. در این  ، در نتیجه، استقرار جمهوری شهرونداناجتماعی
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تواند همگانی نشود نمی تواند هدف بگردد و جنبشنمی انتخاب، قدرت
 نگردد. بیان استقالل و آزادی و اندیشه راهنما

 خارجی یم و قدرتژدر حقیقت، از آنجا که محل عمل مستقل از ر     
، تنها از راه روش کردن استقالل و و آزادی است، هدف کردن استقالل

، از راه زیر سلطه – قابل تحقق است. بیرون آمدن از روابط مسلط آزادی
در تغییر ساختهای سیاسی و اقتصادی   سمت دادن به نیروهای محرکه

کنند، شود. چون مردم خود عمل میو اجتماعی و فرهنگی، میسر می
آورند. امر مهمی که جانبداران استقالل و آزادی را پدید می پس فرهنگ

 است:فرضهای اول و دوم از آن غافل هستند، این
بیان برخوردار  و آزادی ، از استقاللصاحب فرهنگی . هر جامعه8.3

داشت. نیز نمی را نداشت، فرهنگ است. اگر این استقالل و آزادی
از خلق ناتوان  قدرتمدار توضیح این که فرهنگ خلق است و عقل

تواند دست کند، تنها میداند و نمیاست. این عقل چون جز توجیه نمی
آوردهای عقلهای مستقل و آزاد را به آلت زور بدل کند و بکار برد. در 

ها، بگاه حقیقت،  فرهنگها دو بخش دارند: بخشی که ره آورد عقل
( هستند که ما آن را برخورداری از استقالل و آزادی )خود انگیختگی

نامیم و بخش دیگری که مجموعه فرآورده فرهنگ استقالل و آزادی می
، یا تنظیم رابطه با قدرت، کاربرد پیدا هائی هستند که در روابط قدرت

هرگاه جامعه خوانیم. قدرت می« فرهنگ»را  هاکنند که ما آنمی
، بنابر این خالقیت خویش را از دست بدهد، فرهنگش خودانگیختگی

 گیرد.شود و در معرض انحالل قرار میعقیم می
 و آزادی استقالل با گسترش عرصه فرهنگ همگانی براین، جنبشابن    

دهد فرصت می شهروندانگیرد که به و با گزیدن محل عملی آغاز می
خویش را باز یابند و از راه خلق  یا خود انگیختگی استقالل و آزادی

را  و قدرتهای خارجی جبار فرهنگ استقالل و آزادی، قلمرو دولت
محدود و پهنای استقالل و آزادی و حقوقمندی خویش را گسترش 

 شود:و فعال شدن آن می اخالقی رو، نیاز به وجداندهند.  از این
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 :Institutions . بنیادها9
 

اند. باوجود این، بنا بر روی داده های جبارانقالبها برضد دولت    
در انقالبها نقش  و هم بنیاد دین ، هم دینبا دولت دین رابطه بنیاد

همراه بوده و یا انقالب برضدشان  اند: یا با انقالبتعیین کننده داشته
 است:بوده
 از سلطه ملت، جریان استقالل - . در غرب، جریان تشکیل دولت9.1

 جدا شد و دو بنیاد است: در انگلستان، کلیسا از واتیکاننیز بوده کلیسا
پارلمانی سازگار شدند. در  و دولت تغییر کردند و با دموکراسی دین

و دولت  برضد دو بنیاد دین ، کلیسا تابع واتیکان ماند و انقالبفرانسه
بشر را انتشار دادند. اما بنیاد  انجام گرفت. انقالبیان اعالمیه حقوق

را گشود که به استقالل نسبی  تافت. دولت جدید راهیرا برنمیدینی آن
، دولت و کلیسا از یکدیگر )الئیسیته(، انجامید. دیرتر، در روسیه

و دولت شدند. دولت را تصرف  برضد هر دو بنیاد دین هابلشویک
دانستند که انسان پرداختند. در حقیقت می کردند و به حذف بنیاد دین

حذف کردنی نیست.  وجود ندارد. پس بنیاد دین بدون اندیشه راهنما
را آئین بگردانند. سرانجام بنیاد « لنینیسم – مسمارکسی»بر آن شدند 

 بیرون رفت. کمونیست برجا ماند و دولت نیز از دست حزب دین
و تنظیم  دولت –طلبی، به تشکیل ملت  استقالل ، جنبش. در امریکا9.2

امریکائی انسانهای  و دولت انجامید. شهروندان دین رابطه دو بنیاد
گشتند و حاکمیت یافتند و دو بنیاد با آن سازگاری جستند.  حقوقمند

است. در امریکا قوت گرفته حاضر، بنیادگرائیباوجود این، در حال
دیرپائی انتگریسم در قلمرو مسیحیت کاتولیک و فوندامانتالیسم در 
 قلمرو پروتستانتیسم گویای قطعی نشدن حل مشکل رابطه دو بنیاد دین

 با انسان است. و دولت و نیز رابطه کلیسا
 : . در کشورهای مسلمان9.3

داشته است. در نسبی می استقالل از بنیاد دولت دین ، بنیاددر ایران● 
 تنباکو تا انقالب هائی موقعیت متوفق نیز جسته است. از جنبشلحظه
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است. جز این که به تدریج، در نقش اول را داشته ، بنیاد دین1357
های جدید، نیز نقش ، غیر روحانیان، تحصیل کردهکنار روحانیان

های اند. در انقالب مشروطیت، فکر مشروطیت از تحصیل کردهیافته
 کردن ملیجدید بود. اما نقش اول را روحانیان جستند. در نهضت 

، اندیشه 1357، نقش غیر روحانیان بیشتر شد. در انقالب صنعت نفت
(، از اندیشمندان غیر روحانی و روش انقالب )جنبش همگانی راهنما

یابی کننده بود. سمتبودند. باوجود این، نقش روحانیان تعیین 
بود. « جمهور مردم»عمومی، انتقالل حاکمیت از این دو بنیاد به 

با  چنانکه سه مرجع دینی به محمد علی شاه تلگراف کردند که والیت
م، در قطعی کردن والیت وندا، با انجام رفرجمهور مردم است. مصدق

اصل  در نوفل لوشاتو ، خمینی1357کوشید و در انقالب  جمهور مردم
شرکت مردم در اداره امور خویش را پذیرفت و گفت: والیت باجمهور 

 نیز بر این اصل تدوین شد. . پیش نویس قانون اساسی است مردم
، بلحاظ تابعیت بنیاد و دولت دین نزاع با دو بنیاد در کشورهای عرب● 

 الجزایر، دین از بنیاد دولت، نزاع با بیان دینی نیز بود: در انقالب دین
نقش جست. در انقالب زنان  اجتماعی و عدالت بمثابه بیان استقالل

نقش جستند. گرچه بعد از استقرار دولت ملی، بازگشت به عقب واقعیت 
و آشنائی او با  جست، اما جهت عمومی تحول به استقالل انسان در دین

 خویش است.  ذاتی حقوق
)بیان  بعثیسیم و در لیبی و عراق گردانی و در سوریه، ملیدر مصر     

از بنیاد  دین دینی ساخته قذافی، کتاب سبز او(،  باوجود تابعیت بنیاد
سازمان جسته )اخوان المسلمین و  دین، تقابل دولت با دولت

، سازمانهای دینی، آمد. بهنگام بهار عربسازمانهای شیعه و...( پدید
. دادنقش  نهاآبه  جنبشها، نقش اول را نداشتند. در برانگیختن جنبش

 و آزادی را بیان استقالل ، دینیک از این کشورها، بنیاد دیناما در هیچ
 است.انسان نشناخته ذاتی را در بردارنده حقوق نگردانده و قرآن

و  دین انسان از دو بنیاد یابی عمومی در همه جا، استقالل. جهت9.4
. در همه جا، نوگردانی و بازشناسی خویش است بمثابه حقوقمند دولت
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است. سازگار نقش جسته های همگانیبیان دینی در برانگیختن جنبش
به این  انسان و حقوق و پذیراندن کرامت کردن بنیاد دینی با دموکراسی

، از دو قرن بدین سو، بطور بنیاد، کاری است که، در کشورهای مسلمان
ها در کشورهای شود. پایان گرفتن عمر دیکتاتوریپیوسته دنبال می

بمثابه بیان  همزمان خواهد شد با کامل شدن بازیابی دینمسلمان، 
 . استقالل و آزادی

و رشد  و آزادی ، اسالم بمثابه بیان استقاللایران 1357 . در انقالب9.5
 شناسی گشت. تحقیق جامعه ، اندیشه راهنمااجتماعی بر میزان عدالت

کرد که از پل وییی و خسرو خاور( معلوم ی انقالب ایرانژ)آنتروپلو
قشرهای مختلف شرکت کننده در انقالب، این اسالم را شناخته بودند. 

قائل است،  و حقوق خود را جانبدار اسالمی که برای انسان آزادی
جمهوری، مسلم کرد که اسالم  رئیسدانستند. انتخابات اولین می

. از آن زمان تا امروز، این ندارددرصد رأی  5، کمتر از قدرتبمثابه بیان 
 کوچک است. تجربه در آمیختن دو بنیاد چنان یک اقلیتاسالم هم

خود، از بنیاد دینی شتاب  ، به روند استقالل انسان، در دینو دولت دین
 است.بخشیده

، کار مهم دیگری نیز به انجام رسید: پیشنهاد تغییر در این انقالب     
. از دید پیشنهاد کنندگان، انقالبی که رابطه انسان با بنیادهای اجتماعی

و تغییر رابطه  بنیادهاباید انجام بگیرد، تغییر ساخت در سطح جهان می
 انسان با بنیادها است. توضیح این که

اند. با تغییر محور ساخت گرفته بر محور قدرت در حال حاضر بنیادها● 
جا و نقش دیگری پیدا  ، بنیادهای جامعهو آزادی از قدرت به استقالل

 کنند:می
رهبری کننده و تعیین کننده  در حال حاضر و در همه جا، بنیادها● 

هدف. انسان  ←انسان ←هدف و انسانها رهبری شونده اند: بنیاد
یابد که رهبری کننده خویش را وقتی باز می و کرامت و آزادی استقالل

 هدف.  ←بنیاد  ←و تعیین کننده هدف او و بنیاد وسیله بگردد: انسان 
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تالش را باید است،  شورائی تا رسیدن به آن زمان که زمان دموکراسی     
جا تا آنجا نیز کرد. از این زیرسلطه – رها شدن از روابط مسلط وقف

ای است که باید طی کرد. پاسخ این پرسش که آیا انسانها فاصله
آیند که مانند و یا به راهی در میمی چنان مطیع اوامر و نواهی قدرتهم

و  شود؟ را چهار وجدانچنان پیشنهاد میبدین سو، هم ایران از انقالب
 دهند:ها میمحتوای آن

 
 و نقش آن: اخالقی .  وجدان 10

 

هستند: یکی  سه تغییر عالمت رسیدن جریان تحول به مرحله انقالب     
های تاریخی و علمی و اخالقی، در نتیجه، تغییر محتوای وجدان

( به است. حاصل این تغییر از ناحق )ناحق =قدرت همگانی وجدان
معیار سنجش پندار و گفتار و کردار  به یمن حق، غنای وجدان اخالقی

است. و دیگری حساسیت روز افزون جستن وجدان  شدن حقوق
از رهنمودهای وجدان اخالقی  اخالقی و سومی پیروی جمهور مردم

 است:
در آن  ، بخصوص وقتی جمهور مردم. در دوران پیش از انقالب10.1

نسبت به گسترش فسادها شدید  کنند، حساسیت جامعهشرکت می
و  ها، فسادها، آسیبهای اجتماعیآئیشود. در همه گردهممی

شوند. در جامعه، نسبت به این ها موضوع اول گفتگوها مینابسامانی
 آید. پدید می است، اجماعامر که فساد فراگیر شده

در آغاز، فراگیر شدن فساد، توجیه کننده آلودگی همگان به فساد      
ها در ، در اشکال گوناگونش )موقعیتخاطر که قدرتاست. بدین
روند( ها بکار میها که در رابطهو انواع ترکیب زیر سلطه – رابطه مسلط

بسا آلودگی به  اخالقی است. وجداندر نظر همه، ارزش اول شده
خویشتن را تغییر  اما به تدریج که شهروندانبیند. فسادها را روا می

یابند اگر خود تغییر نکنند و تغییر ندهند، قدرت یابند و در میدهنده می
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آید. از زمانی که ، ریشه فسادها است که جسته میکندتخریبشان می
شوند، اشکال قدرت، دست کم شهروندان در پی یافتن ریشه فسادها می

و  ، حقوقحالگردند. در همان، ضد ارزش می«قدرت طالح»اشکال 
کنند، محتوای آنها را حقوق تصور نمی نیز ارزشهائی که  جمهور مردم

 گردند. وجدان اخالقی می
 پیوندند، بر شفاف شدن حقوقمی . به تدریج که مردم به جنبش10.2

شود. ارزشهائی از قبیل افزوده می اخالقی و ارزشها و حساسیت وجدان
و دادگری و همبستگی و غمخواری و یاری و  فدارکاری و ایثار و دوستی

بردباری وتسامح و تساهل و استقامت و عهدشناسی و وفای بعهد و... 
انسانند. با این  کنند. و این ارزشها حقوق معنویبیشتر کاربرد پیدا می

حال، عمل کنندگان به آنها، کار خود را نه عمل به  حقوق خویش که 
 حکم وجدان اخالقی باید کرد.  ه انگارند که بعمل به ارزشهائی می

 پذیرند که وجدانهمگان می وقتی شودمی همگانی . جنبش10.3
پذیرند و احکام صادره را بر مسند قضا نشیند. داوریهایش را می اخالقی

برجا  یدر صحنه، غایب با حضور جمهور مردم زیراگذارند. به اجرا می
سازماندهی خودجوش جنبش همگانی به غنا و حساسیت  نیزو  ماندنمی

 دارد.و داوری وجدان اخالقی نیاز 
 نیازمند تعامل وجدان همگانی . سازماندهی خودجوش جنبش10.4

 جامعه و وجدان اخالقی و وجدان علمی و وجدان تاریخی همگانی
 که دولت« ریشه فساد»است. این تعامل از زمان پیدایش اجماع بر 

و میل به شرکت در  جباران است و رها شدن از ترسها و احساس توانائی
رو است که پیش از هر جنبشی، جنبش، قابل مشاهده است. از این

شود و عدالت طلبی همگانی موضوع بحث در سطح جامعه می عدالت
 گردد: می

و ترکیبی که  زیر سلطه – است )رابطه مسلط ای که قدرتاسطوره. 10.5
 است که زندگیای ها، ناشناختهذهنرود(، در در این رابطه بکار می

آید بکار آنها می ها چون موم در دست او است. باور به این اسطورهانسان
 باورانند که عدالتمی ، به جمهور مردمکه در جستجوی موقعیت مسلط
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که خود هدفی  نه میزان سنجش پندار و گفتار و کردار با حقوق اجتماعی
، انقالب بمعنای رها شدن باید به آن رسید. در دوران انقالباست که می

عدالت را بمثابه میزان تمیز  اخالقی ، وجدانزیر سلطه –از رابطه مسلط 
است که وجدان اخالقی برد. بدین کار تعیین کنندهحق از ناحق بکار می

را ارزش و ماندن در جبهه جباران را ضد ارزش و ضد  شرکت در جنبش
تفاوتی شود که بیکند. داوری این وجدان این میشناسد و میحق می

جبهه جباران است. در مرحله  انتخاب گریز از مسئولیت و، در نهایت،
جدید،  آنها که  یعنی در مرحله تشکیل دولت ،دوم انقالب ایران

خواستند عدالت اجتماعی خواستند هدفهای انقالب تحقق یابند و میمی
میزان سنجش پندارها و گفتارها و کردارها و بخصوص تدبیرهائی بگردد 

هائی رویارو شدند که عدالت شدند، با قدرت طلبکه به اجرا گذاشته می
توان دن زور، نمیباوراندند که گویا جز با بکاربراجتماعی را هدفی می

و بقصد  و آزادی بر ضد استقالل کودتا  برداشت.ن موانع را از سر راه آ
تصرف دولت، عدالت را بمثابه میزان حذف و بعنوان هدف، وسیله 

دادن به قشرهای زحمتکش و همه ایرانیانی کرد که نه بعنوان تسلی
 و منزلت جستند و نه حقوق شهروندی انسان حقوق، بنابراین، کرامت

نیز محروم  طبیعت و جهانی برخوردار شدند. یافتند و نه از حقوق ملی
 بیابان گشت. ،از حقوق خود

است. علت آن نیز های دیگر نیز روی دادههمین امر در انقالب    
 و تعریف روشن نیافتن عدالت های راهنماضعفهای اندیشه یا اندیشه

، بعد و ناسازگاری عدالت بمثابه میزان با باز سازی دیکتاتوری اجتماعی
 ، است.از انقالب

 علمی و نیز ضعف وجدان های راهنما. ضعف اندیشه یا اندیشه10.6
شود که چشم پوشیدن از )معرفت اندک و بسا غلط همگان( سبب می

 اجتماعی حق خود، ارزش تصور شود. وگرنه، میزان گشتن عدالت
که هیچ حقی از دارنده آن به دیگری قابل انتقال نیست. بدین معنی است 

، به هیچ شخص یا سازمان بر والیت که حق جمهور شهروندانتر اینمهم
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( قابل انتقال  و بنیاد سیاسی دینی و بنیاد و یا بنیادی )دولت سیاسی
 نیست. 

این ضعف زمینه ذهنی کارپذیری همگان را، بخصوص در مرحله      
با  جدید و تنظیم رابطه هر شهروند و جمع شهروندان تشکیل دولت

 آورد.، بوجود میدولت و دیگر بنیادها
 
 
 

 و تاریخی و نقششان: علمی . دو وجدان11
 

نیست که دو وجدان، یکی وجدان  و فن تنها با دانش علمی وجدان    
و یا غنای آن از  کند. فقررا تغذیه می و دیگری وجدان همگانی اخالقی

و نقش  و نیز رابطه فقر و خشونت و فرق آن با توانائی نظر شناسائی قدرت
با  و یا قدرت، قدرت بمثابه ترکیب نیروهای محرکه و آزادی استقالل

ها و از انسان زور و نقش آن در ستاندن فضای استقالل و آزادی
تعریف سیاست و رابطه آن با و  زیر سلطه – رابطه مسلطهای پویائی

ها انسان سیاست اقتصادی و برابریتبیین قدرت یا استقالل و آزادی و 
و  است که اثر تعیین کننده در رشد شهروندان و قوم و نژاد و مرد از زن

هم کار این وجدا است. موانع رشد دیگر  دارد. شناسائی آنها جامعه
ن شدو موفق  روی آوردن به انقالب ارتقای دانش از عوامل ،سانبدین

رو، شناسائی عوامل موضوع این مطالعه، این. ازاستتجربه انقالب، 
باید به . افزون برآن، وجدان علمی میاستموضوع کار وجدان علمی 

ها نیز عوامل تحول، از جمله های زیر نیز بپردازد. این موضوعموضوع
 انقالب، هستند :

 صاحب امتیازان رها کننده آنها از سلطه« هاتوده قهر انقالبی. »11.1
 وقتی بیان استقالل مدعائی است که با اندیشه راهنما« سیاه است و فقر
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، یکی وجدان است، خوانائی ندارد. اما موضوع کار دو وجدان و آزادی
تواند دو نیز باید باشد: وجدان علمی می و دیگری وجدان تاریخی علمی

 و همگانی را از این واقعیت آگاه کند که خشونت وجدان اخالقی
آید، بکار می زیر سلطه – است و نه تنها در ایجاد رابطه مسلط گریویران

بلکه از عوامل تعیین کننده بازسازی همین رابطه، بعد از مرحله اول 
است،  گردد. چراکه زور تنها با یک هدف که قدرت، نیز میانقالب

کند. در است که بازسازی میزیر سلطه –خوانائی دارد و رابطه مسلط 
 ند. اهرا القاء کرد ها، وجدان علمی فقیر وارونه علمانقالب

ها را در برداشته باشد غنی باشد، یعنی تجربه تاریخی هرگاه وجدان     
را جبران کند.  وجدان علمی تواند فقرو بموقع در اختیار بگذارد، می

آورد و سبب زداید و فقر میفقر نمی خشونتاین امر  که  کهچنان
های شود را نه تنها تجربه انقالبمی زیر سلطه – بازسازی رابطه مسلط

 اند.گر مدعی فقر زدائی آموختهپیشین که دولتهای خشونت
 نیز موضوع کار وجدان انسان با عدالت و آزادی . رابطه استقالل11.2
تعریف  ، عدالت برابریهای قدرتاست. تا این زمان، در بیان علمی

شود و در تعریف از ها تعریف میکه باز در این بیان – شود و با آزادیمی
ناسازگار گمان  –شود استقالل و رابطه این دو با هم نیز غفلت می

و فراگیر شدنش  لیبرال داریرود. تقدم بخشیدن به آزادی، با سرمایهمی
 است. خوانائی داشته

و رابطه  و آزادی های صحیح از استقاللی تعریفقرار، شناسائبدین     
این دو بایکدیگر و نیز شناسائی صحیح یا غلط بودن تقدم استقالل بر 

و به عکس، نقش تعیین  و بعکس و تقدم آزادی بر عدالت آزادی
و موفقیت آن دارد. تا این زمان، هم  آوردن به انقالبای در رویکننده

آوردن به ها و هم تقدم این بر آن و آن بر این، از موانع رویتعریف
 اند.آوردن، از موانع موفقیت آنها بودهانقالب و در صورت روی

را  وجدان علمی غنی باشد، فقر تاریخی باوجود این، هرگاه وجدان     
را هم بر وجدان  هاتقدم ها و جنگتا این اندازه که غلط بودن تعریف
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 تواند جبران کندکند، می، خاطر نشان علمی و هم بر وجدان همگانی
 . 

است:  همگانی نیز موضوع کار وجدان . نوع سازماندهی جنبش11.3
ای از احزاب که یا مجموعه و رهبری آن توسط حزب جنبش همگانی

دانند و یا توسط را هدف فعالیت سیاسی می« دست یافتن به قدرت»
در آنها  شوند و جمهور مردمتشکیل می مدنی در سطح جامعهکه شوراها 

در یک  از حقوق کنند و هدف آن برخورداری شهروندانشرکت می
 (. تا این زمان، بر اثر فقرپذیر است )جامعه آرمانیو تحول جامعه باز

اند، از پدیدآمده های همگانیی که در جنبشئها، شوریوجدان علمی
 های سیاسیسو، توسط سازمانجدید بدین مرحله ایجاد دولت

قدرت محور را  ها نظام اجتماعیاند و این سازمانمنحل شده قدرتمدار
 اند.بازسازی کرده

را  و نیز وجدان همگانی ضعف وجدان علمی دتوانمی تاریخی وجدان    
ها را از این منظر، در اختیار این دو جبران کند هرگاه تجربه انقالب

 . دهدوجدان قرار 
 های سیاسیِ و سازمان و دولت مدنی . شناسائی رابطه میان جامعه11.4

از  انسان و جامعه و برخورداری شهروندان و آزادی سازگار با استقالل
روی  انقالب . مردمی که بهاست علمی ، موضوع کار وجدانحقوق

ضرور را در این باره نداشته باشند، بازسازی نظام  آورند، هرگاه دانشمی
بعد از »شود. بازسازی نظام قدرت محور محور آسان می قدرت

گوید کار وجدان علمی تا کجا مهم است. ها خود می»پیروزی انقالب»
باید  گاه سازمان سیاسیدر حقیقت، هرگاه جامعه مدنی بداند که اقامت

گاه در این جامعه باشد و بر او است که مراقبت کند این سازمان اقامت
تواند خود را ترک نگوید و در سرای دولت منزل نگزیند، نه تنها می

های تواند همواره سازمانیتجربه انقالب را به نتیجه برساند، بلکه می
 سیاسی و دولت را در اختیار خود داشته باشد. 

است و ها این مهم را درنیافتهجامعه علمی نوز وجداندر عمل، ه     
ها هستند. در جمع، رابطه مهارکننده جامعه های سیاسیسازمان
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موضوع کار وجدان علمی است. هم  با بنیادهای جامعه شهروندان
رانند و هدف بر شهروندان فرمان می ها، بنیادهااکنون، در همه جامعه

، شهروندان کنند. در جریان انقالبآنها را نیز تعیین می زندگی
پیشین به  اعتیادرهند. اما زود به تاحدودی خود را از سیطره بنیادها می

 گردند. اطاعت بازمی
را، از راه در اختیار  وجدان علمی تواند فقرمی تاریخی وجدان     

و دیگر بنیادهای  های سیاسیها و نقش سازمانگذاشتن تجربه انقالب
ها محور کم و بیش، جبران کند. انقالب در بازسازی نظام قدرت جامعه

است و دهند که وجدان علمی کار خود را انجام ندادهمی شهادت
 است. وجدان تاریخی هم فقر وجدان علمی را جبران نکرده

ها و و میزان فشاری که به ساخت نیروهای محرکه. شناسائی 11.5
آورد هائی که پدید میکنند و پاره شدگیوارد می سرانجام نظام اجتماعی

قرار شدنشان بخاطر ها و بیاز بند برخی ساخت و رها شدن شهروندان
مورد پاره شدن   -های دیگر جا و موقعیت نیافتن در یک چندساخت

و رها شدن روستائیان جوان و جذب نشدن آنها در  روستائی یهاساخت
، موضوع دیگری - پیش از انقالب شهری در ایران های جامعهساخت

 است.  علمی های کار وجداناز موضوع
را جبران کند هرگاه  تواند ضعف وجدان علمیمی تاریخی وجدان     

های اجتماعی را ساختهای شدگیهای تاریخی از این نوع پاره تجربه
 خاطر نشان کند. مرتب به وجدان همگانی

چگونه باید بکار افتند تا که رشد  . رشد چیست و نیروهای محرکه11.6
است، از خود بیگانه نگردد،  در ضد آن، که بزرگ و متمرکز شدن قدرت

دهد که نظامی اجتماعی باز بگردد برای آن روی می خاطر، انقالببدین
 یعلم و نیروهای محرکه در آن فعال شوند، هم موضوع کار وجدان

 است. 
کرد و کشورهای  خود را آرمان« الگوی رشد»و  غرب رشد را اسطوره    

گر را توجیه« برداشتن موانع رشد»دیگر جهان بهمان راه رفتند و 
روش تجربه و نقد را بکناری  علمی در نتیجه، وجدان .کردند استبداد
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توانست این وجدان و می وجدان تاریخی .نهاد و تقلید را القاء کرد
 انسان و طبیعت را از فرق رشدی که فرآورده تخریب وجدان همگانی

است، آگاه کند. چراکه این  است و عمده تمرکز و بزرگ شدن قدرت
ها فراوان تکرار شده بود. وضعیت امروز جهان نوع رشد در جامعه

این ها است. وجدان علمی و وجدان تاریخی در همه جامعه حاصل فقر
 نگقر وجدان همگانی، بنابراین، نبود و یا ضعف فرهضعف سبب ف

 است.شده و آزادی استقالل
، روزانه شهروندان در زندگیدو . رشد علمی و فنی و کاربرد این 11.7

با  باال رود و ترکیب نیروهای محرکه به ترتیبی که سطح علمی جامعه
محل بگردد، نیز کار بی زیر سلطه – زور و بکاربردن آن در روابط مسلط

 راکهچاست. این کار وجدان علمی بسی مهم است  علمی وجدان
باشد، بطور دائم نیازمند  و آزادی اگر هم بیان استقالل اندیشه راهنما● 

ها و ها و عرف و عادتها )خرافهنقد و پرداخته شدن از غیر عقالنی
های راهنمای رایج (است. از آنجا که اندیشهفرموده ی قدرتهاسنت
ها هستند، نقد بنابراین، آغشته به غیر عقالنی ند،مهای قدرتبیان

ها، هم از عوامل برانگیزنده ، خاصه غیر عقالنیهای راهنمااندیشه
، از راه تغییر یافتن و تغییر دادن، و هم از عوامل بنای به انقالب جامعه

 پذیر است. و تحول باز اجتماعی نظام
کند. و فن را نیز زور پر می کند، خالء علمچون خالء را زور پر می● 

شود. آگاه شدن و آگاه کردن همگان همگانی می یعنی روشهای تخریبی
را  زدائیاز راه خشونت ، انقالبو فن ها و پرکردن آنها با دانشاز خالء

 گرداند. ممکن می
پذیر بمانند و در د یعنی نقدننگرد و فن اسطوره که علمو برای این● 

بکار روند و نقد شوند و رشد  شهروندان تجربه بعنوان روش زندگی
باید از دو ترکیب، یکی ترکیب علم و فن و دیگر  علمی کنند، وجدان

، آگاه و وجدان با زور و دیگری ترکیب آنها با حقوق نیروهای محرکه
 را هم آگاه کند.  همگانی
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را برطرف کند هرگاه  تواند کاستی وجدان علمیمی تاریخی وجدان     
با زور و اثر رشد علمی  و فن و نیروهای محرکه تجربه ترکیب شدن علم

گاه کند. تا این زمان، در و فنی را در ویران گرتر شدن این ترکیب آ
است، کردهنعمل، وجدان تاریخی، نه تنها کسر وجدان علمی را جبران 

گرتر کردن این ها به رقابت در ویرانبلکه خود برانگیزنده جامعه
ها را انقالب وجدان همگانی در حقیقت، فقر. استترکیب نیز شده

ها را ترکیب نیروهای محرکه با زور پر ها کرده و این خالءگرفتار خالء
 است.کرده
گذاری در هر چهار بعد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و . سیاست11.8

است. این که این چهاربعد از  علمی فرهنگی نیز پهنه کار وجدان
گذاری اقتصادی یکدیگر جدایند و یا جدا نیستند و اینکه هر سیاست

گذاریهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی توجه به سیاستتواند بیمی
سنجیده و با اجرا درآید یا نه، اثر تعیین کننده بر نوع تحول دارد. قرن 

ها به خود دید که، درآنها، باور شرکت کنندگان این بود بیستم انقالب
گذاری است. زیرا بعدهای است که موضوع سیاست که این بعد اقتصاد

 دیگر تابع تغییر این بعد هستند. 
را جبران کند هرگاه  توانست ضعف وجدان علمیمی تاریخی وجدان     

نهاد. برای مثال، باوجود تجربه حاصل تجربه پیشینیان را در اختیار می
توانستند همان تجربه را تکرار های دیگر می، جامعه«شوروی روسیه»

ا و هها و دادهها و دانشهای آزاد اندیشهنکنند. اما کردند. نبود جریان
، یعنی نقد شدن اندیشه راهنما ها، تنها عامل نبود. اسطورهاطالع

 هاحالل همه مشکل ناپذیر شدن آن، بیشتر از آن، اسطوره شدن قدرتِ
 تر بودند. های مهموجدان تاریخی، عامل و سانسور

قرار  علمی نیز در قلمرو کار وجدان شهر و آرمان . نقد بدیل11.9
گیرد. بخصوص یافتن پاسخ این پرسش که آیا انسان آرمان شهر را می
های شود، از تعیین کنندهمتمرکز می سازد و یا قدرتی که در ید دولتمی

 است. پاسخ این پرسش در آگاه شدن جمهور مردم جهت یابی انقالب
باید خویش بگردد و یا  که خود باید بدیل، ایناز چند و چون بدیل
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 مردانی جانشین کند که گویا قدرترا با دولت طردکردنیمردان دولت
 چون دارد. را بسود آنها بکار خواهد برد، اثری بی

 خویش بگردند، آیا قدرت خود باید بدیل هرگاه شهروندان     
رسد و اینان با پذیر است و به هریک از شهروندان سهمی میتقسیم

را  شهر ( آرمانبا زور نیروهای محرکه بکاربردن قدرت )= همان ترکیب
و عمل به  سازند و یا با رها شدن از قدرت باوری و معرفت بر حقوقمی

هائی هستند که سازند؟ پرسشحقوق و رشد است که آرمان شهر را می
ها یافتند، انقالبپذیر میهای علمی تجربه کردنی و نقدهرگاه پاسخ

 ها نیز. شدند و همه دیگر تحولدیگر می
است و های فراوان بخود دیدهها هم بدیلجامعه از آنجا که تاریخ     

 توانست ضعف وجدان علمیمی تاریخی شهرها، پس وجدان رمانهم آ
گویند، این وجدان خود در ها میها و تحولرا جبران کند. اما انقالب

چیز و وجدان بی که وجدان همگانیاست. نتیجه اینخواب بوده
 است. دهشاز افتادن در بیراهه ناتوان  از بازداشتن شهروندان اخالقی
و تغییرهای آنها و گذارشان از  هاها و تبعیض. شناسائی نابرابری11.10

 نیز موضع کار وجدان ناپذیر،پذیر به محدوده تحملمحدوده تحمل
ها است. بخصوص شناسائی عوامل موجد نابرابریها و تبعض علمی

شوند ناپذیر میتحمل هازیرا از زمانی نابرابریها و تبعیض .اهمیت دارند
ساخته، بلکه فرآورده  آنها را نه تقدیر فرموده و نه طبیعت که شهروندان

 .بدانندهای دیگر و در رابطه جامعه با جامعه در سطح جامعه روابط قوا
 وجدان همگانی و فقر تواند ضعف وجدان علمیمی تاریخی وجدان    

نشود. چراکه نابرابریهاو  را جبران کند هرگاه غنی باشد و سانسور
ناپذیر همواره یکی از عوامل برانگیزنده مردم یک های تحملتبعیض

 .اندبوده ،کشور به انقالب
و اندازه  های اجتماعیها و نابسامانیفسادها و آسیبیابی . ریشه11.11

نیز موضوع  شهروندان و چند و چون زندگی خطر آنها برای حیات ملی
است. هرگاه این وجدان کار خود را نیک انجام  علمی کار وجدان

را نسبت به فسادها و  تواند حساسیت جامعهمی دهد، وجدان اخالقی
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های اجتماعی افزایش دهد و این حساسیت وجدان ها و نابسامانیآسیب
 برانگیزد. را به جنبش را برآن دارد که جمهور مردم همگانی

دهد و یا کار خود را انجام نمی علمی هائی که وجداندر جامعه     
ها و یابی فسادها و آسیبریشه های استبدادیدولت –شود می سانسور

 ، وجدان تاریخی-کنند را بشدت سانسور می های اجتماعینابسامانی
ها و در آنچه به نقش فسادها و آسیب های تاریختواند با ارائه تجربهمی

ضد  تن مردم یک کشور به جنبشهای اجتماعی در برانگیخنابسامانی
 جبران کند.  شود، ضعف وجدان علمی رافساد مربوط می

را  همگانی های تاریخی و علمی و اخالقی وجدانسان، وجدانبدین    
دهد که وجدان همگانی در وقتی روی می ند. انقالبنکتغذیه می

سنجش خود از عوامل برانگیزنده و نیز عوامل بازدارنده، به این نتیجه 
 ناپذیر است. اجتناب همگانی برسد که جنبش

های از ترس« واقعی»های . شناسائی ترسها، تمیز ترس11.12 
یابی آنها و روشهای رهائی از ترسهای مجازی و نیز مجازی، ریشه

های واقعی هم در قلمرو کار ها این ترسها و ترسخشکاندن ریشه
ترس از  «لباس آهنین»بدرآمدن از که جا است. از آن علمی وجدان

یابی آنها و ها و ریشهاست، شناسائی ترس وامل روی آوردن به جنبشع
، اهمیتی به برهمگان معلوم کردن «لباس آهنین» هم بودنِوَ ساختهِ

که از منظر رهاشدن از  آوردن به انقالبتمام دارد. نه تنها از منظر روی
 و رشد کردن نیز.  پذیری و برخورداری از حقوقفعل

گرهای را سلطه پذیر کنندههای فعلباتوجه به این واقعیت که ترس    
 علمی ، وجدانسازند و با توجه به این واقعیت که در جامعهمی جبار

یابی آنها است ها و ریشهکار خویش که شناسائی ترسپرداختن به بجای 
، وجدان شودکردن آنها میها و مزمنگرها در ایجاد ترسدستیار سلطه

ها ، با مراجعه به ادبیات و پندنامهو نیز وجدان اخالقی تاریخی
آمدهای تسلیم شدن های آنها و پیها و ریشهتوانند جامعه را از ترسمی

یابد جامعه از است که درمی ها آگاه کنند. وجدان همگانیبه ترس
است یاخیر. هرگاه عوامل دیگر در وجودآمده آمدهلباس ترس بدر
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شود که وجدان همگانی ها، زمانی میآمدن از ترسباشند، زمان بدر
 خواند.      فرا می را به جنبش جمهور مردم

و  علمی های دیگر و بسیار، در سپهر دو وجدانبدیهی است موضوع     
و  آوردن به انقالبهای باال در رویگیرند. اما موضوعتاریخی قرار می

محور است که اثر  یابی آن و بازسازی شدن یا نشدن نظام قدرتجهت
 گذار هستند. 

 
شدن با وطن هم عاملی دیگر از  مند. رابطه شهروند حقوق12

 یابی آن است:و جهت عوامل برانگیزنده به انقالب
 

 کند، خلق فرهنگدر وطن تحقق پیدا می که تشکیل جامعهبنابراین    
گیرد می، باز در وطن است که انجام و نو به نو شدنش در جریان تاریخ

و ارتباط هر شهروند با وطن وقتی مستقیم است که او خویشتن را مستقل 
زیر  – بیابد، پس هر رابطه مسلط و آزاد و برخوردار از همه حقوق

زیر  –که رابطه مسلط کند. توضیح اینای این رابطه را قطع میسلطه
را نسبت به وطن  کشور زیر سلطه هایش، شهروندانو پویائی سلطه

آوردن کند. اگر بیگانه شدن با وطن از عوامل رویخویش، بیگانه می
 خاطر است:اند، بدینشده ها به انقالبجامعه
 روسیه« انقالب»و  در ایران همگانی و  سه جنبش امریکا . انقالب12.1

( و انقالب علمی و فنی و صنعتی در فقر عها و شیو)شکست در جنگ
و  و انقالبهای افریقا ژاپن و جنبش همگانی مردم هند و انقالب چین

، همه جنبش برای بازیافتن رابطه مستقیم با وطن امریکای التین
( اروپا نیز گویای رها شدن از renascenceاند. مطالعه نوزایش )بوده

ماند و بازیافتن رابطه مستقیم با وطن است. می کلیسا فراگیر استبداد
: انقالب فرانسه بیانیه و انقالب فرانسه تحول انگلستان به دموکراسی

منزلت شهروند بخشید.  را صادرکرد و به فرانسویان انسان حقوق
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بنابراین، رابطه آنها با وطن از طریق سلطنت متکی به فئودالیسم جای 
 به رابطه مستقیم داد. این امر، پیش ازآن، در انگلستان روی داده بود. 

حال، نوع رابطه با وطن، در آنچه به رابطه با بقیه جهان با این     
، بر و آزادی تقاللشود، به سخن دیگر، نوع تعریف اسمربوط می

ها اثر گذاشت. در حقیقت، اروپا قطب تمرکز یابی انقالبسمت
این تمرکز نیروهای محرکه گشت و در سطح جهان می نیروهای محرکه

یافتند،  که اروپائیان ییهاداد. دموکراسیمی به این قاره موقعیت مسلط
های دیگر بنا شدند. هنوزهم اروپا از موقعیت بر قاره همه، برپایه سلطه

 کند که رها نگردد. است و تقال میمسلط رها نشده
از های دیگر، به میزانی که در کشورهای واقع در قاره اما انقالب     

خارج شدند و یا نشدند، این یا آن سرنوشت را  زیر سلطه – رابطه مسلط
و  باز جامعه ستتوانرا تجربه کرد و می دموکراسی یافتند. امریکا

کرد و در پی اروپا را الگوی خود نمی« رشد»پذیر بماند هرگاه تحول
تزارها با استبداد  استبداد شد. در روسیهنمی یافتن موقعیت مسلط

گرفتن در رشد بر غرب و توجیه آن پیشید. شجانشین  استالین فراگیر
 ، چون استقاللبود. در ایران« در یک کشور استقرار سوسیالیسم»

، متحقق نگشت، سه زیر سلطه – بمعنای رها رشدن از روابط مسلط
. ولو، از سه ندادر یک قرن، هنوز ایران را از استبداد نیاسوده جنبش

 است.  تک محور پایه، دو پایه ویران گشته و دولت
کنند که وقتی رابطه مستقیم با وطن پیدا می . اما شهروندان12.2

برخوردار و بعنوان شهروند در اداره  و آزادی از استقالل بعنوان جامعه
آن  امور خویش، شرکت مستقیم پیداکنند. جمهوری شهروندان

جمهوری است که، در آن، شهروندان، از روستا تا شهر و از شهر تا 
در اداره  کشور، جامعه و کشور خویش را اداره کنند و بعنوان جامعه ملی

است که قابل  سان، این نه قدرتنیز شرکت کنند. بدین جامعه جهانی
 که توانائیبلتوان به هر شهروند سهمی از آن را داد تقسیم است و می

همه شهروندان آن را دارند و از راه رشد برآن  و است که همگانی است
 افزایند.می
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ای است که از راه رشد و افزودن بر توانائی با وطن رابطه رابطه توانائی     
 گریبا وطن از راه ویران ه قدرتطشود. اما راببطور مستقیم برقرار می

شوند و هدف وسیله می شود. در این رابطه، شهرونداناست که برقرار می
آید. وقتی گری پدید میکند که از ویرانآنها را نیز قدرتی معین می زندگی

شود و کشور موقعیت با کشورهای دیگر برقرار می زیر سلطه – رابطه مسلط
گیرد انجام می تر در کشورهای زیر سلطهگری بزرگدارد، ویران مسلط

شود. گری مضاعف میو زمانی که کشور زیر سلطه است، گرفتار ویران
 گری مضاعف است.سو، گرفتار این ویراناز عصر قاجار بدین ایران

  
 :ه. تغییر یابنده و تغییر دهند13

 

ن در سه فصل پیشین، جای جای، از تغییر یابنده و تغییر دهنده، سخ    
 بمیان آوردیم. دانستیم که

دهد، ای نداند که تغییر میرا تغییر یابنده . هرگاه انسان خویشتن13.1
 – ، هم بمثابه رابطه مسلطحتی از این واقعیت غافل بگردد که قدرت

رود، بنابراین، و هم بمنزله ترکیبی که در این رابطه بکار می زیر سلطه
، ساخت خود او است، اختیار خود زیر سلطه –های رابطه مسلط پویائی

سپارد و آن وجود مجازی را تغییر دهنده خویش گمان را به قدرت می
انسان است که خویشتن را تغییر یابنده و تغییر  برد. در حقیقت، یامی

، گرفتار ویران زیر سلطه – کند و یا در روابط مسلطداند و میدهنده می
پندارند که پنداشتند و میباوران میگردد. قدرتکردن میشدن و ویران

انسان خود به تغییر خویش توانا نیست. قدرت است که اگر صالح شد، 
ها گرداند و اگر طالح شد انسان را گرفتار تباهیانسان را صالح می

ز آن رابطه و تغییر ترکیب ، بمعنای رها شدن ااما انقالبکند. می
آوری و مرگ گری، بنابراین، پایان بخشیدن به ویراننیروهای محرکه

، خویشتن را بمثابه شود که شهروندانهای سلطه، وقتی ممکن میپویائی
 . و یابندتغییریابنده و تغییر دهنده باز می
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حاکم همواره از  تحقیر مداوم اکثریت بزرگ توسط اقلیت .13.2
ها به تغییر که اکثریت بزرگ انسان است. این دروغبوده عوامل انقالب

آنها را تغییر  هستند که با بکار بردن قدرت هاخویش توانا نیستند و نخبه
رو، پی بردن به پذیرد. از ایندهند، با پرشمار تحقیرها توجیه میمی

این دروغ و رهاکردن ذهن خویش از بختک تحقیرها، بنفسه گویای 
 آمادگی برای تغییر یافتن و تغییر دادن است.  

حیات و  ذاتی . تغییر یابندگان، خویشتن را برخوردار از حقوق13.3
ها با شوند که رابطهکنند و بر آن میحقوق ذاتی شهروندی تعریف می

همین است.  انقالبهای حق با حق بگردانند. را رابطه یکدیگر و دولت
، یابند: در رابطه انسان با قدرتاین انقالب است که در می به یمن

پذیر است. زیرا در موقعیت و وضعیت او، همواره موقعیت و وضعیت فعل
در حقیقت، هم مسلط و  ، فعال قدرت است.زیر سلطه – رابطه مسلط

پذیر دارند. پس، تغییریابنده ، موقعیت و وضعیت فعلهم زیر سلطه
پذیری و فعال شدن آغاز موقعیت و وضعیت فعلتغییررا با ترک کردن 

کند. به دنبال این تغییر، در پی تغییرها در هر چهار بعد سیاسی و می
فعال،  شود تا که بمثابه شهرونداناقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می

را کارگزار خویش بگرداند )برای تفصیل نگاه کنید به  مداردولت حقوق
 در جلد دوم ارکان دموکراسی(. و  بمثابه رکن دموکراسی مدنی جامعه
با یکدیگر،  ، فردهای در رابطه قواکه شهروندان. برای این13.4

باید نقش می مدنی ، نگردند، جامعهبنابراین، تنها در برابر قدرت
بازیابد: هر اندازه برخورداری  خویش را بمثابه رکن مردم ساالری

هر یک از  خویش بیشتر، هر اندازه خودانگیختگی شهروندان از حقوق
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  شهروندان و جامعه آنها، بیشتر، توانائی

سان، عقده خود ناتوان انگاری، بدینتر. و فرهنگی جامعه مدنی فزون
آوردهای دست نپذیرد و توانائی که ذاتی حیات است و به یمدرمان می

شهروندان، وقتی میزان همبستگی آنها به یکدیگر، میل به صد در صد 
 گریآوری و ویرانشود. افزایش میزان مرگکند، بیشتر و بیشتر میمی
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زیر  – با زور و بکار رفتنش در روابط مسلط حاصل ترکیب نیروهای محرکه
 . چراکههمین است سپارد. انقالب، جای بکاهش میسلطه
چهار حق و ذاتی حیات  و شجاعت زندگی امید و شادی و توانائی. 13.5

و غم و ناتوانی  برد و ناامیدیگر این سه حق را از یادها می. سلطههستند
شود همراه می احساس ناتوانی نزد جمهور مردمکند. را جانشین آنها می

در  ها در ذهنیت شهروندانبا احساس ناامیدی و غم و این سه را ترس
 ترینرو، ارزندهکنند. از این، چون سنگ سخت میموقعیت زیر سلطه

کوششها آنها هستند که بکار شکستن این سنگ و بازیافتن امید و شادی و 
 و  آیند.توانائی و شجاعت زندگی می

 همکاری خودانگیخته با یکدیگر، به یمن . همسبتگی شهروندان13.6
اجتماعی به جای تضاد  و داوطلبانه آنها، بنابراین، نشستنِ توحید

محل و ترکیب آنها با با زور را بی اجتماعی ترکیب نیروهای محرکه
و  کند. در نتیجه، نیروهای محرکه در رشد انسانرا با محل می حقوق

بکار  پذیر شدن نظام اجتماعیتحول، بنابراین، باز و آبادانی طبیعت
 گردد. ومی های دموکراسیاز مؤلفه« اجتماعی سرمایه»افتند. این می

گسترش پیدا  ، بمثابه رکن دموکراسیمدنی . پهنای عمل جامعه13.7
کند. در حقیقت، این جامعه برای ایفای نقش خویش، باید خود را می

برای تغییر  ها برهد. در جریان آماده شدن جمهور مردماز محدودکننده
سپارند. چراکه ها میها جای به عقالنییافتن و تغییر دادن، غیر عقالنی

فرموده(  های قدرتها و عادتها و رسمحتی یک غیر عقالنی )خرافه
است و نه ساخته شدنی است. مایه آن قدرت نباشد، نه ساخته شدهکه بن
 و آزادی را از استقالل ا، عقلها، درجرو، رهائی از غیر عقالنیاز این

فرآوردنده و فرآورده انقالب  کند. این انقالبخویش برخوردار می
 بسته و یا نیمه باز به نظام اجتماعی باز بمعنای گذار از نظام اجتماعی

، با دهد، بر میزان عدالتامکان می است. زیرا به نیروهای محرکه
 بکار افتند. و  و آبادانی طبیعت ترکیب شوند و در رشد انسان حقوق
بر سعی خویش را از یاد برده  . شهروندانی که مالکیت شخصی13.8

، در بر نیروهای محرکه صاحب امتیاز بودند و در پی تسلط اقلیت
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ناچیز شده بودند، اینک بر مالکیت شخصی بر کار خویش « نیروی کار»
گانه، عارف پنج و حق رهبری و حقوق بودن استعدادو غیر قابل انتقال 

هرگاه رابطه کنونی که تابعیت مالکیت شخصی از مالکیت شوند. می
است، تغییر کند و مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی  خصوصی

ها، حقوق است. زیرا تنظیم کننده رابطهبه انجام رسیده بگردد، انقالب
 .اندگانه گشتهپنج

، نه تنها شرکت جمهور شدن زبان آزادی . جانشین زبان قدرت13.9
کند، بلکه بمیزانی را در تغییر یافتن و تغییر دادن میسر می ندانوشهر

 – یابد، بازسازی رابطه مسلطهای خویش را میکه زبان آزادی، ویژگی
 گردد. تر میبا زور، ناممکن و ترکیب نیروهای محرکه زیر سلطه

سازمان  است و بطور خودانگیخته همگانی . وقتی جنبش13.10
را از شود و این شوراها آنمحل تشکیل شوراها می مدنی یابد، جامعهمی

ناپذیر اجتنابیابد که دولت یک ضرورت د. در مینکننیاز میبی دولت
تغییردهنده دانستن، جامعه را به و  نیست. خویشتن را تغییریابنده

 کند. هرگاه جمهور مردمتوانا می با مدیریت شورائی هاتشکیل هسته
بتوانند این شوراها را دائمی بگردانند، فراخنای عمل شوراها را گسترده 
نگاه داشته و مانع بازسازی ساختارهای استبدادی گشته و نظام 

 دارند. پذیر نگاه میرا باز و تحول اجتماعی
شوند نیازمند الگو نیز تغییریابندگانی که اینک تغییر دهنده می     
از رفتن باز  الگوئی است که بدون آن، چرخ انقالب شهرتند. آرمانهس
 ماند:می
 

بمثابه رکن  مدنی اش با موقعیت جامعهو رابطه شهر. آرمان14
 ساالری: مردم

 

اند. هدف آنها، تغییر اند، همه هدفمند بودهدادهها که رویانقالب    
ها بکار در این رابطهکه  ها و ترکیب نیروهای محرکهساختارها )= رابطه
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رو، هر انقالبی، است. از این( بودهشوندنیز می هانپاسدار آافتند و
با متحقق  ،ایران است. بنابر بیان انقالبخویش را داشته شهرآرمان

و شرکت کننده  گانه، ایرانیان شهروندانی حقوقمندگشتن اصول بیست
شدند. هرگاه می شورائی در اداره امور خویش و بنا کننده دموکراسی

را با شرکت در اداره امور جامعه خویش آغاز  آرمانی بنای جامعه
فهم  کردند، هرگاه استقرار جمهوری را استقرار رابطه حق با حقمی
کردند،در می زیر سلطه – و این رابطه را جانشین رابطه مسلط کردندمی

 قرار،شد. بدینشهر بنا میشهر شرکت کرده بودند و آرمانبنای آرمان
با شرکت در بنای  میزان بگردد، انقالب اجتماعی هرگاه عدالت. 14.1
یابد. و اگر عدالت خود نیز هدف گمان رود و آغاز و ادامه می شهرآرمان

که در واقع، مرحله اول  -« پیروزی انقالب»شهر به بعد از بنای آرمان
بازگذاشته شود، انقالب عقیم  –ید از جباران است کار، مرحله خلع

و ترکیب نیروهای  زیر سلطه – های مسلطها رابطهشود. زیرا رابطهمی
جانشین جباران « رهبران انقالب»مانند. تنها با زور برجا می محرکه

زیرا ساختارها بازسازی گردند شوند. اینان جباران جدید میمی
 قرار،. بدینشوندمی

باید چنان باشند که شرکت جمهور  شهرهای آرمان. ویژگی14.2
شهر ساخته را در بنای آن ایجاب کنند. به سخن دیگر، آرمان شهروندان

، اجتماعی تغییر یافتن و تغییر کردن شهروندان، بر میزان عدالت
دنِ شهروندان ها بمیزانی که تغییریافتن و تغییر دابگردد. انقالب

 اند. واند، موفق بودهگشته
استقرار  شورائی شهر دموکراسیدر ، وقتی شهرهای آرمان. ویژگی14.3

 اند:شده ، در پاسخ به پرسشی، مطالعهجویدمی
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 شهر آرمان
 

 یابی و آرمان خواهی ، جوانان را از آرماندرست زمانی که، در ایران     
ترسانند که، بدون آن، جوان کارپذیر و می ترسانند، از آرمان جوئیمی

بست و بن هابرهم افزوده شدن مسئلهشود، شتاب وجود میبسا بی
است و اهل اندیشه روبرو کرده« شوک آینده»ها را با فکری، انسان

و پیشنهاد کردن آن فرا  آرمانی همگان را به اندیشیدن درباره جامعه
رو، پرسشهای زیر را خوانند تا مگر آینده به مهار انسان درآید. از اینمی

 :ارم برای باز پیشنهاد کردن جامعه آرمانیشممغتنم می یفرصت
 

 با عرض سالم،
ارائه داده است حاوي اين نكات  . تصويري كه خداوند از بهشت1

 :انتقادي است
از حوريان بهشتي، تصوير مردانه و با هدف ارضاء  تصوير قران .الف

 .تمنيات مردانه است
، تصويري از مندي از تمتعات مادي در بهشتهاز بهر تصوير قرآن .ب

اي است كه همه به ارضاء تمنيات اين دنيا و محروميت هاي تنبلخانه
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سركوب شده اين دنيا مشغول هستند. اين تصاوير هرچند براي 
قابل درك است، اما  هاي خشك و برهوت و كوير زده قرن بعثتجامعه
ها و يا دستكم اجتماعات متنعم امروز كه دچار سياري از جامعهبراي ب

اين خشکي و قحطي نيستند، چندان قابل درك نيست و يا دستكم 
 .مناطق محروم دارد، ندارد ایمطلوبيت معجزه آسايي كه بر

سخن به ميان  مدام از رازهاي خلقت و رازهاي طبيعت چرا در قرآن .ج
رسد بجاي آنكه بخشي از جذابيت بهشت مي آورد، اما وقتي به بهشتمی

را عيان كردن اين رازها بشمارد، هيچ از اين رازها سخني به ميان نيست 
 ؟ها تنها به خورد و خواب و ارضاء شهوات مشغول هستندو انسان

، همه چيز، هر كس، هر مهمترين پرسش اينجاست، اگر، در بهشت .د
وقت اراده كند مهياست و اگر هيچ درد و رنجي در بهشت وجود ندارد، 
چيزي به نام فكر كردن وجود دارد؟ فكر كردن براي چي؟ چالش 
فكري براي چي؟ فكر كردن و انديشه ورزي براي حل مسئله و دفع 

بشر است، وقتي هيچ مشکلي و مبتلی به بغرنج مسائل  مشکالت و حل 
رسد؟ آيا فكر كردن به پايان نميیا در كار نيست، آ مسئله بغرنجیيچ ه

بدل گياهي  یبه موجودانسان  ،در آن ،شود کهجائی نمیبهشت 
 ؟شودمی

است، تصوير يك خداي . تصويري كه خداوند از دوزخ ارائه داده2 
گر است. ابديت زجر و شکنجه از چه روست؟ به عالوه وقتي شکنجه

آيد؟ ممکن رسد، زجر و شکنجه بدكاران به چه كار مين ميجهان به پايا
است بگوئيم كه زجر و شکنجه آنها به خاطر اين است كه در اين دنيا 

رسد، براي بدكاران منشا عبرت شود. اما اين دنيا وقتي به پايان خود مي
عمل كردن خدا به وعده خود، به چه كاري جز ارضاء ميل شکنجه گري 

 مي آيد؟
 آرزوي موفقيت و سالمتي براي شما با    
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که پرسش و پاسخ، بر پایه واقعیت استوار شود، ولو این برای آن    
ها است، نخست به های آرمانی، ساخته ذهن انسانواقعیت، جامعه

 :اند، برویمشهرهائی که ساخته شده سراغ آرمان
 

 :اندشهرهایی که ساخته شده آرمان
 
را بهشتی  دوران جمشید یا ایران شهر آرمان حکیم طوس . شاهنامه1

کند که، در آن، نه مرگ و نه پیری و نه بیماری و نه گرسنگی توصیف می
بود و جوانی بود و تندرستی بود و  شادی و  و نه غم و نه... بود. زندگی

 ...شادابی بود و سیری بود و زیبائی بود. و
 
و ارسطو، نیز مدینه  های افالطونشارح فلسفه . حکیم فارابی،2

 :ماندافالطون می شهراست که به آرمانای پیشنهاد کردهفاضله
 :مردم مدينه فاضله  شامل پنج گروه هستند      

 هستند؛ بزرگان که فالسفه و شايستگان قدرت الف.
 سخنوران که خطيبان و شعرا و موسيقي دانان هستند؛ ب.
گوشه نشينان که شامل رياضي دانان، اخترشناسان و طبيعي دانان ج.
 شوند؛مي
 جنگاوران که وظيفه شان حراست از مردم مدينه است. و د.
 کساني که به کار خود همهسربزيران يعني برزگران، بازرگانان و  .ه

 .مشغولند و به اصطالح، توده مردم را تشکيل مي دهند
افراد و  ، به دو عامل طبیعتاز آنجا که منزلت و پایگاه افراد جامعه   

اند، بستگی دارد، رئیس جامعه که باید از آداب و رسومی که کسب کرده
ها و افراد هر خصلت برخوردار باشد، بر اساس این دو معیار ، گروه 12

 .دهدگروه را در پایگاهی که شایسته آنند)خدمت یا ریاست( قرار می
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رئیس اول قراردارد که هرمی شکل است: در رأس هرم،  نظام جامعه    
گیرند که فقط خادم و مرئوس نیست و در قاعده آن، مردمی قرار می

  .بر هستندفرمان
مدینه فاضله وسیله و سعادت هدف است. کار رهبری اعضای مدینه      

   .است فاضله به سعادت، برعهده رئیس جامعه
 
که بسا چهار قرن پیش از میالد مسیح به نگارش  افالطون شهر . آرمان3

و خانواده وجود  اشتراکی است )مالکیت خصوصی درآورد، یک جامعه
ندارد،همه مردان پدران و همه زنان مادران فرزندان هستند(. آرمان 

شود. و حقیقت بنا می شهر تجزیه ناپذیر است و بر پایه عشق و علم
ساختار آرمان شهر، هرمی شکل است: از رأس هرم تا قاعده آن، در 

گیرند: در رأس، قشرهای مختلف قرار می سلسله مراتب اجتماعی
و سپس فیلسوفان  مطلقه نخست فیلسوف اول، برخوردار از والیت

دستیار او و پاسداران مجریان اوامر و نواهی او قراردارند. در قاعده 
ا گیرند که نیازمندیها روران قرار میهرم، تاجران و دهقانان و پیشه

گیرند قرار می هاکنند. بعد از قشر اول، قشر دوم، نخبهمی و توزیع تولید
شوند که که اداره امور را بر عهده دارند. اینان به ترتیبی تربیت می

و تقوای مدیریت سیاسی و یا فرماندهی نظامی را بیابند. اینان  توانائی
  .کنندخود را وقف تحقق آرمان اجتماعی می

است که هرچیز درجای خود قرار گیرد، در این بنابر این که عدالت   
با یکدیگر برابر هستند. اما اعضای قشر مادون با  هر قشر، شهروندان

اعضای قشر مافوق برابر نیستند. این بنا را قدرتی که در ید فیلسوف اول 
  .دارداست، برپا نگاه می

پاشید و کلیسا که امپراطوری روم فرو می ای از عمر کلیسابر دوره       
 چیرگی آورد، آرای افالطونخود را فراهم می فراگیر زمینه استبداد

 :داشت
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که نخست به ثنویت مانی گرائید، شهر سن اگوستین  شهر . آرمان4
آسمانی یا شهرخدای و شهر زمینی او همچنان بازتاب آن ثنویت است. 

 :کندسان توصیف میشهر را ایناو این دو 
اعتناء به خدا، شهر اند: عشق به خود، بیدو عشق، دو شهر را ساخته»   

اعتنائی به خود، شهر خدا. اولی به خود زمینی و عشق به خدا تا حد بی
خواهد به او ها میبالد. اولی از انسانفروشد  و دومی به خدا میفخر می

نش، فخر کنند و دومی همه فخر را از آن خدا و خدا را شاهد وجدا
شمارد.  اولی، مغرور از داند و خویشتن را به بندگی او مفتخر میمی

گوید: تو رود و دومی، به خداوند میکبریای خویش، سر افراشته راه می
گردانی. اولی، به رؤسایش کبریائی منی و این توئی که سر مرا افراشته می

جوید، خویشتن می و به پیروزیهایش بر ملتهای دیگری که برآنها سلطه
سپارد و  دومی، معرف همشهریان را به هوس و حرص سلطه جستن می

این شهر  متحد خویش در شفقت و بخشندگی است، شهروندان
 خدمتگزاران یکدیگرند، از راه خدمتگزاری، بریکدیگر حکومت

خویش را  ن خود، قدرتکنند. تابعان شهر خدایند. اولی، در  شاهامی
گوید: خداوندا، تنها ستاید و دوست دارد و دومی به خداوند میمی

 La Cité de Dieu, XIV,28,1) .«تو است نیروی من دوست داشتن
) 
  

از دید او، شهر خدا، روی زمین وجود دارد اما به حال تبعید.      
هست، این دو شهر از یکدیگر جدا و با یکدیگر بنابراین، تا جهان 

شهر زمینی به شهر  ، راه بردن شهرونداناند. نقش کلیسادرآمیخته
 .آسمانی، یا شهر خدا است

 
دانند. (می1535 – 1478)  را توماس مور« مدرن» شهر. بانی آرمان5

 نام نهاد. از دید او، نخستین صفت جامعه « Utopia » او کتاب خود را
 :استاست. الگوئی که ساخته، این، آزاد بودن  آنآرمانی
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کنند. اینان شهروند هستند و می هزار کس در یک جزیره زندگی 100   
خانواده، یک رئیس  50دهند. هر های خانوادگی را تشکیل میگروه

دهند و این شوری ها یک شوری تشکیل میکنند. این رئیسمی انتخاب
العمر است. اما اگر جباربگردد، کند. شاهی او مادامیک شاه تعیین می

، این شهر، سربازان مزدور را بکار شود. در جنگهاقابل عزل می
شوند. کشند و کشته میگیرد. بنابراین، این مزدورها هستند که میمی

  .مصون است از خطر کودتا شهرپس، آرمان
رود و بدون ، پول وجود ندارد. هرکس به بازار میشهردر آرمان     

آورد. ستاند و به خانه میقیمت، کاالهای مورد نیاز خود را میپرداخت 
ها قفل ندارند. هر کس ناگزیر ها یکسان هستند. درهای خانههمه خانه

است، هر ده سال یکبار، خانه عوض کند تا که، معتادِ عادتهای خویش، 
نیز  نیست، کشیش نیست، ارباب و نوکر کارینشود. در این شهر، بی

ساعت فروکاسته  6رو، مدت کار روزانه به نیستند. گدا هم نیست. از این
سال انجام دهد  2باید خدمت کشاورزی بمدت شود. هر شهروند میمی

  .های الزم برای بازار رایگان تأمین شوندتا فرآورده
مرتکب زنا شد و یا در صدد فرار از ، هرگاه کسی آرمانی در  این جامعه    

دهد و برده و امر بر جزیره برآمد، صفت آزاد خود را از دست می
 .گرددهای پیشین خود میهمشهری

 
طبقه که در پایان فراگرد تحول بی جامعه گرایان: مارکس شهر. آرمان6

های شود. آن جامعه، جامعه انسانجامعه طبقاتی، تشکیل می دیالکتیک
، بمثابه ابزار و  طبقات، بنابراین، دولت جامع است. مالکیت خصوصی

برعهده  خیزند. رسالت این تحول را پرولتاریاکشی،  از میان بر میبهره
پرولتاریا، به خاطر از میان برخاستن تضاد  دارد. با استقرار دیکتاتوری

دهد که ، تحول دیالکتیک، جای به تحول بر خط مستقیمی میطبقات
 .زیدانجامد. این جامعه در وفور میطبقه میبه جامعه بی
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طبقاتی و شهر آسمانی را با جامعه  هرگاه شهر زمینی را با جامعه    
را  جانشین کنیم، نظر مارکس را با پرولتاریا کمونیستی نهائی و کلیسا

  .یابیمهمان نظر سن اگوستین می
 
نقد، بازسازی  را، به یمن تاریخی مارکسماتریالیسم  . هابرماس7

ای ، جامعهای جهانی کمونیستمارکس، جامعه شهر کند. او آرمانمی
و تحقق نایافتنی  های جامع، را ساخته ذهن و نه فرآورده تاریخاز انسان

است و به تبعید نمرده شمارد. او بر این نظر است که سوسیالیسممی
آید. آیا ها میگردد. اما، بکار  نقد وضعیت جامعهاست. باز نیز نمیرفته

است که او، در کند؟ پاسخ ایناو آرمان شهر دیگری را پیشنهاد می
 ر واقعیت پای بیرون ننهد، جامعهخواهد از سپهحال که میهمان

 :کندمطلوبی را پیشنهاد می
برانگیزنده مداوم این امید است که بشریت  سوسیالیسم»از دید او،      
هرچند او «. تواند خود را از بند قیمومت خود خواسته رهائی بخشدمی

ای در کوشد تا مگر جامعهداند، اما میتحقق این امید را قطعی نمی
تفهیم و تفاهم  آید، که توانا به سازماندهی خود از راه تفاهم، به یمنپی

های گرفتار تحریف، رها از ، رها از ارتباطها از جبرها، رعقل
از  ، شهروندانهای تحریف کننده ارتباطها، باشد. در آن جامعهسامانه
های برابر برخوردار باشند واز هرآنچه، در آن، همگان برابرند، امکان

بطور واقعاً برابر، برخوردارگردند. در آن جامعه، شهروندان توانا به 
اشتراکها، باشند و، به یمن ارتباط عقلها، شهروندان یکدیگر را  تولید

 سان، از آن دموکراسیبازشناسند و بدینو صاحب نظر  بمثابه حقوقمند
برخوردار گردند که، در آن، مدیریت از راه مشارکتی فرآوردهِ تفاهم، 

 .میسر باشد
      

 داریسرمایه که اینک اندیشه راهنمای نئولیبرالیسم شهر . آرمان8
اقل ، با حدای است بر اصل مالکیت خصوصیاست، جامعه« مدرن»

فرد(و بازار رقابت کامل که تنظیم کننده  )= حمایت از حقوق دولت
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خاطر که محرک هرفرد، منافع او است، است، بدین و مصرف تولید
کند. وفور واقعیت پیدا می کند به حد مطلوب و اقتصادتولید میل می
شود. در سطح برخوردار می« آزادی»، فرد از حداکثر در این جامعه

بدون دولت.  گیرد بمثابه بازارای جهانی شکل میجهان، جامعه
و نئولیبرالیسم، نه مالیکت شخصی که مالکیت خصوصی را  لیبرالیسم

  .گردانندحق طبیعی می
را نیز اعالم کند. دلیل او این  به خود اجازه داد پایان تاریخ فوکویاما    

است. بر تمامی رقیبان خود پیروز گشته لیبرال بود که دموکراسی
 .بنابراین، از این پس، جهانیان در این دموکراسی خواهند زیست

 
است. دانی روبرت را نقد کرده ، فیلسوف فرانسوی، نئولیرالیسمفوکو   

 Le » ، فیلسوف، نیز، در کتاب خودDany-Robert Dufour، دوفور
divin marché»گرداند و فرجامی خدا می ، بازاری که نئولیبرالیسم

هائی او کار« ده فرمان»کند. کند را، تشریح میکه این خدا تدارک می
انجام  خویش و زندگی این جبار، در تخریب هستند که انسان گرفتار جبر

 :دهدمی
 
گذاری . فرمان اول در باب تنظیم رابطه فرد با خویش است: تو می1

اندازی خودخواهی راهبرت باشد. با اطاعت از این فرمان، سر به زیر می
 شوی؛کنندگان می و وارد گله مصرف

 
کند: تو دیگری را . فرمان دوم، رابطه فرد با دیگری را تنظیم می2

گیری. با های خود، بکار میهمچون یک وسیله برای رسیدن به هدف
درباره نجابت لمانی(آ)فیلسوف  انجام این فرمان، قاعده دوم کانت

 کنی؛دیگری را، ویران می بمعنای رعایت حقوق
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کند: تو هر بتی را ها تعین میفرمان سوم رابطه فرد را با بت. 3
خواهی بستا بشرط این که خدای اعظم، یعنی  خدائی که بازار است می

  را بپرستی و تسلیم او باشی؛
 
 کانتاز  کند: تو . فرمان چهارم رابطه فرد با متعالی را تنظیم می4

شوی. کنی، بدین معنی که در پی بیرون رفتن از گله نمینمی پیروی
 گردانی؛محل میپذیر را بیانتقاد بدین کار، آرمان

 
کند: تو با هر دولتی که در . فرمان پنجم رابطه با سیاست را تنظیم می5

سیاست،  ستیزی. این کار تخریبکردن باشد، می پی نیک حکومت
 کردن آن با منافع فرد است؛یعنی منطبق

 
کند: تو هر معلمی و معرفت را تنظیم می . فرمان ششم رابطه با دانش6

ارزش کردن انتقال دانش آزاری. این بمعنای بیآموزد، میرا که بتو می
 اعتبار کردن آموزگاری است؛و بی

 
را تنظیم می کند: تو بر دستور زبان جهل . فرمان هفتم رابطه با زبان 7

هائی بری و زبان را در کلمات و جملهها را غلط بکار میورزی و کلمهمی
، کرد: کنی که ژرژ اورولکنی، به سخن دیگر، همان میچند ناچیز می

 زبانی که در قلعه حیوانات، آنان بدان سخن گویند؛ تولید
 
کند: تو قانون را به ترتیبی فرمان هشتم رابطه با قانون را تنظیم می .8

اعتبار کار، هم هر قانونی را بیگذاری که گیر نیفتی. بدینزیر پا می
 گردانی؛فایده میضائی را بیقکنی و هم دستگاه می
 
را که  هنرن آتوانی در کند: تا میرا تنظیم می . فرمان نهم رابطه با هنر9

است، بیشتر بگشا. بدین کار هنر مبتذل را بروی ابتذال گشوده
 کنی. وگیر میجهان
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کند: تو خود . فرمان دهم:  رابطه با ضمیر ناخودآگاه را تنظیم می10

کار شوی. بدینانتها میسپاری و در پی لذت جوئی بیها میرا به هوس
کنی و آن را با اقتصاد کامجوئی ان میشوق و خواست را ویر اقتصاد

 .گردانیجانشین می
  

 مایه این ده فرمان، که به قول فیلسوف، ده فرمان نئولیبرالیسمبن     
نئولیبرالیسم و  شهر)= زور( است. روشن است که آرمان هستند، قدرت

شهرها  اند. چرا آرمانشهرهای دیگر تحقق نجسته یک از آرمانهیچ
 :اند؟ زیرااند و وارونه آنها واقعیت یافتهتحقق نجسته

 

 :شهرهایی که تحقق نیافتندهای همگانی آرمانگیویژ
 

آنها نیافتند و بجای  شهرهائی که تحققهای همگانی آرمانویژگی     
 :بارتند ازگر شهرها واقعیت جستند، عویران

 
، بنابراین، با نیروهای و با نظام اجتماعی با قدرت . رابطه ایدئولوژی1

  :محرکه
ها تغیر ایدهها و باورها )یا ای همآهنگ از ایدهایدوئولژی را مجموعه 

اند که بکار توضیح رفتار انسان در شکل یافته در باورها( تعریف کرده
الخط کردار انسان، سازگار با این آید و رسممی در جامعه قبال زندگی

  .ها و باورها، استایده
اصول همگانی حاکم  و از حقوق ایرا مجموعه اما اگر اندیشه راهنما   

بر اصول راهنما در هریک از بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی، همه حق، بدانیم که راهنمای انسان در اندیشیدن و سخن 

نه بمثابه ترکیبی از زور با نیروهای  گفتن و عمل  کردن است، قدرت
کند، ای که، در آن، این ترکیب کاربرد پیدا میو نه بمثابه رابطه محرکه
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برد، انسان کند. انسانی که این اندیشه راهنما را بکار میوجود پیدا نمی
کند. را عمل به حقوق می است که زندگی هاو فضل جامع استعدادها

کند، بکار هدف گزینی شهری که این اندیشه راهنما پیشنهاد میآرمان
   .آیداندیشه و عمل دارنده آن  میبرای 

 
را  ها در رابطه با خود و با یکدیگر، حقوقکنیم انساناینک فرض می     

)= زور با زور( است.  کنند. اما قدرت، رابطه قواجانشین می با قدرت
هرگاه این رابطه برقرارنشود، قدرت وجود ندارد. وقتی این رابطه 

و زور،  و فن و دیگر نیروهای محرکه شود، ترکیبی از علمبرقرار می
کند. این در این ترکیب شرکت نمی ه راهنماکند. اندیشکاربرد پیدا می

اندیشه قدرت بمثابه رابطه قوا و بکاربردن این ترکیب را توجیه و مشروع 
لکیت آن اشود بلکه بمگاه مالک و راهبر قدرت نمیهیچکند. می

  .آید. زیرا کارش توجیه کردن و مشروعیت بخشیدن استدرمی
، انطباق پندار و گفتار و کردار با جانشینِ حق شدنِ قدرت رو،از این     

را  شود. الجرم، یا باید اندیشه راهنماباال ناممکن می با اندیشه راهنمای
جانشین کنند. هریک از این  را با بیان قدرتاز خود بیگانه کنند و یا آن

شود: چون این اندیشه راهنما دو کار، با یک فریب بزرگ ممکن می
توان قدرت را برای رسیدن به هدف است که مالک قدرت است، پس می

که، به شرح کند. غافل از اینخوبی بکاربرد که آن اندیشه تعیین می
د. بمحض برقرار تواند مالک قدرت بگردباال، اندیشه راهنما هرگز نمی

و پیدایش قدرت، این اندیشه راهنما است که به مالکیت  شدن رابطه قوا
تواند بکارش آید و قدرت تنها با از خود بیگانه کردنش، میدر می قدرت

  .برد
را از خود بیگانه کنند،  قرار، هرگاه بخواهند اندیشه راهنمابدین      

را وارد  ناگزیر باید در تعریف اصول راهنما که همه حق هستند، قدرت
شود و در جریان پس، اندیشه راهنما توجیه کننده قدرت میکنند. از این

متمرکز و بزرگ شدن قدرت، بنابر نیازهای روزمره قدرت، همچنان از 
ود بیگانه شدن تا جائی ادامه پیدا گردد. این از خمیخود بیگانه 
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توجیه عمل قدرت را از دست  کند، که اندیشه راهنما توانائیمی
از  حقوقجا جائی است که، در آن، جا کجا است؟ ایندهد. اینمی

اصول همگانی و اصول راهنمای هریک از بعدها،   ازیادها رفته باشند و 
ها جانشین ها و تکلیفای از مصلحتباشد. مجموعهنماندههیچ از حق 
ها همه قدرت ها و تکلیفباشند. از آنجا که این مصلحت حقوق شده

ها، جز رابطهِ اند، دیگر بکار توضیح و توجیه رابطه)= زور( فرموده
آیند. این زمان، رابطه زور، نمیزورمند با زورمند و زورمند با بی

است. اندیشه راهنما با زور شده د و با یکدیگر، رابطه زورها با خوانسان
سازد، ها که قدرت میتواند به پرسشها پاسخ دهد و برای مسئلهدیگر نمی

، تنها در حل پیشنهاد کند. چرا که بمثابه نیروی محرکهراه
افزاید. ئله بر مسئله میگریهایِ قدرت، کاربرد دارد و قدرت مسویران
جا، گور اندیشه شوند. اینیابند و  انبوه و بغرنج میحل نمیها راهمسئله

  .کردراهنما و نیز گور قدرتی است که از آن مشروعیت و توجیه اخذ می
نیز فریب است. توضیح  های قدرتدانستنی است که گوناگونی بیان    

محتواهای آنها را همسان  که در جریان از خود بیگانه کردن، قدرتاین
گردند. کند: سرانجام، چند مرام، با یک محتوی و چند صورت، میمی

گری و بیان قدرت گر، سلطهراهنمای سلطه حال، بیان قدرتبا این
سان، کنند. بدینپذیری را توجیه می، سلطهراهنمای زیر سلطه

کند، بکار توجیه موقعیت گر اخذ میاز سلطه که زیر سلطه ایدئولوژی
  .آید: از خود بیگانگی مضاعف همین استاو بعنوان زیر سلطه می

و رشد بر میزان  و آزادی برای مثال، اسالم بمثابه بیان استقالل    
 ، اندیشه راهنمایشورائی و پیشنهادکننده دموکراسی اجتماعی عدالت
سازگاری نداشت.  با این اندیشه راهنما شد. قدرتمداری ،ایران انقالب

، ، از راه مصلحتگفت: من در فرانسه ، در تهرانپس آقای خمینی
 که بدانها متعهد نیستم. باوجود این، قانون اساسیام سخنانی را گفته

، این قانون تدوین شد. در مجلس خبرگان بر پایه حق حاکمیت ملی
« رهبر»اساسی جای خود را به قانون اساسی دیگری داد که، بنابرآن، 

با این قانون « رهبر»در شخص  تمرکز قدرتحق نظارت پیدا کرد. اما 
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بار آن قانون را  75پذیر نبود. در همان سال اول، او اساسی نیز توجیه
نیز  نبود، به او  نقض کرد. مجلس اول که محصول انتخابات آزادی

است. او عذر آورد نوبت قانون اساسی را نقض کرده 300یادآور شد که 
بود. از این پس، به قانون اساسی عمل خواهد  با عراق سبب جنگ که 

کرد. اما بنابر ایجابات تمرکز جستن و بزرگ شدن قدرت، او دم از 
را  زد و به خود، قدرت بال اجرا گرداندن احکام دین فقیه مطلقه والیت

نیز داد. رژیم ادامه حیات داد و اسالم را همچنان از خود بیگانه کرد. تا 
آید. قرارداد وین، مثال از امروز که جز بکار توجیه اِعمال زور نمی

  این نظر که مضاعفی بس گویا و مهم است. از خودبیگانگی
است، اسالم والیت ساخته فقیه مطلقه ای که والیتالف. برای مسئله

  یابد وتر نمیحلی جز تسلیم شدن به زور قویمطلقه فقیه راه
، اینک، بکار توجیه و مشروعیت فقیه مطلقه ب. اما اسالم والیت

و حقوق  ملی آید. یعنی در آن، از حقوقبخشیدن به  تسلیم شدن، نمی
حل دیگری جست. هیچ نیست تا، به استناد آنها، بتوان راه شهروندی

اما توانا به مشروعیت بخشیدن به قرارداد نیز نیست. زیرا در طول از 
برتر شدن است.  شد که این اسالم مرام قدرتخود بیگانه شدن، ادعا می

  حال چگونه بتواند تسلیم شدن را توجیه کند؟
آیا اگر اسالم بطور مضاعف از خود بیگانه نشده بود،  است: پرسش این    

را توجیه کند و بدان مشروعیت  ایران ممکن بود قرارداد ناقض استقالل
مانده بود، اجازه  بدهد؟ البته نه. اما اگر همان بیان استقالل و آزادی

داد. بنابراین، بحرانی اتمی و ادامه آن تا تسلیم را نیز نمی ایجاد بحران
 نبود و قرارداد اسارت بار وین نیز نبود. این مهم نیز نباید از دید عقل

وقتی رسد که، تا بدانجا می اندیشه راهنما پنهان بماند که از خودبیگانگی
های زور فرموده ها و تکلیفکشد، دیگر مصلحتکار به تسلیم شدن می

  .توانند زور عریان را توجیه کنند. قرارداد وین چنین استنیز  نمی
های راهنمائی که در اصول و ، گرچه اندیشهو استالینیسم نازیسم    

حضور نداشته باشد نبودند، اما در جریان استقرار  فروع آنها قدرت
، گرفتار از خود بیگانگی روز افزون شدند. تا بدانجا، که فراگیر استبداد
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در برابر قدرت حاکم، فاقد هرگونه حق و واجد همه  شهروندان
جا رسیدند کرد. چون  به اینتکلیفهائی گشتند که این قدرت مقرر می

و هم این دو رژیم از میان  و زمان تسلیم شد،  هم این دو ایدئولوژی
برخاستند. دقیق بخواهیم، قربانی قدرتی شدند که خود را، بمثابه 

شهری کرد که این دو ایدئولوژی، برای متحقق  جانشین آرمانهدف، 
 .شدندکردن آن، باید راهبر اندیشه و عمل همگان می

 

 :با نظام اجتماعی رابطه  ایدئولوژی
 
ای است که است و نیروی محرکه خود نیروی محرکه ایدئولوژی    

و عمل آنها در  مشروعیت بخشنده و سمت یاب ترکیب نیروهای محرکه
  رو، هرگاهاست. از این نظام اجتماعی

 )دانش بیان قدرتی باشد که به ترکیب نیروهای محرکه ایدئولوژی الف.
دهد، ناگزیر، بکاربردن )= زور( مجوز می و...( با قدرت و سرمایه و فن

کند و با نظامی اجتماعی بسته )بنابراین که ایدئولژی زور را موجه می
باشد( و یا نظامهای اجتماعی بیشتر و یا کمتر باز ) از  توتالیتاریسم

  .جوید( سازگاری میتا نئولیبرالیسم های توجیه گر استبدادمرام
باشد، بنابر  دارینیمه باز، نظام سرمایه هرگاه این نظام اجتماعی    

قاعده، در جریان بزرگ شدن و متمرکز شدن و متکاثر شدن و انباشت 
)بازار  شود. چنانکه لیبرالیسماز خود بیگانه می ، ایدئولوژیسرمایه

و لیبرالیسم  و ریگانیسم و از آن تا تاچریسم رقابت کامل( در نئولیبرالیسم
است. هم اکنون، ایدئولوژی از خود بیگانه وحشی از  خود بیگانه شده

عظیم نیروهای  و تخریب شده توانا به توجیه آلودگی محیط زیست
ای که در بازار ، میزان سرمایه2013)بنابر برآورد مربوط به سال  محرکه

جهان است( و  برابر کل تولید 10اند، بکار افتاده های مشتقفرآورده
ای گر بودن افزون بر دو سوم تولیدها و خدمات،نیست. آیا چارهویران

هائی که پیشنهاد کند؟ چارهپیشنهاد میبرای پایان بخشیدن به تخریب 



166 

 

آورد خود حل هائی را که پدید میکرد، نظیر این چاره: رشد مسئلهمی
های ایجاد شده را حل کنند، توانند مسئلهمی و فن کند و یا دانشمی

اند. در حقیقت، هرگاه نیروهای اعتبار شدهحقیقت پیدا نکرده و بی
 محرکه بخواهند، در بطن نظام اجتماعی، در رشد بکار افتند، قدرت

داری( را از راه باز کردن نظام اجتماعی، در معرض انحالل )= سرمایه
داری، به ضرورت، با بسته تر رو، ایدئولوژی سرمایهاز ایندهند. قرار می

قرار، از خود بیگانه شدن شود. بدینشدن نظام اجتماعی، دمساز می
کند ، با خبر میایدئولوژی ما را، هم از اندازه تخریب نیروهای محرکه

دن نظام اجتماعی تر شو هم از چونی و چرائی بازتر نشدن و بسا بسته
کند که ماده کشنده گرداند و هم از این واقعیت آگاه میمطلع می

  ، پیش از تولد آن، در ایدئولوژی وجود دارد. وشهرآرمان
باشد و به ترکیب نیروهای  و آزادی ئولوژی بیان استقاللهرگاه ایده ب.

