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مقدمه:
بر کارگران طبقاتی - تاریخی مبارزه طلبانه عدالت پروسه به را کارگران جنبش اگر
علیهنظاماستثمارگرانهومزدوریسرمایهداریتعریفکنیموجنبشزنانرابهپروسه
رهائیبخشمبارزهتاریخیزنانبرعلیهآپارتایدجنسیتعریفنمائیموجنبشدانشجوئیرا
بهپروسهآزادیخواهانهودموکراتیکمبارزهتاریخیدانشجویانبرعلیهنظامهایتوتالیتر
ودسپاتیزمتعریفکنیم،شایدطرحچنینتعریفسادهوجامعومانعیبرایجنبشاجتماعی

کمیسختباشد.چراکه:

اوالبهلحاظتیپولوژی،موضوعجنبشاجتماعیمانندجنبشدانشجوئیوجنبشکارگرانو
جنبشزنانمشمولیکگروهواحداجتماعیقرارنمیگیرد،بلکهبالعکسداللتبرطیفی
ازگروههایاجتماعیمیکندکهخودگروههایاجتماعیکارگرانودهقانانودانشجویان
گروههای از جدای و میدهند تشکیل را اجتماعی جنبش موضوع از بخشهائی زنان و
اجتماعیفوقالذکرگروههایاجتماعیدیگریهمبهلحاظطبقاتیمانندخردهبورژوازیو
گاهابورژوازیکالسیکوهمبهلحاظاجتماعیمانندحاشیهتولیدولُمپنپرولتاریاوهمبه
لحاظسنتیوتاریخیمانندروحانیتوهمبهلحاظفرهنگیمانندنویسندگانوهنرمندانو
همبهلحاظصنفیمانندمعلمان،استادان،پرستاران،نظامیان،وکالءوقسعلیهذادردایره
موضوعجنبشاجتماعیقرارمیگیرند.طبیعتاًبرعکسجنبشهایفوقالذکربرحسباینکه
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کدامینبخشازطیففوقبهلحاظکمیوکیفیدارایفونکسیونیتاثیرگذارتربرحرکت
جنبشباشد،آنبخشیاآنگروهاجتماعیرهبریجنبشاجتماعیرابهدستخواهدگرفت
ولذابههمیندلیلاستکههژمونیدرجنبشاجتماعیبرعکسجنبشدانشجوئی،جنبش
کارگرانوجنبشزنان)کهازجنسخودگروههایاجتماعیفوقالذکرمیباشند(صورتی
سیالوشناوردارد.گاهیگروهاجتماعیروحانیتهژمونیجنبشاجتماعیرابهدست
جنبش رهبری بازاری کالسیک بورژوازی یا شهری بورژوازی خرده زمانی میگیرد،
اجتماعیرابهدستمیگیردومرحلهدیگرحتیلُمپنپرولتاریایشهریمانندطیبوحاج
اسماعیلرضائیو...سکاندارجنبشاجتماعیمیشوندویکزمانینخبههایاجتماعی
مانندستارخانوباقرخانوکوچکخانوخیابانیو...رهبریجنبشاجتماعیرابهدست
میگیرندوزماندیگرنخبههایفرهنگیومذهبیامثالسیدجمال،کواکبی،اقبال،عبده،
شریعتیو...هژمونیجنبشاجتماعیرادرکفخویشقرارمیدهند.همچنینبههمین
ترتیبیکزمانینخبههایسیاسیامثالمصدق،گاندی،لومومبا،نایررهو...رهبریجنبش
اجتماعیرابهدستمیگیرندویکزمانینخبههایسنتیمانندخمینی،مدرس،کاشانی،

شیخفضلهللانوری،میرزاحسنشیرازیفرماندارجنبشاجتماعیمیشوند.

دانشجوئی،زنان دهقانی، اجتماعیبرعکسجنبشهایکارگری، ثانیا:درعرصهجنبش
کهسوبژهجنبشبرپایهپالتفرمیابرنامههایکنکریتآنگروهمشخصاجتماعیتشکیل
میشود1؛امادرجنبشاجتماعیبهدلیلاینکهطیفگروههایمختلفاجتماعیباخواستههای
مختلفاجتماعیواقتصادیتاریخیوسیاسیجانشینگروهواحداجتماعیباخواستههای
واحداقتصادی،سیاسی،فرهنگیواجتماعیمیشوندلذااینپلورالیزمفرهنگی،اقتصادی
واجتماعیمانعازآنمیگرددتاسوبژهجنبشاجتماعیبتواندمانندسوبژهجنبشکارگری
وجنبشدانشجوئیوجنبشزنانجوهرومضمونوسمتگیریواحدیداشتهباشد؛اما
درجنبشاجتماعیازآنجائیکهبرنامهحداقلازپلورالیزمبرنامهائیبرخوردارمیباشد،لذا
سوبژهجنبشاجتماعیکهصبغهپلورالیستیکیبرنامهائیداردبایددرعرصهشعارجنبش

1. مثال سوبژه جنبش کارگران باید برنامه اقتصادی -سیاسی کوتاه مدت یا درازمدت آلترناتیو نظام بهره کشی و 
ضد انسانی و استثمارگرانه سرمایه داری باشد و سوبژه جنبش دانشجوئی باید شامل پالتفرم دموکراتیک ضد سلطه 
جویانه و آزادی خواهانه و ضد توتالی تر سیاسی و اجتماعی وقت باشد و به همین ترتیب سوبژه جنبش زنان باید 
مبتنی بر محورهای ضد حقوقی و ضد فقهی و ضد سنتی و اسارت بار تاریخی زنان در راستای جایگزینی نظام 

حقوقی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، دموکراتیک، رهائی بخش زنان باشد.
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اینپلورالیزمبرنامهبهمنورالیزمشعاریبدلگرددتاتوسطاینمنورالیزمشعاریامکان
بسیجطیفگروههایمختلفاجتماعیفراهمگردد.درجنبشاجتماعی2،سوبژهجنبشکه
عاملبسیجاجتماعیمیگرددعبارتاستاز»شعارجنبش«.چراکهاینشعاربهخاطر
اینکهازمضمونمنورالیزمیبرخوردارمیباشد،میتواندتمامیگروههایمختلفاجتماعی
راحولآنشعارمنورالیزمبسیجنمایدوکثرتبرنامهائیرادروحدتشعاریمتجلینماید؛
لذابدیندلیلاستکهدرجنبشاجتماعیشعاریاسوبژهجنبشترسیمکنندهاستراتژیجنبش
اجتماعینیزمیباشدوبههمیندلیلاستکهدرعرصهجنبشاجتماعیآنگروهاجتماعی
کهداریشعاراستراتژیکترباشد،میتواندرهبریجنبشاجتماعیرابهدستگیردنهآن

گروهاجتماعیکهدارایبرنامههمهجانبهتریباشد.

مراحل نه گانه جنبش نوین اجتماعی ایران از آغاز تاکنون:
جنبشاجتماعیایرانازآغازتکوینآنتاکنونسیرتاریخیوفرآیندهاینهگانهائیراطی

کردهاستکهعبارتمیباشداز:

1-جنبشاجتماعیرژی

2-جنبشاجتماعیعدالتخانهائی

3-جنبشاجتماعیمشروطهطلب

4-جنبشاجتماعیبازگشتبهمشروطیت

5-جنبشاجتماعیاستقاللطلبانه

6-جنبشاجتماعیملیشدنصنعتنفت

7-جنبشاجتماعی15خرداد

8-جنبشاجتماعی22بهمن

9-جنبشاجتماعی22خرداد

2. برعکس جنبش های کارگری و دانشجوئی و زنان که پالتفرم منورالیزم سوبژه جنبش را تشکیل می دهد.
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1 - جنبش اجتماعی رژی و دستاوردهای بعدی آن:
اولینشعاریکهجنبشنویناجتماعیایرانباآنآغازگردید،شعار»ملیشدنتنباکوونفی
قراردادرژی«بودکهتوسطسیدجمالالدیناسدآبادیبهمیرزاحسنشیرازیتوسطمکاتبات
آموزشدادهشدوپسازاینکهشعار»ملیشدنتوتونوتنباکوی«سیدجمالدرکانتکس
فتوایمیرزاحسنشیرازیکهعبارتبوداز:»الیوماستعمالتنباکوبهمنزلهمحاربهباامام
زمانمیباشد«،درآمد،جنبشنویناجتماعیایرانآغازگردیدکهشعاراستراتژیکآن
مقابلهبااستعمار،وابستگی،قراردادهایاستعمارکنندهواستثمارکنندهدولتانگلیسبود؛
بنابراینجنبشنویناجتماعیایرانکهازنیمهدومقرننوزدهمتکوینپیداکردباشعار
ملیشدنتنباکوونفیقراردادرژیونفیاستعمارانگلیستوسطسیدجمالالدیناسدآبادی

آغازشد3.

ماحصلاینکهنخستینشعاریکهباعثتکوینجنبشنویناجتماعیایراندرنیمهدومقرن
نوزدهمگردیدشعارضداستعماری،ضدانگلیسی،ضدوابستگیوملیشدنتنباکوتوسط
نفیقراردادرژیسیدجمالبودکهبانگاهیبهپروسهشکلگیریجنبشنویناجتماعیایران
دراینمرحلهبهخوبیدرمییابیمکهمبنایحرکتیاینمرحلهازجنبشنویناجتماعیایران
فقطوفقطشعارمنورالیزمشدهسیدجمالبودنهپالتفرمپلورالیزمشدهسیدجمالکهاصال
سیدجمالازچنینپتانسیلیبرخوردارنبودهکهبتواندیکپالتفرمهمهجانبهپلورالیستیکی
ارائهدهدتاتوسطآنبتوانددرعرصهیکمبارزهدرازمدتوکوتاهمدتمبارزهاجتماعی
نوین جنبش در که بود خاطر همین به ببرد. پیش مختلف فرآیندهای در را ما تودههای
اجتماعیایراندراینمقطعتکوینیتمامیگروههایاجتماعیموجوددرآنمقطعتاریخی
ازدربارتابازاروشهریوروستائیشرکتکردندوهمینامرباعثگردیدتانخستین
فرآیندجنبشنویناجتماعیباپیروزیوهمراهبالغوقراردادرژیتمامشود.ولیعلت
اینکهاینفرآینداولجنبشنویناجتماعیایراننتوانستادامهپیداکندوزمینهتکوینو
3. البته سیدجمال جهت تکوین جنبش اجتماعی ایران شعارهای مختلفی تجربه کرد مثل شعار نفی بانک که با شعار: 
»و ما ادراک مالبانک« می خواست میرزاحسن شیرزای مرجع بزرگ شیعه در آن عصر در جهت عمیق تر کردن 
جنبش اجتماعی و مضمون ضد استثماری بخشیدن به جنبش اجتماعی پیش ببرد، ولی به خاطر نگرش قشری گری 
و پوزیتیویستی میرزاحسن شیرزای شعار ضد بانکی و ضد استثماری سیدجمال در میرزاحسن شیرزای و در 
نتیجه در جنبش ایران کارگر واقع نشد و باعث گردید تا جنبش اجتماعی ایران در سر آغاز تکوین خود در آن 

نقطه ضد استعماری با فتوای تحریم تنباکو باقی بماند و سمت گیری ضد استثماری آن به فراموشی سپرده شود.
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اعتالیفرآیندهایبعدیجنبششودبهاینخاطربودکهاوالشعارهایبعدیضداستثماری
سیدجمالکهمقابلهکردنبابانکهابود،نتوانستدرمیرزاحسنشیرازیمانندشعارضد
قراردادرژیموثرواقعشودوازطرفدیگربهعلتاینکهکالحرکتسیاسیسیدجمال
ازپشتیبانیتئوریکوبرنامهائیتهیبود،لذااینمرحلهاولازجنبشنویناجتماعیایران
اگرچهباموفقیتبالغوقراردادرژیبهپایانرسیدولیمبارزهاجتماعیمردمنتوانستدوام
یابد.ولیآنچهبهعنواندستاورداینمرحلهاولجنبشنویناجتماعیباقیماندعبارتبود
ازاینکهجنبشاجتماعیایرانبیشازهرچیزبرپایهشعارضداستعماریوضدبیگانه
خارجیحساسیتداردوتوسطشعارضداستعماریوضددشمنخارجیکهدرراسآن
درآنزماناستعمارانگلیسقرارداشت،اعتالپیدامیکرد؛امازمانیکهشعارمقابلهبا
دشمنخارجیوبیگانهبدلبهشعارمقابلهبادشمنداخلیکههمانبورژوازیوفئودالها

واعوانوانصارآنهاازدربارتاپائینمیشداینجنبشدچارتشتتمیگردد.

2 - جنبش اجتماعی عدالت خانه ائی:
بههمینخاطرفرآینددومجنبشنویناجتماعیایرانکهزمینهسازانقالبمشروطیتگردید
باشعاردومیعنی»تشکیلعدالتخانهها«آغازگردید.البتهآنچهبیشکزمینهسازاینشعار
دوماجتماعیواینسوبژهفرآینددومجنبشنویناجتماعیایرانگردید،استبدادبیدرپیکر
قاجاریهبودکهتامغزاستخوانتودههایشهریوروستائیحتیبورژوازیکالسیکو
بازارنفوذکردهبودوهمهچیزرابهاسارتخوددرآوردهبود.ایناستبداداستخوانسوز
شهروروستایما،همماهیتاستبدادیداشتوهمماهیتاستثماری،همدهقانروستائیما
رابهصورتسرویابردهوابستهبهزمیندرآوردهبودوهمشهریماراحتیبورژوازی
بازارراوسطبازاربهفلکمیبست،هستونیستاورابهزورسرنیزهغارتمیکرد،
پامیکردندوهمتحتلوایقراردادهایتسلیمطلبانه همازکلهزحمتکشانمامنارهبر
گلستانوترکمانچایبهترینقسمتازخاککشورراذلیالنههدیهبیگانهمیکردندو...
اینجابودکهتودههایشهروروستابرایرهائیازاینهمهتنگناوگرفتاریشعار»تشکیل
عدالتخانهها«رامطرحکردند.البتهآنچهتودههایشهروروستایماازاینشعاردرک
میکردندفقطدراینحدبودکهتوسطاینشعارمیخواستندتاختوتازحکامجابرقاجاریه
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راکاهشدهندوغیرازاینامرهیچگونهبرداشتمترقیانهدیگریازاینشعارنداشتندوبه
همینعلتبودکهرفتهرفتهبامقاومتدربارقاجاریهبااینشعاروخواستهتودههایشهرو
روستا-کهعاملتشکیلمرحلهدومجنبشنویناجتماعیگردید-دامنهجنبشازاعتصاب
مغازههایبازاربهبستنشینیشاهعبدالعظیموباالخرهبسطنشینیدرسفارتخانههای
روسوانگلیس،دوقدرتجهانخوارمسلطبرسرنوشتتاریخیتودههایماکشانیدهشدو
خودسفارتخانههاجهتحلتضادخودبادرباربهعنوانمنجیوهدایتگرجنبشاجتماعی
مردمواردبازیگریوکارزارگردیدندکهحاصلیجزمنحرفکردندفرآینددوماجتماعی

مردمدربرنداشت.

3 - جنبش اجتماعی مشروطه طلب:
فقط و فقط گردید ایران مردم نوین اجتماعی دومجنبش فرآیند باعثعمیقترشدن آنچه
باعث اینعامل مقاومتدرباردربرابرخواستهبرحقتودههایشهروروستابودکه
گردیدتارفتهرفتهازدلشعارفرآینددومیعنیتشکیلعدالتخانههاشعارسومکهشعار
»مشروطیت«بود،زایشکند.چراکهدرکادرشعاردومیعنیشعارتشکیلعدالتخانهها
اما مییافت، پایان دربار قدرت پایه بر محدود حقوقی کانتکس یک در تودهها خواسته
شعار کانتکس از وسیعتر بسیار مشروطهخواهی شعار یعنی سوم فرآیند شعار کانتکس
مرحلهدومجنبشاجتماعیکهشعارتشکیلعدالتخانههابودگردید؛زیرادرشعارمرحله
سومباطرححکومتمشروطهتودههاخواستارمحدودیتقدرتدرباروریزشقدرتاز
درباربهپائین،توسطتشکیلمجلسقانونگذاریوایجادحکومتمبتنیبرقانونشدندکه
اینامرخودداللتواضحبراعتالیجنبشاجتماعیدرمرحلهسومداشت؛امااینکهریشه
پیدایشدوشعارمرحلهدومومرحلهسومیعنیشعار»ایجادعدالتخانه«وشعار»حکومت
مشروطه«چهبود؟برعکسشعاراولکهآنچنانکهفوقاًذکرشرفتریشهآندرحرکت
اجتماعی نوین فرآیندسومجنبش و دوم فرآیند درشعارهای بود. نهفته سیاسیسیدجمال
ایرانبیشکبسترسوبژکتیوآن،انقالبکبیرفرانسهبودکهدرسال1789یعنینیمهدوم
قرنهیجدهمشکلگرفتهبودوازآنجائیکهانقالبکبیرفرانسهنخستینانقالبدورانساز
اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیبشریتبودکهاتفاقافتادهبود،لذادستاوردهایاینانقالب
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کبیربشریمحدودسرزمیناروپانگردیدوبهسرعتتمامبشریتکرهزمینراتحتتاثیر
خویشقرارداد.البتهبامؤلفههایمختلفی،چراکهانقالبکبیرفرانسهدارایدستاوردهای

دستهبندیشدهمتفاوتیداشتکهعبارتبودنداز:

1-دستاوردتکنیکی

2-دستاوردسیانتیستیوعلمی

3-دستاوردهایسیاسی

4-دستاوردهایفرهنگی،فلسفی،تئوریکومفهمومی

کههرکدامازایندستاوردهادرجایگاهخوددارایفونکسیونهایمتفاوتیمیباشندکهاگر
بهصورتمکانیکیباآنبرخوردشودگاهاباعثانحطاطوزیانبارخواهدبود.البتهطبیعی
استکهاگربهصورتارگانیکباایندستاوردهایدرهمتنیدهبرخوردبشودصددرصد
تاثیراتمثبتیخواهدداشت،اماازآنجائیکهدرجامعهمابهعلتبیگانگیروشنفکرانما
بامتنتودهایندستاوردهابهصورتارگانیکواردجامعهمانشدلذااینامرباعثگردید
تادستاوردهایانقالبکبیرفرانسهبهصورتمکانیکیواردجامعهماگرددکهآنچهدر
اینرابطهمیتوانبیانکرداینکه،اولیندستاوردیکهازانقالبکبیرفرانسهواردجامعه
ماگردیددستاوردتکنیکیوابزاریبودکهازآنجائیکهایندستاوردتکنیکیمانندفرانسه
وغرباززیربنایسوبژکتیویفرهنگیمربوطهبرخوردارنبودباعثگردیدکهبهجای
اقتصاددرآید،تکنیکدرخدمت اینکهدرخدمتاختراعواکتشافوصنعتوتولیدو
سالح،زور،سرنیزه،قدرتوارتشدرآمدکهحاصلآنوسیله،سرکوبهرچهبیشتر
تودههاگردیدوتازهآنزمانیهمکهایندستاوردهایابزاریخودراازدامنزوروارتش
بهاقتصادوصنعتوتولیدماکشانید،بازازآنجائیکهایندستاوردهایابزاریبرعکس
غرباززیربنایسوبژکتیویفلسفی،تئوریک،مفهومیوسیاسیوسیانتیستیوفرهنگی
پایه یعنی گردد؛ برخوردار داشت درغرب که فونکسیونی همان از نتوانست بود، تهی
گذارصنعتمستقلیااقتصادمستقلویاصنعتساختینگردیدبلکهبالعکس،زمینهساز
صنعتوابستهواقتصادوابستهشدبهاینترتیببودکهدستاوردهایانقالبکبیرفرانسه
درمرحلهاولخودنتوانستهیچگونهواکنشاجتماعیدرتاریخاجتماعیمابوجودآورد،
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امابهمرورزمانانتقالدستاوردهایانقالبکبیرفرانسهازصورتتکنیکیوسیانتیسی
باترجمهآثارخارجیبهزبانفارسیونشروتکثیرآنازصورتتکنیکیوسیانتیسیبه
صورتسیاسیدرآمدوهمینانتقالدستاوردهایسیاسیانقالبکبیرفرانسهبودکهرفته
رفتهزمینهسازتحولاجتماعیدرتودههایشهروروستایمارافراهمساختکهازجمله
اینتحوالتشکلگیریدوشعارمرحلهدومومرحلهسومجنبشنویناجتماعیایرانیعنی
شعار»تشکیلعدالتخانه«وشعار»مشروطیت«بودکهبیشکبسترتکوینهردوشعار
همینانتقالدستاوردسیاسیانقالبکبیرفرانسهتوسطروشنفکرانایرانیبودکهحاصل
آنرشدخواستههایسیاسیاجتماعیمردممابودونتیجهآناعتالیجنبشاجتماعیودر
نتیجهتسلیمدربارقاجاریهبهخواستههایجنبشاجتماعیوامضاءفرمانمشروطیتتوسط

مظفرالدینشاهقاجاربود.

بنابرایناگرچهفرآینددومجنبشاجتماعیمردممانتوانستبهعلتمقاومتدربارقاجاریه
بهپیروزیموضعیبرسد،ولیهمینناکامیمردمزمینهسازشعلهورشدنمرحلهسوم
جنبشاجتماعییعنیمرحلهمشروطیتگردیدکهدرمرحلهسومباعقبنشینیمظفرالدین
شاهوتشکیلمجلسشورایملیوبوجودآمدنقانونتوسطنهادهایانتخابیمردمبرای
اولینباردرایران،درنتیجهشکلگیرینهادهایحقوقیمستقلازحکومتمشروطهنسبی

شکلگرفت.

4 - جنبش اجتماعی بازگشت به مشروطیت و نفی استبداد محمد علیشاه:

پیروزیمشروطهاولچنداندوامینیاوردچراکهباحاکمیتمحمدعلیشاهجهتمقابله
کردنبادستاوردهایمشروطهاولبابهتوپبستنمجلسشورایملیوبازگرداندندوباره
استبدادودسپاتیزمبرجامعهکوشیدتاکالدستاوردهایمشروطهاولراازبینببرد،ولی
برعکسسرکوبوسلطهمحمدعلیشاهوبازگشتاستبدادصغیرباعثشدتافرآیندچهارم
جنبشاجتماعیایرانباشکلبندیجدیدیواردکارزارشودکهایناعتالاینباربرعکس
گذشتهکهازتهرانزایشمیکرد،ازتبریزتوسطسردارانملییعنیباقرخانوستارخان
آغازشد.شعارفرآیندچهارمجنبشنویناجتماعیایران»بازگشتدوبارهمشروطیتونفی
استبدادصغیرمحمدعلیشاه«بودکهبهشدتدامنهاینشعارکهابژهآنبسیجتودههایحول
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حرکتمشروطهخواهانهستارخانوباقرخانبود،ازمرزهایآذربایجانگذشتوبهمرکز
نتیجهآنحمایتسرداراسعدبختیاریو...ازمشروطیتخواهان وجنوبکشیدهشدکه
آذربایجانگردیدکهحاصلهمهاینسوبژهوابژهآنگردیدکهمشروطیتخواهانبارسیدن
بهتهراندوبارهدربارقاجاریهکهازحمایتروسبرخورداربودرابهزانودرآورندو

تسلیمخواستههایخودکنند.

بنابراینمرحلهچهارمجنبشنویناجتماعیایرانهمباپیروزیمشروطهخواهانبهپیروزی
رسیدولیآنچهبایددررابطهباساختارومضمونمرحلهچهارمجنبشنویناجتماعیایران
درقیاسبامرحلهسومجنبشاجتماعیایرانمطرحکنیماینکه،مضمونجنبشاجتماعی
ازاینمرحلهبهبعدبرعکسسهمرحلهقبلکهصورتیغیرقهرآمیزداشتدرمرحله
چهارمجنبشنویناجتماعیایرانچهرهمسلحانهوقهرآمیزبهخودگرفتودلیلآنهم
شیوهخشونتوسرکوبدرباروقاجاریهبودکهبابهتوپبستنمجلسکهشیرازههمه
دستاوردهایجنبشاجتماعیمشروطیتدرمرحلهسومبود،راهیجزتکیهبرسالحبرای
نیلبهخواستهخودکهبازگشتبهمشروطیتبودبرایجنبشاجتماعیدرمرحلهچهارم
نگذاشتهبود.درنتیجهجنبشاجتماعیدرمرحلهچهارمباتکیهبرسالحوشیوهقهرآمیز
توانستمحمدعلیشاهراواداربهفراروبازگشتبهمشروطیتبکندکهالبتهدراینمرحله
همآنچنانکهویژهتمامیمراحلقبلیجنبشاجتماعیایرانبودبهعلتفقربرنامهوفقر
قرار خویش تاریخی اعتالی مسیر در نتوانست ایران مشروطیت دستاوردهای تئوریک
گیرد.درنتیجهبهعلتضعففرهنگیوتئوریکوبرنامهکهحاصلآنرشدتضادهای

داخلیبود،باعثگردیدتاجنبشاجتماعیمرحلهچهارمهمبهرکودگرفتارشود.

5 - جنبش اجتماعی استقالل طلبانه:
بهعلتورودبهقرنبیستموشروعجنگجهانیاولوافزایشقدرتهایامپریالیستیغربی
وشعارتقسیمبازتقسیمجهانتوسطامپریالیستهایجهانی،نورسیدهوزایشانقالبکبیر
اکتبرروسیهدراینمقطعشرایطنوینیبرایشکلگیریمرحلهپنجمجنبشنویناجتماعی
ایرانبوجودآمدکهبرعکسشعارمرحلهسوموچهارمکهشعارمشروطهخواهیبود،به
علتغلبهقدرتهایامپریالیستیجهانیشعارمرحلهپنجمجنبشاجتماعیایرانتحتتاثیر
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انقالبکبیراکتبرروسیهوجنگجهانیدومشعار»استقاللطلبانهوعدالتخواهانه«بود.
باشعار ایران اجتماعی پنجمجنبش پرواضحاستکهشعارعدالتخواهانهمرحله البته
تشکیلعدالتخانهمرحلهدومجنبشاجتماعیایرانازفرشتاعرشباهممتفاوتمیباشد
وهرگزنبایدچنینتصورکردکهایندوشعارمضمونواحدیداشتهاند.چراکهدرشعار
تشکیلعدالتخانهمرحلهدومجنبشاجتماعیایران،اینشعارآنچنانکهمطرحکردیمفقط
جنبهنهادیوحقوقیمحدودداشتهاستنهبهصورتنظامیوسیستمی،درصورتیکه
درشعارعدالتخواهانهمرحلهپنجمآنچنانکهمطرحشداینشعارتحتتاثیرانقالباکتبر
روسیه،عدالتنهبهصورتنهادیمرحلهدوممطرحمیشد،بلکهبالعکسبهعدالتبه
عنوانسیستمونظاماقتصادیواجتماعینگریستهمیشدکهباآنعدالت،چهرهائیکامال
متفاوتپیداکرد؛امااگراینهارابهعنوانمزیتشعارمرحلهپنجمفرآیندجنبشاجتماعی
ایراندرنظربگیریمجنبشاجتماعیایراندرمرحلهپنجمدارایفونکسیونمنفیهمبودکه
آنطرحشعاراستقاللطلبانهدریکحرکتواکنشیوعکسالعملیباواقعیتامپریالیستی
جهانیشکلگرفتکهحاصلآنتجزیهجنبشاجتماعیایراندراینفرآیندومنطقهائیشدن
جنبشاجتماعیبود.بهطوریکهتقریباجنبشاجتماعیبهصورتملوکالطوایفیدرآمدو
درهربخشیازخاکایرانجنبشتحتشعاراستقاللطلبانهسکاندارحرکتمنطقهائیخود
گردید.درشمالحرکتجنگل،درخراسانودرآذربایجانوهمچنیندرجنوبهرکدام
بهصورتمجزاپرچماستقاللطلبانهخودراجدایازدیگریعلمکردندوهمینامرعامل
اصلیوبسترسازسرکوبفرآیندپنجمجنبشنویناجتماعیایرانرافراهمساخت.چراکه
باایجادیکدولتمقتدرمرکزیوشعارایرانمتحدتوسطایندولتارتجاعیوابستهتمامی
جنبشهایاجتماعیمنطقهائییکبهیکخلعشعاروسرکوبشدندوباتشکیلاستبداد
پهلویتوسطرضاخانتقربیاتمامیدستاوردمرحلهپنجمجنبشاجتماعیایراننابودگردید

وایراندوبارهیکپارچهدرحلقومظلمتبیستسالهاستبدادرضاخانیفرورفت.

تحت پهلوی ساله بیست استبداد شکلگیری و رضاخانی متمرکز حکومت شکلگیری با
استراتژیجهانیامپریالیسمانگلیسکهبهموازاتمنهزمشدنامپراطوریعثمانیبهعنوان
شعار توسططرح اول، بینالملل جنگ بستر در انگلیسی جهانیضد قطبهای از یکی
ملیتهایجغرافیائیهمراهبانفیملیتهایمذهبیکهزیربنایتشکیلامپراطوریعثمانی
بود،شرایطجهتقطعهقطعهشدنامپراطوریعثمانیبهعنواندشمنحربیامپریالیسم
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امپراطوری مرکز از قومیت تجزیه این که گردید فراهم اول بینالملل درجنگ انگلیس
عثمانیباتشکیلکشورترکیهتوسطآتاتورکشروعشدوتقریبابهتمامیکشورهایمسلمان
عربوغیرعربسرایتپیداکردوهمهسرزمینهایمسلماناناعمازعربوعجمو
اینجابودکهکشور غیرعجمتحتنهضتاستقاللطلبانهتزریقیازباالتجزیهگردیدند.
ماهمآنچنانکهفوقاًمطرحکردیمبهدلیلنظامملوکالطوایفیکهدرعرصهمرحلهپنجم
جنبشاجتماعیگریبانگیرآنشدهبودازاینسیاستجدیدامپریالیسمانگلیسیپیروزشدهاز
جنگاولبینصیبنماندوباتوجهبهدرونگرائیکهبهعلتپیروزیانقالباکتبرروسیه
برایقدرترقیبامپریالیسمانگلیسیعنیروسیهدراواخرجنگاولبینالمللبوجودآمده
بود،تقربیاعرصهرابراییکهتازیامپریالیسمانگلیسدرایرانفراهمکردهبوددراین
رابطهبودکهدولتانگلیسباکودتایسال1299رضاخانوتکویندولتمتمرکزپهلوی
درادامهسیاستمنطقهائیخود،شرایطرابرایایجادفرآیندینویندرتکوینمرحلهششم
نبایدواقعیتپاسیفیسمجنبش البتهدرهمینجا جنبشنویناجتماعیایرانفراهمساخت.
اجتماعیرادراواخرمرحلهپنجمازنظردوربداریمچراکهاگرجنبشجنگلدرشمال
توسطرضاخاندرهمشکستهمیشودویاجنبشآذربایجانوخراسانقلعوقمعمیگرددو
حتیجنبشراستگرایخزعلدرجنوببهگلمینشیندو...علتاصلیموفقیترضاخان
ودیپلماسیانگلیسدرایران،پتانسیلرضاخانوپتانسیلانگلیسوبیتفاوتیدولتانقالبی
روسیهو...نبودبلکهآنچهبهعنوانعاملاصلیموفقیترضاخاندرایرانجهتسرکوب
جنبشهایمنطقهائیگردید،پاسیفیسمجنبشاجتماعیایراندراواخرمرحلهپنجمبودکه
این البته ساخت. فراهم رضاخان دست به جنبشها این سرکوب جهت شرایط آن توسط
پاسیفیسمهمدرجنبششمالبود،همدرجنبشآذربایجان،خراسان،مرکز،جنوبو...و
همینپاسیفیسمبودکهمانعازبسیجحمایتاجتماعیازهژمونیاینجنبشهایاجتماعی
منطقهائیگردید.اینعاملبودکهباعثگردیدتاتقریباتمامیسراناینجنبشهایمنطقهائی
دراواخرفرآیندپنجمجنبشاجتماعیمنفردازتودههاگردندوشکلگیریاینسکتاریسم

زمینهغلبهرضاخانبرجنبشهایمنطقهائیمرحلهپنجمرافراهمساخت.
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آسیب شناسی پاسیفیسم جنبش اجتماعی ایران در مرحله پنجم:
لحاظ به جنبش فرآیند پنجمین در ایران اجتماعی جنبش پاسیفیسم آسیبشناسی باب در
تئوریک،ازطرفروشنفکرانداخلوخارجهنوزسخنیبیاننشدهاستواینموضوع
باعثگردیدهتاماغلبهانگلیسورضاخانبرجنبشهایملوکالطوایفیمرحلهپنجمرابه
صورتیکپیروزیببینیم.البتهجدایازاینبهعلتمکتومماندنریشهتئوریکپاسیفیسم
جنبش پاسیفیسم این تا گردیده باعث ما، برای ایران اجتماعی جنبش پنجم فرآیند اواخر
اجتماعیایراندرفرآیندهایبعدیهمدوبارهظهورکندوضرباتمهلکیبردستاوردهای
جنبشاجتماعیایرانواردکند.پاسیفیسمجنبشاجتماعیایرانبعدازکودتای28مرداد32 
وهمچنینپاسیفیسمجنبشایرانبعدازسرکوبجنبشاجتماعی15خردادوبهاینترتیب
پاسیفیسمجنبشاجتماعی22بهمن57و...همهداراییکریشهواحدهستندکهاگربه
لحاظتئوریکنتوانیمآسیبشناسیکنیمقطعاوجزماآخرینمقطعوفرآیندجنبشاجتماعی
ایرانیعنیفرآیندجنبشاجتماعی22خرداد88همتوسطاینمیکربیااپیدمیناشناخته
گرفتارخواهدشدوشرایطبرایپیروزیدوبارهحاکمیتدسپاتیزماتوکراتیکفقاهتیو
توتالیترمذهبیفراهمخواهدکرد.چراکهاگردراواخرمرحلهپنجمجنبشاجتماعیایران
اپیدمیپاسیفیسمگریبانگیرجنبشاجتماعیایراننمیشد،جنبشاجتماعیایرانمانندفرآیند
سوموچهارمبهراحتیمیتوانستانحرافاتگذشتهخودراچهدرعرصههژمونیوچهدر
عرصهتاکتیکواستراتژیتصحیحنماید،لذادراینراستابودکهآنچنانکهدرفرآیندهای
اولودوموسوموچهارمجنبشاجتماعیایراندیدیماینجنبشدرهرفرآیندنوینیدر
بستریکحرکتاستکمالیتوفندهتروهمهجانبهترازمرحلهقبلیخودبهمیدانمیآمدو
روندخودراکاملترمیکرد؛بنابراینبرایآسیبشناسیپاسیفیسمجنبشاجتماعیایراندر

فرآیندپنجمبهتراستبحثرابااینسوالهاشروعکنیمکه:

چهعاملیباعثشدکهجنبشاجتماعیایراندرفرآیندپنجمخود،تسلیمسرکوبرضاخان
گردیدوبیستسالدرعرصهدیکتاتوریرضاخانبهخوابرفت؟

چهشدکهآنجنبشاجتماعیکهبرایاندکیهمدربرابردیکتاتوریمحمدعلیشاهنتوانست
سکوترااختیارکندوهنوزصدایبهتوپبستنمجلسشورایملیتوسطمحمدعلیشاه
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خاموشنشدهبودکهبهصورتهمهجانبهازآذربایجانتامرکزوجنوبباآچمزکردن
بهگریزو اوراوادار اوگرفتندو محمدعلیشاهخوابدیکتاتوریکردنراازچشمان
فراربهطرفسفارتروسکردند،ولیدردورانبیستسالهرضاخانتسلیمدیکتاتوری

رضاخانشدند؟

برایپاسخبهاینسوالهابایدآسیبشناسیجنبشرادردومؤلفه»هژمونیومردم«دنبال
کنیم.چراکهدراینعرصههمهژمونیدارایفونکسیونمنفیبودوهمتودههایایران
بهلحاظکاراکتراجتماعیتاثیرگذاربودند.اگربخواهیمبهصورتمحوریبرپایهاین
دومؤلفهبهتئوریزهکردنموضوعبپردازیم،بایددالیلپاسیفیسمجنبشاجتماعیایراندر

اواخرفرآیندپنجمو...رادراینمحورهاارزیابیکنیم:

1-پراکندگیوعدمسازماندهیمتمرکزوهمهجانبهکهمانعخودآگاهیتانسیتهتودهها
نسبتبهپتانسیلودینامیسمتاریخیخودمیشود.

2-استفادهابزاریهژمونیجنبشازجنبشاجتماعیجهتکسبقدرتسیاسیوناتوانی
سیاسی، اهداف به نیل برای جنبش مرحلهائی و برنامهائی هدایت جهت هژمونیها، این

اقتصادیواجتماعیتودهها.

3-رشدکمیسرطانیخردهبورژوازیشهریوروستائیایرانازبعدازمشروطیتدر
عرصهکمپینجنبشاجتماعیوفراگیرشدنکاراکترهایخردهبورژوازی-مثلاعتقاد
بهمبارزهکوتاهمدت،آنارشیستگرائی،عدماعتقادبهمبارزهدرازمدتسازمانگرایانه
مرحلهائیحزبی،تکیهمطلقکردنبرقهروخشونتبهعنوانتنهاعاملپیروزیکوتاه
مدت،اعتقادبهکسبقدرتسیاسیبهعنوانشاهکلیدهمهپیروزیها،بسندهکردنبهمنافع
خاصفردیوگروهیبهجایتکیهکردنبرمنافعاجتماعی،قشریگرائیوپوزیتیویسم
بهجاینگاهدیالکتیکیوتاریخی،هژمونیطلبانهطبقاتیوتالشدرجهتکسبرهبری
فقاهتی اعتقادبهرهبریجمعیاجتماعی،تکیهبرمذهب بههرطریقیکهشدهبهجای

پوزیتویستیبهجایایدئولوژیتاریخگراو...

4-بیاعتمادیبهحرکتدرازمدترهبریبهعلتبیبرنامهگی،بیسازماندهی،بیتئوریک
بودنمبارزاتوهدایتگریرهبریجنبش.
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5-فونکسیونشکستهایتاریخیکهازحملهاسکندرگرفتهتاحملهاعرابوازحمله
اعرابگرفتهتاحملهمغولوازحملهمغولگرفتهتاشکستهایروسیهدرزمانقاجار

و...همهوهمهایجادیکروحبیاعتمادیتاریخیدرتودههایماکردهبود.

6-ناتوانیهژمونی،درانجامیکمبارزهدرازمدتبرنامهریزیشدهمرحلهبندی،جهت
هدایتگریمبارزاتجنبشاجتماعیدریکمسیرغیرآنتاگونیستی.

7-رشدتضادهایداخلیهژمونیجنبشدرعرصهسهمخواهیبیشترقدرتوسرریز
شدناینتضادهابهمتنتودهها.

8-فقرتئوریکودرکاحساسیوپوزیتویستیازمذهبومکتبوفقدانیکآگاهی
مکتبیهدایتگر.

9-بیتوجهیرهبریبهمنافعتاریخیجنبشوتکیهبهمنافعگروهیآنها.

10-سرکوبهمهجانبهسیاسی،نظامیوپلیسی،اجتماعیوفرهنگیحکومتهایغاصب
ودیکتاتورهایبهقدرترسیده.

11-عدموجودیکهستهپرولتاریایصنعتیسازمانگردرثقلجنبشاجتماعی.

12-عدمشکلگیرییکسرمایهداریساختگرایتاریخیوپیوندتاریخیسرمایهداری
ایرانباچاههاینفتجنوب.

13-تکیهرهبریجنبشبرقدرتهایبرونییابرنهادهایقدرتوسرنیزهدرعرصه
نظامیوپلیسیپسازپیروزیهایمقطعیاولیه،بهجایجنبشاجتماعیبسترسازحاکمیت

آنها.

14-فونکسیونمذهبفقاهتیتخدیریوتحمیقیوتحمیریوتسلیمطلبانهدرحرکتجنبش.

برونی مکانیسمی فونکسیون کردن مطلق و تودهها تاریخی پتانسیل به بیاعتقادی - 15
اعتقاداتسنتیوجایگزینکردننیروهایغیبیسنتیبهجایپتانسیلهایتاریخی–طبقاتی.

16-فونکسیونمنفیغارتگریتاریخیجامعهقبیلگیاعمازقاجاریه،زندیه،افشاریه،
صفویه،سلجوقیو...درذهنیتتاریخیتودهها.
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17-فونکسیونمنفیسنتهایتاریخی-مذهبی-فرهنگی-اجتماعیبتونآرمهشدهکه
بهعنوانسدسکندریدربرابرتمامیتحوالتسوبژکتیویوابژکتیویتودههاقرارگرفته

است.

18-وجودیکنهادروحانیتتاریخیواپسگرا،پوزیتویستی،غیرتکاملپذیر،قدرتطلب،
منفعتخواه،سنتگراوگستردهکهدارایپایگاهتاریخیاجتماعیمیباشد.

19-عدماستحالهتاریخیمناسباتزمینداریبهمناسباتسرمایهداریدربستردینامیسم
تاریخیوتکیهایناستحالهبهسرمایههایدرباریونفتیودستوریبرونمرزیو...

همهوهمهمحورهایتئوریکیهستندکهباعثشکلگیریپاسیفیسمجنبشاجتماعیایران
عوامل این که زمانی تا و است گردیده و... هشتم هفتم، ششم، پنجم، فرآیند اواخر در
نوزدهگانهبهشکلتئوریکوتاریخیدربستردینامیسماجتماعیایرانحلنگردد،امکان
دستیابیبهجنبشاجتماعیتاریخسازبرایماوجودنخواهدداشتوجنبشهایاجتماعی
ایرانپیوستهیکیپسازدیگریظاهرمیشوندوبعدازمدتیدرمردابگاوخونیتاریخ

ایراننابودمیشود.

6 - جنبش اجتماعی ملی کردن صنعت نفت کشور:
برپایهعواملنوزدهگانهفوقبودکهفرآیندپنجمجنبشاجتماعیایرانبااستقراردیکتاتوری
بیستسالهرضاخانبهرکودکشیدهشد؛امادردورانبیستسالهاستبدادرضاخانبهعلت
تحوالتابژکتیووسوبژکتیویکهدرایرانصورتگرفت،پسازشعلهورشدنجنگ
بینالمللدوم،تبعیدرضاخانتوسطانگلیسیهاودرنتیجهشکستهشدناسطورههایرعب
ووحشترضاخانیکهبهصورتمشخصازشهریور1320صورتگرفت،رفتهرفته
جنبشاجتماعینوینایرانازرکودوخمودبیستسالهخارجگردیدوفرآیندنوینیرا
ازسرگرفتکهبهعلتخودویژگیهایتاریخی-اجتماعی–اقتصادی،فرآیندششمجنبش
اجتماعیایرانتفاوتماهویبافرآیندهایپنجگانهقبلداشت.آنچهبهطورمشخصفرآیند

ششمجنبشاجتماعیایرانراازفرآیندهایپنجگانهقبلمنفکمیکردعبارتبودنداز:

الف-وجودیکرهبریملی،مستقل،غیروابسته،مجرب،آگاهوتحصیلکردهو...کهدر
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راسآندکترمحمدمصدققرارداشت.

ب-شکلگیرییکهستهپرولتاریایصنعتیدردلقشرفراگیرشهروروستایخرده
بورژوازی.

ج-پیداشدناحزابچپوارداتیمحصولانقالبکبیراکتبرروسیهکهعاملیجهتانتقال
فرهنگسیاسیوسوسیالیستیوتحزبگرائیازآنانقالببهداخلایرانگردیدکهخوداین
امردرادامهانتقالفرهنگتحزبگرائیمغربزمین-کهمحصولانقالبکبیرفرانسهبود
-شرایطتحزبگرائیودوریازقبیلهگرائیوطایفهگرائیگذشتهرادرایرانفراهمساخت.

د-طرحشعارملیتخواهیکهبعدازجنگبینالمللاولبهعنوانیکشعارامپریالیستیو
منفیبود-بهعلتشرایطتاریخیبعدازجنگبینالمللدوم-بهعنوانیکشعارمترقی

استحالهگردید.

ه-طرحشعارملیکردنصنعتنفتتوسطدکترمحمدمصدقبهعنوانحبلالمتینتکوین
فرآیندششمجنبشاجتماعیایرانو...

براینسیاقبودکهفرآیندششمجنبشاجتماعیایرانحولشعار»ملیکردنصنعتنفت
کشور«وشعار»شاهبایدسلطنتکندنهحکومت«دکترمحمدمصدق،ازشهریور20تا
28مرداد32یعنیبهمدت12سالادامهپیداکردکهاینحجمزمانیبرایجنبشاجتماعی
ایرانتقریباتاکنونبیبدیلبودهاست.فرآیندششمجنبشاجتماعیایرانبرعکسفرآیندهای
ماقبلدارایفرازونشیبهاوجزرومدهایفراوانیبودکهتوجهتئوریکبهآنخالیاز

بهرهنخواهدبود:

1-شکلگیریجنبشکارگری،جنبشدانشجوئی،جنبشزناندربسترجنبشششماجتماعی
ایران.

2-شکلگیریاحزابمختلفملیومارکسیستیدرجهتهدایتگریجنبشششماجتماعی.

کارگری، اجتماعی، ششم جنبش هژمونی عرصههای از روحانیت نهاد برکناری - 3
دانشجوئی.

4-شکلگیریجنبشاجتماعیملیدرکلکشوربهجایجنبشهایمنطقهائیگذشته.
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5-شکلگیریوحدترهبریدرسیمایدکترمحمدمصدققهرمانملیایرانبرایکل
جنبشاجتماعیایران.

آسیب شناسی جنبش ششم اجتماعی ایران:
اماباهمهایناحوالجنبشاجتماعیمرحلهششماگرچهدرمراحلاولیهحرکتخود-که
تماموکمالرسیدو پیروزی به - نفتحرکتمیکرد لوایشعارملیشدنصنعت در
توانستصنعتنفتایرانراملینمایدوازحاکمیتشرکتنفتانگلیسبرنفتایرانخلع
یدکاملنمایدوپیروزیایرانوجنبشاجتماعیآنرادرنهادهایبینالمللیممکنسازد،
ولیبهمرورزماندرمرحلهدومحرکتجنبشاجتماعیکهمرحلهشعار»شاهبایدسلطنت
کندنهحکومت«کهحرکتیدرجهتنفیسلطنتپهلویبود،جنبشاجتماعیایراندچار
شکستشدکهنموداراینشکستباکودتای28مردادوسرنگونیدولتملیدکترمحمد
مصدقبهانجامرسید.آنچهکهباعثشکستجنبشاجتماعیایراندربخشدوممرحله

ششمگردیدعبارتنداز:

1-ایجاداختالفدربیننیروهایمدعیرهبریجنبشاجتماعیاعمازمذهبیوملیو
مارکسیستیکهبهعلتسهمخواهیبیشترحاصلشدهبود.بهطوریکهدرمرحلهدوم
فرآیندششمجنبشاجتماعیهرکدامازبخشهایفوقکهبرایخودسهمشیرطلبمیکرد
َعلَممخالفتبامصدقبرافراشتوبراینفیمصدقبهعنوانعملهآماتوردرباردرحمله
بهمصدقواردکارزارگردید.بهطوریکههرکدامسعیمیکرددرکوبیدنمصدقاز
دیگرسبقتبگیرداینجابودکهفریادهایحزبتوده،باندکاشانی،باندآیت-مظفربقائی،
حزبزحمتکشانو...بامشتهایآهنیندربار،مخلوطگردیدهشدوباعثپارهپارهشدن
تیکهشدنجنبش،رکود اینچهل اجتماعینهضتمقاومتملیگردیدکهحاصل جنبش
جنبشاجتماعیازصحنهجامعهگردیدکهخوداینامربسترکودتای28مردادرافراهم

ساخت.

2-عدمسازماندهیهمهجانبهجنبشاجتماعیوحفظصورتخودبهخودیگذشتهخود
عاملدیگرعدمتوانائیجنبشاجتماعیجهتمقاومتدربرابرکودتابودچراکهآنبخش
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ازجنبشکهدارایسازماندهیوتشکیالتبودوتوانائیمقابلهباکودتاراداشتبهعلت
اینکهرهبریآندردستحزبتودهبود،عمالمانندبخشدیگرجنبشاجتماعیپاسیفو

منفعلگردید.

3-صفآرائینهادروحانیتدربرابررهبریجنبشاجتماعیوحمایتمعنویآنهااز
درباروزاهدیزمینهمشروعیتپیداکردنکودتارافراهمساخت.

7 - جنبش اجتماعی 15 خرداد:
باهمهایناحوالکودتای28مرداد32نقطهپایانیبرفرآیندششمجنبشاجتماعیایرانبود
کهباعثگردیدتاجنبشاجتماعیایرانبرایدهسالدیگرخودرادرپردهمحاقفروببرد.
البتهدردوراندهسالهفترتفرآیندششموهفتمجنبشاجتماعیایرانبخشهائیازجنبش
اجتماعی،تنورمبارزهراگرمنگهداشتند-مثلجنبشدانشجوئیوجنبشکارگری-ولی
بههرحالکودتای28مردادفونکسیونیبسیارمنفیدروجداناجتماعیجنبشاجتماعی
بوجودآوردکهحاصلآنهمانرکود،یاسوسرخوردگیبود.دراینمدتدهسالهبه
علتشدتیافتنخفقانودسپاتیزمازطرفدولتکودتاورژیمتوتالیترپهلویامکانهر
گونهحرکتسوبژکتیوییاابژکتیویدرراستایتحولجنبشاجتماعیبهبنبستبرخورد
تاسالهای40بود.درسرآغازدهه ادامهرکودجنبشاجتماعی میکردکهحاصلآن
چهلباپیروزیحزبدموکراتهادرآمریکاوپیروزیکندیسیاستامپریالیسمآمریکادر
رابطهباتثبیتحاکمیتخودبرنظامبینالمللی-برعکسدهه30کهبرجنگوسرنیزه
و...استواربود-تجدیدنظرکردهوجهتتثبیتحاکمیتبرکشورهایپیرامونیبررفرم
سیاسیواقتصادیواجتماعیتکیهکرد.بدینعلتبودکهامپریالیسمآمریکابهسرعقل
آمدومعتقدگردیدکهجهتتثبیتحاکمیتخودبایدرفرمسیاسیاقتصادیدرکشورهای
پیرامونیبوجودآیدتاشرایطتثبیتحاکمیتهایوابستهدراینکشورهافراهمگردد.از
آنجائیکهکهکشورماازبعدازکودتای28مردادازوابستگیبعدازجنگبهانگلیسروند
وابستگیبهآمریکارادرپیشگرفتهبود،لذادراینرابطهبودکهاینپکیججدیدامپریالیسم
آمریکادررابطهباتثبیتوابستگیکشورهایپیرامونیدرایرانهمبهکارگرفتهشدکه
حاصلآنانجامرفرمهایاقتصادی-سیاسیدستوریوتزریقازباالبهشاهبودکهاین
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همهباعثگردیدتاشاهتنبهعقبنشینینسبتبهسیاستچترهایاختناقومشتهایآهنین
دههبعدازکودتایخودبدهدوبهجایآندستکشهایمخملیرفرمرابرایپوششپنجه
بوکسهایخودانتخابنماید.بدینعلتبودکهجنبشاجتماعیفرآیندهفتمفرصتاحیاء
مجددخودرافراهمدیدوجهتبازسازیدوبارهخود،دوبارهدستبکارشد،البتهبهعلت
اینکهبرعکسفرآیندمرحلهششمکهرهبریجنبشاجتماعیازقبلتکوینیافتهبوددر
مرحلهاعتالیفرآیندهفتمجنبشاجتماعیایراندرسرآغازدههچهلجنبشاجتماعیایران
درخالءرهبریقرارداشتوبههمیندلیلبودکهتاآخرفرآیندهفتمجنبشاجتماعیاسیر
وگرفتارهمینبحرانرهبریباقیماندوبهعلتهمینبحرانرهبریجنبشهفتماجتماعی

ایراندر15خرداد42نابودگردیدوبهرکودکشیدهشد.

آسیب شناسی جنبش هفتم اجتماعی ایران:
ازدوسالطولنکشیدولیبرخورد بیش ایران اجتماعی فرآیندهفتمجنبش گرچهعمر
تئوریکجهتعلتیابیشکستاینفرآیندمیتواندراهگشایمادرشناختفرآیندهایبعدی
جنبشاجتماعیگردد.عللیکهباعثشکستجنبشاجتماعیدرفرآیندهفتمگردیدعبارت

بودنداز:

عدموجودشعارهویتبخشجنبشاجتماعیکهاینموضوعکامالبرعکسششفرآیند
تنها آنچنانکهمطرحکردیم قبلیجنبشاجتماعی قبلیجنبشبود.چراکهدرششفرآیند
عاملهدایتگروهویتبخشجنبشاجتماعی،شعارجنبشبودکهآنچنانکهمطرحکردیم:

درفرآینداولجنبشاجتماعی»ملیشدندخانیاتتوسطنفیقراردادرژی«و

درفرآینددومشعارجنبشاجتماعی»ایجادعدالتخانهها«و

درفرآیندسومشعارجنبشاجتماعی»حکومتمشروطهجهتمحدودکردنقدرتدربار«
و

درمرحلهچهارمشعارجنبشاجتماعی»بازگشتدوبارهمشروطهونفیاستبدادصغیر
محمدعلیشاه«و
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درمرحلهپنجمشعارجنبشاجتماعی»استقاللطلبی«و

درمرحلهششمشعارجنبشاجتماعی»ملیشدنصنعتنفتکلکشور«بودنداما

درمرحلههفتمجنبشاجتماعیایرانجنبشازهمانآغازاسیردوبحرانمردافکنگردید
کهیکیازآنهابحرانهویتبودودیگربحرانرهبری.

بحرانهویتفرآیندهفتمجنبشبهعلتنداشتن»شعار«بودوبحرانرهبریجنبشبه
علتخودبهخودیبودنواسیرشرایطشدنتکوینجنبشاجتماعیبود4.بههمیندلیل
اگرچهرهبری کننده بسیج فقدانشعار علت به اجتماعی جنبش قبلی فرآیندهای برعکس
جنبشاجتماعیمیکوشیدبااستفادهازسنتهایتاریخیتودههاتوسطروحانیبودنخود
بهحرکتخودتقدسبخشدواینتقدسدرجهتنفوذحرکتخوددرسطحجامعهمذهبی
ایرانیبهکارگیرد،ولیعرصهوفراگیریفرآیندهفتمجنبشاجتماعیایراننشانداد
کهرهبریجنبشاجتماعیدراینامرهمناکامماند.چراکهحدگستردگیجنبشبهجز
محدودیتبازاروبخشهایجزئیازروحانیتوبخشیازلُمپنپرولتاریای-امثالطیب،
نرفتوجنبشمرحلههفتمدر15  باالتر - اسماعیلرضائی،حاجیمهدیعراقی حاج

خرداد42باتبعیدرهبریآنبهترکیهمتوقفودرمحاقرفت.

دومینبحرانفرآیندهفتمجنبشاجتماعیایرانبحرانرهبریآنبودکهآنچهکهباعث
به پیدامیکند بازگشت اجتماعیگردید، فرآیندهفتمجنبش شکلگیریبحرانرهبریدر
تالشرهبریموجسوارآنبرایجایگزینکردنتشکیالتسنتیروحانیت،بهجایرهبری
اینکهکالتشکیالتسنتیروحانیتبه به باتوجه حزبیمرحلهششمجنبشاجتماعیکه
فاقدهرگونهحرکتوتوان پایهسوبژکتیویفقهیآنکامالیکتشکیالتمردهو علت
هدایتگریمیباشد،لذادراینرابطهوقتیکهرهبریازجایگزینکردنتشکیالتسنتی

4. توضیح آنکه فرآیند هفتم جنبش اجتماعی ایران به علت اینکه فاقد یک رهبری هدایت گرانه بود نتوانست یک 
شعار همه جانبه پیدا کند بطوریکه شاید اگر با هزار ترفند بخواهیم برای فرآیند هفتم شعاری پیدا کنیم آن شعار 
مخالفت با آزادی زنان در عرصه انتخابات و آموزش و جامعه باشد چراکه رهبری موج سوار فرآیند هفتم حرکت 
خود را با مخالفت با آزادی زنان شروع کرد هر چند که بعدا کوشید به علت ذهنیت ضد آمریکائی که از بعد از 
کودتای 28 مرداد در مردم ما بوجود آمده بود با نفی کاپیتاالسیون و مصونیت سیاسی آمریکائیها به حرکت خود 
صبغه ضد آمریکائی بخشد ولی به دلیل اینکه موضع ضد آمریکائی او از مضمون ضد استثماری برخوردار نبود 
لذا این حرکت او فقط جنبه سیاسی و حقوقی داشت به همین علت شعار نفی کاپیتاالسیون او نتوانست جنبه شعار 

همه جانب هائی به خود بگیرد و همان شعار زن ستیزی اول او بیشتر هویت حرکت او را تعیین می کرد.
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روحانیتبهجایتشکیالتحزبیمرحلهقبلناامیدگشت،دستبهطرفتشکیالتسنتی
بازار،هیئتهایمذهبی،تشکیالتسنتیلُمپنپرولتاریابردکهتشکیلهیئتهایموتلفهو
حاکمیتباندطیببوحاجاسماعیلرضائیبرفرآیندهفتمجنبشاجتماعیبهاینعلتبود.

بههرحالمرحلههفتمجنبشاجتماعیایراندر15خرداد42بهپایانرسیدولیاگرچه
همبهلحاظزمانیوهمبهلحاظگستردگیوفراگیریآندارایمحدودیتبسیاربود،ولی
ازطرف آن تئوریک تبیین عدم علت به که داشت تاریخی استراتژیکی پیامهای خود با
روشنفکرانباعثگردیدکهجنبشاجتماعیمادرمرحلههشتمنتواندگریبانخودراازآن
بحرانهانجاتدهد؛لذادرهمانورطهقبلیاسیرگشتوباعثگردیدکهاینهمهتاوان
ازطرفاینملتتاکنونبابتآنپرداختگردد.اگرروشنفکرمادرآنبرههاززمان
مسئولیتخودراکهشناختآسیبشناسانهفرآیندهفتمجنبشاجتماعیمیبودبهدرستی
تشخیصمیدادومیتوانستآسیبهایفرآیندهفتمرابهدرستیتئوریزهکند،امروزمادر
اینمرحلهتاریخیقرارنداشتیمواینهمهتاوانجانسوزوجگرگدازنمیبایستدرپای
فرآیندهشتمجنبشاجتماعیبگذاریم.بههرحالبهمصداقاینضربالمثلکهمیگوید:
»ضررهرجاکهجلوشگرفتهشودنفعاست«اگرچهتاکنونهیچگونهتحلیلتئوریکو
آسیبشناسیتئوریکازفرآیندهفتمجنبشاجتماعیایرانصورتنگرفتهاست،ازآنجائیکه
آسیبشناسیفرآیندهشتمکهاصلیترینفرآیندتاریخجنبشاجتماعیماتاکنونمیباشددر
گروآسیبشناسیفرآیندهفتمجنبشاجتماعیمیباشد،لذادراینراستاموظفیمبرتئوریزه
کردنآسیبشناسیفرآیندهفتمجنبشاجتماعیتکیهداشتهباشیمکهدراینراستابهتبیین

آنمیپردازیم:

1-نخستیندستاوردتئوریکیکهفرآیندهفتمجنبشاجتماعیایرانبهبارآورد،عبارت
ازاینحقیقتبودکه»روحانیتفقهزدهاسیرسنتهایتاریخیوگرفتارتشکیالتسنتی
هرگزنمیتواندنهبهلحاظسوبژکتیویتهونهبهلحاظابژکتیویتهرهبریجنبشاجتماعیرا
بهدستگیردواگراقدامبهچنینکاریبکندجززایشمخوفتریناتوکراتیکودسپاتیزم

واستبدادسرمنزلمقصودیبرایآنوجودنخواهدداشت.«

2-»اسالمفقاهتییکسالحقدرتوابزارهویتاستنهتئوریهدایتوسازمانگری
وبرنامه«لذاتکیهبرچنیناسالمیهرچندهمکهبخواهیمبهصورتخوشبینانهبهآن
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توجهبکنیمراهیجزاینکهآنراجادهصافکنرژیمقدرتوزوروسلطهبدانیمبرایمان
وجودنخواهدداشت.

3–سیاستوحقوقواقتصادومدیریتیکهبخواهدازدلفقهسنتیزایشکند،راهیجز
نیلبهفاشیستیتریندکترینهایسیاسی،حقوقی،اقتصادیومدیریتیبرایشباقینخواهد

ماند.

4-والیتفقیهدرعرصهنظامسازییانهادسازی،تبیینکنندهفاشیستیترینواتوکراتیکترین
تقویپوشیده لباس تنهابرزوروسرنیزه، ودسپاتترینرژیمهایحکومتیمیباشدکه

است.

5-اسالمفقاهتیدرعرصههدایتگریجنبشاجتماعیراهیجزتکیهبرارتجاعیترین،
قشریترین،ضددموکراتیکترینوضدانسانیترینشعارهابرایشباقینمیماند،آنچنانکه
اینموضوعدررابطهباشعارزنستیزانهفرآیندهفتمجنبشاجتماعیراتجربهکردیم.

6-هرگونهمبارزهضدامپریالیستییاشعارضدامپریالیستییاضدآمریکائیروحانیت
فقاهتیبهخاطراینکهپایهبرنامهائیوایدئولوژیکیوتئوریکندارد،بیشازاینکهماهیت
ضدامپریالیستیداشتهباشد،ماهیتسیاسیوهویتیداردکهرهبریفقاهتیروحانیتفقط
میکوشدازآناستفادهابزاریجهتپیشبرداهدافخودوسرکوبدشمنانومخالفانخود

بکندوطبیعتاًپسازمصرفآن،مانندکلینکسیکبارمصرفتغییرخواهدداد.

7-روحانیتفقاهتیتمامیتخواهاستوقدرترابرایخودامریتفویضشدهازجانب
پیامبروامامزمانمیداندکههیچکسرایارایتقسیمومشارکتباآننیست.

8-روحانیتفقاهتینهتوانسازمانگریتودههارادارد-چراکهخودسازمانگرنبوده-و
نهپتانسیلبرنامهریزیدارد،چراکهفقهعلمحیلاستنهعلمبرنامه.

