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  شگفتاريپ
 مصدق محمد دآتر شجاع و برحق وارث آه اريبخت شاپور از یطرفدار با آردم، آغاز 1357 انقالب از را یاسيس تيفعال من
 به چه ام، نكرده یآوتاه مبارزه از اهچگيه گذرديم روزها آن از آه یسال یس ظرف .كيالئ و براليل یدمكراس مدافع تنها و بود
 ینظام با یاسالم نظام آردن نيگزيجا :است بوده ثابت مدت نيا یتمام ظرف هدفم .یفرد صورت به چه و یسازمان شكل

  .ستين مبارزه نيا رساندن ثمر به جز هم حاضر آتاب نگارش از قصدم .كيالئ و براليل ك،يدمكرات
  .بوده ليدل چند به است دهينرس جهينت به امروز به تا یاسالم نظام با نبرد اگر
 واجد خود یجا در آدام هر آه رونديم يیداوها خرده دنبال به مخالفان اآثر حاضر تيوضع در .آن داو نبودن روشن اول
 یآل و یاصل داو به توجه بدون آنها آردن دنبال .آورد دست به یقطع طور به و يیتنها به توانينم را چكداميه اما است تياهم

 یا مرحله یروزيپ به دل .رممكنيغ یول نماست آسان یجزئ یها یروزيپ .است حاصل یب است یاسيس نظام آه مبارزه
 عوض رانيا یاسيس نظام تا .ماند ینم آن در یا قطره ديايب باال تا آه است سوراخ دلو با چاه از دنيآش آب حكم در سپردن
 در آن هر و داشت نخواهد یدوام و قوام چيه رنديبگ یفعل حكومت از آنار و شهگو در است ممكن مردم آه یازاتيامت نشود

 مبارزه یاصل داو .داد گسترش مبارزه دانيم آل به را خود عمل حوزٌه و ديد وسعت ديبا .بود خواهد شدن گرفته پس معرض
  .است رانيا یاسيس نظام نييتع
 است قيعم و یجد ست،ين سؤتفاهم زادٌه اختالف نيا .یفعل نظام نيزگيجا سر بر حكومت نيا مخالفان نيب یاساس اختالف دوم
 .ندارد مماشات و یسست یبرا يیجا ابدًا و است یاتيح و یاساس یاسيس نظام انتخاب .گرفت دستكمش ديبا ینم چوجهيبه و

 آه آرد درست یپلنگ گاو ترش موجود آنها آوردن جمع از اي داد یآشت هم با توانينم را ناسازگار و متفاوت یاسيس های گزينه
 .آرد ساقط را یاسالم نظام شودينم نشوند جمع شانينظرها اختالف تمام با همه تا آه آرد تصور دينبا .آند یراض را همه
 راه كي حول مردم گردآمدن از گردد،ينم نيتأم متضاد و گوناگون یها حل راه طالبان یهمراه از یروزيپ یبرا الزم یروين

  .باشد كيالئ و براليل و كيدمكرات ديبايم شود یاسالم نظام نيگزيجا ديبا آه ینظام .شوديم فراهم تدرس و نيمع حل
 طرف از جهينت یب حال هر در و منظم شيآماب طور به آه يیروشها تنها حال به تا .روشن و درست یاستراتژ نداشتن سوم

 آه ميا دهيد تجربه به .یداخل جنگ جاديا یگريد و بوده آودتا دنبال به رفتن یكي است شده دنبال ونيسياپوز از يیبخشها
 آرده جاديا اختالل مبارزه در اريبس خود نوبٌه به یخارج یفكر و یمال یبانيپشت به بستن ديام .ستين آارساز نهايا چكداميه

 به رفتن از مردم نبازداشت جز یآار به شده غيتبل انصارش و اعوان و آن خود توسط آه هم ميرژ یجيتدر تحول اليخ .است
 تنها .است آرده ديتمد مرتب طور به اصالحات ینامزدها یفصل عرضٌه با را نظام اتيح جواز و امدهين یبرانداز دنبال

  .است یانقالب یاستراتژ آارساز یاستراتژ
 ٌهيپا آه شده ختهپردا مبارزه داو به اول .است روشن و ساده شده عرضه یاسالم نظام یبرانداز یبرا آتاب نيا در آه یراه
  .است یاستراتژ تابع آه یسازمانده به تينها در و است هدف تابع آه یاستراتژ به بعد است، یپرداز هينظر
 رانيا مردم قرنٌه كي خواست جهت در و است یاسيس نظام نييتع سر بر نبرد آه رانيا معاصر خيتار منطق جهت در روش نيا

 عنوان به خود فيتعر با مردم، از تيحاآم سلب با رانيا امروز یحكومت نظام .دكنيم حرآت است یدمكراس به یابيدست آه
 یاول آردن ساقط یسودا .است آرده فيتعر است، كيالئ و براليل و كيدمكرات ینظام آه هم را خود یوارو یمذهب و براليضدل
 ینرم بيش .ندارد اجرا ضمانت خود از و هدديم نشان را آار یآل جهت فقط منطق .كنديم جابيا را یدوم دنبال به رفتن منطقًا
 هر به و اندازديم نفس از را رهرو جيتدر به دينمايم آسان اول وهلٌه در آه آار نيا یول .موديپ راه آن خالف توانيم آه است

 حكم از دينبا ميبرس آردند انتخاب شيپ قرن كي مان آشور مردم آه یمقصد به ميخواهيم اگر .رساندش ینم مقصد به صورت
  .ستين ما ليم تابع آه دارد یشكل خود از تيواقع آه ميآن فراموش دينبا و ميبتاب سر منطق

  
 سزاوار انيرانيا و رانيا معتقدند آه يیآنها یتمام هستند، یرانيا خواهانيآزاد همٌه متن نيا نگارش از من خطاب طرف
 یراه به یسربلند و یآزاد یبرا ديبا دارند اعتقاد آه يینهاآ .است شده بشانينص امروز آه هستند نيا از بهتر اريبس یتيموقع

 ممكن ما یهمراه با فقط رانيا نجات .اند گشوده تيمشروط دورانساز و بزرگ انقالب با شيپ قرن كي در ما پدران آه ميبازگرد
  .ستين ارآ نيا به موظف ما اندازٌه به آس چيه و ندارد را یاسالم نظام برانداختن توان ما جز یآس است،
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  اول بخش
  داو

 دانيم در آه يیها انتخاب یتمام تينها در و است مقدم یاستراتژ بيترت بر هدف نشيگز .است داو نييتع مبارزه آار اول قدم
  .گذاشت راست ديبا آه است یاول خشت همان نيا .است یاديبن نشيگز نيا تابع رديگيم انجام مبارزه

  
  ؟کدام است داو
 نيا .دارند اختالف حكومت با چه سر بر رانيا مردم ديد ديبا آن افتني یبرا ديبا و دعواست سرش بر آه است یزيچ آن داو

 :داد بيترت نظام با مردم مخالفت موضوعات از يیبلندباال فهرست توانيم ميبنگر آه طرف هر به و است شماريب اختالف موارد
 مذهب انتخاب یآزاد ،یدنينوش و خوراك انتخاب یآزاد ،یصاداقت رقابت یآزاد جوانان، حيتفر یآزاد زنان، پوشش یآزاد
  …و

 مييبجو یواحد چارٌه توانست مينخواه هرگز مينشو مشكالت نيب وحدت جاديا به موفق اگر .جست را نهايا نيب وحدت ديبا اول
 حكومت با خود مشكل حل بالدن به گرانيد یآارها و خواستها به اعتنا یب گروه و دسته هر .آند كپارچهي را بتواندمخالفت آه

 حساب به گذرديم گريد یجا هر در آه آنچه از فارغ و جداگانه هم را نهيزم نيا در یپسرفت اي شرفتيپ هر و رفت خواهد
  .آورد نخواهد بار یثمر آن و نيا پراآندٌه یمساع واحد چارٌه نبود در .گذاشت خواهد خود یشخص

  
  یآزاد
 نديبگو آه بود خواهد نيا یبرخ واآنش نياول احتماًال كنديم دايپ ارتباط یآزاد مفهوم با ینوع به شد شمرده آنچه هر آه آنجا از

 یول .آورد حساب به یاسالم نظام با مبارزه داو را »یآزاد« ديبا ليدل نيهم به و است یآزاد طلب در اختالفات نيا همٌه وحدت
 یول شد خواهد یبعض رتيح موجب امر نيا انيب احتماًال .آرد سوبمح مبارزه نيا داو را یآزاد نفس توانينم و ستين نطوريا

  .گذاشت مسكوتش بتوان آه است آن از مهمتر نكته
 و محترم مدافعانش حد، یب اعتبارش است، آهنگ خوش گوشمان به نامش م،يا گرفته خو یآزاد آلمٌه به ما آه است دراز انيسال

 و ميهست آن دنبال به است قرن كي آه ميخوريم اسف اند، آورده دستش به و اند بوده آن یپ در گرانيد آه ميدانيم .بدنام دشمنانش
  .ليدل سه به ميتوانينم .ميبشمر اش یاسالم نظام با مبارزه داو ميتوانينم نهايا یتمام رغم به یول .ميا اوردهين آفش به هنوز
 امور بودن نينامع از ستيا جلوه یادآز نيا .ندارد موضوع یآل یمعنا به یآزاد خواستن نكهيا همه از اول

)indéterminisme (اگر یامر نيچن .ستين يیشگويپ قابل و است یمستثن تيعل اصل حوزٌه از یامر نكهيا یعني بودن نينامع 
 دشنبو و بود .ستين اي و هست اي شناسانه یهست یمعنا به یآزاد نيا .ديايم حساب به او »یآزاد« انيب باشد انسان ارادٌه تابع
 اي یگروه و یفرد درخواست موضوع تواندينم یول باشد متفاوت یها ینيب جهان و یفلسف یها دستگاه یريگ شكل ٌهيپا توانديم

 یفيتعر بشر تيموقع از یعني ميخواهيآزاد اگر .كندينم تظاهرات تيعل اصل با مخالفت در یآس .رديبگ قرار یاجتماع مبارزٌه
  .یآل یمعنا نيا به او بودن آزاد بر یمبتن ميدار
 یقالب محتاج شدن اعمال یبرا یآزاد .ندارد یشكل خود از مطلق یآزاد چون بود مطلق یآزاد خواستار توانينم گذشته نيا از

 حتمًا انسان مورد در آه است حد یب قدرت مترادف حد یب یآزاد .سازديم محدودش حال نيع در و دهديم شكل آن به آه است
  .معناست یب
 یخوب به انيرانيا نيب در جيرا عبارات به ینگاه مختصر و است موجود »یخواهيآزاد« شعار در آه است یبهاما آخر ليدل
 گردنديم محسوب یآزاد یشهدا یهمگ یفاطم نيحس دآتر و روزبه خسرو و مدرس حسن ديس آه یمملكت در .كنديم انشيع
 حكومت كند،يم انيب را یاسيس برنامٌه چه يیتنها به آلمه نيا آه ستين معلوم چون آرد اآتفا یآزاد آلمٌه آاربرد به فقط توانينم

  .براليل یدمكراس اي یخلق یدمكراس ،یاسالم
  

  یاسيس نظام
 آه یقدرت رابطٌه نه منتها .است قدرت رابطٌه تابع اول درجٌه در ميشمرد باالتر آه یاختالفات نيا یتمام آه نجاستيا در نكته

 مشكالت نيا موجد آه است جامعه آل سطح در قدرت رابطٌه اصل در .اختالف مورد به بوطمر فقط و باشد محدود و یموضع
 نامطلوب خواست كي و هزار ليتحم یبرا شيخو قدرت از آه است یاسالم دولت اختالفات نيا تمام طرف كي .است یموضع

 .ندارند را دولت به خود نظرات والندنقب توان آه یاجتماع مختلف یها گروه و افراد گرشيد طرف و كنديم استفاده مردم به
 نيا از دارند رانيا یفعل حكومت با مردم آه یمشكالت وحدت و است یاسيس نظام تابع دولت و جامعه نيب قدرت یآل رابطٌه نيا

  .است یاسالم فاسد یاسيس نظام مولود یهمگ آه زديخيبرم
 آه است نقطه نيهم طبعًا از و رديگيم یآل یشكل و شوديم ختهير واحد یقالب در انيرانيا امروز مشكالت آه است دگاهيد نيا از
 یعني .است آن به سالم شكل دادن و قدرت رابطٌه رييتغ یآل حل راه نيا .آرد دايپ یجامع حل راه آنها یتمام یبرا توانيم

 مطلق، یآزاد نه و است یآل یمعنا به یآزاد نه ديطلب توانيم آه یآزاد آن .مملكت نيا در كيالئ و براليل یدمكراس یبرقرار
 اي مثبت رد،يبگ توانديم شكل دو یآزاد نيا .شوديم منتظم یاسيس نظام چارچوب در و دارد یمعن اجتماع صحنٌه در آه است یآن
 حوزٌه داشتن مصون یدوم .است جمع سرنوشت نييتع در شرآت قتريدق عبارت به اي شيخو سرنوشت نييتع ارياخت یاول .یمنف
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 یدمكراس هم یآزاد دو نيا تحقق محل .دولت بخصوص و ريغ دخالت از )باشد یجمع اي یفرد توانديم آه( یخصوص اتيح
  .است رانيا یاسيس نظام نييتع مبارزه داو آالم كي در .است یآزاد بعد دو انگريب نامش جزء دو آه است براليل

 یزندگ یها صحنه یتمام در انيرانيا اتيح مشكالت یتمام كشبٌهي حل مترادف حل راه نيا یاجرا آه آرد یط ديبا نجايهم
 از گرفتن الهام با انًاياح و جهان مردم گريد مثل تا آرد خواهند فرصت مردم و شد خواهد باز آنها حل درست راه فقط .ستين

 نظام رييتغ .ببندند آارش به و نديبجو مناسب چارٌه شيخو اتيح مشكالت یبرا اند، جسته ايدن مردم گريد آه يیها حل راه
 رييتغ سر بر ست،ين قدرت تصاحب سر بر انياسالمگرا با ما یدعوا .دارد یاساس فرق »قدرت گرفتن دست در« با یاسيس

  .دياينم رانيا ملت آار چيه به یدوم بدون یاول .است قدرت رابطٌه
 نظام و است قدرت روابط عقد و حل محل استيس دانيم .شده گفته آم شود گفته یاسيس نظام انتخاب تياهم باب در چه هر
 از ما تك تك اتيح از بخش چيه نهد،يم ريتأث انسان اتيح یها جنبه یتمام بر قدرت روابط آه آنجا از آار، نيا وٌهيش یاسيس

 یاقتضا به و آنند ینم توجه مادر انتخاب نيا تياهم به ديبا چنانكه همگان متأسفانه .ستين رونيب یاسيس نظام ريتأث حوزٌه
 نيا از مهمتر یانتخاب استيس نٌهيزم در آه كننديم تصور گريد ليدل هر به اي و یشخص یها یدلمشغول اي روز، یاسيس یامده
 شكل به مربوط انتخاب دو نيا .ستين سلطنت اي یجمهور مطلقًا یاسيس نظام از مقصود آه آنم اضافه فورًا هم را نيا .هست هم
 بحث موضوع نجايا در آه را قدرت روابط چون و چند خود یخود به و است »یسطح« یعبارت به و است یاسيس نظام یرونيب

  .كندينم نييتع است
  
  م؟يطرف ینظام چه با
 كطرفهي نبرد آار .ميآن ساقط ستيبايم را ینظام چه آه ميبدان ديبا ميساز برقرار مملكت در ميخواهيم ینظام چه ميدانيم یوقت
 است الزم آه خوب فقط نه آند طرح برنامه خود یبرا و آند ليتحل را اوضاع طرف كي آه نيا .دارد طرف دو اقًال و ستين
 در ديبا هم را مقابل طرف .است رفته خطا به یآل به است یآاف مبارزه فيتكل نييتع یبرا حرفها نيا آه آند تصور اگر یول

 و امكانات نوع و ستين كساني حمله ابربر در مقاومتشان .ستين یكي مختلف یاسيس ینظامها ضعف و قوت نقاط .آورد نظر
 .است متفاوت گريكدي با زين دادنشان نشان واآنش

 
  ستين چه نظام نيا

  .ندارد حد آه شده یالپردازيخ رانيا یفعل یاسيس نظام باب در یقدر به چون ميآن شروع شبهه چند رفع از اول
 نيا چكداميه .كشنديم انيم به را »یسلطان حكومت« اواخر نيا و »يیايآس استبداد« یپا یبرخ شوديم یاسالم نظام از صحبت تا

 نيا باب در یآوچك حيتوض یول كندينم دايپ رانيا امروز تيموقع به یارتباط د،يايب آار به یآشور و نظام ليتحل در هم اگر دو،
  .بود نخواهد دهيفا یب مفهوم دو

 جوامع ادارٌه یاساس باتيترت از یبند طبقه ینوع آدام هر هستند، دو نيا واضعان بيترت به آه وبر ماآس و مارآس آارل
 مارآس ديد از چون توانينم .آورد شمار به »یاسيس یها نظام« یبند طبقه توانينم را چكداميه آه اند آرده عرضه یانسان
 اساس بر اي جامعه ادارٌه هم وبر ديد از و یاسيس نه است یكيتكن ـ یاقتصاد باتيترت بشر یاجتماع اتيح یريگ شكل یربنايز

 بر در یبرا رسمًا مزبور یها یبند طبقه شمندياند دو نيا ديد از .یعقالن ـ یوانيد اي و است یسنت اي رد،يگيم صورت یفرهمند
 خيتار در یتياهم آم و شمار آم چندان نه موارد اند دهيد دو هر آه آنجا از یول است یآاف بشر خيتار عيجم حيتوض و گرفتن
 یا چاره هم ها استثنأ نيا یبرا است واقع اروپا از خارج يیاستثنا موارد نيا و ستين منطبق ها یبند ميتقس نيا با آه هست
 نظام از یگريد و آرده يیايآس ديتول وٌهيش از صحبت یكي .اند داده بيترت یا غرفه شيخو ینظر دستگاه در و اند دهيشياند

  .یسلطان
 دو هر محور و شده ساخته يیايآس جوامع تيموقع فيتوص یبرا دو هر است زبورم یها هينظر دكي چرخ آه مفهوم دو نيا

 حكم در باشد داشته آنها یتئور یباق با یا وستهيپ ارتباط آنكه از شيب قتيحق در یول است نيزم بر یخصوص تيمالك نبود
 در و است سست كيتئور نظر از وممفه دو هر نيا ليدل نيهم به .شوديم حواله آن به نشد جا یباق در چه هر آه است یظرف
 هر نيا طبعًا .ديايم انتقاد برابر در یرسم و یاصل ٌهينظر اعتبار حفظ آار به باشد داشته قيدق اطالق مورد آنكه از شيب تينها
 مورد نيتر معروف .یخيتار ليتحل و درك تا است یاسيس جدل مناسب شتريب قشانيمصاد نبودن روشن ليدل نيهم به مفهوم دو
 تا بود ینياستال نظام فيتعر داوش چون بود هم مدت دراز و یجد اريبس و گرفت صورت يیايآس استبداد باب در ها جدل نيا

  .يیايآس استبداد همان اي است موعود یستياليسوس نظام ايآ آه شود معلوم
 تجدد قرن كي دل از آه یاسالم نظام به رسد چه دياينم آار به هم رانيا یسنت جامعٌه فيتعر یبرا مفهوم دو نيا از استفاده

 از و سازديم مختل را جهان مردم گريد به شناساندنش آار بلكه كند،يم ابهام و اشكال دچار را آن درك فقط نه است، آمده رونيب
 با مبارزه صورت به است مدرن آه را یحكومت با مبارزه نهايا همٌه بر عالوه و برديم رونشيب آنها یخيتار اتيتجرب حوزٌه
  .است شده خارج گردونه از سالهاست آه كنديم عرضه ما به یسنت
 نظام نيا بودن »یسنت« از صحبت یاسالم حكومت خود »یبرخ« نيا رأس در و یبرخ یاسالم یجمهور یبرقرار یابتدا از
 آنها شمردن دفمترا یادعا با شيها استيس و خود دادن نشان موجه و است تيمشروع آسب آار نيا از حكومت هدف .كننديم
 انيروحان طبعًا و شمرديم یمذهب جوهر یدارا را سنت نيا و است سنت آردن زنده یمدع یاسالم یدئولوژيا .رانيا فرهنگ با
 از و كننديم نگاه تيوضع نيا به داخل یحت اي خارج از آه هم یبرخ .كنديم قلمداد سنت نيا انيحام و حافظان عنوان به را
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 را نادرست سخن نيا و دارند حكومت یادعا رفتنيپذ به ليتما ندارند، یاطالع چندان رانيا یاجتماع و یحكومت سنن و خيتار
  .دهنديم رواج و كننديم تكرار
 خيتار در ابدًا یاسالم نظام آه ليدل نيا به اول .آورد حساب به یسنت را حكومت نيا توانينم چوجهيه به آنم، عرض حيصر

 به محدود رانيا در یمجر نيقوان چگاهيه نكهيا دوم .شمرد آن خلف بتوان را شيامروز تصور آه است نداشته یسلف رانيا
 زدن طفره آه است پرسابقه همانقدر بشوند اسالم احكام یاجرا خواستار حكومت از آخوندها نكهيا .است نبوده عتيشر نيقوان

 حفظ نگران اريبس و دادند رواج رانيا در ريشمش ضرب به را عيتش آه هيصفو عهد در یحت چگاه،يه .مسئله نيا از حكومت
 »یاسالم جامعٌه« جاديا تصور مهمتر، دو نيا از .است نبوده اسالم احكام نيع یحكومت قانون بودند، شيخو یمذهب تيمشروع

 بر آه مه ینظام و شده ديتقل یستيمارآس یها یدئولوژيا از باشد شده استخراج عتيشر بطن از آنكه از شيب »یاسالم انسان« و
 نيهم به .گريد زيچ هر تا كنديم فيتعر تيمشروط انقالب یدستاوردها آردن ینف با را خود اول درجٌه در شده ساخته هيپا نيا
 در تجدد از یريوامگ نيا .است نبوده ممكن تجدد تحوالت بدون ششيدايپ اصًال و گراست سنت ست،ين یسنت نظام نيا ليدل

 .است بارزتر مآبش روشنفكر هواداران تمام آثار از ینيخم خود یها نوشته
 
  هست چه نظام نيا

  .شد خالص شرش از ستيبايم چگونه آه شود روشن تا هست چه ديد ديبا ست،ين چه یاسالم نظام شد روشن آه حال
 ايآ آه ساسا نيا بر .شديم یبند ميتقس داشتند سهم حكومت در آه يیآنها تعداد بيترت به یاسيس ینظامها آهن وناني دوران از
 نيا از آدام هر .است نفر كي دست در فقط قدرت یتمام اي دارد یازيامت نيچن آنها از یتياقل مند،يسه حكومت در مردم همٌه
 فصل گريكدي با شدنشان نيگزيجا یچگونگ و آدام هر محاسن و بيمعا بارٌه در بحث و داشت یطرفدران حكومت انواع
 و فالسفه عمدٌه یها یدلمشغول از یكي .دهديم ليتشك را باستان جهان یخيتار و یاسيس و یفلسف مباحث از یا عمده

 یحكومت آردن پا بر یعبارت به و بود آنها آدام هر ضعف نقاط از احتراز نيع در سه نيا قوت نقاط آوردن گرد قانونگزاران
 چكداميه آه انقالب و رييتغ معرض در است مرآوز ذاتش در آه یتعادل ليدل به هم و باشد محاسن جامع هم آه »مختلط«

  .ردينگ قرار شد،ينم شمرده مطلوب
 دايپ یمقام یدمكراس .شد ختم دهد،يم مردم جمهور دست به را حكومت آه یآن نفع به نظامها نيا سٌهيمقا بحث ديجد عصر در
 آنار باشد محاسن جامع آه طمختل ینظام آردن پا بر فكر طبعًا و نگذاشت یباق یاعتبار یاسيس ینظامها گريد یبرا آه آرد

  .بود شده منحصر نظام كي به فقط محاسن همٌه گريد چون شد گذاشته
 دانيم به نهادنش پا و یا هزاره اديبن سست اعتقادات ديق از بشر شدن رها یروشنگر عصر نيخوشب پردازان هينظر ديد از

 ینظامها يیجابجا ريس ستيبايم مرحله نيا به تيبشر رودو و شديم همراه یدمكراس یبرقرار با ستيبايم آزاد شٌهياند و یآگاه
 عمل در شد، آن دلنواز زنگ دلبستٌه و ديشن سده دو یورا از توانيم را نشيطن هنوز آه ینيخوشب نيا .كرديم ختم هم را یاسيس
 سازد داريپا شهيهم یبرا و برقرار را یدمكراس بود قرار آه يیانقالبها یپ در و نينو افكار با يیآشنا از پس رايز نگشت ريتعب
  .آمد آار یرو به اروپا، همه از اول و جهان آنار و گوشه در یاستبداد ینظامها هم باز
 و یخط ريس برابر در آه بود آهن استبداد یجان سخت حساب به گذاشتنشان نابهنگام یاستبدادها نيا برابر در واآنش اول
 و بود گذشته يیگرانپا از شديم دايپ یآمبود جا هر .گردد مسلط مردمان اتيح بر هدوبار تا كوشديم و كنديم مقاومت تمدن كسرٌهي

 با ديجد ینظامها نيا یجد تفاوت مهمتر آن از و نامطبوع تجربٌه نيا تكرار اما .شيگرانجان از گشتيم متولد یاستبداد جا هر
 یتاز كهي دوران ديجد عصر آه گشود نامطبوع قتيحق نيا به را همگان چشم باالخره بود، شناخته روزگار آن تا بشر آه آنچه

 بازو، سست نه و شمارند آم نه شيرقبا .یاريهش آن از حفاظت و طلبديم اريبس زحمت نظام نيا یبرقرار و ستين یدمكراس
  .پوشنديم چشم یا لهيوس از نه و گذرنديم یفرصت از نه شوند، رهيچ آن بر تا مترصدند زمان هر
 با شد، نو جهان یمحور و یاصل نظام و گشت متعادل براليل صفت شدن اضافه با نوزدهم قرن در آه یدمكراس بيرق دو

