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 محمد جعفری

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠۶

  

  راه حل برون رفت از ديکتاتوری و استبداد

  

 محمد جعفری

 
 طرح مسأله

عی وحقوق طور مدام از خود و ديگران می پرسند، برای رسيدن به آزادی، عدالت اجتماه بسياری از مردم ما ب

 سياسی زندگی می کنند، چه بايد کرد و راه حل کدام است؟ و چرا -برای احاد ملتی که در يک مرز جغرافيائی 

 ملت ما که در عصر حاضر حد اقل بيش از يکصد سال پيش مبارزه را شروع کرده و سه نھضت و يا ۀمبارز

 مطلوب نرسيده است؟ و خالصه ۀانده، به نتيج را پيش برده و از سر گذر٥٧انقالب مشروطه، نفت و انقالب سال 

جو و يافتن  و کسانی که به دنبال جست.  چه بايد کرد و راه حل کدام است؟ ھميشه مطرح بوده و خواھد بودسؤالاين 

راه حلی مشخص برای رسيدن به دموکراسی به معنای درست کلمه ھستد، قبل از ھر چيز بايد، مشخص کنند که 

قدرت است و يا آزادی؟ آيا اصل را آزادی می دانند و يا قدرت ؟ و يا باز ھم ملموستر، برای خود بينش راھنمايشان، 

شان که تمام سعی نظير اصالح طلبان . آزادی را! به دست آوردن بخشی از قدرت را متصور ھستند، و يا خير؟

 حتی کسانی که می گويند بايد ، روشن استمسألهبا کمی تعمق در فھم . بازگشت به قدرت و سھيم شدن در آن است

قدرت را تقسيم کرد و در قدرت سھيم شد، تحت عنوان ھر نامی ھم که باشد، ھدف قدرت می شود، منتھا اينجا سھيم 

فرض . شدن در آن است و نه ھدف آزادی و لذا تحت ھر نامی که مبارزه صورت بگيرد، به آزادی منجر نخواھد شد

 کسانی، سازمان و يا احزابی، ھدفشان مبارزه برای کسب آزادی است و نه قدرت را بر اين می گذارم که کس و يا
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 که با نوعی از حکومت ديکتاتوری اداره می شوند، چند ئیدر اين صورت در کشورھا. تحت نامھای فريبنده مختلف

  :نوع راه حل برای برون رفت از ديکتاتوری و رسيدن نسبی به دموکراسی متصور است

  مت از طريق نوعی از کودتا حکوتغيير -١

   حکومت از طريق نوعی از روشھای خشونت آميز تغيير -٢

  :که مختصر اين.  مستمر و طوالنی و ضد خشونتۀ حکومت از طريق شرکت آحاد مردم در يک مبارزتغيير -٣

کودتا بعيد  حکومت از طريق نوعی از تغييرتجربه نشان داده است که .  حکومت از طريق نوعی از کودتاتغيير -١

ولی در ھر حال اين . است که به دموکراسی بينجامد، و وضعيت کشور و مردم ھم بستگی به رھبری کودتا دارد

اما تا به امروز من کشوری را سراغ ندارم که از . روش مطلوب نيست و عوارض خطرناکی در پی خواھد داشت

  .جر شده باشدطريق کودتای نظامی قدرت را در دست گرفته و به دموکراسی من

 اوالً کمتر تغييرباز تجربه نشان داده است که اين نوع از .  حکومت از طريق نوعی روشھای خشونت آميزتغيير -٢

ممکن است به نتيجه برسد، و اگر ھم نتايجی به بار آورد، عوارض جبران ناپذيری به ھمراه خواھد داشت و ثانياً 

 خشونت آميز به قدرت برسند و جانشين حکومت موجود ۀلحانه و مبارز از طريق مستاسازمانھائی که توانسته اند 

بنابر اين، اين نوع . شوند، خود در دام ديکتاتوری گرفتار می آيند که اغلب خطرناک تر از رژيم قبلی می شوند

نجر شده،  رژيم موجود و جانشينی رژيم جديد متغيير که به ٢ و ١ بند تغييردر ھر دو نوع .  ھم مطلوب نيستتغيير

ممکن است که به لحاظ اقتصادی وضعيت خوبی پيدا کرده باشد، آن ھم نه برای عموم مردم آن جامعه، بلکه برای 

  .اما به دموکراسی، آزادی و عدالت منجر نشده است. قشری خاص، ھمه چيز را به ھمراه آورده باشد

 چنان شده است، به نظر می رسد که بينش کسانی که رژيم چين را مثال می زنند، که به لحاظ اقتصادی چنين و

فرق اساسی است بين شکوفائی اقتصادی برای قشری خاص و . راھنمايشان قدرت است و نه دموکراسی و آزادی

 حتی اگر کس و يا کسانی، سازمان و يا احزابی، از ديد من. رسيدن به آزادی و حقومداری و دموکراسی برای ھمه

 سرنوشت به دست خود نباشد، آن بھشت جھنمی بيش تعيينر آن آزادی و حق برای آدمی بھشت بسازند که د

.  است-٣ مطلوبی ھم نخواھد رسيد، پس تنھا راه حل، بند ۀ مطلوب نيست و به نتيجتغيير وقتی آن دو نوع .نيست

