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1–انواعانقالب:

الف–انقالبسیاسی.

ب–انقالباقتصادی.

ج–انقالبآگاهییامعرفتییارنسانسفکری.

2-تعریفانقالبسیاسی:»متالشیشدنماشیندولتتوسطانقالبیون.«

اقتصادی:»جایگزینیمناسباتجدیدتولیدیبهجایمناسبات انقالب 3-تعریف
تولیدیگذشته.«

یارنسانسفکری:»انتقالدیالکتیکی، یاآگاهیبخش انقالبمعرفتی 4–تعریف
دیالکتیکمادیجامعهبهدرونخودآگاهیتودههاتوسطپیشگام«یا»انتقالعینیت
جامعهبهذهنیتجامعه«یا»انتقالسوبژکتیوجامعهبهابژکتیوجامعهتوسطپیشگام«

یادلیلیکردنعلتهایمادیجامعهتوسطدومؤلفهآگاهیبخش»ال«و»اال«:

الف–»ال«آگاهکردنتودههابهنفیواقعیتموجودجامعه.

ب–»اال«آگاهکردنتودههابهاثباتحقیقتجایگزینیوضعیتموجودجامعه.
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5-انواع»ال«:

الف-»ال«یسیاسی،یانفیالهزور،یانقدقدرتونفیاستبدادوتوتالیتر
موجودتوسطنفیمشروعیتومقبولیتقدرتسیاسیحاکمبرجامعه.

ب-»ال«یاقتصادی،یانفیالهزر،یانقدثروتونفیاستثماروبهرهکشی
ازتودههاتوسطنفیطبقهحاکمبرجامعهبهوسیلهنفیمناسباتتولیدیحاکم

برجامعه.

ج-»ال«یمعرفتی،یانفیالهتزویر،یانقدمعرفتونفیاستحماربهوسیله
نفیباورهایمعرفتیتودهها،نفییااستحالهباورهایسنتیتاریخی-اجتماعی
تودههایانفیواستحالهباورهایمذهبییانفیواستحالهباورهایفلسفیتودهها.

6-انواعاال:

الف-»اال«یسیاسییااثباتحاکمیتسیاسیتودههابرسرنوشتخویشتوسط
پایهچهار بر تودهها یا دموها نظامسیاسیوحاکمیت یا دموکراسی و آزادی

مکانیزم:

اول-انتخاب.

دوم-اعتراض.

سوم-شورا.

چهارم-عدمتمرکزقدرتیاتقسیمقدرت.

ب-»اال«یاقتصادییااثباتاجتماعی»تولید-توزیع–مصرف«برپایه
»سوسیالیسمتولیدی-سوسیالیسمتوزیعی-سوسیالیسممصرفی.«

ج-»اال«یمعرفتییااثباتتوحیدفلسفیجهانیونیورسالووجودیااصل
هدفداریخلقت،توحیدانسانی-اجتماعیبرپایهعدالتاجتماعی،توحیدتاریخی،

مبارزهحقوباطلبرپایهغلبهنهائیحقبرباطل.
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7-انواعتحولاجتماعی:

الف-تحولقالبی-محتوائییاانقالب.

ب-تحولمحتوائیباحفظقالبهایااصالح.

ج-تحولقالبیباحفظمحتوییارفرم.

8-تفاوتانقالب-اصالح–رفرم:

الف-انقالبیاتحولقالبومحتویعبارتاستاز:»اصالحقالبیومحتوائی
سیاسی-اقتصادی-معرفتیجامعهمیباشد.«

ب-اصالحیاتحولمحتوائیباحفظقالبهاعبارتاستاز:»انقالبمحتوائی
سیاسی-اقتصادی-معرفتیدرکادرحفظقالبهایموجودجامعه.«

ج-رفرمعبارتاستاز:»تغییرمسالمتآمیزتدریجیقالبهایاجتماعیبا
حفظمحتوایسابق.«

9-مبانیانقالب:

الف-رهبریانقالب.

ب-تئوریانقالب.

ج-ضرورتانقالب

10-رهبریانقالب:برسهپایهخواستگاهانقالبی،پراتیکمستمرانقالبی،پتانسیل
مدیریتانقالبییا»خواستگاه-پراتیک–مدیریت«تعریفمیشود.

11-تئوریانقالببرمبنایشیوهتغییروضعموجودومحتوایجایگزینیوضع
مطلوببرسهپایه»ایدئولوژی-استراتژی–تاکتیک«یا»برنامههایحداقلیو

حداکثری«تنظیممیگردد.

12-ضرورتانقالببرمبنایشناختدیالکتیکمادی،عینی،ابژکتیووعلتی
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اجتماعورابطهآنبادیالکتیکذهنیوسوبژکتیونشناختییادلیلیتودههایانقالبی
برسهپایهحرکتهای»سنتی-صنفی-سیاسیمردم.«

13-پیشفرضهایااصولمقدماتیانقالب:

اول-جامعهدارایهویتمستقلیازافرادتشکیلدهندهآنمیباشد.

دوم-جامعهدارایحرکتیقانونمندهدفداروتکاملمندمیباشد.

سوم-حرکتهدفداروقانونمندوتکاملپذیرجامعهدرعرصهتاریخمعناپیدا
میکند.

چهارم-انقالبواصالحورفرممولودحرکتتکاملمند،قانونمندوهدفدار
جامعهمیباشد.

پنجم-جامعهخودپدیدهتاریخیاستکهبهموازاتحرکتتکاملمندوقانونمند
وهدفدارتاریخ،ازآغازپیدایشتاریخ،پابهپایتکاملقانونمندتاریخ،باموتور

دیالکتیکطبقاتیخودبهعنوانموضوعتاریخپیشآمده.

ششم-حرکتجامعهدربسترتاریخ،صورتزیگزاگیداردکهدرکلیتآن
روندیروبهجلودارد.

هفتم-غیرمستقیمیازیگزاگیبودنحرکتجامعهباعثشدهتاجامعهدرپروسه
یا موقت ارتجاعی حرکتهای دارای جلو، به رو حرکتهای بر عالوه خود
حرکتمحافظهکارانهموضعینیزباشدولیدرتحلیلنهائیحرکتجامعهرو

بهجلوبودهاست.

هشتم-آنچنانکهفرددارایمسئولیتمیباشدجامعهنیزمسئولمیباشد:»کلُّ 
نَْفٍس بَِما کَسبَْت َرِهینَةٌ« )سورهمدثر-آیه38(مسئولیتفردی،»...لََها َما کَسبَْت 
َ َل یغَیُر َما  َولَکْم َما کَسْبتُْم...«)سورهبقره-آیه134(مسئولیتاجتماعی،»...إِنهَّ للاهَّ

بِقَْوٍم َحتهَّی یغَیُروا َما بِأَْنفُِسِهْم...« )سورهرعد–آیه11(مسئولیتاجتماعی.
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نهم-تاثیرپذیریحرکتجامعهازتکاملتاریخیوشرایطاقلیمیهمراهبامتنوع
بودنجایگاهشرایطتاریخیواقلیمیباعثپیدایشجامعههابهجایجامعهشده

استوبههمینعلتاستکهماجوامعیاجامعههاداریمنهجامعه.

دهم-وجودموضوعجوامعبهجایجامعهباعثبوجودآمدنخودویژگیهای
شده جوامع اجتماعی تحول مکانیزمهای تقلیدپذیری عدم و جامعه هر حرکتی
است،ولیبههرحالاینحرکتهایخودویژهجوامع،قانونمندوغیرتصادفی

میباشند.

یازدهم-تنوعجوامعانسانیهمجنبهطولیداردوهمجنبهعرضیکهریشهدر
جایگاهتکاملتاریخیآنجوامعدارد.

تولیدیآنجوامع دوازدهم-مادیتعینیمراحلتکاملیجامعه،درمناسبات
تجلیمیکندکهاینمناسباتمنهایدورهوحدتاولیهجوامع،دورانهایبعدی
مناسباتعبارتنداز:بردهداری،زمینداری،سرمایهداریوباالخرهسوسیالیسم
میباشد.البتهمکانیزمسیرمراحلفوقدرجوامعمختلفیکساننبودهوصورت

سیالیداشتهاست.

14-موتورمحرکجوامع»سنت-ناس–شخصیت«تصادفنبودهبلکهدیالکتیک
عینوذهنجامعهمیباشدکهدیالکتیکعینعبارتاست،تضادهایعینیبیندو
طبقهحاکمومحکومدرونآنجامعهکهطبقهحاکمآنجامعهدارایسهفونکسیون
استثمارگریااقتصادی،استبدادگریاسیاسیواستحمارگریامعرفتیمیباشد،طبقه
فوقصورتی گانه سه فونکسیون از تاثیرپذیری حد و نوع برحسب هم محکوم
متفاوتدارد.دیالکتیکذهن،انتقالاینتضادهاازمتنجامعه،درونخودآگاهی

تودههامیباشد.

15-اگرچهدردیالکتیکعینوذهنتقدموجودیعینبرذهنحاکممیباشد،امادر
رابطهباحرکتجامعهاکسیومتاثیرگذاریآنصورتیعکسداشتهوایندیالکتیک
ذهناستکهباعثحرکتجامعهمیگردد؛یعنینفستضادهایاجتماعیتازمانی
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کهتوسطپیشگامبهخودآگاهیتودههاانتقالنیابدحرکتیایجادنمیشودومکانیزم
اینانتقالهمبرحسبشرایطوجایگاهمختلفاجتماعی-تاریخیجوامعمتفاوت
میباشد؛بهعبارتدیگردرهیچجامعهایخودنفسعلتوجودتضادهایاجتماعی
باعثحرکتنمیشودبلکهبالعکستازمانیکهاینعلتهاتوسطپیشگامدردرون
خودآگاهیتودههابدلبهدلیلنشودایجادحرکتنمیکندوهمینموضوعدلیلاین
حقیقتاستکهدرکلدورانبردهداریکهدرمرحلهاوجتضادهایاجتماعیتاریخ
نگرفته انجام دیگری حرکت هدفمند، غیر شورش تا دو یکی جز به هستیم بشر
است.ولیدرمناسباتسرمایهداریبااینکهفشارتضادهایاجتماعیدرحددوران
بردهدارینمیباشدنقطهایازجهانوجودنداردکهخالیازانقالبوحرکتباشد.

16-پسهرحرکتاجتماعیکهمیخواهیمآنالیزنمائیمموظفبهآناتومیدیالکتیک
فوقهستیمکهدراینآناتومیبیشکدیالکتیکذهنحقتقدمدارد،چراکهتمامی
عیوبات،نواقصوانحرافاتهرانقالبیااصالحیارفرماجتماعیریشهدرذهنیت
و ندارد.ضمنارهبری انحرافی و هیچکجی انقالب عینیت و پیدامیکند انقالب

نیرویهدایتگریهرانقالبیهمجزوذهنیتآنانقالبمیباشد.





فصل دوم
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سخنماندراینفصلبانقلیکجملهازمرحومشریعتیشروعمیکنیمکهمیگفت:
انقالبکبیرفرانسهکهاولیپسچندصباحیبعداز با انقالبمشروطه »تفاوت
پیروزیبهشکستخوردامادومیروزبهروزشکوفاترمیشوددراینبودکه
انقالب فکری پشتوانه اما بود فکری کار سال فرانسه100 کبیر انقالب پشتوانه
مشروطیتچندتافتویبود.«)نقلبهمضمون(برایبررسی22بهمندرترازوی

تاریخبررسیمانراباچندسوالشروعمیکنیم.

سوال اول: چرا چنین عنوانی برای این موضوع انتخاب کردیم؟

علتانتخابعنوان22بهمندرترازویتاریخبهایندلیلمیباشدکههیچمحک
تاریخ و سیاسی انقالبات شناخت برای تاریخ از منطقیتر و علمیتر معیاری و
ایده صورت تاریخ عرصه در شکلگیری مرحله در انقالبات که چرا نمیباشد،
بستهایداردکهبهمرورزماناینایدهآنچنانکههگلمیگفتدربسترتاریخباز
میشودوبهموازاتبازشدناینایدهواقعیتهایپنهانیانقالبآشکارمیشود؛
بنابراینهمهانقالباتاجتماعیطوماربههمپیچیدهایاستکهتنهادربسترتاریخ
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بازمیشودومجوزچکشکاریآنرابهاصحابنظرمیبخشد،پستنهاترازوئی
کهبهقولموالنا»هم ترازو را ترازو راست کرد - هم ترازو را ترازو کاست کرد« 
درونی بستهای بن میتواند هم و کند رااصالح انقالب میتواندضعفهای هم

انقالبراآفتابیکندفقطوفقط،تاریخاست.

آیا  به عبارت دیگر  یا دلیلی،  بود  بهمن علتی  انقالب 22  آیا  سوال دوم: 

انقالب 22 بهمن زمینه ذهنی داشت یا فقط توسط مادیت های عینی انقالب 
شد؟

دررابطهباپاسخسوالدومکهآیاانقالب22بهمنعلتیبودیادلیلی:آنچنانکهدر
فصلاولمطرحکردیمکالهیچانقالباجتماعیدربسترتاریخامکانانجامآنبر
پایهصرفاشرایطعینیانقالبوجودندارد،چراکهآنچنانکهمطرحکردیمتازمانی
کهتضادهایعینیجامعهتوسطپیامبرانوپیشگامانمردمیبهدرونخودآگاهی
عبارت به بود، نخواهد مردم جانب از هیچگونهحرکتی امکان نیابد انتقال مردم
دیگراگرنفسعینیتتضادهایاجتماعیحرکتزاباشد،بعثتانبیاءونیازبهعلما
وروشنفکراندراینرابطهعبثخواهدبود.درهمینرابطهاستکهآنهائیکه
معتقدندکهانقالب22بهمنیکانقالبعلتیبودهنهدلیلی،مقدمبرایننظریهیک
اصلراپیشفرضگرفتهاندوآناعتقادبهدیالکتیککوروجبرمادیماتریالیستی
نسبتبهشرایطعینیوتضادهایموجوددرجامعهمیباشدکهدرعرصهدیالکتیک
روشناینوظیفهتوسطنیروهایپیشگاموانبیاءانجاممیگیردکهباانتقالتضادهای
عینیاجتماعبهدرونخودآگاهیتودههازمینهحرکتوانقالبتودههافراهممیشود
مکانیزم البته نامیدهمیشود. انقالب یاسوبژکتیو انقالب ذهنیت همینموضوع و
انجامآنتوسطپیشگامدومولفهایمیباشد،مؤلفهاول»ال«کهباانتقالتضادهای
موجوددرونجامعهبهخودآگاهیتودههاتحققمییابد،مؤلفهدوم»اال«میباشدکه

برنامهجایگزینیاینپارامترهاینفیمشخصمیسازد.
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حالباتوجهبهایننظریهاستکهسوالمهمیکهدراینجامطرحمیشوداینکه
ماهیچگونه اینکه به توجه با است بوده ذهنی دارایزمینه انقالب این اگرجبراً
آدرسینسبتبهحرکتذهنیتسازانقالبقبلازانقالب،ازرهبریانقالب-که
انقالب این ذهنیت پس نداریم. – میباشد خمینی آن راس در که روحانیت همان
قبلازاینانقالبتوسطکدامیننیروتحققیافتهاست؟بدونهیچشکیطبقگواه
دوستودشمنآنچهتنهاعاملحرکتذهنیتسازانقالبمیباشدفقطوفقطحرکت
شریعتیبود-کهبهخاطراینکهحرکتشریعتیبهخاطرمرگزودهنگامشریعتی
درمرحله»ال«متوفقگردیدومرحله»اال«یآنجزشعار»عرفان-برابری–
آزادی«چیزیازطرفمرحومشریعتیمطرحنشد-اینموضوعباخالءفیزیکی
دکتربهخاطرفوتشبهترینبسترآمادهایشدتاروحانیتازراهرسیدهکهباقیام15 
خردادتوسططیبوحاجاسماعیلرضائیومهدیعراقیدرغیابشعبونبیمخ
برایخودهویتتاریخیایجادکردهبودبرایناریکهسوارگرددوبهمیوهچینی
درختانقالببپردازد؛اماآنچهکهباعثگردیدتااسبچموشوسرکشحرکت
»ال«یشریعتیرادرمرحلهاولبهزمینبزند،خودهمینسوارانغاصببود.
چراکهبهخاطرماهیتضدطبقاتی،ضداستثمارگرایانه،ضداستبدادگرایانهوضد
استحمارگرایانهحرکت»ال«یشریعتی،زمانیکهرژیم»اال«یفقاهتطبقاتی،
نیروهای ریزش کرد، سوار فوندانسیون این بر مستبدپرورانه و استحمارگرایانه
که شبهعکسهائی ویک شد ازسرگرفته سونامیوار بهصورت طرفداررژیم
ششماهقبلدرماهبودندبهزمینکشیدهشدندوهمینعاملباعثرشدطوفانوار
نیروهایجنبشگردید؛بنابراینمهمترینعاملبحرانسازرژیمدرمرحلهپساز
پیروزیانقالب،تضادبینفوندانسیونوساختاریاتضادبینحرکت»ال«یانقالب
کهضداستبدادی،ضداستثماریوضداستحماریحرکتشریعتیبودباحرکت
»اال«یانقالبکهحکومتفقاهتیباماهیتوجوهرهاستبدادگرایانهوالیتفقیه،

طبقاتیواستحمارگرایانهسنتومذهبدگمحوزهبود.
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سوال سوم: رابطه حرکت شریعتی با این انقالب چه بود؟

باتوجهبهپاسخسوالدومقطعاپاسخسوالسومروشنشدهاستچراکهرابطه
بود انقالب ذهنیتسازی یا دلیلسازی رابطه بهمن انقالب22 با حرکتشریعتی
کههمینعاملقویباعثگردیدتابهیکبارهساختارقرونوسطائیرژیمشاهرا
ویرانکند؛اماآنچنانکهمطرحکردیمضعفبزرگحرکتشریعتینداشتنحرکت
»اال«درعرصهتشکیالتودرعرصهبرنامهبودکهایندومهمباعثگردید
تازمینهموجسواریروحانیتازراهرسیدهفراهمکندولیآنچنانکهمطرحشدبه
خاطرعدمتوانائیموجسوارانجهتطرححرکت»اال«باماهیتاین»ال«وعدم
وجودتشکیالتفراگیریکهبتواندحرکت»ال«یشریعتیپسازمرگشبه»اال«ی
تشکیالتیو»اال«یبرنامهایبدلکند،حرکتشریعتیدربسترانقالبعقیمماند.

بر  توانست  دلیل  چه  به  خمینی  آن ها  راس  در  و  روحانیت  چهارم:  سوال 

انقالب مسلط شود؟

و استراتژیک بحران علت به 55 سال تا که تودهای سازمانگرایانه جنبش خالء
ایدئولوژیکدرچهارجناحمذهبی،غیرمذهبی،ملیومنطقهایبهبنبسترسیده
بودند،ازیکطرففوتشریعتیوخالءتشکیالتیهدایتگرایانهواستمراردهنده
فراگیرحرکتشریعتی،ازطرفدیگرهمچنینوجودتشکیالتسنتیروحانیتدر
عرصهجامعهباعثگردیدتاشرایطرهبریروحانیتبرجنبش،نهضت،قیامو

انقالبمردمدر22بهمنفراهمسازد.

سوال پنجم: چرا شاه شکست خورد و رژیم سلطنتی سقوط کرد و دوران 

سلطنت در ایران پایان یافت؟

الف-رشدوتوسعهبیدروپیکرسرمایهداریکمپرادورازسال1351بهدلیل
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افزایشیکبارگیقیمتنفت)پسجنگاعرابواسرائیلوتحریمنفتیملکفیصل
پادشاهعربستانکهجانخودشرارویاینموضوعگذاشت(.

ب-بحرانساختاریجامعهپسازتزریقدالرهایسرمایهداریوابسته،توسعه
ناهمگونبخشهایمختلفنظامسرمایهداریبهخصوصبخشخدماتوتجارت
کهباعثمهاجرتروستائیانبهطرفشهروخالیشدنروستاهاوتشکیلقشر
گستردهحاشیهتولیددرشکلگودنشینهایاکپرنشینهااطرافشهرهاوبوجودآمدن
قشرمتوسطشهرییاخردهبورژوازیشهریدرسهبخشمرفه،نیمهمرفهوغیر

مرفهبطوریکهبهلحاظکمیازجمعطبقهکارگرودهقانافزونترگردید.

ج-بحراناقتصادیرژیمشاهدرسال1355کهباعثرکودوبیکاریبهخصوص
دربخشساختمانیگردید.

- مالی - پولی رانتهای انحصاریشدن و درباری بورژوازی آمدن بوجود - د
تولیدی-صنعتیوبهخصوصتجاریونظامی،توسعهبیدروپیکربورژوازی
تجاریوابستههمراهباسودهایبادآوردهمربوطهکهمنحنیشکافطبقاتیرادر

جامعهبهشکلبیسابقهایرشددادهبود.

ه-رشدروزافزوندسپاتیزمسیاسی،نظامیواقتصادیشاهبهخصوصپساز
سرکوبانقالبیونظفار،استقرارنظامپلیسیواختناقدرداخلونفیهرگونهفضا
وصدایغیرخودی،همراهبارشدکمیوکیفیخردهبورژوازیشهریازدانشگاه
وادارهگرفتهتابخشتجارتو...،عدموجودنمایندگیسیاسیاینبخشگسترده
بینروبنایسیاسیوحکومتوساختار ناهمگونی باعث اجتماعیدردربارکه
طبقاتیجامعهگردیدکهحاصلآنبهجزبورژوازیدربار،هیچبخشجامعهشاهو

درباررابهعنواننمایندگیسیاسیخودقبولنداشت.

فضای ساختاری بحران اقتصادی، بحران مالی، فساد اداری، فساد بنابراین - و
پلیسیوجواختناقوسرکوبهرگونهصدا،یککاسهشدنتمامینهادهایقدرت
سیاسی-نظامی-اقتصادیدردستشاه،رژیمشاهراآبستنبحرانفراگیرکردکه
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باپیروزیکارتروفشارازبیرونجهتشکستنجواختناقشاهورعایتحقوق
بشریکمرتبهنظامدسپاتیزمشاهرامتالشیکردوتمامیاقشاروطبقاتاجتماعی
منهایبورژوازیدربار-کهفرارکرد-وحتیراضیبهحمایتشاههمنشد-در
سنتی سازماندهی و جنبش بهخاطرخالء آن کهحاصل کشیدند شاهصف برابر
روحانیتعکسشاهبهزیرپایتودههالگدکوبشدوعکسخمینیبهکرهماهرفت
کهدقیقانمایشانتقالهژمونیوقدرتازشاهودرباربهخمینیوروحانیتبود.
اینبودکهشاهرفتوخمینیآمدونظامسلطنتیبرایهمیشهازایرانبرچیدهشد.

سوال ششم: حرکت »ال«ی خمینی دارای چه نواقصی بود؟

حرکت»ال«یخمینیدارایچهنواقصیبود:

الف-خمینیدرمراحلمختلفحضوراجتماعی-فقهی-سیاسیخودکهسهمرحله
کامالتفکیکشدهعمراوراتشکیلمیدادهاستدارایحرکت»ال«یمتفاوتیبوده
است.درمرحلهاولحیاتخود،درزمانزعامتبیقیدوشرطبروجردیبودکه
دورهاجتماعیحیاتخمینیراتشکیلمیداد-یعنیدورانبعدازشهریور20و
رفتنرضاشاهوبازشدنفضایسیاسیجامعهوشروعورشدنهضتمقاومتملی
که»ال«یاصلیجامعهملیشدننفتوخلعیدشرکتنفتانگلیسبود-»ال«ی
خمینیمقابلهقلمیوقدمیباکسرویبودوباالخرهفراهمکردنزمینهتروراوبه
دستفدائیاننگونبختنوابصفویبود.دراینمرحلهخمینیهیچگونهحمایت
لفظی،مادی،معنویو...از»ال«یمصدق-کهبعدااوراکافرخواند-برنمیدارد.
مرحلهدومحیاتخمینیحیاتفقهیخمینیاستکهپسازمرگبروجردیدر
سال1340شروعمیشودکهدراینمرحله»ال«یخمینیازکسرویستیزیبه
زنستیزیتغییرمیکندوهمین»ال«یزنستیزیاواستکهخمینیرابهخاطر
مخالفتباحقرای،شورایایالتیووالیتی،مخالفتبارفرمششمادهایشاهدر
سال42وعدمعقبنشینیشاهدربرابرخواستههایخمینیراازمرحلهفقهی،
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واردمرحلهسیاسیمیکندکهباایناستحاله»ال«یخمینیبهجایمقابلهمستقیم
بااستبدادبهصورتغیرمستقیمازکاپیتوالسیونوآمریکاشروعشدکهاینمرحله
پسازتبعیدبهترکیهوعراقورشدتضادشاهوصدامدرعراق،»ال«یخمینی

ازکاپیتوالسیونبهنفیشاه،نهاستبدادتغییرکرد.

مرحله چهار در خمینی اوال»ال«ی خمینی: شناسی»ال«ی آسیب بررسی - ب
»ال«یکسرویستیزی،»ال«یزنستیزی،»ال«یآمریکاستیزیو»ال«یشاه
ستیزیاو،بدون»اال«یسیاسی-اجتماعی-اقتصادیبودوکتابوالیتفقیهاو
کهجاللالدینفارسیتنظیمکردهیکتزمذهبی-فقهیبودنهیکنظامسیاسی.
تدوین طالقانی پیشنهادی خبرگان مجلس و منتظری توسط 58 سال در آنچنانکه
گردید،ثانیااگرچه»ال«یثالثهشریعتیهممانند»ال«یاربعهخمینیبدون»اال«
بودولیتفاوتکیفی»ال«یثالثهشریعتیکهایدئولوژیانقالبگردیدبا»ال«ی
استبدادو نفی»استثمارو بودکه»ال«یثالثهشریعتیکه این اربعهخمینیدر
استحمار«یانفی»زروزوروتزویر«ونفی»طالوتبروتسبیح«ویانفی
»مالءومترفورهبان«ونفی»فرعونوقارونوبلعم«بود،»ال«یواقعیو
انقالبیوعلمیدورانسرمایهداریبودکهتمامیانقالباتونهضتهاوجنبشهای
ترقیخواهانهبشریازمرحلهبعدازقرونوسطیوپیدایشسرمایهداریورنسانس
وانقالبکبیرفرانسه1789تاکنون،درکانتکسهمین»ال«یثالثهشریعتیشکل
گرفتهاندوآنچنانکهگفتهشدجوهرمایهایدئولوژیکانقالب22بهمن57همهمین

»ال«یثالثهشریعتیبود.

اما»ال«یاربعهخمینینهتنها»ال«یدوراننبودبلکه»ال«یمرحلهایفردیو
هیستریکاوبودوهمینپارادوکسبینایندو»ال«یثالثهواربعهبودکهبعداز
انقالب57عاملبزرگبحرانانقالب،رهبری،ریزشنیروها،شکلگیریاستبداد
نوین،تعطیلشدنمبارزهطبقاتیوانقالبضداستثماریوشکستانقالب22بهمن

57گردید.
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کسب  اصلی  عامل  که   - توده ای  هدایت گرایانه  جنبش  خالء  هفتم:  سوال 

رهبری روحانیت در انقالب 22 بهمن 57 گردید، چه بود؟

1-بحراناستراتژیک،ایدئولوژیکوتشکیالتیچهارجنبشغیرمذهبی،مذهبی،
رژیم، بیرونی سرکوب و درونی بحران پایه بر 55 سال تا که منطقهای و ملی
به تنها آنها حیات عرصه و شد پیچیده فوق جریانهای تمامی بیرونی کارنامه

زندانهامحدودگردید.

فراگیر هدایتگرانهحزبی تشکیالت نبود فوتشریعتی، و ارشاد شدن بسته - 2
بیرونیحرکتشریعتی.

3-وجودتشکیالتفراگیرسنتیکاستیسمحوزهوروحانیتدرجامعه.

- تشکیالتحزبی نامحزب،حرکتحزبو از ما تودههای تاریخی بدبینی - 4
انحراف و - صفوی شیعهگری بازی هیئت در ریشه که غربی جوامع برخالف
احزابدرسالهای20تا32ومکانیزمتحوالتسیاسیتاریخگذشتهماکههمیشه
برپایهغارتغنیمتیایلهابودهاستکهحاصلتغییرسیاسیمابهجایقیامتودهها
وسازماندهیآنها،یکایلحملهمیکردوایلدیگرقتلعاممیکردوهمراهبا
غارتمردم،حکومتسیاسیوقدرتراازآنخودمیکردوباز،پسازمدتی
ایلدیگریهمراهباغارتوغنیمتوقتلوعامدیگر،اینمرثیهناسرودهتغییرو

تحولوانتقالقدرتسیاسیتاریخ2500سالهگذشتهمابودهاست.

دوم ازجنگ بعد درسالهای تودهای ومسلحانه استراتژیچریکی -شکست 5
جهانیبرخالفکشورهایآمریکایالتین،یاآسیایجنوبشرقی،یاافریقایشمالی
وجنوبیکهریشهدرخیانتهایرهبریدرجنبشجنگ،قیامدموکراتهایتبریز
وخیانتهاعلیهسردارملیستارخانوباقرخاندرانقالبمشروطیتوباالخره

خیانتاپورتونیستی53مجاهدینو...

رهبری تحت آزادی نهضت جریان کنسروالیسم و سازشکارانه رفرمگرایی - 6
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مهندسمهدیبازرگانپسازجدائیازجبههملیدرسال40کهباعثتکیهبه
امپریالیسمآمریکا،مردمگریزیوباالخرهآجیلمشکلگشای- بیرونی، تضادهای
خمینیپسازقبضهقدرت-شدنکهحاصلآنبیتفاوتینسبتبهحرکتمردمبود.

7-استحکامسنتهایمذهبی-تاریخیوقومیبهصورتفراگیردرجامعهسنتی
ماکهبهصورتسدشدیدیدربرابرهرگونهحرکتنوگرایانهومترقیدرآمده

است.

8-عدمشکلگیریورشدسرمایهداریبهصورتعلمیوعدمپیدایشطبیعیطبقه
بورژوازیدرجامعهماکهمیتوانستخواستگاهعینیومادینظموتشکیالتو

دیسپلیندرجامعهمارافراهمسازد.

سوال هشتم: چرا انقالب 22 بهمن 57 بیش از دو سال دوام نیاورد و در 

30 خرداد 60 به شکست مطلق و حاکمیت خشونت، استبداد، اختناق و قلع 
و قمع هر گونه آزادی انجامید و ره آوردی کمتر از مشروطیت داشت؟

الف-»ال«یخمینی»ال«یضدشاهبود،نه»ال«یضداستبدادیشریعتی.تفاوت
ایندو»ال«درایناستکهدر»ال«یضدشاه»اال«یآنجانشینشدناسالم
فقاهتیبهجایاسالمایدئولوژیکیونظاموالیتفقهیبهجاینظامدمکراسیمورد
نظرشریعتیبودوهمینموضوعبودکهازفردایپیروزی22بهمنوسرنگونی
شاهتمامهموغموارثانحکومتشاهبرپایینظامجدیدحکومتیفقهیوالیتفقیه
بودوآنچهدراینمیانبهنامآزادی-درمدتدوسال-نصیبجنبشومردم
گردیدنهبهخاطرماهیتناداشتهآزادیخواهیخمینیبودبلکهبالعکس،بهخاطر
قبضهفوریحکومت اوجهت افراد دارودستهروحانیت و توانائیخمینی عدم
بودکهدراینراستابهترینعصاوپشتیبان،جریاننهضتآزادیودارودسته
وتجربیاتحکومتیآنهابودکهخالءتمامیضعفهایخمینیراپرکردوبه
صورتامدادهایغیبیخمینیوروحانیتراجهتنیلوکسبقدرتیاریکرد.
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ب-مراحلپنجگانهاستحالهاندیشهخمینیاز

1-سلطنتطلبیازشهریور20تاخرداد42.

2-والیتفقیهتئوکراسیوتوتالیترروحانیتازتبعیدبهعراقدرسالهای
43تا57.

3-جمهوریخواهیپاریس-فرانسهقبلازپیروزیانقالب.

پیروزی از بعد نهیککالماضافه کم نهیککالم اسالمی تاجمهوری - 4
انقالب.

5-تادورهاعتقادبهوالیتمطلقهفقیهکهقدرتخودراباالیقانونوساختار
میدانست.

توضیحآنکهخمینیدرمراحلحرکتسیاسیخودازیکاندیشهتئوریکواحدی
رابطه در داشت که پراگماتیستی نگرش مبنای بر بالعکس، بلکه نبود برخوردار
باتئوریساختارحکومتودولتبهمعنایاعمکلمهبرحسبشرایطپنجنظریه

مخالفهممطرحکردکهبهشرحآنمیپردازیم.

در که اخالقی نصایح سری یک با البته بود سلطنت پذیرش نظریه اول: نظریه
حاکمیت دوران به میکرد برگشت نظریه این که میکرد شاه به صحبتهایش
بروجردیبرحوزهکهعالوهبراینکهخوداوازطرفدارانسلطنتبودهرگونه
از بعد و بود منجملهخمینیسلبکرده دیگرانو از اجتماعیوحوزهای قدرت
شهریور20کهدوراننهضتمقاومتملیوشعارملیشدننفتورهبریمصدق
بودکهبهخاطرجوهرمترقیانهحرکتمصدقتامرداد32یعنی12سالامکان
رهبری اجتماعی تثبیت با و کرده محدود مترقی غیر اجتماعی حرکتهای رشد
یا کاشانی از اعم روحانیت با قدرت تقسیم جهت مصدق آمادگی عدم و مصدق
بروجردیگرایشبهطرفسلطنتروحانیتازبروجردیتاکاشانیوفلسفیو

خمینیو...گسترشداد.
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نظریهدومدولتخمینیبازگشتمییابدبهبعدازمرگبروجردیوتقسیمشدن
قدرتمتمرکزجهانشیعهحوزهایواجتماعیبروجردیازلبنان،عراق،ایرانتا
پاکستانو...بهحوزهنجف،حوزهقموحوزهمشهدکهحوزهنجفبهحکیمرسیدو
حوزهمشهدبهمیالنیوحوزهقمبهشریعتمداری،گلپایگانی،مرعشی،خوانساریو
خمینیکهدراینمرحلهخمینیباتکیهبرقدرتحوزهای-اجتماعیشرایطملوک
آخوندیبعدازبروجردیازکشاکشباکسرویو...بهکشاکشباشاهپرداختو
روحانیت سیاسی قدرت مشارکت به معتقد ولی بود، ارتجاعی شعارهایش اگرچه
حتیبیشازآنچهدرقانوناساسیمشروطیتآمادهبودگردیدولذادرهمینرابطه
پسازاینکهباسرکوبحرکت15خرداد42توسطشاهوتبعیدخمینیبهترکیه
وعراق،خمینیپاسخمنفیازشاهدریافتکرد.درعراقدرسال43- 44کوشید
کهتئوریجدیددولتباتاسیازمالاحمدنراقی-زمانفتحعلیشاهقاجارقبلاز
مشروطیتازنظریهخطرناکوالیتفقیه-برایخودتئوریدولتتنظیمکند،اینجا
بودکهبهکمکجاللالدینفارسینظریهتئوکراسیوالیتفقیهخمینیکهسلسله
سخنرانیهایخمینیدرحاشیهتدریسکتاب»مکاسب«شیخمرتضیانصاریدر

نجفبود،اعالمکرد.

نظریهسومدولتخمینیکهنظریهجمهوریخواهیخمینیبود:باشروعنهضت
در که پاریس،خمینی به وسفرخمینی 57  - درسال56  ایران تودهای فراگیر
برابریکپاسخبینالمللینسبتبهتئوریدولتدرداخلوخارجقرارگرفتهبود،
تئوری با اینحقیقتواقفگشتکه به - بود نوفلشاتو یا پاریس زمانیکهدر
نه فارسی الدین ازطرفجالل تنظیمی فقیه والیت توتالیتر و تئوکراسی دولت
را شاه استبدادی جنبشضد وحدت میتواند نه و کند کسب جهانی وجه میتواند
تمامی پاریس به باورود بودکهیکشبه اینجا نماید، تحترهبریخودشحفظ
دیدگاهگذشتهخودرابهفراموشیسپردودرپاریسپرچمجمهوریترابلندکرد
ودرمصاحبهباخبرنگارانخارجیوقتیازاودربابنظریهاسالماونسبتبه
نوعدولتوحکومتمیپرسیدند،میگفت»حکومتاسالمیعینهمینجمهوری
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فرانسهاستیعنیهرچهمردمبهاجماعورایاعالمکنندهمانحکماسالماستو
دراینحکومتازکمونیستهاتاقومیتهاوزنو...همهمشارکتدارندوسهمبر
میباشند«وبههمینخاطربودکهبهحسنحبیبیدستوردادتاطبققانوناساسی

فرانسهوغربسرمایهداری،پیشنویسقانوناساسیآیندهایرانرافراهمسازد.