 از تا برد حمله یدمكراس به جبهه كي از و گرفت شكل آن وجوه از یكي زدن پس با آدامشان هر و آن برابر در یريگ موضع
 نشانه را آنرا وجه كي اول درجٌه در هرآدام یول ندكنيم ليتعط را یمنف و مثبت یآزاد دو هر بيرق دو نيا .اندازديب شيپا
  .رديگيم

 تجدد از قبل دوران در یمعادل شانيبرا توانينم و است نينو عصر یاستبداد ینظامها آه تريتوتال و ترياتور یاسيس ینظامها
 ترياتور ینظامها .ستا متأخر آن بر یزمان هم و یمنطق بابت از هم و براليل یدمكراس به نسبت است یواآنش دو هر جست،
 از آه یدستور .سازد رها حكمشان ريز مردم تيتبع از را انيفرمانروا تا كوشديم و رديگيم هدف را مثبت یآزاد و یدمكراس

 طرح بابت از نظامها نيا جهت نيهم به .ستين آار در حاآمان از یبازخواست بس؛ و نيهم شود، اجرا نييپا در ديبا رسديم باال
 ريغ به است معطوف توجهشان اصل و دارند یا برنامه آمتر جامعه باب در .هستند هيبن یب و فيضع ناسبت به یاجتماع

 از ،یدئولوژيا هر با تواننديم ليدل نيهم به .نشود سست اند انداخته راه آه یا كسرهي یرهبر مراتب سلسله تا آن آردن یاسيس
 نيتر معروف هم نيالت یكايآمر ینظام یها یكتاتوريد .بود دست نيا از یخوب نمونٌه یامهريآر نظام .بسازند سم،يبراليل جمله
  .است حكومت نوع نيا یمثالهل
 است دخالت عدم بر یمبتن یدئولوژيا نيا آردن نيگزيجا هدفشان و رنديگيم نشانه را یمنف یآزاد و سميبراليل تريتوتال ینظامها

 طبعًا و یآزاد یبرا يیجا و كنديم فيتكل نييتع یاجتماع و یفرد اتيح وجوه یتمام یبرا آه آامل و جامع یاجتماع طرح كي با
 .بشر اتيح یتمام بر خاص یدئولوژيا كي آردم حاآم یبرا است یآوشش تريتوتال نظام .گذاردينم یباق یفرد ینوآور یبرا
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 جامعه نيا به دنيرس راه و آرد ینيب شيپ قبل از را آل دهيا جامعٌه و فرد اجاتياحت یتمام توانيم آه است فرض نيا بر اش هيپا
 جنس نيا از یاسالم نظام .ختير یدئولوژيا كي قالب در را نهايا همٌه و آرد نيمع آامل و جامع طور به و شيشاپيپ هم را

  .آورد حساب به اش یفرنگ انيهمتا توانيم را یتلريه آلمان و یشورو یحكومتها طبعًا .است
  

  یاسيس نظام سر بر جدال
 دست به راه در و آورد نظر در یاجتماع و یاسيس اتيح بافتار از دهيبر و مجرد طور به توانينم را داو آه داشت دقت ديبا

 ديبا آه دارد یشكل خود از تيواقع .ستين ما خواست تابع و زديخيبرم آن فيتعر از داو سر بر نبرد چارچوب .ديآوش آوردنش
  .گرفت نظر در

 عمل در آه مينيبيم و است بوده آن تيتثب و یدمكراس به یابيدست اند گذاشته ديجد عصر به اپ آه یجوامع یاصل و یاساس مشكل
 تنها یط آه كايآمر متحدٌه االتيا قتيحق در .شوند آار نيبد موفق اول گام همان در اند توانسته آنها از یمحدود اريبس شمار
 اآثر در .است یخيتار یكبختين نيا نمونٌه نيبهتر بگذارد گام یدمكراس به كسرهي توانست استقالل یجنگها با و خشيتار انقالب
 نيب آشمكش خيتار اول درجٌه در بشر ديجد یاسيس خيتار .است شده برقرار اريبس یآشمكشها از پس یدمكراس موارد

  سازند برقرار را شيخو مطلوب نظام تا كوشنديم آدام هر آه است مدرن مختلف ینظامها طرفداران
 .هستند یآزاد راه به چشم است هنوز آه هنوز آشور نيا مردم و است یخيتار آشمكش نيا یها مثال از یكي رانيا مورد

 دايپ را شيخو مملكت یاسيس نظام دادن رييتغ امكان درازشان خيتار طول در بار نياول یبرا ديجد عصر به نهادن پا با انيرانيا
 بود شاه عدالت به كردنديم دايپ اوضاع بهبود به یديام وقت هر و بودند دهيند یپادشاه استبداد جز ینظام زمان آن تا رايز آردند

 از شهيهم یبرا آه ديام نيا با بود، همراه اروپا یروشنگر از دهيرس ارث ینيخوشب با ديجد عصر به ورود نيا .نظام رييتغ نه
 یريد و و نداشتند اروپا جمله آن از و ايدن مردم گريد با یچندان تفاوت یپرور اليخ نيا بابت از انيرانيا .برهند استبداد بند

 نينو دوران و شودينم ختم یدمكراس به فقط ديجد عصر استيس آه افتنديدر و آمدند در به اليخ نيا از آنان همچون آه نگذشت
 دنديد زين رانيا مردم .ندارند آم یزيچ خود آهن انيهمتا از آه آورده همراه به خود با ینينو یاستبداد ینظامها زين بشر اتيح
 ز،ين رانيا در انتخاب امكان نيا .متضاد و متفاوت یانتخابها از ستيا مجموعه ست،ين یابهام یب و كسرهي راه یاسيس تجدد آه
 به یبرا و بودند ها انتخاب نيا از یكي طرفدار آدام هر آه شد یاسيس خانوادٌه چهار شيدايپ موجب ا،يدن نقاط گريد مانند باز
 خيتار رانيا معاصر خيتار .دنديجنگ یم گريكدي با خود مطلوب یاسيس نظام ساختن برقرار و شيخو ديعقا نشاندن یآرس

 چهار نيا مبارزٌه خيتار اول درجٌه در ست،ين هم متضاد یفرهنگها نبرد ست،ين هم تهيمدرن و سنت جدال ست،ين یطبقات مبارزٌه
 یكي( تريتوتال حكومت طرفدار گريد دو و ترياتور حكومت طرفدار یگريد ست،ا براليل یدمكراس خواستار یكي .است خانواده
  .)ندارد نظامها دگر طرفداران با عداوتشان از یدستكم گريكدي با شان یدشمن چگاهيه البته آه یستيفاش یگريد و یستيآمون

 مدرن آلمه عيوس یمعنا به ليدل نيهم به اند، آرده نما و نشو آن دل در و اند برآورده سر تجدد دل از خانواده چهار هر نيا 
 به هرآدام شود،ينم بودنشان یسنت ليدل كنند،يم هيتوج اي نيتدو را خود یاسيس یها برنامه سنت به ارجاع با گاه نكهيا .هستند
 به است، فتهگر شكل تجدد چارچوب در آه خود امروز برنامٌه هيتوج راه در نند،يگزيبرم خواهنديم آه را آنچه گذشته از تناسب
 .ستين سنت نيع چگاهيه ها خانواده نيا برنامٌه .كوشنديم اند دهيبرگز آه یراثيم نيا داشتن نگاه زنده در گاه و رنديگيم آار
 یاتيح وٌهيش ادامٌه بودن یسنت .هست فرق دو نيا نيب و یسنت نه هستند سنتگرا دهنديم سر را سنت به بازگشت یندا آه يیآنها
 سرچشمه امر نيا به یآگاه و سنت شدن منقطع از درست برعكس يیسنتگرا .دارد سابقه آوتاه اي دراز یانزم آه آهن، است
  .است سنت یاياح هدفش و رديگيم

 خانواده چهار نيا یريدرگ خيتار دارد، ادامه هنوز و شده شروع تيمشروط انقالب با آه یعصر یعني ران،يا معاصر خيتار
 شاه، رضا سقوط ،1299 یآودتا شاه،يعل محمد شكست و آودتا ت،يمشروط یبرقرار .آشور نيا یاسيس نظام نييتع سر بر است
 نظام راتييتغ نيا هرآدام .است داده رييتغ را رانيا یاسيس نظام بيترت به ،یاسالم انقالب و مرداد هشت و ستيب یآودتا
 دهيانجام خانواده چهار نيا از یكي نظر مورد نظام یربرقرا به است، نبوده همراه یاساس قانون رييتغ با هم شهيهم آه ،یاسيس

  .است
 .ديد دارد، اختصاص رانيا معاصر خيتار به آه يیها نوشته یتمام در انيع به توانيم را یاسيس تحوالت نيا تياهم به اذعان
 یاسيس نظام در آه یراتييتغ از است عبارت و است ثابت است زده رقم را خيتار نيا ريس خط آه یعطف یها نقطه جا همه

 نقاط نيا زدن ونديپ در آوشش كننديم )… یمذهب ،یاقتصاد( یاسيس ريغ یرهايتفس مدافعان آه یآار .است داده رخ مملكت
 ريغ امر به استيس دادن ليتقل نيا .باشد تر آننده نييتع و تر قيعم است قرار آه است یاسيس ريغ یعوامل به یاسيس عطف

 گريد از كيچيه مٌهيضم و دارد مستقل یاعتبار خود از استيس چون باشد تواندينم و ستين تيموفق نيقر چگاهيه یاسيس
  .ستين انسان اتيح یبخشها
 بر چون است ريناپذ یآشت شكل نيتر یاديبن به و آلمه قيدق یمعنا به ،یاسيس نظام نييتع نٌهيزم در ها خانواده نيا یدارهايگز

 مفهوم چند اي و دو آردن مخلوط با را یآشور چيه یاسيس نظام نييتع توانينم و رفتهگ شكل گريكدي با نيمبا یميمفاه اساس
 در است، كيدئولوژيا یهايالپردازيخ دانيم مال هايباز نيا .آرد درست اضداد جمع و داد شكل است گريكدي مخالف آه یاساس
 نه داد یآس به آنرا بخش هر و آرد قاچ هندوانه مثل انتويم نه را یاسيس نظام .رفت آن دنبال به و ديبرگز را یكي ديبا واقع عالم
 در یآزاد .ستين یدلبخواه آه یمنطق تابع و یاساس ستيآار .آرد جان نوش و ختير آن در را تنقالت انواع ليآج مثل شوديم
  .آنها آردن مخلوط یآزاد نه است نهيگز چند نيا نيب انتخاب یآزاد ست،ين حساب یب یآزاد نهيزم نيا
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 ميتوانيم وقت آن .گرانيد با هم و شوديم روشن خودمان با فمانيتكل هم م،يآرد انتخاب را یاسيس یدارهايگز نيا از یكي یوقت
 آه ستين معنا نيا به عيوقا یبرخ دنيبرگز .ميآن مرتبش خود یخيتار حافظٌه در و مينيبرگز ديبا آه را آنچه عيوقا تودٌه انيم از

 یاسيس تحوالت در آنها كيآدام ميبدان آه معناست نيا به ندارد؛ یتياهم افتاده اگر اي است افتادهين اتفاق عيوقا یباق ميآن ادعا
 وجه كي و دارد یقيتحق وجه كي یاسيس نشيب .است بوده همراه ما یاسيس داريگز با كيآدام و داشته یمهمتر نقش رانيا

 بر را رفتارمان و ميآن انتخاب ميدانيبهترم آه آنرا سپس و مياسبشن را ندگانشانينما و یاسيس مختلف ینظامها ديبا اول .یارزش
 را یراه و هستند یآسان چه مان یاسيس اسالف آه شد خواهد معلوم ميداد انجام را انتخاب نيا یوقت .ميبده سازمان اساس نيا

 .ميكنيم انتخاب خود ،ینسب فاسال خالف بر را، مانياسيس اسالف ما .اند مودهيپ ما از شيپ یآسان چه ميبرو ميخواهيم آه
 حافظٌه داشتن الزمٌه .آن قالب در یخيتار یها داده آردن مرتب و یمنطق چارچوب داشتن .نيا یعني داشتن یخيتار حافظٌه
 .ندارد معنا اصًال هم شعور بدون حافظٌه و است یاسيس شعور مورد نيا در و یخيتار شعور داشتن یخيتار

 
  یردايپا یسخت و انتخاب یسادگ
 است یانتخاب به ماندن پابند است مشكل جدًا آنچه یول )ستين آسان هرچند( است ساده یاساس یها انتخاب تمام مثل داو نشيگز
  .موديپ هدف به لين یبرا ديبا آه یراه از نشدن منحرف و شده انجام آه

 پردٌه نيتر دردناك و نيآخر آه است انريا یاسالم انقالب نما آسان و مشكل آار نيا حيتشر یبرا مثال نيآشناتر و نيبهتر
 منتها رانيا یاسيس نظام نييتع سر بر بود ینبرد د،يبا آه چنان انقالب، نيا .است رانيا یاسيس خانوادٌه چهار يیرودررو

 یاهآگ هم مبارزه هم داو به نسبت بلكه )ستين یبيغر امر آه( نداشتند برابر یروين فقط نه ريدرگ یاسيس یروهاين ندگانينما
 یآگاه نيا واجد آامًال گريباز سه نبرد نيا یط .است تر خطرناك بخصوص و نادرتر روين ینابرابر از آه نداشتند كساني

 و ديآوش راه نيا در لحظه نيآخر تا و آند حفظ را خود ترياتور نظام هست متيق هر به خواستيم آه شاه محمدرضا یكي .بودند
 دنبال فقط نماند اش چنته در یريت گريد آه یوقت و داد هدر به قدرت كيدمكرات ليوتح یبرا را یفرصت هر ليدل نيهم به

 مملكت در را شاه خواستيم او چون نگرفت سر یقيصد با آار .زديبگر و بدهد او دست به را خانه ديآل آه فرستاد یشخص
 نفر .آند انقالب مهار اسباب آنرا بلكه تا رفتيپذ را شاه خروج او چون گرفت سر اريبخت با نرود، دست از آار آه دارد نگاه
 هست بيترت هر به تا نهاد دانيم به پا داشت یروزيپ یبرا آه یآم بخت به آامل یآگاه با آه بود اريبخت شاپور نيهم دوم
 ددستاور نيبزرگتر آه تيمشروط یاساس قانون به ارجاع با را رانيا یاسيس نظام و رديبگ را ینيخم دنيرس قدرت به یجلو
 یشمس 40 دهٌه یابتدا در شكست از پس آه بود ینيخم هم آخر نفر .آند ليتبد یدمكراس به ماست، خيتار در رانيا یها براليل
 چشم پادشاه از زمان آن تا آه را عتيشر احكام یاجرا تا بود گرفته ميتصم و بود داده شيخو یاسيس تفكر در یاساس یرييتغ

 یا جلوه فقط یول است سنت به بازگشت حكم در كرديم تصور آه ینينو یاسيس نظام و ذاردبگ انيروحان عهدٌه بر كسرهي داشت
 در و اند یآزد خواستار مردم آه بود آگاه یو البته .دينما ليتحم انيرانيا به بود، اش یستيفاش نوع از هم آن يیسنتگرا از

 هم آه بود هم ليدل نيهم به .آرد خواهند پشت یو به است، دهيد تدارك شانيبرا آه یا برنامه چون و چند از اطالع صورت
 رانيا مردم چشم از را شيواقع برنامٌه دنديكوشيم طرفدارانش هم و نرماند را یآس تا گفتيم پرابهام سخنان باب نيا در خودش
 سر در شاگردان آه است يیادداشتهاي »هيفق تيوال« آتاب شدند یمدع آه رفتند شيپ بدانجا تا یدروغزن در نهايا .سازند پنهان
 نسبت ديبا چنانكه چكداميه صحنه نيا گرانيباز یباق .سازدينم یو متوجه یتيمسئول شيمحتوا و اند برداشته ینيخم درس آالس

 تياهم درك از اصًال اقتصاد امر بر شانيدئولوژيا تمرآز ليدل به طرف كي از كاليراد انيچپگرا .ندادند نشان یآگاه داو به
 است بلد را راه خودش انقالب كردنديم تصور بودند مطمئن یدئولوژيا نيا به بس از گريد طرف از و بودند فلغا یاسيس نظام
 فروهر و یسنجاب امثال بدتر مورد نيا از .برسد ايپرولتار یكتاتوريد به ميمستق و نييپا اندازديب را سرش تا آنند ولش ستيآاف و

 نيزم نقش تا گرفتند پا پشت هم مدافعش یبرا و آردند پشت تيمشروط یاساس نونقا به بودن، یمصدق یادعا رغم به آه بودند
 توانديم كرديم تصور آه بود نادان یاسيس نظام باب در آنقدر رسد،يم او به اول مقام انيم نيا در احتماًال آه بازرگان .شود
  .بكند هم حكومت آن با و بزند ونديپ ینيخم سميفاش به را مصدق براليل راثيم
 آًال بود آرده اشباع را جامعه یاسيس یفضا زمان آن در و كنديم جلوه ساده نيچن ليتحل هنگام به امروز آه یفكر اغتشاش نيا

 یاسيس یها نظام یفيآ تفاوت آه بود یاسيس آار و فكر بر یآم یارهايومع كيدئولوژيا مشترك نيمضام رشته كي تفوق حاصل
  .بود پوشانده یاريبس چشم از را
  
  ندارد شتريب برنده كي یزبا

 به توانينم را امر نيا و داشت خواهد بازنده سه و برنده كي یاسيس نظام نييتع سر بر رقابت نكهيا یعني داو نبودن ميتقس قابل
  .آرد حل دارد، اريبس خواستار رانيا مردم انيم در گاه آه يیروشها ليقب نيا از و یريبم تو رميبم من ،یمنش آدخدا زدن، چانه
 آه آرد درست ینظام توان ینم .آرد ختم را دعوا و داد یسهم تشيموقع و قدرت تناسب به رقبا از آدام هر به توان ینم

 آدام هر .آرد مخلوط هم با توانينم هم را آخر یتا دو نيا آه همانطور .ترياتور اي تريتوتال نصفش و باشد كيدمكرات نصفش
 یمدع و دهنديم دست نيا از يیها وعده آه هستند یاشخاص البته .دارد را خودش یآار منطق آه منتظم ستيا مجموعه نهايا
 یآسان .آند یراض را همه آه ساخت خواهند ینظام …اي شاه رضا و سميبراليل اي اسالم و سميمارآس بستن هم به با آه شونديم
 یخوردن دو هر نيا كننديم تصور گذشته نآ از و خواهنديم هم با را خرما و خدا آه كننديم خوش دل متناقض سخنان نيا به

  .است
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 هم را آتابش و باشند یاسيس خانوادٌه چهار نيب مبارزه دور نيا برندٌه ديبا براليل حل راه آه است معتقد سطور نيا نگارندٌه
 یبرا يیجا هم اصًال و ستين آار در یفيتخف چيه و تعارف چيه باب نيا در .است نوشته حل راه نيا طرفداران به خطاب
 اسباب آه ینظام وتنها است آن یاسيس نظام تابع اول درجٌه در آشور كي مردم آبرومند و درست یزندگان .ندارد وجود یسست
 فراهم زين شيخو مخالفان یبرا را آزاد عمل و بحث امكانات نيشتريب یدمكراس البته . است یدمكراس كنديم فراهم را آار نيا
 هم بر را آن اساس كيدمكرات ليوسا از استفاده سؤ اي كيردمكراتيغ ليوسا از استفاده با بخواهند انمخالف نيهم اگر یول اورديم
  .كنديم مبارزه آنها با شكل نيتر یجد به زنديبر

 یباز بازندگان به را ضمانت نيشتريب آه است نيا كننديم شرآت مبارزه نيا در آه يینظامها گريد با یدمكراس یاصل تفاوت
 در چه ت،يمشروط صدر در چه ،ها  ليبرال یاسيس سابقٌه .یمدن حقوق هم و یاسيس حقوق هم مال، هم جان، بابت از هم دهديم

 از و اعدام نه و شكنجه نه اند، آرده یزندان نه را شيخو یاسيس مخالفان آه دهديم نشان اريبخت دوران در چه و مصدق دوران
 تواندينم رانيا یاسيس یها خانواده گريد از چكداميه .اند دهننمو سلب چگاهيه زين را آنها یآزاد گذشته، است حداقل آه نهايا

 رياخ یها گروه آه یانتخاب نيبهتر ليدل نيهم به و دينما عرضه گرانيد به باشد سهيمقا قابل رياخ گروه مال با آه یا پرونده
 و یعدالت یب گرفتار نكهيا یبرا ها یاسالم .بود خواهد آشور در براليل و كيدمكرات نظام كي یبرقرار رشيپذ دهند انجام بتوانند

 و اند نداشته را رانيا بر حكومت توان هم یستيمارآس یدئولوژيا یاعتال دوران در آه چپگرا یها كاليراد .نشوند يیانتقامجو
 چگاهيه نكهيا یبرا هم تريورات حكومت طرفدران .بكنند یاسيس تيفعال آزادانه بتوانند نكهيا یبرا داشت، نخواهند هم فردا طبعًا
 یجا به است بهتر و داشت نخواهند هم بار نيا و اند نداشته آنند پا بر حكومت رانيا در نكهيا يیتوانا یخارج یبانيپشت بدون
  .گردند همراه ملت با خود قدرت حفظ برابر در آنها به مملكت دادن اجاره و یخارج دول شيپ آردن دراز دست



 9

  دوم بخش
  یستراتژا انتخاب

  
 با آه ديد ديبا گشت نيمع هم بدان افتني دست چارچوب و شد روشن آار نيا فيتكل آه حال و است مبارزه داو تابع یاستراتژ

 و جيرا مضمون چند و توهم چند زدن آنار با را بحث دانيم اول ديبا هم نجايا در .آورد دستش به توانيم یاستراتژ نوع چه
 .شود روشن مطلب تا آرد خلوت است، یفكر اغتشاش اسباب آه سست

 
  یرنظاميغ اي ینظام
 در یاستراتژ یواجرا طرح احوال نيا تمام با یول است آرده تيسرا ها رشته گريد به یگرينظام حوزٌه از »یاستراتژ« آلمٌه
 و لياص شكل نه است آن شدٌه محدود شكل ینظام یمعنا به یاستراتژ و است یاسيس یامر شيمعنا نيواالتر در و اول درجٌه
 چه( آن به دنيرس اتيعمل بر نظارت و هدف نييتع در آه است یعيطب و است یانسان عمل و اتيح جامع قالب استيس .شياصل
 جملٌه .آند صادر را يینها حكم یاسيس مرجع و باشد داشته را مقام نيبرتر یاسيس دگاهيد )نه چه و باشد داشته ینظام بعد نهايا

 ادامٌه جنگ« :كنديم انيب را قتيحق نيهم گشته واقع تعمق موضوع شده تكرار آنچه از آمتر اريبس آه تزيآلوسو معروف
 مرجع ارياخت در هدف به دنيرس یبرا آه است یليوسا از یكي ینظام یروين گريد عبارت به .»گريد ليوسا به است استيس
  .یاصل لٌهيوس نه و است لهيوس تنها نه دارد، قرار یاسيس

 آه یافراد طبعًا .باشد یاسيس ديبا نام نيا قيال یاستراتژ هر مثل هم ما یاستراتژ .ستين یبرانداز جز و است شنرو ما هدف
 حل راه نيتر قاطع اي ست؛ين آه است، حل راه نيتر عيسر خود یخود به ینظام حل راه كننديم تصور هستند حوصله تنگ
 البته آه شد، وتپانچه تفنگ دامن به دست حتمًا است یاتيح و یاساس آه ینبرد یبرا ديبا كننديم اليخ اي ست؛ين آنهم آه است،

 و سر آردن پا بر نه واگذاشت، فيحر به را افتخارش ديبا آه است ديشه دادن نه مبارزه از هدف .ستين یدرست فكر هم نيا
 آه جانيه ديتول نه و است عقاب ليلخ آار آه است رالعقوليمح اتيعمل نه نهاد، یشادمان یها بنگاه عهدٌه بر ديبا آه صداست

 انتخاب هدف تناسب به را لهيوس .است رانيا یاسيس نظام رييتغ مبارزه از هدف .رفت دنبالش به یورزش مسابقات در ديبا
  .ستين یحيتفر و یذوق امور زمرٌه از هم انتخاب نيا .عكس بر نه كننديم
 نبرد آه مينيبب تا مياندازيب رانيا معاصر خيتار به یسطح ینگاه ستيآاف ینظام اتيعمل به راجع یالپردازيخ زدن آنار یبرا

 یبرقرار و تهران فتح به آه است تيمشروط صدر یداخل جنگ آنهم و بوده آارساز قاطع طور به مورد كي در فقط مسلحانه
 فقط نبرده را یجنگ ینظام یورين است شده انجام آه يیآودتاها در ميبگذر آه مورد نيا از .ديانجام كيدمكرات نظام دوبارٌه
 اول مرحلٌه در تيمشروط انقالب .بستاند یو از را دولت دستگاه ارياخت بتواند تا آورده وارد فيحر یاسيس یروين به یا ضربه

 22 زائد یها یراندازيت و هايشلوغ .است نداشته مسلحانه نبرد حالت اصًال سرتاسرش در یاسالم انقالب و اش آننده نييتع و
 به فقط نداشت، بود، انياسالمگرا یروزيپ یاصل عامل آه ارتش ميتسل در ینقش گرفت انجام ینيخم ليم رغميعل آه هم نبهم
  .داشت بيج در را دشيآل ینيخم آه مانستيم یا خانه در به زدن لگد
 یرنگ هر به اليخ نيا .هدديم ليتشك را معاصر رانيا یاسيس یها یالپردازيخ از یثابت و مهم فصل مسلحانه نبرد همه، نيا با

 در لشكر جيبس شكل به یبعض ذهن در آرده، دايپ یكيچر جنگ چهرٌه یزمان گرفته، یاتيليا زشيخ اسم گاه .است شده ريتصو
 آن از و آرد سراغ هم یاسالم نظام مخالف یها گروه سابقٌه در توانيم را مسلحانه نبرد یآشنا چهرٌه سه نيا .درآمده خارج
 از یاريبس ذهن در نبرد وٌهيش نيا آه یتيجذاب تمام با حال هر به .است اوردهين بار یثمر چكدامشانيه آه ديد نايع به مهمتر
  .نهاد آنارش به ديبا دارد یفداآار آمادٌه و پرشور جوانان بخصوص مردم،
 شود؛يم محدود ینظام فكر به دبرو پس و آند دايپ يیقهقرا ريس كياستراتژ تفكر یوقت آه آنم یادآوري هم را نكته نيا آخر در
 تفكر یوقت بدتر نيا از .گردديم آن الزامات و منطق تابع و شمرديم هدف به دنيرس راه تنها را ینظام یروين آاربرد یعني