  . مستمر و طوالنی و ضد خشونتۀ حکومت از طريق شرکت آحاد مردم در يک مبارزتغييريعنی 

در اين نوع مبارزه .  مستمر و طوالنی و ضد خشونتۀومت از طريق شرکت آحاد مردم در يک مبارز حکتغيير -٣

 بعضی تغيير بسياری از روشھا و منشھا و تغييرکه اميد به برقراری دموکراسی از آن می رود، طبيعی است که با 

که به ساز و کار  اما برای اين. از ساختارھای اجتماعی و سياسی و با مبارزه ای طوالنی و مستمر ممکن می شود

، خالی از فايده نخواھد بود که انقالب ھای گذشته به لحاظ مسأله ملموس تر شدن یراھکار سوم پرداخته شود، برا

  بنابر اين، چون. کادر رھبری مورد مداقه قرار بگيرد

قالب و نتايج محتمل آن را با انقالب بدون کادر رھبری و يا رھبر مناسب به شورش کور منجر خواھد شد، انواع ان

  .طور فشرده توضيح داده می شوده توجه به کادر رھبری ب

  

  انقالب ھا به لحاظ كادر رھبرى 

شود آن را به دو نوع  ش مى ار و دوران معاصر و حتی قبل از آن به لحاظ كادر رھبریي قرن اخۀانقالبھاى گذشت

  :م كرديتقس
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ك در درون نسبت به يالت و سازمان دموكراتيك تشكي تحوالت خود از ۀوسى كه در پرئ انقالبھا-انقالب نوع اول

ت حقوقى، اجتماعى و ي خود و جھان آن سازمان داراى مشروعۀ خود برخوردار بوده و از نظر جامعیاعضا

  .دا كرده استيت را پين مشروعي خود اۀا در طول پروسياسى نسبى بوده و يس

الت رھبرى كننده ين تشكيش فاقد چنيروزى و در طول تحول اساسى خويل از پى كه قبئ انقالب ھا-انقالب نوع دوم

كنند، كامالً  رى را كه طى مىيرند و مسيگ خود مىه ن دو نوع انقالب بيروزى انقالب، جھتى را كه ايبعد از پ. است

قاى جنوبى يفراالب ا انقيبراى نوع اول، انقالب ھند به رھبرى گاندى و . ص استيز و قابل تشخيگر متمايد كياز 

  .توان نام برد به رھبرى نلسون ماندال را مى

 ھند را با كمك حزب ۀفرد و در واقع مركز ثقل بوده وتوده كه گاندى رھبر منحصر ب یدر انقالب ھند با وجود

ر التى بود كه ديھاى مختلف حزب كنگره، تشك كه در طول دھه نيج و پشت سر خود داشت، اما به لحاظ ايكنگره بس

ت نسبى در داخل و خارج ھند برخوردار بود و در درون حزب يت شده بود و از مشروعيتش تثبيدرون ھند موجود

اسى را در ھند سازمان داده بود و گاندى يتھاى سيان فعالي آن از حقوق برابر برخوردار بودند و سالی اعضاۀز ھمين

 جواھر لعل نھرو، سازمان ۀو بنا به گفت. ديه بخشز ھنگامى كه خود وارد سازمان كنگره شد به آن روحى تازين

  :آمد  گاندى به حساب مىۀل كننديت كننده و ھم تعديكنگره ھم حما

د نظرھاى يكوش بى داشت اما ھرگز نمىيھاى غر هيگر نظريزھاى دي امور اقتصادى و اجتماعى و چۀگاندى دربار«

گشت و گاھى اوقات در  ش تكاملى حاصل مىيدر نظرھاطور مداوم ه ل كند، ھرچند ھم كه بيخود را بر كنگره تحم

ن ينھمه سعى داشت كه بعضى نظرھا را به كنگره ھم تلقيساخت با ا  نظرھاى خود را منعكس مىتغييرش ينوشته ھا

گاھى . خواست كه مردم را با خود ھمراه ببرد را مىيكرد ز اط عمل مىيمت و احتيلى با مالين موارد خيدر ا. كند

  .شد كمى به عقب بازگردد آمد و ناچار مى نظر مىه ادى بيرفت كه براى كنگره ز ش مىيدر پاوقات آنق

اما . ھاى اساسى او ھم موافقت نداشتند هيھا بانظر رند و بعضىيكسره بپذيتوانستند تمام نظرھاى او را  ھمه نمى

ط موجود آن يت محيد و با موقعآم افت و به كنگره مىي ل مىيصورتى كه تعده ارى اشخاص ھم نظرھاى او را بيبس

  )١(» .كردند افت قبول مىي زمان سازش مى

كرد و در نظر   كشور نگاه مىۀرو و رھبرى كننديك منبع نيت به سازمان كنگره به عنوان يگاندى در تمام دوران فعال

سازمان امری و نه يک . آمد الت پروپا قرص و مشروع به حساب مىيك سازمان و تشكيز حزب كنگره يمردم ھند ن

 آن را و از جمله شورای انقالب امری ستراتيژيک ۀنظير شورای انقالب که بنا به خاطرات آقای دکتر يزدی، برنام

  )٢. (را به آقای خمينی بيرون از ديد جامعه ارئه داده و او نيز آن را پايه ريزی کرد

تش يه نژادپرستى مبارزه كرده بود، ھم موجوديان طوالنى عليقا كه ساليفرا خلق ۀز حزب كنگريقاى جنوبى نيفرادر 