نظریهچهارمدولتخمینیبازگشتپیدامیکندبهبعدازپیروزیانقالبوکسب
قدرتودورانحکومتسازیکهاززمانرفراندمفروردین58کهخمینیتئوری
جدیدتلفیقجمهوریووالیتفقیهقبلیخودراباشعار»جمهوری اسالمی نه یک 
کلمه کم و نه یک کلمه اضافه«رادربرابرشعاربازرگانکهمعتقدبهجمهوری

دمکراتیکاسالمیبود،مطرحکردکهالبتهاینشعاروتئوریازهمانآغازآبستن
یکپارادوکسالینحلبود،چراکهایننظریهدومولفهایبرپایهدومؤلفهقالبو
محتوینبودبلکهدومؤلفهمبنایقدرتبودکهامکانتقسیمعلیالسویهقدرتبین
آنهاوجودنداشت.درنتیجهقطعایکیدیگررامیخوردکههمینهمشد.بهطوری
کههنوزبیشازیکسالازنظریهچهارمدولتخمینینگذشتهبودکهخمینیبا
نظریهپنجمخودکالجمهوریتراجاروکردوباطرحوالیتمطلقهفقیه،جمهوریت
رادرپایوالیتفقیهذبحشرعیکرد؛بنابراینبرپایهایننظریهپنجمرحلهای
تئوریدولتخمینیبودکهپاسخسوالهشتمروشنمیشودکهعلتاینکهانقالب
ضداستبدادی22بهمنبیشازدوسالدوامنیاوردوتمامیدستاوردآنبهموازات

شکلگیریساختارحکومتخمینیقلعوقمعگردید.

سوال نهم: رشد غیر قابل منتظره جنبش در سال های 58 و 59 به چه دلیل 

بود؟

ضد انقالب استمرار توسط تودهها انقالبی هدایت در خمینی توانائی عدم - الف
علت به استحماری وضد امپریالیستی استثماری،ضد عرصهضد در استبدادی
»اال« مرحله در دیدیم که بود اینجا مشخص، اقتصادی - سیاسی برنامه نداشتن
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نداشتن بهخاطر ازشاه،خمینی ارثرسیده به یاسازندگیجامعه،سرمایهداری
اعالمکردکه»برای  اعالمکردکه»اقتصاد مال خرها است«و اقتصادی برنامه
شکم انقالب نکردیم«-خوبواضحاستکهباچنیندیدگاهیچگونهمیتوانبا

امپریالیستی وابستگیها با میتوان کرد؟چگونه مقابله ایران وابسته سرمایهداری
مقابلهکرد؟اینجابودکهبخشهایمختلفیازجریانهایسیاسیتشکیالتیگرفته
تاجنبشهایاجتماعیکارگران،زنان،دانشجویانو...بهخاطرریزشنیروهای

اجتماعیپسازانقالببهشدتشروعبهرشدکردند.

پر لیبرالیسمجهت بر تکیه تجربهحکومتداریسردمدارانو بهعلتعدم - ب
کردنداینخالءودرنتیجهعدماستقرارسریعحکومتفرصتیفراهمشدتارژیم
نتواندآزادیهایاجتماعیرافوراقبضهنماید،اینبودکهمدتیفترتحاصلگردید

کهآزادیهایجنبشدرخدمترشدجنبشدرآمد.

سوال دهم: آیا تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58 در جهت تعمیق 

با  رژیم  حساب  تسویه  مستمسک  یا  بود  توده ها  امپریالیستی  ضد  مبارزه 
جنبش و جناح لیبرالیسم بود؟

آنچهنخستدررابطهباجریانسفارتبایدمدنظرقرارگیرداینکه:

1-جریانسفارتمانندجریانانقالبفرهنگیسناریوئیبودکهزیرنظرموسوی
برعکس دیگر عبارت به شد؛ ساپورت خمینی توسط و گردید خوئینیهاطراحی
آنچهکهدانشجویانتسخیرکنندهدرآغازمیخواستندوانمودکنندحرکتیبالبداههو
خودجوشنبودبلکهحرکتیپازولیبودکهمرحلهبهمرحلهطبقاهدافرژیمپیش
رفت؛بنابراینچونیکامرحکومتیبودهاستبایدحرکتیبرطبقاهدافازپیش

تعیینشدهداشتهباشدکهایناهدافعبارتبودنداز:

الف-تصفیهلیبرالیسمحکومتی.
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ب-بسیجتودههادرصحنهجهتپیشبردامرتثبیتقدرت.

ج-بهمحاقکشاندننیروهایجنبش.

د-اهرمفشاربرآمریکاجهتمرزبندیباشاه.

باتمامیاهداففوقموفقگردیدچراکههمتوانست 2-تقریبارژیمدررابطه
جناحلیبرالیسمشریکحکومتخودرابهصورتخیلیمسالمتآمیزبایکنامه
خداحافظیبازرگانوقبولاستعفاءاوازحکومتخارجکندوهمتوانستباطرح
شعارانقالبدومازطرفخمینیبهاستمراربسیجتودههایبهیاسرسیدهبپردازد
وهمکلیهنیروهایمترقیضدامپریالیستیراخلعشعاربنمایدوهمبهحرکتخود
قالبضدامپریالیستیببخشد،بهطوریکهحتیمجاهدیندرپیامهایخودرهبر
مبارزهضدامپریالیستیبهاومیدادندوانشعابپشتانشعابپسازتحلیلماهیت
ضدامپریالیستیبخشیدنبهخمینیدرمیاننیروهایبهخصوصمارکسیستیبوجود
آمدوهمینپروژهسفارتزمینهپروژهبعدیرژیمیعنیپروژهانقالبفرهنگی-که
کودتائیبودعلیهدانشگاهودانشجویوبیرونکردندانشجویازصحنهجامعه
وانقالببود-گرددوهمچنینهمینپروژهتسخیرسفارتبودکهباعثشکست
مطلقهویتکارتروجناحدمکراتهایآمریکاگردید،بهطوریکهنهتنهاشاهرا
ازآمریکابیرونکردندودربدردرکشورهایآمریکایالتینوآفریقاخانهبهدوش
مثلتوپفوتبالازکشوریبهکشوردیگرپاسدادندتاباالخرهدرمصرهالک
شد-بلکهعلتشکستکارتر-کهعاملشکستاختناقشاهوفراهمشدنزمینه
جنبشتودههاومدافعخمینیورفتنشاهدرنشستگوادلوپبوددر-انتخاباتسال
59بهخاطرهمینپروژهسفارتبودوبزرگترینکارتپیروزیریگانقصاب
پس ساعت 48 سفارت، گروگانهای آزادی آمریکا، ملت برابر در جمهوریخواه
ازسوگندوتحویلگرفتنکاخسفیدبود،بهطوریکهاگربگوئیمکهخمینیسه
ماهزودترگروگانهاراآزادمیکرد-عالوهبراینکهمیتوانستپوئنبیشتریاز

آمریکابگیرد-قطعاکارترپیروزانتخاباتمیبود،سخنیبهگزافنگفتهایم.
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بنابرایندرپاسخبهسوالدهمآنچهمیتوانیمبهاجمالبگوئیماینکه:

اوالپروژهتسخیرسفارتیکپروژهحکومتیبودنهجنبشدانشجوئی-آنچنانکه
ادعامیکردندکهتوسطموسویخوئینیرابطخمینیودانشجویانمدیریتمیشد.

درثانیتاثیرضدامپریالیستیآنفقطانتقالقدرتازجناحکبوترهابهجناحبازها
بود.

درثالثاهرمانتقالدولتازجناحلیبرالیستهایحکومتیبازرگانبهجناحخمینی
گردید.

نیروهای برعلیه کودتا که بعدیخمینی پروژهبزرگ دومین دررابعزمینهساز
مترقیجنبشبود-یعنیپروژهانقالبفرهنگیخمینیکهدردومرحلهخونوپیام
انجامگرفتمرحلهخونآنتحترهبریهادیغفاریواحمدجنتیبودومرحله
پیامآنتحترهبریعبدالکریمسروش-جاللالدینفارسیبود،بهطوریکهاگر
بگوئیمکهبدونانجامپروژهاول)پروژهتسخیرسفارت(امکانانجامپروژهدوم

)پروژهانقالبفرهنگی(نبود،سخنیبهگزافنگفتهایم.

سوال یازدهم: به چه دلیل خمینی اقدام به پروژه حزب سازی و سازمان سازی 

و ایجاد نهادهای موازی و پارالل در سال 58 کرد؟

آنچهدراینرابطهبایدبگوئیماینکه:

1-بینشخمینیبهخاطردیدگاهسنتگرایانهفقهی-اجتماعیاش،یکدیدگاهضد
حزبیبودهاستوحداکثربینشتشکیالتیاودرحدهمینتشکیلهئیتهایموتلفه
بودکهباتائیداوچندتاهیئتسینهزنیبازارتهرانزیرنظرسهتنازنمایندگان

منتخباوانواری،ربانیوحجتیدرقالبهمانتشکیالتسنتیشکلگرفتند.

2-خمینیتاسال58ازهیچجریانسیاسی-تشکیالتیمذهبییاملییاملی-
مذهبی-حتیزمانیکهدررابطهبانهضتآزادیومجاهدینازطرفطالقانی
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تحتفشارقرارگرفت-دفاعنکردوبهجزهیئتهایمؤتلفههیچجریانسیاسی
رابهرسمیتنشناخت.

3-خمینیباهرحرکتروشنفکرانهخارجازحوزهوروحانیت،ازشریعتیتا
بازرگانوخارجازشیعهازسیدجمالتاعبدهواقبال،نظرمثبتینداشت.بهطوری
کهدرهمینراستابودکهحتیدرپاسخبهدانشجویانخارجازکشوردرسال56به
مناسبتمرگشریعتیحتیحاضرنشددرکناراسمشریعتیکلمهمرحومبیاوردویا
دراستعالمیکهدرسال59دوجریاندرونسازمانمجاهدینانقالببهنامجریان
»امتواحده«تحترهبریبهزادنبویو»جریانفالح«تحترهبریمرتضی
الویریکهطرفدارشریعتیبودند،جهتارائهاطالعیهتجلیلازشریعتیبهمناسبت
سالروزرحلتشریعتیدربرابرمخالفتچهارگروهدیگرسازمانمجاهدینانقالب
اسالمیکهعبارتبودنداز»منصورون«بهرهبریمحسنرضائی-ذوالقدرو
»گروهصف«بهرهبریبروجردیو»گروهموحدین«بهرهبریبخشندهو»گروه
بدر«بهرهبریفدائی،زمانیکهموضوعتوسطالویری-نبوینزدخمینیمطرح
شد،خمینیدرپاسخبهبهزادنبویوالویریمخالفتخودشرابااعالماطالعیه
ازطرفسازماندرتجلیلازشریعتیاعالممیکند-بهآنهامیگوید:»االنموقع

بزرگداشتنیستبرویدکاربکنیدمملکتکارمیخواهد.«

وسازمان تشکیلحزبجمهوری به تصمیم درسال58 کهخمینی -چهشد 4
مجاهدینانقالباسالمیگرفت؟-کهاولیزیرنظربهشتی-خامنهای-اردبیلی
-باهنر-هاشمیرفسنجانیشکلگرفتودومیزیرنظرجاللالدینفارسی–و
چهشدکهبازخودخمینیکهدرسال58فرمانتاسیسحزبوسازمانفوقرا
دادهبود،درسال65فرمانانحاللحزبوسازمانفوقراصادرکردوبازدر
همینسالباپرداختچهارمیلیونتومانبهکروبیدستورانشعابودوشقهشدن
روحانیتمبارززیرنظرمهدویکنی-ناطقنوریوروحانیونمبارززیرنظر

کروبی-موسویخوئینیهاراصادرکرد؟

برایپاسخبهاینسوالبایداوالتوجهداشتهباشیمکهتکیهخمینیبهحزبوسازمان
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مجاهدینانقالباسالمینهبهخاطرتشکیلنهادهایدمکراتیکجهتدمکراسیبود
بلکهتاکتیکنهادسازیاودرسال58جهتنهادینهکردنحکومتوانقالببود
کهدرهمینراستااستکهتاکتیکحزبسازیوسازمانسازیاودرکناردیگر
نهادسازیاومثلکمیتهها،یاسپاه،یاجهاد،یابنیادهایشهیدومستضعفینو...قرار
میگیرد،بااینتفاوتکهحزبجمهوریاسالمیبهعنوانارگانسیاسیوسازمان
مجاهدینانقالباسالمیبهعنوانارگاننظامیرژیمدرآمدووجودایندوارگانتا
زمانتثبیتنهادهایرژیمادامهداشتوپسازاینکهارگانهایرژیمدرسال65 

تثبیتگردیدهردونهادتوسطخمینیمنحلگردیدند.

سوال دوازدهم: جنگ هشت ساله با عراق چه نقشی در تثبیت نظام و شکست 

انقالب داشت؟

نکاتیکهدرپاسخبهاینسوالبایدبهآنتوجهکردعبارتنداز:

1-جنگ8سالهدربرابردوپروژه»سفارتآمریکا«و»انقالبفرهنگی«یک
پروژهبیرونیبود.

2-جنگ8سالهریشهدررقابتهژمونیمنطقهایصدام-خمینیداشت.

3-جنگ8سالهدرادامهجنگهایقومیبلوچوترکمنوُکرد،پروسهنظامیگرایی
رژیمراتمامکرد.

4-جنگ8سالهکهازشهریور59تامرداد67ادامهداشتباعثافزایشتوانمندی
رژیمجهتحلتضادهایدرونیدربسترتضادهایبیرونیگردید.

5-جنگ8سالهباعثعمدهشدنتضادبیرونیوسرکوبمطلقهرگونهتضاد
درونیاعمتضادرژیمباجنبشوتضادرژیمباخلقهاوتضادرژیمباجناحهای

داخلیگردید.

6-جنگ8سالهباعثگردیدتاتحتحالتفوقالعاده،تمامیپروژههاینیمهتمام
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رژیمبهانجامبرسد.ازجملهسرکوبآزادیهااجتماعیاعمازآزادیبیان،آزادی
قلم،آزادیمطبوعات،آزادیفعالیتاحزاب،آزادیاعتصاباتوبرپائیاجتماعات،

آزادیفعالیتصنفی–سندیکائی،آزادیمبارزاتانتخاباتیهمهتعطیلشود.

7-اقتصادجنگیباعثشدکهمشکالتاقتصادیرژیمازبیکاریتاتوسعهوتولید
وتوزیعدرکوتاهمدتبامرهمجنگالتیامببخشد.

8-سیاستجنگیباعثشدتارژیمتمامیتضادهایخزندهدرونیخویشازبنی
صدرتامنتظریرابهصورتریشهایدربسترجنگحلکند.

9-بنابراینآنچهدرپاسخبهسوالفوقبایدمطرحکنیماینکهجنگبرایرژیم
پروژهایشدکهباآنتوانستهمکالآزادیهایبهجاماندهازانقالب57رابه
حیز از را آمریکا« »سفارت پروژه توانست هم و کند سرکوب مطلق صورت
انتفاعساقطکندوپروژه»انقالبفرهنگی«جهتقلعوقمععملی-نظریجنبش
دردانشگاهبهانجامبرساندوهمتمامیفعالیتهایصنفی-سیاسی-اجتماعیبه
صورتعریانتعطیلکندوهمبربحرانهایاقتصادیرژیمبهصورتموقتسر
پوشبگذارد،همتمامیقیاماقلیتهایقومیرادربسترجنگسرکوبنمایدوهم
تضادهایسیاسیرژیمراازفراریدادنبنیصدرتاخانهنشینکردنمنتظریو
قتلعامزندانیانسیاسیدرتابستانسال67همگیبهراحتیحلکندوآنزمانی
کهبراثرتهاجمهایجدیدارتشصدام،جنگبهضدخودبدلشدیکمرتبهباتغییر
شعارجنگاز»جنگجنگتارفعکلفتنهدرجهان«بهصورتشعار»نوشیدن

جامزهر«پایانیافت.

زدهم: سی خرداد و تاثیر آن بر انقالب و جنبش؟ سوال س�ی

1-سیخردادنخستینپروژهمهندسیرژیمبودکهتوانستمجاهدینرابهطرف
ورطهایکهرژیمآمادهکردهبودهدایتکند.

2-سیخردادانتخابمجاهدیننبوداگرچهباورآنهااینچنینبود.
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3-سیخردادسرآغازاستحالهحرکتنظامازنظامی-نظامیبهنظامی-پلیسی
بود.

4-سیخردادپایانهرگونهامکانحرکتسیاسیدرجامعهبود.

5-سی خردادتحمیلآنتاگونیسمبرمجاهدینبود.

جنگ خارجی تضادهای بستر در داخلی تضاد حل نوزاد اولین خرداد سی - 6
میباشد.

7-سیخردادپایانرسمیتمامیدستاوردهایانقالب57بود.

جمهوری   - آزادی   - »استقالل  جانشین  فقاهتی  حکومت  چرا  چهاردهم:  سوال 

اسالمی« گردید؟

سوال پانزدهم: نقش اصل والیت فقیه در شکست انقالب؟

انقالب  توانست  تا 84  آیا شعار اصالحات خاتمی در سال های 76  سوال شانزدهم: 

مرده را حیاتی دوباره بخشد؟

سوال هفدهم: دلیل شکست مدعیان شعار اصالحات چه بود؟

سوال هیجدهم: آیا جناح بندی و تضادهای داخلی حاکمیت ذاتی رژیم می باشد یا دسته 

بندی ساختگی حیدر نعمتی می باشد؟

سوال نوزدهم: آیا رژیم والیت فقیه رفرم پذیر یا اصالحات بردار می باشد؟

سوال بیستم: شعار صدور انقالب رژیم در راستای استقرار رژیم بود یا توسعه انقالب؟

سوال بیست و یکم: آیا آلترناتیو رژیم داخل رژیم می باشد یا بیرون رژیم؟





چرا انقالب سیاسی ضد استبدادی 22 بهمن 57 شکست خورد؟

چرا جنبش اجتماعی 15 خرداد 42 شکست خورد؟

چرا نهضت مقاومت ملی دکتر محمد مصدق شکست خورد؟

چرا انقالب مشروطیت شکست خورد؟

چرا نهضت جنگل و خیابانی و کلنل پسیان شکست خورد؟

چرائی شکست انقالب

بیست و دوم بهمن 57

نشر مستضعفین - ویژه نامه 9
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1 - ضرورت تبین مبارزات گذشته:

»قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلُکْم ُسنٌَن فَِسیُرواْ فِی األَْرِض فَاْنُظُرواْ َکْیَف َکاَن َعاقِبَةُ اْلُمَکذهَّبِیَن- َهَذا 
تَْحَزنُوا َوأَنتُُم األَْعلَْوَن آن ُکنتُم  تَِهنُوا َولَ  ْلُمتهَِّقیَن- َولَ  لِّ لِّلنهَّاِس َوُهًدی َوَمْوِعَظةٌ  بَیَاٌن 
ثْلُهُ َوتِْلَک األیهَّاُم نَُداِولَُها بَْیَن النهَّاِس  ْؤِمنِیَن- آن یَْمَسْسُکْم قَْرٌح فَقَْد َمسهَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ّمِ مُّ
َص للّاُ الهَِّذیَن  َوِلیَْعلََم للّاُ الهَِّذیَن آَمنُواْ َویَتهَِّخَذ ِمنُکْم ُشَهَداء َوللّاُ لَ یُِحبُّ الظهَّاِلِمیَن- َوِلیَُمّحِ
ا یَْعلَِم للّاُ الهَِّذیَن َجاَهُدواْ ِمنُکْم  آَمنُواْ َویَْمَحَق اْلَکافِِریَن- أَْم َحِسْبتُْم آن تَْدُخلُواْ اْلَجنهَّةَ َولَمهَّ
راسیر تاریخ پس رفتهاند گذشتگانشما راههائی ازشما پیش - ابِِریَن الصهَّ َویَْعلََم 
کنیدتابینیدکهسرانجامنهائیتکذیبکنندگاناینراهبهکجارسیدهاست-اینتبین
تاریخیازراهگذشتگانچراغراههدایتیاستبرایتودههاوخودهمینتبیناز
راهرفتهگذشتگانبرایمتقینوپیشگامانراهنمایعملجهترفتندرشرایطحال
میباشد-اگردرتبینراهگذشتگانبهشکستهایمتوالیبرخوردکردیددررفتن
حالخویشسستومایوسنشویدچراکهسرنوشتنهائیاینراهوسمتگیریاین
مسیردرجهتبرتریوپیروزیشمااستالبتهاگربهراهتانایمانداشتهباشید-
اگردراینمسیرپرفرازونشیبشماشکستخوردیدبدانیدکهبهموازاتشکست
شماضربهائیهمبردشمناناینراهواردشدهاست-علتاینکهتاریخرادرمیان
مردمبهحرکتانداختیمآنبودتاتوسطآندریابیدکهدرمیانشماکدامیکمومنین
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بهاینراهاستوگروهبرتردرآیندهاینتاریخکداممیباشد-زیراخداوندتوسط
اینراهاستکهبندگانمومنبهاینراهراپاکمیکندوکافرانبهاینراهرانابود
میسازد-چنینفکرنکنیدکهخداوندبدونجهادومقاومتپیگیرتاریخیشمابرایتان
بهشتمیسازد-اینشمائیدکهبایدبرپایهجهادومقاومتبرایخودبهشتبسازید«

)سورهآلعمران-آیات137تا1421(.

برایماآیاتفوق)کهبعدازجنگاحددرمرحلهمدنیازحرکتمحمدنازلشده
است(زمانیقابلتاملاستکه؛

اوال-وزنجایگاهجنگاحددراستراتژیآزادیبخشدهسالهمدنیمحمدبهروشنی
تفسیرگردد)اینمرحلهبعدازدورانسیزدهسالهاستراتژیآگاهیبخشمکیآغاز

گردید(.

درثانی-جایگاهتاریخیشکستمسلماناندرجنگاحدموردتوجهقرارگیرد
چراکهشکستمسلماناندرجنگاحدکهتاسرحدنابودیکلاسالمپیشمیرفت
واگرعلینمیبودحتماپیامبرهمدراینجنگکشتهمیشد)باکشتهشدنپیامبر

ماضی مونث خلی به معنای گذشت می باشد. سنن- جمع  1. ترجمه بعضی از مفاهیم فوق؛ خلت- 
سنت به معنای راه گذشته )سنت هائی که در عمق تاریخ و جامعه انسانی جاری است و در منود و سطح 

و ظاهر به صورت شکست و ذلت اجتماعی هویدا می شود، این سنت های تاریخی حال را به گذشته پیوند 

می دهند و راهنمای عمل برای رفنت در زمان حال می باشند که رسالت پیشگام و حزب پیشگام است تا این 

سنت ها را کشف کند و حرکت حال خود را با آن تطبیق دهد(.

نظر- تامل و تبین برای شناخت واقعیت. عاقبه- از عقب به معنای سرنوشت نهائی. وهن- سستی و یاس 

در حرکت. حزن- وازدگی از فوت مطلوب. مس- نصیب. قرح- ضربه.

و  در سطح عمومی  قرآن است چه  از اصول  آزمایش اصلی  بر  نداول مبتنی  فعل جمع متکلم-  نداول- 

بشری و چه در آزمایش مومنان و پایه گرفنت و خالص شدن ایمان توحیدی، این واژه در بسیاری از سوره ها و 

آیات قرآن با تعبیرات و کلمات مختلف بالء و ابتالء و فتنه و امتحان و... آمده و به عنوان »اصل شناخت« 

تبین شده است.

اتخاذ- از اخذ محصولی را با کوشش بدست آوردند. شهداء- جمع شاهد- منونه- رفنت. یمحص- فعل 

مضارع از مصدر متحیص به معنای تصفیه و تخلیص و تطهیر از آلودگی. محق- نابودی. ام- حرف عطف 

از حسبان به معنی اندیشه  حسبتم-  که بعد از همزه استفهام برای مقایسه بین دو مطلب می آید. 

مخالف با واقع می باشد.
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درسالسومهجرتونبودعلیدراینواقعهقطعااسالمباشکستتاریخیروبرو
میگردید!(چنانکهقرآناینموضوعراگوشزدمیکندوخطریکهدرجنگاحد
ٌد إِلهَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت  اسالمرادربرمیگرفتبااینعبارتتبینمینماید؛»َوَما ُمَحمهَّ
از محمدجزفرستادهائی  - أَْعقَابُِکْم  َعلَی  انقَلَْبتُْم  قُتَِل  أَْو  اَت  مهَّ أَفَِإن  ُسُل  الرُّ قَْبِلِه  ِمن 
طرفخدانمیباشدچنانکهقبلازاونیزاینگونهفرستادههائیبودهاند-آیااگرمحمد

بمیردیاکشتهشودشمابهگذشتهبرمیگردید؟«)آلعمران-آیه144(.

باتبینشکستجنگاحد،آنرادرقامتاصلراهنمایعملمشاهدهکنیم؛ اگر
مسلماناندراستفادهازاینتجربهبهپیروزیهایبزرگیدستیافتندکه»فتحمکهو
نابودیکفاروتثبیتتاریخیاستراتژیآزادیبخشمدنیمحمد«ازنتایجآناست.در
اینآیاتقرآنباشکستمسلماناندرجنگاحد؛اوال-ازآنبهصورتیکشکست
نظامینامنمیبرد.درثانی-اینشکستراناشیازیکشکستقومیوقبیلهائی
بهعنوان احد ازشکستجنگ قرآن بلکه نمیکند، تلقی مذهبیومکتبی وحتی
یک»موضوعتاریخیکهدارایقانونمندیمشخصتاریخیاست«ناممیبردو
تالشمیکندتادرکانتکستبینعلمیوتاریخیازاینشکستبهکشفقانونبندی
آنبرایآیندهحرکتآزادیبخشمسلمانانبپردازدوباایجادراهوهدایتگریدر
رفتنبهآنانیاریرساند؛وایناصلهمانضرورتیاستکهامروزمادرتبین
شکستهایگذشتهتاریخمبارزاتمردمکشورمانطیصدسالهگذشتهبهآننیاز
داریم!اگرمابهنتایجظاهریمبارزهدرصدسالگذشتهنگاهکنیمجزشکستهای
پیدرپیچیزدیگرینظرمارابهخودجلبنمیکند،مثل؛شکستمشروطیت،
شکستجنگل،شکستنهضتمقاومتملی،شکستجنبشاجتماعی15خرداد42،
شکستانقالب22بهمن57و...واگرمابهاینرویدادهابهصورتغیرتاریخی
وغیرعلمیو...نظرداشتهباشیم،نتیجهآنبرایمردمماجزیاسوتنبهقضا
وقدردادنحاصلینخواهدکرد.ولیاگربخواهیمکهشکستهایمتوالیگذشتهدر
یکصدسالمبارزهتودههاباعثیاسووازدگیماازمبارزهنگرددوبالعکس
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رهتوشهماجهترفتنبهآیندهماگردد،بایدبهتاسیازآیاتقرآندرباالبکوشیم
تادربرخوردعلمیوتاریخیباشکستهایگذشتهامکانآنراپیداکنیمتاچنان
کهمحمدازشکستاحدتجربهکرد،قانونمندیپیروزیراکشفکنیمودرچنین
صورتیاستکهشکستهایفوقنهتنهابرایمایاسآورنخواهدبودبلکهآنچنان

کهآیاتفوقبهصراحتمیگویدحرکتآفرینهمخواهدبود.

2 - انقالب گر و اصالح گر جامعه کیست؟

کیستکهدرتاریخوجامعهمابایدانقالبکند؟شایددرکلتاریخمبارزاتخلقها
تاکنونسوالیبهاینبزرگیمطرحنشدهاستچراکههرفردیاگروهاجتماعی
بهموازاتپاسخیکهبهاینسوالمیدهنداستراتژیوبرنامهرفتنخودراترسیم
میکند!دررابطهبااینسوالممکناستپاسخهایمختلفیدادهشودکهدراینجابه

طرحچندنمونهازآنهامیپردازیم:

الف - خدا انقالب و اصالح می کند:

نظریهاولنظریهقومموسیبودکهمعتقدبودند؛خداانقالبواصالحمیکندو
انسانوجامعههیچدخالتیدرتعیینسرنوشتخودندارندلذادراینرابطهبهموسی
امرمیکردندکه؛»فَاْذَهْب أَنَت َوَربَُّک فَقَاتِال إِنهَّا َهاُهنَا قَاِعُدوَن-پسایموسیتوبا
خداوندتبرومبارزهکنچراکهمابازنشستههایازمبارزههستیم«)سورهالمائده-آیه

.) 24

و تاریخی درحرکتهای قدرمیباشد و وقضا نظریهجبر همان که نظریه این
اجتماعیبرایتودههانقشورسالتیقائلنیستمبنایتئوریکایننظریهبردو

اصلاستوارمیباشد؛یکیبیاختیاریانسان.دومجبریبودنوجود.
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ب - توده ها انقالب و اصالح می کند:

بنیانگذارتئوریکنظریهدوممحمدمیباشد»لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَیِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمعَُهُم 
اْلِکتَاَب َواْلِمیَزاَن ِلیَقُوَم النهَّاُس بِاْلِقْسِط-همانافرستادیمپیامبرانخودراباکتابو
میزانوبینهتاتودههارابهقیامجهتبرپائیقسطوادارکنند«)سورهالحدید-آیه25 (.

رسالتدرایننظریهوتئوریازپیشگامچنینتعریفمیشود؛تاآنچنانکهمحمد
پایه بر خودآگاهیبخش رسالت یک کرد عمل مکی حرکت ساله 13 دوران در
کتابومیزانوبینهیا»آگاهیوآزادیوبرابری«داردکهموضوعاینحرکت
خودآگاهیبخشتودههامیباشدوتازمانیکهاینتودههابهحرکتدرنیایندحرکت
عدالتخواهانهیاحقطلبانهویاآزادیبخشاجتماعیصورتنخواهدگرفتوهرگز
اصالحگر و انقالب میتوانند مردم جای که نپندارند چنین پیشگامان یا پیامبران

اجتماعیباشند.

درهمینرابطهعالمهمحمداقبالالهوریدرتفسیرآیه11ازسورهالرعدمیگوید
هیچ سرنوشت خداوند - بِأَْنفُِسِهْم... َما  یُغَیُِّرواْ  َحتهَّی  قوٍم  به  َما  یُغَیُِّر  لَ  للّاَ  »إِنهَّ 
جامعهائیراتغییرنمیدهدمگراینکهآنجامعهخودسرنوشتخویشرابهدست

خودتغییردهند.«

که تقدیرش بدست خویش بنوشتخدا آن ملتی را سروری داد

که دهقانش برای دیگری کشتبه آن ملت سر و کاری ندارد

)اقبالالهوری(

عالمهاقبالمیگوید؛علتاینکهدراینآیهبهجای»یُغَیُِّر«ترم»یُغَیُِّرواْ«)متکلم(
-چه جامعه تغییر که بگوید میخواهد قرآن که است این است شده برده کار به
اصالحیوچهانقالبی-بایدبهدستخودافرادآنجامعهانجامبگیردنهبهدست
مستقیمخداوندیاپیامبراناو،بهعبارتدیگرازعالمهاقبالالهوریمعتقداست
که؛تنهاجامعهوتودههاانقالبگرواصالحگرمیباشندنهپیشگاموپیشاهنگو

پیامبران.
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ج - »پیشاهنگ« انقالب و اصالح می کند:

ایننظریهکهبهصورتتئوریکوفراگیردربعدازجنگجهانیدومبهجهانو
کشورمانیزجاریوساریگردیدهماننظریه»چریکگرائی«میباشدکهمطابق
آنمعتقدبودند؛چریکیکحزباستکهبرطبقتئوریهایدبرهدرسطحجهان
ودرکشورمامطرحگردید،دراینرابطهمسعوداحمدزادهوپرویزپویانمعتقد
بودندکهچریکباتکیهبرسالحوعملیاتخودبایدانقالبکندوماشیندولترا
بهزانودرآوردوباشکستماشیندولتوقدرتسیاسیدستبهانقالبواصالح
اجتماعیبزند.بانظریهچهگواراانقالبیوچریکبزرگآمریکایالتینوکوباو
بلیویآشناهستیدکهمیگوید؛هنگامیکهدرمطالعاتتئوریکخودبهاینجمله
مارکسرسیدمکهمیگوید-تاکنونفالسفهجهانراتفسیرکردهانداماسخنبرسر
تغییرآنمیباشد-کتابرابستموسالحرابردوشگرفتموبهتغییرجهانکهاز
دلتغییرجامعهمیگذردپرداختم!پارادایماینتئوریواندیشهدرعرصهجهانی
انقالبکوبامیباشدکهدرغیابتودههاتوسطیکدستهازچریکهابهرهبری
فیدلکاستروبهانجامرسیداماازبعدازاینانقالبکهدرسال1959بهانجام
رسیدتاکنونهیچگونهانقالبدیگریدرجهانمطابقاینکیسواینتئوریبه
پیروزینرسیدهاست،حتیشکستاینتئوریدربولیویکهتوسطخودچهگوارا
هدایتمیشدودراینرابطهخوداونیزبهشهادترسید.درکشورمادههچهلتا
نیمهدههپنجاهاینتئوریواندیشهدرشکلسنتیوعلمیآنتوانستبزرگترین
سونامیویرانگردرتئوریحرکتوجنبشکشورمابوجودآوردکهحاصلآن
به پیشگام باغصبرهبریجنبشودرغیاب که بود ایجادسونامیویرانگری
واسطهنمایندگاننظاممطلقهفقاهتیحاکموفقهحوزهصورتگرفت؛بهعبارت
دیگرغصبرهبریجنبشاجتماعیسال57توسطنظریهپردازانمطلقهفقاهتی
نخستینفونکسیونویرانگرهمینسونامیچریکگرائیبودکهدردههچهلوپنجاه
سکانموجودیتنیروهایپیشاهنگاینجامعهرابهلرزهدرآوردوتاسطحمرگ

ونابودیپیشگاموحتیحرکتشریعتیپیشرفت.
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د - »حزب یا ارتش خلقی« انقالب و اصالح می کند:

ادامه در و روسیه بزرگ انقالبی رهبر لنین توسط بار اولین برای نظریه این
اندیشهمارکسوانگلسبهعنوانیکنوعاستراتژیمطرحگردیداماتاقبلاز
بودند معتقد بود شده مدون انگلس و مارکس توسط که مارکسیسم تئوری در آن
نیز اینراستا پرولتاریایصنعتیمیباشد.در انقالبمیکندخودطبقه آنکه که؛
تمامیمبارزاتمارکسوانگلسدرجهتسازماندهیمنطقهائییافرامنطقهائی
مبارزاتخودبهخودیطبقهکارگردرکادرتشکیالتکشوریوبینالمللیکارگری
صورتگرفت؛امابزرگترینتحولیکهلنینبوجودآورد؛حزبطبقهکارگررا
جانشینطبقهکارگردراندیشهمارکسیسمکرد.ازنظرلنینحزبطبقهکارگرکه
رهبریمبارزاتطبقهکارگررادردستدارد،کارهدایتگریمبارزاتکارگری
وانجاماصالحاتوانقالباتکارگریرابهعهدهمیگیردومطابقاینتئوریبود
کهمبارزاتکارگریوپیروزیوکسبدولتسرعتپیداکرد،طرحایننظریه
باعثگردیدتاتئوریانقالبمارکسکهپیشبینیکردهبود-انقالباتپرولتری
ابتدادرآلمانوسپسدرانگلیسودرنهایتدرروسیهتحققپیدامیکند-صورت
عکسبهخودبگیرد.طبقتئوریحزب-شرایطذهنیطبقهکهازنظرلنینهمان
حزبمیباشدبرشرایطعینیانقالبکههمانطبقهپرولتاریامیباشدکهازنظر
مارکسنیرویاصلیانقالباست،اولویتپیدامیکند-درنتیجههرجاکهشرایط
ذهنیبیشتریآمادهباشدحتیاگرشرایطعینیهممانندروسیهچندانآمادهنباشد
انقالبزودتربهانجاممیرسد.لنینمفهومآگاهیراکهازنظرمارکسیکمقوله
جبریطبقاتیبودبهآگاهیحزبیکهیکمقولهاکتسابیسیاسیمیباشدتبدیلکرد
کهمطابقایناصل-انقالبکنندهکهحزبمیباشدجانشینانقالبکنندهمارکسکه
طبقهکارگرمیباشد-گردید،لنینتوانستباجایگزینکردنحزببهجایطبقهدر
مارکسیسمتئوریاکتسابیآگاهیطبقاتیرابهموضوعتئوریوآموزشتبدیلکرده
وواردنظریهحزبوانقالببکندوازآنزمانمبارزهتئوریکوایدولوژیکبه

عنوانیکپارامترتعیینکنندهوارداندیشهسیاسیوانقالبیگردید.
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دچارروی مختلف درکشورهای اجتماعی تحول گردونه با بعدا نظریه این البته
کردتئوریکگردیدوبهطورمثالدراندیشهمائوبهصورتمقوله-ارتشخلقی-
مطرحشد،پیروزیایننظریهدرکشورهایروسیهوچینوالجزایرو...باعث
گردیدکهدرقرنبیستمبهصورتیکتئوریمسلطدرجهانظاهرشود،درکشور
نیزبعدازشکستتئوریچریکگرائیدرسال1355)شهیدبیژنجزنیبه ما
صورتمقدماتیوتئوریکآنرامطرحکردهبود(نظریهارتشخلقیجایگزین
نظریهقبلیگردیدکهاستراتژیفعلیسازمانمجاهدینخلقکهبرپایهارتشخلقی
وشهرکاشرفعراقاستواربوددراینراستاقابلتبینمیباشد.چراکهمجاهدین
استراتژی همان که شهرام اپورتونیستی کودتای از پس و 55 سال از هم خلق
چریکگرائیقبلیمجاهدینخلقبودکهزمینهسازآنکودتاگردیدوباعثشداین
حرکتچریکیتاسرحدنابودیپیشرود،اماآنانتوانستندبهصورتخاموشو
خزنده»استراتژیارتشخلقیرابهجایچریکگرائیشهری«قبلیجایگزینکنند
کهدرادامهبعدازانقالب57تکوینمیلیشیادرادامهایناستراتژیمطرحشد،اما
ازآنجاکهشرایطعینیوذهنیدرجامعهمابعدازخرداد60ونیزواکنشجنون
آمیزوفاجعهآورپلیسی-نظامیرژیممطلقهفقاهتیحاکم،امکانبهکارگیریو
تحققاستراتژیارتشخلقیدرداخلایرانرابهمجاهدیننداد!وآنانگرچهدر
پیمائیهایمسلحانهمهرماهسال60برایآخرینبارکوشیدندکهاستراتژی راه
ارتشخلقیرامطرحسازندولیقتلعامونسلکشیمجاهدینبهتوسطارگانهای
نظامی-امنیتیدراینمرحله)کهحتیصدایمهندسبازرگاندرمجلسراهمدر
اعتراضبهایننسلکشیمهرماهسال60رژیمبلندکرد(کامالاینسازمانرادر
استفادهازایناستراتژیبهبنبستکشانید!لذادراینرابطهبودکهمجاهدینمجبور
شدندجهتنجاتوحفظموجودیتخوددرسال60دوبارهبهطرفاستراتژی
قبلیخودکهاستراتژیچریکشهریبودبرگردند.ایناستراتژیباضربهوارده
برموسیخیابانیدربهمن60وباالخرهضربهضابطیدراردیبهشتسال61 
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نشاندادکهایناستراتژیبرایباردومدرجامعهماکارائیندارد.مجاهدینبعد
ازضربهبهضابطیبرایحفظموجودیتخودتصمیمبهخروجازکشورگرفتند
کهمجاهدین بود ایران در استراتژیچریکگرائی پایان معنای به اینخروج که
برایباردومبابهراهانداختنترورهاسعیدرادامهآناستراتژیداشتند.بعداز
خروجمجاهدینازکشوراینسازماندوبارهضمنیکبازسازیتشکیالتیکوشید
تامطابقاستراتژیانقالبالجزایرکهبراستراتژیارتشخلقدرخارجازکشور
پناه ادامهمجاهدینراهیجز در کنند2. بازسازی را تشکیالتخود داشتند، تکیه
بردنبهعراقوصداموضدخلقیخواندنجنگایرانوعراقبرایشانباقینماند
وایناستراتژیجدیدارتشخلقیمجاهدیندرعراقبودکهحیاتاستراتژیارتش
خلقیمجاهدینرابااستمرارجنگایرانوعراقگرهزد.ازتابستانسال67که
شمارهمعکوسجنگایرانعراقوفراهمشدنشرایطبراینوشیدنجامزهرفراهم
میشد،مجاهدینحیاتاستراتژیوتشکیالتیخودرابرایحفظارتشخلقیدرگرو
ورودحرکتنظامینارسوسزارینبهداخلکشوردیدندکهاینسزارینتحمیلی
باقتلعاممجاهدیندرعملیاتمرصادوزیرنظرصیادشیرازیونیزقتلعام
زندانیانسیاسیدرتابستان67بهفتوایرهبریوبهتالفیازآنعملیات،بهوقوع
پیوستومجاهدینرابهبنبستمطلقرسانیدوبهنظرباحملهآمریکابهعراق
وبمبارانمقرنیروهایارتشمجاهدینوخلعسالحکاملآخرینتیرخالصبه
آنانزدهشد،امامجاهدینبعدازحملهآمریکاونابودیاستراتژیارتشخلقیبهجای
اینکهدستبهبازسازیاستراتژیخودبزنند،کوشیدندتادرسنگرکسبحمایت
غربودرراسآنهاآمریکاباحفظشهراشرفبهعنواننماداستراتژیارتش
خلقیتاحدمرگاستراتژیارتشخلقیراادامهدهندکهباعثگردیدتادربرابر

2. و شریعتی هم در سال های اولیه حضور در فرانسه سعی می کرد با همکاری مصطفی چمران و گروه 
امل در لبنان و موسی صدر همین استراتژی ارتش خلقی در خارج از کشور را جهت استراتژی آزادی بخش 

خود در ایران دنبال کند که البته در سال های آخر اقامت در فرانسه تغییر عقیده داد و استراتژی خود را از 

»آزادی بخش ارتش خلقی در خارج از کشور به استراتژی خودآگاهی بخش در داخل کشور« تغییر داد.
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اینسونامیاسترتژیسازمانگرایانهحزبیآناندرحرکتآیندهآسیبپذیرگردد.

