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  پيشگفتار
 آغاز آردم، با طرفداری از شاپور بختيار آه وارث برحق و شجاع دآتر محمد مصدق 1357من فعاليت سياسی را از انقالب 

ام، چه به  اه از مبارزه آوتاهی نكردهظرف سی سالی آه از آن روزها ميگذرد هيچگ. بود و تنها مدافع دمكراسی ليبرال و الئيك
 جايگزين آردن نظام اسالمی با نظامی :هدفم ظرف تمامی اين مدت ثابت بوده است. شكل سازمانی و چه به صورت فردی

  .قصدم از نگارش آتاب حاضر هم جز به ثمر رساندن اين مبارزه نيست. دمكراتيك، ليبرال و الئيك
  .امروز به نتيجه نرسيده است به چند دليل بودهاگر نبرد با نظام اسالمی تا به 

داوهايی ميروند آه هر آدام در جای خود واجد  در وضعيت حاضر اآثر مخالفان به دنبال خرده. اول روشن نبودن داو آن
ی و آلی دنبال آردن آنها بدون توجه به داو اصل. اهميت است اما هيچكدام را نميتوان به تنهايی و به طور قطعی به دست آورد

ای  دل به پيروزی مرحله. نماست ولی غيرممكن های جزئی آسان پيروزی. حاصل است مبارزه آه نظام سياسی است بی
تا نظام سياسی ايران عوض . ماند ای در آن نمی سپردن در حكم آب آشيدن از چاه با دلو سوراخ است آه تا باال بيايد قطره

شه و آنار از حكومت فعلی بگيرند هيچ قوام و دوامی نخواهد داشت و هر آن در نشود امتيازاتی آه مردم ممكن است در گو
داو اصلی مبارزه . بايد وسعت ديد و حوزٌه عمل خود را به آل ميدان مبارزه گسترش داد. معرض پس گرفته شدن خواهد بود

  .تعيين نظام سياسی ايران است
اين اختالف زادٌه سؤتفاهم نيست، جدی و عميق است . زين نظام فعلیدوم اختالف اساسی بين مخالفان اين حكومت بر سر جايگ

. انتخاب نظام سياسی اساسی و حياتی است و ابدًا جايی برای سستی و مماشات ندارد. بايد دستكمش گرفت و بهيچوجه نمی
تر گاو پلنگی درست آرد آه  سياسی متفاوت و ناسازگار را نميتوان با هم آشتی داد يا از جمع آوردن آنها موجود شهای گزينه

. نبايد تصور آرد آه تا همه با تمام اختالف نظرهايشان جمع نشوند نميشود نظام اسالمی را ساقط آرد. همه را راضی آند
های گوناگون و متضاد تأمين نميگردد، از گردآمدن مردم حول يك راه  حل نيروی الزم برای پيروزی از همراهی طالبان راه

  .نظامی آه بايد جايگزين نظام اسالمی شود ميبايد دمكراتيك و ليبرال و الئيك باشد. ت فراهم ميشودحل معين و درس
نتيجه از طرف  تا به حال تنها روشهايی آه به طور آمابيش منظم و در هر حال بی. سوم نداشتن استراتژی درست و روشن

ايم آه  به تجربه ديده.  بوده و ديگری ايجاد جنگ داخلیبخشهايی از اپوزيسيون دنبال شده است يكی رفتن به دنبال آودتا
اميد بستن به پشتيبانی مالی و فكری خارجی به نوبٌه خود بسيار در مبارزه اختالل ايجاد آرده . هيچكدام اينها آارساز نيست

ن مردم از رفتن به خيال تحول تدريجی رژيم هم آه توسط خود آن و اعوان و انصارش تبليغ شده به آاری جز بازداشت. است
تنها . دنبال براندازی نيامده و جواز حيات نظام را با عرضٌه فصلی نامزدهای اصالحات به طور مرتب تمديد آرده است

  .استراتژی آارساز استراتژی انقالبی است
خته شده آه پايٌه اول به داو مبارزه پردا. راهی آه در اين آتاب برای براندازی نظام اسالمی عرضه شده ساده و روشن است

  .پردازی است، بعد به استراتژی آه تابع هدف است و در نهايت به سازماندهی آه تابع استراتژی است نظريه
 خواست يك قرنٌه مردم ايران همراه بااين روش در جهت منطق تاريخ معاصر ايران آه نبرد بر سر تعيين نظام سياسی است و 

نظام حكومتی امروز ايران با سلب حاآميت از مردم، با تعريف خود به عنوان . كندآه دستيابی به دمكراسی است حرآت مي
سودای ساقط آردن اولی . ضدليبرال و مذهبی واروی خود را هم آه نظامی دمكراتيك و ليبرال و الئيك است، تعريف آرده است

شيب نرمی . يدهد و از خود ضمانت اجرا نداردمنطق فقط جهت آلی آار را نشان م. منطقًا رفتن به دنبال دومی را ايجاب ميكند
ولی اين آار آه در وهلٌه اول آسان مينمايد به تدريج رهرو را از نفس مياندازد و به هر . است آه ميتوان خالف آن راه پيمود

از حكم اگر ميخواهيم به مقصدی آه مردم آشور مان يك قرن پيش انتخاب آردند برسيم نبايد . رساندش صورت به مقصد نمی
  .منطق سر بتابيم و نبايد فراموش آنيم آه واقعيت از خود شكلی دارد آه تابع ميل ما نيست

  
از نگارش اين متن همٌه آزاديخواهان ايرانی هستند، تمامی آنهايی آه معتقدند ايران و ايرانيان سزاوار  طرف خطاب من

 آنهايی آه اعتقاد دارند بايد برای آزادی و سربلندی به راهی .موقعيتی بسيار بهتر از اين هستند آه امروز نصيبشان شده است
نجات ايران فقط با همراهی ما ممكن . اند بازگرديم آه پدران ما در يك قرن پيش با انقالب بزرگ و دورانساز مشروطيت گشوده

  . آار نيستاست، آسی جز ما توان برانداختن نظام اسالمی را ندارد و هيچ آس به اندازٌه ما موظف به اين
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  بخش اول
  داو

هايی آه در ميدان  گزينش هدف بر ترتيب استراتژی مقدم است و در نهايت تمامی انتخاب. قدم اول آار مبارزه تعيين داو است
  .اين همان خشت اولی است آه بايد راست گذاشت. مبارزه انجام ميگيرد تابع اين گزينش بنيادی است

  
  ؟کدام استداو 

اين . آه بر سرش دعواست و بايد برای يافتن آن بايد ديد مردم ايران بر سر چه با حكومت اختالف دارندداو آن چيزی است 
 :موارد اختالف بيشمار است و به هر طرف آه بنگريم ميتوان فهرست بلندبااليی از موضوعات مخالفت مردم با نظام ترتيب داد

قتصادی، آزادی انتخاب خوراك و نوشيدنی، آزادی انتخاب مذهب آزادی پوشش زنان، آزادی تفريح جوانان، آزادی رقابت ا
  …و

اگر موفق به ايجاد وحدت بين مشكالت نشويم هرگز نخواهيم توانست چارٌه واحدی بجوييم . اول بايد وحدت بين اينها را جست
دنبال حل مشكل خود با حكومت اعتنا به خواستها و آارهای ديگران به  هر دسته و گروه بی. آه بتواندمخالفت را يكپارچه آند

خواهد رفت و هر پيشرفت يا پسرفتی در اين زمينه را هم جداگانه و فارغ از آنچه آه در هر جای ديگر ميگذرد به حساب 
  .در نبود چارٌه واحد مساعی پراآندٌه اين و آن ثمری بار نخواهد آورد. شخصی خود خواهد گذاشت

  
  آزادی

به نوعی با مفهوم آزادی ارتباط پيدا ميكند احتماًال اولين واآنش برخی اين خواهد بود آه بگويند از آنجا آه هر آنچه شمرده شد 
ولی .  را داو مبارزه با نظام اسالمی به حساب آورد»آزادی«وحدت همٌه اين اختالفات در طلب آزادی است و به همين دليل بايد 

احتماًال بيان اين امر موجب حيرت بعضی خواهد شد ولی . محسوب آرداينطور نيست و نميتوان نفس آزادی را داو اين مبارزه 
  .نكته مهمتر از آن است آه بتوان مسكوتش گذاشت
حد، مدافعانش محترم و  آهنگ است، اعتبارش بی ايم، نامش به گوشمان خوش ساليان دراز است آه ما به آلمٌه آزادی خو گرفته

اند، اسف ميخوريم آه يك قرن است به دنبال آن هستيم و  اند و به دستش آورده آن بودهميدانيم آه ديگران در پی . دشمنانش بدنام
  .نميتوانيم به سه دليل. اش بشمريم ولی به رغم تمامی اينها نميتوانيم داو مبارزه با نظام اسالمی. ايم هنوز به آفش نياورده

 ايست از نامعين بودن امور آزادی جلوهاين . اول از همه اينكه خواستن آزادی به معنای آلی موضوع ندارد
)indéterminisme (چنين امری اگر . نامعين بودن يعنی اينكه امری از حوزٌه اصل عليت مستثنی است و قابل پيشگويی نيست

بودش بود و ن. شناسانه يا هست و يا نيست اين آزادی به معنای هستی.  او به حساب ميايد»آزادی«تابع ارادٌه انسان باشد بيان 
های متفاوت باشد ولی نميتواند موضوع درخواست فردی و گروهی يا  بينی های فلسفی و جهان گيری دستگاه ميتواند پايٌه شكل

اگر آزاديخواهيم يعنی از موقعيت بشر تعريفی . آسی در مخالفت با اصل عليت تظاهرات نميكند. مبارزٌه اجتماعی قرار بگيرد
  .به اين معنای آلیداريم مبتنی بر آزاد بودن او 

آزادی برای اعمال شدن محتاج قالبی . از اين گذشته نميتوان خواستار آزادی مطلق بود چون آزادی مطلق از خود شكلی ندارد
حد است آه در مورد انسان حتمًا  حد مترادف قدرت بی آزادی بی. است آه به آن شكل ميدهد و در عين حال محدودش ميسازد

  .معناست بی
 موجود است و مختصر نگاهی به عبارات رايج در بين ايرانيان به خوبی »آزاديخواهی« ابهامی است آه در شعار دليل آخر

در مملكتی آه سيد حسن مدرس و خسرو روزبه و دآتر حسين فاطمی همگی شهدای آزادی محسوب ميگردند . عيانش ميكند
ست آه اين آلمه به تنهايی چه برنامٌه سياسی را بيان ميكند، حكومت نميتوان فقط به آاربرد آلمٌه آزادی اآتفا آرد چون معلوم ني

  .اسالمی، دمكراسی خلقی يا دمكراسی ليبرال
  

  نظام سياسی
منتها نه رابطٌه قدرتی آه . نكته در اينجاست آه تمامی اين اختالفاتی آه باالتر شمرديم در درجٌه اول تابع رابطٌه قدرت است

در اصل رابطٌه قدرت در سطح آل جامعه است آه موجد اين مشكالت . مربوط به مورد اختالفموضعی و محدود باشد و فقط 
يك طرف تمام اين اختالفات دولت اسالمی است آه از قدرت خويش برای تحميل هزار و يك خواست نامطلوب . موضعی است

. قبوالندن نظرات خود به دولت را ندارندهای مختلف اجتماعی آه توان  به مردم استفاده ميكند و طرف ديگرش افراد و گروه
اين رابطٌه آلی قدرت بين جامعه و دولت تابع نظام سياسی است و وحدت مشكالتی آه مردم با حكومت فعلی ايران دارند از اين 

  .برميخيزد آه همگی مولود نظام سياسی فاسد اسالمی است
حد ريخته ميشود و شكلی آلی ميگيرد و طبعًا از همين نقطه است آه از اين ديدگاه است آه مشكالت امروز ايرانيان در قالبی وا

يعنی . اين راه حل آلی تغيير رابطٌه قدرت و دادن شكل سالم به آن است. ميتوان برای تمامی آنها راه حل جامعی پيدا آرد
نای آلی است و نه آزادی مطلق، آن آزادی آه ميتوان طلبيد نه آزادی به مع. برقراری دمكراسی ليبرال و الئيك در اين مملكت

اين آزادی دو شكل ميتواند بگيرد، مثبت يا . آنی است آه در صحنٌه اجتماع معنی دارد و در چارچوب نظام سياسی منتظم ميشود
دومی مصون داشتن حوزٌه . اولی اختيار تعيين سرنوشت خويش يا به عبارت دقيقتر شرآت در تعيين سرنوشت جمع است. منفی
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محل تحقق اين دو آزادی هم دمكراسی .  از دخالت غير و بخصوص دولت)آه ميتواند فردی يا جمعی باشد(وصی حيات خص
  .در يك آالم داو مبارزه تعيين نظام سياسی ايران است. ليبرال است آه دو جزء نامش بيانگر دو بعد آزادی است

های زندگی  ی مشكالت حيات ايرانيان در تمامی صحنههمينجا بايد طی آرد آه اجرای اين راه حل مترادف حل يكشبٌه تمام
فقط راه درست حل آنها باز خواهد شد و مردم فرصت خواهند آرد تا مثل ديگر مردم جهان و احيانًا با الهام گرفتن از . نيست

تغيير نظام . داند، برای مشكالت حيات خويش چارٌه مناسب بجويند و به آارش ببندن هايی آه ديگر مردم دنيا جسته راه حل
دعوای ما با اسالمگرايان بر سر تصاحب قدرت نيست، بر سر تغيير .  فرق اساسی دارد»در دست گرفتن قدرت«سياسی با 

  .اولی بدون دومی به هيچ آار ملت ايران نميايد. رابطٌه قدرت است
 و عقد روابط قدرت است و نظام ميدان سياست محل حل. هر چه در باب اهميت انتخاب نظام سياسی گفته شود آم گفته شده

تك ما از  های حيات انسان تأثير مينهد، هيچ بخش از حيات تك سياسی شيوٌه اين آار، از آنجا آه روابط قدرت بر تمامی جنبه
آنند و به اقتضای  متأسفانه همگان چنانكه بايد به اهميت اين انتخاب مادر توجه نمی. حوزٌه تأثير نظام سياسی بيرون نيست

های شخصی و يا به هر دليل ديگر تصور ميكنند آه در زمينٌه سياست انتخابی مهمتر از اين  دلمشغولی دهای سياسی روز، يام
اين دو انتخاب مربوط به شكل . اين را هم فورًا اضافه آنم آه مقصود از نظام سياسی مطلقًا جمهوری يا سلطنت نيست. هم هست

 است و به خودی خود چند و چون روابط قدرت را آه در اينجا موضوع بحث »سطحی« بيرونی نظام سياسی است و به عبارتی
  .است تعيين نميكند

  
  با چه نظامی طرفيم؟

آار نبرد يكطرفه . وقتی ميدانيم چه نظامی ميخواهيم در مملكت برقرار سازيم بايد بدانيم آه چه نظامی را ميبايست ساقط آنيم
ه يك طرف اوضاع را تحليل آند و برای خود برنامه طرح آند نه فقط خوب آه الزم است اين آ. نيست و اقًال دو طرف دارد

طرف مقابل را هم بايد در . ولی اگر تصور آند آه اين حرفها برای تعيين تكليف مبارزه آافی است به آلی به خطا رفته است
برابر حمله يكسان نيست و نوع امكانات و مقاومتشان در . نقاط قوت و ضعف نظامهای سياسی مختلف يكی نيست. نظر آورد

 .واآنش نشان دادنشان نيز با يكديگر متفاوت است
 

  اين نظام چه نيست
  .اول از رفع چند شبهه شروع آنيم چون به قدری در باب نظام سياسی فعلی ايران خيالپردازی شده آه حد ندارد

هيچكدام اين .  را به ميان ميكشند»حكومت سلطانی« اين اواخر  و»استبداد آسيايی«تا صحبت از نظام اسالمی ميشود برخی پای 
دو، اگر هم در تحليل نظام و آشوری به آار بيايد، ارتباطی به موقعيت امروز ايران پيدا نميكند ولی توضيح آوچكی در باب اين 

  .فايده نخواهد بود دو مفهوم بی
بندی از ترتيبات اساسی ادارٌه جوامع  ، هر آدام نوعی طبقهآارل مارآس و ماآس وبر آه به ترتيب واضعان اين دو هستند

نميتوان چون از ديد مارآس .  به شمار آورد»های سياسی نظام«اند آه هيچكدام را نميتوان طبقه بندی  انسانی عرضه آرده
ٌه جامعه يا بر اساس  تكنيكی است نه سياسی و از ديد وبر هم ادارـگيری حيات اجتماعی بشر ترتيبات اقتصادی  زيربنای شكل

های مزبور رسمًا برای در بر  بندی از ديد اين دو انديشمند طبقه.  عقالنیـفرهمندی صورت ميگيرد، يا سنتی است و يا ديوانی 
اهميتی در تاريخ  شمار و آم اند موارد نه چندان آم گرفتن و توضيح جميع تاريخ بشر آافی است ولی از آنجا آه هر دو ديده

ای  ها هم چاره ها منطبق نيست و اين موارد استثنايی خارج از اروپا واقع است برای اين استثنأ  اين تقسيم بندیهست آه با
يكی صحبت از شيوٌه توليد آسيايی آرده و ديگری از نظام . اند ای ترتيب داده اند و در دستگاه نظری خويش غرفه انديشيده
  .سلطانی

 مزبور است هر دو برای توصيف موقعيت جوامع آسيايی ساخته شده و محور هر دو های اين دو مفهوم آه چرخ يدك نظريه
ای با باقی تئوری آنها داشته باشد در حكم  نبود مالكيت خصوصی بر زمين است ولی در حقيقت بيش از آنكه ارتباط پيوسته

فهوم از نظر تئوريك سست است و در به همين دليل اين هر دو م.  آن حواله ميشودبهظرفی است آه هر چه در باقی جا نشد 
طبعًا اين هر . نهايت بيش از آنكه مورد اطالق دقيق داشته باشد به آار حفظ اعتبار نظريٌه اصلی و رسمی در برابر انتقاد ميايد

د ترين مور معروف. دو مفهوم به همين دليل روشن نبودن مصاديقشان بيشتر مناسب جدل سياسی است تا درك و تحليل تاريخی
ها در باب استبداد آسيايی صورت گرفت و بسيار جدی و دراز مدت هم بود چون داوش تعريف نظام استالينی بود تا  اين جدل

  .معلوم شود آه آيا نظام سوسياليستی موعود است يا همان استبداد آسيايی
ه نظام اسالمی آه از دل يك قرن تجدد استفاده از اين دو مفهوم برای تعريف جامعٌه سنتی ايران هم به آار نميايد چه رسد ب

بيرون آمده است، نه فقط درك آن را دچار اشكال و ابهام ميكند، بلكه آار شناساندنش به ديگر مردم جهان را مختل ميسازد و از 
زه با حوزٌه تجربيات تاريخی آنها بيرونش ميبرد و عالوه بر همٌه اينها مبارزه با حكومتی را آه مدرن است به صورت مبار

  .سنتی به ما عرضه ميكند آه سالهاست از گردونه خارج شده است
 بودن اين نظام »سنتی« خود حكومت اسالمی صحبت از »برخی«از ابتدای برقراری جمهوری اسالمی برخی و در رأس اين 

رادف شمردن آنها هايش با ادعای مت هدف حكومت از اين آار آسب مشروعيت است و موجه نشان دادن خود و سياست. ميكنند
ايدئولوژی اسالمی مدعی زنده آردن سنت است و اين سنت را دارای جوهر مذهبی ميشمرد و طبعًا روحانيان . با فرهنگ ايران

برخی هم آه از خارج يا حتی داخل به اين وضعيت نگاه ميكنند و از . را به عنوان حافظان و حاميان اين سنت قلمداد ميكند
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و اجتماعی ايران چندان اطالعی ندارند، تمايل به پذيرفتن ادعای حكومت دارند و اين سخن نادرست را تاريخ و سنن حكومتی 
  .تكرار ميكنند و رواج ميدهند

اول به اين دليل آه نظام اسالمی ابدًا در تاريخ . صريح عرض آنم، به هيچوجه نميتوان اين حكومت را سنتی به حساب آورد
دوم اينكه هيچگاه قوانين مجری در ايران محدود به . ورت امروزيش را بتوان خلف آن شمردايران سلفی نداشته است آه ص

اينكه آخوندها از حكومت خواستار اجرای احكام اسالم بشوند همانقدر پرسابقه است آه طفره زدن . قوانين شريعت نبوده است
مشير در ايران رواج دادند و بسيار نگران حفظ هيچگاه، حتی در عهد صفويه آه تشيع را به ضرب ش. حكومت از اين مسئله

 »جامعٌه اسالمی«از اين دو مهمتر، تصور ايجاد . مشروعيت مذهبی خويش بودند، قانون حكومتی عين احكام اسالم نبوده است
 هم آه بر های مارآسيستی تقليد شده و نظامی  بيش از آنكه از بطن شريعت استخراج شده باشد از ايدئولوژی»انسان اسالمی«و 

به همين . اين پايه ساخته شده در درجٌه اول خود را با نفی آردن دستاوردهای انقالب مشروطيت تعريف ميكند تا هر چيز ديگر
اين وامگيری از تجدد در . گراست و اصًال پيدايشش بدون تحوالت تجدد ممكن نبوده است دليل اين نظام سنتی نيست، سنت

 .ر تمام هواداران روشنفكر مآبش بارزتر استهای خود خمينی از آثا نوشته
 

  اين نظام چه هست
  .حال آه روشن شد نظام اسالمی چه نيست، بايد ديد چه هست تا روشن شود آه چگونه ميبايست از شرش خالص شد

 اساس آه آيا بر اين. بندی ميشد از دوران يونان آهن نظامهای سياسی به ترتيب تعداد آنهايی آه در حكومت سهم داشتند تقسيم
هر آدام از اين . همٌه مردم در حكومت سهيمند، اقليتی از آنها چنين امتيازی دارد يا تمامی قدرت فقط در دست يك نفر است

انواع حكومت طرفدرانی داشت و بحث در بارٌه معايب و محاسن هر آدام و چگونگی جايگزين شدنشان با يكديگر فصل 
های عمدٌه فالسفه و  يكی از دلمشغولی . و تاريخی جهان باستان را تشكيل ميدهدای از مباحث فلسفی و سياسی عمده

قانونگزاران گرد آوردن نقاط قوت اين سه در عين احتراز از نقاط ضعف هر آدام آنها بود و به عبارتی بر پا آردن حكومتی 
ر معرض تغيير و انقالب آه هيچكدام  آه هم جامع محاسن باشد و هم به دليل تعادلی آه در ذاتش مرآوز است د»مختلط«

  .مطلوب شمرده نميشد، قرار نگيرد
دمكراسی مقامی پيدا . در عصر جديد بحث مقايسٌه اين نظامها به نفع آنی آه حكومت را به دست جمهور مردم ميدهد، ختم شد

تلط آه جامع محاسن باشد آنار آرد آه برای ديگر نظامهای سياسی اعتباری باقی نگذاشت و طبعًا فكر بر پا آردن نظامی مخ
  .گذاشته شد چون ديگر همٌه محاسن فقط به يك نظام منحصر شده بود

ای و پا نهادنش به ميدان  از ديد نظريه پردازان خوشبين عصر روشنگری رها شدن بشر از قيد اعتقادات سست بنياد هزاره
 ورود بشريت به اين مرحله ميبايست سير جابجايی نظامهای آگاهی و انديشٌه آزاد ميبايست با برقراری دمكراسی همراه ميشد و

اين خوشبينی آه هنوز طنينش را ميتوان از ورای دو سده شنيد و دلبستٌه زنگ دلنواز آن شد، در عمل . سياسی را هم ختم ميكرد
ار و برای هميشه پايدار سازد تعبير نگشت زيرا پس از آشنايی با افكار نوين و در پی انقالبهايی آه قرار بود دمكراسی را برقر

  .باز هم نظامهای استبدادی در گوشه و آنار جهان و اول از همه اروپا، به روی آار آمد
جانی استبداد آهن بود آه در برابر سير خطی و  اول واآنش در برابر اين استبدادهای نابهنگام گذاشتنشان به حساب سخت

هر جا آمبودی پيدا ميشد از گرانپايی گذشته بود و . اره بر حيات مردمان مسلط گردديكسرٌه تمدن مقاومت ميكند و ميكوشد تا دوب
اما تكرار اين تجربٌه نامطبوع و از آن مهمتر تفاوت جدی اين نظامهای جديد با . هر جا استبدادی متولد ميگشت از گرانجانيش

تازی  حقيقت نامطبوع گشود آه عصر جديد دوران يكهآنچه آه بشر تا آن روزگار شناخته بود، باالخره چشم همگان را به اين 
شمارند و نه سست بازو،  رقبايش نه آم. دمكراسی نيست و برقراری اين نظام زحمت بسيار ميطلبد و حفاظت از آن هشياری

  .ای چشم ميپوشند هر زمان مترصدند تا بر آن چيره شوند، نه از فرصتی ميگذرند و نه از وسيله
ه در قرن نوزدهم با اضافه شدن صفت ليبرال متعادل گشت و نظام اصلی و محوری جهان نو شد، با دو رقيب دمكراسی آ