قاى يفرااسى و اجتماعى در داخل و خارج يت سيت و مشروعيرا در داخل و خارح به اثبات رسانده و ھم از موقع

عنوان رھبر ه  سال از زندان آزاد شد و حزب كنگره، او را ب٢٧ھنگامى كه ماندال بعد از . جنوبى برخوردار بود

طور ه اسى كه به دموكراسى معتقد شده بود، بيك سازمان سياقع، او رھبرى بود كه از درون رفت، در ويخود پذ

ل به يالجرم اگر ھم خود او تما. ش بوديتھاي او و فعالۀعى باال آمده بود و كادر رھبرى سازمان ھم پشتوانيطب

ن يافته بود، مانع چني ت حقوقى و اجتماعىيداشت، سازمان رھبرى كننده كه در جامعه مشروع طلبى مى قدرت

 مسلحانه در درون حزب ۀزراين نکته در خور توجه است که ماندال خود اول بنيان گذار سازمان مبا. شد روندى مى

خلق گنگره است و به ھمين علت ھم به زندان افتاد ولی در درون زندان تحولی در انديشه و نظرياتش پيدا شد و از 

  . عدم خشونت روی آوردۀ به روش مبارزراه و روش مسلحانه و خشونت آميز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 ۀا در پروسيالت رھبرى كه رھبران آن دموكرات منش باشند و ين تشكيك چنيشوند و از  روز مىيى كه پئانقالبھا

ش يز در جھت دموكراسى نسبى پيروزى نيدا كرده باشند، برخوردار ھستند، بعد از پيعمل به آن سمت تحول پ

ل و ين نوع انقالبھا اشخاصى ھم كه به داليدر ا. شوند ده مىيتيسم در غلتاريى و توتالكتاتوريروند و كمتر به د مى

عى يطور طبه ا بيكند و  كنند و سازمان، آن فرد را به رھبرى خود انتخاب مى دا مىيى پئت استثنايژه، وضعيط ويشرا

 استعدادھا و ۀست و ھمي ند، از قدرت مطلق برخورداريآ الت در مىيصورت رھبر آن تشكه در درون سازمان ب

ست و لذا اگر ھم بخواھد قادر نخواھد بود كه يپاى او ذبح نشده است و اھرمھاى قدرت تنھا در دست او نه امكانات ب

ك يز يخود سازمان و وجود آن ن. وجود آورده ا جمعى بيكتاتورى فردى و يك دي خود را بر ھمه غلبه دھد و ۀسلط

ن برود، نظير حزب جمھوری يز از بيوجود آمده باشد كه بنا به فرمان نه  به فرمان بشى نبوده كه بنايسازمان فرما

  .فرمان او ھم منحل شده اسالمی ايران که با چراغ سبز آقای خمينی به وجود آمد و ب

  

  انقالب نوع اول

ش ي طول تحول خوروزى و دريى است كه قبل از پئھمانگونه که در باال آمد، منظور از انقالب نوع اول، انقالبھا

ز ير نينوع اخ.  است -  كه ساختار آن بر دموكراسى و مردم ساالرى استوار شده باشد - ك ارگان رھبرى كننده يفاقد 

كى است و ھر دو به سمت ي، ھر دو نوع آن ات و محتويولى به لحاظ ماھ. شود م مىيبه لحاظ شكل به دو نوع تقس

ن نظامى يك چنيرود و از تمام امكانات موجود كشور در جھت استقرار  مىش يتر پيكتاتورى و استقرار نظام توتاليد

  .نديجو سود مى

ا حزب يالت و يا حزب رھبرى كننده است، اما ساختار تشكيالت و يروزى داراى تشكيى كه قبل از پائ انقالبھ- الف

 سازمان ۀد و مجموعگرد ك شخص متمركز مىيا حزب در دست يالت و يبه نحوى است كه بسادگى، رھبرى آن تشك

و يا (ن ين رابطه انقالب شوروى و چيدر ا. است" ستاره"ا يو " مركز ثقل"ع و تحت امر يالت رھبرى مطيو تشك

ه ر و ھمچينی سازمان مجاھدين بياى دو كشور اخيساختار احزاب پرولتار. مثال خوبى است) سازمان مجاھدين

ت يادى عضويكه در دستگاه رھبرى آن افراد ز یو با وجودرد يگ ك فرد قرار مىيصورتى است كه قدرت در دست 

گردد و  م متمركز مىيا دهينام" ستاره"ا يو " مركز ثقل"را  ك فرد شاخص كه ما آنيدارند، ولى قدرت در دست 

ن يك چنيست و اگر ين" مركز ثقل"ا يو " ستاره"ن يزى جز آلتى در دست ايل رھبرى چيض و طويدستگاه عر

سادگى ستادگى كند، بيا جلو خواست و اوامر او اياظھار وجود و " مركز ثقل"د در مقابل آن التى بخواھيتشك

التى انباشته از توطئه است و اغلب با ين احزاب و تشكيك چنيدرون . دھد ت وجودى خود را از دست مىيخاص

ھاى رھبر باشند و  ف خواستهبرند و كسانى ھم كه مخال ن مىيھاى گوناگون افراد ناراضى درون خود را از ب توطئه

كنند و  مخالفت مى: ش پا ندارديشتر در پيكى از دو راه بيكند  ر نادرستى حركت مىيده باشند كه رھبر در مسيا فھمي