چراکهمجاهدینبازگشتوتجدیدنظردراستراتژیخلقیرابهمعناینفیکامل
استراتژی به بازگشت آماده هرگز لذا میدانند! خود ایدولوژیک و استراتژیک
تحزبگراوسازمانگرایانهمردمینمیباشندواینانتخابازنظرآنهابهمعنای
پایانحیاتسیاسیوتشکیالتیآنهامیباشدمادرسال60مشاهدهکردیمآنزمانی
کهسونامیچریکگرائییاارتشخلقیدرجامعهمابهراهافتادهمهچیزراباخود
بردوتمامجریانهایسازمانگرایانهحزبیرادچاربحرانورکودوانشعابکرد.
مااینبحرانراحتیسال60دررابطهباجریانسلفنشرمستضعفینبهخوبی
مشاهدهکردیمودیدیمکهبهموازاتغلبهاستراتژیچریکگرائیوارتشخلقی
بهتوسطسازمانمجاهدین،تمامیجریانهایسازمانگرایانهحزبیدچاربحرانو
رکودوانشعابشدندوبعضاجریانهائیدرآنسالهاازاینسونامیخودرانجات
دادندکهدرمقابلشرایطآنروزیاازمواضعواعمالرژیممطلقهفقاهتیدفاع

کردندویادرمقابلآنسکوتکردند.

بعضینیروهاوجریاناتنیزریشهانشعابهاورکودوبحراندرسازماننشر
مستضعفیندرسال60رابهریشهایدولوژیویادرتشکیالتآنجستجومیکنند

کهازنظرمادالیلدیگرداردکهدرزیربهآناشارهمیکنیم:

اوال:بحرانتشکیالتیسال60درجریانهایتحزبگراوسازمانگرایانهتودهائی
ازجملهدرسلفنشرمستضعفینیکبحرانفراگیروعامبودوهیچجریانمترقی

نبودکهدامنخودرابتواندازآنبحراننجاتدهد.

درثانی:اینبحرانیکبحرانبیرونیبودکهازطریقاستراتژیچریکگرائی
مجاهدینخلقوجریاناتمشابهبهتمامیجریانهایمترقیتحمیلگردید.

درثالث:اینبحرانمیتوانددرآیندهتبدیلبهسونامیچریکگرائییاارتشخلقی
مجاهدینخلقشودوظهورمجددداشتهباشد.
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به یابندکه تنهاآنجریانهائیمیتوانندنجات آید بهحرکتدر اینسونامی اگر
عملی اقدام استراتژی نجات راه اما شوند؛ فروخته حاکم مطلقه رژیم جناحهای
سازمانگرایانه3برایاستقراراندیشهتحزبگرایانهوسازمانگرایانهشریعتی؛تنها
لیبرالیستی اندیشه با درلواییکمبارزهتئوریکوبهموازاتمرزبندیروشن
سروشوبازرگانوبهموازاتآنمرزبندیعینیوذهنیبااندیشهمطلقهفقاهتی
حاکموجریانهایوجناحهایفرصتطلبوقدرتطلبحاشیهائیایننظام)از
محمدخاتمیتا...(ومبارزهتئوریکفراگیر-بانظریهچریکگرائیوارتشخلقی
درجهانبهصورتاعموباتئوریچریکگرائیوارتشخلقیمجاهدینخلقبه
طوراخص-میتوانیمآنرادرجهتشناسائیعوارضایناندیشهدرجامعهشکست
تئوریکبدهیم!همانمبارزهائیکهدرجامعهماتاکنونبهجزنشرمستضعفینهیچ
داخل لیبرالیستیدر نگرفتهاستدرصورتیکههمهجریانهای ازسر جریانی
تصورمیکنندکهدرسونامیچریکگرائیمجاهدینمیتوانندبهجزپناهبردنبه

حاکمیتمطلقهفقاهتیراهیبرایحیاتخودپیداکنند!

3- چرا تمامی جنبش های اجتماعی و طبقاتی و سیاسی و دموکراتیک و 
نهضت های استقالل طلبانه ملی و منطقه ائی و انقالبات سیاسی و فرهنگی 

در یک صد ساله گذشته ایران با شکست روبرو گردیده است؟

آیاتازمانیکهمابرایاینسوالبزرگپاسخعلمیپیدانکنیمشکستآیندهتمامی
جنبشهاونهضتهاوانقالباتدراینمرزبومامریحتمیخواهدبود؟

آیاوقتآننیستکهتمامینظریهپردازانوتئوریسینهایواندیشمنداناینمرز
بوممهمترینوفوریترینمسئولیتخودرادراینزمانحولپاسخبهاینسوال

سترگبگذارند؟

به  آنها  استفراق  کردن  وارد  و  بازرگان  و  سروش  لیبرال گرایانه  اندیشه های  به  بردن  پناه  نه   .3
اندیشه شریعتی و یا سر بر آستانه اندیشه اپورتونیستی محمد خامتی سائیدن.
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اگرواقعاًتمامیجنبشهاونهضتهاوانقالباتو...دریکصدسالهاینمرزوبوم
باشکستمواجهشدهاستپسضعفریشهائیدرحرکتتاریخیاینمردموجود
داردکهبااینهزینهائیکهدراینمدتمردمماپرداختکردهاند4بهقولمائو؛
انقالببورژوادموکراتیکایرانبعدازانقالبکبیرفرانسهکهدرسال1907اتفاق

افتادسرلوحهتمامیانقالباتبورژوادموکراتیکجهانبودهاست.

چراانقالببورژوادموکراتیکمشروطیتماحتینتوانستحقرایدادنبهزنان
ماراکهبیشازنیمیازجمعیتماراتشکیلمیدادند،تامینکند؟

چرازنایرانیدرقانوناساسیاینانقالبیکشهرونددرجهدوممیباشدکهنه
حقانتخابشدنداردونهحقانتخابکردن؟

چراسرنوشتانقالببورژوادموکراتیکمشروطیتدرسفارتخانههایروسو
انگلیسمشخصمیشد؟

چرامحمدحسیننائینی)صاحبکتاب»تنبیهامهوتنزیهالمله«(کهمیکوشدتوسط
نظریهخود،انقالببورژوادموکراتیکمشروطیتماراتوجیهفقهیبکند،دستور

بهدجلهانداختنکتابخودمیدهد؟

چرابهجایبارورکردنتئوریانقالبمشروطیت،بهآنپاسخفقهیدادند؟)این
نظریهامروزتوسطافرادیمانندمحسنکدیوردررابطهبارژیممطلقهفقاهتیدنبال

میشود(

چراوالیتفقیهسیاسیگردید؟)تئوریحسینعلیمنتظریکهبزرگتریندستاورد
تئوریکانقالب22بهمن57بودوبعداتوسطحسنحبیبیتئوریفقهیشد(

چراشعارحوزههایفقاهتیما)کهازکامشیخفضلهللانوریدرمیآمد(درعرصه
انقالبمشروطیتاینبودکه؛منحوسترینکلمات،کلمهآزادیاست؟

در مبارزه  پرداختی متامی ملت ها  بهای  از  این مردم  پرداختی  بهای  اگر بگوئیم  به طوری که   .4
بیشتر است، حتی از دیگر ملل - مثل ویتنام و...- سخنی به گزاف نگفته ایم.
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آنبورژوازیکهبتوانددرعرصهعینیوذهنیبهصورتیکطبقهانقالبییا
مترقیانقالبمشروطیتراحمایتعینیوذهنیکند،کجابودند؟

چراقدرتدرمجلساولدستآخوندهاوزمیندارهابود؟

چراانقالبفرهنگییارنسانسفکریکهاززمانقائممقامفراهانیوامیرکبیرو...
ازسرگرفتهشددرعرصهانقالبمشروطیتبهشکستگرفتارآمد؟

داراننهضتسوسیالیستی داردستهاشکهمدعیطرف و چراحیدرعمواوغلی
مشروطیتبودندبهتروروحرکتچریکیرویآوردند؟

چراحرکتتحزبگرائیوسازمانگرایانهبورژوازیدرانقالبمشروطیتنتوانست
درجامعهمااعتالبیابد؟

چرابورژوازیتولیدیوملیوصنعتیایرانپیشازانقالبمشروطیتبهتوسط
بورژوازیکالسیکبازارودربارشاهنابودشد؟

ما مشروطیت دمکراتیک بورژوا- انقالب هدایتگر باید نجف فقهائی حوزه چرا
باشد؟

چرادرانقالبمشروطیتدومبازهمبهجایرهبریبورژوازیتولیدیاینسردار
اسعدبختیاریاستکهباایلوطایفهاشبایدپرچمانقالبرابلندبکند؟

چراجریاننجاتبخشمشروطیتکوچکخانوخیابانیوکلنلپسیانو...در
ورطهمنطقهگرائینابودشد؟

چراپرچمکشورگرائیکهمیبایستبادستکوچکخانوخیابانیو...بلندباشد
بادسترضاخاناینمزدورودستنشاندهانگلیسبلندشد؟

چرادرجریانکودتاینهضتمقاومتملیمصدقحوزههایفقهیمابیشازدربار
وامپریالیسمآمریکاوانگلیسدرانتظارسرنگونیاوبودندوکودتایعلیهمصدق

راامدادهایغیبیخداوندوامامزمانمیدانستند؟
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طول در علمی سوسیالیسم نهضت )مدعی توده حزب که فحشهائی میزان چرا
سالهای30تا32(بهمصدقمیدادصدباربیشازمجموعفحشهائیبودکهبه

امپریالیسموفاشیسمدادهبود؟

چرانیکسونپسازکودتای28مردادباورودبهایراننخستینپیامسپاسگزاری
خودراتقدیمآیتهللاکاشانیکرد؟

چراازانقالبمشروطیتمارضاخانبیسوادقلدرزائیدهشدوازنهضتمقاومت
ملیمصدقشعبانبیمخوطیبورمضانیخیوزاهدیواشرفو...؟

چراجنبش15خرداد42باشعارزنستیزانهحوزهفقاهتیآغازگردیدوبارهبری
واعدامطیبوحاجاسماعیلرضائیوحاجیمهدیعراقیپایانیافت؟

چراگلولهفدائیاناسالمسینهدکترحسینفاطمیراشکافت؟

که همین گذشته سال صد یک طول در ما اجتماعی جنبشهای رهبری تا چرا
میخواستهاندازحوزههایفقهیجداشوندوبهدستروشنفکرانملیویامذهبی
ویاتحصیلکرده-ازقبلازمشروطیتگرفتهتادورانمصدقوازآنتاارشاد
شریعتیو...-بیافتدقبلازنابودیاینجریانهابهتوسطرژیمبهوسیلهحوزههای

فقهینابودمیگردیدهاست؟

چرارژیممطلقهفقاهتیپساز60سالهنوزازناممصدقبهوحشتمیافتد؟

چرارژیممطلقهفقاهتیوحوزههایفقهیماهنوزازنامشریعتیبرخودمیلرزند؟

چراشعارمیرزاحسنشیرازیسرسلسلهجنبانقدرتسیاسیروحانیتعبارتبود
از؛»اذا رایتم الملوک علی ابواب فقها فقول نعم الفقها و نعم الملوک و اذا رایتم 

فقها علی ابواب الملوک فقولولست الفقها و لست الملوک«؟

چراروحانیتدر16شهریور57بااعالمیحیینوریخودراازجنبشاجتماعی
57کنارکشیدوباسرکوبقهرآمیزمیدانژالهدر16شهریور57کهباورود
طبقهکارگرایراندرمبارزهبهرهبری-کارگرانصنعتنفت-همراهبود،طبقه
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کاردرایرانتوانستخالءروحانیتراپرکندوباظهورطبقهکارگر،کاراستبداد
باانقالبایرانیکپارچهشد؟

چرادراینزمانعزتسحابیبزرگترینعیبدیدگاهشریعتیرا-جایگزینکردن
روشنفکربهجایروحانیت-میداند؟

چرادرعرضسهروزدرجریانانقالب57دوبارهعکسروحانیت-غائبدر
انقالب-درماهرفتوتودههایماهلهلهکناندرپشتبامهابهتماشایروحانیتاما

اینباردرماهنشستند؟

چرادرمیانتمامیاسنادبهجایماندهازساواکشاهفقطاسنادوابستگیشریعتی
بهساواکدرآمدوازتمامیاسنادبهجایماندهازسفارتآمریکااسنادمربوطبه

جاسوسبودنبنیصدرو...درآمد؟

آیاانقالبفرهنگیدربهار59جزبرایبیرونراندنروشنفکرانازصحنهوقتل
عامآنانوشستشویذهنیدانشجویانجهتپذیرشهژمونیفقهیحاصلدیگری

داشت؟

جمهوری یعنی خود وابسته حزب حتی 65 سال در فقاهتی مطلقه رهبری چرا
اسالمیوسازمانمجاهدینانقالباسالمیراکههردودستساختخوداوبودند

رامنحلکرد؟

چرارهبریجمهوریاسالمی)پسازمنحلکردنحتیحزبهایدستسازخود
درسال65(ازتشکیالتحوزهدرکادردوگروهروحانیتوروحانیونشروعبه

حزبسازیدرروحانیتبهشکلفقهیکرد؟

چرارژیممطلقهفقاهتیبااینقدرتسرکوبونیرویپلیسیهنوزپسازسیسال
حکومتازتعریفزندانیسیاسیطفرهمیرودوبرایزندانیسیاسیحداقلحقوق

را)درحدحیوانات(قائلمیشود؟

چراهنوزپسازسیسالازحکومتمطلقهفقاهتیازبهرسمیتشناختنحداقل
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مجوزتشکیالتی-نهسیاسی-بلکهصنفیبرایدانشجویانوکارگرانو...برخود
میلرزدوکوچکترینحرکتتشکیالتیحتیدرحدصنفیآنراباتمامقواوسر

نیزهنابودمیکند؟

چرارژیممطلقهفقاهتیتااحساسمیکندکهجریانهایروشنفکریوکارگریو...
درفکرتشکیالتوسازماندهیهستنددستبهنسلکشیسال67میزندوحتیمانند

تابستانسال60جنینهایآنهارادررحممادرشاننابودمیکند؟

چراقیامعاشورایسال88کهتحترهبریروشنفکرانجامعهبود)نهروحانیت
تصفیهشده(سکانرژیممطلقهفقاهتیراتااینحدبهلرزهدرآورد؟

درکهریزکچهکسانیشکنجهمیشدندوچهکسانیقتلعامشدند؟

اعترافگیریهایسال88درچهراستائیصورتگرفت؟

چراتمامینهادهایفرهنگیوسیاسیومذهبیواجتماعیوکارگریودانشجوئی
واقتصادیو...دولتیشدهاند؟

چرارژیممطلقهفقاهتیبیشازهرچیزازسنتوتحّجرو...دفاعمیکند؟

چرارژیممطلقهفقاهتیشعارنفیعلومانسانیدانشگاههاراسرمیدهد؟و...

ماتازمانیکهبرایاینچراهاپاسخقانعکنندهائیپیدانکنیم،عللشکستانقالبات
ونهضتهاو...درطولیکصدسالگذشتهایرانبیپاسخمیماندولیآنچهکه
مامیتوانیمبهعنوانیکپاسخقانعکنندهبرتمامیسوالهایفوقمطرحکنیمآن
که؛تمامیایندسیسههاوتوطئههابرایآناستکهپیشگامانونیروهایمردمیو
تشکیالتاجتماعیوسیاسیآنانبهعنوانآلترناتیوحوزههانتواندرهبریاینمردم
رابدستگیرندوهرحرکتیوجریانیوحزبیکهازپائینجامعهبخواهدبهسمت
باالجوششکندباتمامیقدرتازطرفرژیممطلقهفقاهتیسرکوبمیگرددوتا
زمانیکهجریانهایآلترناتیواجتماعیدرکادرتشکیالتحزبیدرجهتهدایت
حرکتاجتماعیمردمودرموضعآلترناتیوحوزههایفقهینتوانندواردعملبشوند،
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هرحرکتسیاسیدراینجامعهمحتومبهشکستخواهدبود!دیگرروحانیتحوزه
درهیچفرموشکلیقدرترهبریجنبشاینمردمراندارد،وقتآنرسیدهاست
کهتودههایمااقدامبهاینمرزبندیکنندوایننکتهرابهخوبیبدانندکهاگرصد
انقالبدیگردرایرانصورتبگیردتازمانیکهروحانیتدرهرشکلوصورتی
رهبریحرکتاورادردستبگیرد،جنبشاومحتومبهشکستخواهدبود.البتهدر
اینجامقصودماازروحانیتلباسنیستبلکهاندیشهوفرهنگوتیپلوژیاست،
لذاتازمانیکهجنبشهایمردمیتحترهبریتشکیالتمردمیومنهایاندیشه

حوزهبهحرکتدرنیایدامکانهیچگونهامیدیبهپیروزیآنهانمیباشد.
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الف – انقالب مشروطیت در مقایسه با انقالب کبیر فرانسه:

بیشکانقالبضداستبدادی57مردمایرانبرعلیهنظامتوتالیترپهلوی،یکیاز
فرآیندهایفراموشنشدنیمبارزاتمردمایراندرطول120سالگذشتهمیباشد.
از120سالپیشکهمردمایران-براثرنهضتفرهنگیکهتوسطروشنفکران
متاثرازانقالبکبیرفرانسه-رفتهرفتهباانقالبکبیرفرانسهآشناشدند،اینآشنائی
ذهنیمردمایرانباعثشکلگیریمطالباتسیاسی،اقتصادیواجتماعیبرایاولین
باردرتاریخهزارانسالهایراندرآنهاشد.البتهتاقبلازاینزمانهرچنددر
میانبخشیازملتایرانبهصورتپراکندهجریانهایاعتراضی،کاریزماتیک،
قومی،قبیلهائیوانفرادیباانگیزههایمذهبیوقومیوگاهاملیحتیدرشکل
مسلحانهآنوجودداشتهاست،اماتحولیکهنهضتروشنفکریایراندرنیمهدوم

قرننوزدهممیالدیدرعرصهجنبشایرانبوجودآوردعبارتبودازاینکه:

اوال:برایاولینبارجنبشاجتماعیمردمایرانبهصورتفراگیرتکوینپیداکرد،

ثانیا:خواستهومطالباتاینجنبشاجتماعیبرایاولینبارصورتسیاسیبهخود
گرفت،
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ولی میشد مطرح مذهبی شعارهای کانتکس در خواسته این چندطرح هر ثالثا:
مضموناینشعارهاوخواستهومطالباتمردمصورتفرادینیداشتکهتقریبا
میتوانگفتکهصددرصداینخواستههاومطالباتمتاثرازانقالبکبیرفرانسه

بود.

نخستین نوزدهم قرن دوم نیمه در ایران اجتماعی جنبش تکوین و شکلگیری با
باانقالبکبیرفرانسه،پروسهتکوینبن مشخصهاینجنبشاجتماعیدرمقایسه
مایهفرهنگیاینجنبشبود.آنچنانکهمعلمکبیرمانشریعتیمیگوید»تفاوتتکوین
بنمایهفرهنگینهضتمشروطیتباانقالبکبیرفرانسهدرایناستکهانقالب
کبیرفرانسهباصدسالکارفکریوفرهنگیدرجهتتکوینزیرساختفکری
فرهنگیشکلگرفت،درصورتیکهزیرساختفرهنگیانقالبمشروطیتچندتا
فتوایفقهیبود.«بههمیندلیلازنظرشریعتیانقالبکبیرفرانسههرچهزمان
میگذردریشهدارترمیشود،درصورتیکهانقالبمشروطیتباطوفانیآمدوبا

بادیازبینرفت.

حالهربرداشتیکهماازاینکالمشریعتیداشتهباشیم،فکرمیکنیمدریکاصل
باهممشترکباشیموآناینکهنهضتفکریوفرهنگیروشنفکرانایراندرنیمه
دومقرننوزدهمنتوانستهمانفرآیندیکهنهضتفرهنگیوفکریپیشقراوالن

انقالبکبیرفرانسهداشتندطیکندزیرا:

1-نهضتپیشقراوالنانقالبکبیرفرانسه-کهنهضتخودراازنیمهدومقرن
اقتصادی و علمی فلسفی، مذهبی، شاخه چهار در - کردند آغاز میالدی شانزده
نهضتخودراآغازکردندودربسترشروعجنبشاجتماعیمردمفرانسهبودکه

اینچهارشاخهنهضتپیشقراوالنانقالبکبیرفرانسهبههمرسیدند.

2-ازآنجائیکهمخاطبینچهارشاخهنهضتپیشقراوالنانقالبکبیرفرانسهمختلف
مختلف گروههای تمامی تقریبا تا گردید باعث مخاطبین در اختالف این بودند،
اجتماعیهرمجامعهفرانسهوحتیاروپاازراسهرمگرفتهتابدنهوقاعدههرم
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دچارتحولعینیوذهنیگردد،بهطوریکهدرنهضتمذهبیپیشقراوالنانقالب
کبیرفرانسهکهبهوسیلهپروتستانیسممذهبیتحتهژمونیلوتروکالونبهانجام
رسید،آنچنانکهماکسوبرمیگوید»مهمترینفونکسیوننهضتمذهبیپروتستانیسم
پیشقراوالنانقالبکبیرفرانسهتحولدرقاعدههرماجتماعیمردماروپاوفرانسه
بود.«بهعبارتدیگرنهضتپروتستانیسممذهبیاروپاتحترهبریکالونولوتر
بزرگترینکاریکهکرداینبودکهبازمینیکردنمذهباسکوالستیککاتولیک
مسیحیتنگاهتودههایمسیحییاروپاراازآسمانبهطرفزمینبازگردانیدوهمین
تغییررویکردتودههابودکهبسترسازسونامیتحولسیاسی،اقتصادی،اجتماعی
وفرهنگیمردماروپاودرراسآنهامردمفرانسهشدودرنهضتفلسفیکهاز
اواخرقرن16واوایلقرن17توسطفرانسیسبیکنانگلیسیدراروپاآغازشد،با
عصیانبرشکلاولقیاسارسطوئیتوسطمتداستقرائیدربارهادراکاتحسیبه
عنوانمنبععلمومعرفتتاکیدکردوباتکیهبرروشاستقراءبهعنوانتنهاشکل
استداللقابلاعتمادازطریقمشاهدهوتجربهانقالبینودرمتدولِوژیاروپائیانکه

بیشازدوهزارسالتحتتاثیرمتدقیاسیارسطوبودندبوجودآورد.

فرانسیسبیکنراهتحصیلدرستعلمرابهاروپائیانیاددادواعالمکردکهامکان
آنچنانکهارسطو تنهاازطریقمشاهدهوتجربهممکنمیباشدنه علمبرایبشر
میگفتازطریقصغراوکبریذهنیوقیاسی.روشبیکنعبارتبودازمشاهده
وتجربهدرامورطبیعتکهبدینوسیلهموادخاماولیهذهنانسانتکوینپیدامیکند
به قیاس نه استقراء توسط میگفت ارسطو که آنچه برعکس انسان ذهن سپس و
چکشکاریبررویاینموادخامبهصورتفعالمیپردازد.فرانسیسبیکنبااین
انقالبدرمتدولوژیمردماروپا،باعثشدتادایرهعلمومعرفتراازحوزهکلیسا

نجاتدهدوصورتیمستقلبخشد.

پسازبیکناستمرارنهضتفلسفیپیشقراوالنانقالبکبیرفرانسهدرنیمهاولقرن
هفدهمبهرنهدکارتفرانسویرسید.رنهدکارتپسازاینکهجمیعمحسوساتو
معقوالتومنقوالتذهنخودراموردشکوتردیدقراردادوشکراراهوصول
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دانست،آنچنانکهخوداومیگویدپسازاینکهدرهمهآنچهکهدرذهنداشتمشک
کردمومتوجهشدمکهدرهرچهکهشککنمدراینفقرهنمیتوانمشککنمکه
اینمنهستمکهشکمیکنم،چوندارمشکمیکنمپسمنفکردارمومیاندیشم،

بنابراین،بهنخستیناصلمتقنرسیدمکه»میاندیشم،پسهستم.«

این اصل دکارت باعث ایجاد یک پارادایم جدید در اروپا شد چراکه تا قبل از دکارت 
با حاکمیت اندیشه ارسطو بر عقل اروپائیان به علت اینکه ارسطو به ذهن آینه ائی 
منفعل و عملکرد قیاسی برای ذهن قائل بود و کار ذهن را تنها انعکاس واقعیت 
برونی تعریف می کرد و معتقد به اصل »من هستم، پس من می اندیشم«، به جای 

اصل دکارتی که می گفت: »من می اندیشم پس من هستم« بود.

دیسکورس در فعال بهصورت انسان معرفت و شناخت که بود اساس براین لذا
فلسفیارسطوجائینداشتومنطقصوریارسطوکهبرپایهتصوروتصدیق
ذهنیبهروشقیاسیاستواربودتنهادریکرابطهانفعالیذهنآینهائیتبیینشده
بود،اماباطرحایناصلرنهدکارتفرانسویدرنیمهاولقرنهفدهمیکانقالب
اپیستمولوژیدراروپاشکلگرفت،چراکهدکارتتوسطایناصل،ذهنانسانرا
اززندانمنطقصوریارسطونجاتدادواعالمکردکهبرعکسآنچهارسطودر
ذهنآینهائیمیگوید،ذهنانسانبهصورتمستقلمیتواندبیاندیشدومعرفتو
شناختکسبنماید.ازاینمرحلهبودکهباانقالبدکارتدراروپا،اپیستمولوژی
جانشینآنتولوژیارسطوئیشدیابهعبارتدیگرشناختشناسیانسان،جایگزین
موجودشناسیارسطوگردیدکهالبتهاینپروسهبعداتوسطهیوموکانتکاملگردید.

بنابراینبزرگترینفونکسیوننهضتفلسفیپیشقراوالنانقالبکبیرفرانسهایجاد
انقالبدرمتدولوژیبودکهبافرانسیسبیکنآغازشدوتوسطدکارتادامهپیدا
گردیدوبعداتوسطهیوموکانتکاملشدوهمیننهضتفلسفیپیشقراوالنانقالب
کبیرفرانسهبودکهبسترسازتحولدرتمامیعرصههایعینوذهناروپائیانشد
وامادرخصوصنهضتعلمیپیشقراوالنانقالبکبیرفرانسهکهازقرن16به
موازاتنهضتفلسفیومذهبیبهانجامرسیدوتوسطافرادیچونکپرنیکلهستانی
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وکپلرآلمانیوگالیلهایتالیائیبنیانگذارآننجومجدیدآغازشدوبعداتوسطافرادی
چونداروینوانشتینوماکسپالنکادامهپیداکردایننهضتعلمیبزرگترین
دستاوردیکهبرایاروپاداشتمنهایاختراعاتواکتشافاتوماشینوتکنولوژی
استقاللعقلعلمیبشردربرابرعقلدینیکلیساوعقلفلسفیشددرخصوص
نهضتاقتصادیپیشقراوالنانقالبکبیرفرانسهبایدبهپروسهتکوینسرمایهداری
درغرباشارهبکنیمکهازکشفآمریکاوراهیافتنبهآسیاوهندوستانراهبرای
تکوینسرمایهداریتجاریوسرریزشدنسرمایهتجاریبهطرفسرمایههای
تولیدیفراهمکردلذابهاینترتیببودکهرفتهرفتهسرمایهداریدرغربتکوین
غرب در بورژوازی طبقه تکوین و سرمایهداری تکوین موازات به و کرد پیدا
سرمایهداریکهبنابرخصیصهذاتیخودجهانگسترمیباشدبزرگترینمانعرشد
خوددرغربنظامفئودالیسمبهعنوانبسترعینیونظاماسکوالستیککلیسابه
عنواننمایندهذهنیآنمیدانستدراینرابطهانقالبکبیرفرانسهچیزینبودجز
شکستمناسباتزمینداریوفئودالیسمدرفرانسهوحاکمیتطبقهبورژوازیو
مناسباتسرمایهداریبهجایآنبهاینترتیببودکهانقالبکبیرفرانسهدرسال
1785توانستبهپیروزیبرسدوهمفازآنبشریتودرراسآنهاغربرادر

آستانهعصرجدیدیقراردهد.