موضع گيری در برابر آن و هر آدامشان با پس زدن يكی از وجوه آن شكل گرفت و از يك جبهه به دمكراسی حمله برد تا از 
كنند ولی هرآدام در درجٌه اول يك وجه آنرا را نشانه اين دو رقيب هر دو آزادی مثبت و منفی را تعطيل مي. پايش بياندازد

  .ميگيرد
نظامهای سياسی اتوريتر و توتاليتر آه نظامهای استبدادی عصر نوين است و نميتوان برايشان معادلی در دوران قبل از تجدد 

نظامهای اتوريتر .  استجست، هر دو واآنشی است نسبت به دمكراسی ليبرال و هم از بابت منطقی و هم زمانی بر آن متأخر
دستوری آه از . دمكراسی و آزادی مثبت را هدف ميگيرد و ميكوشد تا فرمانروايان را از تبعيت مردم زير حكمشان رها سازد

به همين جهت اين نظامها از بابت طرح . باال ميرسد بايد در پايين اجرا شود، همين و بس؛ بازخواستی از حاآمان در آار نيست
ای دارند و اصل توجهشان معطوف است به غير  در باب جامعه آمتر برنامه. بنيه هستند  تناسب ضعيف و بیاجتماعی به

به همين دليل ميتوانند با هر ايدئولوژی، از . اند سست نشود ای آه راه انداخته سياسی آردن آن تا سلسله مراتب رهبری يكسره
ترين  های نظامی آمريكای التين هم معروف ديكتاتوری. بی از اين دست بودنظام آريامهری نمونٌه خو. جمله ليبراليسم، بسازند

  .مثالهلی اين نوع حكومت است
نظامهای توتاليتر ليبراليسم و آزادی منفی را نشانه ميگيرند و هدفشان جايگزين آردن اين ايدئولوژی مبتنی بر عدم دخالت است 

وه حيات فردی و اجتماعی تعيين تكليف ميكند و جايی برای آزادی و طبعًا با يك طرح اجتماعی جامع و آامل آه برای تمامی وج
. نظام توتاليتر آوششی است برای حاآم آردم يك ايدئولوژی خاص بر تمامی حيات بشر. برای نوآوری فردی باقی نميگذارد
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اين جامعه  بينی آرد و راه رسيدن به آل را از قبل پيش اش بر اين فرض است آه ميتوان تمامی احتياجات فرد و جامعٌه ايده پايه
نظام اسالمی از اين جنس . را هم پيشاپيش و به طور جامع و آامل معين آرد و همٌه اينها را در قالب يك ايدئولوژی ريخت

  .اش به حساب آورد طبعًا حكومتهای شوروی و آلمان هيتلری را ميتوان همتايان فرنگی. است
  

  جدال بر سر نظام سياسی
قت داشت آه داو را نميتوان به طور مجرد و بريده از بافتار حيات سياسی و اجتماعی در نظر آورد و در راه به دست بايد د

واقعيت از خود شكلی دارد آه بايد . چارچوب نبرد بر سر داو از تعريف آن برميخيزد و تابع خواست ما نيست. آوردنش آوشيد
  .در نظر گرفت

اند دستيابی به دمكراسی و تثبيت آن بوده است و ميبينيم آه در عمل   پا به عصر جديد گذاشتهمشكل اساسی و اصلی جوامعی آه
در حقيقت اياالت متحدٌه آمريكا آه طی تنها . اند در همان گام اول موفق بدين آار شوند شمار بسيار محدودی از آنها توانسته

در اآثر . سی گام بگذارد بهترين نمونٌه اين نيكبختی تاريخی استانقالب تاريخش و با جنگهای استقالل توانست يكسره به دمكرا
تاريخ سياسی جديد بشر در درجٌه اول تاريخ آشمكش بين . موارد دمكراسی پس از آشمكشهای بسيار برقرار شده است

  طرفداران نظامهای مختلف مدرن است آه هر آدام ميكوشند تا نظام مطلوب خويش را برقرار سازند
. های اين آشمكش تاريخی است و مردم اين آشور هنوز آه هنوز است چشم به راه آزادی هستند ن يكی از مثالمورد ايرا

ايرانيان با پا نهادن به عصر جديد برای اولين بار در طول تاريخ درازشان امكان تغيير دادن نظام سياسی مملكت خويش را پيدا 
هی نديده بودند و هر وقت اميدی به بهبود اوضاع پيدا ميكردند به عدالت شاه بود آردند زيرا تا آن زمان نظامی جز استبداد پادشا

اين ورود به عصر جديد با خوشبينی ارث رسيده از روشنگری اروپا همراه بود، با اين اميد آه برای هميشه از . نه تغيير نظام
ديگر مردم دنيا و از آن جمله اروپا نداشتند و و ديری ايرانيان از بابت اين خيال پروری تفاوت چندانی با . بند استبداد برهند

نگذشت آه همچون آنان از اين خيال به در آمدند و دريافتند آه سياست عصر جديد فقط به دمكراسی ختم نميشود و دوران نوين 
مردم ايران نيز ديدند . دحيات بشر نيز نظامهای استبدادی نوينی با خود به همراه آورده آه از همتايان آهن خود چيزی آم ندارن

اين امكان انتخاب در ايران نيز، . ايست از انتخابهای متفاوت و متضاد آه تجدد سياسی راه يكسره و بی ابهامی نيست، مجموعه
ها بودند و برای به  باز مانند ديگر نقاط دنيا، موجب پيدايش چهار خانوادٌه سياسی شد آه هر آدام طرفدار يكی از اين انتخاب

تاريخ معاصر ايران تاريخ . جنگيدند سی نشاندن عقايد خويش و برقرار ساختن نظام سياسی مطلوب خود با يكديگر میآر
مبارزٌه طبقاتی نيست، جدال سنت و مدرنيته هم نيست، نبرد فرهنگهای متضاد هم نيست، در درجٌه اول تاريخ مبارزٌه اين چهار 

يكی ( است، ديگری طرفدار حكومت اتوريتر و دو ديگر طرفدار حكومت توتاليتر يكی خواستار دمكراسی ليبرال. خانواده است
  .)شان با يكديگر دستكمی از عداوتشان با طرفداران دگر نظامها ندارد آمونيستی و ديگری فاشيستی آه البته هيچگاه دشمنی

د، به همين دليل به معنای وسيع آلمه مدرن ان اند و در دل آن نشو و نما آرده  اين هر چهار خانواده از دل تجدد سر برآورده
های سياسی خود را تدوين يا توجيه ميكنند، دليل سنتی بودنشان نميشود، هرآدام به  اينكه گاه با ارجاع به سنت برنامه. هستند

گرفته است، به تناسب از گذشته آنچه را آه ميخواهند برميگزينند، در راه توجيه برنامٌه امروز خود آه در چارچوب تجدد شكل 
. ها هيچگاه عين سنت نيست برنامٌه اين خانواده. اند ميكوشند آار ميگيرند و گاه در زنده نگاه داشتن اين ميراثی آه برگزيده

سنتی بودن ادامٌه شيوٌه حياتی . آنهايی آه ندای بازگشت به سنت را سر ميدهند سنتگرا هستند نه سنتی و بين اين دو فرق هست
سنتگرايی برعكس درست از منقطع شدن سنت و آگاهی به اين امر سرچشمه . زمانی دراز يا آوتاه سابقه دارداست آهن، آه 

  .ميگيرد و هدفش احيای سنت است
تاريخ معاصر ايران، يعنی عصری آه با انقالب مشروطيت شروع شده و هنوز ادامه دارد، تاريخ درگيری اين چهار خانواده 

، سقوط رضا شاه، 1299برقراری مشروطيت، آودتا و شكست محمد عليشاه، آودتای . سی اين آشوراست بر سر تعيين نظام سيا
هرآدام اين تغييرات نظام . آودتای بيست و هشت مرداد و انقالب اسالمی، به ترتيب نظام سياسی ايران را تغيير داده است

راری نظام مورد نظر يكی از اين چهار خانواده انجاميده سياسی، آه هميشه هم با تغيير قانون اساسی همراه نبوده است، به برق
  .است

. هايی آه به تاريخ معاصر ايران اختصاص دارد، ديد اذعان به اهميت اين تحوالت سياسی را ميتوان به عيان در تمامی نوشته
ی آه در نظام سياسی های عطفی آه خط سير اين تاريخ را رقم زده است ثابت است و عبارت است از تغييرات همه جا نقطه

 ميكنند آوشش در پيوند زدن اين نقاط )…اقتصادی، مذهبی (آاری آه مدافعان تفسيرهای غير سياسی . مملكت رخ داده است
اين تقليل دادن سياست به امر غير . تر باشد تر و تعيين آننده عطف سياسی به عواملی غير سياسی است آه قرار است عميق

قيت نيست و نميتواند باشد چون سياست از خود اعتباری مستقل دارد و ضميمٌه هيچيك از ديگر سياسی هيچگاه قرين موف
  .بخشهای حيات انسان نيست

ناپذير است چون بر  ترين شكل آشتی ها در زمينٌه تعيين نظام سياسی، به معنای دقيق آلمه و به بنيادی گزيدارهای اين خانواده
 گرفته و نميتوان تعيين نظام سياسی هيچ آشوری را با مخلوط آردن دو و يا چند مفهوم اساس مفاهيمی مباين با يكديگر شكل

اين بازيها مال ميدان خيالپردازيهای ايدئولوژيك است، در . اساسی آه مخالف يكديگر است شكل داد و جمع اضداد درست آرد
توان مثل هندوانه قاچ آرد و هر بخش آنرا به آسی داد نه نظام سياسی را نه مي. عالم واقع بايد يكی را برگزيد و به دنبال آن رفت

آزادی در . آاريست اساسی و تابع منطقی آه دلبخواهی نيست. ميشود مثل آجيل انواع تنقالت را در آن ريخت و نوش جان آرد
  .حساب نيست، آزادی انتخاب بين اين چند گزينه است نه آزادی مخلوط آردن آنها اين زمينه آزادی بی
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آن وقت ميتوانيم . تی يكی از اين گزيدارهای سياسی را انتخاب آرديم، هم تكليفمان با خودمان روشن ميشود و هم با ديگرانوق
برگزيدن برخی وقايع به اين معنا نيست آه . از ميان تودٌه وقايع آنچه را آه بايد برگزينيم و در حافظٌه تاريخی خود مرتبش آنيم

ق نيافتاده است يا اگر افتاده اهميتی ندارد؛ به اين معناست آه بدانيم آداميك آنها در تحوالت سياسی ادعا آنيم باقی وقايع اتفا
بينش سياسی يك وجه تحقيقی دارد و يك وجه . ايران نقش مهمتری داشته و آداميك با گزيدار سياسی ما همراه بوده است

شناسيم و سپس آنرا آه بهترميدانيم انتخاب آنيم و رفتارمان را بر اول بايد نظامهای مختلف سياسی و نمايندگانشان را ب. ارزشی
مان چه آسانی هستند و راهی را  وقتی اين انتخاب را انجام داديم معلوم خواهد شد آه اسالف سياسی. اين اساس سازمان بدهيم

. الف نسبی، خود انتخاب ميكنيمما اسالف سياسيمان را، بر خالف اس. اند آه ميخواهيم برويم چه آسانی پيش از ما پيموده
الزمٌه داشتن حافظٌه . های تاريخی در قالب آن داشتن چارچوب منطقی و مرتب آردن داده. حافظٌه تاريخی داشتن يعنی اين

 .تاريخی داشتن شعور تاريخی و در اين مورد شعور سياسی است و حافظٌه بدون شعور هم اصًال معنا ندارد
 

  داریسادگی انتخاب و سختی پاي
 ولی آنچه جدًا مشكل است پابند ماندن به انتخابی است )هرچند آسان نيست(های اساسی ساده است  گزينش داو مثل تمام انتخاب

  .آه انجام شده و منحرف نشدن از راهی آه بايد برای نيل به هدف پيمود
ترين پردٌه  يران است آه آخرين و دردناكنما انقالب اسالمی ا بهترين و آشناترين مثال برای تشريح اين آار مشكل و آسان

اين انقالب، چنان آه بايد، نبردی بود بر سر تعيين نظام سياسی ايران منتها . رودررويی چهار خانوادٌه سياسی ايران است
آگاهی  بلكه نسبت به داو هم مبارزه هم )آه امر غريبی نيست(نمايندگان نيروهای سياسی درگير نه فقط نيروی برابر نداشتند 

طی اين نبرد سه بازيگر آامًال واجد اين آگاهی . تر است يكسان نداشتند آه از نابرابری نيرو نادرتر و بخصوص خطرناك
يكی محمدرضا شاه آه ميخواست به هر قيمت هست نظام اتوريتر خود را حفظ آند و تا آخرين لحظه در اين راه آوشيد و . بودند

اش نماند فقط دنبال  تحويل دمكراتيك قدرت به هدر داد و وقتی آه ديگر تيری در چنتهبه همين دليل هر فرصتی را برای 
آار با صديقی سر نگرفت چون او ميخواست شاه را در مملكت . شخصی فرستاد آه آليد خانه را به دست او بدهد و بگريزد

نفر . ت تا بلكه آنرا اسباب مهار انقالب آندنگاه دارد آه آار از دست نرود، با بختيار سر گرفت چون او خروج شاه را پذيرف
دوم همين شاپور بختيار بود آه با آگاهی آامل به بخت آمی آه برای پيروزی داشت پا به ميدان نهاد تا به هر ترتيب هست 

ورد جلوی به قدرت رسيدن خمينی را بگيرد و نظام سياسی ايران را با ارجاع به قانون اساسی مشروطيت آه بزرگترين دستا
 شمسی 40نفر آخر هم خمينی بود آه پس از شكست در ابتدای دهٌه . های ايران در تاريخ ماست، به دمكراسی تبديل آند ليبرال

تغييری اساسی در تفكر سياسی خويش داده بود و تصميم گرفته بود تا اجرای احكام شريعت را آه تا آن زمان از پادشاه چشم 
ای  بگذارد و نظام سياسی نوينی آه تصور ميكرد در حكم بازگشت به سنت است ولی فقط جلوهداشت يكسره بر عهدٌه روحانيان 

اند و در  البته وی آگاه بود آه مردم خواستار آزدی. اش بود، به ايرانيان تحميل نمايد از سنتگرايی آن هم از نوع فاشيستی
به همين دليل هم بود آه هم . به وی پشت خواهند آردای آه برايشان تدارك ديده است،  صورت اطالع از چند و چون برنامه

خودش در اين باب سخنان پرابهام ميگفت تا آسی را نرماند و هم طرفدارانش ميكوشيدند برنامٌه واقعيش را از چشم مردم ايران 
ست آه شاگردان در سر  يادداشتهايی ا»واليت فقيه«اينها در دروغزنی تا بدانجا پيش رفتند آه مدعی شدند آتاب . پنهان سازند

باقی بازيگران اين صحنه هيچكدام چنانكه بايد نسبت . اند و محتوايش مسئوليتی متوجه وی نميسازد آالس درس خمينی برداشته
چپگرايان راديكال از يك طرف به دليل تمرآز ايدئولوژيشان بر امر اقتصاد اصًال از درك اهميت . به داو آگاهی نشان ندادند

غافل بودند و از طرف ديگر از بس به اين ايدئولوژی مطمئن بودند تصور ميكردند انقالب خودش راه را بلد است نظام سياسی 
از اين مورد بدتر امثال سنجابی و فروهر . و آافيست ولش آنند تا سرش را بياندازد پايين و مستقيم به ديكتاتوری پرولتاريا برسد

پا گرفتند تا نقش زمين  قانون اساسی مشروطيت پشت آردند و برای مدافعش هم پشتبودند آه به رغم ادعای مصدقی بودن، به 
بازرگان آه احتماًال در اين ميان مقام اول به او ميرسد، آنقدر در باب نظام سياسی نادان بود آه تصور ميكرد ميتواند . شود

  .دميراث ليبرال مصدق را به فاشيسم خمينی پيوند بزند و با آن حكومت هم بكن
اين اغتشاش فكری آه امروز به هنگام تحليل چنين ساده جلوه ميكند و در آن زمان فضای سياسی جامعه را اشباع آرده بود آًال 

های سياسی  حاصل تفوق يك رشته مضامين مشترك ايدئولوژيك ومعيارهای آمی بر فكر و آار سياسی بود آه تفاوت آيفی نظام
  .را از چشم بسياری پوشانده بود

  
  بازی يك برنده بيشتر ندارد

قابل تقسيم نبودن داو يعنی اينكه رقابت بر سر تعيين نظام سياسی يك برنده و سه بازنده خواهد داشت و اين امر را نميتوان به 
  .دچانه زدن، آدخدا منشی، من بميرم تو بميری و از اين قبيل روشهايی آه گاه در ميان مردم ايران خواستار بسيار دارد، حل آر

توان نظامی درست آرد آه  نمی. توان به هر آدام از رقبا به تناسب قدرت و موقعيتش سهمی داد و دعوا را ختم آرد نمی
هر آدام . همانطور آه اين دو تای آخر را هم نميتوان با هم مخلوط آرد. نصفش دمكراتيك باشد و نصفش توتاليتر يا اتوريتر

هايی از اين دست ميدهند و مدعی  البته اشخاصی هستند آه وعده. ری خودش را داردايست منتظم آه منطق آا اينها مجموعه
آسانی . نظامی خواهند ساخت آه همه را راضی آند… ميشوند آه با به هم بستن مارآسيسم و اسالم يا ليبراليسم و رضا شاه يا

 آن گذشته تصور ميكنند اين هر دو خوردنی به اين سخنان متناقض دل خوش ميكنند آه خدا و خرما را با هم ميخواهند و از
  .است
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نگارندٌه اين سطور معتقد است آه راه حل ليبرال بايد برندٌه اين دور مبارزه بين چهار خانوادٌه سياسی باشند و آتابش را هم 
جايی برای در اين باب هيچ تعارف و هيچ تخفيفی در آار نيست و اصًال هم . خطاب به طرفداران اين راه حل نوشته است

زندگانی درست و آبرومند مردم يك آشور در درجٌه اول تابع نظام سياسی آن است وتنها نظامی آه اسباب . سستی وجود ندارد
 البته دمكراسی بيشترين امكانات بحث و عمل آزاد را برای مخالفان خويش نيز فراهم .اين آار را فراهم ميكند دمكراسی است 

لفان بخواهند با استفاده از وسايل غيردمكراتيك يا سؤ استفاده از وسايل دمكراتيك اساس آن را بر هم مياورد ولی اگر همين مخا
  .ترين شكل با آنها مبارزه ميكند بريزند به جدی

تفاوت اصلی دمكراسی با ديگر نظامهايی آه در اين مبارزه شرآت ميكنند اين است آه بيشترين ضمانت را به بازندگان بازی 
ها ، چه در صدر مشروطيت، چه در  سابقٌه سياسی ليبرال. م از بابت جان، هم مال، هم حقوق سياسی و هم حقوق مدنیميدهد ه

اند، نه شكنجه و نه اعدام و از  دوران مصدق و چه در دوران بختيار نشان ميدهد آه مخالفان سياسی خويش را نه زندانی آرده
های سياسی ايران نميتواند  هيچكدام از ديگر خانواده. اند دهننمونيز هيچگاه سلب اينها آه حداقل است گذشته، آزادی آنها را 

های اخير  ای آه با مال گروه اخير قابل مقايسه باشد به ديگران عرضه نمايد و به همين دليل بهترين انتخابی آه گروه پرونده
عدالتی و  ها برای اينكه گرفتار بی اسالمی. ر خواهد بودبتوانند انجام دهند پذيرش برقراری يك نظام دمكراتيك و ليبرال در آشو

اند و  های چپگرا آه در دوران اعتالی ايدئولوژی مارآسيستی هم توان حكومت بر ايران را نداشته راديكال. انتقامجويی نشوند
اتوريتر هم برای اينكه هيچگاه طرفدران حكومت . طبعًا فردا هم نخواهند داشت، برای اينكه بتوانند آزادانه فعاليت سياسی بكنند
اند و اين بار هم نخواهند داشت و بهتر است به جای  بدون پشتيبانی خارجی توانايی اينكه در ايران حكومت بر پا آنند نداشته
  .حفظ قدرت خود با ملت همراه گردند دست دراز آردن پيش دول خارجی و اجاره دادن مملكت به آنها در برابر
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  بخش دوم
   استراتژیانتخاب

  
استراتژی تابع داو مبارزه است و حال آه تكليف اين آار روشن شد و چارچوب دست يافتن بدان هم معين گشت بايد ديد آه با 

در اينجا هم بايد اول ميدان بحث را با آنار زدن چند توهم و چند مضمون رايج و . چه نوع استراتژی ميتوان به دستش آورد
 .ی است، خلوت آرد تا مطلب روشن شودسست آه اسباب اغتشاش فكر

 
  نظامی يا غيرنظامی

ها سرايت آرده است ولی با تمام اين احوال طرح واجرای استراتژی در   از حوزٌه نظاميگری به ديگر رشته»استراتژی«آلمٌه 
ت نه شكل اصيل و درجٌه اول و در واالترين معنايش امری سياسی است و استراتژی به معنای نظامی شكل محدود شدٌه آن اس

چه (سياست قالب جامع حيات و عمل انسانی است و طبيعی است آه در تعيين هدف و نظارت بر عمليات رسيدن به آن . اصليش
جملٌه .  ديدگاه سياسی برترين مقام را داشته باشد و مرجع سياسی حكم نهايی را صادر آند)اينها بعد نظامی داشته باشد و چه نه

جنگ ادامٌه « :ه بسيار آمتر از آنچه تكرار شده موضوع تعمق واقع گشته همين حقيقت را بيان ميكندمعروف آلوسويتز آ
به عبارت ديگر نيروی نظامی يكی از وسايلی است آه برای رسيدن به هدف در اختيار مرجع . »سياست است به وسايل ديگر

  .سياسی قرار دارد، نه تنها وسيله است و نه وسيلٌه اصلی
طبعًا افرادی آه . استراتژی ما هم مثل هر استراتژی اليق اين نام بايد سياسی باشد. روشن است و جز براندازی نيستهدف ما 

ترين راه حل  ترين راه حل است، آه نيست؛ يا قاطع تنگ حوصله هستند تصور ميكنند راه حل نظامی به خودی خود سريع
ردی آه اساسی و حياتی است حتمًا دست به دامن تفنگ وتپانچه شد، آه البته است، آه آنهم نيست؛ يا خيال ميكنند بايد برای نب

هدف از مبارزه نه دادن شهيد است آه بايد افتخارش را به حريف واگذاشت، نه بر پا آردن سر و . اين هم فكر درستی نيست
 خليل عقاب است و نه توليد هيجان آه های شادمانی نهاد، نه عمليات محيرالعقول است آه آار صداست آه بايد بر عهدٌه بنگاه

وسيله را به تناسب هدف انتخاب . هدف از مبارزه تغيير نظام سياسی ايران است. بايد در مسابقات ورزشی به دنبالش رفت
  .اين انتخاب هم از زمرٌه امور ذوقی و تفريحی نيست. ميكنند نه بر عكس

افيست نگاهی سطحی به تاريخ معاصر ايران بياندازيم تا ببينيم آه نبرد برای آنار زدن خيالپردازی راجع به عمليات نظامی آ
مسلحانه فقط در يك مورد به طور قاطع آارساز بوده و آنهم جنگ داخلی صدر مشروطيت است آه به فتح تهران و برقراری 

يروی نظامی جنگی را نبرده فقط از اين مورد آه بگذريم در آودتاهايی آه انجام شده است ن. دوبارٌه نظام دمكراتيك انجاميد
انقالب مشروطيت در مرحلٌه اول . ای به نيروی سياسی حريف وارد آورده تا بتواند اختيار دستگاه دولت را از وی بستاند ضربه

 22های زائد  شلوغيها و تيراندازی. اش و انقالب اسالمی در سرتاسرش اصًال حالت نبرد مسلحانه نداشته است و تعيين آننده
همن هم آه عليرغم ميل خمينی انجام گرفت نقشی در تسليم ارتش آه عامل اصلی پيروزی اسالمگرايان بود، نداشت، فقط به ب

  .ای ميمانست آه خمينی آليدش را در جيب داشت لگد زدن به در خانه
اين خيال به هر رنگی . يدهدهای سياسی ايران معاصر را تشكيل م با اين همه، نبرد مسلحانه فصل مهم و ثابتی از خيالپردازی

گاه اسم خيزش ايلياتی گرفته، زمانی چهرٌه جنگ چريكی پيدا آرده، در ذهن بعضی به شكل بسيج لشكر در . تصوير شده است
های مخالف نظام اسالمی هم سراغ آرد و از آن  اين سه چهرٌه آشنای نبرد مسلحانه را ميتوان در سابقٌه گروه. خارج درآمده
به هر حال با تمام جذابيتی آه اين شيوٌه نبرد در ذهن بسياری از . يان ديد آه هيچكدامشان ثمری بار نياورده استمهمتر به ع

  .مردم، بخصوص جوانان پرشور و آمادٌه فداآاری دارد بايد به آنارش نهاد
رود به فكر نظامی محدود ميشود؛ در آخر اين نكته را هم يادآوری آنم آه وقتی تفكر استراتژيك سير قهقرايی پيدا آند و پس ب