ار آنان يمانند تا زمان فرصت در اخت كنند و منتظر مى ار مىيا سكوت اختيشوند و  الجرم از صحنه خارج و نابود مى

و وقتی ھم که خود رھبر شدند و قدرت را به دست گرفتند، غالباً از . سود آنھا تمام شوده كار بقرار دھد و سرانجام 

ھمانند خامنه ای که روش و . روش رھبر گذشته درس آموخته و تجربه گرفته و به ھمان منش و روش می روند

رکوبگر پيش گرفت و  نيروھای سۀتجربه خمينی را بدون داشتن محبوبيت و صالحيت مرجعيت وی، و با پشتوان

 اعالی آن در زمان آقای خمينی ۀراستی آقای خامنه ای چه کرده که نمون« : بدرستی آقای کديور مطرح کرده است

  )٣(»! انجام نشده باشد؟
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ا حزب رھبرى كننده است و تنھا يالت و يران، انقالبى است كه فاقد تشكير انقالب اسالمى ايدر اين نوع انقالب، نظ

رى، آن فرد شاخص يگ ژه در ھنگام اوجيوه ش و بيلى، انقالب در طول تحول خويى فردى است و به دالداراى رھبر

  )٤. (رديگ د قدرت او قرار مىيد و رھبرى انقالب در يآ انقالب در مى" ستاره"ا يو " مركز ثقل"صورت  ب

د آورند، اسباب دست رھبر در ا به دستور به وجويد و يوجود آه دى كه بين انقالبھا، ھر ارگان جديدر ھر دو نوع ا

روزى نقش آلت و ابزار دست رھبرى را يوجود آمده بعد از په ھاى ب ارگان. كتاتورى استيم ديجھت استقرار رژ

ك يا سازمان با يفه و خدمتشان به سر آمده است، آن ارگان و يص داد كه وظيكنند و ھر وقت كه رھبر تشخ بازى مى

  .شود گر مىياى د فهيگرى براى اجراى وظيل به ارگان ديكل داده و تبد شتغييرا يگردد و  فرمان منحل مى

دھد و تحت نام انقالب و حفظ   جھت مىتغييركتاتورى يروزى به سمت ديز بدون استثناء بعد از پير انقالب نينوع اخ

نظام ك يھاى حكومت قبلى،  رانهيكتاتورى، بر وين با ديا ديو حراست آن، مصلحت انقالب، كشور، ملت و 

كند و بسته به شدت و ضعف  زى مىيه ري، پاست يسه نيز قابل مقايكتاتورى قبل نيكه با درا كتاتورى انقالبى يد

ت يوال"كتاتورى ير ديرود، نظ ش مىيكتاتورى مطلق پيارش قرار بدھد تا ديقدرتش، اگر زمان، فرصت در اخت

ندگى ين الھى و مقدسى كه وى از آنھا نماي فرامن، ھماني كه در لباس مصلحت انقالب و دئی، تا جا"هي فقۀمطلق

ا آن ين و ين، فرمان لغو ايح ديرغم مخالفت صر یكند و عل دا مىيكند، در مقابل اجراى اوامرش نقش ثانوى پ مى

آن دسته از فرزندان انقالب را كه به نحوى . دارد ز را اعالن مىيا حالل بودن بھمان چين و يدستور، حرام بودن ا

زيکی و يا  باشند، به ھر طريقی که بتواند فاش كتاتور مآبانهيا مانع اجراى اوامر ديستادگى كنند و ي امر او ادر مقابل

  .برد و يا از صحنه خارج می کند ن مىيزيکی از بغير ف

ا يعھده دارند و بدون شركت و به صحنه وارد شدن و ه  انواع انقالبھائی که ذکر شد، مردم نقش مھمى بۀدر ھم

  .دست نخواھد آمده ت كامل بيروزى و مشروعيك ملت، پي اقشار ۀا ھميى و ئدن بخشھاكشان

 مبارزه ۀن مردم که به صحنيرى آن، رھبرى انقالب از ھميگ ژه در مراحل اوجيوه ن انقالبھا، بيدر ھر دو نوع ا

ت و صالبت شتر وارد صحنه شوند، رھبرى قدريكند و ھر چه مردم ب ت كسب مىيوارد شده اند، قدرت و مشروع

ل بر آگاھى و داشتن ي مردم به صحنه، ھميشه تنھا دلۀوارد شدن تود. كند دا مىيم موجود پيشترى در مقابل رژيب

 انواع و اقسام ۀليوسه  مردم بۀان درآوردن احساسات توديختگى و به غليل بر برانگيست، بلكه از جمله، دليشعور ن

خ سلطنت موھبت الھى قلمداد شده بود و وعاظ يه در طول تارژه كيوه در مورد خاص كشور ما، ب. ز ھستيروشھا ن

ن شده بود يخ در خون و رگ و پوست مردم عجيدند، چنان در طول تارينام ن مىيه خدا در زمين شاه را سايالسالط

 ۀدتو ۀشركت ھمه جانب: رى را شكل داده بودنديد جداناپذيب شده و توحين سه اقنوم باھم تركيا ھن،يكه از خدا، شاه، م

ت و ي ساله را مشروع٢٥٠٠ش از يخى ظلم و ستم بياد تارين بنيشه كن كردن اياقشار مختلف ملت در انقالب، ر