ب - آسیب شناسی انقالب مشروطیت ایران:

نوزدهم قرن دوم نیمه در ایران در مشروطیت انقالب اولیه بسترسازی چند هر
توسطپیشقراوالنروشنفکرانجامشدامادرتکویناینبسترسازیازهمانآغاز
انحرافهائیتوسطاینپیشقراوالنانقالبمشروطیتتکوینپیداکردکهبعداهرچه
اززمانوقوعانقالبمشروطیتمیگذشتاینآسیبهابهصورتاگراندیسمانشده
ظهورپیداکردندکهبرایفهماینآسیبهامجبوریمکهبهمقایسهبیننهضتهای
نهضتهایچهارگانه با ایران در فلسفی و وعلمی اقتصادی و مذهبی چهارگانه

انقالبکبیرفرانسهبپردازیم:
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1-درخصوصنهضتمذهبیانقالبمشروطیتکهتحتهژمونیسیدجمالالدین
اسدآبادیدرنیمهدومقرن19انجامگرفتازآنجائیکهحرکتسیدجمالبرعکس
حرکتلوتروکالونکهیکاجتهادتئوریکواصولدرمذهبکلیساومسیحیت
بودسیدجمالازآغازبدونیکبرنامهوپالنتئوریکمیخواستتوسطتکیهبر
زمامدارانمرتجعسیاسیحاکمبرکشورهایمسلماندرکانتکسیکنهضتضد
استعماریاینتحولمذهبیراایجادکندکهبهعلتماهیتارتجاعیسردمداران
کشورهایمسلمانوبهعلتاینکهسیدجمالمعتقدبهحرکتازباالبهپائینبود
رهبران وحدت مثل سیاسی شعارهای بر تکیه با تنها سیدجمال اینکه علت به و
کشورهایمسلمانیاتقویتارتشهایکشورهایمسلمانمیخواستاینتحولرابه
انجامبرساندنهضتمذهبیاوبهشکستانجامیدوهرچندخوداودراواخرعمر
وشاگرداناومثلمحمدعبدهتالشکردندتحولیدراستراتژیقبلیخودایجادکنند
بازبهعلتاینکهتکیهاودراینمرحلههمبرعلموفلسفهحوزهبودوتکیهعبده
برروحانیتنتوانستسمتگیریبهسمتقاعدههرمجامعهمسلمانانجهتتحول
پیداکندلذااینآفاتباعثشدتانهضتمذهبیپیشقراوالنانقالبمشروطیتایران
بهرهبریسیدجمالشکستبخوردونتواندازدستاوردیکهنهضتپروتستانیسم
درغربداشتبهرهمندشودوصدالبتهشکستنهضتمذهبیسیدجمالبسترساز
شکستنهضتهایدیگرنیزگردیدچراکهدربستراینشکستبودکهسیدجمال
بجایاینکهدستبهیکبازسازیکلیبزندرفتهرفتهجهتحرکتخودشرااز
سردمدارانسیاسیفاسدکشورهایمسلمانقطعکردوبهسمتسردمداراندگماتیسم
روحانیترویآوردطبیعیبودکهماهیتدگماتیسماسالمفقاهتیواسالمحوزهاین
سردمدارانمانعازتحولزیرساختیفکریدرقاعدهجامعهایرانمیشدلذادراین
رابطهبودکهسیدجمالباحرکتروشنگرایانهخودتنهاتوانستافرادیمثلمیرزا
حسنشیرازیراواداربهیکحرکتهایمکانیکیسیاسیبهصورتاعتراضو
تحریمآنهمدرشکلچندتافتویبرپایهتفکرتکلیفیبکندچراکهاصالازاینافراد
ایران تقریبانهضتمذهبیسیدجمالدر دلیل بههمین نبود اینکاریساخته جز
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شکستخوردوایننهضتاصالنتوانستبرعکسنهضتپروتستانیسماروپادر
ایرانایجادتحولیدرقاعدهجامعهایرانبکندالبتهدرهمینزمانبهموازاتنهضت
مذهبیسیدجمالنهضتدیگریتوسطروشنفکرانازغرببرگشتهومتاسیاز
فرهنگانقالبکبیرفرانسهدرایراندرحالشکلگیریورشدبودکهمیتوانآنرا
تحتعنواننهضتروشنفکریسیاسی–علمیمطرحکردکهایننهضتهممانند
نهضتمذهبیسیدجمالدچارشکستشدزیرااینگروهمانندروشنفکرانفرانسه
حرکتخودشانرادرچارچوبیکتحولاپیستمولوژییامعرفتشناسانهشروع
نکرددرنتیجهاینروشنفکرانایرانیبجایترجمهمتنفلسفیپیشقراوالنانقالب
کبیرفرانسهبهترجمهمتنسیاسیواجتماعیانقالبکبیرفرانسهپرداختندازآنجائیکه
دستاوردهایاجتماعیوسیاسیانقالبکبیرفرانسهمیوهآنانقالببودنهبسترساز
آنبههمیندلیلآناینامرباعثشدتاایننهضتروشنفکرانهوفرهنگینیمه
دومقرننوزدهمروشنفکرانایرانهمگرفتارهمانشکستنهضتمذهبیسیدجمال
بشودوامادرخصوصنهضتاقتصادیپیشقراوالنانقالبمشروطیتایرانهم
بایدبهایننکتهتوجهداشتهباشیمکههرچندسرمایهداریتجاریسنتیایراناز
زمانصفویهیعنیقرنهفدهممیالدیپروسهتکوینخودراازسرگرفتومیرفت
تامانندغرببهموازاتانباشتسرمایههایتجاریشرایطبرایسرریزشدنبه
سمتتولیدفراهمکندولیدرنیمهدومقرننوزدهمباکشفچاهنفتتوسطدارسی
تحولیانحرافیدرنهضتاقتصادسرمایهداریایرانبوجودآمدآنچنانکهنهضت
اقتصادیهمگرفتارشکستشدبطوریکهبانفتیشدناقتصادایراننافسرمایههای
تولیدیوصنعتیمابهجایاینکهبهجفتسرمایهتجاریماننداروپاوصلبشودبه
بشکههاینفتیوصلشدواینعاملاولیههمهانحرافهایبعدیسیاسیواقتصادی
ایرانشدچراکهبهعلتاینکهسرمایهنفتیایرانپیوستهدردستدولتهایمستبد
وتوتالیترحاکمبرایرانمیباشداینامرباعثشدتانهضتاقتصادیوپروسه
شکلگیریسرمایهداریایرانتوسطحاکمینمستبدایرانهدایتگریبشودازاینجا
بودکهنهضتاقتصادیپیشقراوالنانقالبمشروطیتهممانندنهضتفرهنگیو
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نهضتمذهبیپیشقروالنمشروطیتدچارشکستشددرخصوصنهضتفلسفی
پیشقراوالنانقالبمشروطیتایرانهمبجزدونحلهاخباریگریواصولیودو
مشرباشراقیگریومشائیدرونحوزهکهنحلهاشراقیگریمتاسیازافالطون
بودندونحلهمشائیمتاثرازارسطووگاهاترکیبیازایندوکهتوسطمالصدرا
درکشورخودمانمشاهده فلسفی دیگر ماجریان انجامگرفت وحکیمسبزواری
نمیکنیمالبتهنخستینترجمهاثارفالسفهغربماازبعدازانقالبمشروطیتشاهد
هستیمکهدرراسهمهاینهاسیرحکمتدراروپایمحمدعلیفروغیمیباشدکه
انجامنگرفت فراگیر بهصورتسیستماتیکو اینکه بهعلت اثارهم این ترجمه
اینترتیب به باشد ایرانداشته ایجادنهضتفلسفیدر تاثیرچندانیدر نتوانست
بودکهچهارنهضتفرهنگیومذهبیوفلسفیواقتصادیپیشقراوالنمشروطیت
ایراندچارشکستشدطبیعیاستکهباشکستچهارنهضتپیشقراوالنازهمان
آغازاینجنینانقالبمردهبدنیابیایدوباچهارتافتویشروعبشودوبایککودتا
کاسهوکوزهاینانقالبجمعبشودآنچنانکهدستاوردنهائیآنبهرضاخانرسید
کهتوانستتوسطیککودتاباحمایتانگلیسیهاقدرترادردستبگیردوبرای
20سالبتواندبهعنوانقدرتبالمنازعوتوتالیتربرایرانحکومتکندوتازه
آنوقتهمحاضربهانتقالقدرتشدکهحامیبینالمللیاشیعنیمتحدیندرجنگ
جهانیشکستخورندولذاباهماندستهائیکهبهقدرترسیدهبودبرکنارشدو

فرزندشتوسطانگلیسیهاجایگزینپدرشد.

ج – جنبش مقاومت ملی مصدق در آئینه انقالب شکست خورده مشروطیت 
ایران:

دریکنگاهکلیجریاندوازدهسالهنهضتمقاومتملیمصدقکهازسال1320 
تا28مرداد1332ادامهداشتقرائتدیگریازانقالبکبیرفرانسهبودکهتوسط
جریانروشنفکرانملیبهرهبریدکترمحمدمصدقتکوینپیداکردنداینقرائت
جدیدازانقالبکبیرفرانسهبرعکسقرائتاول)کهیکقرائتتقلیدیوظاهری
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ازانقالبکبیرفرانسهبودوبههمینعلتمختومبهشکستشد(اینجریانکوشید
تابجایاینکهبهبسترسازیتکوینانقالبکبیرفرانسهتوسطنهضتهایچهارگانه
سیاسی دستاوردهای به مستقیما بیاندیشد مذهبی و اقتصادی و فرهنگی و فلسفی
انقالبکبیرفرانسهتکیهکردکهایندستاوردهاچیزینبودجزحرکتتحزبگرایانه
در دموکراسی تکوین و قدرت در درراستایمشارکت پارلمانتاریستی مبارزه و
جامعهایراندراینرابطهبودکهنهضتمقاومتملیباتکیهبردومؤلفهحرکت
آنجائیکه از پارلمانتاریستیمبارزهخودراشروعکردو مبارزه تحزبگرایانهو
ازبعدازجنگبینالمللدوممبارزهرهائیبخشدردستورکارهمهخلقهاتحت
ستمقرارداشتنهضتمقاومتملیاینموضوعدردستورکارخودقراردادو
تحتشعارملیشدنصنعتنفتاینمهمراتوسطحرکتتحزبگرایانهومبارزه
پارلمانتاریستیازسرگرفتوبهعلتپتانسیلشعارملیشدنصنایعنفتورهبری
بر استراتژیخود اول توانستدرمرحله دکترمحمدمصدق مدبرانه و صادقانه
امپریالیسمانگلیسپیروزبشودوصنایعنفتایرانراملیبکندامااینجریاندر
مرحلهدوماستراتژیخودکهمبارزهبااستبدادبودشکستخوردوباحاکمیتدولت
کودتاتمامیدستاوردهایمرحلهاولاستراتژیاشهمازبینرفتبنابراینحال
ازبعدکودتای28مردادوشکستنهضتمقاومتملیمیتوانیمدراینجابهدالیل
شکستقرائتدومازانقالبکبیرفرانسهبپردازیمکهدرمقایسهبادالیلشکست
قرائتاولازانقالبکبیرفرانسهکههمانقرائتپیشقراوالنانقالبمشروطیتبود

میتوانیمنتیجهبگیریمکه:

1-هرچنددرقرائتدومنهضتمقاومتملیتوانستتوسطحرکتتحزبگرایانه
با مبارزهرهائیبخش بهدستاوردهایمهمیدرعرصه پارلمانتاریستی مبارزه و
امپریالیسمجهانیبرسدولینبایدفراموشبکنیمکهکلاینجریانازآغازتاپایان
حرکت و میرفت پیش کاریزماتیک صورت به خود مبارزه سال 12 طول در
تحزبگرایانهدرخدمتمبارزهجمعینبودبلکهبالعکسدرخدماتکاریزمابودو
گرچهاینامریکیازعواملیبودکهباعثگردیدتامبارزهنهضتمقاومتملی
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پیروزی عامل همان که بکنیم فراموش نباید هرگز ولی برسد موفقیت به زودتر
نهضتمقاومتملیعاملشکستآنهاهمگردیدچراکهاینازویژگیهایتحوالت
کاریزماتیکاستکهحرکتبهطرفهدفراتسریعمیکندامابهعلتاینکهمانع
ازتعمیقحرکتبهطرفتودههامیشودبسترغیبتتودههارافراهممیکندکهاین
مصیبتغیبتتودههاومحصورماندناحزابدردستطبقهحاکمعاملشکست

نهضتمقاومتملیایرانشد.

2-درخصوصکاریزماشدنمصدقدرجریاننهضتمقاومتملیسوالمحوری
کهدراینرابطهمطرحمیشوداینکهآیاواقعامصدقخواهانکاریزماشدنبودیا
کهنهاینبستراجتماعیوفرهنگیوتاریخیمردمایرانبودکهازمصدقکاریزما
ساختالبتهاینموضوعدرخصوصخمینیدرانقالببهمن57وجنبشاجتماعی
خرداد42صادقنیستچراکهخمینیدرکانتکساسالمحوزهائیواسالمفقاهتیو
دیسکورسسنتیتشکیالتروحانیتوایدئولوژیاسالمتکلیفیکهداشتمعتقدبه
کاریزماشدنبودواصالتوسطکسبکرسیمرجعیتدنبالکاریزماشدنوانقالب
کاریزماتیکبودوبههمیندلیلخمینیتاقبلازکسبکرسیمرجعیتکهبسترساز
از نداشتهاستو یامخفی اوگردیدهیچگونهمبارزهعلنیسیاسی کاریزماشدن
بعدازفوتبروجردیوفراهمشدنبسترمرجعیتاوستکهفعالیتسیاسیخمینی
شروعمیشودبنابرایندرپاسخبهاینکهچهعواملیباعثکاریزماشدنمصدقو
کاریزماتیکشدنمبارزهنهضتمقاومتملیشدبایدبگوئیمکهقرائتدومانقالب
کبیرفرانسهتوسطحرکتتحزبگرایانهومبارزهمقاومتملیتحتشعارملیشدن
صنعتنفتبدونوجودزیرساختهایفکریواقتصادیکهمعلولآنچهارنهضت
مذهبیوفلسفیواقتصادیوفرهنگیمیباشدبهانجامرسیدوهمینتقلیدشکلی
بدونبسترسازیعاملیجهتتکوینکاریزماوکاریزماتیکشدننهضتمقاومت

ملیشد.

3-تمامیمشکالتیکهمصدقدرمرحلهدوممبارزهخود)کهمبارزهضداستبدادی
تا او ازتوانروحانیتسنتیجهتبسیجمردمبرعلیه باآنروبروگردید بود(
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عدمتوانائیاودربسیجمردمبرعلیهکودتای28مردادوغیرهریشهدراینآفت
کاریزماتیکداشت.

د – آسیب شناسی انقالب ضد استبدادی بهمن 57:
پروسهتکوینانقالبضداستبدادیبهمنماه57درشرایطیدرایرانتکوینپیدا
کردکههنوزآفتهایانقالبمشروطیتونهضتمقاومتملیبرطرفنشدهبود
وجامعهایرانازآنبیماریهایاولیهخوددررنجبودطبیعیبودتنهابستریکه
میتوانستآفتهایجامعایرانرادردورانفترت25سالهبینکودتای28مردادتا
بهمن57ازبینببردانجامهمانچهارنهضتمذهبیوفلسفیوفرهنگیواقتصادی

بودکهاینمهمنتوانستدردورانفترت25سالهبهانجامبرسدچراکه:

1-درخصوصنهضتمذهبیتنهاجریانیکهبهاینمهمواقفشدجریانارشاد
شریعتیبودکهبهعلتعدمدارابودنسازماندهیعمودیوتکیهذهنیومکانیکی
کردنبرجنبشافقیبادستگیریومرگشریعتیبهبنبسترسیدودچارشکست

شد.

2-دررابطهبانهضتفلسفیتنهاجریانیکهبهاینامرمهمدرکشورهایمسلمان
ازجملهایرانواقفشدحضرتموالناعالمهاقبالالهوریبودکهاینمهمتوانست
درکتاببازسازیفکردینیدراسالمبهخوبیبهانجامبرسانداماگرچهاینکتاب
توسطمرحوماحمدآرامترجمهشدولیبهعلتمقاومتاسالمفقاهتیواسالمحوزه
تحتهژمونیشیخمرتضیمطهریبااینکتابدرمقدمهجلدپنجماصولفلسفه
رئالیسموسنگینبودنمتنکتابوعدموجودجریانیکهبتواندایناندیشهاقبال
الهوریرادرجامعهمامطرحکندباعثشدتااندیشهاقبالالهورینتواندبهعنوان
ایران روز آن جامعه در شریعتی مذهبی نهضت راستای در فلسفی نهضت یک
مطرحشودلذاطرحمکانیکیترجمهکتابهایفلسفیغربنتوانستدرجامعهما

ایجادنهضتفلسفیبکند.

3-درخصوصنهضتفرهنگیهرچندجاللآلاحمدازآغازاینشعارراهمراه
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باکسرویوصادقهدایتوصمدبهرنگیسردادولیبهخاطراینکهجاللاین
فرهنگرادرچارچوبسنتهایتاریخیواجتماعیتعریفکرداینتعریفغلط
ازفرهنگباعثشدتاحرکتجاللشکستبخوردالبتهعکسجالل،کسرویهم
فرهنگی تحول این ایجاد جهت برعکسجالل کسروی چراکه افتاد دام همین در
کوشیدبهجنگمستقیمسنتهابرودکهاوهمدراینرابطهشکستخوردونتوانست

بهتحولفرهنگیدرجامعهایراندستپیداکند.

4-درعرصهنهضتاقتصادیهرچندپهلویدومتحتفشارکندیوامپریالیسم
ایران زمینداری قبلی مناسبات با مقابله جهت اقتصادی اصالحات به تن آمریکا
استحاله سرمایه اینکه علت به و اصالحات این بودن دستوری علت به ولی داد
مناسباتزمینداریدررفرمسال42پهلویدومبهجایاینکهسرمایهآزادتجاری
انتقاالترفرم و نقل تمامی تا گردید باعث امر این بود نفتی دولتی باشدسرمایه
که برسد انجام به نفتی باسرمایه دولتی و دستوری بهصورت سال42 ارضی
مناسبات بزرگ زمینداران همان که درباری بورژوازی طبقه تکوین آن حاصل
نتوانستبسترسازتحول اقتصادیهم بههرحالنهضت بودندگردید زمینداری
اجتماعیدرجامعهایراندرآستانهانقالب57بشوددرنتیجهفقداناینچهارنهضت
باعثشدتازمینهبرایموجسواریروحانیتکهتنهاجریانیبودکهازتشکیالت
سنتیبرخورداربودفراهمبشودوازآنجائیکهفقداناینچهارنهضتآنچنانکهدر
آفتشناسینهضتمقاومتملیگفتیمبسترسازتکوینکاریزمامیباشدبههمیندلیل
باقرارگرفتنعکسخمینیدرماهوطرحشعارمردمکهمیگفتند:»بهکوری
چشمشاهعکسامامتوماهه«هژمونیکاریزمایخمینیتثبیتشدوهمینتثبیت
کاریزمادرعرصهتشکیالتسنتیروحانیتوفقدانچهارنهضتفرهنگیوفلسفی
ومذهبیواقتصادیوغیبتپیشگامپروژهبرایکسبقدرتتوسطروحانیتتحت
هژمونیخمینیفراهمشدوبدینترتیببودکهدر22بهمنانقالبضداستبدادی
کهآبستنآفتهای120سالهجنبشهایگذشتهمردمایرانبودبهپیروزیرسیداما

اینپیروزیآغازماجرابودنهپایان.
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تا ثریا می رود دیوار کجخشت اول چون نهد معمار کج

1 - دیالکتیک به عنوان تنها متد علمی تحلیل سیاسی:

دیالکتیکبهمایادمیدهدکهدرتحلیلتاریخیواجتماعیوانسانیشرایطعینی
صورت به را پدیدهها آن رکود و اعتال و تکوین دستاندرکار ذهنی شرایط و
اسالم در شریعتی کبیرمان معلم که است رابطه این در و کنیم مطالعه هماهنگ
شناسیارشاددرسسیزدهماعالممیکندکه»من نه مارکسم و نه ماکس وبر، من 
مارکس وبر هستم«منظورشریعتیازطرحاینعبارتترکیبی،ارائهمتدولوژی

موردنظرخودشجهتتحلیلمسائلتاریخیواجتماعیوانسانیمیباشدچراکه
ازآنجائیکهازنظرمارکسدرعرصهتحلیلمسائلتاریخیواجتماعیوانسانی
تکیهعمدهبرشرایطعینیومادیتاریخیآنقرارداردشرایطذهنیکهازنظراو
جنبهروبنائیدارددرعرصهتبیینتاریخیمسائلاجتماعیوانسانینادیدهگرفته
میشود،برعکسدیدگاهماکسوبرکهبهخاطراینکهتکیهعمدهدرتحلیلمسائل
جنبه تاریخی عینی شرایط میکند ذهنی شرایط بر انسانی و اجتماعی و تاریخی
فرعیپیدامیکندوهمینفرعیواصلیشدنعینوذهنیاابژهوسوبژهیاشرایط
عینیوشرایطذهنیدرکانتکسرویکردمارکسیوماکسوبریباعثمیگرددتا
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دیالکتیکبهعنوانیکروششناختدرعرصهتحلیلتاریخیواجتماعیوانسانی
نتواندبهصورتهماهنگشرایطعینیوشرایطذهنیراموردمطالعهقراردهد.

گرچههردواینهاخودراازطرفدارانمتدولوژیدیالکتیکمیدانندولیهرگز
نبایدفراموشکنیمکهالزمهتکیهدیالکتیکیدرعرصهاپیستمولوژیوروششناسی،
تکیههماهنگبرشرایطعینیوشرایطذهنیمیباشدبطوریکهاگردراینرابطه
بگوئیمکهگاهاممکناستکهدرمطالعهدیالکتیکیمسائلاجتماعیوتاریخیو
انسانیجایگاهعینوذهندرآرایشفاکتورهایاصلیوفرعیجابجابشودسخنیبه
گزافنگفتهایم.براینمونهدرخصوصپیدایشپدیدهفاشیسمدربیندوجنگاولو
دومدرسالهایبعدازدههدوموسومقرنبیستمدراروپاهرچندبهصورتساده
میتوانیمبگوئیمحاکمیتتکنوکراتهابسترسازتکوینفاشیسمدراروپاشد،ولی
هرگزنبایدفراموشکنیمکهعاملاصلیبسترسازتکوینهیوالیفاشیسمدراروپا
پسازایجادتوازنبیندوطبقهکارگروبورژوازیوفراهمشدنشرایطجهت
هژمونیقشرمتوسطوتکنوکراتهااینشرایطذهنیاروپاوبهخصوصآلمانبعد
ازشکستجنگبینالمللاولوبعدازفجایعایجادشده،مولودجنگخانمانسوز
وانسانیتسوزبینالمللاولدراروپابودکهبسترسازاصلیگسترشپدیدهضد
بشریوضدانسانیفاشیسمدراروپاشدوقطعاوجزمااگرجنگبینالمللاول
اتفاقنمیافتادوفجایعاینجنگحیاتانسانیوسیاسیواجتماعیواقتصادیمردم
اروپارابهچالشنمیکشیدامکاننداشتکههیوالیفاشیسمدراروپاسربرآورد.

بنابراینبانگاهدیالکتیکیبهعنوانیکروشدرچارچوباپیستمولوژیدرتحلیل
به انسانیاصلوفرعکردنشرایطعینیوشرایطذهنی تاریخیواجتماعیو
تفاوتبیندو معنایقربانیکردنیکیدرپایدیگرینیستواصالهمینامر
متدولوژیدیالکتیکیومتدولوژیمنطقارسطوئیکههمانروشاستاتیکمیباشد
مشخصمیسازدکهبرایبیشازهزارسالاینروشاستاتیکیارسطوئیازقرن
چهارموپنجمتوسطفارابیوابنسیناجایگزینمتدولوژیدیالکتیکیوواقعگرایانه
مسلمینشدچراکهمسلمینبامطالعهقرآننهدرسایهرویکردارسطوئیبلکهبا
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رویکردخودقرآنبهمسائلتاریخیواجتماعیوانسانیآنچنانکهدرآیه25سوره
حدیدمشاهدهمیکنیمنگاهمیکردند.

درآیه25سورهحدیدهدفانبیاءجهتبرآشوبانیدنتودههابرقاسطینزمانخودبا
دومؤلفهکتابومیزانتعریفمیکندکهکتابداللتبرهمانذهنیتومیزانداللت
برعینیتمیکندکهالبتهدرحرکتپیامبرانایندومؤلفهکتابومیزانیاعینو
ذهنجهتبهحرکتدرآوردنجامعهدرراهبرپائیقسطتوسطتودههایکتکیه
آرایشیافتهعینوذهنیاذهنوعیننیستبلکهبرعکس،هردودرپیوندهماهنگ
بهصورتدیالکتیکیدستاندرکارمیباشندوبههمیندلیلاستکهبدونروش
دیالکتیکیهرگزبرایماامکانفهممسائلتاریخیواجتماعیوانسانینیستوتنها
راهفهممسائلتاریخیواجتماعیوانسانیمطالعهازپشتعینکدیالکتیکیاست
چراکهمنطقارسطوکهازفارابیوابنسیناتاعالمهطباطبائیوشیخمرتضی
مطهریبهعنوانروشفهمقرآنوجهانوطبیعتمطرحشدهاست،روشمطالعه

بهصورتاستاتیکمیباشد.

بههمیندلیلاستکهماکسپالنکدرکتاب»علمبهکجامیرود«هنگامیکه
میگوید بپردازد ارسطو استاتیک متدولوژی و منطقی رویکرد نقد به میخواهد
»مجردترینشکلمنطقارسطوریاضیاتاستکهبازخوداینریاضیاتیکامر
صددرصدذهنیاستوهیچربطیبهواقعیتعینیندارد«وبازبههمیندلیل
استکهمیبینیمدرطولبیشازهزارسالکهازتاریخحیاتحوزههایفقاهتی
شیعهوسنیمیگذردبهعلتتکیهاپیستمولوژیآنهادرطولهزارسالگذشتهبر
منطقارسطوباعثشدهتابهجایاینکهتفقهدردینوقرآنومتدولوژیپیامبر
اسالمبکنند،تفقهدرعلومقدیمهمثلعروضوبیانواصولومنطقارسطوئی
کردهاندکهحاصلآنخروارخروارکتابهایفقهیمحصولهزارسالهحوزههای
فقاهتیمیباشدکهآنچنانکهدیدیمخمینیدرسال58زمانیکهتصمیمگرفتتادر
که کرد اعالم کند،رسما فقهجواهری(جامعهسازی او قول )به فقه این کانتکس
فقهمصطلححوزهتوانجامعهسازینداردورسمااعالمکردکهاحکامفقهیتابع
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موضوعاتاستکهباتغییرموضوعاحکامعوضمیشودودرکانتکسایننگاه
بودکهخوداوکهیکزمانیرایدادنزنحراممیدانستپسازانقالبمعتقدبه
رایدادنزندرراستایتائیدرژیمفقاهتیشدویااینکهخوداوکهزمانیشطرنج
راحراممیدانستبعدازانقالب57رسماحکمبهحاللبودنآندادوآنرایک

ورزشاعالمکرد.

لذابههمیندلیلاستکهعالمهمحمداقبالدرکتاببازسازیفکردینیفصلمعرفتو
تجربهدینی-ص6-س9 میگوید»در عین آنکه فلسفه یونانی به دامنه دید متفکران 

زیرا  تاریکی کرد  باره قرآن دچار  در  را  آن ها  بینش  به طور کلی  اسالمی وسعت بخشید 

افالطون به مدرکات حسی به چشم بی اعتباری می نگریست درست بر خالف قرآن که 

سمع یا شنیدن و بصر یعنی دیدن ارزنده ترین هدایای الهی می داند و این همان چیزی است 

که طلبه های حوزه های فقاهتی شیعه و سنی در نتیجه افسون تعلیمات و پژوهش های 

مطالعه  ارسطوئی  منطق  پرتو  در  را  قرآن  آنان  زیرا  بودند،  کرده  فراموش  کامال  یونانی 

می کردند.«

- اسالمی تمدن و فرهنگ درص148فصلروح اقبال اینرابطهعالمهمحمد در باز
و  بازسازیمیگوید»از آجنائیکه بنابر تعلیمات قرآن جهان باالن و نامحدود  کتاب س1
قابل افزایش می باشد این موضوع باعث شد تا مسلمانان به معارضه با اندیشه یونانی 

برانگیزاند آنچه که فالسفه مسلمان متوجه آن نشدند این بود که نفهمیدند که روح 

قرآن ضد تعلیمات یونانی است و از آن جهت که فالسفه مسلمان به متفکران یونانی 

اعتماد داشتند، در نتیجه این امر باعث شد تا آنان قرآن را از زاویه فلسفه یونانی فهم 

نظری  امور  به  فقط  یونان  فلسفه  اما  بود  عینیت  به  توجه  قرآن  روح  که  آجنا  از  کنند 

می پرداخت و از حقایق عینی غفلت می ورزید آن کوشش های نخستین فالسفه مسلمان 

همه محکوم به شکست شد.«

بنابراینتنهاباعینکدیالکتیکاستکهمامیتوانیمبرایشناختوتحلیلیکپدیده
انسانیشرایطعینیوذهنیبهصورتهماهنگدرنظر یا اجتماعی یا تاریخی
بگیریموبدوندرنظرگرفتنایندومؤلفهعینوذهنهرگزامکانفهمتاریخو
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اجتماعوانسانبرایمانیست.

برایمثالاگربخواهیمبهتحلیلیعلمیدربابپیدایشوگسترشهیوالیداعشدر
اینشرایطخاصتاریخیبپردازیمدوراهبرایماوجوددارد:

1-اولاینکهباروشاستاتیکیبهمطالعهاینسونامیبپردازیمکهجبرامجبوریم
دراینرابطهتوسطعمدهکردنیکیازمؤلفههایشرایطعینییاشرایطذهنیاین

هیوالیتاریخیسیاسیراتبیینوتفسیرکنیم.

2-روشدوماینکهازطریقروشدیالکتیکیبهتحلیلاینپدیدهتاریخیواجتماعی
وسیاسیبپردازیمکهدراینرابطهبایددرکانتکسهماهنگدومؤلفهشرایطعینی

وشرایطذهنیعللتکوینوگسترشداعشموردتوجهقرارگیرد.

باعینکرویکرداولکههمانعینکونگاهوروشاستاتیکیارسطوئیمیباشد
جهتمطالعهعللپیدایشوگسترشهیوالیداعشمامجبوریمباعمدهکردنمؤلفه
شرایطذهنیبهریشههاینظریوذهنیپیدایشاینهیوالیضدانسانیبپردازیم
فقاهتیحوزهواسالمحکومتی اینجریاناسالم آنجائیکهبسترهاینظری از که
اخوانالمسلمینمیباشدطبیعیاستکههرچنداسالمفقاهتیحوزهواسالمحکومتی
سیدقطبواخوانالمسلمینبسترسازذهنیتکوینوگسترشاینجریانبودهاست،
ولینبایدفراموشکنیمکهاگرحملهنظامی2001امپریالیسمآمریکابهافغانستان
وحمله2003ارتشناتوبهسرکردگیارتشمتجاوزامپریالیسمآمریکابهعراقو
بعدابهلیبیوبعدابهسوریهبدوندلیلمنطقیوقانونیوبدونمجوزسازمانملل
صورتنمیگرفت-هرچنداسالمفقاهتیواسالمحکومتیسیدقطبومحمدقطب
واخوانالمسلمیندرتکوینذهنیالقاعدهوداعشوبوکوحراموغیرهموثربودند
-ولیهرگزمابااینسونامیاسالمخشونتوفقاهتوحکومتدرجامهالقاعدهو
داعشوالنصرهوبوکوحراموغیرهکهازجنوبشرقیآسیاتاغربآفریقاگسترده
شدهاستروبرونمیشدیمچراکهطبقگزارشخودسازمانهایاطالعاتیآمریکا
همهفرماندههانواعضایارشدداعشدرعراق،عراقیهستندوبیشاز%70
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اینفرماندهانداعشمدتیرادرشکنجهگاههایضدانسانیامپریالیسمآمریکادر
عراقسپریکردهاندوتقریباتمامیهستهسختتشکیالتداعشاعمازفرماندهانو
اعضایارشداینتشکیالتفرزندانآنخانوادههائیهستندکهدرفلوجهوانبارزیر
بمبهایدهتنیفسفریامپریالیسمآمریکاوناتوزندهزندهسوختنودرجلوچشم
اینفرماندهانخاکسترشدندوسربازانارتشامپریالیسمبرجنازهخاکسترشدهاینها
جامپیروزیسرکشیدندوخوداینفرماندهانامروزینداعشیاکثراهمانزندانیان
شکنجهشدهضدانسانیامپریالیسمازگوانتاناموتاابوغریبوزندانهایافغانستانو
عراقمیباشندکهبابیرحمانهترینشکلممکنازطرفنیروهایامنیتیامپریالیسم
آمریکاشکنجهشدندکهخودابومصعبالزرقاویبنیانگذاراولیهداعشیکیازآنها
میباشدوخودابوبکرالبغدادیکهخودراامروزخلیفهوراسهرمتشکیالتداعش
میداندچندسالیدرزندانهایآمریکادرعراقودرخودآمریکازندانیبودهاست
وقبلازاوعمرالبغدادیازدیگرزندانیانشکنجهشدهزندانهایامپریالیسممتجاوز

واشغالگرآمریکادرعراقبودهاست.

انسانیوضداسالمیداعش بنابرایندرپاسخبهاینسوالکهچراهیوالیضد
قبلازسربریدنیاسوزاندنگروگانهایشانلباسنارنجیرنگزندانیانگوانتانامو
برای گوانتانامو زندانیان لباس از داعش استفاده بگوئیم باید میکنند؟ آنها تن به
گروگانهایشانقبلازذبحکردنیازندهزندهسوزاندنآنهانشانمیدهدکهگروه
اعالم بهجهانیان اسالمیخودمیخواهند انسانیوضد اعمالضد این با داعش
کنندکهتمامیایناعمالضدانسانیوضدبشریآنهادرراستایانتقامگیریاز

شکنجههایضدانسانیوضدبشریامپریالیسمآمریکامیباشد.

امپریالیسم اطالعاتی سازمانهای خود گزارش طبق که است رابطه این در لذا
آمریکا،داعشیهاودیگرگروههایمسلحشورشیدرسوریهوعراقگروگانهای
غربیوبهویژهآمریکائیهارابهشیوهزندانیانگوانتاناموکهمشهورترینآنها
غرقمصنوعیدرآبمیباشدشکنجهمیکنندطبیعیاستکهاگرشرایطذهنی
ونظریدرتکوینداعشیعنیاسالمفقاهتیحوزهواسالمحکومتیسیدقطبو
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نمیتوانیم داعش پیدایش و تکوین علل تحلیل در دیگر کنیم عمده اخوانالمسلمین
شرایطعینیمعلولتجاوزواشغالنظامیوجنایاتوصفناپذیرارتشامپریالیسم

آمریکادرعراقرابهحساببیاوریم.

2 - انقالب 22 بهمن 57 در ترازوی دو رویکرد عینیت گرا و ذهنیت گرا:

حالبعدازاینکهدریافتیمکهتنهابادیالکتیکبهعنوانمتدولوژیوروشتحلیل
مسائلتاریخیواجتماعیوانسانیاستکهمیتوانیمتاریخگذشتهخودرامورد
بازشناسیقراردهیم،سلسلهدرسهایتاریخیخودرابادرسانقالبضداستبدادی
22بهمن57درترازویتاریخشروعمیکنیمتاتوسطآنبتوانیمعللشکستاین

انقالبراتبییننمائیم.

باید دیالکتیکی باروش استبدادی57 انقالبضد بازشناسی درخصوص نخست
توجهداشتهباشیمکهبرایتحلیلدیالکتیکیانقالبضداستبدادی57مجبوریمابتدا
و بهصورتجداگانهموردشناسائی را انقالب این ذهنی شرایطعینیوشرایط
بررسیقراردهیموسپسبرپایههماهنگیایندومؤلفهبهتحلیلعواملتکوین
آنبپردازیم؛لذاهرگزدرتحلیلدیالکتیکیاینانقالبنبایدبهشرایطذهنیصرف
یاشرایطعینیمنحصربهفردتکیهبکنیمچراکهیکیازعمدهتریناشکاالتیکه
تاکنوندرتحلیلانقالب57توسطتحلیلکنندگاناینانقالباززاویهچپوراست
این با یامکانیکی و دیالکتیکی برخوردغیر استهمینموضوع صورتگرفته

واقعهعظیمتاریخیمابودهاست.

بهاینترتیبکهعدهائیبامطلقکردنشرایطعینیانقالببدوندرنظرگرفتن
آنچنانکه دادهاند قرار شکافی کالبد مورد را 57 انقالب خواستهاند ذهنی شرایط
گروهیدیگربامطلقکردنشرایطذهنیتکوینانقالب57بدوندرنظرگرفتن
شرایطعینیخواستهاندبهتحلیلپروسهتکویناینانقالببپردازنددرنتیجهحاصل
کارهمهاینهاآنشدهاستکهتمامیعاملتکوینانقالب57رابهبحراناقتصادی
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از سال از50 بیش درطول پهلوی توتالیتر نظام استبداد و پلیسی فشارهای و
رضاخاندرسال1304تا1357خالصهکنند.

بهعنوانمثالوقتیکهدرزماننخستوزیریبازرگانیکیازخبرنگارانخارجی
ازمهندسمهدیبازرگاندرخصوصعللوعاملتکوینانقالب57سوالکرداو
درپاسخگفت»رهبریاینانقالباولپهلویدوماست،دومخمینی«شکینیست
کهعاملاینقضاوتبازرگانهماننگاهتکبعدیوغیردیالکتیکیاومیباشدکه
ازنظراوبیشکایناستبدادوفشارنظامپلیسیپهلویدومبهصورتمنحصربه
فردوتنهابودهاستکهباعثتکوینانقالبضداستبدادی22بهمنشدهآنچنانکه
گروهیدیگردراینرابطهمعتقدندکهانقالب57واکنشجامعهایراندربرابر
اقتصادیوفرهنگیو ناموزونی بودهاستو آمرانهرضاشاهوپسرش نوسازی
بحرانمعنادرزمانبهخصوصپهلویدومعاملتکوینانقالب57بودهاست.

بازدستهدیگرتالشپهلویدومتوسطجشنهای2500سالهتختجمشیدوتغییر
و فرهنگی لحاظ به اسالم از قبل ایران با پیوند شاهنشاهیجهت به سالهجری
تاریخیعاملتکوینانقالب57میدانند،آنچنانکهجمعیدیگرکودتائیبودندولت
پهلویاولتوسطکودتایسوماسفند1299وپهلویدومتوسطکودتای28مردادکه
باعثنفیمشروعیتحکومتپهلویشد،بهعنوانعاملتکوینانقالب57مطرح
میکنندویااینکهبعضیپلیسیشدندولتپهلویدومتوسطساواکبهخصوصدر
دهه50بهعنوانعاملتکوینانقالب57مطرحمیکنندآنچنانکهرویکرددیگربا
عینکماتریالیسمتاریخیمیکوشندجهتتبیینپروسهتکوینانقالبضداستبدادی
57باتکیهیکطرفهبرشرایطعینیانقالب57درچارچوببحراناقتصادیو
بحرانطبقاتینظامتوتالیترپهلویبهانجاماینامربپردازندکهبهعلتهماننگاه
مکانیکیویکطرفهائیکهاینجریانبرعکسنگاهجریانیکطرفهرویکرداول
بهعاملشرایطعینیدارد،بحراناقتصادیرژیمتوتالیترپهلویکهعاملرکود
اقتصادیسالهای56و57شد.ازدیدگاهاینجریانهمینرکوداقتصادیسالهای
56و57بودکهباعثشدتاجامعهایراندچارتحولسیاسیبشودچراکهازنگاه
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اینرویکردسیاستادامهاقتصاداست،آنچنانکهجنگادامهسیاستمیباشد.

بحران طرفه یک صورت به نتوانیم ما که زمانی تا رویکرد این دیدگاه از لذا
تاریخی تحلیل را انقالب57 نمیتوانیم نمائیم تبیین و57 اقتصادیسالهای56
بکنیموبههمینترتیبعواملشکستاینانقالبرامشخصنمائیم؛بنابرایناز
نگاهرویکرددومایننظامسرمایهداریوابستهایرانوپیوندبازاراقتصادیاین
کشوربهنافمادرخودیعنیکشورهایمتروپلسرمایهداریوامپریالیستیکهدر
راسآنهاامپریالیستآمریکاقرارداردبودهکهعاملتکوینوانحرافوشکست

انقالب57شدهاست.