9-جنگوجدالسهمخواهیوتقسیمقدرتدرروحانیتبیشازهرگروهاجتماعیدیگر
میباشد.چراکههرکدامخودرانمایندهمستقیمخداوپیامبروامامزمانمیداند؛لذابراین
اساسمعتقدندکه:»منمصیبموخصمممخطی«دراینرابطاستکههرکداماوال»خود
راورایتودهها«میبیندثانیا»مشروعیتومقبولیتخودراتفویضشدهازخداوپیامبر

وامامزمان«میبیند.
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8 - جنبش اجتماعی 22 بهمن 57:
بههرحالباهمهایناحوالفرآیندهفتمجنبشاجتماعیایرانهمدر15خرداد42بهمحاق
تاریخفرورفتوتاسال57کهفرآیندهشتمجنبشاجتماعیایراناعتالپیداکرد.دراین
پانزدهسالفترتاگرچهجنبشاجتماعیدرمحاقرکودسپریکرد،ولیشاخههایدیگر
جنبشبهشدتروبهاعتالگذاشتکهازهمهاینهامهمترجنبشپیشگامبودکهباتمامقابلیت
وفاعلیتوپتانسیلعینوذهنخودپابهمیدانمبارزهگذاشتوسیراعتالدربسترهای
مختلفراِسیرکردکهازمیانهمهآنهامیتوانیمبهحرکتارشادشریعتیوجنبشچریکی
بعداز42اشارهکنیمکهتنورمبارزهرادراین15سالگرمنگهداشتند.درسال56با
پیروزیکارتردیپلماسیجدیدآمریکابهعلتپیروزیدموکراتهادوبارهدچارتغییرگردید
وتحتاینتغییرشرایطبینالمللی،شاهمجبورگردیدتابراثرفشارسازمانهایبینالمللی
حقوقبشریفتیلهشکنجهواعدامواختناقخودراکمیپائینبکشدوهمینامرباعثگردید
تانفرتهای25سالهبعدازکودتای28مردادآمریکاتاآنزمانبهیکبارهمانندکوهآتش
فشانشروعبهفوراننماید.البتهجدایازاینشرایطسوبژکتیویکسانمیانفرآیندهفتمو
فرآیندهشتمجنبشاجتماعیایران،وجهمشترکدیگردوفرآیندهفتموهشتمنداشتنرهبری
هدایتگرانهاولیهآنمیباشدکهبهعلتشکستوبنبستاستراتژیچریکگرائیوخفقان
وسرکوبقهرآمیزشاهتمامیتشکیالتهدایتگرانهتودههایااسیرشدهدرزندانهابودند
ویاآوارهدرکشورهایخارجیویاشهیدشدهدرگورستانها؛لذادراینراستابودکهبا
شروعفرآیندهشتمجنبشاجتماعی،آنرهبریکهبتواندتوانهدایتگریوبرنامهدهی
جنبشاجتماعیهشتمراداشتهباشدوجودنداشت.طبیعیبودکهدرچنینخالی،آنچنانکه
درفرآیندهفتمهمدیدیماینروحانیتموجسواراستکهمیتواندباتکیهبرتشکیالتسنتی
خودبرموجهایجنبشسوارگرددتاجنبشاجتماعیرادرپایخواستههایفرقهائیخود

ذبحشرعینماید،بهایندلیلبودکهجنبشاجتماعیفرآیندهشتمآغازگردید.

آنچهازهماناوانشروعجنبشهشتماجتماعیبافرآیندهفتممتمایزمیساختشعارجنبش
هشتمبودکهبرخالفمرحلههفتمکهآنچنانکهگفتیمدارایشعارتعیینکنندهائینبود،فرآیند
هشتمازهماناوانموجسواریروحانیتدارایشعاریمستقلبودکهاینشعارعبارت
بوداز:»مرگبرشاه«وهمینشعارتعیینکنندهبودکهعاملیگرددتاروحانیتبرکرسی



33سیر تاریخی جنبش اجتماعی ایران از آغاز تاکنون

هدایتگریجنبشاجتماعیتکیهزده،بتواندروزبهروزدرجهتبسیجگستردهترتودهها
پیشبرودوشرایطبرایهژمونیهمهجانبهخودبرجنبشاجتماعیمهیاکند.اینجابود
کهبهیکبارهعکسروحانیتاززمینبهکرهماهانتقالپیداکردکهبااینانتقالبودکهاز
همانزمانهژمونیروحانیتبرجنبشاجتماعیتثبیتگردید؛بنابراینیکیازمهمترین
مشخصهفرآیندهشتمجنبشاجتماعیشعار»مرگبرشاه«اوبودکهعالوهبراینکهباعث
گستردگیجنبشگردیدوعاملتثبیتهژمونیروحانیتشد.خوداینشعارباعثگردیدتا
رفتهرفتهرهبریروحانیتموردقبولتقریباتمامیجریانهایاپوزیسمداخلیقرارگیرد.
ماحصلاینکهتنهاامتیازمثبتروحانیتموجسوارهمینشعار»مرگبرشاه«اوبود
کهراههرگونهشعاررابرجنبشاجتماعیبستهبوددراینرابطهبودکهجنبشاجتماعی
روزبهروزاعتالیبیشتریپیدامیکردتااینکهسرانجامبهپیروزیمرحلهائیخوددر

22خرداد57نائلگردید.

آسیب شناسی جنبش اجتماعی 22 بهمن 57:
آنچهاززاویهآسیبشناسیجنبش22بهمن57بایکنگاهتئوریکبایدمطرحکنیماینکه:

1-جنبشاجتماعی22بهمن57همانندجنبشاجتماعی15خرداد42آبستندوبحران
ساختاریبود.آنچنانکهقبالهممطرحگردیدعبارتبودنداز:

اول-بحرانهژمونیک

دوم-بحرانتئوریک

2-بحرانهژمونیکجنبشاجتماعی22بهمن57معلولدوامربود:

و مذهبی از اعم ایران پیشگام جنبش کلیت که چریکی جنبش استراتژی بحران - الف
مارکسیستیرادربرگرفتهبودوهمگیراتامرزنابودیپیشبردهبود.

ب-مرگزودرسشریعتیوخالءتشکیالتیسازمانگرایانهحزبیادامهدهندهحرکت
اوکهخالءدوجریانفوقدرعرصهجنبشپیشگامعاملیگردیدتابسترموجسواریو
رهبریروحانیتبرجنبشاجتماعی22بهمن57فراهمگرددوباتثبیترهبریروحانیت
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برجنبشاجتماعی22بهمن57بودکهجنبشاجتماعی22بهمنازمسیرخودمنحرف
گردیدوپیآمداینانحرافبودکه»آنچهکهنمیبایستمیشد،شد«.

3-بحرانتئوریکجنبشاجتماعی22بهمن،معلولدوامربودکهعبارتاستاز:

اول-عدمانتقالاندیشهشریعتیازجنبشپیشگاموجنبشدانشجوئیبهمتنتودهها:با
توجهبهاینکهسوبژکتیوتودههارامذهبسنتیتشکیلمیدادوتنهااندیشهائیکهدرایران
یارایآنراداشت)وداردوخواهدداشت(تابتونآرمهسنتومذهبسنتیرادرخود
ذوبنمایدومتنتودههاوجنبشاجتماعیرادربستراعتالیتئوریکقراردهدفقطو
فقطاندیشهشریعتیاست؛اماازآنجائیکهبهعلتتعطیلیزودرسارشادوزندانیزودرس
شریعتیومرگزودرسشریعتیوخالءتشکیالتسازمانگرایحزبیادامهدهندهحرکت
فراهم سنتی مذهب استحاله جهت تودهها متن به شریعتی اندیشه انتقال امکان شریعتی،
نگردیداینموضوعباعثگردیدتاخالءتئوریکبهشکلمهلکیدرجنبشاجتماعی22 
بهمن57بوجودآیدکهحاصلآنباتوجهبهخالءرهبریکهفوقاًمطرحگردید،زمینه
بهمن57  22 اجتماعی جنبش تئوری عنوان به روحانیت سنتی فقاهتی اسالم جایگزینی
فراهمگردیدکهاینجایگزینیریشهشکستجنبشاجتماعی22بهمن57رافراهمساخت.
چراکهزمانیکهفقهسنتیحوزهائیغیرتاریخیو...لباسسیاست،یالباسحقوق،یالباس
عدالت،یالباساجتماعبهتنکند،آنچنانکهرادهاکریشنانمیگوید:»بزرگترینجنایت
تاریخبشریت«تحققپیداکردآنچنانکهدرجنبش22بهمن57مشاهدهکردیمکهچگونه
برایاولینباردرتاریخبشریتمزورانهفقه،لباسسیاستوحقوقواقتصادواجتماعو
...بهتنکردوبیرحمانهواردکارزارگردیدوبهتمامیجنایتهائیکهبشریتازآغاز
تاکنونبابیرحمانهترینشکلانجامدادهبود،لباسشریعتوتقویپوشانیدویکمرتبهتا
تودههایماچشمخودرابازکردند،دیدندبرتارکجنبشاجتماعیآنهانوشتهشدهاست:
»اوجبالواجباتحفظنظامجمهوریاسالمیاستحتیاگربهتَرکصالهبیانجامد«ودر
راهحفظایننظامتمامجنایاتمباحمیگرددوآنچنانکهامامسجادفرمود:»سیهزارنفر
شیعهکوفیبهقصدقربتالیهللابهفرمانشریعتشریحقاضیجهتقتلحسینبسیج

شدند.«

با آنکه توضیح تودهها: سوبژکتیو با پیشگام جنبش سوبژکتیو بین سنخیت عدم دوم:
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پیروزیانقالباکتبرروسیهدرسال1917ومتعاقبآنباپیروزیانقالبکوبادرسال
به بهصورتیکطرفه انقالب دو این 1961وسرازیرشدنفرهنگعملیونظری
دیالکتیککشفسوبژکتیو اصل تا گردید باعث ما، کشور جمله از پیرامونی کشورهای
اجتماعیدرکشورمابهفراموشیسپردهشودوجنبشپیشگامایراندردوشاخهمذهبیو
مارکسیستیآنباتاسیازاینفرهنگهابهصورتانطباقیدرجهتتزریقایناندیشهها
بهفرهنگتاریخیمابرآیندکهحاصلاینبرخوردهایانطباقیواینتزریقاندیشهانطباقی
بهمتنتودههاوروحانیتسنتیمدافعاینفرهنگسنتی،بیزاریازتحولفرهنگیودفاع
دگماتیسمازسنتومذهبسنتییعنیآنچهداشتند،گردید.حاصلهمهاینهاآنگردیدکه
تالشابژکتیوجنبشپیشگامکهبهبهایهزارانکشتهومجروحوشکنجهوزندانیتمامشد،
نتواندهیچگونهتحولسوبژکتیویدرمتنمذهبیوسنتیجامعهمابوجودآوردکهنتیجه
آنوجودخالءتئوریکدرجنبشاجتماعی22بهمن57حتیدربخشجنبشکارگری
آنگردید.البتهآنچنانکهفوقاًهمبهاشارهرفتتنهاپهلواناینعرصهشریعتیبودکهبا
آریامهر دانشگاهصنعتی در کنیم؟« آغاز کجا »از کنفرانس در آنچنانکه تطبیقی عینک
مطرحکرد،تنهاراهتحولسوبژکتیومتنتودههاشروعازمذهب،آنهمنهمذهبفقاهتی
غیرتاریخیروحانیتسنتی،بلکهمذهبعلیومحمدکهازنگاهاوهمانمذهبآگاهیو

آزادیوانسانبود.

تئوریک بنابهدالیلفوق،خالء نتوانست اینحرکتهم فوقاًمطرحکردیم آنچنانکه البته
جنبش22بهمن57راپُرکندوحاصلآنشدکهاسالمفقاهتیدرلباسسیاست،حقوق،
تمامی بودریشه این و کند پر اینخالءهارا تمامی و و...ظاهرگردد اقتصاد،عبادت
شکستهاوناکامیجنبشاجتماعی22بهمن57،بهائیکهسیسالاستکهتودههایمادر
حالپرداختتاوانآنمیباشندوآنچنانکهاحمدکسرویمیگفت:»باالخرهتاریخمابدهکار
یکچنینحکومتفقاهتیبودومیبایستیکبارایناسالمفقاهتیسنتی،حکومتراتجربه
میکرد«.چنانکهسیسالاستکهمیکندولیاحمدکسروینیستتابداندکهجامعهمابا

چهبهائیدراینمدتسیسالاینتجربهراتحملمیکند.

4-بحرانبرنامهائی:جنبشاجتماعی22بهمن57مانندهفتجنبشاجتماعیقبل،گرفتار
بحرانبرنامهائیبود.چراکهآنچنانکهدرهفتمرحلهقبلجنبشاجتماعیدیدیماشکالعمده
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همهآنهااینبودکهبهعلتخالءتئوریوبرنامهحداقلرا،حداکثرمیپنداشتندوهمین
کهبهشعارحداقلیدستپیدامیکردندکارراتمامشدهمیپنداشتندوبااینعملتمامی
دستاوردهایجنبشرابهنابودیمیسپردندوهرگزجنبشاجتماعیخودرابرایمبارزه
درازمدتآمادهنمیکردندکهاینموضوعراهمدرمرحلهاولجنبشاجتماعیایرانمشاهده
کردیمچراکهبافسخقراردادرژیمردمکارراتمامشدهفرضکردندوشعاردومسیدجمال
جنبش دوم مرحله با رابطه در یا و ماند بیپاسخ بود، بانکها با کردن مقابله شعار که
اجتماعیایرانیعنیمرحلهتشکیلعدالتخانههادیدیمکههرچنددربارقاجارحتیدربرابر
اینحداقلخواستههممقاومتمیکرد،ولیبرداشتجنبشاجتماعیدرآنزمانتشکیل
عدالتخانهبهصورتنهادبودنهنظامکهاینامرباعثشکستجنبشاجتماعیمرحله
دومگردید.بههمینترتیبجنبشاجتماعیدرمرحلهسومکهشعارحکومتمشروطهرا
میداد،اگرچهدرتحلیلنهائیوحداکثریآنکهتوسطروشنفکرانازسوبژکتیوانقالب
کبیرفرانسهتاسیکردهبودنداینبودکهبتوانندبااینشعاریکانقالبدموکراتیکدر
ایرانپایهگذاریکنند،ولیبهخاطراینکهدرمشروطیتبابرپائیمجلسقانونگذاری،
جنبشاجتماعیاحساسکردکهبهتمامیخواستههایخوددستپیداکردهاست،لذاپساز
انتخاباتمجلساولمجلسشورایملی،جنبشاجتماعیایرانکارراتمامشدهپنداشتو
کارقیصررابهقیصرواگذارکردودنبالزندگیخودرفتوبههمینخاطربودکهمحمد
علیشاهودربارقاجارتادیدندجنبشاجتماعیدنبالزندگیرفتهبایکارابهتوپمجلس
شورایملیرابهتوپبستندوکاریکردندکهنهازتاکنشانماندونهازتاکستانو

صورتحسابراازاصلپاککردند.

اگرجنبشاجتماعیایراندرمرحلهسومشعارمشروطیترافقطدرمجلسقانونگذاری
خالصهنمیکردوآنچنانکهمصدقکبیرمیگفت:»مشروطیترادرشعارشاهبایدسلطنت
کندنهحکومت«میدیدند،اینچنیندستاوردمشروطیتدرچنگالبیرحمانهمحمدعلیشاه
ودربارقاجاریهلهنمیشدوبازدررابطهبامرحلهچهارمجنبشاجتماعیکهشعارش
بازگشتمشروطیتونفیاستبدادصغیرمحمدعلیشاهبود،آنچنانکهدیدیمگرچهبرایاولین
بارجنبشاجتماعینوینایرانتحتهدایتگریسردارانملیباقرخانوستارخانچهره
آنتاگونیسموقهرآمیزومسلحانهبهخودگرفتهبودومیرفتتاباورودستارخانوباقرخان
بهتهرانوفرارمحمدعلیشاهبهسفارتروسیهکاردرباریکسرهگردد،ولیبهعلتاینکه
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تحققشعارحداقلیآنهاکهفرارمحمدعلیشاهویاعقبنشینیقاجارازاستبدادصغیربود
تاباجایگزین نیاندیشندواینامرباعثگردید تحققپیداکرد،هرگزبهشعارحداکثری
کردندطفلصغریمحمدعلیشاهکارراتمامشدهبپندارندوبههمینخاطربودکهبهجان
همافتادندویکدیگررالتوپارکردندوتمامیدستاوردحداقلیراهمنیستونابودکردند.

درمرحلهپنجمجنبشاجتماعیایرانبازماباهمینبحرانروبروهستیمچراکهعلتقربانی
شدنتمامیجنبشهایاجتماعیمرحلهپنجمدرپایرضاخانمیرپنجهمینبحرانبرنامهائی
جنبشهایمنطقهائیبود.بطوریکههمهآنهافکرمیکردندکهبهمحضدستیابیبهموفقیت
اینکه بایدبهتقسیمقدرتبینخودبپردازند،غافلاز لذا منطقهائیکارتمامشدهاستو
برنامهحداکثریآنهاکهاستقراراستقاللطلبی،عدالتودموکراسیدرکلایرانمیباشد
بهفراموشیسپردهشدهوهمینامرباعثگردیدتاشرایطبرایقلعوقمعرضاخانفراهم
گرددوجنبشاجتماعیدرمرحلهرویاروئیرضاخانهیچگونهعکسالعملیدرحمایتاز

رهبرانخودازخودنشانندهد.

درمرحلهششمبازآنچهجنبشاجتماعیایرانرابهگلنشاندهمینبحرانبرنامهجنبش
بود،چراکهتامقطعیکهشعارحداقلیجنبشاجتماعیششمملیکردنصنعتنفتایران
توسطقهرمانملیایراندکترمحمدمصدقبود،اگرچهحزبتودهتالشمیکردبااستثناء
کردننفتشمال،جنبشاجتماعیرادچارتشتتوانشعابسازدولیبهعلتپتانسیلشعار
وپتانسیلرهبری،باالخرهحزبتودهنتوانستبهآرزویخودنائلگرددودرشعارحداقلی
مصدقکهملیشدنصنعتنفتدرکلکشوربودخللیواردکند؛لذادراینرابطهبودکه
شعارحداقلیمصدقکهملیکردنصنعتنفتدرکلکشوربودباموفقیتبهپایانرسید
وجنبشاجتماعیایرانباتمامپتانسیلخودازاینشعارحمایتکردامادرمرحلهدوم
جنبشششمکهشعارشمقابلهبادربارپهلویتحتشعار»شاهبایدسلطنتکندنهحکومت«
جنبشاجتماعیدچارتشتتوتفرقهگردید.بطوریکهبخشیبهزیرَعلُمکاشانیرفتندو
زیر بخشی و شدند بهمصدق حمله در زاهدی تیمسار و دربار و نصیری آماتور عمله
بیرقحزبتوده،حزبزحمتکشانبقائیوحسینمکیوخلیلملکیو...رفتندوباطرح
شعارهایعوضی،ماشینجنبشاجتماعیمصدقرابهِگلنشاندندوبرخیمانندفدائیان
اسالمگلولههایتفنگخودرابهجایاینکهخرجدربارکنند،هدیهسینهدکترحسینفاطمی
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کردندوقسعلیهذا.اینچنینبودکهتاچشمبازکردیم،دیدیمکهرهبریجنبشاجتماعیبه
جایاینکهدریددکترمحمدمصدقباشددردستانشعبانبیمخولودههاولُمپنهایجنوب
تهرانقرارداردکهلباسزیرزنمصدقراعلمخودکردهاندوشعارزندهبادشاهسر
دادهاند.همانهائیکهتادوساعتقبلشعارمرگبرشاهوزندهبادمصدقسرمیدادندو

درواقعه30تیرکفنپوشانبهحمایتازمصدقبرخواستهبودند.

جنبشهفتماجتماعیایرانهمبازاسیرهمینبحرانبرنامهبود،چراکهاگرسرآغازتکوین
جای به دموکراتها و کندی دولت جایگزینی و آمریکا استحالهحکومت را هفتم جنبش
محافظهکارانقبلیبدانیم،جنبشدرآغازباتغییراتدولتاقبالوشریفامامی،شعارش
اصالحاتسیاسیواقتصادیبودامارفتهرفتهبهعلتعقبنشینیشاهتحتفشاردولت
لوای ازخارج،تحت اقتصادیدستوری آمریکائیواعطایاصالحاتسیاسیو مردان
انقالبسفیدشاهوملتکهشامل:»اصالحاتارضی،آزادیزنان،مشارکتکارگراندر
سودکارخانهها،سوادآموزیوبهداشتزیرنظرسپاهدانشوسپاهترویجوسپاهبهداشت
و...«بود.جنبشاجتماعیزمانیکهبااینعقبنشینیشاهروبروگردیدبیانگیزهشدو
ازآنجائیکهرهبریجنبشدرآنزمانتوانهدایتگریجنبشاجتماعیبرایمراحلبعدی
اصالحاتسیاسیاقتصادیصحیحتاریخیرانداشت،درنتیجهاینامرباعثگردیدتاخالء
رهبریوخالءشعاربرایجنبشهفتماجتماعیحاصلگرددکهحاصلآنفراهمشدنبستر
برایموجسواریروحانیتسنتیحوزهدرعرصهرهبریوعرصهشعاربود.بطوریکه
یکمرتبهشعاراستمراراصالحاتسیاسیواقتصادیتوسطروحانیتازخواببرخاسته
بدلبهشعارزنستیزانهگردیدکههمینجابجائیدرشعاروانحرافشعارهاباعثگردیدتا
جنبشاجتماعی42بهرهبریطیبهاوحاجیرضائیهمانکودتاچیانضدمصدقدرآیدو
طیبوحاجاسماعیلرضائیمنادیانضدمصدقوکودتاچیاندیروزوسربازانلُمپنماب

درباروامپریالیسمبهعنوانشهیداینجنبشدرتاریخعرضاندامکند.

اجتماعی افتادچراکهجنبش اتفاق بار برایهشتمین فاجعه بازهمین درجنبشهشتمهم
هشتمایرانیاجنبشاجتماعی22بهمن57ایرانازآنجائیکهبرنامهحداقلشسرنگونی
شاهبودبهموازاتفرارشاهوسرنگونیپهلویکارراتمامشدهفرضکردولوایقدرت
راتسلیمروحانیتازراهرسیدهکردوخودبهسرکاروزندگیشبرگشت،همینامرباعث
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گردیدتابهعلتخالءجنبشپیشگام،شرایطبرایتاختوتازروحانیتموجسوارسنتی
تمامیتخواهفقاهتیفراهمگرددوخودخالقجنبشاجتماعیازباالشوندوازاینمرحلهبود
کهیکفاجعهوجنایتدیگردرتاریخماتحققپیداکردوآناینکهجنبشاجتماعیایران
ازاینمقاطعازپائینبهباالنقلومکانداد.چراکهتااینتاریخجنبشاجتماعیایراندر
هشتمرحلهفوقپیوستهازپائینتوسطخودتودههاشکلمیگرفت،ازاینمقطعباتثبیت
رهبریروحانیتسنتیوفقاهتیبرایپیشبرداهدافخودکوشیدکهجنبشاجتماعیرابه
صورتدستوری-حکومتیکندتابرایهمیشهازشرجنبشاجتماعیایرانخودرانجات
دهد.برایاینمنظوربودکهروحانیتحاکمازیکطرفباتسخیردولتیسفارتآمریکا
برایجنبشاجتماعیدستوریودولتیتولیدبرنامهحداکثریمیکردوازطرفدیگربا
سازماندهیدولتیمحافلمذهبی،اجتماعاتسنتیدینی،سازماندهیونظامیکردنآنها
تحتعنوانبسیج،شرایطعینیذهنیبرایایجادجنبشهایاجتماعیدولتیفراهمکندکه
البتهتااندازهائیهمدراینامرموفقشد.چراکهنسلکشیجنبشپیشگامودولتیکردن
جنبشدانشجوئیتوسطانقالبساختگیفرهنگیوقلعوقمعجنبشکارگریوبافتسنتی
مذهبیمتنتوده،جادهرابرایاینعملحاکمیتفقاهتیهموارمیکرد.دراینرابطهبود
کهتقریباجنبشاجتماعیماازبعدازمرحله22بهمن57وبهطورمشخصاززمان
تسخیرسفارتآمریکادر13آبان58ازجادهتاریخیخودمنحرفگردیدوتاسال88 
یعنیمدت30سالجنبشاجتماعیمادرکورانانحرافدولتیشدنقرارداشتوبههمین
دلیلبودکهجنبشاجتماعیماازآغازتاریخشکلگیریخودبیشتریندورانرکودخودرا
طیکرد؛یعنیآنچنانکهجنبشدانشجوئیماازآغازپیدایشخودبرایاولینبارازفروردین
سال59باانقالبفرهنگیروندانحرافیدولتیشدنراازسرگرفت،جنبشاجتماعیمااز
واقعهساختگیسفارتدر13آبانسال58رونددولتیشدنراازسرگذارند.البتههمین
جاایننکتهرامتذکرشویمکهحاکمیتفقاهتیهرچندتوانستبرایمدت30سالدوجنبش
اجتماعیودانشجوئیمادرگردونهانحرافیدولتیشدنبهرکودبکشاندولیدررابطه
باجنبشکارگرانوزنانایننیرنگاوبهکارنیافتدونهادهایدولتیبسیجکارگرانو
دولتیکردنسندیکاهاوانجمنهایصنفیهرگزنتوانستجنبشکارگریمارامانندجنبش
اجتماعیوجنبشدانشجوئیبهگردونهدولتیشدنمنحرفکند.بهایندلیلبودکهحاکمیت
فقاهتیدراینمدتسیسالفقطسعیکردهتاتحتفشاروسرنیزهجنبشکارگریمارا



جنبش های عام اجتماعی و آسیب شناسی آنها 40

درحدجنبشصنفینگهداردوازاعتالیسیاسیجنبشکارگریآنچنانکهدر18شهریور
سال57دیدیم،جلوگیرینماید.

9 - جنبش اجتماعی 22 خرداد 88:
بههرحالجنبشاجتماعیایرانازبعدازجنبشهشتم22بهمنسال57برای30سالبه
محاقدولتیشدنرفتتااینکهدرسال88بهموازاتانتخاباتدولتدهم،شرایطیپیش
آمدکهجنبشاجتماعیایرانازخوابسیسالهبیدارشودوزمینهجنبشاجتماعینهمرا

فراهمسازد.

سوالبزرگیکهدراینمرحلهازحیاتجنبشاجتماعیمطرحمیگردداینکهچهعاملی
بیدار انتخاباتدولتدهمازخوابسیساله باعثشدکهجنبشاجتماعیمادرجریان

گردید؟

بهعبارتدیگردرپروسهانتخاباتدولتدهمچهاتفاقاتیدرایرانرخدادکهخوابسی
سالهجنبشاجتماعیماراپریشانکردوبهیکبارهآنهارابهخودآورد؟

برایپاسخبهاینسوالبایداوالبهشرایطعینیذهنیسال88بپردازیمکهازجملهآنها
عبارتنداز:

الف-رشدوسایلارتباطاتجمعیازماهوارهگرفتهتااینترنت،تلفنهمراهو...کهدقیقا
جهانرابهصورتیکدهکدهدرآوردهاستوعاملیجهتریزشآگاهیازباالئیهابه

متنخودآگاهیتودههاشدهاست.

ب-بهجانهمافتادناسبهایدرشکهدرسرباالئیهایتقسیمقدرتکهاینموضوعدر
مناظرههایرادیووتلویزیونیکاندیداهایانتخاباتیدولتدهمبهافشاگریهایبرعلیهنظام

ورژیمبدلشد.بطوریکهبرایاولینبارمتنتودههایمادریافتندکه:

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

اینجابودکهتودههایایرانبهایناصلرسیدندکه
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شهری که شه و شهنه و شیخش همه مستند

آسوده نیارا که او را اسسی نیست

ج-عزممقامعظمایفقاهتیجهتیکپارچهکردنکلحکومتهمراهباتسویهجناحهای
دیگرقدرتکهدرمدتسیسالگذشتهبهعنوانسهمخواهبرایخویشسهمشیرطلب
میکردند.چراکهنظامفقاهتیحاکمبهمرحلهائیازتاریخمصرفخودرسیدهبودکهدیگر
مدیریت کردن سپاهی کادر در لذا نداشت، را داخلی قدرت جناحهای تضاد تحمل توان
تمامیارگانهاازپائینتاباالسعیمیکردکلیتنظامرابهصورتیکپارچهدریدقدرت

تمامیتخواهخویشنگهدارد.

د-یاستودههانسبتبهوعدهوعیدهایسیسالهاقتصادی،سیاسیواجتماعیجناحهای
قدرتکههمگیترفندیبودهجهتجلبحمایتبسیجاجتماعیبرایچانهزنیدرتقسیم
قدرتباالئیها.براینمبنابودکهسال88وپروسهانتخاباتیدولتدهمبستریگردیدتا
جنبشاجتماعیماازخوابسیسالهگذشتهخودبیدارگرددوبهدورانجنبشاجتماعی
دولتیپایانبخشدوهویتمستقلخودراجداازحاکمیتدوبارهبهکفآوردوبهدوران
تکیهبرتضادهایداخلیحاکمیتبرایجلبرفرمواصالحاتپایانبخشدوبهاینسه

اصلطالئیایمانپیداکندکه:

اوال:اصالحاتسیاسیواقتصادیامریدستوریواهدائینیستکهازدربارفقاهتیبهاو
عطاگرددبلکهرهآوردیاستکهخودبایدبامبارزاتپیگیرخودحاصلنماید.

ثانیا:تعیینسرنوشتسیاسیخودبارایتکلیفیفقهیوشرعیحاصلنمیشودبلکهامکان
آنتنهادرگرورایحقیوانتخابیوآگاهانهاست.

ثالثا:امکاندستیابیبهعدالتودموکراسیوتعیینسرنوشتباوجودچترحاکمیتفقاهتی
امریمحالوغیرممکنخواهدبود.

درراستایاینسهاصلطالئیبودکهجنبشاجتماعی22خرداد88شکلگرفتونهمین
جنبشاجتماعیایرانمستقلازدولتباشعار»اصالحاتسیاسیواقتصادی«بهشکل
غیرقهرآمیزتوسطراهپیمائیهایمیلیونیخودبخودی-مثل25خرداد-بهمیدانآمدند؛اما
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حاکمیتفقاهتی-سپاهیتمامیتخواه،زمانیکهخودرادربرابراینسیلبنیانکنجنبش
اجتماعیدید،کوشیدماننددربارقاجارارابههایسرنیزهرادربرابرجنبشقراردهد.در
اینراستابودکهدرنمازجمعه29خردادمقامعظمایفقاهتیباهمانتاکتیکواستراتژی
کهجهتقلعوقمعجنبش18تیر78دانشجوئیواردشدبهمیدانبیایدوبهخیالخود
-آنچنانکهتوانستجنبشفراگیر18تیردانشجوئیدرسال78قلعوقمعنماید-جنبش
اجتماعی22خردادرانیزازمیانبردارد.غافلازآنکهجنبشاجتماعیجامعهاست،ولی
جنبشدانشجوئی،دانشجو.بههرحالاستراتژیقلعوقمع29خردادمقامعظمایفقاهتی
اگرچهبهبهایبهخونکشیدنراهپیمائی30خردادخیابانآزادیوبرپائیشکنجهگاههای
ابوغریبوگوانتانمایکهریزک،دستگیری،شکنجهومرگوکشتاربسیاریانجامید،ولی
برایرژیمفقاهتی-سپاهیحاکمنتوانستدستاورد18تیرسال78جنبشدانشجوئیرا
بهبارآوردوهرچهمیگذشتجنبشدرواکنشبهسرکوبوقلعوقمعحاکمیتفقاهتی-
سپاهیپروسهرادیکالیزهترشدنمیپیمودوشعارهایجنبشاجتماعینهمایرانروزبروز
رادیکالیزهترمیگشت.بطوریکهازشعارابطالانتخابات22خردادبهشعار»مرگبر
اصلوالیتفقیه«وشعار»مرگبردیکتاتور«کهپروسهگذارازاحمدینژادودولتدهم
بهکلنظامومقامعظمایفقاهتبود،رسید.هرچهزمانمیگذشتجنبشاجتماعینهمبا
فرآیندیمتفاوتازگذشتهعرضانداممیکرد،بطوریکهدرراهپیمائیقدسبهشکلی،در
13آبانبهصورتدیگر،در16آذرباشعاریجدید،درعاشورای88باعزمینوینوارد
صحنهمیگردیدوآنچنانشتابانپلههایمبارزهراپشتسرمیگذاشتورهبریگذشته
خودراپشتسرگذاشتوشتابانمیرودتابااتحادباجنبشدانشجوئیوجنبشکارگری
وجنبشزنانهمهخواستههایتاریخیخودرادریکسبد،برابرحاکمیتتمامیتخواه
فقاهتی-سپاهقراردهد.طبیعیبودکهدراینراستاآنچهبیشازهمهفونکسیونپروسه

رادیکالیزهشدنجنبشبرحاکمیتفقاهتیداشتهاستعبارتباشداز:

1-سردرگمیهژمونیاولیهجنبشاجتماعی22خردادجهتهدایتگریجنبشنهمبود.
چراکههژمونیجنبشنهمبرخالفجنبشمعتقدبودکهحرکتجنبشبایددرکانتکسنظام
فقاهتیهمراهباتقسیمقدرتصورتگیرددرحالیکهجنبشنهمدرروندحرکتخویشبه
ایناصلطالئیدستپیداکردهبودکهتحققخواستهحداقلیاوباوجودنظامفقاهتیامکان

پذیرنمیباشد.
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2-استراتژیسرکوب،شکنجه،اعترافگیری،کشتارو...آنچنانکهبرایجنبشدانشجوئی
در18تیر78موثربودبرایجنبشاجتماعینهمدیگرکاربردینداردومانندنفتبر

آتشریختناست.

3-بایدکاریکردکهجنبشاجتماعینهمهژمونیاولیهخودراپشتسرنگذارد،چراکه
نفیهژمونیاولیهوپیوندباجنبشکارگریوجنبشدانشجوئیوجنبشپیشگاموجنبش

زنانبهمعناینفیکلیآلترناتیوفقاهتیوقانوناساسیو...خواهدبود.

4-بایدجنبشاجتماعینهمرادریکمبارزهفرسایشیقراردادتاخستهشود.چراکه
جنبشاجتماعیمانندجنبشکارگریودانشجوئیپیگیریتاریخینداردوتنهادرمبارزه

کوتاهمدتموفقمیگردد.

زندهبادجنبشاجتماعی22خرداد
زندهبادجنبشنهماجتماعیایران
زندهبادجنبشدانشجوئیایران
زندهبادجنبشکارگرانایران

زندهبادجنبشزنانایران
زندهبادجنبشپیشگامایران

مبارکبادپیوندجنبشاجتماعینهمایرانباجنبشدانشجوئیایران
مبارکبادپیوندجنبشاجتماعیایرانیانخارجکشورباجنبشنهماجتماعیایران

مبارکبادپیوندجنبشهنرمندانونویسندگانومعلمانوکارمندانایرانباجنبشاجتماعینهمایران
مبارکبادپیوندجنبشکارگرانایرانباجنبشاجتماعینهمایران

سالمبرآزادی،سالمبرعدالت
سالمبراصالحاتدموکراتیکخلقهابهرهبریجنبشاجتماعی،جنبشدانشجوئی،جنبشکارگری

وجنبشزنان
پیشبسویاصالحاتدموکراتیکآگاهیبخش
پیشبسویاصالحاتدموکراتیکرهائیبخش
پیشبسویاصالحاتدموکراتیکعدالتگستر
پیشبسویتحققشعارنان-آزادی-آگاهی

پیشبسویتحققشعارآگاهی-آزادی-عدالت
زندهباداصالحاترهائیبخش
زندهباداصالحاتآگاهیبخش
زندهباداصالحاتعدالتآفرین





کدامین جنبش؟

جنبش های اجتماعی و طبقاتی و دموکراتیک ایران؟
یا

جنبش های اقلیت های قومی و مذهبی ایران؟
یا

صهیونیستی  ضد  یا  امپریالیستی  ضد  خلقی  جنبش های 
منطقه ائی یا انترناسیونالیستی؟
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پرسش:
ن ایران نسبت به جنبش های قومی و مذه�یب ایران موضع سکوت اختیار کرده است؟ چرا ن�رش مستضعف�ی

ن  فلسط�ی خلق  جنبش  آن ها  راس  در  و  منطقه ا�یئ  جنبش های  به  نسبت  ایران  ن  مستضعف�ی ن�رش  چرا 

�یب تفاوت است و هیچگونه عکس العمل - سیایس و تحلییل نسبت به جنایت ها�یئ که به خلق های منطقه 

ن می رود - از خود نشان نمی دهد؟ و در راس آن ها خلق فلسط�ی

�یب تفاوت  جها�ن  یالیس�یت  ام�رپ ضد  و  رسمایه داری  ضد  مبارزات  به  نسبت  ایران  ن  مستضعف�ی ن�رش  چرا 

می باشد؟

ن ایران به دستاوردهای تئوریک و تجر�یب مبارزات خلق های دیگر منطقه و جهان به  چرا ن�رش مستضعف�ی

صورت چراغ راه هدایت مبارزات طبقا�یت و دموکراتیک و اجتماعی و سیایس ایران نمی نگرد؟

ن ایران در عرص ما که جهان به صورت دهکده ارتباطی و اقتصادی و اجتماعی  آیا از نظر ن�رش مستضعف�ی

در آمده است - بطوریکه می توان گفت نظام اقتصادی مدرنیته در عرصه های بازار تولید و بازار مرصف 

، آگاهی و اجتماعی جها�ن در هم ادغام گردیده است و دیگر  ، معرف�یت
یگ

ی، فرهن� همراه با نظام خ�یب

و  سیایس  و  دموکراتیک  و  طبقا�یت  مبارزات  جداسازی  امکان  آیا   - ندارد  وجود  آن ها  جداسازی  امکان 

اجتماعی ایران از مبارزات دیگر خلق ها وجود دارد؟
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ن ایران در سال های 58 و 59 و60  به جنبش های اقلیت های قومی ایران  چرا اسالف ن�رش مستضعف�ی

 ، مثل مبارزات خلق کرد، خلق بلوچ، خلق ترکمن، خلق عرب و... بیش�یت از جنبش های اجتماعی، طبقا�یت

و  می کردند  دنبال  را  آن ها  مبارزات  اینکه  بر  عالوه  و  می دادند  بها  ایران  عام  سیایس  و  دموکراتیک 

ن جریا�ن بودند که نسبت به مبارزات خلق های قومی و منطقه ا�یئ و مذه�یب ایران واکنش  همیشه اول�ی

سیایس تئوریک نشان می دادند، باز همیشه تنها جریا�ن بود که به مبارزات آزادی بخش و رها�یئ بخش و 

ن  دموکراتیک خلق های ایران به دید مثبت نگاه می کردند، اما در طول یک سال گذشته که ن�رش مستضعف�ی

حرکت خود را از رس گرفته است کوچک ترین اشاره ا�یئ نه مثبت و نه منفی به مبارزات اقلیت های قومی 

خلق های ایران نمی کند؟

ن ایران 30 سال پیش یع�ن در سال های 58 و 59 و 60 که توان فعالیت برو�ن  چرا اسالف ن�رش مستضعف�ی

داشتند، مبارزات ملت ایران را در آینه مبارزات خلق های به پا خواسته جها�ن می دیدند و برای تمامی 

ن گرفته تا خلق  یالیسم جها�ن از خلق فلسط�ی خلق های به پا خواسته جها�ن بر علیه رسمایه داری و ام�رپ

نیکاراگوئه و از خلق ویتنام گرفته تا خلق نامبیا و... پیوسته به صورت دینامیک و پویا تحلیل مشخص 

و ضد  یالیس�یت  ام�رپ جنبش های ضد  از  تحلییل  کوچک ترین  گذشته  سال  یک  طول  در  اما  می دادند، 

صهیونیس�یت و ضد رسمایه داری جها�ن ارائه نکرده است؟

ضد  ارتجاعی،  ضد  مبارزات  در  ایران  ملت  کنو�ن  ایط  رسرش در  می کند  فکر  ایران  ن  مستضعف�ی ن�رش  آیا 

ن الملیل  ب�ی و در سطح  منطقه  متحدان طبیعی در سطح  دارای  یالیس�یت خود  ام�رپ رسمایه داری و ضد 

نمی باشد؟

می توانند  وطیت  م�رش دوران  مانند  ایران  جنبش های  که  می کند  فکر  ن  چن�ی ایران  ن  مستضعف�ی ن�رش  آیا 

یالیس�یت و ضد صهیونیسم جها�ن در  بدون پیوند با جنبش های دموکراتیک، ضد رسمایه داری، ضد ام�رپ

وز شوند؟ مبارزات دموکراتیک و ضد طبقا�یت و ضد ارتجاعی و... خود پ�ی

ن در طول مبارزات چهل سال گذشته جنبش نوین خودآگاهی بخش، چه در  چرا جریان ن�رش مستضعف�ی

اتژی خند�یت حرکت می کرده است و هیچگاه حا�ن  ن الملیل همیشه بر اس�یت عرصه داخیل و چه در عرصه ب�ی

نشده حرکت خود خندق را فدای جبهه بکند؟

ن الملیل باعث نشده تا ن�رش  ن ایران هم در جبهه درو�ن و هم در جبهه ب�ی آیا تکیه خند�یت ن�رش مستضعف�ی

ن به ورطه سکتاریسم و محاق مردمی گرفتار شود؟ مستضعف�ی
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تاکتیک های محوری جبهه ا�یئ  آینه  در  را  اتژی خند�یت خود  اس�یت ایران  ن  ن�رش مستضعف�ی نیست  به�یت  آیا 

مطالعه کند؟

استبدادی،  ارتجاعی، ضد  ، ضد  طبقا�یت مبارزات ضد  در  ایران  ن  مستضعف�ی ن�رش  خند�یت  اتژی  اس�یت آیا 

ضد استثماری، ضد استحماری و... باعث منفرد شدن طبقه کارگر، ق�رش دانشجو، جنبش زنان و... 

نمی شود؟

ن  اتژی جبهه ا�یئ باعث گرفتار شدن ن�رش مستضعف�ی ن ایران به جای اس�یت اتژی خند�یت ن�رش مستضعف�ی آیا اس�یت

الیسم، پوپولیسم و... نمی شود؟ ایران در یک ورطه خودمحوری، هژمو�ن طلبانه، سکتاریسم، اگوسان�یت

حز�یب  حرکت  حیات  ساله  چهل  طول  در  ایران  ن  مستضعف�ی ن�رش  جریان  مستمر  ک�رش های  خط  آیا 

، چه در عرصه خندق سیایس و چه در عرصه خندق  اتژی خند�یت سازمان گرایانه که نشات گرفته از اس�یت

ن ح�یت در  اتژیک می باشد، باعث نمی گردد تا ن�رش مستضعف�ی ایدئولوژیک و چه در عرصه خندق اس�یت

عرصه های تاکتیک محوری هم نتواند دارای تاکتیک جبهه ا�یئ یا برنامه جبهه ا�یئ بشود؟

اتژی  ن بحران تئوریک در عرصه اس�یت آیا ی� از دالیل بحران تشکیال�یت اسالف ن�رش در سال 60 به خاطر هم�ی

اتژی خند�یت  وی هوادار در آن زمان از یک طرف بر پایه اس�یت خند�یت و تاکتیک جبهه ا�یئ نمی باشد؟ چراکه ن�ی

آن در عرصه تئوریک عام و خاص و مشخص نمی توانست در عرصه پراکسیس سیایس اجتماعی تن به 

قبول تاکتیک های محوری جبهه ا�یئ بدهد، لذا این چپ روی سیایس هواداران باعث می گردید که در 

اتژی جبهه ا�یئ در عرصه های  عرصه های تاکتیک جبهه ا�یئ به راست درغلطند و یک مرتبه دست به اس�یت

سوبژه و ابژه بزنند، بدون آنکه توان مرزبندی تئوریک در عرصه های عام و خاص و مشخص داشته 

باشند؟

تئوری عام و خاص و مشخص خود،  برو�ن در عرصه های  اتژی خند�یت درو�ن و  آیا مطلق کردن اس�یت

معلول برخوردهای عکس العمیل تئوریک نسبت به نهضت چریک گرا�یئ مذه�یب مدرن در دهه 50 که در 

کودتای درو�ن تشکیالت مجاهدین خلق ماّدیت خارجی پیدا کرد، نمی باشد؟

ن -  ن بر طبل خندق کوبیده، در صور�یت که معلم عقید�یت ن�رش مستضعف�ی چرا این همه ن�رش مستضعف�ی

ن فانون داشته )که بخ�رش از آن ها در مقدمه اسالم شنایس  یع�یت - در مراسالت پلمی� که با فران�یت دک�یت رسرش

مشهد آمده( اعتقاد تاکتی� خود را در عرصه تاکتیک محوری جبهه ا�یئ سیایس، هم در سطح منطقه و 

هم در سطح جها�ن اعالم می کند و ح�یت در مبارزات ضد رسمایه داری، رابطه اسالم و مارکسیسم را 
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رابطه دو طبیب با یک بیمار - که رسمایه داری جها�ن - می باشد مطرح می کند.

ملتهب  ایران  جامعه  فضای  که  ایران  ن  مستضعف�ی ن�رش  طرف  از  زمان  این  در  سوسیالیسم  طرح  آیا 

مبارزات دموکراتیک می باشد، باعث شکاف تئوریک در جبهه جنبش اجتماعی نمی شود؟

ایط به جای اینکه این همه بر طبل سوسیالیسم بکوبد، به  ن در این رسرش آیا به�یت نبود که ن�رش مستضعف�ی

دازد؟ شفاف سازی در عرصه های تئوریک مبارزات دموکراتیک جبهه خلق ب�رپ

ن ایران - باعث  یع�یت در این زمان - توسط ن�رش مستضعف�ی آیا عمده کردن جوهره سوسیالیس�یت اندیشه رسرش

الیست های مذه�یب  الیست های مذه�یب و نئولی�یب ، لی�یب یع�یت توسط ارتجاع مذه�یب نمی گردد تا اندیشه رسرش

یع�یت دچار تحریف تئوریک عام و خاص و مشخص گردد و ح�یت تا آنجا پیش روند که  مدعی طرفدار رسرش

وان التقاطی معر�ن کنند؟ یع�یت را در آینه حماقت و سفاهت و جهالت پ�ی اندیشه رسرش

یع�یت  الیست های مذه�یب مدعی طرفدار رسرش نئولی�یب با  ایران هم فاز  ن  نبود که ن�رش مستضعف�ی آیا به�یت 

ه کردن  ن ال�ی ، جاده را جهت لی�یب یع�یت توسط نفی سوسیالیسم و رادیکالیسم و مبارزه طبقا�یت اندیشه رسرش

یع�یت باز کند؟ حرکت رسرش

که سوسیالیسم  ایط  این رسرش در   - ایران  ن  مستضعف�ی ن�رش  توسط   - علمی  شعار سوسیالیسم  طرح  آیا 

ن الملیل در حال بحران تئوریک به رس می برد و هنوز نتوانسته نه در عرصه سوبژکتیو و نه در عرصه  ب�ی

بات دهه 90 قد راست کند، باعث نمی شود که هم در جبهه داخیل و هم در جبهه خارجی  ابژکتیو از �ن

ایجاد گسل بنماید؟

د  ن ایران به این حقیقت �رپ ب�یب آیا چهل سال تجربه مبارزات گذشته برایش کا�ن نیست تا ن�رش مستضعف�ی

الیسم مذه�یب چ�یت هژمونیک خود را  ایط که لی�یب که جامعه ایران سوسیالیسم پذیر نیست - و در این رسرش

بر جنبش اجتماعی ایران مستقر کرده است و توسط شعارهای دموکراتیک و شبه دموکراتیک دست به 

ن باعث نمی گردد تا این جبهه ضد  بسیج مردمی زده است - آیا طرح شعار سوسیالیسم ن�رش مستضعف�ی

الیست های مذه�یب می باشد دچار شکست و رکود  ارتجاعی جنبش اجتماعی هر چند تحت هژمو�ن لی�یب

 گردد؟
یگ

و پراکند�

یع�یت دموکراتیک؟ یع�یت سوسیالیست دارد تا رسرش ن این همه ا�ار بر طرح رسرش چرا ن�رش مستضعف�ی

به مبارزه  تنها  اعتال می باشد،  ایران در حال  ایط که جنبش اجتماعی  این رسرش ن در  چرا ن�رش مستضعف�ی
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دموکراتیک با جوهره سوسیالیس�یت و ضد طبقا�یت معتقد است و هر گونه مبارزه و شعار دموکراتیک 

بدون جوهره ضد طبقا�یت را در خدمت بورژوازی قداره بند ایران می داند؟

ن ایران در مبارزات برو�ن خود، مبارزه ضد ارتجاعی خود را در عرصه مبارزه ضد  چرا ن�رش مستضعف�ی

ن ایران  ن مبارزه ضد ارتجاعی داخیل ن�رش مستضعف�ی ن نمی کند؟ آیا این عدم تبی�ی یالیس�یت خویش تبی�ی ام�رپ

یالیس�یت باعث نمی گردد تا در برابر مبارزه سیایس ضد آمریکا�یئ و ضد اروپا�یئ  در کانتکس مبارزه ضد ام�رپ

ن بول و  ارتجاع مذه�یب و سیایس داخل، دچار راست روی گردیم و یا وجه المصالحه مبارزه سیایس ب�ی

غایط بشویم؟

یالیسم سیایس و صهیونیسم سیایس را در  ن ایران مانند ارتجاع مذه�یب حاکم، ام�رپ چرا ن�رش مستضعف�ی

کانتکس حاکمیت خود نفی نمی کند؟ چرا معتقد به تنها مبارزه دموکراتیک با مضمون سوسیالیس�یت بر 

، ضد ارسائییل،  ، ضد اروپا�یئ یالیسم و صهیونیسم می باشد و هر گونه مبارزه ضد آمریکا�یئ علیه ام�رپ

 حاکمیت خود مطرح 
یگ

ضد صدامی، ضد فهدی و... که بر پایه توسعه سیایس، نظامی، مذه�یب و فرهن�

گردد، منحرف می داند؟

 در عرصه تضادهای داخیل درو�ن حاکمیت ایران را جهت 
یگ

ن ایران هر گونه حل شد� چرا ن�رش مستضعف�ی

ن و یا جهت گدا�یئ آزادی از دستان  ایط برای ریزش قدرت از باال به پائ�ی کسب قدرت یا فراهم کردن رسرش

خون آلود قدرت حاکم را امری عوام فریبانه می داند؟

ن ایران در طول مبارزات برو�ن اش با نهضت چریک گرا�یئ مدرن چه  چرا برخورد جریان ن�رش مستضعف�ی

اتژی سازمان گرایانه حز�یب بوده است نه  مذه�یب آن، در کانتکس اس�یت در شکل مذه�یب آن و چه در شکل غ�ی

ی مهندس بازرگان و اسالم دگماتیسم  الیسم مذه�یب تحت ره�یب در بس�یت تئوری های عام؟ )آنچنانکه لی�یب

نشات گرفته از افکار مرت�ن مطهری برخورد کرده اند(.
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پاسخ:
یکیازمحوریترینمسائلاستراتژیک-درطولحرکتنشرمستضعفین-موضوعرابطه
جنبشهایاجتماعی،طبقاتی،سیاسیودموکراتیکعامایرانباجنبشهایاقلیتهایقومی
ومذهبیخلقهایایرانمیباشد.توضیحآنکهجریاناتحرکتسازمانگرایانهحزبیازسال
57همراهبااعتالیجنبشاجتماعی22بهمن،بعدازچندیکاردرونیبهصورتنارس
وسزارینیتصمیمبهبرونیکردنحرکتخودگرفتند.چراکهشرایطبوجودآمدهتوسط
پیروزیجنبشاجتماعی22بهمنکههمراهباشکستسیستممطلقهاتوکراتیکپهلویبود
ازیکطرفوعدمتوانائیهژمونیفقاهتیانقالبدرتثبیتسلطهفوریخودبرانقالب
)کهمعلولغیرتشکیالتی،غیرعلمی،غیرتئوریکبودنمبارزهگذشتهآنهابود(ازطرف
هژمونی توسط انقالب بر حاکمیت تثبیت و انقالب میانضبط گسلی ایجاد باعث دیگر،
فقاهتیگردیدکهاینگسلزمانیکهازبهمن57تاخرداد60ادامهداشتشرایطنوینی
پیشپایتمامینیروهایسیاسیتشکیالتیقراردادکهماحصلآنپاسیفشدنهرحرکت
درونتشکیالتیمجردازجامعهوتودههابودکهدراینرابطهجریاناتفوقنمیتوانستند
ازاینطوفانوسونامیآزادیبیبهرهبماند،لذادراینرابطهبودکهآنهادرکناردیگر
جریانهاتصمیمبهبرونیکردنحرکتخودگرفتند؛امااینبرونیشدنحرکت،تصمیمی
نبودکهتنهابانشرچندنشریهخالصهشود،چراکهآنچهدراینرابطهحائزاهمیتبود
عبارتبوداز»تدویناستراتژینوین-آنچنانکهقبالمطرحکردیم-برپایهاقدامعملی
سازمانگرانهحزبیتوسطایجادخودآگاهیسیاسی،خودآگاهیطبقاتی،خودآگاهیاجتماعی
برپایهخودآگاهیاعتقادی«بودکهاینحرکتبهصورتمدونشدهوکنکریتدرادامه

حرکتارشادشریعتیمیبایستانجامگیرد.

ایناستراتژیشریعتیدرزمانحیاتشریعتیتوسطسونامینهضتچریکگرائی اما 
مدرنمذهبیبهرهبریمجاهدینخلقوغیرمذهبیبهرهبریمارکسیستهایداخلیبه

حاشیه-ساحل-سپردهشدهبود.

اگرچهشریعتیدراینرابطهکوشیددرمدتتقریباسهسالهحرکتارشادیخوداستراتژی
اقدامعملیسازمانگرانهتودهائیوحزبیخودرابهصورتآلترناتیونهضتچریکگرائی
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مدرنیسممذهبیجایگزینحرکتآوانگاردچریکیبنماید،ولیتنورچریکگرائیمذهبی
آنچنانداغبودکهاستراتژیاقدامعملیسازمانگرانهحزبیشریعتینتوانستازبعداز

بستهشدنارشادبهصورتاستراتژیواردجامعهایرانبشود.

تنهااندیشهشریعتیبهصورتعاموکلیجدایازصورتاستراتژیآنبودکهوارد
جامعهگردیدکهایناندیشهمنهایاستراتژی،بزرگترینآسیباندیشهشریعتیگردید.

حاصلاینآسیبآنشدتاباشورواحساسیکهایناندیشهمنهایاستراتژیدرجامعهایران
بهخصوصبعدازمرگشریعتیایجادکرد،عاملاصلیشکلگیریجنبشاجتماعی22 
بهمنبشودکهخالءفیزیکیشریعتیوخالءتشکیالتحزبیموضوعاستراتژیشریعتی
زمینهبرایموجسوارینیروهایفقاهتیکهسابقهسیاسی-اجتماعیدرتاریخگذشتهایران

داشتندفراهمگردید.

البتهآسیبهایحرکتمنهایاستراتژیشریعتیبههمینموجسواریخالصهنگردید، 
آن مهمترین که آورد ببار شریعتی استراتژی منهای اندیشه این دیگری آفتهای چراکه
عبارتبوداز»شکلگیریدوبارهسونامینهضتچریکگرائیمدرنمذهبیوغیرمذهبی
اگرچهنهضتچریکگرائیمدرنمذهبی بهمن«که فقاهتی22 انقالب پیروزی از پس
وغیرمذهبیازسالهای55بهکلیدرجامعهبهمحاقرفتهبودندامااینمحاقنهضت
استراتژی جایگزینی با همراه اینکه خاطر به غیرمذهبی و مذهبی مدرن چریکگرائی
مارگیر افسرده »اژدههای مانند لذا بود، نگرفته صورت شریعتی حزبی سازمانگرایانه

عراقی«کهموالنادردفتردوممثنویازآنیادمیکند5.

اژدههاینهضتچریکگرائیمدرنمذهبیوغیرمذهبیکههمهمیاندیشیدندکهدرسالهای
حزبی سازمانگرایانه حرکت از غیر آنجائیکه از است، نشسته گل به دیگر بعد به 55
شریعتی،هیچجریاندیگریبرخوردجایگزینیاستراتژیبااینجریاننکردهبودوتمامی
برخوردهائیکهباجریاننهضتچریکگرائیمدرنمذهبیوغیرمذهبیانجامگرفتهبود
تنهاقهرمانبر بودو تئوریهایعاممارکسیستی با پایهبرخورداسکوالستیکی بر همه

5. این اژده های سرما زده وقتی توسط مارگیر ساده لوح برای نمایش به یکی از میدان ها بغداد هدایت شده بر 
اثر آفتاب گرم بغداد اژده های سرما زده که به خیال مارگیر مرده بود یخ های خود را آب کرد و جانی تازه گرفت 

آنچنانکه مارگیر و آنچه آنجا بود با هجمه خود در خود بلعید و نابود ساخت.
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خورداستراتژیکیباسونامیچریکگرائیمدرنمذهبیوغیرمذهبیشریعتیبودکهبه
علتعدمدارابودنتشکیالتحزبیوحرکتمنظمتشکیالتیارشاداینجریاننتوانست
بهصورتاستراتژیآلترناتیویچریکگرائیواردجامعهبشود؛لذانهضتچریکگرائی
ماننداژدههایسرمازدهمارگیربغدادیمثنویدرآفتابانقالبفقاهتی22بهمنتاسال60 
یخهایخودراآبکردوبهصورتاژدههائیاز30خرداد60تمامیجریانهایسیاسی
غیرخودرادرخودبلعیدوراههرگونهمبارزهسازمانگرانهحزبیرابهبنبستکشانید
وبهایحتیعرضهیکنسخهازنشریههایحرکتحزبیدرنظاممطلقهفقاهتیتثبیتشده

را،بهاعداموشکنجهرسانید.

درهمینرابطهعرضهشدناندیشهشریعتیدرکادر»اندیشه«کهخودشریعتیدرنامهبه
همایونپسازبستهشدنارشاددرآبانماه51مینویسدکه»حسینیهارشادشمارابستند،
امابابستهشدنحسینیهارشادساختمانیکهشماساختیدعوضشد،چراکهحسینیهارشاد
شمادیگریکساختماننیستکهبتواننددربهایآنراببندندبلکهآنساختمانشمابدل
بهحزبیشدهاستکهایدئولوژیآنتشیععلویمیباشدوآجرهایاینساختمانیاحزب
افرادمومنیهستندکهازاینایدئولوژیساختهشدهاند«،بههرحالگرچهشریعتیواقعاً
معتقدبودکهخوداندیشهتحزبگرایاومیتواندپسازاودرعرصهاستراتژیتحزبگرای
سازمانگرایانهجنبشهایاجتماعی،دانشجوئی،دموکراتیکو...جاریوساریگردد،ولی
اینخیالشریعتیبهعلتویژگیغیرتشکیالتیبودنارشادشریعتیکهسازماندهیآن
درسالهای50تا51بوسیلهکالسهایآکادمیکشریعتیبیشترجنبهنهضتفرهنگیو
تشکیالتآکادمیکپیداکردهبودتاتشکیالتسازمانگرانهحزبی،ولیبههرحالآنچنان
کهشریعتیپیشبینیمیکردآتشخودآگاهیاعتقادیکهشریعتیدرارشادبرافروختبر
هیمههایارتجاعسلطنتیوارتجاعفقاهتیکارگرافتادوهمگیرابهآتشکشانداماچه
فایده؟چراکهزمانیکهتشکیالتسازمانگرحزبینباشدتاایننیروهایموجآساآزادشده
راسازماندهیبنمایدوحرکتدرراستایاستراتژیحزبیشریعتیراپیشببرد،تمامی
ایننیروهایآزادشدهشریعتی6بسترموجسوارینودولتیانتازهازراهرسیدهمیشوند.

6. مانند آن گوسفندی که امام صادق مثال می زند که گله خود را گم کرده و برای پیدا کردن گله خود از این گله به 
آن گله پناه می برد و زمانی که گله خود را نمی یابد باز به طرف گله دیگری می رود تا سرانجام در این سرگردانی 

بین گله ها، اسیر و طعمه گرگ ها می شود.
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بنابرایناسالفجریاننشردرتحلیلیکهدرسال57جهتبرونیکردنحرکتخودکردند
بزرگترینآسیبوآفتحرکتشریعتیرا،جاریوساریشدناینحرکتبهصورت
اندیشهجدایازاستراتژیسازمانگرایانهحزبیدیدندواینچنیندرسرآغازبرونیحرکت
خوددرسال57مسئولیتخودرابرپایهپیوندایناندیشهاجتماعیشریعتیبااستراتژی
سازمانگرانهحزبیشریعتیتعریفکردند.البتهگرچهخوداینمسئولیتتعریفشدهدر
آنسالهاباتوجهبهتجربهاندکآن،تعریفبسبزرگبودولیغیرازاینمسئولیت،
رسالتدیگریرانمیتوانستبرایخودتعریفکنند.چراکهآنانازهرزاویهائیکهبا
جنبشاجتماعی22بهمن57برخوردمیکردنددرنقطهنهائیبهاینتعریفمیرسیدند،
 57 بهمن 22 اجتماعی جنبش با فقاهتی غاصبانه هژمونی زاویه از نشر اسالف خواه
برخوردمیکردندوخواهاززاویهسونامیجانگرفتهنهضتمدرنچریکگرائیمذهبی
وغیرمذهبیوخواهاززاویهنارسبودنسوبژکتیووابژکتیواجتماعیانقالب22بهمن
فقاهتی،بههرحالحاصلهمهاینهاغیرازایننمیشدکهمشکلاصلیهمهاینهاخندق
ایجادشدهبین»شریعتیاستراتژیحزبی«و»شریعتیروشنفکرآکادمیک«میشد،اینجا
بودکهوقتیتمامراههابهرمختمگردیدراهیجزاینباقینماندکهدرسال57بااندکره

توشهائیمبارزهسازمانگرایانهحزبیخودراعلنیسازند.

درمرحلهآغازینحرکتاسالفنشرمهمترینموضوعیکهبرایآنانمطرحگردیدبستر
استراتژیاقدامعملیسازمانگرانهحزبیبود.برایاینکهجریانبهورطهسکتاریسمو
آوانگاردنهضتچریکگرائیمدرنمذهبیوغیرمذهبیدچارنگردد،تنهااستراتژیعلمی
حزبی،»عبورحرکتتحزبگرایانهازجنبشهایاجتماعی،طبقاتی،دموکراتیک،سیاسی

بود«.

البتهجریاننشردراینمرحلهبرایخودمشخصساختهبودکهوظیفهاوایجادجنبشهای
اجتماعی،طبقاتی،دموکراتیکوسیاسینیست،چراکهدرسالهای57و58تمامیاین
جنبشهااگرچههمگیفاقدیکسوبژکتیوتئوریکبودندولیبهلحاظابژکتیوعملیهمگی
کوههایآتشفشانیبودندکههنوزدرحالفورانخستگیناپذیرخودبودندولذادراین

رابطهبودکهجریانوظیفهخودرافقطدردومؤلفهخالصهکرد:

اول-انتقالسوبژکتیوتئوریکبهابژکتیوهایطبقاتی،اجتماعی،سیاسیودموکراتیک.
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دوم-سازماندهیاینابژکتیوهایطبقاتی،اجتماعی،سیاسیودموکراتیک.

و سیاسی اجتماعی، طبقاتی، مختلف ارگانهای توسط نشر جریان که بود راستا این در
دموکراتیکدرراستایتحققاینمهمپیشرفت،اماازهمانآغازتدویناستراتژیفوق
آنچهبراینشربهصورتیکموضوعاستراتژیکمطرحگردیدعبارتبوداز»رابطه
داخل دموکراتیک،جنبشهایسیاسی اجتماعی،جنبشهایطبقاتی،جنبشهای جنبشهای
ایرانباجنبشهایاقلیتهایقومیومذهبیداخلایران«کهاگراسالفنشردرآنتندپیچ
استراتژیکخودنمیتوانستندبهاینسوالمردافکنوفربهپاسخیاستراتژیکبدهند،فناو

نابودیجریانامریمحتومبود.

امادررابطهباپاسخجریانبهسوالفوقآنچهدراینرابطهمیتوانگفتعبارتاست
رابطه »تعیین برای که گردیدند معتقد امر این به رابطه این در نشر اسالف اینکه از
بهشرایط باید قومیومذهبی منطقهائیو باجنبشهایخاص ایران بینجنبشهایعام
هژمونیکاینجنبشهاتوجهکنیم«؛یعنیببینیمکهکدامیکازجنبشهادرشرایطمختلف
زمانیهژمونیجنبشهایدیگربهعهدهداردمثالاگردرشرایطیجنبشهایقومیایران
هژمونیجنبشهایعاماجتماعیوسیاسیوطبقاتیودموکراتیکایرانرادردستدارند،
درآنصورتمابایدتکیهاستراتژیکخودرابررویجنبشهایقومیقراردهیموباز
یاسیاسیرهبری یادموکراتیکو یاطبقاتی اگردرشرایطدیگریجنبشهایاجتماعی
جنبشهایدیگررادردستگرفتهانددرآنصورتوظیفهماتکیهاستراتژیکبرجنبش

رهبریکنندهاست.