از اين بدتر وقتی تفكر . يعنی آاربرد نيروی نظامی را تنها راه رسيدن به هدف ميشمرد و تابع منطق و الزامات آن ميگردد
نظامی پس برود به سطح تفكر تكنيكی صرف نزول ميكند؛ يعنی پيروزی نظامی را فقط به آاربرد وسايل بهتر و روشهای از 

برگی تفكر  های اين فقر و بی نمونه. خته موآول ميكند و تقدم تكنيكی را برای پيروزی نظامی آافی ميشمردپيش پردا
  .استراتژيك بسيار است، از دوران قديم تا به امروز

 
  و تاآتيك به جای استراتژید

وشهای بسياری را به استراتژی برنامٌه عمل آلی و جامعی است آه برای رسيدن به هدف طرح ميگردد و طبعًا ميشود ر
هيچكدام اين روشها اعتبار مطلق ندارد و اعتبار موضعی و معين خود را . اقتضای موقعيت در چارچوب آن به آار گرفت

متأسفانه بسا اوقات شاهد اين هستيم آه برخی بدون . مديون آارساز افتادن در قالب استراتژی معين و شرايط زمانی خاص است
گشا   تأخر استراتژی و تاآتيك و گاه فقط از سر تقليد بدون تأمل به روشی دل ميبندند و آنرا مشكلتوجه به اهميت تقدم و

  . از اين دست است»رفراندم« و »نافرمانی مدنی«حكايت . ميشمارند
  

  نافرمانی مدنی
از جذابيت خود اصطالح مختصری نو است و مثل هر اصطالح نو قدری . اين اواخر بسيار صحبت از نافرمانی مدنی ميشود

 در دوران خاتمی اصوًال طرفدار پيدا آرده است و »جامعٌه مدنی«را مديون تازگی است، صفت مدنی هم آه بعد از هياهوی 
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 »اعتصاب«پيچد و به نوعی  ملتی آه نافرمانی مدنی ميكند از فرامين حكومت سرمی. آرامات بيجا به آن نسبت داده شده
 دمكراتيك و :اين روش در مقابل دو نوع حكومت آارگر است. ت فشار معنوی يا مادی بگذاردفرمانبری ميكند تا دولت را تح

عالوه بر اين نافرمانی مدنی بيش از آنكه روش براندازی باشد روش اصالح و . اتوريتر و بر نظامهای توتاليتر آارگر نيست
دليل اينكه به نظرميايد . بينی به دور است اسالمی از واقعدر يك آالم تكيه آردن به آن برای تغيير دادن نظام . امتيازگيری است

اقمار شوروی با روشی مشابه از قيد آمونيسم آزاد شد اين است آه وقتی قلب آمونيسم در مسكو از آار ايستاد همگی اين اقمار 
سيه با نافرمانی مدنی از آار به هر حال آمونيسم رو. آه هيچكدامشان قائم به ذات نبود با سرپيچی مردم از فرمانبری فروريخت

نيافتاد، با برنامٌه اصالح آردن رژيمی آه اصالح ناپذير بود شروع شد و با به ميدان آمدن مردم و شكست آودتای ضدآزادی به 
 .انجام رسيد

  
  رفراندم

 آل مردم ايران در تا چندی پيش قرار بر اين بود آه. به قدری راجع به رفراندم سخن پراآنی شده است آه از حد بيرون است
در اين راه تصنيف هم ساختند تا اين ملتی را آه اينهمه به . اين راه بسيج شوند و آار مبارزه را به اين ترتيب به انجام برسانند

  .دار دلبسته است به راه رفراندم بكشند شعارهای رنگی و قافيه
اول از همه اينكه اصًال . تر اصًال طرح نشد تا جوابی بگيردجواب ماند يا به عبارت به طبعًا چند سؤال اساسی در اين ميان بی

برخی صحبت از سازمان ملل ميكردند آه از اساس غير قابل قبول است، گويی . قرار است رفراندم را چه آسی ترتيب بدهد
المللی  ز نظر بينملت ايران آه با نظام واليت فقيه در داخل آشور صغير محسوب شده و از حق حاآميت محروم گرديده بايد ا

اينكه اولی ايرانيان را در آشور خودشان . هم زير نظر سازمان ملل قرار بگيرد تا در اين سطح هم از او سلب اختيارشود
  . آرده آافی نيست، بايد در سطح جهانی نيز همين افتخار را پذيرفت تا آار به سامان برسد»مهجور«

خوب چيزی است و بيان صريح حاآميت ملت است ولی چه سؤالی از ملت داريم آه نكتٌه دوم اينكه بسيار خوب رفراندم بسيار 
سلطنت . برای اين آار ميبايد سؤالی ساده و روشن داشت آه پاسخ آری و نه بطلبد نه نگارش انشاء. به پای صندوق بكشيمش

تند منتها در جهت عكس تا بلكه پخ طلبان آه مروجان اصلی فكر رفراندم بودند در سر خيال تكرار رفراندم خمينی را می
برخی هم اميدوار بودند به اين . جمهوری اسالمی را دوباره و بدون زحمت گذشتن از دمكراسی به نظام سلطنتی تبديل آنند

ترتيب رأی گذار به دمكراسی را از مردم بگيرند آه البته برای سلطنت جايی باقی نميگذاشت ولی از آنجا آه بين اين دو دسته 
ر مسئلٌه انتخاب جمهوری و سلطنت توافقی حاصل شدنی نبود طبيعی بود آه آار در حد شعار اوليه بماند و آخر و عاقبتی بر س

  .پيدا نكند آه نكرد
بايد توجه داشت آه به رفراندم گذاشتن مسئلٌه دمكراسی در حكم تحصيل حاصل است و اصًال معنايی ندارد چون خود رفراندم 

وقتی ميتوانيم رفراندم آنيم آه اين آخری . يم به رأی عموم شهروندان است و خودش بيان دمكراسی استدر حكم مراجعٌه مستق
  .را پذيرفته باشيم و طبيعی است آه ديگر رأی گرفتن برای آن زائد خواهد بود

ند و چون نظام سياسی ای آه طی آن چ مرحله. ای است آه ميتواند در مرحلٌه نهايی استراتژی به آار گرفته شود رفراندم شيوه
المثل برای تأييد يا رد قانون اساسی جديدی آه  آيندٌه ايران و نه دمكراتيك بودن آن آه فرض مسئله است، تعيين خواهد شد ،فی

رفراندم اسباب رسميت بخشيدن به تغير است، آنرا اسباب ايجاد تغيير شمردن . نوشته خواهد شد و بايد به تأييد ملت ايران برسد
  .جزای اين خطا فلج استراتژيك است و ناآامی در رسيدن به هدف. بايد از آن احتراز جست  بزرگی است آه میخطای

 
  و راه مبارزه نكردند

اند آه در حقيقت هر دو بار مبارزه را به دوش گروهی  مدعيان مبارزه با نظام اسالمی مدعی آشف دو راه برای اين آار شده
بايد اين آشفيات . های خارجی  دولتگردنيكی بر عهدٌه خود حكومت ميگذاردش و ديگری به . غير از ملت ايران مياندازد

  .درخشان را از نزديك وارسی آرد
  

  اصالح نظام
اول از همه بگويم آه يكی از داليل اقبال به اين شعار، . گويند اند و می اش گفته طلبی شروع آنيم آه بسيار درباره از اصالح

اصالح .  آن)تدريجی(اينكه معلوم نيست در آن سخن از اصالح نظام ميرود يا از تغيير . يايد، ابهام آن استچنانكه بسيار پيش م
. اولی در حكم ايجاد تغيير در چارچوبی معين است و دومی تغيير خود چارچوب. و انقالب در مقابل يكديگر تعريف ميشود

تواند با منطق اين نظام  چنين آاری طبعًا نمی.  در اين محدودهاصالح نظام اسالمی يعنی نگاه داشتن چارچوب آن و تغيير
تواند آنرا به طرف دمكراسی ببرد و از ماهيت خويش دورش سازد و به همين دليل معنايش جز بهتر شدن نظام،  نخواند و نمی

 قائل شويم »م اسالمیاصالح نظا«هر معنای ديگری برای . خواهد بودنبا پيروی از منطق خودش … آارآمد شدنش، تكميلش و
بهتر شدن اين نظام با پيروی از منطق خودش هم يعنی تكميل نظام توتاليتر مذهبی . در حكم قلب معنای اصلی آن خواهد بود

خالصه . محكم، افزايش يكدستی ايدئولوژيك آن و از اين قبيل ايران، متمرآز آردن بيشتر قدرت در آن، ايجاد سازماندهی حزبی
دارد، به آنها آمك آه نميبايست آرد آه هيچ  ها وظيفٌه اسالمگراهاست و حتمًا باری از دوش ملت ايران برنمیاينكه اين آار

  .ميبايد جلويشان را هم گرفت
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ايم چون همانطور آه باالتر  تكٌه نظام هم صحبت آنيم باز به خطا رفته اگر بخواهيم از اصالح به عنوان تغيير تدريجی و تكه
  .ترين قالب حيات اجتماعی است اسی آلیگفته شد نظام سي

دمكراسی ليبرال بر قبول اهميت و حرمت . هر نظام سياسی بر اصلی معين و ومتضاد با اصول بنيادی رقبای خود استوار است
كومت خدشه بايد باشد و ح حكومت اتوريتر بر اين امر آه تبعيت فرمانبر از فرمانده يكسره و بی. دو نوع آزادی و تنش بين آنها

هيچكدام اين نظامها به طور مطلق برقرار شدنی نيست و دستگاه مفهومی . توتاليتر بر سيادت بی چون و چرای ايدئولوژی
به همين دليل در جوامع مختلفی آه بر اساس نظامهای مختلف اداره . هرآدام مرجع شكل دادن به روابط قدرت و به جامعه است

 هستيم آه اصًال با منطق نظام سياسی حاآم بر آن جامعه هماهنگی ندارد و ميتوان به نظام هايی ميشود شاهد بروز و دوام پديده
ولی اين نشانٌه اختالط نظامهای سياسی نيست نشانٌه اين است آه هيچكدامشان نميتواند بر همٌه زوايای جامعه . ديگری نسبتش داد

 محسوب ميگردد آه بايد دير يا زود و تا حد امكان تصحيحش ای واحد در يك نظام امری خالف منطق آن پديده. حكمروايی آند
  .آرد ولی در نظامی ديگر مطلوب و مقبول به حساب ميايد آه بايد در حفظش آوشيد

در جامعٌه توتاليتر آمونيستی آشاورزان اجازه داشتند تا در تكه زمينی آه دولت معين ميكرد . مثالی ميزنم تا مطلب روشن شود
ولی به اين دليل نميشد گفت نظام سياسی شوروی مخلوطی بود . ت و زرع آنند و حاصل آنرا آزادانه بفروشندبه حساب خود آش

خير، نظام همان توتاليتر بود منتها قادر به آنترل همه چيز نبود يا ميديد آه بايد برای ادامٌه حيات در . از توتاليتاريسم و ليبراليسم
  .خواهی خود تخفيفی قائل شود تماميت

نظامی آه بخواهد دو . آنچه ميتوان جزء به جزء تغيير داد جامعه است نه نظام سياسی آه منطقش ساده است و آلی و روشن
نظام سياسی تعريفی يكپارچه دارد و يكپارچه هم عوض ميشود و بايد . ايستد منطق متضاد را با هم بياميزد از آار آردن باز می

نمدمال «بنا بر اين صحبت از . ای تغييراتی آه در جامعه مطلوبشان ميشماريم باز شوددر پی تغيير يكجايش بود تا راه بر
ترين  عاقبت ترين سخنانی است آه ميتوان در بارٌه حكومت اسالمی ايران گفت و رفتن به دنبال آن از بی  يكی از سست»آردن

  .ريم بهتر استاين آلك اصالحات را به اسالمگرايان وابگذا. آارهايی است آه ميتوان آرد
  

  دخالت خارجی
بعضی فقط منتظرند ظهورند و برخی . اند ميبينيم آه برخی از مخالفان نظام اسالمی سالهاست به اميد دخالت خارجی نشسته

ببينيم چرا نكرده و . ای نكرده است ولی همانطور آه شاهديم تا به حال اين امامزاده معجزه. ندای مددخواهی هم درميدهند
  .بكندنميتواند 

اول از همه بايد خيلی صريح گفت آه هيچ دولت خارجی در قبال مردم ايرام مسئوليتی ندارد تا با صرف منابع مالی و انسانی 
اگر دخالتی باشد محض حفظ منافع آشور دخالت آننده است و نه منافع ملت . به آاری اقدام نمايد آه خود ملت ايران نميكند

بنا بر اين دخالت به قصد . ی اينكه مملكت به خواست مردم آن اداره شود نه به خواست ديگریايجاد دمكراسی هم يعن. ايران
  .ايجاد دمكراسی از ديد منافع دولتهای خارجی نقض غرض محض است

. ديگراينكه دول خارجی مگر در صورت حملٌه نظامی و اشغال آل آشور اصًال قدرت ساقط آردن نظام اسالمی را ندارند
. هاست طی پنجاه سال جنگ سرد نتوانست حتی يك دولت توتاليتر را ساقط سازد ا آه نامزد اصلی اين خيالپردازیدولت آمريك

اين دولت فقط قادر است آه . نه حتی آلبانی را آه اولين هدف بود و نه آوبا را آه آخرين هدف بود، چه رسد به بزرگترهايشان
 يا )ای التين آه به ترتيب و با رضايت ارباب برای هم آودتا ميكردندهای آمريك نظير ژنرال(برای دولتهای اتوريتر 

براندازی نظامهای توتاليتر .  مزاحمت فراهم آند و احيانًا ساقطشان سازد)نظير دولت مصدق يا آلنده(های متزلزل  دمكراسی
يخواهد از نيروی مردم ايران هر آشور خارجی مدعی براندازی نظام اسالمی باشد م. فقط از دست مردم خود آشور برميايد

  .استفاده آند، منتها به نفع خودش، نه از نيروی خودش به نفع مردم ايران
 دست خارجی آه برخی به خطا حالل مشكالتش ميشمرند نه نيروی چندانی به ميدان مبارزه گسيل ميكند و نه باری از دوش 

برداری از تغييرات حكومتی در  رجی در آمادگی برای بهرهامتياز اصلی آشورهای خا. مخالفان جمهوری اسالمی برميدارد
آافيست به . ريزی آار است و نيز تمرآز امكاناتشان و نرمش برای مانور دادن ايران و داشتن تجربٌه سازمانی برای طرح

ا برای دخالت در تغيير به همٌه اين داليل بايد توجه داشت آه هر نوع تقاضايی از آنه. های دخالتشان در ايران نگاه آنيم نمونه
برداری است نه به آمك و امكان اينكه بخواهند هنگام تعيين نظام سياسی آيندٌه  نظام سياسی ايران در حكم دعوتشان به بهره

  .آلود ماهی بگيرند بسيار است و بايد از همين حاال به آن توجه داشت ايران از آب گل
خارجی در جهت خواست مردم ايران حرآت آنند يا الاقل مزاحمتی نتراشند، به تنها عاملی آه ميتواند باعث شود تا نيروهای 

گيرندٌه اصلی ملت  بايد برايشان روشن آرد آه تصميم. شان يا تصور به دست آوردن منافع آينده است خطر افتادن منافع فعلی
.  و دوم در ترتيب تحقق بخشيدن به آنهاايران است و بايد به خواست او گردن بنهند، اول در تشخيص اينكه منافعش آدام است

در اين وضعيت بايد ابتكار عمل به دست آزاديخواهان ايرانی باشد و برای نيروهای خارجی هم روشن شود آه اگر در پی حفظ 
 .منافع خود هستند بايد با اين آزاديخواهان همراهی آنند، همين و بس

 
  ثمر مبارزه آردن دو راه بی

ها جدی را بررسی آرد و توجه داشت آه همانطور  عاقبت نشست بايد راه های بی يشود به اميد اين راهوقتی روشن شد آه نم
آه تعيين نظام سياسی و چارچوب تغيير آن دلبخواهی نيست در زمينٌه استراتژی هم نميتوان نشست و به ميل خود هر چيزی را 
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فراد عامی بلكه آنهايی هم آه داعيٌه مبارزه دارند در زمينٌه استراتژی متأسفانه اآثر مردم و نه فقط ا. به هر چيز ديگر پيوند زد
خونريزی انجام بپذيرد آه البته انتخاب مشكلی  زحمت و بی انتخاب روشنی ندارند، همينقدر هست آه ميخواهند آار سريع و بی

كل منطقی و آلی انتخابهای موجود را در ميبايست ش. ولی هنگام بحث استراتژی نميتوان به بيان اين ترجيهات اآتفا آرد. نيست
.  جنگ داخلی، آودتا و انقالب:برای تغيير نظام سياسی يك مملكت در جمع سه راه هست. نظر آورد و از هم مجزايشان ساخت

الت دخ. ميزان اتكا به نيروی نظامی در اين سه به ترتيب آم و آمتر ميشود. بايد يكی از اين سه را برگزيد و به دنبالش رفت
 .يابد خارجی در هر سه شكل تغيير رژيم ميتواند واقع شود و ميزان آارآيی آن هم بين اين سه به ترتيب آاهش می

 
  جنگ داخلی

 )و پاسدارانش(بايد ارتشی داشت آه با ارتش منظم ايران . برای راه انداختن جنگ داخلی نيروی نظامی قابل توجهی الزم است
در مرحلٌه اول با نبرد پراآنده و تدافعی و در مرحلٌه دوم برای تهاجم و به دست . ز پس آنها بربيايدقابل مقايسه باشد و بتواند ا
ايست و فراهم آوردن امكانات مالی و انسانی بسيار قابل  آار در وهلٌه اول مستلزم داشتن پايگاه منطقه. گرفتن اختيار آل مملكت

ردآوری شود تا به حريف فرصت ندهد آه آنها را با واآنش سريع و قبل از امكاناتی آه بايد با سرعت نسبتًا زياد گ. توجه
جلب پشتيبانی يكی از آشورهای همسايه برای اين آار الزم به نظر ميايد و . رسيدنشان به آستانٌه آارآيی عملياتی، نابود سازد

در جنگ . هار آردن آن نيز از اول انديشيدخود اين اولين بخش دخالت دادن نيروهای خارجی در آار براندازی است و بايد به م
الشعاع قرار دهد هيچ آم نيست و اگر چنين شود  داخلی آفٌه منطق نظامی سنگين خواهد شد و امكان اينكه منطق سياسی را تحت

حال نفس به هر . اصًال آل حرآت به مجرای نادرستی ميافتد و امكان اينكه نتيجٌه عكس از آل آار بار بيايد بسيار زياد است
مهار آردن خشونت پس از . برخورد نظامی و حل و فصل شدن آار از اين طريق بر پيامدهای سياسی مبارزه تأثير خواهد نهاد

ای چنين وسيع آار بسيار مشكلی است و امكان اينكه برقراری دمكراسی يعنی هدف تمامی نبرد به اين ترتيب دچار  استفاده
 .مخاطره گردد هيچ آم نيست

 
 اآودت

در آودتا استفاده از نيروی نظامی حالت جراحی خواهد داشت ولی اين آار با نيروی نظامی غير از آنچه آه در دل مملكت 
حاضر آردن نيرو در خارج و فرستادنش به محل برای انجام آودتا آاريست به نهايت مشكل و . موجود است انجام شدنی نيست

داشت آه پيروزی آودتا فقط با اشغال چند مرآز حساس واقع نميشود، الزمٌه پيروزی در عالوه بر اين بايد توجه . تقريبًا نشدنی
اگر جز اين شود . درجٌه اول انصراف باقی نيروهای نظامی از نشان دادن واآنش است و در نهايت واآنش نشان ندادن مردم

نقالب عنايت مردم به نوعی شرط پيروزی است، اگر در ا. آودتا به همان راحتی آه انجام شده از صفحٌه سياست پاك خواهد شد
 .در آودتا رضايت اجزای مختلف دستگاه دولت شرط است و در رأس آنها نيروهای نظامی

 
  انقالب

استراتژی انقالبی آه اسمش هم بيشتر با تغيير نظام سياسی و هدفی آه ما داريم . تكليف اين دو آه روشن شد ميماند انقالب
ريزی ميگردد، اگر هم در آن صحبت از حرآت مسلحانه بشود بر  ای ايجاد يك حرآت وسيع اجتماعی پیمناسبت دارد، بر مبن

  .خالف دو مورد باال برای نيل مستقيم به هدف نيست، برای به حرآت انداختن فرآيند يا احيانًا زدن ضربٌه آخر است
اند آه امروزه حتی از نام انقالب   انقالب اسالمی شدهمردم ايران آنچنان داغديدٌه. مشكل اصلی ما هم از همينجا شروع ميشود

هم گريزانند و تمامی هم و غمشان صرف اين شده آه نه فقط اين انقالب و حاصلش را باطل بشمرند بلكه اصًال مفهوم انقالب را 
 يكسره به انقالب و آميز است آه اعتقاد به تصور من اين رويكرد همانقدر اغراق. از حوزٌه تاريخ و تفكر خود دور آنند

معنا ميكند و آسی آه چنين آند  هدف شمردن آن هر استراتژی را از اصل بی. انقالب وسيله است نه هدف. نوشدارو شمردن آن
ناپذيريش و هزار و يك دليل ديگر آه ميتوان  به دليل مخاطراتش، خشونتش، نظم. تواند ادعای داشتن استراتژی بكند اصًال نمی

ای  اما اگر وضع طوری شد آه غير از اين وسيله.  شمرد، بايد تا حد امكان از استفاده از اين وسيله دوری جستتا قيام قيامت
اين را هم فراموش نكنيم آه اين . چربيد، نبايد از آن رو گردانيد های اين يكی می آارساز نيافتاد يا معايب ديگر وسايل بر عيب
يست آه ما به دنبالش هستيم، نبايد حتی يك لحظه هم از جهت دادن به آن و تصحيح وسيله خود به خود ضامن رسيدن به هدفی ن

  .مسيرش غافل بود
هم  تر است و خرج استراتژی انقالبی در حقيقت عليرغم تمام گريزی آه مردم از نام انقالب دارند هم از بابت تلفات انسانی آم

.  آمتر است، تازه با تمام مخاطراتی آه دارد)آودتا و جنگ داخلی(گر امكان دور افتادنش از خواست مردم، به تناسب دو راه دي
البته اگر قدرت مسلط بيايد و به . اين را هم بگويم آه مخاطره از نفس انقالب برنميخيزد، اين آار سياست است آه مخاطره دارد

 ميروم و انتخابات معقول و آزاد هم جای اينكه ما را اين همه به دردسر بياندازد بگويد آه خوب من خودم بی حرف و حديث
ترتيب ميدهم تا شما هر آس را آه خواستيد به مجلس بفرستيد و قانون اساسی جديد بنويسيد و تكليف مملكت را مطابق ميلتان 

ت ولی از آنجا آه احتمال اين امر بسيار آم است بهتر اس. روشن آنيد، بسيار بهتر خواهد بود و زحمت آار حداقل خواهد بود
بين باشند يا با ترويج اين  آنم آسانی آه اينچنين نمايی از آينده ايران ترسيم ميكنند خيلی واقع تصور نمی. زياد به آن دل نبنديم

 .آمی بپردازيم به ايرادهايی آه به انقالب ميگيرند. خوشخيالی در بين مردم خدمتی به آنها بكنند
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  خشونت انقالب
هراس از اينكه ممكن است تعدادی از مردم طی .  مردم از انقالب احتراز از خشونت استطبعًا يكی از داليل اصلی گريز

يكی اينكه . طبيعی است آه حتی يك آشته هم در اين ميان زيادی است ولی دو نكته را بايد يادآوری آرد. انقالب آشته شوند
 فكری ايجاد شده در مرحلٌه اول آار دارد آه درازی مرحلٌه آشمكش انقالبی و ميزان بروز خشونت در آن بستگی به يكدستی

صاحبان قدرت هم از . گيرتر باشد آار با نرمش بيشتر برگزار خواهد شد هر چقدر اين يكدستی بيشتر و همه. مرحلٌه تبليغ است
نمونٌه اين . سپاردوقتی ايدئولوژی آنها از رونق افتاد خودشان هم ميفهمند آه بايد جا به چه فكری ب. يكدستی فكری بيرون نيستند

آگاهی را سالهاست آه در طبقٌه حاآمٌه جمهوری اسالمی ميبينيم، در وسواس فهميدن و رد آردن ليبراليسم و الئيسيته آه از 
آاهد و هر چه بيشتر با  به عالوٌه اينكه بهتر فهميدن اين دو از توانشان برای رد آردن آنها می. آيند عهدٌه هيچكدام برنمی

ن آشنا ميشوند و چشمشان بيشتر به آن باز ميشود آگاهی اينكه بايد دير يا زود جا به اين نظام بسپارند در ذهنشان دمكراسی مدر
خشونت   گرفت، به اين دليل آم»مخملين«هايی آه به دليل نرمش در دست به دست شدن قدرت صفت  اين انقالب. قوت ميگيرد