و حقوق  حقوق ملی و حقوق شهروندیو  )حقوق انسان با حقوق محرکه
گذار نیست و ( مشروعیت ببخشد، چون حد و حقوق طبیعت او جهانی

 شوند.  هرگاه عدالتنقش و حقوق با نقش میبی حد بردار است، قدرت
 بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، همواره درکار باشد، بنابراین، آرمان

توانند ها مینقش تشخیص هدف و روش را برعهده بگیرد،  رابطه شهر
گاه پدید نیاید و عامل از از خود بیگانه نشوند و قدرت هیچ در رابطه قوا

سان، ترکیب نیروهای نشود. بدین خود بیگانه کردن اندیشه راهنما
افتد و این نظام، بر وفق بکار می محرکه در بازکردن نظام اجتماعی

، همچنان باز و بازتر شهراندیشه راهنما، در جهت استقرار آرمان
  .گرددمی

     )٭( تعریف از           
karl et loewenstein, avocat de droit constitutionnel et 

de politique scientifique 
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که است. غافل از این ، همواره قدرتآرمانی عامل راهبر به جامعه. 2
افزاید و بزرگ و است و با تخریب، بر خود می قدرت فرآورده تخریب

 سازد. وشهر را میکه ویرانه شهرشود. بنابراین، نه آرمانمتمرکز می
 
کند، همواره باید میزان از آن پیروی می ای که قدرت. بنابر قاعده3

از میزان سازندگی بیشتر باشد. چراکه اگر این نسبت وارونه  گریویران
آورد. پدید می که جهنم رود. بنابراین، نه بهشتشود، قدرت از میان می

 و
 
آنها، بمثابه واقعیت، با مجازی که این و آن  ها و شهروندان. جامعه4

، سبب توانند رابطه برقرار کنند. پا درمیانی قدرتباشد، نمی شهرآرمان
در پی تحقق آن شوند. شود که آنها خود نتوانند هدف تعیین کنند و می

 و
 
باید ساخته گردند، « بکاربردن قدرت»شهرهائی که با  . آرمان5

اند. غافل از ساخته شده همگی، بر اساس دوگانگی هدف و وسیله
، قدرت بمثابه وسیله شود: هدف قدرتکه هدف در وسیله بیان میاین
. دیالکتیکی که قدرت را به ضد آن بدل کند، آرمان شهر شود و نهمی

  افسانه است و وجود ندارد. و
 
شهری که، در آن، مالکیت شهرها، حتی آرمان. در همه آرمان6

ای مرحله، تا شهرخیزد، اگر نه تا پیدایش آرماناز میان بر می خصوصی
شود، این مالکیت خصوصی است که بر بازگشت میکه تحول بی

 ، حاکم است. بنابراین، مالکیت شخصی
 
 جامعه»شهرها حاصل طی جبری مراحل هستند. حتی . تمامی آرمان7

، «ود، تشکیل شامام زمانی که  قرار است در سطح جهانی سراسر عدل
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شود که جهان، سراسر، از ستم و فساد اشباع پس از آن، قابل تحقق می
 شده باشد. به سخن دیگر، 

 
جا، بکار هر فرد و الگوئی نیست که، هم اکنون و هم این شهر. آرمان8

، بنابراین،  ها و عمران طبیعتها و رشد انسان، در تغییر رابطههر جامعه
شهر متحقق بگردد. زیرا این ، به ترتیبی بیاید که، آرمانبنای جامعه

از پندار و گفتار  ها نیستند که، از  هم اکنون، از راه زدودن قدرتانسان
  سازند. ورا می ها، جامعه آرمانیو کردار و رابطه

 
 به قدرت شهرپیشنهاد کننده آرمان های قدرتبیان. با نقشی که 9

خویش  ها را از رهبری خودانگیختهها و نیز جامعهدهند، انسانمی
شهر را کنند و به سازمانی هم که مأموریت بنای آرمانغافل می

که آلتهای بخشند. غافل از اینسپارند، رهبری مستقل و آزاد نمیمی
 رو،شوند. از اینشهر نمیقدرت توانا به ساختن و زیستن در آرمان

 
ها انسانهای دیروز و امروز، با ها و جامعهای که میان انسان. رابطه10

و غم و  با غنا، ناامیدی کنند، رابطه فقرهای آرمانی برقرار میو جامعه
و  و ناتوانی با توانائی رنج با امید و شادی و آسودگی، دشمنی با دوستی

که از فقر به غنا و از حال این ،  و... است،داد با داد، تضاد با توحیدبی
 ناامیدی به امید و از... به... راهی نیست. و

 
شهرها و روش رسیدن به آنها، مبهم هستند. آیا سازندگان . آرمان11
اند شفاف کردن هدف و روش، گرویدن مردم به اندیشه دانستهمی

دانستند و یا کند؟ اگر میساخته آنها را غیر ممکن می راهنمای
شهری که ترقی باید پدید است که آرماندانستند، نتیجه ایننمی
  .استآورد، جهان امروز گشتهمی
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تواند میزان تمیز حق از ناحق نمی ، عدالتهای قدرت. در بیان12
زانی که پندارها و گفتارها و کردارها بدان سنجیده تعریف شود. لذا می

توانند تا هایِ تسلیم شده میرو، انسانشوند، وجود ندارد. از این
  .غافل بمانند شهر شهر، از آرمانرسیدن به ویران

ها افزود. این توان بر این ویژگیهای دیگری را میهنوز، ویژگی     
شهری ها هر آرمانآیند که انسانهای دیگر بکار آن میها و ویژگیویژگی

 .بسنجند و در دام نیفتند شود را بدانهاکه پیشنهاد می
آید، که هم در شهری بکار الگو شدن می قرار، آن آرمانبدین     
جا ها هم اکنون و همین را انساننهایت قرار بگیرد و هم بنای آنبی

 آغاز کنند و با نشاندن تنظیم رابطه با حق برجای تنظیم رابطه با قدرت
با حق، برجای  و فن و دیگر نیروهای محرکه و با نشاندن ترکیب علم

ترکیب نیروهای محرکه با قدرت، این مهم را تصدی کنند. هرگاه 
و  ای نیازمند بیان استقاللیابند که  چنین تصدیچنین کنند، در می

    . است بمثابه اندیشه راهنما آزادی
شهرهای پیشنهادی ها، بنابراین، آرماناعتبار شدن مرامبیباوجود     

است. بلحاظ شتابی که تغییر شهرسازی از اعتبار نیفتاده آنها، آرمان
است و نیز بدین لحاظ که بدون بخود گرفته و اهمیتی که آینده یافته

یین هدف، وارد هیچ عملی عمل ناممکن است و بدون تع اندیشه راهنما
توان شد و تشخیص و تعیین هدف نیز به اندیشه راهنما ممکن نمی
را  شهربست اندیشه راهنما، پیشنهاد آرمانحال که بنشود، در همانمی

سازی همچنان ادامه دارد. از جمله،  است، آرمان شهرناممکن کرده
نه تنها آرمان شهر سازی را کاری بایسته « شوک آینده»، در کتاب تافلر

داند، بلکه اصراردارد آرمان شهر سازی تشویق و انواع آرمان شهرها، می
تر بگردانند. تر و راه به آینده  را روشننقد، آینده را مشخص به یمن

 481هستند) صفحه ها اند، اینآرمان شهرها که به ذهن او رسیده
 :الله کامرانی(کتاب شوک آینده، ترجمه حشمت

بر روی ارزشهای مادی و کسب « الف» شهرِ هنگامی که آرمان»    
ممکن است اساس کار خود را « ب» کند، آرمان شهرِپیروزیها تکیه می
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بر « ج»بر پایه ارزشهای حسی و لذت جویانه بنا نهد و آرمان شهر 
برفردگرائی « د» اولویت دادن به ارزشهای زیبائی شناختی  و آرمان شهرِ

 «...بر جمع گرائی الخ«  ه»و آرمان شهر  
 

 :کندپیشنهاد می و آزادی شهری که بیان استقاللآرمان
 

یابیم: در ها که تأمل کنیم، تناقضی را آشکار و گویا میدر پرسش     
 حال که پرسش کننده گرامی برداشت خود را از بهشتی که قرآنهمان

داند، بر این خاطر، در خور انتقاد میکند، مادی و بدینتوصیف می
گمان است که هرگاه نیازهای مادی همه برآورده باشند، دیگر موضوعی 

قرآن، جائی  شهر قرار، از دید او، آرمانماند. بدینبرای فکر کردن نمی
 اند و عقلادی انسان برآوردههای ماست که، در آن، همه دلبخواه

 شهررا جز آرمان موضوعی برای تعقل ندارد! اما چرا او، در قرآن، بهشت
  است؟وفور ندیده 

شهرهای ساخته،  زیرا، از دوران اساطیری تا این زمان، آرمان    
، به معنوی مایه مادی دارند و بعد معنوی، بنابراین، حقوقجملگی، بن

اند. چرا؟ زیرا، بعنوان ذهن سازندگان آرمان شهرها نیز نیامده
، به تألیف فضا و اجتماع و سیاست و اقتصاد« عقالنی»های سازماندهی

ها و کارمایه و مواد خام و انواع سرمایه و فن )دانش محرکهنیروهای 
)= زور(  با قدرت اند. به تألیف نیروهای محرکهو...( با حق نیاندیشیده

اند، به تألیفی که راهنمائی که در سر داشتهاند. اندیشهو ثروت اندیشیده
اند توانستهشود، تنها در ساختن آرمان شهری میقدرت خوانده می

مایه آن و بسا تمام مایه آن مادی است. این آرمان کاربرد بدهند که بن
دهد، ساختن آنها را میسفارش  شهرها و آرمان شهرهائی که تافلر

ناپذیر هستند. زیرا ترکیب نیروهای محرکه با قدرت )=زور( که تحقق
را از میزان  گریکاربرد دارد، همواره میزان ویران در رابطه قوا

آورد. جهان را پدید می ، جهنمکند و بجای بهشتسازندگی بیشتر می
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در روی  ، برای بنای آرمان شهردهد که قدرتمدارهامی امروز شهادت
 ها را بکارگرفتند اما برای آنها جهنم ساختند: محیط زیستزمین، انسان

ها که  گرند و آتش خشونتکه ویران« خدمات»و  آلوده و دو سوم تولید
است. چرا به جای بهشت جهنم بر روی زمین افتاده به جان زندگی

 :است؟ زیراساخته شده
با  و دیگر نیروهای محرکه و فن عمل برخود افزا است، پس اگر دانش    

ساختنی  ، بهشتبکار روند  و در رابطه حق با حق حق تألیف شوند
 ، جهنمبکار روند و در روابط قوا ترکیب شوند شود و اگر با قدرتمی

 :شودساخته می
 
میلیارد سال، از  15امروز، در طول نزدیک به تا « بیگ بنگ». از 1

است و باز بروی نامتعینی پدید آمده فرآورده آن انفجار، هستی متعین
دهند. هرگاه عمل درصد آن را تشکیل می 4تنها « زمین و آسمانها»که 

ها از برخود افزا نبود، چنین انبساطی کجا ممکن بود؟ انسان
عمل غافلند. وگرنه، برای هر عمل خود تمام اهمیت و برخودافزائی 

مایه عمل آنها زور باشد، دانستند که  اگر بنشدند و میارزش را قائل می
دانستند که اگر افزاید. و باز میشود و ویرانی بر ویرانی میگر میویران

، انجام دادنی رابطه قوا مایه عملی زور باشد، تنها، در مدار بستهبن
ای از زور مایهکه باید رابطه قوائی باشد تا عمل بناست. توضیح این

شود، مداری که این رابطه پیداکند. رابطه قوا میان دو طرف برقرار می
خاطر که یک طرف زور بکار است. هم بدینکند، مدار بستهبرقرار می

شود و یا دو طرف، برضد یکدیگر می برد و این زور برطرف دیگر واردمی
خاطر که هرگاه مدار باز باشد، عملی که برند و هم بدینزور بکار می

  .کندمایه آن زور باشد، به ذهن خطور نیز نمیبن
 
رود، همان نیروئی است که بدان ، زوری که بکار می. در مدار بسته2

و  و سرمایه و فن زور وقتی با دانششود. این گر داده میجهت ویران
تر گری بس بزرگشود، ویرانیترکیب می دیگر نیروهای محرکه
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)= ترکیب نیروهای محرکه با  هائی که قدرتقرار، انسانشود. بدینمی
افزاید تا کنند. این ویرانی برخود میبرند، ویران میزور( را بکار می

  .نهایت: جهنمبی
سان، آنها که نهایت. بدینشوند تا بیبرهم افزوده می مدارهای بسته    

نهایت مدار گذرانند، خویشتن را در بیمی عمر را در بکاربردن قدرت
  .اینان هستند کنند. خالد در جهنمزندانی می گریویران بسته

بر  )= فزونی تخریب بر تولید آلوده و فزونی مصرف محیط زیست    
بازنایستد و به  گریگوید هرگاه از ویرانساختن( آیا به انسان امروز نمی
، بازنگردد، زمان و راه رسیدن به جهنم راه رشد خود و عمران طبیعت

  شود؟کوتاه می
ها خود پدید را انسان آمد: جهنمقرار، پاسخ پرسش دوم یافتهبدین     
ها هستند گر است، این انسانآورند. این نه خداوند است که شکنجهمی

کنند. باوجود می های برخودافزا، خویشتن را شکنجهکه با تخریب
این، ازآنجا که، در آغاز، غفلت از حق، بنابراین روی گرداندن از حق، 

ه او، به حق نها بدر پایان، بازگشت آ اماکند گر میها را ویرانانسان
گریها در متن هستی روی مطلق، است، به سخن دیگر، چون ویران

 :، میسر استدهند، جبران، یا گذار از جهنم به بهشتمی
 
، پندارها و گفتارها و کردارها صالح . در مدار باز بروی هستی محض3

. در کره زمینی که افزایند: بهشتنهایت بر هم میبی شوند و تامی
ها از رشد، رشد خود ما باشد و کنیم، هرگاه قصد ما انسانمی زندگی

، بنابر ویژگی برخودافزائیِ عمل، آیا زمین بهشت و ما آبادانی طبیعت
 گردیم؟بهشتیان نمی

گرداندیم و نیازهای اساسی  ها، چون کره زمین را بهشتانسانآیا ما     
را برآوردیم، دیگر موضوعی برای اندیشیدن نخواهیم یافت؟ آیا رشد 

خلق  خودانگیخته را بکمال یافتن نیست و کار عقل خودانگیختگی
  .نیست؟ چرا
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ثنویت است )دو محور در  ، اصل راهنماحقیقت، در مدار بسته در    
باز  : عقلاست ( اما در مدار باز، اصل راهنما موازنه عدمیرابطه قوا

رو، جریان رشد، جریان باز شدن مداوم بروی هستی بروی خدا. از این
نزدیک  و نزدیک و نزدیک شدن به آن، در نتیجه، یافتن خودانگیختگی

سان، بهشتی به مطلق، بنابراین، خالقیت نزدیک به مطلق است. بدین
(،  پهنای 133)آل عمران، آیه « ها و زمین استعرض آن آسمان»که 
  .کران خالقیت استبی
حال که ساختهِ پندار و گفتار و ، در همانو جهنم قرار، بهشتبدین     

 کههستند، آفریده خداوندند. توضیح اینکردار انسانها 
 

کند که آنها از این دو حق ها ایجاب میانسان و آزادی . استقالل3.1
در کار نیست. جبر را  غافل بگردند و یا غافل نگردند. بنابراین، جبر

خویش و با تن دادن به بندگی  انسان با غافل شدن از استقالل و آزادی
رو، نه یک سازد. از اینرا می آورد و، در بند جبر، جهنم، پدید میقدرت

آیند. بمیزان غفلت کردن ها پدید میسرانجام که تا بخواهی سرانجام
یابند: از ها این یا آن فرجام را میو یا نکردن از استقالل و آزادی، انسان

 المنتهی، تا قعر جهنم. وورای سدرة
 

، کند. یکی از آنهاها عمل می. هستی آفریده بر وفق قانون3.2
های برخودافزائی عمل است. بدین صفت، واپسین سراها آفریده

 خداوند هستند. و
  

. بنابر قانون  حاکم بر هستی آفریده، بازگشت به او است، پس 3.3
 فرجام واپسین حق است و به خواست او، جهت همگانی گذار از جهنم

 :است به بهشت
 

دهد، پس، در دهد، در درون هستی روی می. وچون آنچه روی می3.4
پذیرند: بنابر قاعده لطف ها، به خواست او، جبران مینهایت، ویرانی
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و بنابراین که امید ویژگی حق است و یأس، کفر بمثابه پوشاندن حق ، 
 و جبر از قدرت را سازند، هرگاه خویشتندر جهنمی که آدمیان خود می

خویش را  پذیرند و، سرانجام، خودانگیختگیباوری برهند، پاالیش می
   .یابندباز می

 
های حق را بیابد تا که دیرپاید، باید ویژگی که زندگی. برای این3.5

قرار، زندگی جاودانی در های مرگ آور به صفر میل کنند. بدینویرانی
آید در طوالنی کردن زندگی، ها می، بمثابه الگو، به کار ما انسانبهشت

کار پژوه به این های حق. انسان دانشاز راه برخوردارکردنش  از ویژگی
را با حق  و دیگر نیروهای محرکه توانا خواهد شد هرگاه دانش و فن

 .تألیف کند
 

 که هستی آفریده بروی آفریدگار باز است، پس، آرمان. بنابراین3.6
 ↔مادی  ، در زمان و مکانی تحقق پذیر است که بازتولید مدار بستهشهر

را ها هستند که خود آنباشد. پیش ازآن، این انسان محل شدهمادی بی
   .شوندسازند و  بدان الگو نزدیک میمی
 

گردیم تا ببینیم کننده گرامی باز میهای پرسشاینک به پرسش     
ها حقوقی داریم که ذاتی نگرند؟ ما انسانها چرا در خویشتن نمیانسان

است.  و فضلها ای از استعدادهاز ما مجموعهحیات ما هستند. هر یک ا
داریم و  ، حقوقکنیم. بنابراین، بعنوان جامعهمی ها زندگیدر جامعه

داریم. چرا زندگی را فعالیت  بعنوان عضو جامعه نیز حقوق شهروندی
کنیم؟ چرا عمل به حقوق نمی ، به یمنمجموعه استعدادها و فضلها

را نیز  کنیم و طبیعتدانیم هرگاه چنین زندگی کنیم، رشد مینمی
کنیم؟ زیرا و خود را بهشتیان می گردانیم و دنیا را بهشتآبادان می

هستند و  های راهنمائی که در سرداریم، این و یا آن بیان قدرتاندیشه
بطور مداوم آنها را از خود  مداریکه قدرت های راهنمابا این اندیشه

گاهی  را جز شکنجه و جهنم« تنبل خانه»کند، بهشت را جز بیگانه می
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توانیم دید. باوجود جهنمی که گرش خداوند است، نمیکه شکنجه
ایم، از نقش خود در ایجاد جهنم و بهشت نیز یکسره غفلت ساخته

را در رهبری و نقش آن اندیشه راهنما کنیم. این تذکار، اهمیتمی
 درسر، از خودانگیختگی کند: با بیانِ قدرتخویش، بر ما آشکار می

کنیم و یگانه را دو گانه می شویم، ثنویت را اصل راهنماخویش غافل می
شویم. خود و اندیشه راهنما را به می کنیم. بنده قدرتبینیم و میمی

های راهنمای ما را از خود بیگانه سپاریم و او ما و اندیشهقدرت می
جویند و ما جز جهنم نیمه باز می های ما نظام اجتماعیکند. جامعهمی

، گویای و آزادی سازیم. با بیان استقاللتوانیم ساخت و داریم مینمی
توان ساخت اگر به قدرت ، بهشت میای با نظام اجتماعی بازجامعه

ان را در سردارند و عقلشان از محل عمل ندهیم. آنها که این بی
سازند. اگر آنها خودانگیختگی خویش غافل نیست، بهشت نیز می

افروختند، در ساختند، آتش جهنمی که بندگان قدرت بر میبهشت نمی
 .های دور، زندگی را از کره زمین و زیندگانِ در آن، ستانده بودگذشته

بلعد: چون ویرانی در را می گریدانیم چرا ساختن ویراناینک می     
دهد، برهم افزائی آن بهمان اندازه نیست که برهم بطن هستی روی می

همانی جستن با هستی خاطر که اینافزائی ساختن هست. ساختن بدین
نهایت، افزاید. پس، در بیاست، چندین و چندبرابر بر خود می

گریهای ن به ترمیمِ ویرانشوند. جذب شدها قابل جذب میگریویران
گردد و  نیاز به داد و مهر و کرم و بخشندگی برخود افزوده، میسر می

 گر را، از شکنجهو... مطلق، یعنی خدا دارد. خداوند انسانهای ویران
رهد. بنگریم به خود: هرگاه در روی هاشان، میشدن توسط ویرانگری

هائی خود چنین کنند، انسان هایطنهای انسانی، در وزمین، جامعه
، در یند وآپدید نمی با صفاتی که خداوند را هستند )البته بطور نسبی(

 :؟زیندنمیاند، در صلح، شده هائی که بهشتوطن
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های ما است برای جامعه که الگو/بدیل آرمانی و جامعه بهشت
 :هاانسان

 
است و مشرکان راهبر  ها به بهشتکه خداوند راهبر انسانبنا بر این    

(، پس، جهنم ساخته آنها است 221هستند )بقره، آیه  ها به جهنمانسان
هستند. اینان جهنم ، که دوگانه بین و دوگانه ساز، بنابراین، آلت قدرت

ها جویند. در جهنم، گرفتار دو گانگیسازند و در آن، مأوی میرا می
مانند. ها، تا رها شدنشان از جهنم، برجا میمانند و این دوگانگیمی

آورند. با این تفاوت را پدید می ها، دو جامعههای دو دسته از انسانعمل
 جهت تحول از جهنمی به بهشتی است. به یمن، که، در معاد

ها خویشتن را از مدارهای الگوئی که بهشتیان هستند، جهنمی/بدیل
سان، در معاد، یک روش کاربرد دارد و آن رهند. بدینمی خشونت بسته

خود ساخته به  است و یک جهت وجود دارد و آن از جبر زدائیخشونت
ها خود داشته است. بهشتیان با یکدیگر در باره جهنمی خودانگیختگی

( 61تا  50های کنند )صافات، آیهو دالیل جهنمی شدنشان گفتگو می
خواهند از میها از آنها گویند. جهنمیو هم آنان با جهنمیان سخن می

 آنچه خداوند به آنها ارزانی کرده، به آنها بدهند. اما خود توانائی
دانند که اند. هنوز نمیبرخوردارشدن از آنها را از خویشتن سلب کرده

کنند. به خدا نیز، باید تغییر کنند تا تغییر بیابند. به این و آن رجوع می
(. لذا، برابر حق، 108و  107های ، آيهشوند )مؤمنوناما پاسخ رد می

این حق که خود باید تغییر کنند تا تغییر یابند، توانائی برخورداری از 
برآنها حرام  ها رااین نعمت د. معنای خداوندنهای بهشت را ندارنعمت

(. و نیز، 53تا   44های است، همین است )اعراف، آیهفرموده
(. 15تا  13های کنند )حدید، آیهها استمداد میها از بهشتیجهنمی

قدرت که ناحق است دیگر قادر به از خود بیگانه کردن حق نیست. حق 
ه ها، همه، بدیگر پوشاندنی نیز نیست و بهشتیان و اهل اعراف و جهنمی

که  –(، اما هرگاه خداوند بخواهد 44حق اعتراف دارند )اعراف، آیه 
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توانند خودانگیختگی خویش را دوزخیان می –خواهد جز حق نمی
بازیابند و به بهشت درآیند. باید که درخور لطف و خواست خدا 

تواند مانع از غفلت از سان میان و آزادی بگردند. و از آنجا که استقالل
که احتمال غفلت بهشتیان از خودانگیختگی خویش و نباشد، با آنین دا

تا بخواهی ناچیز است، ماندن در بهشت نیز جاودانه است اگر خدا 
بهشتی از که نآبشرط (. به سخن دیگر،  107بخواهد )هود، آیه 

  .خودانگیختگی خویش غافل نگردد
موصوف در  که بهشتننده نباید تعجب کند از اینقرار، خوابدین    

ها و سرزمین ما، وقتی ما انسان ها را دارد که جامعه، همان ویژگیقرآن
سرای عمل  کنیم: بهشت موصوف در قرآن، زندگیبر حق عمل می

و  کنندگان به حق است. و این زندگی سرای عمل کنندگان به حقوق
 :هایی استرا ویژگی وطن جامعه آرمانی

 
 :بهشتیان کیانند؟. 1
 

( و مجاهدان و 12سبقت گیرندگان در عمل به حق )واقعه، آیه     
( و  آنها که عمل صالح 142مداری )آل عمران، آیه شکیبایان در حق

، عمل صالح ( و آنها که، از رهگذر ایمان124کنند )نساء، آیه می
( و آنها که بینا و شنوایند و فروتنند )هود، آیه 42کنند )اعراف، آیه می
( و صلح برقرارکنندگان ))رعد، آیه 8( و تقوی پیشگان )فرقان، آیه 23
( و ایستادگان برحق 41هوی )نازعات، آیه  ( و نهی کنندگان نفس از23

و فراخوانندگان به حق و شکیبائی در ایستادگی )سوره عصر( و 
(. عالمان اندیشمند و آنها که به دل 108سعادتمندان )هود، آیه 

و حج، آیه  4و رعد، آیه  42و یونس، آیه  43اندیشند )عنکبوت، آیه می
دانیم کسی است که در ه می( ک74المتقین )فرقان، آیه ( و امام 46
کند، به گیرد و در حال عمل مینهایت )= دورترین آینده( قرار میبی

کند. و داند عمل برخودافزا است، جز حق نمیسخن دیگر، چون می
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تابند و وارث را بر نمی روابط قوا مستضعفانی که ماندن در مدار بسته
 ...(. و5شوند )قصص، آیه زمین می

 
 :دوزخیان کیانند. 2

 

درآمدن است. آدم این میوه  غفلت از خداوند، درجا به بندگی قدرت    
قرار، (. بدین22رانده شد )اعراف، آیه  را خورد و از بهشت ممنوعه

( 107و  106های ( و اهل شقاوت )هود، آیه72مستکبران )مائده، آیه 
( و آدم کشان )نساء، 12و پوشانندگان حق و حقیقت )آل عمران، آیه 

( و 37( و  تبهکاران )انفال، آیه 140( و منافقان )نساء، آیه 93آیه 
های پذیران )ص، آیهمگران و ستم( و ست68شیطان صفتان )مریم، آیه 

( و حق 46( و مجرمان )رحمن، آیه 12( و امامان کفر )توبه 59تا  56
( و مشرکان و 10گران )بروج، آیه ( و فتنه15ستیزان جبار )جن، آیه 

 ... کافران و کذابان و
 
. و جهنمند ها، بهشتیان و دوزخیان، بکار بنای بهشتدو دسته انسان    

ها، محل عمل این دو گروه های اجتماعی و طبیعی انسانمحیط
و  های رشید بیشتر باشند و رشد انسانهستند. و بنابراین که انسان

کند.  غلبه می تر باشد، بهشت وگرنه جهنمهمگانی آبادانی طبیعت
دهد: با تحریم، قاعده عمومی را بدست می سوره 8، در آیه قرآن

 .زدایدها میبازگشتن از بیراهه ستم ورزی، خداوند از زشتی
کند و را خود توصیف می و جهنم پرسیدنی است چرا خداوند بهشت     

کند و او بهشتیان را به بهشت و اهل بهشت و جهنم را نیز او تعیین می
فرستد؟ یکبار دیگر پاسخ دهیم: زیرا واضع دوزخیان را به دوزخ می

کند، او است. قوانین عمومی )سنن ( که هستی آفریده از آنها پیروی می
و یا غفلت نکردن از حق  غافل شدن و یا نشدن انسان از او، غفلت از حق

شود، پس تصدی خداوند، است و از او، حق مطلق، جز حق صادر نمی
شود. وگرنه، سازندگان بهشت می کم و کاست، بر میزان عدلتصدی بی
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ها هستند و رهاکننده انسانهای درمانده در مدارهای و جهنم انسان
 .، او استبسته

 

 :سرائی است؟ چگونه زندگی بهشت
 

های حق است. پس نخست خاطر نشان کنیم که زیبائی از ویژگی     
یابند، از بهشتیانی که، در قرب هستی هوشمند و توانا و خالق، سرا می

رو، نگرند که حق، بنابراین زیبا، است. از اینای میدید حق در آفریده
ها کند که ما انسانکند، با کلماتی وصف میوصف می قرآنبهشتی که 

است. این  برد، زبان آزادیکنیم. اما زبانی که بکار میبدان تکلم می
ای از مایهها بنها دارد. از جمله این ویژگی که کلمهزبان ویژه گی

شود، زیبا و سرای ندارند. بهشتی که به این زبان توصیف می قدرت
گرترین آنها، که ها، ویران، تبعیضزیبایان است. در این بهشت زندگی

 .سنی و جنسی و زیبائی است، وجود ندارد تبعیض
خلق است. و نیز باید خاطر نشان کنیم که عمل به حق، بضرورت،     

رو، با توجه که یافتن دانشی و خلق فنی، عمل به حق است. از اینچنان
را عمل به حق  سرایِ زندگی ، بهشتهای بهشتیان در قرآنبه صفت

کردن است. زیرا، در آن، کسی بر دیگری مالکیت ندارد. پس زور 
های ها رابطهاند، پس رابطهها خودانگیختهاست. پس انسانمحلبی

فردوس بدین خاطر که سرای کسانی  حق با حق هستند، پس بهشتِ
قیت کران خال(، بی3کنند )مؤمنون، آیه است که از لغو پرهیز می

، راز است، در بهشت گشوده است. آنچه که برای انسان ناجسته علم
است، بنابراین، رازها همه  و دانش و آزادی است. بهشت سرای استقالل

 16های المنتهی است )نجم، آیهاند. بهشت در ماورای سدرةگشوده
ببعد(. پیش از سدرةالمنتهی است که انسانها از رازها آگاه نیستند. در 

اند. وصف و خالق، رازها گشوده های خودانگیختهآن سویش، برانسان
 :اماصول راهنمای اسالم آوردهبهشت در قرآن را در کتاب 



180 

 

نهند، درها به رويشان باز وقتى بهشتيان، فوج فوج، بدان روى مى     
شوند: پاك و گويند و يادآور مىشوند و دربانان بدانان شادباش مىمى

را با  هاى بسيار، بهشتدر سوره (. قرآن73آیه  ،زمرعالى بوديد )
 13های آیه ،انسانكند كه تجلى زيبايى محض است )طبيعتى وصف مى

 :(و... 20تا  17و  14و 
نه گرم و نه سرد است. درختان ميوه از همه نوع، نهرهاى آب  بهشت     

وقت طعمش تغيير زالل همواره روان، نهرهايى از شير كه هيچ
از شراب ناب كه نه خمارى كند، نهرهايى از عسل، نهرهايى نمى
كند. جويبارها هر جا كه خواهند جريان يابند و آورد نه مدهوش مىمى

ها در دسترس بهشتيانند. در آن چشمه سلسبيل است و برگرد آن، ميوه
جوانانى زيبايند كه جاودانه جوانند و چون در آنها بنگرى، پندارى لؤلؤ 

ى بينى كه كرانش منثورند. چون بنگرى، سرزمينى بانعمت دائم
شمار يابى كه بر پاى درختان آنها نهرها هاى عدن بىناپيداست. باغ

روانند. رضوان نعيم است. بهشتيان هر چه خواهند يابند. دل هر چه 
خواهد چشم ببيند. هر زيبايى كه چشم بيند دل هواى زيبايى ديگر كند 

کران است، سرای بی« سدرالمنتهى»و چشم آن بيند. بهشت در ورای 
و  عشق و  و آزادى یا استقالل حق، بنابراین، گسترهِ خودانگیختگی

 ...زيبايى در كمال مطلق خويش، است
طبیعتی پاک از هرگونه آلودگی دارد و در کمال  قرار، بهشتبدین    

ها بهشت را الگو در آبادان کردن کره زمین آبادانی است. هرگاه انسان
زیستند، در شود، نمیمی کردند، امروز، در کره زمینی که دارد جهنممی

قرار، برخالف پندار پرسش زیستند. بدینزمینی که بهشت بود، می
کردن در خالی کردن می، کشورهای مرفه امروز، با شتابکننده گرا

، نیازی بیشتر کردن در آلودن محیط زیستاش و با شتابزمین از منابع
 .به الگوئی دارند که بهشت است

بینند. زنان مردان و مردان بهشتیان یکدیگر را در کمال زیبائی می    
جای  های قدرتجهان نیز، هرگاه رابطه بینند. در اینزنان را زییا می

های حق با حق دهند، زشت که صفت قدرت )= زور( است، به رابطه
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کند، خیزد. چون درونِ زیبا است که در صورت جلوه میاز میان بر می
  .شوندگر زیبائی در کمال خویش میبهشتیان جلوه

 مردان است؟ نه. زیرا در بهشت،  ِخانه و عشرتکدهتنبل  آیا بهشت   
 :( 19کس مالک تصمیم نسبت به دیگری نیست )انفطار، آیه هیچ

 
 « .کس مالک هیچ چیز  بر دیگری نیستدرآن روز، هیچ»    
 

آیا این امر که کسی مالک هیچ چیز بر دیگری نیست، ویژگی         
 ؟ نه. چون ویژگی زمان و مکانی است که معادرستاخیز است و نه بهشت

است. هم اکنون نیز تجربه  است، پس قانون جاری بر بهشت و جهنم
و نه خصوصی بگذاریم و  است: هرگاه  بنا را بر مالکیت شخصیکردنی

 های ماپندار و گفتار و کردارها را عمل به حق کنیم، درجا، رابطه
شوند. در این رابطه، کسی مالک هیچ چیز بر های حق با حق میرابطه

شود. و باز، چون معاد زمان بازگشت به او، به حق، است، دیگری نمی
کامل است.  و مرد ها، از زنسانان پس، در معاد، خودانگیختگی

(، 25)بقره، آیه « زوجه مطهره »بنابراین، در بهشت، همسری مرد با 
جوید: حوریان و بر میزان حق و عشق است. زیبائی آرمانی، واقعیت می

(.  حوریان زیباروی جز به همسران 24و  20غلمان )طور، آیه های 
(. در بهشت، کار 20و طور، آیه  48صافات، آیه نگرند )زیباروی نمی

ها (. زنان که در جامعه23کاری نیست )طور، آیه لغو، نزاع و بزه
موقعیت مادون دارند، در بهشت نماد انسان در کمال خودانگیختگی و 

کنند. چون کسی مالک شوند و مردان را مجذوب خود میجامعیت می
داوطلبانه و ترجمان رابطه  تصمیم بر دیگری نیست، پس خدمتگزاری

  .است حق با حق
ماند تا که سرای وفور است، نیازی نمی خاطر  که بهشتآیا بدین      

برانگیزنده آدمی به ابتکار و ابداع و کشف و خلق بگردد؟ این پرسش، 
مادی و مدار آن، مدار  بیانگر ثنویت و ترجمان این پندار است که زندگی

خواهد و محرک مادی مادی است. پس، خالقیت محرک می ↔مادی 
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مادی، خلق  ↔که در مدار مادی باوری(. غافل از این است ) = جبر
گرها هم هرگاه بخواهند خلق کنند،  به قول ناممکن است. مادی

کران نا متعین درآیند. راستی به بیهاشان نیازدارند ، عقلسارتر
خلق از آنِ انسان است و انسانی که از  است که استعداداین

شود، خالق است. خداوند نیازمند خویش غافل نمی خودانگیختگی
االطالق هست. هرکس تجربه کند، به تجربه در نیست و خالق علی

ما بر  گردد. علمتر میشود، خالقیابد بمیزانی که از نیازها رها میمی
درصد کل این هستی است. پس، هم  چهارهستی آفریده، علم اندکی بر 

کران است.  افزون بر القیت انسان نزدیک به بیاکنون، گستره خ
 .که، عمل به حق، جز خلق نیستاین
هائی که  را بشناسیم و ویژگی آرمانی های جامعهکه ویژگیبرای این     

های اجتماعی آیند هرگاه برآن شوند نظامهر جامعه می بکار شهروندان
پذیر کنند، از کتاب اصول راهنمای های خود را باز و تحولجامعه

 :کنمها را نقل می، این ویژگیقرآن
 
 
 

های اجتماعی نظام که الگو/بدیل آرمانی های جامعهویژه گی
 :تواند بگرددها میجامعه

 
 ویژگیهای بُعدهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه     

هاى محیط زیستی كه اين جامعه در آن تشکيل كدامند؟ خاصه آرمانى
، است بهشتکه  یشود، كدامهايند؟ انسان در جامعه آرمانى و طبيعتمى

های ها به پرسش درباره ویژگیچگونه خواهد زيست؟ از این پرسش
 های جامعه آرمانیپاسخ دادم. اینک به آن ویژگی محیط زیست

بیشتر بکار  های کنونی، بمثابه الگو/بدیلپردازم که برای جامعهمی
 :آیندمی
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 :آرمانى هاى سياسى جامعهخاصه -الف  

 

 ساخته و به بهشت قدرت ، روز گذار مداوم از جهنمآن روز، معاد    
شود تشکیل می آرمانی است. آن روز، در بهشت، جامعه خودانگیختگی

كه  های قواشود، همه رابطهنهايت مىو روز خلود است. زمان عمل بى
روند: آن روز، روز عقيم است )سوره برقرار شده بودند، از ميان مى

(. در 41آيد )سوره دخان، آیه دوست نمى(. دوست به كار 55حج، آیه 
كند و، آورد. سپس تنهاشان مىمعاد، خدا انسانها را نخست گرد مى

آيند. دو تمايل سياسى از هم جدا سرانجام، آنها بدو صف در مى
شوند. افراد تمايل چپ نامه اعمال خود را به دست چپ و افراد مى

گيرند. و هر صف ت مىتمايل راست، نامه اعمال خود را به دست راس
و  71های اسراء، آیه گيرند )سورهبا امام خويش، راه خود در پيش مى

(. این دو صف را 37تا  18های و الحاقه، آیه 61تا  21های صافات، آیه
اند: آنها که قدرت در کار آوردند و ثنویت را ها خود پدید آوردهانسان

شوند. سازندگان جهنم گزیر از بهشتیان جدا میکردند، نا اصل راهنما
ها در ها زمانی در شمار دومیشوند. اولیاز سازندگان بهشت، جدا می

   :آیند، که خودانگیختگی خویش را بازیافته باشندمی
 ، زمان زمان صلح و دوستى است.از خصومت و جنگدر بهشت     

كس به شنود. در بهشت، هيچخبرى نيست. سخن لغو نيز كسى نمى
دارد. صدايى جز صداى شادى و صلح شنيده ديگرى ستم روا نمى

و  34و ق، آیه  55و یس آیه  170های آل عمران، آیه شود )سورهنمى
بر جا  است. نه اصل ثنويت« روز خلود(. »26و  25های واقعه، آیه

شود. آنها که زور را مدار و محور برقرار می و نه رابطه قواماند مى
اند كه كنند، چهار دستهكنند و بر اصل ثنويت تك محورى عمل مىمى

شان از مدارهای خود ایجاد کرده بس دراز است. آنها خود دوران رهائی
اند، خداوند راهبر آنها در رها خویشتن را در آن مدارها زندانی کرده

گران د اما خود باید خویشتن را رها کنند: ستمشوشدن از این زندان می
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 و كافران و مشركان و كذابان. در رستاخيز، اين چهار دسته در جهنم
 قرار، خود ساخته، منزل خواهند كرد. بدين

 
آزاد  است كه از رابطه قوااين آرمانى . خاصه اول و اساسى جامعه1

آید و ويرانگر و مرگ آفرين در وجود نمی است. در سرای حق، قدرت
 .شودصفر می گریویران

 
است كه خداوند پيامبران را گرد . خاصه دوم، و باز اساسى آن اين2

 توحيد(. يعنى 109آورد )مائده، آیه آورد و با آنها سخن در ميان مىمى
شوند و شود و بر اين اصل، انسانها، همه امام خويش مىمى اصل راهنما

زيند )سبا، آیه تمام، مى و آزادى ، در استقاللبر صراط مستقيم عدل
34( : 

 
کس بر ديگرى مالك سود و زيانى نيست و به آنها كه در آن روز، هيچ»    

كردند، گوييم: بچشيد عذاب آتشى را كه دروغش ستم مى
 «.خوانديدمى
 

و سرمايه و هيچ مالکيت  ، مالکيت ابزار توليدقرار، بنابر قرآنبدين     
زير سلطه میان انسانها  -گر  ديگرى وسیله برقرارکردن رابطه سلطه

 .شوندنمی
 بدل نشوند، اسباب سلطه ها تا وقتى به مالکيت تصميماين مالکيت     

اى مستقل و آزاد، آن جامعه كسى بر ديگرى نخواهند شد. پس جامعه
است كه، در آن، كسى مالك سود و زيان ديگرى نشود. و اين مهمترين 

نيز،  خاصه سياسى، اما اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه آرمانى
 .هست

پديد آمدنى است. چرا كه انسانها با خدا  در آن روز، اين جامعه     
نهايت است. به سخن ديگر، به آن جامعه هستند و زمان عمل بى

توان شود نزديك شد اما به كمال آن نمى، در اين جهان، میآرمانى
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هاى همگانی و بس با اهميتی را گوشزد قاعده سان، قرآنرسيد. بدين
 :کندها میانانس

 
را  متحقق  : اگر بخواهى ، با بکار بردنِ  زور، آرمانقاعده اول  ●

را با عمل به حق  بگردانى، هرگز بدان نخواهى رسيد. آرمان شهر
توان ساخت.  پس همه آنها كه بنام آرمان و براى تحقق آن، زور بکار می
 برند، كذابند. ومى
 
ه چتواند هيچ نبودى را بود كند، : از آنجا كه زور حتى نمىقاعده دوم ●

رسد به پيش بردن انسان در راه رشد، پس زورمدارى با هيچ آرمانى 
 سازگار نيست.  و

 
و  نيست، پس اين در استقالل هستى بر جبر چون فطرت قاعده سوم: ●

توان در متحقق است كه مى و رشد مستمر در استقالل و آزادی آزادى
 کوشید. و کردن آرمان

 
آموزد، در وصف : همان درس را كه در آغاز به آدم مىقاعده چهارم ● 

 شود: وسیله بنای آرمانآيد، يادآور مىپديد مى كه در معاد آرمانى جامعه
نهایت عمل به حق است )قاعده اول( و زمانِ عمل را که بی شهر

شود. اگر  زمان گردد و  آرمان شهر ، ساخته میبشماری، عمل به حق می
ان که آرمان در دم اکنون و همین جا بگردانی، بدین گمعمل را هم
کنی و نتيجه شوی، حق را ناحق میگردد، از حق  غافل میمتحقق می

خواست، در دم، جاودان و كه آدم مىآوری. چنانمعكوس ببار مى
 همطراز خدا بشود و هبوط كرد. بنابراين

 
توان گفت: چون توان زور گفت و نه مىنه بنام آرمانى مى قاعده پنجم: ●

نيست! چرا  ساخته شدنى نيست، پس معاد آرمانى در اين جهان، جامعه
حضور آينده است در زندگى امروز و وقتى آرمان را چنان  كه آرمان
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نهايت باشد )= تا برگزینی که زمان هر پندار و گفتار و کردارت، بى
توانی از هدفى به هدف ديگر گذر كنی. جاودان نیکی برهم افزاید(، مى

آيد. اراده زيست در جامعه بهشتيان، پس باور به معاد، به كار امروز مى
شود كه وسیلهِ رشد در آن نزد خدا است، سبب مى ه علمدر زمانى ك

بيشتر و ترکیب دانش و  را دست يافتن به دانش و آزادی استقالل
بشماريم و هدف رشد را  جامعیت  دیگر را با حقوق نیروهای محرکه

بشناسيم. آن رشد كه،  کامل او و عمران طبيعت انسان و خودانگیختگی
سياسى و اقتصادى  ، در راه تمركز و تراكم قدرتبدان، انسان و طبيعت

گويد: در رستاخيز، مى رو، وقتى قرآنتباه شوند، ضد رشد است. از اين
پرسد: مردمانم دعوت شما را چگونه اجابت خداوند از پيامبران مى

را به انسانها خاطرنشان  خواهد تفاوت دو امامتكردند؟ در واقع مى
، رهبری ضرور است که جز به حق عمل کند: برای ساختن بهشت

سازد.  نمی است جز جهنم نکند. و رهبری که قدرت محور و قدرتمدار
هائی در مدیریت است که هریک خود رهبری نوع اول، شرکت انسان

 .کنندخویشتن را رهبری می
تر به اين نيست؟ نزديك آرمانى جامعهترین خاصهِ اين خاصه، اساسى      

، شركت آزادانه عموم افراد يك جامعه در اداره آن نيست؟ در اين امامت
قرار  در خدمت انسان و هم عمران طبيعت جامعه نيست كه اقتصاد

 گيرد؟مى
 
ها از مالکیت تصمیم است: چون انساناین آرمانی خاصه سوم جامعه. 3

کند، نظام بریکدیگر رها هستند و هرکس خود خویشتن را رهبری می
های برخوردار از است. شورائی از انسان جامعه آرمانی، شورائی سیاسی

کامل است. )درباب سامانه شورائی مراجعه کنید به  خودانگیختگی
 )بخش اول کتاب ارکان دموکراسی
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است با  است: زبان، زبان آزادیاین آرمانی . خاصه چهارم جامعه4
های این زبان هم در ارکان هایی که این زبان دارد )ویژگیویژگی

  .) اندو هم در رهبری در دموکراسی شرح شده دموکراسی
   

 :آرمانى هاى اقتصادى جامعهخاصه -ب 
 

، انسانها مالك سود و زيان داد: در معادخبر مى آن روز كه قرآن      
ن آسر آمدنِ  يکديگر نيستند، هنوز زمان ما نبود. و در اين زمان، پس از 

يا  رفت نظام اجتماعى بر مالکيت شخصىدورانها كه، در آنها، گمان مى
كند، اينك مالکيت اجتماعى ابزار توليد، اين يا آن شکل را پيدا مى

است كه نقش تعيين كننده را « مالکيت تصميم»شود كه اين معلوم مى
در  دارد. چرا كه هر اندازه قلمروهاى شركت فرد فرد اعضاى جامعه

ها، در مشاركت بيشتر، انسان تر و هراندازه اينها گستردهتصميم
 .شوندتر و آزادتر مىجامعه، مستقل

هاى آزاد با طرفداران ايران، در بحث در روزهاى اول انقالب     
هاى كمونيستى، ساختم: در جامعهماركسيسم، به آنها خاطرنشان می

نیز مالك هيچ  ديگر فردى نيست و سران دولت مالکيت ابزار توليد
را به انحصار خود در  صنعت و مؤسسه پولى نيستند. اما مالکيت تصميم

هاى تحت اين نظام رشد اند. درست به اين دليل، جامعهآورده
 هاها در تصميم گرفتنكنند. اين نظام، به اين دليل كه جامعهنمى

 اقتصاد»، در 70آيد. در اوائل دهه شركت ندارند، زودتر از پا در مى
و کارهای دیگر، توضيح داده بودم چرا ابرقدرت روسى « توحيدى

تر آيد. در واقع علت طوالنىاز پا در مى آمريکايى زودتر از ابر قدرت
تابعیت  چرا که دارى، مالکيت خصوصی نيست.شدن عمر نظام سرمايه

 ،ولی شود. از این مالکیت، سبب کوتاهی عمرش می مالکیت شخصی
ها و ترکیب گيرىشركت مردم، هر چند از راه نمايندگان، در تصميم

با قدرت )= زور( و باوراندن این  و فن و دیگر نیروهای محرکه علم
تواند مرام بشود و ناچیزکردن که گویا علم می به جمهور مردم دروغ
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الگو معرف ترکیب نیروهای محرکه با حق و /مخالف منفی، یا بدیل
تر سبب طوالنی شود،بازی که این ترکیب درآن فعال می اجتماعینظام 

نیز میرا است. زیرا  داریسرمایه ،باوجود این.  شودشدن عمرش می
در ترکیب، این ابعاد  و فن غافل است که، با بیشتر شدن سهم دانش

ها شوند. آينده انساناند و میتر شدهاست که بزرگ و بزرگ گریویران
از  را نيز، ميزان برخورداری شهروندان های آنها و طبیعتو جامعه

از مالکیت  تابعیت مالکیت خصوصی، بنابراین، شهروندی حقوق
شخصی، بنابراین، اندازه مشاركت شهروندان در گرفتن و اجرای 

کنند. اگر قدرت اقتصادى بتواند از ميزان مشاركت ها، تعیین میتصمیم
ها بکاهد، اين نظام روى به مرگ خواهد نهاد و گيرىافراد در تصميم

را بدست آورند و آنها را در  اگر انسانها بتوانند مهار نيروهاى محركه
 را جانشين مردم ساالرى ساالرى شورائیعمل به حقوق بکاربرند و  مردم

زير سلطه با یکدیگر  -گر  كنند و بر روابط سلطه« نمايندگى»بر اصل 
 و عمران طبيعت پايان بدهند، اين نظام تحولى متناسب با رشد انسان

آيند. اند و در مىاز پا در آمده خواهد كرد. امروز نظامهاى كمونيستى
 .نيز در بحرانند دارىنظامهاى سرمايه

توجه به اين خاصه ام و با هاى آزاد گفتهبا يادآورى آنچه در آن بحث    
هاى كس مالك سود و زيان ديگرى نيست(، خاصه)هيچ آرمانى جامعه

 :شوند؟، اینها مىاقتصادى آن جامعه، بنا بر قرآن
 
نهايت است، پس . خاصه اقتصادى اول اين است: چون زمان عمل بى1

همراه باشد و سبب نزديك شدن  ويرانى طبيعتهيچ زيان مادى كه با 
نياز از اينگونه آيد. آن روز، انسان بىانسان به مرگ گردد، پديد نمى

 .ها است«نياز»
 
است: چون كسى بر كسى حق  تصميم . ویژگی اقتصادی دوم این2

آن روز، هيچکس مالك هيچ چيز بر ديگرى نيست. »ندارد، و چون در:
انسان  (، پس مالکیت شخصی19)انفطار، آیه « از آن خدا است.و امر 
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یعنی مالکیت او بر سعی خویش، کامل است. این حق همراه است با 
وجود  او و بکاربردنی است به یمن و دیگر حقوق و آزادی استقالل

آيد. اقتصادى، پديد نمى ها. هيچ قدرتى، از جمله قدرتامکان
آيد. اقتصاد از خدمت قدرت بدر مى بنابراين، انسان از بندگى اقتصاد

 آيد. وشود و به خدمت انسان در مىخالص مى
 
 است: وقتى كسى مالك هيچ چيز بر ديگرى. خاصه اقتصادی سوم این3

يابد. آن هر كس پاداش عمل خويش مى(: »17نيست، پس )غافر، آیه 
 «.روز ستم نيست

 
، تخريب است: چون اعضای جامعه. خاصه اقتصادی چهارم این4 

در كمال عمران و بارورى است، از هر فرآورده بقدر  كنند و طبيعتنمى
روزى كه (: »31وفور هست و نيازى به داد و ستد نيست )ابراهیم، آیه 

 «.در آن داد و ستد نيست
 

است: داد و ستد رابطه قواست و، در آن . ویژگی اقتصادی پنجم این5 
و كردار بهشتیان حق  نيست. و چون پندار و گفتار روز، رابطه قوا

های غافر، آیه هستند، در گذران معيشت، همه، گشاده دستند )سوره
اقتصادى كه از ميان برخاست، مدار  (. سلطه7و  6هی و لیل، آیه 40

دهد و معنوى مى ↔مادى جاى خود را به مدار باز مادى  ↔مادى  بسته
شود ، در صلح و شادى، مىرفاه مادى، زمينه رشد در فضاى باز معنويت

 :(16تا  10های )واقعه، آیه
 

مداری. اند در حقاند، آنهايند كه پيشی گرفتهآنها كه سبقت گرفته»     
ها و هاى نعيم. انبوهى از اولىها هستند. در بهشتترينآنها مقرب

هاى نهاده در كنار يکديگر نشسته در ها، بر تختشمارى از آخرىكم
شود. تنها كنار و رويارو،... هيچ سخن بيهوده و زشت شنيده نمى

 «. شود، سالم، سالم، استصدايى كه شنيده مى
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ارها از كشند. به سخن ديگر گذها را برمىها آخرىقرار، اولىبدين      

، دوستيهاى اين جهان آرمانى هستند. در جامعه هاها به برابرىنابرابرى
هاى اجتماعى مانند. رابطهها بودند، بر جا نمىكه ترجمان سود جويى

ها ها و رابطمانند. دوستهستند، بر جا نمى كه بيانگر روابط قدرت
 :شوندمى همه ترجمان توحيد

  
 :آرمانى هاى اجتماعى جامعهخاصه -ج 

 

روند. روابطى كه در اشکال گوناگون، ترجمان از ميان مى روابط قوا      
شود )سوره زور بودند و همه امتيازها كه به آنها، تا گور، تفاخر می

روند. ساختهاى اجتماعى كه دستگاههاى تکاثر(، نيز، از میان می
 :روندرفتند، از ميان مىبشمار مى توليد زور و قدرت

 
است: آن روز، روز فصل است اين آرمانى اول جامعه. خاصه اجتماعى 1

(. در آن روز، نه فرزندان بار مسئوليتهاى پدران و 21)صافات، آیه 
توانند بردارند و نه سلسله نسب مادران و نه اينان بار مسئوليت آنان را مى

(. نه امتيازها بکار خواهند آمد و نه 33ماند )لقمان، آیه بر جا مى
است، برجا مدارى پديد آورده هايى كه قدرتها و دشمنىدوستى

و...(. در عوض مهر پدر و مادر  41و  40های خواهند ماند )دخان، آیه
 های ناب است. وکران دوستیبی ماند. جامعه آرمانیفرزندی برجا می

 
است: آن روز، روز محيط اين آرمانى . خاصه اجتماعى دوم جامعه2

است، باز پس داده خواهد شد )هود، است. يعنى آنچه به زور گرفته شده
که حق را  های قدرت(. انسانها از لباس باطل )فرآورده84آیه 

آيند. آن پيوندها كه بر عقيده  و عالقه پديد آمده پوشانند( بدر مىمی
كنند )حدید، روند كه استوارى كامل پيدا مىبودند، نه تنها از ميان نمى

 :(12آیه 
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و در  آن روز كه مردان و زنان مؤمن، نور خويش را بينند كه در پيش»      

هند بهشتى را كه در آن رودها دسوى راستشان، دوانند و بشارت مى
جريان دارند و اينان، در آن، جاودان خواهند زيست. و اين فوزى 

 «.بزرگ است
 

امروز است  است: اين دوستیاین آرمانی . خاصه اجتماعی سوم جامعه3 
شود و بنياد پيوندها، ترجمان پيوندها و هدف كه در آن روز، ناب مى

ها پراكنده گردد. آن روز، نخست مردم چون پروانهپيوندها مى
ها گردند و پس از آنكه صف( و سپس جمع مى3شوند )القارعه، آیه مى

از يکديگر جدا شدند، از نو، دو گرايش راست و چپ، اصحاب شمال و 
آیند )واقعه، حاب يمين، در دو جامعه دوزخيان و بهشتيان گرد میاص
(. دوزخيان. كه از اين جهان تا آن جهان، ميانشان 14تا  7های آیه

(. در دوزخ، نه با يکديگر پيوند 64و  14های دشمنى بود )مائده، آیه
كنند. دوزخيان نيز روى جويند و نه بر ضد يکديگر گروه بندى مىمى

طلبند )اعراف، چند از بهشتيان ياری مىشتيان دارند. يكبجانب به
( اما وقتى آنچه از ستم روا ديده بودند بسوخت، و آنها 51تا  44های آیه

در دوستى را  از تمامى پليديهاى زورمدارى پاك شدند و آمادگى زندگی
  .آيندمىدر  پيدا كردند، به عضويت جامعه آرمانى

 
، با مرد  ها ميان زناست: نابرابرىاين آرمانى . خاصه چهارم جامعه4

ها كه ميان ملتها و قومها، ميان نژادها و در درون هر جامعه، ميان گروه
آيند، در آن روز، مىاز رهگذر ايجاد قدرتها و تكاثر و تراكم آنها، پديد 

اصحاب »آيه،  200در فزون بر  از ميان برخواهند خاست. چرا كه قرآن
كند: مستكبران و متكبران و مترفان و را يك به يك معرفى مى« جهنم

مالء و ستمکاران و اهل فتنه و شيطانها و كافران و مشركان و رهبان و 
افروزان و منافقان و كم فروشان و... و حتى آنها كه بنام  احبار و جنگ
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نيز،  كنند و مدعيند بهشتدين، در اين جهان، امتيازها را از آن خود مى
 :(112و  111های به انحصار، از آن آنهاست )بقره، آیه

 
نخواهد شد. اين  شتوارد به گويند هيچکس جز يهود و نصاراو مى»     

 «.دلخواه آنها است بگو: اگر از راستگويانيد دليل خود را بياوريد
ش را بلکه تنها آنها كه روى به خدا و كردار نيك دارند، پاداش خوي»     

 .«نزد خدا دارند. ترس و اندوه آنان را نيست
      
را در برگیرد و روش  آيد كه همه حقوققرار، آن دين بکار مىبدين    

روشى را بر  عمل به حق را بیاموزد. كسانى كه بر اصل موازنه عدمى
دارد، از هم اکنون،عضو گزينند كه كردارشان را از زور پاك نگاه مىمى

، بعد معنوى و آزادى استقالل شوند و در فرهنگمى آرمانى جامعه
 :کننديابند و رشد میخويش را باز مى

  
 

 :آرمانى هاى فرهنگى جامعهخاصه -د  
 

رو آن روز، كه روز حقانيت است و انسان پيشاروى خدا است، از آن      
شوند و از ها برگردانده نمیها به نبودها یا ناحقبودها یا حق كه ديگر

شود و انسان، در بعد معنوى به تمامه باز مى آن رو كه افق معنويت
و  5های ن، آیهفدهد، روز عظيم است )مطفخويش، به رشد ادامه مى

خدا (. آغاز دوران جديدى است كه همه، و با تمام دل، رو به جانب 6
 :دارند. در اين دوران

 
است: كذابان دم از سخن فرو این آرمانی . ویژگی فرهنگی اول جامعه1

(. يعنى نه تنها همه مرامهای 35و  34های بندند )مرسالت، آیهمى
ها و شرايط ساختنشان نيز، از افتند، بلکه زمينهاز اعتبار مى بنیاد قدرت

خاطر است كه كذابان و ساحران و... يعنى همه آنها روند. بدينبين مى
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كنند هاى ستمگر را توجيه مىپوشانند و قدرتكه بر حق لباس باطل مى
ها مانند. بيشتر از اين، خود دروغدهند، از كار باز مىو مشروع جلوه مى

كه ساخته بودند و بدانها بر حق لباس باطل پوشانده بودند را بر 
 دهند. ومى شمارند و برستمکارى خويش، شهادتمى
 
است: در آن روز، بگاه حساب، این آرمانی . ویژگی فرهنگی دوم جامعه2

قسم ياد كردند و سود نبخشيد  ستمکاران، پس از آنكه نخست به دروغ
شوند )فرقان، (، از باور نادرست خويش پشيمان مى18)مجادله، آیه 

 برند، پس خودانگیختگی(. چون ديگر از ناتوانی زور بکار نمی27آیه 
توانند در درستى باور خويش، تأمل كنند و از یابند و مىا باز میخویش ر

دندان  اند، احساس شرم كنند. ناخن بهها باور كردهاينكه به دروغ
باوركرده بوديم! در آن روز،  گويند: اى كاش به توحيدگزند و میمی

ورد. آن روز، آهر كس پندارها و گفتارها و كردارهاى خويش را به ياد مى
 روز ارزيابى است. و

 
 است:  آن روز، روز بعثتاین آرمانی . ویژگی فرهنگی سوم جامعه3

گاه است. پس از آنكه انسانها برانگيخته شدند، از آنچه كرده اند، آ
كنند ( و سپس صير به سوی خدا را آغاز مى7شوند )تغابن، آیه مى

، بعد است. در جامعه آرمانى (. دوران بعثت دائمى36)انعام، آیه 
گسترد. كمال زندگى در پايان، مىمعنوى انسان، بر پهنه هستى بى

 :(64مينو است )عنکبوت، آیه  بهشت
 

زندگى در اين جهان، بازى و سرگرمى است. كمال زندگى، زندگى »   
 «.در آن جهان است

 
است: آن روز، روز دين این آرمانی . ویژه گی فرهنگی چهارم جامعه4 

است.  (. روز استقرار قطعى توحيد21و  20های است )صافات، آیه
ماند تا بخاطرش، كذابان، توحيد را در انواع ديگر قدرتى بر جا نمى
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شود. از مالکیت ها پاك مىاز خود بيگانه كنند. دين از آاليش ثنويت
( و 3آید. چرا كه دين خالص براى خدا است )زمر، آیه بدر می قدرت

ماند. و نيز ماديت، كه قدرتى كه دين را از خود بيگانه كند، بر جا نمى
، جاى در اين جهان در چشم بسيارى همه هستى است، در جامعه آرمانى

 .يابدخود را مى
 
جامعه  است:  در فرهنگاین آرمانی . ویژگی فرهنگی پنجم جامعه5

در وصف زندگى بهشتيان، به  ، چشم پوشى از لذتها نيست. قرآنآرمانى
چشند با لذتهاى اين جهان تكرار و به تأكيد، لذتهایی را كه آنان مى

كند كه آن لذتها با رنج همراه نيستند. به دليل سنجد و خاطرنشان مىمى
مادى  خيزد و مدار بستهاز ميان بر مى آنكه دوگانگى ماديت و معنويت

دهد. هر معنوى مى ↔مادى، جاى خود را به مدار باز مادى  ↔
برند شود. چشمها لذت مىكامجويى، از آغاز تا پايان، ترجمان عشق مى

بخشند بکام لذت مى (. خوردنيها و نوشيدنيهاى بهشت71)زخرف، آیه 
(. فرهنگ بهشتيان، فرهنگ نشاط و شادى است )یس، 15)محمد، آیه 

 .(55آیه 
 
، همه است: در بهشتاین آرمانی . ویژگی فرهنگی ششم جامعه6

زيبايى در کمال خویش هستند. آفرينش خدايى بر  زيندگان و طبيعت
(. 4ها آفريده بود )تین، آیه بود و انسان را در زيباترين اندازه فطرت

بر گرداندند و، بدان،  آدميان زندگى در فطرت را به زندگى در قدرت
ها را به زشتيها بدل ساختند. در آن روز، زنان و مردان بهشتى زيبايى
ها و نوشيدنيها ها، ديدنيها و ميوههای رودها و جويبارها، درختزیبائی

يابند كنند. بهشت را زيبايى سرا مىو خوردنيها و بوئيدنيها را وصف مى
 :(50و  49های )ص، آیه

 
هايش بروى عدن كه در اهل تقوى را زيبا منزلگهی است. باغ بهشت»    

 «.آنها بازند
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است: عمل جنسى را، در این آرمانی . ویژگی فرهنگی هفتم جامعه7 

ها، انواع مقررات براى آن اند. در جامعهاين جهان، دينها زشت كرده
چرا  .همراه است اند و این عمل با انواع سانسورهاى جنسىوضع شده
كند. اين عمل مى، نقش روزافزونى پيدا گرائی، در روابط قواكه شهوت

ها و و عشق، و بيشتر، بيانگر هوس كمتر ترجمان خواست خودانگیخته
، رابطه جنسى ترجمان سود و زيان جوئيها است. در جامعه آرمانى

(. نه 50تا  48های شود )صافات، آیهخواست خودانگیخته و عشق مى
«. شهوت مدارى»مانند و نه ا مىهاى جنسى بر جمحروميت

دهد رابطه تن با تن، تنها رابطه امکان مى و مرد به زن خودانگیختگی
در فراخناى عشق، به زنان و  عقلبا  عقلشان با يکديگر نباشد. رابطه 

تر بسازند. در اين ها را به كمال نزديكدهد كاميابىمردان امکان مى
ها هستند، در جامعه بهشتيان، ترجمان ها ترجمان شهوتجهان، عالقه

 : )15و  14های شوند )آل عمران، آیهعشق و زيبايى مى
 
هاى زر و سيم و عالقه به شهوتها، به زنان، به فرزندان و کیسه»    

نمايد. اما اينها ها، زيبا مىاسبهاى خوش نشان و چهارپايان و مزرعه
 «.خدا است متاع دنيا هستند و منزلگه زيبا و همه نيکويى، بهشت

 
جامعه  است: فرهنگاین آرمانی گی فرهنگی هشتم جامعه. ویژه8 

هاى اين ، فرهنگ حيات است. آن بخش از فرهنگ جامعهآرمانى
و... و  جهان كه به ويرانيها، نابسامانيها، فسادها و كشتنها و... و جنگ

ها كه «ضد فرهنگ»ماند. در واقع، شود، برجا نمىمرگ راجع مى
روند: مرگ به دهند، از ميان مىها را تشکيل مىبخش بزرگ فرهنگ

 .کنندبه صد درصد میل می صفر درصد و زندگی
روش چگونه زيستنند. آنها كه، به اين روش، در اين  و اديان توحيدى    

پيمايند و خواهند پيمود، اند و مىجهان، راههاى بهتر زيستن را پيموده
 .نهندرا بنياد مى آرمانى جامعه فرهنگ
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 عضويت جامعهتوان به ها در اين جهان، نمىها و آموزشبدون تجربه    

ها و تواند، تجربهكس بجاى ديگرى نمىآن روز درآمد. هيچ آرمانى
 :ها رابعمل آوردآموزش

     
 :. جا و موقع فرد در جامع آرمانى ه 

 

ها هم در اين جهان است كه انسان بايد بياموزد بسيارى از خواست       
نهايت قرار دهد. برآورد اگر زمان پندار و گفتار و كردار را بىتواند را مى

خويش و با  هایتواند هدفها را، متناسب با استعداداگر چنين كند، مى
ها، پيش و پس كند و به آنها، از پى هم، دست بيابد. لحاظ کردن امکان

، تمناهاى برد و، در معادمى با در پیش گرفتن اين روش، راه به بهشت
 . )24خويش را، همه برآورده خواهد كرد )نجم، آیه 

خويش  و آزادی شود كه انسان خود از استقاللاز اينجا، روشن مى     
شود. حتى اگر جهان سراسر زور شود، تا كسى زور را به درون غافل می

تواند حفظ كند. خويش را مى استقالل و آزادىخويش در نياورد، 
(. پس 69در آتش، تسليم نشد و آتش بر او سرد شد )انبیاء، آیه  ابراهيم

انسان مسئول است. نه تنها، در رابطه با خويشتن، مسئول است، بلکه، 
 نسانها همه بر فطرتدر رابطه با انسانيت، نيز، مسئول است. چرا كه ا

اند. پس حتى اگر يك تن بر وفق فطرت بينديشد و سخن آفريده شده
شود و اى بگويد و عمل كند، ترجمان خواست فطرى تمام انسانها مى

، بخواند. تواند انسانيت را به فطرت خويش، به خودانگیختگیبسا مى
 ( .120شمارد )نحل، آیه ابراهيم را امت مى رو، قرآناز اين

و  قرار، تنها زمان عمل نيست كه هر فرد اگر نخواهد استقاللبدين     
نهايت قراردهد، بلکه، در را بىخويش را از دست بدهد، بايد آن آزادى

، بشمارد. بعد از نسل نسل مقام عمل، بايد خود را ترجمان همه انسانها،
اگر چنين كند، سود خويش را در زيان ديگری نخواهد دید. محرك او 

شود و هدف كوشش او گسترده كردن پهنای استقالل پایدار مى دوستی
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را داراى حق حيات بداند و  گردد. اگر انسان هم طبيعتو آزادى مى
هم نسلهاى آينده و موجودهاى زنده را نسبت به آن ذى حق بشناسد و 

(، متوجه اين 63آیه با او است )هود،  بداند كه مسئوليت عمران طبيعت
شود كه هر رشدى الجرم با عمران طبيعت همراه است. رشد مهم مى

با رشد طبيعت همراه است. يکى بدون ديگرى رشد نيست.  انسان
عمران طبيعت بدون رشد انسان، سرانجام به تخريب طبيعت 

 .( 10و  9های و روم، آیه 59و  58های انجامد )قصص، آیهمى
 و یادآور شویم که    
 
 شود و.قسمتى از انديشه و عمل در آينده واقع مى1
مانند: كار نيز نمىروند، بى. انديشه و عمل بعد از انجام، از بين نمى2

گيرد. افزايند و اين بر خود افزودن نيز، در آينده انجام مىبر خود مى
 بنابراين،

 آيند. ودر وجود نمى. بدون روشن ديدن آينده، انديشه و عمل 3
. هرگاه انسان آرمانی را برنگزیند و در پی تحقق آن نشود، خالء را زور 4

شود و خود آلت فعل فرموده می آینده قدرت کند و او گرفتار جبرپر می
 کند. وشود که قدرت تعیین میقدرت در تحقق هدفی می

کند بضرورت خلق است. زیرا حق آنچه ایجاد می . عمل خودانگیخته5
 های حق را دارد. عمل زورفرموده نیز، بضرورت ویرانگریویژگی

 است. و
. اگر آينده ادامه گذشته باشد، انديشه و عمل ضد رشد يعنى تخريبى 6

 :(5حق و معنى آن اين است )قیامت، آیه  شوند. پس سخن قرآنمى
 
 «.خواهد پيشاروى خود را باز كندبل انسان مى»     
 

(. 85اندكى بيش ندارد )اسراء، آیه  اما اين انسان بايد بداند از علم      
تواند روشن ببيند. هاى دور، بجاى خود، آينده نزديك را نيز نمىآينده

كند: بر ، اهميت تعيين كننده پيدا مىرو است كه اصل راهنمااز اين
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بينديشد و عمل  تواند خودانگیختهاست كه انسان مى اصل موازنه عدمى
تواند است که انسان می كند و عمل او خلق باشد. بر اصل موازنه عدمی

را،  و رشد انسانها و آبادانی طبيعت و آزادى نهايت و استقاللزمان را بى
در همه زمانها، هدف پندار و گفتار و كردار خويش بگرداند. خواه اين 

كند و انسان، خواه انسانى كه نيروى حياتى را به زور مرگ آور بدل مى
 ( :35است )نازعات، آیه برد، در آن روز، نخستين كارشان اینبکار مى

 
 « .آوردروزى كه انسان كرده خويش را بياد مى»      
 

دانستند اند، پيش از آن مىعمل كرده آنها كه بر اصل موازنه عدمى       
عمل  اند. و آنها كه بر اصل ثنويتكه همه اعضاى بدنشان مسئول بوده

شوند كه جاى انكار نيست. انسانى كه همواره اند، اينك متوجه مىكرده
است، پس از به حساب خود رسيدن و دهبر اصل موازنه عدمى عمل كر

 آرمانى سنجيده شدن، جا و موقع خود را در جامعه الهى در ميزان عدل
شود؟ آيا تنها يابد. آيا شخصيت او در شخصيت جامعه منحل مىمى
 شود؟مى
هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و خاصهپاسخ اين دو پرسش را      

دهند: انسانى كه به سعى مینو بدست مى و بهشت آرمانى فرهنگى جامعه
است، در اين جامعه، در ديدار خويش راه دراز تا بهشت را طى كرده

ترجمان جامعه  (. هر فرد16تا  13های دائمى باخدا است )نجم، آیه
مرز است. در لقاء خدا، بى و آزادى آرمانى و زيبايى بهشت و استقالل

و رشد او كه  و جامعه، نه محدودكننده خودانگیختگی طبيعت
و یونس،  71ه و توبه، آی 15تا  1های مددكارهاى رشد اويند )جن، آیه

، به تكرار و تأكيد، به انسان يادآور رو است كه قرآن(. از اين2آیه 
شود: در اين جهان است كه او بايد تجربه كند و بياموزد كه انسانها مى

تواند از استقالل و آزادى ذاتى و طبيعت، مددكارهاى اويند. با آنها مى
رشد كند. چرا كه نيروى حياتى  تواندخويش سود جويد و با آنها مى

عشق است و نبايد بگذارد كه اين عشق در هوس از خود بيگانه بگردد و 
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به مال و غير مال تعلق پيدا كند و كار او را به اسراف بکشاند )بقره، 
رو است كه به او و ...(. از اين 272و  205و  190و 177های آیه
 ( :32گويد )مائده، آیه مى
 
 كند، مثل آن است كه تمامت انسانيت راكسى كه يك تن را زنده مى»    

كشد، بدان ماند كه تمامى زنده كرده است و كسى كه فردى را مى
 «.انسانيت را كشته است

 
رسیم: جاى هر كس را، در آن روز، قرار، به همان نتیجه باز میبدين     

كند و آدميان، هم در اين جهان سعى امروز او معين مى ،شهر در آرمان
آن جهان را، به پندارها و گفتارها و كردارهاى  و بهشت است كه جهنم
 كنند. كه فرمود )حدیث نبوی( :خويش، بنا مى

 
زمينى بيش نيست كه با هر كردار نيکوى امروز، درختى در  بهشت»     

 « .كاريدآن مى
 ( :46است )رحمن، آیه  بيان پيامبر توضيح اين آيه قرآن     
 «است هر كس از رویاروئی با خدا بپرهیزد، او را دو بهشت»    
ها برهم ابد و بهشتیی عمل به حق ادامه میقرار، برخودافزائبدین    

 شوندافزوده می
 
     

 :با ایدئولوژی رابطه قدرت
      
 12 ، در تاریخ 44در باشگاه  صدر بنیابوالحسن  قسمت اول سخنرانی    

شهرهای ، تشریح ویژگی اول آرمان1394آبان  21برابر  2015نوامبر 
 :کندتر و دقیق تر میتر و شاملمتحقق نگشته را کامل
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تأسیس  ، در شهر شودو فون سوئیس1944این باشگاه که در        
کند. است، از صاحبان اندیشه دعوت به سخنرانی میشده

 های علمی و سیاسی و فیلسوفان و اقتصاددانان و جامعهشخصیت
اند کسانی اند، از آن جملهشناسان بنام در این باشگاه سخنرانی کرده

  . و میتران و ادگار مورن چون سارتر
 

 :چیست؟ قدرتالف: 
 

( است میان دو طرف که زیر سلطه –)مسلط  رابطه قوا . قدرت1الف.
و...(  و فن و دانش )سرمایه در آن، ترکیبی از زور با نیروهای محرکه

  .رودبکار می
توجیه و مشروع  و بکاربردن ترکیب باال را ایدئولوژی . رابطه قوا2الف.

هر مرامی رابطه قوا و بکاربردن ترکیب نیروهای قرار، کند. بدینمی
که هر مرامی ترکیب است. چنان با زور را توجیه کند، مرام قدرت محرکه

را پیشنهاد  را تجویز کند و رابطه حق با حق نیروهای محرکه با حقوق
 .است و آزادی کند، بیان استقالل

تواند خوب باشد. طرف باشد و نه میتواند بینه می قدرت .3الف.
طرف باشد زیرا تا وقتی ضدیتی پدید نیاید، نیرو را تواند بینمی
تواند خوب گر بدان، زور گرداند. و نمیتوان، با دادن جهت ویراننمی

رود بکار می ر روابط قواکه د باشد زیرا ترکیب زور با نیروهای محرکه
  .کندویران می

 
 :کنداز آنها پیروی می ب. یک چند از قوانینی که قدرت

 

کنند: ای زندانی مییکدیگر را در مدار بسته دوطرف رابطه قوا .1ب.
 آیند. وو قدرت پدید نمی بدون وجود دشمن، رابطه قدرت
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از آن پیروی  بر ساختن قانون اولی است که قدرت فزونی تخریب .2ب.
کند و هرگاه کند. چرا که بدون تخریب، قدرت وجود پیدا نمیمی

 :شوندهای بعدی بالاجرا میتخریب بیشتر از ساختن نگردد، قانون
کند، بزرگ و متمرکز از آن پیروی می قانون سومی که قدرت .3ب.

  شدن است. و
کند، فراگرفتن بعدهای از آن پیروی می قانون چهارمی که قدرت. 4ب.

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، به ترتیبی است که بدیلی از 
 حق، امکان وجود پیدا نکند. بنابراین، جنسِ

کند، وفا نکردن به عهد از آن پیروی می که قدرت. قانون پنجمی 5ب.
خاطر که طبعی متلون دارد. آنچه را امروز واجب است. بدین

را  رو است که ایدئولوژیتواند حرام بگرداند. از اینشمارد، فردا میمی
 .تواند بکار بردتا از خود بیگانه نکند نمی

 
 :تواند بکاربردرا تا از خود بیگانه نکند، نمی ایدئولوژی ج. قدرت

 

شود، نیز، توسط می گر بکاربردن قدرتکه توجیه ایدئولوژی .1ج.
شود. چراکه برآوردن توقعات ضد و نقیض قدرت، از خود بیگانه می

 رو،شود. از اینقدرت، بدون از خود بیگانه کردن مرام، ناممکن می
ها شود. خالءکاسته می به تدریج، از محتوای نخستین ایدئولوژی. 2ج.