 از یروشها و بهتر ليوسا آاربرد به فقط را ینظام یروزيپ یعني كند؛يم نزول صرف یكيتكن تفكر سطح به برود پس ینظام
 تفكر یبرگ یب و فقر نيا یها نمونه .شمرديم یآاف ینظام یروزيپ یبرا را یكيتكن تقدم و كنديم موآول هپرداخت شيپ

  .امروز به تا ميقد دوران از است، اريبس كياستراتژ
 
  یاستراتژ یجا به كيتاآت ود

 به را یاريبس یهاروش شوديم طبعًا و گردديم طرح هدف به دنيرس یبرا آه است یجامع و یآل عمل برنامٌه یاستراتژ
 را خود نيمع و یموضع اعتبار و ندارد مطلق اعتبار روشها نيا چكداميه .گرفت آار به آن چارچوب در تيموقع یاقتضا
 بدون یبرخ آه ميهست نيا شاهد اوقات بسا متأسفانه .است خاص یزمان طيشرا و نيمع یاستراتژ قالب در افتادن آارساز ونيمد

 گشا مشكل آنرا و بندنديم دل یروش به تأمل بدون ديتقل سر از فقط گاه و كيتاآت و یاستراتژ أخرت و تقدم تياهم به توجه
  .است دست نيا از »رفراندم« و »یمدن ینافرمان« تيحكا .شمارنديم
  

  یمدن ینافرمان
 خود تيجذاب از یقدر نو اصطالح هر مثل و است نو یمختصر اصطالح .شوديم یمدن ینافرمان از صحبت اريبس اواخر نيا
 و است آرده دايپ طرفدار اصوًال یخاتم دوران در »یمدن جامعٌه« یاهويه از بعد آه هم یمدن صفت است، یتازگ ونيمد را
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 »اعتصاب« ینوع به و چديپ یسرم حكومت نيفرام از كنديم یمدن ینافرمان آه یملت .شده داده نسبت آن به جايب آرامات
 و كيدمكرات :است آارگر حكومت نوع دو مقابل در روش نيا .بگذارد یماد اي یمعنو فشار تحت را دولت تا كنديم یفرمانبر
 و اصالح روش باشد یبرانداز روش آنكه از شيب یمدن ینافرمان نيا بر عالوه .ستين آارگر تريتوتال ینظامها بر و ترياتور
 دياينظرم به نكهيا ليدل .است دور به ینيب واقع از یالماس نظام دادن رييتغ یبرا آن به آردن هيتك آالم كي در .است یريازگيامت

 اقمار نيا یهمگ ستاديا آار از مسكو در سميآمون قلب یوقت آه است نيا شد آزاد سميآمون ديق از مشابه یروش با یشورو اقمار
 آار از یمدن ینافرمان با هيروس سميآمون حال هر به .ختيفرور یفرمانبر از مردم یچيسرپ با نبود ذات به قائم چكدامشانيه آه
 به یضدآزاد یآودتا شكست و مردم آمدن دانيم به با و شد شروع بود ريناپذ اصالح آه یميرژ آردن اصالح برنامٌه با افتاد،ين

 .ديرس انجام
  

  رفراندم
 در رانيا مردم لآ آه بود نيا بر قرار شيپ یچند تا .است رونيب حد از آه است شده یپراآن سخن رفراندم به راجع یقدر به
 به نهمهيا آه را یملت نيا تا ساختند هم فيتصن راه نيا در .برسانند انجام به بيترت نيا به را مبارزه آار و شوند جيبس راه نيا

  .بكشند رفراندم راه به است دلبسته دار هيقاف و یرنگ یشعارها
 اصًال نكهيا همه از اول .رديبگ یجواب تا نشد طرح اصًال بهتر عبارت به اي ماند جواب یب انيم نيا در یاساس سؤال چند طبعًا
 يیگو است، قبول قابل ريغ اساس از آه كردنديم ملل سازمان از صحبت یبرخ .بدهد بيترت یآس چه را رفراندم است قرار
 یالملل نيب نظر از ديبا دهيگرد محروم تيحاآم حق از و شده محسوب ريصغ آشور داخل در هيفق تيوال نظام با آه رانيا ملت
 خودشان آشور در را انيرانيا یاول نكهيا .ارشودياخت سلب او از هم سطح نيا در تا رديبگ قرار ملل سازمان نظر ريز هم
  .برسد سامان به آار تا رفتيپذ را افتخار نيهم زين یجهان سطح در ديبا ست،ين یآاف آرده »مهجور«

 آه ميدار ملت از یسؤال چه یول است ملت تيحاآم حيصر انيب و است یزيچ بخو اريبس رفراندم خوب اريبس نكهيا دوم نكتٌه
 سلطنت .انشاء نگارش نه بطلبد نه و یآر پاسخ آه داشت روشن و ساده یسؤال ديبايم آار نيا یبرا .مشيبكش صندوق یپا به

 بلكه تا عكس جهت در منتها دپختن یم را ینيخم رفراندم تكرار اليخ سر در بودند رفراندم فكر یاصل مروجان آه طلبان
 نيا به بودند دواريام هم یبرخ .آنند ليتبد یسلطنت نظام به یدمكراس از گذشتن زحمت بدون و دوباره را یاسالم یجمهور

 دسته دو نيا نيب آه آنجا از یول گذاشتينم یباق يیجا سلطنت یبرا البته آه رنديبگ مردم از را یدمكراس به گذار یرأ بيترت
 یعاقبت و آخر و بماند هياول شعار حد در آار آه بود یعيطب نبود یشدن حاصل یتوافق سلطنت و یجمهور انتخاب مسئلٌه سر بر
  .نكرد آه نكند دايپ
 رفراندم خود چون ندارد يیمعنا اصًال و است حاصل ليتحص حكم در یدمكراس مسئلٌه گذاشتن رفراندم به آه داشت توجه ديبا
 یآخر نيا آه ميآن رفراندم ميتوانيم یوقت .است یدمكراس انيب خودش و است شهروندان عموم یرأ به ميمستق مراجعٌه حكم در
  .بود خواهد زائد آن یبرا گرفتن یرأ گريد آه است یعيطب و ميباش رفتهيپذ را

 یاسيس نظام چون و چند آن یط آه یا مرحله .شود گرفته آار به یاستراتژ يینها مرحلٌه در توانديم آه است یا وهيش رفراندم
 آه یديجد یاساس قانون رد اي دييتأ یبرا المثل ی،ف شد خواهد نييتع است، مسئله فرض آه آن بودن كيدمكرات نه و رانيا ندٌهيآ

 شمردن رييتغ جاديا اسباب آنرا است، ريتغ به دنيبخش تيرسم اسباب رفراندم .برسد رانيا ملت دييتأ به ديبا و شد خواهد نوشته
  .هدف به دنيرس در یناآام و است كياستراتژ فلج خطا نيا یجزا .جست احتراز آن از ديبا یم آه است یزرگب یخطا

 
  نكردن مبارزه راه ود

 یگروه دوش به را مبارزه بار دو هر قتيحق در آه اند شده آار نيا یبرا راه دو آشف یمدع یاسالم نظام با مبارزه انيمدع
 اتيآشف نيا ديبا .یخارج یها دولت گردن به یگريد و گذاردشيم حكومت خود عهدٌه بر یكي .اندازديم رانيا ملت از ريغ

  .آرد یوارس كينزد از را درخشان
  

  نظام اصالح
 شعار، نيا به اقبال ليدال از یكي آه ميبگو همه از اول .نديگو یم و اند گفته اش درباره اريبس آه ميآن شروع یطلب اصالح از

 اصالح .آن )یجيتدر( رييتغ از اي روديم نظام اصالح از سخن آن در ستين معلوم نكهيا .است آن ابهام د،يايم شيپ اريبس چنانكه
 .چارچوب خود رييتغ یدوم و است نيمع یچارچوب در رييتغ جاديا حكم در یاول .شوديم فيتعر گريكدي مقابل در انقالب و

 نظام نيا منطق با تواند ینم طبعًا یآار نيچن .محدوده نيا رد رييتغ و آن چارچوب داشتن نگاه یعني یاسالم نظام اصالح
 نظام، شدن بهتر جز شيمعنا ليدل نيهم به و سازد دورش شيخو تيماه از و ببرد یدمكراس طرف به آنرا تواند ینم و نخواند
 ميشو قائل »یاسالم نظام اصالح« یبرا یگريد یمعنا هر .بود خواهدن خودش منطق از یرويپ با …و لشيتكم شدنش، آارآمد

 یمذهب تريتوتال نظام ليتكم یعني هم خودش منطق از یرويپ با نظام نيا شدن بهتر .بود خواهد آن یاصل یمعنا قلب حكم در
 خالصه .ليقب نيا از و آن كيدئولوژيا یكدستي شيافزا محكم، یحزب یسازمانده جاديا آن، در قدرت شتريب آردن متمرآز ران،يا
 چيه آه آرد ستيباينم آه آمك آنها به دارد، یبرنم رانيا ملت دوش از یبار حتمًا و اسالمگراهاست فٌهيوظ آارها نيا نكهيا
  .گرفت هم را شانيجلو ديبايم
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 باالتر آه همانطور چون ميا رفته خطا به باز ميآن صحبت هم نظام تكٌه تكه و یجيتدر رييتغ عنوان به اصالح از ميبخواه اگر
  .است یاجتماع اتيح قالب نيتر یآل یاسيس نظام شد گفته
 حرمت و تياهم قبول بر براليل یدمكراس .است استوار خود یرقبا یاديبن اصول با ومتضاد و نيمع یاصل بر یاسيس نظام هر
 متحكو و باشد ديبا خدشه یب و كسرهي فرمانده از فرمانبر تيتبع آه امر نيا بر ترياتور حكومت .آنها نيب تنش و یآزاد نوع دو

 یمفهوم دستگاه و ستين یشدن برقرار مطلق طور به نظامها نيا چكداميه .یدئولوژيا یچرا و چون یب ادتيس بر تريتوتال
 اداره مختلف ینظامها اساس بر آه یمختلف جوامع در ليدل نيهم به .است جامعه به و قدرت روابط به دادن شكل مرجع هرآدام

 نظام به توانيم و ندارد یهماهنگ جامعه آن بر حاآم یاسيس نظام منطق با اصًال آه ميسته يیها دهيپد دوام و بروز شاهد شوديم
 جامعه یايزوا همٌه بر تواندينم چكدامشانيه آه است نيا نشانٌه ستين یاسيس ینظامها اختالط نشانٌه نيا یول .داد نسبتش یگريد

 حشيتصح امكان حد تا و زود اي ريد ديبا آه گردديم حسوبم آن منطق خالف یامر نظام كي در واحد یا دهيپد .آند يیحكمروا
  .ديآوش حفظش در ديبا آه ديايم حساب به مقبول و مطلوب گريد ینظام در یول آرد
 كرديم نيمع دولت آه ینيزم تكه در تا داشتند اجازه آشاورزان یستيآمون تريتوتال جامعٌه در .شود روشن مطلب تا زنميم یمثال
 بود یمخلوط یشورو یاسيس نظام گفت شدينم ليدل نيا به یول .بفروشند آزادانه آنرا حاصل و آنند زرع و آشت خود حساب به
 در اتيح ادامٌه یبرا ديبا آه ديديم اي نبود زيچ همه آنترل به قادر منتها بود تريتوتال همان نظام ر،يخ .سميبراليل و سميتاريتوتال از

  .شود قائل یفيتخف خود یخواه تيتمام
 دو بخواهد آه ینظام .روشن و یآل و است ساده منطقش آه یاسيس نظام نه است جامعه داد رييتغ جزء به جزء توانيم نچهآ

 ديبا و شوديم عوض هم كپارچهي و دارد كپارچهي یفيتعر یاسيس نظام .ستديا یم باز آردن آار از زدياميب هم با را متضاد منطق
 نمدمال« از صحبت نيا بر بنا .شود باز ميشماريم مطلوبشان جامعه در آه یراتييتغ یبرا راه تا بود شيكجاي رييتغ یپ در

 نيتر عاقبت یب از آن دنبال به رفتن و گفت رانيا یاسالم حكومت بارٌه در توانيم آه است یسخنان نيتر سست از یكي »آردن
  .است بهتر ميوابگذار انياسالمگرا به را اصالحات آلك نيا .آرد توانيم آه است يیآارها

  
  یخارج دخالت

 یبرخ و ظهورند منتظرند فقط یبعض .اند نشسته یخارج دخالت ديام به سالهاست یاسالم نظام مخالفان از یبرخ آه مينيبيم
 و نكرده چرا مينيبب .است نكرده یا معجزه امامزاده نيا حال به تا ميشاهد آه همانطور یول .دهنديدرم هم یمددخواه یندا
  .ندبك تواندينم
 یانسان و یمال منابع صرف با تا ندارد یتيمسئول راميا مردم قبال در یخارج دولت چيه آه گفت حيصر یليخ ديبا همه از اول
 ملت منافع نه و است آننده دخالت آشور منافع حفظ محض باشد یدخالت اگر .كندينم رانيا ملت خود آه دينما اقدام یآار به
 قصد به دخالت نيا بر بنا .یگريد خواست به نه شود اداره آن مردم خواست به مملكت نكهيا یعني هم یدمكراس جاديا .رانيا
  .است محض غرض نقض یخارج یدولتها منافع ديد از یدمكراس جاديا
 .ندارند را یاسالم نظام آردن ساقط قدرت اصًال آشور آل اشغال و ینظام حملٌه صورت در مگر یخارج دول نكهيگرايد

 .سازد ساقط را تريتوتال دولت كي یحت نتوانست سرد جنگ سال پنجاه یط هاست یالپردازيخ نيا یاصل نامزد آه كايآمر دولت
 آه است قادر فقط دولت نيا .شانيبزرگترها به رسد چه بود، هدف نيآخر آه را آوبا نه و بود هدف نياول آه را یآلبان یحت نه
 اي )كردنديم آودتا هم یبرا ارباب تيرضا با و بيترت به آه نيالت یكايآمر یها ژنرال رينظ( ترياتور یدولتها یبرا

 تريتوتال ینظامها یبرانداز .سازد ساقطشان انًاياح و آند فراهم مزاحمت )آلنده اي مصدق دولت رينظ( متزلزل یها یدمكراس
 رانيا مردم یروين از واهدخيم باشد یاسالم نظام یبرانداز یمدع یخارج آشور هر .ديايبرم آشور خود مردم دست از فقط

  .رانيا مردم نفع به خودش یروين از نه خودش، نفع به منتها آند، استفاده
 دوش از یبار نه و كنديم ليگس مبارزه دانيم به یچندان یروين نه شمرنديم مشكالتش حالل خطا به یبرخ آه یخارج دست 

 در یحكومت راتييتغ از یبردار بهره یبرا یآمادگ در یخارج یآشورها یاصل ازيامت .دارديبرم یاسالم یجمهور مخالفان
 به ستيآاف .دادن مانور یبرا نرمش و امكاناتشان تمرآز زين و است آار یزير طرح یبرا یسازمان تجربٌه داشتن و رانيا

 رييتغ در دخالت یبرا آنها از يیتقاضا نوع هر آه داشت توجه ديبا ليدال نيهمٌه ا به .ميآن نگاه رانيا در دخالتشان یها نمونه
 ندٌهيآ یاسيس نظام نييتع هنگام بخواهند نكهيا امكان و آمك به نه است یبردار بهره به دعوتشان حكم در رانيا یاسيس نظام

  .داشت توجه آن به حاال نيهم از ديبا و است اريبس رنديبگ یماه آلود گل آب از رانيا
 به نتراشند، یمزاحمت الاقل اي آنند حرآت رانيا مردم خواست جهت در یرجخا یروهاين تا شود باعث توانديم آه یعامل تنها
 ملت یاصل رندٌهيگ ميتصم آه آرد روشن شانيبرا ديبا .است ندهيآ منافع آوردن دست به تصور اي شان یفعل منافع افتادن خطر

 .آنها به دنيبخش تحقق بيترت در دوم و است آدام منافعش نكهيا صيتشخ در اول بنهند، گردن او خواست به ديبا و است رانيا
 حفظ یپ در اگر آه شود روشن هم یخارج یروهاين یبرا و باشد یرانيا خواهانيآزاد دست به عمل ابتكار ديبا تيوضع نيا در

 .بس و نيهم آنند، یهمراه خواهانيآزاد نيا با ديبا هستند خود منافع
 
  آردن مبارزه ثمر یب راه دو
 همانطور آه داشت توجه و آرد یبررس را یجد ها راه ديبا نشست عاقبت یب یها راه نيا ديام به ودشينم آه شد روشن یوقت
 را یزيچ هر خود ليم به و نشست توانينم هم یاستراتژ نٌهيزم در ستين یدلبخواه آن رييتغ چارچوب و یاسيس نظام نييتع آه
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 یاستراتژ نٌهيزم در دارند مبارزه ٌهيداع آه هم يیآنها بلكه یعام ادافر فقط نه و مردم اآثر متأسفانه .زد ونديپ گريد زيچ هر به
 یمشكل انتخاب البته آه رديبپذ انجام یزيخونر یب و زحمت یب و عيسر آار خواهنديم آه هست نقدريهم ندارند، یروشن انتخاب

 در را موجود یانتخابها یآل و یمنطق شكل ستيبايم .آرد اآتفا هاتيترج نيا انيب به توانينم یاستراتژ بحث هنگام یول .ستين
 .انقالب و آودتا ،یداخل جنگ :هست راه سه جمع در مملكت كي یاسيس نظام رييتغ یبرا .ساخت شانيمجزا هم از و آورد نظر
 تدخال .شوديم آمتر و آم بيترت به سه نيا در ینظام یروين به اتكا زانيم .رفت دنبالش به و ديبرگز را سه نيا از یكي ديبا

 .ابدي یم آاهش بيترت به سه نيا نيب هم آن يیآارآ زانيم و شود واقع توانديم ميرژ رييتغ شكل سه هر در یخارج
 

  یداخل جنگ
 )پاسدارانش و( رانيا منظم ارتش با آه داشت یارتش ديبا .است الزم یتوجه قابل ینظام یروين یداخل جنگ انداختن راه یبرا
 دست به و تهاجم یبرا دوم مرحلٌه در و یتدافع و پراآنده نبرد با اول مرحلٌه در .ديايبرب آنها پس از بتواند و باشد سهيمقا قابل

 قابل اريبس یانسان و یمال امكانات آوردن فراهم و ستيا منطقه گاهيپا داشتن مستلزم اول وهلٌه در آار .مملكت آل ارياخت گرفتن
 از قبل و عيسر واآنش با را آنها آه ندهد فرصت فيحر به تا شود یآورگرد اديز نسبتًا سرعت با ديبا آه یامكانات .توجه
 و ديايم نظر به الزم آار نيا یبرا هيهمسا یآشورها از یكي یبانيپشت جلب .سازد نابود ،یاتيعمل يیآارآ آستانٌه به دنشانيرس
 جنگ در .ديشياند اول از زين آن آردن رمها به ديبا و است یبرانداز آار در یخارج یروهاين دادن دخالت بخش نياول نيا خود
 شود نيچن اگر و ستين آم چيه دهد قرار الشعاع تحت را یاسيس منطق نكهيا امكان و شد خواهد نيسنگ ینظام منطق آفٌه یداخل
 نفس لحا هر به .است اديز اريبس ديايب بار آار آل از عكس جٌهينت نكهيا امكان و افتديم ینادرست یمجرا به حرآت آل اصًال

 از پس خشونت آردن مهار .نهاد خواهد ريتأث مبارزه یاسيس یامدهايپ بر قيطر نيا از آار شدن فصل و حل و ینظام برخورد
 دچار بيترت نيا به نبرد یتمام هدف یعني یدمكراس یبرقرار نكهيا امكان و است یمشكل اريبس آار عيوس نيچن یا استفاده
 .ستين آم چيه گردد مخاطره

 
 اآودت
 مملكت دل در آه آنچه از ريغ ینظام یروين با آار نيا یول داشت خواهد یجراح حالت ینظام یروين از استفاده آودتا در

 و مشكل تينها به ستيآار آودتا انجام یبرا محل به فرستادنش و خارج در روين آردن حاضر .ستين یشدن انجام است موجود
 در یروزيپ الزمٌه شود،ينم واقع حساس مرآز چند اشغال با فقط آودتا یروزيپ آه شتدا توجه ديبا نيا بر عالوه .ینشدن بًايتقر

 شود نيا جز اگر .مردم ندادن نشان واآنش تينها در و است واآنش دادن نشان از ینظام یروهاين یباق انصراف اول درجٌه
 است، یروزيپ شرط ینوع به مردم تيعنا البانق در اگر .شد خواهد پاك استيس صفحٌه از شده انجام آه یراحت همان به آودتا
 .ینظام یروهاين آنها رأس در و است شرط دولت دستگاه مختلف یاجزا تيرضا آودتا در
 

  انقالب
 ميدار ما آه یهدف و یاسيس نظام رييتغ با شتريب هم اسمش آه یانقالب یاستراتژ .انقالب مانديم شد روشن آه دو نيا فيتكل

 بر بشود مسلحانه حرآت از صحبت آن در هم اگر گردد،يم یزير یپ یاجتماع عيوس حرآت كي جاديا یمبنا بر دارد، مناسبت
  .است آخر ضربٌه زدن انًاياح اي نديفرآ انداختن حرآت به یبرا ست،ين هدف به ميمستق لين یبرا باال مورد دو خالف
 انقالب نام از یحت امروزه آه اند شده یاسالم انقالب دٌهيداغد آنچنان رانيا مردم .شوديم شروع نجايهم از هم ما یاصل مشكل
 را انقالب مفهوم اصًال بلكه بشمرند باطل را حاصلش و انقالب نيا فقط نه آه شده نيا صرف غمشان و هم یتمام و زاننديگر هم
 و انقالب به كسرهي اعتقاد آه است زيآم اغراق همانقدر كرديرو نيا من تصور به .آنند دور خود تفكر و خيتار حوزٌه از

 آند نيچن آه یآس و كنديم معنا یب اصل از را یاستراتژ هر آن شمردن هدف .هدف نه است لهيوس انقالب .آن شمردن نوشدارو
 توانيم آه گريد ليدل كي و هزار و شيريناپذ نظم خشونتش، مخاطراتش، ليدل به .بكند یاستراتژ داشتن یادعا تواند ینم اصًال

 یا لهيوس نيا از ريغ آه شد یطور وضع اگر اما .جست یدور لهيوس نيا از استفاده از امكان حد تا ديبا مرد،ش امتيق اميق تا
 نيا آه مينكن فراموش هم را نيا .ديگردان رو آن از دينبا د،يچرب یم یكي نيا یها بيع بر ليوسا گريد بيمعا اي افتادين آارساز

 حيتصح و آن به دادن جهت از هم لحظه كي یحت دينبا م،يهست دنبالش به ما آه تسين یهدف به دنيرس ضامن خود به خود لهيوس
  .بود غافل رشيمس

 هم و است تر خرج آم یانسان تلفات بابت از هم دارند انقالب نام از مردم آه یزيگر تمام رغميعل قتيحق در یانقالب یاستراتژ
 .دارد آه یمخاطرات تمام با تازه است، آمتر )یداخل جنگ و آودتا( گريد راه دو تناسب به مردم، خواست از افتادنش دور امكان

 به و ديايب مسلط قدرت اگر البته .دارد مخاطره آه است استيس آار نيا زد،يخيبرنم انقالب نفس از مخاطره آه ميبگو هم را نيا
 هم آزاد و معقول انتخابات و روميم ثيحد و حرف یب خودم من خوب آه ديبگو اندازديب دردسر به همه نيا را ما نكهيا یجا
 لتانيم مطابق را مملكت فيتكل و ديسيبنو ديجد یاساس قانون و ديبفرست مجلس به ديخواست آه را آس هر شما تا دهميم بيترت

 است بهتر است آم اريبس امر نيا احتمال آه آنجا از یول .بود خواهد حداقل آار زحمت و بود خواهد بهتر اريبس د،يآن روشن
 نيا جيترو با اي باشند نيب واقع یليخ كننديم ميترس رانيا ندهيآ از يینما نينچنيا آه یآسان آنم ینم تصور .مينبند دل آن به اديز

 .رنديگيم انقالب به آه يیرادهايا به ميبپرداز یآم .بكنند آنها به یخدمت مردم نيب در یاليخوشخ
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  انقالب خشونت
 یط مردم از یتعداد است ممكن نكهيا از هراس .است خشونت از احتراز انقالب از ردمم زيگر یاصل ليدال از یكي طبعًا

 نكهيا یكي .آرد یادآوري ديبا را نكته دو یول است یاديز انيم نيا در هم آشته كي یحت آه است یعيطب .شوند آشته انقالب
 آه دارد آار اول مرحلٌه در شده جاديا یكرف یكدستي به یبستگ آن در خشونت بروز زانيم و یانقالب آشمكش مرحلٌه یدراز
 از هم قدرت صاحبان .شد خواهد برگزار شتريب نرمش با آار باشد رتريگ همه و شتريب یكدستي نيا چقدر هر .است غيتبل مرحلٌه

 نيا نمونٌه .اردبسپ یفكر چه به جا ديبا آه فهمنديم هم خودشان افتاد رونق از آنها یدئولوژيا یوقت .ستندين رونيب یفكر یكدستي
 از آه تهيسيالئ و سميبراليل آردن رد و دنيفهم وسواس در م،ينيبيم یاسالم یجمهور حاآمٌه طبقٌه در آه سالهاست را یآگاه
 با شتريب چه هر و آاهد یم آنها آردن رد یبرا توانشان از دو نيا دنيفهم بهتر نكهيا عالوٌه به .نديآ یبرنم چكداميه عهدٌه