 سالها بود آه در بين طبقات مختلف جوامع تحت حكم اين ايدئولوژی جاافتاده بود از آار درآمد آه هم مخالفت بنيادی با آمونيسم
راه انقالب به اين ترتيب بود آه در خاطر مردم ترسيم . و هم بر سر جايگزين آن آه دمكراسی ليبرال بود اتفاق نظر موجود بود

 اعضای احزاب آمونيست هم فهميده بودند در مدتها بود آه. شده بود و همين خط فكری بود آه راهنمای حرآت انقالبی شد
اعتقادی حكام از درون پوك  جلسه و نطق و رژه برقرار بود ولی حكومت به دليل بی. برابر دمكراسی ليبرال تاب و توان ندارند

 .در جمهوری اسالمی هم جريان تغيير سيری جز اين نخواهد داشت. شده بود
بيشتر . های استبدادی زاده از انقالب بر جا ميگذارند مقايسه آرد يی آه حكومتهای انقالب را از آنها بايد حساب آشته

اين نظام . هايی آه به انقالب نسبت ميدهند در حقيقت آار حكومتی است آه بعد از انقالب روی آار ميايد نه خود انقالب آشته
نظامی آه از انقالب .  و مردود در پيش ميگيرد يا برعكس، ناخواستهمقبولسياسی زاييده از انقالب است آه سياستی مطلوب و 

هايش آه بيشتر زاييده از ضعف دستگاه حكومتی بود، با  ها و نقص مشروطيت زاده شد دمكراتيك و ليبرال بود و با تمام ضعف
 دليل درست است آه چند نفر اعدام شدند، اما بعد از محاآمٌه درست و رسمی و به. مخالفان خويش رفتار نامعقولی نداشت

به هر صورت . شرآت در آودتای محمدعليشاه، پشتيبانی از استبداد صغير و شرآت در جنگ داخلی عليه مشروطه خواهان
اين روش ارتباطی با رفتار محمدعليشاه با مشروطه خواهان آه داد درجا سر مشتيشان را بريدند نداشت و بر هم زدن اساس 

آسی .  خطای آوچكی نيست و جزايی هم دارد»بر هم زدن اساس مشروطيت«ان دمكراسی در يك مملكت، يا به عبارت آن زم
اين وضع را ميتوان با جنايات بعد از انقالب اسالمی مقايسه آرد آه . پسندد تن به خطا ندهد بهتر است آه جزايش را نمی

 با اينكه سالها از پايان انقالب ميگذرد به بينيم آه تا امروز هم ادامه دارد و دستپخت نظام اسالمگرای زاييده از انقالب بود و می
 مقصود جنايات »جنايات انقالب«اينكه ميگوييم . هيچوجه ختم نشده است و تا روزی آه اين نظام برپا باشد هرگز نخواهد شد

نهم نه آ. نظام اسالمی خمينی است وگرنه خشونتی آه طی انقالب ديده شد در درجٌه اول مولود مقاومت حكومت آريامهری بود
اش بلكه در برابر هر گونه تقليل اختيارات شاه، در مقابل گردن گذاشتن به قانون اساسی  در برابر خمينی و برنامٌه اسالمی

اگر شاه زودتر دست از استبداد برداشته بود و به همان نسبت آه با . مشروطيت و در يك آالم در مقابل دادن حق ملت ايران
آم آزاد ميكرد و اختيارشان را به دست مردم ميسپرد، نه  يجاد آرده بود، مناصب قدرت را هم آمتصميمی خود خالء قدرت ا بی

توانستند بر  رسيد آه رسيد بلكه مناديان اين خشونت و در رأس آنها خمينی هيچگاه نمی فقط خشونت انقالبی به آن حد نمی
  .حرآت انقالبی مسلط بشوند

حساسات مسئله را بسنجيم بايد در عين تأآيد بر لزوم احتراز از خشونت، بپرسيم آداميك اگر بخواهيم به صراحت و به دور از ا
 صدها هزار و گاه »المدت طويل«يكجا هزار يا دوهزار نفر آشته دادن يا به اقساط . از اين دو بيشتر به صرفٌه ملت است

 را با تعداد آنهايی آه بعد از 1357شتگان انقالب آافيست شمار آ. حال عرضٌه حكومت آردن ها آشته و آواره و پريشان ميليون
شايد عادت . اند، مقايسه آنيم تا ببينيم چه خواهد شد قدرت گرفتن خمينی و به دليل سياستهای حكومتی آه او ساخت، جان باخته

ها يادآوری آرد آه اگر به هر حال بايد به آن. ها به نظر مردم نيايد طوالنی به خريدهای قسطی است آه باعث شده اين رقم آشته
های انقالب بهای تغيير نظام سياسی  آشته. شان به نظام اسالمی تمام نخواهد شد هزار سال هم اين اقساط را بپردازند بدهی

  .های حكومت استبدادی بهای برجاماندن اين حكومت است نه بهای رفتنش است، آشته
  

  بدعاقبتی انقالب
متأسفانه اين دو اآثر اوقات در ذهن مردم خلط ميشود و . چيست، روش ميشماريمش يا نتيجهبايد ديد آه برداشت ما از انقالب 
ای آه از آن حاصل ميشود ثمری نيست آه در همه حال از  انقالب روش است و وسيله، نتيجه. تمايز بينشان به آلی از قلم ميافتد
 و به روی آار آمدن نظام مشابهی منجر نميگرددتا بخواهيم ها ثمر يكسان ندارد همٌه انقالب. به آار بردن اين روش زاده شود

  .همه را بدعاقبت بشماريم
ولی مگر در . اش را مشخص آرد اين درست است آه نميتوان از ابتدا برای انقالب تعيين تكليف آرد و برنامه ريخت ، نتيجه

تيجٌه آن به طور قطع مطمئن بود؟ تكليف هر انقالب آدام قسمت سياست ميتوان چنين آرد؟ آدام فرآيند سياسی است آه بتوان از ن
نفس .  ناميدش»تخمير«يكی طی دورانی آه مخالفت شكل ميگيرد و ميتوان به نوعی دورا . در دو مرحله روشن ميگردد

های فكری و سياسی  مخالفت از خود شكل روشن ندارد و طی سالهای قبل از انقالب و از ميان رقابت و گاه درگيری گروه
به . سازی در سيری آه انقالب ميگيرد نقش اساسی دارد اين زمينه. ختلف است آه بيان روشن و غالب خود را پيدا ميكندم
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در اين دوره بود آه فكر ليبرال در ايران .  تعيين شد1350 و 1340 به مقدار زياد طی سالهای 1357عنوان مثال تكليف انقالب 
بيان مخالفت با نظام آريامهری نصيب تندروان مارآسيست و اسالمگرا شد آه همه پس رفت و برتری در رقابت سياسی برای 

بديهی است آه . اين امر بدين معنی نبود آه مردم ايران همگی اسالمگرا و آمونيست شدند. به يكسان مخالف دمكراسی بودند
های فعال ساخته و  ف، چنانكه در بين گروهولی گفتار مخال. چنين امری واقع نشد و فقط همين يكی مانده بود آه اين هم بشود

های اجتماعی عرضه ميشد، رنگ   به ديگر گروه)اآثرًا به شكل رقيق شده و تغيير شكل يافته(پرداخته ميشد و از سوی آنها 
انقالبی آمااينكه همه ديديم بعد از پيروزی انقالب اولين فحش . غالبی از اين دو ايدئولوژی و آًال ضديت با ليبراليسم داشت

  . بود»ليبرال«
ايست آه طی آن قدرت حاآم متزلزل ميگردد و رقابت برای تعيين  تر است دوره دوران بعدی آه نسبت به اولی بسيار آوتاه

الساعه  نكته در اينجاست آه آشمكش مزبور خلق. های مختلف تعلق دارند، شدت ميگيرد جايگزين آن بين مخالفانی آه به گروه
در اين دوره بيشترين احتمال اين . ه و غالبش همانی است آه در دوران منجر به انقالب شكل گرفته استنيست و طرح اولي

است آه فكری آه در بين مخالفان رواج داشته است و قبل از بروز آشمكش بر فضای جامعه مسلط شده بوده است، دست باال 
  .ين البته بيشترين احتمال است و امر قطعی نيستا. را پيدا آند و جايگزين نظام در حال سقوط را تعيين نمايد

بين اين دو مرحلٌه انقالب نميتوان رابطٌه علت و معلولی برقرار ساخت و مدعی شد آه ميتوان سرانجام انقالب را پيش از 
 ولی از طرف ديگر نميتوان. وقوعش و فقط با ورانداز آردن فضای فكری جامعه و سنجش ترآيب مخالفان پيشگويی آرد

حاصل انقالب را نميتوان ضمانت آرد ولی اگر اصرار . ارتباط بين آن دو را منكر گشت و تأثير اولی را بر دومی ناديده گرفت
داشته باشيم ضمانتی بجوييم بايد در ايجاد اتفاق نظر بر سر هدف انقالب بجوييمش و در همت خودمان برای رسيدن به 

  .دمكراسی
اش همين دو انقالب  نمونه.  آن است و اگر نتيجه خوب باشد، صدايی به اعتراض بلند نميشودآنچه در انقالب مهم است نتيجٌه

همه آنرا حاصل . اولی آه انقالب مشروطيت باشد هنوز جزو افتخارات ملی محسوب است و خواهد بود. قرن بيستم ايران
شمارند، نه آسی فراموشش ميكند  آه به هر حال آمهای آزاديخواهان ايران محسوب ميكنند و به غير از دشمنان ثابتش  فداآاری

يعنی با خشونت بسيار همراه شد . تازه اين انقالبی است آه در پردٌه دوم آارش به جنگ داخلی هم آشيد. و نه قدرش را ميكاهد
فات خودش نسبتًا برعكس انقالب اسالمی آه تعداد تل. اش برقراری نظام ليبرال بود و آزادی و گام نهادن به تجدد ولی نتيجه

بينيم آه مردم نه فقط از خود و  محدود بود ولی اين باعث نشد تا به غير از گروهی معدود آسی مهری از آن به دل بگيرد و می
اش برقراری نظام سياسی ارتجاعی و فاسدی بود آه  همه به اين دليل آه نتيجه. اش بلكه حتی از نامش هم گريزانند خاطره

  .استنظيرش در دنيا آم 
انقالب . مسئله اين است آه انقالب در همه حال نتيجٌه ثابت به بار نمياورد تا بتوانيم در حق آن قضاوت ثابتی داشته باشيم

مخالفت بی قيد و شرط با انقالب همانقدر غيرمنطقی است آه موافقت . ايست آه برخی آارها از آن برميايد و برخی نه وسيله
شودن راه براندازی نظام اسالمی، راهی آه نه از آودتا بگذرد و نه از جنگ داخلی و دچار اوهام برای گ. بی شرط و قيد با آن

مخالفت با انقالب به دليل . طلبی و خيال واهی خودآشی نظام هم نباشد، راه انقالب است و از انتخاب آن گزير نيست اصالح
ولی بر آينده تأثير خواهد نهاد، آنهم به نفع حكومتی آه با آن انزجار از حاصل انقالب اسالمی، تغييری در گذشته نخواهد داد 

در وضعيت فعلی . اين مخالفت فقط به نظام اسالمی مدد خواهد رساند. انقالب روی آار آمده و بايد با انقالب بعدی از آار بيافتد
 .ايران انقالب آردن ممكن است بدسرانجام باشد ولی انقالب نكردن حتمًا بدسرانجام است

  
  آخرين انقالب؟

ها را باطل ميكند  برخی تحت تأثير نگرش خطی به تاريخ، تصور مينمايند اگر چند انقالب به دنبال يكديگر واقع شد آخری قبلی
در صورتی ميتوان اين نگرش و . اين تصور باطل است. و عصر جديدی را نويد ميدهد آه ديگر بايد در چارچوب آن زيست

  .ا پذيرفت آه فلسفٌه تاريخ معتبری برای توجيه آن در آار باشدبازگشت ناپذيری تاريخ ر
تر است چون بينش  اول بگويم اينكه طرفداران انقالب اسالمی چنين حرفی بزنند يا چنين خيالی بكنند از مضحك هم مضحك

اگر آسی . ر استدر اولی بازگشت به گذشته متصور نيست و در دومی اجتناب ناپذي. »دوری« است و يا »خطی«تاريخی يا 
مدعی بازگشت به گذشته باشد و حاصل اين بازگشت را اليتغير بشمرد بايد به عقلش و اگر ريش هم داشت به عقل و ريشش با 

  .هم خنديد
 را ببندد و دفتر جديدی در حيات بشريت باز » دمكراتيكـبورژوا «های  انقالب آمونيستی در دوران خود قرار بود آتاب انقالب

 شباهت داشت تا انقالب اآتبر و به حساب 1905يم آه بعد از هفتاد سال با انقالب آرام و آم خشونتی آه بيشتر به انقالب ديد. آند
هايی هم آه مدعی بودند آزاديخواهی ليبرال  ديگر انقالب.  بود، آتاب عمر خودش بسته شد» دمكراتيكـبورژوا «مارآسيستها 
ادعايش مثل همان يكی هاست و . انقالب اسالمی هم از اين بابت استثنأ نيست.  شدنداندبه همين سرنوشت دچار را ختم آرده
با انقالبی آه تالی و تأآيد انقالب مشروطيت  دفتر حياتش. بخت دوامش هم بيش از آنها نيست. اش انقالب مشروطيت هدف حمله

راه خالصی از نكبت و مصيبت حيات . م انجام شودفقط بايد اميدوار بود آه اين امر با خشونت آ. خواهد بود، بسته خواهد شد
هرچه زودتر به اين راه بروند به . در جمهوری اسالمی همين است و مردم ايران جز اين راهی در برابر خويش ندارند

يرمنطقی از گريز غ .اند و تا وقتی از آلمٌه انقالب بترسند از رفتن به اين راه باز خواهند ماند مشكالت خويش زودتر پايان داده
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انقالب بيش از آنكه مشروعيت نظام اسالمی را سست آند مانع به راه افتادن حرآتی است آه به عمر اين نظام نقطٌه پايان خواهد 
  .نهاد
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  بخش سوم
 مراحل استراتژی

 
 دارد آه بين )تبليغ و تصرف(آن استراتژی آه بايد ما را به هدف برساند از نوع انقالبی است چهار مرحله و دو بخش اصلی 

به هر حال بايد به تمايز آنها دقت داشت چون شيوٌه عمل در اين دو . اين دو نه فقط رابطٌه منطقی آه نوعی تعادل برقرار است
 .بخش اساسًا متفاوت است

 
  تبليغ

 انضباط، آند، اين بخش از آار پرزحمت، محتاج.  است»تمهيد مقدمه«ها  تر مرحلٌه اول مرحلٌه زمينه سازی يا به قول قديمی
يعنی از هيچيك از لذايذ رايج مبارزه در آن خبری نيست ولی ضامن لذت اصلی . خطر است هيجان و آم آم فراز و نشيب، آم

  .اغراق نخواهد بود آه بگوييم مهمترين بخش آار همين يكی است، يعنی بخش تبليغ. است آه از پيروزی به دست ميايد
اين زحمت را خود حكومت ميكشد و . ات مطلقًا مخالف آردن مردم با نظام اسالمی نيستبايد توجه داشت آه هدف از تبليغ
برای اين آار بايد اول . هدف شكل دادن به مخالفت است و مؤثر آردنش در براندازی رژيم. بسيار هم خوب از عهده برميايد

ين درست است آه مخالفت آًال متوجه رژيم است ا. بيان متناسبی برای آن يافت و سپس جهت روشنی بدان داد تا آارگر بيافتد
 ثمری »خالی آردن دق دل«ولی تا پخته و منظم نشود به آاری نميايد و بيانش به جز ابراز احساسات شخصی و به قول عوام 

  .نخواهد داشت
و بايد برای آن راه آار در اين بخش ساده است و عبارت است از راهنمايی مردم به سمت اين امر آه مشكل ايران سياسی است 

اين راه حل تغيير نظام سياسی … حل سياسی جست نه راه حل مذهبی يا فرهنگی يا اقتصادی يا هنری يا آشپزی يا ورزشی يا
است و برقراری دمكراسی ليبرال و الئيك و آنچه آه بايد به عنوان شعار مبارزه در ميان نهاد و بر آن تأآيد بيشتر نمود الئيسيته 

اين رژيم نه توان مقابله با آن را دارد و نه ميتواند با . گير شدن آن برای رژيم مذهبی ايران آمرشكن خواهد بود مهاست چون ه
  .تقليدهای معمولش مشابه اسالمی آنرا به بازار بفرستد

 رواج ترين نقطٌه اين تبليغات آه در حقيقت بخش اساسی استراتژی براندازی است انتخاب شعار درست است يعنی حساس
 »مشروطه« شعاراين شعار آامًال قادر است همان نقشی را بازی آند آه . بخشيدن به فكر الئيسيته و بسيج آردن مردم حول آن

گير آردن اين آلمه به عنوان راه  همه. در ابتدای قرن بيستم برای بسيج مردم ايران و بردنشان به سوی پيروزی ايفا آرد
  .ل و اساسی رهايی است و خوشبختانه با مخاطرٌه آمی همراه استخالصی از حكومت اسالمی قدم او

شعار ميبايد درست و معقول و روشن باشد، ولی اين . انتخاب درست شعار در سرنوشت حرآت نقش تعيين آننده خواهد داشت
هدف را به درستی و شعار ميبايد آاربر باشد، . ميدان آاربرد شعار ميدان عمل است. سه شرط در عين الزم بودن آافی نيست

ای آه بايد مشخص آند، طرفهای دعوا را به درستی از هم متمايز سازد و به حريف امكان ندهد تا آنرا تصاحب نمايد و  از جنبه
  .به حساب خود بگذارد و در نهايت بايد توان بسيج نيرو داشته باشد

خاصيت شعار . اگر آرد چه بهتر وگرنه اين عيبش نيست. هيچ الزم نيست شعار حتمًا به طور جامع و مانع هدف را بيان سازد
در طلب . محل استفاده از آن هم آالس درس نيست ميدان مبارزه است. توجيه و تبيين نيست، خالصه آردن و آارآيی است
رای قرار  است اساسًا اهميتی بيش از آن دو ديگر ندارد ولی ب»الئيسيته«دمكراسی ليبرال و الئيك بخش سوم اين خواسته آه 

 .داليل اين مناسبت بسيار است. تر از آنهاست گرفتن در مرتبٌه شعار اصلی مبارزه با نظام اسالمی مناسب
 

  پيشواز مخالفت
گيری تحوالت جامعه و طبعًا ردگيری جزر و  های اطالعاتی نظام اسالمی چنانكه وظيفٌه آنها اقتضا ميكند، دنبال پی دستگاه

هرگاه آه فضای فكری جامعه به سمتی تمايل پيدا . خالفت و آسب خبر از تشكل مخالفان هستندهای م مدهای عقيدتی و موج
ها با پيشدستی بر مخالفان بالفعل و آنهايی آه آمادٌه پيوستن  ميكند و مستعد پذيرش شكل خاصی از مخالفت ميگردد، اين دستگاه

ه دستياری وابستگان دور و نزديك نظام و احيانًا با استفاده از يكی دو  طبعًا بـبدانها هستند، خود نطفٌه مخالفت را بارور ميسازند 
ای آه ميتواند در نهايت به نوعی مردم ايران را به دور خويش  به اين ترتيب هر برنامه. آدم ساده لوح آه ارزان است و فراوان

های قالبی هميشه از داخل حرآت ميكند  اين مخالفتموج . گرد بياورد و عليه نظام آارساز بيافتد از همان ابتدا به بيراهه ميافتد
  .و به سرعت به خارج هم سرايت مينمايد

بايد شعاری . در هنگام مبارزه با حكومت و هنگام برگزيدن شعار بايد به اين روش خاص توجه داشت و برای آن چاره انديشيد
 حسن اساسی الئيسيته در اين است آه . بياورد برگزيد آه قابل تصاحب نباشد و حكومت نتواند از چنگ مخالفان به درش

تا به امروز هر چه مردم از اين حكومت . حكومت نميتواند به آسانی صاحبش شود و با مانورهای معمول خود منحرفش سازد
الفت را بايد سكٌه قلب مخ.  ساخته شده به آنان عرضه نموده است»اسالمی«اند مشابهش را آه با اضافه آردن يك پسوند  خواسته

يا جان بدهد آه آنرا ندهد يا آنرا بدهد و جان هم . از رواج انداخت و چيزی از حكومت خواست آه از عهدٌه قلب آردنش برنيايد
  .بدهد
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  چرا آلمٌه فرنگی و نه فارسی
ود و پذيرا آردن  بهتر است محض آسان آردن فهم مقص»الئيسيته«احتماًال برخی خواهند گفت به جای آلمٌه ناآشنا و غيرايرانی 

اين حرف منطقی است ولی بايد وجوه مثبت و منفی آار . ذهن فارسی زبانان نسبت به آن برايش معادلی فارسی بيابيم يا بسازيم
  .را به درستی و از نزديك سنجيد

شنايی با تاريخ يكی روشن نبودن مصداق آن آه حاجت به آ. ايرانيان برای درك معنای الئيسيته با دو مشكل دست به گريبانند
ديگری روشن نبودن مفهومش آه آن هم محتاج تجزيه و . مغرب زمين و توضيح از طريق عرضٌه مثال از تاريخ ايران را دارد

تواند هم  يافتن يا ساختن معادل فارسی هيچكدام از اين دو مشكل را درجا حل نميكند و نمی. تحليل است تا مخاطبان آنرا دريابند
برای همين هم هست آه معموًال . تراود اق تاريخی و نه درك مفهومی، هيچكدام مستقيمًا از خود آلمه نمیبكند چون نه مصد

نمايند تا معنايش برای مخاطب ايرانی روشن  آنند اين اصطالح را با توضيحاتی همراه می آسانی آه صحبت از الئيسيته می
ت و حالل مشكالت نخواهد بود آه هيچ، دو خطر هم برای درك معادل نوساز فارسی چيزی از اين بار بر نخواهد داش. شود

 يكی تسهيل اغتشاش :درست مطلب و بخصوص استفادٌه سياسی درست از آن فراهم خواهد آورد آه بايد بدانها توجه داشت
  .فكری و ديگری ميدان دادن به سؤاستفاده

ای از ابهام قرار دارد آه گاه بر جذابيت آن   است در هالهشده پيدا نكرده هر آلمٌه جديد تا وقتی هنوز معنا و مصداق تثبيت
ميافزايد و باعث ميگردد تا مردم به همين دليل آه ميتوان معانی بسياری را از آن اراده آرد به آاربردش متمايل گردند تا بسا 

ر ذهن خودشان اعتباری ندارد و توجه اوقات ابهام افكار خود را با آن بپوشانند و يا به آن معنای دلبخواهی نسبت بدهند آه جز د
ای آه آشناست يا آشنا  اين اغتشاش فكری با آلمه. هم نكنند آه ممكن است ديگران از آن معنای ديگری در ذهن داشته باشند

  .تر پديد ميايد اش را يافت و دستكاری آرد، راحت مينمايد و ميتوان ريشه
يدا نكرده است به آسانی ميتوان از آن سؤاستفاده نمود و برايش معانی نادرست و به هر حال تا آاربرد آلمه ثباتی را آه بايد پ

اين هم درست آاری است آه اسالمگرايان برای هر آلمه و فكری آه خارج از دستگاه فكريشان باشد ميكنند تا . نامربوط تراشيد
. در امان بمانند خالفان خارجش آنند و از ضربشبتوانند بار غيرمذهبی يا احيانًا ضدمذهبی آن را خنثی سازند و از دسترس م

 در زبان فارسی هميشه در معرض گرفتار شدن در چنبرٌه گفتار حكومت اسالمی قرار دارد و امكان »الئيسيته«معادل فرضی 
 هم نسبش به  اول اسالمی ميشود و بعد»جامعٌه مدنی«در موقعيتی آه . اينكه معنايش در اين بافتار بيگانه قلب بشود بسيار است

الئيسيته را به همان صورت اصلی نگاه داشتن اين حسن را دارد آه . النبی ميرسد، بايد در آار احتياط بسيار به خرج داد مدينة
 .هايی را تقليل ميدهد خطر چنين تقلب

 
  »سكوالر« و نه »الئيك«چرا 

 و »الئيسيته«ميگردد و طبعًا مفاهيم  هر دو به يكسان به نهادهای غيردينی اطالق »سكوالر« و »الئيك«دو صفت 
 هم آه پايٌه اين دو است مترادف يكديگر به حساب ميايد ولی اين مترادف بودن فقط در فرهنگ لغت اعتبار دارد »سكوالريسم«

آارآرد زبانی يك آلمه هيچگاه به معنای لغوی آن ختم نميشود و هر آلمه از بابت سبكی، تاريخی، اجتماعی . و نه خارج از آن
به همين اعتبار است آه زبانشناسان گاه ميگويند . هايش به آلی متفاوت است»مترادف«باری را با خود حمل ميكند آه با … و

.  به معنای دقيق و آامل ندارد و تفاوتهايش هيچگاه با لغاتی آه معنای مشابه دارند به صفر نميرسد»مترادف«ای  آه هيچ آلمه
ج زبان آه ريشٌه غيرفارسی دارد، معادل سازانی جست آه برای آلمات راي مثال آشنايی از اين امر را ميتوان در آار لغت

