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 ت سلطان زادهيهدا

" ن دوعصر يب"، بعد از مطالعه کتاب  یه داريسرما یس مانهاتان بانک و مغول امپراتوريس چيد راکفلر ، رنيوي، د1973در 
را  یه داريهان سرمااز نخبگان سه بلوک از ج یاز گروه کوچک یونيسيت داد تا تدارک کميمامور ی، به و ینسکيو برژيگنيزب

ن يا یسکينيبرژ یديشعار کل.ردينده را برعهده گيآ یز در دهه هايط انفجار آمين گروه بر کل جهان در شرايا یند که رهبريبه ب
 : بود

ن يا".  رنديقرار گ یتيچند مل یبانک ها و شرکت ها یازهايد در خدمت نيخلق ها ، حکومت ها و اقتصاد همه ملت ها با یتمام" 
ن بانکداران و ياز بزرگتر یه نازکيرنده اليمعروف است ، در برگ یه جهانيحکومت ساا ي 1"ون سه جانبهيسيکم" ون که به يسيکم

 است که  یم جهانيعظ یل اطالع رسانين ها ،و وسايسي، آکادمیتيچند مل یشرکت ها

ون در همان يسين کميکارتر به ا یميج یريعضو گ.شود یمات آنان خبردار نمياز تصم یدارد و کس یانه ساالنه ايس مخفاجال
فه را بر عهده ين وظيا2" لد برگيگروه ب"ش از آن ، يپ. ديرس یاست جمهوريرانجام گرفت که بعدا به  یسکيزتوسط برژنيسال ن

 ز وارد يژاپن را ن یه داريسرما یبود که نخبگان باالن يا" ون سه جانبه يسيکم" فه يداشت و وظ

ز ين چيشگفت تر. کرديلد برگ از شمول دادن نخبگان ژاپن بر درون خود مقاومت ميرا گروه بيز. بکند یه جهانين حکومت سايا
 یبجز اعضا یاستوار است ول" یاسيس یدموکراس" کنند که بر  یم یزندگ یه،  در کشورهائين حکومت سايا ین است اعضايا
د  یکيط مبارزات چريشتر از شرايآنان ، ب یو برنامه ها یست و راز داريت آنان با خبر نياز هو ین شبکه پنهان ، کسيا

 .د استيخ در معرض دين کوه يتنها نوک ا. ا تحت اشغال استيو  یکتاتوريد یرکشورها

و شگفت . باشد" رهبر بودن  ینعمت ب" سخن گفتن از د يز شاين چيافته است ، شگفت تريکه حکومت برآن سازمان  یدر جهان
گذرانده است که " یسازمان" خود تا امروز را در چهارچوب  یل جوانيدرآ مده است که از اوا ین سخن از زبان کسيترآنکه ا

 یخواهد رهبريم گر ،يد یبعبارت. اندازد   یرا با جلب نظر توده ها به آن ، پ ینيمع یاسيخواهد الگو و نظام سيخواست و ميم
 . است ین هدف و برنامه ايبا چن یق روزبه عضو سازمانيز رفيل نين دليداشته باشد و بهم یبر جامعه مفروض یستياليسوس

شبرد برنامه يو پ ی، اعمال رهبر یاسيس یسازمان ها یداند که فلسفه وجود یم یاست آشنا باشد ، بخوبيس یکه با الفبا یهر آدم
 یحرکت هائ یکور و جهت دادن آنها بسو یو خارج کردن آنها از حرکت ها یتوده ا یه بازار جنبش هان در آشفتيمع یاسيس

 .آگاهانه  در جهت اهداف خود است

 یشبرد طرحيناتوان از پ یخته باشد ، همه کارگران ساختمانير یکه طرح یک ساختمان ، بدون معماريساختن  یبرا یحت 
 یشه سازمانگر و رهبرياهرام مصر را اند.زدين آن فرو بريبر سر ساکن یا در اندک فرصتمطلوب خواهند بود و چه بسا که بن

ده باشد يرس یابد که به آگاهي یم یرهائ یاز بردگ یبرده هنگام. ساخته است و بردگان فقط عامل منفعل آن بوده اند  یکننده بشر
 یدوئولوژياز برنامه ها و ا یجامعه ، با تنوع یو اجتماع یاقتصاد یک ، سازماندهياست ، که مسائل دشوار تئوريس یايدر دن .