 ذهنشان در بسپارند نظام نيا به جا زود اي ريد ديبا نكهيا یآگاه شوديم باز آن به شتريب چشمشان و شونديم آشنا مدرن یدمكراس
 خشونت آم ليدل نيا به گرفت، »نيمخمل« صفت قدرت شدن دست به دست در نرمش ليدل به آه يیها انقالب نيا .رديگيم قوت
 بود جاافتاده یدئولوژيا نيا حكم تحت جوامع مختلف طبقات نيب در آه بود الهاس سميآمون با یاديبن مخالفت هم آه درآمد آار از
 ميترس مردم خاطر در آه بود بيترت نيا به انقالب راه .بود موجود نظر اتفاق بود براليل یدمكراس آه آن نيگزيجا سر بر هم و

 در بودند دهيفهم هم ستيآمون احزاب یعضاا آه بود مدتها .شد یانقالب حرآت یراهنما آه بود یفكر خط نيهم و بود شده
 پوك درون از حكام یاعتقاد یب ليدل به حكومت یول بود برقرار رژه و نطق و جلسه .ندارند توان و تاب براليل یدمكراس برابر
 .داشت نخواهد نيا جز یريس رييتغ انيجر هم یاسالم یجمهور در .بود شده
 شتريب .آرد سهيمقا گذارنديم جا بر انقالب از زاده یاستبداد یها حكومت آه يیآنها از را انقالب یها آشته حساب ديبا

 نظام نيا .انقالب خود نه ديايم آار یرو انقالب از بعد آه است یحكومت آار قتيحق در دهنديم نسبت انقالب به آه يیها آشته
 انقالب از آه ینظام .رديگيم شيپ در مردود و ناخواسته برعكس، اي مقبول و مطلوب یاستيس آه است انقالب از دهييزا یاسيس

 با بود، یحكومت دستگاه ضعف از دهييزا شتريب آه شيها نقص و ها ضعف تمام با و بود براليل و كيدمكرات شد زاده تيمشروط
 ليلد به و یرسم و درست محاآمٌه از بعد اما شدند، اعدام نفر چند آه است درست .نداشت ینامعقول رفتار شيخو مخالفان
 صورت هر به .خواهان مشروطه هيعل یداخل جنگ در شرآت و ريصغ استبداد از یبانيپشت شاه،يمحمدعل یآودتا در شرآت

 اساس زدن هم بر و نداشت دنديبر را شانيمشت سر درجا داد آه خواهان مشروطه با شاهيمحمدعل رفتار با یارتباط روش نيا
 یآس .دارد هم يیجزا و ستين یآوچك یخطا »تيمشروط اساس زدن هم بر« زمان آن عبارت به اي مملكت، كي در یدمكراس

 آه آرد سهيمقا یاسالم انقالب از بعد اتيجنا با توانيم را وضع نيا .است بهتر ندهد خطا به تن پسندد ینم را شيجزا آه
 به گذرديم انقالب انيپا از سالها نكهيا اب و دارد ادامه هم امروز تا آه مينيب یم و بود انقالب از دهييزا یاسالمگرا نظام دستپخت

 اتيجنا مقصود »انقالب اتيجنا« مييگويم نكهيا .شد نخواهد هرگز باشد برپا نظام نيا آه یروز تا و است نشده ختم چوجهيه
 نه مآنه .بود یامهريآر حكومت مقاومت مولود اول درجٌه در شد دهيد انقالب یط آه یخشونت وگرنه است ینيخم یاسالم نظام
 یاساس قانون به گذاشتن گردن مقابل در شاه، اراتياخت ليتقل گونه هر برابر در بلكه اش یاسالم برنامٌه و ینيخم برابر در

 با آه نسبت همان به و بود برداشته استبداد از دست زودتر شاه اگر .رانيا ملت حق دادن مقابل در آالم كي در و تيمشروط
 نه سپرد،يم مردم دست به را ارشانياخت و كرديم آزاد آم آم هم را قدرت مناصب بود، آرده ادجيا قدرت خالء خود یميتصم یب

 بر توانستند ینم چگاهيه ینيخم آنها رأس در و خشونت نيا انيمناد بلكه ديرس آه ديرس ینم حد آن به یانقالب خشونت فقط
  .بشوند مسلط یانقالب حرآت
 كيآدام ميبپرس خشونت، از احتراز لزوم بر ديتأآ نيع در ديبا ميبسنج را مسئله اساتاحس از دور به و صراحت به ميبخواه اگر
 گاه و هزار صدها »المدت ليطو« اقساط به اي دادن آشته نفر دوهزار اي هزار كجاي .است ملت صرفٌه به شتريب دو نيا از
 از بعد آه يیآنها تعداد با را 1357 انقالب گانآشت شمار ستيآاف .آردن حكومت عرضٌه حال شانيپر و آواره و آشته ها ونيليم

 عادت ديشا .شد خواهد چه مينيبب تا ميآن سهيمقا اند، باخته جان ساخت، او آه یحكومت یاستهايس ليدل به و ینيخم گرفتن قدرت
 اگر آه آرد یادآوري آنها به ديبا حال هر به .دياين مردم نظر به ها آشته رقم نيا شده باعث آه است یقسط یدهايخر به یطوالن
 یاسيس نظام رييتغ یبها انقالب یها آشته .شد نخواهد تمام یاسالم نظام به شان یبده بپردازند را اقساط نيا هم سال هزار
  .رفتنش یبها نه است حكومت نيا برجاماندن یبها یاستبداد حكومت یها آشته است،

  
  انقالب یبدعاقبت

 و شوديم خلط مردم ذهن در اوقات اآثر دو نيا متأسفانه .جهينت اي مشيشماريم روش ست،يچ انقالب از ما برداشت آه ديد ديبا
 از حال همه در آه ستين یثمر شوديم حاصل آن از آه یا جهينت له،يوس و است روش انقالب .افتديم قلم از یآل به نشانيب زيتما
 ميبخواه گرددتاينم منجر یمشابه نظام آمدن آار یرو به و ندارد كساني ثمر ها انقالب همٌه .شود زاده روش نيا بردن آار به

  .ميبشمار بدعاقبت را همه
 در مگر یول .آرد مشخص را اش جهينت ، ختير برنامه و آرد فيتكل نييتع انقالب یبرا ابتدا از توانينم آه است درست نيا

 انقالب هر فيتكل بود؟ مطمئن قطع طور به آن جٌهينت از بتوان آه است یاسيس نديفرآ آدام آرد؟ نيچن توانيم استيس قسمت آدام
 نفس .دشينام »ريتخم« دورا ینوع به توانيم و رديگيم شكل مخالفت آه یدوران یط یكي .گردديم روشن مرحله دو در

 یاسيس و یفكر یها گروه یريدرگ گاه و رقابت انيم از و انقالب از قبل یسالها یط و ندارد روشن شكل خود از مخالفت
 به .دارد یاساس نقش رديگيم انقالب آه یريس در یساز نهيزم نيا .كنديم دايپ را خود غالب و روشن انيب آه است لفمخت
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 رانيا در براليل فكر آه بود دوره نيا در .شد نييتع 1350 و 1340 یسالها یط اديز مقدار به 1357 انقالب فيتكل مثال عنوان
 همه آه شد اسالمگرا و ستيمارآس تندروان بينص یامهريآر نظام با مخالفت انيب یبرا یاسيس رقابت در یبرتر و رفت پس
 آه است یهيبد .شدند ستيآمون و اسالمگرا یهمگ رانيا مردم آه نبود یمعن نيبد امر نيا .بودند یدمكراس مخالف كساني به
 و ساخته فعال یها گروه نيب در چنانكه مخالف، گفتار یول .بشود هم نيا آه بود مانده یكي نيهم فقط و نشد واقع یامر نيچن

 رنگ شد،يم عرضه یاجتماع یها گروه گريد به )افتهي شكل رييتغ و شده قيرق شكل به اآثرًا( آنها یسو از و شديم پرداخته
 یقالبان فحش نياول انقالب یروزيپ از بعد ميديد همه نكهيآماا .داشت سميبراليل با تيضد آًال و یدئولوژيا دو نيا از یغالب

  .بود »براليل«
 نييتع یبرا رقابت و گردديم متزلزل حاآم قدرت آن یط آه ستيا دوره است تر آوتاه اريبس یاول به نسبت آه یبعد دوران

 الساعه خلق مزبور آشمكش آه نجاستيا در نكته .رديگيم شدت دارند، تعلق مختلف یها گروه به آه یمخالفان نيب آن نيگزيجا
 نيا احتمال نيشتريب دوره نيا در .است گرفته شكل انقالب به منجر دوران در آه است یهمان غالبش و هياول طرح و ستين

 باال دست است، بوده شده مسلط جامعه یفضا بر آشمكش بروز از قبل و است داشته رواج مخالفان نيب در آه یفكر آه است
  .ستين یقطع امر و است احتمال نيشتريب البته نيا .دينما نييتع را سقوط حال در نظام نيگزيجا و آند دايپ را
 از شيپ را انقالب سرانجام توانيم آه شد یمدع و ساخت برقرار یمعلول و علت رابطٌه توانينم انقالب مرحلٌه دو نيا نيب

 توانينم گريد طرف از یول .آرد يیشگويپ مخالفان بيترآ سنجش و جامعه یفكر یفضا آردن ورانداز با فقط و وقوعش
 اصرار اگر یول آرد ضمانت توانينم را انقالب حاصل .گرفت دهيناد یدوم بر را یاول ريتأث و گشت منكر را دو آن نيب رتباطا

 به دنيرس یبرا خودمان همت در و مشييبجو انقالب هدف سر بر نظر اتفاق جاديا در ديبا مييبجو یضمانت ميباش داشته
  .یدمكراس
 انقالب دو نيهم اش نمونه .شودينم بلند اعتراض به يیصدا باشد، خوب جهينت اگر و است آن جٌهينت است مهم انقالب در آنچه
 حاصل آنرا همه .بود خواهد و است محسوب یمل افتخارات جزو هنوز باشد تيمشروط انقالب آه یاول .رانيا ستميب قرن

 كنديم فراموشش یآس نه شمارند، آم حال هر به آه ثابتش دشمنان از ريغ به و كننديم محسوب رانيا خواهانيآزاد یها یفداآار
 شد همراه اريبس خشونت با یعني .ديآش هم یداخل جنگ به آارش دوم پردٌه در آه است یانقالب نيا تازه .كاهديم را قدرش نه و
 نسبتًا خودش تتلفا تعداد آه یاسالم انقالب برعكس .تجدد به نهادن گام و یآزاد و بود براليل نظام یبرقرار اش جهينت یول

 و خود از فقط نه مردم آه مينيب یم و رديبگ دل به آن از یمهر یآس معدود یگروه از ريغ به تا نشد باعث نيا یول بود محدود
 آه بود یفاسد و یارتجاع یاسيس نظام یبرقرار اش جهينت آه ليدل نيا به همه .زاننديگر هم نامش از یحت بلكه اش خاطره

  .تاس آم ايدن در رشينظ
 انقالب .ميباش داشته یثابت قضاوت آن حق در ميبتوان تا اوردينم بار به ثابت جٌهينت حال همه در انقالب آه است نيا مسئله
 موافقت آه است یرمنطقيغ همانقدر انقالب با شرط و ديق یب مخالفت .نه یبرخ و ديايبرم آن از آارها یبرخ آه ستيا لهيوس
 اوهام دچار و یداخل جنگ از نه و بگذرد آودتا از نه آه یراه ،یاسالم نظام یبرانداز راه دنگشو یبرا .آن با ديق و شرط یب

 ليدل به انقالب با مخالفت .ستين ريگز آن انتخاب از و است انقالب راه نباشد، هم نظام یخودآش یواه اليخ و یطلب اصالح
 آن با آه یحكومت نفع به آنهم نهاد، خواهد ريتأث ندهيآ بر یول داد نخواهد گذشته در یرييتغ ،یاسالم انقالب حاصل از انزجار
 یفعل تيوضع در .رساند خواهد مدد یاسالم نظام به فقط مخالفت نيا .افتديب آار از یبعد انقالب با ديبا و آمده آار یرو انقالب

 .است بدسرانجام حتمًا نكردن انقالب یول باشد بدسرانجام است ممكن آردن انقالب رانيا
  

  انقالب؟ نيآخر
 كنديم باطل را ها یقبل یآخر شد واقع گريكدي دنبال به انقالب چند اگر ندينمايم تصور خ،يتار به یخط نگرش ريتأث تحت یبرخ
 و نگرش نيا توانيم یصورت در .است باطل تصور نيا .ستيز آن چارچوب در ديبا گريد آه دهديم دينو را یديجد عصر و

  .باشد آار در آن هيتوج یبرا یمعتبر خيتار فلسفٌه آه رفتيپذ را خيتار یريناپذ بازگشت
 نشيب چون است تر مضحك هم مضحك از بكنند یاليخ نيچن اي بزنند یحرف نيچن یاسالم انقالب طرفداران نكهيا ميبگو اول
 یآس اگر .است ريناپذ اجتناب یدوم در و ستين متصور گذشته به بازگشت یاول در .»یدور« اي و است »یخط« اي یخيتار
 با ششير و عقل به داشت هم شير اگر و عقلش به ديبا بشمرد ريتغيال را بازگشت نيا حاصل و باشد گذشته به بازگشت یمدع
  .ديخند هم

 باز تيبشر اتيح در یديجد دفتر و ببندد را »كيدمكرات ـ بورژوا« یها انقالب آتاب بود قرار خود دوران در یستيآمون انقالب
 حساب به و اآتبر انقالب تا داشت شباهت 1905 انقالب به شتريب آه یخشونت آم و آرام انقالب با سال هفتاد از بعد آه ميديد .آند

 براليل یخواهيآزاد بودند یمدع آه هم يیها انقالب گريد .شد بسته خودش عمر آتاب بود، »كيدمكرات ـ بورژوا« ستهايمارآس
 و هاست یكي همان مثل شيادعا .ستين استثنأ بابت نيا از هم یاسالم انقالب .دندش دچار سرنوشت نيهم اندبه آرده ختم را

 تيمشروط انقالب ديتأآ و یتال آه یانقالب با اتشيح دفتر .ستين آنها از شيب هم دوامش بخت .تيمشروط انقالب اش حمله هدف
 اتيح بتيمص و نكبت از یخالص راه .شود انجام آم خشونت با امر نيا آه بود دواريام ديبا فقط .شد خواهد بسته بود، خواهد
 به بروند راه نيا به زودتر هرچه .ندارند شيخو برابر در یراه نيا جز رانيا مردم و است نيهم یاسالم یجمهور در

 از یمنطقريغ زيگر .ماند خواهند باز راه نيا به رفتن از بترسند انقالب آلمٌه از یوقت تا و اند داده انيپا زودتر شيخو مشكالت
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 خواهد انيپا نقطٌه نظام نيا عمر به آه است یحرآت افتادن راه به مانع آند سست را یاسالم نظام تيمشروع آنكه از شيب انقالب
  .نهاد
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  سوم بخش
 یاستراتژ مراحل

 
 نيب آه اردد )تصرف و غيتبل( یاصل بخش دو و مرحله چهار است یانقالب نوع از برساند هدف به را ما ديبا آه یاستراتژ آن
 دو نيا در عمل وٌهيش چون داشت دقت آنها زيتما به ديبا حال هر به .است برقرار تعادل ینوع آه یمنطق رابطٌه فقط نه دو نيا

 .است متفاوت اساسًا بخش
 
  غيتبل

 آند، نضباط،ا محتاج پرزحمت، آار از بخش نيا .است »مقدمه ديتمه« ها تر یميقد قول به اي یساز نهيزم مرحلٌه اول مرحلٌه
 یاصل لذت ضامن یول ستين یخبر آن در مبارزه جيرا ذيلذا از كيچيه از یعني .است خطر آم و جانيه آم ب،ينش و فراز آم

  .غيتبل بخش یعني است، یكي نيهم آار بخش نيمهمتر مييبگو آه بود نخواهد اغراق .ديايم دست به یروزيپ از آه است
 و كشديم حكومت خود را زحمت نيا .ستين یاسالم نظام با مردم آردن مخالف مطلقًا غاتيتبل از هدف آه داشت توجه ديبا
 اول ديبا آار نيا یبرا .ميرژ یبرانداز در آردنش مؤثر و است مخالفت به دادن شكل هدف .ديايبرم عهده از خوب هم اريبس
 است ميرژ متوجه آًال مخالفت آه است درست نيا .افتديب آارگر تا داد بدان یروشن جهت سپس و افتي آن یبرا یمتناسب انيب
 یثمر »دل دق آردن یخال« عوام قول به و یشخص احساسات ابراز جز به انشيب و دياينم یآار به نشود منظم و پخته تا یول

  .داشت نخواهد
 راه آن یبرا ديبا و است یاسيس رانيا مشكل آه امر نيا سمت به مردم يیراهنما از است عبارت و است ساده بخش نيا در آار
 یاسيس نظام رييتغ حل راه نيا …اي یورزش اي یآشپز اي یهنر اي یاقتصاد اي یفرهنگ اي یمذهب حل راه نه جست یاسيس حل
 تهيسيالئ نمود شتريب ديتأآ آن بر و نهاد انيم در مبارزه شعار عنوان به ديبا آه آنچه و كيالئ و براليل یدمكراس یبرقرار و است
 با توانديم نه و دارد را آن با مقابله توان نه ميرژ نيا .بود خواهد آمرشكن رانيا یمذهب ميرژ یبرا آن شدن ريگ همه چون است
  .بفرستد بازار به آنرا یاسالم مشابه معمولش یدهايتقل

 واجر یعني است درست شعار انتخاب است یبرانداز یاستراتژ یاساس بخش قتيحق در آه غاتيتبل نيا نقطٌه نيتر حساس
 »مشروطه« شعار آه آند یباز را ینقش همان است قادر آامًال شعار نيا .آن حول مردم آردن جيبس و تهيسيالئ فكر به دنيبخش
 راه عنوان به آلمه نيا آردن ريگ همه .آرد فايا یروزيپ یسو به بردنشان و رانيا مردم جيبس یبرا ستميب قرن یابتدا در

  .است همراه یآم مخاطرٌه با خوشبختانه و است يیرها یاساس و اول قدم یاسالم حكومت از یخالص
 نيا یول باشد، روشن و معقول و درست ديبايم شعار .داشت خواهد آننده نييتع نقش حرآت سرنوشت در شعار درست انتخاب

 و یدرست به را فهد باشد، آاربر ديبايم شعار .است عمل دانيم شعار آاربرد دانيم .ستين یآاف بودن الزم نيع در شرط سه
 و دينما تصاحب آنرا تا ندهد امكان فيحر به و سازد زيمتما هم از یدرست به را دعوا یطرفها آند، مشخص ديبا آه یا جنبه از
  .باشد داشته روين جيبس توان ديبا تينها در و بگذارد خود حساب به
 شعار تيخاص .ستين بشيع نيا وگرنه بهتر چه آرد راگ .سازد انيب را هدف مانع و جامع طور به حتمًا شعار ستين الزم چيه

 طلب در .است مبارزه دانيم ستين درس آالس هم آن از استفاده محل .است يیآارآ و آردن خالصه ست،ين نييتب و هيتوج
 قرار یبرا یول ندارد گريد دو آن از شيب یتياهم اساسًا است »تهيسيالئ« آه خواسته نيا سوم بخش كيالئ و براليل یدمكراس
 .است اريبس مناسبت نيا ليدال .آنهاست از تر مناسب یاسالم نظام با مبارزه یاصل شعار مرتبٌه در گرفتن

 
  مخالفت شوازيپ

 و جزر یريردگ طبعًا و جامعه تحوالت یريگ یپ دنبال كند،يم اقتضا آنها فٌهيوظ چنانكه یاسالم نظام یاطالعات یها دستگاه
 دايپ ليتما یسمت به جامعه یفكر یفضا آه هرگاه .هستند مخالفان تشكل از خبر آسب و لفتمخا یها موج و یدتيعق یمدها
 وستنيپ آمادٌه آه يیآنها و بالفعل مخالفان بر یشدستيپ با ها دستگاه نيا گردد،يم مخالفت از یخاص شكل رشيپذ مستعد و كنديم

 دو یكي از استفاده با انًاياح و نظام كينزد و دور وابستگان یاريدست به طبعًا ـ سازنديم بارور را مخالفت نطفٌه خود هستند، بدانها
 شيخو دور به را رانيا مردم ینوع به تينها در توانديم آه یا برنامه هر بيترت نيا به .فراوان و است ارزان آه لوح ساده آدم
 كنديم حرآت داخل از شهيهم یقالب یها مخالفت نيا موج .افتديم راههيب به ابتدا همان از افتديب آارساز نظام هيعل و اورديب گرد
  .دينمايم تيسرا هم خارج به سرعت به و
 یشعار ديبا .ديشياند چاره آن یبرا و داشت توجه خاص روش نيا به ديبا شعار دنيبرگز هنگام و حكومت با مبارزه هنگام در

 آه است نيا در تهيسيالئ یاساس حسن . اورديب درش به مخالفان چنگ از نتواند حكومت و نباشد تصاحب قابل آه ديبرگز
 حكومت نيا از مردم چه هر امروز به تا .سازد منحرفش خود معمول یمانورها با و شود صاحبش یآسان به تواندينم حكومت
 را فتمخال قلب سكٌه ديبا .است نموده عرضه آنان به شده ساخته »یاسالم« پسوند كي آردن اضافه با آه را مشابهش اند خواسته

 هم جان و بدهد آنرا اي ندهد آنرا آه بدهد جان اي .ديايبرن آردنش قلب عهدٌه از آه خواست حكومت از یزيچ و انداخت رواج از
  .بدهد
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  یفارس نه و یفرنگ آلمٌه چرا
 آردن رايپذ و مقصود فهم آردن آسان محض است بهتر »تهيسيالئ« یرانيرايغ و ناآشنا آلمٌه یجا به گفت خواهند یبرخ احتماًال
 آار یمنف و مثبت وجوه ديبا یول است یمنطق حرف نيا .ميبساز اي ميابيب یفارس یمعادل شيبرا آن به نسبت زبانان یفارس ذهن
  .ديسنج كينزد از و یدرست به را
 خيتار با يیاآشن به حاجت آه آن مصداق نبودن روشن یكي .باننديگر به دست مشكل دو با تهيسيالئ یمعنا درك یبرا انيرانيا

 و هيتجز محتاج هم آن آه مفهومش نبودن روشن یگريد .دارد را رانيا خيتار از مثال عرضٌه قيطر از حيتوض و نيزم مغرب
 هم تواند ینم و كندينم حل درجا را مشكل دو نيا از چكداميه یفارس معادل ساختن اي افتني .ابنديدر آنرا مخاطبان تا است ليتحل
 معموًال آه هست هم نيهم یبرا .تراود ینم آلمه خود از مًايمستق چكداميه ،یمفهوم درك نه و یخيتار مصداق نه چون بكند
 روشن یرانيا مخاطب یبرا شيمعنا تا ندينما یم همراه یحاتيتوض با را اصطالح نيا آنند یم تهيسيالئ از صحبت آه یآسان
 درك یبرا هم خطر دو چ،يه آه بود نخواهد مشكالت حالل و داشت نخواهد بر بار نيا از یزيچ یفارس نوساز معادل .شود

 اغتشاش ليتسه یكي :داشت توجه بدانها ديبا آه آورد خواهد فراهم آن از درست یاسيس استفادٌه بخصوص و مطلب درست
  .سؤاستفاده به دادن دانيم یگريد و یفكر
 آن تيجذاب بر گاه آه دارد قرار ابهام از یا هاله در ستا نكرده دايپ شده تيتثب مصداق و معنا هنوز یوقت تا ديجد آلمٌه هر
 بسا تا گردند ليمتما آاربردش به آرد اراده آن از را یاريبس یمعان توانيم آه ليدل نيهم به مردم تا گردديم باعث و ديافزايم

 توجه و ندارد یاعتبار خودشان ذهن در جز آه بدهند نسبت یدلبخواه یمعنا آن به اي و بپوشانند آن با را خود افكار ابهام اوقات
 آشنا اي آشناست آه یا آلمه با یفكر اغتشاش نيا .باشند داشته ذهن در یگريد یمعنا آن از گرانيد است ممكن آه نكنند هم
  .ديايم ديپد تر راحت آرد، یدستكار و افتي را اش شهير توانيم و دينمايم
 و نادرست یمعان شيبرا و نمود سؤاستفاده آن از توانيم یآسان به است نكرده اديپ ديبا آه را یثبات آلمه آاربرد تا حال هر به

 تا كننديم باشد شانيفكر دستگاه از خارج آه یفكر و آلمه هر یبرا انياسالمگرا آه است یآار درست هم نيا .ديتراش نامربوط
 .بمانند امان در ضربش از و آنند خارجش لفانمخا دسترس از و سازند یخنث را آن یضدمذهب انًاياح اي یرمذهبيغ بار بتوانند
 امكان و دارد قرار یاسالم حكومت گفتار چنبرٌه در شدن گرفتار معرض در شهيهم یفارس زبان در »تهيسيالئ« یفرض معادل

 به نسبش مه بعد و شوديم یاسالم اول »یمدن جامعٌه« آه یتيموقع در .است اريبس بشود قلب گانهيب بافتار نيا در شيمعنا نكهيا
 آه دارد را حسن نيا داشتن نگاه یاصل صورت همان به را تهيسيالئ .داد خرج به اريبس اطياحت آار در ديبا رسد،يم یالنب نةيمد

 .دهديم ليتقل را يیها تقلب نيچن خطر
 

  »سكوالر« نه و »كيالئ« چرا
 و »تهيسيالئ« ميمفاه طبعًا و گردديم اطالق ینيرديغ ینهادها به كساني به دو هر »سكوالر« و »كيالئ« صفت دو
 دارد اعتبار لغت فرهنگ در فقط بودن مترادف نيا یول ديايم حساب به گريكدي مترادف است دو نيا ٌهيپا آه هم »سميسكوالر«
 یاجتماع ،یخيتار ،یسبك بابت از آلمه هر و شودينم ختم آن یلغو یمعنا به چگاهيه آلمه كي یزبان آارآرد .آن از خارج نه و
 نديگويم گاه زبانشناسان آه است اعتبار نيهم به .است متفاوت یآل به شيها»مترادف« با آه كنديم حمل خود با را یبار …و
 .رسدينم صفر به دارند مشابه یمعنا آه یلغات با چگاهيه شيتفاوتها و ندارد آامل و قيدق یمعنا به »مترادف« یا آلمه چيه آه