چراکهدرآنصورتمامیتوانیمباتکیهبرآنجنبشهایرهبریکنندهتمامیجنبشهای
دیگرقومیوطبقاتیودموکراتیکوسیاسیداخلایرانراتحتتاثیرقراردهیموبهاین
ترتیببودکهدرسال58و59بهعلتاینکهجنبشاجتماعیایرانراتحتسلطهفقاهتی
ارزیابیکردنددرنتیجهازآنجائیکهتمامیجنبشهایطبقاتیودموکراتیکایراندرآن
زمانتحتسلطهجنبشاجتماعیبودندوجنبشاجتماعیتحتسلطههژمونیفقاهتیبودو
اینبازارآنچنانگرمبودکهحتیرهبریجنبشمدرنچریکگرائیمذهبیهژمونیفقاهتی
حاکمرابهعنوانرهبرمبارزهضدامپریالیستایرانمطرحمیکردوآرمتشکیالتخود

راجهتکسبهویتاجتماعیدرکنارعکسرهبرفقاهتیقراردادهبود.
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بنابرایناسالفجریاننشرجهتاعتالیحرکتسازمانگرانهخوددرآنسالهاراهیجز
اینکهتکیهاستراتژیکسازمانگرایانهخودبرجنبشهایقومیبگذارند،نداشتندومعتقد
بودندکهتنهاازاینطریقمیتوانندبهاعتالیجنبشهایاجتماعیوطبقاتیودموکراتیک
و تئوریک تحلیلهای تمامی که بود دلیل همین به کنند. اقدام فقاهتی حاکمیت از مستقل
سازمانگرایانهدرآنسالهابراینپایهقرارگرفتهبود،اماازآنجائیکهدرسال88کهنشر
مستضعفینفرآینددیگرحرکتخودراازسرگرفتتمامیجنبشهایعامایرانچهجنبش
اجتماعی22خرداد،چهجنبشدانشجوئیایران،چهجنبشطبقاتیکارگرانایرانوچه
جنبشهایدموکراتیکایرانمثلجنبشزنانهمگیدارایکیفیتیکامالعکسجنبشهای
فوقدرسالهای58و59نیستند.جنبشاجتماعیمابرعکسسالهای58و59بهعنوان
قدرتبسیجویرانکنندهنظامفقاهتیحاکمنیستند،بلکهآنچناناینجنبشزیروروشدهبود
کههرروزکهاز22خرداد88میگذشتباشعارینویناینجنبشدرسرتاسرایرانوارد
عرصهمقابلهبانظاماتوکراتیکمطلقهفقاهتیحاکممیشودودرهمینراستاجنبشهای
دیگرطبقاتی،زنان،دانشجویانو...قابلطرحمیباشندکههمگیباشعارینوواردعرصه

کارزاربااینحاکمیتمیشوند.

اینجابودکهنشرمستضعفیندراینمرحلهازحرکت،دیگرنمیتوانستبرپایهاستراتژی
بود قومی« منطقهائیو از»تقویتسوبژکتیوجنبشهای سالهای57و58کهعبارت
پیشببرد،چراکهاتخاذچنیناستراتژیبهمعناینفیوتضعیفجنبشاجتماعیوطبقاتی
ودموکراتیکوسیاسیعامایرانبود.قطعادراینرابطهراهیبراینشرباقینمیماند
جزاینکهازطریقتقویتسوبژکتیوجنبشهایعامبهتقویتسوبژکتیوجنبشهایقومی
ایرانبپردازدواینهمانراهیاستکهنشرمستضعفیناز29خرداد88تااینتاریخ

دنبالمینماید.

جنبش های منطقه ائی و بین المللی:
وامادررابطهباجنبشهایمنطقهائیکهدرراسآنهاجنبشخلقفلسطینقرارداردباید
بهایننکتهکلیدیتوجهداشتهباشیمکهپیوندیکجنبشانقالبیبایکدولتوبایکجنبش
برخورد در انقالبی متفاوتمیباشد.چراکهیکجنبش دومضمون دارای دیگر انقالبی
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بایکجنبش انقالبی امایکجنبش نگاهمیکند، ابژکتیو اززاویهحمایتی بایکدولت
انقالبیدیگراززاویهحمایتیسوبژکتیوبرخوردمینماید.البتهدررابطهباپیوندسوبژکتیو
جنبشهایانقالبیمنطقهائیوبینالمللیبازهمانرابطهائیکهبینجنبشهایعاماجتماعی
ودموکراتیکوطبقاتیدرداخلکهباجنبشهایاقلیتقومیدارند،درعرصهمنطقهائی
وبینالمللینیزدارامیباشند.بهاینترتیبکهگاهباطرحسوبژکتیوجنبشهایمنطقهائی
یابینالمللیکهدرحالاعتالمیباشندمیتوانیمرکودوخمودجنبشهایطبقاتی،اجتماعی،
دموکراتیک،قومی،سیاسیو...داخلیرابشکنیم،گاهبالعکس،زمانیکهجنبشهایدرونی
دراشکالمختلفآندرداخلدرحالاعتالمیباشندباطرحسوبژکتیوآنمیتوانیمبه
اعتالیجنبشمنطقهائیوجنبشبینالمللیکمکنمائیمووضعیتاسالفنشردرسالهای
57و58ونشرمستضعفینسال88بازبرپایهاینمنحنیشکلگرفتهاستبهاینترتیب
کهدرسالهای57و58بهدلیلاینکهباپیروزیانقالبفقاهتی22بهمنوغلبهارتجاع
فقاهتیبرارتجاعسلطنتیتقریبابهخاطرتثبیتهژمونیفقاهتیبرتمامیشاخههایجنبش،
بهجزجنبشسیاسیماتقریباتمامیشاخههایدیگرجنبشدولتیشدهبودندودرخدمت
حاکمیتفقاهتیدرآمدهبودندویاحداکثرموضعبیتفاوتیگرفتهبودندولذاازآنجائیکه
جنبشهایخلقیوطبقاتیجهانیچهدرعرصهمنطقهائیوچهدرعرصهبینالمللیهمگی
درحالاعتالبودند،لذادراینرابطهطرحسوبژکتیواینجنبشهاباعثتقویتسوبژکتیو
آنجائیکه از 88 سال در اما میشد؛ آن مختلف شاخههای در داخلی جنبشهای انقالبی
جنبشهایداخلیازنظروضعیتاعتالئیدرفرآیندیبرترازدیگرجنبشهایمنطقهائی
حتیجنبشخلقفلسطینقرارداشتند،لذادراینرابطهدیگرفضائیبرایطرحجنبشهای

منطقهائیوبینالمللیدرطولیکسالگذشتهباقینماند.

البتهطرحاینموضوعنبایدحملبرتحقیرجنبشهایمنطقهائییابینالمللیبکنیم-فقط
بیانتئوریکموضوعاست-ممکناستبازبرپایهرکودجنبشهایداخلیشرایطآنچنان
شودکهشرایطاعتالئیجنبشهایجهانیبهمرحلهبرترازجنبشداخلیایرانبرسددر
آنشرایطقطعانشرمستضعفینوظیفهخودمیدانددوبارهبهطرحجنبشهایمنطقهائیو

بینالمللیجهتنجاتجنبشهایداخلیازرکودبپردازد.
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استراتژی خندقی و استراتژی جبهه ائی:
واماآنچهمیبایستدررابطهبااستراتژیخندقیواستراتژیجبههائیمطرحکردعبارت

ازاینکه:

این به میباشد، متفاوت کامال استراتژی دو این کهموضوع باشیم داشته توجه باید اوال
ترتیبکه»موضوعاستراتژیخندقیسوبژهیاعقیدهویاتئوریعامواندیشه«میباشد،
درصورتیکهموضوعجبههائیعبارتاستاز»ابژهوعملوپراکسیساجتماعی«؛
بنابراینهرگزایندواستراتژینبایددریکراستادرترازویمقایسهقرارداد؛بهعبارت
دیگرازنظرنشرمستضعفینبههمانمیزانکهبایددرعرصهسوبژهواندیشهوعقیدهو
تئوریعامبراستراتژیخندقیتکیهکرد،بههمانمیزاندربسترحرکتورفتنمیتوانیم
براستراتژیجبههائیتکیهکنیمدراینرابطهاستکهآنچنانکهازنظرنشرمستضعفین
تکیهجبههائیدرعرصهاندیشهوسوبژهوتئوریعاممرگاندیشهمیباشد،درعرصه
ابژهوحرکتورفتنتکیهبراستراتژیخندقیبهمعنایسکتاریسمومرگحرکتمیباشد؛
استراتژی برطبل پیوسته اندیشه و تئوری آنچنانکهدرعرصه بنابرایننشرمستضعفین
خندقیکوبیدهاستدرعرصهحرکتورفتنپیوستهمعتقدبهاستراتژیجبههائیبرپایه

حفظهویتوتحلیلمشخصازشرایطمشخصمیباشد.

استراتژی »موضوع و باشد اندیشه« خندقی استراتژی »موضوع که صورتی در ثانیا
جبههائیحرکت«باشددرآنصورتنهتنهااستراتژیخندقیبرپایهوحدتتئوریکو
وحدتاستراتژیووحدتتشکیالتحزبی)پلورالیسمدردرونووحدتدربرون(عامل
سکتاریسموانزوایازتودههانمیشودبلکهبالعکس،خودایناستراتژیخندقیباعثتقویت

استراتژیجبههائینیزمیگردد.

سوسیالیسم یا دموکراسی؟
وامادررابطهباطرحسوسیالیسمدراینشرایطتوسطنشرمستضعفینبایدبگوئیمکه:

اوالطرحسوسیالیسمهمراهبادموکراسیکارینیستکهنشرمستضعفینازسالگذشته
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برآنتکیهکردهباشد،بلکهبالعکسآنچهاسالفاینجریاننیزدرآنرابطهازهمانآغاز
تکوینبهآناعتقادداشتنداینحقیقتبودهکه»کالجوهرتمامیاندیشهشریعتی-کهبه
عنوانمعلماعتقادینشرمیباشد-فقطوفقطمبارزهطبقاتی،سوسیالیسمطبقاتی،سوسیالیسم
ساختاری،سوسیالیسمعلمیمیباشدواگرمااینستونخیمهاندیشهشریعتیرابرداریم7،
دیگرچیزیازاندیشهشریعتی-جزیکمشتحرفهایپراکندهسرگرمکنندهصوفیانه-
باقینخواهدماند،آنچهبهاندیشهشریعتیحیاتوعزتوبالندگیودینامیسممیبخشدفقط

وفقطهمیناندیشهمبارزهطبقاتیوسوسیالیسمورادیکالیسمشریعتیمیباشد.«

ثانیااینیکنظریهانحرافیاستکهما،جوهرسوسیالیسمنشرمستضعفینرادربرابر
بازرگان از ایران مذهبی لیبرالیستهای آنچنانکه و بدهیم قرار نشر دموکراتیک جوهر
دسپاتیزمسیاسیو با اندیشهسوسیالیسمهمراه به باید یا بگوئیم تبلیغمیکنند، تاسروش
اجتماعیمعتقدگردیمیابهاندیشهلیبرالیسمدرتمامیشاخههایآناعمازسیاسی،اقتصادی،
معرفتی،اخالقیواجتماعیمعتقدگردیمراهسومیوجودندارند.آنچهدراینرابطهبایددر
پاسخاینپاچهخوارانآستانهسرمایهداریولیبرالیسممطرحکنیماینکهبرحسبنوعبینش
مانسبتبهسوسیالیسم،برداشتماازدموکراسیهمعوضمیشودکهدراینرابطهاگر
بخواهیمدستبهتقسیمبندیبزنیمبایدبگوئیمکهسهنوعسوسیالیسمداریمکهعبارتنداز:

1-سوسیالیسمعامیانه

2-سوسیالیسمدولتی

3-سوسیالیسمعلمی

کهبرحسباینسهنوعسوسیالیسماگرمااززاویهسوسیالیسمبهآزادیودموکراسینگاه
کنیمسهنوعدموکراسیوآزادیمطرحمیشود:

یک،نوعآزادیبورژوازییالیبرالیسممیباشد.

دوم،آزادیعوامفریبانهاهدائیدولتیمیباشد.

سوم،دموکراسیبهمعنایواقعیکلمهکهعبارتاستاز»حاکمیتدموها«.

7. آنچنانکه نئولیرالیست های مذهبی مدعی هوادار شریعتی می خواهند این ستون خیمه را از خیمه گاه شریعتی 
بیرون بکشند.
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کهاینآخریهرگزتحققپیدانمیکندمگرباتحققسوسیالیسمعلمی،بنابرایناگرسوسیالیسم
دولتیبخواهدسخنازآزادیبگویدقطعاآزادیموردنظرآنهمانآزادیبورژوازیاست
کهبورژوازیدرعرصهلیبرالیسمسیاسی،لیبرالیسممعرفتی،لیبرالیسماخالقیجهتقوام

لیبرالیسماقتصادیکههمانسرمایهداریاستتعریفمیکند.

همچنیناگرسوسیالیسمعامیانهاخالقیوتخیلیبخواهدازآزادیصحبتبکند،آزادیمورد
نظراوچیزیجزیکسلسلهاعطاهایاهدائیازباالنخواهدبود.»تنهاسوسیالیسمعلمی
استکهاگرازآزادیصحبتبکند،آزادیموردنظراودموکراسیواقعیخواهدبود«،
چراکهدرآنشرایطدیگرآزادیجزءحقوقجامعهنمیباشد،کدامجامعه،آنجامعهکه

سوسیالیسمعلمیباحیاتخودبهآنتحققبخشیدهاست.

دراینچنینآزادیچهدرعرصهآزادیبیانباشد،چهآزادیقلمباشد،چهآزادیاحزاب
وتشکالتصنفیواجتماعیوسیاسیباشدو...همهوهمهخودبهجایاینکهنفیکننده
سوسیالیسمعلمیباشد،تبیینکنندهسوسیالیسمعلمیمیشودکهبدونآن،سوسیالیسمعلمی
هرگزامکانحرکتوحیاتنخواهدداشت،طبیعیاستکهباچنینبرداشتیازسوسیالیسم
دیگرسوسیالیسمودموکراسیدوترممخالفهمنیستندکهباوجودیکی-آنچنانکهموالنا
درقصهبادوموریانهسلیماندردفترسومنقلمیکند-دیگریفراربکند،بلکهبالعکساین
دوترمالزموملزومیکدیگرمیشوندوبهجایاینکهآزادیگرفتاربازارعکاظهدارالندوه

قریشبورژوازیگرددحیاتواقعیوجایگاهاصلیخودراپیداخواهدکرد.





استراتژی جنبش
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الف - جامعه مدنی نیرومند شرط الزم امروز ایران برای توازن قوا با 
باالئی های قدرت:

اولینسوالیکهدررابطهباتعییناستراتژیجنبشسیاسیایراندرطولبیشازصدسال
گذشته)اززمانیکهباتکوینجنبشاجتماعیتنباکوبرعلیهکمپانیرژیمبارزهرهائیبخش
مردمایرانصورتکالسیکومدرنپیداکرد(مطرحمیشوداینکه،حرکتتحولخواهانه

جامعهایرانازکدامینمسیربایدعبورکندوازکدامینمسیربهنتیجهمیرسد؟

میباشد ایران مردم تحولخواهانه جنبش استراتژی کننده تعیین عامل اینسوال به پاسخ
همچنینپاسخبهاینسوالوظیفهتاریخیجنبشسیاسیایراندرتندپیچبحراناستراتژی
امروزجامعهایرانمیباشدچراکهدرطولبیشازصدسالگذشتهعمرجنبشتحولخواهانه
مردمایران)جریانهایمختلفجنبشسیاسیایرانکهدرکانتکسسهمؤلفهمذهبیوغیر
مذهبیوملی،هویتملیومنطقهائیپیداکردهاند(مسئولیتهدایتگریجنبشتحولخواهانه
مردمایرانرابهعهدهداشتهاند.البتهپاسخهائیکهجریانهایجنبشسیاسیایراندرطول
بیشازصدسالگذشتهبهاینسوالدادهاندبرحسبشرایطمختلفتاریخیجامعهایران
متفاوتبودهاستکهدراینجابرایفهمجایگاهاینموضوعاستراتژیسازبهطرحآنها

میپردازیم.
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1 - پاسخ اول:
توسط که نوزدهم قرن دوم نیمه فرهنگی نهضت استراتژی به برمیگردد فوق سوال به
روشنفکرانسکوالرمطرحشد.طرفدارانایناستراتژیمعتقدبودندکهمشکلانحطاطزدگی
جامعهایران،سنتزدگیاینجامعهاست؛لذاتازمانیکهمانتوانیمزنجیراینسنتهای
حرکت انتظار برداریم، ایران مردم باورهای پای از را اجتماعی و مذهبی و تاریخی
تحولخواهانهضدانحطاطگرابرایجامعهایرانداشتنیکامرسادهلوحانهخواهدبود؛
بنابرایندراینرابطهبودکهطرفداراناستراتژینهضتفرهنگیراهمقابلهبااینسنتهای
تاریخیومذهبیواجتماعیمردمایرانرادرنسخهایجادتحولفرهنگیتبیینکردندودر
اینرابطهبودکهباتاسیازنهضتفرهنگیمولودانقالبکبیرفرانسهدرمغربزمین
توسطسیلتالیفوترجمهآثارسیاسیواجتماعیمولودآنانقالب،کوشیدندبهاینمهم

دستپیداکنند.

نهضت طلیعهدار که جریان این آنجائیکه از آنها، حرکت آسیبشناسی با رابطه در
روشنفکریتاریخایرانبودند،دردرادرستتشخیصدادهبودندامانسخهودرمانیکه
نهال آن نتیجه در داشت، کپیبرداری و وارداتی جنبه بودند کرده تجویز درد این برای
و تاریخ خاک در نتوانست فرانسه کبیر انقالب دستاوردهای از متاثر استراتژی آن یا
فرهنگومذهبوسنتجامعهایرانبهباربنشیند.البتهبسترنظریوسوبژکتیونهضت
مشروطهخواهیمردمایرانمولودسزارینشدهایناستراتژیونهضتبود؛ودیدگاهجالل
آلاحمددیروزتادیدگاهامروزسیدحسیننصرچهرهتفریطیوعکسالعملیهماننهضت
ضدسنتگرایفرهنگینیمهدومقرننوزدهمایرانمیباشدکهدراندیشهجاللتاحسین

نصربهصورتگرایشبهسنتدرآمدهاست.

2 - پاسخ دوم:
بهسوالفوقبرمیگرددبهاستراتژیابزاریکهبهموازاتاستراتژیفرهنگیازنیمه
دومقرننوزدهمتوسطسیدجمالدرجهانمسلمانانازجملهایراندنبالمیشد.مطابقاین
استراتژیسیدجمالعلتانحطاطتمامجوامعمسلمینبهصورتیککاسهیکسانمیدانست
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لذاپیوستهشعارش»اینالعساکر تبیینمیکرد وآنهمدرضعفقدرتنظامیوسیاسی
الجرارواینالسالطینالجبار«ومعتقدبودکهباارتشجراروهمینسالطینجبارحاکم
برجوامعمسلمینمامیتوانیمبهانحطاطزدائیازجوامعمسلمین،منجملهجامعهایران

دستپیداکنیم.

اتحادبین ایجاد ابزاریبودکهسیدجمالمیکوشیدتوسط ایناستراتژی لذادرچارچوب
اینمهمدست به ابزاریمغربزمین سالطینجبارجوامعمسلمینودستیابیبهقدرت
نهادهایقدرتازدربارهایجوامعمسلمین پیداکندودرهمینرابطهبودکهسیدجمال
تاروحانیتومرجعیتبهکمکگرفت.دیدگاهمیرزاتقیخانامیرکبیروعباسمیرزای
قاجار)امضاءکنندهمعاهدهترکمانچای(همهمیندیدگاهابزاریبودالبتهدرتبیینایندیدگاه
ابزاریبینسیدجمالومیرزاتقیخانامیرکبیروعباسمیرزاوغیرهاختالفیوجودداشت
چراکهاگرچههمهاینهاعلتانحطاطجامعهایرانرادرعقبماندگیازمدرنیتهوتوسعه
تکنولوژیتبیینمیکردند،راهنجاتازاینعقبماندگیوانحطاطازنظرآنهامتفاوت
بود،امیرکبیرازطریقعلمسیانس)وامگرفتهازمغربزمین(میخواستتوسطدارالفنون

بهنجاتجامعهایرانازانحطاطدستپیداکند.

عباسمیرزاتوسطایجادارتشکالسیکهمراهباوارداتاسلحهازمغربزمیندرراستای
دستیابیبهایناستراتژیتالشمیکردوسیدجمالمیخواستازطریقوحدتبیننهادهای
قدرتسیاسیومذهبیبسترعملیکردناستراتژیخودرافراهمسازد.بههرحالاز
آنجائیکهدرآسیبشناسیاستراتژیابزاریدرنهایتایناستراتژیمیخواستسورنارا
ازدهانگشادشبهصدادرآورد،سرنوشتایناستراتژیهمگرفتارسرنوشتاستراتژی
جامعه انحطاط ریشه چراکه شد نوزدهم قرن دوم نیمه سنتگرای ضد فرهنگی نهضت
ایرانآنچنانکهنهضتفرهنگیبهدرستیتشخیصدادهبود،سنتزدگیمذهبیوتاریخی
واجتماعیبودکهبهقولماهاتیرامحمداینسنتتاریخیومذهبیواجتماعیدرایران
مانندبتونآرمهشدهاست؛لذاطبیعیاستکهتازمانیکهزنجیرسنتمذهبیوتاریخی
واجتماعیازپایاندیشهمردمایرانبازنکنیم،توسطدارالفنونوعلمکالسیکوارتش
کالسیکعساکرجراروسالطینجباردرجامعهایران»باریبارنمیشودوشتریبه
منزلنمیرسد«بههمیندلیلاستراتژیابزاری)درسهشکلسیدجمالیوامیرکبیریو
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عباسمیرزائیآن(درجامعهوتاریخایرانگرفتارشکستوبنبستصددرصدشد
کهالبتهدیدگاهسیدحسنتقیزادهومیرزاملکمخانوفتحعلیآخوندزادهوغیرهچهرههای
افراطیهمیناستراتژیابزاریمیباشدکهدراندیشهتقیزادهوملکمخانبهصورتتقلید

ازمغربزمیندرآمد.

3 - پاسخ سوم:
مربوطبهجنبشهایمنطقهائیدههآخرقرنسیزدهمجامعهایرانمیباشدکهمعتقدبودند
عاملانحطاطجامعهایراننظامهایخودکامهوتوتالیترمرکزیایرانمیباشدکهتوسط
ایلهایاآلهایاقدرتهایخارجیبرُگردهمردمایرانسوارشدهاندودرراهدستیابیبه
خودکامگیخودمردمایرانرابهبردگیوبندگیکشاندهاند؛لذاازنگاهاینهاتازمانیکه
مانتوانیمچتراستبدادحکومتمرکزیایرانراپارهبکنیمامکاننجاتجامعهایراناز
انحطاطوجودندارد.البتهمکانیزمیکهاینهاجهتپارهکردنچتراستبدادقدرتمرکزی
در بود منطقهای جنبشهای هژمونی تحت مناطق استقالل همان میکردند مطرح ایران
اینرابطهبودکههمزماندردههآخرقرنسیزدهمهجریودرعرصهجنگبینالملل
در خیابانی محمد شیخ تا گرفته گیالن در خان کوچک از ایران مختلف مناطق در اول
آذربایجانوکلنلپسیاندرخراسانوبههمینترتیبدرکردستانوخوزستانجنبشهای
قومیمنطقهایجهتپارهکردنچترحاکمیتمرکزیبهپاخواستندکهبهعلتاینکهاین
استراتژیجنبشهایمنطقهایخارجازدستیابیبهایراندموکراتیکونجاتکلایراناز
چتراستعمارواستبدادواستحمارواستثمارمیخواستندبهنجاتجامعهمنطقهائیخودشان

دستپیداکنند،بهبنبستوشکسترسیدند.

هرچندازبعدازشهریور20وجنگدومبینالمللایناستراتژیدرکردستانوآذربایجان
و کردستان مناطق در 57 انقالب از بعد و شد دنبال پیشهوری و محمد قاضی توسط
خوزستانوبلوچستانایناستراتژیدرچهرهدیگرشجریانپیداکرد،امادررابطهبا
آسیبشناسیایناستراتژیازآنجائیکهدرتحلیلنهائیهرگونهجنبشقومیومنطقهائی
کهدرایراندرچارچوبمبارزهدموکراتیکوعدالتخواهانهکلایرانبخواهدبهصورت
دنبالبکنندصددرصدگرفتارفرایند مکانیکیمبارزهرهائیبخشوحقطلبانهخودرا
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تجزیهطلبانهمیشوند)هرچندهژمونیاینجنبشهاطرفدارتجزیهطلبیهمنباشند(مضافا
اینکهازآنجائیکهبهموازاتتکوینحرکتتجزیهطلبانهاینجنبشها)باتوجهبهشرایط
ژئوپولیتیکیوژئواستراتژیکیوژئواکونومیکیایراندرعرصهمنطقهخاورمیانه(این
موقعیتاستراتژیکایراندرمنطقهباعثشدهاستتابهموازاتاعتالیاینجنبشهای
منطقهائیشرایطجهتمداخلهقدرتهایخارجیفراهمگرددآنچنانکهدرسهمرحلهاواخر
دههقرنسیزدههجریوبعدازشهریور20وبعدازشکستانقالبضداستبدادیدر
سالهای58و59دیدیمکهچگونهبهموازاتاعتالیاینجنبشهایمنطقهائیدرایران
بسترجهتدخالتهاونفوذوانحرافاینقدرتهایبینالمللیفراهمگردیدبطوریکهدخالت
تمامی قلعوقمعوشکست بودکهعامل انگلیسدرچارچوبکودتای1299رضاخان
جنبشهایمنطقهایدههآخرقرنسیزدهمهجریدرایرانشد،چراکهامپریالیسمجهانی
بهسرکردگیامپریالیسمانگلیسازبعدازجنگبینالمللاولوتکوینانقالباکتبر1917 
روسیهاحساسکردکهسمتوسوینهائیاینجریانهایمنطقهائیدرجهتتقویتقدرت

تازهنفساتحادجماهیرشورویمیباشد.

تا که انگلیس امپریالیسم بهسرکردگی جهانی امپریالیسم همان که بود رابطه این در لذا
حرکتهای بر عثمانی امپراطوری تضعیف و تجزیه جهت اول بینالملل جنگ از قبل
منطقهائیوملیتکیهمیکردندازبعدازجنگجهانیاولکهباعثشکستوفروپاشی
امپراطوریعثمانینیزشد،جهتمقابلهکردنباقدرتتازهنفسشورویسیاستتقویت
دولتهایمرکزیهمراهباسرکوبجنبشهایاستقاللطلبانهمنطقهائیرادردستورکار
خودقراردادندودرهمینرابطهبودکهکودتاهایآتاتورکدرترکیهورضاخاندرایران
وغیرهتوسطامپریالیسمجهانیبهسرکردگیامپریالیسمانگلیسدرچارچوبتقویتهمین
قدرتهایمرکزیشکلگرفتوالبتهازبعدازشهریور20یعنیازبعدازجنگبینالملل
دومهمکهدوبارهاینجنبشهایمنطقهائیدرجایجایایرانتکوینواعتالپیداکردند،
سمت آمریکا نفس تازه امپریالیسم و انگلیس کار کهنه امپریالیسم دیدگاه از آنجائیکه از
اتحادجماهیر و بلوکشرق نفع به ایران منطقهای استقاللطلبانه اینجنبشهای وسوی
امپریالیسم یعنی دوم بینالملل فاتحجنگ امپریالیسم دو اینرابطه در لذا بودند، شوروی
آمریکاوامپریالیسمانگلیسمتحداکوشیدندتادرکانتکسحمایتوتقویترژیمکودتائیو
توتالیترپهلویدومبهسرکوباینجنبشهایمنطقهایبپردازندتاآنجاکهباالخرهتمامی
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اینجنبشهایمنطقهائیسرکوبشدندودرسالهای58و59)بهعلتشکستانقالب
ضداستبدادی57وتکوینرژیمتوتالیترمطلقهفقاهتی(کهبرایبارسوماینجنبشهای
گنبدو ترکمن آذربایجانوحتی و بلوچستانوخوزستان تا ازکردستان ایران منطقهای
هرمزگانوغیرهتکوینپیداکردن)ازآنجائیکهبرعکسدومرحلهقبلدرسالهای58 
و59جنبشآلترناتیویجریانهایسیاسیایراندرسهمؤلفهمذهبیوغیرمذهبیوملی
اینکهاین فراگیرشدهبودند(بهموازاتاعتالیطوفانیاینجنبشهایمنطقهایبهجای
جنبشهادرراستایتقویتآنجریانهایجنبشسیاسیایرانقرارگیرند،آنچنانبهیک
بارهاینجنبشهایمنطقهایدرزیرچترسرکوبنظامیرژیمتوتالیترمطلقهفقاهتیدر
عرصهمنطقهخودرشدکردندکهباعثشدتاکفهترازوحرکتیازجنبشهایسراسری

ایرانبهسمتجنبشهایمنطقهایگرایشپیداکنند.

حرکت منطقهای جنبشهای سمت به ایران اجتماعی جنبشهای هژمونی سیر نتیجه در
کردندکههمینامربسترسازشکستجنبشهایمنطقهائیاعمازخلقکردوخلقترکمن
وخلقبلوچوخلقعربوغیرهدرسالهای58و59گردید،درصورتیکهاگراین
روندسمتوسوئیعکساینپیدامیکردیعنیجنبشهایمنطقهائیآذریوکردوبلوچو
عربوترکمنوغیرهدرراستایتقویتمبارزهدموکراتیکسراسریایراندرمیآمدند،
نهتنهارژیممطلقهفقاهتیقدرتسرکوبآنهاراپیدانمیکردبلکهمهمترازآنخودعامل
موفقیتجنبشسراسریدموکراتیکایراننیزمیگردیدکهالبتهچپرویجریانهایجنبش
چریکیکهازبعدازانقالب57بازتولیدکردهبودندوهژمونیاینجنبشهایمنطقهائیرا

دردستگرفتهبودنددراینرابطهنقشتعیینکنندهایداشت.

4 – پاسخ چهارم:
پاسخچهارمبهسوال»حرکتتحولخواهانهجامعهایرانازکدامینمسیربایدعبوربکند؟
وازکدامینمسیربهنتیجهمیرسد؟«ازبعدازشهریور20یعنیازبعدازجنگبینالملل
دوموبعدازتبعیدرضاخانبهدستورانگلیسیهاتوسطدکترمحمدمصدقمطرحشد.به
اینترتیبکهمصدقبرعکسجنبشهایمنطقهائیوبرعکسدیدگاهحزبتودهکهدرآن
زمانراهرهائیمردمایرانرادر»دنبالهرویازبلوکشرقوشوروی«تبیینمیکردند،
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معتقدبودکهاستراتژیرهائیبخشمردمایراندرگرو»نهضتمقاومتملیمردمایران«
میباشدلذادراینرابطهبودکهمصدقکوشیدباتکیهبرایناستراتژیتوسطشعار»ملی
کردنصنعتنفتایران«مسیرمبارزهرهائیبخشملتایرانرااز»فرایندضداستعماری
یاضدامپریالیستی«شروعبکندکهبهعلتشرایطخودویژهجهانبعدازجنگبینالمللدوم
ایناستراتژیمصدقعالوهبراینکهدرداخلایرانموجببسیجهمگانیگردید)آنچنانکه
حتیدربارپهلویوحوزههایفقاهتیوارتجاعمذهبیبهناچارجهتدورنماندنازقافله
وحفظموقعیتاجتماعیوسیاسیخودمجبورشدنهمرنگجماعتبشوندوازشعار
»ملیکردنصنعتنفتایران«مصدقحمایتکنند(درکشورهایپیرامونیازآنجائیکه
ازبعدازجنگبینالمللدومبهخودآگاهیسیاسیتاریخیدستپیداکردهبودند،باتاسیاز
حرکتمصدقمبارزهرهائیبخشملیخودراازفرایندضداستعماریوضدامپریالیستی

آغازکردند.

ضد مبارزه دار پرچم عنوان به مصدق محمد دکتر تا گردید باعث امر این نتیجه در
بشود دوم بینالملل ازجنگ بعد فرایند در پیرامونی استعماریورهائیبخشکشورهای
ایران«مصدقبودکهشعارهایملیکردن وازبعدازشعار»ملیکردنصنعتنفت
پایگاههایاقتصادیکشورهایامپریالیستیکهدرراسآنهاامپریالیسمانگلیسقرارداشت
درچارچوبمبارزهرهائیبخشخلقهایکشورهایپیرامونیمطرحگردید؛بنابراینشعار
»ملیکردنصنعتنفتایراندکترمحمدمصدق«یکشعاراقتصادییااکونومیکنبود
بلکهبالعکسشروعیکمبارزهرهائیبخشخلقهایکشورهایپیرامونیدرفرایندضد

استعماریوضدامپریالیستیبود.

چارچوب در رهائیبخش مبارزه این در محمدمصدق دکتر تاریخی پیروزی و موفقیت
استراتژینهضتمقاومتملیمردمایرانمرهونعواملذیلبود:

الف–شرایطتاریخیکشورهایپیرامونیازبعدازجنگبینالمللدومدرعرصهاعتالی
مبارزهرهائیبخشوضداستعماریوضدامپریالیستیخلقهایاینکشورهاکهمصدق
»مبارزه این رهبری توانست ایران« نفت صنعت کردن »ملی دورانساز شعار توسط
رهائیبخش«کشورهایپیرامونیرادرکفبگیرد،چراکهازآنجائیکهدوجنگبینالملل
اولودوم،دوجنگامپریالیستیبودندکهبینقدرتهایسرمایهداریجهانیوامپریالیستی
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جهتتقسیمبازارهایبینالمللیصورتگرفتاینامرباعثگردیدتاخلقهایاستعمارزده
و تاریخی خودآگاهی به پیرامونی کشورهای استحمارزده و استبدادزده و استثمارزده و
اجتماعیوسیاسیدستپیداکنند؛کهاینخودآگاهیتاریخیواجتماعیوسیاسیخلقهای
کشورهایپیرامونیبسترسازاعتالیمبارزهرهائیبخشآنهادرفرایندضدامپریالیستی

وضداستعماریگردید.

تاآنجاکهدریکزمانشعلهمبارزهضداستعماریوضدامپریالستیخلقهاازآمریکای
مرکزیگرفتهتاکلآفریقاوآسیاوباالخرهتاانتهایآسیایجنوبشرقیشعلهورگردیدو
برایاولینباردرتاریخمبارزاترهائیبخشخلقها،تمامیخلقهایکشورهایپیرامونی
بینالمللیضد واحد دریکجبهه نانوشته منشور درچارچوبیک و درعرصهعملی
استعماریوضدامپریالیستیقرارگرفتندکهنهضتمقاومتملیمردمایرانتحترهبری
بینالمللی مبارزهرهائیبخش این پیشکسوت داروپرچمدارو دکترمحمدمصدقطلیعه

گردید.

بههمیندلیلبودکهدکترمحمدمصدقوقتیدرسفربهآمریکادریافتکهامپریالیسمتازه
نفسآمریکاحاضرنیستازشعار»ملیکردنصنعتنفتایران«دربرابرامپریالیسم
انگلیسازاوحمایتنماید،درمسیربازگشتازآمریکابهایرانبهمصررفتوبااینسفر
خودبهمصردرآنتندپیچتاریخیمبارزهخودباامپریالیسمجهانیبهسرکردگیامپریالیسم
انگلیس،مصدقکوشیدتوسطحمایتازمبارزهضداستعماریوضدامپریالیستیوضد
صهیونیستیناصرتحتشعار»ملیکردنکانالسوئز«بهتقویتجبههبینالمللیخودجهت
مبارزهرهائیبخش»ملیکردنصنعتنفتایران«بپردازدوبههمیندلیلاستقبالمردم
مصرازمصدقدربدوورود،استقبالازیکقهرمانملیبودچراکهمردممصردراین
مبارزهرهائیبخشدکترمحمدمصدقراپرچمداروپیشروخودمیشناختندوبهاینترتیب
بودکهباگشودهشدنجبههدوممبارزهرهائیبخشوضداستعماریوضدامپریالیستی
خلقهادرمصربزرگترینوقدرتمندترینکشورعربیوآفریقائی،مصدقتوانستجهت
پیروزیشعار»ملیکردنصنعتنفتایران«برعلیهامپریالیسمانگلیسبسترسازیکند.

نفت ازچنگالشرکت ایران« نفت استراتژیک»ملیکردنصنعت پتانسیلشعار ب–
ایران–انگلیسآنچنانقویبودکهاینشعاربسترسازحمایتفراگیرمردمایرانازحرکت
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مصدقشد،بطوریکهبهضرسقاطعمیتوانگفتکهفراگیریحمایتمردمازمصدقو
نهضتمقاومتملیازمشروطیتهمبیشتربودودرظللاینحمایتفراگیرمردمبودکه
مصدقتوانستقانونملیشدنصنعتنفتایرانرادرمجلسشورایملیومجلسسنا
بهتصویببرساند.آنچنانکهدرروز26اسفندوقتیبعدازتصویباینقانوندرمجلسین
جهتاعتراضآقایمکگیبهایرانآمدومستقیمبهشاهگفت:»جلوی این قانون ملی شدن 
نفت را بگیر«شاهدرپاسخبهاوگفت»ناسیونالیسم ایران به قدری قوی است که اگر من 

مقابل آن مقاومتی بکنم سیل و طوفان من را هم خواهد برد.«

بروجردی، رهبری تحت فقاهتی حوزههای و مذهبی ارتجاع که بود دلیل همین به باز
سیدمحمدتقیخوانساری،صدر،کوهکمرهای،فیض،کاشانیوغیرهیابهحمایتازاین
شعارپرداختندویااینکهسکوتکردندکهمعنایهردوتائیداجباریهژمونیدکترمحمد
مصدقدراینمبارزهرهائیبخشیبود،همانارتجاعمذهبیکهازبعدازکودتای28مرداد
تقاضای بود ایراننرسیده به نیکسون قیامکردندکههنوز برعلیهمصدق توفنده آنچنان
مالقاتباکاشانیوغیرهدادوتبریکهایزیرمیزیورومیزیبینآنهاردوبدلمیشد
تاآنجاکهخمینیدرجریانردالیحهقصاصتوسطجبههملیدرسال59عالوهبرمرتد

اعالمکردنجبههملی،خطاببهمردمایرانگفت»اینمردک)مصدق(کافر«.

ضد و استعماری ضد مبارزه کوشید خود حرکت دوم فرایند در مصدق چند هر – ج
وضد درباری وضد استبدادی وضد دموکراتیک مبارزه کانال از را خود امپریالیسم
بهمبارزه بودکه این انجامبرساند،ولیبیشکرمزموفقیتمصدق به ارتجاعمذهبی
رهائیبخشمردمایرانبهصورت»فرایندی«نگاهمیکردنه»یککاسه«ولذادراین
رابطهبودکهمصدقدرفراینداولحرکتخودبرایاینکهجبههخلقرادچارتفرقهو
پراکندگینکندمعتقدبودکهمبارزهضداستبدادیوضددرباریوضدارتجاعمذهبیباید
ازکانالمبارزهضداستعماریوضدامپریالیستیبهانجامبرسدودراینعرصهمصدق
تاآنجاپیشرفتکهبااینکهمیدانستدر»پروسهملیشدننفتایران«امپریالیسمآمریکا
باملیشدننفتایرانمخالفاست)چراکهخودشرادراینرابطهذینفعمیدانست(اما
باهمهایناحوالجهتموفقیتاستراتژیخودتمامجانبهتالشمیکردتابیندوامپریالیسم
جهانیانگلیسوآمریکابرسرصنعتنفتایرانشکافایجادکندکههرچنددرفراینداول
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مصدقتوانستتوسطاینشکافپیروزیوموفقیتشعارخودرادردادگاهبینالمللیالهه
بهنمایشبگذارد،امادرفراینددوممبارزهخودیعنیفرایندضداستبدادیبهعلتوحدت
چهارگانهانگلیس،آمریکا،درباروارتجاعمذهبیشکستخورددرنتیجهکودتای28مرداد

امپریالیسم–استبداد–ارتجاعمذهبیبرعلیهمصدقبهپیروزیرسید.

د–تالشمصدقجهتپیونداستراتژیخودباباورهایتاریخیمردمایرانتاآنجابودکه
درجریانملیشدننفتایرانکارگرهایصنعتنفتآبادانبهجایآخوندهادرمساجد

حاضرمیشدندوبرایمردم»روضهملیشدنصنعتنفت«میخواندند.

ه–آرایشهیرارشیتضادهایضدامپریالیستیوضداستبدادیوضداستثماریوضد
استحماریدرفرایندهایمختلفحرکتمصدقآنچنانشکلیافتهبودکه)درهرکداماز
آنچنانکه نشدند. قربانی تضادها این از هیچکدام مصدق( رهائیبخش مبارزه فرایندهای
مصدق)کهمانندشریعتیمعتقدبهدموکراسیسوسیالیستیبودنهسوسیالدموکراسیمغرب
زمین(درعینانجاممبارزهضداستعماریوضداستبدادیوضداستحماریخودآنچنان
توجهبهمبارزهضداستثماریداشتوبهعنوانیکاصلبهآنتکیهمیکردکهدراین
اقداماتینظیر»پرداخت%30ازحقمالکانهمالکان«بهمردموراه رابطهمیتوانبه
اندازی»نظامتامیناجتماعیبرایکارگرانایران«وغیرهاشارهکردوصدالبتهایندر
شرایطیبودکهمصدقدرراهبرگرداندن»حقحاکمیتمردمایران«همزماندرسهجبهه

امپریالیسمواستبدادوارتجاعمذهبیدرحالجنگونبردومبارزهبیامانبود.

بنابراینمصدقبهموازاتاینکهدرحالبرگرداندن»حقحاکمیتملیمردمایران«در
چارچوبیکمبارزهرهائیبخشضداستعماریوضدامپریالیستیباامپریالیسمجهانی
بهسرکردگیامپریالیسمانگلیسبود،درهمانزماندرراهآزادکردناقتصادایراناز
وابستگیبهنفتتالشمیکردبطوریکهاودرمدت28ماهحکومتملیخودباروش
»اقتصادبدوننفت«توانستاقتصادمتوازنیشکلدهدکهحتیدراینمدتصادراتایران
برایاولینباروآخرینباربروارداتشفزونیپیداکرد،زیرامصدقبهدرستیدریافته
بودکهدالرنفتیوقتیوارداقتصادایرانبشودتوسطبانکمرکزیمابهازاءریالیپیدا
میکنددرنتیجهباتزریقایننقدینگیبهاقتصادایرانباعثمیگرددتاایندالرهاینفتی

نقشمضاعفیدرتورمایرانبازیبکند.



75استراتژی جنبش و جامعه مدنی در ایران

براینمونهدرسال84یعنیابتدایدولتنهمرژیممطلقهفقاهتییکقرصناندرایران
قیمتش30تومانبودولیدرسال92یعنیپایاندولتدهماحمدینژاد)کهاوتوانستهبود
درعرض8سالعمردولتخودبیشاز700میلیارددالرنفتیبهاقتصادایرانتزریق
ریالیبکند(همانقرصنان30تومانیاولدولتاحمدینژادبه130تومانرسیدهبود
آنچنانکههماننان130تومانیسال92تحویلیبهدولتیازدهمدردوسالیکهازعمر
به بهترینشاخصجهت تومانرسیدهاستکه به1000 قیمتش یازدهممیگذرد، دولت

نمایشآوردنمنحنیتورمدرایرانتحتظللدالرهاینفتیمیباشد.

آسیب شناسی استراتژی مقاومت ملی مصدق:
دررابطهباآسیبشناسیاستراتژیمقاومتملیمصدقنکاتیکهبایدمطرحکنیماینکه:

الف-تکیهبر»مبارزهپارلمانتاریستی«بهجایتکیهبر»جامعهمدنینیرومند«کهدر
چارچوبحضورسازمانیافتهتودههایمردمتوسطتشکلهایصنفیواجتماعیوسیاسی
حاصلمیشودکهدرصورتحصولآنمصدقمیتوانستموازنهقوادرداخلراعلیه
استبدادسیاسیدربار»شاه«وارتجاعمذهبی»شیخ«بهنفعخودومردمتغییرایجادکند.
همانامریکهفقدانآندر28مردادامکانکودتایبرعلیهدولتمصدقتوسطامپریالیسم
جهانیبهسرکردگیامپریالیسمآمریکاوهمدستیشاهوشیخفراهمکرد،چراکهآنچهکه
باعثشدتاامپریالیسمجهانیباحمایتشاهوشیخبتواننددر28مردادبرعلیهدولتمصدق
کودتاکنندفقدانحضورسازمانیافتهمردمدرروز28مردادبودکهاینخالءباعثگردید
تامشتیاوباشولمپنتحتمدیریتشعبانبیمخوطیبحاجیرضائیباسرچوبکردن
لباسزیرزنمصدقدرخیابانهایتهرانبهراهبیافتندوبسترراجهتکودتاچیاننظامی
باتودههایسازمان نیرومندهمراه فراهمکنند.اگردرروز28مردادیکجامعهمدنی
یافتهمیبود،قطعاباحضورتودههاتوازنقوابهسودمصدقتغییرمیکردوکودتاشکست

میخورد.

بنابراینبزرگترینعاملشکستاستراتژی»نهضتمقاومتملیمصدق«تکیهبرمبارزه
البتهاز پارلمانتاریستیبهجایتکیهبرجنبشهایاجتماعیوجامعهمدنینیرومندبود.
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آنجائیکهمبارزهپارلمانتاریستیمصدقبیشازیکدههطولکشید،مصدقدرنیمهدوم
دولت28ماههخودبهاینضعفاستراتژیکخودواقفگشتهبودوبرایرسیدنبهجامعه
مدنیکوشیدبهنهادینهکردنوسازماندهیوتشکلگروههایمختلفاجتماعیبپردازداما
ازآنجائیکهپیونددرباروامپریالیسمجهانیوارتجاعمذهبیدرراستایپروژهکودتابر
علیهاوفرصتوزمانراازمصدقگرفتهبوداوتاآخرحیات28ماههخودنتوانستبه
جامعهمدنینیرومنددرایراندستپیداکندوهمینامربسترسازشکستاوتوسطکودتای
28مرداد32گردید.صدالبتهامپریالیسمجهانیوارتجاعمذهبیودربارپهلویبهاین
ضعفحرکتمصدقواقفبودندلذابرایاینکهمصدقدرفقدانجامعهمدنیوتشکلو
سازماندهیتودههانتواندجهتایجادتوازنقدرتبادرباربرارتشوتشکیالتنظامیو
انتظامیتکیهکند،ازهمانآغازشروعدولتمصدق،دربارپهلویکوشیدتاقدرتنظامی

وانتظامیراازچترهژمونیمصدقدورکند.

آنجائیکه از خمینی استبدادی، ضد انقالب از پس 57 سال در که است گفتن به الزم
نمیخواستونمیپسندیدومعتقدنبودکهبرجامعهمدنیوسازماندهیگروههایاجتماعی
توافق توسط که - انتظامی و نظامی نیروهای سازماندهی بر تکیه با کوشید کند، تکیه
گوادولپسالمبهاورسیدهبود-بهنهادینهکردننظامیوانتظامیطرفدارانخودتحت
عنوانسپاهیاکمیتههاویابسیجوغیرهبپردازدوبرپایهجایگزینکردننهادهاینظامی
انتظامیبهجایجامعهمدنیوسازماندهیوتشکلگروههایاجتماعیبودکهاوتوانست
فقاهتیخویشموفقبشودوبیشکگرچهمصدق تثبیتموجودیترژیممطلقه امر در
طرفداراینگونهنهادینهکردننظامیوانتظامیهوادارانخودمانندخمینینبودولیبدون
تردیداگرمصدقحتیمیتوانستهژمونیخودشراماننددربارپهلویبرارتشتثبیت
کند،امپریالیسمجهانیبهسرکردگیامپریالیسمآمریکاودربارنمیتوانستپروژهکودتارا

برعلیهمصدقبهانجامبرساند.

بهعبارتدیگرتکیهمصدقبرمبارزهپارلمانتاریستیباعثشدهبودتامصدقنهازقدرت
جامعهمدنیبرخوردارباشدونهازسازماندهیتشکیالتعمودیسیاسیقبلیخود.

ب–دومینضعفمصدقدرعرصهاستراتژی»نهضتمقاومتملیخود«اینبودکه
مصدقبهتضادبیندوامپریالیسمانگلیسوآمریکابیشترازآنچهدرواقعیتامروجود
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باتکیهبرشکافبیندوامپریالیسم اینچنینمیاندیشیدکهمیتواند داشت،بهاءمیدادو
آمریکاوانگلیسدرامرملیکردننفتایران،امپریالیسمانگلیسراواداربهعقبنشینی
نمایدولیازآنجائیکهامپریالیستهاهنگامیکهدربرابرخلقهاقرارمیگیرندحاضربه
تقسیمبازارهایخودمیشونددرنتیجههمینتوافقبیندوامپریالیسمانگلیسوآمریکابر
سرتقسیمنفتایرانبودکهبسترسازتکوینکودتای28مرداد32وشکستدولتمصدق

گردید.

5 - پاسخ پنجم:
پنجمینپاسخیکهبهسوالاستراتژیساز»حرکتتحوالخواهانهجامعهایرانازکدامین
مسیربایدعبوربکند؟ویاازکدامینمسیربهنتیجهمیرسد؟«دادهشدازجانبجنبش
چریکیدهه40و50ایرانبودکهازبعدازشکستقیامخرداد42کوشیدندباتاسیاز
»جنبشچریکیوارتشخلقی«کهازبعدازجنگبینالمللدومبهعنواناستراتژیغالب
مبارزهرهائیبخشکشورهایپیرامونیدرآمدهبودباانتخاباستراتژی»مبارزهچریکیو
ارتشخلقیآنکشورها«ایناستراتژیبهعنوانتنهااستراتژیجهتحرکتتحولخواهانه
مردمایرانمطرحکنند؛لذاطرفدارانایناستراتژیهمدرشاخهمذهبیآنوهمدرشاخه

غیرمذهبیآنباانتخابایناستراتژیمجبوربهپذیرفتناینمبانیشدند:

الف-جایگزینکردنپیشاهنگیاسازمانچریکیبهجایمردمدرعرصهنظریوعملی.

ب-اعتقادبهاینکههرگونهحرکتتحولخواهانهدرایراندرگروکسبقدرتسیاسی
توسطتشکیالتوجریانچریکیوارتشخلقیمیباشد.

نماینده عنوان به را خود جریان اینکه به اعتقاد توسط خود نیابتی مبارزه بر تکیه - ج
تاماالختیارجنبشهایسهگانهاجتماعیودموکراتیکوکارگریمیدانستند.

د-هرگونهحرکتیجدایازاستراتژیچریکیوارتشخلقیوقهرآمیزومسلحانهرا
راسترویواپورتونیستیمیدانستند.

ه-قبولهژمونیورهبریتنهاجریانچریکیوارتشخلقیگروهخاصخودراشرط
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پیروزیایناستراتژیمیدانستند.

لذاازنگاهاینجریانهاوطرفدارانایناستراتژیمشکلاصلیجامعهایرانرژیمسیاسی
بودهوهستزیرااینرژیمهایتوتالیترباقدرتنظامیوپلیسیخودچترسرکوبو
اختناقبرجامعهحاکمکردهاند،درنتیجهتازمانیکهاینچترسرکوبواختناقنظامی
–پلیسیپارهنشودامکانهیچگونهاعتالیجنبشهایاجتماعیودموکراتیکوکارگری
وجودندارد،دراینراستااستکهازآنجائیکهاینجریانهایچریکیوارتشخلقیمعتقد
بودندوهستندکهشکستچترنظامی–پلیسیقدرتحاکمتنهاتوسطحرکتچریکیو
ارتشخلقیممکنمیباشدحاصلآنگردیدتاایناستراتژیدردهه40تااواسطدهه50 
بهعنواناستراتژیغالبجنبشسیاسیایرانمطرحشودچراکهواقعاباتوجهبهپیروزی
کهایناستراتژیدربعضیازکشورهایپیرامونی)ازآمریکایالتینگرفتهتاآفریقاو
آسیا(بهدستآوردهبودندبسیاریازروشنفکرانایرانبهاینباوررسیدهبودندکهحرکت
تحولخواهانهمردمایرانتنهاباگذرازمسیرچریکیوارتشخلقیاستکهمیتواندبه

نتیجهبرسد.

امابهموازاتضربهپذیریهمهجانبهآنهاتوسطسیستمپلیسی–نظامیشاه)دراواخر
دهه40واوایلده50(رفتهرفتهاینجریانها)ازاواسطدهه50درصحنهواقعیتو
عمل(بهاینحقیقترسانیدکهاستراتژیچریکیوارتشخلقیدرایرانپاسخگونمیباشد
ولذاهرکدامازاینجریانهاکوشیدندبهنحویدرپاسخخودبهسوالفوقتغییراتیبدهند
هرچنددرتحلیلنهائیمطلقکردننقشپیشاهنگوجایگزینپیشاهنگبهجایجنبشها
ومردموکسبقدرتسیاسیبهعنوانتنهاراهدستیابیبهخواستههایخودتاآخروتا
امروزدرمانیفستنظریاینجریانهاباقیماندهاستوهمینمحورهاینهادینهشدهنظری
آنهااستکهباعثگردیدتابعدازانقالببابازتولیدشدناینجریانها)توسطهواداران
واعضایآزادشدهآنهااززندان(دوبارهآنجریانهایچریکیوارتشخلقیدراشکال

مختلفوباشعارودثارمتفاوتبرجنبشسیاسیایرانحاکمبشوند.

همینامرهمباعثگردیدتابرایباردومهماینجریانهادردهه60توسطرژیممطلقه
فقاهتیسرکوبشدندولیبهعلتاینکهمانیفستنظریفوقامطرحشدههنوزدرعرصه
جنبشسیاسیایرانبهدرستیوهمهجانبهبهنقدکشیدهنشدهاستدرنتیجهاینامرباعث
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میگرددتابهمحضفراهمشدنشرایطداخلیدوبارهآنجریانهاوآناستراتژیچریکی
وارتشخلقیدرجامعهایرانبازتولیدبشود.

آسیب شناسی استراتژی چریک گرائی و ارتش خلقی در ایران:
ازنظرآسیبشناسیاستراتژیچریکگرائیوارتشخلقیدرجامعهایراندرگذشتهوحال

آنچهکهمیتوانگفتاینکه:

مطالعات محصول باالخره که پیشین استراتژی چهار )برعکس استراتژی این – الف
بهصورت تکوینش آغاز از بود( ایران ازشرایطجامعه استراتژیها آن نظریهپردازان
وارد پیرامونی کشورهای خلقی ارتش و چریکی جریانهای ادبیات از کپیبرداری
دیسکورسجنبشچریکیایرانشدبههمیندلیلازهمانآغازایننهال،درخاکیغیراز
خاکخودکاشتهشدچراکهآنچنانکهکهقبالهمبهاشارهمطرحکردیمالزمهموفقیتیک
استراتژیبومیبودنآناستودررابطهباجامعهمااینمهمهرگزاتفاقنمیافتدمگر
اینکهاستراتژیمولودتحلیلمشخصازشرایطمشخصجامعهایرانباشدیعنیتازمانی
کهمانتوانیمصاحبیکتحلیلمشخصهمهجانبهتاریخی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،
فرهنگیوحتیاقلیمیوجغرافیائیازجامعهایرانبشویم،نمیتوانیمبهاستراتژیراهگشای

حرکتتحولخواهانهدرایراندستپیداکنیم.

آنجائیکهاستراتژیچریکگرائیوارتشخلقیبهصورتکپیبرداری از دلیل بههمین
واردایرانشدحتیدرآنجائیهمکهاینجریانهایمختلفچریکیوارتشخلقیدرداخل
پیاده تنهابرایچگونه ایرانگرفتند بهجمعبندیوتحلیلازشرایطجامعه ایرانتصمیم
کردناستراتژیچریکیوارتشخلقیبودنهبرایانتخابوتعیینیکاستراتژیراهگشای
حرکتتحولخواهانهمردمایران،یعنیمیخواستندبفهمنداستراتژیچریکییاارتشخلقی
خودراازشهرشروعکنندیاازروستا؟ازجنگلشروعکنندیاازکوهستان؟باترور
شروعکنندیاباجنگغیرمنظم؟جنگازداخلایرانشروعکنندیاازخارج؟ازدهقانان

شروعکنندیاازکارگران؟وغیره.

اصالتحلیلآنهاازجامعهایرانبرایتعییناستراتژینبودبلکهبالعکسفقطبرایپیاده
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کردناستراتژیازقبلتعیینشدهچریکیوارتشخلقیبودوبههمیندلیلدرهرزمانی
همکهاینجریانهامیخواهندبهآسیبشناسیحرکتواستراتژیخودبپردازندبافرض
برحقبودنودرستبودناستراتژیشانبهتبیینعللشکستتشکیالتیخودمیپردازند
کهحاصلآنخواهدشدکهدرنهایتاستراتژیچریکیوارتشخلقیبهصورتمتوالی
ومتناوبپسازمدتیبازدرجامعهایرانبازتولیدبشود.هرچنددرطولنیمقرنیکهاز
تولدایناستراتژیدرجامعهایرانمیگذردتوسطدورژیمتوتالیترشاهوشیخکوههااز
کشتهاینهاپشتهساختهشدهاستاماتاکنونبااینهمههزینههایاستخوانسوزیکهاین
جریانهایچریکیوارتشخلقیدرجامعهایراندادهاندهرگزحاضرنشدهاندخوداین

استراتژیراکالبدشکافیوآسیبشناسیکنند.

ب-دومینضعفاستراتژیچریکگرائیوارتشخلقیاینهستکهاینهاکسبقدرت
سیاسیازهرطریقیدرایرانرادرمانهمهمشکالتجامعهایرانمیدانندوبههمیندلیل
درچارچوبتئوری»موتورکوچکبایدموتوربزرگرابهحرکتدرآورد«رژیدبره،
ازآنجائیکهاینهاخودشانراموتورکوچکوجامعایرانراموتوربزرگتعریفمیکنند
درنتیجهمعتقدندکهاینموتورکوچکتوسطکسبقدرتسیاسیمیتوانندموتوربزرگ
رایعنیجامعهایرانرابهحرکتدرآورند.درصورتیکهمشکلعمدهایکهباعثشده
تانظامهایاستبدادیدرطولتاریخگذشتهبرگردهمردمایرانسواربشوند،برمیگرددبه
شرایطذهنیوعینیخودمردمکهتازمانیکهاینمشکلمردمحلنشودامکاناعتالی
حرکتتحولخواهانهمردمایرانورسیدناینحرکتتحولخواهانهبهاهدافوجودندارد.

ج–سومینضعفاستراتژیچریکگرائیوارتشخلقیدرجامعهایرانآناستکهآنها
فکرمیکنندکهمیتوانندباباالبردنهزینهمبارزهبارژیمحاکمشرایطرابرایبهحرکت
درآوردنموتوربزرگفراهمکننددرصورتیکهموضوعحداقلدررابطهباجامعهایران
صورتیعکسدارد.بهاینترتیبکهدرجامعهایرانامروزبهموازاتیکههزینهمبارزه
باالبرودتودههابهجایبازیگریبدلبهتماشاگرمیشوندآنچنانکهدیدیمازبهمن49تا
تابستان55تودههایایرانتنهاتماشاگربودندوتنهاکارشانکفزدنبرایقهرمانهابودنه
واردصحنهشدنوبازیگریکردند،بههمیندلیلاستکهدیدیمازنیمهسال56بهموازات
اینکهتحتفشاردولتدموکراتآمریکافتیلهسرکوبواختناقوشکنجهرژیمکودتائیو



81استراتژی جنبش و جامعه مدنی در ایران

توتالیترپهلویپائینکشیدهشدوهزینهمبارزهبرایتودههاکاهشپیداکرد،تودههایایران
بهصحنهآمدندودستازتماشاگریدورانچریکگرائیبرداشتندوبهبازیگریپرداختند.

د-چهارمینضعفاستراتژیچریکگرائیوارتشخلقیدرجامعهایرانآناستکهبه
خاطراینکهایناستراتژیجهتکسبقدرتسیاسی)کهازنظرآنهاکلیدواژههمهمشکالت
جامعهایرانمیباشد(باعثمیشودتاتضاداینجریانهایچریکگراباحاکمیتسیاسی
نتیجهاینجریانهادرراهدستیابیبهقدرتسیاسیوبهزانودرآوردن مطلقبشوددر
قدرتسیاسیحاکمحاضرندکهحتیتضادباامپریالیسموسرمایهداریجهانیرادرپای
تضادباحاکمیتذبحکنندوازآنجائیکههدفدرایناستراتژیتنهاضربهزدنبهقدرت
حاکمیتازهرروشیمیباشد،اینامرباعثمیگرددتادرحرکتآنهاهدفضربهزدن
بهقدرتسیاسیحاکمجایگزینهدفدستیابیبهجامعهمدنیبشودوهمینجایگزینیهدف
سرنگونیقدرتسیاسیبهجایهدفدستیابیبهجامعهمدنیدرایناستراتژیاستکه

باعثمیگرددتاایناستراتژی:

1–بهسازماندهیوتشکلطبقاتواصنافوگروههایمختلفجامعهایرانبهائیندهند
وحتیزمانیهمکهدراینرابطهآنهاازاینامرحمایتمیکننددرراستایجذبآن
گروههایاجتماعیبهتشکیالتمخفیوغیرعلنیخودمیباشدنهاینکهفداکردنتشکیالت
خودشاندرراهتشکلوسازماندهیگروههایاجتماعییااقدامعملیسازمانگرایانهباشد.

2-دراستراتژیچریکگرائییاارتشخلقیازآنجائیکهاینجریانهاخودشانراموتور
کوچکتعریفمیکنندوجامعهایرانرایکدست،موتوربزرگمینامندبهعلتاینکهاز

نظرآنهاموتوربزرگیعنیجامعه:

اوالصورتییکدستویکپارچهدارد.

ثانیااینموتوریکدستویکپارچهخاموشمیباشد.

ثالثادرصورتایجادحرکتدرموتوربزرگاینحرکتحتماازطریقموتورکوچکبه
موتوربزرگانتقالیافتهاست.

رابعاتمامیپتانسیلحرکتتنهادرموتورکوچکوجودداردوموتوربزرگهیچگونه
بنابراین کنیم، پیدا دست آن به مدنی جامعه توسط بخواهیم ما تا ندارد دینامیکی پتانسیل
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بزرگ موتور به موتورکوچک از مکانیکی یکطرفه بزرگیکحرکت موتور حرکت
ایران جامعه در دینامیکی حرکت به دستیابی جهت مدنی جامعه به دیگر لذا و میباشد
اجتماعی سهگانه جنبشهای استراتژی این در آنجائیکه از دلیل همین به و نیست نیازی
این تا باعثمیگردد امر این نمیشود، تعریف بزرگ کارگریموتور دموکراتیکو و
جریانهایچریکگراوارتشخلقیبرایاینجنبشهایسهگانهایراندرچارچوبخود
جنبشهایهیچگونهارزشدینامیکیقائلنباشندکهخوداینامرباعثگردیدتادردهه40 
و50کهجنبشچریکیدرایرانبهاوجاعتالوفعالیتخودرسید،نتوانندصاحبتحول

کیفیدرجامعهایرانبشوند.

