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آغاز »چهل و یکمین« سال حیات سیاسی، اجتماعی »آرمان مستضعفین« همراه 
ارگان  مستضعفین«،  »نشر  اجتماعی  و  سیاسی  حیات  سال  »نهمین«  آغاز  با 

سیاسی »جنبش پیشگامان مستضعفین ایران« را گرامی می داریم. عقیدتی – 

نگاهی واکاوانه به

»دیدگاه های نظری و عملی«

چهل سال

»آرمان مستضعفین«

 و هشت سال

»نشر مستضعفین«





9نگاهی واکاوانه به دیدگاه های نظری و عمیل... /

هر چند در سال های گذشته به مناسبت گرامیداشت سالروز حیات نشر مستضعفین 
و آرمان مستضعفین به »"آسیب شناسی« جداگانه حرکت نشر مستضعفین و آرمان 
مستضعفین پرداخته ایم، اما تاکنون به »آسیب شناسی مشترک نشر مستضعفین 
است  بوده  آن  امر  این  علل  از  یکی  شاید  نپرداخته ایم.  مستضعفین«  آرمان  و 
اجتماعی  و  سیاسی  حیات  آغاز  سالروز  در  گذشته،  سال های  در  آنچنانکه  که 
بر  گذشته،  سال  هشت  طول  در  آنجائیکه  از  ایم،  کرده  مطرح  مستضعفین  نشر 
تئوریک نشر  اولیه  باور هستیم که آبشخور  این  بر  الدوام  و علی  بوده ایم  باور  این 
و  ایدئولوژیک(  و  استراتژیک  از  )اعم  عام  تئوری های  مستضعفین، چه در عرصه 
چه در عرصه تئوری های خاص )اعم از تاکتیک های محوری و تئوری های کنکریت 
نظری و عملی( و چه در عرصه تئوری های مشخص )اعم از تحلیل ها و تبیین های 
آرمان  مشخص  و  خاص  و  عام  »تئوری های  همان  مشخص(  عقیدتی  و  سیاسی 
مستضعفین« می باشند، آنچنانکه آبشخور اولیه تئوری های عام و خاص و مشخص 
آرمان مستضعفین »همان تئوری های عام و خاص و مشخص عالمه محمد اقبال 

الهوری و شریعتی هستند.«
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به مناسبت سالروز حیات  بوده است که در هشت سال گذشته  رابطه  این  لذا در 
سیاسی و اجتماعی نشر مستضعفین، به عنوان ارگان عقیدتی – سیاسی جنبش 

پیشگامان مستضعفین ایران: 

اواًل با آسیب شناسی حرکت اقبال و شریعتی )چه در عرصه نظری و چه در عرصه 
مسلمین  و  )نظری(  اسالم  نظری  و  عملی  بازسازی  »پروژه  چارچوب  در  عملی(، 

)عملی( آنها«،

یعنی   - آن  تکوین  آغاز  از  مستضعفین  آرمان  حرکت  آسیب شناسی  توسط  ثانیًا 
سال 1355 - بخصوص در برهه بحرانی، از نیمه دوم سال 59 تا 30 خرداد 60، با 
آسیبب شناسی آبشخورهای نظری و عملی اولیه حرکت نشر مستضعفین، تالش 
سرچشمه ها  از  آب ها  زمانیکه  تا  زیرا  کنیم.  پاک  سرچشمه  از  را  آب ها  تا  کردیم 

گل آلود باشند، هرگز نمی توانیم، آب ها را در مسیل ها و بسترها صاف کنیم.

چون پر شد، نشاید گذشنت به پیل سرچشمه شاید توان بسنت به بیل

به  مستضعفین  نشر  سیاسی   – اجتماعی  حرکت  شروع  آغاز  همان  از  آنجائیکه  از 
هشت  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  سیاسی   – عقیدتی  ارگان  عنوان 
سال پیش )خرداد سال88 سرآغاز برونی شدن حرکت نشر مستضعفین(، معتقد 
بودیم که هم حرکت اقبال و هم حرکت شریعتی و هم حرکت آرمان مستضعفین، 
بالفعل  و  بالقوه  آسیب های  »آبستن  عملی،  عرصه  در  چه  و  نظری  عرصه  در  چه 
آسیب شناسی  توسط  نتواند  مستضعفین  نشر  زمانیکه  تا  نتیجه  در  می باشند«، 
و  پیرایش  مستضعفین«  آرمان  و  شریعتی  و  »اقبال  عملی  و  نظری  حرکت های 
آفاتی می شود که »سلف های صالحه«  بکند، گرفتار همان  آرایش نظری و عملی 

قبل از آن، گرفتار آن شده بودند.

أیَن - رحمت خدا نصیب کسانی می شود که  إیل  َو  أیَن  َو �یف  أیَن  ِمن  َعِلَم  ِاْمَراً  الّلُه  »رَِحَم 
ثانیًا بدانند که فعاًل در کجای حرکت  از کجا حرکت را شروع کرده اند،  اواًل بدانند 

هستند، ثالثًا بدانند که در آینده به کجا در حرکت می باشند« )امام علی(.

بنابراین تنها در این رابطه بوده است که نشر مستضعفین در هشت سال گذشته 
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در  خود  اسالف  گذشته  بازشناسی  خود،  بازتولید  و  بازسازی  پروژه  اول  »اولویت 
چارچوب نقد عملی و نظری سه حرکت اقبال و شریعتی و آرمان مستضعفین قرار 
رابطه  این  در  مستضعفین  آرمان  عمده  اشکال  که  نکنیم  فراموش  است«،  داده 
بود که آرمان مستضعفین )برعکس رویکرد نشر مستضعفین در هشت سال  این 
عملی  و  نظری  آسیب شناسی  به  اقدام  زمانی   ،60 و   59 سال های  در  گذشته(، 
زیرساخت های  تمامی  نظری  و  عملی  بحران  حریق  که  پرداخت  خود  حرکت 
تشکیالتی و سیاسی و تئوریک )عام و خاص و مشخص( آن در عرصه استراتژی 
و تاکتیکی، به چالش گرفته بود و سونامی بحران آنچنان سکان این حرکت را به 
لرزه درآورده بود که دیگر حتی یک نقطه ثابت و ایمن، جهت استقرار مؤسسین 
»برای بازی گری تطبیقی )نه بازی گری انطباقی( و بازنگری و بازشناسی و بازتولید 
و بازسازی، در عرصه نظری و عملی باقی نگذاشته بود« و همین امر باعث گردید تا 
مؤسسین و اعضای پلنوم اول، به جای بازیگری تطبیقی، جهت بازسازی تئوریک 
و  »درون  از  که  طوفانی  عرصه  آن  در  مستضعفین،  آرمان  تشکیالتی  و  سیاسی  و 
برون تشکیالت آرمان مستضعفین«، در برابر هجمه تشکیالت سوز و اندیشه سوز 
و اراده سوز قرار گرفته بود، گرفتار ورطه تماشاگری و برخورد انطباقی و انفعالی در 

برابر حریق بحران بشوند.

طبیعی است که در زمانیکه حریق بحران خانه را فرا گرفته است، آتشنشان باید هّم 
و غم و تالش خود را فقط در راستای خاموش کردن هر چه زودتر حریق، به صورت 
مؤسسین  تا  گردید  باعث  رویکرد  این  خروجی  دلیل،  همین  به  بگذارد.  یکطرفه 
و  پراگماتیسم  »ورطه  گرفتار   59 سال  دوم  نیمه  از  ناچار  به  مستضعفین  آرمان 
نشر  )مانند  مستضعفین  آرمان  مؤسسین  اگر  که  صورتی  در  بشوند«.  روزمرگی 
مستضعفین(، حداقل از زمان »برونی شدن حرکت آرمان مستضعفین در سال 58« 
)تقریبًا دو سال قبل از ظهور بحران فراگیر فوق( به »آسیب شناسی آبشخورهای 
دیگر  می پرداختند،  شریعتی  و  اقبال  از  اعم  خود،  عملی  و  نظری  حرکت  اولیه 
مجبور نمی شدند که از اواخر سال 59 به تماشاگری منفعلی در این رابطه تبدیل 

بشوند.«

یادمان باشد که علت اصلی این رویکرد مؤسسین آرمان مستضعفین )در سال های 
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و  اقبال  از  )اعم  به موضوع آسیب شناسی، اسالف گذشته خود  تا 59( نسبت   55
شریعتی و حتی سیدجمال( این بوده است که مؤسسین آرمان مستضعفین، نسبت 
به حرکت عملی و نظری اقبال و شریعتی )به علت اعتماد مطلق به این دو حرکت( 
امر نمی اندیشیدند »که در  این  به  اصاًل  و  انطباقی و یک طرفه ای داشتند  موضع 
و  و عملی مطلقًا بی عیب  تاریخ مبارزه طبقاتی بشر، هیچگاه هیچ حرکت نظری 
اشکال وجود ندارد«، چراکه در چارچوب مبارزه طبقاتی بشر، »تنها حرکت های 

فرازمانی و فرامکانی و فراتاریخی می توانند مطلقًا بی عیب و بی اشکال باشند.«

و  بشود  بشر  طبقاتی  مبارزه  و  تاریخ  وارد  نظری  منظومه  یک  که  همین  یعنی 
تبیین  رعد  سوره   17 آیه  در  که  )آنچنان  گردد  تاریخ مند  و  مکان مند  و  زمان مند 

می گردد(، از صورت مطلق، فارغ بودن از اشتباهات خارج می شود.

اِر  ِ النَّ
َعَلیِه �یف ا یوِقُدوَن  َراِبیا َوِممَّ َزبًَدا  یُل  َفاْحَتَمَل السَّ ِبَقَدِرَها  أَْوِدیٌة  َماِء َماًء َفَساَلْت  »أَنَْزَل ِمَن السَّ

َما  ا  َوأَمَّ ُجَفاًء  َفیْذَهُب  الزَّبَُد  ا  َفأَمَّ َواْلَباِطَل  اْلَحقَّ  اللَُّه  ُب  ِ ْ کَذِلک ی�یف ِمْثُلُه  َزبٌَد  َمَتاٍع  أَْو  ِحْلیٍة  ابِْتَغاَء 

از آسمان آبی پاک  اول  اْلأَْمَثاَل - خداوند  اللَُّه  ُب  ِ ْ کَذِلک ی�یف اْلأَرِْض   ِ
�یف َفیْمکُث  النَّاَس  یْنَفُع 

نازل کرد، این آب پاک و صاف وقتی که از آسمان وارد زمین شد، در ظرف های 
در  سیل  که  بود  زمینی  ظرف های  این  پیوست  از  و  شدند  جاری  زمینی  مختلف 
زمین جاری گردید، همین جاری شدن آب در زمین باعث گردید تا به روی این 
آب کفی ظاهر شود، عین همین مساله در جریان ساختن زیوراالت توسط آتش 
رخ می دهد، چراکه در آنجا هم بر اثر گداختن توسط آتش، کفی بر روی زیوراالت 
ذوب شده ظاهر می گردد، خداوند توسط این مثال می خواهد داستان حق و باطل 
و کیفیت تکوین باطل، از دل حق به مثال بکشد و تبیین کند، چراکه در تحلیل 
نهائی، باطل در زمین، مانند آن کف از بین می روند و تنها آنچه که به سود توده ها 
است، در زمین باقی می مانند، خداوند مثال های خود را اینچنین مطرح می کند«  

)آیه 17 - سوره رعد(. 

در این مثال بسیار بسیار عمیق قرآن که شاید بتوان گفت »عمیق ترین مثال کل 
قرآن است« قرآن یک حقیقت بزرگ و سترگ در تاریخ بشر را تبیین می نماید و آن 
»چگونگی تکوین باطل در عرصه تاریخ بشر است«. به این ترتیب آنچنانکه قرآن 
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در این مثال عمیق تبیین می نماید، »در آغاز حق صورتی خالص داشت و بدون 
مخلوط با باطل بود اما به موازات اینکه این حق خالص فراتاریخی و فرازمانی و 
فرامکانی وارد تاریخ می شود، با تاریخ مند و زمان مند و مکان مند شدن حق خالص 
اولیه، باطل رفته رفته در تاریخ بشر، ظهور پیدا کردند که این امر باعث گردید تا 
باطل خالص،  یا  باشد و حق خالص  باطل  با  تاریخ بشر، حق مخلوط  پیوسته در 

امری ذهنی گردد.«

هر چند که در رویکرد قرآن، »در نهایت این حق و باطل مخلوط به سود توده ها، با 
برتری حق پایان می یابد«. منظور ما در اینجا از ذکر این مثال قرآن این است که، بر 
این مطلب تکیه بورزیم که »مؤسسین آرمان مستضعفین نمی بایست در سال های 
55 تا 59 با رویکرد مطلق گرایانه به منظومه نظری و عملی اقبال و شریعتی نگاه 
می کردند، چراکه در تاریخ بشر، به موازات تاریخ مند و زمان مند و مکان مند شدن 
یک منظومه نظری و عملی، دیگر امکان عملکرد رویکرد مطلق گرایانه برای این 

منظومه های نظری و عملی زمان مند و مکان مند و تاریخ مند وجود ندارد.«

به عبارت دیگر، تمامی منظومه های نظری و عملی بشر وقتی که زمینی می شوند 
و به عرصه تاریخ وارد می گردند و زمان مند و مکان مند می شوند )از جمله منظومه 
نظری و عملی اقبال و شریعتی(، بی شک آبستن اشتباهات و آسیب هائی می گردند، 
از  مستضعفین(  نشر  )مانند  مستضعفین  آرمان  مؤسسین  اگر  که  است  طبیعی 
سال 55 با این رویکرد به منظومه اقبال و شریعتی نگاه می کردند، گرفتار بحران 
ساختاری، تشکیالتی و سیاسی و تئوریک سال های 59 و 60 نمی شدند و بدین 
برای  فرصت  »تنها  که  کرد  نهائی  داوری  می توان  رابطه  این  در  که  است  ترتیب 
آسیب شناسی عملی و نظری یک حرکت، قبل از وقوع و فراگیر شدن بحران، در 

عرصه عمل و نظر آن حرکت می باشد.« 

ماحصل اینکه، مؤسسین آرمان مستضعفین در رابطه با بحران 59 و 60 نظری و 
– اجتماعی آرمان مستضعفین، از زمانی به آسیب شناسی  عملی حرکت سیاسی 
مستضعفین  آرمان  حرکت  خود  و  شریعتی  و  اقبال  حرکت  عملی  و  نظری  جدی 
پرداختند که به صورت فیزیکی با دستگیری همه جانبه اعضا و هواداران، توسط 
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و  با هجرت  و  فقاهتی حاکم  امنیتی رژیم مطلقه  نیروهای  و  پلیس  فراگیر  هجمه 
صورت  به  عملی  و  نظری  بحران  آتش  مستضعفین،  آرمان  اعضای  شدن  زندانی 

موقت خاموش شده بود. 

در  مستضعفین  آرمان  عملی  و  نظری  حرکت  که  نکنیم  فراموش  رابطه  این  در 
سال های 55 تا 60، »نخستین تجربه تشکیالتی و جمعی و نظری و عملی استراتژی 
رویکرد بازسازی عملی و نظری اقبال و شریعتی بود«، چراکه تا قبل از تکوین حرکت 
آرمان مستضعفین در سال 55، چه در مدت پنج سال بعد از بسته شدن حسینیه 
ارشاد )از آبان ماه سال 51 تا خرداد 55( و چه در مدت پنج سال حرکت شریعتی در 
حسینیه ارشاد )از سال 47 تا 51(، هیچگونه حرکت مستقل »تشکیالتی، نظری و 
عملی در چارچوب استراتژی بازسازی اقدام عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه 
جنبشی، در چارچوب پروژه بازسازی نظری و عملی اقبال و شریعتی، در جامعه 

ایران و خارج از کشور، شکل نگرفته بود.«

تحزب گرایانه  اجتماعی  و  سیاسی  و  تشکیالتی  حرکت  »غیبت  همین  نتیجه  در 
در  شریعتی  حرکت  که  فونکسیونی  تنها  که  بود   51 تا   47 سال های  در  جنبشی 
این نیروهای آزاد شده  نیرو بود«، حال  جنبش ارشادی خود داشت، آزاد کردن 
پیرو  جریان های  توسط  یا   51 تا   47 سال های  در  شریعتی  ارشاد  جنبش  توسط 
اینکه  یا  و  می شدند  جذب  پیشاهنگی  تحزب گرایانه  و  چریک گرایانه  استراتژی 
بعدًا، بعضًا در خدمت رژیم مطلقه فقاهتی درآمدند. آنچنانکه میرحسین موسوی 
در خاطرات خود به عنوان قائم مقام دبیرکل حزب جمهوری اسالمی نوشته است 
جمهوری  حزب  به  شده  جذب  نیروهای  از  استعالم  کتبی  پاسخ   %80 از  بیش  که 
اسالمی )در خصوص زمینه قبلی و علل گرایش آنها به حزب جمهوری اسالمی(، 

»هواداری از اندیشه های شریعتی، به عنوان علت این امر مطرح کرده بودند.«

بدین ترتیب این امر باعث گردید تا از بعد از بسته شدن حسینیه ارشاد و دستگیری 
شریعتی در بهار 52 و خاموش شدن چراغ های حسینیه ارشاد در آبان ماه 51، دیگر 
آرمان مستضعفین بسته شد، »جنبش تحزب گرایانه  نطفه  که  تا خرداد سال 55 
شریعتی در همان شکل خام اولیه خود باقی مانده بود«. آنچنانکه حتی شریعتی 
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از بعد از آزادی از زندان، در طول سه سال قبل از هجرت خود »به جز یک سلسله 
جلسات خانگی و موردی و پراکنده و اتفاقی و بی هدف و نوشته های شخصی اش 
استراتژی  با  رابطه  در  اساسی  گامی  نتوانست  داشت،  نظری  جنبه  صرفًا  که 

سازمان گرایانه و تحزب گرایانه مورد اعتقاد خود بردارد.«

دوم  نیمه  )از  ایران  از  هجرت  به  تصمیم  شریعتی  تا  گردید  باعث  که  عاملی  تنها 
ایران دیگر شرایط  که در داخل  به درستی دریافت  که  بود  این  بگیرد،  سال 55( 
برای استمرار و اعتالی جنبش نظری و عملی تحزب گرایانه حرکت او وجود ندارد 
و به همین دلیل او برای نجات جنبش تحزب گرایانه نظری و عملی ارشاد خود، 
تصمیم به هجرت و خروج از کشور گرفت. اینکه آیا تصمیم شریعتی در این رابطه 
می توانست  نمی کرد،  وفات  هجرت  این  در  شریعتی  اگر  آیا  و  غلط  یا  بود  درست 
به خواسته های خود دست پیداکند، پاسخ به این سوال ها در گرو تعریف هجرت 
به  با فوت شریعتی، این پروژه  اینکه متاسفانه  او می باشد که فعاًل به علت  فردی 
بن بست رسید، پاسخ به سوال های فوق نمی تواند در اینجا فونکسیونی برای ما 
داشته باشد، چراکه هر پاسخی که ما به این سوال ها بدهیم، جنبه ذهنی دارد و 

فاقد مابه ازاء خارجی می باشد. 

در اینجا برای فهم عمق موضوع تنها کافی است که بدانیم، نه تنها در 5 سال حرکت 
ارشاد شریعتی )47 تا 51( حتی در 5 سال بعد از تعطیلی ارشاد هم )51 تا 56( او 
نتوانست به اندازه تعداد انگشتان یک دست به قول خودش »نیروهائی پرورش دهد 
که بتواند تولید فکر یا تولید حرکت کند، یا توان سازمان گری و هدایت گری نظری 
و سازمان گرایانه  استراتژی تحزب گرایانه  بتوانند  اینکه  یا  باشند،  داشته  و عملی 
میلیون ها  و  بخشند  استمرار  ارشاد  حسینیه  شدن  بسته  از  بعد  از  او،  جنبشی 
نیروهای آزاد شده و سرگردان راه او را در عرصه نظری و عملی هدایت گری نمایند 
استراتژی  تشکیالتی،  و  جمعی  چرخه  وارد  را  او  عملی  و  نظری  فردی  حرکت  و 
اقدام عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی تکوین یافته از پائین بکنند و 
استقالل استراتژی تحزب گرایانه جنبشی پیشگام او را از استراتژی پیشاهنگ سه 
مؤلفه ای چریک گرائی مدرن و تحزب گرایانه طراز نوین لنینیستی و ارتش خلقی 

مائوئیستی، در عرصه عمل و نظر، در داخل ایران حفظ نمایند.«
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برای فهم این عدم مرزبندی عرصه های استراتژی و تاکتیکی راه او کافی است تا 
جزوه »حسن و محبوبه« که تعیین کننده تمامی شاخص های استراتژی و تاکتیکی 
دهیم.  قرار  مجدد  مطالعه  مورد  می باشند،  شریعتی  حرکت  کیس  پارادایم  و 

فراموش نکنیم که گفته و نوشته »حسن و محبوبه« او:

اپورتونیستی درون تشکیالت  کودتای  و  زندان  از  آزادی  از  بعد  اواًل در سال های 
مجاهدین خلق صورت گرفته است.