 معادل دارد، یرفارسيغ شٌهير آه زبان جيرا آلمات یبرا آه جست یسازان لغت آار در توانيم را امر نيا از يیآشنا مثال
 نكهيا ليدل .رنديگ ینم آار به وقت همه و جا همه را آنان یها افتهي گرانيد چرا آه كننديم تعجب ابراز هم دائم و كننديم وضع
 از نه است خود سلف معادل لغت فرهنگ در فقط آه است نيهم بشود جيرا یا آلمه نيگزيجا یراحت نيا به تواندينم نينو آلمٌه
 .ستين »سالم« معادل نثر انواع در نه ،یاجتماع ستد و داد در نه شعر، در نه ،یخانوادگ روابط در نه »درود« .یآاربرد بابت
 ازيامت …اي یباشناختيز یشغولدلم اي زبان شيپاال یسودا اي است كيدئولوژيا دغدغٌه آنندٌه منعكس برود آار به آن یجا به اگر
  .است یآارآرد تفاوت نيهم سميسكوالر بر هم تهيسيالئ یاصل

  
  آاربرد دو با آلمه دو
 شدن سكوالر .عمل ابزار و است یاسيس مفهوم »كيالئ« كهيصورت در ليتحل ابزار و است یعلم مفهوم شتريب »سكوالر«
)sécularisation( نكرده یرهبر آنرا یمشخص ارادٌه الزامًا آه رديگيم قرار استفاده مورد یخيتار ینديفرآ دنينام یبرا شتريب 

 از برخاسته فيتعر بر بنا آه گردديم اطالق خاص یاستيس ميمستق امديپ به اول درجٌه در )laïcisation( آردن كيالئ .است
 باز اديز مقدار به یاول در است، یعلم ميمفاه الزمٌه چنانكه را، ینيبازب و ديترد راه تفاوت نيهم .است مشخص یا اراده
 و بحث از پس تا شود داده نسبت آن به همزمان طور به یمختلف یمعان شده آه هم فرض مقام در تا دهديم فرصت و گذارديم
 سست یبرداشت آردن وارد نكهيا خالصه .ابدي یبرتر گرانيد بر آنها از یكي )گردديم ختم ندرت به یانسان علوم در آه( قيتدق
  .است آسان آه ممكن فقط نه بحث حوزٌه به سميسكوالر از تأمل خور در ظاهر به یول
 نيهم به .عمل به است ناظر اول درجٌه در و است برداشته استيس از را بارش نيشتريب آه است یمفهوم تهيسيالئ مقابل، در
 آوردن انيم در با آنها آردن مخدوش امكان و است »يیاجرا« شتريب و »يیمعنا« آمتر گردديم زاده آن دل از آه يیبحثها ليدل
 مفهوم حول را متناقض سخنان بافتن امكان آه است روشن يیاجرا وجه نيهم قتيحق در .است آم یاسالم مشابه داتيتول
 ندشويپ هم یگريد زيچ هر اي اسالم به اليخ عالم در و آرد هم سر اريبس یها اوهي توانيم یدمكراس به راجع .كنديم آم تهيسيالئ
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 رانيا جمله از جهان سراسر در و بود براليل یدمكراس یرسم بيرق »یخلق یدمكراس« دراز انيسال آه ميدار ادي به همه .زد
 آه مينيبيم .است سؤاستفاده قابل یحد تا و بيترت نيهم به هم سميبراليل .شمردنديم بهترش یگريد آن از آه داشت یطرفداران

 »تهمت« نيا برآت از بلكه تا ستندين زانيگر چندان آنند دايپ هم »براليل« شهرت نكهيا از گاه اسالمگرا سانينو مقاله از یبرخ
 یاريمع مورد سه هر نيا در البته .است تر مشكل گريد مورد دو از آار نيا تهيسيالئ مورد در .ابديب یداريخر شانيحرفها
 یخيتار تيواقع به نگاه ستين لغت آتاب اريمع نيا .دهديم را ناسره از سره صيتشخ فرصت ما به آه است آار در يینها

 صورت عتريسر یسوم مورد در عمل نيا یول است یاسالم مشابه اجناس با آنها سٌهيمقا و تهيسيالئ و سميبراليل و یدمكراس
 و عمل حوزٌه به زودتر را آار و دهديم دانيم آمتر كيتئور یآالهبردار به ،»سكوالر« خالف بر آلمه نيا چون رديگيم

  .دهديم سوق ینيع یمثالها به مراجعه
  
  یخيتار شٌهير دو
 نيا به آم و شيب يیآشنا اي عالقه یول دارد یسيانگل و فرانسه یزبانها در را رواج نيشتريب بيترت به سكوالر و كيالئ آلمٌه دو
 كايآمر و انگلستان و كسوي از فرانسه در مفهوم دو نيا یخيتار سابقٌه به ديبا .ستين یخوب ليدل آنها نيب انتخاب یبرا فرهنگ دو
  .است شده یعمل آه مدتهاست دولت و نيد نيب كيتفك آشور سه هر نيا در .آرد توجه گريد طرف از

 افراد حقوق آه یمطلوب تيوضع به دنيرس و استيس در نيد فيتكل آردن روشن یبرا آشور سه نيا آه است یراه در تفاوت
 یبرا حل راه آردن دايپ ابتدا از كايآمر مشكل .اند آرده یط بدارد، محفوظ را معتقد ريغ و )دباشن آه یمذهب هر از( معتقد
 دولت آه آنجا از و است بوده سميپروتستانت یها شاخه اول درجٌه در و یحيمس مختلف مذاهب روانيپ زيآم مسالمت یستيهمز

 در البته .است داشته تيحكم صورت شتريب آارش د،باشن آن تابع مردم تياآثر آه نبوده طرف یمسلط مذهب با آشور نيا
 شده، هم انجام و است بوده الزم متعصب انيمذهب آل برابر در یريموضعگ )نيدارو اتينظر سيتدر مورد مثل( موارد یبعض
 آرده ازين یب مذهب نفوذ با ميمستق مقابلٌه از یاديز حد تا آنرا )دعوا طرف نه( يینها داور مقام در دولت تيتثب جمع در یول

 به نه تينها در و رفتيپذ انجام یسخت اريبس یداخل یجنگها متيق به كيآاتول یسايآل از دنيبر هم انگلستان مورد در .است
 امور از نيد یپسرو امر نيا .است دولت تابع فيتعر بر بنا آه ديانجام كنيآنگل یرسم یسايآل جاديا به بلكه دولت و نيد يیجدا
  .رفتيپذ صورت جيتدر به و قرن چند یط آه انگلستان دولت خود كيدمكرات تحول از دآر یتابع را یدولت
 مذهب نيا رويپ د،يكشيم دكي را »كيآاتول یسايآل ارشد دختر« لقب قرنها آه آشور نيا مردم غالب تياآثر .فرانسه مورد اما و

 و نيد رابطٌه آردن قطع راه در گام 1789 انقالب انسردمدار .قيعم هم و است ميقد هم فرانسه جامعٌه در سايآل شٌهير و هستند
 عمل در و گشت برقرار دوباره رابطه نيا ها بوربون بازگشت بخصوص و ناپلئون آمدن آار یرو از پس یول گذاشتند دولت
 را یمشكل توانستند انيفرانسو باالخره تا ديآش طول )1905 در دولت و نيد يیجدا به مربوط قانون بيتصو تا( سال صد حدود
 و استيس در مذهب دخالت طرفداران آه یطوالن آشمكش نيا .نديبگشا بودند دهيآوش حلش در طرف نيا به انقالب از آه

 نام آشور نيا در آه دولت و نيد اختالط با مخالفت موضع تا ديگرد باعث آرد، ريدرگ یطوالن ینبرد در آنرا مخالفان
 ايدن اآناف و اطراف در آه بشود يیآنها سرمشق و ندارد يیاروپا یآشورها گريد در آه ديايب یقوام است، گرفته »تهيسيالئ«
 آه ستين نيا در چوجهيه به انيفرانسو آار ارزش آه بكنم یادآوري هم را نكته نيا .كننديم مبارزه استيس در مذهب دخالت با
 دچار گرانيد از شيب اريبس آار چارٌه افتني یبرا هآ است نيا در ،اند آرده اش عرضه ايدن به و اند افتهي را درست راه كشبهي

 در آه یدتيعق یجدلها و فراوان یبحثها یورا از را مسئله طرف كي از تا شده باعث نيهم .اند شده زحمت متقبل و مشكل
 راه یوجستج و ها یريگ موضع تنوع ليدل به گريد طرف از و ندينما طرح یا پالوده نسبتًا صورت به گرفته، صورت نشانيب

 نيا .بشود تر استفاده قابل گرانيد یبرا و فراوانتر نهيزم نيا در اتشانيتجرب شده، انجام انيسال طول در آه مناسب یقانون حل
 مشكل را آن از سؤاستفاده حال نيع در و است آرده برجسته اندازه نيا را تهيسيالئ آلمٌه یعمل وجه آه است نيسنگ یخيتار بار

 .نموده
 
  مذهب دو
 و است گرفته شكل كيآاتول یآشور در تهيسيالئ آه است نيا و است یخيتار اتيتجرب نيهم تابع آه هست هم یآخر نكتٌه بعًاط

 مورد در آه یروش دارد مطلق تياآثر آشورشان در عهيش مذهب آه انيرانيا یبرا .پروتستان حوزٌه یآشورها در سميسكوالر
 آه است يیاعال مرجع عدم و وجود در سميپروتستانت و سميسيآاتول یاصل تفاوت .تاس تر استفاده قابل شده بسته آار به اول
 و است اديز اريبس تسنن تناسب به عهيش مذهب در یمذهب اقتدار تمرآز .باشد فاصل و قاطع مذهب به مربوط امور در شيرأ
 یمسلط مذهب با شدن طرف .سميپروتستانت به تا است تر هيشب سميسيآاتول به اريبس آًال دارد، شهرت آه آنچه خالف بر ع،يتش
 نه آه یمذهب گروه و دسته چند و نيچند با بودن طرف تا است تر مشكل اريبس است، متمرآز نسبتًا آن امور ادارٌه ارياخت آه

 مختلف شعب در مذهب دخالت از ممانعت یبرا یتر قاطع روش آه تهيسيالئ ليدل نيهم به .تمرآز امكان نه و دارند اتحاد توان
 حدود و حد خودش ديبا رانيا ندٌهيآ دولت .است انيرانيا و رانيا تيوضع مناسب شتريب است، استيس بخصوص و انسان اتيح

 به آخر سر تا آنند آشمكش هم با انيمذهب آه بدهد فرصت اي وابگذارد مذهب اهل به را آار نيا تواندينم و آند نييتع را تقدس
 نيب در عدالت شدن برقرار ٌهياول شرط استيس دانيم از اسالم و عيتش دخالت زدن پس .دآن شانيجدا هم از داور عنوان
 داور نقش یفايا به توانست خواهد دولت گرفت صورت آار نيا یوقت .است رانيا در گوناگون یمذهب یها یبستگ و ها شيگرا
  .آن از قبل نه آند، اآتفا
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  بحران
 است یبحران سازديم مرتبط هم با لوالوار یعمل هم و ینظر بابت از هم را یتژاسترا »تصرف« و »غيتبل« بخش دو آه یامر
 ما یسازمان و یغاتيتبل توان اگر البته .داشت مينخواه عمل ابتكار جادشيا در ما یقو احتمال به و آمد خواهد شيپ زود اي ريد آه
 آما .است آم امر نيا احتمال یول بود خواهد بهتر مه خوب از و خوب اريبس ميآن جاديا را فرصت نيا ميبتوان آه برسد یحد به
 به آارتر یميج انتخاب( یاسالم انقالب و )یقند ديس خوردن چوب( تيمشروط انقالب یابتدا در آه یمشابه یفرصتها نكهيا
 راه رابه یآتحر تا داد فرصت آنها به یول نبود موجود یها نظام مخالفان فرآوردٌه چكداميه آمد ديپد )كايآمر جمهور استير
 آه نجاستيا در نكته .شد خواهد یارزان زين ما به زود اي ريد یفرصت نيچن .ديانجام شان یروزيپ به تينها در آه اندازنديب

  .بود آماده آن از یبردار بهره یبرا ديبايم ديفرارس وقت هر یول ستين معلوم امر نيا موعد
  

  چه؟ یعني بودن تريتوتال
 توجه شتريب آن تيماه به شكافت، شتريب است تريتوتال ینظام آه را رانيا یفعل یاسيس نظام مسئلٌه ديبا ميديرس نجايا به آه حال
  .دارد يیمعنا چه آن در بحران بروز آه شود معلوم تا ساخت روشن تحولش مراحل بابت از آنرا تيموقع و آرد
 را آس همه و زيچ همه بر داشتن ارياخت یسودا آه تمعناس نيا به نظام كي بودن »گرا تام« آه آرد توجه ديبا همه از اول
 بر آه است یدئولوژيا نظامها نيا در .است رممكنيغ یتسلط نيچن آردن دايپ .است شده آار نيا به موفق عمًال نكهيا نه دارد،
 .بدهد وفق كنديم عرضه جامعه و جهان از ینظر مجموعٌه نيا آه یريتصو با است قرار زيچ همه و رانديم حكم زيچ همه
 مطلق يیدانا ادعا نيا عهدٌه از برآمدن الزمٌه و هستند مشكل هر چارٌه و سؤال هر پاسخ داشتن یمدع تريتوتال یها یدئولوژيا

  .است خارج بشر دسترس از آه است
 آه یآوشش دييتأ آن، به دنيرس راه دادن نشان ،یآرمان جامعٌه ینما ميترس :دارد آارآرد چهار یدئولوژيا تريتوتال ینظامها در 

 یدئولوژيا چيه آه است روشن .خواند ینم برنامه با اصًال آار حاصل چرا نكهيا هيتوج تينها در و رديپذيم انجام راه نيا در
 دو توان .ديايبرنم آار چهار نيا عهدٌه از شهيهم یبرا و یجد طور به ،نه چه و باشد داشته بودن یعلم یادعا چه حال تر،يتوتال
 قانع شان الزمه آه هم یبعد آار دو تبع به ندارد، آه است یحد یب دانش محتاج آنها رساندن انجام به چون ندارد ار اول یتا

 یبرا نه است آارساز یمدت یبرا دروغ چون رسدينم يیجا به است، یدئولوژيا دل در یدانش نيچن بودن نهفته به مردم آردن
  .شهيهم
 چيه از آن یاجتماع طرح به دنيبخش تحقق یبرا آوشش از تريتوتال یها یدئولوژيا افعانمد آه مينيب یم و ميدان یم نهمهيا با

 زود اي ريد باالخره و گردديم مواجه جامعه شتريب مقاومت با روديم تر شيپ چه هر آنها آوشش .ندارند ابا تيجنا جمله از یآار
 یكي و دارد ادامه جاست بر نظام تا شهيهم آه یانقالب نيا ،»مدام انقالب« .ستين ممكن آن از رفتن فراتر آه رسديم یمرز به
 یدئولوژيا با جامعه آامل انطباق یبرا .است عاقبت یب و انتها یب آوشش نيهم انيب است، تريتوتال یگفتارها ثابت نيمضام از

 شيخو مقهور آرده، حاطها را او آه یجهان چه و انسان چه را، زيچ همه خداوار بتواند آه یقدرت است، الزم حد یب يیتوانا
  .یدئولوژيا به مؤمنان نزد حد یب يیدانا شيدايپ آه است محتمل همانقدر انسان افراد نيب در یقدرت نيچن شدن دايپ .سازد
 است روشن هم باز و جامعه شدن مهار یگريد و یدئولوژيا ثبات یكي .امر دو به است مشروط تريتوتال یها نظام اتيح
 نيا بر بنا و ستين حد یب دانش انيب یدئولوژيا آه ليدل نيا به یاول .ستين یافتني تحقق االبد یال رطش دو نيا از چكداميه

 یحد رييتغ نيا منتها .است رييتغ به ناچار است، آن خدمت در آه یحكومت رفتار هيتوج و تيخاص نيا داشتن به تظاهر محض
 همه طبعًا و تمام و تام یريفراگ یادعا از تواندينم یدئولوژيا نيا نكهيا همه از مهمتر و اول .رفت فراتر توانينم آن از آه دارد
 گرفته شكل دهديم یآزاد به آه یدانيم و سميبراليل به واآنش در تريتوتال یها یئولوژيا چون نكهيا دوم .نديبنش عقب یدان زيچ

 خبر به اعتراف است، بسته هم به شرط دو نيا .دينما یآشت آن با و بپوشد چشم آن با یدشمن از تواندينم حال چيه در است،
 ینظامها .است تريتوتال یها یدئولوژيا گريد از زيتما مسئلٌه هم آخر نكتٌه .است یآزاد به دادن مجال ٌهيپا ندهيآ از نداشتن
 چون بكنند یهمكار و یآشت هم با توانندينم یول كننديم عمل هم به هيشب اريبس اورنديم جامعه سر به آه يیبال بابت از تريتوتال

 تفكر یاصل یها شاخص از یكي از برخاسته ها یدئولوژيا نيا یاصل تفاوت .دهنديم انجام یمختلف یزهايدستاو به را آار نيا
 .كشديم خود دنبال به زين را »انحطاط هول « همزادش جا همه در آه »یترق شٌهياند« و خيتار یخط ريس فكر :است مدرن

 از است، متفاوت بابت كي از ديايدرب آار از هم مثل عمل در هم قدر هر دهنديم وعده تريتوتال یها یدئولوژيا آه یآرمانشهر
  .)سميآمون مثل( تابناك یا ندهيآ اي )یاسالم نظام مثل( باشد درخشان یا گذشته به بازگشت مترادف است قرار آه بابت نيا

 همٌه داشتن یمدع تا .رسديفرام آنها یريفراگ یادعا گرفتن انيپا اب و است آامل و یناگهان مرگ تريتوتال یها یدئولوژيا مرگ
 در یفروتن پاشند، یم هم از ندارند پاسخ هم سؤال كي یبرا یحت رفتنديپذ نكهيهم و كننديم حفظ را خود مقام هستند ها پاسخ

  .مرگ اي و است حد یب يیفرمانروا اي ست،ين آارشان
 طرف از معموًال دستگاه نيا خود بر انداختن چنگ و رديپذ یم انجام دولت دستگاه یاور از ديبا چنانكه جامعه آردن مهار 

 فٌهيوظ نيا بر عالوه و بماند مجزا آن از شهيهم ديبا و شود یكي دولت با تواند ینم چگاهيه آه شوديم انجام یواحد حزب
 ممكن جامعه بر تريتوتال نظام آامل یروزيپ هآ نجاستيا در نكته .دهد انجام زين آنرا یكدستي حفظ و حاآم طبقٌه یريعضوگ

 هر آه یفيحر با تريتوتال حكومت مبارزٌه .است محال يیروين نيچن گردآوردن و طلبد یم حد یب یروين آار نيا چون ستين
 است تريتوتال نظام مرگ محتومش انيپا آه بلند و پست پر است یآشمكش بود نخواهد آشتنش به قادر بزند ضربه آن به هم قدر
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 یروزيپ نيا از است قادر نه و شود روزيپ فيحر بر توانديم نه حكومت چون ندارد یتعادل نقطٌه نبرد نيا .جامعه بازماندن و
 فرصت جامعه به ناچار آند تازه نفس ديبا آه حكومت یچند از هر .است دائم نبرد نيا قوس و آش یول .بپوشد چشم ناممكن
 .رديبگ پس را شده داده ازاتيامت تا افتديم آن جان به گرفت ینجا دوباره تا و دهديم دنيآش نفس

 
  تريتوتال ینظامها اتيح دورٌه سه
 همبود چه باشد، سمياليسوس چه ،یآرمان جامعٌه یبرقرار اول .آرد قسمت بخش سه به توانيم را تريتوتال یها نظام اتيح

 با آه بخش نيا .نيزم یرو بر اهللا حكومت چه و )ديايرمد آار از مضحك یليخ یفارس در هم اسمش انصافًا آه( پاآنژادان
 كساني موارد همٌه در مرز نيا حد .رفت شود ینم فراتر آن از آه رسديم یمرز به زود اي ريد است همراه اريبس خشونت

 با چگاهيه یآرمان جامعٌه نيا حال هر به .جامعه مقاومت توان گريد طرف از و است حكومت امكانات تابع طرف كي از ست،ين
 پر یدئولوژيا یدروغپرداز را دو نيا نيب شكاف ـ ستين ممكن یزيچ نيچن چون گرددينم منطبق آرده ميترس یدئولوژيا آنچه
 که مرحلٌه دوم رسديفرام آن حفظ نوبت رديگيم یآرمان جامعٌه نام و است دولت قدرت انيب آه یتيوضع يیبرپا از بعد .كنديم

 جا گريد آن نقش .شوديم داده خرج به امكانات در يیجو صرفه با و رديگيم یتر منضبط كلش دوره نيا در خشونت .است
 تسلط آه بار كي .است حكومت اقتدار حفظ و قالب نيا از شدنش خارج از یريجلوگ ست،ين یدئولوژيا قالب در جامعه انداختن

 دوران آرد، ینيب شيپ قبل از توان ینم را طولش آه دوره نيا .طلبديم یآمتر قدرت و فشار حفظش گريد شد برقرار جامعه بر
 را شيخو یاتيح انتظام ستين قادر آه یدوران است، نظام نيا انحطاط دوران سوم دوران .است تريتوتال حكومت یعاد اتيح

 راه در آوشش بودن عبث .را چكداميه موارد اغلب در و یآاف یروين اي ندارد یآاف ارادٌه اي د،ينما مهار را جامعه و آند حفظ
 ندارد كيدئولوژيا يیآرمانگرا با یارتباط چيه آه یفرد ازاتيامت یگردآور شود،يم آشكار همه بر مرور به یآرمان جامعٌه جاديا

 روز از آمتر روز هر است، حد یب كيدئولوژيا یسودازدگ ليدل به آه دولت یماد اجاتياحت شود،يم تر زننده و رديگيم یفزون
 بر ريناگز یبحران باالخره تا دهديم ادامه شيخو اتيح به گرفته آه یدور ليدل به ميرژ نهمهيا با یول .دگرديم برآورده قبل

  .ندينش ینم شيعزا به چكسيه یول آنند یم شرآت شيخاآسپار در همه .بنهد انيپا نقطٌه عمرش
  

  تريتوتال ینظامها گريد از یاسالم نظام زيتما وجوه
 و یارتجاع چه( تريتوتال یمهايرژ .است مذهب با اش رابطه اوست تريتوتال انيهمتا از یاسالم منظا زيتما ٌهيما آه یزيچ اول
 به آه را يیفضا عوض در و است نگذاشته باز و نكرده ینيشبيپ مذهب یبرا يیجا چون است زيست مذهب همه )یمترق چه

 »یويدن انياد« ،یفرانسو بزرگ متفكر آرون مونير ولق به تر،يتوتال هایيدئولوژيا .كنديم واگذار یدئولوژيا به رسد یم مذهب
 خود از یدئولوژيا یاسالم نظام در .آند در به دانيم از را خود بيرق كوشديم و دانديم »یاخرو انياد« بيرق را خود آه است
 گران مذهب یبرا اندرسيم یاري یاسالم نظام تيتقو به آه همانقدر ابهام نيا .شمرديم یكي آن با را خود و است برخاسته مذهب
  .منزجر یاسالم حكومت از و اند دلبسته اسالم به آه كنديم یمعتقد افراد متوجه را فشار نيشتريب طبعًا و شوديم تمام
 یدئولوژيا .رديگيم را یاله دانش به یاتكا صورت نجايا در است تريتوتال یها یدئولوژيا خاص آه مطلق يیدانا یادعا آن

 یاسالم نيقوان یاجرا به موآول را خواست نيا تحقق و شمرد یم یاله زاليال دانش طبعًا و خواست انيب را خود اسالمگرا
 اسطوره اي علم زبان نه زنديم حرف را حقوق زبان یدئولوژيا نيا آه است ليدل نيهم به .شمرديم شان یاله كسرهي آه دانديم
 یبرا تينها در و آند ليتحم و عرضه همه به قانون یلوا تحت را شيخو یخواستها تا دهديم فرصت آن به یحقوق انيب نيا .را
 را قانون یاجرا آه يینهادها و قانون حرمت به مربوط یها گفتار از ماتشيتصم گذاشتن اجرا به و شيخو رفتار و اتيح هيتوج
 خود زيآم خشونت رفتار یبرا قيطر نيا از و ببرد بهره ندارد، ارتباط یا ذره اسالم نيقوان به چكداميه و كنديم نيتضم

  .بدهد جلوه موجه »قانون« مفهوم از سؤاستفاده با آنرا و دينما آسب تيمشروع
 از و داشته است، نداشته چوقتيه نكهيا نه ندارد، واحد حزب آه است نيا در خود يیاروپا انيهمتا با نظام نيا گريد تفاوت
 آه یبهشت بخصوص و سرانش شدن آشته با آند یازب را نقش نيا بود قرار آه یاسالم یجمهور حزب .داده دست

 نيا به .نكرد دايپ ینيگزيجا گريد و درآمد پا از امد،يبرم اش اداره عهدٌه از آه بود یآس تنها و بود آن یواقع دهندٌه سازمان
 دولت دستگاه از زيمامت یكدستي سازمان تا افتين مجال بود یمتك تيروحان ساختار به شيدايپ یابتدا از آه یاسالم نظام بيترت
 .انداخت نفس از شيخو انيهمتا از زودتر را حكومت نيا و آرد مشكل دچار را یاسالم تريتوتال طرح یاجرا امر نيا .آند دايپ

  .رساند یاري مخالفان حمالت برابر در آوردنش دوام به آه آورد ارمغان به یانعطاف آن یبرا حال نيع در اما
 یدئولوژيا آن یاجزا از چكداميه و دياينم آن با شدن طرف آار به گام به وگام یجيتدر یها حل راه اه  تعدد جناح همينليدل به

 یباق طرف از آند نيچن بخواهد اگر آه بخصوص .نديبرگز را یدمكراس راه و وندديبپ مردم به تا آرد نخواهد رها را مادر
 .گشت خواهد حذف صحنه از ندارد، ديايب فائق یباق اتحاد بر نكهيا توان ها جناح چكداميه چون و شد خواهد كيدئولوژيا ريتكف
 آل ارياخت تا دادينم راه دل به یديترد آند غلبه یباق بر توانستيم ها جناح نيا هرآدام اگر آه آنم اضافه گذرا طور به هم را نيا