بى، از اقنوم سه يد تركين توحيت ايت و مشروعياى، حقان  ھمه جانبهۀن شركت گسترديك چنيبدون . ديت بخشيحقان

  . قدرت را پيدا کرد که ريشۀ استبداد سلطنتی را برکندی، اينئو اين انقالب کالسيک توده . ماند گانه پا برجا مى

م براى دستگاه رھبرى تا حدودى يد بعد از سقوط رژيى جدئھا و ساختن بنا در انقالب نوع اول اھداف و خواسته

اند،  دا كردهيالت منسجم و اعتمادى كه مردم در طول زمان نسبت به آن پين تشكيق ايروشن و معلوم است و از طر

كه ساخته شده است و مرتب " مركز ثقل"ا يو " ستاره"در انقالب نوع دوم مردم با فرمان آن . شوند وارد صحنه مى

ز فقط از روى اعتماد درست و يمردم ن. كنند ھا را پر مى ستند، صحنهيان و جوشش بازاي مردم از غلۀگذارد تود نمى

انقالب است كه " بت"ا يو " مركز ثقل"ن يكنند و لذا ا ت مىياند از وى تبع دهدا كرياى كه نسبت به او پ ا كوركورانهي

كه مردم به وى اعتماد  قت آنستيحق. كند زند و خواست آنھا را اعالن مى از زبان مردم و از جانب آنھا حرف مى
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ختن به يد كه ھدف از رده باشني رسمسألهن يكه فقط با شعور و آگاھى الزم به ا نياند و نه ا دا كردهيا پيدارند و 

اگرچه شعارھا و خواسته ھای مردم روشن است و . جاى آن استه گر بيى دئب چه و ساختن چه بنايصحنه، تخر

خود در آورده، ھر چه از زبان وی جاری » بت«به صورت » ستاره«ولی چون . رھبر زبان گويای آنھا می شود

  .می شود، آن را بر خواسته ھای خود منطبق می کند

كند و  ى دل خوش مىئبه تنھا" بت"دھاى آن ي خود، فقط به وعده و وعۀ توده از روى احساسات برافروخته شدنيا

! ريا خيھاى داده شده، عملى است و  ھا و وعده ن خواستهيا ايابى كند كه آيا ارزيد كه بفھمد و يآ حتى در صدد برنمى

ا ضد يى و ئھا ىئه چندانى ندارد و اگر زمانى ھم نارساز توجين" ستاره"ض ھمان يھاى مختلف ضد و نق حتى به گفته

ض يان است، آن ضد و نقيمشاھده كند، زمانى كه در حال جوشش و غل" مركز ثقل"ضى در گفتار و كردار آن يو نق

ى براى صالح انقالب بوده و رھبر ئض گوين ضد و نقيقبوالند كه ا خود مىه گذارد و ب دن خود مىيرا به درست نفھم

  . ام ص ندادهين من ھستم كه مصلحت انقالب را بدرستى تشخيه صالح انقالب آگاه است و ابھتر ب

ش است، حركت با يدست آوردن حقوق خوه عى مخالف ظلم و ستم و درصدد بيطور طبه كه انسان ب نينظر به ا

بدون برنامه چ حركتى ياز آنجا كه ھ. ع در حال اتفاق افتادن استيشه وجود دارد و حوادث و وقايشدت و ضعف ھم

د دست به يد و سازماندھى خودجوش و از زير بوته به دست نمی آيد و باي مطلوب نخواھد رسۀجيو سازماندھى به نت

ما برنامه و سازماندھى در خور آزادى و استقالل انسان از بنِد، بندگى انسان از حال اگر . جاد آن زديخلق و ا

ا در يعى كه در بستر زمان در شرف وقوع ھستند و ي، حوادث و وقاش براى حركتھاياز پ و ميانسان را داشته باش

ر يكند و در غ ل مىيجه به سمت دلخواه ميزى و سازماندھى شده باشد، نتيوست، برنامه ريوقوع خواھند په نده بيآ

چ يھر است و يجاد سازمان، اصلى انكارناپذي الجرم سازماندھى و خلق و ا.پردازد ب مىيق و تخرينصورت به تحميا

ت يعنى رھبرى و ھداين منظر يست و نگاه به سازمان از ايت متصور نيز بدون رھبرى و ھدايالتى نيسازمان و تشك

وقوع ه شه بيز كادر رھبرى آنست، چون حركتھا ھميركن اصلى سازماندھى ن. نيسمت ھدفھاى معه حركتھا ب

ھبرى براى آنست كه به مھار موجھا و زند، وجود سازمان و ريخ صورتھاى گوناگون بر مىه وندند و موجھا بيپ مى

به اين علت است که به نگاه به انقالب از نقطه نظر كادر رھبرى . طوفانھاى برخاسته در جھت ھدف دلخواه بپردازد

  )٥. (آن مختصر پرداخته شد

ه بر چه بر مدار آزادی و چرا سازماندھى ھم می تواند بر مدار قدرت و ھم بر مدار آزادی باشد، اما سازماندھى 

ن انسان ين، ايآورد و بنابرا وجود مىه ن انسان است كه سازمان را بيپس ا. آورد وجود مىه  انسان ب،مدار قدرت 

شود،  كه سازمان بر مدار قدرت آلت دست رھبرى مى نيدر ا. كند ا آزادى حركت مىياست كه بر مدار قدرت و 

ست و قائم يست، سازمان قائم به ذات نيمتصور ناما سازمان بدون رھبرى . حرف درستى است و جای شک نيست