اپورتونیستی درون  کودتای  نفر در عرصه  این دو  به جایگاه  علم  با  ثانیًا شریعتی 
می خواست  محبوبه،  و  حسن  داستان  تقریر  توسط  خلق  مجاهدین  تشکیالت 
راست  برخورد جریان  با  کودتای درون تشکیالتی مجاهدین خلق،  نقد  بر  عالوه 

مذهبی و سنتی نسبت به کودتای فوق مرزبندی سیاسی – عقیدتی بکند.

ثالثًا قصه حسن محبوبه شریعتی یک داستان رمانتیک و تراژیک و عاطفی ساده 
نیست که شریعتی توسط آن قصد تجلیل و تمجید از دو شاگرد سابق خود داشته 
در  تا  می کوشد  شریعتی  برمی آید،  قصه  مقدمه  از  آنچنانکه  برعکس  بلکه  باشد، 
تاریخی  و  سیاسی  صف بندی های  و  اجتماعی  شرایط  تحلیل  با  قصه  این  مقدمه 
و طبقاتی جامعه آن روز ایران، در شکل سمبلیک به تبیین استراتژی و تاکتیک 

کوتاه مدت و درازمدت محوری حرکت خود بپردازد.

رابعًا قصه حسن و محبوبه تنها گفته و نوشته ای از شریعتی است که از آغاز تا پایان 
در راستای تبیین استراتژی و تاکتیک محوری حرکت آرمانی او می باشد. 

خامسا قصه حسن و محبوبه شریعتی در تنهائی های استخوان سوز شرایط بعد از 
زندان و قبل از هجرت او و بعد از بن بست مطلق استراتژی چریک گرائی مدرن دهه 
40 و 50 جامعه ایران )که به صورت یک گفتمان مسلط درآمده بود( یعنی سال 55 

و قبل از بهار 56 مطرح شده است. 

سادسًا از آنجائیکه به صورت تحمیلی در دوران 500 شبانه روز تنهائی او در بند 
رضا  احمد  مدتی  پهلوی،  توتالیتر  و  کودتائی  رژیم  ساواک  مشترک  کمیته  شش 
شریعتی  لذا  است،  بوده  اتاق  هم  او  با  خلق(  مجاهدین  سازمان  )تواب  کریمی 
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و  حسن  وضعیت  و  خلق  مجاهدین  تشکیالت  درونی  کودتای  ماجرای  تمامی  به 
محبوبه توسط احمد رضا کریمی اطالع پیدا کرده بود. در نتیجه، شریعتی با اطالع 
به عمق و گستردگی فاجعه کودتای درون تشکیالتی مجاهدین خلق، به تقریر قصه 

حسن و محبوبه می پردازد.

ثامنًا شریعتی در مقدمه قصه حسن و محبوبه پیوند سه جناح »زر و زور و تزویر« را 
به صورت مشخص و کنکریت در جامعه آن روز ایران و در شرایط بن بست مطلق 
صورت  به  ایران  جامعه  در  استراتژی  این  ناکارآمدی  و  چریک گرائی  استراتژی 

سمبلیک تحلیل و تبیین و تشریح می نماید.

با عنایت به موارد فوق، پر واضح است که هدف ما در اینجا از طرح این موضوع ها، 
در شرایط تندپیچ تاریخی امروز جامعه ایران، آیه یاس خواندن برای طرفداران 
تاریخی  شرایط حساس  در  که  واقفیم  امر  این  بر  چراکه  نیست،  جریان شریعتی 
امروز ایران، »با اینکه مذهب گریزی به عنوان شیوه مبارزه با رژیم مطلقه فقاهتی 
مبارزه  لیبرالیسم مذهبی، شیوه  لباس  در  اینکه صوفی گری  »با  و  درآمده است« 
اینکه  »با  و  است«  شده  شریعتی  به  حمله  در  روزخور،  نرخ  به  نان  فرصت طلبان 
در  دولتی  سوسیالیست  فروپاشی  از  بعد  از  بخصوص  مذهبی،  غیر  چپ  جریان 
جهان، در کمای بحران تئوریک عام و خاص و مشخص به سر می برند« و »با اینکه 
جریان های چپ مذهبی در بحران استراتژی از چریک گرائی تا تحزب گرائی به سر 
می برند« و »با اینکه جنبش به اصطالح اصالحات زرد حکومتی که از خرداد 76 در 
عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح های درونی رژیم مطلقه 
فقاهتی ظهور پیدا کرده است، در جامعه امروز ایران به بن بست مطلق رسیده اند« 
دهه  سیاسی  جایگاه  به  دوباره  تا  می کنند  تالش  ملی«  »آشتی  شعار  لوای  در  و 
عملی  اقدام  استراتژی  دوباره  احوال  این  همه  »با  گردند،  باز  خود  حکومتی   60
»رویکرد  و  پائین شریعتی«  از  یافته  تکوین  و تحزب گرایانه جنبشی  سازمان گرانه 
دموکراسی سوسیالیستی شریعتی در راستای مبارزه دو مؤلفه ای عدالت طلبانه و 
آزادی خواهانه با شعار نان و آزادی«، همچنین »رویکرد مبارزه طبقاتی شریعتی 
علم  عنوان  )به  تاریخ«  تبیین  در  انسان  جایگاه  به  شریعتی  »رویکرد  و  تاریخ«  به 
شدن وجود و هستی( و »رویکرد شریعتی به جایگاه آزادی در چارچوب عدالت« و 
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»رویکرد شریعتی به جایگاه سرمایه داری و مناسبات امپریالیستی حاکم بر جهان 
به  شریعتی  »رویکرد  و  خلق ها«  همه  اصلی  و  عمده  دشمن  عنوان  به  بشر،  امروز 
بازسازی  راستای  در  ایران،  امروز  جامعه  در  نو  و  کهنه  استحمار  با  مبارزه  تقدم 
به پروژه نجات اسالم قبل  عملی و نظری اسالم و مسلمین« و »رویکرد شریعتی 
با اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و اسالم  ایران، در چارچوب مبارزه  از مسلمین 
زیارتی و اسالم والیتی حاکم« و »رویکرد شریعتی در راستای پیوند بین جنبش 
عدالت طلبانه، برای پاسخ به بن بست های تئوریک عام و خاص و مشخصی چپ 
غیر مذهبی و برای پاسخ به بحران استراتژی امروز جامعه ایران و برای پاسخ به 
بحران معنای روشنفکر امروز جامعه ایران و برای پاسخ به چه می خواهیم حرکت 
تحول خواهانه مردم ایران، در مبارزه با چه نمی خواهیم های سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی« و »رویکرد شریعتی به حکومت روحانیت و حکومت مذهبی و حکومت 
والیتی، به عنوان مستبدترین و توتالیترترین حکومت های تاریخ بشر« و »رویکرد 
و  ایران«  جامعه  در  اجتماعی  نیروی  بزرگ ترین  عنوان  به  مذهب  به  شریعتی 
به  شریعتی  »رویکرد  و  آزادی«  و  نان  برای  زمان  هم  مبارزه  به  شریعتی  »رویکرد 
پیوند سه مؤلفه عبادت، کار و مبارزه اجتماعی و سیاسی و در چارچوب عرفان و 
برابری و آزادی در فرد« و »رویکرد شریعتی به پیوند سه مؤلفه آگاهی و آزادی و 
برابری، در چارچوب کتاب ترازو و آهن در جامعه« دوباره به عنوان گفتمان مسلط 

امروز جامعه ایران درآمده است.

حرکت  تکوین  انگیزه  و  عامل  و  عینی  و  ذهنی  علل  و  دالیل  فهم  برای  بنابراین، 
آرمان مستضعفین از سال 55 الی االن )یعنی 41 سال(، در داخل و خارج کشور، 

می بایست:

اواًل در نظر داشته باشیم که در سال 55 مؤسسین آرمان مستضعفین در شرایطی 
مصمم شدن تا حرکت شریعتی را از چرخه:

1 - توده بی شکل،

2 - حرکت خودبخودی،

3 - رهبری فردی،
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4 - تئوری غیر مدون،

5 - استراتژی چند مؤلفه ای،

6 - حرکت های پراکنده محفلی، وارد چرخه:

الف - استراتژی تک مؤلفه ای اقدام عملی تحزب گرایانه جنبشی تکوین یافته 
از پائین.

ب - تئوری مدون عام و خاص و مشخص.

کردن  جایگزین  راستای  در  افقی  و  عمودی  تشکیالتی  جمعی  حرکت   - ج 
رهبری جمعی، به جای رهبری فردی قبلی.

د - جایگزین کردن حرکت تشکیالتی و منظم به جای حرکت توده وار و بی شکل 
و خودبخودی گذشته.

خودبخودی  و  محفلی  مبارزه  بجای  مدرن،  و  علمی  تحزب گرایانه  مبارزه   - ه 
قبلی بکنند.

ثانیًا باید عنایت داشته باشیم که در شرایطی مؤسسین آرمان مستضعفین در سال 
55 تصمیم به تأسیس حرکت آرمان مستضعفین گرفتن که استراتژی سه مؤلفه ای 
خلقی  ارتش  و  لنینیستی  تحزب گرائی  و  مدرن  چریک گرائی  از  اعم  پیشاهنگی، 
مسلط  دیسکورس  و  گفتمان  عنوان  به   55 سال  تا   20 شهریور  از  که  مائوئیستی 
جامعه  برای  »دستاورد  این  و  بودند  رسیده  مطلق  بن بست  به  بود،  ایران  جامعه 
ایران به همراه آورده بودند که استراتژی پیشاهنگی، چه در مؤلفه چریک گرائی 
مدرن شهری و روستائی آن و چه در مؤلفه حزب طراز نوین لنینیستی آن و چه 
ایران دارای فونکسیون نمی باشند،  در مؤلفه ارتش خلقی مائوئیستی در جامعه 
جوامع  نه  و  است  التین  آمریکای  کشورهای  جوامع  نه  ایران  جامعه  چراکه 
اتحاد جماهیر شوری  و  بلوک شرق  نه جوامع  و  آسیای جنوب شرقی  کشورهای 
سابق و فدراسیون روسیه می باشد«. یعنی »جامعه ایران، جامعه ایران است، با 
تمام خودویژگی های تاریخی و سنتی و مذهبی و اجتماعی و سیاسی و تاریخی.«
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این  به  و 56  آرمان مستضعفین در سال 55  بود که مؤسسین  به همین دلیل  لذا 
می تواند  که  استراتژی  تنها  که  کردند  پیدا  دست  استراتژی  گران سنگ  دستاورد 
جامعه ایران و اردوگاه بزرگ جنبش های متعدد و متکثر مستضعفین ایران را در 
گردونه حرکت تحول خواهانه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قرار دهد، »استراتژی 
توسط  پائین،  از  یافته  تکوین  جنبشی  تحزب گرایانه  و  سازمان گرانه  عملی  اقدام 
جنبش پیشگامان )نه پیشاهنگ و نه پیشرو( مستضعفین ایران می باشد«. همان 
استراتژی که 39 سال است که با حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی بر تمامی نهادهای 
است  داده  نشان  ایران  مردم  مذهبی  و  سنتی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی 
که تنها استراتژی می باشد که می تواند جامعه ایران و اردوگاه بزرگ جنبش های 
و  اقتصادی  و  تاریخی  تحول خواهانه  حرکت  چرخه  وارد  ایران،  مستضعفین 

اجتماعی و سیاسی بکند. 

بنیان گذاری  و  تأسیس  به  اقدام  مستضعفین  آرمان  مؤسسین  شرایطی  در  ثالثًا 
صورت  به  چند  هر  شریعتی  حرکت  که  کردند  مستضعفین  آرمان  عملی  و  نظری 
نظری در حال فتح سنگرهای ذهنی اندیشمندان و نظریه پردازان و صاحبان فکر 
و آگاهی در داخل و منطقه و جهان بود، اما به لحاظ عملی در بن بست کامل قرار 
بسان  او  دیگر  که  بود  برای خود شریعتی هم مسلم شده  آنچنانکه حتی  داشت، 
گذشته و دوران ارشاد در نیمه دوم دهه چهل نمی تواند »کوچک ترین گام عملی 
تکوین  جنبشی  تحزب گرایانه  و  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  حرکت  راستای  در 
یافته از پائین بردارد«. هر چند که شریعتی در نامه های نیمه دوم سال 51 خود 
ارشاد  حسینیه  شدن  بسته  از  پس  )یعنی  میناچی  مرحوم  و  همایون  مرحوم  به 
سخن  او،  راه  هواداران  و  آنها  به  دادن  روحیه  جهت  شریعتی(،  شدن  مخفی  و 
ارشاد،  باز شدن دِر حسینیه  و  ارشاد  ارشاد و ساختمان  از حزب شدن حسینیه 
بر  ایران مطرح می کرد، همه این حرف ها و نوشته عالوه  در دورترین روستاهای 
و توتالیتر پهلوی گردید،  باعث حساس شدن بیشتر ساواک رژیم کودتائی  اینکه 
در واقعیت امر، جز حرکت ذهنی و نظری و سوبژکتیو شریعتی )که از بعد از بسته 
شدن حسینیه ارشاد، توسط ساواک شاه سرعتی سونامی وار به خود گرفته بود(، 

به صورت عملی کوچکترین و کمترین مصداق خارجی نداشت. 
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توسط ساواک شاه، حتی  ارشاد  بسته شدن حسینیه  با  که  بود  رابطه  این  در  لذا 
همان حداقل حرکت عملی شریعتی در حسینیه ارشاد که صورتی محفلی داشت، 
تعطیل گردید و با دستگیری شریعتی در بهار سال 52 دیگر »حرکت شریعتی تنها 
به صورت یک سونامی صرف نظری که در کتاب ها و جزوه ها و نوارهای سخنرانی او 
مادیت می یافت، درآمده بود«. آنچنانکه تیراژ مکرر کتاب های شریعتی در کشور 
پخش  و  می شد  چاپ  میلیونی  صورت  به  بارها  و  بارها  ایران،  نفری  میلیون   30
می گردید که برای فهم عظمت این داوری کافی است که بدانیم که در جامعه 80 
میلیون نفری امروز جامعه ایران، بیشترین تیراژ کتاب های روشنفکران مذهبی و 

غیرمذهبی، حتی در چاپ اول بیش از 5000 جلد نمی باشد. 

یادمان باشد که »همین سونامی حرکت نظری شریعتی، بخصوص از بعد از بسته 
شدن حسینیه ارشاد بود که باعث شد تا حرکت سونامی غیر سازمان یافته توده های 
ایران در سال 57 تکوین پیدا کند«. آنچنانکه بدون تردید می توان داوری  مردم 
کرد که اگر سونامی حرکت نظری شریعتی به عنوان عامل ذهنی حرکت توده های 
جامعه ایران در سال 57 نبود، سردمداران موج سوار از راه رسیده و بر اریکه قدرت 
یعنی  خود،   40 دهه  فرهنگ  همان  چارچوب  در  زده  تکیه  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
آنچنانکه شیخ فضل نوری می گفت، »کلمه آزادی را، با عنوان کلمه منحوس آزادی 
یاد می کردند« و اقتصاد را آنچنانکه خمینی می گفت، »از آن خران می دانستند« و 
زندانیان سیاسی آنچنان خمینی می گفت، »حیونات درنده می خواندند« و حقوق 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم ایران را »هدیه شده از جانب والیت ولی امر 

می دانستند« و برای انسان و انسانیت کوچکترین حقوقی قائل نمی بودند.

جهت  انجیری  برگ  عنوان  به  مدرنیته  قبول  لباس  در  رژیم  این  آنچه  تمامی  لذا 
پوشانیدن استبداد مطلقه فقاهتی خود در طول 39 سال گذشته به کار گرفته است، 
همه در راستای به بار نشستن حرکت نظری شریعتی می باشد. آنچنانکه در این 
رابطه مرحوم حسینعلی منتظری بارها و بارها می گفت »تا قبل از ظهور شریعتی و 
شروع حرکت ارشاد شریعتی، روحانیت جز طرح مسائل فقهی رساله های مراجع، 

حرفی برای گفتن نداشت.«
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بنابراین برای فهم و داوری در باب جایگاه اندیشه شریعتی به عنوان عامل ذهنی، 
پروسه تکوین انقالب ضد استبدادی مردم ایران در سال 57 به جای اینکه به صورت 
اکلکتیویته و جزئی نگری و ظاهربینی، به تحلیل انقالب ضد استبدادی سال 57 
مردم ایران بپردازیم و تنها از زاویه رهبری موج سوار و از راه رسیده انقالب ضد 
استبدادی 57 و اسالم والیتی و فقاهتی، آن انقالب بزرگ ضد استبدادی سال 57 
مردم ایران را تحلیل کنیم و سپس داوری کنیم که »رهبری والیتی و فقاهتی آن 
انقالب ضد استبدادی 57 سنتز اندیشه شریعتی و مولود رویکرد تز امت و امامت 
سابقه  که  چرا  می باشد«،  نواختن  گشادش  دهان  از  سورنا  است،  بوده  شریعتی 
نظری رژیم مطلقه فقاهتی و اسالم والیتی و اسالم فقاهتی حاکم نسب می برد به 
تز »والیت فقیه« خمینی که برای اولین بار )در تاریخ هزار ساله عمر اسالم فقاهتی 
او »تز اسالم حکومتی« خود را تحت عنوان »تز  حوزه های فقهی شیعه و سنی(، 
والیت فقیه، با اسالم فقاهتی حوزه های فقهی شیعه متصل کرد« و به صورت یک 

نظریه فقهی – کالمی – سیاسی، مطرح کرد.

یادمان باشد که خمینی نظریه والیت فقیه خود را در سال 46 در نجف مطرح کرد، 
یعنی چهار سال بعد از سرکوب قهرآمیز قیام 15 خرداد 42 توسط رژیم کودتائی 
و توتالیتر پهلوی، به عبارت دیگر خمینی در شرایطی اقدام به نظریه پردازی در 
باب اسالم حکومتی، در چارچوب تز والیت فقیه کرد که دیگر از بعد سرکوب قیام 
15 خرداد 42 نسبت به مشارکت در قدرت، با دربار پهلوی )حتی در حد بروجردی 
پهلوی  توتالیتر  و  کودتائی  دربار  که  چرا  بود،  کرده  امید  قطع  هم   )30 و   20 دهه 
حوزه  به  ایران،  داخل  فقهی  حوزه های  از  فقاهتی  مرجعیت  انتقال  جهت  دوم، 
فقهی نجف )پس از فوت بروجردی( حتی حاضر نشد تا تسلیت فوت برجرودی، به 
مراجع حوزه های فقهی داخل کشور اعالم کند. لذا در این رابطه بود که پهلوی دوم 
تسلیت خودش را در رابطه با فوت بروجردی به سید محسن حکیم مرجع حوزه 

فقهی نجف اعالم کرد. 

باعث  پهلوی  توتالیتر  و  قیام 15 خرداد 42 توسط رژیم کودتائی  سرکوب خونین 
آلترناتیوسازی  جهت  دربار  برابر  در  عکس العملی  صورت  به  خمینی  تا  گردید 
سیاسی، به نظریه والیت فقیه تکیه نماید. همچنین فراموش نکنیم که خمینی 
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تا قبل از قیام 15 خرداد طرفدار مشروطیت و از هواداران مدرس بود و در کتاب 
»کشف االسرار« خود - که در دهه 20 نوشته است-، مشروطیت را به عنوان شکل 
حکومت قبول دارد و با دربار هم تا 15 خرداد 42 تنها برخورد ناصحانه داشت و 
شاه را نصحیت می کرد و تنها نقدی فقهی بر دربار پهلوی داشت و هرگز معتقد به 
سرنگونی رژیم کودتائی پهلوی دوم نبود و با مصدق بیشتر فاصله داشت تا )به قول 

خودش( با اعلیحضرت.