پروسه تمامی اول رویکرد برعکس دوم رویکرد این که است رابطه این در لذا
تکوینوانحرافوشکستانقالب57رادرکانتکستصمیمگیریهایامپریالیستی
تاتسخیرسفارتوآزادیگروگانهادرشبورودریگانبه ازگوادلوپگرفته
کاخسفیدتبیینوتحلیلمیکنندودراینرابطهعاملاولیهتکوینانقالب57رادر
رفتنجناحمحافظهکاروحاکمیتدموکراتهاتحترهبریجیمیکارتردرآمریکا
میدانندکهآنجائیکهباحاکمیتجناحدموکراتهادررهبریسیاسیآمریکافشاربر
رژیممستبدوتوتالیترپهلویجهتانجامرفرمسیاسیازطرفدموکراتهاباعث
گردیدتارژیممستبدپهلویوتشکیالتساواکسرانگشتاجرائیخشونتوشکنجه

واستبداداینرژیمواداربهعقبنشینیبشود.

دموکراتها و کاخسفید فشار برابر در پهلوی نشینیرژیم نتیجههمینعقب در
باعثگردیدتارخنهدرنظامدیکتاتوریودسپاتیزمپهلویایجادشودودرعرصه
اینرفرمباتعطیلشدنشکنجهواعدام،ترسمردمفروریختوبهموازاتاینکه
مردمایراندریافتندکههزینهمبارزهبارژیمتوتالیترپهلویدیگراعدامشکنجه
قرونوسطائینیستواردعرصهمبارزهشدندوبدینترتیببودکهمبارزهمردم
اعتالپیداکردوانقالب57درادامهآنبافشاردموکراتهایآمریکابرشاهجهت
ارتش ساختار حفظ راستای در گوادلوپ نشست تصمیم پایه بر کشور از خروج
ایرانبهعنواندیوارآهنیندربرابرنفوذشورویوبلوکشرقوبسترسازیجهت
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جایگزینیخمینیواسالمفقاهتیبرپایهتجربهائیکهامپریالیسمآمریکادرمقاومت
اسالمفقاهتیدربرابرحاکمیتکمونیستهابرافغانستانازخودنشانداد،تکوین

پیداکرد.

ازآنجائیکهامپریالیستآمریکادرآنزماندریافتهبودکهتنهاراهبهزانودرآوردن
پیشرفتکمونیستهادرکشورهایمسلمانحاکمیتاسالمفقاهتیاست،لذاامپریالیسم
آمریکادرخالءقدرتشاهجهتحاکمیتاسالمفقاهتیدرایرانبافرستادنهایزربه
ایرانومنعکردنارتشایرانازکودتابرایبرگشتشاهووادارکردنارتشایران
بهتسلیمشدنبهروحانیتوخمینیجهتحاکمیترژیممطلقهفقاهتیبسترسازی
الزمراکردوبدینترتیببودکهآنزمانیکهدموکراتهایآمریکادریافتندکه
هممیتوانندتوسطحاکمیتاسالمفقاهتیدرایرانساختارارتششاهرامحفوظنگه
دارندوهممیتوانندجلونفوذوپیشرفتکمونیستهاوبلوکشرقجهتدستیابی
بهآبهایگرمخلیجبگیرندوهممیتوانندجریانهایرادیکالداخلیراسرکوب
کنندبابسترسازیجهتپیروزیاسالمفقاهتیشرایطجهتتکوینانقالببهمنماه

57درایرانفراهمشد.

ازاینجابودکهبافرارشاهوورودخمینیبهایرانتحتفشارامپریالیسمآمریکا
ارتشتسلیمگردیدکهاینامرباعثمتالشیشدنماشینسیاسی–پلیسیرژیمپهلوی
کهدرراسآنهاساواکشاهقرارداشتوفراریشدنبورژوازیدربارگردیددر
نتیجهبهاینترتیببودکهازنگاهاینجریانهاانقالب57کهازرفرمتحمیلیجیمی
کارترودموکراتهاشروعشدبافرارشاهوتسلیمارتشوفراربورژوازیدربار
تکوینپیداکردوبازازنگاهاینرویکرددوماستکهبهموازاتانحطاطبلوک
فقاهتیتحتهژمونی افغانستانوحاکمیتاسالم شرقوشکستکمونیستهادر
از رفته رفته افغانستان طالبان چتر زیر در القاعده رشد و افغانستان بر طالبان
آنجائیکهحیاتاسالمحکومتیوفقاهتیدرگرودشمنسازیجدیدجهتجایگزین
کردنبادشمنبلوکشرقوکمونیستهابود،اینامرباعثگردیدتابهموازات
بهسرکردگی امپریالیسمجهانی با تضاد رفته بلوکشرق انحطاط و نشینی عقب
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امپریالیسمآمریکاتحتعنوانمبارزهباصلیبیونجایدشمنکمونیستهاوبلوک
شرقبرایآنهابگیردوازاینجابودکهبهموازاتکمشدنخطرکمونیستهاو
بلوکشرقرفتهرفتهخطربالقوهاسالمفقاهتیودرراسآنهاالقاعدهودرادامه
آنهارژیممطلقهفقاهتیایرانبرایامپریالیستهاوبهخصوصامپریالیستآمریکا

مطرحگردید.

انقالب پیروزی از بعد از آمریکا دموکراتهای جناح تا گردید باعث امر همین
57حمایتخودراازپروسهاستقراروتثبیتاسالمفقاهتیدرایرانوافغانستان
بردارندودرایرانجهترخنهدرپروسهتثبیتنظامفقاهتیبهحمایتازجناح
لیبرالهاتحترهبرینهضتآزادیومهندسمهدبازرگانبپردازندچراکهازنظر
امپریالیستهاجناحلیبرالهایداخلیایرانازبازرگانتاسروشبهخاطراعتقادبه
اندیشهلیبرالیستی)اعمازلیبرالیسماقتصادیولیبرالیسمسیاسیولیبرالیسممعرفتی(
تثبیتنظامسرمایهداریوابسته فقاهتیجهت کهدارندبستریمناسبترازاسالم
جهانیدرایرانمیباشندوبههمیندلیلبهموازاتحمایتامپریالیسمجهانیاز
لیبرالیسمسیاسیایران)ازبازرگانتاعبدالکریمسروش(شکافبینرژیم جناح
مطلقهفقاهتیحاکمبرایرانباامپریالیسمجهانیازیکطرفوباجناحلیبرالیسم
انقالبضد از بعد از تاعبدالکریمسروش(ازطرفدیگر بازرگان )از سیاسی
استبدادی57عمیقترشدتاآنجاکهرژیممطلقهفقاهتیکوشیدتادر13آبان58 
بااشغالسفارتآمریکابهحلتضادخودبادومؤلفهامپریالیستهابهسرکردگی
موقت دولت و آزادی نهضت تحتهژمونی لیبرالها جناح و آمریکا امپریالیست

بازرگانبپردازد.

بهعبارتدیگررژیممطلقهفقاهتیتوسطپروژهاشغالسفارتآمریکادر13آبان
58کوشیدتابایکتیردوهدفامپریالیسمولیبرالهایداخلیایرانرانشانهگیری
امپریالیست با باشدیدشدنتضادبینرژیممطلقهفقاهتی اینجابودکه لذااز کند
جهانیبهسرکردگیامپریالیسمآمریکاولیبرالهایداخلیازبعدازپروژهاشغال
متروپل قدرتهای توسط منطقهائی و داخلی تضادهای سفارتشرایطجهترشد
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مطلقه رژیم آنجائیکه از چراکه شد فراهم ایران بر حاکم فقاهتی مطلقه رژیم با
سرمایهداری نظام کانتکس در قدرت، مراد خر بر شدن سوار از بعد از فقاهتی
وابستهبهارثرسیدهازرژیمتوتالیترپهلویمیکوشیدبهرتقوفتقاقتصادیو
سیاسیواجتماعیوفرهنگیجامعهایرانبپردازد،نظربهاینکهبرعکسادعای
خمینیدرکتاب»والیتفقیه«کهمیگفت»بهجزچندتاآئیننامهداخلیاداریما
اقتصادیوسیاسی آلترناتیوی فقاهتیحوزه،صاحبهمهبرنامه توسطکتابهای
واجتماعیوفرهنگیهستیم«ازبعدازانقالب57وحاکمیترژیممطلقهفقاهتی
مشخصشدکههیچگونهنظاموبرنامهائیبهلحاظسیاسیواقتصادیوحقوقیو
اجتماعیدرمانیفستاسالمفقاهتیوفقهحوزهورژیممطلقهفقاهتیوجودنداردو
اینرژیماگرباحمایتتمامعیارلیبرالیستهابهرهبرینهضتآزادیوبازرگان
نبودازهمانآغازپیروزیانقالب57بهبنبستکاملوبحرانمطلقسیاسیو

اقتصادیواداریوتشکیالتیبرخوردمیکردند.

ولیزرنگیسردمداراناسالمفقاهتیودرراسآنهاشیخمرتضیمطهریدر
آغازانقالب57باعثگردیدتااینهاازجریانلیبرالیستیتحترهبریبازرگان
وتشکیالتنهضتآزادیبهعنوانسرپلانتقالقدرتازشاهوسلطنتبهرژیم
فقاهتیاستفادهکنندولذابعدازاینکهرژیممطلقهفقاهتیدریافتکهدیگرلیبرالهای
آنها برابر امپریالیستهادر آلترناتیوی ندارندوبستر آنهاکاربری داخلیبرای
شدهاند،ماننددستمالکلینکسازبازرگانوبنیصدرگرفتهتاعبدالکریمسروش

ازخوددورکردند.

بههمینترتیببودکهازنگاهرویکرددومپروسهشکستانقالب22بهمن57به
موازاتتثبیتواستقرارنظاممطلقهفقاهتیتکوینپیداکردوبهموازاتپروسه
شکستانقالب57بودکهحاکمیتدسپاتیزمرژیممطلقهفقاهتیتوسطنفیآزادیهای
دموکراتیکبعدازانقالبوسرکوبجنبشخلقهایدراقلیتمذهبیوقومیاز
کردستانتاگنبدوبلوچستانوعربخوزستانوسرکوبنیروهایپیشتازسیاسی
توسطپروژهکودتایفرهنگیزیرنظرعبدالکریمسروشوباالخرهدانشگاهکردن
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و مره ساعت و مره ثانیه کشتارهای و اعدامها و دانشگاه شدن زندان و زندان
روزمرهنجومیرژیممطلقهفقاهتیدرسالهای60تانسلکشیتابستان67انجام

گرفت.

3 - علل شکست انقالب 57 از نگاه دو رویکرد غیر دیالکتیکی برون زا و 
درون زا:

بهعلل نخست باید استبدادی57 انقالبضد دیالکتیکیعللشکست تحلیل برای
کپسولی و مجمل صورت به ملی مقاومت نهضت و مشروطیت انقالب شکست
بپردازیمهرچنددرسلسلهدرسهایتاریخدرآیندهبهصورتمشروحدررابطه
از اما گفت خواهیم سخن ملی مقاومت نهضت و مشروطیت انقالب شکست با
تنگاتنگ پیوند کانتکس در 57 انقالب شکست علل به دیالکتیکی نگاه آنجائیکه
بینپدیدههایتاریخیواجتماعیوانسانیوطبیعینیازمندآناستکهماپروسه
نهضت و مشروطیت انقالب شکست پروسه کانتکس در را 57 انقالب شکست
مقاومتملیتحلیلکنیم)چراکهمبانیتئوریعاملشکستانقالب57ریشهدر
شکستانقالبمشروطیتوشکستنهضتمقاومتملیدارد(لذاتازمانیکهما
بهمبانیتئوریعللشکستانقالبمشروطیتونهضتمقاومتملیدستپیدا
نکنیم،امکاندستیابیبهمبانیتئوریعللشکستانقالب57برایماوجودنخواهد
داشتوشایدبهتراینباشدکهاینچنینمطرحکنیمکهتازمانیکهمابهمبانی
تئوریعللشکستانقالبهایمشروطیتوانقالبضداستبدادیبهمنماه57و
نهضتمقاومتملیمسلحنشویماگرصدباردیگرهمدرایرانانقالبیااقدامبه
اصالحاتساختاریبکنیم،بدونشکدرحداقلزمانممکنشکستخواهیمخورد
وسرنوشتآنانقالباتواصالحاتهمانخواهدشدکهانقالبضداستبدادی57و

انقالبمشروطیتونهضتمقاومتملیگردید.

همینیکاصلتعیینکنندهتفاوتتحلیلدیالکتیکیباتحلیلیاستانیکییامکانیکی
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ازعللشکستانقالبضداستبدادی57مردمایرانمیباشدچراکهتمامیتحلیلهای
استاتیکیوغیردیالکتیکیکهدرطول36سالگذشتهازعللشکستانقالبضد
ایران اینانقالبضداستبدادیمردم تاما استبدادی57شدهاست،باعثگردیده
راازبسترتاریخیاشجداکنیموپسازجداسازیازعرصهتاریخیآنبهکالید
اینامرکاریغیرممکنخواهدبودوهمینیک بپردازیمکهمطمئنا شکافیاش
اشکالعمدهباعثگردیدهاستتاازآنجائیکهتحلیلکنندگانغیردیالکتیکیعلل
گذشته تاریخ از مستقل صورت به را انقالب این کوشیدهاند 57 انقالب شکست
باعینکوامگرفتهازتحلیلانقالبهایدیگرجوامع لذا مردمایرانتحلیلکنند،
غربیوشرقیبهتحلیلانقالب57مردمایرانبپردازندواینعینتعریفنگاه
غیردیالکتیکیداشتنبهتاریخوجامعهوانسانوطبیعتیاوجودمیباشد،چراکه
نخستیناصلیکهدیالکتیکبهمامیآموزدایناستکهآنچنانکهگورویچدرکتاب
»دیالکتیکدردیالکتیکیاجامعهبازوبسته«خودمیگوید»ما جامعه ها داریم نه 
یک جامعه«معنایتئوریکایناصلدیالکتیکیایناستکهبرایفهمدیالکتیکی

نداریمعینک بشریهرگزحق یارفرمهایجوامعمختلف یااصالحات انقالبات
بالنعل النعل طابق و بزنیم خود چشم بر دیگری جامعهائی یک انقالب تاریخی
بخواهیمانقالبیااصالحاتیارفرمشکلیافتهدرجامعهخودراباآنعینکو

روشومنظرونگاهتبییننمائیم.

انجاماینامرهمانخواهدشدکهمعلمکبیرماندرکنفرانس»ازکجاآغازکنیم؟«
دردانشگاهصنعتیآریامهرآنزمان-شریففعلی-بهعنواننگاهپطرکبیری
درروسیهازآنیادکردچراکهپطرکبیرجهتنجاتمردمروسیهازعقبماندگی
ازآنجائیکهباعینکانقالبکبیرفرانسهوجامعههلندمیخواستاینعقبماندگی
مردمروسیهراتبیینریشهائیبکند،ریشهایمردهایروسیهراعاملعقبماندگی
بنابه تا شد باعث امر همین و کرد ریشها این قطع به اقدام لذا و داد تشخیص
گفتهشریعتیریشهایعقبماندگیمردمروسیهتوسطپطرکبیرازبینبروداما

ریشههایعقبماندگیباقیبماند.
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بنابرایندیالکتیکبهعنوانیکمتدولوژیجهتبررسیوتحلیلمسائلتاریخی
واجتماعیوسیاسیبهمامیآموزدکهازآنجائیکههرجامعهائیدربسترتاریخ
در اعتالیش و شکست و رکود و میکند حرکت و نمو و رشد خودش کنکریت
فرایندهایرکودو تحلیل ماموظفیمدرعرصه تحلیلمیباشد، قابل همینرابطه
آنالیزو به آنجوامع تاریخیخود باعینک آنجوامع اعتالیحرکت شکستو
کالبدشکافیفرایندهایحرکتآنجامعهمشخصبپردازیموهرگزنمیتوانیمتوسط
تاریخیواجتماعیجامعه بهتحلیلفرایندهای تاریخییکجامعهدیگری عینک

خودمانبپردازیم.

هماناشتباهتاریخیکهتحلیلگرانغیردیالکتیکیجامعهماتاکنوندرتبیینعلل
شکستانقالبضداستبداد57انجامدادهاندیعنیباعینکتاریخیجامعهدیگری
خواستهاندبهتحلیلعللشکستانقالبضداستبدادیمردمایراندستپیداکننددر
نتیجهآنچهاینهابااینعینکغیردیالکتیکیتوانستهانددراینرابطهحاصلکنند
اینبودهکهیاگفتهاندعلتشکستانقالبضداستبدادی57عبارتبودهاستاز:

دخالتهایخارجیقدرتهایامپریالیستیاعمازآمریکاوانگلیسدرترسیمنقشه
انقالب57ایرانچهقبلازپیروزیوچهبعدازپیروزیانقالب57اینهابرای
مدللساختنادعایخودبهفشارهایکارترازسال56برشاهجهتایجادفضای
بازسیاسیوقطعشکنجههاواعدامهاتکیهمیکنندکهازنظراینهااینامرباعث
گردیدتاترسمردمجهتشروعحرکتوانقالبریختهبشودوهمینامرعامل
شروعانقالب57شد.همچنینبازازنظراینهاکنفراسگوادلوپدردیماه57که
دراینکنفرانستمامیقدرتهایمتروپلجهانیودرراسآنهاامپریالیسمآمریکاو
انگلیسرسماتصمیمبهخروجشاهازایرانوسرنگونیحکومتپهلویوجایگزینی
روحانیتبهرهبریخمینیگرفتندوسفرهایزرمستشارنظامیآمریکائیبعداز
فرارشاهازایرانبنابهتصمیماتنشستگوادلوپجهتممانعتارتشازکودتا
مانندمرداد32پسازفرارشاهوحفظتشکیالتارتشدرمرحلهگذارازرژیم
پهلویبهرژیمفقاهتیوتسلیمشدنارتشبهرهبریخمینیکهبهایرانآمددراین
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رابطهقابلتحلیلمیباشد.

چراکهازآنجائیکهتشکیالتارتشایرانهمبهلحاظنرمافزاریوهمبهلحاظسخت
افزاریصددرصدوابستهبهامپریالیسمآمریکابودهمینامرباعثشدکهآنچنانکه
درجریانکودتایضدمصدقدرایرانوکودتایضدارنیزدرگواتماالوکودتای
آمریکا امپریالیسم توسط درشیلی آلنده کودتایضد و اندونزی در ضدسوکارنو
بهصورتمشخص کردیم مشاهده اینکشورها داخلی ارتش واسطه بازوی با و
ازبعدازجنگجهانیدومبهموازاتجایگزینیامپریالیسمآمریکاوسرکردگی
اینامپریالیسمبرجهانبهاینباوردستپیداکندکهارتشهایداخلیکشورهای
پیرامونیمطمئنترینبازوبرایآمریکاجهتتثبیتسیاستامپریالیستیاشدرآن
کشورهامیباشدآنهمبرایارتشآمریکاکهبودجهنظامیآنبیشاز700میلیارد
دالریعنیبیشازبودجهنظامیکلکشورهایکرهزمینمیباشدواینارتشبیش

از750پایگاهنظامیدرکرهزمیندارد.

لذااینتحلیلگرانمعتقدندکهسفرهایزربعدازنشستگوادلوپوبعدازفرارشاه
بهایرانکهدرراستایبهتسلیموادارکردنارتشایرانوحفظساختارارتشایران
بوددرراستایهمانترسیمنقشهانقالببهدستقدرتهایخارجیودرراسآنها
امپریالیسمآمریکابودوهمینترسیمنقشهانقالببودکهازبعدازانقالبادامهپیدا
کردوخودعاملتکویناینانقالب،عاملشکستهمینانقالبنیزشدچراکهاین
تحلیلگرانمعتقدندکهخودایندخالتخارجیبودکهدرنهایتباعثتثبیتحاکمیت

نظاممطلقهفقاهتیودرنتیجهعاملشکستانقالب57گردید.

بنابراینبرپایهاینفاکتهااستکهاینتحلیلگراننتیجهمیگیرندکهشکستانقالب
نهضت شکست تحلیل در همینها آنچنانکه است خارجی دخالت معلول فقط 57
توسط 1299 اسفند در مشروطیت انقالب وشکست 32 مرداد در ملی مقاومت
کودتایرضاخانمعتقدبههمیننظریههستندوخالصهغیرازدخالتامپریالیستی
آمریکاوانگلیسهیچگونهعاملدیگردرونیبهعنواناثرگذاردرشکستانقالب
مشروطیتونهضتمقاومتملیوانقالبضداستبدادی57نمیشناسند،خالصه
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اینکهاینتحلیلگرانغیردیالکتیکیباعمدهکردنتضادهایبرونیهیچنقشیبرای
تضادهایدرونیقائلنیستند.

آنهائی انقالب57 بابعللشکست در دیالکتیکی تحلیلگرانغیر از دوم دسته
هستندکهبرعکسدستهاولباعمدهکردنتضادهایدرونیبهعنوانعللشکست
انقالبضداستبدادی57عاملبرونییاتضادهایبرونیرانادیدهمیگیرندلذادر
انقالب بهعللشکست مبارزهطبقاتی اززاویه اینگروه آنجائیکه از اینرابطه
57نگاهمیکنندمعتقدندکهعلتشکستانقالب57غلبهبورژوازیتجاریسنتی
ونمایندگانسیاسیآنهابرطبقهکارگربود،همانطبقهکارگریکهازروز18 
شهریورماه57رسماتحتهژمونیکارگرانشرکتنفتتوسطاعتصابسراسری
رسمابهمیدانآمدنداماازآنجائیکهاینطبقهبهعلتخالءتشکیالتمستقلسراسری
توانعرضهنمایندهسیاسیحافظمنافعخودنداشتند،اینامرباعثگردیدکهدر
پروسهتکوینانقالبدرطولنزدیکبهششماهاز18شهریور57تا22بهمن
گروه این رهبری چتر زیر بورژوازی خرده طیف کمی گستردگی علت به 57
پذیرشرهبریخرده نهایتهمین در که بروند بود کههمانروحانیتوخمینی
بورژوازیونداشتنتشکیالتمستقلونمایندهسیاسیمستقلطبقهکارگرایرانبود
کهباعثگردیدتاازبعدازپیروزیانقالباینطبقهزیرهژمونیآنرهبریبه
موازاتسکاندارشدنبورژوازیتجاریسنتییابورژوازیبازارمنفعلبشودو
همینانفعالطبقهکارگرایرانوحاکمیتطبقهبورژوازیتجاریسنتیبسترساز

شکستانقالب57شد.

علل تحلیل در داشتن دیالکتیکی غیر نگاه که دریافتیم اینجا تا اینکه از پس حال
شکستانقالب57باعثمیگرددتاگرفتارآفتمطلقکردنتضادهایبرونیبدون
درنظرگرفتنتضادهایدرونیویااینکهدرورطهعمدهکردنمبارزهطبقاتی
بدوندرنظرگرفتنتضادهایدیگربشویم،مهمتریندرسیکهدیالکتیکدراین

رابطهبهمامیآموزداینکه:
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نی درون را بنگرند و حال راگه برون را بنگرند و قال را

نی برون را بنگرند و قال راگه درون را بنگرند و حال را

هم برون را بنگریم و قال راما درون را بنگریم و حال را

لذابرایانجامتحلیلدیالکتیکیازتاریخوجامعهمابایدآنچنانکهبرپایهتضادهای
داخلیوکنکریتآنجامعهتکیهاصلیمیکنیم،جایگاهشرطیتضادهایبرونی
انقالب57  دیالکتیکیعللشکست تحلیل به اینرابطه در بگیریمو همدرنظر

میپردازیم.





علل شکست انقالب 
ضد استبدادی

بهمن 57

نشر مستضعفین - شماره 72 و 73 و 74
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الف – آسیب شناسی جنبش نود ساله دانشجوئی ایران:

برایفهمکلیدواژهعللشکستانقالبضداستبدادی57بایددرنظرداشتهباشیم
کهعواملیکهبسترسازشکستانقالبضداستبدادی57شدهاندبهدودستهتقسیم

میشوند:

دستهاولعواملخاصومشخصوکنکریتاینشکستهستندکهدرقسمتاول
اینسلسلهدروسبهتبیینوتفسیرآنهاپرداختیم.

دستهدومعواملعاماینشکستهستندکهسعیمیکنیمدراینقسمتازسلسله
دروسبهتبیینآنهابپردازیم.

البتهمقصودماازعواملعامشکستانقالبضداستبدادی57آندستهازعواملی
هستندکههمدرانقالبمشروطیتوجودداشتندوباعثشکستآنانقالبشدهاند
وهمدرنهضتمقاومتملیوجودداشتندوبسترسازشکستایننهضتگردیدند
وهمدرقیام15خرداد42وجودداشتندوعاملشکستآنقیامشدندوهمدر
انقالبضداستبدادی57وجودداشتندوعاملشکستاینانقالبنیزشدندوهمچنین
همینعواملهمدرقیامخرداد88نیزوجودداشتندوبسترسازشکستقیام88 
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نیزگردیدندوبههمیندلیلمیتوانیمنتیجهبگیریمکهتاهرزمانیکهاینآفاتدر
حرکتتحولخواهانهجنبشسیاسیوجنبشاجتماعیوجنبشکارگریوجنبش
و جنبشها و انقالبات برای باشد،شکست داشته وجود ایران جامعه دموکراتیک

حرکتهایتحولخواهانهجامعهایرانامریمحتومخواهدبود.

ایران تحولخواهانهجامعه ازحرکت آفات این بهصورتجدی که تازمانی لذا
آیندهشانسیبرای اقدامنگرددمادر آسیبشناسینشودوجهترفعریشهائیآن
دستیابیبهآرمانهایدموکراتیکوسوسیالیستیحرکتتحولخواهانهجنبشهای
تمامی که کنیم اینچنینمطرح که باشد این بهتر شاید و داشت نخواهیم چهارگانه
حرکتهایتحولخواهانهجامعهایراندرطولبیشازصدسالیکهازعمرآن
است بوده بیماری و آفات دسته دو آبستن خویش تکوین آغاز همان از میگذرد
دستهاولآفاتعامحرکتتحولخواهانهجامعهایرانوآفاتدستهدومحرکتهای
تحولخواهانهجامعهایرانهمانآفاتیبودهاستکهبهصورتکنکریتومشخص
درشرایطیخاصتاریخیدامنگیرحرکتتحولخواهانهمردمایرانشدهاست.

البتهاگربانگاهدیالکتیکیبهکالبدشکافیاینامربپردازیمبایدبگوئیمکهحتیتمامی
آسیبهایکنکریتومشخصحرکتصدسالهتحولخواهانهجامعهایرانمعلول
بوده ایران جامعه تحولخواهانه اینحرکتهای ساله عامصد و کلی آفات همان
استلذادراینرابطهاستکهمیتوانیماینچنیننتیجهگیریکنیمکهتازمانیکهبه
صورتعلمیبهآسیبشناسیحرکتصدسالهتحولخواهانهجامعهایراننپردازیم
ودرکانتکسآنبهفهموشناختعلمیآسیبهایعاماینحرکتصدسالهدست
پیدانکنیمهرگزامکانفهموشناختآفاتکنکریتومشخصحرکتتحولخواهانه
جامعهایرانوجودنخواهدداشت.برایمثالآنچنانکهدرقیام18تیرماه78جنبش

دانشجوئیایرانمشاهدهکردیمآفات:

الف–تاکتیکزدگی.

ب–فقداناستراتژیوبرنامهکوتاهمدتودرازمدت.
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ج-عدمتوانسازماندهیجنبشخودی.

برای که شرایطی در هم آن ایران، اجتماعی جنبش هدایتگری توان عدم – د
اولینباردرتاریخصدسالهحرکتتحولخواهانهجامعهایرانکهجنبشاجتماعی
فقدان و تاکتیکزدگی آفات این بود پذیرفته را دانشجوئی جنبش هژمونی ایران
برنامهحداقلیوحداکثریواستراتژیعملیوعدمتوانسازماندهیمشخصجنبش
دانشجوئیایرانباعثگردیدتااینقیامبهشکستمنتهیشودوهمینآفاتمشخص
وکنکریتجنبشدانشجوئیدرقیامتیرماه78بودکهبسترسازسرکوباینجنبش

توسطحزبپادگانیخامنهائیگردید.

البتهپرواضحاستکهتاکتیکزدگیوفقداناستراتژیوبرنامهحداقلیوحداکثری
وعدمتوانسازماندهیجنبشدانشجوئیوجنبشاجتماعیدرتیر78یکسلسله
بود تاریخی گسستگی و نوپائی معلول که بودند کنکریت و موضعی آسیبهائی
کهجنبشدانشجوئیایرانبهعلتکودتایفرهنگی58 - 63رژیممطلقهفقاهتی
تیر78جنبشدانشجوئی قیام18 بهپرداختهزینهآنشدهبود،چراکه مجبور
فرهنگی کودتایسیاه ازخاکستر که بود ققنوسی بازتولیدشده دوباره آواز ایران
رژیممطلقهفقاهتیبرخاستهشدوهمینامرعاملیشدتاجنبشدانشجوئیایرانبه
علتگسستگیتاریخیوگسستگیتشکیالتیکهدرطولاین20سال)58تا78( 
باجنبش90سالهدانشجوئیایرانپیداکردهبود،مجبورشودتادرتیر78همبه
لحاظتشکیالتیوهمبهلحاظتجربیوتئوریکدوبارهجنبشدانشجوئیایرانرااز
صفراستارتبزند،لذااینشروعدوبارهدرچارچوبآنگسستگیتاریخیجنبش
دانشجوئیایرانبودکهباعثگردیدتااینآسیبهایجدیمشخصوکنکریتدر

قیام18تیرماه78نمودارگردد.

ولینکتهائیکهدراینرابطهنبایدفراموشکنیماینکههرچندکهاینآسیبهای
کنکریتدرقیام18تیر78جنبشدانشجوئیایرانعمدهشدولیدرآسیبشناسی
همین حتی تیرماه78 دانشجوئی18 قیام عللشکست دیالکتیکی کالبدشکافی و
کلی و عام آفات همان معلول ایران دانشجوئی جنبش فراگیر مشخص آسیبهای
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که است دلیل همین به و است بوده ایران جامعه تحولخواهانه ساله حرکتصد
اگردرآسیبشناسیعللشکستقیام18تیر78جنبشدانشجوئیایرانبخواهیم
)آنچنانکهتاکنوناینکارکردهایم(درچارچوبهمینآفاتموضعیوکنکریتو
مشخصقیام78بهآسیبشناسیعللشکستجنبشدانشجوئیایرانبپردازیمراه
بهجائینخواهیمبردچراکهآنچنانکهدیدیمدرجنبشخرداد88جنبشدانشجوئی
ایرانهمکهبرایباردومپسازکودتای20سالهنرمافزاریوسختافزاری
فرهنگیرژیممطلقهفقاهتی)58تا78(جنبشدانشجوئیایرانبهصحنهآمدتابه
ترمیمگسستگیخالء20سالهغیبتخوددرصحنهحرکتتحولخواهانهجامعه
ایرانبپردازد،درقیامخرداد88جنبشدانشجوئیایرانبهعلتاینکهاینجنبش
مانندمرحلهاول)18تیر78(هژمونیجنبشاجتماعیایراندردستنداشت،خود
تحتهژمونیجنبشسیاسیایرانوجنبشسبزقرارگرفتدرنتیجههرچنداز
آنآفاتکنکریتومشخصقیام18تیر78برخوردارنبود،ولیبهعلتاینکهدر
طول10سالبینسالهای78تا88جنبشدانشجوئیایراناقدامبهکالبدشکافی
وآسیبشناسیحرکتتحولخواهانهخودنکردهبوداینامرباعثگردیدتادرقیام
سال88جنبشدانشجوئیایرانآبستنهمانآفاتکنکریتومشخصقیامتیر78 
بهصورتدیگریباشد.اینآفاتکنکریتوموضعیومشخصجنبشدانشجوئی

ایراندرقیام88عبارتبودنداز:

الف–عدماستقاللتشکیالتیجنبشدانشجوئیایران.

ب–تسلیممنفعالنهدربرابرهژمونیجنبشسبز.

ج–آنتاگونیستیکردنبدوناستراتژیجنبشاصالحطلبانهبهخصوصازبعداز
16آذرسال88.

د-منطقهگراییومحدودشدنجنبشدانشجوئیدرحصارکالنشهرهاوبهویژه
تهرانوعدمتوانائیاینجنبشدرفراگیرکردنآندرسطحکشور.

ه–عدمتوانائیدرایجادپیوندباجنبشاجتماعیجهتهدایتگریاینجنبشدر
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غیبترهبریجنبشسبز.

سازمانگرایانه معلولحرکت که دانشجوئی مستقل تشکیالتسراسری فقدان - و
مهندسیشدهدانشجویانازبعدکودتایفرهنگی58درچارچوبتشکیالتعلنی
زمانی تا چراکه بود حکومتی نهادهای دیگر و اسالمی انجمنهای حکومتی و
دارای حکومتی تشکیالت و حکومت از مستقل بهصورت ایران دانشجویان که
سازماندهیوتشکیالتمستقلنشوند»آشهمینآشخواهدبودوکاسههمانکاسه«
ولذااگرصدباردیگرهمجنبشدانشجوئیایرانبخواهددرچارچوباینتشکیالت
ضربههائی و آسیبها همین گرفتار بکند تحولخواهانه حرکت به اقدام حکومتی

میشودکهدرقیامتیر78وخرداد88نصیبششد.

بنابرایندراینرابطهاستکهمیتوانیمنتیجهبگیریمکههرچندکهبهلحاظظاهری
آسیبهایمشخصوکنکریتجنبشدانشجوئیایراندرقیامتیر78باقیامخرداد
88متفاوتمیباشندامادرتحلیلنهائیاگرازصورتظاهریاینتفاوتهاعبور
نمائیموباعینکدیالکتیکیبهمطالعهاینآفاتبپردازیم،درمییابیمکهآسیبهای
جنبشدانشجوئیدرقیامتیر78باآفاتجنبشدانشجوئیایراندرقیامسال88از
یکجنسمیباشندالبتهبااینشرطکهمابامتددیالکتیکیآسیبهایمشخصرا
درکانتکسآسیبهایعاموکلیآسیبشناسیبکنیمنهبالعکس،چراکهدیالکتیک
در را خاص قوانین باید همیشه که میدهد آموزش ما به متدولوژی عرصه در
چارچوبقوانینعاموکلیتبیینوشناسائیبشودولذادراینرابطهاستکهبرای
فهمعواملضربهپذیروایجادضربهخورهایساختاریدرعرصهمبارزهنودساله
جنبشدانشجوئیایرانماموظفهستیمتابهدوابهآسیبشناسیعاموکلیجنبش
دانشجوئیایرانبپردازیموسپسبادستیابیبهآنچندآسیبوبیماریفربهودانه
درشتاینجنبش،ضعفهایموردیقیامهایمتفاوتجنبشدانشجوئیتبییننمائیم.
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ب – آسیب شناسی جنبش صد ساله کارگری ایران:

کالبدشکافیوآسیبشناسیبامتدولوژیدیالکتیکیتنهاالزمهفهمآسیبهایعام
وخاصجنبشدانشجوئیایراننیست.درعرصهجنبشهایدیگرتاریخصدسال
گذشتهمبارزهتحولخواهانهمردمایرانازجملهجنبشکارگریوجنبشاجتماعی
وجنبشدموکراتیکبازهمینداستانحاکممیباشدچراکهاینجنبشهاهمدرطول
باز ایران ایراننشاندادهاندکهمانندجنبشدانشجوئی 100گذشتهمبارزهمردم
گرفتارهمینمصیبتوآسیبوآفاتخاصوعاممیباشندوعللناکامیآنهادر
طول100گذشتهبیشازآنکهمعلولآسیبهایموردیوظاهریوکنکریتو
مشخصباشند،مولودهمانآسیبهایعاموکلیبودهاستکهباعثشدهتادرطول

100سالگذشتهاینآسیبهایکلیوعمومیاینجنبشهاراضربهپذیربکند.