دا يک پيدموکرات یشبرد هدف هايدر پ یديت کلياهم یگريش از هرزمان دي، ب یمختلف همراه است ، مساله رهبر یاسيس یها
نکه کشف عنصر يد و قبل از اينمايم یخيتار یک نابهنگامياز جهان ،  ین اوضاعيدر چن  یرهبر یسخن گفتن از ب. کند  یم

 یايوجه مشخصه انسان با دن. زه استيبسطح غر یان تنزل آگاهيسم  و بيک آنارشيبطرف  ینيباشد ، عقب نش یکيدموکرات
ز هرگز ين یتوده ا یجنبش ها. زه رهنمون اوستيوان فقط غريکند و در ح یم ینست که انسان نقشه مند زندگيدر ا یوانيح

در خود  ین آگاهيگره خورده باشد ، و ا یکند که با آگاه یدا ميپ یمعن یهنگام یود رهانستند و خيخود ، خود رهان ن یبخود
را  یاز آگاه یکه شکل یابد ، و هر سازماني یرون بدرون آنها رسوخ ميزه از بيفراتر از غر یاست و اگاه یزيتوده ها غر

در رآس  یچه کس یفراتر از آن ، حت.آنان اعمال کندخواهد بر يز در جهت اهداف خود ميرا ن یاز رهبر یبدرون آنان ببرد، شکل
سم چه يکمون" خود بنام  یاز نوشته ها یکيدر  یدياد فرد هاليزنده . رد ، بهمان اندازه مهم است يقرار بگ یاسيک حزب سي

حات ا اصاليرفت و یش ميا برنامه نپ پيبود و  یروف مي، ک 1930ن در دهه ياستال یسد که اگر در بجاينو ی؟ م"بود
ستم يبود ، هرچند که  س یآن نم ید ، ممکن بود که سرنوشت شورويگرد یخفه نم یخروشچف توسط محافظه کاران برژنف
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هر کشور و  یاسيس یشرط عمده در زندگ یو نوع رهبر یاست رهبر ین معنين بايا. ات نداشت يبدان صورت شرط ح یشورو
 .است یاسيهر نظام س

د ر  یجان آمده است و فقدان رهبريش از حد به هيمردم ب یمردم مصر و حرکت توده ها روزبه در مورد جنبش یق تقيرف
ندارند ،  یاز مردم رهبر یمهم ینکه بخش هايا. دهد  یش قرار ميمورد ستا"  یرهبر ینعمت ب" حرکت مردم را تحت عنوان 

صرفا در سطح  و  یراتييمکن است به تغمبارک م یحسن یکتاتوريسقوط د. ک گرفتيتوان آنرا بفال ن ینقطه ضعف آنست ونم
کننده جنبش  یک و رهبريدموکرات یاسيآن به نداشتن سازمان س یل اصليگران محدود شود و دلياز طرف د یو سازيآلترنات
آورد  یبشمار م یسه در مورد مصر آنرا نعمتيزند  و در مقام مقا یرا مثال م ینيخم ینه ، رهبرين زميق روزبه در ايرف. است

است ،  یک امر مطلوبيعلم نشده است ،  یدوم ینيک خمين مردم مصر ينکه هنوز در بيا. نداشته اند ینياز جنس خم یرهبر که
ا يداشت ، آ یران رهبريبر جنبش در ا یک سازمان مترقيک و يک رهبر دموکراتي،  یو نهضت اسالم ینيخم یاگر بجا یول
خوب را  یبد و رهبر بد ، ضرورت داشتن رهبر یشد؟ رهبر ید ميتمج "یرهبر ینعمت ب"د از يبود و با یجه همان مينت