د از خود يى بائا انسانھايانسان و . گانگى انسان برمى گردديگانگى سازمان ھم به از خودبياز خود ب. به انسان است

شود  به جرأت مى. كند ن نقش اصلى را انسان بازى مىيبنابرا. گانه كننديگانه شوند، تا سازمان را ھم از خود بيب

  :اند ده شدهيوجود آمده و سرانجام به استبداد و زورمدارى كشه ى كه براى آزادى و استقالل بئ، تمام سازمانھاگفت

  ر رھبرى يرى شركت كنندگان در سازمان، چه در كادر رھبرى و چه كادر غي به علت كارپذ-١

شركت كنندگان، سازمانى انگذاران و ي چگونگى شكل سازماندھى و روشن و شفاف بودن مرام و تعھداتى كه بن-٢

  .اند زى كردهير هيرا بر اساس آن پا

ده نشدن مرام يرى از به انحراف كشيستادگى و حراست دائمى عموم مردم و رھبرى در جلوگي و مھمتر از ھمه ا-٣

  .باشد زى شده است، مىير هيو تعھداتى كه سازمان بر اساس آن پا
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 در ھم ادغام شده و دو امر ۀديارد و رھبرى و سازمان دو پدرون از سازمان ھم معنى نديبه نظر من رھبرى ب

. آورد و اگر سازمان متولد شود، رھبرى را ھمراه خود دارد وجود مىه چون سازمان را انسان ب. ر ھستنديجداناپذ

ً يحال ده ا تابيآ ك سازمان امرى است يده شده است كه سازمانى بدون رھبرى متولد شده باشد؟ حتى ارتش كه غالبا

رون قرار دارد، اما درونى است، ين رھبرى در بين است كه ايرد، ظاھر امر ايگ قتى رھبرى در رأس آن قرار مىو

ده يج وجود ارتش را الزم ديا سنت رايچرا كه رھبرى ارتش به سازماندھى كل كشور كه بر اساس قانون اساسى و 

م كه يريفرض ھم كه بپذه ب. كنند  آن عمل مىا سنت دريز مطلع از قانون اساسى و يو شركت كنندگان در ارتش ن

ى در خط آزادى باشند، آن ئا انسانھايرونى انسان و ين رھبرى بياگر در ا. تواند باشد رون ھم مىيرھبرى در ب

 شد، آيا رھبرى ءعنوان مثال وقتی آقای بنی صدر فرمانده کل قواه ب. كنند ت مىيسازمان را ھم در آن جھت ھدا

طور نسبى در خط آزادى ه رونى چون بين رھبرى بيھم. رونى بوده استي البد در آن ھنگام با درونى؟يرونى بود يب

ن يفم آمد كه اينجا حيدر ا. ل شديك ارتش كارآمد تبديو آزاد شدن بود، ارتش ھم در آن جھت به حركت درآمد و به 

صدر چكار كرده است   آقاى بنىدانم كه نمى: ت گفتينجانب در زندان با عصبانيبازجوى ا. نكته را خاطرنشان نكنم

  !كند م از او دفاع مىيريگ كه ھر ارتشى را كه مى

  

  شرکت در يک انقالب مردمی و ھمگانی

 امکان و آمادگی بسيج مردم را برای ديکه جامعه ای در انقالبی عمومی و ھمگانی شرکت کند، اوالً با برای اين

که به شرايط  اما قبل از اين. شرايط الزم برای آنقالب آماده باشدشرکت در انقالب در طول زمان فراھم آورد و ثانياً 

و آمادگی مردم برای شرکت در انقالبی عمومی و ھمگانی پرداخته شود، بد نيست که نظری به انقالبی که در اثر آن 

  .امام علی با بيعت به رھبری سياسی انتخاب شد نظری افکنده شود

ق و بررسى در مورد ين و تحقيخ خلفاى راشديز مراجعه به تاريج آن و نيته و نتار تحول انقالبھاى گذشيبا توجه به س

 نظرم را به خود مسألهن ي ضد عثمان و براى خلع عثمان از مصدر خالفت، اهانقالب مردم مصر و بصره و كوفه ب

آورد،  بار مىه  بجى كهير تحول انقالبھا و شورش و نتايھم به علت آگاھى از س) ع(د حضرت على يجلب كرد كه شا

ولى موفق نشد و عاقبت عثمان به . رى از انقالب و كشته شدن عثمان استفاده كردياز تمام امكانات خود براى جلوگ

ن يا چنياز ظاھر قضا. عت كردنديون مصر و بصره و كوفه كشته شد و بعد از آن مردم با حضرت على بيدست انقالب

  )٦. (ون بوده استيى انقالبروزين شورش و پيد كه على مخالف ايبرمى آ

كار ه تمام سعى و كوشش خودش را ب) ع(شود كه حضرت على  ن مستفاد مىيخى مختلف چنيبا مراجعه به كتب تار

برده و از تمام امكانات موجود استفاده كرده است تا عثمان را وادارد كه حداقل در امر خالفت روش ابوبكر و عمر 

ان و يھاى مردم و زعماى قوم گوش فرا دھد و با عمل خود جلو شورش ح و خواستهي و به انتقادھا، نصاكار بندده را ب

تمام كوششھاى حضرت . ج شودين امرى راين مسلميرد و كارى نكند كه روش كشت و كشتار در بيون را بگيانقالب