 سر از آنها یستيهمز .قدرت رصح ليدل به بل ندارند، اعراب از یمحل آه مردم راحت محض نه .رديبگ دست در را نظام
 را یدمكراس نطفٌه یستيهمز نيا در توانينم آه هست هم ليدل نيهم به و كيدمكرات یباز قواعد قبول اساس بر نه است یناچار
  .نشست شدنش بارور ديام به و آرد سراغ

 داد سوق یآنون ورطٌه به را رانيا تينها در و ديآش خود دنبال به را یاريبس پنجاه و چهل دهٌه دو در آه »یانقالب اسالم«
 به را یاسالم نيقوان یاجرا آه گرفت انجام ینيخم توسط یاول .یسازمان یگريد و یدتيعق یكي بود، »جهش« دو حاصل
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 بود نيقوان نيا یاجرا درخواست یبرا شان قرنه چند مخاطب آه سلطنت دستگاه با را آنها رابطٌه و ساخت محول انيروحان
 بود یسازمان دوم جهش .زد یانقالب رنگ آن به و آرد خارج »آار محافظه« حالت از را يیاسالمگرا آار نيا با یو .آرد قطع
 یسازمان تا داد فرصت یدئولوژيا نيا طرفداران به و رفتيپذ انجام ستيآمون احزاب از الهام با و خلق نيمجاهد توسط و

 نيهم و نشد واقع جا كي در یول بود هم مكمل جهش دو نيا آه تنجاسيا در نكته .آنند دايپ خود تريتوتال طرح فراخور
  .آرد یدرون ضعف و تعادل عدم ینوع دچار ابتدا از را يیاسالمگرا

 دو نيا از نتوانسته چگاهيه و مانده وابسته انيمذهب و مذهب به سازمان هم و یدئولوژيا بابت از هم جمع در یاسالم نظام
 و یفكر بابت از چه آن یساختار تعادل عدم و است تقدس به تسلط مترادف قدرت به تسلط نظام نيا در .آند دايپ یآاف استقالل

 نشده كيتفك آن در )عصمت( یمذهب اقتدار و )تيحاآم( یاسيس اقتدار آه آه زديخيبرم نكته نيا از یعمل و یسازمان بابت از چه
 است،يس و انتيد شمردن یكي از است عبارت و است آن هاتمبا ٌهيما و كيدئولوژيا شعار و یوجود علت آه آنچه یعني .است
 یضعف نقطٌه نيچن تريتوتال یها یدئولوژيا همٌه .شد خواهد منجر مرگش به باالخره آه است آاشته آن دل در را یتنش تخم

 با آه آنند ليتحم تيواقع به را یشكل خواهنديم یهمگ و استوارند تيواقع به نامعقول و كجانبهي ینگرش ٌهيپا بر یهمگ دارند،
 .خورنديم شكست تيواقع با یآجتاب ليدل به آخر یول كننديم جيبس اريبس یروين آار نيا یبرا خواند، ینم یاجتماع اتيح منطق
 جامعه جانب از را واآنش نيشتريب آه همانجاست از شهيهم یول است متفاوت كننديم وارد را فشار نيشتريب آن بر آه یا نقطه
  .گذارديم انيپا نقطٌه عمرشان بر تينها در آه یواآنش زند،يانگيبرم

  
  نظام یفعل تيموقع
 مقابل در و نداشت یآرمان جامعٌه جاديا و خود تريتوتال طرح آوردن در اجرا به یبرا یا عمده توان ابتدا از یاسالم نظام

 برافروخته و  به ايرانعراق حملٌه داشت یارزان یو به را جامعه نيا دنيآوب فرصت آنچه .بود وامانده رانيا جامعٌه مقاومت
 و هزار ريز را رانيا ملت جنگ الزامات بهانٌه به تا داد فرصت رهبرشان و انياسالمگرا به آه بود نيا .بود جنگ شعلٌه شدن

 بود یرمانآ جامعٌه ساختمان گرفتن انيپا حكم در جنگ انيپا .ببرند شيپ را خود یاسالم جامعٌه طرح و دهند قرار فشار نوع كي
 تظاهر .است شده فتح جامعه رغم به آه يیسنگرها از حفاظت راه در آوشش و است یپسرو مينيب یم پس آن از آه آنچه هر و
 راه كي شده داده آنچه بازستدن یبرا آوشش و پرخاش و یتند و است قدرت حفظ راه كي آوچك ازاتيامت وانهادن و نرمش به
 یحت نه و است ممكن شان یآرمان جامعٌه به دنيرس نه آه داننديم یاسالم حكومت یازعم همه رأس در و همه اما .گريد

 گريد عبارت به .است نظام مرگ راه نيا تينها و ستين بيسراش جز افق در .اند داشته جنگ زمان در آه یقدرت به بازگشت
 به یول است داده ادامه شيخو اتيح به قدرت بسط و قبض ینوع با انشيهمتا گريد مثل یاسالم نظام طرف نيا به جنگ از
 در .است نهاده اضمحالل دوران به پا و افتاده رمق از زودتر شيدئولوژيا یگيبن یب و متمرآز یسازمان ساختار نداشتن ليدل
  .آند خالص وجودش عذاب از را مردم و بنهد انيپا نقطٌه اتشيح بر آه بود یبحران بروز منتظر ديبا تيوضع نيا

  
  زديخيبرم هچ از بحران
 آرد خواهد بروز یهنگام بحران .بود خواهد آشمكش در رانيا جامعٌه با اتيح روز نيآخر تا یاسالم حكومت آه است روشن

 چه د،يايبرن آار عهدٌه از دهد نشان واآنش جامعه مخالفت اي مقاومت مقابل در ديبا یم آه بزرگ اي آوچك یمورد در نظام آه
 آرد خواهد فوران آن از مخالفت آه است یشكاف آن نيا .نهايا یدو هر یقو احتمال به و روين بودآم چه و اراده ضعف ليدل به
 نيا به را مردم ديبا حال هر به .است اريبس رديبگ صورت مردم جانب از تر عيوس و تر عيسر چه هر آن انيب نكهيا احتمال و

 و درست غاتيتبل آه نجاستيا در .گرفت بشود آور یشورش به ليتبد حرآتشان نكهيا یجلو مهمتر آن از و آرد قيتشو آار
 است اول مرحلٌه در آار .افتي خواهد را شيخو جينتا بروز فرصت است گرفته انجام یاستراتژ اول مرحلٌه در آه یريگ همه
  .آرد خواهد یريجلوگ بشود، انقالب به ليتبد توانديم آه یشورش ماندن هدف یب و نظم یب از آه
های  از آشمكش بين جناح یگريد .شوديم زاده مذهب و استيس اختالط از آنكه یكي .داشت خواهد تنش سه در شهير بحران نيا

 نيا .رديگ یم سرچشمه مذهب و استيس يیغا اهداف یناسازگار از یاول . از آشاآش بين دولت و جامعهیآخر و هيئت حاآمه
 داخل در آرامش جاديا است، خشونت آردن مهار یپ در همه از اول تاسيس .زور با نه و است شدن رفع قابل مذاآره با نه تنش

 یرستگار اش يیغا هدف ندارد، یآار خشونت و مرز به مذهب .آنها از خارج در صلح یبرقرار و یاسيس واحد یمرزها
 آه آنم اشاره هست فرصت تا .است ريناپذ اجتناب آنها نيب تضاد بروز و ستين ممكن واحد آن در هدف دو دنبال به رفتن .است

 حل بيترت نيا به ميآن فرض آه ندارد استيس و مذهب دانيم دو نبودن اي بودن كيدمكرات به یارتباط اصًال یريناپذ یآشت نيا
 نيا بر عالوه و مؤمنان عيجم مذهب حوزٌه در و باشند رندهيگ ميتصم شهروندان جمهور استيس رشتٌه در اگر یحت .است یشدن

 آه یماتيتصم نيب هم باز شود، انجام كيدمكرات صورت به هم یريمگيتصم و باشد هم مطابق نًايع مؤمنان و شهروندان مجموعٌه
 .شد خواهد جاديا تضاد آرد، خواهند اتخاذ هم از دور اندازه نيا مسئلٌه دو بارٌه در وهيش همان آاربرد یورا از و افراد همان
 نيا خيتار صحنٌه در .یگريد واگذاشتن است شده ريدرگ هم با آه است ینطقم دو از یكي دنيبرگز هم تضاد نيا حل راه تنها

 اقتدار شدن دوپاره حكم در امر نيا .قدرت منطق منطقش و است قاطع حكمش آه رديگ یم انجام استيس نفع به معموًال انتخاب
 همان از و است یاسالم نظام سرنوشت نيا .آند یم حرآت یگريد آن خالف یجهت در شياجزا از آدام هر آه ستيا دوگانه
 را یزيچ یاسالم نظام از و اورديم فشار ضعف نقطٌه نيا یرو تهيسيالئ درخواست .است شده نقش شيشانيپ بر تولد بدو
  .آند اش عرضه توند ینم مرگ با جز آه طلبد یم
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 و ميهست شاهدش ،یاسالم نظام یيبرپا یابتدا از عمًال یعني سالهاست، آه است همان حاآمه ئتيه مختلف یها جناح نيب تنش
 يینابجا یها یريموضعگ است تأسف ٌهيما نهيزم نيا در آنچه .است شده هم ديتشد طرف نيا به جنگ انيپا و ینيخم مرگ از

 فروبستٌه آار از یگره یگريد بر دعوا یطرفها از یكي یروزيپ آه اليخ نيا به بستن دل و شده باب رانيا مردم نيب آه است
 آه آن یمنطق ميتقس خط تنها اساس بر قدرت ميتقس یبرا ها جناح نيا چگاهيه چون است باطل یاليخ نيچن .گشود دخواه ملت
 از را خود سهم گريد عبارت به اي خواهديم را قدرت همٌه آنها آدام هر .آنند ینم جدال است یمذهب از یاسيس اقتدار آردن جدا

 قدرت نيا آمد باالتر آه ليدل به .است موجود یاسالم یجمهور در آه یقدرت شكل تنها از یعني طلبد،يم یمذهب ـ یاسيس قدرت
 گردد، ميتقس هم رانيا مردم همٌه نيب یتساو به بزند تتق آجا از ديبا ستين معلوم آه یا معجزه اثر بر و برسد جناح كي به اگر
 آه یليدال به است نشده كيتفك هم از آن سازنا عناصر آه یقدرت نيچن اعمال چون شد نخواهد حل ما یفعل مشكالت هم باز

 فقط مختلف یها جناح نيب تنش .ديپاش خواهد هم از تينها در و ستين یآردن مهار آه شد خواهد يیتنشها موجد شد ذآر باالتر
 شواآن مردم یخواستها مقابل در نگذارد و بشود حكومت فلج باعث سربزنگاه آه بود خواهد ديمف ملت حال به یصورت در

 چارچوب در و آرد نخواهد حل را ما مشكالت یگريد یداخل یدعوا چيه گذشته نيا از .نيهم برهد، آنها خشم از و بدهد نشان
  .آمد نخواهد حساب به ما یاستراتژ
 خواهد انيپا نظام نيا مرگ با و شده دايپ یاسالم نظام يیبرپا اول روز از آنهم و است برقرار ملت و دولت نيب هم آخر تنش
 چند هر .گرفت را سراغش نتوان آه ستين يیجا نظام نيا تريتوتال خصلت به بنا و است اديز اريبس آخر تنش نيا گسترٌه .گرفت
 رفتار به آه یموارد مثل است، شتريب دولت كيدئولوژيا فشار آه ینقاط در دارد، شتريب شدت نقاط یبرخ در آه است روشن
 ختم صدا و سر پر و آشنا موارد نيا به فقط تنشها آه آرد تصور دينبا البته .ليقب نيا از و شوديم مربوط عام مالء در مردم

 به آه دارد یا بازنده و برنده تنش نيا آه نجاستيا در نكته .است عيوس اريبس تنش بروز دانيم تريتوتال یحكومتها در .گردديم
  .آرد خواهد كسرهي را یاسالم نظام آار باالخره اش جهينت و ديايم ما یاستراتژ آار
 یاول .آرد خواهد یباز نقش تنش سه نيا آورد خواهد فراهم ما یبرا را یاستراتژ یبعد مرحلٌه به گذار فرصت آه یبحران در
 سقوط با و زديخيبرم ميرژ نيا عتيطب از و ستين هم یشدن مهار و ندارد گريد دو آن نبود و بود به یارتباط و است نيتر قيعم
 به یآگاه و ستين ممكن عصمت و تيحاآم تؤامان اعمال آه زديخيبرم نيا از حكومت یمعنو یورشكستگ .شد خواهد حل آن
 را مخالفان هيعل روين آاربرد و شد خواهد حكومت فلج اسباب ها جناح نيب تنش .است ینيخم آرمان شكست مترادف قتيحق نيا

  .شكست خواهد را یاسالم نظام آمر و كنديم جيبس زدن ضربه یبرا را روين هم آخر تنش .آرد خواهد مختل
 و آرد استفاده یدرست به آن از ديبا كند،ينم كسرهي را آار خود یخود به و ستين آننده نييتع بحران شدن دايپ نفس حال هر به
 دنيپاش هم از و بحران شيدايپ سرعت آه داشت توجه ديبا هم امر نيا به .بدهد ديبا آه را یا جهينت تا پروراند درست آنرا

 نييتع یبرا آه یفرصت ليدل نيهم به .بود خواهد شاه حكومت مورد شتريب اريبس آن تريتوتال خصلت ليدل به یاسالم حكومت
 سرعت با و یدرست به آن از ديبا و بود خواهد آوتاه اريبس شد خواهد داده يیاسالمگرا مخالفان به رانيا حكومت ندٌهيآ نظام

 بتوان بلكه تا بدهد دست یمجال باز و شود دايپ یبحران باز تا ماند یفرصت نيچن منتهز دهه چند هم زبا ديبا وگرنه آرد استفاده
 و آرد آگاه ندارد، آن یزمان طول با یارتباط چيه آه مرحله نيا تياهم به را همه ديبا .آرد برقرار یدمكراس رانيا در

 را فرصت آودتا ینوع با بخواهند )یخارج چه و یرانيا چه( یبرخ است ممكن آه است آوتاه مدت نيا یط آه آرد گوشزدشان
  .نديبربا مردم دست از
 دينبا یول ستين آم انديبنما را خود آار گريد جنبٌه هر از شيب انياسالمگرا خود نيب آشمكش نكهيا احتمال بحران نيا یط
 یورا از سرعت به آه یقيعم منطق آن .اندم خواهد محدود حد نيهم به آار آه آرد تصور و شد جنجال پر ظاهر نيا فتٌهيفر

 منطق آرد، خواهد روشن را آار جٌهينت و حرآت یمعنا و شد خواهد مسلط امور انيجر بر اند،ينما خواهد را خود آار ظاهر
 توجه قمنط نيا به ديبا بحران یط .شود تمام ها دمكرات نفع به ديبا بار نيا آه یجدال است، رانيا یاسيس خانوادٌه چهار جدال
 بردش ديبا یطرف به تمام تيقاطع و یپافشار با و داد را مطلوب جهت آن به و آرد باز آن توسعٌه یبرا را راه داشت، یآاف

 آار یابتدا در آه یسطح یگفتارها و داوها به دينبا .است نكرده نيمع شيشاپيپ را تحول نيا حاصل یخيتار جبر چيه چون
  .شد غافل هيقض اصل به آردن نظر از و ماند رهيخ كند،يم شلوغ را فضا و است فراوان شهيهم

 تا مخالفان یبرا فرصت آوردن فراهم و مناسب واآنش دادن نشان در است حكومت فلج آارساز بحران نيا یاصل تيخاص
 در یاسالم تحكوم تزلزل نفس .رنديبگ انياسالمگرا از را دولت دستگاه ارياخت تينها در و نديافزايب خود حمالت بر بتوانند
 با بردنش شيپ در و است آن از استفاده در نكته است، آمده شيپ اريبس حال به تا و ستين یا سابقهيب امر واآنش دادن نشان
 بعد به مرحله نيا از گريد و شد خواهد عاجز واآنش دادن نشان از اساسًا و اصًال بعد به یزمان از حكومت چون بحران ديتشد
 .شود كسرهي آار تا آرد ليگس دانيم به ديبا باشد یشدن جيبس لتم طرف از روين چه هر
 را یامر نيچن آه ستين یخيتار جبر چيه یول آرد خواهد ساقط را یاسالم نظام آه شود یحرآت مبدأ توانديم بحران نيا

 ساز نهيزم غيتبل آار .ديرس نخواهد يیجا به و ماند خواهد ثمر یب آار نشود استفاده درست فرصت نيا از اگر .دينما نيتضم
 یبعد بخش و آرد خواهد تر آسان را آار باشد شده انجام تر قيعم و تر عيوس و بهتر چه هر و است فرصت نيا از استفاده
 نيهم در آن ارزش و تياهم .ساخت خواهد تر خشونت آم و تر آوتاه رد،يبگ زيآم خشونت صورت است ممكن آه را مبارزه
  .اورديب فراهم تر نرم و تر مطمئن صورت به را یروزيپ اسباب توانديم آه است
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  تصرف
 یروزيپ با ديبا و شد خواهد شروع بحران با شود، نقد اول مرحلٌه در شده انداز پس ازاتيامت یتمام آن یط ديبا آه مرحله نيا

  .گردد ختم یدمكراس طرفداران
 مراجعه با و حاال نيهم از توانيم آه یشكل .آرد خواهد دايپ را شكل نيدتريشد یاسيس نظام نييتع یبرا رقابت مرحله نيا یط
 رانيا یاسيس خانوادٌه چهار یبند جبهه شاهد روشن طور به بار نيچندم یبرا نبرد نيا در .نمود ميترس ران،يا معاصر خيتار به

 ها یاسالم آه است تقدر صاحب آه یآن هيعل است آوتاه قدرت از دستشان آه آنها یتا سه آه صورت نيا به .بود ميخواه
  .شد خواهند هم موفق آار نيا در آنند عمل درست اگر و آنند ساقطش قدرت از تا شد خواهند متحد باشند،

 خواهد رونيب روزيپ گروه كي یباز نيا از شد اشاره آه همانطور و شد خواهد جيبس يیرودررو نيا در چهار هر نيا یروين
 سقوط از آه يیفضا وجود با مزبور گروه و است اديز اريبس یروزيپ نيا احتمال .باشد براليل یها دمكرات گروه ديبا آه آمد

 بردن یبرا تيموقع نيبهتر در درآورده، مسلط یدئولوژيا صورت به را سميبراليل و است شده جاديا سو نيا به یشورو اتحاد
 كيدئولوژيا مد و جزر نيا آه داشت توجه ديبا تهالب .یاسالم انقالب عكس بر و تيمشروط انقالب مانند ـ دارد قرار یباز داو
 باشد ريچشمگ آمك نيا هم قدر هر حال هر به و آن یاتيعمل وجه به تا هاست براليل آار یغاتيتبل وجه به آمك اول درجٌه در
 تيقابل و براليل یروهاين آردن عمل درست مستلزم ساز سرنوشت نبرد نيا در یروزيپ .ستين یروزيپ نيتضم به قادر
 و یباز یاصل داو بر و بفرستد دانيم به را یشتريب چه هر یروين بتواند و برسد اوج به ديبا مرحله نيا در آه آنهاست یاتيعمل
 ديبا فقط است آم باشد چه هر روين مرحله نيا در .نمود ليگس دانيم به را روين همٌه ديبا .سازد متمرآزش یانحراف یشعارها نه
 .بدهد جهينت آاربردش تا آرد نيمع درست آنرا شيآرا بيترت

 
  مردم عيوس شرآت تياهم

 را يیها گروه .یريقدرتگ یرقبا گريد از گرفتن یشيپ به هم و ديايم یاسالم حكومت آردن ساقط آار به هم مردم عيوس شرآت
 به .بود زدنشان پس فكر به و آورد حساب به ديبا هستند كيردمكراتيغ ینظام با آردنش نيگزيجا و ميرژ سقوط طالب آه هم
 است ممكن .بود خواهد براليل یروهاين نفع به جهت همه از یقو اريبس احتمال به مردم از یشتريب چه هر شمار آمدن دانيم

 تفوق یول بزنند آودتا ینوع به دست امكانات نيا از استفاده با بخواهند دارند ینظام شبه یسازمانده سنت آه يیها گروه
 لزوم صورت در و اندازدشانيب آار نيا صرافت از توانديم مردم عيوس درآوردن حرآت به خصوصب و براليل یشعارها
  .سازد مهارشان

 .بود خواهد یبرانداز یاستراتژ يیآارآ در و آنها اتيح در یمهم اريبس تحول یاتيعمل یها سلول به یغاتيتبل یها سلول ليتبد
 هر آردن عمل آه است نيا در نكته یول شود گرفته اريبس دقت با ديبا آه ستا یمهم اريبس ميتصم رييتغ نيا یبرا ميتصم طبعًا
 به و بود خواهد محدود بحران بروز واسطٌه به ميرژ واآنش تيقابل آه گرفت خواهد انجام یطيشرا در ها سلول تر انيع چه

  .برسد صفر به نكهيا بدون البته ـ افتي خواهد آاهش جيتدر به شد خواهند مواجه آن با فعال افراد آه یخطر گريد عبارت
 نخواهند براليل همه رساند، خواهند مدد براليل حل راه یروزيپ به تينها در و آرد خواهند شرآت مبارزه نيا در آه یافراد
 آن، بزرگ انقالب دو جمله از ران،يا یاسيس خيتار عمدٌه تحوالت یتمام در .دارد یبيع نه و است سابقه یب نه امر نيا .بود
 یاسيس و یفكر مشرب كي صاحب یهمگ اند آرده شرآت عيوس یها حرآت نيا در آه یآسان و است بوده نيا بر قرار
 راه را حرآت بعد و بشوند آار آمادٌه و براليل تا آرد ارشاد را رانيا مردم همٌه توان ینم باشد، تواند ینم هم نيا جز .اند نبوده

 و ستندين دمكرات خود آه يیآنها آه است نيا در نكته .ستين متأسفانه یول بود خوب اريبس بود ممكن یزيچ نيچن اگر .انداخت
 ميرژ نيا آه ساده اريبس ليدل نيا به .ديد نخواهند یضرر معامله نيا از اند، شده جيبس یدمكراس یبرقرار جهت در ليدل هر به
 یآاف موارد اآثر در و محكم یا زهيانگ خود نيا و دهد ینم قرار آزار و بيتعق تحت هستند مخالف آن با آه را یآسان یحت
 آرد خواهد حذف صحنه از را یاسيس گريد یها نظام یدمكراس یبرقرار :است نيا در یاصل نكتٌه .است آن از یطرفدار یبرا
  .كننديم را آار دو هر نيا شيرقبا آه یصورت در نه، را آنها طرفداران یول
  

  دولت دستگاه ارياخت گرفتن
 .شوديم زين یانتظام و ینظام یها دستگاه شامل آن ارياخت گرفتن دست در است، دولت دستگاه به تسلط آار یاتيعمل بخش هدف
 آن از ـ متيق چيه به مطلقًا ـ متيق چيه به دينبا و گشت ديترد دچار ستيبا ینم چوجهيه به هدف نيا نييتع و فيتعر مورد در

 قرار یدمكراس طرفداران ارياخت در ديبا طبعًا و است یاجتماع اتيح به ادند شكل یاصل اسباب دولت دستگاه .شد منحرف
 خانوادٌه از اساسًا آه داشت خواهند شرآت یاريبس افراد یدمكراس یبرقرار در .آند نيتضم را رانيا مردم یآزاد تا رديبگ
 داشته كيدئولوژيا التزام یاسالم نظام هب نسبت ليدل هر به است ممكن آه هم دولت دستگاه یاعضا از یاريبس و ستندين براليل

 مردم یروزيپ پرچم و جست خواهند شرآت كنند،يم خدمت موجود ميرژ به چارچوبش در اآنون هم آه یدستگاه فتح در باشند،
 به ستيبا ینم فقط نه .است مطلوب هم و است ینيب شيپ قابل هم است، یعيطب هم امر نيا .افراشت برخواهند آن فراز بر را
 آخر مرحلٌه و رسديم ثمر به نطوريهم ها انقالب .شد آماده آن قبول یبرا حاال نيهم از ديبا یم بلكه نمود مخالفت آن با چوجهيه

 مردم شد عوض یاسيس نظام یوقت .اند ه بود دشمن هم با آن از قبل روز تا آه است یآسان یهمزبان و يیهمرأ مرحلٌه آنها همٌه
 آه داشت ادي به ديبا .كننديم یزندگ هم با یديجد وٌهيش به فقط بودند، قبل روز تا آه هستند ها نهما شوند،ينم عوض مملكت كي
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 آاربرد از احتراز آنها نياول آه نظام نيا یاساس یشرطها قبول شرط به شانيها تفاوت یتمام با مردم همٌه قبول یعني یدمكراس
  .است گرانيد به خود خواست ليتحم یبرا خشونت

  
  ديجد یاساس انونق نگارش
 رفراندم با یعني .رديبگ صورت یمردم یرأ به ديبا آه مملكت یاسيس نظام یرسم نييتع از است عبارت یاستراتژ يینها بخش

 صورت آه بود خواهد یديجد یاساس قانون نگارش امر نيا یرسم صورت طبعًا .دو هر با ايو مؤسسان مجلس قيطر از اي و
 .باشد تيمشروط یاساس انونق گشتٌه ليتكم و شده روزآمد

 
  یاسيس اي یحقوق امر
 بود نخواهد مناسبت یب روديم آار به ها گفتگو و ها بحث در هم اريبس و آشناست ما همٌه یبرا یاساس قانون عبارت نكهيا با

 قانون بر منطقًا رياخ مفهوم نكهيا همه از مهمتر و اول .ميساز روشن یاسيس نظام مفهوم با آن رابطٌه بارٌه در را نكته چند اگر
 را نيمع یاسيس نظام كي یاساس قانون .است یاسيس یا دهيپد اساسًا یحقوق شكل داشتن نيع در قانون نيا و است مقدم یاساس
 یاساس قانون هر ليدل نيهم به .سازد یم برقرار مشخص یاسيس واحد كي قالب در قواعد و نهادها رشته كي جاديا قيطر از

 و شكل و طرف كي از نيمع یاسيس نظام كي یمفهوم الزامات نيب آردن جاديا سازش حاصل آه است »یگدوگان« ینوع دچار
 صيخصا یانتزاع شمارش شامل صرفًا تواند ینم یاساس قانون چيه .است گريد طرف از مشخص آشور كي موجود امكانات