دليل اينكه . گيرند های آنان را همه جا و همه وقت به آار نمی وضع ميكنند و دائم هم ابراز تعجب ميكنند آه چرا ديگران يافته
است نه از ای رايج بشود همين است آه فقط در فرهنگ لغت معادل سلف خود  آلمٌه نوين نميتواند به اين راحتی جايگزين آلمه

.  نيست»سالم« نه در روابط خانوادگی، نه در شعر، نه در داد و ستد اجتماعی، نه در انواع نثر معادل »درود«. بابت آاربردی
امتياز … اگر به جای آن به آار برود منعكس آنندٌه دغدغٌه ايدئولوژيك است يا سودای پااليش زبان يا دلمشغولی زيباشناختی يا

  . بر سكوالريسم همين تفاوت آارآردی استاصلی الئيسيته هم
  

  دو آلمه با دو آاربرد
سكوالر شدن .  مفهوم سياسی است و ابزار عمل»الئيك« بيشتر مفهوم علمی است و ابزار تحليل در صورتيكه »سكوالر«
)sécularisation( مشخصی آنرا رهبری نكرده  بيشتر برای ناميدن فرآيندی تاريخی مورد استفاده قرار ميگيرد آه الزامًا ارادٌه

 در درجٌه اول به پيامد مستقيم سياستی خاص اطالق ميگردد آه بنا بر تعريف برخاسته از )laïcisation(الئيك آردن . است
همين تفاوت راه ترديد و بازبينی را، چنانكه الزمٌه مفاهيم علمی است، در اولی به مقدار زياد باز . ای مشخص است اراده

صت ميدهد تا در مقام فرض هم آه شده معانی مختلفی به طور همزمان به آن نسبت داده شود تا پس از بحث و ميگذارد و فر
خالصه اينكه وارد آردن برداشتی سست .  يكی از آنها بر ديگران برتری يابد)آه در علوم انسانی به ندرت ختم ميگردد(تدقيق 

  .حث نه فقط ممكن آه آسان استولی به ظاهر در خور تأمل از سكوالريسم به حوزٌه ب
به همين . در مقابل، الئيسيته مفهومی است آه بيشترين بارش را از سياست برداشته است و در درجٌه اول ناظر است به عمل

 است و امكان مخدوش آردن آنها با در ميان آوردن »اجرايی« و بيشتر »معنايی«دليل بحثهايی آه از دل آن زاده ميگردد آمتر 
در حقيقت همين وجه اجرايی روشن است آه امكان بافتن سخنان متناقض را حول مفهوم . ات مشابه اسالمی آم استتوليد

های بسيار سر هم آرد و در عالم خيال به اسالم يا هر چيز ديگری هم پيوندش  راجع به دمكراسی ميتوان ياوه. الئيسيته آم ميكند
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 رقيب رسمی دمكراسی ليبرال بود و در سراسر جهان از جمله ايران »راسی خلقیدمك«همه به ياد داريم آه ساليان دراز . زد
ميبينيم آه . ليبراليسم هم به همين ترتيب و تا حدی قابل سؤاستفاده است. طرفدارانی داشت آه از آن ديگری بهترش ميشمردند

 »تهمت«ان گريزان نيستند تا بلكه از برآت اين  هم پيدا آنند چند»ليبرال«نويسان اسالمگرا گاه از اينكه شهرت  برخی از مقاله
البته در اين هر سه مورد معياری . تر است در مورد الئيسيته اين آار از دو مورد ديگر مشكل. حرفهايشان خريداری بيابد

يخی اين معيار آتاب لغت نيست نگاه به واقعيت تار. نهايی در آار است آه به ما فرصت تشخيص سره از ناسره را ميدهد
دمكراسی و ليبراليسم و الئيسيته و مقايسٌه آنها با اجناس مشابه اسالمی است ولی اين عمل در مورد سومی سريعتر صورت 

، به آالهبرداری تئوريك آمتر ميدان ميدهد و آار را زودتر به حوزٌه عمل و »سكوالر«ميگيرد چون اين آلمه بر خالف 
  .مراجعه به مثالهای عينی سوق ميدهد

  
   ريشٌه تاريخیدو

دو آلمٌه الئيك و سكوالر به ترتيب بيشترين رواج را در زبانهای فرانسه و انگليسی دارد ولی عالقه يا آشنايی بيش و آم به اين 
بايد به سابقٌه تاريخی اين دو مفهوم در فرانسه از يكسو و انگلستان و آمريكا . دو فرهنگ برای انتخاب بين آنها دليل خوبی نيست

  .در اين هر سه آشور تفكيك بين دين و دولت مدتهاست آه عملی شده است. ف ديگر توجه آرداز طر
تفاوت در راهی است آه اين سه آشور برای روشن آردن تكليف دين در سياست و رسيدن به وضعيت مطلوبی آه حقوق افراد 

مشكل آمريكا از ابتدا پيدا آردن راه حل برای . اند  و غير معتقد را محفوظ بدارد، طی آرده)از هر مذهبی آه باشند(معتقد 
های پروتستانتيسم بوده است و از آنجا آه دولت  آميز پيروان مذاهب مختلف مسيحی و در درجٌه اول شاخه همزيستی مسالمت

 البته در. اين آشور با مذهب مسلطی طرف نبوده آه اآثريت مردم تابع آن باشند، آارش بيشتر صورت حكميت داشته است
 موضعگيری در برابر آل مذهبيان متعصب الزم بوده است و انجام هم شده، )مثل مورد تدريس نظريات داروين(بعضی موارد 

نياز آرده   آنرا تا حد زيادی از مقابلٌه مستقيم با نفوذ مذهب بی)نه طرف دعوا(ولی در جمع تثبيت دولت در مقام داور نهايی 
ز آليسای آاتوليك به قيمت جنگهای داخلی بسيار سختی انجام پذيرفت و در نهايت نه به در مورد انگلستان هم بريدن ا. است

اين امر پسروی دين از امور . جدايی دين و دولت بلكه به ايجاد آليسای رسمی آنگليكن انجاميد آه بنا بر تعريف تابع دولت است
  .ند قرن و به تدريج صورت پذيرفتدولتی را تابعی آرد از تحول دمكراتيك خود دولت انگلستان آه طی چ

 را يدك ميكشيد، پيرو اين مذهب »دختر ارشد آليسای آاتوليك«اآثريت غالب مردم اين آشور آه قرنها لقب . و اما مورد فرانسه
ن و  گام در راه قطع آردن رابطٌه دي1789سردمداران انقالب . هستند و ريشٌه آليسا در جامعٌه فرانسه هم قديم است و هم عميق

ها اين رابطه دوباره برقرار گشت و در عمل  دولت گذاشتند ولی پس از روی آار آمدن ناپلئون و بخصوص بازگشت بوربون
 طول آشيد تا باالخره فرانسويان توانستند مشكلی را )1905تا تصويب قانون مربوط به جدايی دين و دولت در (حدود صد سال 

اين آشمكش طوالنی آه طرفداران دخالت مذهب در سياست و . ده بودند بگشايندآه از انقالب به اين طرف در حلش آوشي
مخالفان آنرا در نبردی طوالنی درگير آرد، باعث گرديد تا موضع مخالفت با اختالط دين و دولت آه در اين آشور نام 

 بشود آه در اطراف و اآناف دنيا  گرفته است، قوامی بيايد آه در ديگر آشورهای اروپايی ندارد و سرمشق آنهايی»الئيسيته«
اين نكته را هم يادآوری بكنم آه ارزش آار فرانسويان به هيچوجه در اين نيست آه . با دخالت مذهب در سياست مبارزه ميكنند

چار  در اين است آه برای يافتن چارٌه آار بسيار بيش از ديگران د،اند اش آرده اند و به دنيا عرضه يكشبه راه درست را يافته
همين باعث شده تا از يك طرف مسئله را از ورای بحثهای فراوان و جدلهای عقيدتی آه در . اند مشكل و متقبل زحمت شده

ها و جستجوی راه  گيری ای طرح نمايند و از طرف ديگر به دليل تنوع موضع بينشان صورت گرفته، به صورت نسبتًا پالوده
اين . تر بشود م شده، تجربياتشان در اين زمينه فراوانتر و برای ديگران قابل استفادهحل قانونی مناسب آه در طول ساليان انجا

بار تاريخی سنگين است آه وجه عملی آلمٌه الئيسيته را اين اندازه برجسته آرده است و در عين حال سؤاستفاده از آن را مشكل 
 .نموده

 
  دو مذهب

تاريخی است و اين است آه الئيسيته در آشوری آاتوليك شكل گرفته است و طبعًا نكتٌه آخری هم هست آه تابع همين تجربيات 
برای ايرانيان آه مذهب شيعه در آشورشان اآثريت مطلق دارد روشی آه در مورد . سكوالريسم در آشورهای حوزٌه پروتستان

جود و عدم مرجع اعاليی است آه تفاوت اصلی آاتوليسيسم و پروتستانتيسم در و. تر است اول به آار بسته شده قابل استفاده
تمرآز اقتدار مذهبی در مذهب شيعه به تناسب تسنن بسيار زياد است و . رأيش در امور مربوط به مذهب قاطع و فاصل باشد

طرف شدن با مذهب مسلطی . تر است تا به پروتستانتيسم تشيع، بر خالف آنچه آه شهرت دارد، آًال بسيار به آاتوليسيسم شبيه
تر است تا طرف بودن با چندين و چند دسته و گروه مذهبی آه نه  ار ادارٌه امور آن نسبتًا متمرآز است، بسيار مشكلآه اختي

تری برای ممانعت از دخالت مذهب در شعب مختلف  به همين دليل الئيسيته آه روش قاطع. توان اتحاد دارند و نه امكان تمرآز
دولت آيندٌه ايران بايد خودش حد و حدود . اسب وضعيت ايران و ايرانيان استحيات انسان و بخصوص سياست است، بيشتر من

تقدس را تعيين آند و نميتواند اين آار را به اهل مذهب وابگذارد يا فرصت بدهد آه مذهبيان با هم آشمكش آنند تا سر آخر به 
شرط اوليٌه برقرار شدن عدالت در بين زدن دخالت تشيع و اسالم از ميدان سياست  پس. عنوان داور از هم جدايشان آند

وقتی اين آار صورت گرفت دولت خواهد توانست به ايفای نقش داور . های مذهبی گوناگون در ايران است ها و بستگی گرايش
  .اآتفا آند، نه قبل از آن
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  بحران

هم مرتبط ميسازد بحرانی است  استراتژی را هم از بابت نظری و هم عملی لوالوار با »تصرف« و »تبليغ«امری آه دو بخش 
البته اگر توان تبليغاتی و سازمانی ما . آه دير يا زود پيش خواهد آمد و به احتمال قوی ما در ايجادش ابتكار عمل نخواهيم داشت

آما . به حدی برسد آه بتوانيم اين فرصت را ايجاد آنيم بسيار خوب و از خوب هم بهتر خواهد بود ولی احتمال اين امر آم است
انتخاب جيمی آارتر به ( و انقالب اسالمی )چوب خوردن سيد قندی(اينكه فرصتهای مشابهی آه در ابتدای انقالب مشروطيت 

راه  های موجود نبود ولی به آنها فرصت داد تا حرآتی رابه  پديد آمد هيچكدام فرآوردٌه مخالفان نظام)رياست جمهور آمريكا
نكته در اينجاست آه . چنين فرصتی دير يا زود به ما نيز ارزانی خواهد شد. شان انجاميد بياندازند آه در نهايت به پيروزی

  .برداری از آن آماده بود موعد اين امر معلوم نيست ولی هر وقت فرارسيد ميبايد برای بهره
  

  توتاليتر بودن يعنی چه؟
می توتاليتر است بيشتر شكافت، به ماهيت آن بيشتر توجه حال آه به اينجا رسيديم بايد مسئلٌه نظام سياسی فعلی ايران را آه نظا

  .آرد و موقعيت آنرا از بابت مراحل تحولش روشن ساخت تا معلوم شود آه بروز بحران در آن چه معنايی دارد
را  بودن يك نظام به اين معناست آه سودای اختيار داشتن بر همه چيز و همه آس »گرا تام«اول از همه بايد توجه آرد آه 

در اين نظامها ايدئولوژی است آه بر . پيدا آردن چنين تسلطی غيرممكن است. دارد، نه اينكه عمًال موفق به اين آار شده است
. همه چيز حكم ميراند و همه چيز قرار است با تصويری آه اين مجموعٌه نظری از جهان و جامعه عرضه ميكند وفق بدهد

الزمٌه برآمدن از عهدٌه اين ادعا دانايی مطلق  پاسخ هر سؤال و چارٌه هر مشكل هستند وهای توتاليتر مدعی داشتن  ايدئولوژی
  .است آه از دسترس بشر خارج است

 ترسيم نمای جامعٌه آرمانی، نشان دادن راه رسيدن به آن، تأييد آوششی آه : در نظامهای توتاليتر ايدئولوژی چهار آارآرد دارد
روشن است آه هيچ ايدئولوژی . خواند ر نهايت توجيه اينكه چرا حاصل آار اصًال با برنامه نمیدر اين راه انجام ميپذيرد و د

توان دو .  به طور جدی و برای هميشه از عهدٌه اين چهار آار برنميايد،توتاليتر، حال چه ادعای علمی بودن داشته باشد و چه نه
شان قانع  حدی است آه ندارد، به تبع دو آار بعدی هم آه الزمه بیتای اول را ندارد چون به انجام رساندن آنها محتاج دانش 

آردن مردم به نهفته بودن چنين دانشی در دل ايدئولوژی است، به جايی نميرسد چون دروغ برای مدتی آارساز است نه برای 
  .هميشه

قق بخشيدن به طرح اجتماعی آن از هيچ های توتاليتر از آوشش برای تح بينيم آه مدافعان ايدئولوژی دانيم و می با اينهمه می
تر ميرود با مقاومت بيشتر جامعه مواجه ميگردد و باالخره دير يا زود  آوشش آنها هر چه پيش. آاری از جمله جنايت ابا ندارند

رد و يكی ، اين انقالبی آه هميشه تا نظام بر جاست ادامه دا»انقالب مدام«. به مرزی ميرسد آه فراتر رفتن از آن ممكن نيست
برای انطباق آامل جامعه با ايدئولوژی . عاقبت است انتها و بی از مضامين ثابت گفتارهای توتاليتر است، بيان همين آوشش بی

حد الزم است، قدرتی آه بتواند خداوار همه چيز را، چه انسان و چه جهانی آه او را احاطه آرده، مقهور خويش  توانايی بی
  .حد نزد مؤمنان به ايدئولوژی رتی در بين افراد انسان همانقدر محتمل است آه پيدايش دانايی بیپيدا شدن چنين قد. سازد

يكی ثبات ايدئولوژی و ديگری مهار شدن جامعه و باز هم روشن است . های توتاليتر مشروط است به دو امر حيات نظام
حد نيست و بنا بر اين  ليل آه ايدئولوژی بيان دانش بیاولی به اين د. االبد تحقق يافتنی نيست هيچكدام از اين دو شرط الی

منتها اين تغيير حدی . محض تظاهر به داشتن اين خاصيت و توجيه رفتار حكومتی آه در خدمت آن است، ناچار به تغيير است
ی تام و تمام و طبعًا همه اول و مهمتر از همه اينكه اين ايدئولوژی نميتواند از ادعای فراگير. دارد آه از آن نميتوان فراتر رفت

های توتاليتر در واآنش به ليبراليسم و ميدانی آه به آزادی ميدهد شكل گرفته  دوم اينكه چون ايئولوژی. چيز دانی عقب بنشيند
اين دو شرط به هم بسته است، اعتراف به خبر . است، در هيچ حال نميتواند از دشمنی با آن چشم بپوشد و با آن آشتی نمايد

نظامهای . های توتاليتر است نكتٌه آخر هم مسئلٌه تمايز از ديگر ايدئولوژی. تن از آينده پايٌه مجال دادن به آزادی استنداش
توتاليتر از بابت باليی آه به سر جامعه مياورند بسيار شبيه به هم عمل ميكنند ولی نميتوانند با هم آشتی و همكاری بكنند چون 

های اصلی تفكر  ها برخاسته از يكی از شاخص تفاوت اصلی اين ايدئولوژی. ختلفی انجام ميدهنداين آار را به دستاويزهای م
.  را نيز به دنبال خود ميكشد» هول انحطاط« آه در همه جا همزادش »انديشٌه ترقی« فكر سير خطی تاريخ و :مدرن است

مثل هم از آار دربيايد از يك بابت متفاوت است، از  توتاليتر وعده ميدهند هر قدر هم در عمل یها آرمانشهری آه ايدئولوژی
  .)مثل آمونيسم(ای تابناك   يا آينده)مثل نظام اسالمی(ای درخشان باشد  اين بابت آه قرار است مترادف بازگشت به گذشته

ا مدعی داشتن همٌه ت. های توتاليتر مرگ ناگهانی و آامل است و با پايان گرفتن ادعای فراگيری آنها فراميرسد مرگ ايدئولوژی
پاشند، فروتنی در  ها هستند مقام خود را حفظ ميكنند و همينكه پذيرفتند حتی برای يك سؤال هم پاسخ ندارند از هم می پاسخ

  .حد است و يا مرگ آارشان نيست، يا فرمانروايی بی
بر خود اين دستگاه معموًال از طرف پذيرد و چنگ انداختن   مهار آردن جامعه چنانكه بايد از ورای دستگاه دولت انجام می

تواند با دولت يكی شود و بايد هميشه از آن مجزا بماند و عالوه بر اين وظيفٌه  حزب واحدی انجام ميشود آه هيچگاه نمی
نكته در اينجاست آه پيروزی آامل نظام توتاليتر بر جامعه ممكن . عضوگيری طبقٌه حاآم و حفظ يكدستی آنرا نيز انجام دهد

مبارزٌه حكومت توتاليتر با حريفی آه هر . طلبد و گردآوردن چنين نيرويی محال است حد می ست چون اين آار نيروی بیني
قدر هم به آن ضربه بزند قادر به آشتنش نخواهد بود آشمكشی است پر پست و بلند آه پايان محتومش مرگ نظام توتاليتر است 
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 ندارد چون حكومت نه ميتواند بر حريف پيروز شود و نه قادر است از اين پيروزی اين نبرد نقطٌه تعادلی. و بازماندن جامعه
هر از چندی حكومت آه بايد نفس تازه آند ناچار به جامعه فرصت . ولی آش و قوس اين نبرد دائم است. ناممكن چشم بپوشد

 .ه را پس بگيردنفس آشيدن ميدهد و تا دوباره جانی گرفت به جان آن ميافتد تا امتيازات داده شد
 

  سه دورٌه حيات نظامهای توتاليتر
اول برقراری جامعٌه آرمانی، چه سوسياليسم باشد، چه همبود . های توتاليتر را ميتوان به سه بخش قسمت آرد حيات نظام
 آه با اين بخش.  و چه حكومت اهللا بر روی زمين)آه انصافًا اسمش هم در فارسی خيلی مضحك از آار درميايد(پاآنژادان 

حد اين مرز در همٌه موارد يكسان . شود رفت خشونت بسيار همراه است دير يا زود به مرزی ميرسد آه از آن فراتر نمی
به هر حال اين جامعٌه آرمانی هيچگاه با . نيست، از يك طرف تابع امكانات حكومت است و از طرف ديگر توان مقاومت جامعه

 شكاف بين اين دو را دروغپردازی ايدئولوژی پر ـميگردد چون چنين چيزی ممكن نيست آنچه ايدئولوژی ترسيم آرده منطبق ن
 که مرحلٌه دوم بعد از برپايی وضعيتی آه بيان قدرت دولت است و نام جامعٌه آرمانی ميگيرد نوبت حفظ آن فراميرسد. ميكند
نقش آن ديگر جا . ت به خرج داده ميشودجويی در امكانا تری ميگيرد و با صرفه خشونت در اين دوره شكل منضبط. است

يك بار آه تسلط . انداختن جامعه در قالب ايدئولوژی نيست، جلوگيری از خارج شدنش از اين قالب و حفظ اقتدار حكومت است
 بينی آرد، دوران توان از قبل پيش اين دوره آه طولش را نمی. بر جامعه برقرار شد ديگر حفظش فشار و قدرت آمتری ميطلبد

دوران سوم دوران انحطاط اين نظام است، دورانی آه قادر نيست انتظام حياتی خويش را . حيات عادی حكومت توتاليتر است
عبث بودن آوشش در راه . حفظ آند و جامعه را مهار نمايد، يا ارادٌه آافی ندارد يا نيروی آافی و در اغلب موارد هيچكدام را

مه آشكار ميشود، گردآوری امتيازات فردی آه هيچ ارتباطی با آرمانگرايی ايدئولوژيك ندارد ايجاد جامعٌه آرمانی به مرور بر ه
حد است، هر روز آمتر از روز  تر ميشود، احتياجات مادی دولت آه به دليل سودازدگی ايدئولوژيك بی فزونی ميگيرد و زننده
به حيات خويش ادامه ميدهد تا باالخره بحرانی ناگزير بر ولی با اينهمه رژيم به دليل دوری آه گرفته . قبل برآورده ميگردد

  .نشيند آنند ولی هيچكس به عزايش نمی همه در خاآسپاريش شرآت می. عمرش نقطٌه پايان بنهد
  

  وجوه تمايز نظام اسالمی از ديگر نظامهای توتاليتر
چه ارتجاعی و (رژيمهای توتاليتر . ا مذهب استاش ب اول چيزی آه مايٌه تمايز نظام اسالمی از همتايان توتاليتر اوست رابطه

 همه مذهب ستيز است چون جايی برای مذهب پيشبينی نكرده و باز نگذاشته است و در عوض فضايی را آه به )چه مترقی
 »ویاديان دني« توتاليتر، به قول ريمون آرون متفكر بزرگ فرانسوی، هایايدئولوژي. رسد به ايدئولوژی واگذار ميكند مذهب می

در نظام اسالمی ايدئولوژی از خود .  ميداند و ميكوشد رقيب خود را از ميدان به در آند»اديان اخروی«است آه خود را رقيب 
اين ابهام همانقدر آه به تقويت نظام اسالمی ياری ميرساند برای مذهب گران . مذهب برخاسته است و خود را با آن يكی ميشمرد

  .اند و از حكومت اسالمی منزجر ن فشار را متوجه افراد معتقدی ميكند آه به اسالم دلبستهتمام ميشود و طبعًا بيشتري
ايدئولوژی . های توتاليتر است در اينجا صورت اتكای به دانش الهی را ميگيرد آن ادعای دانايی مطلق آه خاص ايدئولوژی

قق اين خواست را موآول به اجرای قوانين اسالمی شمرد و تح اسالمگرا خود را بيان خواست و طبعًا دانش اليزال الهی می
به همين دليل است آه اين ايدئولوژی زبان حقوق را حرف ميزند نه زبان علم يا اسطوره . شان ميشمرد ميداند آه يكسره الهی

 نهايت برای اين بيان حقوقی به آن فرصت ميدهد تا خواستهای خويش را تحت لوای قانون به همه عرضه و تحميل آند و در. را
های مربوط به حرمت قانون و نهادهايی آه اجرای قانون را  توجيه حيات و رفتار خويش و به اجرا گذاشتن تصميماتش از گفتار

آميز خود  ای ارتباط ندارد، بهره ببرد و از اين طريق برای رفتار خشونت تضمين ميكند و هيچكدام به قوانين اسالم ذره
  . موجه جلوه بدهد»قانون«ا با سؤاستفاده از مفهوم مشروعيت آسب نمايد و آنر

تفاوت ديگر اين نظام با همتايان اروپايی خود در اين است آه حزب واحد ندارد، نه اينكه هيچوقت نداشته است، داشته و از 
حزب جمهوری اسالمی آه قرار بود اين نقش را بازی آند با آشته شدن سرانش و بخصوص بهشتی آه . دست داده

به اين . اش برميامد، از پا درآمد و ديگر جايگزينی پيدا نكرد دهندٌه واقعی آن بود و تنها آسی بود آه از عهدٌه اداره ازمانس
ترتيب نظام اسالمی آه از ابتدای پيدايش به ساختار روحانيت متكی بود مجال نيافت تا سازمان يكدستی متمايز از دستگاه دولت 

. طرح توتاليتر اسالمی را دچار مشكل آرد و اين حكومت را زودتر از همتايان خويش از نفس انداختاين امر اجرای . پيدا آند
  .اما در عين حال برای آن انعطافی به ارمغان آورد آه به دوام آوردنش در برابر حمالت مخالفان ياری رساند

دن با آن نميايد و هيچكدام از اجزای آن ايدئولوژی های تدريجی وگام به گام به آار طرف ش  راه حلها  همين تعدد جناحبه دليل
بخصوص آه اگر بخواهد چنين آند از طرف باقی . مادر را رها نخواهد آرد تا به مردم بپيوندد و راه دمكراسی را برگزيند

. حذف خواهد گشتها توان اينكه بر اتحاد باقی فائق بيايد ندارد، از صحنه  تكفير ايدئولوژيك خواهد شد و چون هيچكدام جناح
ها ميتوانست بر باقی غلبه آند ترديدی به دل راه نميداد تا اختيار آل  اين را هم به طور گذرا اضافه آنم آه اگر هرآدام اين جناح