  . دياى نبخش دهين و انصار فايگر مھاجريعلى و د

طى بوده ين شراي حضرت على سخت مخالف وقوع به وجود آمدن چنام، با توجه به آنچه من تاكنون استنتاج كرده

ن بوده است كه او در امور مردم و مشكالت آنھا ي امور مردم چنۀروش حضرت در تحوالت اجتماعى و ادار. است

ك آگاه بوده است كه اگر ياو ن. رديز و با شور و مشورت و از راھھاى قانونى موجود انجام بگيآم از راه مسالمت

طى و با توجه به تمام اوضاع و احوال و سننى كه در ين شرايشد وعثمان تحت چن  امور از ھم گسسته نمىۀرازيش

 مسلّم ۀفيج گشته بود، او تنھا منتخب مردم و خلي را-ھاى آن   با شدت و ضعف-ن و انصار ينه و مھاجرين مردم مديب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

گشت و آدم كشى و كشتار  ه نمىي سلطنت موروثى بنى امل بهيى تبدئبعد از عثمان بود، و در نتيجه امر خالفت شورا

وجود آمدن ه رى از بيشگيموفق به پ) ع(در ھر حال با وجود آنچه گفته شد، گرچه حضرت على . شد رسم نمى

 آزاد كه انسان در ھر زمان و مكان ۀك جامعي انسان بر انسان نشد، اما موفق به ساختن الگوى ۀاستبداد و سلط

واليت فقيه، «و اينجانب فصل يازدھم کتاب . د، شديگرى از آن بھره جو ى از دست ھر سلطهئھاتواند براى ر مى

بدان اختصاص داده ام و جھت طوالنی » علی و دموکراسی ھای اين عصر«تحت عنوان » بدعت و فرعونيت را

که وقتی انقالبی رخ  تيجه ايناما ن) ٧.( مطلب به آن باز نمی گردم، عالقه مندان می توانند به آنجا مراجعه کنندننشد

، بخشی از مردم بدون علم و ) مگر در مورد انقالب نوع اول(می دھد و شيرازۀ امور از ھم گسيخته می گردد 

 کشور، بر امور مسلط می شوند، حتی اگر رھبر ھم شخصيتی نظير امام علی باشد، خسارت جبران ۀاطالع از ادار

 حکومت از طريق قانونی و گسيخته نشدن شيرازۀ امور حاصل شود، نتيجه بھتر تغييراما اگر . ناپذير ببار می آورد

  .و سالم تر به دست خواھد آمد

فرمان ه انقالب به ھر دليلی تثبيت گشت و ب" ستاره" يا" مرکز ثقل" ، "رھبر"پس بايد دانست که وقتی در انقالبی 

 بعد ديگر کسی قادر نخواھد بود که در مقابل او او توده ھا به حرکت درآمدند و سازمان يافتند، از آن لحظه به

 به انتفاع بهر اين بحث باز گشت به قانون سالبناب. بازگرداند" قانونی"ايستادگی کند و يا آن را به سيستم به اصطالح 

اما کيست که نداند، در نظر و . گرچه رھبر تا بخواھی دم از قانون و حکومت قانون می زند: زيرا. موضوع است

طرح می » حکومت قانون«و يا » قانون«وکسانی که . ن ستاره و يا رھبر، قانون يعنی اوامر و فرمان ھای اوذھ

کنند، چنين کسانی غافل از ساز و کار انقالب وماھيت و چگونگی انقالب و چرائی روی آوری به انقالب نوع دوم 

وزی است تنھا کاری که می شود کرد، تعديل در زمانی که انقالب در شرف اوج گيری و پير. اطالع درستی ندارند

 کسانی است که در جامعه و در بين تودۀ مردم و انقالبيون از اسم و رسم و امکاناتی ۀوسيله قدرت رھبر ب

دقت حاضر و ناظر بوده ام و تحقيقات ه برخوردار ھستند که بنا به اطالعات ميدانی آن دوران که تا به امروز ب

ت آزادی و به ويژه آقايان مھندس بازرگان، بنی صدر، دکتر يزدی، قطب زاده با ھم در  ملی و نھضۀبعدی، اگر جبھ

ابتدای کار، يکدل و يک رأی بودند و با ھم نيمچه وحدتی داشتند غير ممکن بود که آقای خمينی و روحانيت بتوانند 

  . فعال مايشاء بشوند و البته خدا داناتر است

  

  انقالب و خشونت

 اوليه و اصلی خود که آزادی استقالل و جمھوری اسالمی مردمی بود و ۀ از خواست٥٧انقالب به علت خارج شدن 

زعمای جمھوری اسالمی در طول قريب به چھار دھه، ...به علت عملکرد بسيار زيانبار انسانی، مادی ، فرھنگی و 

اگر . خشونت به ھمراه داردکه می گويند انقالب در بطن خود  مردم انقالب و خشونت را يکی می گيرند يعنی اين

 ی تا پيروز٤٢ ]جوزا[ از نھضت پانزدھم خرداد٥٧چه انقالب يک چيز است و خشونت چيز ديگر و حتی انقالب 

اشتباه ( پھلوی مطابق با اسناد انکار ناپذير کمتر از سه ھزار کشته و اعدامی وجود داشته است ۀکامل و سقوط سلسل