 آه است روشن همه بر مثال عنوان به .آرد اداره یاتيآل نيچن با توان ینم را یآشور چيه آه ليدل نيا به باشد یاسيس نظام كي
 …و است مرجع آن در یتياآثر نوع چه است، آدام انتخابات فواصل آه را نيا یول است یدمكراس لوازم از منظم انتخابات

 هنر اول درجٌه در یاساس قانون نگارش هنر .نمود نشيمع یخيتار طيشرا تناسب به ديبا و آرد استخراج یتئور از توان ینم
 و رييتغ .بماند جا بر یخيتار طيشرا ريناگز تحول و رييتغ رغميعل بتواند آه یمتن آوردن فراهم در و است دو نيا دادن یآشت

  .اورديم فراهم را امر نيا امكان آه است ريتفس مناسب یها سميمكان نيا و و شود نيتضم حال همه در ديبا یاساس قانون انطباق
 ممكن یامر نيچن اگر اصًال( شياجزا بودن هماهنگ و آامل و جامع از یعني آن، خود یمحتوا از هن یاساس قانون وحدت
 مفهوم از بلكه گردد، منتظم قانون نيا توسط است قرار آه یپرتضاد و شلوغ یخيتار تيواقع آن از طبعًا نه و زديخ یبرم )باشد
 نظام مفهوم قانون ريتفس زين و یابيارز یبرا مرجع نيمهمتر ليدل نيهم به .گردديم منتج آن از قانون نيا آه یاسيس نظام آن
 است یاسيس یامر نگارشش مانند هم یاساس قانون ريتفس .جزئش آن و جزء نيا نه و رديگ یم بر در آنرا تيآل آه است یاسيس
  .یحقوق نه

 حرمت .ستين یمقام چيه مجازات و هدادگا چيه یدادرس و مرجع چيه یدگيرس مشمول آن آل رييتغ و یاساس قانون با مخالفت
 قيطر از آه هم مملكت یاسيس نظام نييتع .كنديم زيتجو آه است یاسيس نظام آن رفتنيپذ اول درجٌه در قانون نيا به نهادن

 به مختلف یها نهيگز طرفداران نيب »قضاوت« با آه ستين یامر آند یم دايپ تيرسم و رديپذ یم تحقق یاساس قانون نگارش
 خشونت آه است یاسيس ینهادها وجود مستلزم قضاوت مرجع هر سيتأس چون ستين آار نيا به قادر یمرجع چيه .برسد انجام
 بر بنا خشونت مهار و یاسيس واحد سيتأس آه آنجا از .بدهد سوق يیقضا یها راه طرف به را اختالفات حل و سازد مهار را
 سر بر رقابت گريد عبارت به و ستين ممكن یداور با یاسيس نظام دخو نييتع است مقدم يیقضا ینهادها سيتأس بر فيتعر
 فائق یعني است، قدرت پشتوانٌه نيهم اورديم فراهم را یاسيس نظام كي یبرقرار امكان آنچه .ندارد قدرت جز یداور آن نييتع

 آن پشتوانٌه آه است یقدرت نيمه باز كنديم حفظ را برقرار نظام هر هم آنچه .ها نظام گريد خواستاران بر طرفدارانش آمدن
 نخواهد رونيب آاغذ محدودٌه و نظر عالم از پا باشد بهره یب قدرت یبانيپشت از اگر یاساس قانون نيتر مناسب و نيبهتر .است

 .آن رييتغ از یريجلوگ یبرا روين جيبس و آرده زيتجو آه است یاسيس نظام آن رشيپذ یاساس قانون یاجرا ضمانت .گذاشت
  .بكند پر را دو نيا یجا ستين قادر یخارج و یداخل یقانون جعمر چيه
  

  نوشت ینو قانون اساس از ديبا چرا
 قانون آن خود آه را یمشكالت آند، جلوه مطلوب اي جذاب یبرخ نظر در است ممكن آه تيمشروط یاساس قانون به بازگشت
 تيموقع و هيمجر قوٌه فيتكل نبودن روشن آنها اهم آه یالتمشك .آرد خواهد زنده دوباره بود ريدرگ آن با نيتدو بدو از یاساس

 جاديا قانون آن در نوبت دو در یامهريآر نظام آه هم ینامشروع راتييتغ مسئلٌه طبعًا .است مجلس برابر در دولت متزلزل
 آن، دوبارٌه طرح یابر یموجب اصوًال آه هم سلطنت امر طبعًا …و اسالم به مربوط مسائل عالوٌه به گشت، خواهد مطرح آرده
  .شد خواهد مشكل موجد و آمد خواهد انيم در بخود خود ست،ين یاساس قانون سطح در آنهم
 آار نيا یول آنند حفظ ليتعد و جرح یقدر با را یاسالم یجمهور یاساس قانون نيهم آه افتنديب اليخ نيا به است ممكن یبرخ
 اساس و اصل از یكي آن اگر مهمتر همه از و بود خواهد رييتغ محتاج یبلق قانون از شيب اريبس قانون نيا .است دهيفايب هم
 نيب تضاد داستان .دارد یاديبن بيع شيمعمار آل و است براليضدل بن از یكي نيا داشت، یضعف نقاط فقط و بود براليل

 نيا در یجمهور مفهوم .ندارد دهنديم نسبت آن به یبرخ آه را يیمعنا آن شده، علم است یمدت آه »اسالم« و »یجمهور«
 چه با ینيخم رفراندم هنگام در آه ميبود شاهد همه .را یدمكراس یبرقرار نه دارد را یقبل یسلطنت نظام ینف یمعنا فقط قانون
 پسند نازك طبع به و شديم حيقب حشو یجمهور با آه ليدل نيا به نه آرد، حذف یاسالم یجمهور از را كيدمكرات صفت یشدت
 ارادٌه برابر در آه مانديم یسد به قانون نيا یآل ینما .داشت نتيمبا یاسالم نيقوان با اصًال آه جهت نيا از بل مد،ايم گران او
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 تنها نيا یول گرفت نخواهد وقت ديجد یاساس قانون نوشتن از آمتر حتمًا آردن قانون نيا حيتصح در آوشش .باشند بسته مردم
 حفظ یاسالم یفعل نظام و رانيا ندٌهيآ یاسيس نظام نيب بيترت نيا به آه خاست واهدبرخ یتداوم از اشكال .ستين آار اشكال
 آه یارتباط آرد، خواهد مرتبط است دهيد خود به ايدن آه یاسيس ینظامها نيفاسدتر از یكي به را ندهيآ یدمكراس و شد خواهد
 یرو چيه به و رانيا خيتار در نو یعصر ودنگش از است ینماد نينو یاساس قانون نگارش .باشد داشته تواندينم ضرر جز
 عدالت از ديبا آار نيا یبرا و باشد یاسيس عدالت ضامن ديبا ديجد یاساس قانون .شد غافل یاساس رييتغ نيا بر ديتأآ از ديباينم

 .ببرد یمذهب
 
  یاستراتژ به كيتاآت از
 یكيتاآت عمل و فكر حد از اوقات اآثر مبارزان آه است بوده نيا در یاسالم حكومت با مبارزه یاساس ضعف نقاط از یكي

 یاستراتژ چارچوب در فقط كيتاآت .ندينما اقدام ميرژ نيا هيعل مؤثر طور به اند نتوانسته چگاهيه ليدل نيهم به و اند نرفته فراتر
 واگذار فيحر به یازيامت ابتدا از چون است شكست ضامن نيبهتر یدوم نداشتن و یاول داشتن باشد، آارساز توانديم آه است
 و است مهم درجه یاعل به سطح نيا به نبرد یارتقا و یاستراتژ تياهم به بودن آگاه .ستين یشدن جبران نبرد نيح آه كنديم

  .ميآن روشن هم را كيتاآت با ارتباطش تينها در ستيبايم ميگذراند نظر از آنرا آه حال
 قائل شيخو اقتدار توسعٌه بر یحد خود تريتوتال خصلت به بنا چون ستا یتهاجم موضع در كياستراتژ بابت از یاسالم نظام

 ینيب شيپ آن در ثبات و ینينش عقب .بدهد ادامه خود اتيح به تواندينم تعرض مقام در جز و است آمش رديبگ هرچه ست،ين
 ستين ممكن یاول آه نجاآ از و خورد خواهد آامل شكست اي و افتي خواهد تسلط زيچ همه بر اي ندارد، يیجا و است نشده

 آورده دست به آه را آنچه خواهدينم .است دفاع موضع در یكيتاآت بابت از حكومت نيا نكهيا گريد .است یدوم همان عاقبتش
 انقالب یابتدا در آه نوع آن از یعيوس یكيتاآت تعرض به قادر اش، یاستراتژ بودن یتهاجم رغميعل و بدهد دست از است

 تعرض صورت نهيزم نيا در آارش گاه اگر .ستين سازد، منطبق اسالمگرا یدئولوژيا با را رانيا جامعٌه تا داد صورت
 معمول یها بسط و قبض قماش از است یزيچ ـ دنباله یب و استثناست باشد، ريچشمگ یخبر بابت از اگر یحت رد،يگيم

  .تريتوتال یها نظام
 ینوع آن یدفاع كيتاآت .دارد نرمش یكيتاآت بابت از است ريناپذ انعطاف كياستراتژ بابت از آه همانقدر حكومت نيا مقابل، در

 مخالفت شوازيپ به یاسالم حكومت شد اشاره هم باالتر آه همانطور .كنديم مشكل را مهاجمان آار آه دارد یارتجاع تيخاص
 خود در را یموضع یمخالفتها بيترت نيا به تا كنديم شيخو گفتار مٌهيضم را مخالف گفتار و سازديم منحرف آنرا رود،يم

  .سازد باطل را اثرشان و اعتبار و ببرد ليتحل
 ديبا آه كننديم قلمداد یامر را داو آنها .است »داو سيتقد« روش دفاع، در چه و حمله در چه ان،ياسالمگرا ثابت و یاصل روش
 سلب خود فانيحر از آه است بيترت نيا به و شود روشن )شمارنديم خود یدئولوژيا نيع آه( مذهب به ارجاع با فشيتكل

 در نكهيا قبول .داد در تن آار نيا به ستيباينم متيق چيه به و است آامل شكست مترادف شانيمدعا رفتنيپذ .كننديم تيصالح
 ،اش یاسالم صورت به ديبا و توانيم ميهست طالبش ما آه را یزيچ هر نكهيا و آند روشن را زيچ همه فيتكل مذهب ديبا تينها
 یاستراتژ برابر در زدن زانو و یباز داو از شستن دست حكم در آورد، دست به نظام نيهم در و اسالم یعلما اجازٌه با

  .است فيحر ريپذ انعطاف كيتاآت و خواه تيتمام
 نظام نييتع آه ار یباز داو ميبتوان تا ميريبگ قرار تهاجم موضع در یكيتاآت هم و یكياستراتژ بابت از هم ديبا ما آنها مقابل در
 آن عاقبت و است بوده حال به تا آه بود خواهد نيهم بماند كيتاآت حد در صرفًا آه یتهاجم .مياوريب دست به است رانيا یاسيس
 قيال كياستراتژ هدف تنها آه را نظام ثقل مرآز ديبا كياستراتژ سطح به تهاجم یارتقا یبرا .ميا دهيد آه بود نخواهد نيا جز هم
 صورت تحول نيا یوقت .ميساز آن متوجه منحصرًا قدرت یتمام با را ضربات یتمام و ميده قرار حمله آماج است نام نيا

 .شود آارساز و آند دايپ درست شكل یاستراتژ از تيتبع با توانديم هم ما یكيتاآت حمالت طبعًا گرفت
 نيا نكهيا بر اصرار و تقدس مطلق شمردن اعتبار یب یكي .دارد راه دو آار نيا .ديآوب آنرا ديبا و است »تقدس« نظام ثقل مرآز
 در .ستين مربوط مذهب به آه آنچه هر از دستش آردن آوتاه و آن ینسب شمردن اعتبار یب گريد .است یمعن یب اصًال مقوله

 تقدس مقولٌه افتني وسعهت بر است، یمذهب و یاسيس اقتدار دو اختالط بر یاسالم نظام ٌهيپا :داشت دقت یمهم نكتٌه به ديبا نجايا
 ما مبارزٌه داو گريد طرف از .است یاسيس منطق نيا است، یمذهب آن اتيح منطق آه ستين معنا بدان نيا منتها استيس به
 استيس با آن اختالط دنيآوب تقدس راندن پس در یاساس نقطٌه ليدل دو نيا به .یمذهب رفرم فرضًا نه است یاسيس نظام نييتع

 .است
 آشور آنار و گوشه در روزه همه آه یاسالم حكومت با یموضع اختالف هر مورد در .دارد یا ساده اريبس صورت امر نيا

 و تقدس از آنها داو شمردن یبر یكي .ميبكن آار دو ديبا )...و یفرهنگ تيفعال معاشرت، یآزاد چادر، مسئلٌه( ميهست شاهدش
 هست، زين داو نيا از تقدس سلب مستلزم طبعًا آار نيا .است یاسيس نظام نييتع آه یاصل داو با آردنشان نيگزيجا یگريد
 ینظام شدن برقرار پراآنده و فراوان مشكالت نيا چارٌه تنها آه آرد روشن همه یبرا ديبا .تهيسيالئ شدن خواستار یعني

 یقدر به كيتاآت مرحله نيا در .شد نخواهد گشوده یآار از یگره نشود آار نيا تا و است رانيا در كيالئ و براليل ك،يدمكرات
  .رديگيم قرار آن الشعاع تحت یآل به آه شوديم كينزد یاستراتژ به
 به یفعل حكومت ريپذ انعطاف دفاع .آرد تر روشن یقدر آنرا مخالفان و یاسالم نظام یاتيعمل تيموقع مثال دو آمك به توانيم

 و شديم دراز حد از ادهيز شيارتباط خطوط آه یموقع و دادنديم نفوذ فرصت دشمن به آه است هيشب یپارت سواران یجنگاور
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 كايآمر ابرقدرت دو يیرودررو به ما كياستراتژ حملٌه نوع .انداختنديم شيپا از و بردنديم حمله او به افتادنديم نفس از سربازانش
 نيچن در .داشت قرار فيحر یاتم یموشكها عيوس حملٌه معرض در آنها هرآدام آه است هيشب سرد جنگ دوران در یشورو و

 فيحر ثقل مرآز به واحد یا حمله آه مرحله كي در آار فيتكل چون نبود آسان یليخ یاستراتژ از كيتاآت آردن كيتفك یا حمله
 مقابل در زين ما یروزيپ .بود ضرب كي و نبود یا مرحله یفرض یروزيپ .شديم روشن باشد )یصنعت مراآز و یاتم یلوهايس(

 نابود مترادف تحققش و بود خواهد هم به كينزد و فشرده اريبس مراحلش .داشت خواهد را صورت نيا شيآماب یاسالم نظام
 به كساني به ابرقدرت دو .است آار در عمده تفاوت كي فقط .استيس در تقدس دخالت آردن ختم یعني دشمن ثقل مرآز آردن
 او یول ميدار یدسترس فيحر ثقل مرآز به ما عوض در .داشتيم بازشان حمله از نيهم و داشتند یدسترس گريكدي ثقل مرآز
  .ماست رس سنگ در عمرش شٌهيش آه است یويد ست،ين مثل به مقابله به قادر
 و مياندازيدرب فيحر ضعف نقطٌه با را خود قوت نقطٌه توانست ميخواه ميداد ارتقأ كياستراتژ سطح به را خودمان مبارزٌه یوقت

 یاستراتژ سطح به رفتن .دارد را باال دست آن در حكومت آه یدانيم در ماندن یعني كيتاآت سطح در ماندن .ميبشكن را پشتش
 یروزيپ تنها تا آرد ديبايم آه یا نقطه آن متوجه را روين یتمام ديبا .ميدار قاطع یبرتر آن در آه یدانيم به نهادن گام یعني

 از هم یگرد و آمد درخواهد پا از كبارهي به خود تريتوتال انيهمتا گريد مثل حكومت نيا .شود ما بينص معقول و ممكن
  .بود خواهد تختيپا كسرٌهي فتح بود، نخواهد سنگرها یا مرحله فتح ما یروزيپ .خاست برنخواهد ختنشيفرور
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  چهارم بخش
  یسازمانده

  
 روشن ما یاستراتژ شكل نجايا تا .است یاستراتژ تابع هم سازمان نوع نشيگز است، هدف تابع یاستراتژ طرح آه همانطور

 نيع در و ديايبرب یفعل طيشرا در غيتبل عهدٌه از اول درجٌه در آه رديبپذ صورت یطور ديبا هم یسازمانده طبعًا .است شده
 طيشرا از فارغ آه ستين یامر یسازمانده انتخاب .باشد آارساز مبارزه یبعد مراحل در و آند دايپ تحول موقع به بتواند حال
 به آه ناموفق اي موفق نمونٌه آن و نيا ديتقل به یارتباط اصًال و است دو نيا تابع رد،يبپذ انجام مبارزه هدف و یخيتار نيمع
 و چشم و »یباز ستيآرت« یبرا يیجا نهيزم نيا در .ندارد رند،يگ یم قرار یبرخ توجه مورد یاتيعمل يیآارآ از ريغ یليدال

 .ستين یهمچشم
 

  سازمان نوع
 عكس جهت در آه آرد انتخاب ريمتغ دو نيب را یا نهيبه بهتر عبارت به اي مناسب نقطٌه ديبا یسازمانده وٌهيش ابانتخ در
 زودتر چه هر ميبتوان تا ميهست سازمان شتريب چه هر يیآارآ طالب یهمگ طبعًا .یريپذ بيآس و يیآارآ :كنديم حرآت گريكدي

 هر آن ینفوذ عوامل و ميرژ مقابل در سازمان نيا ميليما هم گريد طرف از و ميآن خالص یاسالم نظام شر از را رانيا مردم
  .رساند حداآثر به همزمان توانينم را دو هر نيا آه است نيا مسئله .باشد رتريناپذ بيآس چه

 رد یاول .است منظم و یليتفص آار ميتقس و ثابت مراتب سلسله یدارا آه است یوار هرم دستگاه یسازمانده نوع نيآارآمدتر
 نوع نيا آه است نيا در مشكل اما .دهديم شيافزا را سازمان یاجزا يیآارآ یدوم و سازديم آسان را اطالعات شدن بدل و

 آن یاجزا نيب در اطالعات تبادل یباال زانيم امر نيا یاصل ليدل .هست زين نيرتريپذ بيآس یرونيب ضربات برابر در سازمان
 شدن مختل صورت در و سازديم شان یمتك هم به آه گريكدي با آنها انداموار ارتباط گريد و سازديم آسان را یريردگ آه است
 یسازمانده وٌهيش نيا یفعل تيموقع در توان ینم ليدل دو نيا به .انجامديم یآل اختالل و »عضو نقص« ینوع به جزء كي آار
  .آرد انتخاب را

 یا خوشه شكل است گرفته قرار یكيچر یها گروه استفادٌه مورد اريبس و است یاول نيگزيجا ینوع به آه یسازمان گريد شكل
 به موارد یبعض در و شوديم فيضع اريبس آار ميتقس اما ماند یم جا بر مراتب سلسله و ها سلول ارتباط حالت نيا در .است
 هم از حالت نيا در آه است روشن .نسازد مختل را سازمان یتمام آار سلول چند اي كي رفتن نيب از تا روديم نيب از یآل

 و است زمان محتاج یگريد به شده آشف سلول هر از رفتن چون گردد یم مشكل یتيامن یروهاين توسط سازمان پاشاندن
 نيا یفراوان یكيچر یها گروه اگر .اريبس وقت صرف و عيوس اتيعمل مستلزم و است مشكل اريبس سازمان رأس به دنيرس
 عهده بر یمشابه شيآماب فيوظا ها سلول چون است آار ميتقس به آمشان اريبس اجياحت ليدل به اند هديبرگز را یسازمانده وٌهيش

 به زين شان يیآارآ زانيم هست، همه حضور معرف یميت یها خانه داستان .هستند خودآفا یاديز مقدار به آدام هر و دارند
  .نيهمچن
 .باشند داشته یارتباط هم با تا ندارد هم یلزوم چيه نقدًا آه جزاستم یها سلول ليتشك روش نيبهتر ميدار ما آه یهدف یبرا

 یآاف افراد آوردن گرد گريد و است یتيامن اريمع آه نكردن نظر جلب یكي شود، نييتع ريمتغ دو تناسب به ديبا سلول هر اندازٌه
 است آم اريبس باشند شتريب ده از و آمتر هس از بتوانند آن یاعضا تعداد نكهيا احتمال .است يیآارآ اريمع آه عمل و بحث یبرا
 آه دوستانه جلسٌه و یهفتگ دورٌه از را یاتيعمل سلول آنچه .است سلول یاعضا خود با امر نيا صيتشخ حال هر به یول
 .آننده نييتع و است یاساس آه برنامه و ساعت به توجه یعني است، یآار انضباط سازديم مجزا هستند، آنها به ليما یاريبس
 

  اه سلول آار روش
 تهيسيالئ به مربوط گفتار شدن روان و یاسيس قدرت از یمذهب قدرت يیجدا لزوم بارٌه در بحث مطلب، یگردآور با را آار ديبا

 ديبا .آورد فراهم یغاتيتبل خوراك آنها از و گذاشت بحث به آورد، فراهم مختلف مراجع از ديبا را مطالب نيا طبعًا .آرد شروع
 حكومت از یخالص یمنطق حل راه تنها آه آرد روشن باشند سواد و دانش سطح هر با و دسته و طبقه هر از رانيا مردم یبرا

 به است قرن كي انيرانيا آه است براليل یدمكراس شدن پا بر الزم شرط آن یبرقرار و است تهيسيالئ یسو به رفتن یاسالم
 فيتكل نشود آار نيا تا و گشت نخواهد روشن یدرست به یشرع نيقوان فيكلت چگاهيه نشود قرار بر تهيسيالئ اگر.هستند دنبالش
 ستين »تيروحان« است شده زا مشكل انيرانيا یبرا آنچه آه است مهم اريبس نكته نيا .گشت نخواهد معلوم هم تيروحان

 مسئلٌه شد آار نيا یوقت ،آرد روشن را مذهب فيتكل اول درجٌه در ديبا .جاستيب تيروحان با مسئله حل فكر و است »مذهب«
  .یمذهب یآزاد ضمانت و یبرقرار یعني تهيسيالئ آه آرد روشن ديبا هم را نيا .شد خواهد حل یاول قيطر به هم تيروحان
 حسن .برد شيپ ینگر ندهيآ یمقدار با و منظم شكل به را آار بتوان تا آرد نيمع را یا مرحله اهداف ديبا یجد غيتبل یبرا

 ها سلول همٌه ستين الزم اصًال .اورديم فراهم آنرا یابيارز امكان هم و برديم باال را آار بازده هم آه است نيا رد یزير برنامه
 و ندينما طرح شوديم فراهم شانيبرا آه يیفرصتها و ارتباطات امكانات، فراخور یا برنامه ديبا آدام هر .زنديبر مشابه برنامٌه

 ثمر آه است ميد زراعت مثل برنامه یب آار .آنند دنبال را برنامه تيجد با و زنديبر برنامه همه ديبا یول .بكوشند آن یاجرا در
 انجام مداومًا حيتفر و آار و درس طيمح در مناسب، یفرصتها همٌه در ديبا غيتبل .زارع خواست جز هست زيچ همه تابع دادنش

  .داد رواج آس همه نزد و جا همه در ديبا راآن یآارساز و تهيسيالئ فكر .مسجد تا دوستانه محافل از رد،يبگ
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 نياول .آرد رفع را آنها یدو هر ديبا .شوديم تهيسيالئ شعار قبول در مردم ديترد باعث زنديم دامن آنها به حكومت آه شبهه دو
 یمذهب یادآز ضامن نيتر محكم ـ عكس بر درست ـ تهيسيالئ .است نادرست بن از آه مذهب با است تهيسيالئ تيضد تصور آنها
 .دينمايم سلب را همگان یمذهب یآزاد بشمارد مرجح یباق بر را یمذهب و آند دخالت مذهب امر در دولت آه يیجا در .است
 شيپ یبرخ یبرا سؤال نيا یول ندارد اثبات و بحث به حاجت و است روشن ستندين یرسم مذهب تابع آه يیآنها فيتكل البته
 از یمحدود و نيمع شكل به تا گردنديم ناچار آنها چون روديم نيب از .روديم دست از مسلط مذهب روانيپ یآزاد چرا آه ديايم
 محروم یآزاد نيا از رمسلمانيغ انيرانيا آه است درست .است امروز رانيا امر نيا بارز مثال .بگذارند گردن مذهب نيا

 از هم گروه نيا تينها در چرا؟ انيعيش یول ندارند بهره یآزاد نيا از هم انيسن آه است روشن چطور؟ مسلمانان یول اند شده
 آه یاسيس یاسالم به یعني .بگذارند گردن مذهب نيا از ینيمع ريتفس به ناچارند شياعضا چون است محروم یمذهب یآزاد
 نيا .اشندب داشته آامل یشنو حرف موجود حكومت از اسالم یلوا تحت نكهيا خالصه و باشد حاآم گروه منافع با مطابق آامًال
  .آنها حكم از یچيسرپ شمردن آفر و حكام از اطاعت شمردن مقدس :یمذهب و یاسيس استير اختالط تينها است
 رأس در و ندارد یحق آنها بر آه يیزهايچ از مذهب دست آردن آوتاه یبرا است یقاطع روش فقط ستين زيست مذهب تهيسيالئ
 مذهب ینيگزيجا یمدع خود نه تهيسيالئ .آند عرضه ینيجانش مذهب یبرا آه باشد زيست مذهب توانديم یمكتب .استيس همه
 سالم رشد یبرا آزاد و مناسب يیفضا مذهب یها یدرازدست آردن ختم با بلكه كنديم شنهاديپ آن یبرا ینيگزيجا نه و است
 تابع دارد اختصاص یهبمذ یتهايفعال به جامعه در آه را یا حوزه حال نيع در و اورديم فراهم انسان اتيح مختلف شعب
 حوزٌه آردن نيمع .بشنود زور ليدل نيا به یآس نه ديبگو زور مذهب یلوا تحت یآس گذارديم نه كند؛يم یآزاد صحنٌه و قانون
 اسباب فقط بدانها رنگ نيا زدن و ندارد تقدس با یارتباط اصًال آه است یامور از آن شيپاال به آمك قتيحق در نيد تيفعال