کنند چنانکه، در آن، جز زور ستائی، هیچ ر میپ گرهای قدرترا توجیه
ماند. آن زمان، که، در آن، جز زورستائی، هیچ نماند، زمان مرگ نمی

گرش بود. رژیم نازی ایدئولوژی و نیز قدرتی است که ایدئولوژی توجیه
نیز  سان از میان رفتند و رژیم خمینیاین و رژیم شاه و رژیم استالین

 .محکوم به چنین از میان رفتنی است
 

 :با قدرت د. رابطه ایدئولوژی
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در  است: قدرتساخته شده سیاست بر این پایه دروغ علم .1د.
است. چراکه، بنابر این علم، سیاست روش  استخدام ایدئولوژی

دستیابی و ماندن بر قدرت و بکاربردن قدرت برای اجرای مرام است. 
دروغ است. زیرا قدرت هرگز به مالکیت ایدئولوژی در « علم»این 
 آید. زیرادر می آید. این ایدئولوژی است که به مالکیت قدرتنمی

باشد، در اجرا شدن،  و آزادی بیان استقالل هرگاه اندیشه راهنما .2د.
و بکار نرفتن  نو بکاربردن آن نیست. نیازمند نبود نیازمند بودن قدرت

باشد،  سان، اگر اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادیقدرت است. بدین
ها که بمثابه های سازگار با خود بجای تعریفقدرت با نشاندن تعریف

کند. و با جانشین از خود بیگانه می راحق دارند، اصول راهنمای آن
  زداید.لیفِ قدرت فرموده، حقوق را نیز از یادها میکردنِ تکا حقوق

تر آسان باشد، کار قدرت بیان قدرت . اما اگر اندیشه راهنما3د.
، بکاربردن قدرت را امری بایسته شود. زیرا، باورمندان به ایدئولوژیمی
پندارند. غافل از این که  حتی وقتی اندیشه راهنما بیان قدرت است، می

شود. برای مثال، دنش، توانا به توجیه قدرت نمیشبدون از خود بیگانه 
 :کندرا چنین تعریف می ، آزادیلیبرالیسم

 .شودهرکس تا جائی است که آزادی دیگری از آنجا شروع می آزادی     
است. اما، در این تعریف، بر پایه دو طرف و دو محدوده ساخته شده   

واقع، دو محدوده وجود ندارند. زیرا گرچه وجود حد گویای این 
گوید که چیست، پاسخ نجسته و حد می واقعیت است که پرسش آزادی

کنیم مراد اختیار باشد. این به میان است، ما فرض می درتسخن از ق
کند گوید: اختیار کسی را اختیار دیگری محدود نمیفرض به ما می

آموختن کسی اختیار علم آموختن دیگری را محدود  )اختیار علم
کند(. اگر کسی بخواهد زور بکار ببرد، جز با کند، بیشتر نیز مینمی

تواند زور بکاربرد. و نیز، بکاربردن زور غافل شدن از اختیار خود نمی
که آن کس و دیگری، بایکدیگر، گالویز شوند. ممکن نیست مگر این

آید. به دوده که یک محدوده پدید میباگالویز شدن، نه دو مح
اختیاری )زوربکاربردن( از تریب، بکاربردن زور، اختیار را در بیاین
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کند و دو محدوده ادعائی را هم در یک خود بیگانه می
  .گرداندمحدوده،محدوده زورآزمائی، ناچیز می

 ب.ود و شاست که مالک مرام می این قدرت الف.بدین ترتیب،      
گمارد. بکار توجیه خود می رانآ ،مرام با ازخود بیگانه کردنقدرت 

 بنابراین،
 کند، زیرا دیناست و نمیدینی هرگز وجود پیدا نکرده دولت .4د.

دولتی  شود. پس، این دینمی شود و دولت مالک دینمالک دولت نمی
دولتی است  کند. این از خود بیگانه شدن دیناست که وجود پیدا می

زور است، ادامه پیدا گرهای توجیهکه تا خالی شدنش، از هرآنچه جز 
دولتی  نیز هرگز وجود پیدا نکرد و این نازیسم کند. دولت نازیستمی

 بود، قدرت توتالیتاریسم بود که وجود پیدا کرد و با آنکه ایدئولوژی
زور نماند. گرهای توجیه را از خود بیگانه کرد تا که، در آن، جز آن

دولتی بود  گاه وجود نیافت. این مارکسیسمنیز هیچ دولت مارکسیست
 –و سپس در مارکسیسم  لنینیسم –که واقعیت جست و در مارکیسیم 

از خود بیگانه شد. جریان از خود بیگانه شدنش،  استالینیسم –لنینیسم 
زور گرهای توجیهتوسط قدرت، ادامه یافت تا زمانی که، در آن، جز 

  .نماند
 

توانیم را دانستیم، می و رابطه آن با ایدئولوژی اینک که قدرت       
را، در آن،  و زیر سلطه ای که قدرت مسلطدریابیم ، چرا در مدار بسته

کند و با از خود بیگانه نقش اول را پیدا می کند، خشونتزندانی می
افزاید و می های دو طرف، بر میزان خشونت و ویرانگریکردن مرام

 را که انواع بسیار دارد )که نوع تحقیر و نوع ترور اخالقی ترور
به خشونت بازهم بیشتر ترین گرترین و برانگیزندهترین و ویرانخشن

  .کندترین روش بکاربردن خشونت میهستند(، رایج
، جز زور کاربرد ندارد. پس باوجود مدار در حقیقت، در مدار بسته     

خاطر بود و تروریست غیر ممکن است. بدین بسته، از میان بردن ترور
روش  و انگلیس، هشدار دادم که جنگ که پیش از حمله قوای امریکا
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شود. امروز، آقایان بلر درخور نیست و خود عامل گسترش تروریسم می
کنند. در حالی که داعش بر از عمل خویش ابراز پشیمانی می و بوش

است و بخش بزرگی از جهان گستره ترور گشته القاعده افزوده شده
ها ایدئولوژی که در از خودبیگانگی« جنگ با تروریسم»است. در پرتو 

 :شویمبنگریم، بس شگفت زده می
 
باید ، از دو جهت میدر مدار بسته . در ایدئولوژیهای دو طرف رابطه قواه

 :نگریست
 
رابطه  از خود بیگانگی از چپ به راست: تا زمانی که مدار بسته .1.ه

دشمن به حساب « المللکمونیسم بین»بود و  سابق با شوروی قدرت
شدند و ها از راست به چپ، از خود بیگانه میبود، ایدئولوژی

شدند. و اینک که دشمن خوانده می« های افراطیچپ»ها تروریست
ها از است، ایدئولوژیو بعثیسم و قذافیسم و ... شده« اسالم سیاسی»

ن راست افراطی است که در شوند و ایچپ به راست از خود بیگانه می
  گیرد. وکشورهای غرب قوت می

و  کالسیک در نئولیبرالیسم در تمایل راست، لیبرالیسم .2.ه
و این دو در لیبرالیسم وحشی )  و ریگانیسم نئولیبرالیسم در تاچریسم

  .اندراست افراطی( از خود بیگانه شده ایدئولوژی
کالسیک  در سوسیال  ، سوسیالیسمو در چپ غیر مارکسیست      

  .انداز خود بیگانه شده لیبرالیسم –و آن در سوسیال  دموکراسی
 و آزادی قوانین محدودکننده استقالل« با تروریسم جنگ»بنام  ● 

تصویب و به اجرا گذاشته  در کشورهای اروپا و امریکا شهروندان
فرانسه را تغییر  قانون اساسی ستخوامی چپ فرانسه اند و حکومتشده

ها را کامل برای از میان برداشتن تروریست قدرت دولت»دهد تا مگر 
 «!پیدا کند
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آلت  در طرف دیگر، از خود بیگانه ساز نخست، قدرتی بود که خمینی ● 
 و رشد بر میزان عدالت و آزادی آن شد: او اسالم بمثابه بیان استقالل

، خطاب به جهانیان، اظهار کرده بود، با را که، در فرانسه اجتماعی
، گفت: من در فرانسه از راه مصلحت ای، کنار گذاشت. اوگفتن جمله

دانم . از آن ام که خود را نسبت به آن متعهد نمیهائی را کردهصحبت
نوشته  جمهور مردم که بر مبنای والیت پس، پیش نویس قانون اساسی

بر مبنای نظارت فقیه داد. در  شده بود، جای خود را به قانون اساسی
و والیت فقیه، والیت  ، نظارت فقیه والیت فقیهجریان تمرکز قدرت

را تقدیس کرد. مقابله گل با  خشونت . خمینی کینه وندشد فقیه مطلقه
حرکت »و « النصر بالرعب»، جای خود را به گلوله، در دوران انقالب

، در دوران والیت مطلقه فقیه، سپرد که اینک، با خالی شدن از «قسری
زور است، ایئولوژی القاعده و داعش  گرهایاز توجیه هرچه غیر

 .استگشته
پذیر گر و دیگری از آن سلطه، یکی از آن سلطهدو ایدئولوژی اما قدرت  ●

ها را های ایدئولوژیکند. راست بخواهی، قدرت شکلرا یکی می
کند. با این سان میها را یکدارد اما محتواهای آنگوناگون نگاه می

ها را توجیه آن موقعیت زیر سلطهها، تفاوت، که ایدئولوژی زیرسلطه
ها را موجه جلوه نگرها موقعیت مسط آکند و ایدئولوژی سلطهمی
گر و زیر ها را در سلطهدهد. با توجه به این واقعیت که قدرت انسانمی

انسان همراه  کند، از خودبیگانگی، هر دو آلت، از خود بیگانه میسلطه
شود با از خودبیگانگی طرز فکر او: از میان برخاستن مداوم تفاوت می

. و تفاوت چپ و راست در  داریبا ایدئولوژی سرمایه کمونیسم چینی
های با ایدئولوژی فقیه مطلقه های غرب و تفاوت اسالم والیتجامعه

 ...و فراگیر استبداد
 

که  و افزودن بر خشونت حل نه ماندن در مدار بستهقرار، راهبدین     
 شود که با توجه به رابطه مرام با قدرتگشودن این مدار است. یادآور می
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، گفتم خود را در دو جبهه، در گیر بود که، در پی تجاوز صدام به ایران
 :یابمبا دو تجاوز منفور و نکبت بار می

انسان در درون کشور و دیگری  و آزادی یکی تجاوز دشمنان استقالل    
ها نه تنها کردم که بسط آزادی. تأکید میبه ایران تجاوز قوای صدام

برای دفاع از کشور زیانمند نیست، بلکه دفاع پیروز از وطن نیازمند 
برخورداری ایرانیان از  ایرانی است. به یمن شهروندان خودانگیختگی

اسلحه پیروز آمد و  بود که انسان خالق، بر قدرت استقالل و آزادی
و فقدان  ایران، با وجود از هم پاشیدگی سازمان ارتش نیروهای مسلح

تسلیحات ضرور،  نه حماسه که معجزه ساختند. شکست مسلم پیروزی 
از رابطه استقالل و آزادی انسان با دفاع پیروز در  شد. در ایران، مالتاریا

برابر تجاوز، پند نیاموخت. پیروزی را از ایرانیان دزدید و به رژیم صدام 
جام زهر  که وقتی آقای خمینیداد. چنان و برانگیزندگان او به جنگ

کسی که در رأس هیأتی بطور محرمانه به  – را سرکشید، مک فارلین
ایران آمد و با افشا شدن سفر او و هیأتش، افتضاح ایران گیت ببار آمد 

 زانوی تسلیم بر زمین زد.  نوشت: خمینی در برابر امریکا -
دفاع از وطن  و جهان، تجربه موفق ، در ایرانپیش و پس از آن تاریخ    

و هر شهروند و  ملی جامعه زادیآو  دفاع از استقالل ،حالو در همان
های حاکم بر زیرا اقلیت .، تنها تجربه شد و مانداو دیگر حقوق

ها به دشمن نیاز دارند برای حاکمیت بر اکثریت و محدود کردن جامعه
محل کند که دشمنی را بی را ها. پس کاریانسان گستره خودانگیختگی

را باز و تحول پذیر  و گستره خودانگیختگی را بیشتر و نظام اجتماعی
 .کنندبگرداند، البته نمی

 
 

 :جدید . ایمان15
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چگونه مردن  فلسفه ،که پایه و مایه تنظیم رابطه با قدرتبنابر این    
و همیشگی  مبنای این فلسفه موقت بودن زندگی ،کهاست و بنابراین

 ،در آن ،ای کهجامعه ،ستان است. در حقیقتایمان ،بودن مرگ است
کوتاه  ،مایه ذهنیت جمعی و فردیبن ،شودقدرت مدار و محور می

 ،مایهشود. این بنناپذیر بودن مرگ میمدت بودن زندگی و پایان
گیرد بر موقت بودن مرگ و تعلق می ایمان ستان است چراکهایمان

دائمی بودن حیات. و کوتاه مدت بودن زندگی و دائمی بودن مرگ 
محل مطلق را  بیانسان با خودانگیختگی  اتصال خودانگیختگی

 گرداند. می
 :در تناقض است مرگ بمعنای نیست شدن دائمی با ایمان ،و نیز      

پوچ  فلسفه ،روگرداند. از ایننقش میمحل و بینیستی ایمان را بی
انگاری انکار هستی است پوچ ،بنابر نظر نیچه :انگاری نافی ایمان است

پیشاروی  ،انگاری بدبینجانبدار پوچ ،Cioran اورانو بنابر نظر سی
آید و بنابر قول بکاری نمی های عقلامیدِ فرآوردهِ توجیه ،وسوسه مرگ

معنی و پوچ است. و مطلقا بی زندگی ،Albert Caraco لبرت کاراکوآ
را سرنوشت آن ،(nihilismeانگاری )در مقام انتقاد پوچ ،هایدگر

 داند. و...غرب می تاریخ
شود و هرگاه حاصل می به دل و به علم به این دلیل که ایمان ،و باز    

است که ایمان علم گفته ،موقت و مرگ دائمی است علم بگوید زندگی
دادن ایمان به خود دل را هم از راه  عقل ،ت. به استناد حکم علمنیس

 دارد.باز می
 ،دهدکه اعتبار علمی از دست مینآبا  ،گریمادی ،در جهان ما     

 :دهدها قرار میدو راه پیش پای انسان ،همچنان
از زندگی لذت  سپ ،یابدکوتاه است و با مرگ پایان می چون زندگی ●

 شود. حاصل می انبوه ببر. لذت بردن از زندگی نیز به مصرف
های زندگی جامعه ،است. باوجود ایننآو مرگ پایان  کوتاه زندگی ●

 ،سرانجام ،کند و به حکم این جبرتحول اطاعت می انسانی از جبر
 شود. تشکیل می رمانیآ جامعه
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کوتاه  حال که زندگی :استاکثریت بزرگ این نیروی محرکه ،اما    
گرچه اراده  ،است چرا باید آن را در محرومیت گذراند؟ این پرسش

و کشته  به انقالب تواند قیامکند اما نمیمی تغییردهنده را جانشین جبر
 شدن را توجیه کند. 

 که جبرنجا آبگردد و از  تواند مبلغ هستی محضچون نمی ،این تمایل    
برد و نیاز به راه آرمانی ها را به جامعهشود تا جامعهنمی خودانگیخته

 :شود بگویدناگزیر می ،دارد به زندگی ایمان ،بنابراین ،اراده انسان
حق او است که در محرومیت  ،پس ،چون زندگی هر انسان کوتاه است

بازی ورد و تن به جانآ نزید. اما این انسان چرا باید روی به انقالب
زیرا فداکاری برای متحقق کردن  :استاین بدهد؟  پاسخ این فلسفه

آرمانی هم به این دلیل که حیات ادامه دارد و هم به این دلیل که جامعه
قابل توجیه  ،روداز میان می ،برای همیشه ،محرومیت اکثریت بزرگ

 اند که شرکت در جنبشگراها در یافتهماده ،شود. به سخن دیگرمی
 ،اگر هم ممکن باشد ،پایانبه مرگ بی نیازمند ایمان است و ایمان

وردن آحیات را دستمایه پدید ،گردد. ناگزیرمی پذیری انسانعامل فعل
انسان و دانشی که فرآورده این  کنند و ایمان به توانائیایمان جدید می

 ،ایمان به توانائی بر تغییر کردن و تغییر دادن ،بنابر این ،توانائی است
کند. این ایمان هم در انقالب تبلیغ می« ایمان انقالبی»را بمثابه 

بمثابه برانگیزنده  ،و هم در انقالب کوبا و هم در انقالب روسیه فرانسه
چگوارا عمل انقالبی را ترجمان ایمان بس تبلیغ شد.  ،مردم به انقالب

  مندی خواند.انقالبی و ایمان انقالبی را اخالق
 
ها را بررسی کنیم. توانیم تجربهمی ،و اینک که بعد از تجربه هستیم    

 یابیم کهدر می ،هرگاه چنین کنیم
 شوند و هم به یمنجدید می هم مایه ایمان ،گانه. عوامل چهارده15.1

 گردند. ومی به جنبش ایمان است که برانگیزنده جمهور مردم
چگونه زیستن را پذیرفته باشد و مرگ را  همگانی هرگاه وجدان. 15.2

 انسان همگانی به حقوق ایمان ،باشدپایدار دانسته تحولی در بطن زندگی
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ایمان همگانی به زیستن  ،بنابراین ،و دیگر حقوق او و حقوق شهروندی
معرفت همگانی  ،بنابراین ،اجتماعی و در رشد بر میزان عدالت حقوقمند

 رمانیآ ایمان همگانی به این واقعیت که جامعه ،بر برخودافزائی عمل
فرآورده عمل برخودافزای انسان در رشد است و ایمان همگانی به صیر به 

بازسازی نظام  ،مدن این ایمانآاست. با پدیدمدهآپدید هستی محض
استبدادی و  دولت ،بنابراین ،محور نیمه بسته و یا بستهِ قدرت اجتماعی

 .شودناممکن می ،مسلط بر انسان بنیادهای اجتماعی
مده باشد آپدید نیامده باشد و یا در اقلیتی پدید  . هرگاه این ایمان15.3

بازسازی  ،مده باشدآو در اکثریتی نه و یا در اکثریت جوانه وار پدید 
و بنیادهای قدرت محور ممکن  محور و دولت قدرت نظام اجتماعی

مؤمن و  طول مدت تغییر بستگی دارد به اندازه ایستادگی اقلیتشود. می
 اندازه قوت جوانه ایمان جدید نزد اکثریت.

از  هر انسان و در تحول نظام اجتماعی در زندگی بخاطر نقش ایمان     
بسته به باز و نیز بخاطر نیاز به دانستن ایمان چیست در مطالعه 

اندیشه  زادیآو  که اسالم بمثابه بیان استقالل ایران های انقالبکاستی
 :آورممطالعه خود در باره ایمان را می ،ن شدآ راهنمای

 
 

 چیست؟ ایمان
 
، یکی خودانگیختگی انسان و دیگری اتصال دو خودانگیختگی ایمان    

را اندیشه راهنمائی بایسته  مطلق است. این اتصال  خود انگیختگی
را در برداشته باشد و به انسان بیاموزد که روش  است که مجموعه حقوق

حق است و انسان عامل به حق، مجموعه عمل به هرحقی بکاربردن آن 
 های خود را چسان بکاراندازد که پیوسته خود بدیلو فضل استعدادها

را  خویش بگردد. بنابراین، ایمان نوعی رهبری است که میزان عدل
در  عمل به حق و بکاربردن استعدادها و فضلها برد تا که به یمنبکار می
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وصول به  ، شهرِشهر از راه مستقیم به آرمان رشد،  نو به نو شدن بدیل
 حق مطلق، هیچ انحراف نجوید. 

 قرار، بدین     
خودانگیختگی موجود نسبی که  مطلق، بدون خودانگیختگی. 1

. اما این خودانگیختگی وجود دارد. پس یافتانسان است، وجود نمی
رو، غفلت از خداوند خودانگیختگی مطلق نیز وجود دارد. از این

مایه است که زور بنغفلت از خودانگیختگی خویش و عالمت آن این
از  شدن از خدا، عقلشود. چراکه، با غافل پندار و گفتار و کردار می

شود و چون خالء را خود غافل می و آزادی خودانگیختگی یا استقالل
هایش زور مایه فرآوردهشود و بنمی کند، عقل قدرتمدارزور پر می

 گردد. می
او از  بیرون رفتن عقل ،بنابر نظر سارتر ،انسان که آزادی،در غرب     

 داند هستی محضمتعین به نامتعین است و نیز دانشی که اینک می
 ،خالی است از علم ،کندگری و جبری که تبلیغ میوجود دارد و مادی

انسان با  بمثابه اتصال خودانگیختگی کنند که ایمانگاه میآما را 
 گیرد.  خودانگیختگی مطلق طیف وسیعی را در بر می

انسان نیز نبود؟ زیرا خدا  . اما چرا اگر خدا نبود، خودانگیختگی1.1
نیست و هستی محض نیست، یعنی هستی  نیست، یعنی هستی محض

و هستی متعین  -معنی بدانند انگاران آن را بیولو پوچ –هست  متعین
سان، انسان منکر خدا و نیز نیست.  بدین و آزادی هست، یعنی استقالل

پندارد، را خدا میخودِ متعینش کند و انسانی که خداوند را درک نمی
و حقوقمندی خویش است  در واقع، چشم پوشیدن از استقالل و آزادی

 کند. درجا،که توجیه می
انسان نیز نیست. بنابراین، دل امن و  . خدا نیست، خودانگیختگی1.2

 قدرت ر جبرانسانی که خود را گرفتا زیراخاطر آسوده نیز نیست. 
خاطر دهد. هم بدینکند، نخست امنیت دل است که از دست میمی

است و ستان امنیت گریکند و ویرانرا دائمی می گریکه قدرت ویران
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لت آبا  کند و،خاطر که انسان خود خویشتن را آلت قدرت میهم بدین
 کند. ، ناامنی دل را تشدید میشدن

 است.  آورد اول ایمانسان، مصونیت از ترس و تردید، رهبدین     
 
را موقت و مرگ  هستی است و نه مرگ. آنها که زندگی . متعلق ایمان2

 پندارند،را دائمی می
است که  نخواهند، به قدرت. بدانند و یا ندانند و بخواهند یا 2.1

 بخشند:خدائی می
حق و بمثابه حق مطلق، جاودانی است و  هم به این دلیل که زندگی● 

آید و از تقابل قوا، بنابراین، از مرگ و ویرانی پدید می در عوض، قدرت
ز مرگ مطلق ا یابد زیرا بایدوجود نمی آور است. قدرت مطلقمرگ

 ندارد. ید و مرگ به هستی مطلق راهپدید آ
دائمی و مرگ تغییر  هم به این دلیل که چگونه زیستن بمعنای زندگی● 

را با محل کند.  محل و حقوقرا بی حالتی در بطن زندگی، قدرت
 چراکه زندگی حق است و زندگی کردن عمل به حق است. و

شود که از ، سبب میهم به این دلیل که باور به ابدیت هستی و زندگی● 
افزید، مرگ و ویرانی که تا جاودان بر خود می راه عمل به حقوق

مرگ را دائمی پنداشتن، که زندگی را موقت و محل بگردد. حال آنبی
را با محل و با نقش  نقش و قدرتمحل و بیخاطر که حق را بیبدین

با زور است وقتی در روابط  کند و قدرت ترکیب نیروهای محرکهمی
است که از راه  گریویرانرود، عمل مرگبار و بکار می زیرسلطه – مسلط

 افزاید. ومرگ بر مرگ و ویرانی بر ویرانی افزودن برخود می
را « آن جهان زندگی»برند . تفاوتی نیست میان آنها که گمان می2.2

دانند و زندگی این جهان را ناپایدار و به مرگ است که نقش دائمی می
با کسانی که زندگی را  بخشند،اول را در یافتن آن زندگی پایدار می

، چگونه مردن را وسیله دانند. چرا که اینانناپایدار و مرگ را پایدار می
با زور و بکاربردن آن در  توجیه درکارآوردن ترکیب نیروهای محرکه

 هستندغافل از این واقعیت جماعت  کنند. اینمی بر جمهور مردم سلطه
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در . است ستان و پدیدآورنده جهنمزندگی زیر سلطه – که رابطه مسلط
افزاید و گر است که برخود میآور و ویراناین رابطه، عمل مرگ

 سان است که. بدینگرداندزار زندگی را جهنم زندگی سوز میسبزه
 کنند. محروم می شوق و شور ایمانازاینان دل و دماغ خویش را 

دانند، را دائمی و حق و مرگ را تغییر حال می . و آنها که زندگی2.3
، خدا است. هرگاه این ایمان هستی محض دانند که متعلق ایمانمی

جایگزین آن بگردد، درجا، ترکیب نیروهای « ایمان انقالبی»نباشد و 
ناپذیر  باجتنا زیر سلطه – با زور و بکاربردنش در روابط مسلط محرکه

های پیش از این انقالب، بمیزانی انقالبدر و  ایران انقالبدر شود. می
که درس  اندشده ییهااست، تجربهکه این ترکیب کاربرد پیداکرده

 آموزند. ایمان می
  

دل و دل امن  پس ایمان نیست وقتینیست و ایمان. خدا نیست، 3
وجود حق مطلق را ایجاب  انسان آسودگی، نیز نیست. چرا که حقوق

کند. چرا بدون کنند. نبود حق مطلق، ایمان را بدون موضوع میمی
 یعنی تعین هست و تعین هست یعنی کند؟ زیرا خدا نیستموضوع می

قرارگردان است. پس، قرار و بیهست و قدرت چون جیوه بی قدرت
 شود. ایمان که دل امن و دل آسودگی است، نیست می

پدیدآمدنی است؟ نه. چرا که  . آیا با انسان خدا انگاری، ایمان3.1
هوشمند و توانا، رها شدن از تعین و  اینهمانی جستن با هستی محضِ

کامل است. اما خود خداانگاری  برخوردارگشتن از خودانگیختگی
 کند: فریب خورده را از تناقضی بس آشکار غافل می عقل

 و هوشمند و ... نیست.  هستی محضانسان الف. 
 هست. درنتیجه، در بند رابطه با هستی متعینب. انسان متعین و 

 ها نیز هست. بنابراین،ج. انسان خدا نیست و زندانی متعین
کند ، محروم میها، خود خویشتن را از دل امن، ایماند. زندانی تعین

 شود. و گرفتار ترس و تردید و بنده زور می
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هائی که اصل راهنمایشان ثنویت تک یم عقلیابسان، در میبدین   
ایمان ترجمان جویند. نمی محوری و نیز دو محوری است، ایمان

همانی جستن ، یا این، بدون موازنه عدمیاست و عقل و آزادی استقالل
  شود.هوشمند و دانا و خالق ، به آفریدن توانا نمیبا هستی 

 
از  استعدادها و  است: هاو فضل فعال کردن استعدادها . ایمان4

 کنم:بررسی می استعداد پنجها، نقش ایمان را در کار فضل
 

. کندو دوست داشته شدن را فعال می دوست داشتن استعداد . ایمان4.1
چرا که بنابر ویژگی حق که جاذب حق و دافع ناحق است، رابطه 

مطلق که خدا است،  ای که انسان است با خودانگیختگیخودانگیخته
 ،محض دوست دار و خواستار دوست داشته شدن با دوستی انسانرابطهِ 

، است. بدین دوستی است که دل مؤمن از کینه و بغض و غیظ خالی خدا
ورز را به رهائی از ورزد و دشمنیشود. دشمنی نمیو از دوستی پر می

 خواند تا که بتواند دوست بدارد و دوست داشته شود. ایمانی، میبی
است. دوستی را چون باران  دل ماالمال از دوستی قرار، ایمانبدین     
های بارد.  در شمار بارزترین نشانهبارد، بر دوست و بر نادوست میمی

ایمانی، ناتوانی از دوست ایمان، بذل دوستی است. و بارزترین نشانه بی
تراشد که این است و برای توجیه این ناتوانی، مرتب دلیل می داشتن

 دارند.  و نیز،دیگری یا دیگران هستند که او را دوست نمی
دل خالی از دغدغه تنهائی است. چراکه اتصال به محبوب  ایمان    

کند. او باحق  است و تنها نیست. محل میاالطالق، تنهائی را بیعلی
هستند، پس اگرهم همه آنها از  ها حقوقمنداطر که همه آفریدهخبدین

حق غافل شوند و دشمن بگردند، با ایمان، دوست خودِ از خودبیگانه 
 نشده آنها است.

 :ها هستنداین  های دوست داشتنگویاترین نشانه     
را  کنش است و واکنش شدن نیست: دوستدار دوست داشتن دوستی● 

 کند. وواکنش دوست داشته شدن نمی
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افزاید و ایمان می توکل به خداوند است چرا که توکل ایمان دوستی● 
 کند. و  را توانا و فعال می دوست داشتن استعداد

 کوئی است. ووفای به عهد و صفا و راست دوستی● 
 پرهیز از دو روئی و دوگوئی است. ،بنابراین ،نفاق ستیزی دوستی ●

 بردباری روش کردن با دوست است. و دوستی● 
است: دوستدار در پی ایجاد امکان برای همگان  طلبی قسط دوستی● 

 است. و
 داشتن است. و اندازه شناسی و اندازه نگاه دوستی● 
 است. و خیانت ستیزی و امانت داری دوستی● 
 مهربانی و بخشندگی است. و دوستی● 
 است. و کردن بر میزان عدل رابطه را رابطه حق با حق دوستی● 
 نه خود کوچک و نه خودبرزگ بینی است. و دوستی● 
شناسی است، به زبان نیست. این نه زبان که و حق به دل و علم دوستی● 

 . ودوست داشتنرنگ و رخسار است که باید خبر دهد از 
هم مدعی و هم قاضی شدن و حکم صادرکردن و به اجراگذاشتن ● 

 است. و ناشناختن حب و داشتن ضعف ایمان
سه جهاد است: جهاد یا کوشش برای رشد و دفاع در برابر  دوستی● 

جبار و جهاد اکبر یا رشد در  متجاوز و جهاد افضل یا تن ندادن به جبر
 مندی .و حقوق خودانگیختگی

 دوستدار وطن دوست است. ● 
  

و عمل به حقوق، است.  و عمل، نخست علم به حقوق علم .  ایمان4.2
یابی را فعال دانشجوئی و دانش  حال،  استعدادایمان، در همان

چراکه عمل به حق رشدآور است و رشد نیازمند ترکیبی از علم کند. می
قرار، ایمان هم دیگر با حق است.  بدین و فن و نیروهای محرکه

و نیروهای  و فن جوئی  و هم  مسبب ترکیب دانشبرانگیزنده به دانش
 محرکه با حق است. 
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 و نیروهای محرکه و فن شود که  دانش، سبب میقرار، نبود ایمانبدین    
 بکار روند.  زیر سلطه – ترکیب بگردند و در روابط مسلط با قدرت

است:  آیا ناباوران گیرد، اینقرار می پرسش مهمی که پیش روی عقل    
جویند؟  اگر پاسخ منفی است، از چه رو  بسیارند نمی به خداوند علم

داشته باشند؟ کم  آنکه به خدا ایمانیابند بیدانشمندانی که علم می
اند و هستند. آیا اینان نیستند دانشمندانی که منکر وجود خداوند نیز بوده

 ت؟مند هستند و یا دانشمند شدن نیازمندِ با ایمان شدن نیسایمان
ام، )جلد دوم( مطالعه کرده با خدا را در کتاب رشد گرچه رابطه علم      

در رابطه عالم  ها، در دو مورد، یکی نقش ایمانجا، به این پرسشدر این
 دهم:با  خدا و دیگری نقش ایمان به خدا در کاربرد علم  پاسخ می

ساحت با خداوند ربط پیدا  ششدر  نخست یادآور بگردم که علم      
 کند: می

 
 :در دانشجوئی و بکاربردن دانش حضور خدا ٭

مربوط می ، در آنچه به علممستقل و آزاد با خدا بنابر رابطه عقل      
. 2. رابطه عالم با خدا و 1کند: رابطه برقرار می شششود، این عقل 

. رابطه علم 4. رابطه موضوع علم با خدا و 3رابطه روش علم با خدا و 
. رابطه کاربرد علم با خدا، به 6. رابطه هدف علم با خدا و 5با خدا و 

ویا در بزرگ و متمرکز شدن  انسان سخن دیگر، کاربرد علم در رشد
تواند تجربه کند، گری میرابطه را نه تنها هر تجربه شش. این قدرت

باشد، از آغاز تا پایان تجربه، از آنها  بلکه عقل او، هرگاه خودانگیخته
 شود: غافل نمی

 
 :الف. رابطه عالم با خدا

کند ، عالم بینشی پیدا میتعریف از هستی محض هفتبنابر هریک از      
گرائی و که مادهنگرد. چنانمی است که در موضوع علمو با این بینش

قرن،  سه –فیزیک دان و فیلسوف فرانسوی  –، به قول شارون باور به جبر
را بروی روح  علمی را به تأخیر انداخت. زیرا عالم چشم عقل رشد
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( بسته بود. و هنوز، باید خاطر نشان کرد که تعریف  espritخردمند ) 
کند، این یا آن و اصل راهنمائی که میان انسان و او رابطه برقرار می خدا

هرگاه خود دارد:  و آزادی اندازه برخورداری عقل از استقاللاثر را بر 
که قائل شدن به آن، انکار  بمثابه زور و نه قدرت – و توانائی خداوند دانش

مطلقی باشد که از او  و شعور و هوش و آفرینندگی و... و حق –خدا است 
، قراردادن موازنه عدمی شود و انسان با اصل راهنماجز حق صادر نمی

روی خدا باز باشد و از دید او ای رها کند و بهعقل را از هر محدود کننده
 در موضوع علم بنگرد،

بیند. بگاه مطالعه رابطهِ روش میکه هست،  . موضوع علم را همانالف
 یعنی چه. « که هست همان»ایم ، آگاه شدهبا خدا علم

اثر گذارد،  موضوع شناسائی . چون علم پژوه از ذهنیتی که بر واقعیتب
را بسیار کاهد: آننه از آن میافزاید و می رها است، نه بر موضوع علم

، بنفسه، یک کشف شناسد. این شناسائیکه هست مینزدیک به همان
 برد.را در آفریدن نیز بکار میآن خودانگیخته است. اما عقل

و همه آنها که خواستار شناختن و بکاربردن روشهائی  اهل دانش     
 و آزادی ، استقاللآنها از خودانگیختگی که عقلباشند برای این

 در اختیارشان است.     خویش، دائم برخوردار باشد، کتاب عقل آزاد
 با حق یا قدرت ایمانی بر ترکیب نیروهای محرکهو بی اثر ایمان .ج

 )=زور(: 
ایمانی به کند و بیرا ایجاب می بخداوند ترکیب علم با حقوق ایمان    

کند. پس علم دو کاربرد پیدا خدا ترکیب علم و فن را با قدرت ایجاب می
و دیگری، کاربرد علم و فن  انسان و فن در رشد کند: یکی کاربرد علممی

 :در بزرگ و متمرکز شدن قدرت
دهد در رشد کاربرد می لذا، هر یک از دو تألیف و یا ترکیب، به علم    

 :بزرگ و متمرکز شدن قدرتدر و یا  انسان
دیگر و زور است  و فن با نیروهای محرکه یکی تألیف و یا ترکیب علم● 

شود. راست خوانده می که چون تألیف شدند، تألیفشان قدرت
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بخواهی، قدرت رابطه است و این تألیف یا ترکیب در این رابطه کاربرد 
 و  .کندپیدا می

 :دیگر با حق و فن و نیروهای محرکه دیگری تألیف و یا ترکیب علم● 
 است:، قابل مشاهدهبا حق و فن ، در تألیف یا ترکیب دانشحضور خدا  

یا  و کارمایه از جمله سرمایه –دیگر  با نیروهای محرکه و فن . دانش1ب.
 بکار افتند. و و عمران طبیعت انسان شوند تا در رشدتألیف می -نیرو
 و دربردارنده حقوق و آزادی . اندیشه راهنمائی که بیان استقالل2ب.

 – با حق است، هم رابطه حق و حقوق جانداران و حقوق طبیعت انسان
را  –دارد  و برقرارکردن هر رابطه از راه رابطه با خدا نیاز به موازنه عدمی

، ضد ارزش گرداندن رابطه قواشناسد و هم، با ارزش و عمل به حق می
خود را باز و تحول پذیر  دهد نظام اجتماعیامکان می به شهروندان

 بکار افتد. و بگردانند تا که این ترکیب در رشد
باز  های شهروندانخاطر که مدارها، از جمله مدار عقل. بدین3ب.

و دیگر نیروهای  و فن ، ترکیب دانشاجتماعی عدالت است، بر میزان
حد  نیروهای محرکه، در علمی و فنی و تولیدِ هم عامل رشد محرکه

که بنوبه خود، عامل رشد  گرددرا  شود و هم تولید و مصرفمطلوب، می
 ههای محرکعلمی و فنی  و این رشد سبب بازهم کارآتر گشتن ترکیب نیرو

 گردد.میبا حق 
نیازمند این ترکیب است و این  و عمران طبیعت انسان . رشد4ب.

 مادی و بازیافتن مدار باز ↔مادی  ترکیب بدون رها شدن از مدار بسته
نامیسر است. چنین مدار  خدا ↔معنوی، یا مدار باز انسان  ↔مادی 

بمثابه  بازی نیز نیاز به اندیشه راهنمائی دارد که ترجمان موازنه عدمی
خویش آگاه و عامل  باشد تا که انسان را همواره بر حقوق اصل راهنما

روزانه  در زندگی و دیگر نیروهای محرکه و فن دارد و به دانشنگاه
 انسان، نقش روزافزون دهد.

 
دارنده عامل باز نگاههنری هر انسان نخست  که استعداد. بنابراین4.3

انسان است،  او است و اثر هنری فرآورده خودانگیختگی افق زندگی
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چیست و کارش گشودن فضاهای جدید بروی  هنرمندی که بداند هنر
است که  مند است. چراکه او نخست با هستی محضانسان باشد، ایمان

کند.  در حقیقت، پهنای گاه اثر را خلق میجوید و آنهمانی میاین
کران هستی است، بلکه هشدار مداوم به فعالیت استعداد هنری، بی

درباره غافل نشدن از خودانگیختگی خویش و برانگیزنده استعداد  عقل
استعدادهای دیگر به و  –دگی است نهنر خود آفرین –دگی نخلق به آفرین

 فعالیت در افقی باز به روی هستی محض است.
باز  هنری انسان از خلق هنر که با نبودش استعداد خاطر، ایمانبدین     
رو، بخشد. از اینها را میممکن کردن ناممکن ماند، به او توانائیمی

دارد، از شوق و دل کسی که استعداد هنرآفرینی خویش را فعال نگاه می
ایمان از فعالیت  او از نشاط سرشار است: سر او از شور ماالمال و زندگی

، استعدادهای انسانی ناگسستنی است و پیش و پس از عمل این استعدادها
برخوردار کننده او از امید و شادی و شکیبائی و عامل نو به نو شدن زندگی 

 است. رشد  به یمن
و با هستی هوشمند و فرزانه،  است خودانگیخته رهبری، وقتی عقل .4.4

خواند. می امامت همانی دارد را قرآنمطلق، این با خودانگیختگی
 دهند:سان نشان میمانی در فعالیت رهبری، خود را اینیاو بی ایمان

همانی با هستی عمل دارد در اینرهبری را بر آن می استعداد ایمان● 
در کاری چنین، از ویرانی کند: از منظر صیر به او در کار خود بنگرد. 

 هیچ نیست. 
در کار خود  رهبری از دید نیاز قدرت که نیست، استعداد اما ایمان    

آورد، گویای اندازه رو، بزرگی ویرانی که ببار مینگرد. از اینمی
 . همانیش با قدرت استاین

 
 یابد:  ها را می، این ویژگیرهبری بیانگر ایمان    
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 -انديشيدن  -خالفت خدا -توكل  –خداپرستى و خدادوستى  .یکم
ینهمانی با هستی را در مقام تذکار مداوم به خود، ا –نمازگزاردن 

 .اندیشیدن و عمل کردن به حقوق
اطاعت از خدا و رسول از راه عمل به  -ايمان به كتاب و رسول  .دوم

حقوق شناسی و مسئوليت شناسی بمثابه  –جوئی مداوم  علم – حقوق
. در بیان قدرت و آزادی مراقبت از بیگانه نشدن بیان استقالل  -شهروند 

 و شرکت در آن.  شناسائی جمهوری شورائی
ها از راه متقى امامت  - عقل و آزادی غافل نشدن از استقالل .سوم

برقرارکردن رابطه  خواهری با مؤمنان به یمن -رابطه برادر کردنِبرقرار
اجتماعی از راه دوستى همه با همه  شرکت در بنای توحيد  - حق با حق

و  وفای به عهد که ذاتی رابطه حق با حق است  –امانت دارى  -جهاد  -
اعتماد به   -راست گويى  -يکسانى قول و فعل  -ناممکن  در رابطه قوا

 - شهادت -عفت -عفو  -فروخوردن غيظ  -صبر و ثبات قدم  -نفس 
 شدن. الگو و بدیل -انذار 

عمل صالح  -آزادگى  -انتقادكردن و پذيرفتن  - قسط - عدالت چهارم.
 -گرى و سلطه پذيرى سلطه -و نه به: علو جويى  -خدمتگزارى   -

 -رباخوارى  -خوردن مال به باطل  -فساد و فسق  -قتل نفس  -ظلم 
 -پايبندى به منافع شخصى، خانوادگى و گروهى  -اجبارى  ازدواج

 يأس و... -سوء ظن  -فتنه انگيزى  -غفلت از ياد خدا 
از راه عمل به حق و ایستادن برحق و کاستن  آرمانی بنای جامعه .پنجم

، خالص کردن عمل و هیجان و افزودن بر رابطه حق با حق از رابطه قوا
و  است و افزودن بر علم مثبت کار که روزافزونی آن محک قوت ایمان

شکیبائی  - شهر، در بنای آرمانبکاربردن علم در زندگی رشد به یمن
 الگو و بدیل -گرائی روزافزون روزافزون در ایستادگی برحق و  قسط

افزودن دائمی برکرامت و  -شدن و کمال جستن در آن به یمن تقوی 
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های است و با مراجعه به ویژگی عدل که تصحیح رهبری با میزانی
 ها و...مداوم به قصد کاستن از نقصشهر ، بنابراین، نقد آرمان

 اقتصادی: و استعداد ایمان. 4.5
اقتصادی نخست تنظیم فعالیتها به ترتیبی است که  کار استعداد     

آهنگ رشد کنند. کار زمان هیچ تلف نشود و استعدادهای انسان هم
آورد و دوم دنباله کار اول است. چراکه رشد نیازهای جدید پدید می

شود، آبادان می کند و طبیعتبرآوردن این نیازها، وقتی انسان رشد می
ز نیازهائی است که به انسانِ آلت بزرگ و متمرکز شدن کاری غیر ا

شوند و اسراف و ساالری و ساالریهای همراه( القاء می)سرمایه قدرت
 کنند. تبذیر را ناگزیر می

 آهنگ کردن آنها و تولیدها و همزمان فعالیت سان، در اقتصادِبدین    
 ایمان،  است. زیرا به یمنتعیین کننده ، نقش ایمانو مصرف

 شوند. و محل میاسراف و تبذیر زمان بی● 
، بهتر بگوئیم، فعال کردن اسراف و تبذیر در فعال کردن استعدادها● 

 شود. و محل میپذیرکردن استعدادهای دیگر، بیاستعدادی و فعل
از هرچیز به اندازه وجود  پذیرند که در طبیعتمی های با ایمانانسان● 

دارد، بنابراین، منابع موجود در طبیعت را گرفتار اسراف و تبذیر 
 کنند. و نمی

کند: تقدم و تسلط مالکیت را برقرار می ، قسط، بر میزان عدلایمان● 
ها از ، بنابراین، برخورداری برابر انسانبر مالکیت خصوصی شخصی

 ها. بنابراین، امکان
بر یکدیگر،  را وسیله سلطه ها، نیروهای محرکه، انسانایمان به یمن● 

بنابراین، جانشین استعدادهای خویش و بازداشتن اکثریت بزرگ از 
 کنند.کردن استعدادهای خود نمیفعال

 
 کنند:ها نمایان میرا این نشانه ایمان
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خویش بگردد  دارد که بطور مداوم بدیلانسان را برآن می ایمان●
ها مندی اینهای ایمانترین نشانهترین و قابل مشاهدهوهمگانی

 هستند:
 دل امن و  قلب مطمئن.● 
 افزودن مداوم بر قابلیت خویش در اطمینان بخشی. ● 
 :یابد، از جمله، این دو ویژگیرا می های زبان آزادیزبان وقتی ویژگی● 

ای از زور نجویند و بیانگر حق و نه ناحق مایهها بنها و جملهکلمه
 د.نباش

 که برانگیزنده انسان  است به  شوق و شور دوست داشتن● 
فعال شدن، فعال شدن روزافزون در بنای  دائمی: خودانگیخته بعثت● 

 . وشهرآرمان
 افزایند. و امید و شادی و شکیبائی که دائم برخود می● 
است. عهد شکن به فریاد  وفای بعهد که ویژگی رابطه حق با حق● 

 است. و  کند که قدرتمداراعالن می
ری تجربه را روش کردن و نقد مداوم پندار و گفتار و کردار و برخوردا● 

ره انتقاد مداوم یعنی جدا کردن سهر جمع، از ارزیابی و انتقاد مداوم. 
 .از ناسره و سره کردن ناسره

استغناء و ارزش شناختن ما کردیم و رجحان آن بر من کردم، ● 
 بنابراین، 

های و مسئول شناختن و بکاربردن روش خویشتن را حقوقمند● 
 کامیابی. و

محل گرائی بینداری، نباید پیروی کنی، جزم چون از آنچه بدان علم● 
 است. و شود و نشانه ایمانو شک بمعنای نقادی مداوم با محل می

 ستیزی. و راست اندیشی و راست گوئی و راست کرداری و دروغ● 
با هدف شناخته شدن و شناساندن و شفاف  ،شجاعت ورود به ابتلی ●

شدن و شفاف کردن و تمیز حق از ناحق وقتی زورمدار خویشتن را 
 نمایاند. و  مدار میحق

 . ویگانگی باطن و ظاهر و نفاق ستیزی ●
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 و حق و دفاع از حق هربار که بدان تجاوز شد. و  تکلیف توحید● 
پذیر ناپذیری. در حقیقت، کسی و جمعی که خویشتن را شکستشکست● 

و بکاربردن حقوق  است. چراکه معرفت بر حقوق بداند، خالی از ایمان
 کند.محل میو ایستادن بر حق، شکست را بی

خویش  شدن، یا همگان بر حقوق الگو و بدیل در حقیقت، به یمن    
و بسا  عارف و بدانها عمل خواهند کرد که پیروزی در سطح جامعه

شود. در این حالت، مؤمن کند و یا چنین نمیها واقعیت پیدا میجامعه
در سطح خویش پیروزند. زیرا به  در سطح شخص خود و جمع با ایمان

کنند که باید کرد. و چون غفلت از را می یمن عمل به حقوق، آن زندگی
ها بر آن شوند به آورد، هرزمان که انسانحقوق مرگ و ویرانی ببار می

زندگی بازگردند، یعنی از زندگی بدون ایمان به زندگی با ایمان بازگردند، 
  های ایمان به حق هستند.پیروزی از آن آنها است. چرا که الگو/بدیل

 
شناسائی و  همگانی رانگیزنده یک ملت به جنبشاینک که عوامل ب   

توانیم آن را اختیم، میسها، باز را با مراجعه به انقالب الگوی انقالب
 ها و اثر پذیری آنها از یکدیگر بکار بریم:در نقد انقالب
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 فصل چهارم
 

 با محک الگوی انقالب ایران نقد انقالب
 

موفق را بکار بریم، انقالبی را که موفقیت کامل  چون محک انقالب     
یابیم. چون تحول بعد از انقالب، در دراز مدت، را نیز جسته باشد، نمی

وقوع یک انقالب، رسیم که هنگام در نظر گیریم، به این نتیجه می
هدف  شود. باوجود این، وقتی قدرتگیرد بلکه آغاز میتحول پایان نمی

، از سه پایه اصلی، جز یکی باقی نیست و این پایه با است و، در جامعه
، پدید تواند تعادلی مساعد با بازسازی استبدادنیز نمی قدرت خارجی

جوید. در ، استواری نمی جمهور مردم جز بر پایه والیت آورد، دولت
هائی از نوع غربی و شبیه آنها بخشی از جهان، در دراز مدت، دموکراسی

ها در عوامل خارجی و کاستی، تعادل با قدرت اند. در ایرانپدید آمده
 است:را میسر کرده مساعد انقالب، بازسازی استبداد

 

 :یم پهلویژ. سیر انحطاط ر1
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تاریخی را ویران کردند: رضا  ها خود سه پایه داخلی استبداد. پهلوی1
کردن پایه سلطنت آغاز کرد. با سست ، مؤسس سلسله، کار راشاه پهلوی

خاطر که او رئیس ائتالفی از ایلها نبود، فرمانده بخشی از قشون هم بدین
، «اتحاد جماهیر شوروی تشکیل دولت»قزاق بود که از آغاز، تا 

نیز  بود. طراح و مجری کودتا فرماندهی آن، با افسران روسی
در برابر انیران  سان، سلطنت که مدافع ایرانها بودند. بدینانگلیسی

 18) 1332 مرداد 28انیران بر ایران گشت. کودتای   بود، نماد سلطه
کرد را باید ایفا می(، چنین سلطنتی را تثبیت و نقشی که می1953اوت 

« مدرنیته»خواستند از بدو بازپس داد. رضا شاه و فرزند او، چون می
 با روحانیت ویز رویاروئیآرا از خود بیگانه و دستنآ مشروعیت بگیرند،

 محور شهری تولید و اقتصاد پایه بزرگ مالکی ند. محمد رضا شاهکرد
محور متکی به  را نیز از میان برداشت. آن اقتصاد را با اقتصاد مصرف

پایه، اگر نگوئیم بی که دولت ، جانشین کرد. نتیجه این شددرآمد نفت
تنها پایه دولت استبدادی او شدند  و دیوان ساالری تک پایه شد: ارتش

و، بخاطر نقشی که او به این پایه داد و بخاطر تمایل به متمرکز کردن 
)از خود بیگانه کردن  گشت جمهور مردم در خود، ضد والیت قدرت

توانست با تکیه به حاکمیت . پس دولت او نمین(آمدرنیته در ضد 
رو، برای بقای خود، بیش از پیش، ملت، استواری و ثبات بجوید. از این

گشت. در سالهای بعد  نیازمند، برقرارکردن تعادل با قدرتهای خارجی
، او از سیاست موازنه مثبت یک طرفه پیروی 32رداد م 28از کودتای 

اما در «(. کمونیسم بین الملل»کرد )متحد غرب و رودررو با می
نیز وارد معامله شد. باوجود این، « اردوگاه کمونیسم»واپسین سالها، با 

تحول در سطح جهان، موجب برهم خوردن تعادل شد: به دنبال 
جمهوریخواه  و نیز شکست اخالقی حکومت در ویتنام ریکاشکست ام

 رسید. کودتای حزب به ریاست جمهوری (، کارتر)ماجرای واترگیت
و نقش افسران جوان ارتش افغانستان، نگرانی از  افغانستان کمونیست

احتمال وقوع کودتائی نظامی در ایران را برانگیخت. اسناد سفارت 
کنند )سیاست امریکا در ایران جلد اول( که این امریکا، آشکار می
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رو، امریکائیان گشایش است. از ایننگرانی نزد امریکائیان شدید بوده
محل کند، را بی اسی کشور را تا حدی که کودتای نظامیفضای سی

 با قدرت خارجی یم شاهژقرار، تعادل ردادند. بدینضرور تشخیص می
حامی برهم خورد. این امر که اگر شاه از نخست خود ابتکار گشایش 

ماند گرفت، سلطنت او برجا میمیتدریجی فضای سیاسی را در دست 
یم حتی بعد از آن که شاه ژیاخیر؟ پرسش بعد از وقوع است. آن ر

را شنید، نتوانست گشودن فضای سیاسی « مردم ایران صدای انقالب»
 را تصدی کند.

)اگر شاه این کار را « اما و اگر»از آن روز تا امروز، فراوان در باره       
این کار را نکرده و آن کار را  کرده و آن کار را نکرده بود، اگر کارتر
به بیماری او پی نبرده بود. اما  کرده بود. اگر... اما شاه بیمار بود و سیا

نشد. اما...(   ت کتبی از شاه در سرکوب مردم ایرانکارتر حاضر به حمای
که نویسند. اما از واقعیتی همچنان غافلند. و آن اینگویند و میمی

آن  ا ممکن شده بود: دو ابر قدرتن یم شاهژتعادل قوای مساعد بقای ر
، دوران انبساط خود را پشت سر نهاده و سابق و شوروی زمان، امریکا

وارد دوران انقباض شده بودند. توجه به این تحول تعیین کننده 
(، ایرانیان را به این نتیجه صدراز بنی زیر سلطه – )تحلیل روابط مسلط

یمی که ژ، در موقعیتی نیستند که بتوانند از رهای خارجیقدرت رساند که
مردم ایران، حمایت  همگانی تنها پایه آن نیز شکسته بود، در برابر جنبش

بر  مؤثری کنند. این امر که در ایران، برضد سلطه غرب و در افغانستان
ق(، مردم به جنبش برخاستند، گویای بضد سلطه شرق )شوروی سا

بردن مردم این دو کشور به ورود این دو ابر قدرت به مرحله انقباض پی
و کاربرد روش  ایران سال بعد از انقالب دهیم شوروی، ژبود. سقوط ر

تنها ابر »یابی تحول امریکا بمثابه مردم ایران )جنبش همگانی( و سمت
 است. ، بر صحت و دقت آن ارزیابی، صحه گذاشته«قدرت

دهد؟ همین تن جمهور مردم نتوانست به والیت یم شاهژاما چرا ر    
یم شاه، در ژیمهای عرب پرسید. مطالعه تحول رژتوان از رپرسش را می

 نهد:هایش، پاسخ درخور به این پرسش را در اختیار میستون پایه
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( تعیین گویان، هدف را )دروازه تمدن بزرگ« منم دولت». شاه 2

برد )ولو ردم را بعنوان وسیله بکار میکرد. و برای رسیدن به هدف، ممی
سفید او  رسانم(. اما انقالبرا به دروازه تمدن بزرگ می به زور، ایران

هدف گشت. بکار بردن زور، نیاز به راضی یم او بیژشکست خورد و ر
داشت. این امر از عوامل گسترش  و دیوان ساالری داشتن ارتشنگاه

 یم، بنا بر این توان سرکوبش را بفرسود.ژفساد شد و فساد انسجام ر
 
گرهای توجیه خالی و از حقوقاز  . بهمان نسبت که اندیشه راهنما3

گشت. چراکه در خارجی می نسبت به جامعه شد، دولتپر می قدرت
به خارج بطور روزافزون  نیاز و به فروش ثروت ملیاز جامعه بی بودجه

شد. اندیشه راهنما و سازماندهی و هدف را گرچه از غرب نیازمند می
نت بود، سلط کرد، اما قدرت تمرکز جو در کانونی که بنیاداخذ می

تهی کرد: از درون و بیرون بریده، میاندولت را از آن هم محروم می
 گشت. می
 
و هدف، « ترقی»شدن، مشروعیتی که از . در جریان میان تهی4
رفت. در گرفت از دست میمی «به دروازه تمدن بزرگ رساندن ایران»

 حقیقت، مشروعیت گرفتن از ترقی، از اسباب گسترش آموزش و پرورش
سو، نقش مشروطیت بدین آموختگان، از انقالب شد. اما دانشمی

اند. در آغاز، یافته را های ایرانیو نیز رهبری جنبش نیروی محرکه
 و ارتش کادرها برای دیوان ساالری کارش تعلیم و تربیت دانشگاه

از بخدمت  دستگاه دولت الف.درحال گسترش بود. اما به تدریج، 
محور نیز  مصرف اقتصاد و ب.ها ناتوان شد. گرفتن همه درس خوانده

گیر دانش رشد شتاب ج.توانست آنها را به خدمت خود در آورد. و نمی
کنندگان را دون دانش بخش دانش یافته حکومت  ، دانش حکومتو فن

 د. تحقق تجدد به استقرار حاکمیت ملیو (. گرداند )فوکوشوندگان می
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هم  ،کردند. بنابراین ها بر ضد این حاکمیت دوبار کودتابود و پهلویمی
 را میان تهی و هم دولت خویش را از مشروعیت محروم کردند. مدرنیته

بکار همگرائی و نیز سازمان دادن  و فن ، دانشدر برابر، در جامعه     
شمار کاربردهای آمد. )آن زمان، استفاده از نوار، یکی از بیمی جنبش

و  زادیآو  استقالل بود(. مردم ایران دانش و فن در جنبش همگانی
 نیز توحید ،اجتماعی و رشد بر میزان عدالت جمهور مردم والیت

 گرداندند.تمایلها را میسر می
 
 راهنما از هرآنچه جزیم از اندیشهژ. همراه با خالی شدن ر5

، شاه «سفید انقالب»بود )به دنبال شکست  گرهای قدرتتوجیه
شاهنشاهی تدوین شود. اما  یژ، ایدئولودستورداد براساس دیالکتیک

 نتوانست اندیشه راهنمای یم شاهژتدوین نشد و ر« یژایدئولو»این 
از سوئی، و همگرائی  (مرده را با اندیشه راهنمای زنده جانشین کند

و رشد برمیزان  و آزادی در پذیرفتن اصول استقالل های راهنمااندیشه
جوان از  و نو شدن بیان دینی و برخوردار شدن جامعه اجتماعی عدالت

این بیان و وجود یافتنِ دیگر عوامل مساعد با انقالب، از سوی دیگر، 
 کردند. ویم خارج میژمردم را از تابعیت ر

 
شد، مربوط می« اصالحات ارضی»سفید، در قسمتی که به  . انقالب6

 مصرف کرد. در شهرها، اقتصادمی جمعیت جوان روستائی را بیکار
داشت و این صنعت به جذب این نگاه میژ محور، صنعت را درحد مونتا

شد. درنتیجه، جمعیت جوان بیکار عظیم توانا نمی نیروی محرکه
های اجتماعی روستائی و نیز شد. نیروی جوان، چون از ساختمی

جست و ، جا و محل عمل میشد، برمحور بدیلشهری سنتی رها می
 گشت.نیروی محرکه انقالب می

 
به  جریان نیروهای محرکهبیش از پیش سازمان دهنده  یم شاهژر. 7

توانست صادر و یا شد که نمیای مینیروهای محرکه خارج و تخریب
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خنثی کند. در نتیجه، افزایش جمعیت و تراکم جمعیت جوان در 
 توانست خنثی کند، جامعهیم نمیژشهرها و دیگر نیروهای محرکه که ر

برد: دوجریان مخالف با یکدیگر پدید بیرون می تابعیت دولترا از 
جستن  یم و دیگری جریانِ توانائیژآمدند. یکی روند توان باختن رمی

 :بخاطر پدیدار شدن عوامل مساعد انقالب مدنیجامعه 
 
برید و در پی مهار همه را می پیوند با جامعههای رشتهکه خاطر . بدین8

ساالری و شد، نیازمندی روزافزونش به قشونجانبه جامعه می
 کرد:را گرفتار سرطان فساد می ، دولتساالریدیوان

نویسد شاه در خاطرات خود می شهره شدن شاه به فساد )علم   
دانست!( و را رشوه نمی کمیسیون گرفتن از طرفهای معامله با ایران

اش بخاطر زیاده روی در خورد و برد نارضائی شاه از اعضای خانواده
او، سبب  )خاطرات علم(، برغم تبلیغ همه روزه کیش شخصیت

بیشتر از  شدند که او و خانواده و دستیارانش در شکستن دو اسطورهمی
ها بر ضد شخص او و اعضای مخالفان نقش پیداکنند. لطیفه

شدند. درآغاز، تقصیرها را به گردن دستیاران اش، پر شمار میخانواده
، بخشی از 1342شاه انداختن و نامی از او نبردن روش بود. اما از سال 

هم به مخالفت  خواندند. روحانیان« مقصر اصلی»مبارزان شخص او را 
سال طول کشید  15خواندند. « ریشه مفاسد»برخاستند و شخص شاه را 

سان، شاه نیز شکست. این پهلوی سلطنت ناپذیریتا اسطوره شکست
 یمش گشت. وژبر ضد خود و ر همگانی برانگیزنده جنبش

 
، . بنابراین که نقض مستمر قانون، از اساسی و عادی توسط دولت9

حال که قانون دیگر شود، در همانقانون می سبب شکستن اسطوره
طلبی و رعایت قانون شد، قانوننمی از جنبش بازدارنده مردم ایران

یم ژشود که شاه در اجتماع سران رگشت. یادآور میدلیل جنبش می
طور باید آن ( گفته بود: بعد از او نیز، قانون اساسیخود )خاطرات علم

برد. اسطوره کند و بکار میقرائت شود و بکار رود که او قرائت می
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است.  قانون، همواره از عوامل بازدارنده مردم از روی آوردن به انقالب
حد که قوه اعتبار کردند. تا بدانها قانون اساسی را یکسره بیاما پهلوی

شیدن به اوامر و نواهی شاه شد. گذاری کارش صورت قانونی بخقانون
دینی، مرتب، صفت قانون از  سیاسی و نیز بنیاد این شد که بدیل

دادند. ستاندند و بدانها صفت ضد قانون میمصوبات مجلس می
و او  و حقوق شهروندی و حقوق انسان ملی مخالفت مصوبات با حقوق

طلبی، از کرد. این شد که قانونکار را آسان می حقوق طبیعت
 ها به جنبش شد.برانگیزنده

 
از آن  شاه را نیز گرفت: قانونی که قدرت دامن دولت . پویائی فقر10

 کند، قانون زیادت رو به افزایش هزینه بر درآمد است. بودجهپیروی می
شد و کرد. فساد نیز دستیار میدولت شاه نیز از این قانون پیروی می
 دولت حد که بودجهِکرد. بدانفاصله درآمد با هزینه را بازهم بیشتر می

به بانکهای  را بلعید و ایران افزایش درآمد ناشی از باالرفتن قیمت نفت
 خارجی بدهکار نیز شد. 

گذاری دستوری یافت، کشماکش بر برنامه ایران از زمانی که اقتصاد    
، انگلستان و امریکا سر تسلط بر سازمان برنامه، میان دو قدرت

 قصدها بر سازمان برنامه مسلط شدند. پدیدآمد. سرانجام، امریکائی
با تصدی بخش خصوصی، با هدف پدید  ایجاد زیربناها و اقتصاد لیبرال

توانا به حفظ کشور از خطر کمونیسم شد. در  پویا وآوردن طبقه میانه 
و در  و قرارداشتن اقتصاد در موقعیت زیرسلطه دولت عمل، دیکتاتوری

، بنابراین اهمیت یافتن بازگرداندِن حال، افزایش قیمتهای نفتهمان
سبب شدند که دولت شاه نتواند درآمدهای نفت به اقتصاد امریکا، 

را در رشد بکارگیرد. این دولت جز ایجاد فرصتهای  نیروهای محرکه
، بکاری توانا نشد. فساد چنان گسترده شد که شاه گفت: خواریرانت

ش از دولت بی دیگر پولهای نفت را آتش نخواهیم زد! حجم بودجه
کرد، دوکار را باهم شد و قدرت خریدی که ایجاد میاندازه بزرگ می

داد: وابسته شدن مردم کشور به دولت و تورمی که مزمن شد انجام می
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گاه نیافت، بلکه اکثریت یم نه تنها تکیهژو همچنان مزمن است. ر
ده یافت. خود را از درآمد نفت محروم و فاقد کار و آین بزرگ جامعه

یم و برانگیزنده جمهور ژمحور بدین ترتیب عامل ضد ر اقتصاد مصرف
 شد. به جنبش مردم

 
 شد و وابستگیمربوط می از ملت، در آنچه به بودجه دولت . استقالل11

ملت به دولت در فعالیتهای اقتصادی که همراه بود با وابستگی 
بند از بند اقتصاد  نِمسلط، دولت را عامل گسست افزون به اقتصادروز

های طبیعی و و دیگر ثروت ملی و ایجاد اقتصادی بر محور صدور نفت
گرداند. محور می وارد کردن کاال و خدمات، بنابراین، اقتصاد مصرف

و تورم توأم با بیابان گرداندن  کاریو بی خواریاما این اقتصاد، رانت
آورد. و ایجاد شهرها بزرگ مصرف کننده را ببار می ایران طبیعت

شد که این اقتصاد، از این واقعیت آگاه می همگانی زمان، وجدانهم
اقتصاد رشد نیست. بنابراین، بند از بندگسستن اقتصاد و مصرف محور 

، عامل «خدمات»شدن بخش وابسته به صدور ثروت و ورود کاال و 
 شد. می آوردن مردم کشور به جنبشناتوان شدن روزافزون دولت و روی

به مرحله  و روسیه امریکا سفید و ورود دو ابر قدرت شکست انقالب    
شد. این یم، همراه میژتضادها درون ر شدت گرفتنانقباض، با 

کشور دو کار را با هم انجام  یم در اداره اقتصادژتضادها و ناتوانی ر
یم و دیگری رشد ژناپذیری ر، یکی شکستدادند: شکستن دو اسطورهمی

بار، رشد که برگ شد. اینایران ناچیز میکه در به شکل غرب در آوردن 
کرد، میرا از محتوی تهی یمش بود و خود آنژبرنده در دست شاه و ر

سبز( اصلی از اصول  )ایران و عمران طبیعت در معنای رشد انسان
 نیز از در موافقت با آن درآمد. شد و روحانیت ایران راهنمای انقالب

 
ایجاد تضاد، یعنی تقسیم به دو و حذف یکی از دو  . سازو کار قدرت12

حذف نیروهای مخالف بیرون کار است. شاه و دستیاران او گمان بردند 
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که، سازوکار (. غافل از ایناند )خاطرات علمبه پایان بردهرا رژیم از 
 تقسیم به دو و حذف یکی از دو، تعطیل بردار نیست.   

پرداخت. اما، یم میژکه، در آغاز، سازمان امنیت به مخالفان رچنان     
« تعقیب و مراقبت»یم نیز در قلمرو ژر« شخصیتهای»به تدریج، 

را نیز بر مشاغل خود افزود:  قرار گرفتند. این سازمان ترور ساواک
)گروه  ترورهای مخالفان )بیرون بردن از زندان و کشتن زندانیان

شدند )ترور یم که مخالف میژجزنی و...( و ترور مقامهای ارشد ر
و ترور احمد آرامش و...( و نیز خبرچین گماردن  سپهبد بختیار در عراق

یم را ناممکن گرداندند. ژیم، انسجام در درون رژد ربر شخصیتهای ارش
امری که شاه سابق یکسره غافل ماند، نقش ساواک در متالشی کردن 

های حاکم، جای به یم از درون بود. شبکه تارعنکبوتی خانوادهژر
داد که برای حفظ موقعیت خویش، جز رابطه با شخص شاه میافرادی 

، شاه کسی را که نخست وزیر کند، بنداشتند. چنان شد که بهنگام انقال
به ، رفت، شخصیتی از جبهه ملی ،شاپور بختیاریافت. به سراغ نمی

 دانست.را دشمن خود میکه شاه آن رفت جبهه ملیسراغ کسی از همان 
 

کند، بقای رژیم از آن پیروی می . بنابر قانون دیگری که قدرت13
 درگرو متمرکز و بزرگ شدن قدرت شد. اما تمرکز قدرت در بنیاد

 آورد: یکی بزرگ شدن ابعاد تخریبساز ببار میسلطنت، دو اثر ناتوان
و دیگری تقدم مطلق جستن حفظ رژیم. گرچه شاه از  نیروهای محرکه

 زد که در صورت لزوم، صدهزارتن را خواهیم کشت و کارترآن دم می
خواند، اما نفس تقدم مطلق پیدا کردن حفظ را جزیره ثبات می ایران

پذیر کردن نظام رژیم گویای ناتوانی روزافزونش در باز و تحول
بود. نه تنها از تصدی این مهم ناتوان بود، بلکه عامل  اجتماعی

پذیر شدن، بنابراین، بازدارنده نظام اجتماعی از باز و تحول
رو، نیروی جوان نیروهای محرکه در رشد بود. از این فتادنبکارنی

 یافت. مجرائی جز فعال شدن برضد رژیم، نمی
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کرد. اما را اجتناب ناپذیر می ی تغییر نظام اجتماعیدر حقیقت، ترق     
 نیروهای محرکه کردند، جامعهبه همان نسبت که ساختها تغییر می

آورد و بکار افتادن این نیروها به بازتر و تحول پذیرتر بیشتری را پدید می
، استبدادی، در موقعیت زیر سلطه . اما دولتیافتجامعه، نیاز می

داد که نظام اجتماعی به ترتیبی باز بگردد که نیروهای امکان نمی
، به رهبری مصدق ایران محرکه را در خود فعال کند. نهضت ملی

از موقعیت و وضعیت زیر  رهاندن نظام اجتماعی ایرانجنبشی بود برای 
پذیر شدن. اما تقدم مطلق و بدست آوردن قابلیت باز و تحول سلطه

در  و انتلیجنت سرویس یم، شاه را دستیار سیاژبخشیدن به حفظ ر
یم از تقدم مطلق ژگرداند. از آن پس نیز، حفظ ر 32مرداد  28کودتای 

گرفت، که از ترقی مشروعیت می یم شاهژسان، ربرخوردار شد. بدین
یم شاه به حال فلج ژسفید، ر خود ضد آن شد. درپی شکست انقالب

های جامعه و انسان اصول راهنما و هدف و آزادی درآمد و استقالل
 .شدند جنبش

 
یم و سانسورها که برقرار کرده بود، برضد ژر . وسائل ارتباط جمعی13

یم نه اندیشه راهنمائی داشتند که آن را ژگشتند: ارگانهای ریم میژر
سفید شکست خورده قابل دفاع بود. این بود که  تبلیغ کنند و نه انقالب

دادند و موضع انفعال شاه و دستیاران او موضع فعال را از دست می
گشتند. یم برقرار میژدو جریان اطالع و اندیشه در بیرون ر جستند.می

اطالع نگاه یم را از این دو جریان بیژکه ر سانسورها، نه جامعه
، مادونها شد که، در هرم قدرتاطالعات، سبب می داشتند: سانسورمی

ها، خودداری کنند. خود را نیز به مافوق« ناخوشایند»از دادن اطالع 
گاه نشوند. ماجرای دیدار وزیران شاه با سانسور می کردند تا از آنها آ

)در حضور یکدیگر جرأت  در ایران ، واپسین سفیر امریکاسلیوان
کردند واقعیت را باز گویند و چون هریک از آنها با سفیر تنها نمی
گاه کند( وضعیت رژیم شدند از او میمی خواستند شاه را از حقایق آ

خبری کند. سانسور شاه را در چنان بیگرفتار سانسور را نیک گزارش می
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 سر کشور به جنبشنگاه داشته بود که چون دانست ایرانیان  در سرتا
 اند، سخت در شگفت شد!درآمده

 
یافت: المللی می، جنبه بینیم شاهژاعتباری دستگاه قضائی ر. بی14

پرداخت می« جرائم سیاسی»شدن آن بخش از قوه قضائی که به نظامی
 پذیرفت که جرم سیاسی وجود دارد( و هیأتهای ناظر ازیم نمیژ)ر

های نظامی رفتند و شیوه عمل دادگاهمی وکالی دادگستری که به ایران
در پاریس برای دفاع از  کردند، تشکیل کمیته سارتررا گزارش می

سیاسی و مخالفتهای مداوم شخصیتهائی چون برتراند راسل،  زندانیان
یم را ژو مبارزه با قوه قضائی ر انسان در کشورهای دیگر ، دفاع از حقوق

 سان، پیشاپیش، حمایت افکار عمومیگرداند. بدینمی انگیزه جنبش
جزیره ثبات و »سان، جهانیان آمد. بدینجهان از جنبش، بدست می

 یافتند. افزون میرا جزیره ناامنی روز« امنیت
 

 که با حقوق ملی و پرشدنش از مصلحت از حقوق . خالی شدن دولت15
او سازگاری نداشت، دولت را نماد  و حقوق شهروندی و حقوق انسان

سنجید با گرداند. این تقابل مصلحتی که دولت میضدیت با حقوق می
کرد که بودند، آشکار میباید از آن برخوردار میحقوقی که ایرانیان می

یم او با حقوق ژها عین مفسدت هستند. بر سر ضدیت شاه و رمصلحت
و حقوق انسان و حقوق شهروندی او، اجماع  و آزادی لی، استقاللم

یمش نیز در پدید آوردن این اجماع ژآمد. طرفه این که شاه و رپدید می
غرب  کردند: در واپسین سالها، شاه مرتب دموکراسیایفا می را نقش اول

 شمرد.انداخت و آن را عامل انحطاط میرا دست می
 

دستگاه تفتیش عقیده نیز بود. در رژیم او، هردانشی که  . ساواک16
بمثابه بیان  شد. لذا، دینمی کرد، سانسورشاه را توجیه نمی استبداد
ها و شد. اما ساواک به سانسور اندیشهنیز سانسور می و آزادی استقالل

نیز مشغول بود.  کردن دینکرد، بکار رسمیها بسنده نمیدانش
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، کاری بود که، یم شاهژدادن بقصد سازگار کردنش با ر محتوائی به دین
و روحانی  ، در دستور کار قرار گرفت. دین42بعد از عصیان خرداد 

داد. و روحانی دولتی می ستیزی نخستین، جای خود را به تدارک دین
نوع جدید نیز  نیز تشکیل داد و بکار تربیت روحانیان یم سپاه دینژر
کرد ارتباطی نه آشکار برقرار  حال، با مراجع دینیشغول شد. در همانم

و اسناد ساواک(. ملی گرائی رسمی و چپ رسمی نیز،  )خاطرات علم
گشتند. حاصل این یم میژهای ردوکار دیگر ساواک و دیگر دستگاه

کارها، ایجاد شدن فرصت برای پیشنهاد بیان جدید دینی و نیز دقیق 
یم ژدر بیرون ر اجتماعی و رشد و عدالت کردن مفاهیم استقالل و آزادی

یم را، از رأس هرم تا قاعده، از ژگشت. تفتیش عقیده بخصوص رمی
 کرد.عامل بزرگ انسجام، یعنی تفهیم و تفاهم، محروم می

 
گاه خویش بر گزیده را اقامت مدنی که جامعه های سیاسی. سازمان17

گاهی جز باید اقامتهای سیاسی نمیبودند، سرکوب شدند. سازمان
میلیون و مردم را  داشتند. باوجود این، شاه نخست دو حزبمی دولت

جانشین کرد. « نوین ایران»تشکیل داد. دیرتر، حزب ملیون را با حزب 
را در دست گرفت، حسنعلی منصور بود.  زب جدید که حکومترهبر ح
جانشین او گشت. بااینکه حکومت او  شد و امیر عباس هویدا او ترور

برد، شاه در این بیم شد که نکند دوحزب بطور کامل از شاه فرمان می
سیاسی، اداره دولت را تصدی کنند.  ریشه پیدا کنند و بمثابه دو بنیاد

( )خاطرات علم اینست که این دو حزب را منحل کرد و حزب رستاخیر
را تشکیل داد و عضویت همه ایرانیان را در آن اجباری کرد. اما این 

مشهور شد، خود عامل قطعی شدن  «پ.پ.پ»حزب که به حزب 
ها که تا این زمان تضاد ملت با شاه شد. بخش بزرگی از درس خوانده

 یم او شدند و...ژگرفتند، برضد شاه و رطرف نمی
 

ها ها و نابرابریکننده تبعیض استبدادی تولید سان، دولت. بدین18
گشت. یک رشته انحصارها پدید آورد: انحصار فعالیت سیاسی به 
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های اقتصادی به گروه رستاخیز و انحصار فعالیت گردانندگان حزب
هائی که در گردانندگی دولت و حزب واحد شرکت داشتند و بندی

« هنری»های های فرآوردهانحصار فعالیتهای هنری به تولید کننده
به کسانی  حاکم و انحصار اداره بنیادهای اجتماعی سازگار با استبداد

داشتند و... این انحصارها و انحصارهای رابطه می که با محور قدرت
هارا بیشتر و بیشتر ها و نابرابریآورد تبعیضدیگری که بوجود می

سان شکل بر محور قدرت این کردند. سلسله مراتب اجتماعیمی
گسستند. رهای پائین هرم، ساختارها میاما بخصوص در قش .گرفتندمی

و باوجود نو شدن اندیشه دینی و  بعد از نهضت ملی در موقعیت ایران
کردند، یابی میها را ریشهها و نابرابریهای اجتماعی که تبعیضدانش

برضد ، عصیان سانبدین شدند.ناپذیر میها تحملها و نابرابریتبعیض
ها، تبعیضهائی ترین این تبعیض. همگانیشتگها ناگزیر میتبعیض

کردند. بودند که جای هرکس را در سلسله مراتب اجتماعی معین می
های این سلسله مراتب ساخته انحصارها، بخش بزرگی از درس خوانده

نها را سان،آداد. بدینقرار می جوان را در شمار قشرهای میانی جامعه
زدائی . بیهوده نبود که تبعیضدکراین قشرها بدل می به نیروی محرکه

در  از خواستهای مردم – انگیزه قوی شرکت جمهور زنان در جنبش -
 جنبش گشت که در زبان دینی، استکبار ستیزی نام گرفت.

 
و فراوان اسناد دیگر، شاه رژیم خویش را بواقع  . بنابر خاطرات علم19

سرنگون ناشدنی  غاتی او اسطورهیاست. دستگاه تبلانگاشتهابدمدت می
 سقوط ناپذیریاز  که مردم ایرانکردند. برای اینیغ میلرژیم او را تب

 .کردندرژیم او اطمینان پیدا کنند، به سرکوب مخالفان بسنده نمی
به مردم  شاهرژیم  تحقیر، از جمله، القای باور به ناتوانی نامزدهای بدیل

، رویه سران رژیم و به خود مردم ،مردم از جنبشنیز القای ناتوانی و 
ها بود. کارکنان ارشد رژیم نیز تبلیغاتی او، در طول سالهای دستگاه

باوراندند که بدون شاه، از این تحقیر معاف نبودند. همه باید به خود می



236 

 

و یا  را یا تخریب هیچ هستند. رژیم ساختاری جسته بود که استعدادها
 کرد. دفع می

در که شد. آنها هم تهی می ترتیب بود که رژیم او از استعدادهابدین     
کردند. نتیجه خویش را پنهان می باید استعدادماندند، میخدمت او می

بار، شاه و یافت و اینمیبطور مداوم کاهش  این شد که کارائی دولت
هائی که ها در باره ناتوانشدند. ساختن لطیفهاتوانی میدولتش نماد ن

ها گویای شدند. این لطیفهکردند، روزافزون میمی برکشور حکومت
بودند. در برابر، اندیشه  رژیم شاه سقوط ناپذیری شکستن اسطوره

 شد. را به آنها یادآور می ایران های شهرونداننو توانائی راهنمای
 

هرچهار بعد واقعیت اجتماعی، بعد سیاسی و بعد  . خشونت20
از جمله، شعار  –گرفت اقتصادی و بعد اجتماعی و بعد فرهنگی را فرا می

بیانگر فراگیر « رسانممی را به دروازه تمدن بزرگ من ولو به زور ایران»
فعالیت اقتصادی، بخصوص تولیدی،  ،در نتیجه، -شدن خشونت بود 

. از کردگشت و کلمه شاه زورگوئی و خشونت را تداعی میتر میناامن
اعمال »حلی جز ها راهو این مسئله شدافزوده می، مسئله بر مسئله رواین

از جهت سهم روز افزون  مطالعه خاطرات علم  ند.جستنمی« قدرت
خشونت در محتوای گفتگوهای او با شاه و دیگران و هم در 

شدند، بس گویا است. تا بدانحد که که موضوع گفتگو می ییهاحلراه
 ند. ردکیر دربار او، به او اعالن خطر میفرح دیبا، همسر او و علم وز

کردند، که قیام مسلحانه را روش می های سیاسیپیدایش سازمان     
ها بود. باوجود این، شکست این سازمان واکنش فراگیر شدن خشونت

بعنوان روش، رهائی از خشونت فراگیر را دلیل  همگانی و جستن جنبش
 گرداند. آوردن به انقالبروی

 
 خارجی ها سلطنت خود را از ترکیب مناسبی از فشار قدرتپهلوی. 21

امپراطوری نها و آداشتند. از دید  ،یم خود به مردمژو فشار ر به ایران
دشمن خطرناکی که کام گشوده بود برای  ،و نیز امریکا انگلستان
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ای بود که اینک کمونیسم مرامش شده بود. روسیه ،بلعیدن ایران
 یم پهلویژشد تا فشار شدید رجدید بزرگ جلوه داده می تهدید دولت

موازنه یک جانبه »به غرب که  به مردم کشور را توجیه کند. وابستگی
 ،برای حفظ ایران از بلعیده شدن توسط روسها ،نام گرفت« مثبت

ناپذیر شد.  شد. اما زمانی رسید که فشار از بیرون توجیهضرور تبلیغ می
 شاه از یافتن  ترکیب مناسب دو فشار ناتوان شد.