ن يدهد ، ممکن است که ا یاست که به اراده توده ها  شکل م ین رهبريا! ینداشتن رهبر  یبرا یلتيسازد و نه فض یمطرح م
ال ي، سوس یستياليسوس ک حکومتيا در جهت يت کند و يهدا یستيک حکومت فاشي، ارداه توده ها را در جهت استقرار  یرهبر

رفاه بر سر کار  یدوم ، در اروپا دولت ها یاگر بعد از جنگ جهان!  از حکومت  یگريا هر شکل ديو   یک ، مذهبيدموکرات
ن مسکن و نان و آموزش و بهداشت را در سرلوحه اهداف خود قرار دهند ، بخاطر ين بار توانستند تامينخست یآمدند و برا

تس ها را بوجود آورد ، بخاطز يد ، اگر آشويتلر جهان را بخون کشانيک در احزاب چپ بود و اگر هيتعناصر دموکرا یرهبر
 .باشد یدر جنبش ها ، بلکه بر نوع رهبر ید بر سر اصل رهبريپس مساله نبا. بد بود یهمان رهبر

رون رود يو چو بيانگاره بود  که د نيران باطل شدن اين تجربه ناکام و شکست خورده مردم ايمهمتر: " سدينو یق روزبه ميرف
ش را بوجود آورد و گرنه هر آنچه هست متعلق به يت خود رهان خويمتناسب با ماه ید ساز و کارهايو انقالب با.ديفرشته در آ

 !آنهاست و نه ما

نکه انقالب ينخست ا .ک کرديگر تفکيد آنها را ازهمديشکم هم چپانده است و با یما ، چند نکته را تو یميق قدينجا ، رفيدر ا
فرشته  " نکه عنصر يدوم ا. هم حرکت کرده است  یسلطنت مواز یران در نفيمبارک با انقالب ا یحکومت حسن یمصر در نف

بر حرکت توده ها وجود نداشت  و  یکيدموکرات یل بود که رهبرين دليران  بود ، باياگر عنصر مبهم و هم آلود در انقالب ا" 
" جنبش خود رهان مصر"د گفت که يم ، بايدر آن کشور بنام یعنصر فرشته را احتمال استقرار دموکراساگر در انقالب مصر 

که   ینيسال قبل وضع شده خالص نکرده است و هنوز در چهار چوب همان قوان یاز س ین اضطراريهنوز خود را از شر قوان
ک حزب يروشن است که اگر . برد یاست بسر م یر کردوبقوت خود باقيل و مدرک دستگيتوان بدون دل یرا م یهر فرد
 ینين قوانيخود ، از جمله لغو چن یتوانست مردم را در اوج حرکت خود ، بر حول خواسته ها یوجود داشت که م یکيدموکرات

سد  ست کهيبخانه ها ، معلوم ن" مردم خود رهان " از یبا برگشتن بخش بزرگ.کرد یم ميت کند ، حکومت را وادار به تسليهدا
دان يچه؟ در همان م یعنينکه ، انقالب خود رهان يسوم ا.آزاد خواهند شد یان کيا زندانيبرداشته خواهد شد و  ین کين قوانيا

از خواسته ها با هم اشتراک  یمبارک و پاره ا یحسن یو طبقات مختلف شرکت دارند و فقط در نف یاجتماع یر ، گرو ه هايتحر
ه يمتضاد تجز ین انقالب خود رهان در جهت خواسته هايمان ، بال فاصله ايعمر سل یحتماال نفاو و ا یدارند و فراتر از نف

صحبت  یق روزبه  چنان از خود رهانيرف. خواهد کرد یتلق" رخوديغ" را  یگريو د" خود" خودرا  یخواهد شد و هر گروه
با هم  یچ تناقض و تضاد منافعيکنند ،  ه یفکر مهمه مردم  در مصر مثل هم  یرسد که گوئ یم یرهبر یکند وبه استنتاح ب یم