با  و  کرد  امید  قطع  دربار  از  خمینی  که  بود  خرداد   15 قیام  سرکوب  از  بعد  از  اما 
تاسی از اندیشه جالل آل احمد )در کتاب غربزدگی و خدمت و خیانت روشنفکر( 
زیر پرچم مشروعیت طلبی شیخ فضل اهلل نوری )که برای اولین بار این جالل آل 
احمد بود که در کتاب غربزدگی، شیخ فضل اهلل نوری را به عنوان شهید مشروطیت 
برابر مشروطیت طلبی  )در  نوری  اهلل  تز مشروعیت طلبی شیخ فضل  مطرح کرد(، 
آخوند خراسانی و محمد حسین نائینی( را در قالب تز والیت فقیه خود به صورت 
نظریه والیت  از  که خود خمینی  کرد. هر چند  تئوریزه  سیاسی   – فقهی   – کالمی 
فقیه خودش »تنها به عنوان یک شعار سیاسی و آلترناتیوی حکومتی در برابر دربار 
پهلوی انتظار داشت، نه بیش از آن )و به همین دلیل بود که خمینی در سال 58 
جهت پیشنهاد قانون اساسی معتقد به پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی حسن 
حبیبی بود که اصاًل و ابدًا در آن سخنی از والیت فقیه در شکل حکومتی مطرح 
نشده بود، ولی این حسینعلی منتظری بود که علی رغم رویکرد خمینی به نظریه 
والیت فقیه، در جریان خبرگان قانون اساسی با حمایت سیدمحمد بهشتی، این 

نظریه فقهی – کالمی خمینی را به صورت برنامه و شکل حکومتی در آورد(.

از بعد از قانون اساسی خبرگان قانون اساسی در سال 58 بود که خمینی دریافت 
که نظریه والیت فقیه او می تواند منهای شعار آلترناتیوی و عکس العملی در برابر 
دربار پهلوی، معرف شکل حکومتی هم باشد )بنابراین از بعد از معماری حسینعلی 
منتظری و سیدمحمد بهشتی در خبرگان قانون اساسی بود که نظریه والیت فقیه 
خمینی شکل حکومتی به خود گرفت و بنیان رژیم مطلقه فقاهتی توانست بر آن 

استوار گردد(. 
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باری به این دلیل است که بیش از آنکه خمینی را به عنوان معمار والیت فقیه و 
به  را  بهشتی  باید حسینعلی منتظری و سیدمحمد  بدانیم،  فقاهتی  رژیم مطلقه 
عنوان معمار والیت فقیه حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی مطرح کنیم. هر چند که از 
بعد از این آشپزی منتظری و بهشتی در خبرگان قانون اساسی، تمامی جناح های 
این  چرای  و  بی چون  حامی  خمینی  رهبری  تحت  خمینی  طرفدار  روحانیت 
دست پخت منتظری و بهشتی شدند. آنچنانکه تا امروز، تمامی جناح های درونی 
میرحسین  سبز  جنبش  حتی  و  اصالح طلبان  اصطالح  به  تا  راست  از  حکومت 
را همان دوران والیت مطلقه  کروبی، دوران طالئی خود  و شیخ مهدی  موسوی 
خمینی در دهه 60 می دانند و در این رابطه، هیچکدام از این جناح های رنگارنگ 
به  نقدی  کوچک ترین  حاشیه ای،  صورت  به  حتی  نیستند  حاضر  حکومت  درون 

دوران طالئی والیت مطلقه خمینی در دهه 60 بکنند. 

در این رابطه است که هرگز نباید نسب تز والیت فقیه خمینی که بسترساز ظهور 
منتسب  شریعتی  امامت  و  امت  تز  به  است،  شده  فقاهتی  مطلقه  رژیم  هیوالی 
نمائیم. مضافًا اینکه در کالبد شکافی انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 مردم 
باید  برعکس،  بلکه  نمائیم  کالبد شکافی  قاعده  به طرف  از رأس هرم  نباید  ایران 
از قاعده به طرف رأس هرم حرکت کنیم، چراکه رأس هرم جنبش ضد استبدادی 
مردم ایران از نیمه دوم سال 56 تا بهمن ماه 57 بارها تغییر کرد و از نیمه دوم سال 
57 بود که در خالء رهبری جریان های پیشرو و جریان های پیشاهنگ و جریان های 
پیشگام، روحانیت از راه رسیده بدون برنامه و سازماندهی و تجربه توانست توسط 
دستاوردهای  و  بشود  سوار  ایران  مردم  استبدادی  ضد  جنبش  بر  موج سواری 

انقالب ضد استبدادی 57 را در خدمت حاکمیت فقاهتی خود درآورد.

طبیعی است اگر به جای کالبد شکافی از باال، ما جنبش ضد استبدادی و انقالب 
بهمن ماه 57 مردم ایران را از قاعده مورد کالبد شکافی قرار دهیم، می توانیم به 
»جای – گاه« و فونکسیون حرکت نظری شریعتی در رابطه با انقالب 57 پی ببریم؛ 
چراکه هر چند که کالبد شکافی جنبش ضد استبدادی و انقالب بهمن ماه 57 از 
باال برای جریان های پیشگام و جنبش های پیشرو و جریان های پیشاهنگ اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران مأیوس کننده می باشد، برعکس آن کالبد شکافی از پائین 
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می تواند برای جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران امیدوار کننده باشد. 

بهمن  استبدادی  انقالب ضد  کالبد شکافی  برای  که  است  رابطه  این  در  بنابراین 
سال 57 از پائین، باید ابتدا این انقالب را در یک رابطه قیاسی در کفه دیگر ترازوی 
قرار دهیم که انقالب مشروطیت یا نهضت مقاومت ملی مردم ایران تحت رهبری 
دکتر محمد مصدق در کفه مقابل آن قرار دارد. زیرا تنها در این چارچوب است 
انقالب ضد  و  و مثبت جنبش  برتر  و خودویژگی های  به ممیزات  ما می توانیم  که 
استبدادی سال 57 مردم ایران نسبت به انقالب مشروطیت و نهضت مقاومت ملی 

مردم ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق پی ببریم که عبارتند از:

1 - خودویژگی اول انقالب 57 جایگاه زنان ایران در انقالب 57 می باشد که برعکس 
محمد  دکتر  رهبری  تحت  ایران  مردم  ملی  مقاومت  نهضت  و  مشروطیت  انقالب 
در  ایران  زنان  و همین غیبت  بودند«  ایران  زنان  بزرگ  »غایب  آنها  در  که  مصدق 
مشروطیت و نهضت مقاومت ملی بود که باعث گردید تا زنان ایران که حداقل نصف 
ایران را شامل می شدند، در حرکت تحول خواهانه مشروطیت و  جمعیت جامعه 
نهضت مقاومت ملی دکتر محمد مصدق از حداقل حقوق مدنی و حقوق سیاسی 
تعیین  در  مشارکت  و  شدن  انتخاب  و  کردن  انتخاب  حق  که  اجتماعی  حقوق  و 
سرنوشت سیاسی خود می باشد، محروم بمانند که برای فهم اوج این فاجعه باید 
به یاد داشته باشیم که ریشه اولیه قیام خمینی در سال های 41 و 42 بر علیه دربار 
ایران  داخل  شیعه  مراجع  و  روحانیت  مخالفت  به  می کند  پیدا  بازگشت  پهلوی، 
تحت هژمونی خمینی، با »موضوع حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان ایران 
دوم  پهلوی  توتالیتر  و  کودتائی  دربار  زیرا  الیتی«؛  و  ایالتی  شوراهای  جریان  در 
تحت فشار نهادهای بین الملی و پروژه رفرم سیاسی کندی و کاخ سفید مجبور به 

انجام آن گردید. 

در عرصه دو حرکت  ایران  زنان  بزرگ  به علت غیبت  که  بود  رابطه  این  در  باری، 
تحول خواهانه مشروطیت و نهضت مقاومت ملی، آنها نتوانستند به حداقل حقوق 
سیاسی و اجتماعی و مدنی خود دست پیدا کنند، اما برعکس در جنبش و انقالب 
ضد استبدادی بهمن ماه 57 زنان ایران چه در عرصه جنبش های اردوگاه بزرگ 
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به  ایران و چه در فرایندهای مختلف جنبش اجتماعی فوق، نقشی  مستضعفین 
مراتب فزون تر و فراگیرتر از مردان ایران داشتند، بطوریکه در این رابطه می توان 
داوری کرد که »انقالب ضد استبدادی 57 مردم ایران برعکس انقالب مشروطیت و 

نهضت مقاومت ملی، یک انقالب زنانه بود.«

حال اگر این داوری را در باب انقالب 57 بپذیریم، سؤال سترگی که در این رابطه 
مطرح می شود اینکه:

آبشخور ذهنی این حضور زنان ایران در جنبش ضد استبدادی 57 مردم ایران کدام 
بوده است؟ آیا واقعًا رهبری زن ستیز انقالب بهمن ماه 57 که بزرگترین دستاورد 
سیاسی گذشته اش مبارزه با حقوق مدنی و حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی زنان 
ایران بوده است، عامل ذهنی این حضور زنان در جنبش ضد استبدادی 57 بوده 

است؟

آیا ظهور زن مدرن تزریق شده از باالی رضاخانی و رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی 
عامل ذهنی حضور فراگیر و همه جانبه زنان ایران در انقالب 57 بوده است؟

چریک گرائی  مؤلفه  سه  در  )که  ایران  جامعه  پیشاهنگ  جنبش  زنان  حضور  آیا 
مدرن و تحزب گرائی حزب طراز نوین لنینیستی و ارتش خلقی مائوئیستی که از 
شهریور 20 تا نیمه اول دهه 50 ظهور کردند( عامل ذهنی حضور فراگیر زنان ایران 

در انقالب 57 بوده است؟

آیا ورود مدرنیته فرهنگی و اجتماعی از بعد از رفرم شاه – کندی در دهه 40 عامل 
ذهنی ظهور زنان ایران در انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 بوده است؟

آیا اختناق و سرکوب و استبداد مطلق رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی به خصوص 
در دهه 50 عامل ظهور فراگیر زنان ایران در انقالب ضد استبدادی مردم ایران در 

سال 57 بوده است؟

ایران عامل  ایران در مدارس و دانشگاه های  آیا رشد جمعیت تحصیل کرده زنان 
ذهنی حضور زنان ایران در انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 بوده است؟

رابطه  این  که در  نکته محوری  این سؤال ها منفی است، چراکه  به همه  ما  پاسخ 
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بهمن ماه  انقالب ضد استبدادی  ایرانی که در  اینکه زن  بداریم  از نظر دور  نباید 
57 توانست »جایگاه پیشرو« برای خود قائل بشود، بیش از آنکه یک زن مدرنیته 
یا یک زن پیشاهنگ در لباس چریک گرائی و ارتش خلقی و میلیشیائی و حزب 
طراز نوین لنینیستی و یا یک زن آکادمیک کالسیک تحصیل کرده باشد، »یک زن 
بود که خواهان حقوق مدنی و  و استبدادستیز  سیاسی سنت ستیز و قدرت ستیز 

حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی تاریخی از دست رفته خود بودند.«

لذا در رابطه با این کاراکتر سیاسی و اجتماعی و تاریخی زن ظاهر شده در جنبش 
که  کنیم  قاطع داوری  به ضرس  که می توانیم  ماه 57 است  بهمن  استبدادی  ضد 
»این زن دستپروده مکتب ارشاد شریعتی بود« و بی شک اگر حرکت نظری شریعتی 
و جنبش نجات بخش اسالم و مسلمین ارشاد شریعتی نبود، این زن ایرانی ظاهر 
فهم  برای  رابطه  این  در  همچنین  بشود.  متولد  نمی توانست   57 انقالب  در  شده 
عمق این جایگاه زن ایرانی در انقالب بهمن ماه 57 باید عنایت داشته باشیم که 
رهبری روحانیت انقالب ضد استبدادی 57 برعکس دوران زن ستیز گذشته خود، 
واقف  جنبش  این  در  ایران  زنان  جایگاه  به  و  رفت  پاریس  به  نجف  از  زمانیکه  از 
مسکوت  موقت  صورت  به  را  خود  گذشته  زن ستیزانه  شعارهای  تمامی  گردید، 
از  ایرانی به صورت موقت شعارهای حمایت  گذاشت و جهت جلب حمایت زنان 
حقوق مدنی و حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی زنان ایران سر داد. هر چند که از 

بعد از کسب قدرت سیاسی آن شعارها همه به فراموشی سپرده شد.

عنایت  باید   57 انقالب  جریان  در  ایران  زنان  استراتژیک  جایگاه  فهم  برای  باز 
داشته باشیم که تعداد زنان سیاسی اعدام شده توسط رژیم مطلقه فقاهتی در 39 
سال عمر این رژیم بخصوص در دهه 60 بیشتر از تعداد مردان سیاسی اعدام شده 

ُوا یاأُویِل الأَبَْصارِ. می باشد. َفاْعَت�بِ

2 - خودویژگی دوم انقالب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران نسبت به انقالب 
این  در  ایران  مردم  توده های  قدرت ستیزی  ملی،  مقاومت  نهضت  و  مشروطیت 
انقالب، در سه شکل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و معرفتی بوده است و همین 
خصیصه قدرت ستیزی سه مؤلفه ای مردم ایران در پروسس انقالب ضد استبدادی 
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57 بود که بسترساز آن گردید تا شعار سرنگونی رژیم پهلوی یا شاه، خمینی بتواند 
رابطه می گفت: »ما  این  آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری در  فراگیر بشود.  بشدت 
هرگز فکر نمی کردیم که می توانیم با سه یا چهار راه پیمائی رژیم پهلوی را سرنگون 
کنیم«، این داوری شیخ مرتضی مطهری هر چند در چارچوب رهبری موج سوار از 
راه رسیده روحانیت غلط می باشد، اما از زاویه دیگر که نشان دهنده شدت و عمق 
فراگیری شعار ضداستبدادی مردم ایران می باشد، می تواند گواهی بر داوری ما در 
این رابطه باشد، چراکه تنها عاملی که باعث گردید تا تمامی نهادی قدرت در داخل 
و خارج حامی دربار پهلوی آچمز بشوند و عاملی که باعث گردید تا در گوادولوپ، 
سردمداران سرمایه داری جهانی و امپریالیسم حکم به رفتن شاه بدهند، فراگیری 

و عمق مبارزه ضد استبدادی مردم ایران بود. 

هر چند که محدود بودن شعار ضد استبدادی مردم ایران »به آنچه که نمی خواهند« 
و غیبت شعار »هر چه که می خواهند« در چارچوب مبارزه ضد استبدادی 57 باعث 
موج سواری روحانیت از راه رسیده گردید، ولی آنچه در این رابطه حائز اهمیت بود 
اینکه چرا برعکس انقالب مشروطیت و نهضت مقاومت ملی، شعار ضد استبدادی 
و سرنگونی حاکمیت و حرکت قدرت ستیز مردم ایران توانست در پروسس انقالب 

ضد استبدادی بهمن ماه 57 تا این اندازه فراگیر و عمیق و همه جانبه بشود؟

دکتر  رهبری  تحت  ایران  مردم  ملی  مقاومت  نهضت  جریان  در  که  باشد  یادمان 
محمد مصدق، هر چند او در مبارزه ملی کردن صنعت نفت و مبارزه رهائی بخش 
حرکت  پروسس  دوم  فرایند  در  او  اما  گردید،  موفق  انگلیس  امپریالیسم  با 
تحول خواهانه خود که »مبارزه با دربار و استبداد سیاسی رژیم کودتائی و توتالیتر 
انقالب مشروطیت  که در  نکنیم  فراموش  بود، شکست خورد«. همچنین  پهلوی 
استبدادی  ضد  چهره  مردم  »مبارزه  مشروطیت،  انقالب  دوم  مرحله  در  چند  هر 
»بزرگ ترین  مشروطیت،  انقالب  آسیب شناسی  لحاظ  به  ولی  گرفت«  خود  به 
جوهر  غیبت  همین  گردید،  مشروطیت  انقالب  شکست  باعث  که  آسیبی  و  آفت 
استبدادستیزی و قدرت ستیزی مردم در این انقالب بود« آنچنانکه دیدیم عالوه 
مشروطیت  انقالب  جریان  در  امپریالیستی  کشورهای  سفارتخانه های  اینکه  بر 
میزبان انقالبیون بودند، در راستای مبارزه با استبداد سیاسی حاکم، به جز فرایند 
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دوم انقالب مشروطیت تحت هژمونی ستارخان و باقرخان که استبداد محمدعلی 
پروسس  مراحل  تمامی  در  کشیدند،  چالش  به  مستقیم  صورت  به  را  قاجار  شاه 
حرکت تحول خواهانه مشروطیت در غیبت شعار استبدادستیزی به صورت جدی 
قدرت سیاسی و اقتصادی حاکم، اعم از دربار و امپریالیسم، به چالش گرفته نشد. 

در نتیجه همین امر باعث گردید تا پیوسته استبداد در پروسس انقالب مشروطیت 
با چهره جدیدی بازتولید بشود و به قول شریعتی، »از چهره اتابک اعظم در پروسه 
انقالب مشروطیت دوباره پرده برداری بشود، یک بار در لباس یک دژخیم که آزادی خواهان را 

در برابر سگان هار رها می کرد، بار دوم در لباس یک آزادی خواه و یک اصالح طلب«. حال در 

این رابطه است که بزرگترین سوالی که در اینجا مطرح می شود اینکه چه عوامل 
این  تا  ایران،  مردم   57 استبدادی  ضد  انقالب  در  تا  گردید  باعث  عملی  و  نظری 

اندازه مبارزه با استبداد و قدرت حاکم فراگیر و گسترده بشود؟

نظری  »جایگاه  فقط  و  فقط  داد،  می توان  رابطه  این  در  که  پاسخی  تنها  بی شک 
ضد  انقالب  ذهنی  شرایط  عنوان  به  ایران  جامعه  میان  در  شریعتی  اندیشه 
اندیشه  اصلی  جوهر  بخواهیم  اگر  که  است  واضح  پر  بود«.   57 سال  استبدادی 
شریعتی را در یک جمله به صورت مختصر و مفید تعریف بکنیم، بی شک آن جمله 
است«،  معرفتی  و  اقتصادی  و  سیاسی  شکل  سه  در  اندیشه  این  »قدرت ستیزی 
با شعار ضد قدرت سه مؤلفه ای خود که شامل  رابطه  آنچنانکه خود شریعتی در 
مبارزه با »زر و زور و تزویر« یا »تیغ طال و تسبیح« یا مبارزه با »استثمار و استحمار 
و استبداد« می باشد، می گوید: »تمام حرف من همین یک جمله می باشد و آنچه 

غیر از این در طول عمرم گفته ام، پشیمانم«.

شریعتی،  اندیشه  »جوهر  که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  رابطه  این  در 
قدرت ستیزی سه مؤلفه ای زر و زور و تزویر می باشد«، به همین دلیل همین گوهر 
انقالب  شکل گیری  پروسس  در  تا  گردید  باعث  شریعتی  اندیشه  استبدادستیزی 
چارچوب  در  گوهر  این  و  جوهر  این  ایران،  مردم   57 ماه  بهمن  استبدادی  ضد 
فراگیر شدن حرکت نظری اندیشه شریعتی به عنوان آبشخور و نیروی عامل مبارزه 

قدرت ستیز مردم ایران درآید.«
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که  انقالب  این  بر  روحانیت  از موج سواری  بعد  از  که  بود  رابطه  این  در  بنابراین، 
رژیم  دغدغه  بزرگ ترین  گردید،   57 استبدادی  ضد  انقالب  شکست  اصلی  عامل 
مطلقه فقاهتی، از فردای 22 بهمن 57 الی االن، یعنی در طول 39 سال گذشته، 
ایران  مردم  مؤلفه ای  سه  قدرت ستیزی  مبارزه  همین  کشیدن  چالش  به  دغدغه 
تا به امروز  باز به همین دلیل بوده است که از فردای 22 بهمن 57  بوده است. و 
 " مبارزه،  برابر  در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  هم  گام  یک  برای  و  روز  یک  برای  حتی 
قدرت ستیزی، سه مؤلفه ای", جنبش های اردوگاه بزرگ جنبش های مستضعفین 
کارگران  جنبش  و  ایران  زنان  جنبش  و  ایران  دانشجویان  جنبش  از  )اعم  ایران، 
ایران و جنبش معلمان ایران و جنبش حاشیه نشینان ایران و جنبش کارمندان 
و پرستاران ایران و جنبش معلمان ایران و جنبش مزدبگیران ایران و جنبش باز 
نشستگان ایران و جنبش اجتماعی شهر و رو ستاهای ایران و جنبش اقلیت های 
قومی و مذهبی ایران از خلق کرد گرفته تا خلق بلوچ و گنبد و عرب و غیره( عقب 

نشینی نکرده است.