شاه، فرسوده  های دیکتاتوریبهمان نسبت که ستون پایه ،حقیقتدر     
از  خالی و جامعهو امید  و توانائی از اندیشه راهنماشدند و رژیم او می

قدرتهای شد، نیاز شاه و رژیم او به استوارکردن تعادل قوا با پر مینها آ
 شد. اما از بداقبالی او، در این هنگام، دو ابر قدرتبیشتر می خارجی

توانست تعادل موجود را نیز یم نمیژشدند و روارد مرحله انقباض می
، این زمانآورد: پیش از یم رویژبرقرار نگاه دارد. بداقبالی دیگری به ر

کرد: و خارجی می سابق را محور سیاست داخلی« شوروی»ضدیت با 
 یژهای سیاسی با ایدئولوتوده دست نشانده شوروی بود و گروه حزب
که به مبارزه مسلحانه روی آورده بودند، وسیله کار حزب توده  را چپ

، هاو نیز فلسطینی های دیگر را چینگروه ،یمژاز دید ر. شمردمی
برخاستند، شاه  همگانی های جنبشکردند. چون موجحمایت می

کند. جنبش بدل می« ایرانستان»را به  ایران یمژکرد که تغییر رتهدید 
و انگلستان را نیز متهم کرد. غیر از نیازش به  یافت و او امریکاادامه 
در سیاست داخلی و خارجی خود، رفتار او  کردن قدرت خارجیمحور

 اطالعیش از تحول در سطح جهان بود. گویای بی
 

رسانم. می را به دروازه تمدن بزرگ ایران ،ولو به زور :گفت. او می22
مطلقه گشتن و بنای  ندانست که میان نماد قدرت ،غازآاز  ،اما

شهر رمانآناپذیر وجود دارد. ندانست که بنای تضادی حل ،شهررمانآ
ن نیاز دارد. او ندانست که میان مدیران آاستوار سازندگان  به ایمانِ

 ،کردندن شرکت میآشهر با مردمی که باید در بنای رمانآساختمان 
یم او را دست نشانده ژاشتراک در ایمان بایسته بود. وقتی مردمی شاه و ر



238 

 

یم با مردم سازمان امنیت و ژبیگانه و غرق در فسادها بدانند و رابط ر
شود.  ساخته می که جهنم نه بهشت ،باشد های سرکوبدستگاهدیگر 

شهر رمانآبا ایمان ناسازگار است. ندانست که  ندانست که قدرتمداری
یم را عامل ژدانند و ررا مردم باید بناکنند و مردمی که هیچ از آن نمی

در  ،یابندو بیابان شدن کشور خود می و اقتصاد تالشی فرهنگ
 ،یم اوژشوند که از میان برداشتن رشهری دیگر میجستجوی آرمان

 ،شهررمانآدر بنای  ،شود. ندانست کهن باور میآگذاری پایه
و شرکت آنها در ساختن  شهروندی برخورداری ایرانیان از حقوق

تنها بابرخورداری از حقوق خویش ممکن است. ندانست که  ،شهررمانآ
و حقوق  از حقوق انسان شهر با برخورداری جمهور مردمرمانآبنای 

ایران  و حقوق بمثابه عضو جهانی و نیز طبیعت شهروندی و حقوق ملی
شود.  ندانست فقدان ایمان در خود او و گذاری میپایه ،از حقوق خود

شود سبب می ،در همکاران او و در دستگاه اداری و نظامی تحت امر او
 از رشدماندگی ،گر و فسادگستر خالء را پر کند و بجای رشدقدرت ویران

خواست که می شهریرمانآ شهر،آرمانفراگیر بگردد. این شد که  
محور  ای با اقتصاد مصرفبسازد، ایران در حال بیابان شدن و جامعه

 .ددولتش غرق فساد و بطور روزافزون مدیریت ناپذیر ش و گشت
 

شاه و ناتوانیش از برقرار کردن تعادل پایدار با  . خارجی شدن دولت23
اصیل از  را مالک تمیز  بدیل و آزادی ، استقاللهای خارجیقدرت

که برای این های رژیم شاهکرد. در حقیقت، کوششبدیلی ساختکی می
ی برجا نماند، بنابراین پرداختن ئبیرون از دایره دولت استبدادی، نیرو

های دست نشانده، به شکست انجامیدند. نه ملی به ساختن بدیل
های مخالف رژیم، ساختگی، نه چپ قالبی و نه دینی در ستیز با دینی

حال اعالن شکست رژیم ، در عینرستاخیر توان نجستند. ایجاد حزب
 سازی بود.  در بدیل

است،  که ترجمان موازنه عدمی« نه شرقی و نه غربی»از آن سو، شعار     
ولو  – همگانی وجدانپیدایش  و طلبی مردم در جنبش بیانگر استقالل
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بازیافت  رب مردم به مرحله انقباض و توانائی بر ورود دو ابر قدرت –مبهم 
و، در همان حال، قرار نگرفتن تحت سلطه  امریکا استقالل از سلطه

 سابق بود.« شوروی»
 

استقرار نظام »دوهزار و پانصدمین سالگرد  های. در جشن24
ایران بود که،  و فرهنگ ، بیگانگی رژیم از تاریخ«در ایران شاهنشاهی

های دولتی بیگانه که به ایران دعوت شده در برابر دید سران و هیأت
بودند و خبرنگاران این کشورها، به نمایش درآمد. زیرا از تاریخ، دوران 
سلطنت ماد و پیش از آن حذف شد تاکه تاریخی بیگانه جانشین تاریخ 

بگردد. از اسباب پذیرائی نیز هیچ ساخته ایرانی نبود. شاه  ایران
شاهنشاهی ایران را بیابان سال  2500نادانسته تبلیغی بلیغ کرد که 

است. این شاه بود که بریدگی کامل خویش را از ایران فرهنگ گردانده
 کرد.و مردم آن به جهانیان اعالن می

است که ها کاربرد نداشت. راستی ایناین جشن نیز در زبان فارسی    
بردند بیگانه با زبانی که ایرانیان شاه و دستیاران او زبانی بکار می

 توانستند اندر بیابند:می
 

دولت به  با ملت، بلحاظ وابسته شدن بودجه گانگی دولتی. ب25
های خارجی و این واقعیت که شاه و واردات و قرضه درآمد نفت

که بخواهد به  یپنداشت مردم در دست او موم هستند و او هر شکلمی
راهبر و مردم  دهد، به سخن دیگر، این واقعیت که قدرتاین مردم می

کرد، رابطه دولت شاه با وسیله بودند و هدف را نیز قدرت تعیین می
. در این رابطه، زبانی گرداندملت را، رابطه یک سویه، آمر و مأمور می

دیگر  رفت، زبان قدرت بود. این زبان را مردم ایرانکه بکار می
پوشاندند. از جمله به می دولتاز  زیرا آنها نیز خود را فهمیدند.نمی

یافتند. کردند که شاه و دولت او اندر نمیزبانی با یکدیگر گفتگو می
سان بود که انزوای شاه و رژیم او، در سطح کشور و در سطح بدین

شد. هرگاه او یکی در برابر همه شدن خویش را اندر جهان کامل می
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ر برد که در تفهیم و شد با مردم ایران زبانی را بکایافت و برآن میمی
« های شاهنشاهیجشن»را پیش از  رود، صدای انقالبتفاهم بکار می

 توانست بشوند. می
 

یمش ژمردم را شنید، او و ر . تا آن روز که شاه صدای انقالب26
ناپذیر ماندند. روشی جز سرکوب بکار نبردند. او به جای آن که انعطاف
پذیر شود، حکومتی از نظامیان تشکیل داد. نتیجه این شد که انعطاف

ام با آن وارد در نظر مردم، اینک آماده ،«صدای انقالب شما را شنیدم»
یم ژنظامی، ر شوم، معنی داد. از آن زمان، تا سقوط حکومت جنگ

ناپذیری کشنده شد. ناپذیر باقی ماند و این انعطافهمچنان انعطاف
زیرا امکانها را از دست شاه بدر برد: رجال سیاسی که پیش از آن 

جویانه، تشکیل دهند، حاال دیگر توانستند حکومتی، با سیاست آشتیمی
که هنوز تحت حاکمیت  کار ناتوان شدند. قلمروهائی از جامعهاین از

و دستگاه اداری پیش از پیوستن به اعتصاب  بودند )صنعت نفت دولت
شد(، از پی هم، از دست که به قول سرانش چون برف آب می و ارتش

قلمرو  یم شاهژتیار زمانی تشکیل شد که ررفتند. حکومت بخاو بدر می
را از  خارج شدن شاه از کشور، مردم در  جنبش و حاکمیت نداشت

 پیروزی انقالب مطمئن کرد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



241 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 

 نهاآی هانارسائی ایران و در جامعه عوامل مساعد انقالب
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بر ناتوان شدن  همگانی ، وجدانیم شاهژتحت ر در جامعه. 1
، پدید یم و نیز برهم خوردن تعادلش با قدرتهای خارجیژرن آ

 آمد:می
 

بر ضد  ، سال وقوع کودتا1332، در مقایسه با سال جمعیت ایران    
بود. دو امر بسیار مهم،  ، دست کم دوبرابر شدهملی مصدق حکومت

ایران، در پی  شدند: یکی این که ساخت اقتصادهمزمان، واقع می
کرد و سبب محور شهری، تغییر می و اقتصاد مصرف اصالحات ارضی

گشت. درآمدهای نفتی تراکم جمعیت جوان در شهرهای بزرگ می
گذاریهای براستی تولیدی راه یافتند اما به سرمایهافزایش می

شدند این جمعیت در بردند.لذا، درآمدهای نفتی سبب نمینمی
، از کار بیابد. سرکوب شدید سازمانهای سیاسی ،های تولیدفعالیت

ها، از سوی و پاره شدن ساخت اعتبار شدن بنیادهای جامعهسوئی و بی
جمعیت جوان  ای برای خودانگیختگیدیگر، فراخنای بس گسترده

افتاد که رو، اندیشه راهنمائی مقبول میآورد. از اینفراهم می
شمرد. بیهوده را ارزش می خودانگیختگی و سازماندهی خودانگیخته

های یژئولودکرد و نه ایدینی تبلیغ می نبود که نه اسالمی که بنیاد
، یک رهبری مطاع و یک بدنه مطیع رتسازماندهی بر مدار قد سازگار

 خودانگیخته و همگانی نیامدند.  کرد، بکار جنبشرا ارزش می
همراه  و آزادی شفاف بر استقالل ، با وجداناین خودانگیختگی     

 را رها شدن از بندگی قدرت نبود. افراد جوان استقالل و آزادی
بردند. استقالل انگاشتند. بسا از آن خود گرداندن قدرت گمان مینمی

را نیز از آن جامعه شدن قدرت از راه خلع ید از قدرت  و آزادی جامعه
ایرانی  بردند. سازمانهاییم او، گمان میژو خلع ید از شاه و ر خارجی

بهنگام  .در خارج از کشور نیز وجود داشتند انسان مدافع حقوق
دفاع جمعیت  ،نیز در خود ایران، همگانی ایرانیان به جنبشبرخاستن 

از حقوق انسان پدید آمد. اما قدرت محور بود. کوشش جمع کوچکی 
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برای تبیین استقالل و آزادی و تعریف حق، مستقل از قدرت، نیز، بود. 
بود. جامعه اما میان این جمع و جامعه هنوز ارتباط گسترده برقرار نشده

بر  جوان با این ویژگی روی به جنبش نهاد. با آنکه وجدان همگانی
جانشین وجود داشت، به این دلیل که جنبش مستقل از شرق و غرب 

از شفافیت برخوردار  یم شاهژداد، در آغاز، از میان برداشتن رروی می
 بود. 

 
 لنینیسم – مارکسیسم یژ، جانبداران ایدئولو. پیش از وقوع انقالب2

فراوان بودند. جانبداران اسالم نیز از همین  یهاگرفتار انشعاب
 بردند:ها رنج میانشعاب

اما بطور عمده، چهار گرایش عمده، هریک جانبدار تقدم یکی از چهار   
و رشد بودند. مارکسیستها به  اجتماعی و عدالت و آزادی اصل استقالل

دادند گراها به استقالل تقدم میدادند و ملیعدالت اجتماعی تقدم می
داند. یمش به رشد تقدم میژدادند و شاه و رتقدم می به آزادی و لیبرالها
دادند. به اسالم تقدم می ، پیشاپیش آنها، آقای خمینیروحانیان

اختالف « رشد چیست؟»های دیگر جانبدار رشد بودند اما بر سر گرایش
آید برای تبیین این ری جدی بعملظنظر داشتند. پس الزم بود کوشش ن

این  اتحاد بتواند جانشین اختالف گردد. حاصلکه اصول به ترتیبی 
سیاسی گشته  ای که اینک پهنای خودانگیختگیکوشش، در جامعه

، آمد. بر اصل موازنه عدمیخود انگیخته می همگانی بود، بکار جنبش
تعریف این اصول به ترتیبی که تحقق هریک از آنها موکول به تحقق 

ها، از عهده اصول دیگر بگردد، میسر گشت. اینک الزم بود یکی از بیان
بیان این اصول برآید.  این کار، از اسالمی برآمد که بیان استقالل و 

 و رشد بر میزان عدالت اجتماعی شد و این اسالم اندیشه راهنمای آزادی
 گشت.  انقالب

باوجود این، تعریفهای جدید و همزادی و همراهی این اصول را      
ها، به درون آنها نبردند و آنها را با این تعریفها  یژجانبداران ایدئولو
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رقابت بر  بگاه  ،یم شاهژسازگار نکردند. این نقص بزرگ، درپی سقوط ر
 ،  خود را، نشان داد و از عوامل بازسازی دیکتاتوریسر تصرف دولت

 .گشت
 
 مردم ایران، اسالم بود اما: ، دینپیش از انقالب در ایران. 3

اکثریت  مذهب شیعه که دین، غیر از مذاهب موجود در این دین    
مدارگشته و در  از خود بیگانه و تکلیف بزرگ مردم بود، در بیان قدرت

یها نیز ژداشت. هریک از ایدئولو، گرایشها میایام پیش از انقالب
سازگار با داشتند. باوجود این، تحول بزرگ، گرایشها می

کند و این انسان )هرکس خود خویشتن را رهبری می خودانگیختگی
است(، روی داد: دینی که فعل پذیری را  رهبری کردن خودانگیخته

رویه باورمندان گردانده بود، اینک انسان را به فعالیت، فعالیت 
نقش اول را  ، خمینیخواند. در این تحول، از روحانیاناعتراضی می

شد، آنها که مربوط می بمثابه اندیشه راهنما جست. اما، در آنچه به دین
 کوشیدند. نخست نسل طالقانی خودبیگانگیاز رهیدن اسالم از  در باز

 بودند.  صدرو سپس نسل شریعتی و بنی و بازرگان
 و حقوق و آزادی باید اسالم خویشتن را بمثابه بیان استقاللهنوز می     

حقوق ایرانیان بمثابه عضو و و حقوق ملی و  حقوق شهروندی انسان
، باز اجتماعی و رشد بر میزان عدالت و حقوق طبیعت جهانی جامعه

یافت و بازیافت. بدیهی است کار هنوز کامل نبود. باوجود این، اگر می
دانند، ، تعیین کننده میرا در نوفل لوشاتو دوران اقامت کوتاه خمینی

های پرشمار، این اسالم، از زبان او، خاطر است، که در مصاحبهبدین
 با مردم جهان در میان گذاشته شد.

خوانائی یافت. هدفها و روش  های ایرانیتاین اسالم، با ویژگی     
 قدرتمدار نامه تفصیلی برای تغییر دولتتعریفهای روشن یافتند و با بر

 مسئله و اصول راهنمای حکومت 20، همراه شدند )به دولت حقوقمدار
 اسالمی و بیانیه حکومت ملی( . 
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( و نیز پیش ایران ی انقالبژتحقیق پل وییی و خسرو خاور )مرفولو     
کند که ، معلوم میو انتخابات اول ریاست جمهوری نویس قانون اساسی

اند. این اسالم بر این اسالم، معرفت اجمالی داشته جمهور مردم
، همکاری و همراهی به سخن دیگر کرد.ممکن میی را پذیرانعطاف

ها گرداند. باوجود این، نارسائیمیسر می همگانی همگان را در جنبش
است،  فقیه بیان قدرتی را که اسالم والیت مانع از آن شدند که دولت

 نجوید:
بنا بر آنچه خود به  -داشتای میکه نقش تعیین کننده . خمینی3.1

، سخنگوی این اسالم ، در نوفل لوشاتواز راه مصلحت -صراحت گفت
یافته بود نسبت به این  متفوقدینی، بخشی که موقعیت  شد. در بنیاد

از دست  خواست موقعیت را برای تصرف دولتبیان بیگانه بود و نمی
 بدهد. 

 روحانیت نیز در همان حال که با سلطه . گرایشهای اسالمی لیبرال3.2
موافق نبودند، بیان دینی که گرایشی از آنها در سرداشتند، بیان  بر دولت

و...(  از نوع لیبرال بود )بازگشت به تقدم آزادی بر استقالل آزادی
شد، طرح سازمانی  در استقرار استبداد گرایش دیگری که دستیار خمینی

را اجرا کرد. اسالمی که این تمایل محور را ساخت و خمینی آن قدرت
 ناسازگار نبود.  در سرداشت با استقرار استبداد فراگیر

را  های خود، قدرتیژ، بنابر ایدئولوها و گرایشهای چپ. التقاطی3.3
را، صحنه  بعد از انقالب صحنه سیاسی ایران اینان شناختند.هدف می

فاشیسم »گرداندند. آنها به هشدار نسبت به خطر رقابت بر سر قدرت 
وقع ننهادند و حاضر نشدند در کوشش برای به عمل درآوردن « مذهبی

 هدفهای انقالب شرکت کنند.
است و  خاطر که در برگیرنده حقوقبدین و آزادی استقالل. بیان 3.4

شدن، نیاز  هر حق در عین حال هدف و روش است، برای روش زندگی
ندارد، بلکه نیاز به عدم حضور دولت دارد. زیرا  دولت به حضور قدرت

این بیان با دولت دینی  کند.هر کس خود به حقوق خویش عمل می
دولت کردن، دولت را تابع ایدئولوژی  را ایدئولوژی سازگار نیست. دین



246 

 

برخوردار  این واقعیت کهکند. کند، ایدئولوژی را تابع دولت مینمی
پذیرفته نبود.  گرداند،می ی، دولت را  قدرتمدارژولودکردن دولت از ای

 داشت. نمی نیز بدان وجدان جامعه
بدین سو  ها)کارهائی که از انقالبکاستی و آزادی . بیان استقالل3.5

داشت. از جمله، اند، آن زمان انجام نگرفته بودند( میانجام گرفته
و اصول راهنمای  انسان بمثابه تبیین کننده حقوق شناسائی قرآن

، انجام نگرفته بود. اینست که شورائی و نیز مردم ساالری قضاوت
، با آنکه پیش از انقالب، پذیرفته بود، بعد از اعالمیه جهانی حقوق بشر

یافت. بعد از انتشار کتاب حقوق انسان و  انقالب، صفت غیر اسالمی
سمینار ، نوشته ابوالحسن بنی صدراصول راهنمای قضاوت در قرآن،

حقوق انسان در قم تشکیل شد و آقای منتظری نخستین مرجع شیعه شد 
که جزوه حقوق بشر را انتشار داد. دانستنی است که کتاب حقوق انسان 

یک از کشورهای اسالمی، و اصول راهنمای قضاوت در قرآن در هیچ
 است. هنوز، اجازه انتشار نیافته

 
 و جمهوری اسالمی )= والیت و آزادی قاللاست . هدفهای انقالب4

( و رشد بر میزان بر وفق اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی جمهور مردم
 گشتند: اجتماعی عدالت

در انتخابات ریاست  صدررا بنی ی انقالبهدفها کردنتحققم    
در صد مردم به آن رأی دادند.  76، برنامه خویش گرداند و جمهوری

 حقیقت اینست که از آن زمان تا این زمان، نامزدهای جانبدار والیت
اند. باوجود درصد برخوردار بوده 5 ، همواره از حمایت یک اقلیتفقیه

ها، بخصوص در آنچه به رابطه هدف و روش مربوط این، نارسائی
 را میسر گرداندند: شود، بازسازی استبدادمی

شد.  ، صحنه سیاسی، صحنه رقابت برسر قدرتیم شاهژ. با سقوط ر4.1
به  از نو، گرایشها به بازی تقدم این اصل برآن اصل، بازگشتند: لیبرالها

به تقدم اسالم بر همه دیگر  بازگشتند. روحانیان بر استقالل تقدم آزادی
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است را  اجتماعی عدالتتقدم با ها بازگشتند. چپ ها و حقوقاصل
 شعار کردند. و... 

دادند، بلکه از ارزش این گرایشها نه تنها تعریفهای مبهم را رواج می    
« اسالمی دولت»و نیز طرفداران  توسط گرایشهای چپ انداختن آزادی
، به ایران نهادند )به دنبال تجاوز عراقنیز وقعی نمی که به استقالل

 در جنگ صدراست که بنیگفتند نیمی از کشور از دست برود بهتر از آن
صدر آن را نقض کردند که بنی گیریپیروز شود. پیش از آن، گروگان

را محور سیاست  خارجی خاطر که قدرتاصل استقالل خواند بدین
و خارجی ایران گرداند(، آزادی را از شمار هدفها خارج گرداند.  داخلی

ها تنها و مصدقی و لیبرالها بیان استقالل و آزادی هِتدوین کنند
 طرفداران آزادی باقی ماندند. 

خواه حق و خواه  ،یهدفهر دانستند . این گرایشها نه خود می4.2
دانست هدف روش خود می ، خود روش خویش است و نه جامعهدرتق

نیز هست و نه از ربط هدفها با یکدیگر آگاه بودند. سهل است، مدعی 
توان به این هدفها رسید. شدند با بکار بردن قدرت است که میمی

درکوتاه مدت، با »شدند، شعار چنانکه، نزد افرادی که آلت فعل می
، توجیه «برداشت باید موانع را از سر راه تحقق هدفهای انقالبزور می

و دادگاه  و روش سپاه پاسداران« نهادهای انقالب»کننده تشکیل 
را روش کردند.  شد که خشونت و بسیج ونیز سازمانهای سیاسی انقالب

قدرت محور با  اینان و دیگران غافل بودند که طرح استقرار دولت
به اجرا گذاشته  در خفا تهیه و با سقوط رژیم شاه فقیه مطلقه والیت

 .ه بودشد
سطح هر ایرانی، تحقق هدفها از راه روش کردن قرار، در . بدین4.3

آنها، بنا بر این، انسانهای مستقل و آزاد شدن و رشدکردن، پذیرش 
از  جمهور مردم ، والیتبود. در نتیجه، در سطح جامعه همگانی نیافته

 ، به عمل درنیامد. راه شهروند شدن اعضای جامعه ملی
گل را بر گلوله پیروز کردند،  ، مردم ایران. با آنکه در انقالب4.4

دهد، نه قواعد آن را بدست می و آزادی که بیان استقالل زدائی خشونت
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، نه تنها گرائی سپرد و قدرتتنها همگانی نشد، بلکه جای به خشونت
مسلمانان تقسیم میان دارندگان طرزفکرها خشونت را حاکم کرد، بلکه 

نیز، به مکتبی و نیمه مکتبی و غیر مکتبی و ضد را جانبدار انقالب 
، بر را ها بر هر سه جماعت و جمهور مردممکتبی و سلطهمقرر مکتبی 

 . واجب گرداندوفق همان طرح، 
شامل  به دولت حقوقمدار قدرتمدار . با آنکه برنامه تغییر دولت4.5

و گذاشتن ستون  های دیکتاتوریتدابیر برای برداشتن ستون پایه
و در روزهای اول انقالب،  ، پیش از انقالبهای دولت حقوقمدارپایه

هزار  40تا  30با حضور  ،صنعتی  نخست در دانشگاه ،صدرتوسط بنی
کتاب شد و با  ها به بحث گذاشته شد،دانشگاه دانشجو و سپس در دیگر

بسیار بزرگ ژ تیرا( در عنوان )بیانیه جمهوری اسالمی ایران
یم دیکتاتوری شاه برجاماندند )در ژهای ر، نه تنها ستون پایهانتشاریافت

برابر طرحی که دکتر  (، بلکه،چنین شدنیز  و یمن تونس و لیبی مصر
 ،رسانده بود و در مقام معاون نخست وزیر یزدی به تصویب خمینی

های ستون پایه ،مجری بخشی از آن بود ،مأمور تهیه طرحهای انقالب
و  مستضعفان ها و بسیج و بنیادو کمیته جدید )سپاه و دادگاه انقالب

  و...( نیز تشکیل شدند جهاد سازندگی
را بطور قطع « مالتاریا» دولت« حفظ نظام اوجب واجبات است. »4.6

حتی برخوردار از  ،فقیه مطلقه جانشین هدفها گرداند. ناگزیر، والیت
اسالم »، هم جانشین اختیار بالاجرا گرداندن موقت احکام دین

 گشت.« فقاهتی
  

 انقالب سیاسی ها، نقص در نیروی محرکه. نقصی از مهمترین نقص5
 بود: ایران

فاقد همگونی، بنابراین، فاقد انسجام بود.  این نیروی محرکه   
که پیش از آن مبارزه مسلحانه را روش کرده بودند،  سازمانهای سیاسی

کوشیدند مهار آن را نگریستند و میبه دید وسیله می همگانی به جنبش
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به دست آورند. این سازمانها بس ناهمگون بودند و چون با همان دید 
از نوع  نگریستند که سازمانهای سیاسیبه جنبش همگانی خودجوش می

را به دست ، نه توانستند با آن همساز شوند و نه مهار آنکمونیست حزب
، نقش عامل متالشی کننده نیروی یم شاهژآورند. این شد که با سقوط ر

های دانشجو و نیز محرکه را، از جمله به زیان خود، پیدا کردند. گروه
 از نظر، «شگاهوحدت حوزه و دان»های دینی، برغم شعار طالب حوزه

و نیز برداشتشان از هدفها، ناهمگون بودند. قشرهای درس  و فن دانش
خود بر جنبش  شهری نیز با اسالم باورانی که جز به سلطه خوانده جامعه

د که شکردند. این دادند، همخوانی پیدا نمیکردند و رضا نمیفکر نمی
 جست. او با اظهار اسالم بمثابه بیان استقاللای موقعیت یگانه خمینی

حقیقت، ، کسی شد که همگرائی ناممکن را ممکن گرداند. در و آزادی
از زبان خمینی و وجود  اظهار شدن اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی

و تا  ندبود که بیانگر بیان استقالل و آزادی آن بخش از رهبری انقالب
، خمینی با آنها دمخور بود، همگرائی و انسجام را آمدن خمینی به ایران

 د.کرمیسر 
، بخشی از این نیروی و هدف شدنِ تصرف دولت یم شاهژبا سقوط ر     

قرار گرفت. بخش  مالتاریا ، مسلح شد و در خدمت دیکتاتوریمحرکه
توانست نیروی محرکه جست، میبزرگ اگر همگرائی و انسجام می

بگردد، اما چنین نکرد. با این حال، این  استقرار دولت حقوقمدار
و  اکثریت بزرگ، البته بدون اسلحه، با رهبری بیانگر بیان استقالل

، شد. همراه ماند و در پی متحقق گرداندن هدفهای انقالب آزادی
و اروپا در قبال  و رویه امریکا فعالیتهای مسلحانه در چند نقطه ایران

)مهار انقالب ایران و جلوگیری از تسری آن به کشورهای  انقالب ایران
و به دنبال آن حمله  گیریدیگر بنابر اسناد سفارت امریکا( و گروگان

 را قطعی کردند:  به ایران، تفوق رهبری قدرتمدار عراق
 
 : .  نقصهای موجود در رهبری انقالب6
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است. در ماه های گیرد، تعیین کنندهمحلی که رهبری در آن قرار می   
بر این بود که جانشین شاه و  همگانی ، وجدانپیش از انقالب

بر این که  شوند. تأکید مکرر خمینیمی« هامصدقی»دستیارانش، 
مقام دولتی نخواهند یافت، انطباق جوئی او با وجدان  روحانیان

ها تشکیل موقت از مصدقی است که  حکومتراستی اینهمگانی بود. 
درصد آراء به  95، شد و در نخستین انتخابات ریاست جمهوری

جمهوری اسالمی نیز،  آقای حبیبی، نامزد حزب. ها داده شدندمصدقی
دانست و از جمله در اداره انتشارات را مصدقی می دتا آن زمان، خو

یک غیر مصدقی رأی نیاورد.  این  ،. بنابراینداشتشرکت می مصدق
 شاه و دستیاران او بود.  بر بدیل جمهور مردم وجدان، خود، گویای راءآ

طراز اول، محل فعالیت خود را،  باوجود این، بخشی از روحانیان     
یم و یک پا در بیرون آن قرارداده بودند. بخشی از ژیک پا در ر
حل مصدقی نیز همین رویه را داشتند )موافقت با راه شخصیتهای

 ، با نخست وزیری یک مصدقی،خمینیامینی، سعی در تحصیل موافقت 
که خمینی  انقالبهمراه با تشکیل شورای  ،سنجابی و صدیقی و بختیار

 محور با والیت قدرت و تهیه طرح دولت را منصوب کردنآاعضای 
و  برون، وزیر خارجه اسبق انگلستان به ایرانژ رژخمینی(. سفر  مطلقه

نقش او در نخست وزیری یافتن دکتر بختیار، ضربه شدید بر اعتبار 
ها، وارد کرد. گزیدن جانبداری از انقالب، زمانی انجام گرفت مصدقی

 ودند. که خالء را رهبری خمینی و روحانیان پیرو او بطور کامل پرکرده ب
، در 1332مرداد  28، آن بخش که از کودتای . در رهبری انقالب6.1

ها و روش ودر آن هدف بود و تبیین اندیشه راهنماتدارک انقالب شده
اما ها بودند. ( را تعریف کرده بود، اقلیتی از مصدقیهمگانی )جنبش

را برعهده  سیاسی به این دلیل که در طول دو دهه نقش نیروی محرکه
تا رفتن شاه  ،اینانگرفته بودند، نقش تعیین کننده را در انقالب یافتند. 

در جنبش،  ، با جمهور مردمسانسور یم و از میان برخاستنژو سقوط ر
را نیز  های حضور در صحنه بمثابه بدیلفرصت ارتباط مستقیم نداشتند.

فرصت حضور در صحنه  ،خرداد 15جنبش  ،مغتنم نشمردند. برای مثال
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 کسانی چون دکتر صدیقی ملیبود و از اعضای شورای جبهه بمثابه بدیل
بودند که دست اصرار ورزیده ،زادیآرهبر نهضت  ،و فروهر و بازرگان

کار نیز تن نداد. کم به کشتار مردم اعتراض شود. اما اکثریت به این
گیری او و موضع نه فرصت دفاع از خمینی ،که این فرصتغافل از این

که فرصت حضور در صحنه بمثابه  یم شاهژو حتی اعتراض به جنایت ر
این ارتباط وقتی برقرار  شد. باید عمل میبود و از این منظر می بدیل

را در دست گرفته بودند. این  شد که خمینی و دستیاران او ابزار قدرت
باید هم از روز نخست، رابطه مستقیم با مردم را برقرار می اقلیت

همراه شد. پیروزی که در کرد. تأخیر با ضعف کمی و کیفیش می
بدست آورد، گویای این واقعیت است که  انتخابات ریاست جمهوری

 باید به تقویت خود و رابطه مستقیم با مردم بقصد استقرار والیتمی
و  جمهور مردم و جانشین کردن قطعی اسالم بمثابه بیان استقالل

داد. این امر که تمامی رهبری فرآورده نیروی ، بیشترین بها را میآزادی
که برانگیزنده جمهور مردم به  نبودای یعنی مجموعه محرکه سیاسی،

یی هاو هم بخاطر خالء هم بخاطر ضعفهای آن نیرو بود  ،جنبش شدند
نیز،  ین دو واقعیت را بهار عربها نتوانستند پرکنند. اکه مصدقی بود

 بیند.است و میو کشورهای دیگر به خود دیده در تونس و مصر
شاه برود  –و مورد انتقاد قرار گرفت  –گفت  در نوفل لوشاتو . خمینی6.2

این واقعیت است که او معرف زیاد بیاید. این سخن او بیانگر ولو ابن
( نبود. جمهور مردم اما معرف مثبت )والیت .منفی )شاه برود( بود

هرچند او خود، در نوفل لوشاتو والیت را از آن جمهور مردم شناخت و 
را خواهد یافت که، در آن، مردم در  آن دموکراسی تصریح کرد ایران

( و  کرد )دموکراسی بر اصل مشارکتاداره امور خویش شرکت خواهند
نیز براین اصل تدوین شد، اما از زمان ورود به  پیش نویس قانون اساسی

کرد ای که اعمال میایران، نقش شاه را به خود داد. برای والیت مطلقه
محور با والیت  قدرت )دیرتر معلوم شد که او خود مجری طرح دولت

شد: اقبال مردم و بود(، دو مشروعیت قائل میخویش گشته مطلقه
(. از این زمان، والیت شرعیه )حکم نخست وزیری مهندس بازرگان
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 (، کودتا1981وئن )ژ 60، آغاز شد و در خرداد تقابل دو بخش از بدیل
تفوق معرف هدفهای روی داد. این واقعیت که بخش برخوردار از 

نبود، جمع شد با واقعیت دیگری که برقرار کردن تعادل جدید  انقالب
 بر سر افغانستان سابق )سازش با شوروی قوا با قدرتهای خارجی

به ایران ( بود. جمع  و تجاوز عراق وگروگانگیری اعضای سفارت امریکا
شدن این دو واقعیت با واقعیتهای زیر، تصرف دولت توسط بخش 

 جو راممکن کرد:سلطه
ای که گرفتار در جامعه به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت . اعتیاد6.3

بزرگ، همچنان  تاریخی بود و در قرن بیستم، برغم سه جنبش استبداد
جمهور  باید از راه استقرار والیتمی زیسته بود. انقالب در دیکتاتوری

شد که بخش ای باید تشکیل میمدنی رفت. جامعه، به پیش میمردم
کرد. از جمله، پیشنهاد شد که بزرگی از امور خویش را خود تصدی می

در روستاها و شهرها، شوراهای اداره کننده انقالب تشکیل شوند و 
شورای انقالب را مجلس بزرگی تعیین کند که از نمایندگان این 

اعضای شورای انقالب را منصوب  شد. اما خمینیها تشکیل مییشور
، انجام کرد. از آن پس، یک رشته فعالیتها را مردم، خودانگیخته

دادند و یک رشته فعالیتهای دیگر را خمینی و شورای انقالب تصدی می
، موقت و پایان گرفتن اعتصاب همگانی حکومتکردند. با تشکیل می

تر نقش و در فعالیتهای سیاسی کم نقش و کم نقشبی مردم در دولت
، نیز قابل مشاهده است. در ایران شدند. این امر واقع در تونس و مصر

که در پی تحقق هدفهای انقالب از راه استقرار والیت  آن بخش از بدیل
جمهور مردم بود، باقی ماندن مردم در صحنه سیاسی را موضوع کار 
 روزانه خود کرد. باوجود این، بخش برخوردار از تفوق، به یمن

دادن به خود های جدید قدرت و سازمانبرخوردار شدن از ستون پایه
، به تصرف دولت موفق شد. امری که در کشور بر محور تصرف دولت

 کنیم.های عرب نیز مشاهده می
با  از راه جانشین شدن رابطه ایرانیان با قدرت قرار، انقالب. بدین6.4

، انجام نگرفت. سهل است در سطح رهبری نیز رابطه ایرانیان با حقوق
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که بیان رابطه با حقوق انجام نگرفت. توضیح اینرابطه با قدرت با 
بازگفته شد، بیانی  از زبان خمینی که در نوفل لوشاتو و آزادی استقالل

دادند، بدان عمل کنند. این را تشکیل می نشد که او و دیگرانی که بدیل
را  ، به تدریج که ابزار قدرتمداریشد که خمینی، با ورود به تهران

کرد و می را جانشین بیان استقالل و آزادی آورد، بیان قدرتبدست می
حرفهائی  از راه مصلحت گفت: در فرانسهآنکه خم به ابرو بیاورد میبی

زنم و فردا، اگر دانم. امروز حرفی را میام خود را ملزم به آن نمیرا زده
نیز به او کمک  زنم. کیش شخصیتالزم دیدم، عکس آن حرف را می

کرد. زیرا سنجیدن شخص به حق، جای به سنجیدن حق به شخص 
ای جانشین )قول خامنه« از آخرین موضع امام باید پیروی کرد»داد: 

 او(
خاطر که خود انگیخته بدین .شرکت مردم در رهبری ناگزیر بود. 6.5

که تأمل  یابی انقالبآورده بودند. اما در سمت همگانی روی به جنبش
 خودانگیختگی ،بطور مستمر، یم شاهژبینیم از آغاز تا سقوط رکنیم، می

بعد، خلع مردم از رهبری ه یم شاه بژدهد. از سقوط رجای به اطاعت می
گیرد. صیر از خود بیگانه شدن انقالب در خویش شتاب می خودانگیخته

و تونس با شتاب بسیار  در مصر ورتضد خود، همین است. این صیر
 است.بیشتری انجام گرفته

و روحانیانی که  نمود این بود که خمینی. امری که بس شگفت می6.6
شدند. گمان نماد گذشته بشمار بودند، اینک نماد آینده تصور می

و رشد بر  و آزادی خود مردم بود، بیان استقالل رفت: اسالم که دینمی
و ایرانیان، رها از موانع رشد، شتابان  شودمی اجتماعی میزان عدالت

و دستیاران او بیان  خمینیرشد خواهندکرد. اما غافل از این که 
«  صالح قدرت»ناطق نشدند. در عمل، خود را صاحب  استقالل و آزادی

آنها  . محتوای ذهنیگرداندندباید جانشین قدرت طالح شود، که می
یا « دوران عظمت اسالم»شد، بازیافت ، اظهار نمیکه، بنا بر مصلحت

و بسا دنیای اسالم شدن، بود. آن بخش از  قدرتی صالح در سطح ایران
شد، هرچند نگران باید ساخته میای بود که میکه نماد آینده بدیل
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، بازگشت به انقالب پویائیبرد که گذشته گرائی بود، اما گمان می
 ، کار نقد گذشته و سرمایهکند. باز سازی استبدادگذشته را نامیسر می

کرد. زمان خواهد کردن آن و بکاربردنش را در بنای آینده بسیار کند می
یک از گذشته گرائی و یا نقد گذشته رویه کدام گفت در کشورهای عرب

 غالب خواهد شد.
توانست از راه مردم عمل نکند. چرا که مردم نمی . رهبری انقالب6.7

های را ابتکار کرده بودند. هرگاه ستون پایه همگانی بودند که جنبش
 شدند و رهبری از میان مردم به رأس دولتساخته نمی جدید قدرت

توانا  داد، بسا ایرانیان به بنای دولت حقوقمدارتغییر مکان نمی
دید و نسبت به آن هشدار شدند. بخشی از رهبری این خطر را میمی
کرد. با تغییر ندادن های جدید مخالفت میداد. با ایجاد ستون پایهمی

خود را  کرد. خمینیهای دولت شاه، مخالفت میساخت ستون پایه
این کار او را  فرمانده کل قوا خواند و دستور حمله به کردستان را داد.

از خود بیگانه شدن رهبری انجام  فراگردانتقاد کرد. باوجود این، 
گرفت: عمل از راه مردم و با شرکت مردم جای به عمل با بکار بردن 

بر ضد مردم داد. این همان از خود بیگانگی است  های قدرتستون پایه
است. در آنچه به کشورهای بدر بردهکه کمتر جنبشی از آن جان سالم 

ست اشود، زمان عمل از راه مردم کوتاه شد. فرض اینمربوط می عرب
گیرند. اما ساخت ها از راه انتخابات دولت را در اختیار میکه حزب

ها نیز همانها ها و کمبودها نیز برجا هستند. حزبدولت برجاست و مانع
 اند. انقالب شرکت کردهنیستند که در 

باید همان که نمی گویند چرا بدیلهای باال به ما می. نارسائی6.8
داشت، به تدریج که به سقوط  یم شاهژجست که ررا می ساخت قدرت

جست. با سقوط شاه، ساخت شد، همان ساخت را میشاه نزدیک می
یم شاه ژکم و کاست، همان شد که ساخت رهبری در ررهبری، بی

جوانان، مانع از قرارگرفتن فوری  داشت. اال این که خودانگیختگی
، ها در کشورهای عرباین رهبری در جای آن رهبری شد. در جنبش

مردم  خودانگیخته ، غیر از رهبری جنبشرهبری سازمانهای سیاسی
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تا رفتن رأس هرم قدرت، در جنبش،  است. رهبری سازمانهای سیاسی
نقش تعیین کننده نجست. بهنگام انتخابات صاحب نقش شد. در 

نتوانستند در انتخابات نیز نقش تعدیل  ، سازمانهای سیاسیایران
 ای پیدا کنند. کننده

، چون مقام گرفتار ابهام نیز بود. گمان بر این بود که خمینی . بدیل6.9
است  ناطق انقالب کند. اندیشه راهنمایاول دینی است، به عهد وفا می

است. ماند. تجربه مسلم کرد بیش از آنچه تصور شود، مبهم بودهو می
که اما اعضای شورای انقالب نیز برمردم معلوم نبودند. عذر این بود 

کند. باوجود این، هویت فکری و شدن آنها را تهدید می خطر ترور
 اساسی سیاسی اکثریت اعضای آن مبهم بود. چنانکه پیش نویس قانون

 اما وقتی مجلس خبرگان .در همان شوری به اتفاق آراء تصویب شد
 فقیه ها که به آن رأی داده بودند، طرفدار والیتتشکیل شد، همان

شود، این ابهام بسیار بیشتر مربوط می شدند. در آنچه به کشورهای عرب
 است. 
ها را هدف قرار داده بود. زنان در آن رها شدن از تبعیض . انقالب6.10

نبود  نماد عدم تبعیض ای بازی کرده بودند. اما بدیلنقش تعیین کننده
به زیان غیر روحانیان  بلکه نماد تبعیض نیز بود: تبعیض بسود روحانیان

که انقالب را تا سقوط  یم شاهژر یلو تبعیض به زیان زنان. چنانکه در بد
عضویت نجستند. به شورای انقالب  های زنشخصیت ،ن رهبری کردآ

این عضو را ن شوری هرگز قبوالنده شد که عضو زن داشته باشد. اما آ
 نیافت.

است و نه  ، محور قدرتگویای این واقعیت است که در بدیل تبعیض    
نیز  های کشورهای عرب. در جنبشانسان و جامعه و آزادی استقالل

اند، اما تبعیض به زیان آنها برجا است. این زنان نقش مهمی بازی کرده
 اند.نماد عدم تبعیض را به خود ندیده یها نیز بدیلجامعه
است. در  . امر واقع بسیار مهم پیشینه شرکت کنندگان در بدیل6.11
و در  کردن صنعت نفتملی مشروطیت و در جنبش ، در انقالبایران

اند که ، نقش ضد انقالب را اعضائی از جنبش بازی کرده1357انقالب 
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اند. برای داشته و آزادی استقاللپیشینه ناسازگاری با جنبشی با هدف 
است، بر مرداد بوده 28جانبدار کودتای  مثال، این امر که خمینی

شرکت کردند،  ایرانیان معلوم نبود. کسانی هم که در بازسازی استبداد
 نبودند.  در مبارزه برای استقالل و آزادی

از کنندگان  جنبش، نیز شود،مربوط می در آنچه به کشورهای عرب      
ها نقش نداشتند اما در وضعیت جدید نقش پیشینه کسانی که در جنبش

 .ندبودند، غافل شد دیکتاتوری یمهایژیافتند و نیز آنها که در ر
، یم شاهژ، تا روزهای نزدیک به سقوط ر. رهبری جنبش6.12

بود: به افسران و سربازان گل بدهید و با را روش کرده زدائیخشونت
را رویه کرد، بلکه کار  کنید. اما از آن ببعد، نه تنها خشونت آنها دوستی

با بخش فاقد  تفوقرا به تقدیس خشونت کشاند. بخش برخوردار از 
 زدائی، در رویاروئی روز مره شدند. جانبدار خشونت تفوق و

تقدیس  را «دشمن»بر ضد  بکار بردن خشونتبخش متفوق سرانجام،     
و کشورهای  در ایران رو، در آنچه به استقرار دموکراسید. از اینکرنیز 

تعیین  به خشونت، گرایش بدیل نبودشود، گرایش یا مربوط می عرب
 که مداخله قدرتهای خارجی و در سوریه است. وضعیت در لیبیکننده

است. سازگاری سبب شد خشونت روش اصلی بگردد، بس نگران کننده
و تونس، نیز جای نگرانی  در مصر دیکتاتوری جستن با ساختار دولت

 دارد.
اند: داشته، همواره دو تمایل وجود میهای ایرانی. در جنبش6.13

تمایلی که حق تصمیم را از آن رهبری کنندگان و اطاعت را وظیفه 
است و تمایل دیگری که حق تصمیم را دانستهرهبری شوندگان می

است. در دانستهمتعلق به مردم و رهبری را مجری تصمیم مردم می
جانشین را تصدی کند،  دولترهبری  تا زمانی که خمینی ،ایران انقالب

کرد. اما به تدریج گرفتند و تأیید را او میمی تصمیم را مردم در جنبش
شد. این شد، تصمیم گیرنده نیز او میکه جنبش به پیروزی نزدیک می

و « میلیون بگویند بله من می گویم نه 35»تا گفتن  از خود بیگانه شدن
ادامه یافت. موانع سیاسی و  فقیه مطلقه از آنجا تا دم زدن از والیت
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اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بسیار، مردم در جنبش را، از برخورداری 
داشتند و سبب از حق تصمیمی که متعلق به خود آنها بود، بازمی

 طبق دستور بازگردند.   شدند که مردم، باردیگر، به زندگیمی
 
 اند: ابداع کرده را بدون تردید مردم ایران همگانی جنبش – 7

ایرانیان بر ضد ضحاک، یک  فردوسی، نخستین جنبش بنابر شاهنامه    
هم  ،عباس و مغوالنها برضد بنیجنبش است.بوده جنبش همگانی

مشروطیت و  انقالب اند. همگانی بوده ،کمابیش ،طلبانه و هم استقالل
که صفت  و نیز انقالب ایران صنعت نفت کردن نهضت ملی

اند. بنابر نوع جنبش، بوده های همگانیجست، همه جنبشاسالمی
اند خواستهمی است که جمهور مردمبیانگر حقوقی بوده اندیشه راهنما

 تری بود. جنبش همگانی کامل 1357از آنها برخوردار شوند. انقالب 
جنبشی بود که با شرکت  مردم ایران همگانی جنبش ،در دوره جدید     

و  ها و سپس پیوستن کارکنان بخش نفتدر اعتصاب جمهور مردم
کارکنان دستگاه اداری و بیرون رفتن سربازان و درجه داران و شماری 

بکار بردن خشونتی  اشاه ب ، به پیروزی رسید. دولتاز افسران از ارتش
توانست برجا بماند، زیرا نمی توانا نبود و برد،بیش از آنچه بکار می

چون برف آب »قلمروئی برای حاکمیتش برجا نمانده بود و ارتش نیز 
نی کاملترین جنبش همگا جنبش مردم ایران باوجود این که«.  شدمی

است، بود که در قرن بیستم دیده شده با سازماندهی خودانگیخته
 :ندهای موجود در آن، مانع از موفقیت کامل آن شدکاستی

ها است و دنباله یک رشته جنبش ،پیروز همگانی که جنبش. با آن7.1
یمش ژهم شاه و ر ،شوندهمگانی می ها عالمت وقوع جنبشآن جنبش

اند و به مردم ها را سرکوب کردهبه این دلخوش کردند که آن جنبش
شود و هم بخش یم میژاند که هر جنبشی سبب استحکام بیشتر رفهمانده

است « دوران سکوت»یم به این نتیجه رسیدند که ژبزرگی از مخالفان ر
سیاسی  به ایجاد بدیل ،تیجهنیست. در ن« صبر و انتظار»ای جز و چاره
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آن خالء  ،ها«مصدقی»مد نپرداختند. با وجود تمایل همگان به آکار
 بود.  این بدیل ،پر کرد قدرتمدار بزرگ که بدیل

کامل و شفاف و همگانی نشد.  و حقوق ملی انسان . شعور بر حقوق7.2
منزلت و  تمرین نشد. زن شورائی ، دموکراسیرو، در سطح جامعهاز این

و نه بعد از سقوط  در حقوق را نجست. نه بهنگام جنبش با مرد برابری
بهنگام تدوین قانون اساسی . شاه و نه  بهنگام تدوین قانون اساسی

زن مکمل مرد » ،نآبنابر ،النهضة که در برابر پیشنهاد حزب ،تونس
در  ،زن و مرد ،قانون اساسی جدید 21مقاومت شد و بنابر اصل « است

 برابرند. ،حقوق و تکالیف و در برابر قانون
های پیشین و شناسائی علل ناکامی آنها، توسط بخشی . نقد جنبش7.3

، مانع از انتشار آن در سطح دوران شاه آمد. اما سانسوربعمل از بدیل
در بحبوحه خود  جنبشکه  امکان انتشار نقد پدید آمد زمانیشد.  جامعه

دادند. نقدها را تضمین گوش به هشدارها کمتر می بود و جمهور مردم
شناختند. بلکه مزاحم کننده پیروزی و رساندن جنبش به هدف نمی

با  شناختند. بخصوص، جنبش فرصتی برای آنکه رابطه با قدرتمی
او جانشین شود، تلقی  انسان و دیگر حقوق و آزادی رابطه با استقالل

توان بر قدرت شاه و رفت که، در آن، میشد. بلکه فرصتی گمان مینمی
 سان، فرصت جنبش، باوجود خودانگیختهیمش پیروز گشت. بدینژر

اطاعت از قدرت، مغتنم شمرده نشد. همین  بودنش، برای ترک اعتیاد
 کنیم. مشاهده می امر واقع را در جنبشهای کشورهای عرب

 ، اندیشه راهنمایو آزادی . با آنکه اسالم بمثابه بیان استقالل7.4
ها و دیگری جریان بود، اما دوجریان، یکی جریان آزاد اندیشه انقالب

، ، برقرار نشدند. در دوران شاهاطالعات در سطح جامعه ها وداده آزاد
، انقالب، در خود ایرانبحث آزاد پایه گذاری شد. در بهار کوتاه 

از  چند از سازمانهای سیاسیهای آزاد ترتیب داده شدند. اما یکبحث
آمیز شدند. خشونت ها میان سازمانهای سیاسیآن تن زدند و رابطه

های آزاد را را برقرار و بحث و دستیاران او سانسور سرانجام، خمینی
ها ترین جریان اندیشهوسیع همگانی تعطیل کردند. این امر که جنبش
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پذیر گرداند. وقتی نوبت به و اطالعات را برقرار نکرد، آن را بس آسیب
جدید رسید، مردم حضوری بیش از حضورِ تماشاگر نیافتند  بنای دولت

، بطور کامل جانشین ذهنیات ایرانیان نگشت. و بیان استقالل و آزادی
ها و اطالعات نیز جنبش فرصت برقرار کردن جریان آزاداندیشه در مصر

 نگشت.      
و حقوق  و حقوق ملی انسان بود. بنابراین، حقوق همگانی . جنبش7.5

نیز تعریف شده بودند. اما  انقالب قومی پذیرفته و در اندیشه راهنمای
جنبش فرصت به عمل در آمدن این حقوق نگشت. عمل به آنها به آینده 

د یافت. زیرا حقوقی که نشد. روشن بود که تحقق نخواهحواله داده
پر  آوردند و این خالء را قدرتشد، خالء پدید میبدانها عمل نمی

، انسانها بتوانند به قدرتمدار لتکرد. ممکن نبود بعد از استقرار دومی
برذاتی  خود عمل کنند. بخصوص جنبش فرصت وجدان حقوق ذاتی

باید از فرصت جنبش بودن این حقوق و این امر نگشت که هر ایرانی می
در عمل کردن به حقوق خود استفاده کند. جنبش کنندگان کشورهای 

نیز جنبش را فرصت عمل به حقوق خود نکردند و ندانستند که  عرب
 کند.خالء را قدرت )= زور( پر می

دیگر  ه هر حقی جاذبه و دافعه دارد، یعنی با حقوق. این واقعیت ک7.6
اما با کند ارتباط بر قرار میشود، با واقعیت جمع نمی هاحقناجمع و با 

، پذیرفته نبود. چند دهه کندارتباط برقرار نمیغیر واقعیت و مجاز 
که شد مانع از آن می« طبقات متضاد دارای منافع متضاد»تبلیغ در باره 

کند بر وجود حقوق داللت می همگانی به این مهم توجه شود که جنبش
جمعی و  و فردیحیات  همگانی. و نیز بر این واقعیت که حقوق ذاتی

بوجود نیامده بود. فرق حق با منفعت  همگانی ، وجدانهستندقومی 
های امروز غرب نیز دانسته نیست. نیز دانسته نبود. از قرار در جامعه

ورد زبانها « منافع ملی»سخنی بمیان نیست. اما  چراکه از حقوق ملی
شد، مربوط می یم شاهژاست. در نتیجه، جنبش در آنچه به مخالفت با ر

تر و در آنچه به برخورداری همگان از حقوق ملی و حقوق ذاتی همگانی
شد، کمتر راجع می و حقوق طبیعت او انسان و حقوق شهروندی
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مشاهده  های کشورهای عربهمگانی بود. همین نارسائی در جنبش
 شود.می
و یا داوطلب صاحب امتیاز  نتیجه این شد که قشرهای صاحب امتیاز    

را بعنوان میزان سنجش پندارها و  ، عدالتشدن از رهگذر جنبش
شرکت  گفتارها و کردارها به حق، نپذیرفتند. بیشتر از همه، روحانیان

کننده در جنبش، تن به میزان گشتن عدالت ندادند. از آن بمثابه آرمانی 
گفتند. این یم جدید متحقق خواهد کرد، سخن میژکه با رفتن شاه، ر

شد که بکار بردن زور، در جریان جنبشی که در کار پیروز کردن گل 
برگلوله بود، توجیه شد و نقش روزافزونی در تنظیم کردن رابطه 

های سیاسی شرکت کننده در و گروه« ضد انقالب»جدید با « انرهبر»
کرد.  از نابختیاری همین نارسائی می مردم، پیدا سرانجام باانقالب و 

 کنیم. مشاهده می های کشورهای عربرا در جنبش
پیروزی . روشن است که نقش پیدا کردن زور، به تدریج که به 7.7

گل دادن به افراد  خاطر بود که جامعهشدیم، بدیننزدیک می انقالب
کرد. را بازداشتن آنها از بکار بردن زور، تلقی می نیروهای مسلح

و قواعد آن شناخته نبودند و بکاربردن آنها روش همگانی  زدائی خشونت
و  زدائیاز بحث آزاد بمثابه خشونت ،یم شاهژبا سقوط رشد. نمی
از سوی همه گرایشهای  ،محل گرداندن خشونت در پهنه سیاسیبی

گرائی بدان استقبال نشد و جهل از سرنوشتی که خشونت مدارقدرت
های گروهبرآنشان داشت که کارشکنی نیز بکنند.  ،کردگرفتارشان می

، در پیش گرفته بودند، نه سیاسی که روش مسلحانه را، پیش از جنبش
کردند، بلکه، یآهنگ نمسازمان یافته هم تنها خود را با جنبش همگانی

به زور، نیز، بودند. در  دولت، در تدارک تصرف یم شاهژدر پی سقوط ر
مشاهده کردیم ، با این پدیده روبرو نشدیم. در عوض، کشورهای عرب

، تر از قدرتبدست آوردن سهم بزرگ کاردر  سازمانهای سیاسیکه 
 .شدند

کردند و  ستایش را جانشین نقد جنبش . اندیشمندان و روشنفکران7.8
 های آزاد،انداختن بحثها و به راهدر برقرار کردن جریان آزاد اندیشه
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های شخصیتهای و ، در طول جنبش، گروهدر عوضنکردند.  شرکت
. غاز کرده بودندبعد از پیروزی جنبش را آ سیاسی، مبارزه برسر قدرت

 ، بسیار زودتر وقوع یافت.این امر، در جنبشهای کشورهای عرب
ولی مبهم و مجمل به  همگانی یک وجدان . هرچند مردم ایران7.9

در  گفت روحانیان، به صراحت میها( داشت و خمینی)مصدقی بدیل
به پیروزی نزدیک  جنبشکه کنند، اما بهمان اندازه دخالت نمی دولت

هایش بر مردم تر بگردد و ویژگیشفاف که بدیلشد، به جای آنمی
شد. سرانجام، در شخص خمینی، تر میتر و مجملد، مبهمنمعلوم گرد

، گرچه چنین شخصیتی عرض وجود ناچیز شد. در کشورهای عرب
نکرد، اما همین تحول مشاهده شد: شخصیتها و سازمانهائی که در 

دانسته نبود، با  جمهور مردم جنبش شرکت نداشتند و یا شرکت آنها بر
نزدیک شدن جنبش به پیروزی، در پوشش ابهام و اجمال، در صحنه 

 یافتند.حضور 
، تلقی پذیر کردن نظام اجتماعیفرصتی برای باز و تحول . جنبش7.10

که شمرده نشد. با آننشد. حتی فرصتی برای تغییر نظام خانواده 
تا حدودی رها کرده بودند، اما  جوانان خود را از بند بنیادهای جامعه

تغییر ناکرده برجا ماند. به این نقص مهم، دیرتر، باز  ساخت بنیادها
 شود. در جنبش مشاهده می پردازیم. همین امر در کشورهای عربمی

، سرانجام دستگاه اداری و مردم ایران همگانی که جنبش. با آن7.11
نظامی را نیز از تحت حاکمیت شاه و دولتش بیرون برد، فرصتی دانسته 

و  کرد و قلمرو کرامتباید رشد میمی مدنی نشد که، در آن، جامعه
و اعضای  خودای از اداره امور را از آن و نیز بخش عمده انسان حقوق

. در نتیجه، جنبش همگانی، به تدریج، در حرکت گرداندخویش می
، جبار تحت رهبری یک تن، به قصد تغییر مقام اول دولت جمهور مردم

، این پدیده مشاهده نشد، در از خود بیگانه شد. در کشورهای عرب
عوض، با رفتن رأس دولت، در مرحله اول، قلمرو دولت گسترده نیز 

، رابطه جامعه با دولت، از راه گسترش شد. این امر که در تونس و مصر
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جامعه مدنی برقرار شود، محل تردید جدی است. هرچند به تونس امید 
 بیشتری هست تا به مصر.

و بنای  به دولت حقوقمدار قدرتمدار . باآنکه برنامه تغییر دولت7.12
 مطلقه والیت»داشت، با آنکه، در برابر وجود می محور تولید اقتصاد

که در برابر شد و با آنباید برقرار میمی ، والیت جمهور مردم«شاه
شدند، اما در عمل، در شعار می و آزادی ، استقاللو وابستگی استبداد

رو، قرار گرفت و بهیچ برابر  والیت مطلقه شاه، والیت مطلقه خمینی
شهروند شدن موضوع تجربه و تمرین نگشت. در جنبشهای کشورهای 

و ... والیت یک  و مبارک علیوالیت مطلقه بن  ، گرچه در برابر عرب
رهبر بنا منازع قرار نگرفت، اما در عمل، بخشی از دولتمردان، تصدی 

انتخابات انجام  امور را تا انجام انتخابات در دست گرفتند.  در مصر
تجربه را در همان مرحله اول متوقف کرد.  گرفت. اما کودتای نظامی

مهار خود را به  مدنی در تونس، کودتای نظامی روی نداد و جامعه
 است.توان گفت خطر مرتفع شدهاحزاب نسپرد. باوجود این، نمی

و  بیان استقالل بهمان نسبت که اندیشه راهنما ،ایران . در انقالب7.13
شد: شاه باید برود. می شد، زبان نیز زبان حق و نه مصلحتمی آزادی
به پیروزی  است و... اما به تدریج که جنبش با جمهور مردم والیت

بعد ه شد، بنام مصلحت، استقرار والیت جمهور مردم بنزدیک می
، جانشین مردم در شد و باز، بنام مصلحت، آقای خمینیحواله می

 گشت و، بنام مصلحت، روش تجربی کهبرگزیدن مدیران جدید می
. دادبردند، جای به روش دستوری میمردم، روز به روز، بکار می

کردند. بدین ترتیب آقای خمینی و دستیاران او، صادر می دستورها را
برگزیده آقای خمینی جانشین  مطلوب مردم با بدیل بود که بدیل

با  کرد. تغییر رابطه بدیلاش با مردم نیز تغییر میگشت و رابطهمی
 شود. ،  نیز، مشاهده میهای کشورهای عربمردم، در جنبش

بود. تا وقتی نور  همگانی و خودانگیخته مردم ایران . جنبش7.14
گفت: من دنباله رو می بود، آقای خمینی پیروزی افق را روشن نکرده

 شمرد. در درون کشور، بدیلمردم هستم وخود را خدمتگزار مردم می
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را از سر  مندی که در خدمت مردم باشد و موانع خودانگیختگیتوان
بگرداند، نبود. این شد  را دنباله تحول جامعه راه بردارد و تحول دولت

شروع  بدیل جناح قدرتمدارِکه وقتی نور پیروزی افق را روشن کرد، 
کنم، من توی دهن : من دولت تعیین میکرد به حجاب از سر برگرفتن

 زنم، من...این دولت می
در طول ربع قرن،  که ،مدارِ بدیلحقوق بخشرویاروئی ، رواز این   

مردم بود، با  را تدارک دیده بود، بنابراین، برآمده از جنبش انقالب
برغم و ناپذیر شد. گرداند، اجتنابمردم می« ولی»بخشی که خود را 

، رویاروئی ادامه دارد و این امید وجود دارد که مالتاریا استقرار استبداد
ها، های جنبشگشتن و بهم پیوستن حلقه از راه حقوقمند مردم ایران

رسد که درخور آن را باز یابند. بنظر می و بدیل جمهوری شهروندان
 کنند.باید طی کنند و طی میهای عرب نیز همین فراگرد را میجامعه
بود. بنابراین، « است با جمهور مردم والیت» ایران . شعار انقالب7.15

و حقوقمدار در دستور کار بود. اما نه  «دموکراتیک دولت»استقرار 
پیش رفت و  های دولت جباراز راه از میان برداشتن ستون پایه جنبش

آن نیرومندی و انسجام الزم را یافت تابتواند مانع از  نه نیروی محرکه
مطلوب مردم  بگردد و، نه در طول جنبش، بدیل باز سازی استبداد

. توانست سازمان بزرگی پدید آورد توانا به تصدی بنای دولت حقوقمدار
نیز مشاهده شد. اال این که  بهای کشورهای عراین نقص درجنبش

یمها بود که ژها کوتاه بود. بعد از حذف سران رزمان این جنبش
رو، احتمال باز سازی حزبهای از پیش موجود فعال شدند. از این

 استبداد وجود دارد.
ریختند. سه ترس ، ترسها فرو مردم ایران جنبش جریان . در7.16

 و سابق پر شدن خالء توسط دست نشاندگان شوروی یکی بزرگ،
بودند. ترس « فاشیسم مذهبی»استقرار  سومی تجزیه کشور و دیگری

کرد و ترس سوم در سطح تحصیل القاء می یم شاهژاول و دوم را ر
ها همگانی بود. ترس چهارمی هم در روزهای پیش و پس از رفتن کرده

« خوردفرزندان خود را می انقالب»شد و آن، شاه از ایران، القاء می
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محل کرد. اما برای در جنبش، ترسها را بی بود. شرکت جمهور مردم
آنکه درآینده نیز محل پیدا نکند، کار بایسته انجام نگرفت. این شد که 

واقعیت پیداکرد. « استقرار فاشیسم مذهبی»خطر دتر از همه، وز
، با به ایران و سرکوبهای خونین برای باز سازی استبداد تجاوز عراق

توجیه شد و ترسهای دیگر را « خوردانقالب فرزندان خود را می» دروغ
فاشیسم »، ترس از دامنگیر مردم ایران کرد. در کشورهای عرب

 شدن بساط خشونتمشاهده شد. ترس دیگر، ترس از گسترده« مذهبی
 و مزمن گشتن آن بود و هست. 

وستن کارکنان و کارگران یهمگانی شد. با پ مردم ایران جنبش. 7.17
، قلمرو حاکمیتی و ترک ارتش به انقالب و کارکنان دولت صنعت نفت

)نامه برای دولت شاه باقی نماند و سقوط کرد. به ارتشیان تأمین کتبی 
خطاب به ارتشیان( داده شد. به کارکنان دولت و همه  آقای خمینی

ها وعدهآنکه داده شد، بی قشرها و اقوام نیز وعده برخورداری از حقوق
رو، با شفافیت بیابند و، درجا، برخورداری از حقوق آغاز بگیرد. از این

 ، جنبش همگانیکار وارونه شد. در کشورهای عرب ،یم شاهژسقوط ر
شوند، همچنان نامعلوم نشد و حقوقی که همگان از آن برخوردار می

شود کند و مانع از آن میو این امر، نقش ضد جنبش را پیدا میهستند. 
، مردم برای جلوگیری از آن، به جنبش روی که بهنگام بازسازی استبداد

 مشاهده شد. در مصر آورند. کاهش میل به شرکت در مقابله با استبداد
 
سقوط و از  ایران هستند در انقالب . نقش عاملی که قدرتهای خارجی8
 ببعد: یم شاهژر

یم و درون ایران ژ، بیرون از رمردم ایران . محل عمل جنبش8.1
( بود. جنبش وقتی و مستقل از قدرتهای خارجی یم شاهژ)مستقل از ر

و تونس، جنبش مستقل  همگانی است، مستقل و آزاد نیز هست. در مصر
بود. هرچند غرب نقش تعدیل  یم و مستقل از قدرتهای خارجیژاز ر
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،  و بحرین و یمن و سوریه کننده را بازی کرد. در عوض، در لیبی
 کنند. اند و میای را بازی کردهنقش تعیین کننده قدرتهای خارجی

و مستقل از  یم شاهژمستقل از ر مردم ایران همگانی از آنجا که جنبش    
و  هدف نگشت. استقالل ، بود، قدرتسابق و اروپا و نیز شوروی امریکا
بعد سیاسی و اقتصادی و  4. برنامه که اجرای آن در ندهدف شد آزادی

مردم ایران را حاصل  اجتماعی و فرهنگی ، استقالل ایران و آزادی
داشت. اما این که هر شهروند مستقل در گرفتن کرد، نیز، وجود میمی

.  راه نبرد همگانی به وجدان است،تصمیم و آزاد در گزینش نوع آن
بخشی از رهبری که از تفوق نیز برخوردار بود، به قدرتی که جانشین 

اندیشید. اسناد سفارت امریکا شد، مییم شاه( میژ)رقدرت میرنده 
)بنابر  ( حاکی از آنند که میان سلیوانایران )کتاب اول: امریکا و انقالب

خاطرات او نیز(، واپسین سفیر امریکا در ایران و نمایندگان آقای 
یم ثابتی از رهگذر ژتوافقی به عمل آمده بود. بنا برآن، قرار بود ر خمینی

، این بار، ، پدید آید. آیا همین در تونس و مصربا ارتش اتحاد روحانیت
میان احزاب سیاسی، اکثریت بزرگشان اسالمی و ارتش، چنین توافقی 

است که در این دو کشور، آشکار اینواقعیت  است؟بعمل نیامده
با  نظامی یهاشان برجا هستند. در مصر، کودتاها و ستون پایهدولت

چند از گرایشهای سیاسی و دینی انجام گرفت. در ایران موافقت یک
فزوده های جدید برآنها او ستون پایه برجا ماندند هانیز، ستون پایه

و خارجی کشور  هم امریکا را محور سیاست داخلی شدند. گروگانگیری
نیز نقشی در سیاست  و چین است. به روسیهاز آن روز تا امروز کرده

 است که پیش از این، نداشتند. داخلی و خارجی کشور داده شده
درون و بیرون هر انسان و فضای  مردم ایران همگانی جنبش. 8.2

 ساز ایرانی را فرهنگبیشتر جامعه را بازگرداند. خودانگیختگی جامعه
، برخورداری از صلح و رهائی کرد. این فرهنگ ترجمان موازنه عدمی

، بود. تا گروگانگیری با قدرتهای خارجی زیر سلطه – از روابط مسلط
 خارجی و آن قدرتهای فرهنگی ترجمان دشمنی با این فرآورده

نبودند. در دوران جنبش همگانی نیز شعارهای ضد این یا آن قدرت 
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و دیگران در دوران  یافتند. مواضعی که آقای خمینیخارجی، رواج نمی
 گرفتند، ترجمان موازنه عدمی بودند و بیانگر دشمنی نبودند. جنبش می

شد، خالء موجود را اجرا نمی باوجود این، اگر برنامه استقالل     
کرد. این برنامه اجرا نشد و خالء با پر می خارجی حضور قدرت
 در ایران و به دنبال آن نقش پیدا کردن قدرتهای خارجی گروگانگیری

)گروگانگیری و به دنبال آن، مجازاتهای اقتصادی و در پی آن تجاوز 
 به ایران و از پی آن، قرارگرفتن و ماندن در حلقه آتش(، پر شد. عراق

جورکردن فشار خارجی بر ایران  ،فقیه مطلقه والیت این شد که دولت
و خارجی  محور سیاست داخلی امریکا :و فشار خود بر مردم را رویه کرد

 باقی ماند. زیر سلطه – های رابطه مسلطشد و ایران گرفتار پویائی
های منطقه یمژهردو ابرقدرت و نیز اروپا و ر ،ایران انقالب. بهنگام 8.3

 و رشد بر میزان عدالت و آزادی ، بر اصول استقاللبا استقرار دموکراسی
اول هزاره سوم مسیحی،  یها، موافق نبودند. در سالاجتماعی

استقرار دموکراسی را هدف سیاست خارجی خود  مدعی شد که امریکا
را،  و عراق ، حمله به افغانستانبوش و متحدان امریکا . حکومتکندمی

با هدفی که استقرار دموکراسی بود توجیه کردند. آقای بوش از 
نیز سخن راند. مداخله نظامی سبب « خاورمیانه بزرگ»دموکراسی در 

داخلی  برقرار شدن دموکراسی نگشت اما این کشورها را گرفتار جنگ
غرب در جهت  توان گفت که افکار عمومیکرد. باوجود این، می

موافقت با استقرار دموکراسی در کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه 
رو است که برقرارکردن تعادل با قدرتهای است. از اینتحول کرده

، بخاطر ثبات بخشیدن به خود، یمهای دیکتاتوریژ، برای رخارجی
 است.تر شدهمشکل

بدین  اسرائیل ، بخصوص از زمان تشکیل دولتدر کشورهای عرب     
و  سو، اسرائیل و قدرتهای شرق و غرب، نقش اول را در سیاست داخلی

اند. در حقیقت، تکیه گاه دیکتاتوریها خارجی این کشورها داشته
 – ای که به این کشورهای امکان بدهد از روابط مسلطاند. برنامهبوده
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شود. اما برقرار کردن تعادل با بیرون روند، نیز مشاهده نمی زیر سلطه
 است. بقصد بدست آوردن ثبات، مشکل گشته قدرتهای خارجی

 
 :در ایران و در باز سازی استبداد و نقش آنها در انقالب . بنیادها9

( 1284مشروطیت ) ، انقالبسه جنبش ،در ایران. در قرن بیستم، 9.1
( و انقالب اسالمی ایران 1332تا  1329) نفت کردن و نهضت ملی

که از  –دینی  و بنیاد اند. در هر سه جنبش، دین( روی داده1357)
نقش اول را   -است برخوردار بوده نسبی در رابطه با دولت استقالل

 است. باوجود این، داشته
جمهور  والیت»دینی از راه استقرار  مشروطیت، بنیاد در انقالب الف.
مرجع به محمد علی شاه(، از جمله، در پی تغییر  3)تلگراف « مردم

و دست باال را پیدا کردن بود. در آن انقالب،  رابطه خود با دولت
بودند، نیز آشنا کرده را با دموکراسی های جدید که جامعهتحصیل کرده

مشروطیت دو تحول را  سان، جنبشای یافتند. بدیننقش تعیین کننده
 تغییر رابطه بنیاد دینی با بنیاد دولت، در جهت استقالل کرد:آغاز می

: بمثابه اندیشه راهنما بیشتر از دولت و یافتن موقع متفوق و تحول دین
کودتای رضاخانی، هم تفوق دولت را بر سازش و ستیز با دموکراسی. 

(، با بنیاد دینی و هدف کردن تجدد )مدرنیتهقرارکرد و هم از راه ستیز 
 جانشین کرد. با دموکراسی را با ستیز تجدد با دین تجربه آشتی دین

های جدید، نقش ، درس خواندهصنعت نفت کردن در نهضت ملی ب.
را هدف کردند. این بار، تغییر ساخت  و آزادی جستند و استقاللاول را 
زیر  – و بیرون رفتن از رابطه مسلط ساالرمردماز استبدادی به  دولت
و نیز شهروند شدن ایرانیان، در دستور کار قرار گرفت. دولت با  سلطه

بخشید و ستیز دولت با باید به خود ثبات میتکیه به حاکمیت مردم، می
 داد و آشتی دیندینی، جای به استقالل نسبی این دو از یکدیگر می بنیاد

گشت. در می با دین باید جانشین ستیز مدرنیتهو رشد می با دموکراسی
شرکت کردند  در کودتا ، بخشی از روحانیان1332مرداد  28کودتای 
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را نگرفت و در برابر کودتا نایستاد.  جانب نهضت ملی ایران و بنیاد دین
دولت ساخت استبدادی خود را بازیافت و سرانجام ستیز با بنیاد دینی 

و نیز سلب « اصالحات ارضی»را از سرگرفت. با  و نیز ستیز تجدد با دین
،  فراگرد یک پایه شدن را تا هرگونه استقالل از دیگر بنیادهای جامعه

 آخر طی کرد. 
 تعادل تثبیت کننده با قدرتهای خارجی یم شاهژ، ر1357 در انقالب ج.

 بیان استقالل، اسالم را از دست داد. اسالم از خود بیگانه در بیان قدرت
گشت. مقام اول دینی،  اجتماعی و رشد بر میزان عدالت و آزادی

(، ، در برابر دنیا ) از طریق مصاحبه با وسائل ارتباط جمعیخمینی
حد که مجله خویشتن را بیان کننده و مدافع این اسالم گرداند. بدان

داد. او تضمین سپرد که « آیةالله لیبرتر»نوول ابسرواتور به او لقب 
مداخله  در دولت مستقر نخواهد شد و روحانیان« فاشیسم دینی»

پیش از انقالب سان، تحول بیان دینی که از نخواهندکرد. بدین
و  استقالل و آزادی مشروطیت آغاز شده بود، اسالم را اندیشه راهنمای

 رشد بر میزان عدالت اجتماعی کرد.
دینی نسبت به این بیان، بیگانه ماند. افزون  باوجود این، بنیاد     

به پیروزی نزدیک  براین، ساخت آن تغییر نکرد. به تدریج که جنبش
، «است با جمهور مردم والیت»گفته بود  شد، برغم این که خمینیمی

، بر پندار و گفتار «است کردن حق روحانیان حکومت»دعوی دیرین، 
بنیاد  چیره شد. این بار، بنیاد دین طلب روحانیان قدرتو کردار این 

ای از نوع دیگر شد. این بنیاد، را تصرف کرد و دولت تک پایه دولت
( را، توسط همان فقیه )والیت مطلقه توتالیتر بمثابه بیان قدرت دین

بر و آزای و رشد  بمثابه بیان استقالل جانشین دین« آیةالله لیبرتر»
 ، کرد و به این اسالم و جانبدارانش اعالن جنگاجتماعی میزان عدالت

 داد و دستیاران او همچنان با آنها در جنگ هستند. 
 و آزادی استقاللنیز دینی و  قرار، غفلت از تغییر ساخت بنیادبدین     

توسط  که حاصل تصرف دولت انسان از بنیاد دینی، بازسازی دیکتاتوری
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رو، ایرانیان در کار تحولی همه است، را ممکن گرداند. از این بنیاد دین
 تحقق خواهند یافت: های سه جنبشاند که بدان، هدفجانبه

است، بدین سو، پی گرفته شده ایران که از انقالب. پیشنهادی 9.2
 است:این

بر  . در حال حاضر، این بنیادهاتغییر ساخت بنیادهای جامعه الف.
ساخت  و آزادی اند. هرگاه بر محور استقاللساخت جسته محور قدرت

آن، وارد دوران  ها، به یمنیابد که همه جامعهبیابند، انقالبی تحقق می
 ها نه با قدرت که با استقالل و آزادیشوند که، در آن، انسانجدیدی می

 کنند. برای این کار،خود رابطه برقرار می
با انسانها، رابطه رهبری کننده و رهبری شونده  رابطه کنونی بنیادها .ب

کنند. هرگاه رابطه تغییر کند، به ها را نیز بنیادها تعیین میاست. هدف
ترتیبی که انسانها رهبری کننده و نهادها وسیله بگردند و هدف را نیز 

 و آزادی ر استقاللانسانها تعیین کنند، جهان وارد عصر جدید، عص
 شود.انسان می

تا امروز، بطور پیگیر، با ایرانیان در  این پیشنهاد از پیش از انقالب     
اند، اما آرام آرام یک از دو تغییر روی ندادهاست. هیچمیان گذاشته شده

 شود.و آزای انسان جلب می ها به استقاللتوجه
و تحول  با بنیاد دولت دین تحول رابطه بنیاد –در دنیای عرب      

، وضعیت دیگر است: -ایم اندیشه دینی را در قسمت اول بررسی کرده
ها است. باوجود این، جنبشهیچگاه از دولت مستقل نبوده بنیاد دین

در دنیای عرب گویای تحول طرز فکر دینی است. پیدایش احزابی که 
 و بیان قدرت یژایدئولو دینکه به ضرورت  –اند را مرام خود کرده دین

کنند. اال این که نقش بنیاد دینی مستقل از دولت را بازی می -گرددمی
آورد که در ها، همان وضعیت را ببار میتصرف دولت توسط این حزب

، به شرط اینکه دولت الئیک بماند، است. تجربه ترکیهببار آمده ایران
پرهیز کرد. با این حال، هنوز میان آن « دینی استبداد»ممکن است از 

قرابتی نیست و رابطه انسانها با  و آزادی بمثابه بیان استقالل با دین
در پیش  ای که اردوغانبنابر رویههمان است که بود و  بنیادهای جامعه
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به دولت و  مدنی ها از جامعه،خطر تغییر منزل حزباستگرفته
 .است جدی، بازسازی استبداد

 
 :ایران در انقالب اخالقی ضعف و قوت وجدان – 10
در حفظ همبستگی ملی نقشی  اخالقی و وجدان ، دیندر ایران    

فرموده نقشی ناسازگار با آن  ، قانون دولت. در عوضاندداشته
عامل سوم « قانون ملتی»مشروطیت بدین سو،  است. از انقالبداشته

« قانون ملتی»ها نقش یافت. همبستگی ملی شد و در تنظیم رابطه
رفت وضع شد که وقتی دولت مال ملت بشمار میقانونی تلقی می

های اول تا سوم و قوانین مصوب مجلس که قانون اساسی. چنانکردمی
بودند. « ملتی» ،و قوانین مصوب مصدق ت نفتکردن صنعو قانون ملی

. شدندلحاظ میکم و بیش  جمهور مردم ، حقوقدر این قوانین
داشت. قانون ، هنوز، قوت عرف و سنت را نمیملتی قانون ،باوجوداین

و  آن را ضد دین دین کرد. هم بنیادوضع می دولتی را دولت جبار
پذیرفت. در حقیقت، را نمیخواند و هم عرف و سنت آناعتبار میبی

 یعنی ایرانیان، از رهگذر جنبشها، خواستار برخوردار شدن از منزلت،
 اند. جبار با رابطه با حقوق، بوده جانشین کردن رابطه با قدرت

و ضعف و قوتش  اخالقی کند از نقش وجداناین توضیح ما را آگاه می     
 :ایران در انقالب

، پندارها و گفتارها و رفتارها اخالقی . ارزشهائی که بدانها وجدان10.1
سنجید، بایکدیگر جور نبودند. و این بخاطر این که را می
بودند. موافقت همه آنها با این امر  های رایج، بیانهای قدرتیژایدئولو

و نیز موافقت آنها با فساد ستیزی، « یم او بد استژشاه و ر قدرت»که 
یم و آسیبهای ژسبب قوت وجدان اخالقی در داوری شاه و فسادهای ر

گرداند. گشت و حساسیتش را بطور نسبی کامل میمی اجتماعی
یم شاه، با قاطعیت ژو یا ماندن در ر یم شاهژاست که رفتن بطرف راین

 شد. توسط این وجدان محکوم می
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یم، بنا بر غمض ژ، نسبت به مخالفان راخالقی در عوض، این وجدان     
در  خوب بود. و وجدان اخالقی قضاوت یم شاهژعین داشت: مخالف ر

کرد، را، نه تنها برخود ممنوع می باره پندار و گفتار و رفتار آقای خمینی
شد، حق بلکه به جای سنجیدن شخص به حق، در آنچه به او مربوط می

این واقعیت، ما را از اهمیت رابطه اخالق با سنجید. را به شخص می
و یا با  و از اهمیت رابطه وجدان اخالقی با قدرت های راهنمااندیشه

 کند.  ، آگاه میو آزادی استقالل
 کوتاه بود، وجدان در تونس و مصر همگانی با آنکه عمر جنبش      

نامه غنوشی به کنگره همین قوت و ضعف را از خود بروز داد.  اخالقی
وجدان  ،ن دانست که در تونسآتوان حاکی از را می المسلمیناخوان

 ،در مصر کودتای نظامی ،سنجد. در عوضاخالقی شخص را به حق می
 گویای ضعف وجدان اخالقی و ناتوانیش از سنجیدن عمل به حق است.