همزيستی آنها از سر . نه محض راحت مردم آه محلی از اعراب ندارند، بل به دليل حرص قدرت. نظام را در دست بگيرد
 اساس قبول قواعد بازی دمكراتيك و به همين دليل هم هست آه نميتوان در اين همزيستی نطفٌه دمكراسی را ناچاری است نه بر

  .سراغ آرد و به اميد بارور شدنش نشست
 آه در دو دهٌه چهل و پنجاه بسياری را به دنبال خود آشيد و در نهايت ايران را به ورطٌه آنونی سوق داد »اسالم انقالبی«

اولی توسط خمينی انجام گرفت آه اجرای قوانين اسالمی را به .  بود، يكی عقيدتی و ديگری سازمانی»شجه«حاصل دو 
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شان برای درخواست اجرای اين قوانين بود  روحانيان محول ساخت و رابطٌه آنها را با دستگاه سلطنت آه مخاطب چند قرنه
جهش دوم سازمانی بود .  خارج آرد و به آن رنگ انقالبی زد»آار محافظه«وی با اين آار اسالمگرايی را از حالت . قطع آرد

و توسط مجاهدين خلق و با الهام از احزاب آمونيست انجام پذيرفت و به طرفداران اين ايدئولوژی فرصت داد تا سازمانی 
ع نشد و همين نكته در اينجاست آه اين دو جهش مكمل هم بود ولی در يك جا واق. فراخور طرح توتاليتر خود پيدا آنند

  .اسالمگرايی را از ابتدا دچار نوعی عدم تعادل و ضعف درونی آرد
نظام اسالمی در جمع هم از بابت ايدئولوژی و هم سازمان به مذهب و مذهبيان وابسته مانده و هيچگاه نتوانسته از اين دو 

و عدم تعادل ساختاری آن چه از بابت فكری و در اين نظام تسلط به قدرت مترادف تسلط به تقدس است . استقالل آافی پيدا آند
 در آن تفكيك نشده )عصمت( و اقتدار مذهبی )حاآميت(چه از بابت سازمانی و عملی از اين نكته برميخيزد آه آه اقتدار سياسی 

سياست، يعنی آنچه آه علت وجودی و شعار ايدئولوژيك و مايٌه مباهات آن است و عبارت است از يكی شمردن ديانت و . است
های توتاليتر چنين نقطٌه ضعفی  همٌه ايدئولوژی. تخم تنشی را در دل آن آاشته است آه باالخره به مرگش منجر خواهد شد

دارند، همگی بر پايٌه نگرشی يكجانبه و نامعقول به واقعيت استوارند و همگی ميخواهند شكلی را به واقعيت تحميل آنند آه با 
. ند، برای اين آار نيروی بسيار بسيج ميكنند ولی آخر به دليل آجتابی با واقعيت شكست ميخورندخوا منطق حيات اجتماعی نمی

ای آه بر آن بيشترين فشار را وارد ميكنند متفاوت است ولی هميشه از همانجاست آه بيشترين واآنش را از جانب جامعه  نقطه
  .گذاردبرميانگيزند، واآنشی آه در نهايت بر عمرشان نقطٌه پايان مي

  
  موقعيت فعلی نظام

خود و ايجاد جامعٌه آرمانی نداشت و در مقابل  ای برای به اجرا در آوردن طرح توتاليتر نظام اسالمی از ابتدا توان عمده
 و برافروخته  به ايرانآنچه فرصت آوبيدن اين جامعه را به وی ارزانی داشت حملٌه عراق. مقاومت جامعٌه ايران وامانده بود

اين بود آه به اسالمگرايان و رهبرشان فرصت داد تا به بهانٌه الزامات جنگ ملت ايران را زير هزار و . لٌه جنگ بودشدن شع
پايان جنگ در حكم پايان گرفتن ساختمان جامعٌه آرمانی بود . يك نوع فشار قرار دهند و طرح جامعٌه اسالمی خود را پيش ببرند

تظاهر . وی است و آوشش در راه حفاظت از سنگرهايی آه به رغم جامعه فتح شده استبينيم پسر و هر آنچه آه از آن پس می
به نرمش و وانهادن امتيازات آوچك يك راه حفظ قدرت است و تندی و پرخاش و آوشش برای بازستدن آنچه داده شده يك راه 

شان ممكن است و نه حتی   آرمانیاما همه و در رأس همه زعمای حكومت اسالمی ميدانند آه نه رسيدن به جامعٌه. ديگر
به عبارت ديگر . در افق جز سراشيب نيست و نهايت اين راه مرگ نظام است. اند بازگشت به قدرتی آه در زمان جنگ داشته

از جنگ به اين طرف نظام اسالمی مثل ديگر همتايانش با نوعی قبض و بسط قدرت به حيات خويش ادامه داده است ولی به 
در . بنيگی ايدئولوژيش زودتر از رمق افتاده و پا به دوران اضمحالل نهاده است  ساختار سازمانی متمرآز و بیدليل نداشتن

  .اين وضعيت بايد منتظر بروز بحرانی بود آه بر حياتش نقطٌه پايان بنهد و مردم را از عذاب وجودش خالص آند
  

  بحران از چه برميخيزد
بحران هنگامی بروز خواهد آرد .  روز حيات با جامعٌه ايران در آشمكش خواهد بودروشن است آه حكومت اسالمی تا آخرين

بايد در مقابل مقاومت يا مخالفت جامعه واآنش نشان دهد از عهدٌه آار برنيايد، چه  آه نظام در موردی آوچك يا بزرگ آه می
ن شكافی است آه مخالفت از آن فوران خواهد آرد اين آ. به دليل ضعف اراده و چه آمبود نيرو و به احتمال قوی هر دوی اينها

به هر حال بايد مردم را به اين . تر از جانب مردم صورت بگيرد بسيار است تر و وسيع و احتمال اينكه بيان آن هر چه سريع
رست و در اينجاست آه تبليغات د. آار تشويق آرد و از آن مهمتر جلوی اينكه حرآتشان تبديل به شورشی آور بشود گرفت

آار در مرحلٌه اول است . گيری آه در مرحلٌه اول استراتژی انجام گرفته است فرصت بروز نتايج خويش را خواهد يافت همه
  .هدف ماندن شورشی آه ميتواند تبديل به انقالب بشود، جلوگيری خواهد آرد نظم و بی آه از بی

های  از آشمكش بين جناح ديگری.  سياست و مذهب زاده ميشوديكی آنكه از اختالط. اين بحران ريشه در سه تنش خواهد داشت
اين . گيرد اولی از ناسازگاری اهداف غايی سياست و مذهب سرچشمه می. هيئت حاآمه و آخری از آشاآش بين دولت و جامعه
د آرامش در داخل سياست اول از همه در پی مهار آردن خشونت است، ايجا. تنش نه با مذاآره قابل رفع شدن است و نه با زور

اش رستگاری  مذهب به مرز و خشونت آاری ندارد، هدف غايی. مرزهای واحد سياسی و برقراری صلح در خارج از آنها
تا فرصت هست اشاره آنم آه . رفتن به دنبال دو هدف در آن واحد ممكن نيست و بروز تضاد بين آنها اجتناب ناپذير است. است

اطی به دمكراتيك بودن يا نبودن دو ميدان مذهب و سياست ندارد آه فرض آنيم به اين ترتيب حل اين آشتی ناپذيری اصًال ارتب
گيرنده باشند و در حوزٌه مذهب جميع مؤمنان و عالوه بر اين  حتی اگر در رشتٌه سياست جمهور شهروندان تصميم. شدنی است

 به صورت دمكراتيك انجام شود، باز هم بين تصميماتی آه مجموعٌه شهروندان و مؤمنان عينًا مطابق هم باشد و تصميمگيری هم
. همان افراد و از ورای آاربرد همان شيوه در بارٌه دو مسئلٌه اين اندازه دور از هم اتخاذ خواهند آرد، تضاد ايجاد خواهد شد

در صحنٌه تاريخ اين . ریواگذاشتن ديگ تنها راه حل اين تضاد هم برگزيدن يكی از دو منطقی است آه با هم درگير شده است
اين امر در حكم دوپاره شدن اقتدار . گيرد آه حكمش قاطع است و منطقش منطق قدرت انتخاب معموًال به نفع سياست انجام می

اين سرنوشت نظام اسالمی است و از همان . آند ايست آه هر آدام از اجزايش در جهتی خالف آن ديگری حرآت می دوگانه
درخواست الئيسيته روی اين نقطٌه ضعف فشار مياورد و از نظام اسالمی چيزی را  .يش نقش شده استبدو تولد بر پيشان

  .اش آند توند عرضه طلبد آه جز با مرگ نمی می
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های مختلف هيئت حاآمه همان است آه سالهاست، يعنی عمًال از ابتدای برپايی نظام اسالمی، شاهدش هستيم و  تنش بين جناح
های نابجايی  آنچه در اين زمينه مايٌه تأسف است موضعگيری. پايان جنگ به اين طرف تشديد هم شده استاز مرگ خمينی و 

است آه بين مردم ايران باب شده و دل بستن به اين خيال آه پيروزی يكی از طرفهای دعوا بر ديگری گرهی از آار فروبستٌه 
ها برای تقسيم قدرت بر اساس تنها خط تقسيم منطقی آن آه  ناحچنين خيالی باطل است چون هيچگاه اين ج. ملت خواهد گشود

هر آدام آنها همٌه قدرت را ميخواهد يا به عبارت ديگر سهم خود را از . آنند جدا آردن اقتدار سياسی از مذهبی است جدال نمی
دليل آه باالتر آمد اين قدرت به .  مذهبی ميطلبد، يعنی از تنها شكل قدرتی آه در جمهوری اسالمی موجود استـقدرت سياسی 

ای آه معلوم نيست بايد از آجا تتق بزند به تساوی بين همٌه مردم ايران هم تقسيم گردد،  اگر به يك جناح برسد و بر اثر معجزه
باز هم مشكالت فعلی ما حل نخواهد شد چون اعمال چنين قدرتی آه عناصر ناساز آن از هم تفكيك نشده است به داليلی آه 

های مختلف فقط  تنش بين جناح. تر ذآر شد موجد تنشهايی خواهد شد آه مهار آردنی نيست و در نهايت از هم خواهد پاشيدباال
در صورتی به حال ملت مفيد خواهد بود آه سربزنگاه باعث فلج حكومت بشود و نگذارد در مقابل خواستهای مردم واآنش 

 گذشته هيچ دعوای داخلی ديگری مشكالت ما را حل نخواهد آرد و در چارچوب از اين. نشان بدهد و از خشم آنها برهد، همين
  .استراتژی ما به حساب نخواهد آمد

تنش آخر هم بين دولت و ملت برقرار است و آنهم از روز اول برپايی نظام اسالمی پيدا شده و با مرگ اين نظام پايان خواهد 
هر چند . نا به خصلت توتاليتر اين نظام جايی نيست آه نتوان سراغش را گرفتگسترٌه اين تنش آخر بسيار زياد است و ب. گرفت

روشن است آه در برخی نقاط شدت بيشتر دارد، در نقاطی آه فشار ايدئولوژيك دولت بيشتر است، مثل مواردی آه به رفتار 
به اين موارد آشنا و پر سر و صدا ختم البته نبايد تصور آرد آه تنشها فقط . مردم در مالء عام مربوط ميشود و از اين قبيل

ای دارد آه به  نكته در اينجاست آه اين تنش برنده و بازنده. در حكومتهای توتاليتر ميدان بروز تنش بسيار وسيع است. ميگردد
  .اش باالخره آار نظام اسالمی را يكسره خواهد آرد آار استراتژی ما ميايد و نتيجه

اولی . رحلٌه بعدی استراتژی را برای ما فراهم خواهد آورد اين سه تنش نقش بازی خواهد آرددر بحرانی آه فرصت گذار به م
ترين است و ارتباطی به بود و نبود آن دو ديگر ندارد و مهار شدنی هم نيست و از طبيعت اين رژيم برميخيزد و با سقوط  عميق

مال تؤامان حاآميت و عصمت ممكن نيست و آگاهی به ورشكستگی معنوی حكومت از اين برميخيزد آه اع. آن حل خواهد شد
ها اسباب فلج حكومت خواهد شد و آاربرد نيرو عليه مخالفان را  تنش بين جناح. اين حقيقت مترادف شكست آرمان خمينی است

  .تنش آخر هم نيرو را برای ضربه زدن بسيج ميكند و آمر نظام اسالمی را خواهد شكست. مختل خواهد آرد
ال نفس پيدا شدن بحران تعيين آننده نيست و به خودی خود آار را يكسره نميكند، بايد از آن به درستی استفاده آرد و به هر ح

به اين امر هم بايد توجه داشت آه سرعت پيدايش بحران و از هم پاشيدن . ای را آه بايد بدهد آنرا درست پروراند تا نتيجه
به همين دليل فرصتی آه برای تعيين . ن بسيار بيشتر مورد حكومت شاه خواهد بودحكومت اسالمی به دليل خصلت توتاليتر آ

نظام آيندٌه حكومت ايران به مخالفان اسالمگرايی داده خواهد شد بسيار آوتاه خواهد بود و بايد از آن به درستی و با سرعت 
رانی پيدا شود و باز مجالی دست بدهد تا بلكه بتوان استفاده آرد وگرنه بايد باز هم چند دهه منتهز چنين فرصتی ماند تا باز بح

بايد همه را به اهميت اين مرحله آه هيچ ارتباطی با طول زمانی آن ندارد، آگاه آرد و . در ايران دمكراسی برقرار آرد
 فرصت را  بخواهند با نوعی آودتا)چه ايرانی و چه خارجی(گوشزدشان آرد آه طی اين مدت آوتاه است آه ممكن است برخی 

  .از دست مردم بربايند
طی اين بحران احتمال اينكه آشمكش بين خود اسالمگرايان بيش از هر جنبٌه ديگر آار خود را بنماياند آم نيست ولی نبايد 

آن منطق عميقی آه به سرعت از ورای . فريفتٌه اين ظاهر پر جنجال شد و تصور آرد آه آار به همين حد محدود خواهد ماند
ار خود را خواهد نماياند، بر جريان امور مسلط خواهد شد و معنای حرآت و نتيجٌه آار را روشن خواهد آرد، منطق ظاهر آ

طی بحران بايد به اين منطق توجه . ها تمام شود جدال چهار خانوادٌه سياسی ايران است، جدالی آه اين بار بايد به نفع دمكرات
آرد و به آن جهت مطلوب را داد و با پافشاری و قاطعيت تمام به طرفی بايد بردش آافی داشت، راه را برای توسعٌه آن باز 

نبايد به داوها و گفتارهای سطحی آه در ابتدای آار . چون هيچ جبر تاريخی حاصل اين تحول را پيشاپيش معين نكرده است
  .غافل شدهميشه فراوان است و فضا را شلوغ ميكند، خيره ماند و از نظر آردن به اصل قضيه 

خاصيت اصلی اين بحران آارساز فلج حكومت است در نشان دادن واآنش مناسب و فراهم آوردن فرصت برای مخالفان تا 
نفس تزلزل حكومت اسالمی در . بتوانند بر حمالت خود بيافزايند و در نهايت اختيار دستگاه دولت را از اسالمگرايان بگيرند

يست و تا به حال بسيار پيش آمده است، نكته در استفاده از آن است و در پيش بردنش با ای ن نشان دادن واآنش امر بيسابقه
تشديد بحران چون حكومت از زمانی به بعد اصًال و اساسًا از نشان دادن واآنش عاجز خواهد شد و ديگر از اين مرحله به بعد 

 .آار يكسره شودهر چه نيرو از طرف ملت بسيج شدنی باشد بايد به ميدان گسيل آرد تا 
اين بحران ميتواند مبدأ حرآتی شود آه نظام اسالمی را ساقط خواهد آرد ولی هيچ جبر تاريخی نيست آه چنين امری را 

ساز  آار تبليغ زمينه. ثمر خواهد ماند و به جايی نخواهد رسيد اگر از اين فرصت درست استفاده نشود آار بی. تضمين نمايد
تر خواهد آرد و بخش بعدی  تر انجام شده باشد آار را آسان تر و عميق  و هر چه بهتر و وسيعاستفاده از اين فرصت است

اهميت و ارزش آن در همين . تر خواهد ساخت خشونت تر و آم آميز بگيرد، آوتاه مبارزه را آه ممكن است صورت خشونت
  .ردتر فراهم بياو تر و نرم است آه ميتواند اسباب پيروزی را به صورت مطمئن
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  تصرف
انداز شده در مرحلٌه اول نقد شود، با بحران شروع خواهد شد و بايد با پيروزی  اين مرحله آه بايد طی آن تمامی امتيازات پس

  .طرفداران دمكراسی ختم گردد
با مراجعه شكلی آه ميتوان از همين حاال و . طی اين مرحله رقابت برای تعيين نظام سياسی شديدترين شكل را پيدا خواهد آرد

بندی چهار خانوادٌه سياسی ايران  در اين نبرد برای چندمين بار به طور روشن شاهد جبهه. به تاريخ معاصر ايران، ترسيم نمود
ها  به اين صورت آه سه تای آنها آه دستشان از قدرت آوتاه است عليه آنی آه صاحب قدرت است آه اسالمی. خواهيم بود

  .از قدرت ساقطش آنند و اگر درست عمل آنند در اين آار موفق هم خواهند شدباشند، متحد خواهند شد تا 
نيروی اين هر چهار در اين رودررويی بسيج خواهد شد و همانطور آه اشاره شد از اين بازی يك گروه پيروز بيرون خواهد 

ه مزبور با وجود فضايی آه از سقوط احتمال اين پيروزی بسيار زياد است و گرو. های ليبرال باشد آمد آه بايد گروه دمكرات
اتحاد شوروی به اين سو ايجاد شده است و ليبراليسم را به صورت ايدئولوژی مسلط درآورده، در بهترين موقعيت برای بردن 

 البته بايد توجه داشت آه اين جزر و مد ايدئولوژيك.  مانند انقالب مشروطيت و بر عكس انقالب اسالمیـداو بازی قرار دارد 
هاست تا به وجه عملياتی آن و به هر حال هر قدر هم اين آمك چشمگير باشد  در درجٌه اول آمك به وجه تبليغاتی آار ليبرال

ساز مستلزم درست عمل آردن نيروهای ليبرال و قابليت  پيروزی در اين نبرد سرنوشت. قادر به تضمين پيروزی نيست
ج برسد و بتواند نيروی هر چه بيشتری را به ميدان بفرستد و بر داو اصلی بازی و عملياتی آنهاست آه در اين مرحله بايد به او

در اين مرحله نيرو هر چه باشد آم است فقط بايد . بايد همٌه نيرو را به ميدان گسيل نمود. نه شعارهای انحرافی متمرآزش سازد
 .ترتيب آرايش آنرا درست معين آرد تا آاربردش نتيجه بدهد

 
   وسيع مردماهميت شرآت

هايی را  گروه. شرآت وسيع مردم هم به آار ساقط آردن حكومت اسالمی ميايد و هم به پيشی گرفتن از ديگر رقبای قدرتگيری
به . هم آه طالب سقوط رژيم و جايگزين آردنش با نظامی غيردمكراتيك هستند بايد به حساب آورد و به فكر پس زدنشان بود

ممكن است . ری از مردم به احتمال بسيار قوی از همه جهت به نفع نيروهای ليبرال خواهد بودميدان آمدن شمار هر چه بيشت
نظامی دارند بخواهند با استفاده از اين امكانات دست به نوعی آودتا بزنند ولی تفوق  هايی آه سنت سازماندهی شبه گروه

افت اين آار بياندازدشان و در صورت لزوم شعارهای ليبرال و بخصوص به حرآت درآوردن وسيع مردم ميتواند از صر
  .مهارشان سازد
. های عملياتی تحول بسيار مهمی در حيات آنها و در آارآيی استراتژی براندازی خواهد بود های تبليغاتی به سلول تبديل سلول

ر اين است آه عمل آردن هر طبعًا تصميم برای اين تغيير تصميم بسيار مهمی است آه بايد با دقت بسيار گرفته شود ولی نكته د
ها در شرايطی انجام خواهد گرفت آه قابليت واآنش رژيم به واسطٌه بروز بحران محدود خواهد بود و به  تر سلول چه عيان

  . البته بدون اينكه به صفر برسدـعبارت ديگر خطری آه افراد فعال با آن مواجه خواهند شد به تدريج آاهش خواهد يافت 
اين مبارزه شرآت خواهند آرد و در نهايت به پيروزی راه حل ليبرال مدد خواهند رساند، همه ليبرال نخواهند افرادی آه در 

در تمامی تحوالت عمدٌه تاريخ سياسی ايران، از جمله دو انقالب بزرگ آن، . سابقه است و نه عيبی دارد اين امر نه بی. بود
اند همگی صاحب يك مشرب فكری و سياسی  های وسيع شرآت آرده قرار بر اين بوده است و آسانی آه در اين حرآت

توان همٌه مردم ايران را ارشاد آرد تا ليبرال و آمادٌه آار بشوند و بعد حرآت را راه  تواند باشد، نمی جز اين هم نمی .اند نبوده
آه آنهايی آه خود دمكرات نيستند و نكته در اين است . اگر چنين چيزی ممكن بود بسيار خوب بود ولی متأسفانه نيست. انداخت

به اين دليل بسيار ساده آه اين رژيم . اند، از اين معامله ضرری نخواهند ديد به هر دليل در جهت برقراری دمكراسی بسيج شده
ی ای محكم و در اآثر موارد آاف دهد و اين خود انگيزه حتی آسانی را آه با آن مخالف هستند تحت تعقيب و آزار قرار نمی

های ديگر سياسی را از صحنه حذف خواهد آرد   برقراری دمكراسی نظام:نكتٌه اصلی در اين است. برای طرفداری از آن است
  .ولی طرفداران آنها را نه، در صورتی آه رقبايش اين هر دو آار را ميكنند

  
  گرفتن اختيار دستگاه دولت

. های نظامی و انتظامی نيز ميشود  گرفتن اختيار آن شامل دستگاههدف بخش عملياتی آار تسلط به دستگاه دولت است، در دست
 از آن ـ مطلقًا به هيچ قيمت ـبايست دچار ترديد گشت و نبايد به هيچ قيمت  در مورد تعريف و تعيين اين هدف به هيچوجه نمی

ار طرفداران دمكراسی قرار دستگاه دولت اسباب اصلی شكل دادن به حيات اجتماعی است و طبعًا بايد در اختي. منحرف شد
در برقراری دمكراسی افراد بسياری شرآت خواهند داشت آه اساسًا از خانوادٌه . بگيرد تا آزادی مردم ايران را تضمين آند

ليبرال نيستند و بسياری از اعضای دستگاه دولت هم آه ممكن است به هر دليل نسبت به نظام اسالمی التزام ايدئولوژيك داشته 
 در فتح دستگاهی آه هم اآنون در چارچوبش به رژيم موجود خدمت ميكنند، شرآت خواهند جست و پرچم پيروزی مردم باشند،

بايست به  نه فقط نمی. بينی است و هم مطلوب است اين امر هم طبيعی است، هم قابل پيش. را بر فراز آن برخواهند افراشت
ها همينطور به ثمر ميرسد و مرحلٌه آخر  انقالب.  حاال برای قبول آن آماده شدبايد از همين هيچوجه با آن مخالفت نمود بلكه می

وقتی نظام سياسی عوض شد مردم . اند ه همٌه آنها مرحلٌه همرأيی و همزبانی آسانی است آه تا روز قبل از آن با هم دشمن بود
بايد به ياد داشت آه .  جديدی با هم زندگی ميكنندها هستند آه تا روز قبل بودند، فقط به شيوٌه يك مملكت عوض نميشوند، همان
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هايشان به شرط قبول شرطهای اساسی اين نظام آه اولين آنها احتراز از آاربرد  دمكراسی يعنی قبول همٌه مردم با تمامی تفاوت
  .خشونت برای تحميل خواست خود به ديگران است

  
  نگارش قانون اساسی جديد

يعنی با رفراندم .  از تعيين رسمی نظام سياسی مملكت آه بايد به رأی مردمی صورت بگيردبخش نهايی استراتژی عبارت است
طبعًا صورت رسمی اين امر نگارش قانون اساسی جديدی خواهد بود آه صورت . و يا از طريق مجلس مؤسسان ويا با هر دو

 .روزآمد شده و تكميل گشتٌه قانون اساسی مشروطيت باشد
 

  امر حقوقی يا سياسی
مناسبت نخواهد بود  ها به آار ميرود بی ها و گفتگو با اينكه عبارت قانون اساسی برای همٌه ما آشناست و بسيار هم در بحث
اول و مهمتر از همه اينكه مفهوم اخير منطقًا بر قانون . اگر چند نكته را در بارٌه رابطٌه آن با مفهوم نظام سياسی روشن سازيم

قانون اساسی يك نظام سياسی معين را . ای سياسی است نون در عين داشتن شكل حقوقی اساسًا پديدهاساسی مقدم است و اين قا
به همين دليل هر قانون اساسی . سازد از طريق ايجاد يك رشته نهادها و قواعد در قالب يك واحد سياسی مشخص برقرار می