و   یست تا افراد انسانيز مثل هم نيسه نيک کيدر  ینيب زميس یحت. واحد هستند یبا خواسته هائ یک طبقه واحديندارند و همه 
 ! ک جامعهيدر  یطبقات مختلف اجتماع

من : د يگويدر پاسخ م یهوديشوند و  یانقالب م یبرا یخواهان کمک مال یهوديک يکا ، از يمعروف است که در انقالب آمر
 ! خواهد انجام دهديرا م یتجارت پوست ، چه  کار هائ یبدانم که انقالب شما برا یزيخواستم قبل از هر چيتاجر پوست هستم ، م

ا خود را از يه ، از افراد جامع یکنند و بخش ین آنها شرکت نميتر یدر توده ا ی، حت ید گفت که همه مردم در هر انقالبيبا
ران و نه يانقالب هستند و نه ا یا مخالف جديدهد ، و  یرا نشان م یزين چيکشند ، و تمام تجربه انقالبات چن یانقالب کنار م

ن حالت ، يتوده ها ، شکل عام خود را از دست خواهد و در بهتر ین خود رهانينصورت ، اين مقوله جدا نبودند در ايمصر از ا
را عنوان خواهند  یمتفاوت یمتفاوت و خواسته ها یخود راه ها یخواهد بود که در هدف ها یت نسبيا اکثريت يانقالب اکثر

ک گروه ياگر . م خواهد شديک از گروه ها و طبقات ، توسط رهبران آنان تنظيهر  یو اجتماع یاقتصاد یخواسته ها. ساخت
د يست آنرا نعمت خواهد ناميق روزبه  معلوم نيده خواهند شد که رفگران خوريخود را نداشته باشد ، توسط د ی، رهبر یاجتماع

 .ا نهي



 :سد که ينو یکند و م یم دفاع ميو مستق یمشارکت یک دموکراسيق روزبه از يدر ظاهر امر ، رف

و چرا .اشندد تابع جنبش بين ساز و کار ها هستند که باينکه جنبش ، زائده و تابع ساز و کار خود باشد ، بر عکس ايا یبجا" 
 یدر راستا یتواند به مثابه تالش یمساعد م ینه هايک جنبش خود رهان و خود گردان ، که بادتوجه به بستر و زميت يتقو یبجا

؟ "گران داديبه د ین شده توسط نظام مستقر و سپردن قدرت و رهبريتدو یند ، تن به قاعده بازيافريخود را ب یو مردميآلترنات
 یم تر و مشارکتي، هرچه مستق یواقع یک دموکراسيتحقق  یمردم برا یاست که دربرابر جنبش ها یزمونن آين بزرگتريا یآر

 ".تر قرار داد

کنوع آشفته يد گفت که يد تابع آن باشد ، باينبا یباشد که جنبش توده ا یو رهبر یسازمان حزب" ساز و کار" اگر منظور از 
ن حزب  و يب یکيدهد و الزاما رابطه ارگان یزمان است که به خواسته ها جهت من حزب و سايرا ايدر آن وجود دارد ، ز یگوئ

به  یبدون رهبر یک جنبش توده ايک فرقه و يوند با توده مردم بيک حزب بدون پي. دوجود داشته باشد يتوده مردم درحرکت  با
 یدموکراس یخ موفق بوده است؟ حتيتاردر  یبدون رهبر یکدام جنبش توده ا. شود یل ميتبد یزيهدف و غر یکور و ب یجنبش
ونان بعنوان ي یدموکراس. را دشته اند یاز رهبر یکوچک ، باز درجه ا یه ، با توجه به محدود بودن در محليم جوامع اوليمستق
ت ياز جمع ین گذشته ، حوزه کوچکياز ا. در تمام امور بوده است  یو رهبر یندگيم ، بر اصل نمايمستق یاز دموکراس یالگوئ