براینمونهاگردراینرابطهجنبشصدسالهکارگریایرانرابخواهیممانندجنبش
دانشجوئیایرانآسیبشناسیوکالبدشکافیبکنیمبایدبهصراحتبگوئیمکهعلت
ناکامیصدسالهگذشتهجنبشکارگریایرانعدمباوربیشازچهارمیلیونکارگر
ایرانیبهپتانسیلدرونطبقاتیومبارزهصنفیوسیاسیوتشکیالتیخودبوده
است.البتهاینناآگاهیبهپتانسیلطبقاتیطبقهکارگردرایراندرطولصدساله
عمرجنبشکارگریایرانریشهساختاریوتاریخیداردکهمعلولهمانآبشخور
وخواستگاهروستائیوزمینداریاینطبقهدرایرانمیباشدتاآنجاکهبهصراحت
میتوانیمبگوئیمبهعلتاینکهپروسستکوینپرولتاریایصنعتیوکارگرایرانی
ازآغازبرعکسپروسستکوینطبقهکارگردرکشورهایمتروپل)کهدرکانتکس
تاریخیپروسستکوینسرمایهداریتولیدیوصنعتیتکوینپیداکردهبودند(در
وابستگی به توجه با سرمایهداری پروسه تکوین گذشته سال درطولصد ایران
باسرمایههای آن پیوندیکطرفه و ایران در نظامسرمایهداری بودن وکمپرادور
نفتیدولتیبهجایسرمایههایتجاریبخشخصوصیبورژوازیکالسیکوغیر
ساختیووارداتیومونتاژیبودنصنعتوتولیدصنعتیوسرمایههایصنعتیو
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بانکیومالیسرمایهداریصنعتیایران،اینامرباعثشدهاستتاذهنیتکارگر
ایرانیمانندطبقهکارگرکشورهایمتروپلدرکانتکسپروسسعینیومادیو

جمعیتولیدصنعتیحاصلنشود.

لذاازآنجائیکهخواستگاهاکثریتقریببهاتفاقطبقهکارگرایرانیزمینداریو
یادونسل بایکنسل ایرانیحداکثر روستابودهاستیعنیهمینکارگرامروز
مکانیکی هجرت یک با که میباشند ایران روستاهای دیروز دهقان همان فاصله
روستاومناسباتزمینداریایرانراترکگفتهوجذبمناسباتسرمایهوابسته
تولیدیوصنعتیوخدماتیایرانشدهاستایننقلوانتقالجغرافیائیوهجرتغیر
دیالکتیکیومکانیکیباعثگردیدهاستتاهرچندعینیتزندگیدهقانبدلشدهبه
کارگرتغییرصوریبکنداماذهنیتکارگرایرانیهنوزهمانذهنیتاسکوالستیکی
وآسماناندیشوفردگرایانهومحدودومحصورزمینداریدیروزاومیباشدو
آنچنانکهکارلمارکسمیگوید»هر چند مرغ خانگی هم خانه با عقاب آسمانی بشود 

هرگز مرغ خانگی عقاب آسمان نخواهد شد.«

لذااینذهنیتآسماناندیشوفردگرایانهوایدهآلیستیکارگرایرانیکهمیراثگذشته
دورانمناسباتزمینداریاومیباشدامروزبهصورتیکآفتعمدهدرپروسس
مبارزهصنفیوسیاسیوتشکیالتیطبقهکارگرایرانمادیتپیداکردهاستوهمین
آفتعمدهوفراگیراینطبقهباعثشدهاستتاطبقهکارگرایرانیهنوزبهصورت
اسکوالستیکیبرایتامینمعیشتخودبهجایتکیهبربازویخودوبازویهم
طبقهخوددرشکلجمعیودرچارچوبمبارزهطبقاتیبهصورتفردیوگروهی
وکارگاهینهطبقاتی،چشمشبهآسمانباشدوهنوزباورنکردهاستکهدرطول
صدسالگذشتهباهجرتاوازروستاومناسباتزمینداریوضعیتحیاتیوذهنی

اودچارتحولساختاریشدهاست.

مولود که ایران کارگر طبقه آسمانی و اسکوالستیکی نگاه همین دلیل همین به
در تا است گردیده باعث میباشد، او زمینداری مناسبات و روستائی خواستگاه
طولصدسالگذشتهجنبشکارگریایراناینآسیبوبیماریفربهودانهدرشت
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دراشکالمختلفبهصورتآسیبهایکنکریتوموردیومشخصدرحرکت
تحولخواهانهوصنفیوسیاسیوتشکیالتینمودپیداکندوحرکتومبارزهاورا

بهشکستوبنبستورکودبکشاند.

گفتا زکه نالیم که از ماست و بر ماستزی تیر نگه کرد پر خویش در او دید

بهارثرسیدهطبقه ایدهآلستی و فردگرایانه آسماناندیشو اینجهانبینی وقطعا
کارگرایرانیاستکهامروزمانندغلوزنجیریسهمگیناورازمینگیرکرده
پاره ایرانی ازذهنوجهانبینیطبقهکارگر اینزنجیر تازمانیکه لذا استو
نشودمبارزاتصنفیوسیاسیوتشکیالتیاینطبقهنمیتواندعاملرهائیبخش
خودطبقهوجامعهایرانبشودودرهمینرابطهبودکهدر18شهریور57که
طبقهکارگرایرانتحتهژمونیکارگرانصنعتنفتبهمیدانمبارزهسیاسیمردم
ایرانواردشدنددربرابرهژمونیوارداتیانقالب57تسلیمشدندوحاصلمبارزه
طبقاتیخودشان-کهفرارشاهوشکستمقاومترژیمتوتالیترپهلویبود–را
بهپایروحانیتریختندوعکسخمینیرادرماهبردنددرنتیجه»شدآنچهکه

نمیبایدمیشد.«

بازبهعلتهمینآفتاستکهطبقهکارگرازبعدازشکستانقالب57بیشاز36 
سالاستکهسردرالکخودفروبردهاستوحداکثرخودرامشغولمبارزات
صنفیکارگاهیدرچارچوبحداقلخواستهصنفیخودکردهاستوبههمیندلیل
رکودمبارزهطبقاتیوسیاسیطبقهکارگرایراندرطول36سالگذشتهآنچنان
فراگیرشدهاستکهدرقیامتیر78وخرداد88ماغیبتاینطبقهرابهوضوح
مشاهدهکردیموهمینغیبتطبقهکارگرایراندرصحنهسیاسیایندوقیامبودکه
بسترسازشکستوسرکوبدوقیام78و88توسطحزبپادگانیخامنهائیشدو
بهعلتاینرکودوآسیبفراگیرطبقهکارگراستکهبااینشرایطتازمانیکهبه
درماناینآسیبوآفتتوسطخودطبقهکارگرنپردازیمواینطبقهبهخودآگاهی
پیدانکندوهمینخودآگاهیطبقاتیعاملاعتالیمبارزهطبقاتیو طبقاتیدست
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جنبش و اجتماعی جنبش هم دیگر بار اگرصد نشود طبقه این وصنفی سیاسی
دانشجوئیوجنبشدموکراتیکمردمایراندرغیبتجنبشطبقهکارگرایرانقیام

کنندهمهاینحرکتهابهشکستخواهدانجامید.

بههمیندلیلحزبپادگانیخامنهائیورژیممطلقهفقاهتیبهدرستیدریافتهاست
و قلبساکتوراکد در ایران تحولخواهانهمردم مبارزه امروزشیشهعمر که
به دیالکتیکی رویکرد چنین با اگر ایحاله علی میتپد ایران کارگر طبقه خاموش
تا نتیجهبگیریمکه آسیبشناسیوکالبدشکافیجنبشکارگریبپردازیممیتوانیم
زمانیکهمابهمداوایآنآسیبکلیجنبشکارگریایراندستپیدانکنیمهرگز
نمیتوانیمبهمداوایآسیبهایدستوپاگیرموردیطبقهکارگرایرانبپردازیم؛
مثالهمهمامیدانیمکهامروزجنبشکارگریایرانازآفتعدمتشکیالتمستقلو
عدممبارزهفراگیرکشوریوسندیکائیواتحادیهائیرنجمیبردواینخالءباعث
شدهاستتامبارزهاودرزندانصنفیوکارگاهیومکانیکیومستقلازکارگران
دیگردررنجباشدوهمینآسیبهایموردینهتنهاباعثگردیدهاستتاامروز
طبقهکارگرایرانحتیتوانائیدستیابیبهیکحداقلحقوقعادالنهدرشورایعالی
کارنداشتهباشد،بلکهمهمترازآنهنوزتوانائیدستیابیبهامنیتشغلیوفراراز

دایره80درصدیقراردادهایموقتپیدانکردهاست.

لذاوضعامروزجنبشکارگریایرانبهآنجارسیدهاستکههرکارگریدرکارگاه
خاصخودبهصورتجزیرهائیمستقلازطبقهخودتنهاسنگخودرابهسینهبزند
وبهقولصادقهدایت»دامنخودرانگهداردکهآتشنگیرد«وشعارشاینبشود
کهبگوید»دیگیکهبرایمننجوشد،سرسگدراوبجوشد«درهمینرابطهاست

کهاکنونمامیتوانیمسوالکنیمکهچرا؟

درشرایطفعلیمبارزهسندیکائیطبقهکارگرایرانتنهامحدودبهکارگراننیشکر
هفتتپهوشرکتواحداتوبوسرانیشدهاست؟چرابعداز100سالکهازتاریخ
فراگیر صورت به ایران سندیکائی جنبش هنوز میگذرد ایران کارگری جنبش
وسیلهائیدرخدمتپیشبرداهدافوخواستههایمشترکصنفیطبقهکارگرایران
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کهدرراسآنهاتعییندستمزدعادالنهوامنیتشغلیواستقاللتشکیالتیمیباشد
نیست؟

برابرستمرژیممطلقه در که است نرسیده آگاهی این به ایران کارگر چراطبقه
فقاهتی»یکدستصداندارد؟«چراکارگرایرانیپسازصدسالمبارزهبهاین
فهمطبقاتینرسیدهاستکه»آزمودهراآزمایشخطاست؟«چراطبقهکارگرایرانی
دربابماهیترژیممطلقهفقاهتیحاکمکهدرسال57بردوشاوسوارشدوبر
موجانقالبضداستبدادیسوارگردیدهنوزبهاینآگاهینرسیدهاستکههرحرکت

ضداستبدادیدموکراتنیستوهرحرکتضدارتجاعیترقیخواهنمیباشد؟

استکه نکرده پیدا اینخودآگاهیسیاسیدست به ایرانهنوز کارگر چراطبقه
درانقالبضداستبدادی57»کوهموشزائید«؟چراطبقهکارگرایرانهنوزبه
اینخودآگاهیطبقاتیدستپیدانکردهاستکهتنهادراینشرایطازجرقهمبارزه
طبقاتیاواستکهمیتواندحریقفراگیراستبدادسوزواستثمارسوزواستحمارسوز
حرکت در خود تاریخی نقش با رابطه در ایران کارگر طبقه چرا بشود؟ ایجاد
تحولخواهانهمردمایراننسبتبهحاکمیتمطلقهفقاهتیدرطول36سالگذشتهاز
18شهریور57تاامروزبهاینحقیقتنرسیدهاستکه»همترازوراترازوراست

کرد،همترازوراترازوکاستکرد؟«

چراطبقهکارگرایرانامروزهمصداباادیبنیشابوری-که150سالپیشدر
بابانحطاططبقاتیاعالمکرد-فریادنمیزندکه:

دهقان مصیبت زده را خواب گرفته؟افسوس که این مزرعه را آب گرفته

چراطبقهکارگرایرانامروزمیخواهدباسوزنمبارزهصنفی–فردی–کارگاهی
خودخالءحضورطبقاتیخودرارفوکند؟چراطبقهکارگرایراندربابماهیت
مبارزهانفرادیوصنفیوبیرونازطبقهخوددراینشرایطبهاینآگاهینرسیده
استکهبهقولسعدی»مبارزهاوخطیزشتاستکهباآبزرنوشتهشدهاست«؟

قول به که واقب غاسق شرایط این در ایرانی کارگر طبقه تشکیالتی شعار چرا
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مارکسبهچیزیجزازدستدادنزنجیرهایپاهایشمنتهینخواهدشدورهائی
انجامیدهنوزشعار»استرذهبکوذهابکو بقانخواهد اززندگیدرزیرخط
مذهبک«میباشد؟چراطبقهکارگرایرانهنوزمنتظرندتااینامامزادهائیکهدر
نیمهدومسال57بردوشآنهاسوارشدهوبهقدرترسیدهاستبرایآنهامعجزه

بکند؟

چراطبقهکارگرایرانهنوزدررابطهباتاثیرمبارزهسیاسیوطبقاتیخوددر
عرصهمبارزهتحولخواهانهمردمایرانبارژیممطلقهفقاهتیبهاینآگاهینرسیده
استکههرگونهخمیربیمایهکهدرغیبتاوپختهشودفطیرخواهدبود؟چرا
طبقهکارگرایراندرعرصهمبارزهپراکندهصنفیخوددراینشرایطبهاینآگاهی
نرسیدهاستکهدرمبارزهصنفیبارژیممطلقهفقاهتی»هرمقدارکهپولبدهی،
ایرانپسازصدسالمبارزههنوز بیشتر«؟چراطبقهکارگر نه آشمیخوری
بهاینآگاهیتاریخیدرجامعهایراننرسیدهاستکهاینتنهااوستکهمیتواند

»طرحینودراندازدوفلکدرایرانراسقفبشکافد«؟

برایدستیابیبهپاسخاینچراهااستکهبایدبدانیمکهپاسخنهائیبهاینچراها
برمیگرددبهآنرویکرداسکوالستیکیوآسمانبینیطبقهکارگرکهفونکسیونآن
درزندگیاوهمانخودبینیوفردگرائیوحرکتدرخویشبهجایحرکتبرای
خویشوبرایطبقهخودمیشودکهخروجینهائیاینجهانبینیاواینخواهدشد
کهتازمانیکهکارگرایرانیبهجایاینکهبهطبقهخودومنافعطبقهخودبیاندیشد،
منافعفردیوکارگاهیخودرادنبالکند»آشهمانآشاستوکاسههمانکاسه

میباشد.«

در و دیوار گواهی بدهند کاری استگر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

کههمینامرباعثگردیدهتادرطول100سالگذشتهدیگرانبهجایطبقهکارگر
ایرانتصمیمبگیرند.حالایندیگرانگاهیحکومتاستآنچنانکهامروزشاهدآن
هستیموگاهیاحزابسیاسیآنچنانکهدرسالهایدههبعدازشهریور20شاهد
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آنبودیموگاهیهمآنچنانکهدرسالهای57و58شاهدآنبودیمبهعلتاینکه
زیربیرقدیگرانحاضربهسینهزنیشدندآندیگرانازاوبهتربرموجنشسته
وازراهرسیدهوباسالحفتواوتکلیفوتقلیدوتعبدوزیارتوفقهوفقاهت36 
سالاستکهبراوحکومتمیرانندوبهجایاوفکرمیکنندوازاینجااستکه
میتوانیمنتیجهبگیریمکهآنچنانکهمعلمکبیرمانشریعتیبهنقلازولترمیگفتتا
زمانیکهاینطبقهبهاندیشیدنآغازنکندوافساراندیشیدنخودراازدستدیگران

نجاتندهد،امکانرهائیبرایشوجودنخواهدداشت.

ج – آسیب شناسی صد ساله جنبش اجتماعی ایران:

درخصوصجنبشصدسالهاجتماعیایرانهمبازقضیهبههمینترتیبمیباشد
ازنهضت ایرانرا اجتماعی تاریخیشروعجنبشمدرن استارت ما اگر چراکه
تنباکوبدانیمتاجنبشاجتماعیخرداد88،هرچنداینجنبشچهدرصحنهانقالب
مشروطیتوچهدرفرایندجنبشهایاقلیمیبعدازشکستانقالبمشروطیتدر
دههآخرقرنسیزدهماعمازجنبشجنگل،جنبشخیابانیتبریز،جنبشکلنلپسیان
خراسانی،جنبششیخخزعلخوزستانی،جنبشکردستانوهمچنیننهضتمقاومت
ملیسالهای20تا32،جنبشاجتماعیدرقیام15خرداد42،جنبشاجتماعیدر
انقالبضداستبدادی57وجنبشاجتماعیدرخرداد88وغیرههمهاینفرآیندهای
مختلفجنبشاجتماعیهرچندبهصورتکنکریتدارایآفاتمشخصیبودهاند
جنبش مختلف فرآیندهای این همه دیالکتیکی و عامنگرانه و کلی نگاهی با ولی
اجتماعیایراندرطول100سالگذشتهازیکسلسلهآفاتکلیدررنجبودهاند
کهبدونفهمودرکآنامکانایجادضربهخوربرایجنبشاجتماعیدرفرآیندهای

آیندهحرکتاووجودنخواهدداشت.

ازمهمترینآفاتعامجنبشاجتماعیایرانکهاماالفاتمیباشد،عدمعبورمبارزات
اجتماعیازنهادهایمدنیمیباشدکهالبتهخوداینامرمولودفقداننهادهایمدنی
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دموکراتیکمیباشد دموکراتیکوفضای مبارزه فقدان بهعلت ایران درجامعه
کهدرنتیجهاینامرباعثگردیدهاستتابهجاینهادهایدموکراتیکومدنیدر
جامعهایران،نهادهایسنتیومذهبیجایگزینتشکیالتمدنیودموکراتیکجنبش
و سنتی نهادهای کانال از ایران اجتماعی جنبش عبور همین لذا بشود؛ اجتماعی
مذهبییاهیئتهایمحلهائیوقومیومنطقهائیباعثگردیدهتاافساروهژمونی
جنبشاجتماعیایراندرطول100سالگذشتهبهجایاینکهدردستنهادهای
در باشد، قدرت پائینیهای از یافته تکوین و شورائی و انتخاباتی و دموکراتیک
دستنهادهایباالئیقدرت-حالیابهصورتحکومتیویابهصورتحزبیو
جناحیقرار-بگیردبطوریکهبراینمونهدرنهمدیماهسال88دیدیمکهچگونه
ایننهادهایهیئتیتوسطمداحانحکومتیدراعتراضبهقیامعاشورای88جنبش
و شدند بسیج خامنهائی پادگانی حزب از حمایت به ایران اجتماعی و دانشجوئی
امروزهمخوداینهیئتهایمذهبیوقومیبهصورتبازویهدایتشدهقدرت
حزبپادگانیخامنهائیجهتبسیجاجتماعیدرآمدهاندوهمینعاملباعثشدهاست
تارژیممطلقهفقاهتیوحزبپادگانیخامنهائیدرزیرچتراسالمزیارتیبااستخدام
نهادهایزیارتیازچاههایمسجدجمکرانتاقبرهاوضریحهایائمهاطهارکه
تنهادرسالگذشتهبودجهائیکهتوسطرژیممطلقهفقاهتیوحزبپادگانیخامنهائی
صرفاینامرگشتهاستبیشازدهمیلیارددالربودهاستکهخوداینبودجهکه
ازعربستان اعم ازکشور فقاهتیخارج کاروانهایزیارتیرژیممطلقه صرف
وعراقوسوریهدرعرضیکسالگذشتهشدهاستبیشازسهبرابرکلبودجه
عمرانیکشورایراندرسالگذشتهمیباشدکهخوداینمشتنمونهائیاستعالمت

خروارتاحدیثمفصلبخوانیازاینمجمل.

تو هم زروی محبت چنان بخوان که تو دانیمن این حدیث نوشتم چنانکه غیر ندانست

بنابراینبرایاینکهبدانیمعلتاینهمهتکیهرژیممطلقهفقاهتیوحزبپادگانی
خامنهائیجهتتوسعهاسالمزیارتیواسالمشفاعتیواسالممداحیگریبرایآن
استتاتوسطایننهادهایسنتیوقومیومذهبیدرفقداننهادهایمدنیدرجنبش
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اجتماعیایرانرخنهکندوبااستخدامسنتیومذهبیایننهادهایسنتیدرزیر
چتراسالمفقاهتیخالءتشکیالتاجتماعیوحزبیخودراپرکندوهژمونیجنبش
اجتماعیایرانکهدرسال88توسطهدایتگریجنبشسبزازکفاوخارجشده

بوددردستبگیرد.

لذابههمیندلیلاستکهمیبینیمدراربعینسال93رژیممطلقهفقاهتیباخرج
میلیاردهادالرکاروانمیلیونیجهتزیارتبهعراقاعزاممیکندودرسال93 
تنهاهزینهحجعمرهکاروانهایزیارتیبهعربستانطبقاعالمخودنهادهایرژیم
مطلقهفقاهتیبیشاز3/5میلیارددالربودهاستودرهمینرابطهاستکهبرای
اعزامضریحودربطالئیقبوردرعراقعالوهبراینکهمیلیاردهاتومانخرج
طالونقرهمربوطهمیکندتمامیاداراتدولتیدرزمانعبور،شهربهشهراین
ضریحهاودربهایطالئیتعطیلمیکنند.بازدراینرابطهامروزهبزرگترین
پروژههایچندمنظورهعمرانیدرنجفوکربالتوسطسرمایههایملتایراندر

حالاجرامیباشد.

تمامیایندعاهایرژیممطلقهفقاهتیبرایهمینبهاستخدامکشیدنجنبشاجتماعی
ایرانازطریقنهادهایسنتیومذهبیزیرچتراسالمزیارتیواسالمشفاعتیو
اسالممداحیگریمیباشد،همانامامزادهائیکهحتیجهتمعجزهکردنآنجالل
احمدرادرفراینددومحیاتسیاسیاشبهسرابگرفتارکردودیدیمکهپسازقیام
15خرداددراینرابطهجهتبیعتباخمینیبههمراههمسرشسیمیندانشوربهقم
رفتندوپسازبیعتخودشباخمینیجهتبیعتسیمیندانشورهمسرشباخمینی
تشتآبآوردندوخمینیوسیمیندانشورباداخلکردندستدرآنتشتآب،با
همبیعتکردند.شایدبهاینخیالکهآنچنانکهجاللآلاحمدمیاندیشیدسنتمذهبی
اسالم و تکلیفی اسالم و فقاهتی اسالم اجتماعیزیرچتر و نهادهایسنتی این و
تقلیدیواسالمتعبدیخمینیبتوانندجنبشاجتماعیایرانتحتهژمونیخمینیو
روحانیتوحوزهبهحرکتدرآورندوصدالبتهآنچنانکهجاللآلاحمدمیاندیشید
اینجنبشاجتماعیتحتهژمونیخمینیوروحانیتوحوزهزیرچتراسالمفقاهتی
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واسالمتقلیدیوتکلیفیوتعبدیوزیارتیوشفاعتیدربهمن57درغیبتجالل
وآرزوهایاوبهپیروزیرسیدوآنچنانکهاحمدکسرویمیگفت»ملتایرانبا
حاکمیتروحانیتیکبدهیتاریخیخودشراپرداختکرد«ولیحقیقتیکهجالل
آلاحمدتواندرکوفهمتاریخیآنرانداشتامامعلمکبیرمانشریعتیبهوضوح
آنرامطرحمیکرداینبودکهرژیمیکهبرتنسرنیزهودسپاتیزملباستقویو

شریعتومذهبوفقهبپوشاند،بزرگترینفاجعهتاریخبشرمیباشد.

آنچنانکهاینفاجعهسترگبیشاز36سالاستملتایرانباگوشتوپوستخود
آنراتجربهمیکنندوشاهدوناظرآنمیباشندوآنچنانکهرادهاکریشنانهندی
میگوید»وقتیزورلباستقویوروحانیتبهتنکردبزرگترینجنایتوفاجعه
انقالبضد در پیش سال در36 که بود ترتیب این به و میافتد« اتفاق بشریت

استبدادی57»شدآنچهراکهنمیبایدمیشد.«

بنابراینهرچندجنبشاجتماعیایراندرطولصدسالگذشتهتاریخحرکتخود
درفرآیندهایمختلفتاریخیدارایآسیبمشخصوکنکریتبودهاستولیبایک
نگاهدیالکتیکیوکلینگروبرونبین،تمامیاینآسیبهایکنکریتومشخص
جنبش بر حاکم عام آسیبهای این مهمترین از که بودهاند واحدی آبشخور دارای
جنبش ساختار در مدنی نهادهای فقدان گذشته سال طولصد در ایران اجتماعی
جامعه در دموکراسی تجربه فقدان و دموکراتیک مبارزه فقدان بهعلت اجتماعی
ایرانبودهاستکهخوداینامربسترسازظهورتشکیالتسنتیمذهبیوهیئتی
درزیرچتراسالمزیارتی،اسالمفقاهتی،اسالمروایتی،اسالممداحیگری،اسالم

شفاعتیواسالموالیتیدرطولصدسالگذشتهشدهاست.

ایرانتوسطجایگزینشدننهادهای اماالفاتجنبشاجتماعی این تازمانیکه لذا
مدنیبهجاینهادهایسنتیومذهبیازبیننروداگرصدباروصدسالدیگرهم
جنبشاجتماعیایرانمانندصدسالگذشتهبخواهدقیامبکندبازآبستنهمانناکامی
وشکستیخواهدبودکهدرصدسالگذشتهنصیبششدهاستوصدالبتهتازمانی
نجاتجنبشهای امکان نکند پیدا اماآلفاتخودرهائی این از اجتماعی کهجنبش
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ازحصاروسلطه ایران اجتماعی و دموکراتیکوسیاسی و کارگری چهارگانه
روحانیتواسالمفقاهتی،اسالمروایتی،اسالمزیارتی،اسالمتقلیدی،تکلیفی،تعبدی
ووالیتینخواهدبودچراکهدرهرزمانیتنهاسکویپرشروحانیتواسالمفقاهتی
جهتموجسواریومیوهچینیازشجرهدستاوردسیاسیمردم،همیننهادهایسنتی
خواهدبودآنچنانکهدیدیمکهچگونهخمینیتنهادرنیمهدومسال57درعرض
کمتراز5ماهازبعداز17شهریور57توانستتوسطاینبسترآمادهسنتیو
اجتماعیعکسخودرابرسقفماهببردوهژمونیخودرابرجنبشاجتماعیو

ضداستبدادی57مردمایرانتثبیتنماید.

د - آسیب شناسی عام و کلی حرکت تحول خواهانه مردم ایران در طول 
صد سال گذشته:

حالپسازاینکهتوانستیمتااینجاهرچندبهصورتموجزومجملومختصرو
در ایران مردم تحولخواهانه گوناگونحرکت آسیبشناسیجنبشهای به کپسولی
طولیکصدسالگذشتهبپردازیمواینحقیقتراتبییننمائیمکهاگرچهجنبشهای
مختلفایراندرطولیکصدسالگذشتهحیاتوحرکتخوددارایآفاتوآسیبهای
مشخصوکنکریتبودهاندولیحقیقتیکهدراینصدسالبهعنوانیکفرمولبر

آسیبشناسیاینجنبشهاحاکمبودهاستاینکه:

اوالدرچارچوبهریکازاینجنبشهاآفاتمشخصومتفاوتوکنکریتاین
جنبشهامولودومعلولآفاتعاموکلیهمینجنبشهابودهاست.

ثانیاازمنظریدیگرهرچندکههریکازجنبشهایچهارگانهمردمایراندرطول
صدسالگذشتهخوددارایآفاتعامیبودهاندکهتمامیآفاتمشخصوخاصآن
شاخهازجنبشصدسالهمردمایرانمتاثرازآنآفاتهایعامشاخهائیبودهاندبا
نگاهیکلیترهمهشاخههایمتعددجنبشایرانمتاثرازیکسلسلهآفاتیمیباشند
کهتمامیآفاتعامومشخصآنشاخههایمتعددجنبشایراندرطولحرکتصد
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سالهتحولخواهانهمردمایرانتحتتاثیرآنآفاتعامکلیقرارداشتهاندولذاتا
زمانیکهاینآفاتکلیوعامحرکتتحولخواهانهمردمایراندرطولصدسال
گذشتهفهمودرکنکنیم،امکانشناختعللشکستفرآیندهایمختلفانقالباتو

قیامهاونهضتهاییکصدسالهگذشتهمردمایرانبرایماممکننمیباشد.

آنچنانکهدر انقالب57هرچندمیتوانیم بهعبارتدیگربرایفهمعللشکست
درساولدرسهائیازتاریخمشاهدهکردیدباتبیینعللکنکریتومشخصشکست
انقالب57بهآسیبشناسیوفهمکنکریتعللشکستانقالب57دستپیداکنیم
امانکتهائیکهدراینرابطهنبایدازنظردوربداریماینکهتازمانیکهبهعللعام
شکستانقالب57دستپیدانکنیمایندستیابیبهعللخاصشکستانقالب57 
نمیتواندبرایماکاملوتمامباشدچراکهآنچنانکهقبالهمبهاشارهمطرحکردیم
هرچندانقالب57ایرانبهلحاظآسیبشناسیدارایآفتهایمشخصوکنکریت
میباشدکهاینآفتهابسترسازشکستاینانقالبدرفرآیندهایدرونیوبرونیو

هژمونیکوتکوینیوتاسیسیوتثبیتیآنشدهاست.

انقالب57زمانیکهبهعنوانیکفراینددرچارچوبپروسسصدساله همین
حرکتتحولخواهانهمردمایرانقرارمیدهیمدارایقانونبندیعامدیگریدرعلل
شکستآنمیشودکهاینقانونبندیعاموکلیهمسانومشترکباقانونبندیعلل
شکستانقالبمشروطیتوجنبشهایمنطقهائیدههآخرقرنسیزدهمونهضت
مقاومتملیوقیام15خردادوجنبشاجتماعیخرداد88میباشد؛لذادراینرابطه
استکهتازمانیکهمابهفهماینقانونبندیعامشکستتمامیانقالباتوقیامهای
تئوریعلل به پیدانکنیمنمیتوانیم ایراندرطولیکصدسالگذشتهدست مردم
شکستانقالب57دستپیداکنیمتاباچراغراهآیندهخودکردنآنتئوریعام،
بتوانیمدرآیندهحرکتتحولخواهانهمردمایرانراازبنبستوناکامیوشکست

نجاتدهیم.

بنابرایندراینرابطهاستکهدرادامهدرسدومدرسهائیازتاریخدربابعلل
شکستانقالب57دراینجابهطرحآفاتعاموکلیحرکتتحولخواهانهیکصد
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آفاتکلیوعامبسترسازعامشکستیکصد سالمردمایرانمیپردازیمکهاین
سالگذشتهانقالباتوقیامهایمردمایرانشدهاستوبههمینترتیبدرچارچوب
فهمایندردعاموکلیانقالباتوقیامهایگذشتهمردمایراناستکهمامیتوانیم
بهدرمانعلمیوتجویزنسخهجهترهائیازشکستهایپیدرپیکهامروزدر
مردمایرانبهصورتیکباوردرآمدهاستوجزءایمانمردمایرانشدهاستو
باعثشدهتاشعارمردمایراناینبشودکه»سالبهسالدریغازپارسال«یا»کی
بدرفتهکهجانشینآنبدترنشود«دستپیدابکنیم.اینآسیبهاعاموکلیعبارتند

از:

1 - رهبری و هژمونی روحانیت:

استاد بهپدرش نامه قبلمعلمکبیرمانشریعتیدرآخرین زمانیکهدر40سال
محمدتقیشریعتینوشتکه»من از زمانی به حیات دوباره اسالم اجتماعی و سیاسی 
ایمان پیدا کرده ام که دریافتم که اسالم سیاسی امروز اسالم منهای آخوند و روحانیت 

می باشد«ودرهمینرابطهاینشعاراستراتژیکمطرحکردکه»آنچنانکه مصدق 

روحانیت می باشم«  و  آخوند  منهای  اسالم  به  داد من معتقد  نفت  منهای  اقتصاد  تز 

برایفهممضمونومحتوایاینگفتهشریعتیکافیاستکهبدانیمکهشریعتیدر
آخرینفرایندحرکتخودشبهایناعتقاددستپیداکردوهرگزقبلازسالهای51 

اعتقادیبهاینحرکتبهقولشیخمرتضیمطهری»منهائی«نداشت.

سوالسترگیکهدراینرابطهمطرحمیشوداینکهچهشدکهشریعتیدرآخرین
فرایندحرکتوحیاتتئوریکوسیاسیخودبهاینمنزلرسیدکهامکانحیات
این نجات درگرو اسالمسیاسی و زیارتی فقاهتیوغیر اجتماعیوغیر اسالم
اسالمازحصاروزندانروحانیتوفقاهتوحوزهونهادهایرسمیقدرتمذهبی
میباشد؟البتهجاداردکهدراینجابهطرحاینموضوعبپردازیمکههرچندشعار
اسالممنهایروحانیتشریعتیدرادامهمبارزهشریعتیباقدرتهایسهگانهزرو
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زوروتزویرحاصلشد،امانبایددراینجافراموشکنیمکهشعارمبارزهباتزویر
وقدرتاحبارورهبانوروحانیتشریعتیباشعاراسالممنهایروحانیتشریعتی
»ال«ئی و نفیائی شعار شریعتی تزویر با مبارزه شعار چراکه میباشد متفاوت
میباشد،درصورتیکهشعاراسالممنهایروحانیتشریعتییکشعاراثباتیو
»اال«ئیاست)اشارهبهبرداشتاقبالازشعار»ل اله ال هللا«کهآنرابهدوفاز

»ال«ئییانفیائیو»اال«ئیواثباتیتقسیممیکند(.

روحانیت منهای اسالم شعار طرح با حرکتش آخر ایستگاه در شریعتی بنابراین
طرفدارنفیاسالمفقاهتی،نفیاسالمزیارتی،نفیاسالمشفاعتی،نفیاسالموالیتی،
نفیاسالمتعبدی،نفیاسالمتقلیدیونفیاسالمتکلیفیشدچراکهبرعکسجالل
آلاحمد،شریعتیدرآخرعمرسیاسیخودمعتقدگردیدتازمانیکهاسالمفقاهتی،
باور یک عنوان به شفاعتی اسالم و روایتی اسالم والیتی، اسالم زیارتی، اسالم
وعقیدهبراذهانتاریخیتودههایمردمایرانسوارباشد،فرهنگوسنتمردم
ایرانکهموتورحرکتوهویتتاریخیآنهامیباشد،یکفرهنگفقهزدهتقلیدی
وفردیوتکلیفیوتعبدیمیباشدواینفرهنگچیزینخواهدبودجزبسترسازی
ذهنیبرایاستبدادپذیریوعبودیتسیاسیومعرفتیمردمایران،همانفرهنگی
کهباعثشدهتابیشازهزارسالگذشتهمردمایرانهمیشهجهتتحولاجتماعیو
معیشتیشاننگاهبرونیوآسمانیداشتهباشندتاقدرتدرونیخودرافراموشکنند.
همانفرهنگیکهدرطولبیشازهزارسالگذشتهمردمایرانرااستبدادزدهو
استبدادپذیرکردهاستومنقادبودنجزءایمانوباوراینمردمکردهاستودیدگاه
منتقدداشتنبهقدرتهایسهگانهسیاسیواجتماعیومذهبیازنگاهمردمایران

بهصورت»ذنبالیغفر«درآوردهاست.

بنابراینازنظرشریعتیاینباورواینفرهنگمردمایرانهرگزدچارتغییرو
تحولمثبتنمیشودمگرزمانیکهمابتوانیمتوسطشعاراسالممنهایروحانیتبه
فقهزدائیوبهتقلیدزدائیوتکلیفزدائیاینفرهنگبپردازیمواینمهمهرگزتحقق
تاریخیدرجامعهایرانپیدانمیکندمگرزمانیکهباطردنهادهایرسمیمتولیان
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فقاهتیاینفرهنگودینواسالمشرایطجهتفهمدموکراتیکاینمکتبفراهم
کنیموبافهمدموکراتیکاینمکتببسترتولداسالمغیرفقاهتی،اسالممعرفتیغیر
تعبدی،اسالمحقیغیرتکلیفی،اسالماجتماعیغیرفردی،اسالمغیراسکوالستیک

زمینیفراهمبکنیم.

تمام منهای بگوئیم که موظفیم ما امروز که است شریعتی اندیشه این ادامه در
از مهمتر میباشد، ما راه چراغ که رابطه این در شریعتی اعتقادات و اندیشهها
ایناعتقاداتشریعتیبهاسالممنهایروحانیتاینکه،اگربانگاهیآسیبشناسانه
جنبش از گذشته سال یکصد از بیش طول در ایران مردم تحولخواهانه حرکت
تنباکوتاجنبشاصالحطلبانهخرداد88کالبدشکافیکنیماینحقیقتبرایمامسجل
ومشخصمیشودکهآفتعمدهواساسیحرکتیکصدسالهتحولخواهانهمردم
ایرانکهبسترسازشکستقیامهاوانقالباتمردمایرانشدهاست،همینهژمونی
طول در که است بوده ایران مردم تحولخواهانه حرکت و جنبش بر روحانیت
یکصدسالهگذشتهحرکتمردمایرانبهنحویازانحاءاینحضوروهژمونیبه
انجامرسیدهاستبطوریکهدرجنبشتنباکوتحتلوایفتوایمیرزاحسنشیرازی
و بهبهانی و طباطبائی و نائینی و خراسانی حرکت تحت مشروطیت انقالب در
غیرهگرفتهتاَعلَممخالفتشیخفضلهللانوریودرجنبشجنگلوجنبشتبریز
وخوزستانتحتلوایکوچکخانوخیابانیوخزعلودرنهضتمقاومتملی
تحتهدایتکاشانیوبروجردیوغیرهودر15خرداد42وانقالب57تحت
رهبریخمینیوپیروانشدرحوزههایایرانوعراقودرجنبشاصالحاتو
جنبشسبزتحتهژمونیمحمدخاتمیوکروبیوغیرهاینهژمونیروحانیتبر

حرکتتحولخواهانهمردمایرانممکنگردیدهاست.