و  »جوهر  که  بپردازیم  قطعی  و  نهائی  داوری  به  می توانیم  که  است  رابطه  این  در 
گوهر ذهنی قدرت ستیزی سه مؤلفه ای زر و زور و تزویر جنبش های اردوگاه بزرگ 
اندیشه های  سنتز  و  مولود  االن،  الی   57 سال  از  ایران  مستضعفین  جنبش های 
شریعتی و پیوند فراگیر ذهنی و نظری مردم ایران با این جوهر و گوهر می باشد«. 
فراموش نکنیم که در طول 39 سال گذشته )یعنی از بعد از انقالب 57( برعکس 
100 سال گذشته )قبل از انقالب ضد استبدادی 57(، حرکت تحول خواهانه مردم 
ایران که مبارزه آنها با اصحاب قدرت حاکم صورت تک مؤلفه ای داشته است، یعنی 
در آن صد سال قبل از انقالب 57 یا مبارزه مردم ایران جوهر ضد استبدادی داشته 
امر عامل شکست حرکت  یا ضد استحماری و همین  و  یا ضد استثماری  و  است 
تحول خواهانه مردم ایران در صد سال قبل از انقالب 57 بوده است، اما برعکس 
آن در 39 گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مبارزه مردم ایران »جوهر سه 

مؤلفه ای، ضد استحماری و ضد استثماری و ضد استبدادی داشته است.«

مؤلفه های  این  پیشرو،  جنبش های  و  مبارزه  مؤلفه  سه  این  آرایش  که  چند  هر 
متفاوت  صورتی  فقاهتی  مطلقه  رژیم  عمر  گذشته  سال   39 در  مبارزه  مختلف 
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رژیم  با  ایران  مردم  استبدادی  ضد  مبارزه  در  اگر  مثال  برای  یعنی  است،  داشته 
در  است،  بوده  پیشرو  دانشجوئی  جنبش  گذشته،  سال   39 در  فقاهتی  مطلقه 
مبارزه ضد استثماری با رژیم مطلقه فقاهتی در 39 سال گذشته، جنبش کارگران 
یا جنبش معلمان یا جنبش مزدبگیران پیشرو بوده است. آنچنانکه در مبارزه ضد 
استحماری با رژیم مطلقه فقاهتی در 39 سال گذشته عمر این رژیم، این جنبش 
پیشگام و نواندیشان و روشنفکران ایران بوده است که نقش جنبش پیشرو داشته 
این مبارزه سه مؤلفه ای در  اینکه  رابطه مهم است  این  آنچه در  بنابراین،  است، 
39 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، برعکس 100 سال قبل از انقالب 57 به 

صورت مستمر صورت گرفته است. 

البته ذکر این موضوع در این جا خالی از عریضه نیست که علت شکست جنبش های 
تکوین یافته از باالئی های قدرت اعم از جنبش به اصطالح اصالح طلبان یا جنبش 
سبز و غیره و جنبش های تکوین یافته از پائین، مثل جنبش دانشجویان در تیرماه 
78 در 39 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، »معلول تک مؤلفه ای بودن مبارزه 
و داغ و  تیغ  و  بوده است«. هر چند که »سیاست اختناق و سرکوب و کشتار  آنها 
درفش رژیم مطلقه فقاهتی در این رابطه بی تأثیر نبوده است«. حال سوالی که در 
این رابطه مطرح می شود اینکه اگر بپذیریم که جوهر مبارزه مردم ایران در 39 سال 
گذشته با رژیم مطلقه فقاهتی صورت سه مؤلفه ای ضد استثماری و ضد استبدادی 
و ضد استحماری داشته است و برعکس آن، شکست مبارزه تحول خواهانه یکصد 
سال قبل از انقالب 57 مردم ایران ریشه در تک مؤلفه ای بودن مبارزه آنها داشته 
است، چه عاملی غیر از اندیشه شریعتی می تواند به عنوان مولد ذهنی مبارزه سه 

مؤلفه ای مردم ایران در 39 سال گذشته مطرح شود؟

بی شک هر کس که حتی با الفبای اندیشه شریعتی هم آگاهی داشته باشد، به وضوح 
می تواند داوری کند که »جمله اولی های که بر سر در معبد مکتب شریعتی نوشته 
است این است که کسی که معتقد به مبارزه سه مؤلفه با زر و زور و تزویر یا تیغ و 
طال و تسبیح یا ضد استبدادی و ضد استثماری و ضد استحماری نیست، وارد این 
قدرت ستیزی  مبارزه  نبود،  شریعتی  اندیشه  اگر  دیگر،  عبارت  به  نشود«.  مکتب 
سه مؤلفه ای مردم ایران در 39 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی نمی توانست 
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استمرار پیدا کند.

3 - خودویژگی سوم انقالب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران در مقایسه با دو 
مقاومت  نهضت  و  مشروطیت  انقالب  یعنی  ایران،  مردم  اجتماعی  بزرگ  جنبش 
استبدادی  ضد  »انقالب  که  است  این  در  مصدق  محمد  دکتر  رهبری  تحت  ملی 
57 مردم ایران مولود و سنتز پیوند دو جنبش بزرگ عدالت طلبانه تحت هژمونی 
از فردای 17 شهریور 57 سونامی وار وارد جنبش ضد  )که  ایران  کارگران  جنبش 
استبدادی مردم ایران شدند و تحت هژمونی کارگران صنعت نفت ایران با اعتصاب 
جنبش  و  کردند(  آچمز  را  پهلوی  توتالیتر  و  کودتائی  رژیم  سراسری  و  فراگیر 
آزادی خواهانه مردم ایران تحت هژمونی جنبش دانشجوئی و جنبش زنان ایران، 

جنبش اجتماعی، بوده است. 

ایران  مردم  آزادی خواهانه  جنبش  و  عدالت طلبانه  جنبش  بین  پیوند  همین 
ایران  مردم   57 استبدادی  ضد  انقالب  شکل گیری  و  اعتال  و  تکوین  پروسس  در 
و  »برابری  شعار  چارچوب  در  که  فرانسه  کبیر  انقالب  برعکس  تا  گردید  باعث 
برادری و آزادی« شکل گرفت و در نهایت محدود و محصور به آزادی لیبرالیستی 
لیبرالیسم  و  اقتصادی  لیبرالیسم  و  سیاسی  لیبرالیسم  مختلف  مؤلفه های  در 
اجتماعی و لیبرالیسم معرفتی و لیبرالیسم اخالقی گردید و انقالب اکتبر روسیه 
که با  شعار »نان و آزادی و صلح« تکوین پیدا کرد و به مرور زمان با قربانی کردن 
گرفتار ورطه سوسیالیسم  آنها  ادعای  مورد  پای عدالت، سوسیالیست  در  آزادی 
آخر  دهه  در  دولتی  سوسیالیسم  این  جهانی  فروپاشی  آن  حاصل  که  شد  دولتی 
قرن بیستم گردید، در انقالب ضد استبدادی 57 مردم ایران هر چند به علت موج 
سواری روحانیت فقاهتی و هژمونی این روحانیت بر انقالب 57 به صورت صد در 
صد انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 مردم ایران شکست خورد، ولی از فردای 
انقالب شکست خورده بهمن ماه 57 الی االن در طول 39 سالی که از عمر رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم می گذرد، حتی برای یک روز هم جنبش های عدالت طلبانه 
)که شعار آنان نان می باشد( و جنبش های آزادی خواهانه مردم ایران )که شعار آنها 

آزادی است( تعطیل نشده است.
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آنچنانکه حتی »پیوند بین نان و آزادی« یا پیوند بین دو مؤلفه »مبارزه عدالت طلبانه 
و آزادی خواهانه« به این صورت نه در انقالب مشروطیت وجود داشته است و نه در 
نهضت مقاومت ملی مردم ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق، چراکه در انقالب 
مشروطیت هر چند شعار »عدالت« در دستور کار مردم ایران بود، اما عدالت از نظر 
و اجتماع و  اقتصاد  و  به عنوان عدالت ساختاری در عرصه های سیاست  نه  آنها، 
معرفت و حقوقی و قضائی بوده است، بلکه آنچنانکه در عمل مشاهده شد، مقصود 
داوری های حقوقی  نهاد عدالت خواهانه جهت  از شعار عدالت، تشکیل یک  آنها 
یا حداکثر قضائی خارج از چارچوب عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی و عدالت 

اجتماعی و عدالت معرفتی بود.

لذا به همین دلیل بود که اولین کسی که مجلس شورای ملی یعنی تنها دستاورد 
پا  به  مردم  به  تا  بود  قاجار  شاه  محمدعلی  بست،  توپ  به  را  مشروطیت  انقالب 
عدالت  و  سیاسی  عدالت  که  جامعه ای  »در  که  بدهد  را  درس  این  ایران  خواسته 
عدالت  و  تقنینی  عدالت  باشد،  نکرده  پیدا  مادیت  اجتماعی  عدالت  و  اقتصادی 
چنین  اینکه،  آن  از  مهمتر  و  است«  بزرگ  دروغ  یک  حقوقی  عدالت  و  قضائی 
سه  اصحاب  دست  در  است  سالحی  زیرساختی،  تحول  بدون  روبنائی  نهادهائی 
گانه قدرت »زر و زور و تزویر«، آنچنانکه 39 سال است که این حقیقت بزرگ جامعه 
ایران دارد تجربه می کند، چراکه در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر جامعه ایران به 
علت اینکه عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی و عدالت معرفتی 
در راستای اجتماعی کردن اقتصاد و سیاست و معرفت نهادینه نشده است، قانون 
و قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای لیبرالیستی دیگر، همه در خدمت مشروعیت 
و مقبولیت بخشیدن و برگ انجیری جهت پوشانیدن چهره نظام توتالیتر مطلقه 

فقاهتی حاکم می باشد.

عدالت طلبانه  مبارزه  خالء  مشروطیت،  انقالب  ضعف  »بزرگ ترین  نتیجه  در 
پایه  بر  زیرساختی  تحول خواهانه  حرکت  یک  چارچوب  در  آزادی خواهانه  و 
عدالت  و  اقتصادی  عدالت  و  سیاسی  عدالت  از  اعم  عدالت،  مختلف  مؤلفه های 
با حرکت رهائی بخش دکتر  اجتماعی و عدالت معرفتی بود«. همچنین در رابطه 
مصدق  چند  هر  چراکه  داشت،  وجود  شکاف  این  و  خالء  این  هم  مصدق  محمد 
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توانست در ظلل شعار ملی کردن صنعت نفت، هم مردم ایران را بسیج کند و هم 
مبارزه ضد امپریالیستی و رهائی بخش مردم ایران در یک تندپیچ تاریخی، با به 
حتی  و  برساند  سرانجامی  به  الهه،  دادگاه  در  انگلیس  امپریالیسم  درآوردن  زانو 
دربار رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی را هم در این رابطه آچمز نماید، با همه این 
مبارزه  در  او  پیروزی  از  بعد  از  مصدق  حرکت  بودن  مؤلفه ای  تک  علت  به  احوال 
با امپریالیسم انگلیس و ملی کردن صنعت نفت ایران، درست از زمانیکه مصدق 
دربار  سمت  به  استبدادی  ضد  مبارزه  چارچوب  در  را  خود  حمله  پیکان  نوک 
عدالت  جهت  شرایط  آن  توسط  )تا  گرفت  نشانه  پهلوی  توتالیتر  و  کودتائی  رژیم 
سیاسی در جامعه ایران فراهم نماید(، با پیوند بین دربار پهلوی و ارتجاع مذهبی 
حوزه های فقاهتی داخل ایران و امپریالیسم تازه نفس آمریکا، گرچه او در عرصه 
مبارزه ضد امپریالیستی و رهائی بخش توانسته بود، پوزه امپریالیسم انگلیس را به 
خاک بمالد، در فرایند مبارزه دموکراسی خواهانه یا عدالت سیاسی در برابر جبهه 
ارتجاع مذهبی )حوزه های فقاهتی داخل ایران تحت هژمونی ابوالقاسم کاشانی( 

و دربار پهلوی و امپریالیسم آمریکا شکست خورد. 

کودتای 28 مرداد 32 سنتز این مبارزه نامیمون بین مردم ایران به رهبری دکتر 
ایران و  با جبهه مشترک ارتجاع مذهبی حوزه های فقاهتی داخل  محمد مصدق 
دربار پهلوی و امپریالیسم تازه نفس آمریکا بود. بطوریکه به عیان دیدیم که شکست 
مصدق در جبهه دموکراسی و آزادی خواهانه باعث گردید تا تمامی دستاوردهای 
مبارزه رهائی بخش او با امپریالیسم انگلیس وجه المعامله جایگزینی امپریالیسم 

تازه نفس آمریکا، به جای امپریالیسم فرتوت انگلیس بشود. 

رهانید از دهان و چنگ گرگی شنیدم گوسفندی را بزرگی

روان گوسفند از وی بنالید شبانگه کارد بر حلقش مبالید

چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی که از چنگال گرگم در ربودی

سعدی

محمد  دکتر  آزادی خواهانه  و  عدالت طلبانه  حرکت  شکست  اصلی  علت  بی شک 
مصدق معلول همان »شکاف بین دو مؤلفه مبارزه عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 
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او بود«، چراکه در زمانیکه قدرت حاکم در سه مؤلفه قدرت سیاسی یا زور و قدرت 
اقتصادی یا زر و قدرت معرفتی یا تزویر در چارچوب مؤلفه های عدالت اقتصادی و 
عدالت سیاسی و عدالت معرفتی توسط مبارزه ضد استثماری و ضد استبدادی و 
ضد استحماری به چالش گرفته نشوند، برخورد تک مؤلفه ای با قدرت حاکم تنها 
شد  که  دیدیم  آنچنانکه  می شود«  قدرت  گانه  سه  مؤلفه های  این  پیوند  بسترساز 
از کودتا 28  و دیدیم که وقتی که نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا بعد 
مرداد 32 )در آذرماه سال 32 یعنی درست 3 ماه بعد از آن کودتای شوم( جهت 
پارو کردن دستاوردهای کودتا وارد ایران شد، درست در زمانی که سه آذر اهورائی 
کودتائی  رژیم  توسط  نیکسون  پای  در  ایران  دانشجویان  استبدادی  ضد  جنبش 
و توتالیتر پهلوی قربانی شدند، اولین پیام تبریک نیکسون قبل از دربار پهلوی، 

تقدیم ابوالقاسم کاشانی لیدر ارتجاع مذهبی فقاهتی شد.

مشخصه سوم انقالب ضد استبدادی سال 57 جامعه ایران، ظهور جنبش مطالباتی 
اردوگاه بزرگ جنبش های مستضعفین ایران در کادر پیوند بین »نان و آزادی« یا 
این  چارچوب  در  و  بود  آزادی خواهانه«  خواسته  و  عدالت طلبانه  »خواسته های 
خودویژگی جنبش مطالباتی مردم ایران در سال 57 بود که بخصوص از بعد از 17 
شهریور 57 با ظهور تمام قد جنبش کارگری ایران تحت هژمونی کارگران صنعت 
نفت، جنبش مطالباتی بی واسطه مردم ایران در سال 57 به صورت دو مؤلفه ای 
عدالت طلبانه و آزادی خواهانه ظهور کرد و همین پیوند بین دو شعار »نان و آزادی« 
در عرصه جنبش مطالباتی مردم ایران در سال 57 بود که عامل پیروزی مبارزه ضد 
استبدادی مردم ایران بر علیه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی گردید و قطعًا و جزما 
رسیده  راه  از  موج سوار  میراث خوران  اگر  که  کرد  داوری  می توان  قاطع  ضرس  به 
در سال 57 نمی توانستند بر گرده حاشیه نشینان شهری سوار شوند و انقالب ضد 
استبدادی مردم ایران را مصادره کنند، بی شک انقالب ضد استبدادی مردم ایران 
از بعد از بهمن 57 می توانست در کادر دو شعار »نان و آزادی« سنگرهای قدرت 
استثمارگر و استبدادگر و استحمارگر را یکی پس از دیگری فتح کنند و کاری کنند 
»نان  جنبش  دو  پیوند  که  چرا  بیاید،  دنیا  به  مرده  و هایزر  گوادلوپ  سناریوی  که 
اتصال  سرپل  ایران،  جامعه  مستضعفین  جنبش های  بزرگ  اردوگاه  در  آزادی«  و 
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سیاسی  توسعه  )که  شهری  متوسط  طبقه  خواسته های  بین  وحدت  و  پیوند  و 
با  می باشد(  اجتماعی  آزادی های  و  سیاسی  آزادی های  و  مدنی  آزادی های  با 
به حقوق صنفی  و مزدبگیر، در راستای دستیابی  خواسته های طبقه زحمتکش 
ایجاد  تا  گرفته  شغلی  امنیت  و  دستمزد  از  صنفی،  سیاسی  و  سیاسی  صنفی  و 

تشکل های مستقل سندیکائی زحمتکشان می شود.

به علت همین خودویژگی جنبش ضد استبدادی مردم ایران در سال 57 بود که 
گرچه از بعد از موج سواری روحانیت فقاهتی و والیتی از راه رسیده این میهمان 
ناخوانده توانست بر میزبان جنبش ضد استبدادی 57 مردم ایران سلطه پیدا کند 
مبارزه  عرصه  در  خود،  حرکت  ادامه  در  را  ایران  مردم  استبدادی  ضد  انقالب  و 
عدالت طلبانه و آزادی خواهانه به بن بست بکشانند و گرچه از علی الطلوع تکوین 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 58 الی االن این رژیم پیوسته تالش کرده است 
و  تفرقه  دچار  را  ایران  مردم  مطالباتی  جنبش  مؤلفه ای  دو  هماهنگ  اردوگاه  تا 
سرکوب بنماید، در برابر همه این ترفندهای رژیم مطلقه فقاهتی آنچنانکه در 39 
سال گذشته شاهد بوده ایم، هرگز کوره مبارزه دو مؤلفه ای جنبش مطالباتی مردم 

ایران در کادر شعار »نان و آزادی« سرد و خاموش نشده است. 

مردم   57 انقالب  مؤلفه ای  دو  خودویژگی  این  آبشخور  که  نیست  تردید  جای 
ایران، همان بسترهای نظری اندیشه شریعتی بوده و علی الدوام می باشد، چراکه 
بزرگ ترین پروژه شریعتی، همان دموکراسی سوسیالبستی می باشد )نه سوسیال 
دارد(  سرمایه داری  جوهر  که  زمین  مغرب  بین الملل  جنگ  دو  از  بعد  دموکراسی 
پروژه دموکراسی سوسیالیستی شریعتی، همان سه مؤلفه ای  که مشخصه اصلی 
سوسیالیستی  دموکراسی  اگر  بطوریکه  می باشد.  آن  زیرساختی  مبانی  بودن، 
خود  نمائیم،  تعریف  معرفت  و  سیاست  و  اقتصاد  کردن  اجتماعی  را  شریعتی 
بین دو  پیوند  نماینده همان  از دموکراسی سوسیالیستی شریعتی  تعریف  همین 
مؤلفه »آزادی و سوسیالیسم یا نان و آزادی« می باشد. لذا همین پیوند در اندیشه 
شریعتی باعث گردید تا در عرصه میدانی در سال 57 در چارچوب جنبش مطالبات 
به صورت  با هم  پیوند  آزادی خواهانه در  و  ایران، دو جنبش عدالت طلبانه  مردم 

تنگاتنگ شکل بگیرند.
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معرفتی  منظومه  نظری  پیوند  و  شریعتی  اندیشه  خودویژگی های  طرح  البته 
ایران از سال 56 - 57 تا به امروز در اینجا به  شریعتی با جنبش مطالباتی مردم 
معنای بی تفاوت بودن در برابر شکاف های موجود در پروژه بازسازی نظری و عملی 
شریعتی نیست، بلکه برعکس تنها هدف ما از طرح خودویژگی های فوق آن است 
که تبیین نمائیم که جهت داوری نهائی در باب اندیشه شریعتی تنها کافی نیست 
ناجوانمردانه  و  بپردازیم  داوری  به  اکلکتیویت های  و  پوزیتویستی  صورت  به  که 
جستجو  شریعتی  امامت  و  امت  تئوری  کادر  را  خمینی  فقیه  والیت  نظریه  ریشه 

کنیم.