 یل محدود بودن دموکراسين دليبهم. شد شمرد یک نظر ميشهروندان را با  یگرفت که بگفته ارسطو ، تمام یرا در بر م
جزو  یش از انقالب فرانسه ، دموکراسيمحدود ، در دو هزار و پانصد سال پ یتيو جمع یائيبه حوزه جغراف یا مشارکتيم يمستق

. دانستند یبزرگ و مدرن م یها یدر جمهور یر عمليرا غ یو حقوق نبود و دموکراس یاسيو فلسفه س یدر تئور یاسيگفتمان س
ست بلکه الزاما يم ني، نه فقط مستق یندگينما یدموکراس. ديگرد یاسيس یوارد تئور یبود که دموکراس یندگينما یتنها با دموکراس

ن است يه ايآن ، شب ینف. در جامعه سر کار دارد و احزاب مختلف یاسيس یها یدو ئولوژي، با تنوع ا یبا مساله حزب و رهبر
رهبر ،  یارتش مرکب از سربازان ب.  گر بپردازديد یبه جنگ با ارتش یک ارتش ، بدون ستاد و فر ماندهان و نقشه جنگيکه 

 .مت خواهد رفت يبا سرعت به هز

ک ير از داشتن يدن به آن ناگزيرس یراطبقه کارگر بدست خود است و ب یرهائ یکلمه ، بمعن یدر مفهوم مارکس یخود رهان
بخود  یق خود آگاهيخود از نظر مارکس ، از طر یبرا یل طبقه در خود به طبقه ايتبد.آنست  یبرا یو رهبر یاسيحزب س
 یآن شرط اصل یابد که وجود حزب و رهبري یرون به آن رسوخ مينه از درون خود طبقه ، بلکه از ب یگردد و آگاه یحاصل م
 .رديگ یرا بر عهده م ین آگاهيل ادر انتقا

" ساز و کارها" ا بقول خود او ي،  یاست و مساله سازماندهيسم در سيجز آنارش یزيد ، متاسفانه چيگو یق رو زبه ميآنچه رف 
،  یاسيس یخ جنبش هايدرتار یول. کرد یدفاع م یستين تز آنارشيصدر از چن یدر دوره بعد از انقالب ، ابوالحسن بن. ست ين
با  یزيشتر از هر چي، ب ین تئورينکه ايمهمتر ا. کرد یم یطرفدار ین تزهائيز از چنين نيندارد و باکون یتازگ یرين تئويا
بودن خود در جهان  یمارکس ، صرفنظر از عمل یخود رهان یدارد تا تئور یکيک و امثال آن نزديها یبرالينئول یدوئولوژيا

و عدم مداخله دولت  یت اقتصاديبازار در فعال یميو خود تنظ یبرال ، آزادينئول ید تئورايبن. ميکن یم یکه در آن زندگ یامروز
ه کالم يز تکيل نين دليبهم. بازار سخن گفته است یو خود گردان یت تاکنون از خود رهائيم آنست و از زمان آدام اسميتنظ یبرا

سم ين آنارشيهر زمان که ا یول. است  یاقتصاد یت هايعالدولت بر ف یبدون امکان رهبر یعنيآزاد بازار ،  یآنان ، دموکراس
 .نجات خود شده است یبازار با بحران و عوارض آن روبرو شده است ، دست به دامن دولت برا یو خود گردان یخود رهائ

باشد ،  داشته یو خود گردان یمشارکت یکه در مورد دموکراس  یکيت نيق روزبه ، صرفنظر از هر نيکنم که رف یمن فکر م
از  یبه شکل یدوئولوژي، و در حوزه ا یالتيو درک تشک یاسيسم  در سطوح سيانارش یا نا آگاهانه بطرف ملغمه آشفته ايآگاهانه 

ق روزبه ، يکاش که رفيا. نداشته باشد ین جنبه از نظرات خود آگاهيز خورده است ، هرچند که ممکن است بر ايسم ليبرالينئول
 . پرداخت یمختلف اظهارات خود م یبر جنبه هاشتر يبا تعمق ب یاندک
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