ایرانجنبشهایسهگانه ارتشخلقیدرجامعه و استراتژیچریکگرا آنجائیکه از - 3
تعریف درچارچوبجنبشچریکی را ایران کارگریجامعه و دموکراتیک و اجتماعی
میکنند)نهجنبشچریکیدرچارچوبجنبشهایسهگانهفوق(اینامرباعثمیگرددتا
بهائیبهمبارزهصنفیطبقاتیاینجنبشهاندهندومبارزهاینجنبشهایسهگانهراتنها
درچارچوبمبارزهسیاسییانظامیتعریفکنندچراکهتنهادرچارچوبمبارزهسیاسی
تثبیتهژمونی و نفوذ باحاکمیتاستکهشرایطجهت اینجنبشهایسهگانه نظامی و
جامعه مختلف گروههای مطالباتی جنبش بنابراین میشود، فراهم چریکگرا جریانهای
ایرانکهبسترسازتکوینجامعهمدنیمیباشد،درچارچوبایناستراتژیدارایارزش

استراتژیکنمیباشد.

4-گرچهبینجریانهایمختلفچریکگراوارتشخلقیازآغازتکوینتاکنون)کهبیش
ازنیمقرنازتولدآنهامیگذرد(درخصوصتبیینتئوریکاستراتژیچریکیوحدت
تئوریکیوجودندارد.)چراکهبعضیازآنهامثلجزنیچریکگرائیرابهصورتتاکتیک
تبیینمیکردند،بعضیدیگرمثلمسعوداحمدزادهمعتقدبودندکهچریکخودشیکحزب
استوبعضیمانندشهیدمهندسحنیفنژادبرجنگچریکشهریتکیهمیکردندوبعضی
دیگرمانندصفائیفراهانیبرجنگکوهستانیروستائیتکیهداشتند،بعضیمانندمجاهدین
خلقامروزمعتقدبهمحاصرهروستاهاازطریقشهرهاهستندوبعضیدیگرمانندجریان
سیاهکلفدائیانخلقمعتقدبهمحاصرهشهرهاازطریقروستاهادرکانتکسجنگچریکی
بودندوبعضیدرراستایتئوریمائوبهارتشخلقیبهعنواناستراتژیوجنگچریکی
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بهعنوانتاکتیکنگاهمیکنندوبعضیدیگردرچارچوبتئوریرژیدبرهمعتقدبودند
کهخودچریکگرائیآنچنانکهدرانقالبکوبااتفاقافتادیکاستراتژیمیباشد(اماهرگز
نبایدفراموشکنیمکهچهبهچریکگرائیبهصورتتاکتیکینگاهکنیموچهبهصورت
استراتژیوچهبهشکلارتشخلقیتبیینکنیموچهبهصورت»چریکیکحزباست«
وچهبهاستراتژیمحاصرهشهرهاازطریقروستاهامعتقدباشیموچهبرعکسبخواهیم
ازشهربهروستاهابرویم،بههرحالخروجینهائیهمهآنهایکیاستوآنهمقربانی
شدنجنبشهایاموتوربزرگیاجامعهمدنیدرپایچریکوارتشخلقیاست،چراکه
همهآنکارهایبزرگدرایندیسکورسچریکیاارتشخلقیمیکندنهجنبشهایسهگانه

مردمایران.

بههمیندلیلحتیآنجریانهایچریکیکهازبعدازضرباتاستراتژیکیسالهای54 
و55بهطرفاستراتژیلنینیستیتحزبگرایانهگرایشپیداکردندازآنجائیکهاستراتژی
تحزبگرایانه استراتژی در اینکه به توجه با داشت لنینیستی آنهاصورت تحزبگرایانه
لنینیستیبازاینحزبپیشاهنگاستکهجایگزینجنبشهایسهگانهوجامعهمدنیمیشود
وایندیکتاتوریحزبحاکماستکهبالباسدیکتاتوریپرولتاریایقدرتگیریسیاسیرا
درنوکپیکاناهدافخودقرارمیدهد،لذااینامرباعثمیگرددکهبرایجامعهایران
در نشود حاصل چریکگرائی استراتژی و لنینیستی تحزبگرایانه استراتژی بین تفاوتی
نتیجهخروجینهائیومحصولنهائیهمهآنهایکسانمیباشدوآنقربانیشدنجنبشهای
سهگانه جنبشهای برای ما که زمانی تا زیرا میباشد؛ ایران در مدنی جامعه و سهگانه
اجتماعیودموکراتیکوکارگریایراننقشاستراتژیکقائلنباشیمواستراتژیخودرا
ازکانالاینجنبشهایسهگانهعبورندهیمهرگزدرجامعهایرانامکاندستیابیبهجامعه

مدنیوجودندارد.

بهعبارتدیگرتنهابستروکانالدستیابیبهجامعهمدنیدرایرانتکیهکردنبرجنبشهای
اینموضوعی مطالباتیجنبشهایسهگانهاجتماعیودموکراتیکوکارگریمیباشدو
استکههمدراستراتژیچریکگرائیدهه40و50قربانیشدهبودوهمدراستراتژی
استراتژی با نه ایران جامعه در بنابراین میشود؛ گرفته نادیده لنینیستی تحزبگرایانه
چریکگرائیونهبااستراتژیتحزبگرایانهلنینیستینمیتوانیمبهجامعهمدنیدستپیدا
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کنیمچراکههردواستراتژیمعتقدبهجایگزینیپیشاهنگبهجایجنبشهایسهگانههستند.
همچنینهردواستراتژیکسبقدرتسیاسیتوسطپیشاهنگ)حالیاچریکباشدیاارتش
خلقییاحزبطرازنوین(درنوکپیکانواولویتاولاهدافخودمیدانندوبههمین
ترتیبهردواستراتژیمعتقدندکهموتوربزرگدرتحلیلنهائیبایدتوسطموتورکوچک
برون از شده تزریق مکانیکی حرکت یک بزرگ موتور حرکت لذا و درآید حرکت به
میدانندنهیکحرکتخودجوشدینامیکیبرخاستهازسهجنبشاجتماعیودموکراتیک

وکارگری.

بنابرایندراینرابطهاستکهآنچنانکهدرسالهایبعدازانقالب57مشاهدهکردیمهر
دودستهجریانچریکگراوتحزبگرایلنینیستیدرفضایبازسیاسیبعدازانقالبکه
بستریبرایبازتولیددوبارهآنهافراهمشدبهجایاینکهدراینفضایبازسیاسیموجود
انبارکردن دنبال بپردازند بهسازماندهیوتشکلجنبشهایسهگانه سالهای58و59
اسلحهومیلیشیاسازیوصندوقهایرایوکسبکرسیهایقدرتوهویتبخشیدنبه
تشکیالتخودوتحریکاقلیتهایجهتقیاممسلحانهورادیکالکردنفضاوبرپاکردن
میتینگهایآنچنانیودادنشعارهای»اذنباالذنوالعینبالعین«بودند.درنتیجهدوسال
طالئی58و59گذشتبدوناینکهمحصولیجزسازمانهایخودمحورغولپیکرجدااز

جنبشهاومردمنتیجهجامعهایرانبشود.

سازمانهائیکهدیدیمدرسال60چگونهبااستقرارچتراستبدادوخفقانوماشینکشتارو
اعداموشکنجهوبگیروببندرژیممطلقهفقاهتیدرظرفچندماهآبشدندودرزمینفرو
رفتندیعنیدرطالئیتریندورانتاریخایرانکهجنبشسیاسیمیتوانستنقشتاریخیخود
راایفابکندوباسازماندهیجنبشهایسهگانهایرانشرایطبرایتکوینجامعهمدنیدر
ایرانفراهمکند،همهاینجریانهایچریکگرایاتحزبگرایلنینیستیفکرتشکیالتخود
وکسبقدرتسیاسیبودندوتنهاچیزیکهدرایندیسکورسکالفراموششدهبودجامعه
مدنیوجنبشهایسهگانهومسئولیتسازماندهیجنبشسیاسیوتکیهبرجنبشمطالباتی
مردمایرانبود،البتهتمامیاینجریانهاچریکیوتحزبگرایلنینیستیباهمهاینآفات
هنوزهممانندآتشدرزیرخاکسترباقیماندهاند،لذابهمحضبازشدنفضایسیاسیداخل

باز»آشهمانآشاستوکاسههمانکاسه«.
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6 - پاسخ ششم:
ششمینپاسخیکهبهسوال»حرکتتحولخواهانهجامعهایرانازکدامینمسیربایدعبور
کند؟وازکدامینمسیربهنتیجهمیرسد؟«دادهشدتوسطشریعتیدرسالهای48تا56 
بود.بهاینترتیبکهشریعتیبرعکسپنجپاسخقبلیبهاینسوالدرکنفرانس»ازکجا
آغازکنیم؟«ودرسنوزدهماسالمشناسیارشاد»برخیزیدوگامیفراپیشنهید«کهدر
تاریخ50/12/22ایرادکردوجلدبیستممجموعهآثارخودمحورهائیمطرحکردکهنشان
دادپاسخاوبهاینسوالیکپاسخنومیباشدچراکهمحورهایپاسخاستراتژیسازشریعتی

بهسوالفوقعبارتنداز:

الف–درجامعهایرانازآنجائیکهاینجامعهیکجامعهدینیمیباشددینبهعنوانیک
نیرویعظیموالیزالمیباشدکهبرایتعییناستراتژیمجبوریمبرایننیرویعظیمتکیه
بکنیموبیتفاوتیونادیدهگرفتنایننیرویعظیمدرجامعهایرانبهمثابهشکستهرگونه
استراتژیخواهدبود؛لذادراینرابطهبودکهشریعتیدرعرصهاستراتژیمعتقدبودکه
چهمذهبیباشیموچهغیرمذهبیمجبوریمدرعرصهتعییناستراتژیدرجامعهایران
برایاینکهبتوانیمحرکتتحولگرایانهمردمایرانرابهنتیجهایبرسانیمبهنیرویعظیم

دینتکیهبکنیم؛

و  دائیسم  و  است  هند  در  اگر  کند،  پیدا  حضور  خودش  توده  وجدان  عمق  در  باید  »روشنفکر 
بودائیسم را درست بشناسد، چون تیپ فرهنگی هندی تیپ ودائی است و به همین دلیل است 

که یک حتصیل کرده جامعه شناس مدرن اروپائی در هند هیچ کاری منی تواند اجنام دهد و کسانی 

که کاری کرده اند تیپی نظیر گاندی بوده اند که به خاطر تفاهم و آشنائی و خویشاوندی که با 

روح هند و فرهنگ هند داشتند آن همه در حرکت دادن به جامعه اش توفیق پیدا کردند؛ بنابراین 

روشنفکر ما باید بفهمد که روح غالب بر فرهنگش روح اسالمی است و اسالم است که تاریخ و 

حوادث و زیربنای اخالقی و حساسیت های جامعه اش را ساخته است و اگر به این واقعیت پی نبرد 

در جو مصنوعی و محدود خودش گرفتار می گردد و چون خود را بری از اعتقادات مذهبی می داند 

و در جو اروپای قرون 19 و 20 تنفس می کند، در آشنائی و تفاهمش با مردم دچار اشتباه شده و 

منی تواند مورد قبول قرار گیرد«)م.آثار20-ص285(.
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ب–شریعتیمعتقداستکهدرعرصهتعییناستراتژیدرجامعهایراننیرویدینبه
در شدن زندانی و اجتماعی و تاریخی و مذهبی سنتهای درحصار شدن گرفتار علت
چارچوباسالمفقاهتی،روایتی،زیارتی،والیتیوشفاعتیایننیروصورتپتانسیلدارد
نهسینماتیک؛لذامرحلهاولمسئولیتماسینماتیککردناینانرژیپتانسیلاست؛بنابراین
دراینرابطهبودکهشریعتیدرتبیینوتدوینوتعریفاستراتژیخودبرایسینماتیک
کردننیرویپتانسیلدیندرجامعهایرانماننداقبالالهوریمعتقدبهبازسازیدین)نه
مانندغزالیبهاحیاءدین(درچارچوب»اجتهاددراصولوفروع«توسطمعرفتهای
بروندینیبشریاستکهالبته»اجتهاددراصلتوحید«بزرگترینکشفشریعتیدر
اینرابطهبودچراکهبرعکساقبالالهوریکهدرچارچوباجتهاددراصلوحیونبوت
پیامبراسالماقدامبهبازسازیفکردینیدراسالمکرد،شریعتیدرچارچوباجتهاددر
اصلتوحیداقدامبهبازسازیفکردینیدراسالمکردآنچنانکهخوداودراینرابطهدر

جلد20مجموعهآثارمیگوید:

»نقطه آغاز کار روشنفکر و مسئولیت او در احیاء و جنات و حرکت بخشیدن به جامعه اش ایجاد 
یک پروتستانیسم اسالمی است تا:

1 - ذخائر عظیم فرهنگی جامعه مان را روشنفکر که مهندس فرهنگ جامعه است استخراج 
و تصفیه کند و این موادی را که باعث انحطاط و تراکم شده تبدیل به انرژی و حرکت مناید.

نویسندگی،  هنری،  قدرت  به  موجود،  جامعه  بطن  از  را  اجتماعی  و  طبقاتی  تضادهای   -  2
گویندگی و دیگر امکاناتی که در اختیار دارد وارد وجدان و خودآگاهی جامعه اش مناید و شعله 

آگاهی اجتماعی و دانش روشنگر و حیات بخش پیامبرانه اش را به شب و زمستان مردم افکند. 

این همان آتش خدائی است که پرومته به انسان می دهد.

3 - میان جزیره انتلکتوئل و ساحل مردم که از هم دور افتاده اند و هر چه می گذرد دورتر می شوند 
پلی از خویشاوندی و آشنائی و تفاهم و هم زبانی ایجاد کند تا مذهبی که برای حیات و حرکت 

به وجود آمده، در خدمت زندگی مردم قرار گیرد.

4 - سالح مذهب را از دست عواملی که به دروغ با این سالح مسلح شده اند تا قدرت خودشان 
را اعمال کنند و یا از آن دفاع منایند بگیرد و بدین وسیله قطب مخالف را خلع سالح کند تا در 
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حرکت بخشیدن به مردم، نیروی الزم را داشته باشد.

5 - با یک رنسانس مذهبی – یعنی بازگشت به آن مذهب حیات و حرکت و قدرت و عدالت – هم 
عوامل ارجتاع را فلج کند و هم مردم را از آنچه که موجب تخدیر و توقف و انحراف و اغفالشان 

بود جنات دهد و همان عناصر را وسیله احیاء و آگاهی و حرکت و مبارزه با خرافات کند و با تکیه 

بر فرهنگ اصیل خویش به جتدید والدت و احیای شخصیت فرهنگی خویش بپردازد.

6 - و باالخره با ایجاد یک نهضت پروتستانیسم اسالمی به ویژه شیعی که خود مذهب اعتراض 
است و عقیده اش اصالت برابری و رهبری تاریخش جهاد و شهادت مستمر است، روح تقلیدی و 

تخدیری و متکینی مذهب فعلی توده را به روح اجتهادی تهاجمی اعتراضی و انتقادی بدل کند و 

این انرژی عظیم متراکم در بطن جامعه و تاریخش را استخراج و تصفیه کند و از آن ماده حرکت 

زای و عناصر حرارت بخش به جامعه ببخشد و عصر خویش را روشن و نسل خویش را بیدار کند« 

)م.آثار20-ص295 -296(.

پیامبر اقبالالهوریتوسطعینکنبوتووحیبازسازیشده بهعبارتدیگرآنچنانکه
اسالمتماماسالمراموردمطالعهمجددقرارداد،شریعتیاززاویهتوحیدبازسازیشدهتمام

مبانیوفروعاتاسالمراموردبازتعریفوبازسازیمجددقرارداد.

ج–برپایهاینپلنوپالتفرمونقشهراهبودکهشریعتیسومینمرحلهحرکتواستراتژی
خودشراپسازانتخابدینوپسازبازسازیدینجهتسینماتیککردنانرژیپتانسیل
دینمعتقدشدکهبایددرسومینمرحلهاینانرژیسینماتیکشدهتوسطدینبازسازیشده
بدلبهآگاهیبکنیم.آگاهیدراینمرحلهازنظرشریعتییکآگاهیمجردذهنیسوبژکتیو
صرفنبودبلکهبالعکسیکآگاهیمشخصوکنکریتبودکهشریعتیبهصورتآگاهی
طبقاتیوآگاهیسیاسیوآگاهیاجتماعیودرنهایتآگاهیانسانیوتاریخیازآنتعریف
میکردلذادراینرابطهبودکهشریعتیمعتقدبودکهبرایاینکهبتوانیمآگاهیهایمجرد

دینیرابدلبهآگاهیهایمشخصبکنیمبایددینراواردزندگیمشخصمردمبکنیم.

ازنظرشریعتیخوددیالکتیکوتضادفینفسهنمیتوانددرجامعهتحولایجادبکندلذا
اجتماعی تحوالت بسترساز بتواند جامعه در موجود تضادهای و دیالکتیک اینکه برای
بایدایندیالکتیکراازسطحجامعهوزندگیوتاریخبرداریمووارد وتاریخیبشود
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خودآگاهیمردمبکنیم.ازنظرشریعتیکاردینبازسازیشدهدرمرحلهسومهمیناست
کهدینبازسازیشدهباورودبهزندگیمشخصمردممیتوانددیالکتیکموجوددرجامعه
وتاریخراواردخودآگاهیگروههایمختلفجامعهایرانبکندازاینجااستکهازنظر
شریعتیدینمیتواندحرکتتحولآفریندرجامعهایرانایجادکندچراکهازنظرشریعتی
کاردیندراینمرحلهآناستکهآگاهیکههماندیالکتیکموجوددرزندگیگروههای
مختلفجامعهمیباشدبدلبهایمانبکند،یعنیبهمجرداستحالهآگاهیبهایماندروجدان
گروههایمختلفاجتماعیاستکهتحولعینیوحرکتتحولآفریندرجامعهتکوینپیدا

میکند.

نتوانیم ایران جامعه در ما که زمانی تا که بود معتقد کهشریعتی بود رابطه این در لذا
بکنیم ایمان به بدل دین توسط ایران جامعه مختلف گروههای زندگی مختلف آگاهیهای
آگاهیهایصرفبههیچوجهنمیتوانددرجامعهایرانبدلبهحرکتتحولآفرینبشود؛
بنابرایندراینراستابودکهشریعتیدرمرحلهچهارماستراتژیخودباتاسیازاندیشه
روسووولترمعتقدبودکهدرعرصهاستراتژینبایدبهمردمراهنشانبدهیمیابرمردم
هژمونیبکنیمبلکهبالعکستنهاکافیاستکهبهآنهادیدنبیاموزیمخودراهراخواهند
رفت.درنتیجهبهایندلیلبودکهشریعتیدردرسنوزدهماسالمشناسیخودکهکنفرانس
آندرتاریخ12/22 /50درحسینیهارشادایرادکردوآخرینجلسهاسالمشناسیاودر
سال50بودوشریعتیدراینکنفرانسبهجایارائهدرسجدیداسالمشناسیکوشیدبه
جمعبندییکسالهکالسهایاسالمشناسیوتاریخادیانخود-کهاز50/1/15آغازشده

بود–بپردازد.

دراینکنفرانسکهیکیازکلیدیترینکنفرانسهایشریعتیدرکنارکنفرانس»ازکجاآغاز
کنیم؟«دانشگاهصنعتیآریامهراومیباشدکهشریعتیدرظلآنکوشیدتابهتبیینوتدوین
استراتژیخودشبپردازدبطوریکهبدونفهمایندوکنفرانسماهرگزنمیتوانیمبهفهم
استراتژیشریعتیدستپیداکنیمهرچندپرسشوپاسخدانشکدهنفتآباداندرکنارایندو
کنفرانسمیتواندتکمیلکنندهتبیینشریعتیازاستراتژیاشباشد.درستدرزمانیکهدر
دهه40و50چتردیسکورسچریکگرائیوتحزبگرایانهلنینیستیبهعنواندیسکورس
غالبذهنوعینروشنفکرانایرانراتحتتاثیرخودقراردادهبود)ازآنجائیکهرکن
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قبالمطرحکردیمبرگشت آنچنانکه لنینیستی رکیندودیسکورسچریکگرائیوتحزب
پیدامیکردبهاینکهپیشاهنگبایدبهجایجامعهحرکتکندودرنوکپیکانحرکتخود
پیشاهنگبایدقدرتسیاسیراتختهنشانخودقراردهد(شریعتیدرستبرعکسایننگاه
چریکیوتحزبگرایانهلنینیستیدرتبییناستراتژیخوداعالمکردکهرسالتروشنفکریا
پیشاهنگتنهاخودآگاهکردنمردموگروههایمختلفجامعهوبخشیدننگاهودیدنبهآنها
وانتقالدیالکتیکازعرصهزندگیفردیواجتماعیوتاریخیاینگروههایاجتماعیبه

خودآگاهیووجدانطبقاتیوتاریخیواجتماعیآنهامیباشد.

به  آگاه  اجتماعی،  تضاد  و  ناهنجاری ها  به  آگاه نسبت  انسان  یک  از  است  عبارت  »روشنفکر 
عوامل درست این تضاد و ناهنجاری، آگاه نسبت به نیاز این قرن و این نسل و مسئول در ارائه راه 

جنات جامعه از این وضع ناهنجار محکوم و تعیین راه حل و ایده ال های مشترک برای جامعه و 

بخشیدن یک عشق و ایمان مشترک جوشان به مردم که در منت سرد و منجمد اجتماع منحط 

سنتی اش، حرکت ایجاد کند و آگاهی و خودآگاهی خویش را به مردمش منتقل مناید و در یک 

کلمه برای جامعه اش پیغمبری کند ادامه دهنده راه پیامبران تاریخ که ایجاد عشق و ایمان و 

هدف و حرکت بود برای هدایت و عدالت زبانش متناسب با این زمان و راه حل هایش متناسب با این 

ناهنجاری ها و سرمایه اش متناسب با این فرهنگ است«)م.آثار20-ص282(.

شریعتیبرعکسجریانهایچریکگراوتحزبگرایلنینیستینهتنهامعتقدبهجایگزینی
پیشاهنگوروشنفکربهجایگروههایاجتماعیومردمنبودونهتنهاحرکتپیشاهنگرا
موتورکوچکنمیدانستونهتنهاکسبقدرتسیاسیوتالشجهتکسبقدرتسیاسی
برایروشنفکروپیشاهنگسممهلکمیدانستحتیمعتقدبههژمونیتودههادرعرصه
که بود معتقد بالعکس بلکه نبود پیشاهنگوروشنفکر توسط تحولخواهانهمردم حرکت
پیشاهنگدرعرصهحرکتتحولخواهانهبایدهژمونیحرکترابهخودمردمواگذارد؛لذا
دراینرابطهبودکهشریعتیدرکنفرانس»ازکجاآغازکنیم؟«ستارخانوباقرخانراکه
توانهژمونیکردنمردمرادارندروشنفکرمیخواند،اماعالمهدهخدارایکروشنفکر

نمیداندواوراباعنوانانتلکتوئلیادمیکند.

»هر کس که روشنفکر است و مسئولیت دارد، اولین گامش برای هر کاری و بر اساس هر مکتبی 
که معتقد است، ایجاد پل ارتباطی است از این جزیره بسیار زیبای پر ارج اسرارآمیزی که در آن 
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انتلکتوئل زندگی می کند به منت توده، پلی که هم توده بتواند به آن جزیره برود و هم روشنفکر از 

آن جزیره به سراغ مردم بیاید. پاسخ من به سوال از کجا آغاز کنیم؟ هر چه باشد و پس از بیان، 

ولو برای شما قابل قبول هم نباشد ناگزیر باید در این اصل با من توافق کنید و آن را بپذیرید که 

نخستین کار ایجاد چنین پلی است«)م.آثار20–ص256(.

درجامعه تحولخواهانه ایجادحرکت درعرصه را استراتژیخود پروسه -شریعتی د
ایرانبهصورتفرایندیتعریفمیکرد.بهاینترتیبکهدرفراینداولدرپایانکنفرانس
»ازکجاآغازکنیم؟«معتقداستکهباید»ازمذهبآغازبکنیم«ودرفراینددومباطرح
دکترین»نجاتاسالمقبلازمسلمین«معتقداستکهبایدباتاسیازپروژهعالمهمحمد
اقبالالهوریبه»بازسازیفکردینیدراسالمتوسطاجتهاددراصولوفروع«بپردازیم
ودرفرایندسومدینبایدتوسطپیشاهنگبهصورتآگاهیواردزندگیگروههایمختلف

جامعهایرانبشودوتوسطآننگاهودیدنمردمراعوضکنیم.

بهمحضتغییرنگاهودیدنمردم،ازنظرشریعتیهمهچیزتماماستچراکهشریعتیمعتقد
استکهگروههایمختلفجامعهایرانپسازکسبنگاهودیدنبهراحتیمیتوانندراهخود
راانتخابکنندوخودشان،خودشانرابرایرفتنهژمونیکنندودیگرنیازمندبههژمونی
روشنفکراننیستلذادراینرابطهبودکهشریعتیدرعرصهایناستراتژیتکیهگاهو
نیرویعملیجهتتحققومادیتبخشیدنبهاستراتژیخودشرادانشجویانمیدانست
چراکهازنظرشریعتیدانشجویاندارایدومشخصهکلیدیهستند،یکینداشتنودیگری
نخواستن.ازنظرشریعتیایندوخصیصهدانشجویانباعثمیشودتادانشجویانبهعنوان

یکگروهپویاوانقالبیباشند.

وظیفه اسالمشناسی، نوزدهم درس کنفرانس در شریعتی که بود رابطه این در بنابراین
این استراتژیاش به مادیتبخشیدن گاهحرکتشجهت تکیه تنها بهعنوان دانشجویانرا
چنینتعریفمیکند:»آگاهشدنوآگاهیبخشیدن«،البتهدراینکنفرانسشریعتیدرادامه
صحبتخود،آگاهشدنوآگاهیبخشیدندانشجویانرابهصورتدومرحلهجداازهم
مطرحنمیکندبلکهدرپیوندباهمتعریفمیکندچراکهاودرهمینکنفرانسمعتقداست
کهدانشجودربسترحرکتآگاهیبخشخود،آگاهمیشودیعنیبهمجردآگاهشدناوباید
حرکتآگاهیبخشخودراازسربگیردبههمیندلیلجوهراستراتژیشریعتیدرکلمه
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»خودآگاهی«خالصهمیشود.

البتهبازهمتاکیدمیکنیمکهاینخودآگاهیشریعتییکخودآگاهیمجردوذهنینیست
بلکهیکخودآگاهیاستکهمولودکشفدیالکتیکزندگیگروههایاجتماعیمیباشدو
روشنفکروپیشگاموظیفهاشتنهاایناستکهاینآگاهیرادرزندگیگروههایاجتماعی
در را چیز همه خودش استراتژی در شریعتی بکند. آنها خودآگاهی وارد و کند کشف
خودآگاهیمیبیندوبههمیندلیلوظیفهورسالتپیشگاموروشنفکررادر»آگاهشدنو
کشفآگاهیوانتقالآگاهیکردن«میداندوآنچنانکلیدواژهاستراتژیشریعتیخودآگاهی
میباشدکهاگرمااینواژهراازاقیانوساندیشهشریعتیبرداریمدیگرچیزیجزیککویر

ساکتباقینمیماند.

»روشنفکر در یک کلمه کسی است که نسبت به وضع انسانی خودش در زمان و مکان تاریخی 
او احساس یک  به  و ضرورتا  این خودآگاهی جبرا  و  دارد  آن است خودآگاهی  در  اجتماعی که  و 

مسئولیت بخشیده است. روشنفکر خودآگاه مسئول است که اگر حتصیل کرده هم باشد 

و  فیلسوف  از  آن  اصطالحی  معنای  به  روشنفکر  اثرتر.  کم  شاید  نباشد  اگر  و  است  موثرتر 

گاه   – جای  که«  است  انسانی  کلمه  یک  در  جداست،  فقیه...  و  سیاستمدار  و  دانشمند 

»خویش را احساس می کند یعنی نسبت به وضع خویش در جهان و جامعه و تاریخ آگاهی دارد و 
طبیعی است که در هر یک از این رابطه ها، به نوعی، خود را متعهد و مسئول احساس می مناید. 

در رابطه با جهان، خود مطرح می شود و مسئولیت چگونه شدن؟)اخالق(.در رابطه با جامعه، 

دیگران، چگونه بودن؟ )تمدن(.در رابطه با تاریخ، زمان و به چه سود و چگونه رفنت؟ )تکامل(«

)م.آثار20-ص257و477(.

آسیب شناسی استراتژی شریعتی:
استراتژی هستهصلب که کنیم آغاز اینجا از باید شریعتی استراتژی آسیبشناسی برای
آن هستهصلب چریکگرائی استراتژی در آنچنانکه است، کلمه»خودآگاهی« شریعتی،
عامل که است چریک این چریکگرائی استراتژی در یعنی است »چریک« استراتژی
هم و است تاکتیک هم که است چریک این میباشد، استراتژی این پیروزی و شکست
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استراتژی،اینچریکاستکههممردماستوهمپیشاهنگ،اینچریکاستکهقدرت
سیاسیرامیگیرد،اینچریکاستکهباصاحبانقدرتدرمیافتد.

امادراستراتژیشریعتیکلمه»خودآگاهی«استآنچنانکهخوداومیگوید:

بر  حکومت  نه  تشنگی،  که  آب  نه  کمال،  و  حرکت  و  می آفریند  ایمان  که  آنچه  »خودآگاهی 
طبیعت که بر خویش، نه واقعیت که حقیقت، نه آنچه هست که آنچه باید باشد و باالخره آتش 

پرومته ای، نور خدائی و آن روح که در ظلمت و جمود شبستانی و زمستانی جهان انسان، آفتاب و 

بهار می آفریند و اندیشه را روشن می سازد و خرد روشنگر می بخشد و در کالبد فسرده نسلی و 

قبرستان مرده عصری و وجود سرد راکد انسانی، صور اسرافیلی می دمد و قیام و قیامتی انقالبی 

بر پا می کند و آنگاه، ترازوی حق و عدل به پا می شود و بهشت و دوزخ به فرمان ترازو، دست اندرکار 

خویش می شوند. در عمق فطرت انسان انقالبی عمیق و دگرگونی وجودی و شور خودسازی بر 

می انگیزد و به جای عالم، روشنفکر می پرورد و به جای فلسفه، ایدئولوژی و به جای ترقی، تکامل 

و به جای سود، ارزش و به جای قدرت، حقیقت و به جای تفنن، تعهد و به جای رفاه هدف و به جای 

چگونه بودن، چگونه شدن و به جای مجتهد، مجاهد، همان است که قرآن پیامبران را حامل آن 

برای ابالغ به مردم اعالم می کند و امروز این خودآگاهی است که بشریت را به حرکت درآورده است 

و متدن بشری را از درون به لرزه افکنده و روح تازه ای به انسان امروز دمیده و آدم را به عصیان تازه ای 

در این بهشت بی درد زمینی واداشته است«)م.آثار24–ص252(.

یعنیدراستراتژیشریعتیاینخودآگاهیاستکهباعثحرکتتحولآفرینجامعهایران
میشود.اینخودآگاهیاستکهجامعهایرانراازخواببیدارمیکند.اینخودآگاهیاست
کهدراحساسفکروشعورراکدومردهوخفتهمردمایرانواردمیشودودرعصری
مرگبارودرسرزمینیقبرستانیکههمهاندیشههاواردههاوشخصیتهاواستعدادهادر
خاکگورمدفونشدهاندهمچونصوراسرافیلدراینقبرستانمیدمدوگورهارامیشکافد
وکالبدهایمردهراجانمیبخشدورستاخیزبرپامیکند؛بنابراینبدونفهمجایگاهترم

خودآگاهیدردیسکورسشریعتیامکانفهماستراتژیشریعتیوجودندارد.

البتهشریعتیخودآگاهیرابهدونوع،خودانسانییافردیوخودآگاهیاجتماعیتقسیم
تعریف خویش، خویشتن به توجه شریعتی نظر از انسانی خودآگاهی آنچنانکه و میکند
میشود،خودآگاهیاجتماعیکهموضوعموردبحثمامیباشدازنظرشریعتیاحساس
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مسئولیتدرزمانودرجامعهوتوجهمنبهمجموعهایکهوابستهبهآنهستممیخواند:

»خودآگاهی اجتماعی یعنی احساس کردن این که آدم در چه مرحله از تقدیر تاریخی و اجتماعی 
جامعه اش قرار دارد؟ چه وابستگی به جامعه دارد و سرنوشت حاکم بر او و جامعه اش و وابستگی 

متقابل او و مردمش چه چیزهاست و خود را در مقابل آن، در مقابل جمع احساس کردن و خود را 

در جمع و وابسته به جمع حس کردن، وجدان کردن و در قبال جمع، مسئولیت های خویش را یافنت 

و برای هدایت، رهبری، جنات و حرکت جمع، مسئولیت یک رائد یک پیشاهنگ را بر خود یافنت و، 

حس کردن«)م.آثار20–ص207(.

بنابراینازنظرشریعتیاینخودآگاهیاجتماعیوانسانیاستکهمیتواندجامعهایرانرا
دچارتحولبکندورسالتپیشگامازنظرشریعتیچیزینیستجزانتقالاینخودآگاهی
بهوجدانمردموبههمیندلیلشریعتیمعتقدبودکهحتیخوددیالکتیکوتضادموجود
درجامعهتازمانیکهتوسطپیشگامبهوجدانجامعهمنتقلنشود،نمیتواندایجادحرکت
تحولآفرینبکند،لذادراینرابطهبودکهشریعتیمعتقدبوداگرخوددیالکتیکموجود
درجامعهمیتوانستایجادحرکتوتحولنمایددرعصربردهداریایندیالکتیکبیشاز
هرزمانیوجودداشتامادیدیمکهبهعلتاینکهایندیالکتیکبدلبهخودآگاهیاجتماعی
نمیشدهرگزایندیالکتیکبیمثالدرتاریخبشرنتوانستدرجامعهبردهداریایجادتحول
اجتماعیدروجدانیکجامعه تازمانیکهخودآگاهی ازنظرشریعتی بکند. وحرکت
تکوینپیدانکندامکانتحولوحرکتوجودنداردوبههمیندلیلرسالتپیشگامازنظر

شریعتیرهبریکردنتودههانیست.

دادن  »روشنفکر رسالتش رهبری کردن سیاسی جامعه نیست، رسالت روشنفکر خودآگاهی 
بتواند به منت جامعه  اگر روشنفکر  و دیگر هیچ.  به منت جامعه است، فقط و فقط همین 

خود  کردن  رهبری  لیاقت  که  خواست  خواهند  بر  قهرمانانی  جامعه  منت  از  بدهد،  خودآگاهی 

روشنفکر را هم دارند و تا وقتی که از منت مردم قهرمان منی زاید، روشنفکر رسالت دارد«)م.آثار

20-ص501(.

»روشنفکر کارش این است که این تضادهایی را که در منت جامعه وجود دارد، این ناهماهنگی ها 
و ناهنجاری هایی که در منت جامعه وجود دارد و در منت واقعیت وجود دارد، از منت واقعیت بردارد 

و توی احساس و آگاهی جامعه وارد کند. هنرمند رسالتش این است، روشنفکر رسالتش این 
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است. تضاد موجود در منت جامعه را از واقعیت وارد ذهنیت کند، تضاد تا در درون عینیت وجود 

دارد هرگز عامل حرکت نیست، برای اینکه ما جامعه هائی را می بینیم که در قرن بیستم در دوره 

فئودالیته زندگی می کنند، در صورتی که فئودالیته مربوط به دوره دوم و سوم مرحله تاریخی 

بیستم  قرن  در  و  نشده اند  تاریخی  مرحله  وارد  هنوز  را می بینیم که  جامعه هائی  بشر است. 

هستند. در یک طرف فضا را کشف کرده اند ولی آن ها هنوز وارد مرحله تاریخی نشده اند، یعنی 

وارد مرحله لباس و خط نشده اند؛ بنابراین نفس تضاد عامل حرکت نیست، اگر تضاد وارد ذهنیت 

این است که فقر عامل حرکت  انسان ها شد و به آگاهی رسید آن وقت عامل حرکت است. 

نیست، احساس فقر عامل حرکت است«)م.آثار20–ص506(.

بنابراینبرایآسیبشناسیاستراتژیشریعتیبایدازهمینهستهاستراتژیشریعتیشروع
بکنیمچراکههستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیتوانستدربرابراستراتژیچریکگرائی
هم و میدانست تاکتیک را»هم وچریکگرائی میدانست رایکحزب« که»چریک
تمام«، کنفرانس»شیعهیکحزب در بهجایچریک وشریعتی قرارگیرد استراتژی«
شیعهیابهتراستبگوئیمتشیعرایکحزببداندودرعرصهتبیینحزبمکتبوعقیده
راجایگزینچریکبکندواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیباعثشدتاشریعتی
به»نجاتاسالمقبلازمسلمین«معتقدگرددواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتی
در خودآگاهی هسته اگر و گردد معتقد اسالمی پروتستانتیسم به شریعتی تا گردید باعث
استراتژیشریعتیباعثگردیدتاشریعتیبهشعار»اسالممنهایروحانیت«بسان»اقتصاد
بدوننفتمصدق«برسدواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیباعثگردیدتابه
دانشجویانبهعنوانگروهیکهتوسط»نداشتن«و»نخواستن«،آنهاراانقالبیکردهاست
تکیهاستراتژیکبکندواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیباعثگردیدتاشریعتی
درکنفرانساقبالالهوریاصالحاتتحولگرایانهراجانشینانقالبویرانگربکندواگر
هستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیباعثگردیدتااودرآرایشمبارزهسهمولفهایضد
استثماروضداستبدادوضداستحمار،مؤلفهمبارزهضداستحماریراعمدهنمایدودررمی
جمرهثالثهدرمنیجمرهسومکههمانجمرهعقبیمیباشدقبلازجمرهاولیووسطی
رمیکندواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیباعثگردیدتاشریعتیدرکنفرانس
»قاسطینومارقینوناکثین«خطرمارقین)کههمانخشکمقدسهایدگماتیسممذهبی
میباشند(بیشترازخطرناکثینوقاسطینبداندواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتی
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باعثگردیدتاشریعتیدرداستانخلقتانساندرآیاتقرآن،میوهممنوعهبهشتاولیهکه
آدمنهیبهخوردنآنگردید،آگاهیتفسیرکندواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتی
باعثگردیدتاشریعتیایدئولوژیرابرخالفمعنایرایجآنادامهغریزهدرانسانبداند
ومعنایاصطالحی)نهتحتلفظیآن(بینشوخودآگاهیانساننسبتبهخودوجایگاه
طبقاتیوپایگاهاجتماعیووضعملیوتقدیرجهانیوتاریخیخودوگروهاجتماعیایی
کهبدانوابستهاستتعریفبکندواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیباعثگردید
تاشریعتیبرایایجادحرکتتحولخواهانهنهبهدکترینمارکسمعتقدبشودکهمیگفت
»تحولبایداززیربنابهروبناصورتگیرد«ونهبهتزودکترینماکسوبرکهمیگفت
»تحولبایدازروبنابهطرفزیربنابرود«،بلکهتزخودشرابهصورت»مارکسوبر«
تعریفنمایدواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیباعثگردیدهتااوقلمخودشرا
توتمخودشبخواندواگرهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیباعثگردیدهتاشریعتیدر
داستانیونانیپرومته،آتشپرومتهراکهازخدایانآسماندزدیدومخفیانهبهزمینآورد،
خودآگاهیتفسیرکندباهمهایندستاوردهانبایدفراموشکنیمکهتکیهاستراتژیشریعتیبر
خودآگاهیباعثگردیدتاخودآگاهیبرایشریعتیبهدوابهصورتیکمقولهعاممطرح

گرددنهیکمقولهکنکریتومشخص.

درنتیجهاینامرباعثمیشودتاجهتدستیابیبهاینخودآگاهیومقولهعامهمیشهو
همهجاازخودآگاهیعاموکلیاوشروعبکندوبعدابهسمتخودآگاهیخاصومشخص
وکنکریتبرود)هرچنداینمتدولوژیاوکهیکمتدولوژیقیاسیمیباشدعکساندیشه
اوبودکهمعتقدبهمتدولوژیاستقرائیبود(درنتیجهاینامرباعثگردیدهتاشریعتیهر
ناپذیرمیباشد؛ تبیینتئوریبرمقولهکلیوعامتکیهمیکندانحراف جاکهدرعرصه
که بشود خاکی جاده وارد میشود مشخص و کنکریت مقوالت تبیین وارد که همین اما
کنفرانس از که امامت« و »امت کنفرانس در انقالبی« دموکراتیک »رهبری موضوع
باندوگتاسیکردهبوددراینرابطهقابلتفسیرمیباشد.درصورتیکهاگرشریعتیبه
جایهستهخودآگاهیدراستراتژیخودمانند»آرمانمستضعفین«یا»نشرمستضعفین«
هستهجنبشهایسهگانهاجتماعیودموکراتیکوکارگریمبنامیگذاشت،خودآگاهیعام
اوصورتکنکریتومشخصپیدامیکرددرنتیجهاینامرباعثنمیشدتاشریعتیمجبور
بشوددرعرصهاستراتژیشعار»نجاتاسالمقبلازمسلمین«بدهدچراکهاصالامکان
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»نجاتاسالمقبلازمسلمین«وجودنداردواینشعارشریعتیمعلولهمانتکیهاستراتژی
برآگاهیکلیبهجایآگاهیکنکریتمیباشد.

همچنینشعارشریعتیکهدرنامهبهاحسانمیگوید»اگرمیخواهیگرفتاریوغدیکتاتورها
نشویپیوستهبخوانوبخوان«بازمعلولهمینتکیهبرخودآگاهیکلیاستکهدرسالهای
58و59اینتکیهبرخودآگاهیکلیوعامومجردآرمانمستضعفیندرعرصهآموزشو
پرورشنیروهایتشکیالتیخودباعثگردیدتادرتشکیالتآرمانمستضعفینمعیارارتقاء
وارزشنیروهاتوانآگاهیهاینظریآنهابشودوبههمیندلیلهرنیروئیکهذهنیت
پرباریداشتدرتشکیالتآرمانمستضعفیندارایارزشبیشتریمیشدوصدالبتهدر
زندانرژیممطلقهفقاهتیدردهه60نیرویهایآرمانمستضعفینباهمینمشخصهنسبت
بهدیگرزندانیهاتعریفمیشدندبطوریکهازسال60کهقرارشدبابستهشدندربهای
اتاقهایزندانزندانیهاراتفکیککنند،آرمانیهایرادراتاقمارکسیستهامیگذاشتند
بهلحاظنظریقویهستندومارکسیستها اینها چراکهمدیریتزندانمعتقدبودندکه

نمیتوانندرویآنهاتاثیراعتقادیبگذارند.

در محسن سعید خلق، مجاهدین 50 شهریور تشکیالتی استراتژیک باضربه رابطه در
زندانعلتضربهراعمدهشدنآگاهیبهعنوانمعیارارزشدرتشکیالتمجاهدینتحلیل
میکرد،بهاینترتیبکهاومیگفتازآنجائیکهتواننظریکادراولیهرهبریمجاهدین
اعضا که میشد باعث نظری توان بودن ارزش معیار علت به نتیجه در بود باال خلق
جدیدالورودبهتشکیالتخودرادربرابررهبریتشکیالتکوچکوحقیرببینند،همینامر
باعثپرورشانفعالیونفیخالقیتدرآنهامیشدبنابراینتکیهاستراتژیبرخودآگاهی
کلیوعامومجردبسترسازاولویتیافتنکلههایگندهبردستهایمجربمیشوددرنتیجه
ذهنگرائیجایگزینخالقیتدربصیرتمیشودیابهقولفرانسیسبیکنذهنمورچهایو
ذهنعنکبوتیجایگزینذهنزنبورعسلیمیشودچراکهازنظرفرانسیسبیکنتفاوتذهن
مورچهایباذهنعنکبوتیوذهنزنبورعسلیدرایناستکهذهنمورچهائیفقطکارش
انبارکردندانستیهامیباشد،درصورتیکهکارذهنعنکبوتیفقطبافتنذهنیاست،اما

ذهنزنبورعسلییکذهنخالقیاستکهازگلعسلمیسازد.

بههمیندلیلهرجریانیکهمیخواهددرراستایحرکتشریعتیکارتشکیالتیبکندبرای
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به آرمانمستضعفیندرسالهای59و60نشود،مجبوراستکه اینکهگرفتاربحران
جایتکیهبرخودآگاهیکلیوعام،برآگاهیکنکریتومشخصدرجامعهتکیهکندواز

آگاهیهایمشخصبهطرفآگاهیعامکلیمکتببرود.

7 - پاسخ هفتم:
ایرانازکدامین هفتمینپاسخیکهبهسوالاستراتژیساز»حرکتتحولخواهانهجامعه
آرمان جانب از شد داده میرسد؟« نتیجه به مسیر کدامین از و کند؟ عبور باید مسیر
مستضعفیندرسالهای58و59ودرفراینددومحرکتآننشرمستضعفینازسال88 
میباشدچراکهازهمانآغازهرچندآرمانمستضعفینحرکتخودرادرادامهحرکت
ارشادمعلمکبیرمانشریعتیمیدانست)وامروزنشرمستضعفینبرهمیننهجمیباشد(اما
بهعلتآسیبشناسیکهدرسالهای55تا58درحرکتدرونیخودازحرکتشریعتی
کردهبودضعفعمدهمانیفستنظریشریعتیدرهمینجایگاهخودآگاهینظریوعام
شریعتیبهعنوانهستهاستراتژیشریعتیمیدانست،لذاازبعدازشروعحرکتبرونی
خودازاوایلسال58کوشیدتاباجایگزینکردنجنبشهایسهگانهاجتماعیودموکراتیک
وکارگریبهجایهستهخودآگاهیدراستراتژیشریعتیمخروطاستراتژیشریعتیکه
ازنوکبررویزمینقرارداشتبررویقاعدهخودقراردهدچراکهآرمانمستضعفین
معتقدبودکهتنهاباجایگزینکردنجنبشهایسهگانهبهجایهستهخودآگاهیاستراتژی
شریعتیمامیتوانیمخودآگاهیعاموکلیومجردشریعتیرابدلبهخودآگاهیکنکریت

ومشخصبکنیم.

بههمیندلیلبودکهدرراهدستیابیبهاینخودآگاهیمشخصوکنکریتبودکهازسال
58آرمانمستضعفینبیشازهرجریانسیاسیدرجامعهآنروزایرانخودراموظف
تا گرفته فرهنگی انقالب در دانشجوئی جنبش از ایران جنبشهای بررسی و شناخت به
جنبشاقلیتهایقومیکردوبلوچوعربوجنبشکارگریکردکهالبتههدفیکهآرمان
مستضعفیندرآنسالهایونشرمستضعفینازسال88دراینرابطهدنبالمیکردو
قدرت راه در ایران جامعه مختلف گروههای مطالباتی جنبش به زدن دامن میکند دنبال
گیریجامعهمدنیدرایرانمیباشدچراکهازنظرآرمانمستضعفینونشرمستضعفین



جنبش های عام اجتماعی و آسیب شناسی آنها 98

تنهاراهقوامجامعهمدنیدرایراندامنزدنبهجنبشمطالباتیجنبشهایسهگانهاجتماعی
ودموکراتیکوکارگریمیباشد.

بهعبارتدیگرازنظرآرمانمستضعفینونشرمستضعفیندرطولچهلسالگذشتهتنها
اعتالیحرکتجنبشهایسهگانهاستکهمیتواندبسترسازتکوینجامعهمدنیدرایران
بشود.البتهدلیلیکهآرمانمستضعفیندیروزونشرمستضعفینامروزدراینرابطهارائه
میدهدعبارتازایناستکهجامعهمدنیدرجوامعاستبدادزدهایمثلجامعهایرانتنها
درشرایطیتکوینپیدامیکندکهموازنهقوابینپائینیهاقدرتباباالئیهایقدرتحاصل
شودولذاتازمانیکهاینموازنهقدرتدرجامعهاستبدادزدهایرانتکوینپیدانکندهرگونه

دموکراسییااصالحاتیارفرمدرجامعهایرانشکنندهوناپایدارخواهدبود.

بنابرایندراینرابطهاستکهآرمانمستضعفیندیروزونشرمستضعفینامروزهرگونه
اصالحاتوموفقیتحرکتتحولخواهانهدرجامعهاستبدادزدهایرانرادرگروتکوینیک
جامعهقویمدنیدرایرانمیداند؛بهعبارتدیگرآرمانمستضعفینونشرمستضعفینبه
اصالحاتبعدازجامعهمدنیاعتقاددارند،چراکهاصالحاتقبلازجامعهمدنیدرایران
آنچنانکهدرسالهای76تا84دیدیمیکاصالحاتدستوریتزریقشدهازباالمیباشد
کهبایکدستورتکوینپیدامیکندوبایکدستورهمازبینمیرودوآخرشهممحمد
خاتمیدرجلوتلویزیوناشکریزانظاهرمیشودومیگوید»درایننظامدرطول8سال
گذشتهبهجزیکتدارکاتچینبودهام«پساگردرجامعهاستبدادزدهایرانطرفداراصالحات
هستیم،یاطرفدارانقالب،یاطرفدارهرگونهحرکتتحولخواهانهبایدپیشازآنطرفدار
تکوینیکجامعهنیرومندمدنیدرایرانباشیمواینمهمدرجامعهایرانحاصلنمیشود

مگراینکهبراستراتژیجنبشهاتکیهبکنیم.

بنابرایندراینرابطهاستکههفتمینپاسخیکهآرمانمستضعفیندیروزونشرمستضعفین
باید مسیر کدامین از ایران جامعه تحولخواهانه »استراتژیسازحرکت سوال به امروز
عبوربکند؟وازکدامینمسیربهنتیجهمیرسد؟«ایناستکهتنهاازطریقاستراتژی
جنبشیاستکهمامیتوانیممسیرموفقیتآمیزحرکتتحولخواهانهجامعهایرانرابیمه
وگارانتیبکنیمچراکهبدوناستراتژیجنبشیامکانایجادتوازنقوابینپائینیهاقدرتو

باالئیهایقدرتوجودندارد.
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همچنینبدوناستراتژیجنبشیامکانتکوینواعتالیجنبشمطالباتیجامعهایرانوجود
ندارد.

همچنینبدوناستراتژیجنبشیامکانسازماندهیوتشکلگروهایاجتماعیمختلفجامعه
ایرانوجودندارد.

همچنینبدوناستراتژیجنبشیامکانایجادیکجامعهنیرومندمدنیدرایرانوجودندارد.

همچنینبدوناستراتژیجنبشیامکانجایگزینکردنحرکتتحولخواهانهاصالحاتیبه
جایحرکتویرانگرانقالبیوجودندارد.

بههمینترتیببدوناستراتژیجنبشیامکانبهعقبراندنصاحبانسهقدرتسیاسیو
اقتصادیومعرفتیدرجامعهاستبدادزدهایرانوجودندارد.

نظام برپائی امکان ایران استبدادزده جامعه در جنبشی استراتژی بدون ترتیب همین به
شورائیتکوینیافتهازپائینوجودندارد.

بدوناستراتژیجنبشیامکاندستیابیبهدموکراسیسوسیالیستی)نهسوسیالدموکراسی(
درجامعهایرانوجودندارد.

همچنینبدوناستراتژیجنبشیامکاناجتماعیکردنقدرتسیاسیوقدرتاقتصادیو
قدرتمعرفتیدرجامعهایرانوجودندارد.

درادامهآنبدوناستراتژیجنبشیدرجامعهایرانامکاندستیابیبهاصالحاتبنیادی)نه
اصالحاتتوزیعی(وجودندارد.

بازبدوناستراتژیجنبشیدرجامعهاستبدادزدهایرانامکاندستیابیبهدموکراسیسیاسی
ودموکراسیاقتصادیودموکراسیمعرفتیوجودندارد.

بدونیکجامعهنیرومندمدنیدرجامعهاستبدادزدهایرانامکاندستیابیبهاصالحاتغیر
دستوریوغیرتزریقشدهازباالوجودندارد.

و سوسیالیسم ایران استبدادزده جامعه در میتوانیم ما که است جنبشی استراتژی با تنها
دموکراسییادموکراسیسوسیالیستیرابهمرحلهعملدرآوریم.
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تنهابااستراتژیجنبشیوجامعهمدنیاستکهدرجامعهاستبدادزدهایرانتشکیالتمستقل
ونهادهایسراسریسازمانیافتهجنبشهایسهگانهدرشکلصنفیوسیاسیمیتوانندبه

عنوانآلترناتیواحزابیقهسفیدوپادگانیوتزریقشدهازباالظاهربشوند.

تنهادرعرصهیکجامعهمدنیاستکهامکانتکوینسندیکاهاواتحادیهمستقلسراسری
کارگریوجودپیدامیکند.

تنهابااستراتژیجنبشیاستکهامکانتحولجامعهایرانازطریقاصالحاتاجتماعی
فراهممیشود.

8 - استراتژی جنبشی یا اقدام عملی سازمان گرایانه حزبی آرمان 
مستضعفین و نشر مستضعفین در دو فرایند زمانی:

حتی و هفتهمره و ماهمره تحلیلهای ظلل در مستضعفین آرمان که کارهائی از یکی
روزمرهدرسالهای58و59تحتعنوانتحلیلجنبشهایخلقکردوبلوچوترکمن
برابر در منطقهائی اینجنبشهای آسیبعمدهشدن و...کردموضوع آذری و وعرب
جنبشدموکراتیکمردمایرانبودوهشدارهایالزمدراینرابطهرابهخلقهایفوقو
جریانهایسیاسیجنبشسیاسیایرانکهدرراسآنهاجریانهایسیاسیچریکیبازتولید

شدهدورانشاهبودند،داد.

ولیبههرحالهمینانحرافازمرکزبهمنطقهبهجایمنطقهبهمرکز،باعثبسترسازی
در دارد جا البته گردید. جنبشها این سرکوب جهت فقاهتی مطلقه رژیم برای سیاسی
همینرابطهبهیکسوالمخاطبیننشرمستضعفیندراینزمانپاسخبدهیمکهبسیاری
حرکت برونی اول فرایند در مستضعفین آرمان چرا که میپرسند بسیاری و پرسیدهاند
خودشدرسالهای58و59ایناندازهبرجنبشهایمنطقهائیوداخلیایرانتکیهمیکرد
وپیوستهباتحلیلهایمستمرخودبهصورتیکجریانزندهدرعرصهجنبشسیاسی
جهتهدایتگریجنبشهایداخلیفعالیتمیکرد؟بطوریکهدراینرابطهطلیعهدارتمام
جریانهایسیاسیبودوتوسطاینحرکتفعاالنهسیاسیواجتماعیوجنبشیخودعالوهبر
اینکهمیتوانستبهآسیبشناسیوهدایتگریاینجنبشهابپردازد،درعرصهجریانهای
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سیاسیجنبشسیاسیایرانبهصورتتنهاطرفداراستراتژیجنبشایراندرآمدهبودکه
معتقدبوداستراتژیحرکتتحولخواهانهجامعهایراننهازمسیرتفنگوتروروحرکت
مسلحانهوچریکیوقهرآمیزمیگذردونهازطریقاستراتژیتکیهبرصندوقهایرای
رژیممطلقهفقاهتیودخالتدرخیمهشببازیهایتقسیمقدرتبینجناحهایداخلیرژیم
مطلقهفقاهتیعبورمیکندبلکهتنهاوتنهاازطریقاسترتژیتکیهبرجنبشهایسهگانه
اجتماعیودموکراتیکوکارگریایرانمیتوانبهحرکتتحولخواهانهپایدارایراندست

پیداکرد،درآمدهبود؟

اماچراهمینآرمانمستضعفیندرفراینددومحرکتبرونیخودشکهازسال88در
چارچوبنشرمستضعفینازسرگرفتبرعکسفراینداولحرکتخوددیگربرجنبشهای

منطقهائیتکیهاستراتژیکنمیکند؟

درپاسخبهاینسوالاستکهآنچنانکهفوقاهممطرحکردیمشرایطجنبشهایچهارگانه
سیاسیواجتماعیودموکراتیکوکارگریایراندرشرایطفعلیباسالهای58و59 
متفاوتمیباشدچراکهدرسالهای58و59بهعلتاینکهفضایبازسیاسی)زائیدهانقالب
ضداستبدادیتوسطعدمتوانائیرژیممطلقهفقاهتیکههنوزتثبیتپیدانکردهبود(وجود
داشتهمچنینهمینفضایبازسیاسیایرانباعثشدهبودتاتمامیجنبشهایچهارگانه
سیاسیواجتماعیودموکراتیکوکارگریایرانبتواننددستبهبازتولیدونهادینهکردن
خودبپردازندودرهمینرابطهجنبشهایمنطقهائیدراشکالمختلفکردوبلوچوترکمن
وعربوغیرهتنهایکیازشاخهجنبشهایاجتماعیبودندکهاینهاهمبهموازاتآنها

درسالهای58و59اقدامبهبازتولیدخودکردهبودند.

اماازآنجائیکههژمونیاینجنبشهایمنطقهائیدرسالهای58و59همانجریانهای
قهرآمیزومسلحانهوچریکیوارتشخلقیفراینددهه40و50ایرانبودنددرنتیجه
اینامرباعثگردیدتابهمحضبازتولیداینجنبشهایمنطقهائیواردفازآنتاگونیستبا
رژیممطلقهفقاهتیبشوند)کهخوداینامرخواستهرژیممطلقهفقاهتیجهتبسترسازی
استراتژی و59 سالهای58 در بنابراین بود(؛ منطقهائی اینجنبشهای برایسرکوب
حرکتتحولخواهانهآرمانمستضعفینازکانالجنبشهایسهگانهاجتماعیودموکراتیک
جنبش چارچوب در ایران منطقهائی جنبشهای به که نداشت این جز راهی کارگری و
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و دموکراتیک جنبش شاخه دو بر تکیه چارچوب در بکوشد و کند نگاه ایران اجتماعی
کارگریایرانبراینجنبشهایاجتماعیجهتدستیابیبهاعتالیحرکتتحولخواهانه

درکلایرانتکیهبکند.

دراینرابطهبودکهدرسالهای58و59:

اوالجنبشهایمنطقهائیجزءجنبشهایاجتماعیایرانبودند.

ثانیاجنبشهایدموکراتیکوکارگریوسیاسیایرانبهعلتبازشدنفضایسیاسیبعد
ازانقالبهمگیدرحالبازتولیدگذشتهخودبودند.

ثالثارهبریجریانهایسیاسیبازتولیدشدهچریکیعاملبرخوردقهرآمیزاینجریانها
بودولذابینخواستهرهبریوخواستهتودههایموضوعجنبشهایمنطقهائیتفاوتوجود

داشت.

رابعاجنبشاجتماعیایرانبهعلتشکستانقالب57روندیرکودیدرپیشگرفتهبود.

خامساثقلجنبشهایمنطقهائیبرجنبشهایدیگرایرانبرتریداشت.

سادسارژیمدرسالهای58و59هنوزدربخشیازجامعهازمشروعیتبرخورداربود.

درنتیجهاینهمهباعثگردیدتادرسالهای58و59آرمانمستضعفیندرچارچوب
تکیهبراستراتژیجنبشهابرایایجادحرکتتحولخواهانهخوددرکنارتکیهبرجنبش
دانشجوئیوجنبشکارگریوجنبشدانشآموزیوجنبشزنانجهتفعالکردنجنبش
بر بود، رفته رکود و محاق عالم به 57 انقالب شکست از بعد از که ایران اجتماعی
جنبشهایقومیایرانتکیهکندامامشکلیکهآرمانمستضعفیندرسالهای58و59 
دراینرابطهداشتاینبودکهازآنجائیکهدرآنزماندرمیانجنبشهایقومیایران
دارایپایگاهعینیوتشکیالتعمودینبودعالوهبراینکهنمیتوانستدرعرصهافقیاین
جنبشهادارایتاثیرعملیباشد،ازآنجائیکههژمونیجنبشهایقومیومنطقهائیایران
درسالهای58و59همانجریانهایسیاسیچریکیدهه40و50بودنددرنتیجهاین
همهباعثگردیدتاتمامیاینجنبشهایمنطقهائیایراندرسالهای58و59بهمحض
تکوینوشروع،واردبرخوردقهرآمیزوآنتاگونیستیبارژیممطلقهفقاهتیبشوندکهخود
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اینامرعالوهبراینکهبسترسازجهتسرکوبنظامیرژیممطلقهفقاهتیبودازآنجائیکه
تمامیاینجنبشهایمنطقهاینوپابودنددرنتیجهتوانسازماندهیبرایمبارزهدرازمدت
قهرآمیزبارژیممطلقهفقاهتینداشتندکهاینامرخودبهخودبسترسازنابودیوشکست

ورکودآنهاشد.

ازآنجائیکهآرمانمستضعفینبهعلتفقدانتوانحضورمستقیمفیزیکیدراینجنبشهای
منطقهائیوقومیتوانبرخوردباهژمونیچریکگرایحاکمبراینجنبشهایمنطقهائیو
قومیرانداشتلذاتنهاکاریکهدراینرابطهازآرمانمستضعفینساختهبوداینکهتوسط
برخوردنظریوتئوریکبههدایتگریاینجنبشازقاعدهوبدنهآنبپردازدوباطرح
آسیبشناسیمستمراینجنبشهابصیرتنظریدراینجنبشهاایجادکندکهصدالبتههر
چنداینجنبشهابهعلتانحرافاستراتژیهژمونیآنهابهبنبسترسیدندوتوسطرژیم
مطلقهفقاهتیسرکوبشدندولیدستاوردهاینظریآرمانمستضعفین)کهتنهانیروئیبود
کهدرآنسالهادرچارچوباستراتژیجنبشیغیرقهرآمیزتحزبگرایانهباجنبشهای
قومیومنطقهائیبرخوردمیکرد(آنچنانتاثیرگذاربودکهدرسالهای58و59تمامی
جریانهایسیاسی،آرمانمستضعفینراتحتهمینتحلیلهایسیاسیجنبشهایمنطقهائی

وقومیمثلتحلیلکردستانوتحلیلبلوچستانوخوزستانوگنبدغیرومیشناختند.

امادرخصوصنشرمستضعفینشرایطاجتماعیوتاریخیفرقمیکندچراکهبرعکس
آرمانمستضعفین،نشرمستضعفیندرشرایطیحرکتبرونیخودرادرفراینددومحرکت
در ایران دانشجوئی جنبش و ایران اجتماعی جنبش که سرگرفت از مستضعفین آرمان
حالاعتالیحرکتیبودندیعنیدرسال88پسازقیامخردادجنبشهایاجتماعیایران
ودانشجوئیایرانتحتهژمونیجنبشسبزروندیروبهاعتالپیداکردندوهمینامر
باعثگردیدتادرسال88شرایطاجتماعیوتاریخیجامعهایرانعکسشرایطاجتماعی
وتاریخیسالهای58و59آرمانمستضعفینباشدبهایندلیلکهدرسالهای58و59 
اینجنبشهایمنطقهائیوقومیایرانبودندکهبرجنبشاجتماعیملیایرانغلبهداشتند
درصورتیکهدرسال88بهبعدبااعتالیجنبشاجتماعیایراناینجنبشاجتماعیملی
بودکهبرجنبشهایقومیومنطقهائیغلبهداشتکهباعنایتبهاینکهدرکناراعتالی
جنبشاجتماعیایراندرسال88جنبشدانشجوئیایرانپابهپایجنبشاجتماعیایران
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روندروبهاعتالداشت.