توان واپسین سالهای را می اخالقی . دوران حساس شدن وجدان10.2
به جای  ، دانست. اماهمگانی های اول جنبشو بخصوص ماه یم شاهژر

انسان و  ذاتی و حقوق که به تدریج ارزشها اصول راهنمای انقالبآن
تر و بر میزان تر و حساسد و این وجدان شفافنبگرد حقوق ملی

 ، موضوع قضاوت، پندارها و گفتارها و کردارها را بدون تبعیضعدالت
که در دوران شفافیت شد. چنانکند، از شفافیت و حساسیتش کاسته می

، حکم و مرد حقوق زن و حساسیت بیشتر، وجدان اخالقی، بر برابری
روزهای کرد. بیان دینی نیز این برابری را پذیرفت. اما در واپسین 

اندیشه »دینی از  یم شاه و حتی در بهار انقالب، باعدول بنیادژحیات ر
 های دیگر به حقوق انسانیژاعتنائی ایدئولوو بی« انقالب راهنمای

(، وجدان اخالقی نسبت به تجاوز به حقوق )ضعف مفرط وجدان علمی
 انسان، بخصوص تجاوز به حقوق زنان، القید شد. 

یافت که بنا بر این نیست که در می اخالقی در حقیقت، وجدان     
میرنده شوند.  و حقوقمندی جانشین قدرت و حقوق و آزادی استقالل

 قرار است قدرت زینده جانشین قدرت میرنده بگردد.
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، را انسان ذاتی ، هنوز، حقوقاخالقی ، وجداندر کشورهای عرب      
شود، معیارهای سنجش بخصوص در آنچه به زنان مربوط می

 است. نکرده
نسبت به حضور هر ایرانی در  اخالقی ، وجدان. در دوران انقالب10.3

داد. در قضاوتهای خود، هر رفتار را با  ، حساسیت تمام بخرج میجنبش
سنجید. اما این قوت، با ضعف بزرگی همراه بود: ارزش وحدت می

شرکت  گرایشها و را جانشین اتحاد« رهبر»وحدت پیروی همه از یک 
گرایشها  گرداند. این شد که چماق وحدت در سانسوردر رهبری می نهاآ

غیر  ،ها. ممنوع کردن عکسو تأمین تفوق قطعی یک گرایش بکار رفت
یک نمونه بکاربردن چماق وحدت بود.   ،عکس خمینی ،یک عکس از

شدند. با سقوط ها نیز سانسور میها و طرحاما با این چماق شخصیت
زاد آزاد از جمله این هدف را داشت که جریان آبحث  ،یم شاهژر

 و رشد برمیزان عدالت و آزادی با آنکه استقاللها را برقرار کند. اندیشه
ها و هم مشترکات گرایشها بودند، هم بلحاظ ابهام در تعریف اجتماعی

دندان این اصول را نپذیرفته بودند، نه این بخاطر این که گرایشها از بن
 جدید معیار سنجش رفتار توسط وجدان اخالقی شد. اصول، که قدرت

 اخالقی ، قوت وجدانکشورهای عرب های همگانیدر جنبش     
، شب)سنجیدن به ارزش اتحاد( کمتر بود. این بود که نپیوستن به جن

، ارتباط در مصر شد.جدان اخالقی با قاطعیت محکوم نمیواز سوی 
با چنان قاطعیتی محکوم نگشت .  یم نیزژجداگانه برقرار کردن با ر

یم با ژبازسای ریم بدون سر امکان برجا ماندن و تصدی ژامری که به ر
 هایاین امر نتیجه نقش ضعیف اندیشه یا اندیشه. را داد سر جدید

های علمی و تاریخی و ابهام در هدفها، بنابراین، ضعف وجدان راهنما
 بود.

بمثابه خط تمیز حق از ناحق، ترازوئی بود که  اجتماعی . عدالت10.4
و رشد  و آزادی رابطه با استقالل ، وقتی هدف تنظیماخالقی وجدان

برد. اما از آنجا که این برداشت از عدالت نو و باید بکار میبود، می
در وجدان  بود، هنوز عامل انقالب بخشی از بیان استقالل و آزادی
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اخالقی و ترازوئی نگشت که این وجدان، بدان، حق را از ناحق تمیز 
باید درجا به عمل در دهد. نتیجه این شد که نسبت به حقوقی که می

ای شد نامعلوم و ضعف ، آیندهآمدند، القید شد. زمان عمل به حقوقمی
به  و اعتیاد وجدان اخالقی عامل بازگشت به تنظیم رابطه با قدرت

 . گشتاطاعت از قدرت 
و تونس و، بیشتر از  ، در جنبشهای مصراخالقی همین ضعف وجدان     

 .شودمشاهده می و سوریه آن، در تحول خونین لیبی
بر  ایران که در انقالب اخالقی ضعف بزرگ وجدان. اما 10.5
ای داشت و ناشی از ضعف مفرط یابی تحول، اثر تعیین کنندهجهت

نیز بود، ضد ارزشها را ارزشها پنداشتن  و وجدان تاریخی وجدان علمی
و  و بدانها پندارها و گفتارها و کردارها را سنجیدن بود. در طول جنبش

و تقدم و « حفظ وحدت»بعد از آن، چشم پوشیدن از حق خود بخاطر 
بر حق و حقیقت و دفع افسد به فاسد و... ارزشهائی  تسلط مصلحت

کرد. این شمرده شدند که وجدان اخالقی بر طبقشان احکام صادر می
شد،  جمهورمردم شدنِ والیت فقیه شد که وقتی قرار بر جانشین والیت

های یژالقید برجا ماند. این امر که ایدئولو وجدان اخالقی جامعه
رایج، همه، قائل بر والیت دارندگانش برمردم کشور بودند، بما 

 ها، در وجدان اخالقی جانشین ارزشها شدند.    گوید چرا ضد ارزشمی
با داشتن همین  اخالقی ، وجداندر جنبشهای کشورهای عرب    

 گرداند.را بسی محتمل می ضعف، وقوع خطر بازسازی استبداد
 

 های علمی و تاریخی: وجدان یهاکاستی.11
ها کاستی ایرانیان در دوران انقالب و وجدان علمی تاریخی وجدان     
 داشت:می

را به انجام  همگانی که ایرانیان در یک قرن سه جنبش. با آن11.1
های دو جنبش پیشین بکار گرفته رساندند، در جنبش سوم، تجربه

وابسته  ها، استبدادبود که، بدان ترین آنها تجربه دو کودتانشدند. مهم
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بازسازی شد. سهل است، در ظاهر، بعنوان جلوگیری از کودتا و در 
های جدید ساخته و بر پایهباطن، برای بازسازی همان استبداد، ستون

پایه موجود استبداد افزوده شدند. )فهرست کامل ستون پایه و ستون
 اب توتالیتاریسمتدابیر برای از میان برداشتن آنها را خواننده در کت

 . ، خواهد یافت(صدرنوشته ابوالحسن بنی
سوم نیز،  . کسانی در دو کودتای پیشین شرکت داشتند، در انقالب11.2

 سان، ضعف وجدانوابسته نقش جستند. بدین در بازسازی استبداد
 رهبری بایسته را نجوید. و هنوز، سبب شد که انقالب ایران تاریخی

 شد که وجدان همگانیباید سبب میمی تاریخی . قوت وجدان11.3
 و آزادی استقالل را بکار بازیافتن  های ایرانیتایرانیان ویژگی

اصول راهنما و هدفهای  گرفت. گرچه دو ویژگی استقالل و آزادیمی
های ایرانیت بودند، اما نه این دو ویژگی و نه دیگر ویژگی ایران انقالب

و رهبری از ناسازگارها  و نیز بدیل داشتن اندیشه راهنمابکار منزه نگاه
پذیر، گرفته نشدند. وجدان تاریخی به این و تحول باز با ایجاد جامعه

ها بسیار ضعیف بود. هرگاه این خواندهها بخصوص نزد درسگیه ویژ
 گشت. ووابسته ناممکن می داشت بازسازی استبدادوجدان قوت می

تر ضعیف ، هنوز از وجدان تاریخیدر انقالب جامعه علمی وجدان     
 بود:

به اندیشه راهنمائی که اسالم بود و اسالمی که راهنمای  . وجدان11.4
های شد و خود انقالب در اسالم بود، بس ضعیف بود. خالء انقالب

که خاطر بود کرد. بدینبسیار در وجدان به این اندیشه را، زور پر می
گر شد، بلکه توجیه فقیه مطلقه گر والیتنه تنها توجیه« اسالم فیضیه»

نیز گشت. برای « کینه به دشمن»و  و بسا تقدیس خشونتبکاربردن زور 
 انقالب را در باره اندیشه راهنمای وجدان علمیهای کاستیکه این

را  مردمان کشورهای مسلمانوجدان علمی  هایوکاستیدریابیم و 
 آورم:ها را میو غفلت همگان از آن های قرآن، فهرست داشتهبشناسیم
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که بیانگر بنیادهای کل هستی آفریده و هر  . اصول راهنمائی قرآن1
های دیگر هستند، پس آیه« الکتابام»که پدیده هستی هستند. بنابراین

و باید به آنها سنجیده شوند. چون چنین  نها هستندآترجمان 
 است. زیرا است، قرآن بالاستفاده گشتهنشده

  ؛استها غفلت شدهانسان و همه دیگر آفریده . از فهم کرامت2
غفلت  و حقوق هر آفریده دیگری و طبیعت انسان . از حقوق3

 ؛استشده
کند، را ایجاب می رابطه حق با حق که برخورداری از حقوق. بنابراین4

از سازماندهی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برپایه رابطه حق 
  ؛استبا حق، غفلت شده

بدان  اخالقی باشد و وجدان« الکتابام». از اخالقی که ترجمان 5
رعایت حقوق دیگران باز غفلت از خویش و  آدمی را از غفلت از حقوق

و سنجیدن حق به شخص بجای شخص  و گرفتار کیش شخصیت داردمی
  ؛است، غفلت شدهکندبه حق می

روش از های فرعونیت و دیگر انواع جباریت و . ازشناسائی ستون پایه6
با رابطه  زیر سلطه –جانشین کردن رابطه  مسلط نها و آمیان برداشتن 

 ؛است، غفلت شدهحق با حق
. در هریک از بعدها سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و قضائی 7

نمای و راه «الکتابام»و دفاعی اصول راهنمائی مقرر است که ترجمان 
هستند. از این اصول نیز غفلت بر حق فروع و عمل  معرفت بر

 ؛استشده
که امور  اند، نه اموری زودگذرموضوع حکم شده . اموری که در قرآن8

است که به استناد مستمر هستند. غفلت از این مهم سبب شده
مداری را قرآن را به کناری نهند و فقه تکلیف« مستحدثات جدید»

 است.  از خود بیگانه در بیان قدرت بسازند که دین
پرده اما شکل نباید مانند. روشن است که امور مستمر بر یک شکل نمی    

عبور از شکل به  نیاز بهشناسائی امر مستمر  محتوی بگردد.غفلت 
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 یابیم کهرا میامکان  این ،شناسائی امر مستمر دارد. به یمنمحتوی 
  ؛یابیمب، و آزادی بمثابه بیان استقالل حکم آن را در قرآن

اما اشکال امور مستمر . امور واقع غیر مستمر روی دادنی هستند. 9
اد صحیح که استخراج حکم هاز اجت ،بنابراین ،هستند. از این واقعیت

 ؛است، نیز غفلت شدهاست  بنابر اصول راهنما و حقوق
باید . از این مهم نیز که هر تکلیفی اگر نخواهیم حکم زور باشد، 10

 که قرآننیز . از این مهم استغفلت شده باشد، عمل به حقی از حقوق
 ؛استاست، غفلت شدهرا از میان برداشته دوگانگی حق و تکلیف

گویای  بد و بدتر و فاسد و افسد و حق و مصلحت . مدارهای بسته11
 زیر سلطه – ها در بند رابطه مسلطثنویت و وسیله زندانی کردن انسان

انواعشان همهبا واجب کردن عمل به حق و دفاع از حق،  قرآنهستند. 
  ؛استاست. از این مهم نیز غفلت شدهکرده را باطل

تعریف  ها در قرآناست، پس باید تبعیض فرآورده قدرت . تبعیض12
است که ها غفلت شدهباشند. نه تنها از تبعیضشده الغاءشده و 

 ؛اندبرقرار گشته تصدیق و بنام دین ی بسیارهاتبعیض
های باال که حاصل رهائی از غفلت و عمران طبیعت . از رشد انسان13

در رشد است،  و بکارگرفتن نیروهای محرکه و بازیافتن خودانگیختگی
از اقتصادی که نیروهای محرکه را در  ،رواز این است.نیز غفلت شده

غفلت  ،اجتماعی است دارد و عامل توحیدمیخدمت انسان نگاه
 است؛شده

روش است، روش چگونه زیستن غفلت  . از این مهم که قرآن14
آموزد، با چگونه مردنی که حاصل چگونه زیستنی که قرآن می .استشده

است، جانشین  در بیان قدرت و آزادی از خود بیگانگی بیان استقالل
نقش محل و بیبی با محل و ایمان قدرت ،رواز این است.شده

 است؛گشته
و پایه برای برقراری  انسان و صلح دو حق از حقوق . از دوستی15

بنابراین، با جامعه،  ها، از سطح شخص با شخص تا سطح جامعهرابطه
 ؛استکه باید بکاربرد، غفلت شده زدائیقواعد خشونتاز 
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ها در انسانکند. اال اینکه ، شجاعت را ایجاب میحقوقمند . زندگی16
اند و این ترسها که ها گشته، گرفتار ترسزیر سلطه – روابط مسلط

کند و روش رهائی از شناسائی می اند را قرآنامرهای واقع مستمر شده
است که قرآن آموزد. غفلت از این مهم، غافالن را بر آن داشتهآنها را می

 ؛بخوانندنیز « نامه خشونت»و « خوف نامه»و « خشیت نامه»را 
 که با هدف جلوگیری از چرکین شدن وجدانعالوه بر این . اما قرآن17

محک این وجدان برای تعیین نوع پندار و ، تقوی را بمثابه اخالقی
آموزد، بمنزله روش میگفتار و کردار و عامل بازدارنده از ارتکاب ناحق 

و عمل به حقوق نیز  بیداری و هوشیاری با هدف غافل نشدن از حقوق
  ؛استآموزد. از این آموزش نیز غفلت شدهمی
 گرترین کارها است، قرآنکه، ویرانرا کشی انسان از انسان . بهره18

ها را از آنها کشی را شناسائی و انسانکند. تمامی انواع بهرهمی عممنو
برقرار  کند تا مگر، با رهاشدن و کردن خود از آنها، توانائیآگاه می

حد است که را بیابند. باوجود این، غفلت بدان کردن رابطه حق با حق
 ؛ها برجایندکشیمان، همه انواع بهرههای مسلاکنون، در جامعههم
مطلوب و  ،است مردود و وقتی حق استساخته . سنت وقتی قدرت19

است و غفلت شده ،مقرر است. از تمیز این دو و تبیین سنت در قرآن
وسیله  ،باشند در دین باید عامل توحیدسنت بمثابه حقوقی که می

موزش مهم قرآن نیز آاست. از این و دشمنی گشته توجیه قدرتمداری
 است؛غفلت شده

رها  ها از روابط قوانکه انسانآآموزد برای فراوان قواعد می ،. قرآن20
های جامعه ،این روابط برقرارکنند و به یمن گردند و رابطه حق با حق

عمران بجوید. این  بیابند. انسان رشد کند و طبیعت ،پذیرباز و رشد
 اند؛قواعد بس مهم نیز به طاق نسیان سپرده شده

 . از تغییر بسیار مهم که تغییر رابطه انسان با بنیادهای اجتماعی21
 کننده و تعیین کننده هدف و بنیادبه ترتیبی که انسان رهبری ،است

و نیز  از منزلت زن ،است. بخصوصهم غفلت شده ،وسیله بگردد
 است؛ و خانواده بمثابه امام و عامل تغییر نیز غفلت شده منزلت مرد
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 فریده مسخر انسان است و این امر توحیدآ. از این واقعیت که هستی 22
برآن و یا خود زبون انگاری  کند و نه سلطهرا ایجاب می انسان و طبیعت

 است؛ نیز غفلت شده ،راو تسلیم شدن بدان
های حق با حق است. رابطه آموزد که زبان آزادیزبانی را می . قرآن23

کردن و رشدکردن نیاز به زبان آزادی دارد.  را عمل به حقوق و زندگی
ها زور ها و جملهمایه کلمهزبانی که شفاف و خالی از اعوجاج است و بن

را جانشین این زبان  نیست. در جهان امروز، همه انسانها زبان قدرت
  ؛اندکرده

 و نقش تعیین کننده آن در ترکیب نیروهای محرکه در قرآن . از ایمان24
ها همچنان است. انسانو بکاربردن ترکیب در رشد غفلت شده با حقوق

توان توان ایمان آورد و بدون ایمان نمیغافلند که به غیر خداوند نمی
نیروهای محرکه را با حقوق ترکیب کرد و بکار برد. زیرا خداوند هستی 

دهد و قدرت یهست معنی م وزندگی است. خدا نیست، قدرت محض
شود. قدرت آورد و ناپایدار است و متعلق ایمان نمیمرگ و ویرانی می

کند هست ترکیب نیروهای محرکه با حقوق را ناممکن و با زور ممکن می
  ؛کندتحمیل می و روش چگونه مردن را بر انسان و طبیعت

که گزیند. برای اینخود را خود بر می اصل راهنمای . عقل25
، بنابراین، خالقیت خود را از و آزادی ، یعنی استقاللخودانگیختگی

را اصل  نگردد، بر او است که موازنه عدمی دست ندهد و بنده قدرت
این اصل و نیز انواع ثنویت و تثلیث را که،  راهنمای خود کند. قرآن

آموزد. غفلت از موازنه عدمی، هستند، می اصول راهنمای قدرتمداری
ها را برده قدرت گردانده و به خدمت ، عقول انسانبمثابه اصل راهنما

 و است.گر درآوردهانواع روشهای ویرانتوجیه 
ن را در گرو آکند و استقرار پیشنهاد می شهری که قرآن . آرمان26

خویش از طریق  دهی مشارکت همگان در رهبری جامعهسازمان
از استقرار بساط خالفت  ،(داند )جمهوری شورائیها میشوری
 بدست فراموشی سپرده شد.  ،سوبدین
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است، هم ما را از بزرگی تر شدناین فهرست که هنوز درخور کامل     
گرداند کند و هم ما را از  بزرگی خالئی آگاه میغفلت خویش آگاه می

بدین بزرگی  گریکه ابعاد ویراناست. از اینپرکرده که آن را قدرت
 اند، چرا باید در شگفت شد؟شده

 
پذیر و شکل و تحول باز نسبت به نظام اجتماعی علمی . اما وجدان11.5

مدار است و رشد علمی وفنی و این یا آن وقتی حقوق و محتوای دولت
، بس ضعیف بود. نوع ترکیب این دو با دیگر نیروهای محرکه

بود و آن بخش از رهبری که  هرچند دروغ -« کس برنامه نداردهیچ»
از ها رها بود برنامه نیز داشت و در طول چند سال، از پیش از غفلت

 –را به بحث همگانی نیز گذاشت های اول انقالب، آنتا ماه انقالب
 بود. معهگویای شدت ضعف وجدان علمی جا

 
 با وطن در بند ابهام و اغتشاش: . رابطه شهروند حقوقمند12
است و غفلت از این  انسان که حقی از حقوقبا آن ،رابطه با وطن       

و هم از حقوق  و هم از حقوق ملی هم غفلت از حقوق شهروندی ،حق
 ،است و هم از حقوق طبیعت جهانی بمثابه عضوی از جامعه ایران

 :گرفتار ابهام و اغتشاش و گسست بود
بود که خود  . تقدم مرام از دینی و غیر دینی بر وطن بعد از انقالب12.1

 :وطنی پیش از انقالب شناخته بودندهای بیشکار کرد. سه گرایشآرا 
 ،ای گری. افزون بر این سه گرایشگری و تودهفراماسونری و بهائی

را بعنوان اصل  گرایشهائی هم بودند که استقالل ،نهاآنفوذ پذیرفته از 
« مقدم است آزادی»و هدف حذف کرده بودند. گرایشی با  راهنما

زحمت  ،را مجاز گردانده بود و گرایش دیگری خارجی تعامل با قدرت
 زادی بر استقالل را نیز بخود نداده بود. آمقدم شمردن 

 ،برای تصرف دولت و خیز برداشتن مالتاریا یم شاهژاما با سقوط ر      
اسالم  ،مهم نیست بود و نبود ایران»امر جدیدی روی نمود و آن شعار 
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شعار  ،یم صدام به ایرانژو یا در جریان تجاوز قوای ر« مهم است
گویای  ،«پیروز بگردد صدراست که بنینصف ایران برود بهتر از آن»

ها پدید با وطن بود. این تمایل دین کم بخشی از بنیادگسست دست
حقی بود که همگان  ،ایران بمثابه وطن ،آمدند اگر رابطه با وطننمی

 ،داشتند. افزون براینبدان وجدانی شفاف می
 ،هاوابسته پهلوی متأثر از مرام استبداد ،. برای بخشی از جامعه12.2

یم ژرفت. گرچه در رگمان می« نآتمامیت ارضی »وطن زمین و 
به  هائی از ایراندر شمال )واگذاری قسمت ،تمامیت ارضی ،هاپهلوی

(  و بسا در غرب کشور روسها( و در جنوب )واگذارکردن بحرین
و واگذاری  اما دو کودتا ،بود( نقض شدهبا عراق 1975)بنابرقرارداد 

نقض حق بروطن  ،منابع ثروت کشور به شرکتهای متعلق به غرب مسلط
اگر  ،حاکمان امروز ،در حقیقتشود. شمرده نشد و هنوز نیز شمرده نمی

اینک در  ،است« موزانه عدمی اساس دین»داشتند که هم به یاد می
 .کردندها پیروی نمیاز مرام پهلوی ،سیاست خارجی

بود که بازگو « نه شرقی و نه غربی» ،ایران که شعار انقالبنآبا      
با  ،اما از روزهای آخر انقالب ببعد ،را کند موازنه عدمیمی

خواندن و ادامه « تر از انقالب اولانقالب دوم بزرگ»را  گروگانگیری
 وزیر دفاع انگلستان در حکومت ،لن کالرکآدادن به جنگی که به قول 

و دستیاران او پیرو مرام  خمینی ،در سود انگلستان و غرب بود ،تاچر
در سیاست خارجی  ها شدند و موازنه وجودی را اصل راهنماپهلوی

 داشتند. سوز نگاههای حیات ملیگرداندند و کشور را در بحران
از جمله  ،وطن ممکن نبود اگر استقالل وطن این تجاوز به استقالل     

 :گرفترا نیز دربر می ملی منابع ملی و نیز حقوق
 ،ایرانیان به معنای و حق حاکمیت ملی جمهور مردم . والیت12.3
 این مردم و  عدم مشارکت کشورهای دیگر در حاکمیت ملی الف.

 ،استقرار روابط با کشورهای دیگر بر وفق اصل موازنه عدمی ب.
و رعایت حقوق ملی کشورهای دیگر و نیز حقوق  ملی حقوق ،بنابراین

ترجمان حق  ،و حقوق طبیعت جهانی بمثابه عضو جامعه ایران
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ایران بر وطن خویش است. بر این حق و حقوق منبعث از  شهروندان
های سیاسی غیر وابسته نیز شفاف وجود نداشت و تمایل وجدان ،آن

 داشتند.درک مغشوشی می ،نسبت به آن
وطن » :گسست دیگری هم افزوده بود ،. براین ابهام و اغتشاش12.4
بمثابه  ی نبود و بر ایرانگر جدائی طلبهای توجیههرگاه مرام«. قومی
که در نآجای به ،داشتندشفافی می همه اقوام بانی ایران وجدان ،وطن

 زادیآو  بر اصول استقالل مدارحقوق کوشش برای استقرار دولت
کردند. وابسته نمی خود را وسیله توجیه بازسازی استبداد ،شرکت کنند

 ،در نتیجه
تنباکو تا  از جمله از جنبش ،در طول تاریخ ،های ایرانی. جنبش14.5

 ،را بمثابه هدف زادیآو  اند که استقاللن بودهآبر ،ایران انقالب
مندی پیوند داری را با حقوقخواستند وطنکنند. می جانشین قدرت

قدرت هدف » ،هم از روزهای پیش از سقوط شاه ،دهند. باوجود این
را هدف خویش  مرام گرایشهائی شد که تصرف دولت« استمبارزه

 با زور را روش گرداندند. کردند و بکار بردن ترکیب نیروهای محرکه
 

 گذارد:ای که تغییر خود را به آینده باز می. تغییر دهنده13
به ابتکار مردمش انجام گرفت و این مردم  ایران انقالب     

کنم تا تغییر می»از اصل  ،بدان سازمان دادند. بنابراین خودانگیخته
از تغییر » ،یم شاهژبا سقوط ر ،کرد. باوجود اینپیروی می« تغییر بدهم

ن شد. آجانشین « کردن ناتوانم و تغییر دهنده باید تا تغییرم دهد
باوران که مردم را از تغییرکردن ناتوان و نیازمند تغییر  های قدرتمرام

بر عقول حاکم  ،بودند در تقالی تصرف دولت ،دانستند ودهنده می
خویش و  بر توانائی ضعف وجدان گشتند. دلیل این از خودبیگانگی

به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت  برتفاوت این دو نظر و قوت اعتیاد
 :بود
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خویش و  نیازمند شناسائی حقوق ،کنم تا تغییر بدهم. تغییر می13.1
و  نیاز از وجود پیدا کردن قدرتبی ،بنابراین ،عمل به این حقوق

جای به روابط حق با حق بسپارند  است. باید که روابط قوانآ» تصدی»
تغییر کردن و تغییر دادن را بازیابند. ضعف  توانائی تا که شهروندان

از سوی  وردن زور برای تصرف دولتآبه حقوق از سوئی و در کار وجدان
دهم کنم و تغییر میمانع از وجدان همگان بر معنای تغییر می ،دیگر

 ،شد. در نتیجه
. از تغییر کردن ناتوانم و نیز مردم نادانند و توانا به تغییر خود 13.2

بر اکثریت بزرگ شد « نخبه اقلیت» از عوامل تحمیل استبداد ،نیستند
 ،آن روز آورد. در ایرانرا فراهم می فقیه مطلقه و زمینه استقرار والیت

 ،«استبداد صالح»و دستیاران او نبودند که در پی استقرار  تنها خمینی
تمایل طراح رهبری برخوردار از والیت  ،بودند والیت فقیه ،بنابراین

و « پرولتاریا دیکتاتوری»واحد و چپ جانبدار  مطلق و حزب
های هنگ و حتی لیبرالآرهبری حزب پیشها طرفدار التقاطی

طرفدار  ،هواخواه پیروی مردم از نخبه عالم و کاردان و کارفرما
 های مطلوب خویش بودند. والیت

گر بیان اما بدیل ،بودندوردهآ خود روی به انقالب که مردم ایراننآبا     
 ،رومردم به تغییر کردن و تغییر دادن را قوت نبخشیدند. از این توانائی

گرایشهای باال رقیب یکدیگر شدند و مردم ایران  ،بهنگام بنای دولت
 با معنویات سر و کار دارند و به بندگی قدرت بدین گمان که روحانیان

حامی آنها  ،ها هستندشوند که مصدقیآیند و حامی بدیلی میدر نمی
هستند. در  فقیه مطلقه که اینان درکار استقرار والیتنآشدند غافل از 

 ،حقیقت
تا بخواهی گویا  ،هستبود و « هالیبرال». این سخن که ورد زبان 13.3
دانستند چه خواهند اما نمیدانستند چه چیز را نمیمردم می» :است

 گویا است. زیرا «. خواهندچیز را می
روی دهد و تا پیروزی ادامه بیابد  ممکن نیست جنبشی همگانی الف.

 ،خواهد. بنابرایننداند چه می همگانی آنکه وجدانبی
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ها بودند که با اصل تغییر خواهند هماندانستند چه میآنها که نمی ب.
از تغییر ناتوانی و بگذار »کن تا تغییر دهی مخالف و جانبدار اصل 

این  ،با گفتن این جمله ،گاهآگاه یا ناخودآبودند.  ،«تغییرت دهند
 ،خواهنددانستند چه میم نمیمرد :کنندکردند و میسخن را بازگو می

است که شناختند. راستی اینیعنی تغییردهنده مطلوب خویش را نمی
گشتن  مندخواهند اما کار را با شهروند حقوقدانستند چه میمردم می

کنم را غاز نکردند. چه عواملی مانع از آن شدند که مردم تغییر میآ
ها که بر شمرده شدند و بر شمرده شوم اندریابند؟ کاستیمی حقوقمند

 کنند. گاه میآشوند، ما را از پاسخ می
موقت و  و حکومت موقت )مجموعه خمینی هرگاه قرار بود دولت    

 ،باشد« تغییرکن تا تغییردهی»و قوه قضائی( مجری اصل  شورای انقالب
جدید که با اجرای برنامه  های استبدادپایهکار را نه با ایجاد ستون

 از حقوق و برخوردار شمردن و گرداندن جمهور مردم زادیآو  استقالل
 کرد. و تغییر ساختار دستگاه اداری و نظامی آغاز می شهروندی

 
 ،قبض با بسط ،به حقیقت مصلحت ،اعتمادی با اعتماد. رویاروئی بی14

 :با ناتوانائی توانائی
بمثابه  ،مدنی دهد که جامعهوقتی روی می همگانی . جنبش14.1

را نآحد که کند. بدانسلب اعتماد می  جبار از دولت ،جمهور مردم
که سلب اعتماد تا داند. اال اینریشه هر جنایت و خیانت و فسادی می

دهد. اما اعتماد به جنبش روی نمی ،با اعتمادکردن همراه نشود وقتی
و عامل شدن به حقوق و بازشناسی  خود نیازمند شناسائی حقوق

ها است. هرگاه جمهور مردم های خود و بکارگرفتن این توانائیتوانائی
های و فضل بر حقوق عارف و عامل نگردند و مجموعه استعدادها

 ،شوند. ناگزیراعتماد میناگزیر به خود نیز بی ،خویش را بکار نگیرند
کنند. کاستی خالء را با اعتماد کردن به یک شخص یا یک گروه پر می

یا  ،یک گروه ،اعتمادی به خود و اعتماد به یک شخصبس زیانمند بی
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این کاستی را داشت. اعتماد کامل به  ایران است و انقالب یک بنیاد
ناشناخته  ،بنابراین ،زموده بودنآنا :دوکاستی در برداشت ،خمینی

 ،و دیگری میان حق یا قدرتمداری بودن ضعف و قوت او بگاه انتخاب
بلحاظ حق یا  ،گرفتندترکیب کسانی که در رهبری جنبش قرار می

گر شدند وقتی طرح قدرتمداری. این دو کاستی بس مرگبار و ویران
های قدرتمداری برخوردار از ستون پایه« مطلق رهبر صاحب والیت»

 به اجرا گذاشته شد.
باید می ،بمثابه رکن ،مدنی جامعه :استدرس تجربه این ،سانبدین    

اعتماد به نفس پیداکند و  ،هاگشتن و بکارگرفتن توانائی از راه حقوقمند
 ناطق باشد. زموده و اندیشه راهنمایآبدیلی را بباالند که در حقوقمداری 

 های قدرتحق و حقیقت را با محل و مصلحت همگانی . جنبش14.2
 – ایران گانه راهنمای انقالبکند. اصول بیستمحل میفرموده را بی

همه  –اصل را بیان کرد و عفو همگانی را بیان نکرد  19 ولو خمینی
از موانعی که  هستند. جنبش همگانی با عبور جمهور مردم حقوق

 ،نیست چون روسها در کمین هستند ها )جنبش مصلحتمصلحت
گوید اگر الزم باشد صدهزار تن را انقالب مصلحت نیست چون شاه می

یم او ژانقالب مصلحت نیست چون دنیا پشت سر شاه و ر ،کشیممی
تجزیه شود و...(  جنبش مصلحت نیست چون ممکن است ایران ،است

های مصلحت میسر شد. هرگاه قرار بود مردم ایران به مصلحت ،بودند
 ،داد. باوجود اینجنبش همگانی روی نمی ،سنجان اعتناء کنند

 :داشتها میکاستی ،های قدرت فرمودهرهاشدن از بند مصلحت
پذیر بودند. نه فعال که فعل ،در قبال رهبری جنبش جمهور مردم ●

سخنانی  از راه مصلحت ،در فرانسه :توانست بگویدنمی خمینی ،وگرنه
 نها را بگویم؛آبینم که خالف ام و حاال مصلحت را در این میرا گفته

این واقعیت که مصلحتی که در بیرون حق سنجیده و جانشین حق  ●
شناخته  بر جمهور مردم ،سنجد و فسادگستر استمی شود را قدرتمی

 های مانع جنبشمردمی که از مصلحت ،نبود. بنابراین
سنجیدند هائی که زمامداران جدید میبه مصلحت ،بودندعبورکرده
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 مصلحت ،هاگرترین مصلحتکردند. مرگبارترین و ویرانتمکین می
 نشد؟ ادامه جنگ

سنج است و  هر شهروند یک دستگاه  مصلحت این واقعیت که عقل ●
شد مانع از آن می در طول جنبش ،مصلحت اندیش یکدیگرند شهروندان

ها و ها و دادهکه رهبری کنندگان شناسائی شوند و جریان آزاد اندیشه
وحدت حفظ »کرد برقرارگردد. چراکه مصلحت ایجاب می ،هااطالع

 و...« شود
ها ها رفع شوند و هدفشدند که ابهامها نه تنها مانع از آن میمصلحت ●

افزودند. بلکه ابهام بر ابهام می ،و روشها از شفافیت برخورداربگردند
و اصول شد در پاریس مغتنم شمرده نمی هرگاه فرصت حضور خمینی

جاری  ،خطاب به جهانیان ،از زبان او ،ایران راهنمای انقالب
 گشت.انقالبی در تاریکی می ،انقالب ایران ،شدندنمی

دادن بود و در سطح . در سطح جهان انقباضی در حال روی14.3
ها سبب شدند که کاستییک بسط و یک قبض شد. اال این انقالب ،کشور

 :که بسط جای به قبض بسپارد
دوران انبساط را به  ،امریکائی و روسی دو ابر قدرت ،در سطح جهان ●

چه به امپراطوری شدند. در آنپایان برده و وارد دوران انقباض می
انقباض به  ،ده سال نگذشته ،ایران از انقالب ،شودمربوط می روسیه

انقباض درجریان  ،شودمربوط می انحالل انجامید. و در آنچه با امریکا
در ممانعت  ،دو ابر قدرت ،روآورد. از ایناست و دارد انحطاط ببار می

 نتوانستند کاری انجام دهند.  ،از انقالب ایران
از مداخله  نا آگاهی واقعیتی که ناتوانی دو ابر قدرت ،باوجود این     

 ،مغتنم نشمردن و آزادی بود و فرصت را برای اجرای برنامه استقالل
 است که رهبری قدرتمداربود. راستی این کاستی مهم دوران انقالب

حاضر نبود  ،برای بازسازی استبداد بخاطر نیاز به قدرت خارجی
 ببیند و بپذیرد؛ ،سان که بودواقعیت را آن

گرفتار فراگرد انقباض بود. قلمرو حکمروائی را  یم شاهژر ،در ایران ●
فرستاده  ،که خود او به پونیاتوفسکیداد. چنانبطور مداوم از دست می
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من دیگر در کاخ محل  :گفته بود رئیس جمهوری فرانسه ،یسکاردستنژ
 اقامت خود نیز فرمانروائی ندارم. 

موقت مانع از آن شدند که  های متصدیان دولتهای طرزفکرکاستی    
 از قدرت ساالریو دیوان فرصتی برای تغییر ساختار ارتش ،این قبض

قطعی و  تلقی شود و استقرار دولت حقوقمدار ،محور محور به حقوق
 لت فعل قدرت ناممکن بگردد. وآبازسازی دولت 

 جبار نه تنها خود را از قلمرو دولت بمثابه جمهور مردم مدنی جامعه ●
 ،شدندیم خارج میژبلکه با فراگرفتن قلمروهائی که از مهار ر ،رها کرد

 ،صاحب اختیار خود شد. باوجود این ،کشور برای نخستین بار در تاریخ
دوام ببخشد. با  ،هااز راه ایجاد شوری ،آورد خودنتوانست به دست

دفاتر همکاریهای مردم  ،جمهوریکه در نخستین انتخابات ریاست آن
 ،تشکیل شدند. این تجربه که بطور خودانگیخته ،با رئیس جمهوری

مسلم  ،ورده ابتکار مردم کشور بودآفر ،همگانی همچون تجربه جنبش
توانستند در روستا و شهر کرد که پیش از سقوط شاه نیز مردم کشور می

ها را تشکیل دهند و خویشتن را این شوری ،و شهرستان و استان و کشور
کنند و رابطه دولت با ملت  بسا شورائی گیرنده دموکراسیرکن تصمیم

رابطه تابعیت دولت از ملت بگردانند. اما چون  ،را بطور برگشت ناپذیر
و دستیاران او که طرح پنهانی رهبر برخوردار  خمینی ،بموقع عمل نشد

با استفاده از فشار بیرونی  ،کردندمطلق را اجرا می از والیت
یم ژکه ر به ایران های اقتصادی + تجاوز عراق+ تحریم )گروگانگیری

نه تنها قلمروها را از جامعه  ،سال طوالنی کرد( 8خمینی او را بمدت 
 را قلمرو دولت جبار کردند.نآمدنی ستاندند که خود 

خود را بمثابه مردمی  ،همگانی در جریان جنبش ،. مردم ایران14.4
 ،یمی ناتوان کشف کردند. باوجود اینژرا بمنزله ر یم پهلویژتوانا و ر

سبب شد که یافته خود را از یادببرند و به خود ناتوان انگاری  ،دو کاستی
 :بازگردند

 :تصور شد ،با زور ترکیب نیروهای محرکه ،جادر این ،قدرت توانائی ●
مد تا آسه هزار ساله سلطنت چربید! کوشش بعمل  زور ملت بر زور بنیاد
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 ،دریابند که قدرت ضعف و ناتوانی است و دو طرف رابطه جمهور مردم
های خود را از یاد ببرند خویش و نیز استعدادهای و فضل باید حقوقمی

که توانائی ویژگی حق بایکدیگر قرار گیرند. حال آن تا در رابطه قوا
هنگ فعال شوند و انسان آهم ،و فضلها است و چون استعدادها

نیروهای محرکه  ،را عمل به حقوق کند شناس زندگیو حقوق حقوقمند
 برد. این انسان را توانا گویند. جنبشکند و بکار میرا با حقوق تألیف می

شد زیرا این مردم گل را بر گلوله  ترجمان توانائی مردم ایران همگانی
پیروز کردند. این پیروزی است که گویای توانائی شگرف مردم در 

 جنبش است. 
مردم را  ،وردندآهای سیاسی در کارخشونتی که تمایل ،باوجود این     

با زور  خویش غافل و بتدریج که ترکیب نیروهای محرکه از توانائی
توانائی از یادرفت و احساس ناتوانی  ،کاربرد همه جائی پیداکرد

 ،بازگشت. این کاستی وخامت بار شد وقتی
( انگاشتند و تشکیل خود )= قدرت را تبلور توانائی خمینی ●

القای ترس و یأس های های قدرت را نشان توانائی و نه وسیلهپایهستون
بدست آید و خمینی تجسم  گمان بردند. تا نتیجه ابتال ،و ناتوانی به خود

سی و پنج میلیون بگویند  :یعنی یکی در برابر همه بگردد و بگوید ،زور
حاال  ،شد و همهم او نماد قدرت ملت تصور می ،گویم نهبله من می

تجسم قدرت با مردمی گرفتار  ،بارترسیدند. اینمردم از او می ،دیگر
انگاری رویارو شد و ویرانی بر ویرانی و مرگ بر مرگ عارضه خود ناتوان

 .است حال و روز ایرانافزود و این
  
 در ابهام: انقالب شهرها و آرمان شهر . آرمان15 

 ، بازگفتند:انقالب شهر های آرمانهای باال، خود را در کاستیکاستی    
پذیرکردن نظام ها، با هدف باز و تحول. آنها که تغییر ساخت15.1

 دانستند، آرمانضرور می و عمران طبیعت ، را برای رشد انساناجتماعی
پیشنهادی در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را  شهر
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در پیشین  همگانی پیشنهاد کردند. آنها با توجه به شکست دو جنبش
های دولت استبدادی را نیز پایه، ستونمدارحقوق استقرار دولت

های دولت پایهشناسائی و تدابیر الزم برای جانشین کردن آنها با ستون
 کردند. مدار را نیز پیشنهاد میحقوق

کند، بعنوان الگو و راهنمای تشریحش می شهری که قرآن آرمان    
ها در شوری را که، فرآورده مشارکت  شهروندان« شورائی دموکراسی»

 شد، نیز شناسائی کردند. باوجوداین، بازگشت به جنگبایست میمی
ی عرضه شهرهای گوناگونآرمانرا از یاد برد و  شهررمانآن آ هاتقدم

 :کردندپیشنهاد می ن استبدادآشدند که جانبداران این و 
زیاد بود: شاه برود ولو ابنگفته در نوفل لوشاتو که خمینی. با آن15.2

شهری را وسیله توجیه گفتار و کردار خود کند.  بیاید، ناگزیر بود آرمان
کند اما  و فرانسه را سوئیس خواهد ایرانمی صدربنی»که قول او بر این

او  ، بدان معنی بود که آرمان شهر«کردند مردم بخاطر اسالم انقالب
بود. بنای این « احکام اسالم»با اجرای « مکتبی جامعه»ایجاد 

دانست. با آنکه بهنگام می فقیه مطلقه را درگرو والیت شهرآرمان
تدریج را جز اجرای قوانین اسالم ندانسته بود، بهآن تدریس والیت فقیه

با زور( معتادتر  )= ترکیب نیروهای محرکه که به بکار بردن قدرت
را هم از محتوائی که داشتند خالی و جای خالی آنها  شد، احکام دینمی

میان تهی کرد و با والیت مطلقه فقیه میگرهای قدرت پر را با توجیه
را از چشم مردم کشور و مردمان کشورهای دیگر جهان  کردن دین

گوید چرا درکارآوردن قدرت بنای پوشاند. وضعیت امروز ایران، میمی
کند. او ندانست که قدرت ویران هرگونه آرمان شهری را ناممکن می

در  ای که تاریخآورد نه آرمان شهر. از تجربهکند و ویرانه پدید میمی
دهد بکنار، از شان را توضیح میپندآموزترین گذارد و قرآنار میاختی

و  و نازیسم ها و استالینیسمپهلوی های دوران معاصر، استبدادتجربه
فاشیسم و... نیز پند نیاموخت. تازه آن استبدادها رشد و ترقی و تجدد 

 بودند.را هدف کرده
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پی برده باشند که استداد ویرانه جانشین او و دستیارانش اگر هم      
، حاضر به رهاکردن خویش از بندگی سازدنمی شهررمانآسازد و می

 نیستند. قدرت
، یکی نزدیک و دیگری دور، بود. چپ آن روز ایران شهر . آرمان15.3

ای و های روسی یا چینی و یا رومانینزدیک، بنابر گرایش، یکی از جامعه
ای که، در آن، طبقهبی ای و یا کوبائی بود. دور، جامعهیا آلبانی

آهنگ طبقه پیش حزب»کردند. رسالت می های جامع  زندگیانسان
مأمور بنای جامعه کمونیستی بود.  پرولتاریا استقرار دیکتاتوری« کارگر

طبقه را جامعه بیها به این آرمان شهر، لعاب اسالمی داده و آنالتقاطی
دیکتاتوری،  دانستند کهنمیها یک از گرایشخواندند. هیچتوحیدی می

. قدرتی که کندرا جانشین می بنابر ماهیت، هدفی سازگار با قدرت
گر ور و ویرانآخود هدف خویش است و مرگ ،انگارنداش میوسیله
شهرهای نزدیک را . حاضر نیز نبودند واقعیت الگوها، یا آرماناست

های رژیم دانستند کهو نمییابی آنها را مشاهده کنند. ببینند و جهت
 آیند.    شوند و از پای در میقربانی دیکتاتوری می کمونیست

 شهر به آرمان ، مردم ایرانانتخابات ریاست جمهوری که در. باآن15.4
پذیر رأی دادند، اما و تحول باز پیشنهادی نامزد جانبداران جامعه

شهرها که در های سیاسی با طرز فکر و آرمانرا گرایش بازسازی دولت
سازان، جانبداران جامعه  ساختند. و در جماعت دولتسر داشتند می

 بودند. پذیر در اقلیتباز و تحول
 در شمار شرکت کنندگان در بازسازی دولت انواع گرایشهای لیبرال    

را نیز گرایشی از آنها ایجاد  به نام دین های استبدادبودند. ستون پایه
بازار آزاد و رشد با همان تعریف که غرب آن روز از آن  کرد. اقتصاد

لیبرالی که  کرد، مشترک همه گرایشها بود. باوجود این، جامعهمی
در  دانستند، یکسان نبود. نقش دینخویش می شهرآرمان هالیبرال

 کرد. دولت و جامعه، آنها را از یکدیگر متمایز می
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بمثابه محک  ،را که در فصل سوم مطالعه کردیم . هرگاه عامل ایمان16
ها و فعاالن سیاسی و و در گروه ن در رهبری انقالبآفقدان  ،بکاربردیم

 :شودآشکار می کامالً ،مدنی نیز در جامعه
بخصوص بعد از  ،در رهبری انقالب های ایمان. فقدان ویژگی16.1

همگان  ،اکنون نیزگشت. همتر میروز به روز عیان ،یم شاهژسقوط ر
 ،شاه تا امروزیم ژنها را از روز سقوط رآتوانند پندار و گفتار و کردار می

های ایمان بسنجند تا که مطمئن شوند نبود ایمان چه با محک ویژگی
 است.ایران آورده و طبیعت برسر انقالب و اسالم و مردم ایران

کند هرگاه پای خاطر نشان می به پیامبر ،جای جای ،که قرآننآبا      
اسالم برجا  ،مندها سست بگردداستقامت او و اندک شمار ایمان

ها گویای این واقعیت است که که تجربه همه انقالببا آن ،ماندنمی
شود پیروز می انقالب ،رهبری کنندگان سست نگردد هرگاه ایمان

 و دیگری انقالب فرانسه یکی انقالب امریکا ،)مقایسه دو انقالب
 های سیاسیکه اگر رهبران سازمانبا آن ،نه ،بایکدیگر( وگرنه

در برابر نازیها  ،با ایمانی استوار و متحد ،باورمندان به دموکراسی
 گریویران و اروپا و بسا جهان گرفتار چنان جنگ آلمان ،ایستادندمی

را  قدرت ،خواندندکسانی که خود را باورمند به اسالم می ،شدنمی
ستیز گشتند و در حق  برگزیدند و دو رو و دوگو شدند و ایمان و حقوق

مندان از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. هیچ حقی از حقوق را ایمان
 ایرانی نشناختند.  برای انسان ایرانی و جامعه

نها که به اسالم باور نداشتند و خود را جانبدار آ. اما در 16.2
یافت نشد. « انقالبی ایمان»از  ،نیز ،خواندندمی« مترقی یژایدئولو»

میسر  و توانا به جلوگیری از بازسازی استبداد آای کاروگرنه تشکیل جبهه
 ،است آوردن قدرتکه هدف مبارزه بدستگشت. قول لنین بر اینمی

 های سیاسیصحیح نبود. اما همین ناصحیح نیز نیک فهم نشد و سازمان
تا که  روش کردند و مجوز ساختند برای مالتاریا خشونت« چپ»
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رویارو شد با « خشونت مقدس» :را تقدیس کندخشونت را روش و آن
 «!قهر انقالبی»

جدید  بیانگر ایمان ،گل بر گلوله پیروز شد ،نآدر  ،. انقالبی که16.3
مروج این ایمان و استقالل و  زادیآو  بود. اسالم بمثابه بیان استقالل

خواند که ها را فرا میبود. بخصوص انسان انسان و دیگر حقوق زادیآ
چه دینی و خواه سیاسی را نه  ،خود خویشتن را رهبری کنند و بنیادها

الگوی ایمان جدید  مدنی جامعه ،ارباب که وسیله بشناسند. باوجود این
بازگشت و ندانست که به اعتیاد « رهبر»به اطاعت از  نگشت و به اعتیاد

 گردد.است که باز می از اوامر و نواهی قدرت
 

 ،زیرسلطه – های رابطه مسلطرا با پویائی . هرگاه وضعیت امروز ایران17
 شویم کهناگزیر از این تصدیق می ،محک بزنیم

 همگانی گویای سرباززدن ایرانیان از مرگ و جنبش پویائی انقالب     
 و رشد بر میزان عدالت زادیآو  در استقالل نها برای ادامه حیات ملیآ

مدن از آبرای بیرون  زادیآبرنامه استقالل و  ،بود. باوجوداین اجتماعی
 نتوانست بعمل درآید. چرا؟ زیرا زیر سلطه – روابط مسلط

 ،یک فرد مطلقه لت فعل والیتآ پنهانی بازسازی دولت. برنامه 17.1
اجرا کردنی نبود. این واقعیت که  ،زیر سلطه – جز در روابط مسلط

دولت »متصدیان  ،از استقالل زادیآناپذیری باوجود پذیرش جدائی
زادی بر استقالل را کوک کردند و این واقعیت که آساز تقدم « انقالب

واقعیت  ،تبلیغ شد ،نآنه نقض اصل استقالل که عمل به  گیریگروگان
لت فعل والیت آکرد که برنامه بنای دولت شکار میآپنهانی را باید 

 ،ها و کارنامه رئیس جمهوریها و سخنرانیبود. نوشته مطلقه خمینی
« هانخبه» ،هشدارهای مداوم به خطر بزرگ بودند. باوجود این

برجاماندند و  زیر سلطه –نخواستند خطر را ببینند. روابط مسلط 
فعل والیت مطلقه را جبری  لتآن بازسازی دولت آهای پویائی

 گرداندند.
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تمامی  ،سوبدین 60و از کودتای خرداد  . در دوران شاه17.2
زیر  – های رابطه مسلطئی پویائیآکار ،های رشد که اجرا شدندبرنامه
به  را بیشتر و ابعاد ویرانی در درون و اندازه گریز نیروهای محرکه سلطه

 –بود که رابطه مسلط  در ایران ،تر کردند. باوجود اینبیرون را بزرگ
پیشنهاد شد. دریغ  ،شناسائی و برنامه خارج شدن از این رابطه زیر سلطه

که روز حاضر به خواندن آن نیز نشدند. طرفه ایننآکه کاربدستان 
را بخواند. در بتواند آن برنامه درشت نویسی شده بود تا که خمینی

ما برنامه داریم و  :گفت را خوانده باشد. در نوفل لوشاتوباید آن ،نجف
کس برنامه هیچ :گفت بهنگام کودتا ،اشاره کرد. اما هم او صدربه بنی

گفت نکرد و به خود نیز نگفت آشکاری که می ندارد! باکی هم از دروغ
اعالن کرده و  ،پیشاروی جهانیان ،اصل را که در نوفل لوشاتو نوزده

 گفته بود برنامه عمل داریم. 
نها که آجز  :گفتاو کاستی مهمی را باز می دروغ ،باوجود این     

شناختند و اصول بیست گانه را می زیر سلطه – های رابطه مسلطپویائی
را اندیشیده و تدوین کرده بودند و برنامه عمل در چهار بعد سیاسی و 

ن آبقیه نه به  ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را تدارک کرده بودند
ها اصول گرویدند و نه به برنامه عمل اندیشیدند. پایه و مایه همه کاستی

هنوز نیز از این کاستی رنج  ت.ایراناین کاستی اس ،که بر شمرده شدند
اند که در برد. چراکه هنوز اکثریت بزرگ درس خوانده نپذیرفتهمی

 مطلقه درخدمت والیت جز دولت ،زیر سلطه –محدوده رابطه مسلط 
اصالح ممکن  ،شاه و فقیه بنابرکردنی نیست و در محدوده این دولت

 نیست و افساد ممکن است. 
 

دهد نشان می ،تر بگرددتواند کاملها که هنوز میفهرست کاستی     
غاز تحول آ میسر شد و چرا این سخن که انقالب چرا بازسازی استبداد

 ،در حقیقتراست شد.  ،در مورد انقالب ایران ،پایان آن نیست است و
باید به ثمر رساند. رهاکردن ها است که میانقالب را از راه رفع کاستی

گذارد و هم نها را برجا میآبلکه هم  ،بردها را از میان نمیکاستی ،تجربه
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چراکه خرابی ایستا نیست و پویا است. یعنی برخود گرداند. بیشتر می
خطا  ،رهاکردن تجربه و در اندیشه انقالبی دیگر شدن ،افزاید. و نیزمی

در طول یک قرن  همگانی سان که تجربه سه جنبشاست. زیرا همان
ماند. های جنبش پیشین برجا میدر جنبش بعدی کاستی ،کندمعلوم می

ها به نتیجه نرسیده بود و در از راه رفع کاستی ،تجربه اول ،در حقیقت
 .ها تشدید نیز شده بودندکاستی ،جنبش بعدی

گویای  ،دیرپا های داخلی استبداداز میان برخاستن پایه ،حالبا این     
اند. هرچند رها نشده اما یکسره ،اندا گرچه تکرار شدههنند که تجربهآ

ها را در درون و برون مرزها در ویران شدن پایه نقش تغییر روابط قوا
های ها فرآوردههمین تغییر و ویران شدن پایه ،نباید نادیده گرفت

 اند. بوده های همگانیجنبش
بر  ،گرددکار دانسته میشوند و راهها شناسائی میاینک که کاستی    

ایرانیان است که عیب رها کردن تجربه در نیمه راه را از خود بزدایند و 
 در رشد بر میزان عدالت حقوقمند شهروندان ،هااز راه رفع کاستی

 پذیر بگردند. و تحول باز در جامعه اجتماعی
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 حاصل سخن
 

های تکه پایه در  های مشترک دولتویژگی :فصل اول  
 :انقالبلحظه وقوع 
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ستون که هائی را یافتند های تک پایه دیگر ویژگییمژو ر یم شاهژر   
شکنندگی کردند. این شد که  ،بنابراین ،تضادهاگرفتار را هاشان پایه

 برضد خویش یافتند. همگانی خود نقش اول را در برانگیختن جنبش
 ها هستند:های تعیین کننده اینویژگی

 

شود، بیگانه می ملی یم تک پایه، در همان حال که نسبت به جامعهژر .1
، از دست را تعادل خود را با قدرتهای خارجیداشتن برقرار نگاه توانائی

 :دهدمی
از حمایت  به مرحله انقباض و ناتوانی امریکا بر ورود دو ابر قدرت     

یم با قربانی کردن شخص شاه ژو ناکامیش در حفظ ر یم شاهژمؤثر از ر
در پیش  در جنبش ای که اینک امریکا و اروپا در کشورهای عرب)رویه
و سرانجام ناتوانیش از عملی کردن « بختیارراه حل »اند( یا گرفته

نیز یم شاه را ژغرب با ر ، مخالفت افکار عمومیو روحانیت اتحاد ارتش
یم شاه، در ژباید افزود. این مخالفت، حمایت دولتهای غرب را از رمی

 .کامل بودیم ژن رآ گرداند. انزوای ، بسیار مشکلدوران انقالب
غربی حاضر نشد شاه را  ، هیچ دولتیمژبهنگام سقوط ر حد که،بدان

 به کشور خود راه دهد.
قابل مشاهده بود. در  و تونس دوران جنبش همین واقعیت در مصر     

 علییم بنژ، نخست به حمایت از رمورد تونس، وزیر خارجه فرانسه
های ک از دولتیفرانسه زود تغییر رویه داد. هیچ برخاست. اما حکومت

سابق( و خواه «  شوروی)»و ابرقدرت  ، چه در موقعیت مسلطتک پایه
و مصر و تونس( نتوانستند برجا بمانند. از  )ایران در موقعیت زیرسلطه

عوامل مهم، یکی مشکل شدن برقرار کردن تعادل با دولتهای خارجی 
دولتهای  و شتنددر دورانی است که این دولتها موقعیت پیشین را ندا

یمهای تک پایه ژتوانا به برقرار کردن تعادل دراز مدت با ر بیگانه
 ،تک پایه به جامعه شوم که فشار دولتور میآبار دیگر یادیک .نبودند

 ،از میان برود ،متکی به فشار بیگانه بر کشور است. هرگاه فشار از بیرون
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زمان جنبش  ،گردد. زماندولت از وارد کردن فشار به مردم ناتوان می
 شود.می
 

، رابطه یکسانی و بسا تمامی اقتصاد ، از لحاظ بودجهدولتهای تک پایه .2
 اند:های خود نداشتهبا جامعه

 

 کرد و جامعهرا تصدی می نزدیک به تمام اقتصاد« شوروی» دولت     
خود، از فعالیت اقتصادی  وابسته به دولت بود. دولت شاه، در بودجه

شد و این جامعه بود که، بطور روز افزون، به فعالیت جامعه مستقل می
ابطه نیز همین ر گشت. دولت قذافیاقتصادی دولت وابسته می
و تونس، در  یمهای مصرژداشت. اما ر اقتصادی را با جامعه لیبی

، به فعالیت اقتصادی کردندحال که از اقتصاد خارجی ارتزاق میهمان
 های خود، کم و بیش وابسته بودند.جامعه

، به به بخش دولتی اقتصاد جامعه وابستگی گوید کهتجربه می      
شود. یمثباتی آن نیز عامل بی بخشدثبات و دوام نمی دولتهای تک پایه
زیر  – در رابطه مسلط :نهدثباتی را نیز در اختیار میتجربه دالیل بی

مدام بزرگ  دولت شوند که بودجهسبب می ،ها این رابطهپویائی ،سلطه
دولت از  ،بلعند. در نتیجههای جاری بودجه را بشود و هزینه

شود. حجم نقدینه بزرگ و تورم رو به افزایش گذاری ناتوان میسرمایه
و رانت  گذارد. اقتصاد مصرفرو به افزایش می کاریبی ،شودمزمن می

  افزاید. موجهای مهاجرتبر فقر می بر نابرابری و فقر نابرابری ،محور
گسلد. برغم فرار های جامعه میانگیزد. بند از بند ساخترا بر می

تواند نیروهای محرکه فرار نکرده را دولت نه می ،نیروهای محرکه
نیروها برضدش فعال این ،نها را کند. در نتیجهآبکارگیرد و نه حذف 

 ،ترتیبشوند. بدینمی
 

 :شودناپذیر میشکست اجتناب .3
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به  رساندن ایران»شاه در  وطبقه بی در بنای جامعه« شوروی» دولت    
 ند.سفید، شکست خورد انقالب از راه« دروازه تمدن بزرگ

تدارک نشد. دولتهای  هم« دیالکتیک شاهنشاهی بر بنیاد یژایدئولو»
 لنینیسم – ، مارکسیسمخالی شدند. در روسیه های خودعرب نیز از مرام

از محتوی خالی بلعیده شد و این ایسم نیز  نخست توسط استالینیسم
داد که از چشم اکثریت بسیار بزرگی از انقالب  شد. امرمهمی روی

شدند،  این  دولتها، وقتی از مرام خالی میکنندگان نیز پنهان ماند: 
نها آ سلطهگشتند که، به آنها، جان و توان و نیازمند اندیشه راهنمائی می

 . را توجیه کندجامعه  ملی بر 
 یژولودئیم را از ایژر ، ممکن بود یک کودتای نظامیدر مورد ایران    

 چپ برخوردار کند. سلطنت شاه و بسا سلطنت حذف شود اما دولت
گویند شاه از آن می برجا بماند. سندهای سفارت امریکا دیکتاتوری

را در ، ارتش بر ضد جنبش است که بکار انداختن ارتشترسیدهمی
موقعیت حذف خود او قرار دهد. اما تصدی دولت توسط ارتش، خالء 

اقدام کنندگان ی ژکرد. در آن زمان، این ایدئولورا پر نمی ایدئولوژی
 انقالب باشد. اندیشه راهنمای« اسالمی»توانست چپ و یا می به کودتا

 و رشد بر میزان عدالت و آزادی اسالم بمثابه بیان استقالل ،ایران
بود. هرگاه ارتشیان این بیان را اندیشه راهنمای خود  اجتماعی

، گرباچف گشتند. در روسیهکردند، الجرم تابع رهبری انقالب میمی
یمهای ژپر کند. ممکن نبود و نشد. ر اندیشه راهنمااز یم را ژکوشید ر

 عرب این زحمت را نیز به خود ندادند.
هائی ها، آن اندیشه یا اندیشهمهم این که، در همه این جامعهامر      

، زمینه دیرین داشتند. امر مهم ها شدند که در جامعهراهنمای جنبش
از آن یمهای در معرض سرنگونی نتوانستند این اندیشه را ژدیگر این که ر

 .خود کنند و بکار ادامه حیات برند
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 :عامل فروپاشی از درون دو و حذف یکی از دوتقسیم به . ساز و کار 4
 

 تک پایه، یمهای دیکتاتوریژ، بنابراین همه رگی قدرته ویژ     
است. هر اندازه تمایل به بوده سازوکارِ تقسیم به دو و حذف یکی از دو

این در درون هسته  ،سرانجامپرکارتر.  سازوکاربیشتر، این  مستوتالیتاری
حذف  ،است که سازوکار تقیسم به دو و حذف یکی از دومرکزی

گرفتار  پایهدولتهای تک ،کند. در این مرحلهپذیرها را ناگزیر میحذف
 :شوندیکی از سه وضعیت می

پذیر هسته مرکزی و جانشین کردن آنها با . حذف اعضای حذف4.1
گیرد. بدیهی است که خطر افراد تازه نفس ممکن است و انجام می

کردند تا حذف نشوند و بسا تغییر نها که حذف میآحذف شدن رأس و 
های سلطنتی با اتخاذ این روش از کند. سلسلهیم را قطعی میژر

نیز  روسیه« اتحاد جماهیر شوری»یم ژر ،صرمدند. در دوران معاآپادر
 سان از میان برخاست. و این
های در نزاع بر سر . رسیدن به وضعیت فلج به ترتیبی که طرف4.2

 شوند. میزان آمادگی جمهور مردمبه حذف یکدیگر توانا نمی قدرت
 کند. ودر وضعیت فلج را تعیین می عمر دولت ،برای جنبش

 ،. وضعیت سازش در هسته. این وضعیت گویای دورانی است که4.3
داند و یکسره هنوز خود را صاحب رسالت می پایهتک دولت ،درآن

بر دولت شدید نیست. این وضعیت  است و فشار جامعهنباخته ایمان
 برد.دولت را به تحلیل می درازمدت نیست. چراکه قدرت

دیگر  پایههای تکدولتدر لحظه سقوط،  ،شود کهچنین می    
استعدادهائی را که بتوانند از سقوط نجاتشان دهند، ندارند. در برابر، 

 شوند.فعال می در خدمت انقالب یِاستعدادها
 

 :و برزگ شدن کسر بودجه های دولتسنگینی هزینه. 5
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(، و روسیه و لیبی )در مورد ایران برغم افزایش درآمدهای نفت     
را بزرگ و کشور را  کسر بودجه ،قدرتمداریهای بزرگ شدن هزینه

نیازمند قرضه خارجی  یم شورویژر کند.های خارجی میگرفتار قرضه
 ،میلیارد دالر قرضه از غرب بستاند 30توانست شد و هرگاه گرباچف می

 هستند که بقای قدرتهائی ها چون هزینهاین هزینهماند. بسا برکار می
که  یک از دولتهای تک پایهستند. هیچیکند، قابل تعدیل نایجابشان می

بر  زیادت مصرفدر حقیقت، نشدند. توانا سقوط کردند، به این کار 
های هزینهاست که . اینکندقانونی است که قدرت از آن پیروی می تولید
ند. در نتیجه، وشمیزان، بیشتر از درآمد، بزرگ می دریم، ژر حفظِ
و این  گرددمی بیش از آنچه تصور شود ویرانگر نیروهای محرکه دولت

را اجتناب ناپذیر  و انقالباندازد میحیات ملت را به خطر  ،ویرانگری
 کند.می
 

،  عامل بند از بند در موقعیت زیر سلطه دولتهای تک پایه .6
حال، اغتشاش های شدید فرهنگی و های اقتصادی و در همانگسستگی

 گردند:هویتی می
 

 و تونس کمتر، این نقش را در اقتصاد یمهای مصرژبیشتر و ر یم شاهژر     
در موقع مسلط )در  اند. اقتصاد شورویکشورهای خود بازی کرده

آهنگ مانع رشد هم دولت حوزه امپراطوری( بود. باوجود این،
، و وجود فضای بسته بیان بخشهای اقتصادی بود. فقدان آزادی

 ساز فرهنگ دانگیختگییا خو زادیآو  روسی را از استقالل شهروندان
، مانع از تحول بیان دین و سانسور دین . سرکوب بنیادکردغافل می
مشکلی  همچنان این امر، ،یم روسیهژباوجود سقوط رگشت. دینی می

 در روسیه است.  بر سر راه پیشرفت دموکراسی
و  بازسازی پیوندها، در بیرون  لدگستک پایه پیوندها را می دولت      

شدنی  همگانی و از راه شرکت در جنبش دولت، در سطح جامعه
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، از کندمیبازی  ها. این عامل که نقش تعیین کننده در انقالبگرددمی
 است. هدید جامعه شناسان مخفی نماند

قسمت مطالعات شهری مؤسسه مطالعات و تحقیقات  ،در مورد ایران    
را مطالعه  مدنی نها توسط جامعهآگسست پیوندها و بازسازی  ،اجتماعی

 پل وییکارهای گروه تحقیق که ) یافتند.و این مطالعه انتشار می
کسانی نبودند  یم شاهژاما در ر (.ن بودآفرانسوی نیز عضو  جامعه شناس

 ها را بدهند و تدبیر بجویند.که به خود زحمت خواندن این تحقیق
 

 :و تالشی فرهنگ نابرابری پویائی .7
 

در بعد اقتصادی، دینامیک صدور ثروتها و ورود کاالها و خدمات، در     
از  ایرانیان در برخورداریبعد فرهنگی، محدودتر شدن روز افزون 

، بنابر این از ابتکار و ابداع و خلق، جریان غربی شدن و آزادی استقالل
های تحت این پدیده در جامعهند. گردافرهنگ شدن میرا روند بی

سان، دولتهای بدینبود و هست.  تک پایه قابل مشاهده دولت استبداد
 ( و خواه در موقعیت زیر سلطه)روسیه چه در موقعیت مسلط تک پایه

و تونس و...( خود بیانگر فرهنگی نبودند، عامل  و مصر )ایران
خود  هایجامعه متالشی کننده فرهنگ ،نآبیشتر از  ،کردن فرهنگبی

 با وجود ابتال یمها، جامعهژرو است که در بیرون این رنیز بودند. از این
کند و بیان ایجاد می های همبستگی، فضا برای آزادیگسست رشته به

 شوند، فرهنگ سازدر این فضا، بمقداری که انسانها خود انگیخته می
  ورند.آمی و روی به جنبش گردندمی
 

و انحطاط دولت  ، نماد قدرتپایهتک دولت در نظر ملت، مقام اولِ  .8
 گردد:و ملت، می
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ریب نارضائی مردم از دولت ض شوند وخودکامه می مأموران دولت      
و  ، خصومت مردم با نماد قدرتساندهند. بدینرا مرتب افزایش می

نامیده « رهبر»و یا « رئیس»مأموران دولت )که مأموران شاه یا 
گرداند. در آنچه به مأموران دولت ند(، آشتی را ناممکن میوشمی

و اینک در ایران  دوران پهلوی و در ایران شود، در روسیهمربوط می
، کمتر، از ، بیشتر و  در کشورهای عربفقیه مطلقه یم والیتژتحت ر

اند. باوجود این، هر مأمور، نمایندگی کرده« رئیس»قدرت مطلق 
رو است است. از اینبمثابه نماد زورگوئی و فساد بوده« رئیس»یادآور، 

. در هدف قراردادن رأس خطا دهندکه جنبشها رأس را هدف قرار می
 ،در صورت غفلتد. شغافل هم نباید قدرت  اراز ساخت کنند. امانمی

ن باید بپردازند ی است که مردم بابت آی، بهابازسازی دولت قدرتمدار
 پردازند. میو 
 

 :یمژمردان و اعتباریابی مخالفان راعتباری دولتپویائی بی .9
 

 شود، به تدریج که زمان آبستن انقالبمربوط می در آنچه به ایران   
جستند، بلکه سیاسی اعتباری روز افزون می شد، نه تنها زندانیانمی

 شدند.تلقی می یم شاهژمحکومان عادی دستگاه قضائی نیز، قربانیان ر
اگر قتلی و یا  ،جبار اعتمادی نزدیک به مطلق به دولتبخاطر بی

گرفت و به شاه و داد، رنگ و بوی سیاسی به خود میروی می یجنایت
شد. جنایتهای بزرگ )آتش زدن سینما رکس یم او نسبت داده میژر

یم شاه دانستند. این ژآنها را کار ر آبادان( روی دادند و جمهور مردم
یم تک ژاعتمادی به دستگاه قضائی و نسبت دادن هر جنایتی با ربی

یمهای تک پایه مشاهده ژپایه، امر واقعی است که در کشورهای دارای ر
و اسد از دید جمهور  و قذافی و مبارک علی. بنشودو می استشده

هیچ حقی برای انسان  بودن بهگستری و قائل نمردم، نمادهای ستم
 نها ارزش بود و هست.آو مخالفت با  نداهشد
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غفلت  ،باید بپروراند مدنی از بدیلی که جامعه ،اغلب ،باوجود این     
کار را از راه خویش بگردد و این شود. هرگاه جامعه مدنی خود بدیلمی

از موفقیت کامل برخوردار  انقالب ،انجام دهد بکاربردن حقوق
 شود و فرهنگاین کار انجام نمی ،هابخاطر وجود کاستی ،شود. امامی

شود که بدیلی توانا به گیرد. بسا مینیز قوام نمی زادیآو  استقالل
  شود.  نیز پرورده نمی و دیگر بنیادها مدیریت تغییر ساختار دولت

 

ها شوند و در کالف سردرگم مسئلهمسئله ساز می های تک پایهدولت .10
 :شوندگرفتار می

 

مرداد  28شاه از آغاز مشکل بود. زیرا با شرکت در کودتای  کار دولت     
ایرانیان قرار گرفته بود. توجیه نخست  ، او در برابر نهضت ملی1332

 روسیه را از رفتن به زیر سلطه قیام ملی است و ایران این بود که کودتا
یم اصالحات از درون ژاست. اما این توجیه کارساز نشد. ررهانیده

 زیر سلطه – در روابط مسلط زیرا نه .امینی( را نیز تحمل نکرد )حکومت
 اررفت و نه ساختخود می شاه زیر بار محدود شدن قدرت ممکن بود و نه

یم ژشد که به ر ایوسیلهسفید  داد. انقالبیم اصالحش را اجازه میژر
 پذیر انگاشتنفعلاما «. بسوی هدف رهبری کند»داد ملت را امکان می

 دربندرا مسئله ساز یم ژ، همراه شد و ردین مردم، با خصومت با بنیاد
چنان شد که دیگر نه  .گرفتار کرد ،شدندها که برهم افزوده میمسئله

هدفی را متحقق بگرداند و نه نآتوانست هدفی معین کند و یم میژر
 کردنیتحقق سنجیدنی و مبیرون از قدرت شاه و تمرکز قدرت در شاه، 

ای غیر از شاه را از هر وسیله ،فزوده شدندها که برهم ا. انبوه مسئلهبود
شاه از تغییر رابطه خصومت مردم با شاه  شد کهمحروم کرد. این ،زور

انقالب شاه و »مردم باشاه )عنوان دیگر انقالب سفید،  به رابطه دوستی
 بود( ناتوان شد. « مردم
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 یا فرآورده انقالب ، در آغاز،عرب و کشورهای روسیه یمهایژاما ر    
، «یمهای دست نشانده و فاسدژر»از قیام بر ضد  بودند )روسیه( و یا
« ناسیونالیسم عرب»، نماد یم مصرژند. ره بودجستبرآمده و مشروعیت 

بود. قذافی  فرانسه یم تونس فرآورده مبارزه با استعمارژبشمار بود و ر
دولتهای »برضد  های با مرام بعث، از رهگذر کودتایمژبود و ر پیرو ناصر

، در یم شاهژاستقرار جسته بودند. بنابراین، برخالف ر« دست نشانده
و  زیرسلطه – در روابط مسلطبحکم ماندن آغاز، کارشان آسان بود. اما 

ها بر هم افزوده شدند و سر مسئله ساز شدند و مسئله ،استبداد طبیعت
از مرام خالی شد و  یم شورویژرشدند:  همانند یم شاهژبا ر ،انجام

شدند. این فراگرد،  تهی« بعثیسم»و « ناصریسم»یمهای عرب از ژر
همان فراگرد جدائی از مردم و قرار گرفتن در برابر مردم و خارجی شدن 

.  بود و هست، خارجی تعادل با قدرت کردنبرقرار ناگزیر شدن ازو 
عرب دو جهت ورهای روسیه و کش یمهای ژیم شاه و رژقرار، ربدین

« انقالب سفید»مخالف با یکدیگر در پیش گرفتند: اولی از راه 
خواست به مردم نزدیک شود، غافل از این که طبیعت استبداد و تن می

ایرانیان، همان انقالب را عامل ضدیت بیشتر  شهروندی ندادن به حقوق
یمهای عرب در آغاز محبوب مردم بودند. اما ژ. رکندمیمردم با خود 

و شهروندی و حقوق  انسانانکار حقوق از مرام خالی و از بتدریج که 
 ،شدندپر می جهانی و حقوق کشور خود بمثابه عضو جامعه حقوق ملی

 گشتند. مردم ضد آنها می
 

گرفتن واحد تشکیل دادند اما از ریشه حزب همه دولتهای تک پایه .11
 های خود جلوگیری کردند:آنها در جامعه

 

حزب  ،خود جز حزب ،در پی تصرف دولت ،هابلشویک ،در روسیه     
، حزب واحد رستاخیر غیر از در ایراندیگری را بر جا نگذاشتند. 

مأموریت اولش که آسودن خاطر شاه از مزاحم، بود، مأموریت دومی 
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بود. اما این  داشت و آن دستیار دولت شاه شدن در مهار جامعهنیز می
دولت و  ساخته قدرت ازیر .توانست از عهده مأموریت برآیدحزب نمی

ای برای اختیار از دید کسانی که توسط شاه مأمور رهبریش بودند، وسیله
بر دولت بود. بنابراین، هم مزاحمتش برای شاه از دو شاه انحصاری 

در برابر مردم، قرار  شد و هم بیرون از مردم،حزب پیشین بیشتر می
 گرفت. دست و پای دولت را نیز بهنگام برخاستن امواج جنبشمی
 گرفت و گرفت.می
، در تونس و در بهار عرب ،و سپس نخست در روسیه ،پس از ایران     

 .ندموقعیت و وضعیت را یافتهای واحد دولتی، همین ، حزبمصر
باید به عمل در ای که میدر طرح محرمانه ،بعد از انقالب در ایران     
شد. حزب جمهوری اسالمی واحد نیز صاحب نقش می حزب ،آمدمی

و مجلس  هم تشکیل شد. اما پس از تصدی انتخابات مجلس خبرگان
 ،و رئیس جمهوری منتخب مردم برضد تجربه مردم ساالری اول و کودتا

شد و به  خمینی« روحانی»مزاحم دستیاران  ،بتدریج ،1360در خرداد 
سپاه نقش حزب واحد  ،نها و دستور خمینی منحل شد. اینکآپیشنهاد 

همان است که  ،کندیم پیدا میژدارد. سرنوشتی که رمسلط را برعهده
 یمهای تک پایه پیداکردند. ژدیگر ر

 

و  خدمت استقالل قرارگرفتن در  توانند ازنمی دولتهای تک پایه .12
 کسب کنند: ، مشروعیتآزادی

 

در  خارجی یمش، به قدرتژنقشی که شاه و ر مدآپی، در مورد ایران     
و  داد، به ضرورت، دو حق استقالل، میخودو خارجی  سیاست داخلی

. شاه بسیار کوشید شتگاصیل از غیر آن، می بدیلتمیز  محکِ آزادی
توانست برنامه زیرا نمی .نقش شاه مستقل را بازی کند، اما ممکن نشد

)متکی کردنش به  کردن دولتاستقالل اقتصادی و نیز برنامه ملی
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نافی موجودیتش بمثابه شاه مستبد  احاکمیت ملت( را اجرا کند. زیر
 . شدمی
 او کمی پیش از مرگ، ،ناصرنامه  زندگیبنابر یمهای عرب: ژاما ر     

را برقرار نکنیم،  خطاب به همکارانش گفته بود: اگر دموکراسی
 سرانجام دست نشانده قدرتهای جهانی خواهیم شد.

و جانشینانش هشدار او را ناشنیده گرفتند. میان متکی کردن  او مرد     
کردن رویه استبدادو ثبات بخشیدن بدان و  به حاکمیت ملی دولت
 در محدوده روابط مسلط تعادل برقرار کردن با قدرتهای خارجیبمدد 

، روش دوم را در پیش گرفتند. و یافتند سرانجامی را که زیرسلطه –
 یافتند.

بشمار  از موضع و موقع مسلط برخوردار و یکی از دو ابر قدرت روسیه    
های بمثابه قدرت ،با غرب و چین« شوروی» بود. اما تعادلی که دولت

 ،طلبید و این هزینهای بسیار سنگین میهزینه ،کردبرقرار می ،رقیب
یکی از عوامل شکستن کمرش شد. کمر دولتی را شکست که از موضع 

 روسیه بود. شهروندان زادیآروسیه و استقالل و  مسلط ناقض استقالل
 

پدیدآید، دائمی  بدیلیپندارند هرگاه نگذارند یمهای تک پایه میژر .13
 شوند:می

 

توانست را نمی هانا ممکن بود. زیرا هم مصدقی˝ تقریبا یم شاهژکار ر    
شده بود. نخست  دینی در جنگ یکسره از میان بردارد و هم با بنیاد

صوری را جانشین دموکراسی  دموکراسی، کوشید با ایجاد دو حزب
یکی مأموریت  ،دو حزبی که بفرموده او تشکیل شدند از :واقعی کند

 نقشدیگری کند و  حکومت  صاحب اکثریت آراء ،بعنوان  ،داشت
خواستار  . گمان او این بود که بدیلکندمخالف را بازی  اقلیتِ

بود که این دو حزب را  شود. الگوی او ترکیهمحل میدموکراسی بی
 مد. آپدید در ترکیه نیز بدیل ،داشت. باوجود اینمی
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 ،واقعی از سوئی و بازی دو حزب او بر این گمان بود که سرکوب بدیل     
را  بدیل ،از سوی دیگر، یکی در نقش اکثریت و دیگری در نقش اقلیت

او را ابد  دولترا در آینده نیز ناممکن و نآدارد و پیدایش از میان بر می
، نگران شد که مبادا این دو حزب با گذشت زمانند. انگردمدت می

هر دو را منحل و حزب نقش بگردانند. دولت را قبضه کنند و او را بی
 را تشکیل داد.  رستاخیر

 و عراق و بیشتر از آنها در سوریه تونس و مصر و روسیه در کشورهای     
بود.  ، کار اول دولتبدیل، جلوگیری از پیدایش (دوران صدام)

، بدیلیمها، از جمله، بخاطر فقدان ژر رأسوضعیت بعد از سقوط 
دهد بازسازی دولت توضیح می ،بدیلتر بخواهی، ضعف زیاد دقیق

های دیگر نیز گویای کاستی ،فقدان بدیل ،استبدادی را. در حقیقت
آغاز تحول باشد و نه  شوند که انقالبها سبب میهست و این کاستی

 پایان آن. 
 