باری، بدین ترتیب بود که مؤسسین آرمان مستضعفین در سال 57 در شرایطی 
تمامی   55 سال  در  اینکه  بر  عالوه  که  شدند  خود  حرکت  کردن  برونی  به  مصمم 
چریک گرائی مدرن  از جنبش  اعم  ایران  پیشاهنگی جنبش سیاسی  رویکرد  سه 
خلقی  ارتش  و  لنینیستی  نوین  طراز  و  پیشاهنگ  تحزب گرایانه  و  دبره ای  رژی 
مائوئیستی به بن بست مطلق رسیده بودند، خود جنبش ارشاد شریعتی هم دچار 
رکود و خمود مطلق شده بود و همین شرایط عینی و ذهنی جامعه ایران در سال 
55 برای مؤسسین آرمان مستضعفین مسجل کرده بود که اعتالی رکود و خمود 

جنبش نظری و عملی ارشاد شریعتی تنها در گرو:

1 - استحاله »حرکت فردی« شریعتی به »حرکت و رهبری جمعی« است.

»حرکت  به  ارشاد،  و  شریعتی  بی شکل«  توده وار  و  محفلی  »حرکت  استحاله   -  2
تشکیالتی و سازماندهی شده« می باشد.

3 - استحاله »حرکت نظری و آکادمیک« صرف شریعتی به »حرکت عملی و عینی 
اجتماعی و سیاسی« است.

4 - پرورش کادرهای همه جانبه ای که توان تولید اندیشه و مدیریت حرکت جمعی 
و تشکیالتی داشته باشند.

به همین دلیل در چارچوب ضرورت های چهارگانه فوق بود که آرمان مستضعفین 
از سال 55 تکوین پیدا کرده است و الی االن که مدت چهل و یکسال است از عمر 
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و حیاتش می گذرد، در راستای دستیابی به اهداف چهارگانه فوق پیوسته تالش 
گام  رابطه  این  بتواند توسط حرکت عملی و نظری خود در  تا  بی وقفه کرده است 
بردارد، پر پیداست که نشر مستضعفین به عنوان ارگان عقیدتی و سیاسی جنبش 
پیشگامان مستضعفین ایران در طول 8 سالی که از عمر حیات پروسس برونی اش 
در  می باشد(  مستضعفین  نشر  حرکت  شدن  برونی  آغاز  سر   88 )خرداد  می گذرد 
درونی  پروسس  سرآغاز   55 )خرداد  مستضعفین  آرمان  ساله   41 حرکت  ادامه 
تکوین حرکت آرمان مستضعفین( در این 8 سال پیوسته تالش کرده است تا در 
چارچوب ترمیم همین چهار مؤلفه فوق الذکر خالء و شکاف حرکت شریعتی، گام 

بردارد. 

آنچنانکه فوقا مطرح کردیم باز هم تاکید و تکرار می کنیم که چهار نیاز اصلی حرکت 
تکوین  سال  که   47 سال  )یعنی  شریعتی  ارشاد  جنبش  تکوین  آغاز  از  شریعتی 
توسط  ارشاد  حسینیه  که   51 سال  آبان ماه  تا  می باشد  شریعتی  ارشاد  جنبش 
ارشاد  جنبش  سال   5 مدت  و  شد  بسته  پهلوی  توتالیتر  و  کودتائی  رژیم  ساواک 
شریعتی ادامه پیدا کرد(، به عنوان پاشنه آشیل این جنبش پنج ساله ادامه پیدا 

کردند که این چهار پاشنه آشیل جنبش پنج ساله ارشاد عبارتند از: 

اواًل رهبریت فردی شریعتی در عرصه نظری و عملی در چارچوب پروژه بازسازی 
نظری و عملی اسالم و مسلمین او هر چند که در طول پنج سال حیات جنبش ارشاد 
)بخصوص از نیمه دوم سال 49 که جریان شیخ مرتضی مطهری حسینیه ارشاد را 
تحریم کردند و مسجد الجواد را به عنوان سنگر مبارزه خود علیه حسینیه ارشاد و 
شریعتی انتخاب کردند(، شریعتی به این ضعف استراتژیک حرکت خود واقف شده 
بود و توسط کالس های »تاریخ ادیان« و »اسالم شناسی« که از اردیبهشت سال 50 
شکل گرفت، در کادر پروسه آکادمیک توسط کالس های ذهنی و نظری و آموزشی 
حتی  و  عربی  کالس های  تا  گرفته  توسلی  دکتر  جامعه شناسی  از  مختلف  صرف، 
نقاشی میرحسین موسوی تالش می کرد تا توسط کادرسازی و پرورش نیروهای 
به اصطالح خود او »تولید کننده فکر و حرکت« در بستر این کالس های آکادمیک و 
نظری و ذهنی و آموزشی، این خالء حرکت خود را بر طرف سازد، اما متاسفانه به 
علت ضعف سیستم و پالتفرم کادرسازی، او نتوانست به انجام این مقصود دست 
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پیدا کند. 

ثانیًا پاشنه آشیل و چشم اسفندیار دوم شریعتی آنچناکه فوقا هم اشاره کردیم، 
پروسس نظری و آکادمیک و ذهنی و آموزشی صرف او جهت کادرسازی و پرورش 
نیروی تولید کننده فکر به جای پراتیک عملی و نظری منظم و با برنامه تشکیالتی 
و سازماندهی شده در چارچوب استراتژی پیشگامی )نه استراتژی سه مؤلفه ای 
چریک گرائی و تحزب گرایانه لنینیستی و ارتش خلقی مائوئیستی پیشاهنگی، یا 
می کرد(،  تکیه  آن  بر  غلط  به  شریعتی  آنچنانکه  دانشجوئی  پیشروئی  استراتژی 
توسط »اقدام عملی سازمان گرایانه یا تحزب گرایانه جنبشی تکوین یافته از پائین« 
)اعم از جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجویان و جنبش دانش آموزان 
و  بازنشسته ها  و  کارمندان  جنبش  و  مزدبگیران  جنبش  و  معلمان  جنبش  و 
پرستاران و جنبش حاشیه نشینان شهری و جنبش اقلیت های قومی و مذهبی و 
غیره می باشد(، اشتباه فاحشی که ابتدا شریعتی و در ادامه آن آرمان مستضعفین 
در سال های 58 تا 60 گرفتار آن شدند، این بود که این ها فکر می کردند »توسط 
پروسس نظری و ذهنی و آموزشی و آکادمیک صرف« هم می توانند جنبش خود 
را ریشه دار سازند و هم می توانند این جنبش پیشگام خود را به عرصه جامعه و 

جنبش های دیگر جامعه ایران گسترش دهند. 

ثالثًا پاشنه آشیل سوم جنبش ارشاد شریعتی »حرکت محفلی و توده وار و بی شکل 
و  بی شکلی  این  عمق  فهم  برای  که  بود  جنبش  این  نظری«  و  عملی  بی برنامه  و 
که  است  کافی  شریعتی  ارشاد  ساله  پنج  جنبش  بی برنامه ای  و  بی سازماندهی 
بدانیم که پراتیک اصلی و کالن جنبش پنج ساله ارشاد شریعتی، »پیاده کردن و 
ادیت نوارهای کنفرانس ها و سخنرانی خود شریعتی بود«، که تمامی این کار عظیم 
در آن مدت کم فقط یک نفر انجام می داد، چراکه اصاًل دیسکورس حرکت جمعی 
و تقسیم کار سوسیالیستی بر حرکت ارشاد شریعتی حاکم نبود و معیار سنجش و 
رشد و تکامل و ارزش در عرصه جنبش پنج ساله ارشاد شریعتی، فقط »رشد ذهنی 
و نظری و آکادمیک بود«، یعنی هر کس که کله ای گنده داشت، بزرگ تر بود. حال 
این کله گنده او به چه درد می خورد، آیا توان مدیریت یک مثقال حرکت اجتماعی 
و سیاسی و تشکیالتی داشت یا نه؟ این ها موضوعی نبود که در جنبش پنج ساله 
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تنها  که  گردید  عاملی  فاجعه  همین  و  بدهند  بهاء  آن  به  شریعتی  ارشاد  حرکت 
»فونکسیون عملی جنبش ارشاد شریعتی، فقط و فقط آزاد کردن و سیاسی کردن 
نیروها بود« و به همین دلیل جریان های پیشاهنگ سه مؤلفه ای اعم از مذهبی و 
غیر مذهبی در آن زمان ها، در این باب می گفتند: »تا زمانیکه شاگردان کالس های 
اسالم شناسی شریعتی در کالس هستند، با شریعتی پیوند دارند، همین که آنها از 
کالس ها بیرون آمدند، توسط آدرس های خانه تیمی که ما به آنها می دهیم، آنها 

وابسته به ما می شوند.«

گریبانگیر   60 تا   58 سال های  در  مصیبت  و  آفت  همین  بعدًا  که  است  واضح  پر 
تشکیالت آرمان مستضعفین نیز شد. بی شک برای اینکه جنبش پنج ساله ارشاد 
به پروسس سازمان گرایانه جنبشی دست  بتواند  تا 51  شریعتی در سال های 47 
پیدا کند و از جنبش سه مؤلفه ای پیشاهنگی فاصله بگیرد، می بایست به جای آن 
پروسس محفلی و نظری و روشنفکری، به حرکت تشکیالتی و سازماندهی شده 
در چارچوب دو نوع تشکیالت عمودی و افقی که سازماندهی و تشکیالت عمودی 
به  مختص  افقی  تشکیالت  اما  می باشد،  پیشگام  نیروهای  سازماندهی  مختص 
سازماندهی جنبش های سه مؤلفه ای دموکراتیک و سوسیالیستی و اجتماعی در 

عرصه کار و زندگی روزمره مردم ایران می باشد، تکیه می کرد. 

رابعًا پاشنه آشیل چهارم جنبش پنج ساله ارشاد شریعتی، »فقر و خالء کادرهای 
همه جانبه بود« که به قول شریعتی »توان تولید فکر و حرکت در عرصه نظری و 
عملی داشته باشند«. پر پیداست که وقتی یک جریان نتواند به صورت دینامیک 
در چارچوب پراتیک نظری و عملی تولید کادر بکند، باید چشم به آسمان ببندد 
تا به صورت تصادفی و خودبخودی کادری یا نیروئی با هزاران رنگ و بوی خارجی 
فرا برسد و بارهای به زمین افتاده آن حرکت را بر دوش بکشد. طبیعی است که در 
صورت دوم، آن حرکت آبستن چه فجایع تشکیالتی و سیاسی و اجتماعی خواهد 
شدن  خاموش  از  بعد  از  شریعتی،  ارشاد  جنبش  عملی  بن بست  و  رکود  که  شد 
چراغ های حسینیه ارشاد در آبان ماه 51 به دست ساواک رژیم کودتائی و توتالیتر 

پهلوی، کمترین هزینه در این رابطه می باشد. 
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برای فهم عمق فاجعه کافی است در مدت 5 ماه - بین بسته شدن ارشاد در آبان 51 
تا زندانی شدن شریعتی در اردیبهشت 52 که او در خانه ها مخفی شده بود -، خود 
را جای شریعتی بگذاریم که او با چه بحران هائی دست و پنجه نرم می کرد و مجبور 
شده بود تا بعد از مرگ سهراب خود، به اجبار و ناخواسته نوشدارو بخورد. همان 
نوشداروی که مؤسسین آرمان مستضعفین در نیمه اول سال 60 مجبور به خوردن 
آن شدند و امیدواریم روزی نرسد که نشر مستضعفین نشینان، مانند شریعتی نیمه 
دوم سال 51 و آرمان مستضعفین نیمه اول سال 60 مجبور به خوردن نوشدارو بعد 

از مرگ سهراب خود بشوند.

مستضعفین  نشر  عمر  از  سال   8 و  مستضعفین  آرمان  عمر  از  سال   40 که  اکنون 
می گذرد، وقت آن رسیده است تا در سرآغاز نهمین سال حیات نشر مستضعفین 
)به عنوان ارگان عقیدتی – سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران( و چهل 
به  مجبور  دیگر  یکبار  اینکه  از  قبل  مستضعفین،  آرمان  حیات  سال  یکمین  و 
بشویم، جهت آسیب شناسی حرکت  از مرگ سهراب خود  بعد  نوشدارو  نوشیدن 
پاشنه  چهار  چارچوب  در  مستضعفین  آرمان  و  مستضعفین  نشر  عملی  و  نظری 
آشیل جنبش پنج ساله ارشاد شریعتی، به صورت جدی و همه جانبه به نقد خود 

بپردازیم، تا به قول لنین فردا از ضربه تازیانه های اغیار برونی، به عذاب نیفتیم. 

البته قبل از آن باید به این سؤال پاسخ دهیم که آرمان مستضعفین در 40 سال 
و  خالء  است  توانسته  اندازه  چه  تا  گذشته  سال   8 در  مستضعفین  نشر  و  گذشته 

شکاف های چهار گانه فوق جنبش پنج ساله ارشاد شریعتی را پر کند؟

آیا آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین توانسته اند »خالء رهبری جمعی جنبش 
جمعی«  »رهبری  به  را  جنبش  این  فردی«  »رهبری  و  کنند؟  پر  شریعتی«  ارشاد 

استحاله نمایند؟

توده ای  و  محفلی  »حرکت  توانسته اند  مستضعفین  نشر  و  مستضعفین  آرمان  آیا 
بی شکل و خودبخودی« جنبش پنج ساله ارشاد شریعتی را به »حرکت تشکیالتی 

و منظم و سازماندهی شده عمودی و افقی« بدل سازند؟

آکادمیک  و  نظری  »حرکت  توانسته اند  مستضعفین  نشر  و  مستضعفین  آرمان  آیا 
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را  ارشاد شریعتی  پنج ساله جنبش  دیالکتیکی«  غیر  و  یکطرفه  و  و ذهنی صرف 
در چارچوب استراتژی پیشگامی )نه استراتژی پیشاهنگی و پیشروئی( به حرکت 
دیالکتیکی و نظری – عملی، سازمان گرانه و تحزب گرایانه جنبشی تکوین یافته از 

پائین بدل نمایند؟

و  »پراکسیس عملی  توسط  توانسته اند  نشر مستضعفین  و  آرمان مستضعفین  آیا 
نظری در عرصه تشکیالت و حرکت جمعی و تقسیم کار و مبارزه سازمان گرایانه 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به صورت برنامه ریزی شده« )نه خودبخودی(، به 
»پرورش کادرهای همه جانبه جهت مدیریت تشکیالتی عمودی و افقی و نظری 
و عملی استراتژی پیشگامان« اردوگاه بزرگ جنبش های مستضعفین ایران دست 

پیدا کنند؟

یادمان باشد که »موضوع رهبری فردی شریعتی« بر جنبش پنج ساله ارشاد او در 
ابدًا خواسته  و  اصاًل  و  بر شریعتی تحمیل شد  او  فراگیر شدن کمی جنبش  بستر 
شریعتی نبود، حتی برعکس شریعتی از نیمه دوم سال 49 و از اوایل سال 50 )که 
با خروج شیخ مرتضی مطهری و دار و دسته اش از ارشاد، توانست جایگاه خودش 
را در ارشاد تثبیت و نهادینه کند( پیوسته در تالش بود تا به هر شکلی که شده، 
استحاله  به صورت جمعی  ارشاد  در هژمونی جنبش  را  فردی خودش  »مدیریت 

نماید.«

کار  به  ارشاد  جنبش  مدیریت  کردن  جمعی  جهت  در  شریعتی  که  مکانیزم هائی 
گرفته بود، همگی اشتباه بود، که آن مکانیزم های اشتباهی شریعتی عبارت بودند 

از:

1 - »قطبی کردن حرکت جنبش ارشاد در تضاد با اردوگاه ارتجاع مذهبی، جهت 
مرتضی  شیخ  هژمونی  علت  به  البته  که  مترقی«.  اصطالح  به  روحانیت  جذب 
از  ارتجاع مذهبی در داخل و خارج  اردوگاه  مطهری در جبهه ضد شریعتی و در 
کشور مکانیزم قطبی کردن شریعتی نتوانست در اردوگاه ارتجاع مذهبی بر علیه 
او شکاف عمیقی ایجاد کند تا توسط آن شریعتی بتواند )از آن آب گل آلود اردوگاه 
ارتجاع مذهبی در داخل کشور و در منطقه و خارج از کشور( اقدام به ماهیگیری 



43نگاهی واکاوانه به دیدگاه های نظری و عمیل... /

روحانیت به اصطالح مترقی بکند، یا بستر جهت جذب روحانیت منفرد به اصطالح 
مترقی فراهم کند.

فراموش نکنیم که شیخ مرتضی مطهری اگرچه تا سال 47 فکر می کرد که شریعتی 
یک فرد است و می تواند او را تحت هژمونی خودش درآورد و از قلم و بیان و رویکرد و 
بینش و نگرش او »به عنوان سرپل جهت جذب جوانان به خودش استفاده نماید«، 
از نیمه دوم سال 47 )قبل از سفر حج اول شریعتی( شیخ مرتضی مطهری رفته 
رفته به این باور رسید که نه تنها او نمی تواند شریعتی را در اسالم فقاهتی و اسالم 
فلسفی یونانی زده )ارسطوئی و افالطونی( خود هضم نماید، بلکه برعکس شریعتی 
در چارچوب شعار اسالمی بازسازی شده تطبیقی اقبال در آینده نزدیک، شریعتی 
به صورت یک آلترناتیو نظری در سه مؤلفه کالمی و فلسفی و فقهی در برابر او و 
اردوگاه بزرگ ارتجاع مذهبی، اعم از اسالم فقاهتی و اسالم فلسفی یونانی زده و 

اسالم کالمی اشعری گری و غیره ظاهر خواهد شد. 

از اینجا بود که شیخ مرتضی مطهری از سال 48 و بخصوص در سال 49 زین خود را 
رکاب کرد و کوشید تا به مبارزه عملی و نظری بر علیه شریعتی جهت منفرد کردن 
و حذف او بپردازد و در این رابطه بود که شیخ مرتضی مطهری از یکطرف تالش 
شریعتی  و  اقبال  اندیشه  از  که  خود  گذشته  )برعکس  نظری  صورت  به  تا  می کرد 
جلد  مقدمه  در  شدت  به  می کرد(  حمایت  و  دفاع  بازرگان  مهندس  مرحوم  حتی 
یونانی زده  فلسفی  اسالم  رویکرد  چارچوب  در  رئالیسم«  فلسفه  »اصول  پنجم 
ارسطوئی و افالطونی خود، اسالم تطبیقی اقبال و شریعتی و حتی اسالم انطباقی 
مهندس مهدی بازرگان را به چالش نظری بکشد و با این رویکردهای تطبیقی و 

انطباقی، مرزبندی نظر بکند. 

از طرف دیگر شیخ مرتضی مطهری جهت به انزوا کشانیدن و منفرد کردن شریعتی 
در عرصه عملی کوشید تا با تثبیت هژمونی خود بر حسینیه ارشاد، شریعتی را که 
تنها پایگاهش حسینیه ارشاد بود، خلع پایگاه نماید. که البته با حمایت مرحوم 
همایون و مرحوم میناچی از شریعتی، این پروژه شیخ مرتضی مطهری به سنگ 
خورد، در نتیجه در نیمه دوم سال 49 پس از اینکه شیخ مرتضی مطهری دریافت 
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که کودتای خزنده او در ارشاد )با حمایت همایون و میناچی از شریعتی( شکست 
خورده است، جهت مقابله و مبارزه حرکت شریعتی در حسینیه ارشاد و به انزوا 
کشانیدن او، اعوان و انصار خود را از حسینیه ارشاد به مسجد الجواد میدان 25 
با روحانیت زدائی کردن حسینیه ارشاد  شهریور )7 تیر فعلی( برد و تالش کرد تا 
بن  به  را  شریعتی  ارشاد  جنبش  روحانیت،  با  رابطه  در  شریعتی،  کردن  منفرد  و 
بست بکشاند و رویکرد شریعتی، در جهت ایجاد صف بندی در روحانیت و جذب 

به اصطالح روحانیت مترقی، ناکام سازد. 

بردن  محاق  به  جهت  مطهری   49 سال  در  رابطه  این  در  که  دیگری  ترفند  البته 
حرکت ارشاد شریعتی در پیش گرفت این بود که " از آنجائیکه اسالم متن توده های 
مسلمان ایران در آن سال ها، اسالم فقاهتی تکلیفی و تقلیدی و تعبدی بود، شیخ 
مرتضی مطهری جهت ایجاد دیوار چین بین حرکت شریعتی و توده های مسلمان 
ایران، تالش کرد تا توسط اخذ فتوای انحراف و تکفیر شریعتی از تمامی مراجع و 
فقهای حوزه های فقاهتی قم و مشهد و حتی نجف، از میالنی تا عالمه طباطبائی، 
مردمی  و  توده ای  و  ایران  مردم  متصلب  ذهنیت  به  نفوذ  جهت  شریعتی  حرکت 
توسط  شریعتی  علیه  بر  شانتاژ  و  شایعه سازی  نماید.  سترون  و  عقیم  آن،  شدن 
تا  او گرفته  الجنب  و دائم  از غسل جنابت نکردن شریعتی  شیخ مرتضی مطهری 
رابطه  این  در  همه  غیره،  و  انگلستان  به  شریعتی  هجرت  موضوع  بودن  ساواکی 
صورت می گرفت. که البته این اردوکشی شیخ مرتضی مطهری بخصوص از سال 
49 تنها فونکسیونی که داشت این بود که تاکتیک شریعتی جهت ایجاد شکاف در 
روحانیت برای جذب روحانیت به اصطالح مترقی به بن بست کشانید و شریعتی به 
جز چند روحانیت انگشت شمار مثل صدربالغی و غیره، نتوانست حتی روحانیت 

مدعی ترقی خواه بودن در آن زمان جذب حرکت ارشاد خود بکند. 