اینهمهباعثگردیدتادرسال88کهسالشروعحرکتبرونینشرمستضعفینمیباشد
جنبشهایملیایراننسبتبهجنبشهایمنطقهائیایرانغلبهتقریبامطلقپیداکنندهمین
امرباعثگردیدکهدرعرصهاستراتژینظریآرمانمستضعفیندرفراینددومحرکت
خودشیعنیازخرداد88بهبعدبرعکسفراینداولحرکتشکهدرسالهای58و59بود
اززاویهجنبشهایملیاجتماعیودموکراتیکوکارگریبهنبشهایمنطقهائیوقومی
ایراننگاهبکنندوازاینمنظرتحلیلنمایند؛لذاطبیعیاستکهباچنیننگاهومنظری
آرمانمستضعفیندرفراینددومحرکتیعنیازبعدازخرداد88برجنبشهایملیتکیه
کردتابرجنبشهایقومیومنطقهائی،البتهاینامرباعثاعتراضوانتقادبسیاریاز
هوادارانقومیاندیشنشرمستضعفینشدهاستکهدراینجاالزمبودبرایاولینباراز
بعدازشروعفراینددومحرکتآرمانمستضعفینبهتبیینایناختالفاستراتژیآرمان
مستضعفیندردوفرایندمختلفسالهای58و59وبیشازششسالیکهازعمرنشر

مستضعفینمیگذردبپردازیم.

9 – مبانی و ارکان جامعه مدنی:
گرچهاصطالحجامعهمدنیاززمانجانالکفیلسوفانگلیسیوارددیسکورسبشرشده
استولیمنهایعنوانونامازبعدازانقالبکبیرفرانسهوتکوینسرمایهداریومدرنیته
ولیبرالیسمبودکهاینواژهوارددیسکورسصاحبنظرانتحولخواهاجتماعیگردید،
اماازآنجائیکهجامعهمدنییکامرذومراتبمیباشدکهدربسترتاریخبشریدارایتولد
تدریجیاست،بنابراینمبانیوارکانیکهدراینجامیتوانیمبرایجامعهمدنیدرمقایسهبا

جامعهبدویقائلبشویمعبارتنداز:

دارای انسان هنوز که است جامعهائی که وحشی جامعه یا بدوی جامعه برعکس - 1
خط،کتابت،تعلیم،تربیت،سازمانهایآموزشی،تقسیمکاراجتماعی،نهادهایاقتصادیو
سیاسیواجتماعیندارد،جامعهمدنیجامعهاییکهانساندارایتمدنوکتابتمیباشدو
درآنتقسیمکاربوجودآمدهونهادهایاجتماعی،سیاسی،اقتصادیوفرهنگیدرآنتکوین
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پیداکردهاست.

2-برعکسجامعهبدویکهجامعهائیبستهوایستاومنجمدمیباشد،جامعهمدنیجامعهای
استپیوستهدرحالحرکتوتحولوتصفیهوتکاملومدامدرحالعوضشدنوتکامل

یافتنمیباشد.

بدویکهجامعهایدرونگراومنجمدوبستهمیباشد،جامعهمدنی 3-برعکسجامعه
جامعهایاستتعهدپذیروتکاملپذیرومتحرکومهاجروبرونگراومتحولوهدفمند.

4-جامعهمدنیبرعکسجامعهبدویکهجامعهایاستکهانسانهابهخاطرخصلتو
خصوصیتانطباقیکهبامحیطدارندبهصورتجبریوغیرمختارانهدوریکدیگرجمع
بهنحوطبیعیزندگیمیکنند،درجامعهمدنی آنجامعه انسانهادر نتیجه میشونددر

انسانهابهصورتآگاهانهومختارانهوهدفمندمیباشد.

5-جامعهمدنیبرعکسجامعهبدویکهیکجامعهایخودسربدونقانونوبدوننظمو
بدونسازماندهیوزورمداروتکلیفمدارمیباشد،جامعهائیاستمتکیبرنظموقانون

واحدوهمگانیوحقمدارمیباشد.

6-آنچنانکهجامعهبدویجامعهایاستزورمداروتکلیفمداروخودسر،جامعهمدنی
جامعهایاستحقمدارواختیارمداروقانونمدارونظمگرا،لذااختیاروحقوقوقانون
سهرکناساسیجامعهمدنیمیباشددرصورتیکهزوروتکلیفوخودسریسهرکن

اساسیجامعهبدویاست.

7-تقسیمکاروتقسیمقدرتوتقسیمثروتهمراهباتقسیممعرفتدرکادرعدالتاقتصادی
وعدالتسیاسیوعدالتمعرفتیارکانساختاریجامعهمدنیاست،درصورتیکهتمرکز

قدرتوتمرکزثروتوتمرکزمعرفتارکانیکجامعهبدویاست.

8–تحمیلقدرتوتمرکزقدرتهمراهبانفیارادهوآگاهیواختیارمردمازمشخصات
جامعهبدویاست،درصورتیکهنظارتپائینیهابرباالئیهایقدرتوثروتومعرفت

بههمراهکثرتگرائیمعرفتیوسازمانهایاجتماعیازمشخصهجامعهمدنیمیباشد.

بدوی جامعه ازمشخصههای معرفت رانت و ثروت رانت و قدرت رانت حاکمیت - 9
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است،درصورتیکهتوزیععادالنهقدرتوثروتومعرفتازمشخصههایجامعهمدنی
میباشد.

10-اخالقوقانونوآگاهیسهرکنبسترسازتکوینجامعهمدنیمیباشد،درصورتی
کهجهلوزوروخودسریسهرکنتکوینیجامعهبدویمیباشد.

11-مهارنهادهایقدرتومهارنهادهایثروتومهارنهادهایمعرفتیباالئیهاتوسط
احزابوسازمانهایاجتماعیوآزادیبیانومطبوعاتوآزادیهایسیاسیواجتماعی
ازخصوصیاتاصلیجامعهمدنیاست،درصورتیکهتمرکزیکطرفهقدرتوثروتو

معرفتدردستباالئیهایجامعه،ازمشخصهجامعهبدویمیباشد.

12-پتانسیلوقدرتیکجامعهمدنیدرگروحضوروسیعوسازمانیافتهمردمهمراه
باتشکلهایطبقاتواصنافنهادینهشدهاست،درصورتیکهتوانوپتانسیلیکجامعه

بدویدرگرورعبواستبدادوقدرتسرنیزهوبگیروببندوتیغودرفشاست.

13-دریکجامعهمدنیآنچهکهدرمیانمدتودرازمدتمیتواندموجببهبودوضعیت
اقتصادیواجتماعیوفرهنگیمردمبشودرشدجنبشمطالباتیوقدرتگیریجامعهمدنی
لوایحق در کارگری و دموکراتیک و اجتماعی سهگانه جنبشهای کردن نهادینه توسط
تشکلمستقلازدولتوحقاعتصابوحقانتخابمیباشد،درصورتیکهدریکجامعه
بدویهمهچیزبرایحاکمانقدرتوثروتومعرفتازکانالسرنیزهعبورمیکندهم
جهانگیریشانباسرنیزهبهانجاممیرسدوهمجهانداریشانباسرنیزهبهانجاممیرسد.

14-جنبشهایسهگانهاجتماعیودموکراتوکارگریهمراهبااحزابسیاسییقهآبی
تکوینیافتهازپائینوتشکلهایصنفیطبقاتاجتماعیبزرگترینبازویقدرتپائینیها
برایجلوگیریازتمرکزفسادآورقدرتوثروتومعرفتدردستباالئیهااست،در
صورتیکهدریکجامعهبدویبزرگترینعاملآنهاجهتمهارتودههایاپائینیهای

جامعهاستضعافواستثمارواستحمارواستبدادواستعباداست.

15-دریکجامعهمدنیمهارباالئیهایقدرتتوسطمردمتنهاازطریقایجادتوازن
قوایبرآمدهازنهادهایسازمانیافتهمدنیجنبشهاواحزابوتشکلهایصنفیسیاسیو
اجتماعیممکنمیباشد،درصورتیکهدریکجامعهبدویمهارمردمازطرفباالئیها
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توسطزوروفریبوانحصاروتمویهکهبسترسازباالرفتنهزینهمبارزهباباالئیهابرای
پائینیهامیباشد،ممکنمیگردد.

16-دریکجامعهمدنیتحققدموکراسیپایداردرگرونهادینهشدنوسازماندهیو
تشکلوتوازنقوابینپائینیهاورشدجنبشمطالباتمردممیباشد،درصورتیکهدر
یکجامعهبدویتحققدسپاتیزمحاکمیتدرگروتفرقهوتشتتوفردگرائیوپراکندگی

تودههامیباشد.

17-درجامعهمدنیبابهرسیمتشناختنحقتشکلهایمستقلوحقاعتصابوآزادی
بیانوآزادیاحزابوآزادیمطبوعاتشرایطجهتاعتالیجنبشمطالباتمردمفراهم
میگردد،درصورتیکهدریکجامعهبدویباسرکوبونفیتشکالتواحزابمستقلو
نفیآزادیهایسیاسیواجتماعیوتحمیلوتزریقتشکالتازباالبهپائینشرایطجهت

تثبیتحاکمیتباالئیهایقدرتبرپائینیهافراهممیگردد.

نهادهایمدنیوحق احزابو تودههامیتوانندتوسطتشکلهاو -درجامعهمدنی 18
اعتصابوآزادیبیانوآزادیمطبوعاتحقخودراباروشمدنیوباهزینهکموبه
صورتمسالمتآمیزوتدریجیازباالئیهایقدرتبگیرندیعنیباطردروشهایانقالبی
ونفیتوسلبهزوروعدماستفادهازطرقهایغیرقانونیبهتحولودگرگونیدرجامعهو
قدرتدستپیداکنند،درصورتیکهدریکجامعهبدویباکوچکترینعقبنشینیرفرمی
یااصالحیحاکمیتدربرابرتودهها،نظامقدرتباالئیهاپودرمیشودوبههوامیرود؛
کانالتحولواصالحات از انقالبی بهعبارتدیگردریکجامعهقویمدنیهرگونه
میگذرد،درصورتیکهدریکجامعهبدویهرگونهتحولواصالحاتیتنهاازکانال
انقالبوفروپاشیماشینقدرتسیاسیواقتصادیومعرفتیحاکمانقدرتممکنمیگذرد.
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تحلیلهای و سیاسی کار درعرصه پیشگام کار مهمترین کردیم، تاکید هم قبالً آنچنانکه
سیاسیبرونی)پابلیک(خود،استحالهواقعیتهایاجتماعیوسیاسیوتاریخی)ازشکل،
صورت به میدهند( مردم خورد به ثالثه قدرت صاحبان تبلیغاتی دستگاههای آنچنانکه
آنچنانکههست،توسطغبارزدائیوصیقلدادنآنمیباشد.چراکه»پیشگاممستضعفین
ایران«درراستای،»استراتژییاراهبرداصلیخود«یعنی،»پیشرفتدادنجامعهایران

بهسویعدالتوآزادی«ازآنجائیکهبسترومسیرهایاینپیشرفت:

اوالًصورتفرایندیداردنهفراوردهای.

اجتماعیوسیاسیوطبقاتی« فرایند،»خودآگاهی این لکوموتیو اینکه به باعنایت ثانیاً
میباشد.

ثالثاًبهعلتاینکه،»سیاستدرعرصهجامعهیککاسهشدهنظامسرمایهداریدرادامه
و سیاسی واقعیتهای فهم تا شده باعث همه این میباشد« اجتماعی و طبقاتی دیالکتیک
انواع از آن بخشیدن وصیقل خاکزدائی توسط »آنچنانکههست« اجتماعی، و تاریخی
تحریفاتصاحبانقدرتسهگانه)کهجهتشستشویفکریونابودکردن،»انگیزهحرکت
میدهند( انجام دارند، دست در که تبلیغاتی ابزار با جامعه« فرودست مختلف گروههای
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کاریکارستانباشد.بطوریکهاینکار»برایاینگروههایاجتماعیعالوهبرصورت
انگیختههاینظریبهعنوانتجربهوچراغراههدایت،میتواندبهعنوانانگیزهحرکت
واعتالءنیزباشد«.چراکهامروزسرمایهداریجهانیودرادامهآنرژیمهایارتجاعی،
و متفکران توسط اقتصادیخود، و منافعسیاسی به دستیابی برای پیرامونی، کشورهای
الحیل، لطایف اقسام و انواع با تا میکوشند خود، خبرساز دستگاههای و فکر اتاقهای
»واقعیتهایتاریخیوسیاسیواجتماعیدرراستایمنافعخودتحریفنمایند«تاتوسط
آنبهتودههاوگروههایمختلفاجتماعی،»آدرسغلطواشتباهیجهتپیشرفتورفتن

بهجلوبدهند.«

مثالًدرجامعهخودماندیدیمکهرژیممطلقهفقاهتیجهتبهمحاقکشیدنمراسمزهرخوران
شکستپروژههستهایخوددرمرحلهپسابرجاموهمپوشانیکردن،»جنگگرگهادر
انتخاباتاسفندماه94باصرفمیلیاردهادالرهزینه بازتقسیمقدرت،در عرصهتقسیم
شهرهای سمت به اربعین در میلیونی زوار انداختن راه توسط ایران، بخت نگون مردم
تثبیتهژمونیخوددرعرصههاللشیعهمنطقه،درداخل تا،عالوهبر عراق،کوشید
ایرانبهتودههاینگونبختایران«،آدرسغلطواشتباهیبدهدتابهقولمعلمکبیرمان
شریعتی)درداستانخروسبهمنآباد(توسطدادوفریاد،قیلوقالهایصوریوعوام
فریبانهشاهغالم،قضیهسرقتخروسهاراهمپوشانیکنندتاصاحباناصلیخروسهایبه
سرقترفته،توسط»آدرسغلطشاهغالم«مجالآنپیدانکنندتاازاتابکاعظمدرمرحله
پسامشروطیتکهکبادهفاتحوپیروزیسردادهازجنایتهایگذشتهپیشامشروطیتشبپرسند
ومردمایرانفرصتآنپیدانکنندتابیاندیشندکهدرجریانشکستپروژههستهایرژیم
مطلقهفقاهتیحاکمکهباصرفصدهامیلیارددالرازسرمایههاینفتیاینملتنگونبخت

تکوینپیداکردهبود،چهکالهگشادیبرسرآنهارفتهاست.

عام جنبشهای رکود اصلی عوامل از یکی که بگویم رابطه این در که باشد بهتر شاید
آدرسهای کردن »دنبال تاریخخود، گذشته سال از150 بیش درطول ایران اجتماعی
غلطواشتباهیارائهشدهازجانبپیشگامانعملیونظریخودبودهاست«البتهآبشخور
عینیوذهنی،این»آدرسهایغلطدادهشدهدرطول150سالگذشتهبهتودههایمردم
ایرانعالوهبرروحانیتوروشنفکران،ازجانباصحابسهگانهقدرتاعمزروزورو
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تزویرهمصورتگرفتهاست«کههرکدامازاینگروههایسهگانه،بهصورتخودآگاه
وناخودآگاهتالشمیکردندتا،»بادنبالنخودسیاهفرستادنتودههایایران،شرایطجهت
البته،طرحآدرسغلطدادنبهتودهها رکودجنبشهایعاماجتماعیایرانفراهمکنند«
تنهامحدودبهتاریخوجامعهایراننبودهونیستبلکهآنچنانکهدرکنفرانس»ازکجاآغاز
کنیم؟«شریعتیمطرحشد،ایناپیدمیآدرسغلطدادنبهتودههاتقریباًدرتمامیجوامع
بشرسابقهداشتهاست.بطوریکهبراینمونهآنچنانکهشریعتیدرکنفرانس»ازکجاآغاز

کنیم؟«مطرحکردهاستیکیازاینها،آدرسغلطدادنپطرکبیردرروسیهمیباشد.

چراکهپطرکبیردرزمانتحصیلدرهلند،بعدازاینکهدریافتکهجامعهروسیهنسبت
بهجوامعدیگرغربیدچارانحطاطوعقبماندگیشدهاست،کوشیدتاتوسطآسیبشناسی
جامعهروسیه،علتاینانحطاطراپیداکند؛امادرعرصهاینآسیبشناسیجامعهروسیه
بودکهپطرکبیربهجایدستیابیبهانبار،ناشیانهبهکاهدانسردرآورد،زیرااوریشه
انحطاطوعقبماندگیمردمروسیهرادرریشهایبلندمردانروسیهدید.بههمیندلیل
و انحطاط از روسیه مردم نجات »جهت قدرت، به دستیابی و روسیه به ورود از پس
ولی بتراشند« را روسیه مردان ریشهای سرنیزه، لوای در تا داد دستور عقبماندگی،
آنچنانکهشریعتیمیگوید،بااینتزریق»آدرسغلطواشتباهیپطرکبیر،گرچهریشهای

مردمروسیهازبینرفتولیریشههایانحطاطجامعهروسیهباقیماند«.

باری،ازهرچهبگذریم،سخنخویشخوشتراست.دراینرابطهبودکهکوشیدیمدر
ظل،سلسلهدرسهائیازتاریخنشرمستضعفیندررابطهباآسیبشناسیجنبشهایعام
اجتماعیایراندر150سالگذشته،موضوع:»ارائهآدرسغلطواشتباهیکهبهصورت
آگاهانهیاناآگاهانهازطرفروشنفکرانوپیشگامانایرانمطرحشدهاست،بهعنوانیک
ازدالیل قراردهیم.«چراکهمعتقدیمکهیکی تاریخی کاو کندو موضوعمستقل،مورد
رکودجنبشهایعاماجتماعیایرانویکیازعواملبنبست،نجاتاینجامعهازانحطاط
تاریخی،»همینارائهآدرسهایغلطواشتباهیازجانبروشنفکرانوپیشگامانعملیو

نظریمردمایراندرطول150سالگذشتهمیباشد«.



جنبش های عام اجتماعی و آسیب شناسی آنها 114

الف – روحانیت ایران و آدرس های غلط گذشته اش:
نخستینارائهدهنده،آدرسغلطبهتودههایایراندرطول150سالگذشته-وشایدبهتر
باشدکهبگوئیمدرطولبیشاز1000سالگذشته-تاریخایرانروحانیتحوزههایفقاهتی
بودهاند.بهاینترتیبکهاینجماعتازآغازتکوینحیاتخودیعنیازقرنچهارمهجری
تاکنونپیوستهدرمقاطعمختلففرآیندهایتاریخایرانکوشیدهاندتاجهتتثبیتجایگاه
خوددرهرمجامعهایران،پیوستهازاهرمسنتدراشکالمختلفتاریخیواجتماعیو
فرهنگیومذهبیبهعنوانبسترتثبیتقدرتاجتماعیوتاریخیوسیاسیخوداستفادهکنند،
لذادراینرابطهبودهوهستکهاینجامعهپیوستهحیاتخودرادرگرو،»هرچهستبر
کردنسنتهایتاریخیومذهبیواجتماعیجامعهایرانمیدانند«وبازدراینرابطهبوده
استکهاشاعهخرافات)درلباسسنتهایمذهبیوتاریخیواجتماعی(یکیازابزارهای
بسترسازتثبیتقدرتاینجامعهیاگروهاجتماعیدرطولبیشاز1000گذشتهتاریخ

ایرانازبدوتکوینتاکنونبودهاست.

درنتیجهاینهمهباعثشدهاستتامبارزهومخالفتاینجامعهدرگذشتهوحالوآینده
تاریخایرانپیوستهازکانالهمینسنتهایستبرشدهومتصلبتاریخیومذهبیواجتماعی
صورتبگیرد؛وبههمیندلیلاستکهمیبینیمکهدرطول1000سالگذشتهجامعهایران
چهزمانیکهازقرنپنجم،»انحطاطتمدناسالمیآغازشد«)وبهقولعبدالرحمنخلدون
تمدن انحطاط اصلی ریشه العبرش«( تاریخ بر خود »مقدمه کتابگرانسنگ در تونسی
اسالمیرشدسرطانیفقهحوزههایفقاهتیبودهاستوچهدرزمانیکهباتکوینحکومت
سرنیزهایصفویهدرایراندربرابرامپراطوریعثمانی،روحانیتحوزههایفقاهتیبه
عنوانتنهاعاملبسترسازهویتشیعهصفویوفقهیایرانیدربرابرهویتسنیوترکی
عثمانیهاواردکارزارتاریخیشدندوچهدرزمانیکهازبعدازشکستهایپیدرپی
حکومتقاجارازروسهاکهعاملبهچالشکشیدهشدناعتمادبهنفسملیمردمایرانو
نفیاستقاللملیجامعهایرانگردیدوچهدرزمانشروعتاریخبیداریجامعهایران،از
نیمهدومقرننوزدهموچهدرزمانمقابلهکردنبامدرنیتهکهبهعنوانمهمانناخواندهاز
بعدازشکستایراندرجنگهایباروسبهصورتفراگیرواززمانصفویهجهتمقابله
باقدرتنظامیعثمانیهابهصورتمدعودولتمردانصفویهواردتاریخایرانگردید.
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چهدرزمانمقابلهجامعهروحانیتحوزههایفقاهتیباانقالبمشروطیتمردمایرانتحت
لوایمشروعهخواهیوچهدرزمان27ماهه،دولتمقاومتملیدکترمحمدمصدق،این
جماعتتحتلوایمبارزهبامشروبفروشیومشروبخوری،دولتمصدقرابهچالش
کشیدندوچهدرسالهای41و42کهتحتلوایمخالفتبا،»حقانتخابکردنوحق
انتخابشدنجامعهزنانایرانوحقزناندرتعیینسرنوشتخویش«توسطخمینیو
مراجعوقتکهازبعدازفوتبروجردیبرکرسیمرجعیتتکیهزدهبودند،بهچالشکشیده
شدوچهدرزمانموجسواریبرجنبشهایاعتالیافتهعاماجتماعیایراندرسال57 
وچهدرزمانتثبیتسیاسیقدرتبادآورده،ازبعدازانقالب57وچهدرزمانجنگ8 
سالهرژیممطلقهفقاهتیباحزببعثعراقوحکومتصدامحسینوچهدرزمانکودتای
انتخاباتیسال88وچهدرزمانزهرخورانشکستپروژهخانمانسوزانرژیهستهایو
غیرهوغیرهتابهامروزوقطعاًدرآینده،»سنتسازیوسنتپرستیوستبرومتصلب
کردندیوارسنتواشاعهخرافاتبهعنوانبرندهترینسالحدردستجامعهروحانیت

ایرانوحوزههایفقاهتیبودهاست.«

چراکهجامعهروحانیتبهدرستیفهمیدهاستکهکلیدواژهبهخوابکردنودرخوابنگه
داشتنمردمایران،قبلازاینکهبهخودآگاهیتاریخیواجتماعیوطبقاتیوسیاسیدست
پیداکنند،محصورکردنومحصورنگهداشتنجامعهایراندرحصارسنتهایتاریخیو

اجتماعیوفرهنگیودراوجآنهاسنتهایمذهبیوخرافاتمیباشد.

بههمیندلیلدرطول1000سالگذشتهتاریخایرانوبهخصوصدرطولبیشاز150 
سالیکهازتاریخبیداریمردمایرانمیگذرداینجماعتپیوستهتالشکردهاستتابا
سالحبرندهسنتپرستیوستبرکردنسنتهاواشاعهخرافات،بهمخالفتبانوآوریو
خودآگاهیتاریخیواجتماعیوسیاسیجنبشهایتحولخواهانهمردمایرانبپردازد؛لذا
تبلیغ تابهکرهماهرفتنعکسخمینیو رشدخرافاتازچاههایمسجدجمکرانگرفته
عاشورایسنتی)نهعاشورایواقعیحسینی(بهارثرسیدهازشیعهحکومتیصفویهو
کوبیدنبرطبلفقهسنتیحوزههایفقاهتیوغیرههمهدراینرابطهقابلتفسیرمیباشند.

اینکه)منهایحرکتهایموردی بایدمطرحکنیم بااینجماعت بنابراینآنچهدررابطه
وانفرادیکهدرطولهزارسالهگذشتهوبهخصوصبیشاز150سالگذشتهتاریخ
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بیداریمردمایرانقابلتوجهمیباشند(اینجماعتپیوستهتالشکردهاندتاباعصایسنت
آدرس ایران تودههایجامعه به موقعیتخود« و تثبیتهژمونی وخرافات،»درجهت
غلطواشتباهیبدهندوبههمیندلیلدرطول150سالگذشتهقهرمانمبارزهبااینآفت
ساختاریجامعهایران،»شریعتیبودهاستکهازنیمهدومدهه40کوشیدتانوکپیکان
حرکتخودشرادرراستایبهچالشکشیدناینشیشهعمرروحانیتقراردهد؛ولذابه
ایندلیلبودهاستکهشریعتیدرطولپنجسالحیاتارشادخود)از47تا51(کوشید
توسططرحاسالمتاریخی،اسالمسنتیحوزههایفقاهتیرابهچالشبکشد«،چراکهتنها
سالحوبرندهترینسالحیکهمیتواندسنتهاوخرافاترادرعرصهدینومذهبواعتقاد
ذوبکند،»طرحوتبیینتاریخیآناعتقادودینمیباشد«،درهمینرابطهتوسط»اسالم
تاریخی«اسالمبهشکلواقعیخود،آنچنانکهبودهاست-تبیینمیگرددوهمینامرعاملی

درجهتذوبشدنونابودیسنتهاوخرافاتدراسالممیگردد.

اینامرباعثگردیدتازمانیکهدرسهایشفاهیکالسهایاسالمشناسیمشهدشریعتی
دردانشگاهمشهد،توسطشاگردانشبرایاولینباربهصورت»اسالمشناسیمشهد«منتشر
توسط ستیزیشریعتی استراتژیکسنت فقاهتیخطر وحوزههای جامعهروحانیت شد،
اسالمتاریخیرااحساسکردندوشایدبیشترینهزینهایکهشریعتیدرطول20سالبعد
ازانتشاراینکتابوحتیتاامروز-کهبیشاز37سالازوفاتاومیگذرد-پرداخت
کردهودرآیندهدربرابرهجمهبیامانروحانیتحوزههایفقاهتیپرداختخواهدکرد،
همین»طرحدینواسالمبهصورتتاریخیمیباشد«کهشریعتیتحتعنوانایدئولوژیک

کردندینواسالمومذهبمطرحکرد.

بنابرایندراینرابطهاستکه،»ایدئولوژیبرایشریعتینهبهمعنایآگاهیکاذبمارکس
میباشد«آنچنانکهداریوششایگانمدعیاستونهبهمعنایسالحقدرتمیباشدآنچنانکه
فرجدباغ-معروفبهعبدالکریمسروش-درکتاب»فربهترازایدئولوژی«مدعیآن
استونهبهمعنایتئوریانقالبآنچنانکهلنینمعتقدبودمیباشد،بلکهبرعکسهمهاینها
»ایدئولوژیبرایشریعتیبهمعنایطرحوتبییناسالمتاریخیازآغازتکوینتاکنونبوده
کهدرلوایآنشریعتیمیکوشدتااسالمسنتیروحانیتحوزهفقاهتیکهدرجهتارائه،
آدرسغلطدادنبهتودههایجامعهایرانمیباشدرابهچالشبکشد«؛وبدینترتیباست
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کهاگربخواهیمیکتعریفکلیوعامازحرکت20سالهشریعتیازبعدازپایانتحصیل
درغربوورودبهایرانتاپایانحیاتطبیعیاشدرانگلستاندرسال56بکنیم،همین
طرحاسالمتاریخیجهتمبارزهبااسالمسنتیحوزههایفقاهتیمیباشدواگربهفرض،
شریعتیدرهمهمؤلفههایحرکتشهمشکستخوردهباشد،تنهاسنگریکهبرایهمیشه
پیروزمیباشدهمینسنگرچالشبااسالمسنتیواسالمسنتسازحوزههایفقاهتیمیباشد
وبههمیندلیلاستکهشیخمرتضیمطهریازوقتیکهدریافتکهبزرگترینخطر،
اسالمسنتسازحوزههایفقاهتی،اسالمتاریخیشریعتیمیباشد،باتمامزینورکاببه
میدانآمدوتمامیسالحهایزرادخانهاسالمسنتسازفقاهتی)ازفتوایمراجعتااعالمیه
شرمگینانهوذلیالنهمهدیبازرگانودائمالجنبخواندنشریعتیوترکارشادوکوچ
کردنبهمسجدالجوادوساواکیخواندنشریعتیومکرخداخواندنمرگشریعتیدر
نامهبهخمینیوبایکوتکردنتشییعجنازهشریعتیدرلندندرزمانیکهدرمنزلحاجی
فرجدباغدرانگلستانپناهگرفتهبود(بهکارگرفتتاشایدبتواندآنچنانکهعلیمطهری
درمصاحبهاشگفته،جلوسونامیاقبالجامعهایرانبهشریعتیواندیشههایاورابگیرد.

بههرحالهمهاینهاداللتبرهمیناحساسخطرشیخمرتضیمطهریوجناحمرتجع
به ایرانمیکند.چراکهشریعتی تاریخ تاامروزوفردای اوازآنزمان مذهبیحامی
درستیفهمیدهبودکهبرندهترینسالحبرایمبارزهبااسالمسنتسازحوزههایفقاهتی،
طرحاسالمتاریخیآنچنانکهبودهاست،میباشد.البتهبرایتاواناینموضوع،شریعتی
برایهمیشهبایدآمادهپرداختهزینهمربوطهبهروحانیتحوزههایفقاهتیباشد،چراکه
سنتساز اسالم بار اولین برای توانست کرد، آغاز تاریخی اسالم طرح با او که راهی
حوزههایفقاهتیرادربرابراسالمسنتستیزایدئولوژیکتاریخیاودرموضعتدافعی
قراردهد.آنچنانکهبنابهگفتهخودشریعتیاسالمسنتسازحوزههایفقاهتیدرچارچوب
وسنتسازی مذهبی همانسنت به اینکه نماندجز باقی برایش راهی دیالکتیکسوردل

مذهبیپناهببرند.

ماحصلآنچهکهتااینجاگفتهشداینکه،بزرگتریننهادیکهدرتاریخهزارسالهگذشته
جامعهایرانوبهخصوصدرتاریخبیشاز150سالگذشتهتاریخبیداریمردمایران،
اقدامبه»ارائهآدرسغلطواشتباهیدرمسیرحرکتمردمایرانکردهاستنهادروحانیت
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میباشد«کهالیزمانناهذا،باتکیهبرسنتسازیمذهبیوحمایتازسنتهایتاریخی
ایران بهمردم اینخرافات اینسنتهاو تاتوسط اجتماعیتالشکردهاست وخرافات
و بفرستند؛ سیاه نخود دنبال به را ایران جامعه نگونبخت تودههای و بدهند غلط آدرس
برعکس،آنچنانکهمطرحکردیمدررابطهباایناسالمسنتسازوخرافاتآفرینروحانیت
حوزههایفقاهتی،تنهاسنگریکهدرطولهزارسالگذشتهوبهخصوص150سالگذشته
تاریخبیداریجامعهایرانتوانستهاستپیروزمندبشودواسالمسنتسازوخرافاتآفرین
روحانیتفقاهتیرادرموضعتدافعیقراردهد،»اسالمتاریخیسنتستیزشریعتیتحت
لوایاسالمایدئولوژیمیباشد.«البتهشریعتیمتدوروشومکانیزمیکهجهتطرحاسالم
تاریخیخودشدرطول20سالحرکتش،ازبعدازورودبهایرانپسازاتمامتحصیالتش

درمغربزمینبهکاربردمتفاوتبودکهروشومتدهایمختلفاوعبارتانداز:

الف–طرحتاریخپروسستکویناسالمازآغازتاکنون.

ب–طرحتبیینزندگیپیامبراسالمودستپروردگاناوازامامعلیوفاطمهتاابوذرو
غیرهجهتفهمبُعدوجودیاسالمتاریخی.

ج-طرحتفسیرتطبیقیمتنمقدسیاقرآنونهجالبالغهجهتفهمماهیتاسالمتاریخی.

اول درس در شریعتی آنچنانکه بطوریکه متن، خود از متن فهم جداسازی طرح - د
اسالمشناسیارشادمطرحکرد،ازنگاهاو،اسالمشناسیغیرازاسالممیباشد.

ه–طرحتفکیکاسالممحمدیازاسالمامویوتشیععلویازتشیعصفویوتشیعسرخ
ازتشیعسیاهوغیره.

و–طرحاسالممنهایروحانیتجهتبهچالشکشیدنهژمونیتاریخیاینجامعهبراسالم
فقاهتیوسنتی.

ز-طرحشعارنجاتاسالمقبلازنجاتمسلمین.

ح-طرحاسالماجتماعیوسیاسیدربرابراسالمحکومتیووالیتیحوزههایفقاهتی.

ط–طرحاسالمضدطبقاتیوسوسیالیستیدربرابراسالمطبقاتیحوزههایفقاهتی.

ی–طرحاجتهاددراصولدرچارچوبشعاراسالمبازسازیشدهدربرابرمنحصرکردن
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اصلاجتهادبهفقهوفروعاتفقهیحوزههایفقاهتی.

ب – روشنفکران ایران و آدرس های غلط گذشته اش:
دومینآبشخور،ارائهدهندهآدرسهایغلطبهتودههایایران،درطول150سالگذشته،
ذهنیت علت به که است بوده مذهبی« و الئیک مذهبی، غیر الیه سه در »روشنفکران
وارداتیآنهاوعدمتوانائیآنهادرفهمخودویژگیهایتاریخیواجتماعیوفرهنگی
جامعهایرانباعثگردیدتاناخودآگاهاینگروهاجتماعیدرطول150سالگذشتهتاریخ
برعکس البته دهند« قرار غلط آدرس برابر »در را، ایران جامعه ایران، مردم بیداری
تثبیت جهت تا کردهاند تالش گذشته سال 150 طول در که فقاهتی حوزههای روحانیت
هژمونیخودبرجامعهایراندرچارچوبسنتسازیفقهیومذهبیبهتودههایجامعه
ایرانآدرسغلطبدهند،جریانروشنفکریایراندرسهالیه،غیرمذهبیوالئیکومذهبی
آن،درطول150سالگذشتهدرشکلهایمختلفیبهتودههایجامعهایرانآدرسغلط
دادهاند،مثلجریانمیرزاملکمخانوسیدحسنتقیزدهکهتحتشعار»تقلیدازغرباز
نوکسرتاناخنپا«جهتمبارزهباسنتودستیابیبهمدرنیته،بهتودههایجامعهایران
آدرسغلطدادند؛ویاحرکتاحمدکسرویکهدردهه20پسازتبعیدرضاخانوبازشدن
فضایسیاسیجامعهایران،یعنیازبعدازدورانبیستسالهدیکتاتوریرضاخان)در
زمانیکهجنبشهایعاماجتماعیایران،تحتشعار»ملیکردنصنعتنفتایران«دکتر
محمدمصدقدرفضایرهائیبخشکشورهایپیرامونیبعدازجنگبینالمللدوم،وارد
فازاعتالبخشمبارزهضداستعماریخودشدهبودند(بودکهاحمدکسروی،باشعار»پاک
دینان«جهتبهچالشکشیدنسنتهایمذهبیواعتقادیوتاریخیجامعهایرانکوشیدتا،
»آشراباجاشبهچالشبکشد«بدوناینکه)برعکسشریعتی(بتوانددرخالءنفیمذهب

سنتساز،»اسالمایدئولوژیکاجتماعیجایگزینآننماید.«

بههمیندلیلاستکهمعلمکبیرمانشریعتیدرنقدحرکتاحمدکسرویمیگوید:»اگر
همبهفرضحرکتکسرویدرستهممیبود،اماشرایطتاریخیکهکسرویدرفضای
آنحرکتکتابسوزانیامفاتیحودعاسوزانوغیرهدرجامعهایرانانجامدادیعنیدر
دوراناعتالیمبارزهرهائیبخشوضداستعماریدکترمحمدمصدقدردهه20کهشعار
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مصدقملیکردمنفتایرانبود،اینشعاروحرکتکسروییکشعارعوضیواشتباهی
بود،چراکهوحدتدرونخلقیکهشرطموفقیتدرمبارزهرهائیبخشوضداستعماری
مصدقبود،توسطاینشعاراحمدکسرویبهچالشکشیدهشد.«ازنظرشریعتی،»آدرس
صحیحدردهه20همانشعارملیشدننفتایرانتوسطمصدقبود«درنتیجههرشعار
دیگریکهشعارملیکردننفتایراندکترمصدقرابهچالشمیکشیدیامنفردمیساخت،

ازنظرشریعتیآدرسغلطدادنبهتودههابهحسابمیآمد.

ازآدرسهای تعیینشاخصجهتممیزیکردن،آدرسهایصحیح بنابراینشریعتیدر
غلطدرکنفرانس»ازکجاآغازکنیم؟«بهکانتکسجغرافیایحرفپروفسوربرگتکیه
میکندکهمطابقآنبرایداوریوقضاوتدربابیکآدرسبایدمنهایصحتوسقم
محتوایآنآدرس،بهفضایتاریخیوجغرافیائیآنآدرسهمتوجهبکنیم؛لذابهایندلیل
استکهازنگاهشریعتی،نیمهتمامرهاکردنحجتمتعسال60هجری–قمریتوسطامام
حسین)برعکسآنچهکهشیخمرتضیمطهریوبهتقلیدازاوحاجیفرجدباغ-عبدالکریم
سروش-میگویدبهخاطرفرارازترورشدنوترسازمرگنبود(،بلکهدرراستای
تصحیحآدرسبهتودههابود.چراکهآنچنانکهشریعتیمیگوید،درشرایطیکهجالدبر
جامعهوتاریخحاکماست،اگرتودرصحنهحقوباطلزماننباشی،چهبهنمازایستاده
باشیوچهبهشرابنشستهباشی،چهدورخانهابراهیمبچرخیوچهدوربتهایدستساز
طوافکنی،هردویکسانخواهدبود؛وبدینترتیباستکهشریعتیمعتقداستکهنیمه
تمامرهاکردنمناسکحجدرسال60توسطامامحسینودرپیشگرفتنراهکربالدر

همینزمانتوسطامامحسیندرراستایتصحیحآدرسبهتودههابودهاست.

داد، انجام قمری هجری 61 سال عاشورای در حسین امام که کاری بزرگترین زیرا
»تصیحیحآدرستودههاازکعبهبهکربالبود«ودرهمینرابطهاستکهازنظرشریعتی
کارپیشگامرهبریجنبشهایاجتماعیمردمنیست.بلکه»تنهاتصحیحآدرسرفتندر
ذهنیتتودههامیباشد«اودراینرابطباتاسیازولتروروسومیگوید،»بهمردمنگاه
ودیدنبیاموزیدخودراهراخواهندرفت«اینشعارشریعتییعنی،»تعیینصحیحآدرس

برایتودههاکردنمیباشد«.

پیشگامانمستضعفین،»تعیینصحیح کبیرمانشریعتیکاراصلی ازنظرمعلم بنابراین
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تاریخی اجتماعی، سیاسی، خودآگاهی توسط تودهها برای غلط آدرس تصحیح یا آدرس
وطبقاتیمیباشد«ودرهمینرابطهاستکه،شریعتیدرتحلیلجنگصفینوتکوین
خوارجدراینجنگتوسطپروژهحکمیتعمروعاصومعاویه،معتقداستکهآبشخور
اولیهتکوینخوارجدرصفین،»گمکردنآدرستوسطلطایفالحیلعمروعاصومعاویه
بود«؛وازنظرشریعتیاگرامامعلیدرجنگصفیندربرابرقرآنبرسرنیزههایلشکر
معاویهفریادمیزندکه»انقرآنناطق-منقرآنناطقهستم«اینقرآنهایبرسرنیزه
معاویهپایکوبکنیدنهبهمعنایایناستکه،»آنقرآنهایبرسرنیزههایلشکرمعاویه
غیرازقرآنپیامبراسالممیباشند«بلکهبالعکسبهمعنایآناستکه،»امامعلیتوسط
جایگزینکردنخودشبهعنوانقرآنناطقبهجایقرآنهایبرسرنیزههایلشکرمعاویه،

میخواهدبهتصحیحآدرسقرآندرنگاهتودههابپردازد.«

البتهمهمترازهمهاینهااینموضوعدرخصوصماهیتومحتواوچارچوبدعوتخود
فاطمه کنفرانس»فاطمه آنچنانکهشریعتیدرمقدمه پیامبراسالمصادقمیباشدچراکه
است«مطرحمیکند،شکلبندیدعوتپیامبراسالمدر23سالدورانحیاتنبویخودبه
اینترتیببودهاستکهدعوتخودشرابرپایههمانتصوراتقبلیاعرابجاهلیتبه
انجاممیرساند؛لذاتنهاکارجدیدیکهپیامبراسالمدر23سالحیاتنبویودوراندعوت
خودبهانجامرسانیداینبودکهباتغییرتصدیقاتمردم،»آدرسهاراعوضمیکرد«یعنی
درزمانیکهمردمباپرستشبتهایخود،آنهارابهجایهللاپرستشمیکردند،پیامبرآمد
وگفتبهجایاینبتها،»خداوندیاهللاراعبادتکنید«ویازمانیکهعربهایجاهلیت،
بتهایخودرادرخانهکعبهویادردوطرفکوهصفاومروهقراردادهبودندوباعبادت
وطوافوسعیبیناینبتهاحجرابهجامیآوردند،پیامبراسالمآمدوبابرداشتناین
بتهاازخانهکعبهوکوههایصفاومروهدستوردادتابهجایعبادتبرایاینهادر
پروژهحج،»هللاراطوافوسعیکنند«یعنی»پیامبراسالمدرچارچوبهمانتصورات
عربهایجاهلیتدردعوتخودباتغییرتصدیقها«آدرسهاراتغییردادوبهعربها

گفت،»عبادتشمابهجایاینبتهابایدبهطرفخداوندباشد.«

همچنینبهعربهاگفت:»هللاخالقآسمانهاوزمینوانسان،ابنبتهانیستند،بلکهاو
خاطر به میکنید که جنابت »غسل گفت: عربها به میباشد.« االرض و نورالسموات
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نزدیکیوحلولجندرشمانیستبلکهتوسطغسلجنابتشمابایدنظافتبکنیدوکثافتها
راازخوددوربکنید.«بهعربهاگفت:»درحجبهجایعبادتبربتهایدستسازخود،
هللاخالقهمهوجودراعبادتکنید«بههمیندلیلپیامبراسالمدر23سالحیاتنبویخود
درکانتکسدعوتخود،»تنهاآدرسهایفردیواجتماعیوفکریواعتقادیانسانهابا
خداوندوتاریخوطبیعتوخودانسانعوضکرد«وهمانتصوراتقبلیاعرابراوارد

تصدیقاتجدیدخودکرد.

ج – آدرس اشتباهی جالل آل احمد به عنوان روشنفکر دهه 40 ایران:
و اجتماعی و مذهبی برسنتهای کردن تکیه با دهه40»که در آلاحمد حرکتجالل
تاریخیجامعهایران«درعرصهنظریبهمقابلهباغربزدگیسیاسیومدرنیتهابزاری
وفرهنگیپرداخت،آدرسغلطیبودکهبهجامعهایرانداد؛کهآثارزیانباراینآدرس
غلطجاللآلاحمدتاامروزدامنگیرجامعهایرانشدهاست.چراکه،آدرسغلطیکهجالل
آلاحمدجهتنجاتازغربزدگیومدرنیته)بهتاسیازحلقهسیداحمدفردید(داد،اینبود
که،»جاللراهنجاتجامعهایرانازغربزدگیرا،درپناهبردنوبازگشتجامعهایران
بهسنتهایگذشتهتاریخیومذهبیواجتماعیتعریفکرد«ودرهمینراستابودکهجالل
برایاولینبارجهتمقابلهکردنباجنبشوانقالبمشروطیتکهنخستینانقالبوحرکت
تحولخواهانهدموکراتیکدرکشورهایپیرامونیودرتاریخایرانبود،ازآنجائیکهجالل
درراستایهمانبینشضدمدرنیتهوضدغربزدگیخودانقالبوجنبشمشروطیترا
نوعیغربزدگیتحلیلمیکرد،لذاجهتمخالفتبامشروطیتومقابلهکردننظریو
روشنفکرانهباانقالبمشروطیتبرایاولینبارنهتنهادرمیانروشنفکرانایرانی،بلکه
ایرانازحرکتارتجاعیشیخفضلهللانوریدربرابر نیروهایسیاسی حتیدرمیان
مشروطیتدرلوایمشروعهخواهیاوحمایتکرد)همانشیخفضلهللانوریکهحتی
بهتوپبستنمجلسشورایملیتوسطمحمدعلیشاهقاجار-آنجنایتکارضدانسانو
ضدخلقوضدبشریت-تقدیسمیکردودرتقریرهایخودازآزادیبا»کلمهمنحوس

آزادی«یادمیکرد(.

همینحمایتجاللآلاحمد)برایاولینباردرمیانروشنفکرانوجامعهسیاسیایران(از
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شیخفضلهللانوریبراولینمذاقیکهشیرینافتاد،مذاقخمینیبودچراکهخمینیازبعداز
سرکوبشاهدرسالهای41و42وبهخصوصسرکوبقیام15خرداد42وناامیدشدن
درمشارکتحداقلیدرقدرتباشاهحتیدرحدمشورتماننددورانبروجردی،گرچهتا
آنزمانجزءحامیانمشروطیتبودوازدفاعمدرسازمشروطیتحمایتمیکرد،اما
بهموازاتناامیدیازشاهوسلطنترفتهرفتهبهصورتناخواستهازمشروطیتفاصله
گرفت؛ودرهمینبرزخبودکهباکتاب»غربزدگی«و»خدمتوخیانت«جاللآلاحمد
آشناشد.تنهاموضوعیکهخمینیتوانستبامطالعهاندیشهجاللحاصلکند،همانگمشده
خودبودکهدرکتاب»غربزدگی«و»خدمتوخیانتروشنفکر«جاللپیداکرد؛زیرا
ازبعدازمطالعهکتاب»غربزدگی«و»خدمتوخیانت«جاللبودکهخمینیعالوهبر
تقدیسشیخفضلهللانوریوفاصلهگرفتنذهنیازمدرسدردفاعازمشروطیتووداع
بااندیشهگذشتهخوددرکتاب»کشفاالسرار«،کوشیدمانیفستسیاسیخودرااززیر
چترمشروطهخواهیخارجکندوچترمشروعهطلبیشیخفضلهللانوریرابرسرخود

بازنماید.

اماازآنجائیکهخمینیدریافتکه،»تزمشروعهشیخفضلهللانورییکتزخامسیاسی،
عکسالعملیوراستگراوارتجاعیمیباشدکهفقطجنبهصرفشعاریداردوبدونپایگاه
نظریفقهیوکالمیاست«پسازتبعیدازایرانوحضوردرحوزهنجف،ازسال46 
توسطیکسلسلهسخنرانیهائیتحتعنوان»والیتفقیه«کهبعداًتوسطجاللالدینفارسی
پیادهوادیتوتنقیحومکتوبگردید،تزمشروعهخواهیشیخفضلهللانوریرافقهیو
کالمیکردوآنرا»ازصورتیکشعارصرفسیاسیوراستگراوارتجاعیشیخ
فضلهللانوری-کهتنهابهدردمحمدعلیشاهوروسهامیخورد-خارجکردوباتغییر
عنوانآنازمشروعهبهوالیتفقیهاینشعارسیاسیشیخفضلهللانوریرابهصورتیک
نظریهفقهیوکالمیدرآورد.«برایانجاماینمقصود،خمینیبرایاولینباردرتاریخ
شیعهوسنی،والیتپیامبراسالمکهازنظرحضرتموالناعالمهمحمداقبالالهوری،
همراهباختمنبوتپیامبراسالم،ختموالیتاونیزاتفاقافتادهاستوهمچنینازنظراقبال
الهوری،ازبعدازپیامبراسالمهیچکسحقنداردتحتهیچعنوانیاعالمانتقالوالیت
پیامبربهخودشبکندووالیتازنظراقبالعبارتاست»تکلیفکردنتجربهباطنیو
شخصیپیامبراسالمودیگرپیامبرانابراهیمیبرایدیگران،تحتاینعنوانکه،چونمن
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چنینتجربهایکردهامشماموظفبهپذیرشآنهستید«اقبالمعتقداستکهازبعدازرحلت
پیامبراسالمهیچکسحقنداردتحتعنوانوالیتبگویدچونمنچنینتجربهایکردهامبر

شماتکلیفاستیاشماموظفیدکهآنرابپذیریدوآنرابهصورتقانوندرآورید.

اماخمینیبرایاولینباردرسال46بانفیایننظریهکالمیحضرتموالناعالمهمحمد
اقبالالهوری،اعالمکردکه»ختموالیتپیامبراسالمهمراهباختمنبوتاوصورتنگرفته
استووالیتپیامبراسالمپسازرحلتآنحضرت،طابقالنعلبالنعلمیتواندبهفقیه
حوزههایفقاهتیمنتقلشودوفقیهحوزههایفقاهتیتمامیاختیاراتوالیتیپیامبراسالم
چهدرعرصهفردیوچهدرعرصهاجتماعیوچهدرعرصهسیاسیوچهدرعرصه
حکومتیدارامیباشد«؛لذابدینترتیببودکهخمینیدرسال46باتغییرعنوانمشروعه
شیخفضلهللانوریبهوالیتفقیهجهتتبدیلاینشعاربهیکنظریهفقهیوکالمیاعالم
کردکه»والیتپیامبراسالمبهفقیهحوزههایفقاهتیازجملهخوداوقابلانتقالمیباشد«
وازاینجابودکهآدرسعوضیواشتباهیجاللآلاحمددرکتاب»غربزدگی«و»خدمت
وخیانتروشنفکر«دررابطهبانفیمشروطیتوتقدیسشیخفضلهللانوریوشعار
مشروعهخواهیاووسنتگرائیاشبهسرانجامیرسیدکهامروزجامعهایراندرظللرژیم
مطلقهفقاهتی،36سالاستکهمیوهچیناینشجرهجاللآلاحمدمیباشندوآننسخهپیچیده
شدهجاللبهصورتیکبالیتاریخیواجتماعیوسیاسیبرسرمردمنگونبختایران
نازلشدهاستومعلومنیستکههزینهاینشجرهجاللآلاحمدبرایمردمایرانتاچه
اندازهخواهدبودوآنچنانکهحضرتعیسایمسیحمیفرماید،»تعرفاالشجارباالثمارها.«

درهمینرابطهنقلمیکنندکه،بعدازواقعه15خرداد42زمانیکهجاللآلاحمدبههمراه
همسرشسیمیندانشور،جهتبیعتباخمینیبهمنزلخمینیدرقمرفتندودرزمانیکه
درمنزلخمینی،جهتبیعتهمسرجاللیعنیسیمیندانشورباخمینیطشتآبمیآورند
کههمخمینیوهمسیمیندانشوردستهایخودراجهتبیعتبایکدیگرداخلطشتآب
کنند،درهمانحالکهسیمیندانشوردرحالبیعتکردنباخمینیبهوسیلهطشتآب
بود،چشمجاللبهیکبارهبهکتاب»غربزدگی«میافتدکهبررویزانویخمینیقرار
داشتهاست،لذاجاللپسازختمبیعتسیمیندانشورباخمینیوبعدازاینکهبیعتخودش
)جالل(همباخمینیبهپایانمیرسد،باشوخیخطاببهخمینیمیگوید:»مثلاینکهشما
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همازاینچرتوپرتهامطالعهمیکنید؟«خمینیهمبامزاحدرپاسخبهجاللمیگوید:
»بسیارزیاد«فراموشنکنیدکهاینجاللیکهدردههچهلعلمحمایتازشیخفضلنوری
وشعارمشروعهخواهیاو،درمخالفتباجنبشوانقالبمشروطیتبلندکردهاست،همان
جاللیاستکهدردهه30مسئولتحریریهماهنامه»دنیا«یحزبتودهمیباشدویکی
ازتئوریسینهایبزرگحزبتودهاستکهصدالبته،آنچنانکههمینجاللدردهه30در
کنارحزبتوده،»بهصورتیکآدرسغلطواشتباهبرعلیهنهضتمقاومتملیمصدق
بود«ودردورانشکوفائینهضتمقاومتملیدکترمحمدمصدقدرچارچوبجریانراه

سومخلیلملکی،بازبهصورتیکآدرسغلطدرآمد.

عنوان تحت مشروطیت، ضد حرکت در جالل آنجائیکه از امروز تا چهل دهه از
مشروعهخواهیشیخفضلهللانوریوخمینیذوبشدهاستوحتیاندیشهاوبسترساز
تکویننظریایننهضتمشروعهخواهیووالیتطلبیمطلقهفقاهتیشدهاست،اینهمه
باعثشدهاستتاجاللآلاحمددرتاریخ150سالهحرکتروشنفکریایرانپیوستهبه
عنوانیک»آدرسغلط«تعریفشود.البتهنکتهایکهطرحآندراینجاخالیازعریضه
نمیباشداینکههرگزنبایدنقدماازجاللآلاحمد،همسنگنقدطرفدارانلیبرالیسماقتصادی
تحتهژمونیحاجیفرجدباغ-عبدالکریمسروش-تعریفبشود.چراکهنقدطرفداران
لیبرالیسماقتصادیدرجامعهامروزایرانبهسردمداریحاجیفرجدباغازجاللآلاحمد،
درچارچوبحمایتازسرمایهداریولیبرالیسممغربزمینونفیتزغربزدگیجالل
میباشدنهدرکانتکستکویننظریهفقهی–کالمیوالیتفقیهخمینیکهایندوازفرشتا
عرشمتفاوتازهممیباشندوقطعاًدراینرابطهاشتراکلفظدرآیندهرهزنیخواهدکرد.

ازهویتطلبی دفاع باغربزدگیو مبارزه آلاحمددرعرصه آنجائیکه،جالل از زیرا
ایرانیدرچارچوببازگشتبهسنتهایگذشتهفرهنگیایرانباسرمایهداریولیبرالیسم
ومدرنیتهمغربزمینگالویزشدهاست،لذامخالفتسرسختانهحاجیفرجدباغباجالل
آلاحمدوحلقهفردیدی)سیداحمدفردی(نهدرراستایمبارزهباارتجاعمذهبیومبارزه
باسرمایهداریمغربزمینمیباشد،بلکهبالعکسدرچارچوببسترسازینظری،توسط
فرجدباغبرایلیبرالیسماقتصادیوسرمایهداریجهانیاستودرهمینرابطهاستکه،

نوکپیکانحملهحاجیفرجدباغبهجاللآلاحمد:
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1-مخالفتومبارزهباتزغربزدگیجاللدرچارچوبنفیغربتوسطجاللبهعنوان
یککل)نهیککلی(غیرقابلتجزیه.

2–نفی،مخالفتجاللبانظامجهانسرمایهداریونظریهلیبرالیسمبسترسازایننظام
توحشی.

3–نفی،مخالفتجاللباهویتغربیدرجامعهایران،)آنچنانکهامروزحاجیفرجدباغ
درچارچوبتزهویتمشوشبرایایرانیان،معتقدبههویتسهگانه،غربیوایرانیو
اسالمی،میباشدوبدینوسیلهاوامروزبرطبلاولویتهویتغربیجهتبسترسازی
به میتوانیم رابطه این در آنچنانکه میکوبد. جهانی سرمایهداری و اقتصادی لیبرالیسم
باسرمایهداریجهانیو صراحتبگوئیمکه،موضعضدغربزدگیجالل،درمبارزه
لیبرالیسماقتصادیبسترسازآنمیباشدکهاینموضوعکامالًدرموضععکساندیشهحاجی
فرجدباغقراردارد،چراکهاومیکوشدتادرجامعهامروزایرانتوسطحمایتبیچونو
چراازنظریهلیبرالیسموحشیغرب،بسترنظریجهتطغیانسرمایهداریفراهمبکند(.
باری،دراینرابطهاستکهدیدیمکهچگونهسرمایهداریجهانیدردهه80تمامقدبه
حمایتازجریانحاجیفرجدباغدرداخلوخارجکشورپرداختوپارادایمکیسهای
رنگارنگجریانحاجیفرجهممانندخوداو)بهقولنیوتن(بررویشانههایغولهای

سرمایهداریجهانیقرارگرفتند.

4-نفی،تزسنتگرائیجاللآلاحمدبهعنوانبستراعتالیهویتایرانیدربرابرنفی
هویتغربیومشوشیکهحاجیفرجدباغامروزبلندگویدفاعازآنمیباشد.اینهمه
باعثگردیدهاستتاحاجیفرجدباغجهتبسترسازیلیبرالیسماقتصادیوسرمایهداری
جهانیموضوعتکیهجاللآلاحمدومعلمکبیرمانشریعتیبرهویتمستقلایرانیبهعنوان
بزرگترینخطرحرکتخوداحساسکندتاآنجاکهازنظرحاجیفرجدباغدرچارچوب
نظریههویتمشوشایرانیهرگونهشعاراستقاللهویتایرانیچهازجانبجاللباشدو

چهازجانبشریعتیوغیره،یکذنبالیغفرمیباشد.

5-نفیتزضدمدرنیتهجالل،زیراازآنجائیکهجاللآلاحمدبرمبنایبینشضداستثماری
وضدسرمایهداریوسوسیالیستیکهدرطولسهفرایندحرکتخودداشت،»معتقدبه
این دکترینتوسعهسوسیالیستیخارجازمدرنیتهمانندهندوستاننهرووچینبودودر
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در میتوانیم ما مدرنیته به ورود بدون که بود معتقد نهرو مانند آلاحمد چارچوبجالل
چارچوبهویتایرانیبهتوسعهدستپیداکنیم«.همیننظریهجاللباعثشدهاستتا،از
آنجائیکهحاجیفرجدباغ-عبدالکریمسروش»معتقدبهتئوریتوسعهازمسیرسرمایهداری
میباشد«واومخالفهرگونه»تئوریتوسعهسوسیالیستیازطریقدورزدنسرمایهداری
برعکسجالل دباغ فرج کهحاجی است آنشده امرموجب لذاهمین است« مدرنیته و
ایرانی هویتگرایی گونه هر و بداند توسعه بسترساز را مدرنیته و آلاحمدسرمایهداری
جهتمبارزهباسرمایهداریومدرنیتهازنگاهحاجیفرجدباغ،»مبارزهباتوسعهوآزادی
میباشد«وبازدراینرابطهاستکهحاجیفرجدباغهممعلمکبیرمانشریعتیوهم
جاللآلاحمدجزمخالفینتوسعهوآزادیتعریفمیکند،چراکههمشریعتیدرکنفرانس
»ماشیندراسارتماشینیسم«وهمجاللآلاحمددرکتاب»غربزدگی«معتقدبهتزو
آلاحمدوهم اینهاهمجالل دو منهایمدرنیتههستندوهر توسعهسوسیالیستی دکترین
شریعتیمعتقدبهتوسعهازطریقدورزدنسرمایهداریمیباشند؛وهمینرویکردباعث
شدهتاهمشریعتیوهمجاللآلاحمد،»مدرنیتهراموردنقدقراردهندوهرگزاعتقادی
بهمدرنیتهبهعنوانبسترسازتوسعهدرجامعهایراننداشتهباشند«وبرعکسرویکرد
حاجیفرجدباغ،شریعتیوجاللورودبهمدرنیتهجهتدستیابیبهتوسعهدرچارچوب
لیبرالیسماقتصادیونظامسرمایهداری،بهعنوانباتالقیتلقیمیکنندکهامکانخروجاز
آندیگروجودندارد؛واگرچهحاجیفرجدباغنظامسرمایهداریولیبرالیسماقتصادیرا
پایانتاریخاعالممیکند،اماشریعتیوجاللمعتقدبهزوالقطعیوتاریخیسرمایهداری

ولیبرالیسماقتصادییالیبرالیسموحشیاروپاهستند.

لذانبایدفراموشکنیمکه،»مخالفتشریعتیوجاللبامدرنیتهمخالفتبامدرنیتهابزاری
تز ضد ماشینیسم خود  در  »من  میگوید: شریعتی کبیرمان معلم آنچنانکه چراکه نیست«
مخالف ماشین به عنوان ابزار نیستم، بلکه مخالف ماشینیسم به عنوان یک نظام هستم« 

و ازمسیرسرمایهداری ایران ازنظرشریعتیوجالل،»توسعهدر بهعبارتآخری،
شریعتی نگاه از که است دلیل همین به و نمیکند« عبور مدرنیته و اقتصادی لیبرالیسم
ابزار(بسترسازمدرنیتهو بهعنوان بهعنوانیکنظام)نهماشین وجالل،»ماشینیسم
سرمایهداریولیبرالیسماقتصادیمیباشدکهراهخروجازآندیگروجودندارد«درنتیجه،
خندقپرنشدنیبینجاللوشریعتیازیکطرفوحاجیفرجدباغبهعنواننظریهپرداز
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سرمایهداریجهانیولیبرالیسماقتصادیدرجامعهامروزایران،ازطرفدیگر،عبارت
استازاینکه:

اوالًهمجاللوهمشریعتیبهراهتوسعهسوسیالیستیدرایراناعتقاددارند،درصورتی
کهحاجیفرجدباغمعتقدبهراهتوسعهسرمایهداریدرایراناست.

ثانیاًهمشریعتیوهمجاللمعتقدبهراهتوسعهدرایران،)مانندهندوچین(ازطریقدور
زدنمدرنیتههستند،درصورتیکهحاجیفرجدباغراهتوسعهدرایرانراتنهاازطریق

ورودهمهجانبهبهمدرنیتهونظامسرمایهداریوقبولدستبستهلیبرالیسممیداند.

البتهبرایفهمدیدگاهحاجیفرجدباغدراینرابطهبایدبهپروسهتکویناندیشهاودردو
فرایند:

1-ارتجاعمذهبی.

2-لیبرالیسماقتصادی،توجهکنیم.چراکهفرجدباغازسال58کهواردفازحیاتسیاسی
خودمیشودتاوفاتخمینیدرسال68دارایفرایندارتجاعمذهبیمیباشدکهآنچنانکه
مانیفستاندیشهفرایندارتجاعمذهبیاودرکتابهای،»دانشوارزش«و»ایدئولوژی
شیطانییادگماتیسمنقابدار«،توسطخوداوتدوینشدهاست،اودرفازارتجاعمذهبیخود
کهتافوتخمینیادامهداشتهاست،عالوهبراینکهازنظرکالمیمعتقدبهمنظومهمعرفتی
اشاعرهمیباشدودرکتاب»دانشوارزش«خویش»همهستهاراوهمبایدهارا«خارج
ازدخالتمعرفتیانسانمیداندوآنهاراصددرصدتعیینشدهازطرفخداوندمیداندو
درعرصهعملیپیروامامالحرمینجوینیخود)محمدتقیمصباحیزدیبزرگتئوریسین
فرخ و طبری احسان همچون بهطعمههای دستیابی مترصد که میباشد مذهبی( ارتجاع
نگهداربودندتاباکشانیدناوبهصحنهتلویزیونهمدلامامامتکهصاحباسالمعزیزانه
بود،خوشحالکنندوهمجامعهایرانراسرکاربگذارندوبهقولمعلمکبیرمانشریعتی
جنگبولوغایط،درجامعهایرانبهراهبیاندازندومانندشاهغالم،داستانخروسبهمن
آباد،آدرساشتباهیبهمردمبدهند.چراکهدراینمناظرههایحیدرنعمتیوخرفروشان
رادیوتلویزیونی،فرجدباغوامامالحرمینجوینی-محمدتقیمصباحیزدی-بااحسان
طبریوفرخنگهدار،هرکدامبرندهمیشدند،اینمردمایراننگونبختایرانبودندکه
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درآنتندپیچحساسسرنوشتسازسالهای58تا60کهسردمدارانرژیممطلقهفقاهتی
میکوشیدندتاقدرتمطلقهفقاهتیخودرابهناممردموبهدستمردم،نهادینهکنند،سرشان
کالهرفتوبهقولشریعتیهیاهوهایشاغالمدرسالهای58تا60دررادیوتلویزیون
رژیممطلقهفقاهتیتوسطخیمهشببازیهایحاجیفرجدباغومرادشمصباحیزدینهبه
خاطرمسلمانکردناحسانطبریوفرخنگهداربودبلکهدرچارچوبهمپوشانیکردن،
سرمایههای غارت که بزرگ حقیقت آن کردن فراموش برای کوچک حقیقت یک طرح

سیاسیدستاوردانقالب57توسطسردمدارانارتجاعمذهبیحاکمبودشکلگرفت.