مفهومی يك نظام سياسی معين از يك طرف و شكل و  است آه حاصل سازش ايجاد آردن بين الزامات »دوگانگی«دچار نوعی 
تواند صرفًا شامل شمارش انتزاعی خصايص  هيچ قانون اساسی نمی. امكانات موجود يك آشور مشخص از طرف ديگر است
 آه به عنوان مثال بر همه روشن است. توان با چنين آلياتی اداره آرد يك نظام سياسی باشد به اين دليل آه هيچ آشوری را نمی

… انتخابات منظم از لوازم دمكراسی است ولی اين را آه فواصل انتخابات آدام است، چه نوع اآثريتی در آن مرجع است و
هنر نگارش قانون اساسی در درجٌه اول هنر . توان از تئوری استخراج آرد و بايد به تناسب شرايط تاريخی معينش نمود نمی

تغيير و . دن متنی آه بتواند عليرغم تغيير و تحول ناگزير شرايط تاريخی بر جا بماندآشتی دادن اين دو است و در فراهم آور
  .های مناسب تفسير است آه امكان اين امر را فراهم مياورد انطباق قانون اساسی بايد در همه حال تضمين شود و و اين مكانيسم

اصًال اگر چنين امری ممكن (اهنگ بودن اجزايش وحدت قانون اساسی نه از محتوای خود آن، يعنی از جامع و آامل و هم
خيزد و نه طبعًا از آن واقعيت تاريخی شلوغ و پرتضادی آه قرار است توسط اين قانون منتظم گردد، بلكه از مفهوم  برمی) باشد

انون مفهوم نظام به همين دليل مهمترين مرجع برای ارزيابی و نيز تفسير ق. اين قانون از آن منتج ميگردد آن نظام سياسی آه
تفسير قانون اساسی هم مانند نگارشش امری سياسی است . گيرد و نه اين جزء و آن جزئش سياسی است آه آليت آنرا در بر می

  .نه حقوقی
حرمت . مخالفت با قانون اساسی و تغيير آل آن مشمول رسيدگی هيچ مرجع و دادرسی هيچ دادگاه و مجازات هيچ مقامی نيست

تعيين نظام سياسی مملكت هم آه از طريق .  قانون در درجٌه اول پذيرفتن آن نظام سياسی است آه تجويز ميكندنهادن به اين
های مختلف به   بين طرفداران گزينه»قضاوت«آند امری نيست آه با  پذيرد و رسميت پيدا می نگارش قانون اساسی تحقق می

سيس هر مرجع قضاوت مستلزم وجود نهادهای سياسی است آه خشونت هيچ مرجعی قادر به اين آار نيست چون تأ. انجام برسد
از آنجا آه تأسيس واحد سياسی و مهار خشونت بنا بر . های قضايی سوق بدهد را مهار سازد و حل اختالفات را به طرف راه

يگر رقابت بر سر تعريف بر تأسيس نهادهای قضايی مقدم است تعيين خود نظام سياسی با داوری ممكن نيست و به عبارت د
آنچه امكان برقراری يك نظام سياسی را فراهم مياورد همين پشتوانٌه قدرت است، يعنی فائق . تعيين آن داوری جز قدرت ندارد

آنچه هم هر نظام برقرار را حفظ ميكند باز همين قدرتی است آه پشتوانٌه آن . ها آمدن طرفدارانش بر خواستاران ديگر نظام
بهره باشد پا از عالم نظر و محدودٌه آاغذ بيرون نخواهد  ترين قانون اساسی اگر از پشتيبانی قدرت بی ناسببهترين و م. است

. ضمانت اجرای قانون اساسی پذيرش آن نظام سياسی است آه تجويز آرده و بسيج نيرو برای جلوگيری از تغيير آن. گذاشت
  . را پر بكندهيچ مرجع قانونی داخلی و خارجی قادر نيست جای اين دو

  
  چرا بايد از اساس قانون نوی نوشت

بازگشت به قانون اساسی مشروطيت آه ممكن است در نظر برخی جذاب يا مطلوب جلوه آند، مشكالتی را آه خود آن قانون 
 و موقعيت مشكالتی آه اهم آنها روشن نبودن تكليف قوٌه مجريه. اساسی از بدو تدوين با آن درگير بود دوباره زنده خواهد آرد

طبعًا مسئلٌه تغييرات نامشروعی هم آه نظام آريامهری در دو نوبت در آن قانون ايجاد . متزلزل دولت در برابر مجلس است
طبعًا امر سلطنت هم آه اصوًال موجبی برای طرح دوبارٌه آن، … آرده مطرح خواهد گشت، به عالوٌه مسائل مربوط به اسالم و

  . مشكل خواهد شدموجديست، خود بخود در ميان خواهد آمد و آنهم در سطح قانون اساسی ن
برخی ممكن است به اين خيال بيافتند آه همين قانون اساسی جمهوری اسالمی را با قدری جرح و تعديل حفظ آنند ولی اين آار 

 آن يكی از اصل و اساس اين قانون بسيار بيش از قانون قبلی محتاج تغيير خواهد بود و از همه مهمتر اگر. هم بيفايده است
داستان تضاد بين . ليبرال بود و فقط نقاط ضعفی داشت، اين يكی از بن ضدليبرال است و آل معماريش عيب بنيادی دارد

مفهوم جمهوری در اين .  آه مدتی است علم شده، آن معنايی را آه برخی به آن نسبت ميدهند ندارد»اسالم« و »جمهوری«
همه شاهد بوديم آه در هنگام رفراندم خمينی با چه . ام سلطنتی قبلی را دارد نه برقراری دمكراسی راقانون فقط معنای نفی نظ

پسند  شدتی صفت دمكراتيك را از جمهوری اسالمی حذف آرد، نه به اين دليل آه با جمهوری حشو قبيح ميشد و به طبع نازك
نمای آلی اين قانون به سدی ميماند آه در برابر ارادٌه . مباينت داشتاو گران ميامد، بل از اين جهت آه اصًال با قوانين اسالمی 
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آوشش در تصحيح اين قانون آردن حتمًا آمتر از نوشتن قانون اساسی جديد وقت نخواهد گرفت ولی اين تنها . مردم بسته باشند
دٌه ايران و نظام فعلی اسالمی حفظ اشكال از تداومی برخواهد خاست آه به اين ترتيب بين نظام سياسی آين. اشكال آار نيست

خواهد شد و دمكراسی آينده را به يكی از فاسدترين نظامهای سياسی آه دنيا به خود ديده است مرتبط خواهد آرد، ارتباطی آه 
نگارش قانون اساسی نوين نمادی است از گشودن عصری نو در تاريخ ايران و به هيچ روی . جز ضرر نميتواند داشته باشد

قانون اساسی جديد بايد ضامن عدالت سياسی باشد و برای اين آار بايد از عدالت . ايد از تأآيد بر اين تغيير اساسی غافل شدنميب
 .مذهبی ببرد

 
  از تاآتيك به استراتژی

يكی از نقاط ضعف اساسی مبارزه با حكومت اسالمی در اين بوده است آه مبارزان اآثر اوقات از حد فكر و عمل تاآتيكی 
تاآتيك فقط در چارچوب استراتژی . اند به طور مؤثر عليه اين رژيم اقدام نمايند اند و به همين دليل هيچگاه نتوانسته فراتر نرفته

است آه ميتواند آارساز باشد، داشتن اولی و نداشتن دومی بهترين ضامن شكست است چون از ابتدا امتيازی به حريف واگذار 
آگاه بودن به اهميت استراتژی و ارتقای نبرد به اين سطح به اعلی درجه مهم است و . دنی نيستميكند آه حين نبرد جبران ش

  .حال آه آنرا از نظر گذرانديم ميبايست در نهايت ارتباطش با تاآتيك را هم روشن آنيم
 اقتدار خويش قائل نظام اسالمی از بابت استراتژيك در موضع تهاجمی است چون بنا به خصلت توتاليتر خود حدی بر توسعٌه

بينی  نشينی و ثبات در آن پيش عقب. نيست، هرچه بگيرد آمش است و جز در مقام تعرض نميتواند به حيات خود ادامه بدهد
نشده است و جايی ندارد، يا بر همه چيز تسلط خواهد يافت و يا شكست آامل خواهد خورد و از آنجا آه اولی ممكن نيست 

نميخواهد آنچه را آه به دست آورده . ديگر اينكه اين حكومت از بابت تاآتيكی در موضع دفاع است. عاقبتش همان دومی است
اش، قادر به تعرض تاآتيكی وسيعی از آن نوع آه در ابتدای انقالب  است از دست بدهد و عليرغم تهاجمی بودن استراتژی

اگر گاه آارش در اين زمينه صورت تعرض .  نيستصورت داد تا جامعٌه ايران را با ايدئولوژی اسالمگرا منطبق سازد،
های معمول   چيزی است از قماش قبض و بسطـدنباله  ميگيرد، حتی اگر از بابت خبری چشمگير باشد، استثناست و بی

  .های توتاليتر نظام
تاآتيك دفاعی آن نوعی . دارد در مقابل، اين حكومت همانقدر آه از بابت استراتژيك انعطاف ناپذير است از بابت تاآتيكی نرمش

همانطور آه باالتر هم اشاره شد حكومت اسالمی به پيشواز مخالفت . خاصيت ارتجاعی دارد آه آار مهاجمان را مشكل ميكند
ميرود، آنرا منحرف ميسازد و گفتار مخالف را ضميمٌه گفتار خويش ميكند تا به اين ترتيب مخالفتهای موضعی را در خود 

  .بار و اثرشان را باطل سازدتحليل ببرد و اعت
آنها داو را امری قلمداد ميكنند آه بايد .  است»تقديس داو«روش اصلی و ثابت اسالمگرايان، چه در حمله و چه در دفاع، روش 

 روشن شود و به اين ترتيب است آه از حريفان خود سلب )آه عين ايدئولوژی خود ميشمارند(تكليفش با ارجاع به مذهب 
قبول اينكه در . پذيرفتن مدعايشان مترادف شكست آامل است و به هيچ قيمت نميبايست به اين آار تن در داد. نندصالحيت ميك

اش،  نهايت بايد مذهب تكليف همه چيز را روشن آند و اينكه هر چيزی را آه ما طالبش هستيم ميتوان و بايد به صورت اسالمی
ت آورد، در حكم دست شستن از داو بازی و زانو زدن در برابر استراتژی با اجازٌه علمای اسالم و در همين نظام به دس

  .خواه و تاآتيك انعطاف پذير حريف است تماميت
در مقابل آنها ما بايد هم از بابت استراتژيكی و هم تاآتيكی در موضع تهاجم قرار بگيريم تا بتوانيم داو بازی را آه تعيين نظام 

تهاجمی آه صرفًا در حد تاآتيك بماند همين خواهد بود آه تا به حال بوده است و عاقبت آن . يمسياسی ايران است به دست بياور
برای ارتقای تهاجم به سطح استراتژيك بايد مرآز ثقل نظام را آه تنها هدف استراتژيك اليق . ايم هم جز اين نخواهد بود آه ديده

وقتی اين تحول صورت .  تمامی قدرت منحصرًا متوجه آن سازيماين نام است آماج حمله قرار دهيم و تمامی ضربات را با
 .گرفت طبعًا حمالت تاآتيكی ما هم ميتواند با تبعيت از استراتژی شكل درست پيدا آند و آارساز شود

كه اين اعتبار شمردن مطلق تقدس و اصرار بر اين يكی بی. اين آار دو راه دارد.  است و بايد آنرا آوبيد»تقدس«مرآز ثقل نظام 
در . اعتبار شمردن نسبی آن و آوتاه آردن دستش از هر آنچه آه به مذهب مربوط نيست ديگر بی. معنی است مقوله اصًال بی

 پايٌه نظام اسالمی بر اختالط دو اقتدار سياسی و مذهبی است، بر توسعه يافتن مقولٌه تقدس :اينجا بايد به نكتٌه مهمی دقت داشت
از طرف ديگر داو مبارزٌه ما . ان معنا نيست آه منطق حيات آن مذهبی است، اين منطق سياسی استبه سياست منتها اين بد

راندن تقدس آوبيدن اختالط آن با سياست  به اين دو دليل نقطٌه اساسی در پس. تعيين نظام سياسی است نه فرضًا رفرم مذهبی
 .است

وضعی با حكومت اسالمی آه همه روزه در گوشه و آنار آشور در مورد هر اختالف م. ای دارد اين امر صورت بسيار ساده
يكی بری شمردن داو آنها از تقدس و .  بايد دو آار بكنيم)...مسئلٌه چادر، آزادی معاشرت، فعاليت فرهنگی و(شاهدش هستيم 

 اين داو نيز هست، اين آار طبعًا مستلزم سلب تقدس از. ديگری جايگزين آردنشان با داو اصلی آه تعيين نظام سياسی است
بايد برای همه روشن آرد آه تنها چارٌه اين مشكالت فراوان و پراآنده برقرار شدن نظامی . يعنی خواستار شدن الئيسيته

در اين مرحله تاآتيك به قدری . دمكراتيك، ليبرال و الئيك در ايران است و تا اين آار نشود گرهی از آاری گشوده نخواهد شد
  .الشعاع آن قرار ميگيرد يك ميشود آه به آلی تحتبه استراتژی نزد

دفاع انعطاف پذير حكومت فعلی به . تر آرد ميتوان به آمك دو مثال موقعيت عملياتی نظام اسالمی و مخالفان آنرا قدری روشن
راز ميشد و جنگاوری سواران پارتی شبيه است آه به دشمن فرصت نفوذ ميدادند و موقعی آه خطوط ارتباطيش زياده از حد د
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نوع حملٌه استراتژيك ما به رودررويی دو ابرقدرت آمريكا . سربازانش از نفس ميافتادند به او حمله ميبردند و از پايش ميانداختند
در چنين . و شوروی در دوران جنگ سرد شبيه است آه هرآدام آنها در معرض حملٌه وسيع موشكهای اتمی حريف قرار داشت

ای واحد به مرآز ثقل حريف  اآتيك از استراتژی خيلی آسان نبود چون تكليف آار در يك مرحله آه حملهای تفكيك آردن ت حمله
پيروزی ما نيز در مقابل . ای نبود و يك ضرب بود پيروزی فرضی مرحله.  باشد روشن ميشد)سيلوهای اتمی و مراآز صنعتی(

فشرده و نزديك به هم خواهد بود و تحققش مترادف نابود مراحلش بسيار . نظام اسالمی آمابيش اين صورت را خواهد داشت
دو ابرقدرت به يكسان به . فقط يك تفاوت عمده در آار است. آردن مرآز ثقل دشمن يعنی ختم آردن دخالت تقدس در سياست

م ولی او در عوض ما به مرآز ثقل حريف دسترسی داري. مرآز ثقل يكديگر دسترسی داشتند و همين از حمله بازشان ميداشت
  .رس ماست قادر به مقابله به مثل نيست، ديوی است آه شيشٌه عمرش در سنگ

وقتی مبارزٌه خودمان را به سطح استراتژيك ارتقأ داديم خواهيم توانست نقطٌه قوت خود را با نقطٌه ضعف حريف دربياندازيم و 
رفتن به سطح استراتژی .  در آن دست باال را داردماندن در سطح تاآتيك يعنی ماندن در ميدانی آه حكومت. پشتش را بشكنيم

ای آه ميبايد آرد تا تنها پيروزی  بايد تمامی نيرو را متوجه آن نقطه. يعنی گام نهادن به ميدانی آه در آن برتری قاطع داريم
 و گردی هم از اين حكومت مثل ديگر همتايان توتاليتر خود به يكباره از پا درخواهد آمد. ممكن و معقول نصيب ما شود
  .ای سنگرها نخواهد بود، فتح يكسرٌه پايتخت خواهد بود پيروزی ما فتح مرحله. فروريختنش برنخواهد خاست
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  بخش چهارم
  سازماندهی

  
تا اينجا شكل استراتژی ما روشن . همانطور آه طرح استراتژی تابع هدف است، گزينش نوع سازمان هم تابع استراتژی است

زماندهی هم بايد طوری صورت بپذيرد آه در درجٌه اول از عهدٌه تبليغ در شرايط فعلی بربيايد و در عين طبعًا سا. شده است
انتخاب سازماندهی امری نيست آه فارغ از شرايط . حال بتواند به موقع تحول پيدا آند و در مراحل بعدی مبارزه آارساز باشد

دو است و اصًال ارتباطی به تقليد اين و آن نمونٌه موفق يا ناموفق آه به معين تاريخی و هدف مبارزه انجام بپذيرد، تابع اين 
 و چشم و »آرتيست بازی«در اين زمينه جايی برای . گيرند، ندارد داليلی غير از آارآيی عملياتی مورد توجه برخی قرار می

 .همچشمی نيست
 

  نوع سازمان
ای را بين دو متغير انتخاب آرد آه در جهت عكس  ارت بهتر بهينهدر انتخاب شيوٌه سازماندهی بايد نقطٌه مناسب يا به عب

طبعًا همگی طالب آارآيی هر چه بيشتر سازمان هستيم تا بتوانيم هر چه زودتر . پذيری  آارآيی و آسيب:يكديگر حرآت ميكند
رژيم و عوامل نفوذی آن هر مردم ايران را از شر نظام اسالمی خالص آنيم و از طرف ديگر هم مايليم اين سازمان در مقابل 

  .مسئله اين است آه اين هر دو را نميتوان همزمان به حداآثر رساند. چه آسيب ناپذيرتر باشد
اولی رد . واری است آه دارای سلسله مراتب ثابت و تقسيم آار تفصيلی و منظم است آارآمدترين نوع سازماندهی دستگاه هرم

اما مشكل در اين است آه اين نوع . ومی آارآيی اجزای سازمان را افزايش ميدهدو بدل شدن اطالعات را آسان ميسازد و د
دليل اصلی اين امر ميزان باالی تبادل اطالعات در بين اجزای آن . پذيرترين نيز هست سازمان در برابر ضربات بيرونی آسيب

شان ميسازد و در صورت مختل شدن   هم متكیاست آه ردگيری را آسان ميسازد و ديگر ارتباط انداموار آنها با يكديگر آه به
توان در موقعيت فعلی اين شيوٌه سازماندهی  به اين دو دليل نمی.  و اختالل آلی ميانجامد»نقص عضو«آار يك جزء به نوعی 

  .را انتخاب آرد
ای  ه است شكل خوشههای چريكی قرار گرفت شكل ديگر سازمانی آه به نوعی جايگزين اولی است و بسيار مورد استفادٌه گروه

ماند اما تقسيم آار بسيار ضعيف ميشود و در بعضی موارد به  ها و سلسله مراتب بر جا می در اين حالت ارتباط سلول. است
روشن است آه در اين حالت از هم . آلی از بين ميرود تا از بين رفتن يك يا چند سلول آار تمامی سازمان را مختل نسازد

گردد چون رفتن از هر سلول آشف شده به ديگری محتاج زمان است و   نيروهای امنيتی مشكل میپاشاندن سازمان توسط
های چريكی فراوانی اين  اگر گروه. رسيدن به رأس سازمان بسيار مشكل است و مستلزم عمليات وسيع و صرف وقت بسيار

ها وظايف آمابيش مشابهی بر عهده  ر است چون سلولاند به دليل احتياج بسيار آمشان به تقسيم آا شيوٌه سازماندهی را برگزيده
شان نيز به  های تيمی معرف حضور همه هست، ميزان آارآيی داستان خانه. دارند و هر آدام به مقدار زيادی خودآفا هستند

  .همچنين
. رتباطی داشته باشندهای مجزاست آه نقدًا هيچ لزومی هم ندارد تا با هم ا برای هدفی آه ما داريم بهترين روش تشكيل سلول

اندازٌه هر سلول بايد به تناسب دو متغير تعيين شود، يكی جلب نظر نكردن آه معيار امنيتی است و ديگر گرد آوردن افراد آافی 
احتمال اينكه تعداد اعضای آن بتوانند از سه آمتر و از ده بيشتر باشند بسيار آم است . برای بحث و عمل آه معيار آارآيی است

آنچه سلول عملياتی را از دورٌه هفتگی و جلسٌه دوستانه آه . به هر حال تشخيص اين امر با خود اعضای سلول استولی 
 .بسياری مايل به آنها هستند، مجزا ميسازد انضباط آاری است، يعنی توجه به ساعت و برنامه آه اساسی است و تعيين آننده

 
  اه روش آار سلول

ب، بحث در بارٌه لزوم جدايی قدرت مذهبی از قدرت سياسی و روان شدن گفتار مربوط به الئيسيته بايد آار را با گردآوری مطل
بايد . طبعًا اين مطالب را بايد از مراجع مختلف فراهم آورد، به بحث گذاشت و از آنها خوراك تبليغاتی فراهم آورد. شروع آرد

سواد باشند روشن آرد آه تنها راه حل منطقی خالصی از حكومت برای مردم ايران از هر طبقه و دسته و با هر سطح دانش و 
اسالمی رفتن به سوی الئيسيته است و برقراری آن شرط الزم بر پا شدن دمكراسی ليبرال است آه ايرانيان يك قرن است به 

تا اين آار نشود تكليف اگر الئيسيته بر قرار نشود هيچگاه تكليف قوانين شرعی به درستی روشن نخواهد گشت و .دنبالش هستند
 نيست »روحانيت«زا شده است  اين نكته بسيار مهم است آه آنچه برای ايرانيان مشكل. روحانيت هم معلوم نخواهد گشت

بايد در درجٌه اول تكليف مذهب را روشن آرد، وقتی اين آار شد مسئلٌه .  است و فكر حل مسئله با روحانيت بيجاست»مذهب«
  .اين را هم بايد روشن آرد آه الئيسيته يعنی برقراری و ضمانت آزادی مذهبی. اولی حل خواهد شدروحانيت هم به طريق 

حسن . ای را معين آرد تا بتوان آار را به شكل منظم و با مقداری آينده نگری پيش برد برای تبليغ جدی بايد اهداف مرحله
ها  اصًال الزم نيست همٌه سلول.  امكان ارزيابی آنرا فراهم مياوردريزی در اين است آه هم بازده آار را باال ميبرد و هم برنامه

ای فراخور امكانات، ارتباطات و فرصتهايی آه برايشان فراهم ميشود طرح نمايند و  هر آدام بايد برنامه. برنامٌه مشابه بريزند
برنامه مثل زراعت ديم است آه ثمر  آار بی. دولی بايد همه برنامه بريزند و با جديت برنامه را دنبال آنن. در اجرای آن بكوشند

تبليغ بايد در همٌه فرصتهای مناسب، در محيط درس و آار و تفريح مداومًا انجام . دادنش تابع همه چيز هست جز خواست زارع
  .فكر الئيسيته و آارسازی آنرا بايد در همه جا و نزد همه آس رواج داد. بگيرد، از محافل دوستانه تا مسجد
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اولين . بايد هر دوی آنها را رفع آرد. شبهه آه حكومت به آنها دامن ميزند باعث ترديد مردم در قبول شعار الئيسيته ميشوددو 
ترين ضامن آزادی مذهبی   محكمـ درست بر عكس ـالئيسيته . آنها تصور ضديت الئيسيته است با مذهب آه از بن نادرست است

. خالت آند و مذهبی را بر باقی مرجح بشمارد آزادی مذهبی همگان را سلب مينمايددر جايی آه دولت در امر مذهب د. است
البته تكليف آنهايی آه تابع مذهب رسمی نيستند روشن است و حاجت به بحث و اثبات ندارد ولی اين سؤال برای برخی پيش 

چار ميگردند تا به شكل معين و محدودی از از بين ميرود چون آنها نا. ميايد آه چرا آزادی پيروان مذهب مسلط از دست ميرود
درست است آه ايرانيان غيرمسلمان از اين آزادی محروم . مثال بارز اين امر ايران امروز است. اين مذهب گردن بگذارند

 از اند ولی مسلمانان چطور؟ روشن است آه سنيان هم از اين آزادی بهره ندارند ولی شيعيان چرا؟ در نهايت اين گروه هم شده
يعنی به اسالمی سياسی آه . آزادی مذهبی محروم است چون اعضايش ناچارند به تفسير معينی از اين مذهب گردن بگذارند

اين . آامًال مطابق با منافع گروه حاآم باشد و خالصه اينكه تحت لوای اسالم از حكومت موجود حرف شنوی آامل داشته باشند
  . مقدس شمردن اطاعت از حكام و آفر شمردن سرپيچی از حكم آنها:بیاست نهايت اختالط رياست سياسی و مذه

الئيسيته مذهب ستيز نيست فقط روش قاطعی است برای آوتاه آردن دست مذهب از چيزهايی آه بر آنها حقی ندارد و در رأس 
مدعی جايگزينی مذهب الئيسيته نه خود . مكتبی ميتواند مذهب ستيز باشد آه برای مذهب جانشينی عرضه آند. همه سياست

های مذهب فضايی مناسب و آزاد برای رشد سالم  است و نه جايگزينی برای آن پيشنهاد ميكند بلكه با ختم آردن درازدستی
ای را آه در جامعه به فعاليتهای مذهبی اختصاص دارد تابع  شعب مختلف حيات انسان فراهم مياورد و در عين حال حوزه