سال یکصد خورده شکست انقالبات و قیامها این تمامی ثابت نقطه حال هر به
گذشتهایرانحضوروهژمونیاینروحانیتمیباشدکهازآنجائیکهبههرحال
اینروحانیتچهبهلحاظنظریوایدئولوژیکوچهبهلحاظتاریخیوطبقاتیو
اجتماعیخودرانمایندهجناحهائیازقدرتمیداند،اینامرباعثمیشودکهحتی
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حضورحاشیهائیانفرادیاینگروهاجتماعیازآنجائیکهحتیمترقیترینچهرههای
آنهامثلنائینیومنتظریوطالقانیوغیرهدرچارچوباسالمفقاهتیآموزشو

پرورشیافتهاند،درنتیجهاینامرباعثمیگرددکهتا:

آنهاهرگزبهحضورحاشیهائیدرعرصهحرکتتحولخواهانهمردمراضینباشند
بهمحضحضورحتیحاشیهائیشتابانجهتتسخیرهژمونیحرکت وبیشک
کنند)کهالبتهوجودفرهنگفقهزدهوتکلیفزدهوتقلیدزدهمردمایرانراهرابرای
انجاماینمقصودومنظورآنهاهموارمیکند(وبهمحضحضورآنهاازآنجائیکه
تودههایایراندرچارچوباینفرهنگهزارسالهفقهزدهخودهمیشهطرفدارآن
بودهاندتابهجایاینکهخودشانفکرکنندوخودشانبیاندیشندوخودشانانتخاب
کنندوخودشانراهخودراپیداکننددیگریبهجایآنهابیاندیشدودیگریبهجای
آنهافکرکندودیگریبهجایآنهاتصمیمبگیردوخودآنتصمیمگیرندهبهجای
خداوندبتواندآیندهبهشتاوراگارانتیوبیمهوتضمیننمایدوچهبهترکهخوداین
تصمیمگیرندهخودرانمایندهآسمانوخداوامامزمانوغیبالغیوببداندوبدین

ترتیبخیالاوراازهمهخطرهابیمهبکند.

اینچنیناستکهبهمحضظهوراینگروهاجتماعیدرچارچوبحرکتتحولخواهانه
مردمایرانبهسرعتبرکرسیهژمونیمعنویواجتماعیوسیاسیحرکتمردم
سوارمیشوندوهمینسوارشدنهمان،حاکمشدناسالمفقاهتیهمان،چراکهشما
درطولصدسالگذشتهحرکتتحولخواهانهمردمایرانحتییکروحانیسیاسی
پیدانمیکنیدکهاومنهایاسالمفقاهتیاشدارایبرنامهائیبرایجامعهومردمو
اقتصادوسیاستباشد.ازمحمدحسیننائینیگرفتهتامحمدباقرصدرومرتضی
مطهریوخمینیوطالقانیوغیرهدرشیعه،درتسننازمحمدعبدهتاکواکبیو
رشیدرضاوسیدقطبوغیرههمگیبنمایهفکریواعتقادیآنهاشعار»االسالم
هوالحل«میباشدکهمضموننهائیاینشعارآنهاایناستکه»الفقههوالحل«
میباشدوهمینانحرافاماآلفاتتمامیانحرافاتیمیباشدکهدرطولبیشازصد
سالگذشتهدرجهانتشیعوتسننشاهدآنبودهایموتمامیحرفاقبالوشریعتی
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دربازسازیفکردینیدراسالممقابلهباایندکترینورویکردوانحراففقهزده
روحانیتشیعهوسنیمیباشد.

بههمیندلیلاستکهخمینیبنیانگذاراسالمحکومتیدرایراندرکتاب»والیت
فقیه«خودبهصراحتمیگوید»ماپسازکسبحکومتبهجزچندتاآئیننامه
اداریهیچبرنامهائیکمنداریم«چراکهازنظراودراسالمفقاهتیدرطولهزار
سالگذشتهتوسطفقهایحوزههمهتکلیفمردمازبدوتولدتاوقتیکهدرونگور
قرارمیگیرندمشخصشدهاستولذاباایننگاهوعینکبودکهدیدیمکهبعدازاینکه
خمینیبراریکهقدرتسوارشد،دریافتکهبااینفقهحتینمیتواندکوچکترین
مشکالتمردمایرانمثلشنیدنیکترانهوموسیقیویابازیباشطرنجراهم
حلکندوبههمیندلیلبودکهرسمااعالمکردکه»ماباپیادهکردناینفقهدر
جامعهایرانبایددروازهتمدنوعلمبرمردمایرانببندیم«بنابراینتازمانیکه
بهنحویازانحاءاینحضوروهژمونیروحانیتدرحرکتتحولخواهانهمردم
ایرانوجودداشتهباشدشکستذهنیوعینیحرکتتحولخواهانهمردمایرانامری
جبریخواهدبودکهالبتهاگربخواهیمخوداینآفتعمدهجنبشمردمایرانراهم
کالبدشکافیبکنیمبایددلیلآفتزابودحضورروحانیتبهاینترتیبتئوریزهبکنیم:

الف–گذشتهگرا.

ب–فردگرا.

ج–مقلدگرا.

د–مکلفگرا.

ه–استبدادگرا.

و–والیتمدار.

ز-محافظهکار.

ح–قدرتگرا.
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شریعتی روحانیت« منهای »اسالم شعار فهم به که است رابطه این در بنابراین
میرسیمکهنهتنهابهمعناینجاتاسالممحمدیوعلویازسلطهروحانیتوفقه
استبلکهمهمترازآنبسترسازنجاتجنبشمردمایرانازسلطهاینهژمونیغیر

صالحمیشود.

پستازمانیکهحرکتتحولخواهانهمردمایرانازاینآسیبمردافکنوطاقتسوز
لباس در چه ایران مردم تحولخواهانه حرکت تمامی شکست نکنند پیدا نجات
اصالحاتباشدوچهدرلوایانقالبورفرمصورتبگیردامریقطعیوالیتغیر
خواهدبودوبههمیندلیلبودکهولتردرسرآغازشروعحرکتتحولخواهانهدر
مغربزمینخطاببهروحانیتکلیسافریادبرآوردکه»اینموجودبیآبرورادر
همبشکنید«وهگلاصالمدرنیتهرانفیاتوریتهسهگانهمذهبیوسیاسیومعرفتی

تعریفمیکندکهدرمغربزمینتوسطسهحادثه:

1-پروتستانیسمنفیاتوریتهروحانیت.

2-رنسانسیاروشنگرینفیاتوریتههایمعرفتی.

3-انقالبکبیرفرانسهنفیاتوریتهسیاسی،انجامگرفت.

البتهکلیدواژهائیکهدراینرابطهنبایدفراموشکنیماینکهآنچنانکهمعلمکبیرمان
شریعتیگفت»باید مردم را از این ها بگیریم نه اینکه این ها را از مردم«وهمیناستراتژی

استکهراهرابرماسختودشوارمیکند.

2 - عدم سازماندهی و رهبری:

شایدیکیازاشتباههایبزرگیکهلنیندرعرصهتدویناستراتژیانقالبروسیه
گرفتارآنشداینبودکهرسمااعالمکردکهبهجایطبقهکارگرکهتوانسازماندهی
ورهبرینداردگروهپیشتازبایدرهبریجنبشرابدستبگیرد.اینتئوریانحرافی
مبارزات و جنبشها درعرصه انحرافات از بسیاری باعث بیستم قرن طول در
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از انحرافات این تمامی کهوجهمشترک گردید وحرکتهایرهائیبخشخلقها
استراتژیحزبیگرفتهتااستراتژیارتشخلقیواستراتژیچریکیوغیرهاین
شدکهنیازبهسازماندهیوتشکلکهالزمهحرکتدرازمدتمیباشدازعرصه
حرکتمردمبهگروهپیشاهنگونخبگانمحدودگردیدوالبتهاینخالءدرحرکت
مردمرهآوردهایویرانکنندهائیداشتکهازخودآنخطرناکتربودودلیلآناین
بودکهزمانیکهسازماندهیوتشکیالتازمردممحدودبهروشنفکروپیشگامو
پیشاهنگشدنهتنهادیگرمردمنمیتواننددارایمبارزهدرازمدتبشوندبلکههمین
عدمتوانائیمردمدرانجاممبارزاتدرازمدتباعثگردیدهتامردمباکوتاهمدت

دیدنمبارزهفورامبارزهرابهشکلقهرآمیزوخشونتدرآورند.

بهاینترتیبراهراجهتسرکوبجنبشتوسطحاکمینقدرتمهیاکنندکهصدالبته
مادیتاینآسیبدرحرکتتحولخواهانهمردمایراندرطولصدسالگذشتهبه
شدتمشهودوهویدامیباشدچراکهیکیازآسیبهایویرانگرمبارزهتحولخواهانه
فاقدتشکیالتو اینکه اینبودهکهبهعلت ایراندرطولصدسالگذشته مردم
سازماندهیبودهانداینفقدانتشکیالتوسازماندهیباعثمیشدهتامردممبارزهرا
بهصورتکوتاهمدتبینندولذابرایکوتاهمدتکردنمبارزهبودهکهراهیبرای
آنهاباقینمیماندهجزاینکهمبارزهراقهرآمیزوتضادراآنتاگونیستیکنندچراکه
تنهابامبارزهقهرآمیزاستکهزودمیتوانبهقدرترسیدودشمنراسرنگون
کردوگرنهدرحرکتاقدامعملیسازمانگرایانهمردمیازآنجائیکهپایهحرکتبر
سازمانگریوحرکتسازمانگرایانهتودهائیدراشکالمختلفصنفیوسیاسیو
اجتماعیوفرهنگیاستوارمیباشد،اینحرکتومبارزههرگزنمیتواندبهصورت

کوتاهمدتتنهادرشکلانتقالقدرتبهانجامبرسد.

که است آسیبی آنتاگونیستگرایی و مبارزه انگاشتن کوتاهمدت آفت دلیل همین به
درطولصدسالگذشتهباعثسرکوبوناکامیوبنبستتمامیمبارزاتمردم
ایرانشدهاستبطوریکهدرانقالبمشروطیتدیدیمکهچگونهاینتحولبزرگ
اجتماعیتوسطقهرآمیزومسلحانهشدنازسطحجامعهجداشدودرمرحلهدوم
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انقالبدرخدمتسرانایلوآلهاقرارگرفتکهباارتشولشکرخودازخارج
تهرانواردشدندوقدرترادرغیابتودههاتسخیرکردند.درهمینرابطهحتیدر
مبارزاتاصالحطلبانهخرداد88دیدیمکهرژیمجهتسرکوباینجنبشبهعلت
اینکهپاشنهآشیلآنجنبشدرعدمسازماندهیمردممیدیدکوشیدتابافرسایشی
کردنآنحرکتمردمرابهسمتآنتاگونیستسوقدهدتابسترجهتسرکوبآنها

فراهمگردد.

سال تحولخواهانهصد حرکت کلی و عام دوم آسیب که است ترتیب این به لذا
گذشتهمردمایرانکهباعثشکستاینمبارزهوانقالباتوقیامهاشدهاستفقدان
سازماندهیوتشکیالتمیباشدکهالبتهاینفقدانتشکیالتغیرازآنآفاتمطرح
شدهدرشکلکوتاهمدتدیدنمبارزهوآنتاگونیستگراییآفاتدیگریهمداشتهاست
کهازجملهآنهاجایگزینشدنپیشگاموپیشاهنگبهجایمردموتودههابودهاست
کهنتیجهآنشدهتاپیشگامهمبهجایمردمفکربکندوهمبهجایمردمانتخاب
آنچنانکهمسعود بکندوصاحبقدرتبشودو بهجایمردمحکومت بکندوهم
هم  و  باشد  تاکتیک  هم  چریک گرائی  و  بشود  حزب  خود  »چریک  میگفت احمدزاده
استراتژی«بدینوسیلهمردمراازصحنهبازیگریخارجنمایندوبدلبهتماشاچی

بکنندوبهاینترتیباستکهپیشگامبهجایمردمبهعلتاینکهتوانسازماندهی
وسازمانگریورهبریداردجایگزینمردممیشودوجایمردمعملمیکندو
جایمردمفکرمیکندوجایمردمانتخابوتصمیمگیریمیکندورهبریجامعه
رابدستمیگیردوباتصاحبقدرتسهگانهآنچنانکهمیلوانجیالسمعتقداست

بدلبهطبقهجدیدیمیگردد.

لذابهایندلیلاستکهمیلوانجیالسدرکتابخودبهعنوان»طبقهجدید«تئوری
پیشاهنگلنینرابهنقدکشیدوایننظریهلنینراعاملایجادطبقهجدیددانست
کهخروجینهائیاینامرآنخواهدشدکهعملنظامیجایگزینعملفرهنگیو
سیاسیبشودولذادرنقداینرویکردبودکهشریعتیمیگفت»بچههایپابرهنه
ما روشنفکران از بهتر را بهرنگی فارسیصمد آثار ایران آذربایجان کوچههای
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خودآگاهی توسط فرهنگی تحول مشی بهرنگی صمد مشی که چرا میفهمیدند«
طبقاتیبودواینمشیدرراستایبهصحنهآوردنتودههاجهتبازیگریبود.

لذادراینرابطهاستکهعالمهمحمداقبالالهوریدرتبیینانقالباکتبرروسیه
میگویداینانقالب»ال«بهاستثمارواستبدادوفئودالیسماستامااین»ال«نتوانست
به»اال«برسدچرا»ال«یانقالباکتبرنتوانستبه»اال«برسد،بهعلتاینکههم
تودههایزحمتکشوهمطبقهکارگرروسیهکهعامل»اال«سازهستندازصحنه
غایببودندواینهمهمعلولهمانتئوریپیشتازلنینبودکهبراساسآنعدهائی
آن آشپزیکردن اینگونه نتیجه که پیشتازیمیکنند بهجایمردموطبقه محدود
خواهدشدکهبانخبهپروریوقهرمانسازیمردموطبقهبدلبهتماشاچیبشوند.
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اصلمشترکیکهتمامینظریهپردازانعلمیدرخصوص»تعیینمبانیساختار
تکوینهرتحولوانقالباجتماعی«بهآنمعتقدمیباشند،ایناستکه»تمامی 
تحولت و انقالب های اجتماعی )بهخصوصدرفرایندتاریخیبعدازانقالبکبیر
فرانسهوبعدازتکوینسرمایهداریجهانی(، مولود دو مؤلفه علتی و دلیلی یا دو 
مؤلفه عینی و ذهنی می باشند«.البتهذکراینموضوعدراینجاخالیازعریضه
نیستکه»حرکت ها یا تحولت خودانگیخته و خودجوش، در غیبت مؤلفه ذهنی یا 
دلیلی، امری ممکن می باشد«.)وتاریخنزدیکبهسیصدسالگذشتهبشریدراین
رابطهشواهدینیزدارد(اماتجربهنشاندادهاستکه»حرکت های خودانگیخته 
و خودجوش، بدون رهبری هدایت گرانه و سازمان گرایانه و نظریه پردازانه، به بن 

بست و رکود و خمود رسیده اند.«

بنابراین،درخصوص»کالبد شکافی، یا آسیب شناسی هر انقالب و تحول اجتماعی، 
مؤلفه  دو  چارچوب  در  دیالکتیکی،  رویکردی  با  باید موضوع  امری،  هر  از  قبل 
علتی و دلیلی، یا شرایط عینی و شرایط ذهنی، کنکریت و مشخص آن انقالب یا آن 
تحول اجتماعی، مورد قرع و انبق و واکاوی و کنکاش قرار گیرد«.فراموشنکنیم
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کههر چند رابطه بین دو مؤلفه علتی و دلیلی یا شرایط عینی و ذهنی، تحولت و 
انقالب های اجتماعی بشر)بهخصوصدرسیصدسالگذشتهبعدازانقالبکبیر
فرانسهوظهورسرمایهداریجهانی(،دو طرفه و دیالکتیکی بوده است، ولی آرایش 
و هیرارشی علتی و دلیلی یا شرایط عینی و ذهنی این تحولت اجتماعی، به علت 
کنکریت بودن آنها، در شرایط مختلف تاریخی و جغرافیائی و فرهنگی و اجتماعی، 

صورتی یکسان و مشابه نداشته است.

بهطوریکهدربعضیازاینتحوالت»شرایط عینی یا شرایط علتی عمده بوده است 
و در بعضی دیگر، شرایط دلیلی یا شرایط ذهنی«.البتهخوداین»شرایط ذهنی یا 
دلیلی،)درسیصدسالگذشته( به دو صورت مستقیم فیزیکی و غیرمستقیم توسط 
عنصر آگاهی عمل کرده است«.شکینیستکهدر صورتی که شرایط دلیلی یا ذهنی 
باشد،  داشته  آگاهی  اجتماعی، صورت غیر مستقیم توسط عنصر  انقالب  تحول و 
این عنصر  خود  بودیم( ایرانشاهدان انقالبمشروطیت دوم فرایند در )آنچنانکه
با مادیت  انسانی، زمانی که  یا خودآگاهی طبقاتی و اجتماعی و سیاسی و  آگاهی 
یافتن آنها، بسترساز قیام و نهضت و تحول اجتماعی می شوند، به صورت فیزیکی 
این  دل  از  باقرخانها(  و )مانندستارخانها هدایت کننده و سازمان دهنده  نیروهای 
جنبش ها بیرون می آیند و رهبری و سازماندهی و برنامه ریزی و هدایت آن تحول و 

انقالب اجتماعی را در دست می گیرند.

دو  در  اجتماعی،  تحول  و  انقالب  هر  کنکریت  ذهنی  اینکه»شرایط  برحسب البته
مؤلفه فیزیکی و غیر فیزیکی آن، کدامین اولویت داشته باشند، نوع جایگاه نیروهای 
ذهنی  شرایط  نظریه پرداز،  و  برنامه ریز  و  سازمان گر  و  رهبری کننده  و  هدایت گر 
یا دلیلی متفاوت می شوند«.بطوریکهدریکتقسیمبندیکلیمیتوانیم،»جایگاه 
نیروهای شرایط ذهنی یا دلیلی هر انقالب یا تحول اجتماعی را به سه دسته: 1- 

پیشاهنگ یا پیشتاز، 2- پیشگام، 3- پیشرو، تقسیم کنیم.«
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1 – پیشاهنگ یا پیشتاز:

دررابطهباترم»پیشاهنگیاپیشتاز«منظورهماننیروهایکنکریتومشخص
از  اجتماعی،»مجرد  تحول و انقالب تکوین پروسس در که است سیاسی جنبش
توده ها و به نمایندگی از توده های غایب، به عنوان لکوموتیو یا موتور کوچک، 
رهبری انقالب و تحول اجتماعی، در فرایندهای مختلف در دست می گیرند و خود را 
قیم توده یا گروهای مختلف اجتماعی یا طبقه می دانند و در غیبت آنها به صورت 

تام الختیار، تمامی تصمیمات و برنامه ریزی ها را به نمایندگی از آنها می کنند.«

هرچنددرآغازقرنبیستمبهصورتمشخصوتاریخی،قشر پیشاهنگ یا پیشتاز 
برای اولین بار به صورت کالسیک در جریان پروسس انقالب اکتبر روسیه توسط 
بلشویک ها و لنین)درمبارزهبارهبریمنشویکها(،»تحت عنوان حزب طراز 
نوین طبقه کار« ظهور پیدا کرد، ولی در ادامه آن، در پروسس زمان و تاریخ به 
علت بومی شدن تحولت و انقالبات اجتماعی، قشر پیشاهنگ یا پیشتاز، از دایره 
انقالب چین  جریان  در  و  خارج شدند  لنین  کارگر  طبقه  نوین  طراز  تعریف حزب 
)توسطمائو(،تحت عنوان ارتش خلقی و در پروسس تکوین انقالب کوبا )توسط
رژیدبرهوکاسترووچهگوارا(،پیشاهنگ یا پیشتاز، تحت عنوان چریک تعریف 

شدند.

بنابراین،درتئوریتعریفپیشاهنگیاپیشتاز:

اوالً»قشرپیشتازیاپیشاهنگ«تحتهرعنوانیکهمطرحشود،»خواهحزبطراز
نوینباشدیاارتشخلقیویاچریک«داللتبرگروهنخبگانجامعهمیکندکهبه
عنوانموتورکوچکدرشرایطیکهموتوربزرگ)جامعه،حتیبافراهمبودن
شرایطعینیوعلتی،درفقدانشرایطذهنی(،دررکودبهسرمیبرد،)درلوای
تئوریموتوربزرگ،تنهاتوسطموتورکوچکبهحرکتدرمیآید(میکوشندتادر
غیبتتودههابهجایموتوربزرگ،خودحرکتوتحولوانقالببهانجامبرسانند.

ثانیاً»قشرپیشاهنگیاپیشتاز«ازآنجائیکهدرغیبتتودههاوطبقه»تنهاراهتحول
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وانقالبدرجامعهرا،درسرنگونیقدرتحاکمتعریفمیکنند«،هرچندکهدر
اما میباشند، هم عدالتطلبانه و دموکراتیک خواستههای به معتقد نظری عرصه
بهعلتاینکهبرای»دستیابیبهقدرت«مجبوربهتکیهبر»استراتژیسرنگونی
قدرتحاکم«،بهجای»استراتژیدموکراسیخواهانهسوسیالیستی«میشوند،در
چارچوب»استراتژیسرنگونیحاکمیت«ستونهای»استراتژیدموکراسیخواهانه
سوسیالیستی«،)جنبشعدالتخواهانهودموکراتیک(کهعبارتنداز:»جامعهمدنی
وتشکلهایسیاسیوتحزبگرایانهغیرحکومتیوتکوینیافتهازپائینیهایجامعه

ومبارزهمستقلسراسریسندیکائیوغیره«،وجودندارند.

علیهذا،عالوهبراینکهتوسطتغییراستراتژیدموکراسیخواهانهسوسیالیستی،به
استراتژیسرنگونیقدرتحاکم،درپروسستکوینتحوالتوانقالبهایاجتماعی،
قدرت کسب پای در پیشاهنگ قشر دموکراسیطلبانه و عدالتخواهانه آرمانهای
قربانیمیگردد،ازبعدازکسبقدرت،مبارزهپیشاهنگیاپیشتازبهقدرترسیده،
تنهادرخدمتحفظوپاسداریازقدرتبهدستآمدهمیباشد،نهاستمرارتحولو
انقالباجتماعیجهتدستیابیبهدموکراسیوخواستهعدالتخواهانهنظریخود.
)کهمبارزهبیشازنیمقرنکاسترودرکوباکهکماکانهنوزکشورکوبا،حتیبعد
ازفوتکاستروبهصورتتکحزبیدرچارچوبحزبکمونیستحکومتیحاکم
ادارهمیشود،یاجایگزینیاستالینبهجایلنیندرشورویسابق،معرفاینحقیقت
میباشند(،بطوریکهدراینرابطهمیتوانداورینهائیوقطعیکردکه»رویکرد 
پیشاهنگ یا پیشتاز آنچنانکه در گذشته نشان داده است، در آینده نمی توانند، نماینده 
در که چند هر باشند«. جامعه  عدالت خواهانه  و  دموکراتیک  جنبش های  واقعی 
عرصهسرنگونیقدرتهایحاکم،بهخصوصکسبقدرتسیاسی،دارایپتانسیل

تعیینکنندهایهستند.

انقالب اکتبر و انقالب چین و انقالب کوبا، »پارادایم کیس های کسب قدرت سیاسی 
توسط پیشاهنگ می باشند که تنها به جنبش سرنگونی قدرت حاکم، بسنده کردند و 
هرگز آنچنانکه در آرمان و تئوری و شعار معتقد بودند، نتوانستند جنبش سرنگونی 
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استحاله  عدالت خواهانه  یا  دموکراتیک  جنبش  به  قدرت،  کسب  از  پس  را  خود 
پاسداریازقدرتسیاسیکسبکرده فازسرنگونیتوسط لذادرهمان نمایند«.
تاپایانباقیماندند.علتناتوانیآنهادردگردیسیازجنبشسرنگونیبهجنبش
پیشاهنگی توانائیرویکرد فقدان در باید یادموکراتیک، وحرکتعدالتخواهانه
یاپیشتازیجهتدستیابیبهجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائینوتشکلهای
سیاسیغیرحکومتییااحزابیقهآبیهاوتشکلمستقلحکومتیصنفیوسندیکائی
جستجوکرد.چراکهیکاصلوقانونبهاثباترسیدهاستکه در عرصه مبارزه 
رهائی بخش دموکراتیک و عدالت خواهانه، همان پراکسیس و مسیر تحول قبل از 
پیروزی، تحول و انقالب بعد از پیروزی بر قدرت جهت پاسداری از قدرت به دست 

آمده، ادامه پیدا خواهد کرد.

است  سوسیالیستی  و  دموکراتیک  مبارزه  استراتژی  با  تنها  این دیگر عبارت به
که توسط جامعه مدنی جنبشی و تشکل های دموکراتیک تحزب گرایانه و مبارزات 
بر  پیروزی  از  بعد  می توان  گروهی(  و  کارگاهی  )نه  طبقه ای  سندیکائی و صنفی 
قدرت، در عرصه استقرار و تثبیت قدرت، هم استراتژی سرنگونی بدل به جنبش 
فراگیر دموکراتیک و سوسیالیستی کرد. چرا که ستون های مبارزه دموکراتیک و 
سوسیالیستی، یعنی جامعه مدنی جنبشی و تشکل تحزب گرایانه یقه آبی های تکوین 
طبقه ای،  سراسری  سندیکاهای  با  همراه  حکومت،  از  مستقل  و  پائین  از  یافته 
آنچنانکه موتور تکوین و تحقق جنبش دموکراتیک و سوسیالیسم در یک جامعه 
تا سرنگونی قدرت می باشند، خود همین ستون های دموکراتیک می توانند »حافظ 
جامعه دموکراتیک و سوسیالیستی« تا پایان هم باشند؛ و این همان واقعیتی است 
که خالء آن در رویکرد بیش از صد ساله عمر تاریخی پیشاهنگ یا پیشتاز به شدت 
پایان  در  به خصوص  پیشاهنگی،  رویکرد  اصلی شکست  عامل  و  است؛  مشهود 
قرن بیستم در جهان بوده است. بطوریکه می توان به ضرس قاطع داوری کرد که 
تقریباً در قرن بیست و یکم، بشریت به این آگاهی رسیده است که دیگر رویکرد 
پیشاهنگی یا پیشتازی، در عرصه جنبش های دموکراتیک و عدالت خواهانه توده ای، 
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فونکسیونی ندارد؛ و تنها فونکسیون آن، فقط و فقط در دایره استراتژی سرنگونی 
و کسب قدرت بوده است.

ولیدرعرصهجنبشوحرکتتحولخواهانهدموکراتیکوسوسیالیستی،هرگز
چاقویرویکردپیشاهنگیبرندگینداشتهاست.بطوریکهاگربگوئیمکهبشریتدر
قرنبیستویکمبرایهمیشهبارویکردپیشاهنگییاپیشتازیوداعکردهاست،
سخنیبهگزافنگفتهایم.البتهمعنایاینداوریماایننیستکهبعدازایندیگر
ماباجریانهایچریکگرائیوتحزبگرایانهلنینیستیمغلوب)نهمسلطبهصورت
تودهودر توسطحزب آن لنینیستی آنچنانکهدردهه20درشکل گفتمانحاکم،
دهه40ونیمهاولدهه50،درشکلچریکگرائیمدرنرژهدبره–کاسترو–
چهگوارا،توسطفدائیانخلقومجاهدینخلقودردهه60وهفتاددرشکلارتش
کشورهای در بودیم(، شاهدان ایران جامعه در خلق مجاهدین توسط مائو، خلقی
آنجائیکه، از که چرا بود، نخواهیم روبرو خودمان کشور در جمله از پیرامونی
درتحلیلنهائیهرکدامازرویکردهایمختلفمبارزاتی،دارایخواستگاهمعین
طبقاتیمیباشندونمایندگیگروههایمشخصیاجتماعیدردستدارند،بههمین
داشته تاریخی آنها،وجود پایگاهطبقاتی تاواپسینمرحلهایکهخواستگاهو دلیل
باشند،اینرویکردپیشاهنگیدرسهشکلتحزبگرایانهلنینیستیوچریکگرائی
رژیدبره–کاسترو–چهگواراوارتشخلقیمائومیتوانندبهحیاتمغلوبخود

درجامعههایمختلفادامهدهند.

2 – پیشگام:

تحول خواهانه  مبارزه  گذشته،  سال  صد  در  سیاسی  جنبش های  رویکرد  دومین 
جوامع مختلف جهانی، »رویکرد پیشگامی است«.رویکردپیشگامی،ازاساسبا
»رویکردپیشاهنگییاپیشتازی«چهدرعرصهنظریوتئوریکیاایدئولوژیک
وچهدرعرصهعملیواستراتژیوتاکتیکمتفاوتمیباشد؛کهمبانیاینتفاوت
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عبارتنداز:

الف–در رویکرد پیشگامی برعکس رویکرد پیشاهنگی یا پیشتازی، هدف پیشگام 
کسب قدرت نیست، هر چند که پیشگام ممکن است، این هدف را در عرصه برنامه 
درازمدت جنبش های سه گانه دموکراتیک و اجتماعی و سوسیالیستی تعریف کرده 
باشد. یادمان باشد که حرکت پیشگام برعکس حرکت پیشاهنگ)کهتکمؤلفهای
عمودیمیباشد(،دو مؤلفه ای است، چراکه پیشگام از یکطرف توسط حرکت عمودی 
به سازماندهی و سازمان گری خود می پردازد و از طرف دیگر توسط حرکت افقی 
باید به هدایت گری و سازماندهی و سازمان گری جنبش های سه گانه دموکراتیک 
)اعمازجنبشدانشجویانوجنبشدانشآموزانوجنبشمعلمانوجنبشزنانو
جنبشمزدبگیرانیاکارمندانوغیره( و جنبش اجتماعی و جنبش زحمتکشان شهر 

و روستا )ازطبقهکارگرتاجنبشحاشیهنشینان( بپردازد.

ب–در»رویکردپیشگامی«بهعلتاینکه»استراتژیپیشگاماقدامسازمانگرایانه
وتحزبگرایانهجنبشیمیباشد«،همینامرباعثمیگرددتا»اهداف عملی پیشگام 
در عرصه تکوین جامعه مدنی جنبشی و تکوین سندیکاهای سراسری طبقه ای و 

دستیابی به احزاب مستقل یقه آبی های تکوین یافته از پائین، تعریف گردد.«

عملی  اقدام  استراتژی  عرصه  در  »پیشگام  چند هر پیشگامی رویکرد در – ج
مؤلفه  دو  سازماندهی  به  معتقد  خود،  جنبشی  تحزب گرایانه  و  سازمان گرایانه 
عمودی برای پیشگام و افقی برای جنبش های سه گانه دموکراتیک و اجتماعی و 
سوسیالیستی می باشد، با همه این احوال، هرگز پیشگام، نه خود را نماینده جنبش ها 
و توده های مردم تعریف می نماید و نه حاضر است در غیبت مبارزه جنبش ها و 
پیشاهنگی  رویکرد  مانند  مستقالنه  عمودی  حرکت  به  اقدام  اجتماعی،  گروه های 

بکند.«

د-در»رویکردپیشگامی«ودرعرصهرسالتپیشگامکهدرچارچوبدوحرکت
افقیسازمانگرایانهوتحزبگرایانهتعریفمیشود)برعکسرویکرد عمودیو
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پیشاهنگییاپیشتازیکهرسالتعملیاشتنهادربستراستراتژیسرنگونیوکسب
قدرتخالصهمیشود(،»استراتژی آگاهی بخشی در خصوص جنبش دموکراتیک 
معتقد  پیشگام  که  دارد. چرا  نقش محوری  و جنبش عدالت خواهانه سوسیالیستی 
اراده  تحزب گرایانه،  و  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  استراتژی  در عرصه  که  است 
جمعی گروه های اجتماعی و جنبش های سه گانه، معلول انتقال خودآگاهی طبقاتی و 
انسانی و اجتماعی و تاریخی به احساس طبقه و احساس جنبش و احساس جامعه 

و احساس گروه های مختلف اجتماعی می باشد.«

لذادراینرابطهاستکهدرعرصهاستراتژیآگاهیبخش،درخصوصجنبش
دموکراتیکوجنبشعدالتخواهانه،رویکردپیشگامیطبقهوجنبشوگروههای
اجتماعیبهدوفرایند»فی نفسه یا در خود«وفرایند»لنفسه یا برای خود«تقسیم
باعث می گردد  که  اصلی  پیشگامی عامل  در رویکرد  که نکنیم فراموش میشوند.
به  بدل  اجتماعی  گروه های  و  جنبش  و  طبقه  خود«  در  یا  نفسه  »فی  فرایند  تا 
»فرایند لنفسه یا برای خود« بشود، انتقال خودآگاهی طبقاتی و خودآگاهی سیاسی 
و خودآگاهی اجتماعی به متن طبقه و جنبش و گروه های اجتماعی است.چراکه
پیشگام معتقد است که تنها با انتقال آگاهی موجود در شرایط عینی و محیط طبقه 
یا جنبش یا گروه های اجتماعی به احساس آنها است که می تواند »خودآگاهی« به 
عنوان موتور حرکت جنبش و جامعه تکوین پیدا کند؛ یعنی تنها پس انتقال آگاهی به 
احساس توده ها، آن آگاهی بدل به اراده و حرکت می شود،بهعبارتدیگرازنظر
پیشگام،»اعتالیجنبشهایسهگانهمعلولایجادحرکتواراده،زائیدهخودآگاهی
یاطبقه انتقالآگاهیمحیط)توسطپیشگام(بهاحساسگروههایاجتماعی حاصل
میباشد«وازاینجاستکهمیتوانیمنتیجهبگیریمکه»تنها تحول های اجتماعی، 
معلول حرکت پیشگام است که بتواند از جوهر دموکراتیک برخوردار باشد«.در
یا پیشاهنگی رویکرد معلول اجتماعی تحولهای تمامی استثناء بدون که صورتی
پیشتازی،بهجایجوهردموکراتیک،ازجوهرسرنگونیوکسبقدرتبرخوردار

میباشند.
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عدالتخواهانه جنبشهای تمام گرچه که است این ما نهائی داوری ایحال، علی
نیمهدومقرننوزدهموقرنبیستمدرجهانبهلحاظآرمانیونظریازجوهر
دموکراتیکبرخورداربودند،ولیدرعرصهعملتمامیآنها،پسازکسبقدرتو
سوارشدنبرخرمرادقدرت،جوهرجنبشآنهاازصورتدموکراتیکبهصورت
سرنگونیدگردیسیکردهاست.چراکه»پس از کسب قدرت، دیگر تمام هم و غم 
آنها، معطوف به حفاظت از قدرت به دست آورده می شد«.بههمیندلیلازنیمهقرن
نوزدهمکهجنبشعدالتخواهانهمدرندرجهانشروعگردیدالییومناهذا،هیچ
کدامازجنبشهایعدالتخواهانهنتوانستند،پسازکسبقدرت،گوهردموکراتیک

خودراحفظنمایند.

لذاهمینامرباعثگردیدتا»همه جنبش های عدالت خواهانه قرن نوزدهم و قرن 
از کسب  به جنبش های سرنگونی و کسب قدرت حاکم بشوند« و پس  بدل  بیستم 
قدرت حاکم در سه مؤلفه آن، دیگر موضوع اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت که 
بسترساز  امر  همین  و  شد؛  سپرده  فراموشی  به  هست  دموکراتیک  جنبش  لزمه 
پیدایش »سوسیالیسم دولتی و تک حزبی شدن جوامع سوسیالیسم دولتی و بالخره 

فروپاشی نظام سوسیالیسم دولتی در دهه آخر قرن بیستم گردید.«

پرپیداستکهپیدایشرویکردپیشاهنگیاپیشتازدرسهشکلحزبطرازنوینلنین
وارتشخلقیمائووچریکگرائیمدرنکاسترو–رژیدبرهازآغازقرنبیستم
»معلولهمینتغییررویکردجنبشدموکراتیکبهجنبشسرنگونیوکسبقدرت
بودهاست«.چراکه»لزمه تحقق برنامه دموکراتیک، اجتماعی کردن قدرت سه 
گانه زر و زور و تزویر و شیوه مبارزه دموکراتیک می باشد و لزمه شیوه مبارزه 
دموکراتیک، تکیه بر استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی 
توسط تکیه بر جامعه مدنی جنبشی و تشکل های حزبی تکوین یافته از پائینی های 
جامعه و مستقل از حکومت و مبارزه سندیکائی سراسری طبقه زحمتکش است که 

همه اینها تنها با رویکرد پیشگامی ممکن شدنی است.«
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3 - پیشرو:

درخصوصترم»پیشرو«بایدنخستتوجهداشتهباشیمکهبرعکسترم»پیشاهنگ
یاپیشتاز«وترم»پیشگام«،ترم»پیشرو«:

اوالً»فقط مشمول جنبش های سه گانه دموکراتیک و اجتماعی و سوسیالیستی یا 
کارگری می شود«،درصورتیکه»موضوعدوترمپیشاهنگوپیشگامدرتحلیل
نهائی،نخبههایاجتماعیکههمانجنبشسیاسیهست،میباشند«.بههمیندلیل
در دایره »پیشرو« ما باید در این چارچوب صحبت کنیم که کدامیک از جنبش های 
تحول خواهانه  حرکت  عرصه  در  می توانند  کارگری  یا  اجتماعی  یا  دموکراتیک 

اجتماعی، پیشرو جنبش های دیگر بشوند؟

آیابرجنبشدانشجوئی-آنچنانکهشریعتیمعتقدبود-بایدبهعنوانپیشروجنبشهای
سهگانهدموکراتیکواجتماعیوکارگریتکیهکنیم،یابرجنبشکارگرییاجنبش
معلمانیاجنبشزنانیااصالًخودجنبشاجتماعیوغیره،تکیهکنیم؟زیرااینکه
بگوئیم،همهجنبشهایسهگانهمیتوانندهمزمانپیشروبشوندوباهمسازمانگری
شوندوحرکتکنند،امریذهنگرایانهووالنتاریستیمیباشد.باری،بایدهرچندکه
براستراتژیاقدامسازمانگرایانهوتحزبگرایانهجنبشیتکیهمیکنیم،بریکیاز
اینجنبشهاتکیهاستراتژیکداشتهباشیم؛وهمین»تکیهاستراتژیکبرانجنبش«،

جایگاهآنجنبشدرعرصهاستراتژیجنبشیپیشگامرامشخصمیسازد.