البتهدرفازدومحیاتسیاسیحاجیفرجدباغیعنیفازلیبرالیستیاو،وقتیهمینارتجاع
مذهبیازاوخواستندتابهمناظرهتلویزیونیباآنهابپردازد،اواعالمکرد،»منشاگرد
غزالیهستموباهرگونهمناظرهایمخالفم«پس،شکرمیکنیمخدارایکبامدوهوارا،
البتهفراموشنکنیمکهدرعرصهعملیبهموازاتخیمهشببازیهایرادیووتلویزیونی
فرجدباغومصباحیزدی،اوبهعنوانمعمارکودتایفرهنگیرژیممطلقهفقاهتیازبهار
59تاپایان62بهمدتچهارسالکوشیدتاریشهجنبشدانشجوئیایرانچهدرعرصهنرم
آاَلِءَربُِّكَماتَُكِذّبَاِن«،فراینددوم ِّ افزاریوچهدرعرصهسختافزاریخشککند.»فَبِأَي
حیاتسیاسیحاجیفرجدباغبرمیگرددبهبعدازفوتخمینیکهازآنجائیکهاودریافت
خمینیحتیحاضرنمیشودتااومانندراشدزمانشاهدررادیووتلویزیونرژیممطلقه
دباغ، فرج اینکهحاجی با و بپردازد اشعریگریوصوفیانهخود اسالم تبلیغ به فقاهتی
خمینیراعارفوفیلسوفوطرفداراسالمعزیزانهسیدجمالمعرفیمیکرد،اماهمین
خمینیعارفوفیلسوفوصاحباسالمعزیزانهحاجیفرجدباغ،درسال65سیدعلی
خامنهایرامأمورمیکندتاصدایاسالمصوفیانهفرجدباغدررادیووتلویزیونرژیم
آاَلِءَربُِّكَماتَُكِذّبَاِن«،لذابافوتخمینیازآنجائیکهفرج ِّ مطلقهفقاهتیخاموشکند.»فَبِأَي
انتظارمعجزه نباید فقاهتی امامزادهرژیممطلقه بودکه،»از پیداکرده ایمان دباغدیگر
برایخودوخانوادهاشداشتهباشد«سادهلوحیاستچراکه،رژیمیکهبامادرخودیعنی
آنچنانکردکهدررادیو تقسیمقدرت حسینعلیمنتظریوهاشمیرفسنجانیدرعرصه
اعالم هاشمی فاحشه تحتعنوان فائزه یعنی دخترهاشمیرفسنجانی نام تلویزیونرژیم
کردنددیگربرایمشارکتدرقدرتحاجیفرجحتیدراندازهحسنعلیراشدزمانشاه

همجائینیست.
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بهاینترتیببودکهفرجدباغبهیکبارهازسال58مانندباباطاهرعریانکهشبکردی
خوابیدصبحعربیازخواببیدارشد)امسیتکردیاواصحبتعربیا(یکشبهلباسارتجاع
مذهبیراازتنبیرونکردوبهعنوانقهرمانلیبرالیسماقتصادیلباسلیبرالیسمبهتنکرد
ودربرابرجامعهایرانظاهرشدوفریادبرآورد»کهاینمنمطاووسعلیینشده«والبته
برایاینکهصفآرائیارتجاعمذهبیحاکمدربرابراو،جهتخلعفضایتبلیغاتیاشبه
یکبارهایجادنشود،کوشیددرفازاولحرکتشدراینمرحلهباتاسیووامگیریبدوننام
ازداریوششایگانمبارزههمهجانبهخودشتحتهمانشعارداریوششایگانبااندیشه

شریعتیازسربگیرد.

غافلازاینکه،مانیفستارتجاعمذهبیحاکمدرطول36سالگذشتههمیشهبراینپاشنه
میچرخیدهاستکه»کسیکهبامانیستبرعلیهمااست«وازاینجابودکهفراینددوم
حیاتسیاسیفرجدباغبهعنوانمنادیلیبرالیسماقتصادیدرجامعهایرانجهتبسترسازی
سرمایهداریجهانیومدرنیتهشروعشد؛ودراینفرایندفرجدباغآنچنانتوفندهپیشرفت
کهدرمراسمختمبازرگاندرحسینیهارشاددربهمنماهسال73»تحتعنوانبازرگانبه
نامبازرگانبودنهبهصفت«حتیازمقتدایجدیدخودکهدرفراینددومبهجایمصباح
یزدینشستهبوددرعرصهلیبرالیسمپیشیگرفتودرخصوصکتاب،»آخرتوخدا
هدفبعثتانبیاء«بازرگاناعالمکردکهبرعکسبازرگان»منمعتقدبهمعرفتبرون

دینیجهتتکمیلاندیشهانبیاءمیباشم.«

لباس آغازشد ازفوتخمینی بعد از فراینددومحرکتخودشکه دباغدر باری،فرج
ارتجاعمذهبیواشعریگریازتنبیرونآوردوباپوشیدنلباسلیبرالیسماقتصادیقبل
ازرژیممطلقهفقاهتیبهجنگشریعتیرفتوباشعار»راهشریعتینبایددنبالهرویکرد
بلکهبایدتوسطراهمندنبالکرد«ازآنجائیکهبهدرستیدریافتهبودکهباشکستانقالب
57وشکستجنبشچریکیوارتشخلقیوشکستاستراتژیحزبطرازنوینوارداتی
تنهاجریانیکه فقاهتی لوایهیوالیرژیممطلقه در ارتجاعمذهبی لنینیستیوحاکمیت
میتواندپاسخگویجنبشآرمانگرایعاماجتماعیمردمایران،اعمازدانشجوئیوزنان
مردمشریعتی« سازمانگرانه و آگاهیگرانه استراتژی،»کار فقط و فقط بشود، غیره و
تحتعنوان»اقدامعملیسازمانگرایانهوتحزبگرایانه«میباشد،لذادراینرابطهبود
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کهکوشیددرفراینددومحرکتخودشبهجایاینکهمبارزهخودشرامانندبازرگاناز
خاکریزمبارزهباارتجاعمذهبیآغازکند،جهتتسخیرسنگرهایشریعتی)ماننداتابک
اعظمدرمشروطیتکهبهقلممعلمکبیرمانشریعتیهمدرسیمایقهرمانقبلازانقالب
درکشتنآزادیخواهانظاهرمیشودوهمدرسیمایقهرمانطرفدارآزادیدرمرحلهبعد
ازانقالبظاهرمیگردد(اوکهدرفرایندارتجاعمذهبیحیاتخودتاقبلازفوتخمینی
بهعنوانقهرمانومعمارکودتایفرهنگیمطرحبود،ازبعدازفوتخمینیالیزماننا
هذاکوشیدتاماننداتابکاعظممشروطیتلباسقهرمانآزادیخواهیبهتنکند؛وآنچنانکه
کارلمارکسدرابتدایکتاب»18برومرلوئیبناپارت«خودمیگوید،»فازکمیکحیات
خودرادرادامهفازتراژیکشازسربگیردتاشایدتابلوئیشودبرایارائهآدرساشتباه

دیگردرتاریخ150سالهایران.«

د - آدرس اشتباهی جریان فردیدی در دهه 50 ایران:
جریاندیگریکهحرکتشانبهصورت»دادنیکآدرساشتباهوغلطبهمردمدرتاریخ
توسط دهه40 از که فردیداست« استجریانسیداحمد درآمده ایران 150سالجنبش
داریوش و آلاحمد تشکیلمیدادوشاگردانیچونجالل منزلجهانبگلو در که جلساتی
ارائه در تاثیرگذار که کرد تربیت غیره و داوری ورضا عاشوری داریوش و شایگان
آدرسهایاشتباهدرتاریخجنبشهایعاماجتماعیایرانبودندوالبتهبعداًهویتآنهاتحت
عنوان»حلقهفردیدی«تعریفگردید؛لذابرایفهمحرکتانحرافیاینجریانروشنفکرانه
درتاریخ150سالهجنبشایرانبایدفلشبکیبزنیمبهدهه20یعنیبعدازشهریور20 
وبعدازفروپاشیدوران20سالهاستبدادیرضاخانوتبعیدرضاخانتوسطامپریالیسم
انگلیسبهموریسوبازگشائیفضایسیاسیجامعهایراندرفترتدودوراناستبدادی
رژیمتوتالیتروکودتائیپهلویاولودومکهدربرابرسیاستغارتگرانهواقتدارگرانه
وتجاوزگرانهوکودتاگرانهواشغالگرانهامپریالیسمکهنهکارانگلیسدرایران،امپریالیسم
فرانسهجهترقابتباامپریالیسمانگلیسدرایرانابتداکوشیدتاتوسطنفوذفرهنگیدر

جامعهمذهبیآنروزشرایطجهتنفوذاقتصادیخودرافراهمنماید.

لذادراینراستابودکهدردهه20شخصیبهنامهانریکربنبهعنوانمشاورفرهنگی
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واردسفارتفرانسهدرایرانشدکهاینشخصبهلحاظنظریبعداًتوانستنقشیتاثیرگذار
دراینرابطهداشتهباشد.چراکهخطمشیهانریکربندربرابراسالماجتماعیوسیاسی
کهدردهه20توسطبخشمذهبینهضتمقاومتملیمصدقتحتمدیریتطالقانیو
زنجانیومحمدتقیشریعتیوبازرگانوسحابیونخشبو...تکوینپیداکردهبودودر
برابرجریاناسالمفقاهتیحوزهکهدردهه20بامرجعیتبروجردیدرداخلایرانبرای
اولینباردربرابرحوزهفقاهتینجف،اسالمفقاهتیدرایرانتوانستهبودتوسطبروجردی
درداخلایراندارایموقعیتتشکیالتیورهبریمتمرکزبشود.هانریکربنکوشیدجهت
تضعیفایندواسالمسیاسی–اجتماعیواسالمفقاهتیحوزههایفقهیدرایران،اقدامبه
تدوینوتبلیغوترویجاسالمصوفیانهایبکندکهالیزمانناهذا،اسالمصوفیانهاوتوسط

حاجیفرجدباغدرجامعهامروزایرانتبلیغوترویجمیشود.

یعنیآنچنانهانریکربنبااسالمصوفیانهخودبهدادنآدرسغلطبهجامعهفکریایران
موفقشدکهاینحریقتابهامروزتوسطفرجدباغ-عبدالکریمسروش-دامنگیرفکری
جامعهایرانمیباشد.گرچهاصحاباصلیهانریکربندرتکوینوتبلیغاسالمصوفیانه
واسالمباطنیگریافرادیمثلعالمهمحمدحسینطباطبائیوشیخمرتضیمطهریو
این باهمه بودند، دوم پهلوی فرهنگی ومشاور پهلوی فرح دفتر سیدحسیننصررئیس
تفاسیرحرکتیکههانریکربنجهتتکوینوترویجوتبلیغاسالمصوفیانهبرایمقابله
بااسالمسیاسی–اجتماعیجناحمذهبینهضتمقاومتملیواسالمفقیهانهحوزهفقاهتی
داخلایرانتحتهژمونیبروجردیآغازکرد،درفرایندبعدیخوددرشکلالئیکآنبه
سیداحمدفردیدرسیدکهاوکوشیدبااستفادهازاندیشههایفلسفیهایدگر،فرایندفلسفیجدیدی
درتاریخایراندرچارچوبهماناسالمباطنیگریوصوفیانههانریکربناستارتبزند.

مبانیاندیشهسیداحمدفردیدعبارتبودنداز:

فلسفیضد چارچوب در که آن هایدگری و فلسفی معنای به البته -ضدغربزدگی، 1
ایدهآلیستیافالطونیتبیینمیشدوبعداًاندیشهاوتوسطجاللآلاحمدکهیکیازشاگردان
اینحلقهبودباوامگرفتنترمضدغربزدگیازسیداحمدفردیددرکتاب»غربزدگی«
و کردید خارج آن هایدگری فلسفی ازمضمون بهغرب فردید فلسفی رویکرد این خود

مضمونسیاسیپیداکرد.



133آدرس های داده شده اشتباهی در جنبش اجتماعی ایران

مرادخود اندیشه از تاسی به فردید سیداحمد زیرا فردید، اندیشه بودن مدرنیته -ضد 2
هایدگر،ازآنجائیکههایدگرازسردمدارانپستمدرنیستهابود،لذاهایدگرپروژهمدرنیته
مغربزمینرامانندهابرماسامروزیکپروژهناتماممیدانستوهمینامرباعثگردید
تافردیدنهتنهامعتقدبهپروژهمدرنیتهمغربزمیننشود،بلکهازاولینمخالفینمدرنیتهدر
میانصاحبنظرانداخلایرانبودکهصدالبتهفردیداینپروژهضدمدرنیتهخود،مانند
پرِوژهضدغربزدگیخوددرچارچوبفلسفهورویکردواندیشههایدگریتبیینفلسفی
میکردنهتبییناقتصادییاسیاسی،البتهبعداً،بازجاللآلاحمدهمیناندیشهضدمدرنیته
فردیدرادرکتاب»غربزدگی«خودماننداندیشهضدغربزدگیفردیدازصورتفلسفی

آنخارجکردوصورتسیاسیبهآنبخشید.

پروژه 57 انقالب از قبل تا خود ایدهآلیستی اندیشهضد کانتکس در فردید چند هر - 3
تئوریوالیتفقیهخمینیوپروژهایدئولوژیبهصورتعاموکلیآننفیمیکرد،امابه
موازاتپیروزیانقالبضداستبدادیمردمایرانونهادینهشدنپروژهوالیتفقیهخمینی
درچارچوبنهادسازیلیبرالیستیمغربزمین،رفتهرفتهسیداحمدفردیدازگرایشقبلی
خودعقبنشینیکردوآنچنانکهمرادشهایدگرتسلیموحامینازیسمدرآلمانشد،فردیدهم

حامیتئوریوالیتفقیهونظامحاکمدرایرانگردید.

4-شاگردانفردیدازبعدازانقالب،منهایجاللآلاحمدکهقبلازانقالبفوتکرد،)و
فقیهخمینیبود( تئوریوالیت آنچنانکهقبالًمطرحکردیمجاللبسترسازسیاسیتکوین
شاگرداندیگرشدرعرصههایمختلفسیاسیوالئیکوسکوالریسمفعالگردیدندکه
بعضیازآنهامثلرضاداوریوغیرهبانفوذدردستگاهحکومتسکاندارفلسفیرژیم
فقاهتیحاکمشدندوبعضیمانندداریوششایگانکهبهمغربزمینکوچکردند مطلقه
از هایدگری گرفته وام نگاه و کربن هانری اسالمصوفیانه رویکرد و نگاه همان تحت
سیداحمدفردیددرسال1358هجری)1980میالدیکههنوزبیشازچندماهازانقالب
ضداستبدادیمردمایراننگذشتهبود(جهتمقابلهبااسالماجتماعیوسیاسیشریعتیاز
آنجائیکهداریوششایگانفردیضدمصدقیوضدهرگونهحرکتتغییرسازوطرفدار
ششدانگهحکومتوسلطنتاستومدافعکودتای28مرداداستومعتقداستکهدر28 
مردادشاهازحقخودشدفاعکردهاست،لذاازبعدازانقالبهممانندمرادشسیداحمد
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فردیدرژیممطلقهفقاهتیوتئوریوالیتفقیهراتائیدکردولیازآنجائیکهمشکلاصلی
داریوششایگاندرایراناسالمتغییرسازبودازآنجائیکهاوآبشخورایناسالمتغییرساز
لذابهمحضپیروزیانقالب اندیشهشریعتیورویکردشریعتیبهاسالممیدید، رادر
انتقامازانقالبضداستبدادیمردمایرانبهجایاینکه، ضداستبدادی57جهتگرفتن
بهچالش تغییرسازشریعتیرا اندیشه بهچالشبکشد، ازراهرسیدهرا میراثخوارهای
گرفتوبرهمینسیاقبودکهداریوششایگاندرسال1358کتابیتحتعنوان»انقالب
دینی«بهزبانفرانسویتقریرکردکهاینکتابدرفرانسهبهچاپرسید.اودراینکتاب
عالوهبراینکهانقالب57رامولوداندیشهشریعتیدانستجهتنفیاندیشهشریعتیدر
چارچوبدیدگاهفلسفیهایدگر–فردیدباوامگیریترمایدئولوژیازکارلمارکسدرکتاب
»ایدئولوژیآلمانی«)کهمارکسدراینکتاببهتاسیازهگل،ایدئولوژیرانوعیآگاهی
کاذبمیداند(اندیشهشریعتیراحرکتیدرراستایایدئولوژیکردنسنتتبیینکردو
انقالب57رامولوداینایدئولوژیکردنسنتشریعتیدانست.ولیبهعلتاینکهکتاب
»انقالبدینی«شایگانبهزبانفرانسویبودودرفرانسهانتشاریافتهبودوبهعلتاینکه
تادهههفتاداینکتابحتیبهصورتخالصهآنهمبهفارسیترجمهنشد،آدرسانحرافی

داریوششایگاندرباباندیشهشریعتینتوانستدرداخلکشور،موجیایجادکند.

اماازآنجائیکهازاواخردهه60بهخصوصازبعدازوفاتخمینیرفتهرفتهحاجیفرج
دباغ-عبدالکریمسروش-ازرژیممطلقهفقاهتیفاصلهمیگرفت،درنتیجهبهموازات
فاصلهگیریاجباریحاجیفرجدباغازرژیممطلقهفقاهتیاوکوشیددرآغازبرایجلب
فعالیتفرهنگیخودحرکت بازکردنفضای فقاهتیوبرای اعتمادرژیممطلقه دوباره
اعتراضیخودشراازبعدازوداعبااسالمارتجاعیدهه50و60خود،مبارزهونقد
خودشراازخاکریزبیدفاعشریعتیشروعبکند،درهمینرابطهبودکهبادستیابیفرج
دباغبهکتاب»انقالبدینی«داریوششایگاناواززاردخانهشایگان–فردید–هانریکربن
موضوعسنتوایدئولوژیشایگانبرعلیهشریعتی-بدوناعالممرجع-بانامخودش
وامگرفتودرسخنرانیهاومقاالتیکهابتدادرکیهانفرهنگیوبعداًبهصورتکتاب
»فربهترازایدئولوژی«درآمد،ایدئولوژیوامگرفتهازشایگانبرعلیهشریعتیکهدر
دیسکورسشایگانصورتکارلمارکسییعنیآگاهیکاذببودواردچارچوبیدیگرکرد
ودرلوایآنبهنفیاسالمتغییرسازواجتماعیشریعتیپرداخت.محورهایحملهفرج
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دباغبهاندیشهشریعتیعبارتبودندازاینکه:

اوالًشریعتی،دینحداقلیکهوظیفهاشآنچنانکهبازرگانپیرمیگفت:»آخرتوخداتنها
هدفبعثتانبیاءمیباشد«بدلبهدینمعیشتگراودنیاسازکرد.

ثانیاًشریعتیدینرازآلودسنتیرابدلبهایدئولوژیکردهاست.

ثالثاًشریعتیاسالمحرکتاندیشراجایگزیناسالمحقیقتاندیشیکردهاست.

رابعاًشریعتیتوسطایدئولوژیکردناسالمدنبالدشمنسازیودشمنتراشیبودوقس
علیهذا.

بهاینترتیببودکهمثلثیازشایگانوحسیننصروحاجیفرجدباغبرعلیهشریعتی
درسطحبینالمللیباحمایتجهانسرمایهداریوبوقوکرنایاوتشکیلگردیدکهمخرج
مشترکهدفهمهآنهااشغالفضایشریعتیگراییدرداخلوخارجکشوربودکهبهقول
امامسجاد،»الحمدهللاالذیجعلاعدائنامنالحمقاء«تکویناینمثلثشومباسابقهسیاه
گذشتهنظریوعملیکهداشتندهرچندبهظاهرخودرابیگانهازیکدیگرمعرفیمیکردند،
درجهای 180 تغییر بسترساز شوم مثلث این گذشته سیاه ماهیت خود حال هر به ولی
فونکسیونعملآنهاگردید.تاآنجاکهخودآنهامجبوربهاعترافشکستاینپروژهسیاه
خودشدندوبههمیندلیلپارادایمکیسهایآنهاکهبهقولمعلمکبیرمانشریعتیازمغز
یبسهستندواززبانمدر،امروزدرخارجازکشوربهتغییرماسکسیاهگذشتهخودکه
شریعتیراتئوریسینفاشیستوخشونتتعریفمیکردند،پرداختهاندوازاوبهعنوانمعلم
کویریاتیادمیکنند،حاشاوکالًازاینهمهبیشرمیوتازهاعالممیکنندکهدفاعفرج
باغازلیبرالیسمدفاعازلیبرالیسممعرفتیولیبرالیسمسیاسیاست،نهلیبرالیسماقتصادی
چراکهحاجیفرجدباغازنگاهاینپارادایمکیسهایش،اصالًآگاهبهلیبرالیسماقتصادینبوده
ونیست،یاللعجبازاینهمههوشاستعدادکهخداوندبهاینهادادهاست،چراکهحداقل
یککتابچندصفحهایازپروسهتشکیللیبرالیسموحشیاروپانخواندهاندتااینحقیقترا
فهمکنندکهمولدنظریهلیبرالیسمازآغازتاانجاملیبرالیسماقتصادیوسرمایهداریرقابتی
جهانخوارغرببودهاستکهتوسطایننظریهسعیمیکردندتاباتأمینآزادیفردیبازار

رقابتیآداماسمیتیراتثبیتنمایند.
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بدینترتیباستکهجریانچهارمجهتارائهآدرساشتباهبهمردمایرانازدههچهلالی
زمانناهذاتالشمیکنندتاباتبلیغاسالمصوفیانهتحتشعارمبارزهباترمایدئولِوژیبه
جنگشریعتیبروند.ماحصل،اینکهاگربخواهیمحرکتجریانحلقهفردیدیازدهه40 
الیزمانناهذا،)کهآبشخوراولیهآنبازگشتپیدامیکندبهحرکتهانریکربندردهه
20درچارچوبسیاستامپریالیستیفرانسهدررقابتباامپریالیسمانگلیسکهازبعداز
پروژهسایکس–پیکووبهخصوصازبعدتکوینانقالباکتبرروسیهشکلگرفتوتا
زمانسلطههمهجانبهامپریالیسمفاتحوتازهنفسآمریکاادامهداشتوهدفآندرمنطقه
خاورمیانهجهتبسترسازیفرهنگیدرداخلکشورایرانازبعدازشکستپروژهصفویه
دربرافروختنجنگشیعهصفویوتسننعثمانیجهتمقابلهکردنباامپرطوریعثمانی

بودهاست(راتبیینمحوریبکنیم،بایدبگوئیمکه:

اسالمصوفیانه بازتولید دباغ فرج تاحاجی کربن هانری از فردید الف–محورجریان
یااسالمفیلسوفانهارسطوئی،افالطونیجهتایجادسدیدربرابراسالمتطبیقیاقبال–
شریعتیمیباشد،چراکهبزرگترینپروژهاقبالکهبعداًتوسطشریعتیاینپروژهصورت
ختم پروژه بازخوانی چارچوب در اسالم بازسازی کانتکس )در کرد، پیدا پروسس یک
نبوتوختموالیتپیامبراسالمبرایاولینباردرتاریخعلمکالماسالمیبهصورتبرون
دینیودروندینیبهطرحایناصلپرداخت(اینبودکهانسانمیتواند،»مستقلازوحی
بیاندیشید«والبتهعالمهمحمداقبالالهوریازاینمرحلههمجلوتررفتواعالمکردکه
علتتکوینختمنبوتوختموالیتپیامبراسالماینبودهاستکهدرکادرقرآنووحی
نبویپیامبراسالمتوسطتکوینعقلاستقرائیدربشر،انسانتواناندیشیدنمستقلازوحی

نبویوانبیاءالهیپیداکرد.

لذاهمیناندیشیدنمستقلازوحیانسانباعثگردیدتابشربهقولاقبالازدورانکهن
وارددورانجدیدبشودوبههمیندلیلاقبالپیامبراسالمراعاملانتقالدهندهازجهان

کهنبهجهاننواعالمکرد.

بر رسول ما رسالت ختم کردپس خدا بر ما شریعت ختم کرد

او رسل را ختم و ما اقوام رارونق از ما محفل ایام را
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داد ما را آخرین جامی که داشتخدمت ساقی گری با ما گذاشت

پرده ناموس دین مصطفی استال نبی بعدی زاحسان خداست

حفظ سر وحدت ملت از اوقوم را سرمایه قوت از او

تا ابد اسالم را شیرازه بستحق تعالی نقش هر دعوی شکست

نعره القوم بعدی می زنددل زغیر اله مسلمان بر کند

کلیاتاقبالالهوری–رمزبیخودی–ص70–س1بهبعد

»پیغمبر اسالم میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است تا آجنا که به منبع وحی وی مربوط 
می شود، به جهان قدیم تعلق دارد و آجنا که پای روح وحی در کار می آید متعلق به جهان جدید 

است. حیات در وجود پیامبر اسالم منابع دیگری از معرفت اکتشاف کرد که شایسته خط سیر 

جدید انسان در تاریخ شد. ظهور و والدت اسالم که آرزومندم چنانکه دخلواه شما است برای شما 

مجسم کنم بسترساز ظهور والدت عقل برهانی استقرایی شد و بدین وسیله نبوت با ظهور 

بدین  و  داد  به قطع خود  برهانی استقرایی حکم  اکتشاف ظهور والدت عقل  نتیجه  در  اسالم 

ترتیب به حد کمال خود می رسد و این خود مستلزم دریافت هوشمندانه این امر است که پروسه 

حیات منی توانست پیوسته در مرحله کودکی توسط رهبری از خارج باقی مباند«)بازسازیفکر

دینی–فصلروحفرهنگوتمدناسالمی–ص146-145–س22بهبعد(.

لذابدینترتیببودکهاقبالدرادامهآسیبشناسیحرکتسیدجمالمنادیاینحرکتدر
بیستمشدکه»انسانمیتواندمستقلاز اوایلقرن جهاناسالمازاواخرقرننوزدهمو
وحیبیاندیشد«واینادعایحضرتموالناعالمهمحمداقبالالهوریکهبعداًتوسطمعلم
کبیرمانشریعتیدرجهاناسالمدنبالگردید،جرقهایشدکهمشرقزمینرادرآستانه
تحولینوقرارداد.بههمیندلیلدرراستایمقابلهکردنبااسالمتطبیقیاقبال–شریعتی
بودکهازدهه20درایرانوازبعدازجنگاولجهانیوپروژهسایکس–پیکودر
که فرانسه امپریالیسم و انگلیس امپریالیسم رهبری تحت جهانی سرمایهداری خاورمیانه
پروژه این با کردن مقابله جهت کوشیدند کرد، پیدا انتقال هم آمریکا امپریالیسم به بعداً
اقبال–شریعتیتوسطاسالمصوفیانه)کهامروزمنادیآندرجامعهایرانحاجیفرج
دباغ-عبدالکریمسروش-میباشد(باتبلیغبیاختیاریانسانوبیمقداریدنیاومحدود
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کردنحرکتانبیاءبهآخرتوبعدازمرگ،بسترسازتثبیتمنافعامپریالیستیآنهابشوند.

بازبههمیندلیلبودکهحتیسیدجمالدراواخرعمرخودازبعدازاینکهدریافتکه
استراتژیتکیهبرسالطینجباروعساکرجراراودرراهرهائیمسلمانانبهبنبست
رسیدهاستبامهاجرتبهمصرنخستینسدیکهدرمسیررهائیمسلمانانبهچالشکشید
اسالمصوفیانهبودکهبهشدتتوسطسرمایهداریجهانیجهتتبلیغبیاختیاریانسانو
بیمقداریدنیاتبلیغمیکردند.آدرساشتباهیجریانفردید–فرجدباغ،رویگردانیاز
اسالماجتماعیتوسطرویآوریبهاسالمصوفیانهمیباشد.اینجریانکهسرمنزلنهایی
آنهابهطرفلیبرالیسماقتصادیاستجهتمقابلهکردنبااسالمتغییرسازاقبال–شریعتی
میکوشندتاآنچنانکهفرجدباغمدعیاستبرخالفاندیشهحضرتموالناعالمهمحمداقبال
الهوریودرادامهآنمعلمکبیرمانشریعتیتجربهنبویپیامبراسالمراازجنستجربه
عرفانیاهلتصوفارزیابیکنندوباازبینبردنفاصلهبینتجربهعرفاوتجربهنبوی
پیامبراسالمتجربهعرفاوصوفیانرادرادامهتجربهنبویپیامبراسالمتبییننمایندوبه
وسیلهآنآنچنانکهفرجدباغمدعیاستتجربهعرفاوتصوفبعدازپیامبراسالمرامراحل
متعالیدرادامهطولیتجربهنبویپیامبراسالمارزیابیوارزشگذارینمایدتاتوسطآن
شرایطجهتگسترشاسالمصوفیانهحرکتکربن–فردیدفراهمنمایند،درصورتیکه
تجربهعرفانی با اسالم پیامبر نبوی تجربه اینکهاصالً اقبال–شریعتی پیام بزرگترین
صوفیانیکینیست؛بهعبارتدیگرهرچنداقبالوشریعتیبستروحینبویپیامبراسالم
راتجربهدرونیوباطنیخودپیامبرتبیینمیکنندوبرایتجربههایانفرادیودرونگرای
صوفیاناصالتفردیودرونیقائلاند،اماهرگزبرعکسفرجدباغتجربهنبویپیامبر

اسالمراباتجربهعرفانیوصوفیانهامثالمولوییکینمیدانند.

»حضرت محمد به معراج رفت و باز گشت. یکی از شیوخ بزرگ طریقت به نام عبدالقدوس 
گنگهی را کالمی است بدین مضمون: سوگند به خدا که اگر من به آن نقطه رسیده بودم، 

هرگز به زمین باز منی گشتم. شاید در سراسر ادبیات صوفیانه نتوان چند کلمه معدود را پیدا 

کرد که در یک جمله، اختالف روانشناختی میان دو نوع، جتربه پیامبرانه و »جتربه صوفیانه« را به 

این خوبی آشکار سازد؛ که مرد باطنی یا صوفی یا عارف منی خواهد که پس از آرامش و اطمینانی 

که با جتربه احتادی پیدا می کند به زندگی این جهانی باز گردد، در آن هنگام که بنابر ضرورت باز 
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می گردد، بازگشت او برای متام بشریت سود چندانی ندارد. ولی بازگشت پیغمبر جنبه خالقیت و 

ثمربخشی دارد. چراکه پیغمبر برعکس صوفی باز می گردد و در جریان زمان وارد می شود، به این 

قصد که جریان تاریخ را حتت ضبط درآورد و از این راه جهان تازه ای از کمال مطلوب ها خلق کند. 

برای مرد صوفی و عارف یا مرد باطنی آرامش حاصل از جتربه احتادی مرحله نهائی است. در صورتی 

و  را تکان می دهد  او است که جهان  روانشناختی  نیروی  بیدار شدن  پیغمبر،  برای  که برعکس 

آرزوی  در پیغمبر  را تغییر می دهد.  نیروها چنان حساب شده است که کامالً جهان بشری  این 

اینکه ببیند جتربه دینی به صورت یک نیروی جهانی زنده درآمده است به حد اعلی وجود دارد. 

به این ترتیب بازگشت او نوعی از آزمون عملی ارزش جتربه نبوی یا جتربه دینی او به شمار می رود. 

پیغمبر در فعل خالق خود، هم در باره خود داوری می کند و هم در باره جهان واقعیت های عینی که 

می کوشد تا به خود در آن جنبه عینیت بدهد. با نفوذ کردن در آنچه نفوذناپذیر است پیغمبر خود 

را برای خود باز می یابد. در برابر تاریخ نقاب از چهره خویش برمی دارد؛ بنابراین راه دیگر برای داوری 

کردن در ارزش جتربه دینی یک پیغمبر آزمون انواع انسانیتی است که ایجاد کرده و نیز توجه به 

آن جهان فرهنگ و متدنی است که از رسالت وی برخاسته است« )کتاببازسازیفکردینیدر

اسالم–فصلروحفرهنگوتمدناسالمی–ص143-144–س1بهبعد(.

آنچنانکهمشاهدهمیکنیددراسالمتطبیقیاقبال–شریعتیتجربهنبویپیامبرانهباتجربه
عارفانهصوفیانمتفاوتمیباشدچراکهتجربهنبوییاتجربهدینیپیامبرانهبرعکستجربه

عارفانهصوفیان:

اوالًتغییرساز.

ثانیاًجامعهساز.

ثالتاازفردفاصلهمیگیردواجتماعیوتاریخیمیشود.

رابعاًمسئولیتآفرینمیباشد.درصورتیکهازنظراقبالوشریعتیتجربهعارفانهصوفیان
یابهعبارتدیگرتجربهصوفیانهمردباطنییکتجربهفردیوتفسیریودرونگراو
جامعهگریزومسئولیتگریزوغیرتغییرسازمیباشدبههمیندلیلفرجدباغدرتزتجربه
نبویوکتاب»قبضوبسط«خودتالشمیکندتابایکساندانستنتجربهباطنیصوفیانه

وتجربهنبویودینیپیامبراسالم:
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اوالًتجربهپیامبررافردیبداند.

ثانیاًتجربهصوفیانهافرادیمثلمولویدرادامهتکاملیتجربهپیامبرتبییننمایند)اشارهبه
تفسیرحاجیفرجدباغدرغزل،ملوالنهمهرفتنددرخانهبهبنید/براینجمعملوالنههمه

جابخندید/بهمعراجبرآییدچوازآلرسولید/رخماهببوسیدچوبربامبلندید(.

ثالثاًوحینبویپیامبراسالمرامحدودبهتبیینجهانپسازمرگبکند.

رابعاًوحینبویپیامبراسالمراازعرصهجامعهوتغییرمحدودبهدرونوتفسیروفرد
بکند؛کهالبتههدففرجدباغدرادامهآدرساشتباهیکربن–فردیدآناستکهتابهخیال
خودشرایطجهتلیبرالیسماقتصادیدرجامعهایرانفراهمبکندچونتازمانیکهفردیتبه
عنوانیکمقولهمذهبیمانندلوتریامقولهعرفانیمانندعرفانبودائیوفلسفیمانندفلسفه
یونانیدرجامعهتبیینپیدانکند،امکاندستیابیبهلیبرالیسمفلسفیکهبسترسازلیبرالیسم

اقتصادیدرجامعهمیباشدوجودندارد.

درهمینرابطهاستکهسهمقولهتاریخوجامعهوتکاملازآغازشروعبسترسازیفلسفی
ومذهبیوعرفانیفردیتدرجامعهموردهدفحملهفرجدباغبودهاستوصدالبتهاز

آنجائیکهفرجدباغدراینرابطهاندیشهشریعتیرامبتنیبرسهپایه:

1-مساواتیاسوسیالیسم.

2-مسئولیتمشترکیااجتماعیکردناقتصادوسیاستومعرفتوآزادییادموکراسی
داریوش مرادش مانند آنجائیکه از است، میدیده دموکراسی( سوسیال )نه سوسیالیستی
پیشگاماننظریوعملی بینجوانانو اندیشهشریعتیدر تثبیتشده بهجایگاه شایگان
جامعهایرانواقفبودهاستلذادراینرابطهجهتبسترسازیلیبرالیسمفلسفیدرجامعه
ایرانمانندداریوششایگانکوشیدتاخاکریزمقدمشریعتیراموردحملهقراردهد.در
اینرابطهبودکهفرجدباغمرحلهاولحملهخودشتحتعنوان»فربهترازایدئولوژی«
ازسال68ازخاکریزشریعتیشروعکردوجهتبهچالشکشیدناندیشهشریعتیدر
راستایبسترسازیفلسفیلیبرالیستییافردیتدرجامعهایرانکهاوباسهسالحمذهب
اشعریگری تصوف و عرفان و پیر بازرگان از گرفته وام دنیاگریز آخرتگرای فردی
مولویواندیشههایپوپریدستبهکارشدجهتبهچالشکشیدناندیشهمساواتگرایو
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مسئولیتآفرینودموکراسیخواهشریعتیراهیجزایننداشتجزاینکهبهموازاتَعلم
کردنمبارزهباسوسیالیسمودفاععریانازسرمایهداریبااصلتکاملواصلاجتماعی
اصل سه زیربنای که میداند خوب او چراکه بکشد چالش به تاریخ اصل و امور شدن
مساواتطلبیومسئولیتآفرینیودموکراسیخواهیشریعتیهمانسهاصلتاریخوتکامل

واجتماعیشدنمیباشد.

بنابرایندراینرابطهاستکهاگربخواهیماصولمشترکفکریفرجدباغدرطولحیات
فکریضدشریعتیخودتبییننمائیمایناصولمشترکعبارتانداز:

الف–ضداصلتکامل.

ب–ضداصلتاریخ.

ج–ضداصلاجتماعیشدن.

د–ضدسوسیالیسم،میباشدکهالبتهاوباوامگیریترمایدئولوژی)ازداریوششایگان
این داریوششایگان البتهخود که کاذب آگاهی از است بهشریعتیکهعبارت درحمله
اصطالحراازکتاب»ایدئولوژیآلمانی«کارلمارکسوامگرفتهبود(توانستمخالفت
ضدسوسیالیستیوضدتکاملوضدتاریخوضداجتماعیشدنبااندیشهمساواتطلبو
مسئولیتآفرینودموکراسیخواهشریعتیدرمبارزهضدایدئولوژیباشریعتیتئوریزهکند،
آنهمبهاینترتیبکهمثالًاندیشهشریعتیحرکتطلباستنهحقیقتطلبودشمنساز

استومعیشتاندیشمیباشد.

خامساازآنجائیکهدرمدلدینشناسیاقبالوشریعتیپایههایاینمدلدینشناسیبراساس
سهپایه:

1-بازفهمیجهان.

2-بازفهمیخود.

3-بازفهمیوحینبویجهتبازسازیمدلدینشناسیاسالممیباشد،باعنایتبهاینکهاز
نگاهاقبال–شریعتیدرمیانسهمؤلفهبازفهمیجهانوخودووحینبویجهتبازسازی
اسالممؤلفهبازفهمیوحینبویجنبهعمدهدارد،آنچنانکهبدونبازفهمیوحینبویامکان
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بازسازیاسالمازنظرشریعتیواقبالوجودنداردبههمیندلیلاستکهبرایفهممدل
دینشناسیاقبالوشریعتیمامجبوریمبهآرایشانواعمدلدینشناسیبپردازیمکهدراین
رابطهباسهنوعمدلدینشناسیروبرومیشویمکهاینسهنوعمدلدینشناسیعبارتاند

از:

الف–مدلدینشناسیتطبیقی.

ب–مدلدینشناسیانطباقی.

ج–مدلدینشناسیدگماتیسم.

البتهدرتبییناینسهنوعمدلدینشناسیمعیارمارابطهتجربهدینیکههمانوحینبوی
میباشدباتجربهباطنییاعرفانییااگزیستانسیاست،چراکهآنچنانکهقبالًهمبهاشاره
درمانیفستمدلدینشناسیاقبالوشریعتیمطرحکردیمعمدهتریناصلجدائیوتفاوت،
تجربهدینییاوحینبویپیامبراسالمازتجربهباطنییاتجربهاگزیستانسیعرفاواهل
تصوفمیباشد.بهاینترتیبکههرچندهمحضرتموالناعالمهمحمداقبالالهوری
درفصلروحفرهنگوتمدناسالمیکتاببازسازیفکردینیخودوهممعلمکبیرمان
شریعتیدرتفسیرمعراجواسرایپیامبراسالممطرحکردهاند،وحینبویپیامبراسالمبه
لحاظمکانیزمی،صورتیدرونیوباطنیواگزیستانسیداردامادرتعریفتجربهدینییا
وحینبویپیامبراسالموتمیزآنباتجربهعرفانیبرعکساقبالوشریعتی،فرجدباغکه
باوامگیریازمولوی)بهمعراجبرآئیدچوازآلرسولید/رخماهببوسیدچوبربامبلندید(
بینتجربهدینییاوحینبویپیامبراسالمتفاوتیقائلنمیباشدوبدینترتیباستکهفرج
دباغدرمدلسازیانطباقیخوددرچارچوبتجربهدینیوتجربهعرفانیازآنجائیکهاو
تجربهدینییاوحینبویپیامبراسالمرامیخواهددرکانتکستجربهبشریتبیینوفهم
کند،مجبورمیشودتادرچارچوبمعرفتشناسیکانتیهمراهباتفکیکنومنازفنومن

معتقدگرددکه:

الف–نصدینازمعرفتدینیجداست.

ب–نصدینیاجوهرتجربهنبویپیامبراسالمغیردستیافتنیاست.

ج–معرفتدینیبرعکسنصدینیکامربشریاست.
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د–نصدینمقدساستامامعرفتدینغیرمقدس.

امامعرفتدینیمواجه پیامبردرعرصهتجربهشخصیاشاست، ه–نصدینمواجه
انسانهابافهمدیناست؛ولذابهاینترتیباستکهفرجدباغمعتقداستکه»دینهر
کسعبارتاستازفهماوازشریعت،آنچنانکهعلمهرکسعبارتاستازفهماواز
طبیعت«اقبالوشریعتیبینتجربهنبویپیامبراسالموتجربهعرفانیصوفیهتفاوتقائل
میباشندلذادراینرابطهاستسهنوعمدلدینشناسیتطبیقیوانطباقیودگماتیسمتعریف
وتبیینمیشود.بهاینترتیبکهدرمدلدینشناسیتطبیقیاقبالوشریعتیآنچنانکهدر
فصلروحفرهنگوتمدناسالمکتاب»بازسازیفکردینی«اقبالوتفسیرشریعتیاز
معراجواسرایمشاهدهمیکنیمتجربهعرفانیدرکانتکستجربهدینییاوحینبویباید
تبعآن به انطباقی)مولویو پیداکند،برعکسمدلدینشناسی تبیینوتکوین تعریفو
فرجدباغکهازمولویوامگرفتهاست(کهدرآنتجربهدینیدرکانتکستجربهعرفانی
تعریفمیگردد)هستقرآنحالهایانبیا–مولوی(وبههمیندلیلفرجدباغدرتعریف
جایگاهعرفانمولویمعتقداستکهعرفانمولویدرادامهتکاملیتجربهنبویپیامبراسالم
میباشدکهخروجینهائیایننظریهآنمیشودکهازنظرفرجدباغعرفانمولویکهدر
دوکتاب»مثنوی«و»دیوانشمس«مادیتپیدامیکند،برترازتجربهنبویپیامبراسالم
میباشد.برعکسآنشریعتیاستکهدردرس19اسالمشناسیارشاد)درسحجشناسی(
اصالًعرفانوتجربهعرفانیمولویبرایجامعهبهعنوانیکسموخطرتلقیمیکند،
درصورتیکههمینشریعتیدرمقدمه»تفسیرسورهرومپیامامیدبهروشنفکرمسئول«
قرآنیاتجربهنبویپیامبراسالمرابهعنوانتنهاراهنجاتجامعهمسلمیندرعصرجدید
میداندآنچنانکهاقبالدرفصلجاویدنامهکلیاتخود-ص317بیتاولبهبعد،مانند

شریعتیبرهمینرأیمیباشد:

نقش های پاپ و کاهن را شکستنقش قرآن تا در این عالم نشست

این کتابی نیست چیز دیگر استفاش گویم آنچه در دل مضمر است

جان چو دیگر شد جهان دیگر شودچونکه در جان رفت جان دیگر شود

زنده و پاینده و گویا است اینمثل حق پنهان و هم پیداست این

سرعت اندیشه پیدا کن چو برقاندرو تقدیرهای غرب و شرق
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هر چه از حاجت فزون داری بدهبا مسلمان گفت جان بر کف بنه

اندکی با نور قرآنش نگرآفریدی شرع و آئینی دگر

هم زتقدیر حیات آگه شویاز مب و زیر حیات آگه شوی

ساز قرآن را نواها باقی استمحفل ما بی می و بی ساقی است

آسمان دارد هزاران زخمه ورزخمه ما بی اثر افتد اگر

از زمان و از مکان آمد غنیذکر حق از امتان آمد غنی

احتیاج روم و شام او را کجاستذکر حق از ذکر هر ذاکر جداست

پیش قومی دیگری بگذاردشحق اگر از پیش ما بر داردش

هر زمان جامن بلرزد در بدناز مسلمان دیده ام تقلید و ظن

آتش خود بر دل دیگر زنندترسم از روزی که محرومش کنند

البتهدرمدلدینشناسیدگماتیسمبامطلقکردنتجربهعرفانییاصوفیانه،تجربهدینی
نبویبخشییامرحلهایازتجربهصوفیانهوعارفانهخودمیدانند،قصهبایزیدکهدردفتر
دوممثنویآمدهاستناظربراینرویکرداست،ازمدلدینشناسیدگماتیسممیباشد،طبق
گفتهمولویدرمثنویدفتردوم-ابیات2238بهبعد:»بایزیدبسطامیمیخواستبهحج
برود.درمسیررفتنبهحجبهپیرومرشدیبرخوردکرد،آنپیربهبایزیدگفت:کهعازم
کجائی؟اوگفت:عازمحجام.گفت:چقدرپولداری؟بایزیدگفت:فالنمقدارپولدرگوشه

قبایمنبستهاست.گفت:

نک ببسته سخت بر گوشه ردی استدارم از درم نقره دویست

پیربهبایزیدمیگوید:آنپولبهمنبدهوازسفرحجصرفنظرکنوبهجایسفرحجبر
ِگردمنبچرخوحجرابهجاآورگفت:

وین نکوتر از طواف حج شمارطوفی کن به گردم هفت بار
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زیرااگرخانهسنگیوگلیکهابراهیمدرمکهساختهاستخانهخدااست،دلمنهمخانه
خداستولیتفاوتشانایناستکه:

و اندر این خانه به جز آن حی نرفتتا بگرد آن خانه را در وی نرفت

خداازوقتیکهآنخانهراساختهیکبارهمدرآنخانهنرفتهاستاماهیچوقتنشدهاست
کهاینخانهدلمراترککنددرنتیجه

همچو زرین حلقه اش در گوش داشتبایزید آن نکته ها را هوش داشت

وبههمیندلیلبودکهبسیاریازصوفیانبهحجنمیرفتندووقتیازآنهامیپرسیدندکه
چرا؟میگفتندکهخانهکعبهبهزیارتمامیآید«.

خالصهآنکهبرعکسآنچهکهفرجدباغدررابطهباایدئولوژیزهکردندینتوسطشریعتی
ایدئولوژیزهکردنسنت با دررابطه داریوششایگان که آنچه مطرحمیکندوبرعکس
ایدئولوژیازنگاهشریعتینهبهمعنایمارکسیآنیعنی توسطشریعتیمطرحمیکند،
لنینیآنیعنیتئوریانقالباست،بلکهایدئولوژیدر آگاهیکاذباستونهبهمعنای
دیسکورسشریعتیتنهابهمعنایشریعتیآنمیباشدکهازنگاهاوعبارتاستاز»اندیشه
خودآگاهیسازومسئولیتآفرینوتغییرساز«وبههمیندلیلاستکهعالمهمحمداقبال
الهوریدرتعریفپروژهبازسازیفکردینیدراسالمخودمیگوید:»کار ما عبارت است 

از پیوند دادن بین متغییر و ابدیت است.«

ه – مهندس مهدی بازرگان، به عنوان، »سر قافله ساالر حرکت روشنفکر 
دینی« در تاریخ 150 ساله جنبش ایران که در فرایند سوم و چهارم 

حیات 50 ساله اجتماعی اش، به صورت یک »آدرس اشتباهی« در آمد:
مرحوم»مهندسمهدیبازرگان«بهعنواننمادیکجریانروشنفکریوسیاسیومذهبی
درنیمقرنحیاتاجتماعیخود)برعکسبسیاریازسیاسیونیامذهبیونیااجتماعیونیا
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روشنفکران،کشورهایپیرامونیکهکتاباجتماعیوسیاسیآنهافقطداراییکبرگو
یکفصلویکتیتروعنوانمشخصمیباشندوتاآخرعمراجتماعییاطبیعیشانتنها
همانیکفصلویکعنوانثابتباقیماندهاست(ازمعدودمتفکرانوصاحبنظرانی
استکهدرتاریخ150سالهجنبشایران،حیات50سالهاجتماعیاودارایفرازونشیب
نمیتوان هرگز او« اجتماعی »حیات آنالیز و فهم برای میباشد. مختلفی فرآیندهای و
بهصورتیکنواختوواحدویکسانبرخوردکردواماوهزاراما،درهمینرابطه،
اجتماعیاش حیات سال 50 طول در او سیاسی و اجتماعی و علمی حیات »فونکسیون

صورتیکسانینداشتهاست.«

البتهبرایکالبدشکافیو»بازفهمیحیاتاجتماعیوعلمیوسیاسیومذهبی،50ساله
»کالبد به تا مجبوریم زمانی«، و »کالبدشکافیطولی منهای، بازرگان« مهدی مرحوم
حیات عرضی شکافی »کالبد در منظور، این برای که بپردازیم؛ نیز عرضی« شکافی
و مذهبی« »بازرگان با علمی« »بازرگان که، مجبوریم بازرگان«، ساله 50 اجتماعی
با»بازرگانسیاسی«و»بازرگاناجتماعی«آنچنانکهدکارتمیگویدازهمجداکنیمتا
درتحلیلوآنالیزخودموفقوعلمیعملکردهباشیم.چراکه،در»بازرگانعلمی«ما
بابازرگانیروبروهستیمکهدرزمانرضاشاهجزءاولینگروهبورسیهتاریخایرانبه
فرانسهمیرودودرمغربزمین،اگرچهبهلحاظزمانیبازرگاندرنیمهاولقرنبیستم
بهغربرفتهبود،ولی»بهلحاظتاریخی«و»فلسفی«،بازرگان،»علمپوزیتیویستی«
قرننوزدهمغربرابهعنواندستاوردورهآوردوجهانبینیخود،باخودبهایرانآورد؛
وبههمیندلیلهمین،»انحرافاولیهبازرگان«دربرخوردباعلمساینسیاتجربیمغرب
زمین،باعثشدکه،»بازرگاناجتماعی«ازهمانآغاز،با»جهانبینیانطباقی«متولد
بشود؛کهایننگاهوعینکانطباقیبازرگاناجتماعیدرطول50سالحیاتاجتماعیاش
چهدرعرصهطبیعیوچهدرعرصهاجتماعیوسیاسینقشتعیینکنندهداشتهاست؛و
بههمیندلیل،»بازرگانمذهبی«بازگشتهازغرب،میکوشدتاتمامیعلوممذهبی،اعم
ازفقهوکالموفلسفهوغیرهرابا»عینکانطباقیعلمتجربیوعلمساینستبیینوتفسیر
ونقدنماید«؛و»بازرگاناجتماعی«درهمیندوران،درچارچوبهمانعینکانطباقی

پوزیتیویستیبهرهمندشدهازمغربزمیناستکهمیکوشدتاتوسط:
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1-وجدانکاری.

2-نظماجتماعیواقتصادیوفردی.

3-علومدانشگاهییاساینسیاتجربیوتکنیک.

بیماریهای درمان تجویز و آسیبشناسی به فرنگیان، اجتماعی اخالق یا انضباط - 4
اجتماعیوتاریخیجامعهایرانبپردازد.

آنچنانکه،»بازرگانسیاسی«درهمینزمانبارویکردانطباقیوتجربیوبانگاهفلسفی
پوزیتیویستیقرننوزدهممغربزمینمیکوشدتاتوسط:

الف-مطلقکردناستبدادداخلیبدوندرنظرگرفتنرابطهاستبدادبااستعماروامپریالیسم
جهانی.

لیبرالیسمقرن18مغربزمین،تحت ب-تکیهانطباقیومکانیکیواکلکتیویتهای،بر
عنوان»آزادیخواهی«جهتمقابلهکردنبااستبدادواستبدادزدگیجامعهایران.

ج-مبارزهبا»فقهزدگیوتصوفزدگیوفلسفهیونانیزدگی«جامعهفکریومذهبیو
روشنفکریایران،جهتبسترسازیذهنیونظری،برایتغییراجتماعی.

د-تکیهنهادیبرلیبرالیسمسیاسیقرن18اروپا،توسطنهادیسازیتشکیالتی-کهدر
رأسآنهاتکویننهضتآزادیقرارداشت-،جهتایجادتحولرفرمیستی،درچارچوب

استراتژیگامبهگامیابهقولخودش،»استراتژیفولکسواگنی«.

البتهبهموازات،این»کالبدشکافیعرضییاعمودی«برایبازفهمیوبازشناسیحیات
50سالهاجتماعیمرحومبازرگان،مامجبوریمتادرکانتکس،»کالبدشکافیطولییاافقی
انجام به یاعمودی«را این،»کالبدشکافیعرضی بازرگان« اجتماعی 50سالهحیات
برسانیموگرنهانجام»مکانیکیکالبدشکافیعرضییاعمودی،حیاتاجتماعیبازرگان«

منهایکالبدشکافیطولییاافقیاو،مارابهدهنمیبرد.

باری،درراستایکالبدشکافیطولییاافقیحیات50سالهاجتماعیبازرگاناستکه
میتوانیمدوران50سالهحیاتاجتماعیبازرگانرابهچهارفرایند:
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1-بازرگانعلمی.

2-بازرگانسیاسی.

3-بازرگانحکومتی.

4-بازرگانبازنشسته،تقسیمکنیم.

برایفهماندیشهوعملمرحوممهندسبازرگانبایدبهاینمواردتوجهشود:

الف-بازرگانبرعکسچهارجریانیکهقبالًدررابطهبا»آدرسهایاشتباهیاجتماعی
150سالگذشتهتاریخجنبشسیاسیایران«مطرحکردیم،دارایخودویژگیهایمیباشدکه
مهمترینشاینکه،حیاتفکریوسیاسیواجتماعیبازرگاندر50سالحیاتاجتماعیاش،
»صورتفرایندیداشته،نهیکنواخت.«بههمیندلیلبرایبازفهمیحرکتذهنیوعینی
بازرگاندرطولبیشازنیمقرنحیاتاجتماعیاش،قبلازهرچیز،مجبوربهتبیینو
جداسازیدیالکتیکیاینفرآیندهایطولیوعرضیحیاتاجتماعی50سالهاومیباشیم؛
کهدریکنگاهکلیمیتوانیمحیاتاجتماعیبیشاز50سالهبازرگانرابهچهارفرایند
تقسیمکنیم؛وقطعاًتازمانیکهمابهتقسیم»طولییاافقی«و»عرضییاعمودی«دوران
زندگیبازرگاننپردازیم،امکاندستیابیعینیوعلمیوواقعیبهتحلیلزندگیسیاسیو

علمیواجتماعیبازرگانپیدانخواهیمکرد.

دلیلاینامرهمآناستکهبرعکسبسیاریازپیشگامانسیاسیواجتماعیوفکریو
دینیجامعهایراندر150سالگذشتهکهحیاتسیاسیواجتماعیآنهاصورتییکنواخت
داشتهاست،حیاتاجتماعیبازرگان،درطول50سالآنصورتیکنواختنداشتهاست
ودائماًدرحالاستحالهوتغییربودهاست.بههمیندلیلبرایبازفهمیوتحلیلعلمیو
متفاوترا، بازرگان فرایند،چهار اینچهار بایددرچارچوب بازرگان اززندگی عینی
موردمطالعهقراردهیم.چهارفرایندمختلفطولییاافقیحیات50سالهاجتماعیبازرگان

عبارتانداز:

اول–فرایندعلمی.

دوم-فرایندسیاسی.
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سوم-فرایندحکومتی.

چهارم-فرایندبازنشستگی.

درفراینداولیافرایندبازرگانعلمیکهدردهه20تاسال40ادامهداشتهاست،بازرگان
»بهلحاظسیاسیدرچارچوبحرکتمصدق«و»بهلحاظاعتقادیمعتقدبهاسالمانطباقی،

جهتایجادسازگاریبینمتنوقرآنباعلمساینس«میباشد.

امادرفراینددومیافرایندبازرگانسیاسیکهدردهه40تاسال56ادامهداشتهاست،
بازرگانضمنفاصلهگیریازجبههملیدوموسوماقدامبهتشکیالتمستقلسیاسیتحت
عنوان»نهضتآزادیباشعارایرانیومصدقیومسلمانبودن«میکند؛کهاینحرکت

تاسال56ادامهداشتهاست.

درفرایندسومیافرایندبازرگانحکومتیکهازسال56تافوتخمینیدرسال68ادامه
داشتهاست،بازرگانحکومتی،جایگزینبازرگانسیاسیفراینددوممیشود.

درفرایندچهارمکهازسال68تا73ادامهداشت،بازرگانپیروبازنشستهوخستهووازده
ازسیاستواجتماعوحکومتودنیا،جایگزینبازرگانحکومتیوسیاسیواجتماعی

میشود.

1 - فرایند اول، بازرگان علمی: 
درفراینداولزندگیبازرگانکهدردهه20تکوینپیداکرد،بازرگانجوانکهپساز
پایهگذشتهفکریومذهبی بازگشتهبود،بر ایران تحصیالتدرمغربزمینبهجامعه
یک جوان، بازرگان از همه این داشت، که عقیدتی و علمی و تجربی دستاوردهای و
»بازرگانآرمانگرا«ساختهبود؛زیرا،برای»بازرگانجوانوآرمانگرا«کههمآگاه
بهدایرهتاریخی–اجتماعی–سیاسیجامعهایرانبودوهمبهخودویژگیهایتاریخیو
اجتماعیوسیاسیمغربزمینازبعدازرنسانسوانقالبکبیرفرانسهآگاهبودوهممسلح
تااز»بازرگانجوان«،فردی بهعلمتجربیمغربزمینبود،اینهمهباعثشدهبود
»آرمانگرا«بسازد؛لذادراینرابطهبودکهبرایبازرگانجوانیابازرگانآرمانگرایا
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بازرگانعلمی،پاسخاینسؤال)دردهه20کهتاسال40یعنیمدت20سالطولکشید(
کهآیا،»دینبرایانساناست؟«یا»انسانبرایدین؟«روشنبود.چراکهتنهاسوالیکه
بازرگاندرطول50سالحیاتاجتماعیخودبهصورتدائموثابت،نصبالعینخود
قراردادهبودهمینسؤالکلیدیبودکه،»آیادینبرایانساناست؟یاانسانبرایدین؟«

هرچندکهبازرگاندرفرایندچهارگانهحیاتاجتماعیوسیاسیخود،پاسخهایمتفاوتیبه
اینسؤالدادهاستودرچارچوبنوعپاسخیکهبهاینسؤالدورانسازخوددادهاست،
شکلبندیحیاتسیاسیواجتماعیخودراتعیینکردهاست،باهمهایناحوال،خوداین
سؤالدرطول50سالحیاتاجتماعیوسیاسیبازرگانصورتیثابتداشتهاست؛لذا
پاسخیکهبازرگانآرمانگراوجواندرفرایند20سالهاولحیات50سالهاجتماعیخود،
بهاینسؤالستبرداد،عبارتبودازاینکه»دینبرایانساناست،نهانسانبرایدین«،
بهعبارتدیگرآنچنانکهعیسایمسیحدردعوایبافریسیانوعلماییهوددرخصوص،
»موضوعکاردرروزشنبهاعالمکردکه،سبطیاشنبهبرایانساناستنهانسانبرای
شنبهیاسبط«ازآنجائیکهمطابقدیدگاهجذمیودگماتیسمیهودیان،آنچنانکه»انسانبرای
شنبه روز در که بودند معتقد فریسیان انسان«، برای شریعت نه میشد تعریف شریعت
نمیبایستکاربکنندوهمچنیندررابطهباایندیدگاهجذمیآنهابودکه،درزمانیکه
یارانعیسیازمزرعهایعبورمیکردندبعدازاینکهاینیارانخستهوگرسنهعیسیاز
انگورهایآنمزرعهخوردند،فریسیاندرچارچوبدینفقاهتیودگماتیسموجذمیخود
فریادبرداشتندکهشمایارانعیسایمسیح،»فقهوشریعتراباخوردنانگورهایمزرعه
زیرپاگذاشتهاید«لذادراینجابودکهعیسیبرسراینفریسیانفریادبرآوردکه»آری

شریعتوفقهبرایانساناست،نهانسانبرایشریعتوفقه.«

درهمینرابطه،بازرگانجوانوآرمانگرادرفراینداول،حیات50سالهاجتماعیاشهم
پاسخخودرااینچنینمطرحکردکهآری،»دینبرایانساناست-نهآنچنانکهاسالمفقاهتی
ودگماتیسممعتقداست-انسانبرایدین«وبازدراینرابطهبودکه،»بازرگانجوانو
آرمانگرا«برایاینکهجامعهایرانراازحصاردینجذمیفقاهتیوتکلیفیکهتحتشعار
»انسانبرایدینوانسانبرایفقه«جامعهایرانرازمینگیرکردهبودندوبهانحطاط
کشانیدهبودند،نجاتدهد،کوشیدکهدراینفرایندآنچنانکهدرمقاله»سرعقبافتادگیملل
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مسلمان«درسال1329نوشت،عقبماندگیوانحطاطجامعهایرانرامعلولپنجعامل
تحلیلکندکهازدیدگاهاوعبارتبودنداز:

»اول-پیدایشدودستهاشرافوزهادوعباددرامتاسالمیکهخصوصیتمشترکآنها
بیکارگیواعراضازفعالیتوتالشبرایزندگیاست.«

دوم–تأسیسطبقهروحانیونودوشغلهشدنمسلمانها،شغلدنیاوشغلآخرت.

سوم–منحصرشدنکاردنیابهدینوتبدیلدینبهفقه.

چهارم–پیدایشعرفانوتصوفودرویشیدراثرسختگیریهایافراطیفقهادرفروع
وسطحیشدنافکاروعلوماسالمی.

پنجم-رویاروییغربوشرقودوقطبیشدنجامعهمسلمین،یعنیقطبمتدینینوقطب
بازرگاندرسال نیازیکه افتادگیمللمسلماندرکتابنیک متجددین)مقالهسرعقب

1329توسطشرکتسهامیانتشارمنتشرکرد(.