وقتی  ،اما شوندمی یمهای دیکتاتوریژتحقیر و ترس عامل دوام ر .14
 :کندترس خانه عوض می ،عوامل پیدا شدند

 

به  1332مرداد  28شود، از کودتای مربوط می یم شاهژدر آنچه به ر     
شدند. در سالهای پایانی  یمش مظهر تحقیر مردم ایرانژبعد، شاه و ر

داد. باوجود از دست نمینمائی یم، شاه هیچ فرصتی را برای بزرگژر
ایرانی  این، همچنان نماد تحقیر ایران و ایرانی بشمار بود. جامعه

 ، تحقیرش کند. حضور خیل بزرگحقارت مجسمپذیرفت که نمی
و حضور مستشاران امریکائی و اسرائیلی در  مستشاران نظامی امریکا

کرد )کیسینجر وزیر خارجه یم شاه امضاء میژو قراردادها که ر ساواک
بود: به ایران سفر کردم و یک دفتر سفید امضاء گرفتم برای وقت گفته

کاال به ایران( و خریدهای نظامی و دالر میلیارد  40صدور معادل 
های غرب و پر از فرآورده های شاهنشاهیو جشن و... ماجرای بحرین
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، از دید مردم، گزارشگر تسلیم محض او در های ایرانخالی از ساخته
یم روا ژحامی، امریکا، بودند. عصیان بر تحقیری که ر برابر قدرت

را نماد آن  شاهکه مردم  گرانپیشاروی سلطه حقارت دولتدید و می
 شد. همگانی دانستند، از عوامل جنبشمی
توانا  ،دادرا تشکیل می یم روسیهژجبرباوری که اساس فکرراهنمای ر    

توانا است.  فرد ناتوان است و حزب :کرددانستن انسان را ناممکن می
هنگ طبقه آنادان و ناتوان و تحت رهبری حزب پیش جمهور مردم

متضمن  ،نهاآانگاری کارگر باید باشند. رفتار با مردم برپایه ناتوان
 روسی جامعه شهروندان حقوقمند روسی بود. جامعه تحقیر شهروندان

یم از درون ژیم نیز نبود. این شد که رژبشمار نبود. این جامعه حامی ر
انگاشتن سازمان و ناتوان و نادان پنداری  توانائی فرو ریخت. اسطوره

 اخذ کردند. در مصر های بعث از استالینیسمجمهور مردم را حزب
خود عصیان بر ضد  یم ناصرژبنابر ناتوان انگاری مردم نبود. ر ،ناصری

 ،باردیگر ،و شکست نظامی ادامه استبداد ،تحقیر عرب بود. باوجود این
 بازگرداند.  بیماری مسری عقده خودکمتربینی را به کشورهای عرب

طلبد و بگاه عقده خودناتوان انگاری درمان می ،در تمامی کشورها     
برخاستن تحقیر   تحقیر نیروی محرکه ،درمان و خود توانا یافتن

 گردد.   می شدگان به جنبش
  

های روابط شبکه ،پایهدر درون دولتهای تک ،قدرت . بنابر طبیعت15
 :آیندشخصی قدرت پدید می

 

مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از دو از سوئی و  ،در حقیقت    
های روابط ایجاد شبکه ،از سوی دیگر ها بر محور رابطه قوابندیگروه

ها وجود ها در همه جامعهکند. این شبکهرا ناگزیر می شخصی قدرت
 :جبار هستند پایهدارند. اما بخصوص شاخص دولتهای تک
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های هر هائی از ویژگیکار را با ایجاد برگه دان با برگه . استالین15.1
ایجاد شبکه روابط  به یمن ،آغاز کرد و ،یک کاربدستان حزبی و دولتی

 حاکم کرد.  را بر امپراطوری روسیه فراگیر استبداد ،شخصی قدرت
دارای  ،خانواده 25 ،1357 از مشروطیت تا انقالب ،. در ایران15.2

را از آن  های اول دولتمقام ،بشکل تارعنکبوت روابط شخصی قدرت
قدرت کانونی  خانواده پهلوی ،با سقوط سلسله قاجار ،بودندخود کرده

های تارعنکبوتی شبکه ،نیز 1357در شبکه شد. در ایران بعد از انقالب 
کشور مسلط  روابط شخصی قدرت تشکیل شده و بردولت و اقتصاد

 اند. گشته
های روابط شخصی نیز شبکه و عراق و تونس و سوریه . در مصر15.3

ها بر دولتها و شکل گرفتند. تسلط این شبکه در درون دولت قدرت
اقتصادهای کشورها را حفظ قدرت از راه جذب و حذف نیروهای 

شکار آها وقتی های پیوند این شبکهکند. سستی رشتهناگزیر می محرکه
را جذب  تواند نیروهای محرکهدیگر نه می پایهشود که دولت تکمی

های تواند آنها را حذف کند. در جامعهکند و به خدمت گیرد و نه می
از آنجا که بکارافتادن نیروهای محرکه  ،بیشتر باز دارای نظام اجتماعی

 ،کندمحل میقدرت را بی ،بنابراین ،را بازترنظام آن ،در جامعه
 داریرا ادامه حیات سرمایه کردن نیروهای محرکه از چرخه تولیدخارج

داری در حذف و جذب خاطر است نظام سرمایهکند. بدینضرور می
به خود  های دیگری که تاریخیک از نظامبا هیچ ،نیروهای محرکه

 کهقابل مقایسه نیست. توضیح این ،استدیده
 

شوند و در روابط با زور ترکیب می نیروهای محرکه ،. مداری که در آن16
 :استمدار بسته ،روندبکار می قوا
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محل و روابط حقق با حقق بامحل بی روابط قوا ،در مدار باز    
شوند و نه با زور که با حق ترکیب می نیروهای محرکه ،شوند. لذامی

 کنند. را بازهم بازتر می نظام اجتماعی ،افتند. بکار که افتادندبکار می
جبار   پایهِهای تکهای اجتماعی دارای دولتنظام ،قراربدین    

خاطر است که وجود نیروهای اند. بدینهای اجتماعی بیشتر بستهنظام
 :کنندناپذیر میرا اجتناب جذب و حذف ناشده انقالب محرکه

افزایش یافت و جوان شد.  جمعیت ایران ،پسر . در دوران پهلوی16.1
از جذب و حذف نیروی  یم شاهژگسستند و ر  ساختارهای جامعه

درآمدهای  ،حالناتوان گشت. در همان ،بود ای که نسل جوانمحرکه
 یم شاه از بکارانداختن آن بمثابه نیروی محرکهژافزایش یافتند اما ر نفت

ناتوان شد. جذب و حذف این نیروی محرکه جز از راه هرچه بیشتر کردن 
میسر نبود. خورد و بردها از اندازه گشت و شاه ناگزیر شد  ،خورد و برد

دانست که زد. اما او باید میتش نخواهیم آبگوید ما دیگر پولهای نفت را 
جز از راه  جذب و حذف نیروهای محرکه ،نیست باز وقتی نظام اجتماعی

های خاطر است که فساد ذاتی تمامی نظامشود. بدینفساد ممکن نمی
اجتماعی است که ممانعت از عمل نیروهای محرکه درجهت باز و 

 کند.جذب و حذف نیروهای محرکه را ایجاب می ،نهاآپذیرکردن تحول
ریب آنها شدند. تخمی نیز تخریب ،از جمله نفت ،نیروهای محرکه دیگر

کرد. را برای همگان ملموس می خطر ته کشیدن ذخایر نفت و گاز
ن چه خواهیم آشود بعد از نفت تمام می :که شاه سابق نیز گفتچنان

 کرد؟ 
نها در آبه قصد بکارافتادن  جذب نیروهای محرکه ،. در روسیه16.2

یم ژبسیاری را به این باور رسانده بود که ر ،روسیهابرقدرت شدن 
از آن  که بنابر قانونی که قدرتابدمدت است. غافل از این شوروی

 ،باشد و گرنه ( باید بیشتر از تولید)= تخریب مصرف ،کندپیروی می
که نآبا  پایهتک خاطر بود که دولتریزد. بدینهرم قدرت فرو می

خرجش بر  ،بردستاند و بکار میها را مینیروهای محرکه زیرسلطه
برهم افزودند. در  های بودجهدخلش فزونی گرفت و کسری
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یافت و دولت از بکارگرفتن جمعیت جمعیت افزایش می ،حالهمان
 شد. ساختار اقتصادتر میناتوان ،جوان و برآوردن نیازهای جامعه

بکارگرفتن نیروهای محرکه را نداشت. این شد که  روسیه نیز توانائی
 ورند.آزنگهای تغییر را به صدا در کارنیروهای محرکه بی

های از یمژناتوانی ر ،نیز ،و عراق در کشورهای شمال افریقا و سوریه     
خبرگذار تغییر بود. سوریه  ،پیشاپیش ،جذب و حذف نیروهای محرکه

 ،بعث بود در تصرف حزب دولت ،نهاآدر ،و عراق دو کشوری که
هدف  ،هستند. پیش از آنها نمایشگاه حذف نیروهای محرکه از راه جنگ

حذف نیروهای  ،از ادامه دادن به جنگ ،ایران پایهاول دولت تک
 محرکه بود. 

ما را از واقعیت  ،است واقعیتی که جذب و حذف نیروهای محرکه      
است.  بمثابه نیروی محرکه زادیآو  کند که بیان استقاللدیگری آگاه می

آنکه را تغییر دهد بی پایهتک دهد دولتامکان می این بیان به جامعه
گل  ،ایران که در انقالبکشور گرفتار عرصه مرگ و ویرانی بگردد. چنان

 ،گویدنیز به ما می برگلوله پیروز شد. اما تجربه انقالب ایران
مانع از بازسازی  ،بدون بدیلی که بدان مؤمن باشد استقالل و آزادیبیان

 شود.نمی بزرگ شدن ابعاد تخریب ،درنتیجه ،و دولت جبار
 

سازند زیرا بکارافتادن ترکیب نیروهای  بحران پایه. دولتهای تک17
 :با زور بحران و بحران ساز است محرکه

 

 ،را به خود دیده و از آن پس 1933 داریسرمایه از نسلی که بحران     
ها و سرانجام بحران بزرگ دهه اول هزاره سوم شاهد رشته بحران

دانند که نها میآاند. اما آیا همه هنوز شماری زنده ،استبوده ،میالدی
ها پدید بحران است و بحران ،بنفسه ،زیادت تقاضا بر عرضه و بعکس

جذب نظام  بر توانائی داند زیادت نیروهای محرکهآورد؟ آیا میمی
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داند که سازد؟ و آیا میها میبحران است و بحران ،بنفسه ،اجتماعی
 کند؟ را ناگزیر می حذف کردن نیروهای محرکه بحران جنگ

 خاطر که حیاتشان در گرو تخریبجبار بدین پایهِدولتهای تک     
سازند ها که میساز هستند. هم مسئله بحران ،است نیروهای محرکه
سازند. بحران می ،ورند و هم در درون و بیرون مرزهاآبحرانند و بحران

 :در جهان امروز بنگریم
سازد که بدان می بحران لیبرال داری. غرب گرفتار سرمایه17.1

جنگی که غرب در آن  ،نهند. اما در جهانهای اقتصادی نام میبحران
 نیز نیست.  ،شرکت نداشته باشد

های دولت های تحت سلطهسرزمین ،زده های بحران. سرزمین17.2
 و...  و افغانستان و ایران و عراق و سوریه و مصر لیبی :هستند پایهتک

این ویژگی را دارند که صادرکننده بحرانند.  پایههای تک. دولت17.3
 زیرا به تهدید خارجی برای بقای خود نیاز دارند. 

( و هم سیاسی و ترور ها هم اقتصادی و هم نظامی )جنگبحران. 17.4
بست بن :بست هستندو هم اجتماعی و هم فرهنگی و هم گویای بن

ها های قدرتند. برای بحرانکه بیان های راهنمابخاطر ناتوانی اندیشه
 داریحل وجود ندارد و سرمایهدر آنها راه ،شوندکه برهم افزوده می

 است.نها را میان تهی کردهآ
شمار و تنوع و شدت بحرانهای داخلی و خارجی گویای  ،قراربدین     

ثبات است. بی است. جهان امروز جهانیپایههای تکشدت تزلزل دولت
به درون  بحران ،سرانجام ،این ویژگی را نیز دارند که پایههای تکدولت

 .کندناپذیر میرا اجتنابآید و فروپاشی آنهانها درمیآ
 

  :کندنها را ناممکن میآ. پویائی نیازها مهار 18
 

 –شرط بقای نظام اقتصادی  انبوه مصرف ،در بخشی از جهان امروز   
خواهی مصرف کن. اما شکار که اگر کار میآگویند و اجتماعی است. می



312 

 

 داریسرمایه های دارای اقتصاددر جامعه ،چون جمعیت جهان بکنار
اکثریت بزرگ را  ،نیز همگانی کردن مصرف انبوه ناممکن است لیبرال

نیازهای واقعی و  :استگرفتار پویائی مهار ناکردنی نیازها کرده
 ،افزایند. در حقیقتنیازهای القائی که برهم می

یکی مهار نیازها و جلوگیری از  پایههای تکهای دولت. از ویژگی18.1
در برآوردن نیاز  برآوردن نیازها بخاطر بکاربردن نیروهای محرکه

های دولت های تحت سلطهدر جامعه ،خاطرخویش است. بدین
ها در جریان رشد پیدا نیازهای اولیه بعالوه نیازهائی که انسان ،پایهتک
« شیوه زندگی»ناشی از مشاهده  ،بعالوه نیزهای القائی ،کنندمی

نها آمدام بر ،که جبرها ،انبوه و مصرف تولید دارای اقتصادهای جامعه
 گردند. نیازها یکی از نیروهای محرکه تغییر می ،سانافزایند. بدینمی
پوشی از ریاضت و چشم ،بنابر مرام خود ،پایهدولتهای تک ،در آغاز      

باورانند. کنند و میبرآوردن نیاز بخاطر اعتالی معنوی را ارزش می
 دولت ،است. لذا بر تولید فرآورده زیادت مصرف که قدرتغافل از این

پوشی توانند چشمشوند و دیگر نمیمین پر مصرف آو کارکنان  پایهتک
از برآوردن نیازها را ارزش بباورانند. از زمانی که نیاز به کار را نیز نتواند 

از برآوردن  پایهتک پویائی نیازها و ناتوانی روزافزون دولت ،برآورد
 شود. ثباتی دولت میعاملی دیگر از عوامل بی ،نهاآ

بگردد. و  تواند عامل برانگیختن به مهاجرتئی نیازها می. پویا18.2
توان نیروی  ،آورندها بدان روی میبخصوص وقتی مغز ،مهاجرت

های خاطر است که تمامی دولتدهد. بدینرا کاهش می محرکه
 انگیزند.ها را بر می«مغز»های مهاجرت موج پایهتک
و کشورهای  و ایران شوروی )دولتهای روسیه پایههای تکلتدو      

گرفتار پویائی نیازها و ناتوانی خود از  ،بدون استثناء ،و...( عرب
اندازه برآورده نشدن نیازها  ،رواند و هستند. ازایننها بودهآبرآوردن 

 پایهتک ثباتی دولتشدت نارضائی و شدت نارضائی گویای شدت بی
 شوند. می
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 :افزایندبرهم می پایههای تکها که دولت. پویائی تبعیض19
 

است و نابرابری بر نابرابری  ورده نابرابریآفر این واقعیت که قدرت     
این واقعیت که قدرت ساخته  :است با واقعیت دیگریهمراه ،افزایدمی

 ها است. دولتو سازنده تبعیض و بر هم افزاینده تبعیض تبعیض
 ،ها را بزدایدباید تبعیضمی ،بنابر مرام ،حتی وقتی ،جبار پایهِتک

ها افزاید. تبعیضهای پیشین میسازد و بر تبعیضهای جدید میتبعیض
سازد و ها که خود میتبعیض :انددو دسته ،بطور عمده ،سازدکه می
ها های دولت ساخته هستند. این تبعیضها که فرآورده تبعیضتبعیض

جانشین کاردانی  ،در سلسله مراتب نیز ،شوند کهاز زمانی دولت کُش می
است که دولت گردند. اثر اول آن ایندانی و تقوی میو دانشمندی و فن

کند. ترس رأس هرم قدرت از محروم می پایه را از استعدادهاتک
گرداند. پایه را دستگاه استعدادزدائی میاستعدادها دولت تک

استعدادها بانیان دولت  ،خاطر است که در همه کشورهای جهانبدین
ستیز و  را استعدادآن ،اند اما گرایش دولت به استبدادجدید شده

 ،بگاه سقوط ،است کهگرداند. نتیجه ایناستعداد زدا می
شوند و خود عامل های اول میها صاحب مقاماستعدادترینبی

استعدادهایِ هنوز  ،گردند. در مواردیگرفتن جریان سقوط میشتاب
شوند اما ساختار دولت بر محور زمامدار می ،موجود در دستگاه

 :کند. چند نمونهرا ناممکن می ها جلوگیری از سقوطتبعیض
 ،و حزب گرباچف زمامدار شد. اما دو دستگاه دولت ،. در روسیه19.1

محروم کرده بودند.  دولت و حزب را از استعدادها ،هابر محور تبعیض
برضد او و هم ناتوانی این دو دستگاه در جلوگیری از فروپاشی  هم کودتا

 جهانی را حیرت زده کرد.  ،حزب و دولت
 ،دوم جهانی در جنگ ،. درپی حمله روس و انگلیس به ایران19.2
کردن خود مغتنم شمرد. به فرصت را برای متالشی ،رضاخانی ارتش

سران قشون تصمیم به مرخص کردن سربازان  ،بهانه حمله قوای بیگانه
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جانشین اصل  ،گرفتند و شماری از آنان نیز گریختند. یک علت تالشی
 ود.دوستی با اصل اطاعت کورکورانه بو کارآئی و وطن و دانش استعداد

شخصیت الیقی را  ،بنابر قول خود او ،بهنگام انقالب ،. شاه سابق19.3
وزیری نیافت که اداره کشور را به او بسپرد. کسی را هم که به نخست

 خواند. می« مصدقی»دانست و او خود را استعداد میبی ،برگزید
این کشور  ارتش ،1967در  به مصر . در پی تجاوز نظامی اسرائیل19.4

علت را  ،از جمله مصری ،روز از پا درآمد. کارشناسان نظامی 6ظرف 
 این دانستند که بسود اصل اطاعت و به زیان اصل استعدادمندی و دانش

 برقرار شده بود. تبعیض ،دوستیدانی و وطنو فن
مطلق فقیه نیز استعدادستیزی است. علت  یم والیتژ. ویژگی ر19.5

 ،در دوره خمینی ،شود کهور میآبسود اصل اطاعت است. یاد ن تبعیضآ
کاربدستان را به  ،ایرانیان به چهار گروه تقسیم شدند و جانشین او

 خودی و غیر خودی تقسیم کرد. 
بر اصل  است که شبکه روابط شخصی چیرگیِ اصل وابستگیبدیهی     

 ،خاطرکند. بدینرا ناگزیر می استعداد
 

 :مجهز به دستگاه تفتیش عقیده هستند پایههای تک. دولت20
 

ها دارند. اما وقتی کار این را همه دولت« سازمان امنیت و اطالعات»    
که یعنی این ،شودتفتیش عقیده می –اغلب چند سازمان  –سازمان 

تمایل داشته  وجبار است. هرگاه دولت به توتالیتاریسم پایهتک دولت
شود. گر میهای سرکوبتفتیش عقیده مأموریت اول سازمان ،باشد

بخصوص اگر  ،راهنماپایه از اندیشهترس شدید دولت تک ،علت آن
راهنما باشد و بدیلی برخوردار از این اندیشه زادیآو  بیان استقالل

 ،آنها هم که همان مرام را دارند که دولتمداران ،است. باوجوداین
دو دسته قربانی تفتیش عقیده  ،شوند. در واقعقربانیان تفتیش عقیده می

 :شوندمی
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را دارند اما سازوکار تقسیم به دو و  پایهتک ها که مرام دولت. آن20.1
 ف بگردند. اینان زیر شکنجهکند که  حذحذف یکی از دو ایجاب می

اند. قربانیان شوند اعتراف کنند که از مرام رسمی خارج شدهمجبور می
 در دولت والیت ،نآبعد از  ،و این نوع تفتیش عقیده در دوران استالین

های دوران مائو و در کشورهای دارای دولت و در چین فقیه مطلقه
بعث بردولت مستولی  که حزب و سوریه و در عراق روسیه تحت سلطه

فراوان  ،نیز،و تونس و الجزایر و مراکش و... و لیبی شد و در مصر
 شدند. 

های کنندهمرام خود را خالی و از توجیه پایهتک به میزانی که دولت   
که فاقد شود. اال ایننیازش به تفتیش عقیده نیز بیشتر می ،کندزور پر می

 شود. و بیشترش می اثر دلخواه دولت و عامل انزوای بازهم
خود را مأمور  پایههای تکدولت :. همگانی کردن تفتیش عقیده20.2

ن هستند.  آکنند که مدعیند در خدمت گرواندن همگان به مرامی می
آویز کامل کردن مهار خود بر پندار و این دولتها تفتیش عقیده را دست

های کنند. در مقایسه با دولتمی شهروندانگفتار و کردار یکایک 
خاطر که  ضدیت این دولتها بدین ،کنندرا مرام می« ترقی»پایه که تک

تفتیش عقیده را  ،کنندویز تفتیش عقیده میآبا مرام یا مرامهائی را دست
 و ایران دوران کمونیست که در روسیهکنند. چنانبیشتر همگانی می

 تر است. این نوع تفتیش عقیده همگانی فقیه مطلقه دوران والیت
 :ها هستنداثرهای استمرار تفتیش عقیده یا عقاید این    
با زور  نیروهای محرکهنچه بکار توجیه بکاربردن ترکیب آانزجار از هر ●

ای که مرام رسمیِ در حال از خود بیگانه قطع رابطه ،آید. بنابرایننمی
کند. تخاصم میان دولت و ناگزیر می مدنی با جامعه میان دولت ،شدن
اند. اما کردهو... تجربه و سوریه و نیز عراق و ایران را روسیه دین بنیاد

ای است که اروپای دوران تجربه تخاصم میان جامعه با بنیاد دین
 کنند. وو ایران امروز تجربه می کلیسا فراگیر استبداد
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خود نیز  پایهتک اثر شدن تفتیش عقیده یا عقاید وقتی دولتبی ●
 و دولتهای روسیه یم شاهژکند. روزهای پایانی رتهی میمرامش را میان

 ،اند. در این وضعیتاین وضعیت را به خود دیده ،نآو اقمار 
 آورند که جنبشراهنمائی روی میبه اندیشه بیشترین شهروندان ●

 را ممکن کند. همگانی
جدید  و تولد اندیشه راهنمای زمان مرگ مرام دولت ،زمان انقالب   

و اعتبار جستن  فقیه مطلقه اعتبار شدن والیتبی ،قراراست. بدین
به  همگانی های بروز جنبشترین نشانهیکی از مهم ،استقالل و آزادیبیان

 ،راهنما اندیشه پندارد که سانسورمی پایهقصد تغییر است. دولت تک
شرکت همگان در شکستن حصار  ،رواندازد. از اینمرگ او را به تأخیر می

 کند.را ممکن مینآخطر زمان تغییر  را نزدیک و  انجام بی ،سانسور
 

 :از مرام پایهتک . پویائی خالی شدن دولت21
 

های شود که خود عامل از میان برداشتن پایهپایه میوقتی تک دولت    
یکی  پایهویژگی مشترک دولتهای تک ،گردد. بنابراینداخلی می

است که فرآورده تغییر هستند و خود را صاحب رسالت به اجرا این
بحکم  ،پایهخوانند. اما در جریان استقرار دولت تکگذاشتن مرام می

کردن یرا بدون از خودبیگانهکند. زمرام را از خود بیگانه می ،نیاز قدرت
کردن تواند بکار توجیه قدرت برد. درجریان از خودبیگانهنمی ،نآ

کردنش را هدف گرداند که متحققوارونه هدفی را متحقق می ،مرام
پایه های تکسرنوشت تمامی دولت ،خواند. این سرنوشتخویش می

 :بود و هست
را هدف گرداند و به جای « سفید انقالب»تحقق اصول یم شاهژ. ر21.1

 از عقل ترقی بمثابه برخورداری شهروندان ،«ترقی»ضد  ،آن
شد. سرانجام شکست انقالب سفید از  شهروندی و حقوق خودانگیخته

در  واپسین سفیر  امریکا ،از جمله سلیوان –قلم و زبان مقامهای خارجی 
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اظهار شد که جرأت  هائی از دولتو مقام –یم شاه ژتا سقوط ر ،ایران
 یافتند. وولو در گوش این و آن مقام خارجی می ،ابراز حقیقت را

« پرولتاریا دیکتاتوری»تحت عنوان  ،و اقمارش شوروی . دولت21.2
ساخت. نه « طبقه جدید»وارد عمل شد و خود طبقه ساز شد و 

 – لینینیسم –و نه حتی مارکسیسم  لنینیسم –و نه مارکسیسم  مارکسیسم
کننده این دگردیسی نبودند. این شد که بهنگام توجیه استالینیسم

و پرشده از « ایسم»مرام راهنمای خالی شده از آن  ،فروپاشی
بکار توجیه این وجوب نیز  ،«یمژوجوب حفظ ر»های کنندهتوجیه
 نیامد.
همین سرنوشت را  و سوریه های بعث در عراق. مرام حزب21.2

 و ایرانی دو کشور شدند. و پیداکردند و عامل جنگ
 :استهمین سرنوشت را پیداکرده فقیه مطلقه والیت . دولت21.2

و  زادیآو  با اسالم بمثابه بیان استقالل ،با ورود به تهران ،خمینی
نوبت با  ،وداع گفت. از آن پس ،زدائیدربردارنده روشهای خشونت

کردن رسید. از آنجا که خالی« اسالم فیضیه»خالی کردن دولت از 
آقای خمینی دم از والیت  ،داشت« توجیه شرعی»دولت از مرام نیاز به 

را  مطلقه فقیه زد و به خود اختیار بالاجرا گرداندن موقت احکام دین
اصل تقدم و  ،سانتشکیل داد. بدین داد و مجمع تشخیص مصلحت

کردن خالی ،را برقرار کرد. از آن پس تسلط مصلحت بر احکام دین
جز  ،شتاب گرفت. امروز« اسالم فیضیه»دولت والیت مطلقه فقیه از 

در « حفظ نظام اوجب واجبات است»به بهانه  گرهای خشونتتوجیه
 دهد.این توجیه را نیز بطور روزافزون از دست می آن نیست. اما توانائی

 

 :«حفظ نظام اوجب واجبات است. »22
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وردن به آبه آنها و یا روی از راه تحمیل جنگ ،پایههای تکدولت      
شوند که بخاطر تبلیغ و یا گرفتار تقدم حفظ نظام بر مرامی می ،جنگ

 :شوندوردنش تشکیل میآبه اجرا در
داند. اال اینکه در . هر دولتی حفظ خویش را اوجب واجبات می22.1

 ،اوجب واجبات نیست. اکثریت امروز حفظ حکومت ،دموکراسی
شود و اقلیت امروز فردا اکثریت بگردد و  ممکن است فردا اقلیت

و حکومت یکی است.  دولت حکومت را از آن خود کند. اما در استبداد
« انقالب»چراکه مردم نقشی در تغییر حکومت کنندگان ندارند. پس از 

 مأموریت داشت که تغییر نظام اجتماعی پرولتاریا دیکتاتوری ، در روسیه
تصدی کند. اما کار وارونه شد و  ،اقتصادی را با هدف انحالل دولت –

 حفظ دولت جدید اوجب واجبات گشت. 
به  اند که جنگگفته استالینی در روسیه در باره استقرار دولت     
است. چراکه حفظ بوده« عامل اصلی» ،یم جدیدژانداختن برضد رراه

با زور و  یم را اوجب واجبات گردانده و ترکیب نیروهای محرکهژر
« عامل اصلی»است. هرگاه جای باورانده« کارتنها راه»بکاربردنش را 
 ،ها استترینای از عوامل بدهیم که جنگ درشمار مهمرا به مجموعه

در فراگرد رها شدن دولت از  ،شود. در حقیقتدلیل صحیح و دقیق می
« دولت انقالبی»حفظ  ،مدن جامعهآو به مهار دولت در مهار جامعه

دولت وقتی دیگر  . عامل جنگ و عامل بودجهشوداوجب واجبات می
 و بینش بر حقوق ها نیست و عامل نایستادن اهل دانشمتکی بر مالیات

زند توسط جنگ و می و عامل حذف شدن نسلی که دست به انقالب
 از جامعه مدنی سرکوب و عامل انزوای کشور و عامل تغییر محل حزب

رقیبِ مرام  های قدرتِو عامل بیان به دولت و عامل حذف استعدادها
ستاند و عامل نابسامانی را می ایجاد بدیل حزب حاکم که توانائی

وضعیت اقتصادی و ترس از گرفتار قحطی گشتن و عامل توانا دیدن 
ای را مجموعه« مردم نادان و ناتوان»یم جدید و ناتوان انگاشتن ژر

 ،استآورند و این مجموعه به حزبی که دولت را تصرف کردهپدید می
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ش را اوجب واجبات بگرداند. دولت جدید دهد حفظ خویامکان می
 کند.شود و از خود بیگانه میسان از خود بیگانه میبدین

بنابراین ترس  ،و انزوا بینیم عامل جنگمی ،در عاملها که تأمل کنیم     
 وقتی بیان قدرت وقتی با عامل اقتصادی و عامل اندیشه راهنما ،از بیگانه

 ،هائی که باید حل شوندعوامل دیگر را نه مشکل ،است که جمع شدند
 .پایهتک گرداند برای توجیه تقدم حفظ دولتآویزهائی میبلکه دست

 شورائی از دموکراسی ،با مرام اسالم ،دستگاه خالفت ،نآ. پیش از 22.2
ورد. آقدتمدار روی  )ص( روی برگرداند و به ایجاد دولت دوران پیامبر

ها و دست زدن زودهنگام به جنگهای ابتدائی کشیهایِ گردنسرکوب
ابتدائی  تفاوت مهم جنگ ،وردن ملتهای دیگرآبه بهانه به اسالم در

« انقالب»های تدافعی بعد از با جنگ ،گذاری خالفتبهنگام پایه
است. دولت روسیه نیز به جنگهای ابتدائی دست زد اما بعد از  ،روسیه

 ،جنگ جهانی دوم. اما در اوجب واجبات شدن حفظ خالفت اسالمی
 این  جنگ ابتدائی بود که با عوامل دیگر ترکیب شد. 

تدافعی نوبت به جنگ  بعد از جنگ ،در هردو تجربه ،حالبا این    
هردو عامل از خود بیگانه شدن  ،تهاجمی رسید. باوجود این

 ها شدند. راهنما و پیدایش پرشمار گرایشاندیشه
دانست. شاه حفظ خود را اوجب واجبات می شاه یمژر ،. در ایران22.3

یم را حفظ ژر ،ولو به قیمت دست زدن به کشتار بزرگ ،گفتمی
 ،1320در شهریور ،روس و انگلیس دو دولت ،یم پهلویژکند. در  رمی

حمله نظامی به ایران نشد اما  ،ن جنگآبه ایران حمله کردند. بعد از 
 ،طراح و مجری آن بودند و انتلیجنت سرویس که سیا کودتای نظامی

چهار نوع جنگ در جهان  ،پسانجام گرفت. از آن 1332مرداد  28در 
کننده تقدم قائل شدن به سیاست موازنه مثبت یک طرفه و حفظ توجیه

و جنگهای چریکی و  های کالسیکجنگ :بودند« یم شاهنشاهیژر»
بیرون  یم شاه نیز روی به جنگ درژ. رهایژو جنگ ایدئولو جنگ سرد

ندارم ژبه جنگ( و خود را  از مرزها آورد )جنگ در عمان و تهدید عراق
 خلیج فارس نامید. 
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ویز آسبب دست ،به ایران ن تجاوز عراقآو به دنبال  و گروگانگیری     
و اوجب واجبات  استبدادکردن عوامل دیگر را در توجیه بازسازی 

 بعد از جنگ ،شد. این دولت ،فقیه مطلقه والیت گرداندن حفظ دولت
 ،یم صدام به پایان بخشیدن به جنگژساله که از زمان تن دادن ر 8

کشور را درگیر جنگهای نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک  ،تهاجمی شد
تش آو در حلقه  کرده ،و تبلیغاتی و مذهبی و جنگ در شکل ترور

 است.قرارداده
سبب  پایهتک تقدم مطلق بخشیدن به حفظ دولت ،اما هر نوبت     

ن ناتوانی آاو گشته و  گریویران کاهش توان سازندگی و افزایش قدرت
 اند.پایه شدهروزافزون و این قدرت روزافزون سبب سرنگونی دولت تک

 

 :در درون و بیرون مرزها . پویائی خشونت23
 

گرائی روزافزون روزافزون عامل حیات و خشونت زدائیخشونت    
خود و کشور را گرفتار پویائی  پایههای تکعامل مرگ است. اما دولت

کنند و اندازه شتاب و شدت برهم در درون و بیرون مرزها می خشونت
 :کندها را نیز تعیین میطول عمر آن ،هاافزودن خشونت

اس اس یکی از  –در درون مرزها  نازی را خشونت . دولت23.1
جهانی دوم که خود برانگیخت از  و جنگ –های سرکوب بود سازمان

 پا درآورد. 
عظیم و انواع  های نظامیرا هزینه« شوروی روسیه» . دولت23.2

 ورد. آاز پا در ،در درون مرزها پرشمار خشونت
که بخش بزرگ آن  – های نظامیها را زیادت هزینهپهلوی . دولت23.3

محوری که  مصرف و شدت سرکوب داخلی و اقتصاد –شد اختالس می
 از پا درآورد.  ،کردرا از پایه ویران می محور اقتصاد تولید

گرفتار مرگ  را نیز پویائی خشونت و سوریه های بعث عراقیمژ. ر23.3
 گرداند. 
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 خشونت ،نیز در درون و بیرون از مرزها فقیه مطلقه والیت . دولت23.4
 کشور را مصرف را بیابان و اقتصاد را روش اصلی گرداند. سرزمین ایران

 توان سازندگی خود را گرفتار کاهش و قدرت ،هابدین خشونت ،محور و
سرنوشتی غیر از  ،است. لذاافزایش سپرده خویش را به جبر گریویران

 ندارد.  ،مدندآای که به خشونت از پا درپایههای تکسرنوشت دولت
 ،کنندها میکه خود را گرفتار پویائی خشونت پایههای تکدولت    

یابند افتد. در مینها میآسرانجام به جان هستی  تش خشونتآدانند که می
فهمند که دهد. میها ضریب نارضائی همگانی را افزایش میکه خشونت

دهد و هر زمان مردم خود را نها را کاهش میآها توان سازندگی خشونت
نها است. آزمان سقوط  ،را ناتوان ارزیابی کنند پایهتک و دولت توانا

ها را سبک کند تواند جو سنگین خشونتچنین دولتی نمی ،باوجود این
ها به بازکردن فضا . چراکه کاستن از خشونتزدائیچه رسد به خشونت

انجامد و ابتکار عمل می شهروندان ودانگیختگیو فراخ کردن عرصه خ
پایه را تنگ و شود و شهروندان قلمرو دولت تکاز آن شهروندان می

 .کنندجانشین می مدارن را با دولت حقوقآکنند و سرانجام تر میتنگ
 

 :دهندبه رسالت خویش را از دست می ایمان« مردان و زنان دولت. »24
 

خاطر که موقعیت خویش را از بدین« مردان و دولت زنان دولت»    
برای خود  ،دانندشدن دولت دارند و خود را عامل آن می تک پایه

جدید و  شوند. خود را الگوهای ایمانقائل می شهررمانآرسالت بنای 
شوند که خوانند. اما با این واقعیت روبرو میشهر میرمانآمعمار بنای 

کند. گر نیازهای خود میشود و مرام را توجیهدولت تابع مرام نمی
کند و را با زور ترکیب می چون نیروهای محرکه بینند که دولت جبارمی

یابند که سازد. آیا در میمی جهنم ،بجای بهشت ،روبرد. از اینبکار می
را جانشین هدف سازگار با آن ،بکاربردن این ترکیب را رویه کردن

یابند و دولت را شهر است؟ شماری در میرمانآکند که بنای هدفی می
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یابند اما از مقام و موقعیت خویش دل کنند و گروهی درمیترک می
 ای...  کنند و عدهنمی

دانند که دلیل از روز نخست می ،شودنهاکه دانسته وارد عمل میآ    
برای بعمل  است. مرام حق نیازی به قدرتحقانیت حق در خود آن

دانند که توان ساخت.  میرا نیز با زور نمی شهرمدن ندارد و آرمانآدر
با زور و بکار بردنش نیاز به توجیه دارد و این  ترکیب نیروهای محرکه

ن مردا این دسته از دولت ،سانتوجیه جز از مرام ساخته نیست. بدین
 پایههای تکاند. دولتبوده« جدید ایمان»و دولت زنان از آغاز فاقد 
گاه آید. اما کسانی که از رابطه مرام با قدرت آبه تصرف این دسته در می

 :کنندیکی از سه سرنوشت را پیدا می ،شوندنمی
 بازند. می شوند و ایمانیا جذب دسته اول می ●
کنند. یعنی موضع وسط اتخاذ می ،یا یک پا بیرون و یک پا درون ●

پیوندند کنند و به دسته اول مییا این موضع را ترک می ،سرانجام ،اینان
 شوند.و یا حذف می

 گردند. می ایستند و  بدیلو یا بر حق می ●
محل را بی« جدید ایمان»بطور روزافزون  پایهتک دولت ،سانبدین     
عنان هم ،پردازدن میآپایه به زدائی که دولت تککند. ایمانمی
بلکه شهری )=  ،که باید ساخت شهررمانآکردنِ نه شود با ویرانمی

 گریاند. ویرانن فرمانروا شدهآکشور( که دولت مردان و دولت زنان بر
بر فقدان ایمان نزد دولت مردان و دولت زنان  همگانی سبب وجدان

ایمان باور شدن عامل ناتوانی روزافزون ایمان شدن و بیشود. اما بیمی
توسط مرام و شود. چراکه از توجیه اعمال خود پایه میدولت تک

ناتوان  ،شهر استرمانآکه دست اندرکار ساختمان  باوراند این دروغ
ستم تلقی  ،بنابراین ،ناپذیربرند توجیهشوند. خشونتی که بکارمیمی
از دست  ،از راه اشتراک در ایمان مدنی شود. اتصال خود را با جامعهمی
شوند و قدرت از مرگ و ویرانی پدید می لت قدرتآدهند. و چون می
های دولت ،شودگری بزرگ و متمرکز میآوری و ویرانآید و با مرگمی
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ی و به بنا و عمران طبیعت در آنچه به رشد شهروندان ،پایهتک
 شوند. گرفتار ناتوانی روزافزون می ،شودمربوط می ،شهررمانآ

نچه داشت و پرشدنش از آاین ناتوانی از سوئی و خالی شدن مرام از      
کند. محل میرا یکسره بی ایمان ،از سوی دیگر ،گرهای قدرتتوجیه
بنای  داری رسالتایمان و ناتوان از  عهدهمردان و دولت زنان بی دولت

شوند. اینان که اینک از ایمان می پایهاداره کننده دولت تک ،شهررمانآ
کاری راه ،برای حفظ موقعیت خود ،اندو رسالت خالی و از فساد پر شده

شناسند. با زور نمی تر ترکیب نیروهای محرکهجز بکاربردن بازهم بیش
را اندیشه  و آزادی الگوی ایمان جدید بگردد و بیان استقالل هرگاه بدیل

در  ،بجوید از لباس ترس بدرآید و شجاعت زندگی کند و جامعه راهنما
تواند انجام تغییر می ،خود را توانا و دولت را ناتوان ارزیابی کند ،نتیجه

 بگیرد. 
نها آو پیش از « انقالب روسیه»و  و انقالب فرانسه امریکا انقالب     

بزرگ در  هریک از سه جنبش ،در انگلستان و نیز در ایران تحول دولت
ها حاصل اند. نایکسانی سرنوشتسان به انجام رسیدهبدین ،یک قرن

و نقش قدرتهای  مدنی و نقش جامعه و اندیشه راهنما نایکسانی بدیل
 و عوامل دیگری است که در این کتاب شناسانده شدند.     خارجی

 

 :ناپذیری استانعطاف ،پایهگیر دولتهای تکویژگی بس چشماز  .25
 

دولتهای  پذیری دارند،به انعطافای که بیشترین نیاز را در لحظه    
خود  شوند. به نسبتی که دولتناپذیر می، بیش از پیش، انعطافپایهتک

انگارد و ترسش از تغییر و را از ملت مستقل و ملت را وابسته به خود می
نند بیشتر کمیدولت مردان و دولت زنان پیدا ،نآدر پی  ،سرنوشتی که

کند. به استناد این شتی با مردم وحشت میآاز اصالح خود و  ،شودمی
که بدترین کار دولت  -است صادر شده ،«هاتجربه»به استناد  -حکم 

، شوداست زیرا سبب سقوطش می« اصالح خویش»بد دست زدن به 
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هایی که تحقیق کنندگان در باره شود. تجربهتر میانعطاف ناپذیر
های دولتهائی تجربه ،کنندنها این حکم را صادر میآها به استناد انقالب

دست به اصالحات  ،در واپسین روزهای پیش از انقالب ،است که
و با روی « فضای سیاسی را بازکرد» یم شاهژکه رزنند. چنانمی
زدند  او و همکارانش دست به اصالح دولت روسیه ،مدن گرباچفآکار

تمامی  ،هاو هردو عامل انقالب شدند.  اما آن مطالعه کنندگان انقالب
باید پدید آیند تا انقالب روی دهد را  عواملی را که در دولت و در جامعه

به اصالح خود چه را دست زدن اند که آندانستهشناسائی نکرده و نمی
گونه است. اینمقاومت در برابر تغییر خود بوده ،در واقع ،اندخوانده

به  دولت  رو تن به تغییر از دولت قدرتمدارها چون به هیچدولت
پندارند اند که میزدهبه تدابیری دست می ،دهندنمی ،مدارحقوق

نکه ماهیت خود را از دست آشود بیموجب نجاتشان از سقوط می
ناپذیری مجموعه عوامل را از عمل باز که انعطافبدهند. غافل از این

یم را ناگزیر ژشود که تغییر ربلکه خود بر عواملی افزوده می ،داردنمی
 کنند.می
با  پایهتک انجام بگیرد هرگاه دولت بدون خشونت تواندتغییر می     

بادانی آو  را در رشد شهروندان نیروهای محرکه ،تغییر ساختار خود
به سخن دیگر تصدی  ،دولتی به این تغییر ،فعال کند. تا امروز ،طبیعت
ناپذیری یکی از دالیل است. علت است. انعطافدر خود تن نداده انقالب

ها ما را از واقعیتی ناپذیری عوامل باال هستند. اما شناسائی پویائیانعطاف
هرگاه  :شدندگاه نمیآمحققان از آن  ،پیش از این ،کند کهگاه میآ

با حیات دولت  حیات ملی ،ورندآها پویائی حیات و انقالب را ببارپویائی
گیرد. ادامه حیات ملی درگرو مرگ دولت پایه در تناقض قرار میتک
پذیری را تن دادن به دولت انعطاف ،روشود. از اینپایه جبار میتک

پایه از دولت تک ،رنوشتدهد. در لحظه سیابد و بدان تن نمیمرگ می
های شود. تمامی دولتسازگارکردن ساختار خود با حیات ملی ناتوان می

از اصالح خود بمعنای  ،شوندپایه میبخصوص وقتی تک ،استبدادی
 اند.  ناتوان بوده ،سازگارکردن ساختار خود با ادامه حیات ملی در رشد
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از تغییر ساختار خود  و سوریه و عراق شاه و قذافیو  روسیهیمهای ژر    
نوبت به رهبری  ،یم روسیهژدر ر ،با این تفاوت که .ناتوان شدند 

 ،توسط او و همکارانش و تصدی دولت کمونیست گرباچف بر حزب
پذیری رسید. او کوشید ساختار دولت را تغییر دهد و به انعطاف

ساختار دولت تن به تغییر نداد. کاربدستان تن به  ،ورد. اماآروی
 ،یم از درونژکردند. کودتا شکست خورد و ر انعطاف ندادند و کودتا

ا( فرو ریخت. مردم مسکو برضد کودت البته با فشار از بیرون )جنبش
یم بدون ژکار تغییر ر ،ن اندازه از تغییر که او ایجاد کردآ ،باوجود این

های تواند بکار دولترا ممکن کرد. تجربه روسیه می نیاز به خشونت
 بیاید. ناسازگار با حیات ملی پایهتک

نماد تحقیر مصر و مقصر از دست رفتن موقعیت  ، مبارکاما در مصر    
بعد از  سوریهِدر و  در جهان عرب و در جهان بود. در تونس و لیبی مصر

شدند. بهنگام فاقد شخصیت انگاشته می ها«رئیس»حافظ اسد، 
خطاب به مردم عرب گفته بود:  در مصر، ناصر «افسران آزاد»کودتای 

. اما بهنگام ئید، عزت و شرف به جویدسر خفت زده را از سینه بردار
مصر و رئیسان کشورهای دیگر، سرخفت زده را در « رئیس»، جنبش

بطور  ،در رشد ها با ادامه حیات ملییمژاین رها فرو برده بودند. سینه
روزافزون ناسازگار شدند و در لحظه سرنوشت تن به تغییر ساختار 

در وضعیتی هستند که عرب های جامعه ،اکنونندادند. هم دولت
ها بردارند تا بتوانند موانع حیات ناگزیر باید سر خفت زده را از سینه

 را از میان بردارند.  اجتماعی ملی در رشد بر میزان عدالت
 
را گزارش  عالمتهائی هستند که پیشاپیش وقوع انقالبها این ویژگی    

 به یمن ،گیری هستند. بنابرایننها قابل مشاهده و اندازهآکنند. همه می
 پایهتک توان وضعیت دولتهای دقیق آنها است که میسنجیوضعیت

این دولت را شناسائی کرد. باتوجه به  تحت جبر و نیز وضعیت جامعه
عامل اول پایه خود تک گویند دولتمیها گیه ویژاین واقعیت که 

 ،برعهده دارد نقش اول را بر ضد خود ،نآدر  ،انقالب است و
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 ،هاگونه دولتها و تعیین دقیق وضعیت اینگیری این ویژه گیاندازه
  از اولویت برخوردار است. 

، در دهدبروز می پایهتک با پیدایش عالمتهایی که دولت هم زمان    
نقالبی، تمامی شوند.  در هیچ ا، عوامل برانگیزنده پدیدار مینیز جامعه

رو، جویند. از اینآیند و نقش نمیعوامل و در کمال خود، پدید نمی
های شوند. کمی و بیشی نقصیکسان نمی هاانقالبهای جهت یابی

از . کنندهای موفقیت جنبشها را کم و زیاد میموجود در عاملها، اندازه
ها را باید رفع کاستی بدیل ،پایهیم تکژپیش و بعد از سقوط ر ،رواین

 ها سبب بازسازی استبدادکاستی ،موضوع کار خود کند. اگرنه
را یابی آنو هم جهت ایران انقالب ،. از این منظر که بنگریمگردندمی

 یابیمموز میآدرس ،سوبدین یم شاهژاز سقوط ر
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 فصل دوم
 

 است ایران ای که انقالبهای تجربهدرس
 
دن دست بکارشاول  اقبالیو بد  اقبالگویند: ما ایرانیان به خود می     

کنیم و تنها هستیم. دنیا بر سرمان را داریم. پیش از دیگران شروع می
اند. مدتی بعد، گردمیبازتر از جای قبلی هم، و ما را به عقب ریزدمی

توانیم و نمی اندرمق برخاستن را گرفته ،از ماما ا .دیگران بر می خیزند
. گرچه تنها ریختن دنیا بر سر ایرانیان، کنندگان همراه بگردیمبا جنبش

به  ایها موجود در عاملها، از تجربهاست و کاستیعامل ناکامی نبوده
نقش داشتند،  ها که در کودتای رضا خانیتجربه دیگر )از جمله همان

بر ضد تجربه  و سپس در کودتا ملی مصدق در کودتای برضد حکومت
، شرکت داشتند(، رفع ایران  و نخستین منتخب تاریخ دموکراسی

 ، برای استقاللهمگانی جنبشبه حقیقت دارد که  ،. باوجود ایننشدند
برخاستند. ، نخست ایرانیان اجتماعی و رشد بر میزان عدالت و آزادی

 پایههای تکجنبش همگانی روش رهائی از دولت ،در پی مردم ایران
برجایند. در  پایههنوز شماری از دولتهای تک ،جبار شد. باوجود این

  ،حال حاضر
 

 :پایهتک . قلمرو حاکمیت ستانی از دولت1
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چون  ،و این جنبش شرکت کردند جنبشی که در آن جمهور مردم     
بهنگام  ،کهیم را فراگرفت چنانژحاکمیت ر یهاقلمروب آامواج 
تنها در ، تا این هنگام، نماند باقی نآقلمروئی برای  ،شاه یمژرسقوط 

است. در جنبش مردم ایران، گل برگلوله پیروز شد. انجام گرفته ایران
دیگر نیز همه پیروز شدند. در تمامی کشورهائی که  های همگانیجنبش

در د. پیش از آن، ش روش شد، هدف استقرار دموکراسی جنبش همگانی
به  ،کندیا جنبش همگانی که خشونت را روش نمی عدم خشونت ،هند

 ،موفقیت انجامیده بود. با این تفاوت که هند مستعمره انگلستان بود و
 ،بود. افزون براین زدائیخشونت ،پیروزی گل بر گلوله ،در ایران

 ،همهبودند. با ایننبش همگانی را روش کردهج ،از دیرباز ،ایرانیان
و همکاران او درس ایستادگی بر حق  باید از گاندیکنندگان میرهبری

 آموختند. گری را میو تن ندادن به خشونت
اندیشه  زادیآو  که اسالم بمثابه بیان استقالل ایران پیش از انقالب     

خود در اداره امور  که در آن شهروندان - و استقرار دموکراسی راهنما
 :روشهای دیگر رایج بودند ،هدف ،بس شورائی –خویش شرکت کنند 

را هدف  که استقرار دموکراسیای جنبشهای مسلحانه. 1.1
کردند. این سازمانها در روش مسلحانه را روش می ،شناختندنمی

الجزایر و  ،شدند. در افریقاکشورهائی موفق و در کشورهائی موفق نمی
بیگانه نیز  از سلطه استقالل و ویتنام چین ،کوبا و در آسیا ،در امریکا

 هدف بود. 
 در کشورهای زیر سلطه ،. کودتاهای نظامی با هدف نوکردن کشور1.2

در کشورهای عقب  ،گرفتند. توجیه این بود کهفراوان انجام می ،غرب
 ،هستند سازمانی نو و ارتشیان بخش متجدد جامعه ارتش ،افتاده

 نها است. آرسالت نوگردانی جامعه برعهده  ،بنابراین
بیگانه و یا برای پایان بخشیدن به  کودتاهای نظامی بر ضد سلطه    

گرفتند. اما ( انجام می)یونان ( و نیز برضد دموکراسی)پرتقال استبداد
 و افریقا و خاورمیانه بود. کانون کودتاها امریکای التین
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نظامی هم به رواج بودند. بیشتر در کشورهائی  –. کودتاهای سیاسی 1.3
گونه کودتاها این ،بخود دیده بودند و یا کودتای نظامی که انقالب

و در تونس  و در مصر و در ایران و در چین گرفتند. در  روسیهانجام می
 و...
اعتبار بی ،روش شد همگانی جنبش ،در آن ،که ایران . بگاه انقالب1.4

شدند که اعتبار میهائی بیغاز شد. نخست مرامآها یژشدن ایدئولو
خواندند. از می« مامای تاریخ»را ارزش اول گردانده و « قهر انقالبی»

جنبش همگانی  ،از رونق افتاد. در خود ایران« قیام مسلحانه» ،رواین
های مسلحانه ناکام شدند. پس از کودتای داد که قیامن رویآپس از 
ای که پیش از انقالب متداول بازگشت به روش مسلحانه ،1360خرداد 

واپسین جنبش  ،در امریکای التین ،به شکست انجامید. هم اکنون ،بود
های خوابد. تنها در چند کشور خاورمیانه سازمانمسلحانه فرو می

برند. ویرانی و مرگ ببار این روش را بکار می ،اغلب وابسته ،سیاسی
 شوند. ورند اما پیروز نمیآمی
 و در امریکای التین در اروپای شرقی و در کشورهای عرب ،در عوض     

و اندیشه  روش شد. هرجا بدیل همگانی جنبش ،و نیز افریقای جنوبی
کودتای  جنبش پیروز شد. مصر ،وجود داشت راهبر به دموکراسی راهنما
دو نمونه از  و سوریه بعد از جنبش همگانی را به خود دید و لیبی نظامی

 های مسلح هستند.جانشینِ مردم شدنِ سازمان
 

 :جهان را وارد عصر جدید کرد ایران . انقالب2
 

گفت: جهان وارد عصر می صدرو پس از آن، بنی در دوران انقالب     
شود، برغم بازسازی می و آزادی شود. این عصر، عصر استقاللجدید می

اینست که  ، ویژگی مشترک جنبشهای همگانیدر ایران استبداد
 – بیرون رفتن از روابط مسلط ،باوجود اینست. ها اهدف آن دموکراسی

های غرب نیز . دموکراسیستا، هنوز تحقق نیافتهزیر سلطه
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های متکی بر سلطه غرب بر بقیت جهان هستند. تجربه دموکراسی
این درس را  ،لمانآنازیها در دموکراسی  فراگیر مدن استبدادآپدید

بقای دموکراسی در گرو  ،از دست برود هرگاه موقعیت مسلط :آموزدمی
های غربی و رها شدن از فریبی پذیر شدن روزافزون جامعهباز و تحول

)جلد اول(  ساالری( است. کتاب رشد)سرمایه است که رشد قدرت
کند. گاه میآ ،اندهای رشد یافتهخواننده را از سرانجامی که نظریه

بادانی آو  رشد انسان ،بنابراین ،استقالل و آزادیرشد برپایه  ،اکنونهم
 است.پیشنهاد شده طبیعت

تنها در  ،قرار داد های زیر سلطهراه رشدی که غرب پیش پای جامعه    
 ایران کجا موفق نشد. انقالبنیست که شکست خورد. در هیچ ایران

«  پست مدرنیته» ،در غرب ،نآن راه رشد بود. پیش از آاعالن شکست 
بمثابه روش پیشنهاد شده و مدرنیته و پست مدرنیته موضوع نقد و نقد 

انقالب نیز این نقد و نقد متقابل ادامه یافت. متقابل شده بود. بعد از 
 ،است زادیآو  بر وفق اندیشه راهنمائی که بیان استقالل ،باوجود این

به تعریف جدیدی از رشد و روش  ،بخش وفادار به هدف انقالب ایران
 پایان دهد و رشد انسان قدرت« رشد»تواند به رشد دست یافت که می

نوشته  شمول بگرداند )جلد دوم کتاب رشدرا جهان بادانی طبیعتآو 
مدیریت جهانی در خور با این رشد را نیز  ،ابوالحسن بنی صدر(. و نیز

کرد )سیر اندیشه سیاسی در سه قاره نوشته ابوالحسن بنی پیشنهاد می
 صدر(.

راه را بر اجرای طرح رشد بست و کشور را به  60کودتای خرداد      
در آن بود. فساد فراگیرتر و  ای بازگرداند که در دوران شاهبیراهه

و  خالء رشد را فقر ،کندتر شد. چون خالء را زور پر میشکست قطعی
ها در منطقه و فراگیر شدن است. جنگگستر پر کردهقهر ویرانی

در جهان گویای شکست طرح رشدی است که غرب خود و  خشونت
توانست و بسا هنوز می است. ایرانجهان را به اجرای آن ناگزیر کرده
 بتواند الگوی جدید رشد بگردد.    
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و  از خودبیگانه در بیان قدرت بود که اهمیت نقد دین ایران . با انقالب3
 :آشکار شد ،مدارتکلیف تبدیل شده به دین

 

دمساز شده و در نیمه دوم قرن  که با دموکراسی کلیسا ،پس از آن     
در تحول  ،بودن حقوق شدهآبشر را نیز پذیرفته و مدافع  بیستم حقوق

زدائی روشن شد که دین ،یم روسیهژاروپای شرقی نقش یافت. با سقوط ر
است و هرگاه بخواهد کلیسای ارتودکس را از نقد شدن محروم کرده

 نیازمند تحول بمدد نقد است. ،بادموکراسی سازگار بگردد
تنها این نیست  زادیآو  اهمیت بازیافتن اسالم بمثابه بیان استقالل     

بلکه  ،گل بر گلوله پیروز شد ،در آن ،شد که که راهنمای جنبشی همگانی
 این نیز هست که 

که است. باوجود اینها اعالن شدهیژمرگ ایدئولو ،. در غرب3.1
اندیشه تر از یافتن وجود ندارد و هیچ مهم انسان بدون اندیشه راهنما

ورد و او را بر آراهنمائی نیست که انسان را از کام شئی شدن بیرون 
به قول متفکران طراز اول غرب  ،اما ،تحصیل جامعیت توانا سازد

برادر رئیس  یسکاردستنژو اولیویه  و گراهان فولر )ادگار مورن
و متفکران فرانسوی در گفتگوی تلویزیونی با  جمهوری پیشین فرانسه

ناتوان است. « اندیشه راهنما تولید»از  ،لن تورن و...(آگرباچف و 
هستند. بر  ها همه بیان قدرتبیان ،به قول فوکو ،ناتوان است زیرا

شود. انسان کارساز نمی ،هر بیان جدیدی هم ساخته گردد ،همان پایه
 و آزادی معنوی و جهانیان نیاز به بیان استقالل ↔نیاز به مدار باز مادی 

گویای  ،و جهان شدید در ایران بمثابه اندیشه راهنما دارند. سانسور
نظر است که  هراس قدرتمداران از این اندیشه راهنما است. فولر براین

 و هند و ایران و مصر جدید در یکی از کشورهای چین اندیشه راهنمای
 ،ها بجا است که بیان قدرتشود. این هشدار به او و همه انسانپیدا می
است  نو نخواهد بود. این بیان استقالل و آزادی ،شود« تولید»اگرهم 

تواند راهبر جهانیان از بیراهه شئی شدن به راه انسان که نو است و  می
 جامع گشتن بگردد.
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 است که اسالم بمثابه بیان استقالل در ایران ،ترین تردیدبدون کم. 3.2
کارهای و در بردارنده راه اجتماعی و رشد بر میزان عدالت زادیآو 

 است.  بازیافته شده ،نقد به یمن ،شورائی استقرار دموکراسی
 باز یافتن اسالم بمثابه راهنمای جنبش کوشش برای استراستی این      

اما همزمان، آغاز شد.  و مصر قدرتهای نوخاسته، در ایران بر ضد سلطه
کار   ،چپ و راست ،رایج در غرب های قدرتکردن آن با بیان سازگار

را به تأخیر  زادیآو  بازیافتن اسالم بمثابه بیان استقالل ،نقد و بدان
بازیافت با هدف ، کوشش و پس از آن1357 پیش از انقالب. انداخت

 ادامه یافت. ،زادیآبمثابه بیان استقالل و  دین
را روش  ، اسالم بمثابه بیان قدرتی که خشونتدر کشورهای عرب .3.2
، دو شیوه یا سازگار، با دموکراسی« رومیانه»کند و همزمان، اسالم می

، و تونس و نیز یمن در مصر ند. جنبشهای همگانیاهتحول بیان دینی شد
از بند ازخودبیگانگی  ها به رهاکردن دیننیاز شدید این جامعهگویای 

 است.
مدار بود و پر از تکلیف خالی از محتوائی که دیناسالم  .3.3

 و عراق و سوریه در لیبی ،های افراط در بکاربرد خشونتکنندهتوجیه
، مداخله قدرتهای خارجیگستری است. گر افراط در خشونتتوجیه

 ،و تبلیغ اسالم هراسی و روش کردن اسالم ستیزی مسلحانه مهآن
اما آن  اندازد.به تأخیر می را و آزادی بازیافت اسالم بمثابه بیان استقالل

رهد که عرصه بستی میو بسا جهان را از بن که کشورهای مسلمان انقالب
بازیافت اسالم بمثابه بیان استقالل و  ،است های قدرتگریویران
به اطاعت از اوامر و نواهی  است. چرا که رهاشدن از اعتیاد آزادی
نباشد و بیان  نیازمند اندیشه راهنمائی است که بیان قدرت ،قدرت

 باشد. زادیآاستقالل و 
 و آزادی است که بیان استقالل است که این در ایرانواقعیت این      

 ،شد. این در ایران است که هدف همه جنبشهای معاصر اندیشه راهنما
 لتهای از نفس افتاده قدرتآو نه جانشین کردن  زادیآیافتن استقالل و 

 های جنبشاست که کاستیلتهای تازه نفس بود. و واقعیت اینآبا 
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آمیز در مردم ایران هم بسیار بودند. اینک که تجربه موفقیت همگانی
 ،پایهتک مرحله اول خود که مرحلهِ به پیروزی رساندن جنبش بر دولت

های خویش را به ها هستند که هرگاه عقلاین انسان ،استانجام گرفته
یابند درمی ،درجا ،کنندعمل بگذارند خودانگیخته ،حال خود بگذارند

نیز  عقل توان زیست. خودانگیختگینمی ،بدون اندیشه راهنما ،که
ن به خودانگیختگی مطلق است. چراکه عقل مستقل و آنیازمند اتصال 

باز باشد. پس اندیشه  شود وقتی مدارش بروی هستی محضزاد میآ
که عقل  را بر خودانگیختگی خویش عارف و  ،راهنمائی درخوراست

 ،و فضلها ای از استعدادهاخود عامل و بمثابه مجموعه انسان را به حقوق
ها خودانگیختگی خویش را فعال بگرداند. اگر عقل ،در راست راه رشد

 ،و مرام یابند که بیگانه ساز قدرت است و دشمنی با دیندر می ،بازیابند
جز اظهار نادانی نیست. شدت دشمنی گویای شدت نادانی است. و 

گونه دشمنی ناتوانی از تغییرکردن و تغییر دادن و مانع بیرون رفتن از این
 .بندگی قدرت است قید
یابد که را می های ایرانیتخواننده ویژگی ،در ضمیمه دوم این کتاب      

است که موفق روشی بوده دهد چرا جنبشهای همگانیتوضیح می
 اند.ایرانیان بطور مستمر بکاربرده

 

 :پذیراز موقعیت و وضعیت فعلپذیر های فعل. خارج شدن جامعه4
 

از  های مدنیخارج شدن جامعه ،سوو از آن بدین ایران در انقالب     
که  سبب شد که نیروهای محرکه ،پذیرموقعیت و وضعیت فعل

تر و ترکیبشان جز آن بگردد که تمایلهای چپ هستند بزرگ شهروندان
شد یعنی  همگانی جنبش ،بردند. در انقالب ایرانو نیز راست گمان می

معلمان و  زنان وو مرزهای قومی در نوردیده شدند.«  مرزهای طبقاتی»
تغییر را  و  زحمتکشان و دانشجویان پنج نیروی محرکه روشنفکران

 . کردهنگ میآنها را همسو و همآ همگانی وردند که وجدانآپدید



334 

 

وازی ژنها بورآبنابر الگوی لنینی روشنفکرانی که خاستگاه اجتماعی      
کردند. باید به طبقه خود خیانت و طبقه کارگر را سازماندهی می ،بود

ها رسالت تغییر را قشرهای میانی جامعه ،های راستیژبنابر ایدئولو
گرداندند. می« مدرن»های خود را گرفتند و جامعهباید برعهده می

ارتشها سازمان پیشرو داشتند و  ،ترقی ساخت امریکا یژبنابر ایدئولو
 گرفتند. های خود را برعهده میباید رسالت مدرن کردن جامعهمی
مرزهای »شد. با از میان برداشتن  ترجمان موازنه عدمی ایران انقالب    

بمثابه نیروی  ،و نقش دادن به پنج گروه اجتماعی« طبقاتی و قومی
را ممکن کرد. آن نظرها که ترجمان اصل  همگانی جنبش ،تغییر محرکه

ئی آکار« تغییرش دهندانسان به تغییر خود توانا نیست و باید بگذارد »
شد. « دهیتا تغییر نکنی تغییر نمی»بیانگر اصل  نجستند. انقالب ایران

 ،نظر اول با جنبش همگانی ناسازگار و با تصدی تغییر توسط یک سازمان
نظامی و یا نظامی سازگار  بود و پیروی نشد و دومی  –سیاسی یا سیاسی 

 و راهنمای جنبش شد. با جنبش همگانی خوانائی داشت
در اصل  ،های همگانیبود که الگو شد و جنبش ایران و این انقالب    

از این انقالب راه و روش  ،تغییر و ترکیب نیروهای محرکه راهنما
هنوز جهان در آغاز تحول است. هرگاه جهانیان برآن شوند موختند. و آ

به اصل تغییرکن تا تغییردهی و فعال شدن و  ،تحول را به پیش ببرند
 ،شود. در حقیقتها نیاز پیدا مینیروهای محرکه در همه جامعه توحید

پایه  بر ذهنیت شهروندان ،از جمله ،محور قدرت . نظام اجتماعی4.1
 ،بنابراین ،ها و باور به ناتوانی خویشگیرد که ترکیبی است از ترسمی

یأس از خود و تنظیم رابطه با قدرت بخاطر مصون ماندن از گزندش. 
دکردن و نِ خوآاین ذهنیت شهروندان را از ابتکار عمل را از 

ناتوان  ،خویش سازمان دادن برخاستن و به جنبش خودانگیخته
و  باوجود بازسازی استبداد ،در ایران کند. موفقیت جنبش همگانیمی

تجربه  ،برای بازسازی ذهنیت ناتوان و ناامیدگردان جبار تقالی دولت
آورد. اما موفقیت ببار ،هرجا بکاررفت ،موفقی است و درس این تجربه

رهند و ذهنیت دوران ایرانیان چه وقت خویشتن را از این ذهنیت می
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از جمله در کشورهای  ،در همه جا ،هرچه باشد ،یابندرا باز می انقالب
 ،است ن نئولیبرالیسمآ که اندیشه راهنمای داریتحت نظام سرمایه

خویش  است که شهروندان کشورهای مختلف توانائینآتحول در گرو 
و غم کنند و تغییر دادن  ناامیدیورند و امید و شادی را جانشین آرا بیاد

از ورای پوشش زشتی  ،را در گرو تغییر کردن بشناسند. هرگاه چنین کنند
بینند. نیاز به را می زیبائی زندگی ،استکه قدرت باوری برزندگی کشیده

بر یابند و توانائی خود را پذیر کردن نظام اجتماعی در میباز و تحول
 یابند.  ایجاد این تغییر  بازمی

 ،نیروی محرکه ساز . تجربه بازشناختن خود بمثابه نیروی محرکه4.2ِ
اند. پس تغییر رابطه میان انسان با نیروهای کرده ایران را شهروندان

 ها را در موقعیت زیر سلطهنها با زور انسانآکه اینک ترکیب  – محرکه
شرط ممکن گشتن تغییر این ترکیب به  –است ساالری قراردادهسرمایه

از  ،انسان امروز ،قراراست. بدین ترکیب نیروهای محرکه با حقوق
 :آموزددو درس زیر را نیز می ،ایران تجربه انقالب

مدن آو ضرورت به مهار انسان در تغییر رابطه انسان با نیروهای محرکه ●
 این نیروها و 

را جانشین زورکردن در  بمعنای حقوق تغییر ترکیب نیروهای محرکه ●
 این ترکیب.

درس  ایران نها در انقالبآ و توحید . اما پیدایش نیروهای محرکه4.3
ایرانی با  هرچند دوران تغییر رابطه شهروندان :آموزددیگری نیز می

اما تجربه موفقی است برای ممکن کردن  ،کودتاه بود بنیادهای جامعه
)رهبری کننده( و  های اجتماعی از راه تغییر رابطهِ بنیادتحول نظام

کند به رابطه شهروند انسان )رهبری شونده( با هدف که بنیاد تعیین می
 کند.نیاد )وسیله( با هدف که شهروند تعیین می)رهبری کننده( و ب

 بستگی به ترکیب بدیل ،از جمله ،کنندها پیدا می. سرنوشتی که انقالب5
 :دارد
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سبب عقیم شدن  ،ناسازگار با هدف جنبش و یا وجود بدیل نبود بدیل     
موخت و همچنان آها درس ترکیب بدیل ،ایران شود. در انقالبآن می

 :آموزدمی
متجانس بود. اسالم  ترکیب بدیل ،در علن ،یم شاهژ. تا سقوط ر5.1

شد. او اظهار می ،از زبان آقای خمینی ،زادیآو  بمثابه بیان استقالل
است و در  با جمهور مردم کرد که والیتخود اعالن و اعالم می

 ،سانکنند. بدینمردم در اداره امور کشور شرکت می ،ایران دموکراسی
 ،زادیآشوند و نمادهای استقالل و خویش می جمهور مردم خود بدیل

را تصدی خواهند کرد. خود او به قم خواهد رفت.  حقوقمدار دولت
در کار دولت دخالت نخواهند کرد و به نظارت بسنده  روحانیان

بودند. این واقعیت که « هامصدقی» بدیل ،خواهند کرد. از دید مردم
که رأی  نخست وزیر موقت مصدقی بود و نامزدهای ریاست جمهوری

مطلوب  دهد بر وجود بدیلگواهی می ،جمله مصدقی بودند ،آوردند
که از ویژه گی مهمی برخوردار بود و آن این ،این بدیل. مدنی جامعه

  گاه جامعه مدنی را ترک نگفته و در سرای دولت منزل نگزیده بود.هیچ
از اختیار مطلق  خمینی :گرفتدیگری شکل می بدیل ،اما در خفا     

گشت و مجری اوامر و نواهی او می شد. شورای انقالببرخوردار می
تمداری های جدیدِ قدرکرد و ستون پایهیرا مهار م واحدی جامعه حزب

 شدند. ساخته می
شکار و شفاف از راه آ بدیل :شد رویاروئی این دو بدیل ،ابتالی بزرگ     

با زور را بکار  پنهان ترکیب نیروهای محرکه کرد و بدیلمردم عمل می
این بود  ،صدربنی در دوران ریاست جمهوری ،اول بدیل برد. هنرمی

در برابر جمهور  ،سان که بودنآ ،رانآپنهانی را آشکارگرداند و  که بدیل
باشد چرا که موفقیت  توانست نزاع برسر قدرتنزاع نمیقرارداد.  مردم

 شکار بر پنج دسته حقوقآ ساخت. پس بدیلدر این ابتال را ناممکن می
پنهان خویشتن را علنی کرد و  ایستاد و کار بجائی رسید که رهبر بدیل

ها گویم نه. درسهای این ابتال اینمیلیون بگویند بله من می 35 :گفت
 :هستند
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، پیش و یا باید شفاف و ترکیب آن متجانس باشد. وگرنه جنبش بدیل● 
  انجامد.پس از موفقیت نخستین )سقوط رژیم سابق( به شکست می

گاه بماند، منزلاین است. بدیلی که در  مدنی جامعه گاه بدیلمنزل ●
را  قدرتشود. اما بدیلی که می جانبدار جمهوری با شرکت جمهور مردم

منزل داشته باشد و یا بکند، جز به بازسازی  در دولتهدف بشناسد و 
 . شودنمی ،مدنآاندیشد و جز در پی به خدمت قدرت درنمی استبداد

در خدمت  شود و بدیلِخویش می وقتی خود بدیل مدنی جامعه● 
از راه  را باز شناسد و شهروندان پرورد که حقوقمیرا  زادیآو  استقالل

عمل به حقوق، جامعه مدنی را به ایفای نقش خویش در باز و 
توانا کنند. شهروندان نباید از ترس  پذیرکردن نظام اجتماعیتحول

 های جدید قدرتمداریپایه، تن به ایجاد ستونبازسازی استبداد
بازسازی  است که استبداد هابدهند. زیرا با ایجاد این ستون پایه

پذیر کردن نظام اجتماعی و شود.  این از راه باز و تحولمی
و قوای انتظامی  و ارتش ساالری، از جمله دیوانساالرکردن دولتمردم

  ناممکن کرد.رژیم سابق را  بازسازیاست که باید 
، نبود بدیلی که بنابراین ،از پرورندان بدیل مدنی . ناتوانی جامعه5.2

گاه را سرای خود کند و بخواهد جامعه مدنی را منزل نخواهد دولت
 کند.   را محکوم به شکست می خود کند، انقالب

ای عرض پذیرفته شده و دیگر کشورها، بدیل در جنبشهای تونس و مصر  
ها، وجود نکرد. انتخابات در تونس و مصر معلوم کردند، جنبش

، هم در نخستین در خور خود را پدیدآورند. در ایران اند بدیلنتوانسته
 مطلقه و هم، پس از آن، طرفداران والیت انتخابات ریاست جمهوری

و  و آزادی بسیار کوچک و جانبداران بیان استقالل یک اقلیت فقیه
رو، تحول در . از اینهستنداکثریت بزرگ  ،ایران هدفهای انقالب
 ، قطعی است.به جمهوری شهروندان والیت فقیه ایران از استبداد

اند، با آنکه احزابی که مرام خود را اسالم کرده در تونس و مصر     
 اکثریت یافتند، اما این اکثریت نسبی است. بدیلی پنهانی که مالتاریا

است. به استناد این ترس، را شدید کرده« اسالم سیاسی»بود، ترس از 
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 میدان جنگ و یمن و لیبی و عراق شد. سوریه در مصر، کودتای نظامی
است. را پذیرفته گوید دموکراسیالنهضة می هستند و در تونس، حزب

های دیگر است و آنها باوجوداین، ترس از آن حزب دستمایه حزب
 اند. دست باال را پیدا کرده

باید همواره در صحنه باشد.  ،شهررمانآتوانا به تصدی بنای  . بدیل5.3
در اندیشیدن و  زادیآو  یا استقالل استمرار در تمرین خودانگیختگی

 ،استمرار کار جمعی ،در عمل به حقوق استمرار زندگی ،عمل کردن
 ،استمرار در رشد ،خود گشتن استمرار در برانگیختن مردم به بدیل

استمرار در وفای به عهد  و  ،استقالل و آزادی خلق فرهنگ ،بنابراین
 . هستند از ویژگی اساسی بدیل ،ناطق گشتن اندیشه راهنمایِ

و پیش از آن، تجربه کمونیستهای  پنهان ایران . تجربه بدیل5.4
را تصرف کرده بودند و تجربه  دولت که از راه کودتا افغانستان

 آموزند که بدیل، این درس را میو سوریه و عراق لیبی« گرایاناسالم»
 ،باشد و همان بیان قدرتیک اعضایش  ، ولو اندیشه راهنمایقدرتمدار

نزاع بر سر شود و تسلیم سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو می
مستقل  بدیل ،بنابراین کند.را ناممکن می وصول به هدف جنبش قدرت

دارد و اندیشه و قول و  بمثابه اندیشه راهنما زادیآو  نیاز به بیان استقالل
 اندیشه راهنما باشند.

 

 :جبار پایهتک خارجی شدن دولت . جبر6
 

های خود خارجی و نسبت به نسبت به جامعه پایههای تکدولت    
های نها بر جامعهآکه از راه تعادل برقرارکردن با  های خارجیقدرت

شوند. هرگاه بخاطر انحطاط خود و داخلی می ،کنندمی خود حکومت
کنند و نه آنها بتوانند تعادل برخورار ،تغییر در وضعیت قدرتهای حامی

و کشورهای  نه قدرتهای حامی بتوانند حمایت کنند )نمونه ایران
 پایهتک دهند. دولتاین نوع دولتها ثبات از دست می ،(اروپای شرقی
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نیز وقتی از حفظ تعادل قوا با رقیب ناتوان  برخوردار از موقعیت مسلط
که از حفظ تعادل قوا با غرب ناتوان شد(  یم شورویژشود)نمونه ر

 ،ماندکاری که میراه ،وقتکند. در اینهمین سرنوشت را پیدا می
داخلی شدن از راه تن دادن به حاکمیت ملت و  ملی نسبت به جامعه

پایه باید ساختار دولت تک ،کاراست. برای ایننمایندگی از این جامعه
 را پیداکند. محور را از دست بدهد و ساختار دولت حقوقمدار قدرت

تن  ،استمردم را شنیده انقالب که شاه گفت صداینآبا  ،یم شاهژر    
نیز تن به  سوسیالیستی اتحادجماهیر شوروی به این تحول نداد. دولت

رئیس جمهوری  ،نامه جمال عبدالناصر این تحول نداد. در زندگی
 به اعضای حکومت ،است که او یک ماه پیش از مرگمدهآ ،پیشین مصر

 ،را برقرار نکنیم هرگاه ما خود دموکراسی :بودو همکاران خود گفته
گردیم با سرنوشتی نامعلوم. اما او فرصت دولت استبدادی وابسته می

 کار نداد. استقرار دموکراسی را نیافت و جانشین او نیز تن به این
اما متکی به  پایهیک دولت تک ناصر دانستنی است که دولت     

ثباتش از  ،مصری بود. بنابراین محبوبیت رئیس جمهوری در جامعه
نها آاز  شد. اما بنابر قوانینی که قدرتتوسط مردم تهدید نمی ،درون

استبدادی  پیش بینی او به حقیقت پیوست و دولت مصر ،کندپیروی می
و  مردم مصر و رفتن مبارک و وابسته شد با سرنوشتی که باوجود جنبش

همچنان نامعلوم  ،برضد او رئیس جمهوری جدید و کودتا انتخاب
 است.

و دیگری  تحت ریاست ناصر یکی استبداد دولت ،تفاوت دو استبداد     
ساز و کار متکی کردن فشار دولت بر مردم به  ،استبداد دو جانشین او
یم ژر :دهدبینا قرار می مصری را در دیدگاهِ عقل فشار از بیرون بر جامعه

از   ،حالشد. در همانتهدید می ناصر از سوی غرب و نیز اسرائیل
کرد. فشار تهدیدکنندگان بکار کمک دریافت می« اردوگاه سوسیالیسم»
 ،حالآمد در واردکردن فشار به رقیبان داخلی. در همانیم میژن رآ

کوشید. شکست در دولت در پیشرفت و بهتر کردن وضعیت مردم می
و  نادرست بودن روش اداره دولت و نیروهای مسلح ،شش روزه جنگ
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نیز نادرستی درک سران دولت از رشد را نمایان کرد. ناصر چاره را در 
 ،دید. اما مرگ مجالش نداد. جانشین او وردن به دموکراسیآروی 

خارجی را ناچیز کرد. فشار ،از راه سازش با غرب و اسرائیل انورسادات
توانا  دولت دیگر نباید به واردکردن فشار به مردم مصر ،بنابر قاعده

افزایش داد.  ،هادر شکل سرکوب ،فشار بر مردم را ،شد. باوجود اینمی
تا جنگی که با هدف بیرون راندن اسرائیل  :بینیممی ،نیک که بنگریم

از فشار بیرون برای واردکردن فشار به جامعه  ،از صحرای سینا انجام داد
تهدید و فشار از بیرون  ،برد. تا توافق کمپ دیویدسود می ،مصری

توجیه شد. گری دولت مصر بیسرکوب ،ن پسآوجود داشت. از 
ها قوت بخشید. هرگاه آن را در جامعه تمایل به جنبش ایران انقالب

به تهدید بدل  فقیه مطلقه انقالب بخاطر استقرار استبداد والیت
دو  ،سانداد. بدیندر مصر و... نیز تحول مطلوب روی می ،شدنمی

خطر به روز »یکی  :سبب تشدید فشار به جامعه مصری شدند ،عامل
شدن سالح  جانشین جمهور مردم ،و دیگری« افتادن مردم ایران

 شد و ... ترور انورساداتها. بدست
 :استنایکسان را بخود دیده ،دو تجربه اما ایران     

تجربه تغییر  ،. این تجربهبه رهبری مصدق ایران تجربه نهضت ملی ●
رها از قید  استبدادی وابسته به ساختار دولت حقوقمدار ساختار دولت

تحول  :و متکی به حاکمیت ملی و موقعیت و وضعیت زیرسلطه وابستگی
متوقف  ،32مرداد  28. این تجربه را کودتای به دموکراسی از استبداد

 کرد.
به ساختار دولت  پایهتک تجربه تغییر ساختار دولت ،تجربه دوم ●

. این تجربه نیز با کودتای و مستقل و متکی به حاکمیت ملی مدارحقوق
 از جهتی شبیه تجربه دولت ناصر ،متوقف شد. این تجربه ،60خرداد 

دولت از « رهبر»جهت که از این :ن شبیه نیستآاست و از جهتی با 
است. اما از این جهت  شبیه رئیس دولت مصر ،محبوبیت برخوردار بود

 ،بخشیده بود« رهبر»این موقعیت را به  مردم ایران همگانی که جنبش
گاه از گرایش به مردم و و آن را نخست از کودتابا موقعیت ناصر که آن
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شبیه  ،بودوردهآدر مردم بدست  برانگیختن غرور و احساس توانائی
 نیست.