که  و اين)  الزم داردئی بايد دانست که به دست آوردن ھر چيزی بھانشود از ديد من يک کشته ھم زياد است ولی

پس از پيروزی انقالب به منظور به انحصار در آوردن حکومت و يک کاسه کردن قدرت زعمای جمھوری اسالمی 

ك يانقالب «دست به کشتار زدند، اين ربطی به انقالب ندارد و نمی شود آن را به حساب انقالب گذاشت و در حقيقت 

ح است، ولی چون ين حرف در جاى خود صحيا» گريز ديك چيقدرت ) ن شدنيروى جانشيا ني(ز است و ساختن يچ

در کشور ما و در ذھن بسياری از مردم چنين جا انداخته شده که انقالب با خشونت عجين است و مرتب بسياری از 
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عمل آيد و در نھايت ه  بیکه از اين ترس جلوگير راھی را انتخاب کرد دباي. کسان مردم را از انقالب می ترسانند

 مطلوب را ھم به ھمراه داشته ۀکه خسارت ناشی از آن را داشته باشد و يا به حد اقل ممکن تقليل دھد، نتيج ن ايندوب

  .  است٣و اين راھکار به نظر من ھمان راھکار بند باشد، 

 خود جوش و ھمگانی که منجر ۀت آنھا در يک مبارزنبايد فراموش کرد که بسيج مردم در يک انقالب مردمی وشرک

به ابزار و وسايلی نياز دارد که به نظر من در کشور ما در حال حاضر موجود . به يک انقالب پيروز و موفق شود

و تازه اگر ھم موجود باشد و به پيروزی ھم برسد، معلوم نيست که در نھايت ما را به ھدفمان که رسيدن به . نيست

 سازمان يا تشکيالت مناسب و يک فکر راھنمای منسجم و حق مدار و مھمترين ابزار کار. ی است برسانددموکراس

  .آزاديخواه است

اگر از اغراق و خود گنده کردن ھا بگذريم و بخواھيم با خود راست و يگانه باشيم، گمان نمی کنم کس و يا کسانی 

، نيروھای )ھضت مشروطيت، ملی شدن نفت و انقالب اسالمیسه ن(معتقد باشند در قبل و بعد از انقالب اسالمی 

ملی آزاديخواه و استقالل طلب مبارز حاضر در صحنه از سازمان و يا تشکيالت و فکر راھنمائی که در خور به 

 مھمترين کمبودھا که ۀاز جمل. ثمر رسيدن انقالب و پاسداری از اھداف آن باشد، برخوردار بوده اند و يا ھستند

 راھنمای متناسب با نياز ھر دوره ۀبه برگشت انقالبھا به استبداد شده است، فقدان سازمان يا تشکيالت و انديشمنجر 

  .ای از مبارزه است

 تکفير بلند نشود که چطور من اين ھمه احزاب و دسته ھا را که در کشور ما پا به عرصه وجود گذاشته اند ۀباز حرب

 حزب و يا سازمان، کمتر و يا بيشتر، کوچک ٢٠٠ه بدينسو به گمان من حدود از دوران مشروط. ناديده می انگارم

و بزرگ تشکيل شده است که تعدادی از آن ھا منشاء خدماتی مھم در کشور شده اند و بسياری ھم برای ھدف معينی 

 يا خود به خود  خود، حزب و دسته يا منحل شده و فيتيله اش پائين کشيده شده وۀتأسيس شده و با رسيدن به مشروط

  .از بين رفته و به جز اسم بی مسمائی که چند نفری آن را يدک می کشند، چيزی از آن باقی نمانده است

ھر حزب و دسته ای که نتواند نيروی جوان کشور را در ھر برھه از زمان به خود جذب کند و به پرورش 

را پيدا بکند و پاسخگوی نيازھای اساسی فکری و استعدادھای جوان بپردازد و در بين تودۀ مردم جا و مکان خود 

  . خودش باشد، دير يا زود خواھد مرد و غالب احزاب و سازمانھای ما چنين سرنوشتی داشته اندۀعملی، جامع

ھر ظلم و ستم، قدرت طلبی و انحصارگری، سلب آزاديھا  که مسألهما بايد در نوع نگرش و بينش خود نسبت به اين 

دست خود و استقرار استبداد و طاغوت از ھر نوع آن را، از چشم ه گرفتن سرنوشت خود بدست نه و اختيار ب

ما خود در ساخت ديکتاتور و استقرار . مستبدان و ديکتاتوران حاکم و يا بيگانگان می بينيم، تجديد نظر کلی بکنيم

 به اعتقاد من، اين . استاستبداد شرکت می کنيم و اين مصيبتی بزرگتر از مصيبت ديکتاتوران و مستبدان حاکم

.  مھمترين کمبودی است که غالب حرکتھا را در اھدافشان به شکست مواجه ساخته و خواھد ساختۀآخری از جمل

 چه بايد کرد؟ و بعضی از نکات مثبت و منفی انواع انقالب پرداخته شد، تا در قسمت بعد سؤالبه اين علت به طرح 

 مستمر و طوالنی و ضد خشونت و يا راھکار سوم ۀاد مردم در يک مبارز حکومت از طريق شرکت آحتغييرکه به 

  . مورد بحث قرار می گيرد، بھتر و ساده تر به شناسائی در آيد

  ١٣٩٦ ]سنبله[ شھريور١محمد جعفری 

  

  :يادداشت و نمايه
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