درایننقلقولازبازرگانجوانوآرمانگراکهاودرسال1329ارائهکردهاستبه
وضوحتحلیلبازرگانآرمانگرادرفراینداولحرکتخودشکهدرچارچوب»پاسخدین

برایانساناست«بهنمایشدرمیآید،بازرگانجوانوآرمانگرا:

اوالً:معتقداستکهسرانحطاطجامعهایران»اسالمفقاهتیحوزههایفقهی«میباشدکه
ایناسالمفقاهتیکهبهقولبازرگان،بهصورت»اسالمسرطانی«درآمدهاست،باعث
شدهاستتابامنحصرکردندینبهفقه،کاردنیارامحدودومحصوراسالمفقاهتیبکنند
وباتأسیسطبقهروحانیوندرچارچوباسالمفقاهتیدوحوزهکاردنیاوکارآخرترااز
همجداکنندوبدینترتیب،»انسانرابرایدینتعریفکنند«نهدینرابرایانسان،یابه
عبارتدیگرازدیدگاهبازرگانآرمانگراوجوان،»مشکلعمدهجامعهایراندرآنزمان
عبارتبوداز«اعتقادبهاسالمفقاهتییابهقولبازرگان»اعتقادبهاسالمسرطانی«بود؛
یعنیاعتقادبهاینکه،»انسانوجامعهایرانبرایفقهوشریعتومذهبمیباشد،نهفقهو
مذهبوشریعتبرایانسان«برایبازرگانجوانوآرمانگراخوددینوفقهوشریعت
فینفسهموضوعیتمستقلازانساننداشت،بلکهبالعکساینانسانبودکهموضوعدین

قرارمیگرفت.
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بههمیندلیل،شعاربازرگانآرمانگرایجواناینبودکه،»منقبلازاینکهمسلمانباشم،
ایرانیومصدقیهستم«لذادراینرابطهبودکهبرایبازرگانجوان،مصدقبهعنوان

سمبلمبارزهرهائیبخشجامعهایرانبود.درنتیجهدرفراینداول:

اوالبازرگاناصالًبهحکومتدینیاعتقادینداشت؛واسالمفقاهتیوطبقهروحانیتبه
عنوانآفتجامعهایرانمیدانست.

ثانیاً-آنچنانکهقبالًهمدرنشرمستضعفینمطرحکردیم-ازآنجائیکهدردهه20باورود
سیاست چارچوب در فرانسه سفارت فرهنگی مشاور عنوان )به ایران، به کربن هانری
امپریالیستیفرانسهودررقابتبرسرحاکمیتبرکشورهایمنطقهخاورمیانهکهبعداز
توافقسایکس–پیکوحاصلشدهبود(سیاستفرهنگیهانریکربندراینرابطه،تبلیغ
وترویجاسالمصوفیانهبود.)کهالبتهدرادامهحرکتهانریکربن،ازبعدشکستجنگ
عبدالکریم به دباغمعروف فرج بعثعراق، باحزب ایران فقاهتی سالهرژیممطلقه 8
و دهه70 از ایران جامعه در تا میکوشد اسالمصوفیانه ترویج و تبلیغ توسط سروش
80،سیاستفرهنگیهانریکربنتوسطتبلیغوترویجاسالماشعریگریصوفیانه،در
بههمین اقتصادیورقابتجهانسرمایهداریگامبردارد( لیبرالیسم راستایبسترسازی
دلیلبازرگانجوانوآرمانگرا،درتحلیلفوقخودازجامعهایراندردهه20حتیخود
مطرح ایران جامعه انحطاط عوامل از یکی عنوان به هم، کربن هانری اسالمصوفیانه
اسالم افراطی سختگیریهای »معلول را، کربنی هانری صوفیانه اسالم همین و میکند
فقاهتیحوزههایفقهی«درجامعهایرانمیداند؛وبرایاسالمصوفیانههانریکربندر
قائل ایران انحطاطدرجامعه بهعنوانعامل فقاهتی ازاسالم آنشرایطاصالتیمستقل
نمیشودچراکه،بازرگانجوانوآرمانگرایدهه20نمیخواست،دربرابراسالمفقاهتی

ودگماتیسمبهعنوانعاملاصلیانحطاطجامعهایران،عاملدیگریمطرحکند.

درنتیجهبازرگانجوانوآرمانگرادرفراینداولحیاتخود،پسازاینکه»اسالمفقاهتی«
یابهقولاو»اسالمسرطانی«بهعنوانعاملاصلیانحطاطجامعهایرانتشخیصدادو
بعدازاینکهمعتقدگردیدکه»دینومذهبوشریعتوفقهبرایانسانمیباشد،نهانسان
برایفقهوشریعتودین«،)برعکسخمینیکهبعدازانقالب57میگفت»مابرایاسالم
انقالبکردهایمنهبراینانوخربزه«و»اقتصادمالخراناست«(کوشیدتابراینجات
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جامعهایرانازانحطاطوعقبماندگیبهمقابلهبااسالمفقاهتیودگماتیسمبپردازد.

اماهرچندبازرگانآرمانگرایجواندرفراینداولدردجامعهایرانرادرستتشخیص
داد،ولیدردرمانایندرد،اودچارانحرافشدوهمینانحرافدردرماناسالمفقاهتی
باعثگردیدتارفتهرفتهبازرگاندرفراینددوموسومبااینکهبهلحاظذهنیباروحانیت
اختالفداشتامادرعرصهعملیواجتماعی،حرکتیبهسمتآنهاداشتهباشدکههمین
یعنی سوم فرایند در بهخصوص و دوم فرایند )در روحانیت سمت به بازرگان حرکت
یعنی فرایندچهارم اودر تاریخی بازرگانوبنبست انحراف بازرگانحکومتی(عامل

بازرگانبازنشستهوپیر،بشود.

قول به خمینی، فوت از بعد از که دباغ فرج برعکس جوان آرمانگرای بازرگان برای
خودش،دربرابر»اسالمعزیزانهخمینی«و»اسالممعرفتاندیششیخمرتضیمطهری«
عنوان به را معیشتاندیششریعتی« »اسالم مولوی«، و تجربهاندیشخودش »اسالم و
عاملانحرافوانحطاطجامعهایرانتشخیصمیدهدودرراستایحرکتضدشریعتی
نفی به دین کردن »ایدئولوژی با مبارزه توسط او، از تاسی با کوشید شایگان داریوش
حرکتشریعتی«بپردازد،بازرگانجوانوآرمانگرامعتقدبودکهعاملاصلیانحطاط
جامعهایراناسالمفقاهتیمیباشد؛اماآنچنانکهفوقامطرحکردیمهرچندبازرگانجوانو
آرمانگرادرتشخیصبیماریجامعهایراندردهه20درستعملکرد،اودردرماناین
درددچارانحرافشد.چراکهآنچنانکهدرمقدمهکتاب»مطهراتدراسالم«خوددرسال
1322مطرحکرد،بازرگاندراینزمانتالشمیکردتاتوسطعلمتجربییاساینسیا
اسالمانطباقیبهجنگاسالمدگماتیسمفقاهتیبرودواینآبشخورعاملانحرافبازرگان
گردیدوبههمیندلیلاستکهخوداودررابطهبااینراهبردخودشجهتمقابلهبااسالم

فقاهتیحوزه،درمقدمهکتاب»مطهراتدراسالم«میگوید:

از  الهام می زنیم، می خواهیم خوشه ای  از  دم  نه  و  داریم  اکتشاف  داعیه  نه  این کتاب که  »در 
ثمره علوم جدید را با گوشه ای از احکام قدیم تطبیق منائیم و به فقها و علمای محترم خود 

بنماییم که حتقیقات جدید نیز دریچه های وسیعی به اطوار صنع خلقت و انوار خاندان نبوت باز 

می کند و گاهی بیشتر از ذکرها و وردها، انسان مجاهد را به مصداق آیات محکمی که در قرآن 

کریم امر صریح به تفکر در عوالم طبیعت می مناید به مقام یقین می رساند. در همین علوم که 
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آنها به نظر ضاللت و یا حقارت به آن نگریسته و از نزدیک شدن به آن سخت گریزانند، حقایقی 

نهفته است که برای رسیدن به جزء کوچکی از آن قدما سال ها رجن می بردند و خروارها کتاب 

می نوشتند«)مقدمهکتابمطهراتدراسالم–درسال1322منتشرگردید(.

آنچنانکهازاینراهحلبازرگانآرمانگرایجوانجهتمقابلهکردنبااسالمفقاهتیکه
ازدیدگاهاوبهعنوانعاملاصلیانحطاطوعقبماندگیجامعهایرانمیباشدبرمیآید،
بازرگانجوانآرمانگرامیکوشدتاتوسطسازگاریبینعلموفقهیابهعبارتبهتربین
فقاهتیبهعنوانعامل بااسالم فقاهتیحوزهبهمبارزه انطباقیواسالمدگماتیسم اسالم
جوان آرمانگرای بازرگان انحراف عامل امر همین و بپردازد؛ عقبماندگی و انحطاط
میشود،چراکهمطابقاینروشبازرگانجوانازیکطرفمیخواستتوسطعلومتجربی
هند وعرفانصوفیانه یونانی فلسفه و فقهحوزه با مخالفت با همراه اروپا نوزدهم قرن
شرقی،بینفقهحوزههایفقاهتیوقرآنسازگاریعلمینوینایجادکند،)همانکاریکه
بازرگانجواندرمطهراتدراسالمدرسال1322انجامداد(وازطرفدیگرتالش
میکردتاتوسطاسالمانطباقیخودبهجایتکیهبرتحولساختاریدرجامعهایراندر
چارچوبنظامسرمایهداریولیبرالیسماقتصادیمغربزمینباتزریقذهنیمکانیکیپنج

مقولهروبنائی:

1–نظم.

2-وجدانکار.

3-لیبرالیسمسیاسی.

4-علموتکنیک.

5-اخالقتولیدگرا،جامعهایرانگرفتارانحطاطوعقبماندگیرانجاتدهدکهدراین
رابطهبازرگانجوانآرمانگرادرسخنرانی»کاردراسالم«کهدرتاریخ1325/1/14 
نمودهاستمیگوید:»هر قدر از طلوع اسالم دور می شویم با آنکه طی قرون متمادی  تقریر
عقیده و عالقه اسالمی و عواطف شیعی در ایران رفته رفته دامنه دارتر و عمیق تر شده است، 

ولی این گسترش و نفوذ بیشتر در جهات آسان تر دیانت اجنام شده است، یعنی مظاهر فکری و 

عاطفی ایمان اعم از اعتقادات و مناز و دعا و زیارت و غیره یا آثار نفعی تقوا اعم از خودداری از شراب 
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و فحشا و دزدی و جناست و امثال آن. متاسفانه در زمینه عمل صالح مثبت و فعالیت صرفنظر از 

انفاق ها و موقوفات که حقا قابل تقدیر است توجه خواص و عوام فوق العاده ضعیف بوده و لذا 

از سه پایه یا سه شرط اساسی سعادت یعنی سه دندانه کلید بهشت فقط دو قسمت ایمان و 

تقوا، اولی را به صورت نظری و عاطفی و دومی را از جنبه منفی و خودداری، اعمال کرده ایم. شرط 

سوم را که کار یا عمل صالح است تقریباً کنار گذاشته ایم، مانند مسافری شده ایم که قصد 

محلی را می کند و خود را از گرفتاری ها و بند و بارهای دوران اقامت خالص می مناید و بار می بندد 

و اهدنا  راه می گیریم  از خدا سراغ  روز الاقل  شبانه  راه منی افتد.  از قدم برنداشته به  ولی قدم 

این سؤال  حال  و حرکتی منی کنیم.  مناز می خوابیم  از  بعد  ولی  املستقیم می خوانیم  الصراط 

پیش می آید که تقصیر بی حرکتی و بیکاری ما به گردن دین ما است یا خود ما؟... دیدید که قرآن 

چنین منی گوید، بلکه متام فشار و تاکید آن در جهت زحمت و کوشش و پایداری و فعالیت است؛ 

بنابراین اگر از طریق تلقین ها یا تاثیرهای دینی هم چنین شده باشیم یقیناً در نتیجه عدم درک 

دین و حتریفی است که حتت تأثیر خصال و متایالت خودمان در اسالم وارد ساخته ایم.«

اگرمانیفستبازرگانجوانوآرمانگرارا،کتاب»راهطیشده«بدانیمکهدرسال1326 
تقریرنمودهاستدراینمانیفستتمامتالشبازرگانبرآناستتانشاندهدکهراهبشر
امروزکهازنظربازرگانتمدنجدیدمغربزمینمیباشددرادامهومحصولراهانبیاء
استودرهمینرابطهبازرگانآرمانگرایجواندرکتاب»راهطیشده«،تالشمیکندتا
باهمسنخدانستنراهانبیاءوراهبشرشرایطجهتبرخوردوبرداشتانطباقیمشرقزمین
ازمغربزمیندرچارچوبنظامسرمایهداریفراهمسازد؛ودرنتیجههمینانطباقگرائی
بازرگانجواندرروشوبینشومنشباعثگردیدتااونتواندبهخواستهخودکهایجاد

تحولدرجامعهایرانمیباشددستپیداکند.

»غرض یک بحث نظری و تاریخی عمومی تنها نبوده و در پی نتیجه عملی اجتماعی برای ملت 
خودمان نیز می باشیم«)کاردراسالم-ص4(.

کودتای28مردادوشکستفراینددومحرکتضداستبدادیمصدقتوسطاینکودتاوبعد
ازآنشکستجبههملیدوموسومباعثگردیدتابازرگانرفتهرفتهبهاینباوربرسدکه
تنهابارویکردعلمیوتجربیبینشیوروشیومنشیبیستسالهفراینداولنمیتواندبه
تحولدرجامعهایراندستپیدابکند،لذادراینرابطهبودکهدرفراینددومدردهه40،
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بازرگانکوشیدتاتوسطمبارزهسیاسیمستقلودینیحرکترفرمطلبانهخودرادرجامعه
ایراندنبالنمایدکهبرایاینمقصودمنهاینهادسازیتشکیالتیدرسال1340توسط
تکوینتشکیالتنهضتآزادیدرعرصهنظریهمبازرگاندرفراینددومحیات50ساله
سیاسیاجتماعیخودرفتهرفتهکوشیدتااسالمسیاسیانطباقیراجایگزیناسالمانطباقی
علمی–تجربیفراینداولبکندکهآنچنانکهفوقمطرحکردیممانیفستاسالمانطباقیعلمی
–تجربیفراینداولاوکتاب»راهطیشده«میباشدکهدرسال1326تقریرکردودر
اینکتابتمامتالشبازرگانبرآنقرارداردتانشاندهدکهراهبشردرعرصهمدرنیته
همانراهانبیاءاستوبنابراینپیرویانطباقیازراهبشریامدرنیتهدرمغربزمینباراه

انبیاءدرتضادنمیباشد.

هرچنددرفراینداولحیاتبازرگان،اوبراینباوربودکهمیتواندباپیرویانطباقیاز
راهبشرکههمانمدرنیتهمغربزمینوعلمساینسقرننوزدهممیباشدبهتحولاجتماعی
دستپیداکنداماکودتای28مردادوشرایطسیاهجامعهایرانازبعدازآنکودتایسیاه
باعثگردیدتابازرگاندرراهبردفراینداولخودتجدیدنظرکند.ولذابهاینترتیببود
کهاوبهاینباوررسیدکهتحوالتاجتماعیدرجامعهایرانبرعکسآنچهکهدرطول20 
سالفراینداولفکرمیکردهاستتوسطبرخوردانطباقیبامدرنیتهدرعرصهعملیو
نظریممکننمیباشد.درنتیجهبهایندلیلبودکهبازرگاندرفراینددومحیات50ساله
اجتماعیخودبهباورجدیدیرسیدوآناینکهبایدبهجایبرخوردانطباقینظریوعملی
برمدرنیتهمغربزمینجهتایجادتحولدرجامعهایران،واردپراتیکسیاسیجهتایجاد

تحولدرجامعهایرانبهصورتعملیونظریبشود.

2 - فرایند دوم، بازرگان سیاسی:
دراینفرایندازبعدتکوینسازماننهضتآزادیاوکوشیدتااسالمانطباقیسیاسیرا
جایگزیناسالمانطباقیتجربیفراینداولبکند؛لذادرراستایتدویناسالمسیاسیانطباقی
بودکهدرسال1343یعنیسهسالبعدازتکوینسازماننهضتآزادیبازرگانبهنگارش
کتاب»بعثتوایدئولوژی«پرداخت.درنتیجهدراینکتاباستکهبازرگانتالشمیکند
تابرایاولینبارقرآنوسنترادرراستایمسائلاجتماعیوسیاسیجامعهایرانتفسیر
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نمایدوبدینوسیلهبازرگانبافراینداولخودکهمدت20سالبهطولانجامید)ودرآن
فرایندبازرگانمیکوشیدبهسازگاریانطباقیبیناسالموعلمطبیعیوتجربیوساینس
قرننوزدهماروپابپردازد(وداعکردوکوشیدتاباتاسیازاندیشهسیدمحمودطالقانیاز

قرآنوسنتبهعنوانکتابراهنمایعملاجتماعیوسیاسیاستفادهنماید.

بازرگاندرکتاب»بعثتوایدئولوژی«درسال1343ترمایدئولوژیرابرعکسشکل
و میکند« تعریف کاذب آگاهی عنوان به آلمانی »ایدئولوژی در که آن مارکسی کارل
عبارت را »ایدئولوژی که شریعتی کبیرمان معلم دیسکورس در ایدئولوژی برعکسترم
ازعقیدهوشناختعقیدهوبینشوآگاهیویژهایمیداندکهانساننسبتبهخود،جایگاه
طبقاتی،پایگاهاجتماعی،وضعملی،تقدیرجهانیوتاریخیخودوگروهاجتماعیاییکه
بدانوابستهاست،پیدامیکندوآنراتوجیهمیکند«)مجموعهآثارجلد16-ص42(،
ایدئولوژیدرچارچوب بهتعریف بعد، به ایدئولوژی«ازصفحه2 درکتاب»بعثتو
تعریفلنینیآنمیپردازدومیگوید:»ایدئولوژی عبارت است از مجموعه معتقدات یا مکتب 
فلسفی و نظری که از طرف شخص یا جمعیتی به عنوان محور و مبنای فکری برای هدف گیری 

حزبی و سیاسی و وسیله ارزیابی برای تعیین راه و روش اجتماعی و مبارزه ای اتخاذ شده باشد 

و مالک و معیار نظریات و اقدامات آن شخص و جمعیت گردد و... لذا در قضیه بعثت پیامبر 

اسالم پایه هایی از ایدئولوژی حکومت و اداره اجتماع بر اساس موازین محکم و مقبول وجود دارد 

و بنابراین ممکن است که این ها خود مایه و مبنائی برای استخراج ایدئولوژی گردد و... لذا بشر به 

ایدئولوژی مطلوب و دوای قطعی خود نخواهد رسید و دائماً در سرگردانی و طغیان بوده و در حال 

عوض کردن پیراهن و شلوار ایدئولوژی می باشد تا به ایدئولوژی کامل که همان ایدئولوژی الهی 

می باشد و جز از طریق وحی و نبوت حاصل منی شود دست پیدا کند و... در همین رابطه در قرآن و 

سنت و در زبان ائمه اطهار به تعداد بی شمار راجع به مسئله حکومت و اداره امت دستور و تاکید 

و توصیف وارد شده است«)کتاببعثتوایدئولوژیبازرگان(.

بازدرهمینرابطهاستکهبازرگاندرسال1341درکتاب»مذهبدراروپا«میگوید:
از نظر  و عنایت خاصی که  »یقیناً هیچ کس چه دوست و چه دشمن منکر جامعیت اسالم 
عقیده ای و عملی از ابتدای ظهور اسالم به مسائل زندگی و امور اجتماعی شده است منی باشد. 

چراکه هدف اسالم خیر و سعادت  از خوراک و ازدواج گرفته تا جنگ و کشورداری و داوری و... 
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مردم است. ولی باز یک شاخص مرزی منودار می شود زیرا بر خالف تصور خیلی از جتددماب ها، هدف 

دین خیر و سعادت دنیوی تنها نیست، اخروی صرف هم نیست و اصوالً در قرآن سعادت و تأمین 

دنیا و آخرت از هم جدا نیستند و... حقیقت این است که از این حیث، قصور عمیق و طوالنی 

تربیت حکومت  و  امت  اداره  و  اجتماعی  امور  به  توجه  ما مسلمان ها مرتکب شده ایم چراکه 

نکرده ایم. نه عوام و نه خواص. فقه و فقهای ما هزار بار در آب قلیل و کثیر فرو رفته جناسات 

و  و باب ها  و تیمم فرع ها  ریزه کاری های وضو  برای کوچک ترین  و  اندر تطهیر کرده اند  را تطهیر 

کتاب ها نوشته اند، در امر روزه و حج ذره بین به غبارهایی که وارد حلق می شود و پرگار و گونیا به 

دایره طواف دور بیت نهاده، راه های بطالن یا بهبود آن ها را موشکافی ها کرده اند و یا در تقسیم 

ارث و تعیین نصاب زکوه پای ریاضیات و ترازو و مثقال را به میان آورده اند، ولی دفاع و جهاد را به 

اختصار گذرانده اند و امر به معروف و نهی از منکر از دو قرن پیش به این طرف از رساله عملیه 

خارج ساخته اند و باالخره مسئله حکومت و سیاست یا اداره امت را که شامل و حاکم بر متام 

مصالح دنیوی و اخروی است و گرداننده سایر امور می باشد، اصالً وارد نشده اند«)کتابمذهب

دراروپایبازرگان(.

بهاینترتیببودکهبازرگانازسال1340باتأسیسسازماننهضتآزادیبافراینداول
علمیخودوداعکردوواردفراینددومحیاتسیاسیواجتماعیخودشد.دراینفرایند
کههمانفرایندسیاسیمیباشد،»بازرگانمیانسال«برعکسبازرگانجوانآرمانگرا،
اعتقادبهتحولسیاسیساختاریتوسطلیبرالیسمسیاسیپیدامیکندودراینراستامیکوشد
بهصورتابزاریاسالمویابهقولاو»ایدئولوژیاسالم«رابهاستخداماینتحولسیاسی
درجامعهایراندرآورد.اشکالمحوریحرکتبازرگاندرفراینددومحیاتاجتماعی
سیاسیاشکهازسال42تاسال56یعنی14سالادامهداشتهاستدراینبودهکهبازرگان
اقتصادی لیبرالیسمسیاسیو دیدگاه استبداددرونیدرچارچوب بامطلقکردنموضوع
کهبهآناعتقادداشت،نمیتوانستموضوعاستعماروسرمایهداریجهانیوامپریالیسم
بینالمللیرافهمکندورابطهاستعماربرونیرابااستبداددرونیموردتحلیلقراردهد.
ازنگاهاوآنچنانکهبورژوازیملیدرچارچوباقتصادداخلیوملیایرانیکواقعیت
انگلیسیآندرسال تاریخیبود،رژیمکودتائیپهلویکهدردوفرایندکودتای عینیو
1299وشهریور20وکودتایآمریکائیآندر28مرداد32تکوینوتثبیتپیداکرد،
بهعنوانپدیدهایمستقلازسرمایهداریجهانیوامپریالیسمبینالمللیتعریفمیشود؛و
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مانندفراینداولحیاتاجتماعیخودکهمعتقدبودکهمیتوانتوسطنجاتاسالمازفقهو
تصوفوفلسفهیونانیدرچارچوبکاروانضباطوعلمساینسجامعهایرانراازانحطاط
تمدنیوانحطاطاجتماعیوانحطاطاعتقادینجاتداد،درفراینددومبازرگانمعتقدبود
کهبیماریجامعهایران،بیماریاستبدادزدگیمیباشدکهایناستبدادزدگیتوسطلیبرالیسم

سیاسیعالجپذیراست.

بهعبارتدیگربازرگاندرفراینداولحیاتاجتماعیسیاسیخودبیماریجامعهایرانرا
بهلحاظآسیبشناسی،»انحطاطزدگیاجتماعیوفرهنگیواعتقادیوتمدنی«میدانست،
درصورتیکهدرفراینددومحیاتسیاسیواجتماعیخودبهلحاظآسیبشناسیجامعه
ایران،ازنظربازرگاناستبدادزدگیبیماریاصلیجامعهایراناست؛ودرهمینرابطه
آنچنانکهبازرگاندرفرایند20سالهاولخودجهتنجاتجامعهایرانازانحطاطمعتقد
بهنجاتاسالمازفقهزدگیوتصوفزدگیوفلسفهیونانیزدگیبود،درفراینددومجهت
نجاتجامعهایرانازاستبدادزدگیمعتقدبهتکیهبرلیبرالیسمسیاسیبودوهرگزدرفرایند
دومبازرگانجهترهائیجامعهایرانمانندشریعتیدرکناراستبدادزدگیبهاستثمارزدگی

واستحمارزدگیواستعمارزدگیجامعهایرانفکرنمیکرد.

درنتیجهمعتقدبودکهتنهاتوسطلیبرالیسمسیاسیمیتوانیمجامعهایرانرانجاتدهیمو
همینموضوععاملشکستوبنبستبازرگاندرفراینددومحرکتششدچراکهبازرگان
نمیتوانستمانندشریعتیاستبدادزدگیسیاسیجامعهایرانرادرچارچوباستحمارزدگی
واستثمارزدگیواستعمارزدگیجامعهایرانتبیینوتحلیلبکند.بههمیندلیلبرعکس
را »مارکسیسم بازرگان میدانست« اسالم برای رقیب یک را »مارکسیسم که شریعتی
یکخصمودشمنرویاروئیاسالممیدانست«کهفونکسیونیبهمراتبخطرناکتراز

تئوریسینهایسرمایهداریازآداماسمیتتاریکاردووکینزدارند.

ماحصلاینکه،بازرگانهمدرفرایند20سالهحرکتضدانحطاطیاولخودوهمدر
استبدادزدگی و انحطاطزدگی اصلی دومخودعامل استبدادی سالهحیاتضد فرایند16
جامعهایرانرا،»عاملصرفدرونی«میدانستودرتحلیلخودازانحطاطزدگیو
استبدادزدگیجامعهایرانجائیبرایعاملبیرونیقائلنبود؛لذادراینرابطهمعتقدبودکه
درفراینداولتوسطفقهزدائیوفلسفهزدائیوتصوفزدائیازاسالموجامعهایرانمیتوان
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لیبرالیستی نهادسازی با تنها که بود معتقد دوم فرایند در و پرداخت انحطاط با مقابله به
سیاسیمیتوانجامعهایرانراازانحطاطنجاتداد.البتهبازرگاندرفراینددومحرکتش
هرچندبهلیبرالیسمبهعنوانپروژهنظریوعملیجهتنجاتجامعهایراننگاهمیکرد،
امابرایبازرگان،»لیبرالیستتنهادردوعرصهسیاسیواقتصادیقابلتعریفبود«و
بههمیندلیلبازرگاننهدرفرایند16سالهدومونهدرفرایند12سالهحکومتیسومونه
درفرایند5سالهچهارمبازنشستگیخود،هرگزبهلیبرالیسمحقوقیبینزنومردمعتقد
نبودواگربگوئیمکهبازرگاندرطولحیات50سالهاجتماعیخودیکرویکرد»زن
ستیزانه«داشتهاست،سخنیبهگزافنگفتهایمکهالبتهاینرویکردزنستیزانهبازرگان
آنچنانقویبودکهنهتنهادرتشکیالتنهضتآزادیازاولمعتقدبهعضوگیریزناننبود
ومخالفحضورزناندرتشکیالتنهضتآزادیبود.حتیدرمجلساولکهبهپیشنهاد
معدودیازافراطیونارتجاعمذهبیمبنیبرعدمانتخابزناندرمجلساولطرحیتنظیم
شد،بازرگانباامضاءورأیخوداینپیشنهادزنستیزانهافراطیونارتجاعمذهبیکه
ازمشروطیتتاقیامخرداد42برعلیهرهائیزنمقابلهمیکردند،موردتائیدقرارداد.

بنابراینبازرگانبرعکسشریعتیدرطولحیات50سالهاجتماعیوسیاسیخودهیچگاه
ایرانینداشتهاستوهمیشهبرعکسشریعتیمعتقدبهرهائیجامعه دغدغهرهائیزن
ایرانازانحطاطزدگیواستبدادزدگیجدایازرهائیزنایرانیبودهاست؛واینموضوع
یکیازکلیدیترینعواملشکستپروژهبازرگاندرفرآیندهایسهگانهاولودوموسوم
اوبودهاستوبههمیندلیلاستکهبازرگاندرسال63باموضوعانقالبایدئولوژیکی
سازمانمجاهدینخلقکهدرراستایاعتالیجایگاهزندرتشکیالتمجاهدینخلقصورت
گرفتبهعلتهمینرویکردزنستیزانهاشبهصورتجنسیدرچارچوبازدواجمریم
بامسعودرجویبرخوردکردودرپیغامیکهبهمسعودرجویدرپاسخبهدعوترجوی
تو درد به من کرد،»زن اعالم فرستاد، ایران به بازگشت عدم فرانسهجهت در او از
نمیخورد«ودرهمینرابطهبودکه،مسعودرجویاعالمکرد»هرچهآبدردهانمردم
ایراناستبایدتفشودوبهصورتبازرگانریختهشود«.رویکردلیبرالیستیبازرگان
تنهامحدودبهعرصهلیبرالیسمسیاسیواقتصادیمیشد،نهبیشترازآنواینخودحکایت

ازپارادوکسدراندیشهبازرگانمیکند.
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فرایند سوم یا فرایند حکومتی بازرگان:
اعتالی موازات به سال56 از بازرگان اجتماعی – سیاسی سال حیات50 سوم فرایند
جنبشهایعاماجتماعیمردمایرانتکوینپیداکردورفتهرفتهبهموازاتتثبیتهژمونی
روحانیتازراهرسیدهبرجنبشهایضداستبدادیمردمایراندرسالهای57-56بازرگان
بهاینباورمیرسدکهامکاننجاتجامعهایرانآنچنانکهاودردوران16سالهفراینددوم
خودفکرمیکردتوسطلیبرالیسمسیاسینیست.درنتیجهازاینمرحلهاستکهاومیکوشد،
»آنچنانکهدرنامبازرگاناست،درصفتهمبازرگانبشود«وبههمیندلیلازآنجائیکه
برایبازرگانمسجلشدهبودکهروحانیتتحتهژمونیخمینیمیتواندقدرتراازشاه
بگیرد،لذادراینرابطهکوشیدجهتمشارکتدرقدرتآیندهباسرپلقراردادنشیخ
مرتضیمطهریوارددادوستدحکومتیبشود؛کهاینمرحلهتاسال68یعنیمدت12 
سالادامهپیداکرد.درنتیجه»فرایندحکومتیحیاتاجتماعیبازرگان«جزءفصلسیاه
حیات50سالهسیاسی–اجتماعیاومیباشدکهاستارتاینفرایندسیاهحیاتبازرگانبا
انتشاراعالمیهمشترکاوباشیخمرتضیمطهریبرعلیهشریعتیدرسال57کلیدخورد
کهدرایناعالمیهسیاهبازرگانومطهری،اعالمشدکه،»حتیمبانیاعتقادیشریعتی
بزرگان علیه بر جانبه همه اعتراضات از بعد از البته وصد میباشد« انحراف دارای
حکومتیکههمبهاسمبازرگانشدوهمبهصفت،بازرگانفرصتطلبانهاعالمکردکه،
»آنجمالتانحرافدرمبانیاعتقادیشریعتیشیخمرتضیمطهریبعدازامضاءبهآن
اضافهکردهاست«کهالبتهبعدهاعلیمطهریدرپاسخبازرگاناعالمکردکهاصلنامه

اولیههنوزموجوداست.

بههرحالفرایندسیاهبازرگانحکومتیکهتالشمیکرددرمشارکتقدرتباسردمداران
ازراهرسیدهوموجسواررژیممطلقهفقاهتیقرارگیردباحرکتاوبرعلیهشریعتی
آغازشدکهالبتهآنچنانکهعلیمطهریاعالمکردعلتصدورمشترکایناعالمیهبرعلیه
شریعتی،اقبالگروههایمختلفجامعهایرانبهشریعتیدررونداعتالیجنبشهایضد
استبدادیعاماجتماعیایراندرسالهای56بهبعدبود؛وازآنجائیکهایناقبالمردمبه
شریعتیبهمعنایپشتکردنبهروحانیتبود،درنتیجهطبقگفتهعلیمطهری،بازرگانو
مطهریجهتمقابلهکردنباایناقبالمردمبهشریعتی،مجبوربهصدورآناعالمیهشدند
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وبههمینترتیببودکهازبعدازاینکهبازرگانتوانستتوسطایناعالمیهسیاهاعتماد
مطهریوروحانیتضدشریعتیراجلبنماید،اوازطرفشیخمرتضیمطهریجهت
پستنخستوزیریدردیماه57درفرانسهبهخمینیمعرفیگردیدکهصدالبتهموردتائید
خمینیقرارگرفتوبااینکهطبقگفتهمجتبیطالقانی،سیدمحمودطالقانیازهمانآغاز
پذیرشدولتموقتتوسطبازرگانمخالفبودوپیوستهبازرگانراازقبولآنبرحذر
میداشت،باهمهایناحوالبازرگانحکومتیآنچناندلمشغولقدرتوحکومتشدهبود
کهدرروز17بهمن57زمانیکهخمینیمیخواستحکمدولتموقتبهاوبدهد،خمینی
رسماًاعالمکردکه»بنابهحکمشرعیمن،شمارابهعنواننخستوزیرمنصوبمیکنم«
کهاینحکمشرعیاعالمشدهازطرفخمینیهمانوالیتیبودکهخمینیدرکتاب»والیت
فقیه«خوددرادامهوالیتپیامبراسالمتحتعنوانوالیتفقیهبرایخودقائلبود؛واس

اساسرژیممطلقهفقاهتیدرطول36سالگذشتهبراینشالودهاستوارمیباشد.

بنابرایندراینرابطهبودکهبازرگانحکومتیدرراستایمشارکتقدرتبارژیممطلقه
فقاهتیازبعدازبهمن57واردتجارتوبازرگانیدراسموصفتشد؛لذادراینمرحله
به خطاب خود کابینه اعضاء تمام درحضور و تلویزیون و رادیو در بازرگان که بود
خمینیگفت:»بعد از خداوند در زمین تنها پناهگاه ما تو هستی«امادولتموقتوقدرت
بازرگانمستعجلبودوبیشاز9ماهنتوانستبرایبازرگانپایهداربماندچراکههدف
ارتجاعمذهبیازمشارکتبابازرگانوهمراهاناوتنهابهرهگیریازتجربیاتاوجهت
سکانداریحکومتوقدرتبود،لذاطبیعیبودکهبهموازاتاینکهارتجاعمذهبیاقتدارگرا
وتمامیتخواهتوانهدایتحکومتراکسبمیکردبابازرگانوهمراهانشماننددستمال
کلینکسیکبارمصرفبرخوردکند؛لذادرلوایخیمهشببازیازپیشطراحیشدهپروژه
ایندولتبهذهنیت اشغالسفارتآمریکانسخهدولتنگونبختبازرگانپیچیدهشدو

تاریخسپردهشد.

البتهگرچهبازرگانحکومتیدر14آبانازدولتخلعیدشدامااینماجرابازرگانرا
ازدستیابیبهقدرتناامیدنکردلذادراینرابطهبودکهاوکوشیدباحضوردرمجلسبه
عنوانجناحاقلیتفرایندحکومتیخودرادنبالنماید،دراینمرحلهحتیازکسبکرسی
ریاستجمهوریهمناامیدنبودچراکهگاهگاهیبهآنچشمکهممیزدبیعنایتبهاینکه
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ازنگاهخمینیوجریاناقتدارگراوتمامیتخواهبازرگانازمجاهدینخلقهممطرودتر
بودند.

پایانرسید بافوتخمینیوجانشینیخامنهایبه بههرترتیبفرایندحکومتیبازرگان
چراکهخمینیدروصیتنامهخودحتیبرایبعدازفوتشهمجهتممانعتازنفوذجریان
بازرگانبهجرگهقدرت،آببندیالزمراکردهبودوآنهارارسماًوعلناًمنافقخوانده
بودوازمشارکتبازرگاندرآغازانتقالقدرتازمردمایرانعذرخواهیکردهبود،در
نتیجهاینامرباعثگردیدتابازرگانبافوتخمینیمأیوسازدستیابیبهمشارکتدر
قدرتمانندحاجیفرجدباغباقدرتوداعکندوواردفرایندنهائیحیاتسیاسیواجتماعی
50سالهخودشودکهمیتوانآنرافرایندوازدگیوبازنشستگیبازرگانتعریفکردکه
تلختریندورانعمربازرگانبودچراکهبازرگانرشتههایبافتهشده50سالگذشتهخود
درسهفرایندعلمیاولوفراینددومسیاسیوفرایندحکومتیسوم،بهیکبارهدرفرایند
چهارمپنبهکردوعطایهمهچیزرابهلقائشبخشیدوهمراهباوداعباقدرتتوسطانتشار
کتاب»آخرتوخداهدفبعثتانبیاء«بهصورتصریحنهتنهاباتمامیاسالمهایموجود
سیاسیازشریعتیتامجاهدینخلقوازاسالمفقاهتیووالیتیحاکمتااسالمجامعهساز
پیامبراسالمدردوراندهسالهمدنیمرزبندیکرد،حتیبااسالم50سالهقبلیخودکهدر
سهفرایندعلمیوسیاسیوحکومتیبرآنتکیهکردهبودوداعکردکهالبتهخوداودر
تبییناینفراینددرکتاب»آخرتوخداهدفبعثتانبیاء«ص35اینچنینتقریرمینماید:

»دینیکهبهخاطردنیادرستشود،خدائیکهبرایدردوآرزوهایدنیاپرستیدهشودیا
آخرتوبعثتوثوابیکهدرراهخواستههایدنیاتأمینگردندنهدیناستنهخداونه
آخرت.شرکیاستدرکنارودربرابرتوحیدومصداقیازانقالبوبازگشتبهعقب،

یاخسرانوهالکت.«

کهالبتهبازرگاندرادامههمینمطلبدرچارچوبطرحعللرویآوریبهاینرویکرددر
پایانعمرخوداینچنینتبیینمیکند»تبدیلتوحیدبهشرک:درجمهوریاسالمیخودمان
نیزدیدیمکهشعاردینودنیابهصورتادغامدینوسیاستوسیاستتابعروحانیتکار
رابهجاییرساندکهگفتندحکومتوبقاینظام)بهبیاندیگربقایقدرتوحاکمیت(از
اولویتواصالتبرخورداربودهاگرمصالحدولتوحفظامتاقتضانماید،میتواناصول



جنبش های عام اجتماعی و آسیب شناسی آنها 164

وقوانینشریعترافدایحاکمیتنمودوتاتعطیلتوحیدپیشرفتند،وقتیفرضبراین
باشدکهتمشیتاموردنیاوادارهامتهاجزوبرنامهبعثتاست،قهرارهبریوحکومت

بایدبهدستکارشناسانشریعتقرارگیرد.«

ماحصلاینکهگرچهبازرگانجوانباانتشارکتاب»مطهراتدراسالم«درسال1322 
تالشخودراجهتسازگاریبینفقهوعلمآغازکردودرسال1326توسطانتشارکتاب
»راهطیشده«تالشکردتاراهبشردرعرصهمدرنیتهادامهراهانبیاءتبییننمایدوبا
جامعه بیماری که کوشید درسال1329 مسلمان« ملل افتادگی کتاب»سرعقب انتشار
مسلمینومنجملهجامعهایرانبیماریانحطاطمعرفینمایدکهازنظراواینانحطاطدر
همهعرصههایاجتماعیوسیاسیوفرهنگیوعقیدتیوتمدنیرسوخکردهاست)ولذا
اعالمکردکهتوسطمخالفتبافقهزدگیوتصوفزدگیوفلسفهزدگیمیتوانازانحطاط
عقیدتیوباکاروانضباطونظموعلومتجربیوطبیعیوتکنیک،ازانحطاطاجتماعی
کتاب»اسالم و ایدئولوژی« و »بعثت کتاب انتشار با سال1345 در کرد(، پیدا نجات
مکتبمبارزه«فرایندیجدیددرحرکتخودآغازکردکهمطابقآنباتعریفلنینیستی
ازایدئولوژی،اسالمرابهعنوانایدئولوژیسیاسیوحکومتیدرراستایکسبقدرت

مطرحکرد.

معرفی ایران جامعه عمده بیمار را انحطاطزدگی که قبل فرایند برعکس مرحله این در
میکرد،استبدادزدگیرابیماریجامعهایراندانستکهراهنجاتازآنتکیهبرلیبرالیسم
نهادیمیدانست،درسال57باانتشاراعالمیهمشترکبامطهریبرعلیهشریعتیوارد
فرایندحکومتیشدودربهمنماهفرماندولتموقتراازخمینیگرفتکهدر14آباندر
بسترخیمهشببازیسفارتآمریکاازدولتاستعفادادوتاسال68بهصورتکجدارو
مریضفرایندحکومتادامهداد؛امازمانیکهبهصورتمطلقناکامشدبعدازفوتخمینی
باانتشارکتاب»آخرتوخداهدفبعثتانبیا«،فرایندآخرعمرخودراکه5سالبهطول
انجامیدازسرگرفت.دراینفراینداوباتمامفرآیندهایسهگانهگذشتهخودوداعکردوهمه
آنهارابهنقدکشانیدسرانجامدربهمنماهسال73بافوتاو،»اینپروژهناتماماوبه

صورتیکآدرساشتباهدرتاریخ150سالجنبشایرانباقیماند.«
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در حاشیه پالتاکی دهم
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پالتاکیدهمکهموضوعمحوریآن»جنبشهاوجامعهمدنیدر ازآنجائیکهدرنشست
به و پالتاکی اعضای است« بوده ایران جامعه تحولخواهانه حرکت گذشته، سال 150
نقدنظریهو ایننشستدرراستای تادر پالتاکیتالشکردهاند خصوصمسئولنشست
اندیشههایارائهشدهنشرمستضعفین،بهجاینقدنظریاتنشرمستضعفیندرخصوص
جنبشهاوجامعهدرایران،تنهابهبارورینظریوتئوریکهرچهبیشترهماننظریات
تاسی به تاماهم امرباعثشدهاست لذاهمین بپردازند، اکسیومهاینشرمستضعفین و
ازرویکرداعضاینشستدهمپالتاکی،توسطاینحاشیهبهباروری،هرچهبیشترهمان
تئوریکجنبشهاوجامعهمدنیدر150سالگذشتهحرکت ارائهشده»مبانی نظریات
تحولخواهانهجامعهایران«بپردازیم.البتهدرضمناینحاشیهتالشمیکنیمتابهسواالت
مطرحشدهازطرفاعضایپالتاکیدهم،دررابطهبااینموضوع،درحدطاقتبشری

خودمانپاسخیدرخوربدهیم.

1-موضوعاولیکهدررابطهبا»پیوندجنبشهاوجامعهمدنیدرایران«بایددرنظر
بگیریماینکه»همجنبشهاوهمجامعهمدنی،در150سالعمرگذشتهخوددرایران،به
لحاظنظریوعملییکحقیقتثابتودفعینبودهونیستند،بلکهبالعکسهمجنبشهاو
جامعهمدنیدرتاریخ150سالگذشتهحرکتتحولخواهانهجامعهایران،امریذومراتب
همراهباصورتیسیالومشککبودهاند. درنتیجههمینامرباعثگردیدهاستتادر
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طول150سالگذشته،همجنبشهاوهمجامعهمدنیدرایران،بهصورتیکپروسس
درحالشدن،دائمادرحالتکوینوبازتولیدمجددخودباشند.«

بههمیندلیلهرچندمادرنقداستراتژیوایدئولوژیجنبشهای150سالگذشتهتاریخ
ایران،قبالدرنشرمستضعفین،اینجنبشهارامکرربهنقدکشیدهایمودرعرصهکالبد
شکافیاینجنبشها،بهآسیبشناسیتاریخیواجتماعیجامعهمدنیایرانبهعنوانیک
نقدوچکشکاریو نبایدفراموشکنیمکه پرداختهایم،ولیهرگز نهاد نهیک پروسس
صیقلزدائیاینجنبشهایگذشتهایرانتوسطنشرمستضعفین،بهمعناینادیدهگرفتنیا
در گذشته، در جنبشها این عملی و نظری وعملکرد فونکسیون دادن، جلوه اهمیت کم
راستایپروسستکوینجامعهمدنیایراننمیباشدبلکهبرعکس،خودهمیننقدمتوالیما
بهجنبشهای150سالگذشتهتاریختحولخواهانهجامعهایران،داللتبراهمیتموضوع

عملکرداینجنبشهادرگذشته،درتکوینپروسسجامعهمدنیدرایرانمیکند.

بهصورت گذشته، سال در150 ایران جامعه جنبشهای و مدنی جامعه به اگر چراکه
یکپروسسوامرذومراتبنگاهکنیمنهفراوردهونهاد،اینامرباعثمیگرددتادر
داوریماننسبتبهاینجنبشهاوجامعهمدنیایران،تمامیجنبشهای150سالهگذشته
جنبش فرایند در چه و نوزدهم قرن دوم نیمه فرهنگی جنبش فرایند در چه ایران تاریخ
اجتماعیمشروطیتاول)ازجنبشتنباکوتااستبدادمحمدعلیشاهوبهتوپبستنمجلس(
وچهدرفرایندجنبشمسلحانهملیمشروطیتدوم،)تحترهبریستارخانوباقرخان(
قرن آخر دهه ازمرکز گریز ومسلحانه، اجتماعی منطقهای فرایندجنبشهای در وچه
دوازدهمهجریشمسیوچهدرفرایندجنبشهایسیاسیبعدازشهریور20)پسازسقوط
رضاخانوتبعیداوبهآفریقاتوسطامپریالیسمانگلیس(وچهدرفرایندجنبشمقاومتملی
دکترمحمدمصدقوملیشدنصنعتنفتوچهدرفرایندجنبشچریکیوارتشخلقیدهه
40وچهدرفرایندجنبشسازمانگرایانهوتحزبگرایانهارشادشریعتیوغیره،هرچند
همهآنهااشتباهاتاستراتژیوتاکتیکوتئوریکهمداشتهاند،امابهمصداق»تنهاامالء
نانوشتهغلطندارد«اصلیکهنبایدهرگزفراموشکنیماینکهامروزهمجنبشهایچهارگانه
دموکراتیکواجتماعیوکارگریوسیاسیجامعهایرانوهمجامعهمدنیبهعنوانیک

پروسسنهنهاد،برشانهغولهایفرایندهای150سالگذشتهتاریخایرانقراردارد.
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دراینرابطهاستکهقضاوتنهائیماعبارتاستازاینکه،»هرکدامازفرایندهایفوق
درچارچوبجایگاهتاریخیخودنسبتبهجامعهمدنیایران،بهعنوانیکپروسسنه

نهادکهمولودجنبشهایچهارگانهایرانمیباشد،تاثیرگذاربودهوتاثیرگذارهستند.«

2 - »رابطهنهضتهایفکریباجنبشهایعملیدرفرایندهای150سالگذشتهحرکت
بینعینوذهن دیالکتیکیومتقابلودوطرفه ایران،یکرابطه تحولخواهانهمردم
میباشد.«بنابراینطرحاینسوالکهآیاایننحلههایفکریبودهاندکهجنبشهایاجتماعی
وجامعهمدنی-بهعنوانیکپروسسنهنهاد-ایجادکردهاندیابالعکس،اینجنبشهای
عینیجامعهایرانبودهاندکهبسترسازتکویننحلههایفکریدرجامعهایرانشدهاند؟سوال
غلطیمیباشد،چراکهتطورورشدایندومؤلفهنظریوعملیدرپیونددیالکتیکیو

متقابلآنهامعنیپیدامیکندنهبالعکس.

بنابراین»اگربپذیریمکهبههمانمیزانکهبسترهاینظری،بسترسازتکوینجنبشهای
عملیبودهاند،بارویکردیدیگرخودهمینجنبشهایعملیبهنوبهخودعاملاعتالی
و سازمانگرایانه حرکت در دلیل همین به بودهاند.« نظری و تئوریک دستاوردهای
تحزبگرایانهمعلمکبیرمانشریعتیدرسالهای47تا51ارشاد،اگرچهشریعتیدرکوران
اعتالیجنبشچریکیقرارگرفتهبودوبهلحاظاستراتژیوتئوریکدارایمرزبندیمعین
وتعریفشدهایباآنهابود،باهمهایناحوال،شریعتیدرتعریففرایندحرکتخودش

میکوشدتابابیان:

»آن ها که رفتند کاری حسینی کردند و آن ها که ماندند باید کاری زینبی کنند وگرنه یزیدی اند« 
ویابابیان»شهادت پیامی است به همه نسل ها و به همه عصرها که اگر می توانی مبیران و 
اگر منی توانی مبیر«،پیوندفرایندحرکتسازمانگرایانهوتحزبگرایانهوسیاسیوفرهنگی

وغیرآنتاگونیستیوتدریجیخودشرا،بادیسکورسحاکمفرایندچریکیدرآنتندپیچ
بااعالم تبییننماید؛و ایران،بهصورتدواستراتژی»حسینیوزینبی« تاریخجنبش
ختمفرایندحرکتحسینیوشروعفرایندحرکتزینبیدرکنفرانس»شهادت«و»پساز
شهادت«،عالوهبرمرزبندیحرکتاقدامعملیسازمانگرایانهوتحزبگرایانهخودشبا
فرایندچریکی،رابطهدیالکتیکیفرایندهایجنبشهایگذشتهایران،بهعنوانیکپروسس

تاریخیبهنمایشبگذارد.
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برعکسآنچهباندضدشریعتیازسیداحمدفردیدوسیدحسیننصرگرفتهتاداریوششایگان
تبلیغمیکنند، و تبلیغکرده - بهعبدالکریمسروش -معروف دباغ فرج وحسینحاجی
شعار»آن ها که رفتند کاری حسینی کرده اند و آن ها که مانده اند باید کاری زینبی بکنند و گرنه 
کنندهخشونتو نفی بالعکس بلکه نیست، بهخشونت تنهادعوت نه یزیدی اند«شریعتی،

مرزبندیباخشونتوحرکتچریکیمیباشد؛وشریعتیدرچارچوبدیسکورسچریکی
و  توسطشعار»شهادت پیامی است به همه نسل ها  آنزمان، در ایران برجامعه حاکم
عصرها که اگر می توانی مبیران و اگر منی توانی مبیر«نهبهعنواناستراتژییاتاکتیک،بلکه

تنهامیخواست،ازشهیدانفرایندچریکیکهدرراسآنهاشهیدمهندسمحمدحنیفنژاد
باریدرمجموعبرخوردجزیرهایوخطکشیزمانیکردند، و کند تجلیل داشت قرار
بیندومؤلفهنظریوعملیدرتکوینپروسسجامعهمدنیدر150سالگذشتهحرکت

تحولخواهانهجامعهایران،مولودرویکردغیردیالکتیکیمیباشد.

چراکهآنچنانکهبصیرتدرنظرباعثشجاعتدرعملمیشود،خودشجاعتدرعمل
بسترسازصیقلزدائیاندیشهوتئوریمیشود،لذادرهمینرابطهاستکهپیامبراسالمدر
تعریفضربهامامعلیبرعمربنعبدوددرجنگخندقمیفرماید،»تنها یک ضربه علی 
در جنگ خندق به اندازه همه عبادت جن و انس ارزش دارد«؛وخودامامعلیمیفرماید»بالعمل

یستدلاالیمانوباالیمانیستدلالعمل.«

حرکت ساله 150 تاریخ در مدنی جامعه تکوین پروسه به مختلف رویکرد دو - 3
تحولخواهانهمردمایرانوجودداشتهاست،یکیرویکرد»تکوینجامعهمدنینهادیاز
باالدرچارچوبتکویننهادهایمدنیبهصورتدستورییاقانونیتوسطمصوباتمجلس
ودولتبوده«ودیگررویکرد»تکوینجامعهمدنیجنبشیازپائینتوسطتکوینپروسس
جنبشهایچهارگانه،الف–جنبشسیاسیپیشگام.ب–جنبشخاصاجتماعی.ج-جنبش
دموکراتیک.د-جنبشسوسیالیستییاکارگریوزحمتکشانشهروروستا«کهالبتهخود
ایندورویکردمعلولدورویکردمختلفدستیابیبهعدالتسیاسییادموکراسیسیاسی
وعدالتاقتصادییاسوسیالیسمیادموکراسیاقتصادیودموکراسیمعرفتییاپلورالیسم

میباشد.

چراکهدرتحلیلنهائی»جامعهمدنیعالوهبراینکهبازویاجرائیوبستردستیابیبه
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عدالتسیاسییادموکراسیوآزادیوعدالتاقتصادییاسوسیالیسموعدالتمعرفتییا
توزیععادالنهمعرفتوآگاهیدرجامعهمیباشد،خودبسترسازدستیابیبهدموکراسی
وسوسیالیسموپلورالیسمپایهدارمیباشد.«قابلذکراستکه،بارویکردآسیبشناسانه،
علتاصلیناکامیجامعهایراندر150سالگذشتهجهتدستیابیبهعدالتسیاسیپایهدار
پایهداردر مدنی فقدانجامعه پایهدارهمین یاعدالتمعرفتی پایهدار اقتصادی یاعدالت
جامعهایرانبودهاست؛لذا»تازمانیکهجامعهایراننتواندبهجامعهمدنیپایهداردست
پیداکند،نمیتواندبهعدالتسیاسیپایهداریاعدالتاقتصادیپایهداریاعدالتمعرفتی
پایدارکهتوسطتوزیععادالنهقدرتدرسهمؤلفهسیاسیواقتصادیومعرفتیحاصل

میشود،دستپیداکند.«

پرپیداستکه»تنهاراهدستیابیبهجامعهمدنیپایهدارتکوینجامعهمدنیتوسطپروسس
یا کارگری یا سوسیالیستی و اجتماعی و دموکراتیک و سیاسی چهارگانه جنبشهای
زحمتکشانازپائینمیباشد«؛لذاتازمانیکهجامعهایراننتواندتوسطجنبشهایچهارگانه
فوقبهصورتدموکراتیکبهجامعهمدنیازپائیندستپیداکند،امکاندستیابیبهعدالت
سیاسیپایهداریاعدالتاقتصادیپایهداریاعدالتمعرفتیپایهداروجودنداردوازاین
بابتبایدبگوئیمکهمتاسفانهجامعهمدنیایرانبااینکه،اینمردمسرسلسلهجنبانانقالب
دموکراتیکدرکشورهایپیرامونیدرسال1906بودهاند،ولیبهعلتاستبدادسیاسی
ایرانوچترسنتستبر باورهایمردم بر فقاهتی اسالم تاریخیوحاکمیت نهادینهشده
پیشامدرنبرذهنیتتاریخیاینمردموسرمایهداریوابستهورانتیونفتیتزریقشده
توسطسرمایهداریجهانی،باعثگردیدهاستتاجامعهمدنیدر150سالگذشتهنتواند
بهصورتپایدارهمراهباپروسسمستقالنهجنبشهایچهارگانهسیاسیودموکراتیکو
اجتماعیوکارگریتکوینپیداکندکهخروجینهائیآنباعثشدهاست،»تاجامعهمدنی

امروزایرانحتیازجامعهمدنیکشوربنگالدشعقبماندهترباشد.«

چراکهدرجامعهامروزکشوربنگالدشبهعلتتکوینتشکیالتمستقلکارگریوفعالیت
دیگر عبارت به است، شده پایداری کارگری جنبش تکوین باعث کارگر سندیکائیطبقه
پائینتوسطجنبشکارگری از پایهدارو بهصورت فقرزده، اینکشور جامعهمدنیدر
تکوینپیداکردهاست.همانامریکهامروزجامعهکارگریایرانازآنمحروممیباشد.
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انجام فراگیرجهت مستقل تشکیالت حداقل از حتی امروز ایران کارگری جامعه چراکه
مبارزهصنفیخودهممحروماست؛وهمینمحرومیتازحداقلتشکیالتمستقلکارگری
باعثگردیدهتانهتنهاجنبشکارگریایراننتواندمانندکشوربنگالدشبسترسازتکوین
جامعه در کارگری مستقل تشکیالت فقدان همین بلکهخود بشود، ایران در مدنی جامعه
امروزایرانباعثگردیدهتاغیبتاینجنبشدرمبارزاتدموکراتیکوسیاسیمردمایران

بهشدتاحساسشود.

آنچنانکه»درجنبشاجتماعیسال88دیدیمکهاینغیبتجنبشکارگریایران،باعث
شکستاینقیاماجتماعیشد«وبیتردیدبایدبگوئیمکه»درسال57درجریانقیامضد
استبدادیمردمایراناگرجنبشکارگریایراناز18شهریور57تحتهژمونیکارگران
ایران مردم استبدادی57 جنبشضد بیشک نمیشد، مبارزه واردعرصه نفت صنعت
توسطرژیمکودتائیوتوتالیترپهلویمانندمرداد32سرکوبمیگردید.«البتهاینضعف
بلکه نمیشود کارگری جنبش مشمول فقط ایران، جامعه در مدنی جامعه مبانی و پایهها
جنبشهایدیگراجتماعیودموکراتیکجامعهایراندر150سالگذشته،ازاینبحرانو

بیماریدررنجبردهاند.

برایمثالجنبشدانشجوئیایرانکهازبهار59توسطکودتایسختافزاریونرمافزاری
رژیممطلقهفقاهتیتحتعنوانانقالبفرهنگیبهصورتاستراتژیکضربهخورد،در
طول35سالیکهازعمرکودتایفرهنگیرژیممطلقهفقاهتیتحتهژمونیحسینحاجی
فرجدباخمیگذرد،هنوزتشکیالتمستقلدانشجوئینتوانستهاستدردانشگاههایایران-
که4/5میلیوننفردانشجودارند-تکوینپیداکند؛وهمینفقدانتشکیالتمستقلدانشجوئی
باعثگردیدهاستتاجنبشدانشجوئیدر35سالبعدازکودتایفرهنگیبرعکسسالهای
57و58ازکانالتشکیالتحکومتیرژیممطلقهفقاهتیمبارزاتصنفیوسیاسیخود
رابهانجامبرساندبطوریکهامروزبااینکه35سالازعمرکودتایفرهنگیرژیممطلقه
فقاهتیمیگذرد،ماحتییکتشکیالتمستقلوغیرحکومتیدرجنبش4/5میلیوننفری
دانشجوئیایراننداریم؛وچهمصیبتیبزرگترازاینکهجامعهمدنیایرانکه4/5میلیون
نفردانشجویایرانیبهعنوانپیشگاموطلیعهدارآنمیباشند،هنوزازحداقلتشکیالت
مستقلدانشجوئیمحرومهستند؛وبازچهمصیبتیبزرگترازاینکه،جامعه4/5میلیون
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نفریجنبشدانشجوئیایرانبهعلتفقدانتشکیالتمستقلدانشجوئیدرعرصهجنبشهای
بایدبهصورتدنبالهروحرکت اجتماعیایرانازخرداد76الیزمانناهذا،اینجنبش

جناحهایدرونیقدرتدرعرصهشطرنجتقسیمبازتقسیمقدرتبینخودحرکتکند.

درنتیجههمیندنبالهرویجنبشدانشجوئیایرانازخرداد76الیزمانناهذاباعثگردیده
استتابهموازاتسرکوبحرکتجناحهایدرونیقدرتتحتلوایجنبشبهاصطالح
اصالحطلبیاجنبشسبزوغیره،جنبشدانشجوئیبهعنوانخاکریزاولسرکوببشود
وتوسطاینسرکوبهابرایسالهااینجنبشبهکماورکودبرود.آنچنانکههمدرقیام
تیرماه78وهمدرقیام88شاهدیمکهبهموازاتسرکوباینحرکتها،دانشجویایران
برایمدتهابهرکودرفت،آنچنانکهرکودحاصلازسرکوبجنبشسبزدرسال88هنوز
براینجنبشسایهافکندهاستواینجنبشنتوانستهاستدانشگاهپادگانیحزبپادگانی
خامنهایرابهدانشگاهیمستقلوآزادبدلکندوالبتهدرادامهآنودرهمینرابطه،نه
جنبشزنانونهجنبشاجتماعیونهجنبشمزدبگیرانوکارمندانایرانیوضعیتیبهتر

ازجنبشکارگرانوجنبشدانشجوئیایراننداشتهوندارند.

درنتیجهاینهمهباعثگردیدهاستتا»جامعهمدنیدرایراندرطول150سالگذشته
نتواندبهوضعیتپایداروپروسسوتکوینیافتهازپائیندستپیداکند«والبتهداوری
بهجنبشهای نتوانیم ما داردکه»تازمانیکه قرار امر این بر اینرابطه در ما نهائی
چهارگانهازپائیندستپیداکنیمامکاندستیابیبهجامعهمدنیجنبشی-کههمانجامعه
تالشجهت گونه هر که بیافزائیم مطلب این بر و ندارد وجود - میباشد پایهدار مدنی
دستیابیبهجامعهمدنینهادیودستورازباالکههمانجامعهمدنیناپایدارمیباشد،
آبدرهاونکوبیدنمیباشد«آنچنانکهدر150سالگذشتهدراینرابطهمکررآزمایش

کردهایم.
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الف – کدامین راه مسیر دموکراسی در ایران را تعیین می کند؟ تکیه بر 
جنبش های سه گانه یا صندوق های رای رژیم مطلقه فقاهتی؟

بیشکدر36سالگذشتهعمررژیممطلقهفقاهتیحاکمبرایرانیکیازسوالهایمهمی
بهخودمشغولکردهاست ایرانرا آغازذهننظریهپردازانجنبشسیاسی ازهمان که
موضوعمسیردموکراسیدرایراناست،چراکههرچندبخشبازتولیدشدهجنبشچریکی
دههچهلوپنجاهدرشکلمذهبیوغیرمذهبیدرسالهای58تا60راههرگونهتغییر
توسط ماه57 بهمن استبدادی انقالبضد ازشکست بعد )از ایران درجامعه ساختاری
حاکمیترژیممطلقهفقاهتی(درگرورهبریوهژمونیوبهقدرترسیدنتشکیالتنظامی
یاسیاسیخودشانمیدانستند.درخصوصجریانهایغیرقدرتگرایجنبشسیاسیایران
کهبهجایانتقالقدرتسیاسی،اقتصادی،معرفتیواجتماعیبهتشکیالتخود)اعماز
حزبیاارتشخلقی(معتقدبهانتقالقدرتسیاسی،اقتصادی،اجتماعیومعرفتیازرژیم
مطلقهفقاهتیبهمردمتحتلوایدموکراسیسوسیالیستی)نهلیبرالدموکراسییاسوسیال
دموکراسیغربی(بودند،سوالمحوریکهدراینرابطهمطرحبوداینکهاینانتقالقدرت
سیاسیواقتصادیواجتماعیومعرفتیازرژیممطلقهفقاهتیبهمردمبایدازکدامینمسیر
تحققپیداکند؟بهعبارتدیگرراهتحققدموکراسیسوسیالیستییادموکراسیبهمعنایاعم
کلمهدرایرانازبعدازشکستانقالبضداستبدادیبهمنماه57توسطحاکمیتوتثبیت
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رژیممطلقهفقاهتیازکدامینمسیرعبورمیکند؟

البتهمیتوانیمعقربهساعتاینسوالراازطولزمان36سالهعمررژیممطلقهفقاهتیهم
بهعقبترببریموتاآغازشکلگیریجنبشمدرناجتماعیدرایرانکهبیشازصدسالاز
پروسستکوینآنمیگذرد)نخستینجنبشاجتماعیمدرندرتاریخایرانجنبشتنباکوبر
علیهکمپانیرژیودرادامهآنجنبشمشروطیتمیباشدکهمرحلهاولآندر14مرداد
اینچنینمطرحکنیم ادامهدهیموسوالفوقرا 1285هجریشمسیبهپیروزیرسید(
کهطلسماستبداددرچارچوبیکمبارزهدموکراتیکدرجامعهاستبدادزدهایرانچگونه

شکستهمیشود؟

ازهمانآغازشکستانقالب57دوپاسخازطرفنظریهپردازانجنبشسیاسیبرایاین
سوالگرانسنگوفربهودورانسازمطرحگردید:

1-پاسخاولمتعلقبهگروهیبودکهگرچهادعامیکردندکهچشمیبهقدرتوانتقال
آنبهخودندارندامادراعماقتئوریوذهنآنهابازمشارکتدرقدرتوتکیهبرتقسیم
قدرتجهتسرریزشدنقدرتازباالئیهایرژیممطلقهفقاهتیبهخودآنهاکهبهعنوان
نمایندگانمردممعرفیمیکردندچشمکسبزرنگمیزد،لذادرراستایاینآرزوضمن
محکومکردنتمامراههایتغییرساختاری)درجغرافیایخودویژهایران(باعمدهکردن
شعار»رفرم«درقبایبهاصطالحقرائتیکهخودآنهاازفراینداصالحاتداشتندودارند
تنهامنحصر لوایآنقرائتخودویژهخودازاصالحاتشعار»اصالحات«را )کهدر
تنهامسیر بهعنوان )باقرائتخودویژهخود( بهحرکتخودمیدانند(آناصالحاترا
راهانتقالقدرتازباالئیهایرژیممطلقهفقاهتیبهمردممطرحمیکنندواصالمعتقدند
فقاهتیمیگذرد تنهاازمسیرصندوقهایرایرژیممطلقه ایران کهراهدموکراسیدر
که-درطولسیوششسالیکهازعمراینرژیممیگذرد-تاکنونبیشاز50بار
ایراندر تنهانصیبمردم امادرآخر اینصندوقهایرایپرشدهوخالیگشتهاست
تقسیمقدرتازاینکوهصندوقهایرایرژیممطلقهفقاهتیموشیبودهاستکهاینکوه

صندوقهاازشکمخودزائیدهاست.