های درسهای مهمی به جامعه مردم ایران همگانی دو جنبش ،بنابراین    
 :موزندآدیگر می

را تجربه  با موقعیت نه مسلط نه زیر سلطه . جهان معاصر دموکراسی6.1
برخوردار از دموکراسی را نیز به خود  زیر سلطه است. دولتنکرده
ها به رها شدن از روابط است. هرگاه جهت عمومی تحول جامعهندیده
 کشورهایی درموقعیت ایران ،ولو نسبی باشد ،زیر سلطه – مسلط

بیابند. زیرا هم  توانند دموکراسی با برخورداری از موقعیت مسلطنمی
در جهان امروز و  ،کند و همرا ایجاب می نیروهای محرکه تخریب

بتوان نیروهای  ،آن موقعیت که باواردکردن نیروهای محرکه ،فردا
وردنی نیست و هم موقعیت آبوجود ،محرکه تخریب شده را جبران کرد

بنابراین استقرار مردم  ،پذیر کردن نظام اجتماعیباز و تحول ،مسلط
 گرداند.مطلوب را ناشدنی می ساالری

نیز در آن نقش  مدنی که جامعه فقیه مطلقه شکست تجربه والیت     
 ،محبوب با جمهور مردم« رهبر»رویاروئی  ،به سخن دیگر ،استیافته

غاز گرفته آ و کاهش مداوم محبوبیت او که پیش از کودتا ، 60در خرداد 
و  مصدق یکی تجربه حکومت ،دو تجربه ،و بعد از آن شتاب نیز جست

را در دستور کار جامعه ایرانی و  صدربنی دیگری تجربه ریاست جمهوری
با  پذیر شدن نظام اجتماعیباز و تحول :دهدهای دیگر قرار میجامعه

متکی  حقوقمدار اثر و دولترا بی های خارجیقدرت ،شرکت شهروندان
را به  کند. چراکه ایرانیان دو جنبشبه حاکمیت شهروندان را میسر می

 ،یافتساالر میدرجا دولت ساختار مردم ،پیروزی رساندند. هرگاه
. برنامه رئیس جمهوری برای رسیدبه انجام می استقرار دولت حقوقمدار
ساالرکردن های دولت استبدادی و مردمپایهاز میان برداشتن ستون

است و همواره بکاربردنی تشریح شده در کتاب توتالیتاریسم ،دولت
 است.
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پذیر شدن نیازمند باز و تحول و آزادی بر پایه استقالل . دموکراسی6.2
در رشد است. نهضت  از راه بکارافتادن نیروهای محرکه نظام اجتماعی

 زادیآکه اسالم بمثابه بیان استقالل و  57بهمن  و نیز انقالب ایران ملی
هستند. این   طبیعتبادانی آو  دو تجربه از رشد انسان ،ن شدآراهنمای 

آید هرگاه برآن شوند که از ها میدو تجربه نیز بکار همه جامعه
دموکراسی واقعی برخوردار شوند. تحقیق در باره رشد و تجربه کردن 

 فایده نباشند.توانند بیبادانی طبیعت میآرشد انسان و 
 

در صفر کردن منتجه  مدنی . تعادل قوا در سطح جهان و نقش جامعه7
 :ای که بخواهد مستقل و آزاد بزیداین تعادل در سطح هرجامعه

 

 ،57 و انقالب نهضت ملی ،ایرانیان همگانی موزش هر دو جنبشآ   
است. جنبشی که  بمثابه اصل راهنما موختن و بکاربردن موازنه عدمیآ

تواند از راه زدودن وقتی می ،گرداندرا هدف می و آزادی استقالل
روی  خارجی که هم به هیچ قدرت ،موفق بگردد جبار دولت خشونت

نیاورد و هم منتجه تعادل قوا را در مرزهای ملی صفر کند. اما این درس 
 :زدائی استنیازمند نقد بقصد نقص

نیازمند  مدنی در سطح جامعه خارجی نقش شدن قدرت. بی7.1
منزلی جز  شرکت کننده در جنبش های سیاسیاست که هم سازماننآ

جامعه مدنی نداشته باشند و هم عامل قدرت خارجی در جامعه مدنی 
های های سیاسی وابسته به قدرتسازمان ،ایران نباشند. در نهضت ملی

در  ،نها در جامعه مدنی بودند و هم شدند. در عوضآهم عامل  خارجی
 این عاملها فاقد اثرگذاری بر جامعه مدنی بودند.  ،ایران انقالب

و هم  هم در دولت های خارجیعوامل قدرت ،دو جنبش. اما در هر 7.2
آموزند که بود و نبود این درس را می دو کودتادر رهبری جنبش بودند. 

 و یا رجوع کردن و نکردن به قدرتهای خارجی عوامل قدرتهای خارجی
کردن و  خویشتن را زندانی مدار بسته ،برای چیره شدن بر دولت جبار
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و... نیز  و سوریه و عراق های لیبی. تجربهتغییر را ناممکن کردن است
 گویند.جز این نمی

 است که نآعلت      
. تعادل قوا در سطح جهان تعادلی برخوردار از ثبات پایدار نیست. 7.3
موقعیت خود در  ،در هر مداخله ،های در موقعیت مسلطدولت ،لذا

ورده دو تعادل آفر ،گاه اجتماعی خود را  در درونجهان و تکیه
یکی تعادل عمومی قوا در سطح جهان و دیگری تعادل قوا در  :دانندمی

و نه حاکمیت  نه حقوقمدار شدن دولت ،قراردرون مرزهای خود. بدین
نها طلب حمایت و یا مداخله آای که بنامش از جستن جامعه ملی
کردن دو  نهاآشوند. اثر مداخله در  بسود نها نمیآمحرک  ،شودمی

 انگیزد. نها را به استفاده از فرصت و مداخله بر میآتعادل است که 
های حاکم در کشوری با موقعیت بندیهرگاه گروه ،در حقیقت     

بدهند و بگذارند  تن به باز و متحول شدن نظام اجتماعی مسلط
تعادل  ،فعال شوند بادانی طبیعتآو  در رشد انسان نیروهای محرکه
پذیر شدن باز و تحول ،شود. در سطح جهانمحل میقوای داخلی بی

محل تعادل قوا در سطح جهان را نیز بی ،هاهای اجتماعی جامعهنظام
 ،پذیر باشدای که نظام اجتماعیش باز و تحولهر جامعه ،کند. لذامی

شود. سیاست های دیگر میجانبدار تحولی از نوع خود در جامعه
هائی برخوردار از جهانی با جامعه ،جهانی پیشنهادی در دوران انقالب

ساالر جهان مدیریت مردم پذیر را پایه و مایهو تحول نظام اجتماعی باز
کرد. ها در این سمت و سو را پیشنهاد میشناخت و تحول جامعهمی

 مدنی جامعه ،ایرانیان همگانی افزون از دو درس دو جنبش ،قراربدین
های مجری بندیزاد )امکان حضور و عمل ندادن به گروهآمستقل و 

 :آموزداین درس را نیز می ،زادآمقاصد بیگانه( و رهبری مستقل و 
 ،داشتن بدیلزاد نگاهآو مستقل و  مدنی پذیر کردن جامعهباز و تحول ●

بازگذاشته شوند. هر  ،جبار دوکاری نیستند که به بعد از پیروزی بر دولت
باید تصدی شوند. سقوط دولت جبار و استقرار  دوکار در جریان انقالب

بلکه باید  به انجامشان شتاب  ،دولت جانشین هم نباید متوقفشان کند
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 ،ساالرکردن ساختار دولتمستقل هم باید از راه مردم بخشند. بدیل
کار را به انجام رساند و هم این مدارگذار از دولت جبار به دولت حقوق

 ،بگرداند. در حقیقت پذیر کردن نظام اجتماعیرا متکی به باز و تحول
خطر بازسازی دولت جبار  ،پذیرترهراندازه نظام اجتماعی بازتر و تحول

 هموارتر. شورائی تر و راه برقراری دموکراسیکم
  

از راه بکارافتادن  پذیر شدن نظام اجتماعی. هدف از باز و تحول8
 :اجتماعی است توحید ،در رشد نیروهای محرکه

 

و دو  57 و دیگری انقالب ایران یکی تجربه نهضت ملی ،دو تجربه   
اقتصادی »و دیگری « بدون نفت اقتصاد»یکی  ،برنامه اقتصادی

و  داریهای اقتصاد سرمایههای نا همسو با تجربهتجربه ،«توحیدی
راه رشد غیر « )»التقاطی»و نیز  تجربه « اقتصاد سوسیالیستی»

به اجرا  و سوریه ها در عراقو بعثی در مصر یم ناصرژکه ر« داریسرمایه
اجتماعی و نه بر تضاد  گذاشتند( بود. بنای این تجربه بر توحید

تنها  ،شودکه وقتی بنابر تضاد اجتماعی میاجتماعی بود. توضیح این
کند. این قدرت اگرهم مدعی از میان است که نقش پیدا می قدرت

طور که تجربه نشان همان ،برداشتن تضاد بسود اکثریت زحمتکش باشد
کند. نظام طبقاتی )طبقات دارای منافع متضاد( را باز سازی می ،داد

 نقش و حقوققدرت را بی ،که بناگذاشتن بر توحید اجتماعیحال این
  ،اجتماعی بر میزان عدالت ،غازآکند. و از را بانقش می

 ،زدائیتبعیض ●
 ،تضادزدائی ●
و به حداکثر رساندن  نیروهای محرکه به صفر رساندن تخریب ●

بر میزان برخورداری  بادانی طبیعتآو  نها در رشد انسانآبکارافتادن 
 ،های رشدو امکان از همه حقوق همه شهروندان
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پذیر بمعنای باز و تحول و جامعه شهروندان و آزادی بسط استقالل ●
 :کنندرا ایجاب می هفت برابری ،کردن آن. که بر میزان عدالت

 روزافزون در برخورداری از امکانها ؛  برابری. 1
 از نسلی به نسلی دیگر ؛ . استمرار این برابری2
 فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اقوام ؛ . برابری3
 در بکاربردن حاصل کار بر وفق دو برابری اول و دوم ؛ . برابری4
شود که جانشین زیادت مصرف بر تولید می با مصرف تولید . برابری5

 است ؛ داریسرمایه که پایه اقتصاد
 در سطح جامعه ،اندایجاد کرده . برداشته شدن مرزها که روابط قوا6

 نها در سطح جهان. و آو کوشش برای برداشته شدن 
 در هدف و مسیر. بادانی طبیعتآو  . همآهنگ شدن رشد انسان7
 

 کنند که کارهای باال ایجاب می     
انسان از انسان از میان برداشته شوند. این انواع  تمامی انواع استثمار ●

 ،اند. در بخش سوممدهآتوحیدی  شناسائی شده و در کتاب اقتصاد
 ،کننداجتماعی را ممکن می مجموعه کارهائی را که دستیابی به توحید

بر پایه توحید  محور اند. برنامه عمل برای بنای اقتصاد تولیدتبیین شده
آید. مجموعه می محور زیر سلطه بکار درمان اقتصاد مصرف ،اجتماعی

گذاری رشد بر پایه توحید اجتماعی بکار برنامه ،کارها در باره رشد
 یند؛آمی

 شوند؛ محل اسراف و تبذیر بی ●
کردن در فعال ،بهتر بگوئیم ،کردن استعدادهااسراف و تبذیر در فعال ●

 ،پذیرکردن استعدادهای اکثریت بزرگچند از استعدادها و فعلیک
 شوند؛ محل بی

از هرچیز به اندازه وجود دارد.  شود که در طبیعتبنابراین می ●
 منابع موجود در طبیعت را گرفتار اسراف و تبذیر نباید کرد؛  ،بنابراین

کند تقدم و تسلط ایجاب می ،هاها از امکانبرخورداری برابر انسان ●
 را. و  بر مالکیت خصوصی مالکیت شخصی
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ها بر یکدیگر بگردند. انسان نباید وسیله سلطه نیروهای محرکه ●
این نیروها نباید جانشین استعدادهای انسان و عامل  ،بنابراین

 کردن استعدادهای خود بگردند. بازدارنده اکثریت بزرگ از فعال
اجتماعی  برپایه توحید مانع از به اجرا گذاشتن برنامه گرچه کودتا   

ایرانی و  تواند برای جامعهاما اصول راهنما و کار انجام گرفته نمی ،شد
 فایده باشند.های دیگر جهان بیجامعه

 
 :هاگردانی.  ضرورت شفاف9
 

جهان است که زیر نظر  نخستین انقالب در تاریخ ایران انقالب    
اصل اظهار  19که در  و آزادی غاز و ادامه یافت. بیان استقاللآجهانیان 

 ،اظهار نکرد( را شدند )اصل بیستم عفو همگانی بود که آقای خمینی
 رساندند. جنبشبه سمع جهانیان می وسائل ارتباط جمعی ،روز به روز

نیز زیر چشم نمایندگان وسائل ارتباط جمعی جریان  مردم ایران همگانی
 داشت. هرگاه جنبش خود گرفتار هیچ ابهامی نبود و رهبری و بدیلمی

انقالبی بطور کامل شفاف در ایران و جهان  ،جستندنیز شفافیت می
ها وجود زدود. اما ابهامها را خود میداد و بسا جنبش کاستیروی می
 :داشتند

داشت و یکی دو جناح می رهبری انقالب ،.  بنابر شرحی که داده شد9.1
 ای پنهان. ای آشکار و رویهدو رویه بود. رویه ،از دو جناح

رویه پنهان  ،گزیدخود شوراهای مدیریت را برمی . هرگاه جنبش9.2
گشت. اما شورای زیان میعمل و بیو دستیاران او بی جناح خمینی

 ،نآدر  ،دیرهنگام تشکیل شد و معرف جنبش نبود و پنهان بود و انقالب
 اکثریت در خدمت اجرای طرح پنهان بود. 

نیز یکسره از ابهام مبری  انقالب اندیشه راهنمای ،. با همه مراقبت9.3
 نشد. 

سران  پنهانی دستور ترور ،بود باوجود این همگانی . روش جنبش9.4
 گرفت.میز نیز انجام میآنیز صادر شده بود و عملیات خشونت ارتش
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 ،شکار و پنهان داشت. در علنآنیز  های خارجی. رابطه با قدرت9.5
سیاست  بود. اصل راهنمای ایران هدف انقالب زادیآو  تحقق استقالل

با  ،)نه شرقی و نه غربی( بود. اما در خفا موازنه عدمی ،نیز ،خارجی
 شدند. ها مبادله میگفتگو بود و پیام امریکا

ابهام  در  ،مدندآهای باال از آن پدید ها که ابهامترین ابهاماما مهم. 9.6
و تنظیم  زادیآو  تنظیم رابطه با استقالل :تنظیم یکی از دو رابطه بود

را فرصت قطع رابطه با قدرت  جنبش . هرگاه جمهور مردمرابطه با قدرت
ها رابطه ،کارشمردند و بدینمی و تنظیم رابطه با استقالل و آزادی

پذیرکردن نظام به باز و تحول ،کردندمی بایکدیگر را رابطه حق با حق
 داشتند. را از میان بر می توانا شده و امکان بازسازی استبداد اجتماعی

جستند و رابطه می و اگر جناح دو رویه یک رویه بود و دو جناح توحید      
توانستند می ،کردندمی را جانشین رابطه با قدرت زادیآو  با استقالل

 جانشین کنند. اما هم در جامعه مداررا با دولت حقوق مدارقدرت دولت
قدرت صاحب نقش ماند.  ،و هم در رهبری بمنزله جمهور مردم مدنی

که هدف بودند روش  زادیآتمرین نشد و استقالل و  خودانگیختگی
 پذیر شدند جمهور مردم فعل ،الجرم ،نشدند

ورد آدست ،گردانی در پیروزی گل بر گلولهنقش شفاف ،باوجود این     
ایرانیان و مردمان دیگر کشورها  ،ن پسآاست. از  بزرگ آن انقالب

درگرو شفافیت  ،هر تحولی ،هر تغییری ،دانند که موفقیت هر انقالبیمی
 .ترموفقیت کامل ،است. هراندازه شفافیت بیشتر

 
 :ناقص و کامل؟ . خودانگیختگی10

 
اما خودانگیخته  بود. خودانگیخته ابتکار مردم ایران ایران انقالب     

های خودجوش سازمان ضعفی که جنبش ،سازمان یافته بود. بنابراین
شوند را نداشت. هرچند مردم ایران فرصت را گرفتار مینجسته بدان

و  مندحقوق مغتنم نشمردند برای بدل شدن به شهروندان
اما چون  ،هر انسان نشناختند زادیآو  را استقالل خودانگیختگی
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خودانگیخته  توانستند به جنبش ،خویش را تاحدودی بازیافتند فطرت
ادامه دهند. دالیل زیر  یم شاهژرا تا سقوط رخود سازمان دهند و آن

انسانند.  زادیآگویای فطری بودن خودانگیختگی بمعنای استقالل و 
 ،در انقالب ایران

جای به امید  ،و غم و ترس و اعتماد گریزی و ناشکیبائی . ناامیدی10.1
 و شادی و شجاعت و اعتماد به خود و به یکدیگر و شکیبائی سپرد؛

 ،جانشین شد. در نتیجه . احساس ناتوانی با احساس توانائی10.2
پذیری و اندازه ناشناسی ساز بینی جای فعلن. خودفعال و دگرگو10.3

 ،افزودند.  لذاکه برهم می هائی را گرفتدر تحمل تحمیل
ناتوانی بگذار تغییرت ». ایرانیان خود را از این ذهنیت که 10.4
. در رهاکردند و خود را تغییرجوینده و تغییر دهنده یافتند ،«دهند

 ،نتیجه
انگاری از میان برخاست و خود منحط و زشت ،. عقده حقارت10.5

ها کران را بروی همه انسانایرانیان خالق هنری شدند که فضای بی
 ،گشود. در حقیقت

 . ایرانیان ایمانی نو جستند .10.6
شکل  ،های اجتماعی که بر محور قدرتدانیم که در تمامی نظاممی    

را  نیروهای محرکه ،یک رشته مجاری افقی و عمودی ،اندهرم را جسته
 ،شوند و کنند و این نیروهای محرکه با زور ترکیب میبه رأس منتقل می

به ناتوانی و  و یکایک شهروندان مدنی در باورمندکردن جامعه ،از جمله
و غم  پذیر و گرفتار ناامیدیروند. شهروندان فعلتر بینی بکار میخودکم
توانند به خود و یکدیگر اعتماد شوند و دیگر نمیهای پرشمار میو ترس

دهد وقتی امید بر تغییر روی می :داندکنند. رأس هرم قانون تحول را می
شوند. زیرا این ناامیدی و شادی بر غم و شجاعت بر ترس پیروز می

یابند. به خود و به معنی است که شهروندان خود را توانا میچیرگی بدان
شمارند و هر ساز میکنند. خود را فعال و دگرگونیکدیگر اعتماد می

انند و رها از عقده دتغییری را حاصل تغییر کردن خویش می
 .شوندساز می یابند و تاریخنو می ایمان ،تربینیخودکم
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و  گاهی بر استقاللآخود ،فطری اگر خودانگیختگی ،باوجود این   
خطر بازافتادن در بند  ،نگردد زادیآو روش کردن استقالل و  زادیآ

این نیز درسی بزرگ  وجود دارد. به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت اعتیاد
 آید.  است. این درس هر انسان را بکار می ایران از درسهای انقالب

 
 :ایران انقالب ها درشمول. نقش جهان11

 
گانه بودند. این او از اصول بیست و حقوق شهروندی انسان حقوق    

 شمول نیز هستند. جمهوری بمعنای شرکت جمهور مردمحقوق جهان
متحقق  ،است اما در عملدر نظر پذیرفته ،خویشدر اداره امور 

نیز پذیرفته شد و بعمل درنیامد. اندیشه  ایران است. در انقالبنگشته
روز تعریف جدیدی از رشد را ارائه کرد که آن ایران انقالب راهنمای

این امید  ،در غرب رشد برجهانیان شناخته نبود. اما با شکستن اسطوره
 بر اصل انتخاب هست که پذیرش همگانی بیابد. استقرار دموکراسی

نیز پیشنهاد  حال دموکراسی شورائیهدف انقالب ایران گشت و در همان
و پذیرفتن و  مندشد. بدان امید که تحقق شهروند حقوقمی

تحول از دموکراسی براصل انتخاب  ،بمثابه میزان وردن عدالتآدرکار
های نیمه دوم قرن کند. در انقالبرا میسر می به دموکراسی شورائی

ها را شمولنخستین انقالب بود که جهان ،انقالب ایران ،بیستم
 که از جنبش های همگانیکرد. جنبشپذیرفت و یا پیشنهاد میمی

ها را مردم ایران سرمشق گرفتند نیز این جهان شمول همگانی
 پذیرفتند. 

ها به عمل در این جهان شمول ،یم شاهژبعد از سقوط ر در ایران ،اما     
 درسهای انقالب ،نها جرم نیز شد. باوجوداینآنیآمدند و جانبداری از 

 :توانند بکار برندمی ،آیندها که از پی هم مینسل ،هارا جامعه ایران
 ذاتی نها را از حقوقآها برخورداری فریدهآانسان و تمامی  . کرامت11.1

 کند. اما عمل به حقوق وقتی شدنی است که حیاتشان ایجاب می
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امکان ترکیب نیروهای  جمهوری شورائی ،مدنی جامعه. در سطح 11.2
 را از میان بردارد. جنبش با زور و بکار رفتنش در روابط قوا محرکه

ای توان به محدودهگوید گستره روابط قوا را میمی ،به نفسه ،همگانی
را گسترش داد  پهنای رابطه حق با حق ،در برابر ،پذیر بدل کرد وتنگی

 افزود؛ و برامکان ترکیب و بکاربردن نیروهای محرکه با حقوق
را نباید به بعد از پیروزی بر  زدائی. بکار بردن قواعد خشونت11.3
اند اما هنوز زدائی پیشنهاد شدهجبار بازگذاشت. قواعد خشونتدولت

 رفت این قواعد نخست در ایراناند. انتظار میپذیرش جهانی نیافته
گل بر گلوله پیروز شد. این  ،نآدر  ،بکار روند. در کشوری بکار روند که

را تقدیس و  رهبری دو رویه خشونت ،استسهل ،نشدورده آانتظار بر
 رویه کرد.

و دیگری تجربه  زدائیدو تجربه یکی تجربه خشونت ،قراربدین    
در اختیار جهانیان قرار  ایران گرائی و حاصل هر دو را انقالبخشونت

 دهد.می
 

 :شهررمانآ. 12
 

 ایران اند. اما در آنچه به انقالبداشتهمی شهرآرمان ،همه ،هاانقالب    
ن قرار گرفت که از انقالب هیچ آکسی در رهبری  ،شودمربوط می

نها هم آزیاد بیاید! خاطر بود که گفت شاه برود ابندانست. بدیننمی
 ،یمژباورنداشتند و پس از سقوط آن ر یم شاهژغاز به سقوط رآکه از 

در مقام گریز از  ،جدید را ساختند پایهتک های دولتستون پایه
خواهند اما دانستند چه چیز را نمیمردم می :مسئولیت گفتند

اطالع از انقالب و خواهند. بدیهی است بیدانستند چه چیز را مینمی
ندانند چه  تواند نبیند که تا جمهور مردمن راحت میآمخالف 

توانا به سازمان دادن به خود ممکن  همگانی جنبش ،خواهندمی
که مردمش در سر  رمانیآ و جامعه شود. مطالعه انقالب ایراننمی



351 

 

انجام گرفت و در دو جلد به  ،توسط پل وییی و خسروخاور ،داشتند
 انتشار یافت. زبان فرانسه

کارها در هریک از شناسائی چهار بعد واقعیت اجتماعی و پیشنهاد راه     
را در  شهررمانآهای بود و ویژگیمدهآبعمل  پیش از انقالب ،چهاربعد

بود. برداشت. این تحقیق در اجتماعات ایرانیان به بحث گذاشته شده
اجتماع بزرگ دانشجویان باردیگر به در روزهای اول انقالب نیز در 

مردم  ،بحث گذاشته شد و کتاب شد و انتشار نیز پیدا کرد. افزون براین
انقالب مشروطیت و  ،همگانی به دو جنبش ،در همان قرن ،ایران

 :خواهنددانستند چه میبرخاسته بودند و می ایران نهضت ملی
ورزید که انقالب اصرار می آقای خمینی ،. در روزهای اول انقالب12.1

غاز شده بود آای ندارد. انقالبی که بدون اطالع او اسالمی هیچ پیشینه
بود. اما از دید جناح شفاف رهبری که را ساخته خویش باور کرده

های ایرانیان به بحث در اجتماع ،پیشاپیش ،را شهررمانآمشخصات 
وارد  ،کردو جهان را وارد عصر جدید می انقالب ایران ،گذاشته بود

برخورداری هر شهروند از استقالل و کرد. می زادیآو  عصر استقالل
زادی و رهائی ایرانیان از آایرانی از استقالل و  و برخورداری جامعه آزادی

گی اول ویژه ،شورائی ثنویت رهبر و رهبری شونده و استقرار دموکراسی
 داد. را تشکیل می رمانیآجامعه 

نها شرکت آدر  های دیگری که جمهور مردماین ویژه گی را انقالب     
 داشتند. نیز می ،بودندکرده
را بانی بنای نظامی  داشتند و روح انقالبها همه روح می. انقالب12.2

نیز انقالبی با روحی جدید بود. اداره  خواندند. انقالب ایرانپایدار می
 که اگر دولتدروغی را آشکارکرد و آن این ،کشور در دوران انقالب

دادند اداره امور شود. شوراها که مردم تشکیل میهرج و مرج می ،نباشد
های درس این تجربه و درس تجربه انقالبکردند. شهرها را تصدی می

 ،پذیرو تحول باز نظام اجتماعی ،سبب شدند که در انقالب ایران ،دیگر
ورد انقالب ایران که آبگردد. دست شهررمانآروح انقالب و ویژگی دوم 

 . این روح است ،آیدهای دیگر میبکار جامعه



352 

 

 به یمن ،بادانی طبیعتآو  . نو به نو شدن از راه رشد انسان12.3
 ،پذیر شدن نظام اجتماعیدر باز و تحول بکارافتادن نیروهای محرکه

بود. اما بکارافتادن نیروهای محرکه در رشد  شهررمانآگی سوم ژوی
پذیر شدن نظام باز و تحول ،بنابراین ،انسان و آبادانی طبیعت

جناحی  ،رواینساخت. ازرا ناممکن می جبار بازسازی دولت ،اجتماعی
کرده بود و غازآطرح بازسازی چنین دولتی را  ،در نهان ،از رهبری که

کاربرد  ،شناختندرا هدف می دیگر که تصرف قدرت های سیاسیسازمان
« هاتقدم» دادند. این شد که جنگدیگری به نیروهای محرکه می

 فقیه والیت ،قرارگرفت« صدراسالم بنی»مد. اسالم فیضیه در برابر آباز
 قرارگرفت.  دربرابر والیت جمهور مردم ،که مطلقه شد

 انسان نو به نو شدن بمعنای برخورداری ایرانیان از حقوق ،باوجوداین    
بمثابه  و حقوق ایران و حقوق طبیعت و حقوق ملی و حقوق شهروندی

 ،روشد. ازاین ایران انقالب شهررمانآویژگی دیگر  ،جهانی عضو جامعه
نها . این آیورش نخستین به این حقوق شد با هدف از یادها بردن 

زور و  از تولید ،هرگاه بخواهند ،ورد را مردم ایران و مردم جهانآدست
 .یدآبکارشان می ،خود بازایستند بکاربردنش در تخریب

باید می ،شورائی از رهگذر استقرار دموکراسی ،مدنی . رشد جامعه12.4
را وهم پیشین کرد ناممکن شدن بازسازی نظام اجتماعیتضمین می
پذیر کردن نظام اجتماعی را. هرگاه کرد باز و تحولتضمین می

بازسازی نظام  ،شدندساالر میهای اداری و نظامی نیز مردمدستگاه
گشت. جبار ناممکن می پایهتک اجتماعی پیشین و بازسازی دولت

های جدید پایهکار را با ایجاد ستوناین راه گرچه جناح قدرتمدار
را از میان برد و  شوراهای خودانگیخته جانشین کرد و با خشونت

جامعه مدنی باز و  کارراه ،نها کردآرا جانشین « شوراهای اسالمی»
است  ایران آورد انقالبساالر دو دستتجربه سامانه اداری و نظامی مردم

 مد.آکه بکار مردم این کشور و مردمان کشورهای دیگر خواهد 
دانسته بود که تابعیت مالکیت  ،. بر جناح ایستاده بر حقوق12.5

جانشین  ،رواست. از این نتیجه روابط قوا از مالکیت خصوصی شخصی
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 ،کرد. در حقیقترا پیشنهاد می با رابطه حق با حق کردن رابطه قوا
کنند. پذیر و رابطه حق با حق یکدیگر را ایجاب میو تحول باز جامعه

برپایه  نیازمند بازسازی اقتصاد ،از جمله ،تغییر رابطه دو مالکیت نیز
با  ،با بنیادهای جامعه تغییر رابطه شهروندان ،رواست. از این توحید

 ،بر روی زمین نجات زندگی ،با این وجودبیشترین مقاومت روبرو شد. 
در گرو تغییر پایه اقتصاد از تضاد به توحید و تغییر رابطه مالکیت شخصی 

 با مالکیت خصوصی است.
بگردند. « هااولی»، «هاخریآ». در هر انقالبی بنابر این بود که 12.6

اما «. امامان روی زمین بگردند مستضعفان»نیز بنابود  ایران در انقالب
 ،ها شدن در قدرتمداریجانشینِ اولی ،ها بگردندها باید اولیآخری
ها )شوراها( از آن سویت تمام قدرت :که لنین شعار دادشد. چنانمعنی 

ن مستضعفان آقدرت از » جناح قدرتمدار ،باشد. در انقالب ایران
و  اما جناح ایستاده بر استقاللکرد. ویز تصرف قدرت آرا دست« است

داد که قدرت قابل تقیسم و توزیع نیست و از آن توضیح می ،زادیآ
 گرداند در بازسازی دولتنها را وسیله میآبلکه  ،شودمستضعفان نمی

را ذاتی حیات هر انسان دانستن و  زادیآاستقالل و  ،کار بایسته. راهجبار
 . گشتنِ ایرانیان است مندحقوق شهروندانِ

 گاه بود که نخست روبسپیر بود که دم از دیکتاتوریآاین جناح       
با زور است که باید موانع را از سر  ،زد و مدعی شد در کوتاه مدت زادیآ

 ،همین روش را درپیش گرفت راه برداشت. وقتی جناح قدرتمدار
که  یکی است. پس قدرتمدارها دانست زبان قدرتزیرا می ،تعجب نکرد

بدون اطالع از روش  ،جبار بودند پایهتک درکار بازسازی دولت
جناح ایستاده بر این شد که همان روش را درپیش گرفتند.  ،روبسپیر

هشدار دادن را روش کرد و توضیح داد  ،شهررمانآبر بنای  و مصر حقوق
موانع را بر سرراه رسیدن به  ،داردکه زور موانع را از سر راه بر نمی

آید. پایه جبار میکند و تنها بکار بازسازی دولت تکها ایجاد میهدف
کرد.  کند که با انقالب فرانسهکار را میهمان ایران زور با انقالب
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هرجا و  ،بمثابه مانع اصلی ،رویاروئی دو جناح و تجربه برداشتن زور
 .است وردهای انقالب ایرانآهم از دست ،هراندازه ممکن شد

پیشنهاد  کار دائمی کردن انقالبراه ،های دیگر نیز. در انقالب12.7
کار را ترکیب زور با مایه راهاست. اما چون بنمدهآشده و به عمل نیز در

انقالب دائمی جای به ضد انقالب  ،دادهتشکیل می نیروهای محرکه
است. جبار داده پایهتک و دولت دائمی یا بازسازی روابط قوا

و  دائمی با هدف بازکردن مداوم نظام اجتماعی بعثت ،خاطربدین
 پیشنهاد جناح ایستاده بر حق بود.  ،جامعیت جستن هر شهروند

 کار عالمت سنج نیز هست. چرا که هم بکار بیرون بردن جامعهاین راه     
مدن جامعه از آآید و هم اندازه بیرون تفاوتی میپذیری و بیاز فعل

 ،همگانی برخاستن به جنبشمادگیش را برای آتفاوتی و پذیری و بیفعل
 .کندمعلوم می

روی  همگانی در کشورهائی که در آنها جنبش بنیادهای اجتماعی .12.8
اند. و را هدف کرده قدرتتصرف و  پرداختهبه سیاست  .الفاند، داده

را  اندجستهساختی که  .جاند و نسبی از یکدیگر نجسته استقالل .ب
 دو بنیادکه چنانکند )اند، تعیین نمیای که بخاطرش پدید آمدهوظیفه

و دفاع از  اصلیشان پرداختن به ترویج دین وظیفه دینی و ارتش
را تصدی  پردازند و مدیریت دولتکشوراست. اما به سیاست  می

فعالیت  بلکه ،یابند(رامی کنند و نقش ستون فقرات دولت جبارمی
دولت مهار  .دکند و سیاسی به قصد محور قدرت گشتن معین می

 و بنیادهای سیاسی دینی و تعلیم و تربیت، بخصوص بنیادهای بنیادها
سازگار  ا دموکراسیبنیادها برو، خود میداند. از این« حق»را 

رابطه  -مدآکه به توضیح چنان –نیز  شوند. رابطه آنها با شهرونداننمی
هائی که برای رسیدن به هدف ،بنیادها :شودآلت فعل میرهبرکننده با 

 کنند.لت فعل میآها را انسان ،کنندخود تعیین می
 از بند سلطه رها شدن شهروندان به یمن ،ایران انقالب ،باوجود این   

بنیادها وسیله رسیدن  ،در طول انقالب ،به انجام رسید و بنیادها
شهروندان به هدف شدند. گرچه این تغییر رابطه با تغییر ساختار 
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همراه نشد و در  ،که همواره در محل وسیله بمانندبنیادها برای این
لت آشهروندان باردیگر موقعیت  ،پایهتک جبار جریان بازسازی دولت

خارج شدن شهروندان از مهار  ،اما در این انقالب ،فعل را بازجستند
هرگاه انقالب در ساختار بنیادها نیز وضوح بسیار بیشتری یافت.  ،بنیادها

جستند و در این جایگاه رسید و بنیادها جایگاه وسیله را میبه انجام می
نیمی از کار و بلکه  ،غازآبمثابه  ،انقالب» :ممکن بود گفت ،ماندندمی

 «. تمام کار است
از راه  ،کهنآورده بود و با آ. جناح ایستاده برحق هسته پدید12.9

دانست می ،مردم ایران های همگانیاز جمله جنبش ،هامطالعه جنبش
را بس  تواند برخاستن جنبشمی ،وجود بدیلی ده نفری اما منسجم

 رمانیآ شدن جامعهشرط ساخته ،گویدمی ایران اما تجربه انقالب ،باشد
حذف نشود. و  بدیل الف.است که این پایهتک و بازسازی نشدن دولت

نهائی برآید که آدر جستجوی همه  ج.از خودبیگانه نشود. و  بدیل ب.
توانمندی  نها بدیلآشدن را داشته باشند و با پیوستن  بدیل توانائی

خاطر  خودگشتن را به جامعه مدنی اهمیت بدیل د.روزافزون بجوید. و 
 ،هاشود. در انقالبمیسر نمی شهررمانآن بنای آنشان کند چراکه بدون 

یافتن به را وسیله دستنآآید که رهبران انقالب زور وقتی درکار می
 شوند و بدیلها روبرو میکنند و با بدیلی با این ویژگیمی قدرت

یابند که گمان خودگشتن جامعه مدنی را عامل انحالل قدرتی می
 اند.کنند مالک آن شدهمی
خویشتن  یمن بدیلبه ،کوشد جمهور مردمبدیلی که همچنان می    

  :کنددرس تجربه را خاطر نشان می ،را بسازند رمانیآ جامعه ،گشتن
 . گیر باشد و هم هویت خویش را از دست ندهدهم باید پی بدیل

را در فصل سوم مطالعه  ایران انقالب شهررمانآخواننده الگوی     
شهر پیشنهاد رمانآکارها با مراجعه به آن راهداند که ایناست و میکرده

اند. همه آنچه به اجرا گذاشته شده ،و هرجا و هر اندازه که ممکن بوده
های تجربه هستند و بکاربردنی. در درس ،انددر عمل واقع شده

 الف.دهند امکان می ها هستند که به شهروندانعالمت ،حالهمان
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 همگانی بدانند بمیزانی که وجدان ب.گرایشها را شناسائی کنند و 
ماده تغییر آ جامعه ،پذیردالگو را می ،بنابراین ،هاکارها و هدفراه
 شود. می
 

  :جبار پایهِتک یا بازسازی دولت درسهای ضد انقالب. 13
 

جانشین بر پایه رهبری با اختیار  شود که طرح پنهانی دولتور میآیاد    
سخن  ،آنکه کسی از آن چیزی بداند. در ظاهرمد بیآمطلق به اجرا در

انجام نگیرد و  کودتا ،که برضد انقالبنآبرای  :مدآاز ضرورت بمیان 
داخلی  را گرفتار جنگ ایران های مسلحکشور تجزیه نشود و گروه

با صفت « نهادهای انقالب»کند که ضرورت ایجاب می ،نکنند
هرگاه بنابر اجرای طرح پنهان  ،تشکیل شوند. در حقیقت« موقت»

 ،شد. با این جانشینینمی زادیآو  ضرورت جانشین استقالل ،نبود
کرد. هم ضرورت و توجیه پیدا نمی . بکاربردن روزافزون خشونت13.1

حال که اجرای طرح پنهان ایجابشان در همان ،هم خشونت روزافزون
جناحی که در نهان طرح بازسازی  :گویای دو ترس بودند ،کردمی

ترسید که رویه ن میآاز  ،گذاشتجبار را به اجرا می پایهتک دولت
از اجرای طرح و تصرف کامل دولت بر همگان پیش  ،پنهانش

را پرخطر  شهررمانآاز جناحی که تأخیر در بنای  ،زمانآشکارگردد. هم
حال که برای اعمال در همان ،خاطرترسید. بدینسخت می ،دیدمی

از میان برداشتن جناح یک رویه و شفاف  ،ساختها میخشونت توجیه
 سان بود کهگرداند. بدینرا هدف اول می

به پیش بردن »آید و ها پدید می. تمایل افراطی که در انقالب13.2
ها را برای از میان برداشتن مانع از راه اعمال خشونت« انقالب

مد. آپدید ،برای اجرای طرح پنهان ،در ایران ،کندآویز میدست
دارد و به را از میان بر می ویز نخست این بود که خشونت فقرآدست

های سازمان ،دهد. با این مدعای دروغاستضعاف مستضعفین پایان می
 نیز موافق بودند. « چپ» سیاسی
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مدار مدافع جدی جناح حقوق ،ایران که در تجربه انقالبایناال     
نان بود آبود و تمامی مصوبات بسود مستضعفان ابتکار  مستضعفان حقوق

کردند. نتیجه نها پیشنهاد میآرا نیز  و تدابیر برای تغییر نظام اجتماعی
نها کارگر نشد و مستضعفان زود دریافتند که آکه زبان فریب دراین

 صدررود. این واقعیت که بنینها است که بکار میآبه زیان  خشونت
سی و پنج میلیون  :گفت پیشنهاد مراجعه به آرای همگانی را کرد و خمینی

گویم نه و ناگزیر شدن جناح دو رویه از دست زدن به بگویند بله من می
این  آ:آموزد کاردرسی می ،اعتراضی به گلوله و بستن جنبش کودتا

ای ارزشمند برای تجربه ،در سطح قشرهای استثمارشونده ،رویاروئی
ها نابرابری ،ها است. بخصوص که در سطح جهانهمه انسان
 .روزافزونند

شد اگر جناح دورویه به کارساز نمی گرِ خشونت. ضرورتِ توجیه13.3
و  گروگانگیری :ورددآروی نمی برقرارکردن تعادل با قدرتهای خارجی

 های پنهانی یا سیاست ستیز و سازش؛ و سازش و ترور جنگ
تر از انقالب اول است. و بزرگ ،دوم انقالب گروگانگیری :خمینی ●

است و  ناقض آزادی ،بنابراین ،گروگانگیری ناقض استقالل :صدربنی
 آورد؛در می را به گروگان امریکا ایران

پیش از  ،یابد. اماام ادامه مینعمت است و تا من زنده جنگ :خمینی ●
جنگ پایان یافت.  ،با سرکشیدن جام زهر شکست توسط او ،مرگ او

 و ضد حق صلح و عامل بازسازی استبداد جنگ ضد انقالب :صدربنی
ادامه جنگ با هدف  ،60است و یکی از هدفهای کودتای خرداد 

 است؛  بازسازی استبداد
و  صدرو افشای ترورها توسط بنی در دوران خمینی استفاده از ترور ●

 همکاران او؛
 و کشورهای اروپائی )اکتبر سورپرایز و ایران سازشهای پنهانی با امریکا ●

و  گاه ثابت از راه امتیازدادن به شرق )روسیهگیتها( و جستجوی تکیه
 (.چین
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را  سازی و سیاست داخلیها که از راه بحراناین تعادل برقرارکردن     
از راه اعمال سیاست ستیز و  ،از جمله ،دنباله سیاست خارجی کردن

 شدند.از سوی جناح ایستاده برحق افشا می ،آمدندبعمل می ،سازش
نیز  زادیآو  بر اهمیت استقالل حاصل این رویاروئی از لحاظ وجدان    
و در اختیار همه جهانیان است. بخصوص که  ایران ورد انقالبآره

همراه بود و  ،ها با ارائه سیاست خارجی بر اصل موازنه عدمیافشاگری
 است.    موزندهآتقابل ابهام کامل با شفافیت کامل بس  :هست
یکی  ،رویاروئی دو جناح :مداری با قدرتمداری. رویاروئی حق13.3

مجلس  ،حتی بنابر دالیلی که در مجلس ،مدارو دیگری حق مدارقدرت
برضد نخستین رئیس  ،ن خود کردآکه جناح قدرتمدار با تقلب از 

است. اتهام که  رویاروئی شفاف حق با قدرت ،جمهوری اظهار شدند
 :ستنداینها ه ،استبدادیان بر رئیس جمهوری وارد کردند

 ؛«غربی» جانبداری رئیس جمهوری از دموکراسی ●
 ؛«غربی»بشر  جانبداری او از حقوق ●
 ؛ فقیه مخالفت او با والیت ●
 ؛«نهادهای انقالب»مخالفت او با  ●
 مخالفت او با انتصابات امام و مخالفت او با مجلس و قوه قضائی؛ ●
 مخالفت او با قرارداد الجزایر بر سر گروگانها؛ ●
 مخالفت او با احکام قضات شرع؛ ●
 ؛مخالفت او با تبلیغ بسود خمینی ●
 مخالفت او با اسالم فقاهتی؛ ●
 و  گرائی و جانبداری او از مصدقملی ●
 و  مخالفت او با معامله پنهانی برسر گروگانگیری ●
 .مخالفت او با ادامه جنگ ●

پوشاندن حقیقت از چشم جمهور  ،در دو مورد اول« غربی»صفت     
از  شورائی داد. چراکه دموکراسیرا لو می بود. اما قدرتمدارها مردم
جهان شمول  انسان در نفل لوشاتو اظهار شد. و حقوق قای خمینیآزبان 

 است و این حقوق نیز از زبان او اظهار شدند. 



359 

 

ذاتی حیات او هستند و با  انسان وری است که حقوقآدرخور یاد     
متفاوت هستند.  ،حقوق بشری که بخشی از آن حقوق موضوعه است

و اختیار مطلق  خمینی مخالفت با قدرتمداری فقیه مخالفت با والیت
توسط  ها بخاطر نقض قانون اساسیاو بر کشور بود. مخالفت با انتصاب

خمینی و مخالفت با مجلس بخاطر تقلب در انتخابات و مخالفت با قوه 
حکام »قضائی بخاطر تبدیل کردنش به وسیله سرکوب بود. احکام 

کور  نیز بودند و جز اعمال خشونت« اسالم فقاهتی»ناقض « شرع
 نبودند.

و  ادگی بردو حق استقاللایست گرائی و جانبداری از مصدقاما ملی    
بود. و مخالفت با قرارداد  هر شهروند و جمهور شهروندان زادیآ

)نقره داغ  های ایرانالجزایر مخالفت هم با به غارت دادن سرمایه
( و هم سازش پنهانی ایران برباد دهی بود که با گروه شدن توسط امریکا

از سوئی  ن ادامه دادن به جنگآآمده بود و هدف از بوش بعمل –ریگان 
لن کالرک وزیر دفاع در آ)قول  بسود امریکا و انگلیس و اسرائیل

 پایه بود. تک جبار تاچر( و از سوی دیگر بازسازی دولت حکومت
 متمایل به استبداد خدشه با قدرتمداریمداری بیاین رویاروئی حق    

به حذف  آنکه جناح قدرتمداردر شفافیت کامل انجام گرفت. بی فراگیر
 ،برآن ،ای کهبمثابه پایه دموکراسی ،رومدار توفیق یابد. از اینحق بدیل
جست و باید استقرار باید استقرار می ،شوداستوار می شهررمانآبنای 

 آید.بجوید. درس این تجربه نیز بکار همگان می
و مسئله  هم از راه بحراننآ ،جبار پایهتک . بازسازی دولت13.4
حال که در همان ،پرداختندهائی که بهایشان را باید مردم میسازی

حل فردی امکان ایجاد برای راه ،کردحل جمعی را ناممکن میراه
ای بود که نسل خالق کرد. هدفش جذب و حذف نیروی محرکهمی

به خدمت  :دو راه بروی جوانان گشوده شدند ،سانبود. بدین انقالب
کار ایستادن جمعی برحق راه . شدت خشونتیم درآمدن و مهاجرتژر

سازمان دادن دیرپاترین  ،باوجود اینگرداند. را تا بخواهی مشکل می
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ایستاده برحق و هم  بدیل هم گویای توانائی ، استقامت بر پایه حقوق
 . برای همگان است آای کارتجربه
 ،در عمل ،کور توجیه شد و خشونت ،تقوی. بنام فضائل اخالقی و 13.5

را   را برهم افزود و جناح قدرتمدار های اجتماعیها و نابسامانیسیبآ
 :نماد رذائل گرداند

گر تقسیم به دو و حذف توجیه ،است ظن که ذاتی قدرتمداریسوء ●
 ،رسید یکی از دو شد. وقتی نوبت به حذف رقیبان در جناح قدرتمدار

های پرونده توطئه ساختن برای حذف شوندگان نیز روش شد. انقالب
 ،نهاآدر  ،دیگر نیز این فاجعه را بخود دیده بودند. با این تفاوت که

خاطر نبود. بدین اندیشه راهنما ،زادیآو  اسالم بمثابه بیان استقالل
 است؛ است که این اسالم همچنان در سانسور

با صراحت این  شد و خمینی« رهبر»عهد شکنی در شمار اختیارهای  ●
 حق را به خود بمثابه ولی امر داد؛

نها را زور آآمدند و دانشی بطور مداوم پدید میخالءهای ناتوانی و بی ●
اسالم »کردن خود بیگانه از ،به توجیه ،کرد. نیاز زور بکاربردنپر می
 گرداند. را نیز ناگزیر می« فیضیه

 ،با زور و بکاربردن ترکیب نیروهای محرکه روزافزون شدن تولید ●
نها آنه همه  –های دیگر انقالب    و فساد را ناگزیر گرداند.  تکاثر تخریب

 مدارقدرت اخالق ستیزی و شیوع رذائل اخالقی را که بازسازی دولت -
این ویژگی را نیز یافت که  ایران اند. اما انقالبآورد به خود دیدهمیببار 

اطمینان بخشی  مدار نماد فضائل اخالقی برجا ماند و توانائیجناح حق
 خویش را افزایش داد.   

این  ،استکشیده جبار هائی که کار به بازسازی دولت. در انقالب13.6
است. مدهآگرتر و فاسدتر از دولت سرنگون شده از کاردردولت سرکوب

شود. بیشتر می تر و توان توجیه ِاعمالِ خشونتها بزرگچرا؟ زیرا ترس
تنها توانست یک  یم شاهژر ،شودمربوط می ایران نچه به انقالبآدر 

 مطلقه شود( اما دولت والیتایرانستان می ویز کند )ایرانآترس را دست
ترس از میان رفتن انقالب بعالوه ترس از میان برخاستن اسالم و  ،فقیه
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و  بعالوه ترس از تجزیه ایران و تبدیل شدنش به افغانستان روحانیت
بعالوه ترس از قحطی فراگیر را دستمایه کرد. بنابراین که در رأس آن 

توانست اِعماِل شاه می یمژتر از رراحت ،مرجع تقلید قرارداشت
 کند.« توجیه شرعی»را  خشونت

بود. زیرا امر مطلق که  مطلقه نیازمند والیت جبار دولت ،سانبدین    
در یک شخص را ناگزیر  تمرکز قدرت ،بودند و اسالم و روحانیت انقالب

مدعی والیت مطلقه  ،سرانجام ،کرد. این شد که منکر والیت فقیهمی
شد. پرستش شخصیت او کیش استبدادیان شد و سنجیدن حق به  فقیه

 گشت.( جانشین سنجیدن شخص )خمینی( به حق شخص )خمینی
متمایل به مطلق  ویز استبدادآهای دیگر نیز امر مطلق دستدر انقالب    

اکتبر در « انقالب» ،ایران تر به انقالبشبیه ،نظراست. اما از اینشده
 ،است. با این تفاوت که در انقالب ایران استالین مطلقه و والیت روسیه

مدار فیضیه )آقای منتظری که  نه با اسالم تکلیف والیت مطلقه فقیه
والیت مطلقه فقیه از  :گفت ،شود قای خمینیآقرار بود جانشین 

 زادیآو  مصادیق شرک است( و نه با اسالم بمثابه بیان استقالل
 ن جمهور مردمآوالیت را از  ،در نوفل لوشاتو ،سازگاری داشت )خمینی

دانست و قائل به مشارکت جمهورمردم در اداره امور خویش شد( و نه با 
( و نه ایران پیشین )انقالب مشروطیت و نهضت ملی همگانی دو جنبش

 های ایرانیت خوانائی داشت. گیهبا ویژ
و نه اسالم  را نه انقالب« امر مطلق» ،جناح ایستاده بر حق ،در برابر       

بر هر شهروند  ،رونیست از این برای انسان است و انسان برای دین )دین
ازخودبیگانه نگردد( و نه  در بیان قدرت است که مراقبت کند که دین

امر »نیاز به  ،زادیآو  دانست. اسالم بمثابه بیان استقالل روحانیت
 و بنای جامعه مندشدن نداشت زیرا روش بود. شهروند حقوق« مطلق

یا بنای  ،اجتماعی بر میزان عدالت زادیآبر پایه استقالل و  باز
 بگردند. زیرا شهروندان« امر مطلق»نیاز داشتند و دارند  شهررمانآ

با شرکت  شهر رمانآگشتند. پس باید باز می نباید به بردگی قدرت
های دیگر و در آنچه در انقالب ،گشت. دقیق بخواهیمشهروندان بنا می
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 ،شدخوانده می« امر مطلق» از سوی جناح قدرتمدار ،نیز انقالب ایران
امر »جز قدرت نبود. اسالم و انقالب و روحانیت پوشش قدرتی بودند که 

برد تحصیل کردنی است واقعی بود و جناح قدرتمدار گمان می« مطلق
تالش  به یمن ،سان بود کهبدینریخت. وردنش خون میآو برای بدست

بود و  رهبر ای دریده شد که پیش از آن دریده نشدهپرده ،مدارجناح حق
یعنی یکی در برابر همه تعریف کرد. این  ،خود را زور ،جناح قدرتمدار

ها  از پی هم آید که در جامعههائی میرویاروئی نیز بس بکار نسل
 مد.آخواهند

  :های دیگری نیز دریده شدندپرده ،ایران . در انقالب13.7
 بمثابه حقیقتی ناب و جبر ،خوردفرزندان خود را می انقالب ●

شد. وقتی نوبت تقسیم به دو و حذف یکی از قبوالنده می ،ناپذیراجتناب
درصدد حذف جناح  دو به رهبری انقالب رسید و جناح قدرتمدار

انقالب »به جبر  ،برای توجیه جنایت خویش ،جبار ،مدآحقوقمدار بر
انقالب فرزندان خود را  :متوسل شد و گفت« خوردفرزندان خود را می

واقعیت یافته و در اختیار  ،زدائیتناقض به یمن ،خورد. اما پیشاپیشمی
این انقالب نیست  :استبود. واقعیت یافته این قرارگرفته جمهور مردم

در جریان  ،این ضد انقالب است که ،خوردکه فرزندان خود را می
خورد. چراکه فرزندان انقالب را می ،جبار پایهِتک بازسازی دولت

نیستند.  نیازمند خشونت شهررمانآو بنای  شدن شهروندان مندحقوق
هستند. پس انقالب به فرزندان خود نیاز دارد و  زدائینیازمند خشونت

 دهد. هرگاه نیروهای محرکهنها قرار میآشمار در اختیار های بیامکان
ترکیب  با حقوق ،وری بکار نروندآو مرگ گریدر ترکیب بازور در ویران

 روند. و شهر بکار میرمانآدر بنای  ،دست فرزندان انقالبشوند و بهمی
است مقصر ایجاد  و آزادی راهنمائی که بیان استقاللنه تنها اندیشه ●

 ،اندبه خود دیده -نهاآو نه همه  –ها که انقالب،دوران وحشتی نیست
مقصر ایجاد دوران  ،است بیان قدرت هم که اندیشه راهنمابلکه وقتی

را از تا آن چراکه قدرتنیست.  انقالب توسط جناح قدرتمدار وحشت
این واقعیت و حقیقت  تواند بکار برد. به یمننمی ،خود بیگانه نکند
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های محل شد. ولو هنوز عقلبی های راهنمادشمنی با اندیشه ،یابی
ن که اندیشه آقدرتمدار یارای نه گفتن به قدرت را ندارند و با قربانی اول 

است و هم اما هم تجربه انجام گرفته ،کنندراهنما است دشمنی می
است و هرکس بخواهد چشم بر حقیقت دریده پوشش جهل و دروغ

یابد  که بیند و در میمی ،شفاف ،سان که هسترا همانآن ،بازکند
پرستند و چون قدرت را می اسطوره ،و مرام کنندگان با دیندشمنی

یا مرام دشمنی اظهار  با دین ،خواهند پرده از کارشان برافتدنمی
دشمنی  :استیکی این وردهای انقالب ایرانآاز ره ،سان. بدینکنندمی

واقعیت  واقعیت ندارد زیرا شدنی نیست. نقد مرام و دین با مرام و دین
است که باید همواره زدائی کاریقدرت ،دارد زیرا شدنی است. در عوض

 . وبدان پرداخت
 اند. انقالببه خود دیده –نها آنه همه  –ها را انقالب دوران وحشت ●

نیز به خود دید. اما دوران وحشت را نیز انقالب به دنبال  ایران
کند. انتظار این بود ایجابش می قدرتمدار ورد. بازسازی دولتآنمی

آن  چراکه اندیشه راهنمایدوران وحشت را به خود نبیند.  انقالب ایران
 زدائی و در بردارنده قواعد خشونت زادیآو  اسالم بمثابه بیان استقالل

ن گل بر گلوله پیروز آبود که در  بود. انقالب خود جنبشی همگانی
بودند که باید  زدائیاین قواعد خشونت ،یم شاهژبود. پس با سقوط رشده

رفت که انتظاری بیش از کاری می شدند. از خمینیبه اجرا گذاشته می
زدائی جای به خشونت ،باید عدم خشونتاینک می :کرده بود گاندی

 الگوی زندگی ،تش خشونت و تشنه معنویتآداد تا که جهانِ درمی
 . جستمی
شود. از افزا فرو نشانده نمیوحشت با خشونت اما تشنگی قدرت    

به بکاربردن  خشونت بیشتر را ضرور  ،تشنگی قدرت بیشتر ،رواین
حتی با کسانی که  ،زدائیبکاربردن قواعد خشونت ،باوجوداینکرد. می

 در جنگ ،زاد( و حتیآهای بودند )بحث مسلحانه درکار تصرف دولت
به  بر ایرانیان و جهانیان معلوم کرد که انقالب ،تدافعی با قشون متجاوز

نیز جبری نیست.  آمیز نیست و پیدایش دوران وحشتضرورت خشونت
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محل و خشونت بی ،جبار نباشد پایههرگاه قرار بر بازسازی دولت تک
 .شودزدائی با محل میخشونت

  
 :های اساسیقانون. 14

 
بخود دید. در  چهار قانون اساسی ایران ،سوبدین یم شاهژاز سقوط ر     

اول برای  ورد انقالبآیکی قانون اساسی ره –نخستین  دو قانون اساسیِ
اصل  ،-نویش قانون اساسی شد پیش ،استقرار مشروطیت بود و دومی

بود. قانون اساسی تألیفی شد بیانگر تناسب  جمهور مردم والیت راهنما
 مدار. و حقوق قوا میان دو جناح قدرتمدار

است که باز تألیف اما  سوم مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی    
مدار است. با بر جناح حقوق بیانگر چربیدن زور جناح قدرتمدار

امر را صاحب اختیار کند. و جناح قدرتمدار نتوانست ولی ،همهاین
 با نقض قانون اساسی بود که خمینی ،دادچون قانون اساسی اجازه نمی

بار قانون اساسی  75او  ،60کرد. تا کودتای خرداد می« اعمال قدرت»
را رویه کرد.  فقیه مطلقه والیت ،در عمل ،ببعد را نقض کرد. از کودتا

در  ،سبب نقض مستمر قانون اساسی بود. اما جنگ ،به قول خوداو
نیازمندِ ایجاد دوران  ،استقرار دولتی با تمایل به استبدادفراگیر ،واقع

دم از والیت  ،که قول داد به قانون اساسی عمل کندبود. با این وحشت
 ،مطلقه فقیه زد و دستور بازنگری در قانون اساسی را داد. با مرگ او

بازنگری شد. باوجود دادن  ،برمحور والیت مطلقه فقیه ،قانون اساسی
اختیارهای استبدادیان  ،هنوز ،«رهبر»اختیارات نزدیک به مطلق به 

 دانند!امر میقید شده در قانون اساسی را کف اختیارات ولی
 ،رها از بند تناسب قوا با جناح قدرتمدار ،مدارجناح حقوق ،در برابر    

در  ،است و تدوین کرد که در برگیرنده پنج دسته حقوق قانون اساسی
ها توأم و بیانگر حقوق جز حقوق نیست. اختیارها و مسئولیت ،آن

و همه کشورهای جهان این قانون اساسی را  هستند. امید که ایران
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در صلح و  جهانی ها و جامعهبپذیرند و بکاربرند تا مگر جهانیان جامعه
 را بنا نهند. اجتماعی و بر میزان عدالت و آزادی رشد در استقالل
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 دوضمیمه
 
 
 

 1ضمیمه 
 

 برخوردار از والیت« رهبر»بر محور  . طرح ضد انقالب1
 :مطلق

 
. جهت بررسی وضعیت شورای جمعیتشکیل یک گروه و یا  - مرحله اول

، ایجاد روابط و بررسی و تهیه تدارکات به منظور اجرای کنونی جنبش
 مرحله دوم.

موقت. تا در صورت خلع و فرار شاه  تأسیس و اعالم دولت - مرحله دوم
و جلوگیری از خالء قدرت  سیاسی و امکان در دست گرفتن قدرت

 سیاسی، عمل نماید. وظیفه این دولت موقت انجام: 
اجرای انتخابات -2رژیم سلطنتی.  رفراندم درباره تعیین تکلیف -1 

 به منظور تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی
 انجام انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید و انتقال قدرت -3جدید. 

 به منتخبین جدید.
)جمهوری( اسالمی بر اساس قانون  تاسیس حکومت - مرحله سوم

 جدید. اساسی
 باشد.نفر می 7عداد اعضای این شورا حداقل ت -1ماده  

و یا با  ازدیاد تعداد اعضاء شورا با نظر و رأی آقای خمینی -1تبصره
 پیشنهاد شورا و تصویب آقای خمینی خواهد بود.
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 حذف فرد و یا افرادی از این شورا با رأی و نظر آقای خمینی -2تبصره 
 باشد.می

 ظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:و -2ماده  
 .اجرای دستورات و تصمیمات آقای خمینی . الف

های اسالمی و ایجاد مرکزیت هماهنگ کردن تمامی فعالیت . ب
 سازمانی و تشکیالتی

 ایجاد و تنظیم روابط خارجی .ج 
مطالعه، بررسی و شناسایی افراد واجد صالحیت برای شرکت در  .د 

ها برای دوم( و ایجاد تدارکات و آمادگی احتمالی آینده )مرحلهِ دولت
 دوم. اجرای مرحلهِ

ای را تنظیم شورا برای چگونگی انجام وظایف خود نظامنامه -3ماده  
 تقدیم می دارد. و برای تصویب نهایی به آقای خمینی

تشکیل این شورا و حدود وظایف و اختیاراتش توسط آقای  -4ماده 
، به جات به تدریج و بر اساس مصلحتبه تمامی جناحها و دسته خمینی

 شود. تشخیص آقای خمینی، معرفی می
ز اعضای این شورا مخفی و برخی دیگر علنی هویت برخی ا -5ماده 

 گردد.  اعالم می
ای این شورا در داخل کشور و برخی دیگر در خارج برخی از اعض -6ماده 

 واهند بود.از کشور خ
االمکان در جایی خواهد بود که مرکز عملیات این شورا حتی -7ماده  

حضور دارند و ساکن هستند در صورت عدم امکان  خود آقای خمینی
 منوط به رأی شورا با تصویب آقای خمینی است.

حل )به در موارد اختالف بین اعضای شورا و عدم امکان راه -8ماده  
شود و در صورت عدم امکان اجرای امر ( رجوع میآقای خمینی -فالنی 

 «.منوط به اکثریت آراء با تصویب آقای خمینی است
 کوری(کتاب شصت سال صبوری و ش129-130ص  3ج ) 

 
 :در این طرح غایبند ٭
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و تهیه کننده طرح به  که بدون اطالع و اذن خمینی . مردم ایران1
االثر هستند. روی آوردند. در این تشکیالت، مردم غایب مفقود انقالب

 و
« با جمهور مردم والیت»شوند، نقش می. بدیهی است وقتی مردم بی2

 شود. و است، نیز بالاثر و حذف می
گیر آنها نبود، سیاسی که هرگاه مبارزه پیها و شخصیتهای . سازمان3

شد، نیز غایب میسر نمی وجود نداشتند، انقالب هرگاه آنها بمنزله بدیل
 گیرد. واحد می نها را حزبآجای االثر هستند. مفقود

« اسالمی حکومت»بنابراین، بخش دوم، توضیح دهنده بخش اول     
 )والیت« حق شرعی»خاطر است که بنای بخش دوم، بر است. بدین

است. رأی مردم، رأی اعتماد است.  (که بنا براین بخش مطلقه فقیه
شود. اختیار مطلقی که به آقای خوانده می« رجوع»همان که در فقه، 

شود که تشکیل می شود و برای نخستین بار، شورائیداده می خمینی
های آقای خمینی است، با صراحت تمام کارش اجرای امر و نهی

 است. بوده« والیت جمهور مردم»گوید که، در خفا، قرار بر حذف می
 طرحهای انقالبیزدی، معاون نخست وزیر مأمور تهیه ابراهیم دکتر     

 و از طرحهای او، دو طرح به اجرا درآمدند که عامل استقرار والیتشد. 
شدند و ستون فقرات آنند. این دو، باید نقش بازوان نظامی  فقیه مطلقه

سازماندهی »گرفتند. میواحد را برعهده « سازماندهی»و قضائی 
جمهوری اسالمی شد و برجا نماند. اما  نشد، حزب نهضت آزادی« واحد

 . فقیه شدند های استبدادماندند و دو پایه از پایه سپاه و دادگاه انقالب
 
 
 

و شرکت مردم در رهبری از  و آزادی طرح بر پایه استقالل. 2 
 :صدرابوالحسن بنی
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 :الف. بیان پاریس
 

  :دکننتمام مردم در رهبری شرکت می. 1
 

نهضت ما قائم به شخص نيست همه ملت رهبرند و بيدار »   
فردا، جامعه ارزياب و منتقدى خواهد بود  جامعه»( و 1« )اند...شده

 (2) «.كه در آن تمام مردم در رهبرى امور خويش شركت خواهند جست
مردم در رهبری »و « ملت رهبرند و نهضت ما قائم به شخص نیست»    

، محلی برای صاحب اختیاری فقیه بر «کنندامور خویش شرکت می
قوی تر است.  « است با جمهور مردم والیت»گذارد. از مردم نمی

چراکه والیت با جمهور مردم مانع از آن نیست که مردم برای خود 
کنند. اما بنابر این قول، مردم در رهبری امور خویش  رهبران انتخاب

داند، بنا بر کنند. کسی که با این صراحت مردم را رهبر میشرکت می
همان جلد و همان  ،)شصت سال صبوری و شکوریروایت دکتر یزدی

است که او را فعال فا، با سازماندهی موافقت کردهخدر  ها(صفحه
سد. آنچه به عمل درآمد مدعای دکتر شنامایشاء و مردم را مطیع می

با خداوند  کند و گویای نقض عهد صریح خمینییزدی را ، تصدیق می
  .استو مردم جهان  و با مردم ایران

 

 :اجتماعی توحید. 2
 

استوار است كه محتواى اين  بر مبناى اصل توحيد «اسالمى  انقالب»    
افكند. در اسالم، تنها معبود انسانى سايه مى اصل بر همه شئون جامعه

كل جهان، خداست. كه همه انسانها بايد براى او يعنى براى   بلکه و
اى كه كس را نپرستند. در جامعهرضاى او عمل كنند. هيچ چيز و هيچ

ها و هر یا، نفع پرستيها و لذت پرستىشخص پرستيها و شخصيت پرستيه
شوند به پرستش شود، و فقط انسانها دعوت مىنوع پرستش محکوم مى
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خدا، در آن صورت، همه روابط بين انسانها، چه اقتصادى و يا غير 
اين جامعه با خارج،  و در رابطهِ ییهاه اقتصادى، در داخل چنين جامع

شوند. فقط شود. همه امتيازات لغو مىكند و ضوابط عوض مىتغيير مى
ترين فرد جامعه برابر تقوى و پاكى مالك برترى است. زمامدار با پايين

است. ضوابط و معيارهاى متعالى الهى و انسانى، مبناى پيمانها و يا قطع 
و از شکل طاغوتى بشکل  اگر تمام بنياد، دگرگون نشود«. »روابط است

توحيدى و اسالمى درنيايد، باز هم به همان مسائل و مشکالت مبتلی 
 (3« )خواهيم بود.

تمام مردم »اجتماعی در انطباق کامل است با  این برداشت از توحید   
  .«در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست

 

 :است و آزادی اصل بر استقالل. 3
 

گونه ستم و زورگويى محکوم است و جاى در جمهورى اسالمى هر»   
 (4«)گيردمى را آزادى و استقاللآن
 هم استقالل و آزادی گیرددر بر می و آزادی در این جمله، استقالل    

  .هر شهروند ایرانی را زادیآو هم استقالل و  ملی جامعه
 

 :نخواهند داشت نقشی در دولت و روحانیان خمینی. 4
 

خواهيد تشکيل دهيد، خبرنگار: در مورد رژيم، جمهورى كه شما مى ●
اسالمی خواهد بود، بنابراين آيا خواهيد پذيرفت كه در رأس آن قرار 

 گيريد؟
مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را »: خمینی ٭

وليکن من  .كنند و مسئوليت امور را بدست آنان بسپارند انتخاب
يت خاصى را بپذيرم و در توانم در اين تشکيالت مسئولشخصا" نمى

حال، هميشه دركنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادى عين
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علما خود حکومت نخواهند كرد. آنان »( و 5« )دهمخود را انجام مى
باشند اين حکومت در همه مراتب خود ناظر و هادى مجريان امور مى

ومى خواهد متكى به آراء مردم و تحت نظارت و ارزيابى و انتقاد عم
 (.6«. )بود
رد بايد اختيارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلى اين را قبول دا»     

 (7«.)كه مقدرات هر كس بايد در دست خودش باشد
دست خودش در هر آدم عاقلی قبول دارد که مقدرات هرکس باید       

کرد در برابر دنیا، تعهد می کجا! خمینی فقیه مطلقه باشد کجا و والیت
 هر کس اختیار خود را داشته باشد. دست مردم باشد و در که اختیار باید 
 علماء نیز حکومت .کندشود و به نظارت بسنده مینمی او وارد دولت

نخواهند کرد. این تعهد نیز با سازماندهی که دکتر یزدی تهیه کرده و 
او پذیرفته بود و کلمه جمهوری را هم برداشته بود، در تناقض کامل و 

 .روشن است

 :ها را نداردحق دخالت در رسانه دولت. 5
 

بنظر من راديو و تلويزيون و مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد و »  
شود تحميق كرد. تحميق ملت دولتها حق نظارت ندارند. ملت را نمى

حق  از كجا صادر مىشود كه همين اسم را بايد به خود او گذاشت. دولت
و «  نظارت ندارد و شما بايد آزادانه كار كنيد و حق خود را بگيريد.

 (8. )«مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند»

 :عقیده و احزاب یآزاد. 6
 

جناحهاى سياسى در حکومت اسالمى در اظهار عقايد خود »   
 ( و9«.)آزادند

با احزاب و گروههاى مختلف چگونه  خبرنگار: رابطه اين جنبش● 
 است؟
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همه گروهها در بيان عقايد خود آزادند ولکن خيانت را »: ٭ خمینی
 (10. )«دهيمنمىاجازه 

 :مذهبی آزادی. 7
 

براى همه اقليتهاى مذهبى آزادى بطور كامل هست و هركس »    
تواند اظهار عقيده خودش را بکند. و اسالم جواب همه عقايد را مى

اسالمى تمام منطقها را با منطق جواب خواهد  بعهده دارد و دولت
 (11.)«داد
  .و اعدام تجربه معلوم شد منطق ایشان چماق است و شکنجهدر      

 :داخلی و خارجی است استقالل از سلطه استقالل. 8
 

ارزش قائلند كه  ببينيد مردم ايران چقدر براى آزادى و استقالل» 
سياسى ما ابتدا آزادى، برنامه »( و 12.)«دهنداينگونه خون مى

 است دمکراسى حقيقى و استقالل به تمام معنى و قطع ايادى دولتهائى
هاى استقالل از سلطه( 13. )«اندكه تصرفاتى در داخل مملکت كرده

در مرحله اول، هدف مستقل نمودن »خارجى و داخلى متكى به خارج : 
متكى به خارج است و خارجى و داخلى  كشور و قطع ايادى و سلطه

بيرون راندن استعمارگران و استثمارگران هركه باشد و اختصاص دادن 
و بيمارى غوطه  مخازن و منابع كشور به مردم رنج كشيده و در فقر

خورده كه قرنها، خصوصاً قرن حاضر بواسطه كجرويهاى رژيمها با همه 
اند و تمام مخازن و ثروت كشور را رژيمهاى فاسد بدبختيها مواجه بوده

هايى كه در خدمت آنان از بين برده و به جیب خارجيها يا داخلى
 (14«. )انداند، ريختهبودده

 :از میان خواهند رفت های فشار و اختناقدستگاه. 9
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آينده ما، جامعه آزادى خواهد بود و همه نهادهاى فشار و  جامعه» 
ما ساواك » ( و 15«. )از ميان خواهد رفت اختناق و همچنين استثمار

و تمامى سازمانهاى امنيتى ضد مردم را منحل خواهيم كرد، آگاهى 
مردم و مشاركت و نظارت همگانى آنها با حکومت منتخب خودشان، 

 (16«. )خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مىباشد
خواست جاسوسی  م ساکن ایران، از مردو هم او، بر خالف نص قرآن    

و  گر تر از ساواکیکدیگر را بکنند و واواکی را بوجود آورد سرکوب
شناخت که قرار بود، با از خود مکلف به اطاعت محض  را مردمی

  .ترین ضامن حفظ امنیت باشند،مشارکت و نظارت، بزرگ

 :و استثمار بدون سلطه نظام اجتماعی. 10
 

براى انسان مسلمان و غير مسلمان قرار  خدا هرگز سلطه»  
به سالطين و سرمايه  اعالن جنگ قرآن»( و  17«. )استنداده

 (18«. )استدارهاكرده

 :جهان شمول است انسان حقوق. 11
 

نهضت ايران تنها مختص ايران نبوده بلکه نهضت مستضعفين عليه »    
تمام كسانى است كه برای انسانيت  مستكبرين و در جهت حمايت

وحقوق بشر احترام قائل هستند. این نهضت همچنان ادامه 
 (19.)«دارد

 :تواند رئیس جمهو بشودمی برابر با مردان دارند و زن زنان حقوق. 12
 

 نيست و زنان آزادى در رأى دادن و انتخاب و مرد نابرابرى ميان زن»    
زنان در انتخاب شغل و سرنوشت و پوشش » ( و20« )شدن دارند

آزادند. زنان در انتخاب فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با 
اسالم دست زنان را گرفته و درقبال مردان »«. رعايت موازين آزادند
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نگهداشته است. البته احکام خاص مرد در اسالم هست و يك حکم 
ه اسالم نسبت به زن و مرد فرقى گذاشته خاص نسبت با زن. نه اينك

 .«باشد
بروند، آزادند در اينكه رأى بدهند  همه آزادند كه دانشگاه و مرد زن»      

زن »و رأى بگيرند. آنچه مخالف است با ملعبه بودن زن و به قول شاه 
زنان  اسالم حقوق»( 21. )«با اين مخالف است« خوبست زيبا باشد!

است. زنها حق رأى دارند و اين حقى را بيشتر از مردان مالحظه كرده
است كه از حقوق زنها در غرب باالتر است. زنان ما حق رأى دادن و 

شدن دارند. تمام معامالت آنها به اختيار خودشان هست و  حق انتخاب
دهيم غلها را آزادانه انتخاب كنند. ما به شما قول مىتوانند بسيار شمى

كه درحکومت اسالمى زنان در انتخاب فعاليت و سرنوشت و همچنين 
پوشش خود با رعايت موازين آزادند. و تجربه كنونى فعاليتهاى ضد 

است كه زنان بيش از پيش آزادى خود را در پوششى رژيم شاه نشان داده
آزاديهاى زنان همانند »(. و 22«. )اندتهگويد بازيافكه اسالم مى

آزاديهاى مردان هستند: زنها آزاد هستند و در تحصيل هم آزاد هستند و 
دركارهاى ديگر هم آزاد هستند همانطور كه مردها آزادند. حاال است 

 (23«. )كه نه زن آزاد است و نه مرد

در خدمت  بنابراین  ،اجتماعی برپایه توحید محور اقتصادی تولید. 13
 :انسان

 

مملکت  ما خواستار يك صنعت ملى و مستقل هستيم كه در اقتصاد»    
و »( 24.  ) «ادغام شده و همراه كشاورزى در خدمت مردم قرار گيرد

بازار بايد اگر ثروتى است كه مخالف اسالم است بايد مصادره بشود و 
ما در مقابل نسل »( و 25« )اسالمى باشد، نه بازار چپاولگرى و قاچاق

 ( 26«.)را داريم آينده مسئوليت نگهدارى از مخازن نفت
 كشور از سلطه اقتصاد»است: المللى گفتهو در رابطه با شركتهاى بين    

هايى نخواهند هاى اقتصادى، برنامهديگر برنامهگردد و بيگانه آزاد مى
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المللى را در ايران به اجرا بود كه هدفهاى شركتهای بين
 (27«.)بگذارد

، او با تشکیل شوراهای کارگری و و  در روزهای اول ورود به ایران    
جمهوری اسالمی  نیز موافق شد. اما حزب شرکت آنها در اداره تولید

 .را وسیله مهار کارگران کرد «ی اسالمیشوراها»

 :و رابطه دانشگاهیان و روحانیان دانشگاه.14
 

الزم است طبقات محترم روحانى و دانشگاهى با هم احترام متقابل »   
روحانيون به داشته باشند. جوانان روشنفكر دانشگاهها به روحانيت و 

)روشنفكران(احترام بگذارند... و كسانى را كه جهلًا يا از سوء نيت، 
موجب دور نگهداشتن اين طبقه موثر است از روحانيت، از حود برانند 
و به آنها اجازه ايجاد تفرقه ندهند و مطمئن باشند كه با ضم اين دو 

را نخواهند ديد روى آنآيد و با جدايى بزرگ، پيروزى بدست مى قدرت
در هر كشورى ساختن انسان است. مقدرات  نقش دانشگاه»و  («  28)

آيند، هر كشورى بدست دانشگاه و آنهايى كه از دانشگاه بيرون مى
سسه موثر در كشورها بوده و ؤهست. بنابراين دانشگاه بزرگترين م

 .(29)« بزرگترين مسئوليتها را هم دانشگاه دارد.
 انقالب»را تعطیل کرد و دستور  شد، دانشگاه و چون بر محور قدرت    

 .«دفرهنگی دا

 :قضائی شهروندان امنیتدستگاه قضائی و  استقالل.15
 

و حکمش درباره همه قاضى بايد در رئيس و فرد عادى يکسان بنگرد »     
قوه قضائی  (.اما براى اينكه اين استقالل30.)«يکسان اجرا شود

به مجازات مجرمان « اشخاص متعارف»واقعيت پيدا كند، بايد: 
مجازات اشخاص جنايتكار و مجرم بعد از اثبات جنايت ... »نپردازند: 

دان نيز نبايد با در زن»(. و 31.)«حه است نه با اشخاصلبا محاكم صا
زندانى بدرفتارى شود: اسالم براى كسى كه گناه ندارد يك ساعت حبس 
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قائل نيست، آنها هم كه گناهکارند يك فحش نبايد بهشان بدهند، يك 
اين »(. و در باره چماقداران شاه گفت: 32.)«سيلى نبايد بهشان بزنند

ت زيرا مفسد باشند و تمامشان را بايد كشالقتل مىچماق بدستها واجب
 (33«. )شونداالرض هستند. سبب كشتار وحشيانه مىفى
و بارها تکرار کرد قاضی مستقل است. باوجود این، در تابستان      

محکوم شده و در حال  مأموریت داد زندانیان« قاضی»، به سه 1367
 ، اگر بر سر موضع  خود بودند،را گذرراندن دوران محکومیت خود

ترین اعدام کنند و آنها زندانیان را قتل عام کردند. و خود بزرگ
 .سازمان چماقداری را تأسیس کرد

 :همه با همه صلح اجتماعی و زندگی.16
 

خواهيم همه قشرها حکام اسالم احکامى است مسالمت آميز و مىا»    
  (34«. )مسالمت آميز باشند

« ملت واحد»خیزند و اقوام ایرانی میها از میان بر تبعیض. 17
 :شوندمی

 

خبرنگار: در صورت استقرار حکومت جمهورى اسالمى، آيا به كردها  ● 
 خود مختارى داخلى و آزاديهاى محلى داده خواهد شد؟

همه در ايران ملت واحد هستند وما، هم خود و هم آنها »: خمینی ٭
 (35«.)دانيمرا، ملت واحد مى

 :گیردراه رشد را در پیش می ایران. 18 
 

«. روش ترقى و شکوفايى انسان است اسالم دين ترقى است، قرآن»    
استعمارى است. زيرا  منطق اسالم رها شدن از يوغ فرهنگ»(  و36)

اين رشد، ( و معناى 37. )«افتداگر ما رشد كنيم منافعشان بخطر مى
گذارند جوانان ما رشد فكرى پيدا كنند و در نمى»رشد جوان است: 



377 

 

( 38«.)اينها قوه اعتراض بوجود بيايد كه نكند جلو خودشان بايستند
ما  یهابازسازى و نوسازى كشور قطعا" مورد تائيد و از برنامه»و  

 (39«.)است
 جمهور مردم توانست والیتبا این بیان، جمهوری اسالمی نمی     

به خود بالیدن آقای  ،باراند، دو بوده نباشد. آنها که در نوفل لوشاتو
گفت:  بار وقتی آقای خمینیاند: یکاحمدخمینی را مشاهده کرده

تواند هم می بار وقتی او گفت: زنوالیت با جمهور مردم است و یک
خواست حالی کند که بالید زیرا میرئیس جمهور بشود. او  به خود می

است. و بخاطر این بیان بود اتخاذ این موضع قانع کرده هاو پدرش را ب
لقب داد. « آیةالله لیبرتر»، او را که نوول ابسرواتور، مجله چپ فرانسه

  .کامل باور دارد آزادیگویند که به لیبرتر کسی را می
 

بنابر نقد و است و این گونه بحث همگانی است. بحث آزاد روش . 19
 نقد متقابل است: 

 

های نخست ارزیاب و منتقد بود، هم در روز چون بنابر بنای جامعه    
را معرفی کرد تا  صدربحث آزاد را اعالن و بنی ، خمینیانقالب

 طرفداران طرزفکرهای مختلف با او به بحث آزاد نشینند.
 