علیهذا،منظوراز»پیشرو، جنبشی است که به عنوان لکوموتیو استراتژی جنبشی، 
می تواند نقش هدایت گری و راهبری بر جنبش های دیگر داشته باشد«.البتهتعیین
اینامردرعرصهتبییناستراتژیجنبشیپیشگامحائزبسیاهمیتاست؛وعلت
شکستاستراتژیجنبشیشریعتی،پسازبستهشدنارشاددرآبانماه51،»اشتباه 
جنبش  که  چرا  بود«.  دانشجوئی  جنبش  بر  کردن  استراتژیک  تکیه  بر  شریعتی 
لرزان  و  بی ثبات  جنبش  یک  دانشجوئی،  دوران  کوتاه  عمر  علت  به  دانشجوئی 

می باشد و این موضوعی بود که شریعتی متوجه آن نبود.
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ثانیاً»هرگز نباید دیوار چین بین استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه 
بحث  در  آنچنانکه  که  چرا  شویم«.  قائل  پیشرو  با  پیشگامی،  رویکرد  با  جنبشی 
تشکیالت افقی و عمودی رویکرد پیشگامی مطرح کردیم، لزمه استراتژی رویکرد 
پیشگامی »پیوند با جنبش های سه گانه می باشد؛ که این مهم در عرصه استراتژی 
رویکرد پیشگامی اتفاق نمی افتد، مگر زمانیکه ما در عرصه تبیین استراتژی جنبشی 
خود، »جنبش پیشرو« را مشخص سازیم«. پر واضح است که »تشکیالت افقی 
پیشگام، پس از مشخص کردن جنبش پیشرو، مشخص می شود«. چرا که برعکس 
تشکیالت  در  میشود(  نخبهها سازماندهی مشمول )که پیشگام  عمودی  تشکیالت 
افقی پیشگام، »سازمان گری از زندگی و کار و مبارزه صنفی گروه های اجتماعی 
می گذرد« و به همین دلیل از آنجائیکه زندگی و کار در رابطه با جنبش های سه گانه 
متفاوت می باشد، همین امر باعث می گردد تا برحسب تغییر »جنبش پیشرو« نوع 

سازماندهی افقی رویکرد پیشگام متفاوت بشود.

در عرصه تکوین حرکت »پیشرو« برعکس »پیشاهنگ« و »پیشگام«)که ثالثاً
عاملذهنیتعیینکنندهمیباشد(، دیالکتیک بین علت و دلیل یا عامل عینی و عامل 
ذهنی که به صورت خودآگاهی متبلور می گردد، تعیین کننده هستند؛ به عبارت دیگر، 
انتقال آگاهی،  در دایره حرکت پیشرو تا زمانیکه دیالکتیک عین و ذهن از کانال 
توسط پیشگام از محیط به احساس طبقه یا گروه اجتماعی انجام نگیرد، اعتال و 
نقش هژمونی و راهبردی حرکت پیشرو در عرصه استراتژی جنبشی غیر ممکن 
می باشد؛بنابرایندراینرابطهاستکهدر عرصه مبارزه پیشرو و جنبش های سه 
در  ایدئولوژی  می گردد«.  مطرح  محوری  عنوان  به  ایدئولوژی،  گانه، »موضوع 
این رابطه تنظیم کننده رابطه گروه های اجتماعی و طبقه با »محیط برون از خود« 
است؛ که از کانال انتقال آگاهی به احساس طبقه یا گروه های اجتماعی عمل می نماید.

انقالبضد دالیلشکست و علل باب در میتوانیم فوق موارد به عنایت با حال
استبدادیبهمنماه57بهکالبدشکافیبپردازیم.

بیشکدرطول38سالگذشتهدربابعللودالیلشکستانقالببهمنماه57 
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تحلیلهایبسیاریازطرفنظریهپردازانمطرحگردیدهاستکهبانگاهیهرچند
اجمالیبهاینتحلیلها،میتواناینچنینجمعبندیکردکه:

بعضی علت شکست انقالب ضد استبدادی بهمن 57 »در خالء جنبش سیاسی، اعم 
بهعلتسرکوب اینخالء که تحلیل می کنند« از جنبش چریکی و جنبش حزبی 
فراگیرواستخوانسوزدهه50رژیمکودتائیوتوتالیترپهلوی،حاصلشدهبود.در
نتیجهازنظرایندستهخالءجنبشسیاسی،»شرایطجهتموجسواریجریانهای
فقاهتیازراهرسیدهفراهمکرد«وازآنجائیکهموجسوارانازراهرسیدهفقاهتی
نهبهلحاظنظریونهبهلحاظعملیوتجربی،هیچگونهپتانسیلمبارزهوبرنامه
دموکراتیکنداشتند،لذادرچارچوبهماناندیشهفقاهتیهزارسالهگذشتهخود،
کوشیدندپسازقطعکردنسرسرمایهداریوابستهایران،کلهایجدیدبرایمناسبات
سرمایهداریوابستهایرانبارنگولعابفقهوفقاهتبسازند.درنتیجههمینامر

عاملشکستانقالبضداستبدادی57مردمایرانگردید.

دسته دیگر در تحلیل علت یا علل شکست انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 مردم 
ایران، بر »خالء جنبش کارگری« در جایگاه هژمونی جنبش ضد استبدادی مردم 
ایران تکیه می کنند.ازنظرایندستهعلتشکستانقالبضداستبدادیبهمنماه
در دسته این که دالیلی میباشد«، ایران کارگری جنبش هژمونیک »خالء 57،
رابطهباخالءهژمونیکطبقهایراندرسال57وبعدازآننقلمیکنند،بازگشت
پیدامیکندبهبرهمخوردنتعادلطبقاتیدرجامعهایرانازبعدشکسترفرمشاه
–کندیوهجرتوفرارزحمتکشانروستائیبهطرفحاشیهشهرها؛کهاینامر

باعثرشدسونامیوارحاشیهنشینیشهرهاگردید.

که شهری بورژوازی خرده طیف متعارف غیر رشد با بود همراه امر این البته
محصولهمهاینهاآنشدتاتوازنطبقاتیدرجامعهایرانبهضررطبقهکارگر
ایرانبرهمبخورد،مضافاًازآنجائیکه،استبدادعریانوهمهجانبهرژیمتوتالیتر
وکودتائیپهلویامکانهرگونهفعالیتمستقلسندیکائیوصنفیازطبقهکارگر
)از زمانیکه حتی تا گردید باعث مؤلفهای دو همینضعف لذا بود، گرفته ایران
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بعدازواقعه17شهریور57میدانژاله،یعنیازروز18شهریور57(،جنبش
کارگریایران،بهصورتفراگیرواردمبارزهضداستبدادیبارژیمکودتائیو
توتالیترپهلویدومگردیدوبهعلتضعفتشکیالتینتواندهژمونیجنبشاجتماعی
ضداستبدادیحاضردرصحنهرادردستبگیرد.درنتیجهراهیجزدنبالهروی
ازجنبشاجتماعیبرایجنبشکارگریایرانباقینماند.همیندنبالهرویازجنبش
ناخواسته، یا خواسته تا گردید باعث 57 شهریور 18 از بعد از ایران اجتماعی
ایرانتحمیل فقاهتیازراهرسیده،هژمونیخودرابرطبقهکارگر موجسواران

کنند.

علیهذا،ازنظرایندستهعلتشکستانقالبضداستبدادیبهمنماه57،ضعف
طبقهکارگرایرانجهتهژمونیبرجنبشاجتماعیدرحالاعتالبود.اگرجنبش
کارگریایرانمیتوانستازبعد18شهریور57،هژمونیجنبشاجتماعیایران
)کهعالوهبربخشاعظمحاشیهنشیناندربدنهجنبشاجتماعی،رهبریآنجنبش
بگیرد،شرایط قرارداشت(رادردست دردستطیفخردهبورژوازیشهری
کامالًتغییرمیکرد.»زیرا تنها جنبشی که توان مبارزه درازمدت سوسیالیستی و 
دموکراتیک دارد، جنبش کارگری است«،آنچنانکهکارلمارکسدرآخرینجمله
کتابمانیفستخود،دراینرابطهمیگوید:»کارگران در راه مبارزه سوسیالیستی 

چیزی جز زجنیرهای بسته بر دست و پای خود از دست منی دهند.«

ماه 57،  بهمن  استبدادی  انقالب ضد  دلیل شکست  و  تحلیل علل  در  دیگر  دسته 
اینرابطه لذادر ایران را عمده می کنند. بین سنت و مدرنیته در جامعه  شکاف 
معتقدندکهازبعدازحرکتمدرنیزاسیونرضاخانودرادامهآنبهخصوصاز
بعدازپروژهرفرمارضیشاه–کندی،»مدرنیزاسیون، خارج از شرایط عینی و 
تثبیت سرمایه داری ساختی، به صورت روبنائی وارد ایران شد که به علت خالء 
سرمایه داری تثبیت شده صنعتی و تولیدی و ساختی، ورود یکطرفه مدرنیزاسیون، 
باعث کشاکش تاریخی بین مدرنیته و سنت فقه زده و استبدادزده جامعه ایران شد«؛
کهدرغیاببورژوازیملیورهبریآندکترمحمدمصدق)کهتوسطکودتای28 
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مرداد،ارتجاعمذهبی–درباروامپریالیسمدر28مرداد32سرنگونشدهبود(،
نمایندهسنتفقهزدهواستبدادزده،توانستازبعدمرگبروجردی،درقضیهشورای
»باحق کردن لفت مخا توسط قدرت، در مشارکت راستای در والیتی، و ایالتی
انتخابشدنوحقانتخابکردنزنان«قدعلمکندکهقیام15خردادتحتمدیریت

طیبحاجیرضائیونوچههایش،دراینرابطهقابلتفسیرمیباشد.

باری،ازبعدازسرکوبقیام15خردادتوسطرژیمکودتائیوتوتالیترپهلویدوم
اینجریانسنتگراکوشید بهعراق،رفتهرفته بهترکیهوسپس تبعیدخمینی و
تاتحتهدایتگریوتأثیرنظریهپردازانیچونجاللآلاحمدوسیداحمدفردیدو
چارچوب در را خود سنتگرایانه نظریه مشروطیت، با مخالفت با نصر، حسین
نظریهفقهحکومتیخمینیتئوریزهنمایند.)یادمانباشدکهدرتیرماهسال42وقتی
اودرقم باخمینیدرمنزل بیعت جاللآلاحمدوهمسرشسیمیندانشورجهت
حاضرشدند،درشرایطیکهدستخمینیودستسیمیندانشورهمسرجالل،جهت
بیعتدرطشتآبقرارداشت،چشمجاللبهدوکتابخود،یعنی»خدمتوخیانت
روشنفکران«و»غربزدگی«میافتادکهبررویزانوهایخمینیقرارداشتندو
جاللبهصورتمزاحازخمینیمیپرسد،مثلاینکهشماهماینچرتوپرتها
میخوانید؟خمینیدرپاسخبهجاللمیگویدکه»بسیارزیاد«.یادمانباشدکهتاقبل
ازآشنائیخمینیبااندیشهجاللآلاحمد،خمینیدرکتاب»کشفاالسرار«خود،
یکمشروطهطلبدوآتشهدرادامهراهمدرسبودوازبعدازآشنائیخمینیبا
اندیشههایضدمشروطیتوسنتگرایانهجاللآلاحمدبودکهخمینیضدمشروطه
میگرددوازاندیشهمشروطهطلبانهمدرسفاصلهمیگیردوبارویآوریبه»شیخ
فضلهللانوری،شهیدجاللآلاحمددرکتابغربزدگی«،همانشهیدیکهحتی
آخوندخراسانیاوراتکفیرکردهبود،اندیشهارتجاعیمشروعهطلبانهشیخفضل
تابستانسال1346، هللانوریراتوسط»نظریهکالمی-فقهیوالیتفقیه«در
برایاولینباردرتاریخشیعهجنبهحکومتیبخشیدکهالبتهبعداًدرسال58توسط
حسینعلیمنتظریباحمایتسیدمحمدبهشتی،تزحکومتیکالمی–فقهیوالیتفقیه
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خمینی،بهصورتحقوقیوقانونیوقانوناساسیدرآمد.یادمانباشدکهسیدعلی
خامنهایتوسطترجمهکتابهایسیدقطببنیانگذاراسالمیداعشیومطرحکننده
در را فقهحکومتیسیدقطب نظریه الحلل«، هو الفقه و الفقه هو شعار»االسالم

اختیارخمینیگذاشت.(

بین »تضاد معلول 57 ماه بهمن انقالب شکست دسته، این نظر از بنابراین
مدرنیزاسیونروبنائیوارداتیرژیمکودتائیوتوتالیترپهلویاولودومباسنت
ارتجاعی،فقهزدهواستبدادزدهجامعهایرانمیباشد«.پرواضحاستکهازنظر
ایندسته،علتتضادمدرنیزاسیونباسنتفقهزدهواستبدادزدهایران،»معلولعدم
پیوندبینمدرنیتهومناسباتسرمایهداریدرجامعهایرانمیباشد«.بهاینترتیب
کهبرعکسجامعهمغربزمین)کهابتدامناسباتسرمایهداریصنعتیوتولیدیبه
صورتروابطتولیدیمسلطتکوینپیداکردوبعدازآنبودکهمدرنیتهبهعنوان
فرهنگوروبنایاینمناسباتدرمغربزمینشکلگرفت(،درجامعهایراناز
بعدکودتای1299،»رضاخان با تاسی از مصطفی آتاتورک، کوشید تا جهت مقابله 
کردن با سنت فقه زده و استبدادزده حاکم بر فرهنگ مردم ایران با سالح مدرنیته 
ایران برود،  فرهنگی به جنگ سنت فقه زده و استبدادزده حاکم بر فرهنگ مردم 
اما تکوین جنگ بین الملل دوم همراه با تبعید رضاخان و انجام کودتای 28 مرداد 
32 و شکست بورژوازی ملی و نماینده سیاسی آن و از بعد از آن شکست پروژه 
رفرم ارضی شاه- کندی و تزریق سرمایه داری وابسته درباری توسط سرمایه نفتی 
فرهنگی و وارداتی  تا مدرنیته  گردید  باعث  ایران،  مناسبات زمین داری مسلط  به 
رضاخانی نتواند زیربنای ساختی و مناسباتی سرمایه داری در جامعه ایران مانند 

مغرب زمین پیدا کند.«

درنتیجهازآنجائیکهمدرنیتهفرهنگیوارداتییکمدرنیتهفرهنگیمذهبستیز،
معلولانقالبکبیرفرانسهبود)کهصدالبتهمدرنیتهفرهنگیآلمانیوحتیمدرنیته
فرهنگیانگلیسیبرعکسمدرنیتهفرهنگیفرانسوینهتنهامذهبستیزنیست،بلکه
مانندمدرنیتهفرهنگیآمریکامذهبگراهممیباشند،آنهمدرشکلپروتستانیست
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آن،ولیمتاسفانهبهعلت»اشتباهراهرفتننهضتفرهنگیروشنفکرانایرانی«
همراهباسیلترجمهمدرنیتهفرهنگیفرانسویزائیدهانقالبکبیرفرانسه،مدرنیته
مذهبستیز فرهنگی مدرنیته یک آغاز همان از ایران جامعه وارداتی فرهنگی
فرانسویبود(،همینمدرنیتهمذهبستیزفرانسویوارداتیبهجامعهایرانباعث
گردیدتا»جدال بین مدرنیته فرهنگی و سنت فقه زده و استبدادزده جامعه ایران در 

سال 57 به نفع خمینی به عنوان نماینده فقهی این سنت فقه زده حل شود.«

درنتیجههمینتضادبینمدرنیتهفرهنگیمذهبستیزفرانسویباسنتفقهزدهو
از بعد فرایند گردید،»در بهمن57 انقالب بر عاملهژمونیخمینی که استبداد
انقالببهمنماه57عاملشکستهمینانقالبگردید«.چراکه،از بعد از پیروزی 
انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57، حاکمیت جدید قدرت که خود را نماینده سنت 
فقه زده و استبدادزده جامعه ایران می دانست، جهت مقابله با مشروطیت و مقابله 
با مدرنیته مذهب ستیز فرانسوی، کوشید تا در لوای فقه و فقاهت و تز ولیت فقیه 
خود، تمامی ادعاهای سنت طلبانه خود را تئوریزه و نهادینه و قانونی نماید.لذاهمین
امرباعثگردیدتاگورانقالببهمنماه57توسطتزوالیتفقیهبِکند؛وبانهادینه
شدننظریهوالیتفقیهخمینی،بهلحاظنظامسیاسیونظامحقوقیوقانوناساسی،
باشکست لحاظعینی، به و بازگشت؛ انقالبمشروطیت از قبل به ایران جامعه
پروژهرفرمارضیشاه–کندیوتکیهیکطرفهرژیمکودتائیوتوتالیترپهلویبر
سرمایهداریجهانی،توسطتکیهکردنبرسرمایهنفتیوبدلکردناقتصادایرانبه
بازارمصرفیکاالهایتولیدیسرمایهداریجهانی،شرایطجهتپیوندحاشیهنشینان
شهریباخردهبورژوازیشهرییاطبقهمتوسطشهریفراهمگردید؛کهخوداین
امربستریجهتموجسواریازرارسیدههایفقاهتی،درغیبتیکجنبشسیاسی

مترقیوسازمانگرشد.

اجتماعی  جنبش  توسط  ماه  در  خمینی  عکس  گرفتن  قرار  با  نهائی  تحلیل  در 
حاشیه نشینان و طبقه متوسط شهری در بهمن ماه سال 57، هژمونی خمینی بر 
تثبیت  همین  نتیجه  در  گردید.  تثبیت  ایران  جامعه  استبدادی  اجتماعی ضد  جنبش 
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هژمونی خمینی بر جنبش ضد استبدادی مردم ایران بود که در بهمن ماه 57 شرایط 
استبدادی  انقالب ضد  فقاهتی و شکست  تثبیت رژیم مطلقه  نهادینه شدن و  جهت 

بهمن ماه 57 مردم ایران فراهم کرد.

اماداورینهائیما،باعنایتبهنظریههایمطرحشدهفوقدربابپاسخبهسؤال،
»چرا انقالب بهمن ماه 57 شکست خورد؟«،باتاسیازتزمعلمکبیرمانشریعتی
کهمیگفت:»من نه مارکسم و نه ماکس وبر، من مارکس وبر هستم«ایناستکه
معتقدیم که برای کالبد شکافی علل شکست انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 مردم 
ایران، باید »به صورت دو مؤلفه ای برخورد کنیم«، یعنی »هم به صورت علتی و 
هم به صورت دلیلی«؛ به عبارت دیگر، »علت شکست انقالب بهمن ماه 57 که 
شرایط عینی انقالب 57 می باشد، در کنار دلیل شکست انقالب 57 که شرایط ذهنی 
انقالب 57 می باشد، قرار دهیم و با عنایت به این دو مؤلفه به تحلیل در باب علت 

و دلیل شکست انقالب بهمن ماه 57 بپردازیم.«

بنابراینهرگز نباید در تحلیل علل و دلیل شکست انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 
57 به صورت »تک مؤلفه ای برخورد نمائیم«، چرا که آنچنانکه در تحلیل های فوق 
مشهود است، بعضی از تحلیل های فوق در باب علل و دلیل شکست انقالب ضد 
استبدادی بهمن ماه 57 مردم ایران، علت های شکست را می بینند، اما دلیل شکست 
را نمی بینند و بعضی دیگر برعکس دلیل شکست را مطلق می کنند، از علت های 

شکست انقالب بهمن ماه 57 غافل می شوند.

نی برون را بنگرند قال راگه درون را بنگرند حال را

نی درون را بنگرند حال راگه برون را بنگرند و قال را

هم برون را بنگریم قال راما درون را بنگریم حال را

رویکرددیالکتیکیدرتحلیلمسائلاجتماعیوتاریخیوانسانیبهماحکممیکندتا
برایتحلیلدربابعللودالیلشکستانقالببهمنماه57مردمایران،»شرایط
عینیرادرکنارشرایطذهنیقراردهیموهیچکدامازاینهارادرغیابدیگری
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مطلقوعمدهنکنیم«.درنتیجههرکدامازتحلیلهایفوقدربابعللودالیل
شکستانقالبضداستبدادیبهمنماه57مردمایرانتنهاوجهیازآنرامطرح
میکنند،نهتمامیعللودالیلآن.بههمیندالیلسعیمابراینامرقرارداردکه
درتحلیلعللودالیلشکستانقالبضداستبدادیبهمنماه57مردمایران،با
تاسیازرویکردمعلمکبیرمانشریعتی،توسطتکیهبررویکرددیالکتیکیشرایط
عینیانقالب57،درکنارشرایطذهنیآنقراردهیموتوسطکالبدشکافیانقالب

بهمنماه57،عللودالیلشکستانقالببهمنماه57راتبییننمائیم.

نخست کردیم، مطرح سرمقاله این مقدمه در آنچنانکه که است رابطه این در
استراتژی  یک  واقعاً  ماه 57،  بهمن  انقالب  استراتژی  کنیمکه»آیا  بایدمشخص
سرنگونی جهت کسب قدرت بود، یا برعکس استراتژی انقالب بهمن ماه 57، یک 
استراتژی دموکراتیک برای دستیابی به دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی 
قدرت  یعنی  آن  مؤلفه  در سه  قدرت  کردن  اجتماعی  توسط  معرفتی  دموکراسی  و 
سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی بوده است؟«،چراکهآنچنانکهدرهمین
و  کننده  قانع  پاسخی  این سؤال  برای  نتوانیم  زمانیکه  تا  کردیم سرمقالهمشخص
علمی و در خور پیدا کنیم، هر گونه پاسخ به سؤال »چرا انقالب بهمن ماه 57 
به  ما  پاسخ  اگر  زیرا  می باشد؛  ابتر  و  اکلکتیویته  خورد؟«  شکست  ایران  مردم 
سؤال، »کدامین استراتژی، استراتژی انقالب بهمن ماه 57 بوده است؟« استراتژی 
سرنگونی و کسب قدرت باشد، قطعاً و جزما، پاسخ به سؤال اول که »چرا انقالب 
بهمن ماه 57 شکست خورد؟« با پاسخ »استراتژی دموکراتیک، برای دستیابی به 
دموکراسی سوسیالیستی« متفاوت می باشد.پرپیداستکهدرچارچوبانتخابهر
کدامازدوگونهاستراتژیفوق،علتیاشرایطعینیشکستانقالببادلیلیاشرایط

ذهنیشکستانقالببهمنماه57متفاوتمیباشد.

ماحصلاینکه،استراتژیحرکتتحولخواهانهاجتماعیمردمایراندربیشازصد
سالگذشتهدرجریانسهجنبشبزرگاجتماعی:

1-نهضتمشروطه.
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2-جنبشملیکردنصنعتنفت.

»استراتژی  پهلوی، توتالیتر و کودتائی رژیم و دیکتاتوری علیه مبارزه - 3
سرنگونی، برای کسب قدرت بوده است« نه »استراتژی برای دستیابی به دموکراسی 
سوسیالیستی«وبههمیندلیلازنظرما،»علت شکست سه جنبش بزرگ اجتماعی 
مشروطیت و جنبش مقاومت ملی مصدق و انقالب بهمن ماه 57، تکیه بر استراتژی 
سرنگونی جهت کسب قدرت، به جای استرتژی دستیابی دموکراسی سوسیالیستی 

می باشد.«

کسب جهت سرنگونی »استراتژی ما که وقتی کردیم، مطرح آنچنانکه چراکه،
قدرت«دردستورکارخودقراردادیم،خودبهخودایناستراتژیسازوکارهای
خودراهمباخودمیآورد.بههمیندلیلدرجامعهایرانسازوکارهایاستراتژی

دموکراسیخواهانهسوسیالیستیکهعبارتاستاز:

الف-جامعهمدنیجنبشی.

ب-احزابیقهآبیغیردولتیتکوینیافتهازپائین.

ج-فعالیتهایسراسریسندیکائیمستقلازحکومت،اصالًوابدادرطولصد
سالگذشتهحرکتتحولخواهانهمردمایرانشکلنگرفت؛امابرعکسازنهضت
مشروطیتدرچارچوباستراتژیسرنگونیجهتکسبقدرت،سازوکارهایآن
دراشکالوانواعمختلفآندرطولبیشازصدسالگذشتهتکوینپیداکردهاست

کهاینهاعبارتنداز:

1-حرکتارتشخلقیازقیاممسلحانهستارخانوباقرخانگرفتهتاقیامجنگل
تاامروزکهمجاهدینخلقادامهدهندهآنهامیباشند.

حیدر حزب از که لنینیستی پیشاهنگ نوین طراز تحزبگرایانه حرکت - 2
عمواوغلیوحزبکمونیستارانیگرفتهتاحزبتودهکهالییومناهذاادامه

پیداکردهاست.
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3-حرکتپارلمانتاریستیکهازجریانجبههملیدکترمصدقگرفتهتاالی
زمانناهذاکهتماماحزابرنگارنگادامهمیدهند.

4-حرکتچریگگرائیوتروردردومؤلفه»چریکگرائیسنتی«آنکهاز
فدائیاناسالموهئیتهایمؤتلفهگرفتهتافرقانومؤلفه»چریکگرائیمدرن«
آنکهازفدائیانخلقومجاهدینخلقگرفتهتاامروزکهدرچارچوبجریانهای

کوملهوحزبدموکراتکردستانادامهدارند.

5-قیامهایبدونبرنامهودرخدمتاصحابباالئیهایقدرتکهازقیام15 
خرداد42تحتمدیریتطیبحاجیرضائیونوچههایشگرفتهتاقیامتیرماه

78جنبشدانشجوئیوجنبشسبزدر88ادامهپیداکردهاست.

6-شورشهایخودبهخودیوبدونرهبریوبرنامهوسازماندهیشدهکه
بهوفوردرطولبیشازصدسالگذشتهدراطرافواکنافایرانشاهدآن
بودهایمودرسالهایگذشتهدرمشهدواسالمشهروغیرهادامهپیداکردهاست.

7-حرکتهایقومیومنطقهایتجزیهطلبانهکهدرصدسالگذشتهدرمناطق
قومیایرانشاهدآنبودهایم.

8-تکیهبرکودتاینظامیکههمدردورانرژیمتوتالیتروکودتائیپهلویو
همدردوران38سالهرژیممطلقهفقاهتیبهوفورشاهدآنبودهایم.

به امروزه که حاکم قدرت در مشارکت جهت اپورتونیستی حرکتهای - 9
صورتسکهرایجتوسطجریانهایرنگارنگبهاصطالح»اصالحطلب«و

غیرهدنبالمیگردد.

10-جنبشهایاجتماعیکهتوسطمبارزهکوتاهمدتوقهرآمیزآنتاگونیستیدر
طولصدسالگذشتهتالشمیکردندتابهصورتکوتاهمدتتوسطحرکتهای
آنارشیستیبهکسبقدرتدستپیداکنندوغیرههمهاینسازوکارهاکهدر
صدسالگذشتهمانندچتریبرحرکتتحولخواهانهاجتماعیمردمایرانحاکم
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بودهاست،معلولهمانرویکردسرنگونیجهتکسبقدرتمیباشد.

لذا به همین دلیل است که در راستای »آسیب شناسی استراتژی رویکرد پیشاهنگ 
یا پیشتاز« که تکوین و رشد و ادامه تاریخی این رویکرد در حرکت تحول خواهانه 
مردم ایران، معلول همین استراتژی سرنگونی، جهت کسب قدرت بوده است، هم 
شرایط عینی و هم شرایط ذهنی تاریخی و اجتماعی جامعه ایران، دخالت داشته اند.

علیایحالتا زمانیکه این شرایط عینی و شرایط ذهنی مولد رویکرد پیشاهنگی در 
سه مؤلفه تحزب گرایانه لنینیستی و ارتش خلقی و چریک گرائی تغییر نکند، امکان 
یا پیشتازی، به استراتژی  »دگردیسی استراتژی سرنگونی و رویکرد پیشاهنگی 
دموکراسی خواهانه سوسیالیستی همراه با رویکرد پیشگامی وجود ندارد«.برای
فهماینمهمکافیاستکهوضعیتتاریخبیشازیکصدسالحرکتتحولخواهانه
مردمایرانراباکشورهایاروپائیازبعدازانقالبکبیرفرانسهدرسال1789 
میالدی،موردمقایسهقراردهیمتابهخوبیپاسخیبرایاینسوالهاپیداکنیمکه:

1-چراانقالبکبیرفرانسهدراروپاآخرینانقالببود،امادرجامعهماهرتحول
اجتماعیتابهانقالبجدیدینرسدخاموشنمیشود؟

2-چراانقالبکبیرفرانسهبایکقرنکارتئوریکتکوینپیداکرداماانقالبهای
جامعهایرانباچندفتواشروعمیشودوباچندفتواشکستمیخورد؟

3-چراانقالبکبیرفرانسهدرادامهتعمیقورشدخوددرقرننوزدهمبهجنبش
جهانیسوسیالیسمکالسیکرسید،اماانقالبمشروطیتمابهجنبشفقاهتیخرداد

42ختمگردید؟

4-چراجنبشسوسیالیستیقرن19نوزدهماروپابهکمونپاریسختمشد؛اما
اپورتونیستهاوکشته،سوزاندنشریفواقفی، بهکودتای جنبشسوسیالیستیما

مرتضیصمدیلبافختمگردید؟

5-چرانهضتپروتستانسیملوتروکالوندراروپاآنچنانکهمارکسمیگویدبه
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سوسیالیسمکالسیکنیمهدومقرننوزدهمانجامید،امانهضتپروتستانسیماقبال،
شریعتیدرایرانبهحاکمیتسیاسیاسالمفقاهتیتمامشد؟

6-چرانهضتاصالحطلبانهجانالکومونتسکیووژانژاکروسودراروپابه
حقوقبشروسکوالریسمولیبرالیسمانجامید،امانهضتاصالحطلبانهسیدجمالدر
ایرانبهرشدفقهحکومتیوتکوینرژیممخوفمطلقهفقاهتیتوسطمحمدعبدهو

سیدقطبانجامید؟

7-چرانهضتفلسفیدراروپاازبعدازرنسانسباعثرویشفلسفههایرنگارنگ
دکارتوهیومواسپینوزاوکانتوهگلومارکسوهایدگروغیرهشد،امانهضت
فلسفیمادرطولبیشازهزارسالگذشتهازفارابیوابنسیناگرفتهتامرتضی
نتوانستندیکگامازفلسفهیونانقدیمارسطوو مطهریومحمدحسینطباطبائی

افالطونفاصلهبگیرند؟

به توانست دایرهالمعارفدرمغربزمین -چرانهضتروشنفکرانهاصحاب 8
به ایران نوزدهم قرن اواخر روشنفکرانه نهضت اما برسد، دموکراسی و آزادی

عصیاناحمدکسرویواگزیستانسیالیسممذهبستیزصادقهدایتانجامید؟

قرن  از همان  برعکس مغرب زمین،  ما  که  است  این  این سوال ها  به همه  پاسخ 
نوزدهم و از بعد از شکست جنگ های ایران روس که جنبش تحول خواهانه جامعه 
ایران را شروع کردیم، به جای استراتژی دموکراسی خواهانه، استراتژی سرنگونی 
جهت کسب قدرت پیش گرفتیم و برای کسب قدرت و بعداً حفاظت از قدرت به دست 
آمده، کمترین هزینه ای که پرداخت کردیم، فروش تجربه دموکراسی و جامعه مدنی 
جنبشی و مبارزه سراسری سندیکائی طبقه بود که تا امروز هم در حال پرداخت 

هزینه آن می باشیم.

علیهذا،از دیدگاه ما علت و دلیل شکست انقالب بهمن ماه 57، »تکیه جنبش سیاسی 
دانشجوئی  اجتماعی و جنبش کارگری و جنبش حاشیه نشینان و جنبش  و جنبش 
سال 57،  در  غیره  و  ایران  کارمندان  جنبش  و  معلمان  جنبش  و  زنان  جنبش  و 
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بر استراتژی سرنگونی جهت کسب قدرت، به جای استراتژی دموکراسی خواهانه 
سوسیالیستی بود«.شرایطعینیجامعهایراندرسال57کهبسترسازاینشرایط

ذهنیگردیدعبارتبودنداز:

1-شکسترفرمارضیشاه–کندیوفرارروستائیانازروستاهابهعلتفقر
زائیدهاینشکستبهشهرها.

2-ناتوانیواضمحاللونابودیبورژوازیملیایران،همدرمرحلهبعدازکودتای
28مرداد32وازدستدادننمایندهسیاسیخوددرقدرتوهمعدمتوانائیآنهادر

حمایتازمصدقدربرابرارتجاعمذهبیودرباروامپریالیسمجهانی.

3-حاکمیتاقتصادنفتیورانتیبرمناسباتسرمایهداریوابستهتزریقی.

4-جایگزینیبورژوازیرانتیونفتیودستوریوفرمایشیبزرگدرباربهجای
بورژوازیملیفرسودهونابودشده.

من حیث المجموع در این رابطه بود که در سال 57 و در جریان انقالب ضد استبدادی 
بهمن ماه 57، زمانی که خمینی شعار »شاه باید برود« سر داد، همین شعار )بدون 
اینکه جریانی از جنبش های سیاسی و اجتماعی و دموکراتیک و کارگری ایران از او 
بپرسند که بعد از سرنگونی شاه چه می شود؟ و بعد از سرنگونی شاه چه برنامه ای 
دارید؟ ولیت فقیهی که تو در کتاب »ولیت فقیه« ترسیم کرده ای در عرصه قدرت 
چه معنائی پیدا می کند؟ و جایگاه عدالت و آزادی و دموکراسی به معنای حق سیاست 
و حق اقتصاد و حق معرفت برای مردم در پروژه ولیت فقیه تو چه معنی دارد؟ و 
جایگاه حق کارگران و حق معلمان و حق زنان و حق زحمتکشان در تز ولیت فقیه 
تو چه می باشد؟(، سرنگونی شاه توسط خمینی، »باعث وحدت همه جریان ها حول 
خمینی گردید«؛ و به یکباره خمینی تنها با شعار »شاه باید برود«، عکس خود را 
)توسط همه شاخه های جنبش ایران از جنبش اجتماعی و سیاسی گرفته تا جنبش 
کارگری( در ماه قرار داد؛ زیرا همه جریان های جنبش سیاسی از جریان جبهه ملی 
گرفته تا نهضت آزادی تا حزب توده تا جریان های چریک گرای رویکرد پیشاهنگی 
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فدائیان خلق و مجاهدین خلق و جنبش های مختلف از جنبش حاشیه نشینان گرفته تا 
جنبش دانشجویان و جنبش اجتماعی و جنبش کارگری و جنبش معلمان و جنبش 
زنان و غیره همه در چارچوب اعتقاد به استراتژی سرنگونی برای کسب قدرت، 
»فقط به سرنگونی شاه فکر می کردند و سرنگونی شاه را دعوای همه دردهای 
خود و جامعه فقرزده و فقه زده و استبدادزده ایران می دانستند«؛ یعنی »فقط خوب 
می دانستند که چه نمی خواهند و خوب می دانستند که چه کسی باید برود و چه کسی 
باید جانشین او بشود، بدون اینکه بدانند، بعد از آن نخواستن چه می خواهند«؛ و آیا 
در رابطه با خواسته بعدی، خود این شخص توان پاسخگوئی دارد یا خیر؟ این بود 

دلیل و علت شکست انقالب بهمن 57 ایران.
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