 امور از نيد جستن یدور قرنهاست آه یفرهنگ در اگر بود خواهد رتيح یجا .اورديم فراهم را نيمع یگروه سؤاستفادٌه
 نيا قاطع یمجر و مبلغ آه ليدل نيا به تهيسيالئ است، شمرده آن سالمت یها شاخص از یكي را ايدن به نشدنش آلوده و یويدن
 نابجا اختالط نيا در آه داشت توجه ديبا یول هستند نيد شدن آلوده ننگرا شتريب مذهب اهل البته .شود شمرده مردود است آار
 همان به مردم، غالب تياآثر یعني است،يدن به معطوف شتريب توجهشان آه یآسان و نيد آه شوديم آلوده اندازه همان به هم ايدن

  .برخوردارند تيشكا حق از هستند نيد دلبستٌه آه يیآنها اندازٌه
 امر نيا .نامنديم یبندوبار یب آه آنچه افتني رواج و اخالق به تهيسيالئ زدن لطمه از ترس از است عبارت هآ دوم شبهٌه اما و
 یاصل تيخاص و رنديگيم اخالق مترادف اصوًال را مذهب افراد یبرخ .تهيسيالئ یزيست مذهب شبهٌه همان از است یتابع هم

 آنندٌه سست آنرا ،یزيست مذهب یعني تهيسيالئ كننديم تصور خطا هب چون و شمرنديم جامعه در اخالق حفظ و رواج را مذهب
 را خود مذهب از یرويپ بلكه عام طور به یمذهب اعتقاد فقط نه آه رونديم شيپ آنجا تا یبعض .اورنديم حساب به اخالق ٌهيپا

 آه همانقدر تصورات نيا .اورنديم حساب به رونيب حوزه نيا از را ايدن مردم یباق و شمرنديم یاخالق اصول از تيتبع مترادف
 بر ربازيد از یمذهب گفتار آه انسان اتيح از است یبخش و ندارد ارتباط مذهب با اساسًا اخالق .هست هم نادرست است جيرا
 بر و كنديم آوتاه زين اخالق از )استيس از چنانكه( را مذهب دست تهيسيالئ .زده تقدس رنگ آن به و است انداخته چنگ آن

  .چرا مينيبب د،ينمايم ميتحك را اخالق ٌهيپا آار نيا با بلكه آند ینم سست را مردم اخالق فقط نه كننديم ادعا یبرخ آه آنچه خالف
 از ترس همه از آخر و یاجتماع فشار ،یفرد وجدان :تياهم بيترت به .است استوار زهيانگ سه بر اخالق اصول از یرويپ

 به اول درجٌه در تهيسيالئ ٌهيتك و عامل نيتر فيضع یعني است یآخر نيهم اخالق جيترو در مذهب یاصل سهم .یاخرو عقوبت
 آار یآخر از برود نيب از اول عامل دو اگر آه ميبگو همه از اول .یاخالق رفتار ضامن نيتر یقو یعني است یفرد وجدان
 وجدان تيترب یجا به و كنديم سست هيپا از را گريد دو آن آخر عامل نيا بر كجانبهي ٌهيتك ن،يا بر عالوه .ستين ساخته یچندان
 اهل با سرش بر شوديم و است دور و ريد آه ترسانديم یمجازات از را مردم ،یاجتماع یآبرو حفظ به دنيبخش تياهم و یفرد

 آخرت لهو آس هر و دارد وجدان آه ستين یآدم ستٌهيشا خدا ترس از نكردن بد .زد چانه هزار خدا، با آنها یورا از و مذهب
  .است زده اخالق شٌهير به شهيت بكند وجدان نيگزيجا را

 فراهم را اخالق یسست اسباب چگونه مذهب عنصر جانبٌه كي تيتقو آه دهديم نشان شكل نيبهتر به رانيا جامعٌه یفعل اوضاع
 نديبب تا اندازديب انيروحان خود رفتار به ینگاه است یآاف شمرديم اخالق یاصل ٌهيپا را مذهب هنوز رانيا در آس هر .اورديم

 فساد از آه را انيرانيا از یاريبس آه بود اخالق و مذهب بودن مترادف به مربوط اوهام نيهم .است قماش چه از دو نيا ارتباط
 زحمت و همت عمل در تا شد باعث و آشاند او »یاسالم حكومت« شعار و ینيخم دنبال به بودند آمده جان به یامهريآر دستگاه

 نظام روز آن از .است دهيد خود به معاصر رانيا آه شود ینظام نيفاسدتر آوردن آار یرو به یمنته شانيها یداآارف و
 یسو به شتريروزب به روز را رانيا جامعٌه است فاسد جامعٌه محتاج آوردن دوام یبرا فاسد، حكومت هر مثل آه هم یاسالم
  .است داده سوق فساد

 آشور كي مردم آه است یانتخاب نيامدتريپرپ و نيتر یاساس یاسيس نظام انتخاب آه ساخت روشن نهمگا یبرا ديبا زين را نيا
 آه يیآنها تك تك یفرد یزندگان بر رديگيم بر در را همه آه نشيگز نيا ريتأث و دهنديم انجام شيخو یفرد و یجمع اتيح در

 بيآس و یماندگ عقب از را شيخو آشور خواستنديم نوزدهم قرن در آه ما پدران .دارد آننده نييتع یاثر هستند جمع نيا عضو
 را شيخو ینظام ضعف تا بودند فرنگ علوم و فنون اخذ فكر به اول دهند نجات روزگار آن بزرگ یها قدرت برابر در یريپذ
 مغرب یاديبن و بزرگ ازيامت آه افتنديدر سرعت به یغرب تمدن با تر قيعم و شتريب يیآشنا با اما .سازند جبران بيترت نيا به
 نيا به و اند افتهي یجمع یزندگ یبرا مردمانش آه است ینو وٌهيش در ست،ين نينو فنون و علوم در روزگار آن رانيا بر نيزم
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 نضج نشانيب در باشد براليل یدمكراس آه یاسيس نظام همان گريد عبارت به اي اتيح وٌهيش همان یبرقرار فكر آه بود بيترت
  .شد تيمشروط بزرگ انقالب هب منجر و گرفت

 نظام تابع اول درجٌه در و دهديم سامان را مان یجمع اتيح آه است ینظم تابع ما همٌه یفرد اتيح آه آرد آگاه را همه ديبا
 دور توانيم آه آرد تصور دينبا .بود نخواهد یشدن حل مينكن یزندگ مناسب یاسيس نظام در تا ما یفرد اتيح مشكالت .یاسيس

 است، زده رقم همه یبرا یاسيس قدرت آه یسرنوشت یاساس خطوط از آن پناه در و ديآش واريد شيخو اتيح یخصوص حوزٌه
 یجمع سطح در یفرد یآزاد فيتكل اما باشد نيچن آه هست هم درست اريبس و است »یفرد یآزاد« از بحث جا همه .ماند آزاد
 از و نامنديم یفرد یآزاد یبرخ آه را آنچه .گردديم نييتع یاسيس واحد یاعضا حقوق آه سطح آن در شود،يم روشن آه است
 اتيح از دست و ابانيب گوشٌه در شدن معتكف .ايدن در یآزاد نه استيدن از یآزاد قتيحق در كننديم منتزعش یاسيس یآزاد

 به حاجت اصًال و ديايمن گران یحكومت چيه به است، ممكن شهيهم بًايتقر شستن شيخو یاجتماع حقوق یتمام طبعًا و یاجتماع
 بشر هر مثل اگر و آند توجه ايدن آار به هم یمختصر آه ستين بد باشد نداشته يیسودا نيچن یآس اگر یول .ندارد هم مبارزه
  .بپردازد استيس امر به امور تمام رأس در ديبا است یآزاد خواستار نفس عزت یدارا
 تحقق زين را یجزئ یها یآزاد بتواند و آند دايپ درست یمعنا تا رديبگ هدف را یاسيس و یآل یآزاد ديبا یآزاد یبرا نبرد
 .است گرفته قرار فشار و ديتهد مورد شتريب یآزاد آه آرد شروع یا نقطه از ديبا را هدف نيا یسو به یشرويپ منتها .بخشد
 نه چه و بخواهند چه خواهانيآزاد رآا نيا در .آرد عمل بيترت هر به آن یط بتوان آه ستين یدلبخواه آار یآزاد سر بر نبرد
 سر بر و است داده قرار ديتهد مورد شتريب یو آه بطلبند شتريب را یآزاد آن ديبا آه اندازه نيا تا .هستند فيحر تابع یا اندازه تا

 و برد حمله جبهه نيا به ديبا است شده سلب مذهب موضع از انيرانيا یآزاد آه آنجا از .كنديم یپافشار شتريب آن سلب
  .است تهيسيالئ یبرقرار یبرا آوشش حمله نيآارآمدتر

 آار اصًال آه ستين یدمكراس ديتقل در شوديم صحبت آن بارٌه در همه نيا آه اسالم آردن مدرن آه آرد روشن همه یبرا ديبا
 توسط آار نيا اگر .یاسيس اقتدار از آن آردن زيمتما آار نيا اول قدم و است یمذهب اقتدار حدود و حد نييتع در ست،ين مذهب
 سو آن از آار آه یوقت .ديايب آار یرو رانيا در یمفتضح حكومت نيچن آه ديكشينم نجايا به آار بود گرفته انجام مذهب اهل
 مذهب، حدود و حد آردن محدود نيهم یعني تهيسيالئ .شود انجام مردم دست به و یاسيس مرجع طرف از ديبا نشده انجام
 جنگ به رفتن و مذهب مطلق شمردن اعتبار یب حكم در چوجهيه به نيا .نامعقولش یادعاها طرد و آن معقول یادعاها رفتنيپذ
 مقام و جا یمدع نه و است مذهب نه تهيسيالئ .آند عرضه ینيگزيجا شيبرا بخواهد آه روديم مذهب جنگ به یآس .ستين آن

 .رديبگ را شيجا آن راندن با بخواهد تا مذهب
 

  مبارزه یمال امكانات
 .شد خواهد نيتأم آجا از آار مخارج پس آه شوديم عنوان زين سؤال نيا گردديم مطرح یمردم مبارزٌه بحث یوقت طبعًا

  .برد شيپ را آار یخال دست با توانينم و دارد خرج مبارزه آه ميآگاه ما همٌه آه بخصوص
 .شوديم مطرح یخارج منابع از ستدن آمك بارٌه در گاهيب و گاه آه يیصحبتها نيا به آرد یا اشاره همه از اول ديبا هم نجايا

 هستند شيخو منافع نيتأم یپ در دول نيا نكهيا اول .ندارند توجه مسئله دو به است یخارج یدولتها دست به چشمشان آه يیآنها
 شدنشان نهيهز از صحبت آه یارقام نكهيا دوم .انفاق نه است یگذار هيسرما آنند صرف راه نيا در یپول اگر .انيرانيا منافع نه
 آن با آه ستين یپول دالر ونيليم ده چند .است مضحك بودن نييپا فرط از اصوًال شوديم یاسالم حكومت آردن ساقط راه در

 جنگ یط كايآمر دولت .آرد ساقط پول با بتوان را حكومت نوع نيا اگر اصًال تازه آرد، ساقط را تريتوتال حكومت كي بتوان
 نهايا از .اوردين دست به یا جهينت و آرد یستيآمون تريتوتال یها حكومت آردن متزلزل صرف را پولها نيا رابرب صدها سرد
 بخصوص و دو هر آه یداخل جنگ یگريد و آودتا یكي .بدهد ثمر توانديم حكومت رييتغ روش دو در يیپولها نيچن گذشته
  .ستين آارساز آنقدر انقالب رد یخارج پول .دارد توجه قابل یمال منابع به حاجت یدوم

 آه است یعيطب حالت نيا در .بچرخد یا حرفه افراد با آه دارد آنها از دائم ٌهيتغذ و توجه قابل یمال منابع به حاجت یسازمان
 نوع یول .بگردد نيتأم یمنبع از ديبا هم پول نيا و بدهند ادامه سازمان در آار به بتوانند تا بشود نيتأم افراد نيا یزندگ ديبا

 شيبرا باشد الزم تا آند آار یا حرفه افراد با ستين قرار اصًال است شده گرفته نظر در حاضر یاستراتژ در آه یسازمان
 ميتعال ريتأث تحت آه آنچه خالف بر ،»یا حرفه یها یانقالب« آه بكنم اضافه هم را نيا .شود نيتأم یمال ٌهيتغذ منبع شيشاپيپ
 مطلقًا ینيلن یريقدرتگ نوع .است شتريب شانيادعا و صدا و سر فقط ستند،ين انيانقالب نيآارآمدتر هچوجيه به شده جيرا ینيلن

 از مرحله آن در قدرت ابزار بر مجهز یتياقل انداختن چنگ از است عبارت برعكس ست،ين مردم تياآثر خواست به یمتك
 و انقالب تا خورديم آودتا درد به شتريب ینيلن سازمان نوع اصًال .رديگيدرم دولت دستگاه تصاحب سر بر آشمكش آه انقالب
 در یكيبلشو یشعارها امروز به تا گرفته 1917 ٌهيروس خود از یمملكت چيه در وگرنه است نبوده نيا جز هم شياصل آارآرد

 منبعث اي آشور ردمم نيب در غاتشانيتبل یروزيپ انعكاس ها ستيآمون یريقدرتگ مييبگو تا است نكرده دايپ عام رواج مردم نيب
  .است بوده آنها خواست از
 به حاجت نقدًا و رديبگ انجام انيرانيا نيب در و رانيا در ديبا اصل در ماست آار اول مرحلٌه آه غاتيتبل حاضر یاستراتژ در

 یاتيعمل و مدو مرحلٌه در .ندارد است، آم اريبس آن ینگاهدار مخارج خوشبختانه آه نترنتيا از ريغ به ،یبرونمرز رسانٌه
 بر هم مبارزه از بخش نيا یماد نيتأم آه گفت صراحت به ديبا .شد خواهد افزوده آار یمال اجاتياحت بر آه است یاستراتژ
 نيتأم را یاسالم انقالب و یمل نهضت ت،يمشروط بزرگ انقالب مخارج آه همانطور رانيا مردم .است انيرانيا خود عهدٌه
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 بزرگ یها حرآت نيا نٌهيهز .نمود خواهند نيتأم شد خواهد یاسالم نظام سقوط به منجر آه هم را یانقالب مخارج نمودند،
 نظر تنگ اشخاص یبرخ چشم آه یدالر ونيليم چند ارقام نيا به یربط اصًال و بود آور سرسام آلمه قيدق یمعنا به یاجتماع

 نيهم است یعيطب .نداشت یتياهم آند، دايپ دست یادآز به بود آرده اراده آه یملت یبرا پرداختشان یول نداشت رد،يگيم را
 چون .گرفت خواهند عهده بر را شيخو یخواهيآزاد مخارج یسربلند ملت هر مثل و بيترت نيهم به باشد الزم آه بار هر مردم
 ساختار با گانهيب مردم ريخ خواستن .آنند خرج پول گانهيب یآزاد یبرا تا داشت چشم گرانيد از توان ینم آه آگاهند شك بدون
 شوديم خرج هم نابجا و یآسان به معموًال گردد یگردآور گانهيب منابع از یآسان به آه یپول .ندارد مناسبت چيه دولت آارآرد و
  .ندارد برآت عوام اصطالح به اصوًال و

 به آه بدهند یآس دست به اي بكنند ثمر یب امور صرف پول ننديب ینم ليدل ملل دگر مردم مثل هم انيرانيا آه است نيا در نكته
 مال صرف از آردند، دايپ اعتماد است آن انجام یمدع آه یآس به و دهديم ثمر آار آه شدند قانع یوقت یول .ستين ینانياطم یو
 در و دايپ مبارزه نيح هم اعتماد و نانياطم نيا .آرد خواهند هم ندهيآ در و اند آرده نيچن حال به تا .ندارند قهيمضا جان یحت و

  .داشت چشم یآس از آنرا توان ینم مقدمه یب و حساب یب و شد خواهد تيتقو آن طول
 و داد آن به توانينم یتمرآز چيه یا هسته التيتشك نوع گرفتن نظر در با آه است پول آردن نهيهز و یگردآور گريد نكتٌه
 پول به محتاج چندان اصًال رديگيم انجام یفرد و یشخص و است غاتيتبل آه آار یاصل و اول مرحلٌه .است بهتر هم نيهم
 بر .اورديم یپ در را یروزيپ و است آننده نييتع عامل مبارزه در آه نهاستيا پشتكار؛ و جرأت و است فكر محتاج ست،ين

 به اجياحت است ممكن آه هم یاستراتژ یبعد مراحل در .است یفرع و یجنب عامل انقالب در شهيهم پول آودتا، و جنگ خالف
 مدد آار شرفتيپ به بخواهند آه یاشخاص .رديبگ انجام محل در آار ديبا باز شود دايپ نيسنگ نسبتًا و مداوم یمال یبانيشتپ

 یمحل در پول ستين الزم .برسانند مدد مبارزان به خود يیآشنا حوزٌه در و یسازمان یها خم و چيپ از گذشتن بدون ديبا برسانند
 چه هر .است پول آردن نهيهز محتاج آه رديبگ انجام یواحد همان توسط ديبا یگردآور .رددگ پخش آنجا از تا بشود متمرآز

  .شد خواهد آنندگان پرداخت اعتماد و نانياطم ٌهيما شتريب شود خرج شيگردآور محل به تر كينزد پول
 آه آخوندهاست مورد ودشيم یمال آمك یگردآور یبرا درست طرح آوردن نظر در مزاحم گاه آه یجيرا افكار از گريد یكي

 نيا مسئله .اند شده قلمداد باشد، یمال یآمكها زيوار مرجع توانديم آه یاجتماع چهرٌه تنها گاه و یاصل چهرٌه عنوان به شهيهم
 آه افتاده راه به یاجتماع یحرآت گاه هر طبعًا و اند داشته باز باجٌه شهيهم »وجوهات« گرفتن ليدل به عهيش انيروحان آه است
 با طبعًا و شدهيم فرض متعارف آه یرفتار سائقٌه به مردم از یاريبس اند، جسته شرآت آن در مختلف ليدال به هم وندهاآخ

 راه در اند خواستهيم آه را یپول داشت، اعتماد آنها به توانيم و هستند یدرست افراد یاخالق نظر از انيروحان نكهيا به اعتقاد
 به پول افتيدر توانستهيم شهيهم رياخ گروه عالوه به .شود نهيهز آنها توسط تا اند ساندهر آخوندها دست به آنند خرج نهضت

 نيا مخالفان ديد از گريد عبارت به و دارد منظور یشرع وجوه پرداخت حساب به و آند آتمان یراحت به را یاسيس ليدال
 در آه است روشن یول است داشته وجود یرمذهبيغ ینهادها و افراد یبرا آمتر البته امكانات نيا .بدارد پنهانشان ها حرآت
 یسو از پول ینگاهدار و افتيدر یبرا آمك درخواست و انيروحان با یكينزد گونه هر از ديبا یاسالم نظام با مبارزه مورد
 مورد نابجا بيترت نيا به و ابتدا از آن بودن »كيالئ« اصًال نه و برود یمردم حرآت به بودن یمذهب ظن نه تا نمود احتراز آنان
  .رديبگ قرار شك

  
  ما امروز آار

 یبرا نبرد یاصل مرحلٌه د،يايم ماجراجو گاه و رويپرن افراد یبرخ نظر به آنچه خالف بر و قتيحق در مبارزه یفعل مرحلٌه
 نظام سقوط نبحرا .است انيجر در امروز رانيا ندٌهيآ نييتع یبرا مبارزه یاساس بخش گريد عبارت به .است نبرد داو تصاحب
 خواهد در رانيا ندٌهيآ یاسيس نظام نييتع یبرا و بحران نيا از پس آه یآشمكش و است شيپ در ناخواه و خواه آه یاسالم
 روزيپ رانيا ندٌهيآ نييتع یبرا مبارزه در امروز آه آس هر .است یثانو دارد انيجر امروز آه یآشمكش با سهيمقا در گرفت
 آه یآس مقابل در .بود خواهد برنده یقو احتمال به و داشت خواهد را یروزيپ بخت نيشتريب حرانب از بعد مبارزٌه در بشود
 آه است یمل جبهٌه مورد امر نيا بارز مثال .است خورده شكست امروز نيهم از حتمًا سازد موآول روز آن به را مبارزه آار
 از استيس صحنٌه از یعمل و یفكر ینينش عقب و بارزهم داو به یناآگاه یبها شكست نيا .خورد شكست ینيخم از 1357 در

  .شد زيوار هم موعد سر و بود شده موآول یامهريآر نظام سقوط یفردا به پرداختش آه بود بعد به 1342
 مرحلٌه یط .است رانيا یاسيس نظام نييتع در یبرتر ميآن افتيدر یاسالم نظام سقوط یفردا در و ميببر امروز ديبا ما آه آنچه

 براليل یدمكراس فكر آردن ريگ همه ما امروز آار .دهيچيپ مراتب سلسله نه و ميدار شرفتهيپ آار ميتقس به حاجت نه مبارزه ولا
 آار .دارد تقدم انيم نيا در تهيسيالئ مسئلٌه شد داده حيتوض مبارزه شعار به مربوط بخش در آه یليدال همان به و است كيالئ و

 در و شوديم عرضه ما به راست و چپ از آه یگريد شعار هر رغم به است تهيسيالئ فكر دادن رواج نيهم ما امروز یاصل
  .دارد را یانحراف شعار حكم آن با سهيمقا
 ثمربخش عوض در یول كندينم ارضاء اند دهينام »یانقالب شور« یبرخ آه را آنچه ماست آار مناسب آه یسازمانده بيترت آن

 آار .خاطر انبساط نه شوديم انجام یروزيپ محض مبارزه چون گردد حاصل امر نيا از ديبا هم یاصل خاطر تيرضا و است
 افكار و ديگرد جاديا رانيا در نوزدهم قرن آخر یسالها در آه است هيشب یحرآت به آار مرحلٌه نيا .ستين حيتفر آار مبارزه
 در و پراآند روزگار آن وسعت آم متوسط طبقٌه نيب در سپس و رانيا یاجتماع و یاسيس نخبگان نيب در اول درجٌه در را مدرن
 یپراآندگ رغم به تيمشروط انقالب اگر .ديانجام رانيا در یاسيس ونيزاسيمدرن گرفتن پا و تيمشروط انقالب به تينها
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 تجه در گشتيم عنوان آن انيجر در آه یافكار یختگير هم در گاه و تنوع و بودند جسته شرآت آن در آه یافراد یظاهر
 براليل یدمكراس فكر آه بود ليدل نيا به آورد، رانيا یبرا یاساس قانون و مجلس چون یارمغان و آرد حرآت یروشن و ثابت
 محض به آه بود گشته ليتبد یاستبداد نظام مخالفان یاصل فكر به و بود افتهي رواج رانيا در چنان انقالب از قبل یها سال یط

 مشروطه جنبش حرآت خط سرعت به بود، قند تجار خوردن چوب آه یاسيس یبردار رهبه مناسب یول آوچك یبحران بروز
 محور نيا به نسبت تا ساخت وادار را گرانيد تنها نه و آرد ميترس بودند، مملكت نجات یپ در آه یمردمان یپا شيپ را یخواه
  .نمود سلب آنان از را یمردم حرآت نيا با مقابله توان تينها در بلكه آنند موضع نييتع یاساس
 یحت .است رانيا خيتار در انقالب به منجر یمردم یسازمانده نمونٌه نيتر درخشان تيمشروط جنبش است هنوز آه هنوز
 با جامعه یفكر یفضا بر انياسالمگرا ینسب تسلط بابت از ديرس جهينت به مشابه یحرآت با تينها در آه هم یاسالم انقالب
 )راست و چپ از البته( براليل وضد طلب تيهو افكار رواج ونيمد همانقدر را شيروزيپ و نبود سهيمقا قابل تيمشروط انقالب
 كهيصورت در .یاسالم نظام تيماه باب در گفتن دروغ مهمتر همه از و انقالب یرهبر یبرا یجد نامزد داشتن مرهون آه بود
 گرفتن قرار وزنٌه یحت بلكه آرد جبران را براليل واحد یرهبر نبود فقط نه آه بود غالب چنان براليل فكر تيمشروط انقالب در
 نه و بود یدروغ نه جا چيه آه است روشن .برود خطا راه به جنبش نگذاشت و ساخت جبران رهبران صف در را آخوند چند
  .دروغ به یحاجت

 یلمهايف انيتماشاچ نظر جلب ًاحتم ليقب نيا از و یفور یانقالبها و یضربت یحرآتها یبرا یزير برنامه و دهيچيپ یسازمانده
 ليقب نيا مروج آه یآسان از یآار گذشته دهٌه سه ظرف نكهيا آما دياينم یاسالم نظام آردن ساقط آار به اما كنديم را جانيپره

 هم باز است آم هم باز شود تكرار چه هر نكته نيا چون( و است یغيتبل آه آار از اول مرحلٌه در .است امدهيبرن بودند ها برنامه
 آه آار كي نيا عهدٌه از آه است آن یسازمانده نوع نيبهتر هست، هم باخت و برد یاصل و یاساس مرحلٌه )آه كنميم تكرار
  .باشد نداشته هم دهيچيپ مراتب سلسله و نطلبد بدنه در یچندان آار ميتقس یعني د،يايبرب است، نيمع شعار كي و فكر كي جيترو
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  یادآوري كي و خواهش كي
 آن در شده عرضه یاستراتژ از نكردن اي آردن یرويپ یبرا را شيخو ميتصم اند رسانده انيپا به را آتاب نيا آه یانآس

 پخش را نوشته نيا است ممكن آه آنجا تا خواهميم بگذارند مبارزه راه در گام بيترت نيا به اند رفتهيپذ آه يیآنها از .اند گرفته
 آن شدن روزيپ یاصل شرط یاسيس طرح كي یريگ همه آه نكنند فراموش و برسانند یبزرگتر چه هر گروه دست به و آنند
  .است
  .آنهاست آن از یروزيپ آه نكنند شك لحظه، كي یحت چگاه،يه :است ممكن ٌهيتوص نيتر ساده و نيتر یهيبد آتاب ٌهيتوص نيآخر

 