و وجود  به بعد از ورود به ایران . عفو همگانی که آقای خمینی20
 مقتضیات واگذاشت.

 
 خوانائی داشت و به آقای خمینی ب. سازماندهی که با بیان انقالب

 :پیشنهاد شد
  

است، تنها یزدی در خاطرات خود آوردهدکتربرنامه و سازماندهی که     
از دیگران نیز خواست نظر خود را در باره  برنامه پیشنهادی نبود. خمینی
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 کار برای سازمان دهی انقالبسازمان درخور کتباً اظهار کنند. و این راه
مردم خود »، بر وفق اصل سلطنتی به دموکراسی و گذار از استبداد

خویش مشارکت  اداره امور»و در « کنندخویشتن را رهبری می
 :به او پیشنهاد شد صدرو بخاطر استقرار شوراها، از طرف بنی« کنندمی

تشکیل شوراها در سطح روستاها و شهرها توسط توسط مردم در . 1
 ؛جنبش

ها توسط شوراهای متعددی شوراهای مرکزی در شهرستان انتخاب. 2
 ند؛شدکه در سطح شهر و نیز روستاها تشکیل می

  ؛های شهرهااشوراهای استانی توسط منتخبان شور انتخاب. 3
شورای کشوری توسط نمایندگان منتخب شوراهای  انتخاب. 4

 ؛هااستان
ها، باید ها و شهرستانآهنگ با شوراهای استانشورای کشوری، هم. 5

از سلطنت استبدادی به نظام جمهوری را تصدی  گذار بدون خشونت
 کرد. بنابراین، می

موقت را  کرد و متصدی حکومتنقش مجلس نمایندگان را پیدا می. 6
  د؛گزیبر می

، با مداراستبدادی به دولت حقوق متصدی گذار از دولت حکومت. 7
 هم اوکند. جدید را تهیه می همکاری شورای کشوری، قانون اساسی

  .کندانتخابات مجلس مؤسسان را برگذار می
مجلس مؤسسان و، با تشکیل  توسط قانون اساسی پس از تصویب. 8

مجلس شورای ملی، شورای کشوری و شوراهای استانی و شهرستانی و 
سپرند که بنابر قانون شهری و روستائی جای خود را به شوراهائی می

 .شونداساسی تشکیل می
 
کاری که توانست در علن با این طرح مخالفت کند. راهنمی خمینی    

است سرعت گرفته برای بالاجرا گرداندن آن یافتند، این بود که انقالب
تشکیل شود. خاطرات دکتر یزدی معلوم  بالدرنگو باید شورای انقالب 

است. بوده یانقالبنیز در حال تشکیل شورای  کند مرحوم طالقانیمی
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است هرچه زودتر شورای ، الزم بودهنیز برای جلوگیری از تشکیل آن،
 انقالب تشکیل شود.
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 ضمیمه دوم
 
 

  تیرانیا یهاگیهژوی
 

  
اند و همه دينها، كه مى مرامهائى كه در جهان انديشيده شدهتما      

ها و مرامهائى پذيرفته اند اما تنها ديناند، به ايران آمدهپيامبران آورده
این اند. هاى ايرانيت بودهاند كه بيانگر خاصهشده و تاريخ يافته

با  ،کنندن میرا در حقوقمندی تضمی ها که استمرار حیات ملیخاصه
های ایرانیان و اخالق با مطالعه جنبش ،مراجعه به سیر اندیشه در ایران

 ،های بیانگر حقوقها و سنتالمثلو ضرب ها و ادب و هنرو پندنامه
 : شوندیافته شده و به شرح زیر فهرست می

 
نهايت مند بىوطن مکان انسانِوطن، جائى كه، در آن، زمان و . 1 

داند كه شود زيرا هر نسل مىنهايت مىشود، ارزش است: زمان بىمى
افزايند. پس كار برند و بر آن مىحاصل كارش را نسلهاى بعدى بکار مى

، مکان در وطنپايان ناپذير است.  یرود و رشد صيراو هرگز از ميان نمى
، انديشه ن اندریافت از وطنای زيرا .شودو آسمان مى ينپهناى زم

را  شیاست. مردم خو، در ايران باليدهدارى بر اصل موازنه عدمىوطن
و چنانند (  نیمردم ) مردم نادانند ، مردم چن ریتحق - دوست داشتن

 .است تیرانیو گم کردن خاصه اول ا یداراز وطن یگانگیب یایگو
جهان را سراى همه انسانها شمردن و بنى آدم را اعضاى يکديگر 

آزاد و در رابطه با بيرون مستقل زيستن،  مستقل و دانستن،  در درون
رابطه با خارج را محور سياست داخلى نكردن و محور زندگى داخلى 

دارى است كه بدان، انسان با هستى اين ديگران نشدن، آن نوع وطن
 :جويدهمانى مى
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 همانند عهد سپردن به قدرت ،یزادآو  : عهد با استقالل یعهد شناس. 2

 زیقدرت ناچ لتآانسان را در  ی. دومستین و قدرتمدار یو قدرتمدار
 جامعه یانسان و استقالل و آزاد یزادآ. اما عهد با  استقالل و کندیم

 و حقوق یزادآنبردن استقالل و  ادیاز  ت،یرانیا یهاخاصه گریو د یمل
خود و رشد کردن  یحقوق و پروراندن استعدادها نیو عمل به ا شیخو

 یدمآاست که  تیواقع نیدر وطن مستقل است. همواره متذکر بودن ا
را از  شیخو تیهو د،یزیمستقل م یاست و در وطن زادآمستقل و  یوقت

 .ابدییداد و وداد م زانیرشد بر م
 
بمثابه فرآورده رشد در وطنى  فرهنگ هويت فرهنگى مستقل،. 3

و باز بودن فرهنگها  حقوقمند از شهروندان یامستقل، بعنوان جامعه
 بروى يکديگر، بنابراين، 

 
هاى پندار و گفتار و كردار مستقل و آزاد، آنهايى كه از ميان فرآورده. 4

، از آن و فن و دانش آيند، همچون هنرجهانيان را همه وقت بکار مى
 هاو فن هاو دانش هاو هنر هاشهیآزاد اند هایجهانيان هستند. جريان

 گرداند. و نيز،، جهان را خانه مشترك جهانيان مىهاو اطالع
 
انسان ايرانى حیات ، ذاتى : هر آنچه، همچون حقوقیزیست ضیتبع. 5

هر انسانى در هر كجاى جهان و در هر زمان است. حیات است، ذاتى 
بنا بر اين، در ايران و انيران، به هيچ تبعيضى )جنسى، نژادى، قومى، 

 ، لذاملى و...( نبايد گردن نهاد. 
 
انسان.  و آزادى استقاللو سازگارى آن با  ناسازگارى ايرانيت با جبر. 6

است، نه از راه اتفاق است. جسته شهیر رانیدر ا یآزاد اگر فلسفه
است و هست. ناممکن بوده رانیچون ا یدر کشور یبا زندگ یجبرباور

همواره در معرض  یاز هرسو در معرض تجاوز و فالت یدر کشور
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 هکنند، که نه به جبر که ب یزندگ توانندیم یمردم ،یعیطب یهاحادثه
 انسان باور داشته باشند. جبر همواره قدرت یاستقالل و آزاد

 خیاست که تار خاطرنیاست. بد یاست و قدرت ضد زندگفرموده
و قدرت باوران  یبا قدرتمدار انیرانیمستمر ا یاروئیرو خیتار ،رانیا

 لیش را به همگان تحمی، قدرت جبر خوئیهازماندر است. بوده
موازنه  ان،یرانیاست، اما ابرده یستیرا تا لبه پرتگاه ن رانیاست و اکرده

 اند. ورا بازجسته یو زندگ اندادآوردهی، به را، بمثابه اصل راهنما یعدم
 
گذار دائمى از تاريکى به روشنائى يعنى پندار و گفتار و كردار را بر . 7

، شفاف كردن و بر اين ميزان، از حدها و مرزها آزاد شدن ميزان عدل
افزايد. كه، در ايران و ميان ايران و انيران، زور و زورمدارى بر هم مى

 بنا بر اين، 
 
تذكار دائمى به قصد غافل نشدن از استعدادهائى كه انسانيت انسان . 8

و فعال كردن باشد هايى كه او دارا مىو داشته دهند و ملکهرا تشکيل مى
 :هاها و داشتهو پروراندن اين ملکه اين استعدادها

رهبرى، استعداد انس گرفتن، استعداد آموزش  : استعداداستعدادها ●
)دين  ، استعداد ابتكار و ابداع و خلق، استعداد انديشه راهنماو پرورش

 ...، استعداد اقتصادى و استعدادو فرهنگ و مرام( و استعداد هنر
ها: اميد، شادى، فتوت و جوان مردى، خدمتگزارى، وفاى به ملکه ●

مند شمردن نفس، حق مدارى، عهد، بردبارى، اعتماد به نفس و وظيفه
كوشش دائمى در زور و ستم گرى  يا تقوى، عفو در مقام توانائى، جهاد

خويش و  و آزادى ترين آن غافل نشدن از استقاللكه بزرگ -زدائى 
و كردار از زور و ستم زدودن و بخصوص، تن ندادن به  ارپندار و گفت

در خودكامه و ستم گستر است. جهاد بر ضد زورها و ستمها كه  دولت
، كنش بودن -روند، از آن دو كوشش جدا نيست زندگى روزانه بکار مى

 ... و واكنش نشدن، و
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 یرویکردنشان ن هیآوردها که نقد و سرماهمه دست یعنیها داشته ●
ها، داشته ز،یبه رشد. و ن دنیبخش تیجامع یبرا سازدیم میعظ محرکه

  .کندیاخذ م ایو  دیتول یمل که جامعه یامحرکه یروهاین یعنی
شود اگر شود و همه روز جهانيان نوروز مىبرين مى جهان بهشت      

 ،هنگآهم ،و ها غافل نشوندها و داشتهو ملکه همگان از اين استعداد
زيد، اگر الگوى .  ايران، در امن و بهروزى مىبکارشان برند ،در رشد

ها و بکارگرفتن و پروراندن ملکه جهانيان در فعال كردن استعدادها
 رو،ها، بگردد. از اينداشته

 
كه محيط زيست او را تشکيل  و عمران طبيعت همسوئى رشد انسان. 9 

 ریز تیموقع افتنیتا  تیرانیا یهایگهژیاز و یاهیپا یگهژیدهد، ومى
تن ندادن به تضاد بمثابه اصل  است. اقتضاى اين توحيدبوده سلطه

بر انسان و  راهنماست. براى مثال، از سه نظر، يکى سلطه طبيعت
بر طبيعت و سومى مسخر انسان بودن طبيعت و بنا  سانديگرى سلطه ان

براين، جدائى ناپذيرى حيات انسان و رشد او از عمران طبيعت، اينست 
اى كه تضاد را نظرى كه ترجمان ايرانيت است. در حقيقت، انديشه

ر آن و ب کنداصر راهنما میكند، يکى از دو ضد را اصل راهنماى خود مى
سازگار كند. براى  تضادشود كه با دخل و تصرف در واقعيت، آن را با مى

مثال، در سلطه انسان بر طبيعت، طبيعت واقعيت موجود است. سلطه 
كند. دخل و بر اين واقعيت از راه دخل و تصرف در آن، تحقق پيدا مى

بر ها اند. اما انسانتصرفها آلودگى مرگبار محيط زيست را ببار آورده
اند؟ آن مجاز كه انسانها كدام پندار اين دخل و تصرفها را بعمل آورده

اند با دخل و تصرف در طبيعت بدان دست يابند، كدام است؟ خواسته
به حد اكثر رساندن سود سرمايه؟، بزرگ و پرشتاب كردن ميزان رشد 

است و فردا ديگر كارى از انسان  ؟ و... امروز ديرانبوه اقتصادى؟ مصرف
نداند تضاد پندار او با واقعيت، با تخريب  زشود اگر امروساخته نمى

شود. وقتى محيط زيست بطور عالج طبيعت، بسود پندار او حل نمى
بردن به اين امر كه هر پندارى كه تحقق آن در ناپذيرى ويران شد، پى
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زورمدار، بسيار دير است.  گرو تخريب است، مجازى است ساخته عقل
گيرد اما مجازى كه زورمدار ساخته است تحقق پيدا ويرانى انجام مى

آزاد  مستقل و كند. از اين رو، ايرانيت عشق به زندگى و راه و رسمنمى
 زيستن است. بدين خاطر،

 
شود: ملت گرى و با سلطه پذيرى سازگار نمى ايرانيت  با سلطه. 10

. چرا ندهائى كه ترجمان قدرتمدارى هستند، با ايرانيت ناسازگارگرائى
ها و ملتها، بدون زندگى بر اصل قارهمیان  قواكه زندگى در مركز روابط 

با ملتهاى ديگرى يا موقعيت و وضعيت نه مسلط و نه زير  موازنه عدمى
اند در مركز برخوردها، شود. اگر ايرانيان توانستهنمى ميسرسلطه، 

حيات ملى را ديرپا گردانند، به يمن موازنه عدمى و فرهنگى بر اين اصل 
است. برغم برپا شدن امپراطورى در اين سرزمين، دو گانگى ضد 

كه ره آورد مردم اين  و آزادى و فرهنگ استقالل قدرت فرهنگ
است.  مردم ايران ناشر  رانیفرهنگ ا یگهژیاست، وسرزمين بوده

اى گشتند تا فرهنگ استقالل و آزادى در حوزه فرهنگى بسيار گسترده
 ز،ین نکیشد و ماند. ا مسلمانانقلب حوزه فرهنگ  رانیبدانجا كه ا

بمثابه روش  ناشر فرهنگ قدرت و آموزش خشونت یاستبداد میرژ
گلوله بود و  برگل  یروزیفرهنگ پ ،رانیا اما فرهنگ انقالب .است

 نان،یآن انقالب هستند. ا بر آرمان ستادگانیا یزدائناشر خشونت
اميد و شادى و نشاط و آشتى و صلح و نگرش در يکديگر  همچنان، خونِ

ملت خود و  اتیح یبمثابه انسانهاى برابر، برادر و خواهر را در رگها
 دهند. وجريان مى گر،ید یملتها اتیح
 

قرنى كه به پايان رفت، هم در دوران پهلويها و تجربه نيمه دوم . 11 
هم در دوران مالتاريا، نبايد جائى براى ترديد باقى گذاشته باشد كه 

، در زيستن در تعادل قوا از راه مسابقه تسليحاتى و صلح مسلح و جنگ
 آتشدارد كه كشور را به درون مرزها، استبدادى ويرانگر را برپا نگاه مى

، پيش از سوزاند. مقايسه اين تجربه با تجربه بهار انقالبو قهر مى فقر
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خارجى را محور سياست داخلى  آنكه مالتاريا با گروگانگيرى قدرت
و  كه ايران به يمن خراماندن موجهاى استقالل کندیبگرداند، معلوم م

، به يمن برقرار كردن نور معنويت تاباندنانسان، به يمن  آزادى
و همبستگى ملى،  ، به يمن توحيدجريان انديشه و فرهنگ ترينوسيع

و تأمين مشاركت همگان در  یاز استقالل و آزاد یاز رهگذر برخوردار
 .يابداداره بسامان كشور، در درون و برون از مرزها، امنيت مى

 قدرتمدار اى جداگانه است، فرآورده عقلاين گمان كه امنيت مقوله     
آمد بود و نبود ، بود و نبود امنيت پىبنابر این گمان است. چرا كه،

است و بود و نبود خشونت از بود نبود زورمدارى و ضعف و  خشونت
هاى اجتماعى و ميان افراد از سوئى و ميان ميان گروه شدت روابط قوا

را  و آزادى ايران و انيران از سوى ديگر است. اين ادعا كه استقالل
 به یمنكند، فريب و فريب بزرگ است. امنيت امنيت محدود مى

خشونت زدائى از پندارها و گفتارها و  .آيدزدائى بدست مىخشونت
استقالل و آزادى،  برخوردار شدن همگان از، كردارها، بر ميزان عدل

از موقعیت  برخوردارشدنبرابر،  یفرصتها و امکانها برخوردارشدن از
برخوردار شدن از رشد علمی و فنی و نقش دادن   ،نه مسلط نه زیرسلطه
، و بيش از همه، آگاه شدن انسان از بعد معنوى به این دو در زندگی

 از اين رو، است.و بيشتر حقوق معنوى، خويش،  خويش، از حقوق
 

بيگانه  واقعيت كه تنها با ناحق كردن حق، مصلحتتوجه به اين . 12 
شود، انسان ايرانى را دانا كرد كه سازنده اينگونه از حق ساخته مى

از هر  شیاست که ب خاطرنیگستر است. بدستم ها، قدرتمصلحت
حق با مصلحت است. بنا بر  یاروئیرو یصحنه دائم رانیا گر،ید یجا

او  ، يك ملت، حقوقايرانيت، مصالح يك فرد، يك گروه، يك قوم
هستند. هر مصلحت بيگانه از اين حقوق، تضييع حقوق است و 

آورد. بنا بر ايرانيت، در سرزمينى كه وطن حاكميت ستمگران را ببار مى
مشترك را  شترك ديرپا و فرهنگمشترك همه آنهائى است كه زندگى م

رعايت شوند. ايرانيت  بايدسازند، حقوق فردى و جمعى همگان مىمى
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به استقرار حقوق ملت و حقوق اقوام تشکيل دهنده ملت و حقوق افراد، 
را داشتن بر ميزان برابرى و نيز رعايت كردن حقوق ديگران و توانائى آن

كند. كه از ديگران توقع رعايت حقوق خود را كردن، تحقق پيدا مى
حق را یابد. واقعیت می وردن حقوق طبیعتآایرانیت به شناختن و بجا

كار بد مصلحت »است و  دناحق كردن و بدان مصلحت نام نهادن، ب
حق را غفلت از اين امر كه ناحق كردن حق، «. آنست كه مطلق نكنيم

برد اما تحميل مصلحت قدرت فرموده، ويرانى و تباهى را از ميان نمى
سپردن  یگررانیرا به و یو زندگ شیكند، غفلت از حقوق خوفراگير مى

 بنامشان، استبداد ه،است که قدرت است. اگر اهل تحقيق مصلحتها ك
ها كه در دين و است را به فهرست آورند و ويرانىدامن گسترده

 ، در ارزشها، در حقوق فردى و جمعى ايرانيان، در جامعهمعنويت
و اعتماد  و هنر )جامعه جوان و سرمايه و دانش ايرانى و نيروهاى محركه

و  گانگيرىو...( آن، از رهگذر گرو و هيجان مثبت كار ره آورد انقالب
که از  فرصتهاى رشدتوانند می ،محاسبه کنندساله و...،  هشت جنگ

دن ديوان ساالرى، ايجاد تأسيسات فشار و ش، بزرگ انددست رفته
دور شدن ایرانیان را  ..،و. و قهر اختناق، روابط با انيران، گسترش فقر

ايرانيان را از  گیریهای ایرانیت اندازه بگیرند. این اندازهگیاز ویژه
كه ايران کند رها میفريبها بند كند. از مى رهافريبى بس ويرانگر بند 
 :تفریب اس از آنها آزاد شود، يکى و از مهمترينشان اين بايدمى
 

كه،  پس از حمله  ندیگویاند، متاريخ اوستا تحقيق كردهآنها كه در . 13
اسکندر به ايران، اين اردشير، مؤسس سلسله ساسانى بود كه تنسر را 

را نيز اين دو « دين و دولت»مأمور گردآورى اوستا كرد. نظريه وحدت 
ساختند. اردشير، در وصيت نامه خود، خطاب به فرزندش شاهپور، 

 :ويسدنمى
پادشاهى دو خواهرند كه يکى  فرزند من بداند، كه دين و دولت»     

تواند بزيد. زيرا دين پايه دولت پادشاهى و اين دولت بدون ديگرى نمى
 (.)ص ج سوم اوستا به زبان فرانسه« حافظ دين است



390 

 

پادشاهى، موجب تباهى دين  و دولت« دين بهى»اما تجربه وحدت      
و دولت هردو شد. فردوسى از خاطر نشان كردن اين تباهى غفلت 

تاريخى مردم ايران  نكرد. با وجود اين تجربه كه از عناصر اصلى وجدان
گشت، بعد از اسالم، دولت صفوى تكرار تجربه دولت ساسانى شد و 

آورد. بانى دولت ساسانى روحانى زاده و بانى دولت  ارهمان نتيجه را بب
امر صفوى صوفى زاده بودند. با دولت مالتاريا، سومين بار است كه 

دولت چنان آتشى به خرمن هستى  نی. ایابداستمرار می واقع بس زیانمند
 .است كه مپرسدين و دولت زده

پايان چند تجربه در شرق  پيامبر همزمان بود با بدين قرار، بعثت     
)تجربه ساسانيان در ايران كه در فساد گسترده و انحطاط و انحالل دين 

كه پيش از آن، دين  در حال پايان بود و تجربه فرعونيت در مصر و دولت
 رهبود( و وورد اروپا به دوو دولت را به همين سرنوشت دچار كرده

يابيم: پايان دو مى ها را در قرآن. بازتاب تجربهسایفراگيرکل استبداد
امپراطورى ايران و روم و تأكيد مؤكد كه دين از آن خدا است )قرآن 

در امان بماند.  قدرت بايد از سلطه( و بطور قطع مى193سوره بقره آيه 
 وانمردىبنياد دينى، عرفان ايرانى، آئينهاى ج آزادى اجتهاد و استقالل

اند و هستند ايرانى، همه و همه، كوششهائى بوده و عيارى، ادب و هنر
دوبار تجربه  انیرانیبراى مستقل كردن دين از قدرتى كه دولت است. ا

 گانهیرا از خود ب نیکرده بودند و دانسته بودند که دولت بمثابه قدرت، د
 چی، هاز حقوق ،که، در آن ی. تا زمانبردیخود بکار م هیو در توج کندیم

و با  ردیمینتواند خود را از قدرت مستقل بگرداند، م نینماند. هرگاه د
 نیو د یشد سرنوشت دولت ساسان نی. چنردیمیم زیمرگ آن، دولت ن

از پا درآمد قبل از  یبود. دولت صفو یآزاد امبریپ امبرشیزردشت که پ
 .جان مهی. اسالم برجا ماند، اما نابدیرا ب یآن که سرنوشت دولت ساسان

اين واقعيت است كه هر واليت مطلقه )شاه، فقيه،  بر بردنپیايرانيت     
رهبرى  قطب، رهبر سازمان و...( پندار و نظر است. حال آنكه استعداد

ها انسانتواند استعدادهاى رهبرى هر انسان واقعيت است. كجا نظر مى
است كه از محال  قدرتمدار تنها عقل را تعطيل كند و جانشين آنها شود؟
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گفت: كند. اگر عقل زورمدار نبود با خود مىامر غفلت مى ينبودن ا
سازگار بود، بدون نياز به زور پذيرفته  واليتى از اين نوع اگر با فطرت

مدينه پذيرفته شد زيرا مردم  شد. چنانكه رهبرى پيامبر در جامعهمى
آمد. حال آنكه هر سه بود و، در آن، پاى زور بميان نمى یشورائ ساالرى

هائى از اين نوع كه در كه در تاريخ ايران انجام گرفتند و تجربه هتجرب
هاى ديگر انجام شدند )استالينيسم، نازيسم و قرن بيستم در جامعه

و...(، همه با توسل به زور و بکار بردنش در جنايتها  فاشيسم و فرانكيسم
و فسادهاى وصف ناكردنى، در مرگ و ويرانى و فساد، شکست خوردند. 

ماند و مجاز نماند. در حقيقت، هر نظر كه با واقعيت از راه زور  يتواقع
كند، تباهى بر تباهى رابطه برقرار كند، واقعيت را تابع نظر نمى

تاريخى بيانگر اين  رود. ايرانيت بمثابه وجدانيان مىافزايد و از ممى
 :درس تجربه است

 
ارزشهاى پايه همه زمانى و همه مکانى و همگانى هستند: انسانها از . 14

ها توده»و يا « عوام را همچون گوسفندان»يك گوهرند و آن تقسيم كه 
ميداند و تنها « دهدمىرا همانند مومى كه سازمان انقالبى بدان شکل 

شمارد، پيش از همه، مفسد درك ارزشهاى پايه مى توانا بهرا  هانخبه
است. زيرا بدين تقسيم، فضاى انديشه او را تنگ و نياز او را  «هانخبه»

انسانها از »كند. در عوض، قبول به ضد ارزشى كه زور است افزون مى
و عمل كردن بر اين اصل است. فهم  ، پذيرفتن توحيد«يك گوهرند

نيست. دين مردانه نيست.  هادين خاص نخبهکردن این امر است که 
دين و هر مرام و انديشه راهنمائى بايد شفاف و سر راست و راه رشد 

مدارى و شغلى از نوع گله باشد. رهبرى قدرت و مرد همگان، از زن
پيشى گرفتن در رشد و آزادگى و گشودن افقهاى  یچرانى نيست. رهبر

ها همين است. نه تنها انسانها كه ذره جديد بروى انسانيت است، امامت
صيرشان را در هستى سامان  ،نياز به زوررهبرى دارند و بى نيز استعداد

 ميزان تشخيص حق از ناحق است. هستى بر فطرت دهند. عدالتمى
كند، خويش عمل مى است پس هر انسانى وقتى بر حقوقآفريده شده
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گزيند. مىبرعادل است. و بخصوص، هر انسانى هدف خويش را خود 
 هى ميليونها انسان هدف گزيند، ستم به او و باين امر كه يك تن برا

ميليونها انسان و ناشدنى است. ناشدنى است زيرا محال است بتوان 
استعداد رهبرى انسانها و استعدادهاى ديگر آنها را ناگزير كرد با هدفى 
انطباق جويند كه ربطى با زندگى و فعاليت روزانه آنها ندارد. و آن كس 

 هكند. زيرا بردكند، به خود نيز ستم مىن مىكه براى ملتى هدف معي
شود. هدف جمعى را جمع از راه مشاركت در رهبرى امور زورمدارى مى

 تیریاست که مشارکت در مد خاطرنیتوانند برگزينند. بدخويش مى
حضور  که استبداد رانیا یهرجادر است.  یرانیا یکویسنت ن کی

است. از  یزندگ وهیش تیریو مداوم ندارد، مشارکت در مد میمستق
 اينجا،

 
مستبد، امرى تاريخى شد و ماند. سلطنت  جدائى ملت از دولت. 15 

هيچگاه مشروعيت مردمى نيافت زيرا هرگز با ارزشهاى پايه و ديگر 
و ملت جدا و هاى ايرانيت سازگار نشد. دولت با زور برابر شد خاصه

پوشيده از دولت، به زندگى خويش سامان بخشيد. همواره دولت بيگانه 
شود: و فساد دنيا و دين شمرده شد و شمرده مى ستماز ملت عامل 

، از  ضد فرهنگ تهای ایرانیدربردارنده ویژگی ،انايراني فرهنگ
، «مصدر بيم و اميد » ، بمثابه نماد قدرتدولت كه شخص شاه را، 

ناموس، وطن اجتماعى، مادر  فرهنگ، زناین جدا شد: در  دانستیم
 ... است. در ضد فرهنگ دولت زورمدار، زن شئى جنسى است. در

و تکاثر و تمرکز و  شیدایپ انیکه جر یتوانمند میحک یفردوس       
 حیجهان ، بدقت تشر اسیرا، در مق انباشت و سپس انحالل  قدرت

 بیفر وردهآبمثابه فر ،یریرا، در دوران اساط یجدائ نیاست، اکرده
قدرت همواره به  لیتما -وسوسه خدا شدن او  میو تسل دیخوردن جمش

ستمگر،  یاگانهیب افتنی تیحاکم ن،آو بر اثر  -مطلق شدن است 
، که  است. بنا بر شاهنامهکرده لیو  تحل فیتوص ،رانیضحاک، بر ا

 یکیاندازه نزد نهد،یصحه م نآواقع مستمر،  بر  یبمثابه امرها ،خیتار
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از دوران مرجع،  نآ یدور ای یکیاز  ملت را ، نزد شیبه و دور دولت
نبود،  یریبود و پ یبود و مرگ نبود، جوان ی) که زندگ د،یدوران جمش

بود و زور نبود، گرما و سرما نبود و  یزادآنبود،  یبود و گرسنگ یریس
 ت،یرانیا ن،یشدن او، بنا برا از قدرتمدار شیبهار بود و... (  پ شهیهم

قرن به انجام رساند، بخاطر از  کیدر  رانیکه ملت ا است. سه انقالب
بود.  تیرانیا یهاکردنش با خاصه زگارسا ایخود کردن دولت  نآ

از  هیشدن دو پا رانیاست اما با توجه به وامدهیبدست ن قیهرچند توف
و  یو روستائ یلیا یهاجامعه ی) سلطنت و ساختها استبداد هیسه پا
و ساخت بازار ( و در حال فرو شکستن  یبخصوص بزرگ مالک ،یشهر

و  ینید ریو غ ینید از ی قدرتانهایباعتبار شدن و بیسوم،  هیپا
زورمدار،  یاسیزورمدار ( س یاسیس یو سازمانها ای) مالتار یسازمانها

 .است کینزد یروزیبود که پ دواریام توانیم
 

هستند. یأس  مرگ و ضد حق یژگیو أسیوحق و  اتیح یژگیو دیام. 16
از  یکی دیام خاطر،نیزورمداران است. بد تحت  سلطه ستنیز حاصل

 ارویبا مرگ رو رانیاست. هربار که ا تیرانیا یهایژگیو نیترمهم
حماسه انسان، که  یگریو د یحماسه مل یکیاست، دو حماسه، شده

آورنده  ادی، به راهنما شهیاند کیو  دادهیم لیهر دو را تشک هیمابن دیام
 رییتغ برانگیزنده او بهاو  محرکه یروین وبه او  انسان و حقوق یتوانائ
  .ندابر مرگ را ممکن کرده یرگیچ ن،داد رییو تغ یافتن

 
است که  یگهژیهمان و د،یو ام یو دانائ یتوانائ یو همرائ یهمزاد. 17

 نیاست. از جمله، با آموختن و بکاربردن اآموخته یهر نسل به نسل بعد
 اتیادامه ح ز،یاست. هنوز ناستمرار جسته یمل اتیاست که ح یگهژیو

 یهایگهژیو سازگارکردن پندار و گفتار و کردار بادر رشد، در گرو،  یمل
را همراه و همزاد دانستن  دیو ام یدانائو  یاز جمله، توانائ ت،یرانیا

به  رو،نیاست. از ا تیبا واقع میفرآورده رابطه مستق است. دانش
 ریدانش کم و خرافه و غ شود،یم میمستق ریرابطه غ نیکه ا یااندازه
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و  هایعقالن ریاست که رواج غ خاطرنی. بدشودیم ادیز یعقالن
با  میمستق ریرابطه غ یایگو هحال کدر همان ،جامعه کیها  در خرافه

 یخود ناتوان باور یایاست، گو - قدرت قیرابطه از طر یعنی – تیواقع
چون  یدر کشور یمل اتیبا استمرار ح یناتوان باور هست. خود زین
 گانهیشدت از خودب یایگو یناتوان باور خود ز،ی. ونستیسازگار ن رانیا

هست.  زین یباور درتق ن،ی، بنابراقدرت انیدر ب راهنما شهیشدن اند
را با چگونه مردن  ستنیها، چگونه زبنوبه خود در ذهن یقدرت باور

 . کندیم نیجانش
 

و  یو دانائ یتوانائ زیو ن یمل یهمبستگ ،رانیچون ا یاما در کشور. 18
محل برخوردآراء و  رانیکه ا تیواقع نیباوجود کثرت اقوام، و ا د،یام

چند و چون  رو،نی. از اشودیناممکن م ینیاست، بدون روا ببوده دیعقا
و تسامح و تساهل معلوم  ینیرا  اندازه رواب رانیا خیتار یهادوره

 گرتررانیو استبداد است،افتهیکاهش  ینی: هربار که اندازه روابکندیم
 انیاست. پاکرده ارویبزرگ رو یرا با خطرها رانیو مرگبارتر گشته و ا

. در هستند ایمنظر، بس گو نیاز ا ،یدوران صفو انیو پا یدوران ساسان
 لیو تبد هیقف مطلقه تیاستقرار وال ینیرواب زانیکاهش م ،امروز رانیا

هستند  رانیا جمهور مردم نیا نکیرا ببارآورد. ا ابانیبه ب رانیشدن ا
 یمرگ به راه زندگ راههیاز ب رانیکنند تا مگر ا هیرا رو ینیرواب دیبایکه م
 . دیباز آ

 
مهم  یهایژگیاز و ط،یاز افراط و تفر زیپره یعنی ،یاندازه شناس. 19

 50هر  خش،یکه در طول تار ،رانیچون ا یاست. در کشور تیرانیا
روبرو  یعیطب یایو بال سال با جنگ 5بزرگ و هر  یقحط کیسال با 

قابل ادامه  یمل اتیداشتن، حاست، بدون اندازه شناختن و نگاهبوده
که اهل افراط  یاند به مردممعروف شده انیرانیا ن،یا وجود. باشودینم

 نیبد یاز اواسط دوران صفو نیهستند. بعد از حمله مغول، ا طیو تفر
دوران  انیرا از دست دادند و درپا یاندازه شناس انیرانیسو است که ا
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، در دوران قاجار، سپس. ساله شدند 30 یگرفتار جنگها یصفو
را  سینوخاسته روس و انگل قدرت دودر برابر  سلطه ریز تیموقع

کند  نیمردم را تأم یغذا تواندیکشور نم ز،یاکنون، ن.  همداکردندیپ
 .  بخاطرگرددیاخالق م ابانیب و جامعه شودیم ابانیب رانیا نیو زم

 یو در رابطه با سکن عتیو طب نیها، در رابطه با زماندازه نشناختن
)=  . و گم کردن رابطه حق با حقرفو مص دیو در رابطه با تول ینیگز

حقوق  تیحقوق و رعا نیخود و عمل کردن به ا شناختن حقوق
 شیژگیکه و یرابطه با قدرت شدن، قدرت می( و گرفتار تنظگریکدی

سرزمین ما بیابان و جامعه ما بیابان اخالق  اندازه نگاه نداشتن است،
 . شوداست و میشده

 
را  لهیهدف وس»هدف بگردد،  روش و هدف: هرگاه قدرت دیتوح. 20

جز زور بدست  یبا روش زیقدرت ن . اماشودیم هیرو «کندیم هیتوج
 حیصح ز،یدر مورد قدرت ن کند،یم هیرا توج لهی. پس، هدف وسدیآینم

است که  خاطرنی. اگر ورد زبان زورمداران است، بدستیو صادق ن
که  کنندیم یکه خود را راض یکنند. هستند کسان هیرا توج زوربکاربردن 

به هدف خوب بکار  دنیرس یبد را برا لهیهدف خوب دارند و وس
از عمل تأمل نکنند و ندانند،  بعد از  شی، اگر پ زی. اما هم آنها نبرندیم

هدف  نیبد هدف سازگار باخود را جانش لهیکه وس ابندییعمل، در م
 ی. راستکندیم هیبد را توج لهیوس بردندیم مانکه گ کندیم یخوب

  .شودیم انیب لهیکه هدف در وس استنیا
و پس از اسالم، بر  شیپ ،یرانیا یهااست که در پندنامه خاطرنیبد    

است.  شده دیضرورت خوب و سازگار بودن روش باهدف، تأک
 انیب لهیکه هدف در وس تندیواقع نیا یایگو زین یرانیا یهاالمثلضرب

 :شودیم
داد. هرگز سراب پر نکند قربه سقا، هرگز از  داد،یز ب زدیهرگز نخ ●

دم از نگ ،یبر نخور دیبر نخاست، هرگز از شاخ ب یائیمیگوگرد تنها ک
 ...جو ز جو و دیدم برونگ
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به ز راست  زیآم مصلحت دروغ»است، که بر آن یسعد ن،یباوجود ا ●
ها است، زبان قدرت، کننده رابطه میتنظ قدرت یاما وقت. «زیگنفتنه ا

که، راست گفتن . حال آنکندیم دایپ یاز جمله دروغ، استعمال همگان
 یحق نیو جانش سنجدیرابطه با حق است. و مصلحت را قدرت م میتنظ

مصلحت قدرت  ز،یدارد. پس، دروغ مصلحت آم انسانکه  کندیم
 یراست بهتر از تواندیو نم که انسان دارد کندیم یحق نیفرموده را جانش

و سازگار با  ستهیاست. پند شا انسان از حقوق یباشد که عمل به حق
 یاست و استبدادزدائ یاظهار حق استبدادزدائ: استنیا تیرانیا

 . وحقوق است گرید و یو آزاد استقالل افتنیباز
 

است که  ی، اندرز«شخص را به حق بسنج و نه حق را به شخص. »21
مهم  یهایژگیاست و از وو پس از اسالم، به استمرار، بازگو شده شیپ
 هرگاه محک سنجش حق، شخص باشد، استبداد رایاست. ز تیرانیا

. اما اگر محک سنجش آوردیو هالکت م شودیحاکم م گررانیو
پهلوان  کهنی. با اآوردیببار م «یو آباد یآزاد»شخص، حق باشد، 

 خاطرنیبد –است  یدوست رانیبجا آوردن حق وطن و ترجمان ا یپرور
 دیبا یبانرانی، اما پهلوان را به ا- دیآیاز پهلوانان بر م یبانرانیکه ا
 یاست که فردوس خاطرنی. بدیپهلوان یرا به مدع یبانرانیو نه ا دیسنج

و...، را،  ریو طوس و گودرز و آرش کمانگ ویو رستم و گ الپهلوانان، ز
  .سنجدیم یبانرانیبه ا ک،یکای

انحطاط، کاروارونه و حق به شخص  یهادر دوره ن،یباوجود ا      
 و شودیم دهیحق به شخص سنج زیاست. درحال حاضر نشده دهیسنج

و  ابندیرا باز تیرانیا یژگیو نیا انیرانیدر انحطاط است. هرگاه ا رانیا
و  و پهلوانان استقالل شوندیشخص را به حق بسنجند، پهلوان پرور م

پهلوانان استقالل و  بسا جمهور مردم گردند،یبان، پر شما میآزاد
و بر  یرشد در استقالل و آزاد نیرا سرزم رانیو ا شوندیمبان زادیآ
 . وگردانندیم یاجتماع عدالت زانیم
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 تیرانیا یهایژگیاز و یشهره بودند وقت یبه جمال دوست انیرانیا. 22
 کهنیا حیتوضاست.  تیرانیاخاصه  زین یدوست یبائیغافل نبودند. ز

  یصفت حق است. آزاد یبائیو ز گررانیمرگبار و و صفت قدرت یزشن
توجه  یایگو ،«بایشو، نه به د به علم بایز»است.  بایز یو آباداست  یآباد
بکاربردن مستمر  زور. یگهژیو یحق است و  زشت یگهژیبمثابه و یبائیبه ز

زشت هرگز نشود »المثل، . بنابر ضربدیافزایم یبر زشت یقدرت زشت
حق  یگهژیبمثابه و ،یبائیغافل شدن از ز قرار،نیبد. «یاریخوب به بس

 طیرا زشت کردن و مح یبائیز ،یدر قدرت جوئ یبائیو بکاربردن ز
صفت قدرت بگردد،  یبائیانباشتن است. هرگاه، ز یرا از زشت ستیز

به جهان امروز، ما را هم از اندازه غفلت  ی. نگاهشودیانحطاط کامل م
ساز را  یقدرت زشت و زشتهم از  حق و  خاصهِبمثابه  یبائیاز ز شیخو

 و. کندی، از شدت انحطاط، آگاه مبنابراین ،دنید بایز
 

 ، عدالت1357در  رانیمردم ا یتا جنبش همگان کاوه از جنبش. 23
است و هست. نزد مردم بوده تیرانیا یگهژیو زان،یبمثابه م ،یاجتماع

است. حق از ناحق بوده زیتم یبرا زانیبطور مستمر، عدالت م ران،یا
کنند که  نیراجانش یهائفیتعر اند،دهی، بطور مداوم کوشقدرتمدارها

که  استنی)عدالت ا افالطون فیتعر ریاست. نظ آنها قدرت هیمابن
 یارسطو )عدالت، برابر فی( و تعرردیخود قراربگ یدر جا زیهرچ

 راهنما یهاشهیاند ز،یاکنون ننابرابرها است(. هم یبرابرها و نابرابر
قدرت هستند،  انیکه ب نیهستند، بنابرا قدرت انیو آن ب نیکه ا

عدالت به  فیکنند. هشدار! تعر فیتعر زانیمعدالت را  توانندینم
که عدالت  یاز قدرت دارد )از جمله به خاطر نزاع هیمابن ز،ین یبرابر

 شیخو ها از حقوق( و موجب غفلت انسانکندیم دایپ یبا آزاد
  .شودیم

به  تیهو دنیبکار سنج زان،یبمثابه م عدالت قرار،نیبد     
 نیا یگانگیاز ازخودب یریبکار جلوگ زیو ن تیرانیا یهایگهژیو
 .دیآیم هایگهژیو نیدربردارنده ا یراهنما یهاشهیو اند هایگهژیو
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از جمله،  آورد،یم انیرا بم قدرت یکه پا خاطرنیبد یهر تقدم. 24

است. چنانکه تقدم آن یهایگهژیدر و تیرانیناقض ا ت،یرانیتقدم ا
و مرام و هم  نیهم ناقض د ت،یرانیبر ا یگریو مرام د نیاسالم و هر د
  :است تیرانیخصومت با ا

)= زور(  به قدرت رایز شود،یم تیرانیمقدم است ناقض ا تیرانیا ●
. دیآیقدرت نم هیتقدم جز بکار توج نیا قت،ی. در حقدهدینقش اول م

زور  ز،یو در ست راهنما یهاشهیو اند تیرانیا انیاست م زیست یایگو
... ایو  یزردشت نید ایو  سمیبرالیل ایو  سمیمارکس ایکاربرد دارد. اسالم و 

بکاربردن ندارد.  یبکاربردن زور، کاربرد هیجز در توج زیمقدم است ن
 خاطرنی. بدکندیم گانهیزور مرام را از خود ب با ترکیب نیروهای محرکه

کشاند  هیفق مطلقه تیوال است که اسالم مقدم است، کار را به استبداد
کرد. دو تقدم، دو  یکننده زور است، خال هیرا از هرچه جز توج نیو د

 . وایو استبداد مالتار های: استبداد پهلودآوردیرا پد گررانیاستبداد و
که بگردد، بنابر آن مرام  دولت یاگر بمعنا یمقدم است حت تیرانیا ●

خود بکاربرد،  هیدر توج تواندینکند، نم گانهیمرام را تا از خود ب قدرت
 یگرهاهیو پرشدن از  توج هایگهژیاز و تیرانیشدن ا یکار را به خال

: تضاد مداوم کندیبه ضد خود بدل مایرانیت را . بسا دشانکیقدرت م
   ندارد. و نیجز ا یلیدل تیرانیابا  استبداد

قبول  یبا برکرس رای. زشودیکشور م هیمقدم است عامل تجز تیرانیا ●
  ق،یتصد نینکرد و  با ا قیرا تصد یگرائقوم توانیتقدم، نم نینشستن ا

 قرار،نید. بدگردانن یو همبستگ یدوست نیو بسا تزاحم  را جانش یجدائ
 تیرانیا یگهژیبمثابه و یو همبستگ یمقدم است ناقض دوست تیرانیا ●

 است. و
 یهاشهیکه در اند دهدینمرا  یمعن نیمقدم است، جز ا راهنما شهیاند ●

وجود ندارند. اما  تیرانیا یهایژگیو ،رانیمردم ا رفتهِیپذ یراهنما
 رانیبر مردم اوجود ندارند، باز راه هاشهیاند نیدر ا هایژگیو نیاگر ا

 یرفتن است و، از سو انیدر معرض از م رانیا ،یهستند، پس، از سوئ
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 ،یو آزاد ، از استقاللهستند. از حقوق یته انیم یهاشهیاند نیا گر،ید
 . وهستند یاز ... خال و یو وطن دوست یاز وطن دار

 راهنما شهیمقدم است، ناممکن است چراکه انسان بدون اند تیرانیا ●
 ایراهنما را ممنوع کرد و  شهیداشتن اند دیبا ایناموجود است. پس 

بس. الجرم  راهنما شهیبمثابه اند هایگهژیو نیرا ا انیرانیا شد که یمدع
  .شودیم هاشهیآزاد اند انیاز جر یریو جلوگ دیشد به سانسور ازین

 گریکدی، راهنما یهاشهیاز بند تقدم رها است، با اند یوقت ت،یرانیا ●
و استقرار  دارندیمصون م شدن توسط قدرت گانهیرا از  ازخودب

  .کنندیم سریرا م شهروندان یجمهور
 

همان را  جبار بينى، در باره دولتكنى، مىبه اوستا كه رجوع مى. 25
 :در باره پادشاهان گويد كه قرآنمى
كنند و را فاسد مىآيند، آن پادشاهان وقتى به ديارى در مى»     

 «.كنندعزيزترين اهل آن را ذليل ترينها مى
 در سطح جامعه ،ایجاد کردن فرصتها برای اجماعبدين خاطر       

 های ایرانیت وگیو خودتکافوئی( از ویژه راء در تولیدآ)اتفاق  مدنی
هاى راهنماى جنبشهاى ايرانى در هاى سياسى، انديشهفلسفهموضوع 

« راهزن»ست كه اوستا سه ا رواست. از اينطول تاريخ اين ملت بوده
. دو تن از اين سه تن، از آن دوران اساطيرى هستند: سدشنارا غاصب مى

ضحاك و افراسياب. و يك تن از آن دوران تاريخى: اسکندر. نوروز را از 
روز خالفت يافتن على )ع( یا رو، روز به بند كشيدن ضحاك، آن

از  ،بانی تضادها در جامعه دولت، از جمله، در این روز اند كه،خوانده
مساعی در سطح جامعه  همه به همه و توحید میان برخاست و دوستی

 ممکن گشت.
 

خاصه  ،گی حقنه قابل انتقال. این ویژه است و. حق نه قابل تجزیه26
ایرانیت نیز هست. چراکه ایرانیان نه وطن و نه اقوام تشکیل دهنده 

دانند. اختیار کشور را اند و نمیدانستهخویش را قابل تجزیه نمی جامعه
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اختیار خود را به دیگری واگذاشتن نیز  ،بجای خود ،به بیگانه سپردن
 خوانائی ندارد.با ایرانیت 

 
میان  نجا که تقسیم جهان به کشورها و برقرار شدن رابطه قواآ. از 27

 قدرت ،سازگار نیست و به قول فردوسی با اصل موازنه عدمی ،کشورها
و  ها را جانشین دوستیمیان ملت ها و دشمنی و جنگرا محور رابطه

در سطح کشور و در سطح  ،صلح بمثابه حق ،کندنها میآصلح میان 
های سیاسی موضوع اندیشه ،جهان و همکاری در مدیریت جهان

دوستی  :استهای راهنمای ایرانیان بودهو نیز اندیشه اندیشمندان ایران
 های ایرانیت است.ای از خاصهو خاصه انسان و صلح حقی از حقوق

 
یندگان آکاریم و می ،کاشتند و خوردیم»است که . اصل بر این28

یندگان را از آ خور کردن و زندگیپیش ،بنابراین اصل«. خواهند خورد
و رشد و  زادیآو  ضدیت با زندگی در استقالل ،پیش متعین کردن

اقتصادی با ایرانیت خوانائی دارد  ،سانمخالفت ایرانیت است. بدین
 را بیشتر کند. زادیآیندگان از استقالل و آها برای برخورداری که امکان

 
جهان تا » ،شوندمی های قوارابطه ،ها. بنابر این که وقتی رابطه29

 ،در دادگری ،جستن و فن مسابقه در دانش ،«گرددجهان جای زور می
های سازگار با ارزشی ،گشتن در بیرون روابط قوا در الگوی زندگی

گری سبب صلح حق است و سلطه ،ایرانیت هستند. افزون بر این
ابتدائی خالف حق صلح است. اما دفاع  جنگ ،شود. پسفرسایش می

گی هژوی ،شرکت همگان در دفاع از وطن ،از وطن حق است. لذا
علمی و فنی و اقتصادی و  تحصیل آن توانائی ،روایرانیت است. از این

 اجتماعی که بیگانه زورپرست را از فکر تجاوز به ایران فرهنگی و توحید
 های ایرانیت است.ای از خاصهخاصه ،منصرف کند
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 ،. هرگاه بنابراین باشد که همگان از امکان رشد برخوردار باشند30
ها و امکانها در شرکت کنند و داشته همگان باید در عمران طبیعت

اختیار همگان قراربگیرند تا که هرکس مالک سعی خویش بگردد. 
)مالکیت  تابعیت مالکیت خصوصی ،اصل سازگار با ایرانیت ،سانبدین

خاطر شود. بدین)مالکیت بر کار( می ورد( از مالکیت شخصیآبر دست 
بر زمین و منابع  مالکیت قدرتمدارها ،ایران است که در طول تاریخ

 است.ستمگری بوده ،از دید ایرانیان ،هاموجود در آن و بسا بر انسان
 
های کنند  که اندیشهایجاب می های ایرانیتویژگی ،قراربدین     

های راهنمائی گوید اندیشهمی ایران نها را در بر گیرند. تاریخآ راهنما
اند و یا اقلیتی یا پذیرفته نشده ،اندها سازگاری نداشتهکه با این ویژگی

گوید هرزمان که اندیشه راهنمائی از اند. همان تاریخ میبه آنها گرویده
 است. پذیرش همگانی را از دست داده ،استها خالی شدهاین ویژگی
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, 110, 91, 80, 66  یجهان حقوق

111 ,154 

, 122, 44, 26, 24  یذات حقوق

137 ,236 ,237 ,248 ,320 

, 66, 56, 48  یشهروند حقوق

80 ,84 ,91 ,96 ,109 ,111 ,
118 ,126 ,152 ,154 ,161 ,
172 ,191 ,209 ,213 ,217 ,
222 ,237 ,255 ,259 ,276 ,
288 ,320 ,323 

, 66, 41, 40, 33  یمعنو حقوق

90 ,125 ,157 
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 66, 33  انسان یمعنو حقوق

, 84, 80, 66, 56, 48  یمل حقوق

91 ,96 ,110 ,111 ,126 ,152 ,
154 ,209 ,213 ,217 ,222 ,
235 ,236 ,237 ,248 ,255 ,
256 ,257 ,276 ,323 

, 69, 57, 42, 33, 30  مندحقوق

99 ,113 ,114 ,121 ,122 ,
135 ,140 ,146 ,191 ,195 ,
203 ,240 ,253 ,255 ,259 ,
260 ,268 ,280 ,319 ,320 ,
324 ,332 ,333 ,350 

, 108, 107, 78, 12  حکومت

114 ,117 ,119 ,144 ,148 ,
187 ,205 ,207 ,214 ,215 ,
219 ,220 ,223 ,228 ,230 ,
243 ,245 ,256 ,259 ,269 ,
275 ,278 ,289 ,299 ,310 ,
312 ,330 ,337 ,338 ,340 ,
346 

, 266, 133, 86, 72  یمل اتیح

296 ,349 ,358 ,359 

 199, 198, 197  خدا

, 43, 35, 27, 15, 13  خشونت

74 ,77 ,85 ,86 ,100 ,108 ,
113 ,118 ,119 ,127 ,128 ,
162 ,186 ,188 ,215 ,216 ,
225 ,226 ,233 ,237 ,241 ,
251 ,253 ,266 ,289 ,292 ,
295 ,296 ,299 ,302 ,303 ,
313 ,321 ,323 ,327 ,328 ,
329 ,330 ,331 ,333 ,334 ,
346 ,353 

, 108, 100, 13  یزدائ خشونت

113 ,226 ,237 ,334 

, 86, 27, 15, 13  یزدائخشونت

108 ,112 ,113 ,131 ,162 ,

233 ,237 ,253 ,289 ,292 ,
293 ,299 ,321 ,333 ,334 ,
353 

 215, 102  مردم یخواستها

در بسیاری از  - یختگیخودانگ

  صفحه ها آمده است 

در بسیاری از صفحه  - ختهیخودانگ

  ها آمده است 

 338, 226, 225  انقالب دادگاه

, 52, 44, 37, 30, 28, 26  دانش

58 ,59 ,76 ,77 ,90 ,99 ,107 ,
112 ,127 ,129 ,131 ,148 ,
153 ,157 ,158 ,160 ,165 ,
170 ,172 ,183 ,196 ,197 ,
198 ,199 ,207 ,227 ,286 ,
290 ,350 ,354 ,358 ,364 

در بسیاری از صفحه ها  - فن و دانش

  آمده است 

 13  حقوق دانشکده

, 343, 227, 226, 207  دانشگاه

344 

 147  دوفور روبرت یدان

, 115, 74, 65, 64, 56  دروغ

137 ,172 ,177 ,185 ,203 ,
241 ,255 ,267 ,294 ,327 ,
333 ,360 

 58  یجاسوس دستگاه

 217  سرکوب یهادستگاه

 229, 13  یقیصد دکتر

 12  کیدمگراف

 240, 102  کیدموکرات

در بسیاری از صفحه ها  - یدموکراس

 آمده است 

 320, 103  یشورائ یدموکراس
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, 267, 236, 235, 60  شاه دوران

302 

, 334, 333, 15  وحشت دوران

335 

, 195, 144, 33  داشتن دوست

196 ,202 ,350 

, 94, 90, 84, 66, 33  یدوست

124 ,156 ,175 ,180 ,195 ,
196 ,233 ,253 ,276 ,360 ,
361 ,362 ,363 

 149  دوشان

, 274, 272, 16  هیپاتک دولت

281 ,282 ,284 ,285 ,286 ,
287 ,288 ,290 ,291 ,293 ,
294 ,295 ,297 ,299 ,304 ,
310 ,312 ,321 ,323 ,324 ,
325 ,326 ,327 ,330 ,333 ,
334 

در بسیاری از صفحه  - جبار دولت

  ها آمده است 

, 113, 105, 53  مدارحقوق دولت

138 ,223 ,226 ,227 ,232 ,
239 ,240 ,257 ,261 ,263 ,
293 ,295 ,307 ,310 ,311 ,
312 ,313 ,315 ,318 ,346 

 89  ریفراگ دولت

, 54, 53, 51, 15  قدرتمدار دولت

55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,64 ,67 ,
73 ,82 ,96 ,100 ,115 ,223 ,

226 ,236 ,239 ,275 ,295 ,
318 ,331 ,334 

 270, 79  یقذاف دولت

 78  یستیکمون دولت

 186  ستیناز دولت

, 133, 67, 52  یاستبداد یدولتها

296 

 78  یبعث یهادولت

, 272, 16  هیپاتک یهادولت

280 ,281 ,283 ,284 ,285 ,
286 ,287 ,288 ,289 ,292 ,
293 ,294 ,295 ,296 ,299 ,
310 

, 69, 68, 67, 51  جبار یهادولت

71 ,74 ,78 ,120 

 271, 208, 145  کیالکتید

, 105, 104, 60, 12  یکتاتورید

106 ,107 ,114 ,126 ,145 ,
210 ,216 ,222 ,226 ,227 ,
230 ,233 ,234 ,243 ,245 ,
258 ,264 ,271 ,279 ,289 ,
290 ,324 

, 120, 108, 92, 78, 48, 36  نید

121 ,122 ,123 ,152 ,186 ,
213 ,214 ,222 ,224 ,227 ,
231 ,244 ,245 ,246 ,247 ,
252 ,253 ,256 ,264 ,265 ,
273 ,276 ,287 ,289 ,302 ,
303 ,304 ,325 ,332 ,333 ,
355 ,361 ,362 

, 75, 71, 55, 52  یساالر وانید

205 ,207 

 308, 261, 209  یساالروانید

, 62, 48, 41  حق با حق رابطه

84 ,90 ,98 ,100 ,101 ,140 ,
158 ,167 ,183 ,196 ,199 ,
201 ,203 ,252 ,253 ,254 ,
318 ,321 ,323 ,359 

 151, 41  زور رابطه

, 33, 30, 27, 26, 18  قوا رابطه

37 ,38 ,39 ,41 ,53 ,70 ,107 ,
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138 ,150 ,154 ,158 ,159 ,
168 ,169 ,173 ,183 ,184 ,
187 ,199 ,201 ,262 ,280 ,
323 ,363 

در بسیاری از صفحه  - مسلط رابطه

  ها آمده است 

, 22, 18  سلطه ریز – مسلط رابطه

43 ,47 ,50 ,52 ,53 ,61 ,75 ,
76 ,77 ,84 ,94 ,98 ,117 ,

125 ,128 ,137 ,194 ,267 

, 38, 37, 32, 31  قوا یهارابطه

168 ,364 

 210  یخواررانت

, 248, 211, 111  انقالب یراهنما

251 ,320 

 60  هاضیتبع میژر

 118, 117, 115  جبار میژر

در بسیاری از صفحه ها  - شاه میژر

  آمده است 

 98, 68  ستیکمون میرژ

 61  یاستبداد یمهایژر

 199, 198, 197  رشد

, 30, 29, 28, 24, 18  انسان رشد

34 ,36 ,43 ,48 ,72 ,91 ,94 ,
138 ,139 ,164 ,172 ,180 ,
197 ,198 ,199 ,211 ,253 ,
263 ,301 ,313 ,314 ,316 ,
322 ,352 

 48  رنسانس

, 39, 32, 31, 27, 25  قوا روابط

41 ,45 ,49 ,53 ,57 ,69 ,70 ,
93 ,112 ,133 ,158 ,164 ,

174 ,178 ,184 ,254 ,258 ,
268 ,281 ,316 ,321 ,323 ,
325 ,352 ,353 ,364 

در بسیاری از صفحه  - مسلط روابط

  ها آمده است

, 51, 50  سلطه ریز – مسلط روابط

52 ,56 ,57 ,59 ,68 ,136 ,
137 ,266 ,276 ,312 

 esprit  197)  خردمند روح

, 221, 214, 209, 121  انیروحان

222 ,225 ,228 ,233 ,237 ,
238 ,244 ,245 ,258 ,307 ,
340 ,344 

, 223, 211, 205, 78  تیروحان

242 ,269 ,331 ,332 

 305, 238, 35  روشنفکران

 131  یبیتخر یروشها

 98  مردم یرهبر

, 119, 117  یجمهور استیر

205 ,223 ,224 ,228 ,229 ,
261 ,264 ,307 ,308 ,312 

 187, 153  سمیگانیر

 64  زور زبان

 218  یفارس زبان

 27  یاتم زرادخانه

, 175, 166, 127, 111, 109  زن

178 ,233 ,235 ,248 ,343 ,
345 ,356 ,357 

, 275, 213, 211, 83  انیزندان

345 

در بسیاری از صفحه ها آمده  - یزندگ

 است 

 197  زور

, 63, 34 .57, 41, 25 رسلطهیز

98 ,102 ,115 ,123 ,193 ,
210 ,266 ,269 ,276 ,278 ,
311 ,353, 18 ,19 ,20 ,44 ,
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47 ,50 ,53 ,62 ,66 ,69 ,75 ,
77 ,82 ,84 ,89 ,94 ,98 ,105 ,

135 ,136 ,137 ,151 ,188 ,
212 ,312 

 130  یروستائ یهاساخت

, 100, 97, 96  یاسیس سازمان

109 ,127 ,129 

, 58, 52, 33  یاسیس یهاسازمان

78 ,79 ,99 ,100 ,101 ,118 ,
129 ,130 ,214 ,216 ,220 ,
225 ,227 ,232 ,236 ,238 ,
265 ,266 ,300 ,313 ,323 ,
327 ,357 

 105  قدرتمدار یسازمانها

, 132, 77, 73, 64, 55  سانسور

133 ,212 ,213 ,229 ,235 ,
236 ,249 ,273 ,288 ,303 ,
330 ,363 

 178  جنسى سانسورهاى

 342, 279, 213, 211  ساواک

 225  پاسداران سپاه

, 54, 53, 51, 49  هاهیپا ستون

61 ,67 ,83 ,89 ,115 ,242 ,
308 

 89  جبار دولت یهاهیپا ستون

  قدرتمدار دولت یهاهیپا ستون

54 

, 65, 49  قدرت یهاهیپا ستون

106 ,115 ,232 

, 44, 31, 29, 26, 23, 22  هیسرما

80 ,139 ,153 ,158 ,183 ,
198 ,231 ,351 

, 29, 28, 25, 22  یدارهیسرما

33 ,34 ,39 ,43 ,62 ,65 ,97 ,
128 ,146 ,153 ,172 ,188 ,

281 ,283 ,284 ,306 ,315 ,
316 

, 143, 42  یاجتماع مراتب سلسله

215 

 134  جبار یگرهاسلطه

 288, 242, 212  وانیسل

, 115, 109, 101, 95, 78  هیسور

116 ,117 ,122 ,234 ,241 ,
250 ,279 ,281 ,282 ,283 ,
287 ,289 ,292 ,296 ,301 ,
303 ,309 ,314 ,315 

 311, 187, 146, 136  سمیالیسوس

 263, 183  سیسوئ

 291, 212, 206  ایس

, 216, 93, 81, 61  یداخل استیس

225 ,242 ,243 ,277 ,328 

 357, 234, 142, 94  شاهنامه

, 287, 162, 161, 159  شکنجه

341 

 198  یعلم یشناسائ

, 114, 110, 107, 103  یشورائ

123 ,140 ,141 ,151 ,171 ,
172 ,200 ,224 ,235 ,255 ,
262 ,263 ,290 ,300 ,303 ,
315 ,320 ,321 ,322 ,323 ,
329 ,338 ,356 

, 71, 69, 68, 60, 51, 37  یشورو

76 ,79 ,132 ,187 ,205 ,206 ,
216 ,218 ,230 ,240 ,242 ,
269 ,270 ,272 ,273 ,276 ,
278 ,282 ,285 ,289 ,292 ,
310 

, 187, 79, 76, 60  سابق یشورو

206 ,230 ,240 ,242 
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, 71, 37  یستیالیسوس یشورو

310 

 201, 177, 158, 130  شهادت

ی از صفحه ها در بسیار - شهروندان

 آمده است 

, 94, 62, 21, 20  ازیامت صاحب

139 ,237 

 127  ازانیامت صاحب

 347, 222  یطالقان

در بسیاری از صفحه ها  - عتیطب

  آمده است 

در بسیاری از صفحه ها آمده  - عدالت

   است 

در بسیاری از  - یاجتماع عدالت

  صفحه ها آمده است 

, 182, 169, 164, 155  عدل

192 ,196 ,201 ,202 ,351 ,
353 

 182  الهى عدل

, 152, 122, 115, 95, 78  عراق

211 ,225 ,228 ,230 ,241 ,
243 ,256 ,262 ,279 ,281 ,
282 ,283 ,287 ,289 ,291 ,
292 ,296 ,303 ,309 ,314 ,
315 

, 139, 119, 65, 39, 32, 14  عقل

152 ,157 ,159 ,178 ,189 ,
190 ,192 ,194 ,195 ,196 ,
197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,
254 ,260 ,288 ,304 ,311 ,
352 ,353 ,355 

, 131, 128, 45, 40, 32, 22  علم

143 ,150 ,156 ,165 ,167 ,
170 ,172 ,181 ,185 ,190 ,
192 ,196 ,197 ,198 ,200 ,

201 ,203 ,209 ,211 ,214 ,
215 ,216 ,361 

, 172, 171, 170  طبيعت عمران

180 ,352 

 240, 224  یمذهب سمیفاش

 135  انیفرانسو

, 104, 100, 98, 14, 11  فرانسه

117 ,120, 135 ,151 ,187 ,
190 ,231 ,260 ,261 ,263 ,
265 ,269 ,276 ,295 ,302 ,
321 ,324 ,345 ,347 ,348 ,
355 

 356  فرانكيسم

 153, 30, 23  مشتق یهافرآورده

, 38, 37, 21, 20, 19  فرهنگ

47 ,48 ,64 ,65 ,93 ,94 ,95 ,
106 ,119 ,120 ,131 ,135 ,
176 ,177 ,179 ,217 ,218 ,
242 ,273 ,274 ,275 ,309 ,
345 ,350 ,351 ,352 ,353 ,
354 ,357 

, 242, 65, 48, 19  ساز فرهنگ

273 ,274 

 12  یاجتماع فشار

, 150, 91, 40, 36, 22  هافضل

161 ,192 ,195 ,262 ,304 

, 319, 180, 178, 170  فطرت

355 ,356 

 81  ختهیانگ خود یتهایفعال

 80  یسوداگر یهاتیفعال

 24  رانگریو یتهایفعال

, 72, 71, 63, 24, 22, 21, 19  فقر

75 ,80 ,127 ,128 ,129 ,130 ,
131 ,132 ,133 ,135 ,156 ,
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209 ,270 ,302 ,327 ,342 ,
353 ,354 

 216  هاینیفلسط

 363, 350, 190, 189  فلسفه

, 187, 151, 98  یاساس قانون

188 ,209 ,235 ,247 ,329 ,
334 ,335 ,337 ,347 

 14  یاستعمار قدرت

 245, 60  تریتوتال قدرت

, 68, 61, 53, 52  یخارج قدرت

81 ,92 ,93 ,104 ,105 ,106 ,
109 ,116 ,117 ,118 ,119 ,
204 ,205 ,216 ,217 ,221 ,
225 ,242 ,256 ,261 ,276 ,
277 ,313 

 186, 20  مسلط قدرت

, 58, 57, 55, 51, 32  قدرتمدار

64 ,65 ,74 ,92 ,93 ,94 ,96 ,
105 ,106 ,119 ,129 ,171 ,
192 ,203 ,224 ,228 ,235 ,
237 ,240 ,261 ,309 ,323 ,
324 ,328 ,330 ,332 ,333 ,
334 ,335 ,350 ,353 ,355 ,
357 

, 324, 158, 63, 15  قدرتمدارها

329 ,361 ,364 

, 97, 96, 92, 55  یقدرتمدار

102 ,105 ,107 ,108 ,151 ,
161 ,217 ,231 ,254 ,259 ,
272 ,308 ,324 ,328 ,329 ,
330 ,350 ,351 

 94  یرانیان یقدرتها

, 68, 61, 54  یخارج یهاقدرت

85 ,91 ,117 ,119 ,120 ,205 ,
206 ,216 ,217 ,220 ,230 ,
234 ,241 ,242 ,243 ,244 ,

245 ,269 ,278 ,295 ,303 ,
310 ,313 ,314 ,318 ,328 

, 157, 141, 122, 103, 13  قرآن

163 ,164 ,165 ,167 ,169 ,
170 ,171 ,173 ,175 ,177 ,
180 ,181 ,182 ,183 ,200 ,
224 ,251 ,252 ,253 ,254 ,
255 ,263 ,264 ,265 ,342 ,
345 ,355 ,363 

 202, 201, 196  قسط

 196  یطلب قسط

 248, 247, 224, 73, 56  قضاوت

 31  کار نیقوان

 116, 109, 83  سرکوب یقوا

 354, 127, 116, 111  قوم

 300, 266, 127  یانقالب قهر

 212, 206, 205  کارتر

 31  حقوقمند کارگران

 198  هیکارما

 148  کانت

, 197, 39, 25, 24  رشد کتاب

301 

 198  آزاد عقل کتاب

, 126, 123, 122, 91, 90  کرامت

238 ,251 ,320 

, 76, 62  یشرق یاروپا یکشورها

78 ,98 ,310 

 80  استبدادزده یکشورها

, 98, 76, 62, 61  عرب یکشورها

117 ,121 ,231 ,232 ,233 ,
234 ,236 ,237 ,238 ,239 ,
240 ,241 ,243 ,248 ,249 ,
250 ,269 ,274 ,276 ,280 ,
285 ,300 ,303 
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 52  یعرب یکشورها

, 122, 121  مسلمان یکشورها

251 ,303 

, 144, 135, 121, 120, 49  سایکل

146 ,288 ,302 

 311  د،یوید کمپ

 119  یحاتیتسل کمک

, 227, 205, 146, 121  ستیکمون

264 ,287 ,296 

 188  ینیچ سمیکمون

, 118, 109, 106, 102, 94  کودتا

126 ,145 ,205 ,207 ,220 ,
230 ,244 ,250 ,256 ,267 ,
271 ,275 ,276 ,277 ,285 ,
296 ,299 ,309 ,311 ,312 ,
314 ,317 ,327 ,335 

 205  مرداد 28  یکودتا

, 312, 15  ،60 خرداد یکودتا

328 ,335 

 299  یخان رضا یکودتا

, 242, 239, 205  ینظام یکودتا

248 ,271 ,291 ,300 ,301 ,
309 

, 231, 209, 57  تیشخص شیک

252 

 225, 223  چپ یشهایگرا

, 225, 117, 76  یریگروگانگ

228 ,242 ,243 ,256 ,262 ,
266 ,291 ,328 ,329 

  هاجامعه مسلط یهایبندگروه

22 

 327, 115  مسلح یهاگروه

 23  لندن

, 221, 186, 121, 68, 37  سمینیلن

271 ,289 

, 210, 147, 128, 97, 51  برالیل

223 ,264 ,283 ,284 

 265, 258, 225, 221  برالهایل

, 185, 153, 147, 35  سمیبرالیل

187 ,362 

, 116, 115, 109, 101, 79  یبیل

117 ,122 ,226 ,234 ,241 ,
250 ,270 ,272 ,283 ,287 ,
296 ,301 ,303 ,309 ,314 

 289, 68, 37  سمینینیل

 205  تیواترگ یماجرا

 187, 186, 99  ستیمارکس

, 121, 95, 68, 37  سمیمارکس

186 ,221 ,271 ,289 ,362 

 55  خواررانت یاهایماف

 70  یمال – ینظام یاهایماف

 32  خود یسع بر تیمالک

, 143, 139, 32  یخصوص تیمالک

145 ,146 ,155 ,172 ,202 ,
317 ,323 ,364 

, 139, 47, 32  یشخص تیمالک

155 ,166 ,172 ,173 ,202 ,
317 ,323 ,364 

 185, 150, 37  قدرت تیمالک

 172, 169  توليد ابزار مالکيت

 172, 171, 169  تصميم مالکيت

 171  شخصى مالکيت

, 51, 36, 29, 28, 23  هایماوراءمل

69 

, 239, 117, 109, 69  مبارک

275 ,296 ,310 
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, 277, 232, 151  خبرگان مجلس

335 

, 29, 27, 22, 21  ستیز طیمح

31 ,33 ,34 ,38 ,40 ,46 ,63 ,
153 ,158 ,159 ,166 ,167 ,
361 

 199  باز مدار

, 32, 27, 26, 22, 19  بسته مدار

33 ,38 ,40 ,44 ,45 ,47 ,59 ,
62 ,65 ,66 ,68 ,82 ,83 ,84 ,
90 ,92 ,101 ,110 ,158 ,159 ,

161 ,163 ,173 ,178 ,186 ,
187 ,188 ,199 ,314 

, 159, 86, 85, 84  بسته یمدارها

162 ,164 ,252 

 301, 244, 207, 205  تهیمدرن

 214  ینید مراجع

 77  یعلم مرجع

, 138, 107, 25  یساالر مردم

224 ,277 ,312 

 356, 172  ساالرى مردم

 327, 324, 226  مستضعفان

, 32, 30, 26, 24, 23, 19  مصرف

33 ,34 ,39 ,40 ,45 ,52 ,63 ,
65 ,71 ,80 ,146 ,147 ,159 ,

190 ,199 ,202 ,205 ,207 ,
208 ,210 ,217 ,220 ,270 ,
272 ,282 ,284 ,292 ,316 ,
352 ,359 

, 40, 33, 30, 24  انبوه مصرف

190 ,284 ,352 

 23  رانیا مصرف

, 84, 83, 80, 56, 46  مصلحت

113 ,114 ,151 ,187 ,213 ,
223 ,231 ,239 ,250 ,252 ,

259 ,260 ,289 ,337 ,354 ,
360 

 80  یگرائمصلحت

, 171, 170, 168, 166, 162  معاد

179 

 334, 32  تیمعنو

, 353, 178, 176, 174  معنويت

354 

 189  نیفارل مک

, 227, 226, 189, 79, 78  ایمالتار

240 ,256 ,266 ,309 ,357 ,
362 

, 234, 121, 103, 93  کردن یمل

244 

 237, 57  یمل منافع

 254, 93  زن منزلت

 44, 28, 21  هیاول مواد

, 94, 48, 14, 13  یعدم موازنه

159 ,181 ,195 ,197 ,199 ,
218 ,222 ,242 ,254 ,256 ,
257 ,305 ,313 ,318 ,328 ,
351 ,363 

, 349, 181, 176  عدمى موازنه

352 

 198  یشناسائ موضوع

, 51, 50, 44, 41  مسلط تیموقع

53 ,56 ,59 ,60 ,69 ,82 ,111 ,
125 ,135 ,136 ,269 ,274 ,
301 ,310 ,312 ,314 

, 270, 80, 55, 44, 19  مهاجرت

284 ,330 

 183  . ترانیم

 199  زانیم

 164  ممنوعه وهیم
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, 99, 84, 42, 41, 38  یدیناام

138 ,156 ,306 ,319 

, 60, 25, 24, 23, 22  ینابرابر

61, 270 ,285 ,361 

, 26, 25  هاضیتبع و هاینابرابر

82 ,133 

 24  یجنس یهاینابرابر

 26  یمعنو یهاینابرابر

, 63, 42  یاجتماع یهاینابسامان

133 ,330 

 30  ناخالص

 264, 186, 152  سمیناز

, 296, 280, 278, 276  ناصر

310 ,311 ,312 ,315 

 25  یگرائنخبه

, 143, 137, 106, 35  هانخبه

266 ,356 

 127  نژاد

 Siehe, 281, 99, 12  جوان نسل

در بسیاری از  - یاجتماع نظام

   صفحه ها آمده است

, 59, 56, 15  باز یاجتماع نظام

106 ,131 ,139 ,161 ,255 ,
282 ,314 ,322 

 33  محور حقوق یاجتماع نظام

, 56  محور، قدرت یاجتماع نظام

305 

 24  یداربرده نظام

 33  گرسلطه نظام

 171, 104, 100  یاسیس نظام

 218  یشاهنشاه نظام

 97, 23  یمزدور نظام

 173  دارىسرمايه نظامهاى

 173  كمونيستى نظامهاى

 203, 196  یزیست نفاق

, 103, 93, 52, 23, 21, 19  نفت

121 ,205 ,210 ,218 ,219 ,
233 ,234 ,235 ,241 ,244 ,
247 ,272 ,281 ,315 ,343 

, 229, 223, 121  لوشاتو نوفل

230 ,263 ,267 ,332 ,345 

, 104, 102, 15, 13  یمل نهضت

121 ,212 ,215 ,234 ,244 ,
275 ,311 ,313 ,314 ,315 ,
322 ,332 

, 212, 15, 13  رانیا یمل نهضت

244 ,311 ,313 ,314 ,315 ,
322 ,332 

 66, 30, 22  انسان یواقع یازهاین

 Siehe  هیقهر یروهاین

در بسیاری از  - محرکه یروهاین

  صفحه ها آمده است 

, 116, 75, 55  مسلح یروهاین

188 ,237 ,311 

 139, 97, 40, 32  کار یروین

, 75, 59, 55, 47  محرکه یروین

76 ,80 ,89 ,90 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,105 ,109 ,114 ,116 ,
151 ,153 ,190 ,207 ,208 ,
215 ,227 ,228 ,240 ,280 ,
281 ,282 ,284 ,305 ,306 ,
351 ,358 

, 99, 98  یاسیس محرکه یروین

100 ,101 ,109 ,114 ,227 ,
228 

 78, 62, 41  یمنف مخالف یروین

 354, 172  محركه نيروهاى
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, 149, 147, 146  سمیبرالینئول

153 ,187 ,306 

 147  سمیرالینئول

, 113, 111, 92, 75  یوابستگ

210 ,216 ,239 ,270 ,286 ,
311 

 120  کانیوات

 198  تیواقع

در بسیاری از صفحه ها  - وجدان

 آمده است 

, 90, 45, 26  یاخالق وجدان

120 ,124 ,125 ,127 ,128 ,
133 ,134 ,247 ,248 ,249 ,
250 ,252 ,253 

, 110, 90, 45  یخیتار وجدان

125 ,128 ,129 ,130 ,131 ,
132 ,133 ,134 ,250 ,251 

, 90, 82, 59, 45  یعلم وجدان

125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,
130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,
248 ,250 ,251 ,255 

, 61, 47, 46, 45  یهمگان وجدان

72 ,73 ,83 ,90 ,95 ,98 ,104 ,
111 ,112 ,124 ,125 ,127 ,
129 ,130 ,131 ,132 ,133 ,
134 ,191 ,210 ,218 ,220 ,
221 ,228 ,237 ,238 ,242 ,
251 ,258 ,294 ,305 ,326 

, 74, 55  یجمع ارتباط وسائل

212 ,245 ,317 

 35  یآرمان تیوضع

 35  موجود تیوضع

در بسیاری از صفحه ها آمده  - تیوال

 است

, 188, 113, 68, 60  هیفق تیوال

223 ,224 ,232 ,250 ,258 ,
263 ,309 ,323 ,329 ,331 ,
338 

, 78, 69, 68, 54  مطلقه تیوال

89 ,96 ,106 ,118 ,143 ,152 ,
188 ,225 ,226 ,228 ,229 ,
234 ,239 ,243 ,245 ,251 ,
258 ,263 ,266 ,267 ,274 ,
287 ,288 ,289 ,291 ,292 ,
308 ,311 ,312 ,331 ,335 ,
338 ,340 ,358 ,362 

, 69, 68, 54  هیفق مطلقه تیوال

96 ,107 ,118 ,152 ,188 ,
225 ,226 ,234 ,243 ,245 ,
251 ,258 ,263 ,274 ,287 ,
288 ,289 ,291 ,292 ,308 ,
311 ,312 ,331 ,335 ,338 ,
340 ,358 ,362 

 300, 205, 93, 92, 14  تنامیو

, 39, 27, 26, 19  یگررانیو

105 ,110 ,118 ,128 ,136 ,
137 ,138 ,154 ,158 ,159 ,
162 ,169 ,172 ,181 ,186 ,
193 ,255 ,265 ,273 ,292 ,
294 ,333 ,354 

 273, 27  ،یگررانیو

, 251, 223  تیرانیا یهایژگیو

304 ,357 ,358 ,361 ,362 ,
364 

 155  لهیوس و هدف

 292, 44  ینظام یهانهیهز

 106  یهژمون

 194, 193, 158  نیمتع یهست
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, 190, 159, 39, 38  محض یهست

191 ,192 ,194 ,197 ,199 ,
254 ,304 

, 199, 149, 90, 37, 27  هنر

200 ,307 ,349 ,350 ,351 ,
354 ,355 

 95, 90  یجمع تیهو

 11  زندان یهاادداشتی

 300, 79  ونانی

 176  نصارا و يهود

 