سیدحسین  شوم  مثلت  از  کشور  از  خارج  و  داخل  در  شریعتی  ضد  جریان های 
نصر و داریوش شایگان و حسین حاجی فرج دباغ - عبدالکریم سروش - گرفته تا 
بر خر مراد قدرت می باشند،  امروز که سوار شده  جریان های رنگارنگ روحانیت 
همه سنتز و میوه آن شجره خبیثه می باشند که از سال 49 بر علیه شریعتی غرس 

گردید.
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البته شیخ مرتضی مطهری هر چند توانست توسط پالریزاسیون روحانیت فقاهتی 
و غیر فقاهتی از حرکت شریعتی، حرکت ارشاد شریعتی را منفرد سازد و تقریبًا 
تمامی صف روحانیت فقاهتی و غیر فقاهتی بر علیه شریعتی بسیج نماید، اما پروژه 
او جهت منفرد کردن شریعتی از مردم ایران و توده ای شدن حرکت او به بن بست 
ایجاد شکاف بین شریعتی و توده های مردم  به  او، نسبت  رسید و دلیل شکست 
ایران آن بود که شریعتی جهت پیوند با توده های مردم ایران به جای سرپل قرار 
دادن روحانیت، بر جنبش دانشجوئی و دانش آموزی و جوانان و زنان و نیروهای 
قرار  سرپل  همین  علت  به  و  کرد  تکیه  نواندیشان  و  روشنفکران  و  تحصیل کرده 
دادن نیروهای نواندیش و روشنفکر و تحصیل کرده و جنبش دانشجوئی و جنبش 
دانش آموزی و جنبش زنان به عنوان آلترناتیو روحانیت بود که تمامی ترفندهای 
شیخ مرتضی از فتوای تکفیری گرفته تا اردوکشی مسجد الجواد و شایعه سازی ضد 

انسانی او همه نقش بر آب شد.

مسلمان  توده های  و  پیشگام  بین  پیوند  طلسم  توانست  بار  اولین  برای  شریعتی 
ایران بشکند و سونامی وار مانند پرومته آتش خودآگاهی بخش خود را در وجدان 
اجتماعی و مذهبی و تاریخی مردم ایران روشن سازد. که برای فهم عظمت این 
با همه تالشی که شیخ مرتضی مطهری جهت  موضوع تنها کافی است که بدانیم 
کرد(  او  وفات  و  هجرت  از  بعد  )بخصوص  خمینی  از  شریعتی  تکفیر  فتوای  اخذ 
زبان  بر  را  شریعتی  نام  یکبار  نشد  حاضر  حتی  عمرش  طول  در  خمینی  اینکه  با 
شریعتی  تاریخی  و  اجتماعی  جایگاه  فهم  علت  به  خمینی  حال  عین  در  بیاورد، 
استخوان های  حتی  خوردن  آب  مثل  که  )او  ایران  مسلمان  توده های  وجدان  در 
بهشتی  با الیحه قصاص سیدمحمد  را در جریان موضع گیری جبهه ملی  مصدق 
در سال 59 تکفیر می کرد(، جهت از دست ندادن نیروهای جوان جامعه مسلمان 
ایران، حاضر نشد در پاسخ به درخواست و نامه سراسر کذب و ناجوانمردانه شیخ 
یا  بدهد  پاسخ  بود،  نوشته  خمینی  به  شریعتی  فوت  از  بعد  که  مطهری  مرتضی 

شریعتی را مانند تمامی مراجع و فقهای حوزه فقاهتی تکفیر کند. 

جنبش  مدیریت  کردن  جمعی  جهت  شریعتی  تاکتیک های  و  مکانیزم ها  از  یکی 
ارشاد خود، »تاکتیک ایجاد قطب بندی و صف بندی و شکاف در روحانیت، جهت 
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این  با  رابطه  در  ما  نهائی  داوری  البته  بود«.  مترقی  روحانیت  اصطالح  به  جذب 
از  که  دارد  قرار  امر  این  بر  کرده ایم  اعالم  هم  قباًل  آنچنانکه  شریعتی،  تاکتیک 
همان  آنها،  اندیشه  تکوین  اولیه  آبشخور  روحانیت  کل  استثناء  »بدون  آنجائیکه 
اسالم دگماتیسم فقاهتی و روایتی می باشد، به قول مولوی در داستان معاویه و 
شیطان که از زبان شیطان در پاسخ به سؤال معاویه در دفتر سوم مثنوی مطرح 

می کند:

مهر اول، کی زدل برون رود

یا 

باز جوید روزگار وصل خویش هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

که  بود  این  نگرفت  نظر  در  رابطه  این  در  شریعتی  که  نکته ای  دلیل  همین  به 
فقاهتی  حوزه های  روایتی  اسالم  و  فقاهتی  اسالم  چارچوب  در  که  »روحانیتی 
روحانی شده است، اصاًل و ابدًا صالحیت پیشگام شدن برای جنبش رهائی بخش 
مردم ایران ندارد و حضور آنها حتی به صورت فردی در جنبش پیشگام، به عنوان 
یک آفت می باشد که به شدت مانند یک سرطان بدخیم منتظر و مترصد فرصت 

رشد و ظهور می باشد.«

راستای  در  طالقانی  سیدمحمود  زمانیکه   50 دهه  اول  نیمه  در  که  باشد  یادمان 
اسالم فقاهتی خود در زندان قصر رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی دوم به زندانیان 
درس اصول آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری یاد می داد، مرحوم مهندس 
مهدی بازرگان در اعتراض به این حرکت ارتجاعی سیدمحمود طالقانی می گفت: 
»او در زندان مشغول تدریس چرت و پرت های گذشته حوزه فقاهتی به زندانیان 
سیاسی است«. به هر حال دلیل شکست شریعتی در جذب روحانیت منفرد عدم 
توجه به این اصل بود که شریعتی نمی دانست که بن مایه اولیه همه روحانیت بدون 
استثناء همان اسالم فقاهتی و اسالم روایتی حوزه های فقاهتی می باشد که اصاًل 
تفسیر  مقدمه  در  المیزان  صاحب  طباطبائی  عالمه  )آنچنانکه  فقاهتی  اسالم  آن 
المیزان می گوید( سنخیتی با اسالم قرآنی که شریعتی و اقبال مدعی بازسازی آن 
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را داشتند، ندارد.

به  تاکتیک دومی که شریعتی جهت »جمعی کردن مدیریت جنبش ارشاد خود« 
کار گرفت، به خصوص از بعد از خروج دار و دسته شیخ مرتضی مطهری از حسینیه 
ارشاد و از بعد از ناامید شدن او در جذب روحانیت منفرد، این بود که از بهار سال 
ارشاد«  اسالم شناسی  چارچوب  در  خود  اندیشه  کردن  »سیستماتیک  توسط   50
خودش  اسالم شناسی  از  مختلف  نظری  صرف  کالس های  توسط  تا  کرد  تالش 
و غیره،  تئاتر  توسط هنر  و حتی  آموزش عربی  و  توسلی  تا جامعه شناسی  گرفته 
به پرورش کادر همه جانبه )یا به قول خودش به پرورش افرادی بپردازد که توان 
شریعتی  هم  پروژه  این  در  البته  پرداخت.  باشند(،  داشته  اندیشه  و  فکر  تولید 
مانند پروژه اول، جهت جمعی کردن مدیریت جنبش ارشاد خود شکست خورد 
و دلیل این امر همان بود که شریعتی »به اشتباه فکر می کرد که کادر همه جانبه 
یا به اصطالح او افرادی که توان تولید فکر جدید داشته باشند، در عرصه نظری 
حاصل می شوند«، همان اشتباهی که باعث گردید تا شریعتی در طول نزدیک به 
20 ماه کار سیستماتیک در عرصه کالس های هزاران نفری اسالم شناسی ارشاد، 
حتی نتواند یک کادر همه جانبه ای که بتواند جنبش ارشاد شریعتی را )در عرصه 
از  یافته  تکوین  جنبشی  تحزب گرایانه  و  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  استراتژی 
مؤلفه ای  سه  جنبش های  عرصه  به  ارشاد  حسینیه  ساختمان  حصار  از  پائین( 

دموکراتیک و اجتماعی و سوسیالیست جامعه ایران بکشاند«، پرورش دهد.

توسط   51 سال  آبان ماه  در  ارشاد  حسینیه  چراغ  شدن  خاموش  با  که  دیدیم  لذا 
ساواک رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی، جنبش ارشاد شریعتی در قالب آکادمیک 
و نظری محصور شده در یک سلسله کتاب های بی شمار الی االن باقی مانده است. 
بر  نظران گذشته(  اندیشه های صاحب  برابر  )در  پیوسته  که شریعتی  آفتی  همان 

علیه آنها فریاد می کشید.

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت بهرام که گور می گرفتی همه عمر

لذا داوری نهائی ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که بزرگترین آفتی که جنبش 
کویری  و  شدن  آکادمیک  »آفت  می کند،  تهدید  زمان  این  در  شریعتی  ارشاد 
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به جای یک  آزادی  و  برابری  ارشاد شریعتی در ظل شعار عرفان،  شدن جنبش 
جنبش پیشگامی که پتانسیل هدایت گری جنبش های سه مؤلفه ای اردوگاه بزرگ 

جنبش های ایران در چارچوب شعار آگاهی و برابری و آزادی داشته باشد.«

کادرهای  پرورش  او جهت  ناتوانی  و  اشتباه شریعتی  این  که علت  واضح است  پر 
همه جانبه برای خروج از مدیریت فردی حاکم بر جنبش ارشاد شریعتی، همان 
رویکرد »صرف نظری به استراتژی نجات اسالم قبل از مسلمین در شکل مکانیکی 
می باشد«، چراکه شریعتی برعکس اقبال چنین فکر می کرد که »تنها در چارچوب 
بلکه در  ایران،  نه تنها در داخل  بازسازی نظری« می تواند جنبش ارشاد خود را 
البته  درآورد.  رهائی بخش  و  غالب  جنبش  عنوان  به  بین المللی  و  منطقه  عرصه 
اسالم  در  دینی  فکر  بازسازی  پروژه  چارچوب  در  گرچه  اقبال  شریعتی،  برعکس 
خود، معتقد به نجات اسالم توسط بازسازی نظری در چارچوب اجتهاد در اصول 
این رابطه پاشنه آشیل حرکت سیدجمال اسدآبادی، در  بود و در  و فروع اسالم 
این  در  که  بزرگی  تفاوت  اما  می کرد،  تبیین  اسالم  بازسازی  تکیه  خالء  همین 
برعکس  »اقبال،  که  بود  این  داشت«  وجود  شریعتی  و  اقبال  رویکرد  »بین  عرصه 
شریعتی، معتقد بود که برای اینکه پروژه بازسازی اسالم جنبه نظری و آکادمیک و 
روشنفکرانه پیدا نکند، باید هم پا و به موازات پروژه بازسازی نظری اسالم، پروژه 
بازسازی مسلمین به صورت عملی و اجتماعی در دستور کار پیشگامان قرار گیرد.«

در این رابطه بود که اقبال برعکس سیدجمال و شریعتی »به موازات پروژه نظری 
بازسازی فکر دینی در اسالم خود، پروژه عملی نجات مسلمین )بخصوص از بعد از 
سقوط خالفت عثمانی در سال 1924 در ترکیه فعلی( در دستور کار خود قرار داد« 
و این رویکرد دو مؤلفه ای نظری و عملی اقبال آنچنان در هم تنیده شده بودند که 
در تحلیل و آنالیز هفت فصل کتاب گران سنگ بازسازی فکر دینی در اسالم اقبال، 
بخصوص در سه فصل آخر آن، ما نمی توانیم، بین دو رویکرد نظری و عملی اقبال 
دیوار چین بکشیم و از هم تفکیک نمائیم. طبیعی است که این داوری ما در باب 
رویکرد اقبال، به معنای حمایت از پروژه تفکیک پاکستان از هندوستان او نیست 
)هر چند که جدائی پاکستان از هندوستان، یک دهه بعد از فوت اقبال اتفاق افتاد، 
ولی بی شک اقبال در این پروژه نقشی کلیدی داشته است که جای چشم پوشی 
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نیست( آنچه در اینجا ما به دنبال آن هستیم، اینکه در مقایسه با شریعتی، اقبال 
صورت  به  مسلمین  و  اسالم  بازسازی  مؤلفه  دو  نظری  و  عملی  »پیوند  به  معتقد 
تنگاتنگ و دیالکتیکی بود« برعکس شریعتی که »در تبیین استراتژی نجات اسالم 
توسط  و  می کرد«  صرف  نظری  تکیه  تنها  اسالم  نجات  بر  خود،  مسلمین  از  قبل 
»تبیین خودآگاهی مجرد در چارچوب این اسالم نجات یافته نظری می کوشید تا 
به عنوان موتور دینامیسم جنبش ارشاد خود،  را  این خودآگاهی مجرد و نظری 
جهت فراگیر کردن و مردمی کردن در داخل ایران و منطقه و جهان مطرح نماید.«

 نکته ای که شریعتی در این رابطه به صورت خاموش از کنار آن عبور می کرد، این 
ایران و جوامع  باعث حرکت جامعه  که  نداشت که آن خودآگاهی  بود که »عنایت 
جنبشی  تحزب گرایانه  و  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  استراتژی  عرصه  در  دیگر 
تکوین یافته از پائین و در راستای دستیابی به جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته 
از پائین می شود، آن خودآگاهی یک خودآگاهی صرف نظری و مجرد و فرازمانی 
و فرامکانی نیست، بلکه برعکس آن خودآگاهی که موتور دینامیسم جامعه مدنی 
جنبشی می باشد، یک خودآگاهی مشخص و کنکریت و زمان بند و مکان بند است، 
که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران باید برای اعتالی جنبش مدنی و جنبش 
اجتماعی و جنبش سوسیالیستی، برحسب شرایط مختلف زمانی و مکانی، این 

خودآگاهی مشخص را بازتعریف مجدد کند.«

درآورد،  حرکت  به  را  ایران  کارگر  طبقه  می تواند  که  »خودآگاهی  آن  مثال  برای 
متفاوت  درآورد  حرکت  به  را  ایران  متوسط  طبقه  می تواند  که  خودآگاهی  آن  با 
می باشد«. یعنی خودآگاهی برای اعتالی جنبش زنان ایران، با خودآگاهی برای 
اعتالی جنبش دانشجویان ایران و با خودآگاهی برای اعتالی جنبش اقلیت های 
قومی و مذهبی و با خودآگاهی برای اعتالی جنبش حاشیه نشینان و قس علیهذا، 
فکر  شریعتی  آنچنانکه  که  ندارد  وجود  این  امکان  ابدًا  و  اصاًل  و  است  متفاوت 
می کرد، »ما بتوانیم توسط یک خودآگاهی مجرد فرازمانی و فرامکانی تحت عنوان 
به  را  ایران  و متعدد جامعه مسلمان  مثاًل خودآگاهی مذهبی جنبش های متکثر 

حرکت درآوریم.«
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 البته هزینه ای که شریعتی برای این اشتباه استراتژیک خود پرداخت کرد، عالوه 
به مدیریت و رهبری جمعی و شکست پروژه پرورش  بر شکست پروژه دستیابی 
حرکت  عملی  نهائی  فونکسیون  که  بود  این  همه  از  مهم تر  جانبه،  همه  کادرهای 
توان تشکیالتی  که  بود  نیرو در خدمت همه آن جریان هائی  آزاد کردن  شریعتی 
جذب آنها را داشتند )یعنی از تشکیالت سه مؤلفه استراتژی پیشاهنگی چریکی 
و حزبی و ارتش خلقی در شکل مذهبی و غیر مذهبی آن گرفته تا حزب جمهوری 
 %80 از  بیش  موسوی  میرحسین  گفته  بنابه  که  فقاهتی  مطلقه  رژیم  اسالمی 
نیروهای جذب شده به حزب جمهوری اسالمی رژیم مطلقه فقاهتی در سال های 
58 تا 60 همان نیروهای آزاد شده جنبش ارشاد شریعتی بودند«، بنابراین اشتباه 
شریعتی در این رابطه این بود که فکر می کرد که در عرصه استراتژی نجات اسالم 

قبل از مسلمین خود: 

اواًل این دو مؤلفه نجات بخش، از هم جدا هستند. 

خودآگاهی  یک  به  می توان  مجرد،  و  نظری  صورت  به  اسالم  نجات  توسط  ثانیًا 
مجرد فرازمانی و فرامکانی دست پیدا کرد که آن خودآگاهی مجرد )که شریعتی 
که  دارد  را  آن  توان  می کرد(،  یاد  آن  از  دینی  و  مذهبی  خودآگاهی  عنوان  تحت 
به صورت فراطبقاتی و فراصنفی و فرامکانی و فرازمانی، مانند یک آتش جامعه 

مسلمین را به حرکت درآورد. 

موتور  عنوان  به  مجرد،  خودآگاهی  بر  شریعتی  مجرد  و  نظری  تکیه  همین  ثالثًا 
عملی  اقدام  استراتژی  عرصه  در  شریعتی  تا  گردید  باعث  ایران  جامعه  حرکت 
سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی خود، بر جنبش دانشجوئی ایران که یک 
بیشتر یک جنبش نواندیش و روشنفکر و ذهنی می باشند، تکیه استراتژیک بکند 
و این جنبش را به عنوان آلترناتیو روحانیت، جهت سرپل اتصال با توده ها و سرپل 
انتقال خودآگاهی مجرد خود به توده ها تعریف نماید، که صد البته در این رابطه 

شریعتی به صورت صد در صد شکست خورد. 

رابعًا تکیه نظری صرف و مکانیکی شریعتی بر پروژه بازسازی اسالم )برعکس اقبال( 
باعث گردید تا شریعتی در کنار جنبش دانشجوئی ایران نتواند از جنبش های دیگر 
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جامعه ایران، اعم از جنبش کارگران و جنبش زنان و جنبش های دیگر، در عرصه 
استراتژی جنبشی خود تعریفی مشخص نماید. 

خامسا رویکرد نظری صرف شریعتی به پروژه نجات اسالم باعث گردید تا شریعتی 
به این باور برسد که تنها توسط پرورش نظری افراد می تواند به کادر همه جانبه 
دست پیدا کند و لذا در این چارچوب بود که از بهار 50 تا آبان 51 او تمام هم و 
غم خود را مصروف پرورش کادر، جهت نجات مدیریت فردی جنبش خود کرد و 
تنها می خواست توسط تعلیم و آموزش نظری از کالس های درس اسالم شناسی 
و  عربی  کالس های  و  توسلی  دکتر  جامعه شناسی  کالس های  تا  گرفته  خودش 
به  البته  که  کند،  کادرسازی  موسوی  میرحسین  نقاشی  کالس  حتی  و  انگلیسی 

بن بست رسید. 

بی شک اگر شریعتی در آن زمان از »خودآگاهی مورد نظر خود خارج از آن مفهوم 
مجرد، یک تعریف مشخص و کنکریت بکند و برای خودآگاهی، جدای از خودآگاهی 
مجرد مذهبی، معتقد به خودآگاهی های مختلف و متعدد و مشخص در چارچوب 
سرپل  اجتماعی  گروه های  زندگی  و  می شد  اجتماعی  مختلف  گروه های  زندگی 
انتقال خودآگاهی، از زندگی آنها به وجدان و احساس آنها تعریف می کرد و انواع 
خودآگاهی اعم از خودآگاهی مذهبی و خودآگاهی طبقاتی و خودآگاهی اجتماعی 
و خودآگاهی سیاسی و خودآگاهی صنفی و خودآگاهی ملی و خودآگاهی انسانی 
تعریف  مشخص  و  کنکریت  و  مکان مند  و  زمان مند  صورت  به  می توانست  غیره  و 
کند، بی شک برای شریعتی راهی جز این باقی نمی ماند که در کنار تکیه نظری در 
چارچوب پروژه بازسازی اسالم، بر مؤلفه عملی به صورت مشخص تکیه نماید«. 
یعنی برای واقعیت های جامعه و گروه های مختلف اجتماعی ایران، همان اندازه 
تعریف  برای  شریعتی  دیگر  بود،  قائل  نظری  مؤلفه  برای  که  می شد  قائل  ارزش 
پروسس کادرسازی بر مؤلفه نظری صرف )آنچنانکه در سال های 50 تا 51 معتقد 

بود( تکیه نمی کرد. 