معين آردن حوزٌه . ند؛ نه ميگذارد آسی تحت لوای مذهب زور بگويد نه آسی به اين دليل زور بشنودقانون و صحنٌه آزادی ميك
فعاليت دين در حقيقت آمك به پااليش آن از اموری است آه اصًال ارتباطی با تقدس ندارد و زدن اين رنگ بدانها فقط اسباب 

ود اگر در فرهنگی آه قرنهاست دوری جستن دين از امور جای حيرت خواهد ب. سؤاستفادٌه گروهی معين را فراهم مياورد
های سالمت آن شمرده است، الئيسيته به اين دليل آه مبلغ و مجری قاطع اين  دنيوی و آلوده نشدنش به دنيا را يكی از شاخص

در اين اختالط نابجا البته اهل مذهب بيشتر نگران آلوده شدن دين هستند ولی بايد توجه داشت آه . آار است مردود شمرده شود
دنيا هم به همان اندازه آلوده ميشود آه دين و آسانی آه توجهشان بيشتر معطوف به دنياست، يعنی اآثريت غالب مردم، به همان 

  .اندازٌه آنهايی آه دلبستٌه دين هستند از حق شكايت برخوردارند
اين امر . بندوباری مينامند خالق و رواج يافتن آنچه آه بیو اما شبهٌه دوم آه عبارت است از ترس از لطمه زدن الئيسيته به ا

برخی افراد مذهب را اصوًال مترادف اخالق ميگيرند و خاصيت اصلی . هم تابعی است از همان شبهٌه مذهب ستيزی الئيسيته
آنرا سست آنندٌه مذهب را رواج و حفظ اخالق در جامعه ميشمرند و چون به خطا تصور ميكنند الئيسيته يعنی مذهب ستيزی، 

بعضی تا آنجا پيش ميروند آه نه فقط اعتقاد مذهبی به طور عام بلكه پيروی از مذهب خود را . پايٌه اخالق به حساب مياورند
اين تصورات همانقدر آه . مترادف تبعيت از اصول اخالقی ميشمرند و باقی مردم دنيا را از اين حوزه بيرون به حساب مياورند

اخالق اساسًا با مذهب ارتباط ندارد و بخشی است از حيات انسان آه گفتار مذهبی از ديرباز بر . ت هم هسترايج است نادرس
 از اخالق نيز آوتاه ميكند و بر )چنانكه از سياست(الئيسيته دست مذهب را . آن چنگ انداخته است و به آن رنگ تقدس زده

  .آند بلكه با اين آار پايٌه اخالق را تحكيم مينمايد، ببينيم چرا ا سست نمیخالف آنچه آه برخی ادعا ميكنند نه فقط اخالق مردم ر
 وجدان فردی، فشار اجتماعی و آخر از همه ترس از :به ترتيب اهميت. پيروی از اصول اخالق بر سه انگيزه استوار است

تكيٌه الئيسيته در درجٌه اول به ترين عامل و  سهم اصلی مذهب در ترويج اخالق همين آخری است يعنی ضعيف. عقوبت اخروی
اول از همه بگويم آه اگر دو عامل اول از بين برود از آخری آار . ترين ضامن رفتار اخالقی وجدان فردی است يعنی قوی

عالوه بر اين، تكيٌه يكجانبه بر اين عامل آخر آن دو ديگر را از پايه سست ميكند و به جای تربيت وجدان . چندانی ساخته نيست
ردی و اهميت بخشيدن به حفظ آبروی اجتماعی، مردم را از مجازاتی ميترساند آه دير و دور است و ميشود بر سرش با اهل ف

بد نكردن از ترس خدا شايستٌه آدمی نيست آه وجدان دارد و هر آس هول آخرت . مذهب و از ورای آنها با خدا، هزار چانه زد
  .خالق زده استرا جايگزين وجدان بكند تيشه به ريشٌه ا

اوضاع فعلی جامعٌه ايران به بهترين شكل نشان ميدهد آه تقويت يك جانبٌه عنصر مذهب چگونه اسباب سستی اخالق را فراهم 
هر آس در ايران هنوز مذهب را پايٌه اصلی اخالق ميشمرد آافی است نگاهی به رفتار خود روحانيان بياندازد تا ببيند . مياورد

همين اوهام مربوط به مترادف بودن مذهب و اخالق بود آه بسياری از ايرانيان را آه از فساد . چه قماش استارتباط اين دو از 
 او آشاند و باعث شد تا در عمل همت و زحمت »حكومت اسالمی«دستگاه آريامهری به جان آمده بودند به دنبال خمينی و شعار 

از آن روز نظام . ن نظامی شود آه ايران معاصر به خود ديده استهايشان منتهی به روی آار آوردن فاسدتري و فداآاری
اسالمی هم آه مثل هر حكومت فاسد، برای دوام آوردن محتاج جامعٌه فاسد است جامعٌه ايران را روز به روزبيشتر به سوی 

  .فساد سوق داده است
و پرپيامدترين انتخابی است آه مردم يك آشور ترين  اين را نيز بايد برای همگان روشن ساخت آه انتخاب نظام سياسی اساسی

در حيات جمعی و فردی خويش انجام ميدهند و تأثير اين گزينش آه همه را در بر ميگيرد بر زندگانی فردی تك تك آنهايی آه 
 و آسيب پدران ما آه در قرن نوزدهم ميخواستند آشور خويش را از عقب ماندگی. عضو اين جمع هستند اثری تعيين آننده دارد

های بزرگ آن روزگار نجات دهند اول به فكر اخذ فنون و علوم فرنگ بودند تا ضعف نظامی خويش را  پذيری در برابر قدرت
تر با تمدن غربی به سرعت دريافتند آه امتياز بزرگ و بنيادی مغرب  اما با آشنايی بيشتر و عميق. به اين ترتيب جبران سازند
اند و به اين  ر علوم و فنون نوين نيست، در شيوٌه نوی است آه مردمانش برای زندگی جمعی يافتهزمين بر ايران آن روزگار د
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ترتيب بود آه فكر برقراری همان شيوٌه حيات يا به عبارت ديگر همان نظام سياسی آه دمكراسی ليبرال باشد در بينشان نضج 
  .گرفت و منجر به انقالب بزرگ مشروطيت شد

مان را سامان ميدهد و در درجٌه اول تابع نظام  رد آه حيات فردی همٌه ما تابع نظمی است آه حيات جمعیبايد همه را آگاه آ
نبايد تصور آرد آه ميتوان دور . مشكالت حيات فردی ما تا در نظام سياسی مناسب زندگی نكنيم حل شدنی نخواهد بود. سياسی

طوط اساسی سرنوشتی آه قدرت سياسی برای همه رقم زده است، حوزٌه خصوصی حيات خويش ديوار آشيد و در پناه آن از خ
 است و بسيار درست هم هست آه چنين باشد اما تكليف آزادی فردی در سطح جمعی »آزادی فردی«همه جا بحث از . آزاد ماند

 مينامند و از آنچه را آه برخی آزادی فردی. است آه روشن ميشود، در آن سطح آه حقوق اعضای واحد سياسی تعيين ميگردد
معتكف شدن در گوشٌه بيابان و دست از حيات . آزادی سياسی منتزعش ميكنند در حقيقت آزادی از دنياست نه آزادی در دنيا

اجتماعی و طبعًا تمامی حقوق اجتماعی خويش شستن تقريبًا هميشه ممكن است، به هيچ حكومتی گران نميايد و اصًال حاجت به 
گر آسی چنين سودايی نداشته باشد بد نيست آه مختصری هم به آار دنيا توجه آند و اگر مثل هر بشر ولی ا. مبارزه هم ندارد

  .دارای عزت نفس خواستار آزادی است بايد در رأس تمام امور به امر سياست بپردازد
های جزئی را نيز تحقق  نبرد برای آزادی بايد آزادی آلی و سياسی را هدف بگيرد تا معنای درست پيدا آند و بتواند آزادی

. ای شروع آرد آه آزادی بيشتر مورد تهديد و فشار قرار گرفته است منتها پيشروی به سوی اين هدف را بايد از نقطه. بخشد
در اين آار آزاديخواهان چه بخواهند و چه نه . نبرد بر سر آزادی آار دلبخواهی نيست آه بتوان طی آن به هر ترتيب عمل آرد

تا اين اندازه آه بايد آن آزادی را بيشتر بطلبند آه وی بيشتر مورد تهديد قرار داده است و بر سر . ی تابع حريف هستندا تا اندازه
از آنجا آه آزادی ايرانيان از موضع مذهب سلب شده است بايد به اين جبهه حمله برد و . سلب آن بيشتر پافشاری ميكند

  .سيته استآارآمدترين حمله آوشش برای برقراری الئي
بايد برای همه روشن آرد آه مدرن آردن اسالم آه اين همه در بارٌه آن صحبت ميشود در تقليد دمكراسی نيست آه اصًال آار 

اگر اين آار توسط . مذهب نيست، در تعيين حد و حدود اقتدار مذهبی است و قدم اول اين آار متمايز آردن آن از اقتدار سياسی
وقتی آه آار از آن سو . بود آار به اينجا نميكشيد آه چنين حكومت مفتضحی در ايران روی آار بيايداهل مذهب انجام گرفته 

الئيسيته يعنی همين محدود آردن حد و حدود مذهب، . انجام نشده بايد از طرف مرجع سياسی و به دست مردم انجام شود
اعتبار شمردن مطلق مذهب و رفتن به جنگ  جه در حكم بیاين به هيچو. پذيرفتن ادعاهای معقول آن و طرد ادعاهای نامعقولش

الئيسيته نه مذهب است و نه مدعی جا و مقام . آسی به جنگ مذهب ميرود آه بخواهد برايش جايگزينی عرضه آند. آن نيست
 .مذهب تا بخواهد با راندن آن جايش را بگيرد

 
  امكانات مالی مبارزه

. گردد اين سؤال نيز عنوان ميشود آه پس مخارج آار از آجا تأمين خواهد شدطبعًا وقتی بحث مبارزٌه مردمی مطرح مي
  .بخصوص آه همٌه ما آگاهيم آه مبارزه خرج دارد و نميتوان با دست خالی آار را پيش برد

.  ميشودای آرد به اين صحبتهايی آه گاه و بيگاه در بارٌه آمك ستدن از منابع خارجی مطرح اينجا هم بايد اول از همه اشاره
اول اينكه اين دول در پی تأمين منافع خويش هستند . آنهايی آه چشمشان به دست دولتهای خارجی است به دو مسئله توجه ندارند

دوم اينكه ارقامی آه صحبت از هزينه شدنشان . گذاری است نه انفاق اگر پولی در اين راه صرف آنند سرمايه. نه منافع ايرانيان
چند ده ميليون دالر پولی نيست آه با آن . كومت اسالمی ميشود اصوًال از فرط پايين بودن مضحك استدر راه ساقط آردن ح

دولت آمريكا طی جنگ . بتوان يك حكومت توتاليتر را ساقط آرد، تازه اصًال اگر اين نوع حكومت را بتوان با پول ساقط آرد
از اينها . ای به دست نياورد توتاليتر آمونيستی آرد و نتيجههای  سرد صدها برابر اين پولها را صرف متزلزل آردن حكومت

يكی آودتا و ديگری جنگ داخلی آه هر دو و بخصوص . گذشته چنين پولهايی در دو روش تغيير حكومت ميتواند ثمر بدهد
  .پول خارجی در انقالب آنقدر آارساز نيست. دومی حاجت به منابع مالی قابل توجه دارد

در اين حالت طبيعی است آه . ای بچرخد منابع مالی قابل توجه و تغذيٌه دائم از آنها دارد آه با افراد حرفهسازمانی حاجت به 
ولی نوع . بايد زندگی اين افراد تأمين بشود تا بتوانند به آار در سازمان ادامه بدهند و اين پول هم بايد از منبعی تأمين بگردد

ای آار آند تا الزم باشد برايش  رفته شده است اصًال قرار نيست با افراد حرفهسازمانی آه در استراتژی حاضر در نظر گ
، بر خالف آنچه آه تحت تأثير تعاليم »ای های حرفه انقالبی«اين را هم اضافه بكنم آه . پيشاپيش منبع تغذيٌه مالی تأمين شود

نوع قدرتگيری لنينی مطلقًا . و ادعايشان بيشتر استلنينی رايج شده به هيچوجه آارآمدترين انقالبيان نيستند، فقط سر و صدا 
متكی به خواست اآثريت مردم نيست، برعكس عبارت است از چنگ انداختن اقليتی مجهز بر ابزار قدرت در آن مرحله از 

قالب و اصًال نوع سازمان لنينی بيشتر به درد آودتا ميخورد تا ان. انقالب آه آشمكش بر سر تصاحب دستگاه دولت درميگيرد
 گرفته تا به امروز شعارهای بلشويكی در 1917آارآرد اصليش هم جز اين نبوده است وگرنه در هيچ مملكتی از خود روسيٌه 

ها انعكاس پيروزی تبليغاتشان در بين مردم آشور يا منبعث  بين مردم رواج عام پيدا نكرده است تا بگوييم قدرتگيری آمونيست
  .از خواست آنها بوده است

 استراتژی حاضر تبليغات آه مرحلٌه اول آار ماست در اصل بايد در ايران و در بين ايرانيان انجام بگيرد و نقدًا حاجت به در
در مرحلٌه دوم و عملياتی . رسانٌه برونمرزی، به غير از اينترنت آه خوشبختانه مخارج نگاهداری آن بسيار آم است، ندارد

بايد به صراحت گفت آه تأمين مادی اين بخش از مبارزه هم بر .  آار افزوده خواهد شداستراتژی است آه بر احتياجات مالی
مردم ايران همانطور آه مخارج انقالب بزرگ مشروطيت، نهضت ملی و انقالب اسالمی را تأمين . عهدٌه خود ايرانيان است
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های بزرگ  هزينٌه اين حرآت. خواهند نمودنمودند، مخارج انقالبی را هم آه منجر به سقوط نظام اسالمی خواهد شد تأمين 
نظر  آور بود و اصًال ربطی به اين ارقام چند ميليون دالری آه چشم برخی اشخاص تنگ اجتماعی به معنای دقيق آلمه سرسام

ين طبيعی است هم. را ميگيرد، نداشت ولی پرداختشان برای ملتی آه اراده آرده بود به آزادی دست پيدا آند، اهميتی نداشت
چون . مردم هر بار آه الزم باشد به همين ترتيب و مثل هر ملت سربلندی مخارج آزاديخواهی خويش را بر عهده خواهند گرفت

خواستن خير مردم بيگانه با ساختار . توان از ديگران چشم داشت تا برای آزادی بيگانه پول خرج آنند بدون شك آگاهند آه نمی
پولی آه به آسانی از منابع بيگانه گردآوری گردد معموًال به آسانی و نابجا هم خرج ميشود . دو آارآرد دولت هيچ مناسبت ندار

  .و اصوًال به اصطالح عوام برآت ندارد
ثمر بكنند يا به دست آسی بدهند آه به  بينند پول صرف امور بی نكته در اين است آه ايرانيان هم مثل مردم دگر ملل دليل نمی

ولی وقتی قانع شدند آه آار ثمر ميدهد و به آسی آه مدعی انجام آن است اعتماد پيدا آردند، از صرف مال . وی اطمينانی نيست
اين اطمينان و اعتماد هم حين مبارزه پيدا و در . اند و در آينده هم خواهند آرد تا به حال چنين آرده. و حتی جان مضايقه ندارند

  .توان آنرا از آسی چشم داشت مه نمیمقد حساب و بی طول آن تقويت خواهد شد و بی
ای هيچ تمرآزی نميتوان به آن داد و  نكتٌه ديگر گردآوری و هزينه آردن پول است آه با در نظر گرفتن نوع تشكيالت هسته

مرحلٌه اول و اصلی آار آه تبليغات است و شخصی و فردی انجام ميگيرد اصًال چندان محتاج به پول . همين هم بهتر است
بر .  محتاج فكر است و جرأت و پشتكار؛ اينهاست آه در مبارزه عامل تعيين آننده است و پيروزی را در پی مياوردنيست،

در مراحل بعدی استراتژی هم آه ممكن است احتياج به . خالف جنگ و آودتا، پول هميشه در انقالب عامل جنبی و فرعی است
اشخاصی آه بخواهند به پيشرفت آار مدد . از بايد آار در محل انجام بگيردپشتيبانی مالی مداوم و نسبتًا سنگين پيدا شود ب

الزم نيست پول در محلی . های سازمانی و در حوزٌه آشنايی خود به مبارزان مدد برسانند برسانند بايد بدون گذشتن از پيچ و خم
هر چه . د آه محتاج هزينه آردن پول استگردآوری بايد توسط همان واحدی انجام بگير. متمرآز بشود تا از آنجا پخش گردد

  .تر به محل گردآوريش خرج شود بيشتر مايٌه اطمينان و اعتماد پرداخت آنندگان خواهد شد پول نزديك
يكی ديگر از افكار رايجی آه گاه مزاحم در نظر آوردن طرح درست برای گردآوری آمك مالی ميشود مورد آخوندهاست آه 

مسئله اين . اند لی و گاه تنها چهرٌه اجتماعی آه ميتواند مرجع واريز آمكهای مالی باشد، قلمداد شدههميشه به عنوان چهرٌه اص
اند و طبعًا هر گاه حرآتی اجتماعی به راه افتاده آه   هميشه باجٌه باز داشته»وجوهات«است آه روحانيان شيعه به دليل گرفتن 

 بسياری از مردم به سائقٌه رفتاری آه متعارف فرض ميشده و طبعًا با اند، آخوندها هم به داليل مختلف در آن شرآت جسته
اند در راه  اعتقاد به اينكه روحانيان از نظر اخالقی افراد درستی هستند و ميتوان به آنها اعتماد داشت، پولی را آه ميخواسته

روه اخير هميشه ميتوانسته دريافت پول به به عالوه گ. اند تا توسط آنها هزينه شود نهضت خرج آنند به دست آخوندها رسانده
داليل سياسی را به راحتی آتمان آند و به حساب پرداخت وجوه شرعی منظور دارد و به عبارت ديگر از ديد مخالفان اين 

 اين امكانات البته آمتر برای افراد و نهادهای غيرمذهبی وجود داشته است ولی روشن است آه در. ها پنهانشان بدارد حرآت
مورد مبارزه با نظام اسالمی بايد از هر گونه نزديكی با روحانيان و درخواست آمك برای دريافت و نگاهداری پول از سوی 

 بودن آن از ابتدا و به اين ترتيب نابجا مورد »الئيك«آنان احتراز نمود تا نه ظن مذهبی بودن به حرآت مردمی برود و نه اصًال 
  .شك قرار بگيرد

  
  امآار امروز 

مرحلٌه فعلی مبارزه در حقيقت و بر خالف آنچه به نظر برخی افراد پرنيرو و گاه ماجراجو ميايد، مرحلٌه اصلی نبرد برای 
بحران سقوط نظام . به عبارت ديگر بخش اساسی مبارزه برای تعيين آيندٌه ايران امروز در جريان است. تصاحب داو نبرد است

ست و آشمكشی آه پس از اين بحران و برای تعيين نظام سياسی آيندٌه ايران در خواهد اسالمی آه خواه و ناخواه در پيش ا
هر آس آه امروز در مبارزه برای تعيين آيندٌه ايران پيروز . گرفت در مقايسه با آشمكشی آه امروز جريان دارد ثانوی است

در مقابل آسی آه . حتمال قوی برنده خواهد بودبشود در مبارزٌه بعد از بحران بيشترين بخت پيروزی را خواهد داشت و به ا
مثال بارز اين امر مورد جبهٌه ملی است آه . آار مبارزه را به آن روز موآول سازد حتمًا از همين امروز شكست خورده است

 از نشينی فكری و عملی از صحنٌه سياست بهای ناآگاهی به داو مبارزه و عقب اين شكست.  از خمينی شكست خورد1357در 
  . به بعد بود آه پرداختش به فردای سقوط نظام آريامهری موآول شده بود و سر موعد هم واريز شد1342

طی مرحلٌه . آنچه آه ما بايد امروز ببريم و در فردای سقوط نظام اسالمی دريافت آنيم برتری در تعيين نظام سياسی ايران است
گير آردن فكر دمكراسی ليبرال  آار امروز ما همه.  و نه سلسله مراتب پيچيدهاول مبارزه نه حاجت به تقسيم آار پيشرفته داريم

آار . و الئيك است و به همان داليلی آه در بخش مربوط به شعار مبارزه توضيح داده شد مسئلٌه الئيسيته در اين ميان تقدم دارد
ه از چپ و راست به ما عرضه ميشود و در اصلی امروز ما همين رواج دادن فكر الئيسيته است به رغم هر شعار ديگری آ

  .مقايسه با آن حكم شعار انحرافی را دارد
اند ارضاء نميكند ولی در عوض ثمربخش   ناميده»شور انقالبی«آن ترتيب سازماندهی آه مناسب آار ماست آنچه را آه برخی 

آار . ی انجام ميشود نه انبساط خاطراست و رضايت خاطر اصلی هم بايد از اين امر حاصل گردد چون مبارزه محض پيروز
اين مرحلٌه آار به حرآتی شبيه است آه در سالهای آخر قرن نوزدهم در ايران ايجاد گرديد و افكار . مبارزه آار تفريح نيست

در مدرن را در درجٌه اول در بين نخبگان سياسی و اجتماعی ايران و سپس در بين طبقٌه متوسط آم وسعت آن روزگار پراآند و 
اگر انقالب مشروطيت به رغم پراآندگی . نهايت به انقالب مشروطيت و پا گرفتن مدرنيزاسيون سياسی در ايران انجاميد
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ظاهری افرادی آه در آن شرآت جسته بودند و تنوع و گاه در هم ريختگی افكاری آه در جريان آن عنوان ميگشت در جهت 
 قانون اساسی برای ايران آورد، به اين دليل بود آه فكر دمكراسی ليبرال ثابت و روشنی حرآت آرد و ارمغانی چون مجلس و

های قبل از انقالب چنان در ايران رواج يافته بود و به فكر اصلی مخالفان نظام استبدادی تبديل گشته بود آه به محض  طی سال
ه سرعت خط حرآت جنبش مشروطه بروز بحرانی آوچك ولی مناسب بهره برداری سياسی آه چوب خوردن تجار قند بود، ب

خواهی را پيش پای مردمانی آه در پی نجات مملكت بودند، ترسيم آرد و نه تنها ديگران را وادار ساخت تا نسبت به اين محور 
  .اساسی تعيين موضع آنند بلكه در نهايت توان مقابله با اين حرآت مردمی را از آنان سلب نمود

حتی . ترين نمونٌه سازماندهی مردمی منجر به انقالب در تاريخ ايران است  درخشانهنوز آه هنوز است جنبش مشروطيت
انقالب اسالمی هم آه در نهايت با حرآتی مشابه به نتيجه رسيد از بابت تسلط نسبی اسالمگرايان بر فضای فكری جامعه با 

 )البته از چپ و راست(ويت طلب وضد ليبرال انقالب مشروطيت قابل مقايسه نبود و پيروزيش را همانقدر مديون رواج افكار ه
در صورتيكه . بود آه مرهون داشتن نامزد جدی برای رهبری انقالب و از همه مهمتر دروغ گفتن در باب ماهيت نظام اسالمی

ر گرفتن در انقالب مشروطيت فكر ليبرال چنان غالب بود آه نه فقط نبود رهبری واحد ليبرال را جبران آرد بلكه حتی وزنٌه قرا
روشن است آه هيچ جا نه دروغی بود و نه . چند آخوند را در صف رهبران جبران ساخت و نگذاشت جنبش به راه خطا برود

  .حاجتی به دروغ
سازماندهی پيچيده و برنامه ريزی برای حرآتهای ضربتی و انقالبهای فوری و از اين قبيل حتمًا جلب نظر تماشاچيان فيلمهای 

د اما به آار ساقط آردن نظام اسالمی نميايد آما اينكه ظرف سه دهٌه گذشته آاری از آسانی آه مروج اين قبيل پرهيجان را ميكن
چون اين نكته هر چه تكرار شود باز هم آم است باز هم (در مرحلٌه اول از آار آه تبليغی است و . ها بودند برنيامده است برنامه

رد و باخت هم هست، بهترين نوع سازماندهی آن است آه از عهدٌه اين يك آار آه  مرحلٌه اساسی و اصلی ب)تكرار ميكنم آه
  .ترويج يك فكر و يك شعار معين است، بربيايد، يعنی تقسيم آار چندانی در بدنه نطلبد و سلسله مراتب پيچيده هم نداشته باشد



 32

  يك خواهش و يك يادآوری
 خويش را برای پيروی آردن يا نكردن از استراتژی عرضه شده در آن اند تصميم آسانی آه اين آتاب را به پايان رسانده

اند به اين ترتيب گام در راه مبارزه بگذارند ميخواهم تا آنجا آه ممكن است اين نوشته را پخش  از آنهايی آه پذيرفته. اند گرفته
سياسی شرط اصلی پيروز شدن آن گيری يك طرح  بزرگتری برسانند و فراموش نكنند آه همه آنند و به دست گروه هر چه

  .است
  . هيچگاه، حتی يك لحظه، شك نكنند آه پيروزی از آن آنهاست:ترين توصيٌه ممكن است ترين و ساده آخرين توصيٌه آتاب بديهی

 
  