البتهایننظریهازدهه70بهعلتفوتخمینیوریزشنیروهایداخلیدروننظاممطلقه
فقاهتیدرعرصهبحرانتقسیمدرونیقدرتجناحهابسیارپررنگترشد،چراکهازآغاز
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دهههفتادوازبعدازفوتخمینینیروهائیَعلماصالحاتودموکراسیومعرفتشناسی
ومخالفتباایدئولوژیبلندکردنکهبرایبیشیکدههازمعمارانودستاندرکاران
ساختاررژیممطلقهفقاهتیبودندودرعرضاینبیشازیکدههنهتنهاکوچکتریننقد
وانتقادیبهمعماریومعماران-کهخودجزءآنهابودند-نداشتندبلکهسمعاوطاعتا
همهآنهاراقبولداشتندوضمنهمکاریهمیشهبرایآنهاکفمیزدندواسالمخمینی
رااسالمعزتمندانهتفسیرمیکردندواسالممعیشتاندیشعوامانهشریعتی!بهثمنبهخسی
اندیششیخمرتضیمطهریومصباح اسالممعرفت و اسالمعزتمندانهخمینی پای در
یزدیذبحکردندوکبادهاسالمتجربهاندیشمیزدندوپیوستهفریادبرمیداشتندکه»این

منمطاووسعلیینشده.«

لذادراینرابطهبودکهبرایاینحضراتتئوریسیندموکراسیراهیجزایننمیماند
االاینکهدرساختمانیکهخودمعماریکردهبودندبمانندوخطاببهخامنهائیبنویسندکه
»هرچندبردیآبمرویازدرتنتابم/جورحبیبخوشترکزمدعیرعایت«ازنگاه
ازمسیر ایران»تنها در دموکراسی اندیش! تئوریسینهایمعرفت و نظران اینصاحب
صندوقهایرایرژیممطلقهفقاهتیمیگذرد«لذادرراهدستیابیوتحققاینمکانیزمبرای
ایننظریهپردازانراهیجزایننمیماندمگراینکهقبلازآناعتقادوایمانپیداکنیمکه:

اوالمعتقدبشویمکهاینانقالبتاکنونشکستنخوردهاستبلکهازبعدازفوتخمینی
ازمسیراولیهآنمنحرفشدهاستلذاچوناصلآنسالماستبرگشتبهآناصلممکن

میباشد.

ثانیارژیممطلقهفقاهتیرادرکلودرتحلیلنهائیبایدیکرژیماصالحپذیربدانیم.

ثالثابرایعبورازاینانحرافبهآناصلسالماولیهاشبایدمعتقدبهگذارتدریجیبشویم.

رابعااینگذارتدریجیازمسیروروددراختالفاتجناحهایداخلیقدرتحاکم)درعرصه
تقسیمقدرتبینخودتوسطمشارکتدرتقسیمقدرتبینجناحهایحاکم(یعنیصندوقهای

رایمیگذرد.

لذابدینترتیباستکهاینحضراتمیگویندماهممیتوانیممانندکشورهایترکیهیاتونس
ازطریقصندوقهایرایبهاینمهمدستپیداکرد.
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برحسب میگویند اول جریان به پاسخ در که است جریانهائی به متعلق دوم پاسخ - 2
تجربهائیکهجنبشسیاسیایران)ازبعدازشهریور20وبهخصوصدرزمانمصدقو
باالخصدر36سالیکهازعمررژیممطلقهفقاهتیمیگذرد(داردبهاینباوررسیدهاست
کهدرجامعهایرانتوسطصندوقهایرایهرگزنمیتوانیمطلسماستبدادرابشکنیم،چراکه
درجامعهایرانآنچنانطلسماستبدادمتصلبشدهاستکهامکاننجاتصندوقهایرایاز
چنگالوچتراستبدادمتصلبشدهاصالوابداوجودنداردولذادرتاریخبیشازیکقرنی
کهازعمرمبارزهدموکراسیطلبانهمردمایرانمیگذردمردمایرانتنهاثمرهائیکهاز
اینمبارزهدموکراسیطلبانهبیشازصدسالخوددریافتکردهانداینبودهکهپیوستهاز
چلهدرآمدهاندودرچاهعمیقتریافتادهاندبااینکهدراینرابطهآنچنانکهمائورهبرانقالب
چینهممیگفت»جنبشدموکراسیخواهانهوعدالتطلبانهمردمایرانکهدرسال1906 
توانستندبهانقالبمشروطیتدستپیداکنندسرسلسلهجنبانجنبشدموکراسیخواهان

جهانپیرامونیومشرقزمینبودهاست.«

یعنیآنچنانکهازبعدازجنبشرهائیبخشنهضتمقاومتملیمردمایراندرزمانمصدق
جنبشرهائیبخشخلقهایپیرامونیبرعلیهامپریالیسمبهتاسیازملتایرانودکترمحمد
مصدقوارداینفرایندشدندپیشازآنجنبشدموکراسیخواهانهکشورهایپیرامونیبه
تاسیازجنبشمشروطیتایراندریافتندکهآنهاهممیتوانندمانندمردمفرانسهوانقالب
دموکراتیککبیرفرانسه-کهدرسال1789صورتگرفت-طلسماستبدادحاکمبرجامعه
خودرابشکنند؛اماسوالیکهبازدرهمینرابطهبراینظریهپردازانجنبشسیاسیایران

مطرحمیباشداینکه:

اوالدرفرایندهایموضعیپیروزیملتایرانبراستبدادسیاسی،مکانیزمشکستطلسم
استبداددرایرانبهچهصورتبودهاست؟

ثانیاچرااینشکستطلسماستبداددرکشورایرانبهدموکراسیپایدارنرسیدوحاصلآن
شدهاستکهازبعدازسرنگونییکمستبد،مستبددیگریبسخطرناکترازمستبداول
جایگزینآنشدهاستبطوریکهترجیحبندشعرمردمایراناینشدهاستکه»سالبهسال
دریغازپارسال«»کیدرایرانبدرفتهاستکهجایگزینآنبدترنشدهباشد؟«درصورتی
کهآنچهماامروزدرترکیهشاهدآنهستیمصورتیعکستاریخجامعهایرانبهنمایش
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انتخاباتاخیرترکیهدیدیمکهباورودحزبدموکراتیکخلق درآمدهاستبطوریکهدر
بهپارلمانترکیهتوسطصندوقهایرایحتیطلسمپیروزیمطلقحزبعدالتوتوسعه
رجبطیباردوغانهمشکستهشدویادرتونسشاهدهستیمکهچگونهتوسطصندوقهای
رایطلسمحاکمیتحزبراشدالغنوشیبهنفعدموکراسیشکستهشد؛اماچرادرتاریخ
ایرانبااینکهبیشازصدسالازعمرصندوقهایرایمیگذردحتیبراییکبارهم
ازدلاینصندوقهایرایدموکراسیزائیدهنشدهاستوطلسماستبدادسوراخنشدهاست؟

ممکناستدراینجابگوئیدکه»باالخرهمصدقازدلاینصندوقهایرایبیرونآمد«
ولیدرهمینرابطههمبازتاکیدمیکنیمکهعلتعقبنشینیشاهدربرابرانتخابمصدق
نهتسلیمشاهدربرابردموکراسیوصندوقهایرایبودبلکهآنچنانکهخودشاهبهمکگی
گفت»ناسیونالیسم ایران به قدری قوی شده است که اگر من مقابل آن مقاومتی بکنم سیل 

و طوفان من و این رژیم پهلوی را هم با خود خواهد برد.«

بنابرایندرپاسخبهسوالفوقبایدبگوئیمکهعلتاینکهدرایرانامکانزایشدموکراسی
ازطریقصندوقهایرایوجودنداردبهاینخاطراستکهصندوقهایرایدردست
مردمنیستبلکهازآغازتاانجامشتوسطخوددستگاهحاکمتوتالیترآشپزیمیشود»و
چاقوهرگزحاضرنمیشودتادستهخودشراببرد«براینمونهبهصندوقهایرای36 
ازپیشپر فقاهتینگاهکنید.حالمنهایصندوقهایرای سالگذشتهعمررژیممطلقه
شدهکهبهقولموحدیساوجینمایندهجناحراستسابقمجلس»تریلیتریلیواردتاریک
که کنید نگاه انتخابات رویصحنه بازیهای شب خیمه به میشود« انتخابات خانههای
چگونهقبلازانتخاباتمردمشوراینگهبانووزارتاطالعاتوحزبپادگانیخامنهائی
بهصورتعریانوعلنینمایندههایموردنظرخودراکهازهرجهتمورداطمینانو
چکآپشدهاندانتخابمیکنندوبعدازانتخابخودشانزمانیکهآببندیهایالزمرا

کردندبهمردمایرانمیگویندحالبیائیدبهاینمنتخبینمارایبدهید.

شمارابهخداسوگندآیادرتاریخبشرهرگزخیمهشببازیتااینحدبیشرمانهوعوام
فریبانهوجودداشتهاست؟آیاهرگزدرخیال-نهدرواقع-امکاناینوجودداردکهبه
فرضمحالازدلاینچنینصندوقهایرائیدموکراسیزائیدهشودیامصدقبیرونبیاید؟
همانمصدقیکهخمینی»مردککافرشخواند«یااینکهباایننمایشدروغیندموکراسی
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طلسماستبدادرژیممطلقهفقاهتیتوسطاینصندوقهایرایشکافبردارد.

بنابراینآنچنانکهدرطولصدسالگذشتهعمرجنبشتحولخواهانهمردمایرانبااینکه
صدهابارصندوقهایرایپروخالیشدهاستکوچکترینگردیبرقبایرژیمهایمستبد
حاکمبرایراننشستهاستدرآیندههمازاینامامزاده)صندوقهایرایدرایران(نباید

انتظارهیچگونهمعجزهائیداشتهباشیم.

ب - جامعه ایران شرایط جنبشی دارد:
ازمسیرصندوقهایرای امکانزایشدموکراسی ایران حالکهدریافتیمکهدرجامعه
ایران جامعه در اگر اینکه میشود مطرح رابطه همین در باز که سوالی ندارد، وجود
مکانیزمتحولازاستبدادبهدموکراسیازداالنصندوقهایراینمیگذردپسازکدامین

مسیرمیتوانبهدموکراسیدستپیداکرد؟

درپاسخبهاینسوالاستکهدریکجملهکوتاهبایدبگوئیم»ازطریقجنبشها«بهعبارت
دیگربرعکسآننظریههائیکهمعتقدنددرایرانمسیردموکراسیازکانالصندوقهای
رایمیگذرد)ودرچارچوبایندیدگاهخودبیشاز36سالاستکهملتایرانرابه
دنبالنخودسیاهسرگردانفرستادهاندورایملتایرانرادرطول36سالگذشتهعمر
جناحهای بین قدرت کرسیهای تقسیم وجهالمصالحه یا وجهالمعامله فقاهتی مطلقه رژیم
داخلیخودرژیممطلقهفقاهتیقراردادهاند(نظریهآلترناتیودیگریکهوجوددارداینکهدر
ایرانآنچنانکهدرطولصدسالگذشتهشاهدبودیمتنهازمانیکهجنبشهایایراناعماز
جنبشاجتماعیویاجنبشکارگریویاجنبشدانشجوئیوغیرهبرعلیهاستبدادحاکموارد

مبارزهسیاسیشدهاندطلسماستبدادایرانشکستهشدهاست.

لذابهجزازمسیرجنبشهایایرانبههیچطریقدیگرمانمیتوانیمطلسماستبداددرایران
رابشکنیموبهعقبهدموکراسیواردبشویموامادرپاسخبهسوالدومکهمطرحشد،چرا
پسازشکستطلسماستبدادتوسطجنبشهایایراندموکراسیبهدستآمدهناپایداربوده
وبهموازاتتثبیترژیمهایمستبدازراهرسیدهنخستینقتیلوقربانیاینتغییروتحول

همیننیمچهدموکراسینیمبندحاصلشدهبودهاست؟
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اینکهرژیم موازات به استبدادیسال57مشاهدهکردیم انقالبضد درجریان آنچنانکه
مطلقهفقاهتیبهتثبیتحاکمیتبادآوردهخوددستپیداکردآنآزادیهایمحصولانقالب
ضداستبدادیجنبشاجتماعی،جنبشکارگری،جنبشدانشجوئی،جنبشزنان،جنبشدانش
آموزان،جنبشکارمندانومعلمانایرانرابهچالشگرفتوتاآنجاپیشرفتکهازبعد
از30خرداددیگر»نهازتاکنشانیماندونهازتاکنشان«؟بایدبگوئیمکهعلتاین
ناپایداریدموکراسیدرایرانبرمیگرددبهضعفهایجنبشایران،چراکهضعفتئوریک
وضعفتشکیالتیوضعفدرکادرهایهدایتگروبرنامهریزکهدردمشترکتمامی
جنبشهایایرانمیباشدباعثمیشودکهبهمحضپیروزیبراستبدادوشکستنطلسم
استبداد،اینجنبشهاقدرتبرزمینماندهراتحویلفاتحانکارزارنکردٔهازراهرسیده
بدهندتاآنهابجایاینهاوارثقدرتبشوند»وبرخرمرادقدرتسواربشوند«کهصد
البتهدلیلاینامرهماگرازآنهابپرسیمخواهندگفتکه»ماتوانجهانگیریداریماما

توانجهاندارینداریم.«

بهاینترتیباستکهآنهایکشبهعکساینهارابهمامیفرستندوبدوناینکهبشناسند،
درپایاینعکسهایبهماهفرستادهشدهسینهمیزنندفقطبهایندلیلکهمیگویند»او
رفتواینآمد«بدونآنکهبگویند»چهمیرودوچهبرنامهائیجایگزینآنمیشود؟«حال
پسازطرحاینقصیدهدرازوبلندمیتوانیمدراینجابهبررسیجایگاهجنبشدانشجوئی
ایراندرعرصهجنبشدموکراسیخواهانهمردمایرانبپردازیمچراکهوقتیکهپذیرفتیم
مسیرتحولدموکراتیکدرجامعهایرانازکانالصندوقهایرایرژیممطلقهفقاهتیعبور
نمیکندوفقطبرپایهجنبشهایداخلیایرانامکانتحولدموکراتیکدرایرانوجوددارد
ازآنجائیکهکهجنبشهایداخلیایرانبهلحاظتئوریکوتشکیالتیوکادرهایبرنامهریزو
هدایتگرضعیفمیباشند،اینامرباعثمیگرددتابهمحضپیروزیجنبشهابراستبداد
وشکستطلسماستبداداینجنبشهابهجایمدیریتبعدی،صحنهرابرایغاصبینخالی

بگذارندوخودبهجایبازیگری،اقدامبهتماشاگریکنند.

بیشکدردرماناینآسیبهایجنبشهایایران،جنبشدانشجوئیایراندارایجایگاه
ویژهائیمیباشدچراکهجنبشدانشجوئیبرعکسجنبشهایدیگرتنهاجنبشیدرایران
هستکهمستقیمابدونعبورازمبارزهصنفیواردمبارزهسیاسیمیشودوازآنجائیکه
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بهلحاظذهنیتماماافرادتحصیلکردهمیباشندوسازماندهیوتشکیالتآنهادرچارچوب
یکپروسهآگاهانهودرازمدتحاصلشدهاست،اینامرباعثمیگرددتااینجنبشاز
تا باشد،طبیعیاست ایرانبرخوردار بالقوهالزمجهترهبریدیگرجنبشهای پتانسیل
زمانیکهجنبشدانشجوئینتوانددورانرکودخودراپشتسربگذاردوبهاعتالیعملی
دستپیداکندوتشکیالتخودراازآسیبهایتئوریکوضعفکادرهایهمهجانبهو
ضعفسازماندهیآسیبزدائیبکند،امکاناعتالیجنبشهایداخلیایراندراینشرایط

وجودندارد.





»جنبش پیشگامان 
مستضعفین ایران«

و
»وظایف حداقلی«
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انتخاباتدولتدوازدهمدر29اردیبهشت96بهمانشاندادکه)دراینشرایط(جنبشهای
اردوگاهبزرگمستضعفینایرانداراینقشتعیینکنندهایدرپروژهانتخاباتوفونکسیون
صندوقهایرأیرژیممطلقهفقاهتینیستند.چراکهدرانتخاباتدولتدوازدهمبهعیان
دیدیمکهاردوگاهبزرگجنبشهایمستضعفینایرانودررأسآنهاجنبشکارگریایران
نمیتواننددراینشرایطتندپیچوخودویژهوحساستاریخیمردمایراننقشتاریخیخود

رادرتعیینسرنوشتسیاسیواقتصادیخودبهانجامبرسانند.

شهرهای کالن نفری میلیون 20 حاشیهنشینان این که دیدیم انتخابات این در همچنین
جنبش غیبت در که هستند ایران بیکاران نفری میلیون 15 ارتش این و ایران بزرگ
مطالباتیفراگیرومتحدومستقلوبیواسطهوسازماندهیشدهمزدبگیرانوزحمتکشان
بینجناحهای قدرت تقسیم باز تقسیم ایراندرعرصهصفحهشطرنج شهروروستای
درونیحکومتمطلقهفقاهتیحاکم،بهعنوان»رأیهایخاکستری«)دربرابر»رأیهای
زرد«هستهسخترژیممطلقهفقاهتیکهکاندیدایآنهادرمبارزهانتخاباتیدولتدوازدهم
سیدابراهیمرئیسیبودو»رأیهایسفید«جناحرقیبکهشیخحسنروحانیکاندیدایآنها
بودو»رأیهایقرمز«بهصندوقریختهنشدهمردمایران(نقشتعیینکنندهایدارند؛
زیراحاشیهنشینانوارتشبیکاراندرجامعهامروزایرانتودهبیشکلوبدونتشکیالت
ورهبریوسازماندهیشدهایهستندکهبهصورتاتمیزهحرکتمیکنندوبهاینعلت
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فراهم فقاهتی مطلقه رژیم درونی جناحهای توسط آنها برونی« »هدایت برای شرایط
میباشد.

آنچنانکهازدومخرداد76الیاالنلشکراتمیزهوبیشکلحاشیهنشینانوبیکارانایران
نقشاستراتژیکدرباالبردنقدرتچانهزنیجناحهایدرونیرژیممطلقهفقاهتیحاکم
داشتهاند؛واینبزرگترینآالرموزنگخطریاستکهامروزبایدبرای»تعیینوظایف
حداقلیجنبشپیشگامانمستضعفینایران«بهگوشپیشگامانمستضعفینایرانبرسد. 
دالیلانفعالیجنبشهایاردوگاه،بزرگمستضعفینایراندراینشرایطخودویژهعبارتند

از:

هیرارشیهرم در کمی لحاظ به بطوریکه ایران، درجامعه بحرانساختارطبقاتی - 1
طبقاتیجامعهایراندرنوکپیکاناینهرم،حاشیهنشینان20میلیوننفریکالنشهرهای
ایرانقراردارندودرمرحلهدوملشکر15میلیوننفریبیکارانجویایکارقرارگرفتهاند

وسپسطبقهکارگر14میلیوننفریقراردارد.

مستضعفین بزرگ اردوگاه جنبشهای قدرت و حکومت قدرت بین قوا توازن عدم - 2
ایرانکهاینعدمتوازنقوادراینشرایطباعثگردیدهاستتارژیممطلقهفقاهتیحاکم
توانسرکوبهرگونهحرکتاعتراضیومطالباتیوسندیکاییوسازمانگرایانهمستقل
جنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانراداشتهباشدکهسرکوبتمامعیارحرکت
سندیکائیکارگراننیشکرهفتتپهوکارگرانشرکتاتوبوسرانیتهران،نمونهگویایاین

داوریمامیباشد.

جنبش اعتراضی حرکتهای بودن طبقهای و سراسری و فراگیر غیر یا کارگاهی - 3
مطالباتیگروههایمختلفاجتماعی،زحمتکشانومزدبگیرانودرراسآنهاطبقهکارگر
اینشرایطچهدرعرصهجنبشکارگریوچهدرمؤلفههای اینزمانودر ایراندر
جنبشمعلمان،جنبشپرستاران،جنبشمزدبگیران،جنبشزنان،جنبشبازنشستگان،جنبش
حاشیهنشینانوغیرهکهاینامرباعثگردیدهاستتازیرمجموعهاینجنبشها،اعتراضات
و اجتماعی گروههای از منفک کارگاهی« در»شکل را خود مطالباتی جنبش و صنفی
طبقهایوحتیکارگاههایهمدردخودانجامدهند،درنتیجهخروجینهاییاینرویکرد
بزرگ اردوگاه مطالباتی جنبش اعتراضات سونامی که شرایط این در که است شده آن
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مستضعفینایران،همهجاجاریوساریمیباشند،اینجنبشمطالباتیکارگاهیوپراکنده
وبدونسازماندهیشده،نتواندحتیحداقلدستاوردصنفیبرایمحرومینوزحمتکشانو

مستضعفینایرانبهدستبیاورد.

اتفاق متروپل درکشورهای مطالباتیحتی اعتراضات این دهم اگریک که درصورتی
میافتاد،میتوانستآنرژیمهارابهزانودرآورد؛امادرجامعهامروزایرانسونامیاین
اعتراضاتکارگاهیمطالباتیمردمایرانحتینمیتوانندآنهارابهحقوقمعوقهپرداخت
در »کارگاهی« اعتراضات که چرا برسانند. خود ماهه چهارده حتی و ماهه نشدهشش
جامعهامروزایرانتاآنجانهادینهشدهاستکهحتیجهتاعتراضیککارگاهدربرابر
مجلسرژیممطلقهفقاهتی،مسئولینآناعتراضاتبهکارگاههمسایهخودکهدارایهمین
خواستههایصنفیمیباشند،اجازهنمیدهندتادرکنارآنهادربرابرمجلسحاضرشوند.

4-غلبهفقرمطلقهمراهبااستبداداستخوانسوزحاکمبرجامعهامروزایرانباعثگردیده
استتاشعار»سازماندهیوتشکلگرائیمستقلکارگریومزدبگیرانوزحمتکشانشهر
وروستا«دراینشرایطخودویژهبدلبهیکطلسمدستنیافتنیبشود،نصبدوربینها
تپه،توسط اداراتبهخصوصدرکارخانههاینیشکرهفت درکارگاههاودانشگاههاو
دستگاههایامنیتیرژیممطلقهفقاهتیبرایپادگانیکردنفضاونظارتشبانهروزیمشتی

استنمونهخروار.

5-وجود40میلیونکاربرتلگرامدراینشرایطدرجامعهایرانمبیناینحقیقتاستکه
حتیروستائیانامروزجامعهایرانبهاطالعاتموجوددرفضایمجازیدسترسیدارند.
لذابههمیندلیلفضایمجازیامروزدرایرانازآنچنانپتانسیلیبرخوردارمیباشدکه
ایرانراواردفازاعتالئیوتشکیالتیو میتواندجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفین
سیاسیواجتماعیوصنفیبکنند.چراکهتنهاعرصهایکهدرجامعهامروزایرانتوازن
قوابهسودجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانمیباشد،فقطوفقطفضایمجازی
است.درنتیجهوظیفهکلیدیوحداقلیجنبشپیشگامانمستضعفینایراندراینزمان
جهتسازماندهیجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانایناستکهازکانالفضای
مجازیواردشوند؛بنابرایندراینشرایطخودویژهکهچتراختناقواستبدادمطلقبر
جامعهایرانسایهافکندهاستوامکانهرگونهفعالیتعلنیومستقلسازمانگرایانهاز
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جنبشپیشگامانمستضعفینایرانگرفتهاست،هرگونهفعالیتدرفضایواقعیجهت
به محتوم مدت کوتاه در سندیکائی و اتحادیهای و سراسری و مستقل تشکیالت ایجاد

شکستوباالبردنهزینهمبارزهوگرفتارشدندرحصارسکتاریستمیگردد.

لوای تحت ایران مستضعفین بزرگ اردوگاه جنبشهای مختلف مؤلفههای بین پیوند - 6
جنبشبزرگمطالباتیصنفیوسیاسیواجتماعیبهعنوانعاملبزرگایجادتوازنقوا
بینحکومتوجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایراندردرازمدتمیباشدکهانجامآن
درگرو»پیوندمبارزهکارگاهیدرونطبقهای«جهتباالبردنقدرتچانهزنیوبهعقب
وادارکردنطبقهبورژوازیوحامیانسیاسیآنهادررژیممطلقهفقاهتیحاکممیباشد.لذا
تازمانیکهائتالفوپیوندبینجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانتوسطهمبستگی
واتحاددرعرصهجنبشفراگیروسراسریمطالباتیصنفی–سیاسیحاصلنشود،امکان
کارزار در مستقل بهصورت ایران مستضعفین بزرگ اردوگاه جنبشهای فعال حضور

سیاسیوایجادتوازنقواباحکومتمطلقهفقاهتیحاکمحاصلنمیگردد.

آنچنانکهدرپروسسانتخاباتیدولتدوازدهمدیدیمطرحشعارهایتبلیغاتیمثل»تحریم
فعال«یا»مشارکتمطالباتی«یا»مشارکتانتقادی«وغیرهدراینشرایطتوسطجریانهای
جنبشسیاسیایراندرداخلوخارجازکشورهرگزنمیتواندمرهمیبرزخمزحمتکشان
ایرانبگذارد؛بنابراینوظیفهفوریوحداقلیجنبشپیشگامانمستضعفینایراندراین
شرایطاینمیباشدکهبهجایمشغولکردنجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانبه
جنگهایحیدرونعمتیجناحهایدرونیحکومت،جهتبسترسازیخودآگاهی،سیاسیو
خودآگاهیطبقاتیوخودآگاهیاجتماعیاردوگاهبزرگمستضعفینایرانتالشکنندوبه
انتقالتضادهایباالئیهایقدرتبهپائینیهایجامعهبپردازندتااردوگاهبزرگمستضعفین
ایرانبهاینواقعیتدستپیداکنندکهجناحهایباالئیقدرتحاکمتنهادرعرصه»باال
بردنقدرتچانهزنیتقسیمقدرتبینخودبهآنهانیازمندند«وآنهاامامزادهایهستندکه

اگرکورنکنند،هرگزنمیتوانندعاملشفایدردمردمایرانباشند.

7-جنبشپیشگامانمستضعفینایرانبایدعنایتداشتهباشندکه:

الف–وظیفهمحوریآنها»سازماندهیوتشکلدهیجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفین
ایرانمیباشد«نه»سازماندهیمکانیکیحزبروشنفکرانهخود.«



193وظایف حداقلی پیشگامان

ب-جنبشپیشگامانمستضعفینایرانبایدتوجهداشتهباشندکهآنهایک»جنبشاندنهیک
حزبسیاسی«چراکهپیشگامانمستضعفینایرانمعتقدبهمطالباتمشترکیبرایجامعه
عبارتند ایران مستضعفین پیشگامان جنبش مشترک مطالبات خود، برای نه هستند ایران
از:سازماندهیمستقلوفراگیروسراسریجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایران
درچارچوبسازماندهیافقی،نهعمودیدربسترزندگیروزمرهآنهابهعنوانوظیفه
درازمدتوحداکثریکههمینامرباعثگردیدهاستتاحرکتنظریوعملیپیشگامان

مستضعفینایران»بدلبهجنبشبشود«نهبدلبه»حزبسیاسی.«

ج–جنبشپیشگامانمستضعفینایرانبایدتوجهداشتهباشندکهتشکلدهییاسازماندهی
مستقلجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایران»امریذومراتبوسیالاست«کهباید
برپایهحداقلسازماندهیکارگاهیهمراهبافعالکردنخودفعالینمحلیزحمتکشانبه
عنوانشالودهوبنمایهحرکتیتکوینپیداکند.نهاینکهمانندفرایندپیشاهنگیدهههای
20و30و40و50بخواهیمباجایگزینکردن»مهرههایحزبسیاسی،خودبهجای

فعالینمحلیکارگری«بهتشکلوسازماندهیمستقلکارگریبپردازیم.

د–جنبشپیشگامانمستضعفینایرانبایدعنایتداشتهباشندکهبدونسازماندهیمستقل
کارگرانصنعتنفتایرانبهعنوانجنبشپیشروطبقهکارگرانایران،امکانسازماندهی
جنبش تالش گونه هر لذا ندارد. وجود خودویژه شرایط این در ایران کارگران مستقل
ایران، ایرانجهتسازماندهیوتشکلدهیمستقلجنبشکارگری پیشگامانمستضعفین
آنچنانکهدرجریانسندیکایمستقلهفتتپهوشرکتواحدتجربهگردید،آبدرهاون
کوبیدناستوبهضدخودبدلخواهدشد،چراکهتنهاتشکیالتمستقلجنبشکارگران
صنعتنفتایران)آنچنانکهاز17شهریور57همآزمایشکردیم(،میتواندتوازنقوابین
کارگرانایرانوحکومتمطلقهفقاهتی،بهسودکارگرانوزحمتکشانایرانتغییردهدو

امکانسرکوبازرژیممطلقهفقاهتیحاکمسلبنماید.

ه-جنبشپیشگامانمستضعفینایراندراینشرایطحساسوخودویژهبایدتوجهداشته
باشندکهوظیفهحداقلیوکوتاهمدتپیشگامدراینشرایط،تهیهکاتالیزورذهنیوعینیاز
طریقفضایمجازیجهتتقویتفعالینمحلیگروههایمختلفزحمتکشانومحرومین
از ایران جامعه اجتماعی گروههای محلی فعالین با واقعی ارتباط میباشد. ایران جامعه
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کارگرتامزدبگیرتاحاشیهنشینتادستفروشتامعلمتاپرستارتاگورخوابوکارتنخواب
ولولهخوابوغیرهتنهامیتواندبسترسازدستیابیبهاینهدفباشد.بهاینشرطکهپیشگام
خودشراجایگزینفعالینشغلیوصنفیومحلیوکارگاهیگروههایمختلفاجتماعی

ایراننکند.

و–جنبشپیشگامانمستضعفینایراندراینشرایطخودویژهوحساسکهچترسیاهاستبداد
واختناقامکانهرگونهفعالیتجنبشمطالباتیبهصورتمتحدوفراکارگاهیوفراشغلی
وفراصنفیوفرامحلهایواتحادیهایوسندیکائیمستقلازگروههایجامعهایرانگرفته
است،بایدتوجهداشتهباشندکهیکیازوظایفمهمحداقلیآنها،تبلیغوترویجخودآگاهی
صنفیوطبقهایواجتماعیوسیاسیومذهبی،جهتایجادذهنیتعمومی،وظایفتاکتیکی

واستراتژیکیگروههایمختلفمحرومینومستضعفینایرانمیباشد.

رژیم که باشند داشته عنایت باید شرایط این در ایران مستضعفین پیشگامان جنبش – ز
مطلقهفقاهتیحاکم،توانتمرکزقدرتوتوانسرکوبفراگیرجنبشهایاردوگاهبزرگ
مستضعفینایرانداردودرعرصهسرکوبجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایران
ازبنفشوسبزوسفید تفاوتیبینجریانهایدرونحاکمیتمطلقهفقاهتی،اعم هیچ
وسیاهوغیرهوجودنداردودرنهایتهرکدامازاینجریانهاوقتیکهحاکمبشوندو
گردونهقدرتدرعرصهصفحهشطرنجتقسیمبازتقسیمقدرتبهدستهرکدامازاین
جریانهایرنگارنگکهبیافتد،ضدانقالبوضدجنبشمطالباتیوضداردوگاهبزرگ

مستضعفینایرانمیگردند.

بنابرایندراینرابطههرگونهتحلیلهایمبتنیبرشورشوانقالبدرسالجاریویا
هرگونهتعیینوظایفسازماندهیحزبسیاسیدرداخلایرانبهصورتعلنیتحتهر
امنیتی نیرویهای کردن هشیار آن دستاورد حداقل که میباشد کودکانه چپروی عنوان
رژیممطلقهفقاهتیاست.البتهتشکیلحزبسیاسیدرخارجازکشورمشمولاینتحلیل
نمیشود،لذادرجامعهامروزایرانباوجود40میلیونکاربرتلگرام،عالوهبراینکهتوسط
فضایمجازیمیتوانجنبشمطالباتیسیاسیواقتصادیوصنفیواجتماعیمردمایران
رادرفراینداعتالقرارداد،بستریجهتهرگونهفراخوانیوپیوندباجنبشهایاردوگاه

بزرگمستضعفینایراننیزمیباشد.
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اپوزیسیوندرفضایواقعیدرداخلکشورودر فراخوانیجهتتشکیلحزبسیاسی
اینشرایطخودویژه،باعثباالبردنضربهپذیریوباالبردنهزینهمبارزهوسکتاریست
میشود.باری،بهاینحقیقتبایدآگاهیپیداکنیمکهدرشرایطفعلیانجامهرگونهحرکت
توپخانهایکهفاقدامکانحرکتپیادهنظامدرداخلکشورباشد،خودانتحاریخواهدبود.لذا
بایدباچراغخاموشوفاقدهرگونهتبلیغاتپرطمطراقحرکتکرد.تاعالوهبرکاهش
ضربهپذیریوعالوهبرجلوگیریازهشیارشدننیرویهایامنیتیرژیممطلقهفقاهتی
حاکم،باعثافزایشهزینهمبارزهوسکتاریستنشویم.بازهمتاکیدمیکنیمکهتمامیاین

امورمربوطبهداخلکشوراستنهخارجازکشور.

هستهسختهرگونهحرکتجنبشپیشگامانمستضعفینایراندرشرایطفعلیبایددرخارج
کشورتکوینپیداکند.تاآنهستهسختتکوینیافتهدرخارجکشورتوسطفضایمجازی
بتوانندباپیوندبا40میلیوننفرکاربرتلگرامدرداخلکشور،اقدامعملیسازمانگرایانهو
تحزبگرایانهجنبشیخودراپیشببرند.باورمادراینشرایطخودویژهبراینامرقرار
داردکهفضایمجازیبا40میلیونکاربرتلگرامدرداخلکشورایراننهتنهامیتواند
بهسازمانگریواعتالیجنبشمطالباتیمردمایرانبپردازد،بلکهمهمترازآن»پتانسیل
دارد؛ هم را ایران مستضعفین بزرگ اردوگاه سازماندهی« سراسری و فراگیر حرکت
بنابرایننیازینیستتابابوقوکرنانیروهایامنیتیرژیممطلقهفقاهتیراازخواببیدار
کنیمکهاینمنمطاووسعلیینشدهوبانگسردهیمکهمیخواهمدرداخلکشورحزب

سیاسیاپوزیسیونایجادکنیم؛ویامثالًامسالسالشورشوانقالباستوغیره.

ح–جنبشپیشگامانمستضعفینایرانبایدبدانندکه»خودآگاهیبهعنوانموتورحرکت
جنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایراندرچارچوبتفکیکمطالباتصنفیومطالبات
دموکراتیکومطالباتسوسیالیستیومطالباتپلورالیستیک،درراستایاعتالیجنبش
مطالباتیمعنیپیدامیکنند«.لذاحتیاگرخودآگاهیمذهبینتوانددرچارچوبمطالبات
اعتالی بسترساز نمیتواند بشود، ایرانجاری بزرگمستضعفین اردوگاه مؤلفهای چهار

جنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانگردد.

گروههای مستقل تشکلیابی امکان که بدانند باید ایران مستضعفین پیشگامان جنبش - ط
اجتماعیجامعهایراندرفضایواقعی)نهفضایمجازی(،دراینشرایطتنهادرگرو:
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1-فضایباز،2-کارعلنی،3-پایینآوردنهزینهمبارزهاست.

ی–جنبشپیشگامانمستضعفینایرانبایدبدانندکهمحورهایاصلیوظایفحداقلیو
فوریآنهاعبارتنداز:

1-بسترسازیجهتسازماندهیجنبشمطالباتیکارگرانومزدبگیرانوزحمتکشانشهر
وروستابرمحورمطالباتبیواسطهآنها.

2-بسترسازیجهتسمتدهیحرکتاعتراضیجنبشمطالباتیزحمتکشاندرجهتایجاد
نهادهایمستقلپایدارصنفیتوسطخودفعالینمحلیزحمتکشان.

3-تالشدرجهتحضورسازمانیافتهزحمتکشانایراندرعرصهجنبشمطالباتیشان
درشبکههایاجتماعیوفضایمجازی.

4-بسترسازیدرفضایمجازیبرایایجادهمگراییبخشهایمختلفوپراکندهجنبش
مطالباتیزحمتکشانومحرومینایران.

ک–جنبشپیشگامانمستضعفینایرانبایدبدانندکهاینجنبشیک»جنبشاصالحگرانه«
استنهیک»جنبشاصالحطلبانه«،چراکهتفاوتجنبشاصالحگرانهبااصالحطلبانهدر
جنبشی مدنی جامعه طریق از جامعه اصالح به معتقد اصالحگرانه جنبش که است این
تکوینیافتهازپائینمیباشد،درصورتیکهجنبشاصالحطلبانهیکجنبشیاستکه
بامشارکتدرقدرتوحرکتکردندرشکافحاکمیتمعتقدبهحرکتاصالحیتوسط

اصحابقدرتوازباالبهپائینمیباشد.





پیش به سوی
»ایجاد همگرائی«

بخش های مختلف اردوگاه بزرگ 

»جنبش مستضعفین ایران« 
توسط شعار استراتژیک 

»نان و آزادی«
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اززمانیکه»تاریخبشردربسترمبارزهطبقاتیتکوینوسیالنپیداکردهاست«الیاالن،
تمامیپیکارومبارزهطبقاتیمستضعفینتاریخیبشر)نهمستضعفینتحمیلیوتعریفی
وموردیغیرتاریخی(اعمازمستضعفیناستثمارزدهاقتصادی،یامستضعفیناستبدادزده
سیاسی،یامستضعفیناستحمارزدهمعرفتی،توسطاصحابسهمؤلفهزروزوروتزویر
قدرتحاکم،حولدومحور»اقتصادیعدالتخواهانهوسیاسیآزادیخواهانه«نمودپیدا

کردهاست.

پرپیداستکهمبارزهضداستحماری،پیکارقدرتستیزبشر،درچارچوبهمانمبارزه
تاریخ در استوهرگز گرفته بشرشکل آزادیخواهانه« و مؤلفهای»عدالتطلبانه دو
گذشتهبشر،مبارزهضداستحماری،صورتیمجردومنفردنداشتهاست،بلکهپیوسته
درعرصه»مبارزهعدالتطلبانهوآزادیخواهانه«مادیتپیداکردهاست،چراکهمبارزه
باعث آزادیخواهانه(، و مبارزهعدالتطلبانه ازچارچوب )خارج استحماریمجرد ضد

سکتاریستوگرفتارشدناینمبارزهدرحصارنخبهگرائی)فارغازتودهها(میشود.

یادمانباشدکهبرعکسنخبههایجامعهبشر)کهمیتواننددرعرصهذهنیبهصورت
و عادی زندگی »بستر در تنها جامعهای هر تودههای بکنند(، نظری مبارزه »مجرد«
با مبارزه به دست میتوانند که است بیواسطه مطالبات محور بر خودشان، روزمره
اصحابسهمؤلفهایقدرتبزنند«؛وهمینخودویژگیمبارزهتودههاباعثگردیدهاست
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ضد مبارزه به خود، آزادیخواهانه و عدالتطلبانه مبارزه توسط جامعه پائینیهای تا
یامؤلفهتزویرقدرت،بپردازند؛وهمینامر استحماریباصاحبانقدرتمعرفتحاکم
باعثگردیدهاستکهگرچهبهلحاظهیرارشیهرمیوساختاری،مستضعفینتاریخیبه
سهبخشمستضعفیناستثمارزدهاقتصادیومستضعفیناستبدادزدهسیاسیومستضعفین
استحمارزدهمعرفتی،قابلتقسیممیباشند،درعرصهمبارزهپیکارتاریخیآنها،تنهابهدو
مبارزه»عدالتطلبانهوآزادیخواهانه«قابلتعریفوتقسیممیباشندکهنمادمبارزهضد
استثمارییااقتصادی،یاعدالتطلبانهبشرازآغازتاریخالییومناهذا،درشعار»نان«
تبلوریافته)کهپیامبراسالمدرتجلیلاینشعارفرمود:»الهمبارکناللخبز-خداوندانانرا
برمامبارکگردان«(وآنچنانکهنمادمبارزهضداستبدادییاسیاسییاآزادیخواهانه

بشر،ازآغازالیاالندرشعار»آزادی«تجلیپیداکردهاست.

بنابراینمقصودماازعنوانشعاراستراتژیکدومؤلفهای»نانوآزادی«)بهصورت
سرتیتریاسرمقالهاینشمارهنشرمستضعفین،بهعنوان»ارگانعقیدتیوسیاسیجنبش
پیشگاممستضعفینایران«(ایناستکه،درخصوصمؤلفه»نان«اشارهمادراینشعار،
»همانمبارزهعدالتخواهانهبشرازآغازتاریختاکنونمیکند«،آنچنانکه،مؤلفه»آزادی«
درسرتیتروشعارفوق،داللتبرمبارزهتاریخیاستبدادستیزسیاسیوآزادیخواهانهبشر

دارد.

مبارزه مؤلفه دو وجهمشترک که باشیم داشته اشاره نکته این به اینجا در که نیست بد
»عدالتطلبانهوآزادیخواهانه«بشراززمانتکوینآنتاکنون،»مبارزهباتراکمقدرت،
درسهشکلقدرتاقتصادیوقدرتسیاسیوقدرتمعرفتی،درقطبحاکمهیاباالئیهای
قدرتبودهاست«.چراکهپیدایشتاریخیطبقهحاکمهدرعرصهسهپروسسانحرافی
»استثمارواستبدادواستحمار«ازآغاز»مولودتراکمقدرتسهگانهاقتصادیوسیاسی
ومعرفتیبودهاست«.پرواضحاستکهبهلحاظآسیبشناسی،مبارزهتاریخیدومؤلفهای
»عدالتطلبانهوآزادیخواهانه«بشر،بزرگترینآفتیکهاینمبارزهدومؤلفهایارگانیک
وساختاریبشرتهدیدکردهاست،همان»برخوردتکمؤلفهای،یامکانیکیبایکیازاین

دومؤلفهپیکاردوگانهعدالتطلبانهوآزادیخواهانهبودهاست.«

تشخیص علت به بشر که زمانی در که کرد داوری میتوان رابطه این در بطوریکه
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»اولویتمبارزهضداستثماری«درعرصهپیکارطبقاتیتاریخیخود،اقدامبهمبارزه
عدالتطلبانهمیکردهاست،مبارزهآزادیخواهانهیاضداستبدادیاشنادیدهمیگرفتهاست.
آنچنانکهبالعکس،درشرایطیکهباتشخیص»اولویتمبارزهضداستبدادی«تحتشعار
آزادیخواهانه،بهمبارزهطبقاتیمیپرداختهاست،مبارزهضداستثماریخودرانادیده
میگرفتهاست؛کهمنحیثالمجموعاینامرباعثشدهاستتادرعرصهمبارزهطبقاتی
وتاریخی،بشرنتواندهمزماندومؤلفه»قدرتاقتصادیوقدرتسیاسی«وبالطبعمؤلفه
سومقدرت،یعنیقدرتمعرفتیحاکمرابهچالشبکشد؛کهخروجینهائیاینامرآن
شدهاستتادرتحلیلنهائی،تمامیپیکارطبقاتیگذشتهبشردرفرایندهایمختلفضد

استثماریوضداستبدادیوضداستحماری،الییومناهذا،بهشکستبیانجامد.

قرن دوم نیمه کالسیک سوسیالیسم ساله 150 تاریخ در داستان و قصه همین آنچنانکه
نوزدهموسوسیالیسمدولتیقرنبیستم)تازمانفروپاشیسوسیالیستدولتیدردههآخر
قرنبیستم(،درعرصهمبارزهتکمؤلفهایعدالتخواهانهوهمچنیندرتاریخ250ساله
لیبرالیسمستیزهگرولیبرالیسمرامیانئولیبرالیستهایاروپا)دراشکالمختلفلیبرالیسم
اقتصادیآداماسمیتیتاکینزیآنولیبرالیسمسیاسیولیبرالیسماخالقیولیبرالیسممعرفتی
درمغربزمین(،درچارچوبمبارزهتکمؤلفهایآزادیخواهانهبشر،قابلراستآزمائی
حاکم، قدرت با مؤلفه سه طبقاتی پیکار عرصه در بشر ناکامی این خود البته میباشد.
مولودآنبودهاستکهبشردرعرصهمبارزهعدالتطلبانهیاضداستثماری-طبقاتیخود،
زمانیکهقطباقتصادیحاکمهرابهچالشمیگرفتهاست»آزادییامبارزهضداستبدادی«
آنچنانکه است. میداده قرار اقتصادی عدالت به دستیابی( )جهت وجهالمصالحه را خود
بالعکس،درعرصهمبارزهآزادیخواهانهخود،عدالتاقتصادییا»نان«راوجهالمصالحه
)جهتدستیابی(بهآزادیقرارمیگرفتهاست.درنتیجهخروجینهائیمبارزهتاریخیو
طبقاتیتکمؤلفهایبشراینگردیدهاستتاکماکان،بشردرعرصهپیکارطبقاتیخود،

امروزهماز»عدالتاقتصادییانان«محرومباشدوهماز»دموکراسییاآزادی«.

دراینرابطهاستکهمیتوانداوریکرد،تنهازمانیبشرمیتواندبه»نانیاسوسیالیسم«
دستپیداکندکههمگاموهمفازباشعار»نانوسوسیالیسم«توانستهباشد،»آزادی
ودموکراسی«رابهعنوانپیکارطبقاتیدردستورکارخودقراردادهباشد؛بهعبارت
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دیگر»آنچنانکهنانبیآزادیبرایبشربیمعناودستنیافتنیمیباشد،آزادیبینان،
دروغبزرگیاستکهتنهاسرمایهداریولیبرالیسمستیزهگرونئولیبرالیسمراماقتصادی

وسیاسیواخالقیومعرفتیواجتماعیمیتوانند،مدعیانباشند.«

اینرابطهاستکهنخستینشعاریکهبرسردرمعبدمکتبمعلمکبیرمانشریعتی در
نوشتهاست،همینپیوندشعار»نانباآزادی«توسطمبارزهضداستثماریوضداستبدادی
وضداستحماریباسهمؤلفهزروزوروتزویرقدرتحاکممیباشد،چراکهخوداودر

اینرابطهدرمیگوید:

»در آن پانصد شب تنهائی )دوران انفرادی، بند شش، طبقه سوم، کمیته مشترک ساواک رژیم 
در حال  ارشاد  در حسینیه  روزی خواب می دیدم؛ که  یا  منی دامن شبی  توتالیتر پهلوی(  و  کودتائی 

استاد  از دانشجویان برخاست و خطاب به من گفت:  کنفرانس و سخنرانی بودم، ناگاه یکی 

اینهمه از زندگی گفتید اما برای یکبار زندگی را تعریف نکردی؟ در عالم خواب آنچنان برای او 

زندگی را تعریف کردم که در عالم بیداری، هرچه بیش تر به آن می اندیشم، بیشتر به آن ایمان 

پیدا می کنم. گفتم بنویسید: زندگی عبارت است از »نان – آزادی – فرهنگ – ایمان – دوست 

داشنت«)م.آ–ج1-ص150(.

ودرجایدیگرشریعتیدررابطهباپیوندبین»نانوآزادی«یامبارزهعدالتطلبانهو
آزادیخواهانهبشرمیگوید:

مبارزه )نماد مصدق  پیشوایم  و  مبارزه عدالتطلبانه( )نماد علی رهبرم  راه،  این  »در 
آزادیخواهانه(است، مرد آزاد، مردی که 70 سال برای آزادی نالید.«

همچنیناودراینرابطهدرجایدیگر)م.آ–ج35–ص549(میگوید:

»سوسیالیسم و دموکراسی، دو موهبتی است که ثمره پاک ترین خون ها و دستاورد عزیزترین 
شهیدان و مترقی ترین مکتب هائی است که اندیشه روشنفکران و آزادی خواهان و عدالت طلبان 

به بشریت این عصر ارزانی کرده است.«

آنچنانکهبازاو)م.آ–ج20-ص481(میگوید:

»زندگی برادرانه در یک جامعه جز بر اساس یک زندگی برابرانه محال است، چه منی توان در درون 
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اقتصادی که رجن اکثریت برای اقلیتی گنج می سازد و بنیاد آن بر رقابت و بهره کشی و افزون طلبی 

جنون آمیز و حرص استوار است، با پند و اندرز و آیه و روایت، اخالق ساخت.«

ویااینخودشریعتیاستکهدرآنرابطهمیگوید:

»مردمی را که آب قنات ندارند، به جستجوی آب حیات، در پی اسکندر روانه کردن و قصه خضر 
در زندگی خلق،  فردی( )عرفان را  آنها که عشق  در گوش شان خواندن، شیطنت بدی است. 

مردمی که  گذاشته اند.  )عرفان(  جانشین نان می کنند، فریبکارانند که نام فریب شان را زهد 

معاش ندارند، معاد )عرفانواخالق(ندارند«)م.آ–ج13-ص1266(.

همچنیناو،در)م.آ–ج35–ص228(دروصفمقایسهبینلیبرالیسموسوسیالیسمدولتی
وفاشیسمودموکراسیسوسیالیستیخودمیگوید:

»سرمایه داری و لیبرالیسم می گوید: برادر حرفت را خودت بزن، نانت را من می خورم. مارکسیسم 
برعکس می گوید: رفیق، نانت را خودت بخور، حرفت را من می زمن و فاشیسم می گوید: نانت را 

من می خورم حرفت را هم من می زمن تو فقط برای من کف بزن، اما ما می گوئیم: نانت را خودت 

بخور، حرفت را هم خودت بزن. من برای اینم تا این دو حق برای تو باشد. من آنچه را حق می دامن بر 

تو حتمیل منی کنم، من خود را منونه می سازم تا بتوانی سرمشق گیری.«

وبههمینترتیباودر)م.آ-ج1-ص255(میگوید:

»ایمان در دل من عبارت است از سیر صعودی که پس از رسیدن به بام عدالت اقتصادی، به معنای 
علمی کلمه و آزادی انسان به معنای غیر بورژوازی آن، در زندگی آدمی آغاز می شود.«

»دموکراسی تبیین در شریعتی که کرد داوری میتوان که است رابطه این در بنابراین
آزادی برای »نان اروپائی( بورژوائی دموکراسی سوسیال )نه خود« سوسیالیستی
میخواستوآزادیبراینان«چراکهدررویکرددموکراسیسوسیالیستیشریعتی)نه
سوسیالدموکراسیسرمایهداریمغربزمین(،رابطهدموکراسیوسوسیالیستیکرابطه
اینرابطهاستکهیکیاز»رسالتهای نتیجه،در دیالکتیکیمیباشد.در دوطرفهو
نظریوعملیپیشگامانمستضعفینایران«درعرصهپیکارطبقاتیاردوگاهنیرویکار
یاجنبشمستضعفینجامعهامروزایران)برمحورجنبشمطالباتیبیواسطهآنها(،اعماز
جنبشکارگرانوزحمتکشانشهروروستاوجنبشحاشیهنشینانشهریوجنبشمعلمان
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وجنبشمزدبگیرانوجنبشزنانوجنبشاقلیتهایقومیومذهبیوغیرهایرانکه
درشرایطفعلیجامعهامروزایران،»اردوگاهمستضعفینایرانراتشکیلمیدهند«در
راستایهمگرائیبخشهایمختلفایناردوگاهمستضعفینجامعهامروزایران،اعماز
نیروهائیکهدراقتصادبحرانزدهوجامعهاستبدادزدهامروزایران»توانفروشنیروی
کارخودرادارند«)مانند13میلیونکارگرودومیلیونمعلمو5میلیونمزدبگیردولتی
وخصوصیوغیره(ویا»نیروهائیکهتوانفروشنیرویکارخودراندارند«)مانند
و کارتنخواب کولبران، دستفروشان، از ایران بزرگ میلیونحاشیهنشینانشهرهای 18
گورخوابگرفتهتالشکر15میلیونبیکارامروزجامعهایران(ایناستکهنگذارندتا

شعار»نانوآزادییاسوسیالیسمودموکراسی«،ازهمجدابشوند.

و تفرقه ایران جامعه مستضعفین اردوگاه در میتواند امروز که عاملی تنها چراکه
تشتتایجادنمایدوعاملشکستتمامیجنبشهایمتکثرومتعددجامعهامروزایران
بشود،»تکیهمکانیکیکردنبریکیازدومؤلفهشعارهایاستراتژیکنانوآزادییا
سوسیالیسمودموکراسییاتوسعهسیاسیوتوسعهاقتصادیاست«.همانآفتیکهدر
150سالگذشتهحرکتتحولخواهانهمردمایران،باعثپراکندگیدراردوگاهمستضعفین
جامعهایرانومنفردشدنطبقهکارگرایرانورویاروئی18میلیونحاشیهنشینانشهری
با13میلیونکارگرانطبقهکارگرایرانورهبریجنبشاجتماعیبرجنبشهایکارگران

ومعلمانومزدبگیرانایران،شدهاست.

لذاجنبشپیشگامانمستضعفینایراندراینشرایطتندپیچتاریخامروزایران،تنهاتوسط
»پیوندشعار،نانوآزادی«استکهمیتوانند:

اوالًدراینشرایطخودویژهبیندوشاخهبزرگاردوگاهجنبشمستضعفینامروزجامعه
برسانند« فروش به را خود کار نیروی میتوانند که »نیرویهائی شاخه یعنی ایران،
)طبقهکارگروزحمتکشانشهروروستاومزدبگیران(،باشاخه»نیروهائیازاردوگاه
مستضعفینایران)کهبهعلتمحرومیتمضاعف(،نمیتوانندنیرویکارخودرابفروش
برسانند«)18میلیونحاشیهنشینشهریوارتش15میلیونیبیکارانکهبهعلتاقتصاد
رکودزدهوبحرانیورانتیونفتیسرمایهداریوابستهامروزایران(پیوندایجادنمایند.

ثانیاًشرایطجهتپیوندجنبشهاینیرویکارایران،اعمازکارگرانومعلمانومزدبگیران
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وبازنشستگانفراهمسازند.

ثالثاًباسازماندهینیرویکارجامعهایران،اعمازکارگرانتولیدیوتوزیعیوخدماتیو
معلمانوبازنشستگان،شرایطجهت»حضوروهژمونیغایببزرگ،یعنیجنبشطبقه

کارگرایران«فراهمسازند.

رابعاًامکانسازماندهیاردوگاهبزرگمستضعفینایرانبرمحورمطالباتبیواسطهخود،
فراهمکنند.

مختلف گروههای سراسری« و فراگیر و مستقل تشکیالت »ایجاد جهت شرایط خامسا
اجتماعیجامعهایرانفراهمنمایند.

سادساًباتاسیازشعارابوالقاسمالهوتی»چارهرنجبران،وحدتوتشکیالتاست«امکان
وحدتسراسریتشکیالتیدراردوگاهبزرگجنبشمستضعفانایرانفراهمکنند.

ثامناًشرایطجهتحضورسازمانیافتهگروههایمختلفاجتماعیاردوگاهبزرگمستضعفین
ایران،درشبکههایاجتماعیفضایمجازی،درراستایاعتالیجنبشمطالباتیمشترک
خود،برمحورمطالباتبیواسطهاقتصادیوحقوقیوسیاسیواجتماعیوغیره،فراهم

کنند.

فراموشنکنیمکهآنچنانکهجامعهبزرگایراندرجریاننهضتمقاومتملیدرعرصه
ملیکردنصنعتنفتایران)دراواخردومدهه20واوایلدهه30تاکودتایسیاه28 
مرداد32(،تجربهکردهاست،بزرگترینعاملموفقیتدکترمحمدمصدق،درراستای
مبارزهرهائیبخشباامپریالیسمانگلیسوملیکردنصنعتنفتایران،»قدرتبسیجگری
شعارملیکردنصنعتنفتدکترمحمدمصدقبود«.بطوریکهاگربگوئیمکهرمزموفقیت
نهضتمقاومتملیدکترمحمدمصدق،تنهادرشعارملیکردنصنعتنفتاونهفتهبوده
است،داوریخطائینکردهایم.چراکهدرآنشرایطتندپیچتاریخایران،تنهااینشعارملی
کردنصنعتنفتایراندکترمحمدمصدقبودکه»توانبسیجگریتماماردوگاهبزرگ

مستضعفینایراندرآنشرایطویژهتاریخیایرانراداشت.«

بههمیندلیلبودکهمصدقدرزیرچترشعارملیکردنصنعتنفتایرانتوانست،عالوه
براینکهامپریالیسمانگلیسرابهزانودرآوردودربارپهلویدومرادرموضعناچاری
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تسلیمدربرابرشعارملیکردنصنعتنفتایرانقراردهدوبیناردوگاهارتجاعمذهبیبه
رهبریابوالقاسمکاشانیوبروجردی،شکافوتفرقهبیاندازد)آنچنانکهتاسال59خمینی
بااعالم:»کافربودنمصدقومرتدخواندنجبههملی«،دررابطهباموضوعنقدالیحه
قصاصسیدمحمدبهشتی،بهادامهجنگجبههارتجاعمذهبیبامصدقمهرتائیدنهاد(،حتی
جنبشکمونیستیداخلایران،تحترهبریحزبتوده،بهانزواوبنبستوشکستکشانید.

و اتحاد ایجاد برای شعار »تعیین که بگیریم نتیجه میتوانیم که است ترتیب بدین لذا
تشکلدراردوگاهبزرگمستضعفینامروزجامعهایران،جهتبسیجگریآنها،میتواند
نقشاستراتژیکداشتهباشد«.بطوریکهاگربگوئیمبدونشعاراستراتژیکی)کهامکان
بسیجگریاردوگاهبزرگمستضعفینایرانداشتهباشد(،دراینشرایطتندپیچتاریخجامعه
ایرانوجودندارد،سخنیبه اتحادوتشکلدراردوگاهبزرگمستضعفین ایران،امکان

گزافنگفتهایم.

باریبههمیندلیل،دراینشرایط،»تنهاشعارنانوآزادیاستکهمیتواندبهصورت
مشخصوکنکریت،جنبشمطالباتیبرمحورمطالباتبیواسطهمردمایران،بهصورت
فراگیروسازماندهیشدهوسراسریدراردوگاهبزرگمستضعفینایرانشکلبدهدو
روندیروبهاعتالپیداکند«.فراموشنکنیمکهعلتشکستجنبشبهاصطالحاصالحات
دولتیدومخرداد76،یادولتهفتموهشتمتحتهژمونیسیدمحمدخاتمیاینبودکهاین
جنبش،درپایشعارتوسعهسیاسی،توسعهاقتصادیراقربانیکردوهمینقربانیکردن
»توسعهاقتصادی«درپای»توسعهسیاسی«بودکهعالوهبراینکه،اودرعرصهپروژه
هشتم و هفتم دولت اقتصادی، توسعه پروژه شکست خود خورد، سیاسیشکست توسعه
سیدمحمدخاتمی،عاملرشدنجومیحاشیهنشیانانشهریتامرز18میلیونشد،بطوریکه
هیوالی ظهور بسترساز که بود شهری حاشیهنشینان نفری میلیون 18 نجومی رشد این
پوپولیسمستیزهگروغارتگر،دولتنهمودهمتحتحمایت،راستپادگانیباهژمونی
سپاهشد.چراکهپوپولیسمستیزهگروغارتگردولتنهمودهم،درانتخاباتخرداد84با
حمایتراستپادگانیتحتهژمونیسپاهتوانستبردوش18میلیونحاشیهنشینشهری

سواربشودوواردساختمانپاستورگردد.

بنابراین»تکیهیکجانبهجنبشبهاصطالحاصالحاتدومخرداد76،تحتهژمونیدولت
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هفتموهشتمبرتوسعهسیاسیوشعارآزادیوفراموشکردنتوسعهاقتصادییاشعار
نان،عاملاصلیشکستجنبشبهاصطالحاصالحاتحکومتیدومخرداد76گردید«. 
چراکهتکیهیکجانبهبرآزادی،یانان،راهیجزقربانیشدنهردوآنهاباقینمیگذارد.
آنچنانکهدیدیم،سیدمحمدخاتمیدرپایاندولتهشتمدرزمانتحویلساختمانپاستوربه
پوپولیسمستیزهگروغارتگر،باچشمانگریانگفت:»من در حاکمیت، جز یک تدارکارتچی 
بیشتر نبودم«.البتههمینخالءوشکافوخندقبیننانوآزادی،درجریانجنبشسبزدر

سال88هموجودداشتکهعاملاصلیشکستاینجنبشگردید،چراکههرچندهژمونی
جنبشسبزدرسال88باالخرهشعارتحولساختارسیاسیرژیممطلقهفقاهتیمطرحکرد،
و نداشت اقتصادی توسعه جهت برنامهای هیچگونه سبز، جنبش هژمونی اینکه علت به
تمامیادعایاقتصادیاوبازگشتبهدورانطالئیدهه60خمینیبود،همینخالءبرنامه
اقتصادیجنبشسبزعاملغیبتبزرگاردوگاهنیرویکار،تحتهژمونیطبقهکارگرو

بسترسازاصلیشکستجنبشسبزدرسال88گردید.

بیشکاگرهژمونیجنبشسبزدرسال88میتوانستبهموازاتطرحشعاروبرنامه
اقتصادیدارایبرنامه ایران،درعرصهتوسعه تغییروتوسعهسیاسیدرجامعه برای
مشخصوتغییردهندهایباشدوتوسطآنشعارنانراباآزادیپیونددهد،بهسببحضور
مانندسال بهراحتی بود، ایرانی نیرویکار غایببزرگکههمانجنبشزحمتکشانو
57میتوانستندحزبپادگانیخامنهایراواداربهتسلیم،دربرابرخواستههایسیاسیو
اقتصادیخودبکنند؛ویاحداقلقدرتچانهزنیخودرادربرابرمقابلهباانجامکودتای
انتخاباتیخرداد88باالببرند؛وبههمیندلیلاستکهمیتوانیمداوریکنیمکه»علت
اصلیشکستجنبشبهاصطالحاصالحاتحکومتیدومخرداد76وجنبشسبزسال
88همینتکیهمکانیکیویکجانیهکردنبرتوسعهسیاسی،جدایازتوسعهاقتصادی

بودهاست.«

پسدراینشرایطحساسوتندپیچتاریخجامعهایران،میتوانیمبهضرسقاطعداوری
کنیمکهاینتنهاشعاردومؤلفهای»نانوآزادی«استکهمیتواندفونکسیونبسیجگری،
درعرصهاردوگاهبزرگمستضعفینایران،جهتهمگرائیشاخههایمختلفایناردوگاه

داشتهباشد.