سادسًا در آرایش هیرارشیک چهار پاشنه آشیل حرکت شریعتی، یعنی:

1 - رهبری فردی به جای رهبری جمعی.
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2 - حرکت توده وار محفلی به جای حرکت سازمان گرایانه تشکیالتی.

3 - تکیه نظری مجرد به عنوان پروسس کادرسازی به جای تکیه عملی و عینی 
جهت کادرسازی.

4 - تکیه مکانیکی در رابطه با نجات اسالم قبل از مسلمین توسط جداسازی این 
رویکرد  تمامی  در  عملی  بازسازی  از  نظری  بازسازی  جدای  عامل  که  مؤلفه  دو 
در  آشیل  پاشنه  چهار  این  تنظیم  و  آرایش  برای  بی شک  است،  شده  شریعتی 
رویکرد شریعتی، آن آفتی که کلیدواژه سه آفت دیگر در رویکرد شریعتی می باشد، 
همان »آفت تفکیک نظر و عمل در اندیشه شریعتی می باشد«، چراکه در چارچوب 
تفکیک نظر و عمل در رویکرد شریعتی است که برای مثال »کادرسازی غیر ممکن 
نباید  اما  است،  الزم  نظری  پرورش  کادرسازی،  برای  چند  هر  زیرا  می گردد«، 

فراموش کنیم که: 

أَْسیاِفهْم«  َعَل  عقولهم  »َحَمُلوا  البالغه می فرماید:  نهج  در  امام علی  آنچنانکه   – الف 
و عمل  اجتماعی  با عمل  دیالکتیکی  پیوند  در  باید  کادرسازی  در  نظری  آموزش 
سیاسی و عمل صنفی کادر تکوین پیدا کند، نه به شکل مجرد و در یک چارچوب 

اسکوالستیکی. 

ب - آنچنانکه در متد کادرسازی پیامبر اسالم در مکه و مدینه انجام گرفت، هرگز 
قبیله  که  روزمره اش  زندگی  از  را  او  جناده،  بن  جنده  از  ساختن  کادر  برای  نباید 
غفار بود، جدا کنیم، بلکه برعکس آنچنانکه دیدیم، پیامبر جهت پرورش کادرها 
هندسه  که  کسی  »که  بنویسد  خود  معبد  در  سر  بر  افالطون  مانند  اینکه  جای  به 
 - ُخْسٍ  َلِفی  نَْساَن  اْلإِ بود که »ِإنَّ  بر سر در معبد خود نوشته  او  نمی داند، وارد نشود« 
با  آنچنانکه عمل  با عمل معنی می شود  ایمان  اِلَحاِت...«،  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  ِإلَّ 

به هم  که  پیامبر اسالم، مسلمانان وقتی  بود که در عصر  به همین دلیل  و  ایمان 
« قرائت  ِ ْ �ب ِبالصَّ َوتََواَصْوا  ِباْلَحقِّ  می رسیدند، به جای سالم و تعارف، آیه »...َوتََواَصْوا 
می کردند، که داللت بر همان پیوند ایمان و عمل جهت کادرسازی در دیسکورس 

پیامبر اسالم داشت. 

باز در این رابطه بود که با اینکه با سوادترین کادر پیامبر اسالم، به لحاظ ذهنی و 
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عملی امام علی بود )که نهج البالغه آئینه تمام نمای شخصیت و کاراکتر وجودی 
او می باشد(، با همه این احوال هیچ سندی نداریم که غیر از قرآن که خود نمایش 
پراتیک اجتماعی پیامبر اسالم بود، پیامبر برای او کالس آموزشی دیگری گذاشته 
باشد، بلکه برعکس تمام کالس های آموزشی امام علی، »پراتیک عملی مبارزات 

جامعه سازانه پیامبر اسالم بود.« 

 60 تا   58 سال های  در  که  بود  کادرسازی  به  شریعتی  نظری  رویکرد  همین   – ج 
شریعتی  نظری  رویکرد  این  وقتی  گردید،  برونی  مستضعفین  آرمان  حرکت  که 
آرمان  یک  برای  گردید،  منتقل  مستضعفین  آرمان  تشکیالت  در  کادرسازی  به 
محتوای  چارچوب  در  تنها  افراد  سنجش  باب  در  ارزشی  »داوری  مستضعفینی 
عرصه  در  افراد  آن  مدیریتی  توان  و  پتانسیل  در  نه  می شد،  تعریف  افراد  ذهنی 
سازماندهی حرکت تشکیالتی و حرکت صنفی و حرکت اجتماعی و غیره«، چراکه 
یک آرمان مستضعفینی ناب برای تعریف بستر کادرسازی و رشد افراد تشکیالتی، 

»جایگاهی برای عمل اجتماعی« قائل نبود.

در  تشکیالت،  در  افراد  رشد  و  کادرسازی  برای  مستضعفین  آرمان  اگر  بنابراین 
ما در  ارزش می داد،  به عمل  اندازه یک جو هم  به  نظری  ارزش  برابر یک خروار 
سال های 58 تا 60 در حرکت آرمان مستضعفین، گرفتار قحط الرجال تشکیالتی 
جهت مدیریت بحران نمی شدیم. همین االن اگر از یک نشر مستضعفینی بپرسید 
مستضعفین  نشر  افقی  و  عمودی  تشکیالت  در  کادر  یک  شاخص  بزرگترین  که 
چیست؟ او به جای اینکه بر شاخص مدیریت تشکیالتی و مدیریت عملی در عرصه 
سازماندهی اجتماعی و سیاسی و صنفی گروه های مختلف اجتماعی جامعه ایران 
تکیه کند و مثاًل به تولید اخبار صنفی گروه های اجتماعی جهت تولید خودآگاهی 
کنکریت بها بدهد، باز هم شاخص داوری ارزشی او نوشتن مقاله مجرد و ذهنی 
می باشد، چراکه باور او بر این امر قرار دارد که تنها توسط آموزش و پرورش نظری، 

می توان در حرکت جمعی و تشکیالتی رشد کرد. 

در   51 و   50 سال های  در  شریعتی  که  است  شجره ای  آن  میوه  همه  اینها  البته 
حسینیه ارشاد غرس کرد و به همین دلیل است که امروز و فردا و پس فردا مشکل 
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کار  شریعتی  اندیشه  چارچوب  در  می خواهند  که  جریان هائی  همه  اولیه  و  اصلی 
تشکیالتی و حزبی و جنبشی و غیره بکنند، همین مشکل کادرسازی و ضعف و 
فقدان پروسس کادرسازی می باشد، چراکه باور همه اینها بر این امر قرار دارد که 
کادر تنها در پروسس نظری کادر می شود، نه در عرصه مدیریت عملی، اگر به جای 
پرورش  را  فرد  می تواند  که  پروسسی  تنها  که  می کردند  پیدا  اعتقاد  آنها  باور  این 
تشکیالتی بدهد، پروسس عملی و اجرائی است و تنها تعریفی که می توان برای 
کادر کرد، توان مدیریت تشکیالتی و سازماندهی کادر است، دیگر این افراد برای 
پرورشش کادر، به جای عمل اجتماعی و عمل تشکیالتی و عمل سیاسی دنبال 
ذهن پروری نمی رفتند و دیگر مشکل جریان های طرفدار حرکت شریعتی قحط 

رجال تشکیالتی نمی شد.





»صد شماره نشر مستضعفین«

و »صدماه تالش برونی 

جنبش پیشگامان 

مستضعفین ایران«

در پیشخوان داوری و نقد، 

نظر همگان
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»رَِحَم اللَّه إمرء َعِلَم ِمن أین؟  و �یف أین؟ و إیل أین؟  - خدای رحمت کند آن که را که بداند از 
کجا آمده؟ -  و در کجاست؟ - و به کجا می رود؟« )امام علی(.

صدمین شماره نشر مستضعفین به یکباره منادیا ینادی گردید که بر سر ما فریاد 
زد که: »َفأَیَن تَْذَهُبوَن؟ - پس به کجا رونده هستید؟« )سوره تکویر - آیه 26(. اینجا بود 
که به قول معلم کبیرمان شریعتی، قبل از اینکه خستگی و سختی کار و فرسایش 
رفتن و درازی طول راه و سرکوب جالد و سرزنش همراه و سکوت و خودفروشی 
ناکث و دین فروشی مارق و جوسازی قاسط بتواند ما را از پای درآورد، ما بتوانیم 
با بازشناسی و نقد مداوم و بازسازی مستمر، آنچنانکه هوشی مین می گفت: »با 
ساقه ای نیرومندتر از قبل، از برنج زاران درو شده چه هوا رویش نمائیم«، چرا که 

آنچنانکه امام علی »معلم عدالت« به ما یاد داد:

و  َقْلَبُه - راه ما سخت است  اللَُّه  اْمَتَحَن  ُمْؤِمٌن  َعْبٌد  ِإلَّ  یْحِمُلُه  َل  ُمْسَتْصَعٌب  َصْعٌب  أَْمرَنَا  »ِإنَّ 
مشکل و غیر از ایمان به راه هیچ توشه ای نمی تواند ما را یاری نماید « )نهج البالغه 

صبحی الصالح – خطبه 189 - ص 280 - س 4(.
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مسیر  این  در  که  آموخت  ما  به  آگاهی«  »معلم  شریعتی  که  بود  دلیل  همین  به 
»پیشگامان باید کرگدن وار سر به زیر اندازد و هرگز احساسات شخصی و تحرکات 
برونی و فشارهای سیاسی و سرکوب جالد و راست روی های همراه و سرگردانی و 
کودکانه  و چپ روی های  و سکتاریست  اردوگاه  پراکندگی جنبش های  و  پریشانی 
بیگانه  تنهائی پیشگامان و دخالت های  و  پیشاهنگ و خمود جنبش های پیشرو 
و  حاکم  سیاسی  هویت طلبانه  و  قدرت طلبانه  رقابت  و  تاریخی  متصلب  سنت  و 
که  وادار سازد  را  پیشگامان  نباید  و جنایت قاسط،  ناکث  احمقی مارق و سکوت 
تاکتیک های  پای  در  را  خود  سازمان گرایانه  و  آگاهی بخش  درازمدت  استراتژی 
بر  چپ روانه و راست روانه و قدرت طلبانه و هویت طلبانه کوتاه مدت رایج و حاکم 

جنبش سیاسی داخل و خارج کشور ذبح نمایند.«

ایران  تاریخ حرکت تحول خواهانه مردم  که در 150 سال گذشته  همان مصیبتی 
شاهدان بوده ایم، چرا که در 150 سال گذشته تاریخ جنبش تحول خواهانه مردم 
و  عدالت طلبانه  و  تحول خواهانه  پروسس  این  مختلف  فرایندهای  همه  در  ایران 
ایران  مردم  آزادی طلبانه  و  برابری خواهانه  مبارزه  آنکه  از  پیش  آزادی خواهانه، 
توسط استعمار و امپریالیسم یا دربارهای کودتائی و مستبد و یا همدستی ارتجاع 
مذهبی حوزه های فقاهتی سرکوب گردد، این چپ روی ها و راست روی های کودکانه 
و  عدالت طلبانه  مبارزه  سرکوب  برای  شرایط  که  است  بوده  سیاسی  جریان های 

آزادی خواهانه مردم ایران هموار کرده است.

آنچنانکه این حقیقت به صورت شفاف با کالبد شکافی سیاسی کودتای 28 مرداد 32 
و جریان بسته شدن حسینیه ارشاد در آبان ماه 51 و حاکمیت ارتجاعی میوه چینان 
موج سوار از راه رسیده در انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 و خیمه شب بازی 
اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 و کودتای فرهنگی بهار 59 و کودتای سیاسی 
خرداد 60 و خیمه شب بازی های جریان های به اصطالح »اصالح طلب درون رژیم 

مطلقه فقاهتی« از دوم خرداد 76 تا به امروز می توانیم فهم نمائیم. 

مؤلفه  سه  )در  پیشاهنگ  حرکت های  که  بزرگی  آفات  ما  رویکرد  در  بنابراین 
چریک گرائی  و  مائوئیستی  خلقی  ارتش  و  لنینیستی  نوین  طراز  تحزب گرایانه 
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ایران  رژی دبره ای( و حرکت های پیشرو و پیشگام و حرکت تحول خواهانه مردم 
زمین گیر کرده اند عبارتند از:

پای  در  سازمان گرایانه«  و  آگاهی بخش  درازمدت  »استراتژی  کردن  قربانی   -  1
»تاکتیک های کوتاه مدت قدرت طلبانه و هویت خواهانه.«

و  قدرت طلبانه  تضادهای  بر  کردن  تکیه  و  دادن  اصالت  و  گرفتن  جدی   -  2
سهم خواهانه جناح های درونی رژیم مطلقه فقاهتی و روانه کردن مردم ایران به 

جای آب، به دنبال سراب در رویاهای ناکجاآباد فرصت طلبانه خود.

3 - فردگرائی و تشکیالت گریزی و خودمحوری به علت سوء استفاده از فرصت هایی 
که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فراهم ساخته است.

و  برابری طلبانه  مبارزه  شدن  فرسایشی  و  درازمدت  علت  به  ناامیدی  و  یاس   -  4
پائین  از  یافته  تکوین  جنبشی  و  تحزب گرایانه  و  سازمان گرایانه  و  آزادی خواهانه 
و تصوف زدگی  استبدادزدگی  و  و سنت زدگی  فقه زدگی  مولود  که  ایران  در جامعه 

جامعه ایران می باشد.

عوام فریبانه  ترفندهای  با  سیاست زدگی  علت  به  کردن  عکس العملی  برخورد   -  5
مذهبی و سیاسی و اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم.

6 - عمده کردن غیر واقع بینانه و مکانیکی خواسته های حاشیه ای مردم ایران که 
به فراموشی سپردن حقیقت بزرگ )که  بسترساز طرح یک حقیقت کوچک برای 

همان خواسته برابری طلبانه و آزادی خواهانه می باشد( گردیده است.

7 - تکیه و تبلیغ »رویکرد فردگرایانه و دنیاگریزانه و اختیارستیزانه و جامعه گریز 
صوفیانه از اندیشه های مولوی و حافظ گرفته تا تصوف رایج هند شرقی به خصوص 
از بعد از جنگ 8 ساله خانمان سوز رژیم مطلقه فقاهتی با رژیم بعث صدام حسین.

جای  به  اجتماعی  آزادی های  کردن  عمده  با  همراه  دین ستیزانه  رویکرد   -  8
آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی در عرصه مبارزه مکانیکی و عکس العملی 
با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم )فراموش نکنیم که هرگز پیشگامان نباید در عرصه 
به چالش  را  توده ها  ایمان غیر خرافی  و سازمان گرایانه خود  آگاهی بخش  مبارزه 



61صد شماره ن�رش و صد ماه تالش برو�ین جنبش پیشگامان... /

و  بکشند، چراکه مبارزه آگاهی بخش پیشگامان در چارچوب پروژه اصالح دینی 
در  سیاسی  جنبش  و  اجتماعی  جنبش  برای  دینی  بازسازی  جنبش  بسترسازی 
جامعه امروز ایران، تنها توسط شورانیدن عقول توده ها بر علیه اعتقادات خرافی 
و تزریقی اسالم روایتی و اسالم فقاهتی و اسالم زیارتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

دستیافتنی می باشد(.

9 - حرکت ها و شعارهای چپ روانه کودکانه ای که بسترساز سکتاریست و باال بردن 
هزینه مبارزه برای مردم ایران می گردد.

10 – بی تفاوتی در برابر مبارزه روزمره و پراکنده و صنفی و کارگاهی و غیر طبقه ای 
مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  ساری  و  جاری  بی شکل  و  فراگیر  غیر  و 

ایران، جهت حاکم کردن دینامیزم برونی بر دینامیزم درونی جامعه ایران.

11 - ائتالف های فرصت طلبانه و آلترناتیوخواهانه با جریان ها و جناح های راست 
رژیم  کوتاه مدت  و  فوری  کردن  سرنگون  جهت  جهانی  امپریالیسم  جنگ طلب  و 
مطلقه فقاهتی که خود بسترساز سکتاریست داخلی و نابودی منافع استراتژیک 

جامعه ایران می گردد.

 40 که  سیاسی  جریان های  شدن  شقه  )شقه  تشکیالتی  انشعاب طلبی های   -  12
شده  ایران  سیاسی  جنبش  جریان های  بر  حاکم  فاجعه ای  صورت  به  است  سال 
فراموشی  به  بسترساز  که  قومی  تجزیه طلبانه  و  فرقه گرایانه  حرکت های  و  است( 

سپردن مبارزه برابری طلبانه و آزادی طلبانه مردم ایران گردیده است.

جریان های  توسط  ایران  جامعه  در  دین  عظیم  قدرت  برابر  در  بی تفاوتی   –  13
دین  و  فرصت طلبانه  استفاده  سوء  و  غاصبانه  بسترساز  که  پیشرو  و  پیشاهنگ 
فروشانه رژیم مطلقه فقاهتی توسط حمایت عوام فریبانه و فرقه گرایانه از احساسات 
و شور مذهبی توده ها در چارچوب اسالم خرافاتی و اسالم روایتی و اسالم فقاهتی 
و اسالم زیارتی در راستای تثبیت حاکمیت نامشروع فقاهتی خود بر جامعه ایران 

شده است.

مطلقه  توتالیتر  رژیم  دانستن  اصالح پذیر  )توسط  دادن  اشتباهی  آدرس    -14
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فقاهتی حاکم در چارچوب جنگ جناح های درونی قدرت( به مردم ایران جهت 
دستیابی به سهم خواهی خویش از قدرت سیاسی حاکم.

15 - جایگزین کردن چپ روانه و کودکانه »مبارزه سوسیالیستی« به صورت مکانیکی 
به جای »مبارزه دموکراتیک« در جامعه امروز ایران که بسترساز سکتاریست طبقه 

کارگر ایران از هم پیمانان طبیعی خود شده است.

16 - طرح شعارهای ولنتاریستی و اراده گرایانه فاقد تحلیل های سیاسی مشخص 
و واقع گرایانه جهت کسب هویت فردی و تشکیالتی و یارگیری گروهی که بی شک 

بسترساز بی تفاوتی توده ها در برابر رویکرد پیشاهنگی و پیشروئی شده است.

باالئی قدرت  با جریان های  ائتالف طلبانه سیاسی  17 - طرح شعارهای مکانیکی 
بدون توجه به )بستر اصلی حرکت های وحدت طلبانه تکوین یافته از پائین( مبارزه 

سازمان گرایانه و برابری خواهانه دموکراتیک و سوسیالیستی مردم ایران.

18 - مطلق کردن عدم قدرت مبارزه دموکراتیک و جنبشی با رژیم مطلقه فقاهتی 
جهت توجیه غیبت خود در عرصه مبارزه روزمره توده های ایران برای سازمان گری 

و هدایت گری آنها.

و  سیاسی  شرایط  از  مشخص  تحلیل  فقدان  تئوری،  فقدان  برنامه،  فقدان   -  19
جای  به  تا  است  گردیده  باعث  که  ایران  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
تاکتیک و استراتژی و تحلیل سیاسی در خدمت حرکت  و  برنامه  و  اینکه تئوری 
در  حرکتشان  که  هستند  سیاسی  جریان های  این  باشد،  پیشرو  یا  پیشاهنگ 
خدمت آن تئوری ها و برنامه ها و تحلیل های سیاسی وارداتی گردد که بدون تردید 
خود این امر عاملی گردیده است تا خودمحوری و مطلق کردن حرکت خود و حق 
اصالت  جایگزین  خود،  حرکت  و  جریان  و  تشکیالت  به  نسبت  دانستن  جانب  به 

دادن به مبارزه خستگی ناپذیر مردم ایران بشود.

20 – تکیه بر دینامیزم جریان های سیاسی برون کشوری همراه با مطلق کردن آنها، 
توده ای  تثبیت  راستای  در  کشوری  درون  دینامیزم  با  آن  کردن  جایگزین  جهت 

آلترناتیو سیاسی خود در برابر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم.
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21 - دمیدن در سورنا از دهان گشادش توسط جایگزین کردن تبلیغات هویت طلبانه 
گروهی و فردی )در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و رسانه های ماهواره ای( 
به جای استخدام آنها در خدمت پژواک مبارزه روزمره و سازمان گری تحزب گرایانه 

جنبشی تکوین یافته از پائین جامعه مدنی در ایران.

22 - اعتقاد به »پلورالیزم سیاسی و پلورالیزم اجتماعی و پلورالیزم فرهنگی بدون 
اعتقاد به امکان دستیابی به آنها از طریق »پلورالیزم دینی« در جامعه ایران، که 

توسط پروژه اصالح دینی انجام پذیر می باشد.

23 - جایگزین کردن »پلورالیزم لیبرالیستی« )توسط رویکرد دنیاگریز و اجتماع ستیز 
و اختیارستیز صوفیانه مولوی و حافظ( به جای »پلورالیزم دموکراتیک« که از طریق 
»بازسازی نظری و عملی« یا »بازسازی اسالم و مسلمین« یا »بازسازی تئوریک و 
و  فلسفی  و  »بازسازی کالمی  یا  فروع دین«  و  اصول  در  »اجتهاد  توسط  سیاسی« 

فقهی و عرفانی و سیاسی اسالم و مسلمین« ممکن می باشد.

24 - جایگزین کردن »استراتژی تغییر از باال« و »تغییر از طریق جریان های درونی 
نظام« به جای »استراتژی جنبشی و تغییر از پائین.«

از  تاکتیک  که  صورتی  )در  استراتژی«  و  »تاکتیک  بین  چین  دیوار  ایجاد   -  25
از  باید  حرکت  یک  ارگان های  تمامی  شک  بدون  و  است  جداناپذیر  استراتژی 
به استراتژی  نیل  برای  باید  تاکتیک ها همه  بپذیرند و  تاثبر  استراتژی آن حرکت 
حرکت  در  تاکتیک زدگی  آفت  بسترساز  که  بالعکس(  نه  شوند  اتخاذ  معینی 

پیشاهنگ و پیشرو و پیشگام می شود.

یادمان باشد که در عرصه پراگماتیست، »تاکتیک ها اصالت پیدا می کنند« و خود 
تفاوت  بنابراین،  می نمایند،  استراتژی  ایجاد  پیشگامان  برای  تاکتیک ها  این 
»پراگماتیست با پراکسیس« در این چارچوب قابل تعریف است، زیرا »پراکسیس« 
اتخاذ تاکتیک در چارچوب استراتژی و عمل مطابق تئوری می باشد، در صورتی 
از  استراتژی  اتخاذ  و  تاکتیک ها  به  دادن  اصالت  پراگماتیسم«  یا  »عمل گرائی  که 

تاکتیک است.
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و  هرمی  و  خطی  تشکیالت  و  محفلی  و  اتمیزه  حرکت  کردن  جایگزین   -  26
سازماندهی از باال به پائین، به جای اقدام عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه و 
جنبشی و تکوین یافته از پائین توسط تشکیالت و سازماندهی دو مؤلفه ای افقی و 
عمودی، یا سازماندهی موازی، بنابراین تکیه کردن بر »توده های بی شکل« چه از 
جانب حکومت های با رویکرد پوپولیستی باشد و چه از جانب جریان های سیاسی، 
در هر دو حال امری محکوم و غیر قابل قبول است، چراکه »توده های بی شکل« 

دینامیزمی نیستند که بتوانند رهائی خود و انسان ها را تضمین نمایند.

»ترکیب  به  اعتقاد  جای  به  مبارزه  عرصه  در  تئوری«  بدون  »تجربه  بر  تکیه   -  27
تجربه و تئوری« که خود الزمه پراکسیس انقالبی است.

)یا  باال  از  تغییر  استراتژی  توسط  اصالح طلبانه«  »سیاست  کردن  جایگزین   -  28
تغییر از طریق تکیه بر تضادهای درونی رژیم مطلقه فقاهتی( به جای »استراتژی 
بزرگ  اردوگاه  پائین« توسط سازمان گری جنبش های  از  یا »تغییر  اصالح گرایانه« 

مستضعفین ایران.

باال«  از  اصالح طلبانه  »حرکت  چند  هر  که  باشیم  داشته  عنایت  باید  اینجا  در 
به صورت دفعی  آنتاگونیستی  از طریق کودتا و شبه کودتا و حرکت های  می تواند 
حرکت  پائین«  از  جنبشی  »اصالح گرایانه  حرکت های  عرصه  در  بگیرد،  صورت 

صورت درازمدت و تدریجی خواهد داشت.

29 - جداسازی مکانیکی تحوالت سیاسی از تحوالت اجتماعی و تحوالت زیربنائی 
اقتصادی جهت نفی مبارزه طبقاتی در عرصه مبارزه سیاسی یا تحوالت سیاسی 

آلترناتیو رژیم مطلقه فقاهتی.

30 - عدم تفکیک و آرایش بین سه مؤلفه »آزادی های سیاسی و آزادی های مدنی 
و آزادی های اجتماعی« در بستر مبارزه دموکراتیک.

31 - عدم تفکیک و آرایش بین »ستم های طبقاتی، ستم های جنسیتی، ستم های 
قومی و ملی و مذهبی و ستم های اجتماعی« در بستر مبارزه سوسیالیستی.

ایران(  امروز  با مفهوم و تعریف طبقه کارگر  - تکیه مکانیکی کردن )در رابطه   32
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یا  اروپا،  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  کالسیک  سوسیالیست های  کالسیک  تعاریف  بر 
از کارگر در جامعه  سوسیالیست های دولتی قرن بیستم به جای تعریف کنکریت 
امروز ایران که »مشمول تمامی کسانی می شوند که در جامعه امروز ایران با فروش 

نیروی کار یدی و مغزی خود، امرار معیشت می کنند.«

درونی  تضادهای جناح های  با  بازی  و  بین المللی  به شکاف های  شدن  وارد   -  33
امپریالیسم جهانی، »جهت آلترناتیوسازی از خود در برابر رژیم مطلقه فقاهتی« 

برای آن جناح ها.

قدرت  کسب  دیپلماسی  یا  سیاسی  قدرت  کسب  »پروسه  کردن  جایگزین   -  34
سیاسی« به جای پروسه سازمان گرایانه و خودآگاهی بخش جنبشی.

اجتماعی«  سیاسی  »احزاب  جای  به  ایدئولوژیک«  »احزاب  کردن  جایگزین   -  35
که خود به خود این جایگزینی باعث می شود تا رابطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری با 
جامعه ایران که در احزاب سیاسی اجتماعی صورت دیالکتیکی و دو طرفه دارد، 
در احزاب ایدئولوژیک به صورت یکطرفه از احزاب به جامعه درآید، که حاصل آن 
می گردد تا تاثیری گذاری جامعه بر این احزاب که خود عامل بسترساز شکل گیری 
دموکراتیک آنها می شود، غیر ممکن گردد و بالطبع این امر باعث می گردد تا در 

این احزاب تشکیالت هرمی جایگزین تشکیالت موازی بشود.

باری در این چارچوب بود که از سال 86 »جنبش پیشگامان مستضعفین ایران« 
در ادامه »حرکت 30 ساله آرمان مستضعفین« و »جنبش ارشاد شریعتی« و »پروژه 
بازسازی نظری و عملی عالمه محمد اقبال الهوری« با ظهور از قبل طراحی شده 
خویش تالش کرده است تا الی االن در راستای مقابله با آفات 150 ساله حرکت 
تحول خواهانه جامعه ایران، حرکت نظری و عملی خود را )توسط استراتژی اقدام 

عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی تکوین یافته از پائین( شکل دهد. 

جریان های  مانند  اینکه  برای  خود  عمودی«  »سازمان گری  جهت  آغاز  همان  از 
پای  در  افقی«  و  موازی  »سازمان گری  ایران،  سیاسی  جنبش  گذشته  ساله   75

»سازماندهی عمودی پیشگام« ذبح نشود، تصمیم گرفتیم که: 
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عقیدتی  ارگان  عنوان  به  مستضعفین،  »نشر  حول  عمودی«  »سازماندهی  اواًل 
سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران« صورت گیرد.

ثانیًا برای »دموکراتیزه کردن جوهر تشکیالت عمودی پیشگامان« که تنها از طریق 
»اصالت دادن به پائینی ها« جهت انتخاب و نظارت و پراکسیس درون تشکیالتی 
معنا پیدا می کند، همچنین برای اینکه »تشکیالت عمودی در خدمت تشکیالت 
افقی درآید«، سازماندهی مرکزیت جنبش پیشگامان مستضعفین ایران از همان 
و  مستضعفین«  نشر  تحریریه  هیئت  عملی  و  نظری  کمیته  »مؤلفه  دو  در  آغاز، 
»کمیته مروج یا سازمان گر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران« خالصه گردید، 
چرا که از همان آغاز در »عرصه سازمان گری« باور ما بر این امر قرار داشت که هر چه 
»نهادهای باالئی تشکیالت عمودی پیشگامان« سبک تر باشند و دور از بوروکراسی 
دموکراتیک تر  و  چابک تر  عمودی  تشکیالت  آن  کنند،  پیدا  تکوین  تشکیالتی 
می شوند و شرایط برای »پراکسیس سازنده پائینی ها و نظارت بر باالئی ها« بیشتر 

فراهم می گردد. 

نشر  تحریریه  »کمیته  که  شد  مقرر  فوق،  کار  تقسیم  با  که  است  رابطه  این  در 
مستضعفین  پیشگامان  جنبش  سیاسی  عقیدتی  ارگان  عنوان  به  مستضعفین 
ایران« عمل نماید، نه به عنوان »تریبون آزاد جهت نقل اندیشه ها« )که البته بعدًا 
این تریبون آزاد جهت نقل آزاد اندیشه ها توسط کمیته مروج و سازمان گر جنبش 
پیشگامان مستضعفین ایران در تلگرام تکوین پیدا کرد(، بنابراین برای این منظور 
بوده است که در »صد شماره گذشته نشر مستضعفین، تمامی مطالب مطرح شده 

می توان در سه مؤلفه:

الف - تئوری های عام.

ب - تئوری های سیاسی.

ج - تئوری های سازمانی، آرایش داد.

البته همه این سه دسته از تئوری در خدمت جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
و سازمان گری افقی کمیته مروج و سازمان گر، جهت پیوند بین جنبش پیشگامان 
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ایران می باشد  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  افقی  با جنبش های  ایران  مستضعفین 
و آنچنانکه بعدًا خواهیم گفت، خود این سه مؤلفه تئوری های عام و تئوری های 
سیاسی و تئوری های سازمانی، دارای مؤلفه های نظری زیرمجموعه ای می باشند 

که در صد شماره گذشته نشر مستضعفین، می توانیم مشاهده نمائیم. 

شماره   40 از  بیش  در  که  مستضعفین  خبرنامه  از  که  است  الزم  همینجا  در  لذا 
تاکنون انتشار یافته است، ذکری بکنیم، زیرا خود خبرنامه جزء مؤلفه سیاسی نشر 
مستضعفین می باشد و هدف آن عالوه بر »پژواک مبارزه های جنبش های اردوگاه 

بزرگ مستضعفین ایران، تولید خبر توسط خود جنبش های فوق می باشد.«

اما در خصوص »کمیته سازمان گر یا مروج جنبش پیشگامان مستضعفین ایران«، 
و  »پیوند  گردید،  تعریف  و  تبیین  کمیته  این  برای  آغاز  همان  از  که  اصلی  برنامه 
آشتی بین تشکیالت عمودی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران با حرکت افقی 

جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران است.«

پیشگامان  جنبش  برونی  حرکت  عمر  گذشته  صدماه  طول  در  که  است  پیدا  پر 
مستضعفین ایران جهت ایجاد پیوند بین دو حرکت عمودی پیشگام و حرکت افقی 
مروج  کمیته  یا  سازمان گر  کمیته  ایران،  مستضعفین  بزرگ  گاه  اردو  جنبش های 
فرایندهای مختلفی طی کرده است که مبانی نظری و عملی این فرایندها، در صد 

ماه گذشته عبارت بوده اند از:

تنها  عنوان  به  اجتماعی«  شبکه های  یا  مجازی  »فضای  بر  استراتژیک  تکیه   -  1
بستری که با 46 میلیون کاربر ایرانی در آنجا »توازن قوا با رژیم مطلقه حاکم ایران« 

به سود جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد.

2 - اعتقاد به این اصل که در شرایط موجود جامعه ایران، »شبکه های اجتماعی 
فضای مجازی« نه تنها می تواند بستر پیوند و فراخوانی و دیالوگ آزاد بین مردم 
به  پتانسیلی  آنچنان  از  اجتماعی  »شبکه های  آن،  از  مهمتر  بلکه  بشود،  ایران 
این  هدفمند  شکل  به  اگر  که  می باشند  برخوردار  ایران  جامعه  در  بالقوه  صورت 
جنبش های  با  رابطه  در  می توانند  کنند،  پیدا  عینیت  و  فعلیت  بالقوه  پتانسیل 
تحول  جنبش های  عامل  و  سازمان گر  بستر  ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
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موجودیت  برای  است  خطری  بزرگ ترین  این  و  بشوند  سراسری  و  فراگیر  آفرین 
رژیم مطلقه فقاهتی که پیش از همه خود سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی آن را 
از عظمت فونکسیون آگاهی بخش شبکه های اجتماعی،  درک کرده اند و وحشت 

خواب از چشمان متولیان قدرت حاکم گرفته است.

3 - برای »کمیته مروج، یا کمیته سازمان گر« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، 
از همان آغاز روشن بود که »فضای مجازی و شبکه های اجتماعی« با 46 میلیون 
سازمان گریانه  حرکت  خدمت  در  شده  برنامه ریزی  صورت  به  اگر  ایرانی،  کاربر 
جامعه مدنی جنبشی ایران درنیاید، قطعًا به صورت منفی باعث رشد فردگرایانه 
در  بنابراین  می گردد،  پیشرو  و  پیشاهنگ  و  پیشگام  نیروی های  هویت طلبانه  و 
رویکرد »کمیته مروج یا کمیته سازمان گر« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، 
صورت  به  ایرانی،  کاربر  میلیون   46 برای  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای 
طبیعی دارای دو فونکسیون منفی و مثبت می باشد، به همین دلیل »کمیته مروج 
در  را  خودش  اصلی  وظیفه  ایران،  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  سازمان گر«  یا 
فونکسیون  به  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  منفی  فونکسیون  استحاله 

مثبت در خدمت استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه جنبشی تعریف کرد.

4 - »کمیته مروج یا کمیته سازمان گر« برای انجام این مقصود و دستیابی به اهداف 
کوتاه مدت و درازمدت خود توسط تکیه استراتژیک بر فضای مجازی و شبکه های 
مروج  »کمیته  بین  رابطه  تا  است  کرده  تالش  گذشته  ماه  صد  طول  در  اجتماعی 
و سازمان گر« با جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، به صورت دو طرفه 
درآورد، چراکه از آغاز برای این کمیته روشن و مسجل بوده است که »رمز موفقیت 
کار این کمیته، در گرو رابطه دو طرفه می باشد«. به عبارت دیگر هر گونه »حرکت 
یکطرفه پیشاهنگی یا پیشروئی بین کمیته و جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین 
ایران، باعث سکتاریست یا پوپولیست می شود که خود این تیر خالص برای این 

حرکت می باشد.

ماه گذشته،  یا کمیته سازمان گر« در طول صد  کار »کمیته مروج  - سخت ترین   5
بتوانند در عرصه  آن  تا توسط  بوده است  به مکانیزم هائی  برای دستیابی  »تالش 
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این  برای  سازند«.  طرفه  دو  را  رابطه  این  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای 
منظور برای مثال پروسسی از پالتاکی تا کانال های مختلف تلگرام که به صورت 24 
ساعته در حال دیالوگ آزاد با گروه های مختلف اجتماعی جامعه ایران می باشند، 

طی کرده اند.

6 - هر چند در طول صد ماه گذشته »کمیته مروج یا کمیته سازمان گر« در این رابطه 
توانسته اند به دستاوردهای مهمی دست پیدا کنند، اما هنوز تا رسیدن به قله راه، 
مسیر زیادی باقی مانده است که آنچه در این مسیر می تواند گره گشا گردد، »پیوند 
نیروی های داوطلب جنبش های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، اعم از 
جنبش دانشجویان و جنبش زنان و جنبش معلمان و جنبش کارگران و جنبش 
و  کارمندان  جنبش  و  بازنشستگان  جنبش  و  پرستاران  جنبش  و  دانش آموزان 

جنبش حاشیه نشینان و جنبش بیکاران و غیره می باشد.«

طبیعی است که تا زمانیکه نیروهای داوطلب این جنبش ها از طریق آدرس های 
اعالم شده اینترنتی با ما پیوند تنگاتنگ و دو طرفه پیدا نکنند، ما نخواهیم توانست 
به صورت جهشی در این رابطه گام های بلندی برداریم. بنا براین جا دارد در اینجا 
به عنوان فراخوان از تمامی نیروهای جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 

دعوت نمائیم تا با پاسخ عملی مثبت دست ما را بفشارند.

با  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  داوطلب  نیروهای  همکاری   -  7
می تواند  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  مروج  کمیته  یا  سازمان گر  کمیته 
به صورت های مختلف عملی و نظری از مؤلفه ساده ارسال خبر کارگاهی خویش 

گرفته تا مؤلفه های عملی سازمان گرایانه پیش برود.

عنایت  باید  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  داوطلب  نیروهای   -  8
داشته باشند که در رویکرد »کمیته سازمان گر یا کمیته مروج« جنبش پیشگامان 
عرصه  از  باید  و  می توانند  »آنها  پیشاهنگی،  رویکرد  برعکس  ایران،  مستضعفین 
که جنبش  کنند«، چرا  پیدا  پیوند  ما  با  و سیاسی خود  اجتماعی  و  زندگی عادی 
پیشگامان مستضعفین ایران در چارچوب »سازمان گری افقی و موازی« برعکس 
مبارزه جنبش های  که  پیشاهنگی، معتقد است  استراتژی  »سازمان گری هرمی« 
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از کانال زندگی صنفی و سیاسی خود آنها  باید  اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، 
عبور کند.

باری، بدین ترتیب است که از سال 86 الی االن، مبانی مانیفست حرکت جنبش 
پیشگامان مستضعفین ایران عبارت می باشند از:

الف – انجام پروژه »اصالح دینی« در چارچوب منظومه معرفتی اقبال و شریعتی و 
آرمان مستضعفین. زیرا جنبش پیشگامان مستضعفین ایران توسط تحلیل های 
و  سیاسی  و  تاریخی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  مشخص  شرایط  از  خود  جانبه  همه 
کرده  پیدا  دست  واقعیت  این  به   88  -  86 سال  همان  از  ایران،  جامعه  اقتصادی 

بودند که:

اواًل »جامعه ایران یک جامعه دینی است« و دین در تاریخ مردم ایران، گرفتار چهار 
سرطان بدخیم:

1 - فقه زدگی.

2 - تصوف زدگی.

3 - فلسفه یونانی زدگی.

4 - سنت زدگی، شده است. 

اما با همه این احوال، اگر دین توسط »حرکت اصالح دینی پیشگام«، زنگارزدائی 
فقهی و خرافاتی و فرقه گرایانه و روایتی و زیارتی و والیتی و فلسفه یونانی و تصوف 
دنیاگریز و اختیارستیز و فردگرا و جامعه گریز بشود، می تواند به عنوان »یک منبع 

عظیم قدرت برانگیزاننده در خدمت حرکت تحول خواهانه مردم ایران درآید.«

ثانیًا مناسبات عقب مانده اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، در مرحله ورود به فاز 
سرمایه داری که توسط رفرم شاه – کندی در سال های 41 و 42 آغاز گردیده است، 
به  مرده  کندی   – پروژه شاه  علت شکست  به  نوزاد  این  آغاز  از همان  آنجائیکه  از 
تا مناسبات سرمایه داری  گردیده است  باعث  امر  این  نتیجه  آمده است، در  دنیا 
در جامعه ایران برعکس جوامع متروپل، دارای فونکسیون منفی در عرصه تحول 
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اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و حتی طبقاتی جامعه شهر و روستای ایران بشود 
که کمترین دستاورد شکست پروژه شاه – کندی و سرمایه داری وابسته به جا مانده 
همین »سونامی حاشیه نشینان 18 میلیون نفری کالن شهرهای امروز جامعه ایران 
می باشد« که تنها از سال 56 الی االن فونکسیون منفی این حاشیه نشینان باعث 
گردیده است تا تمامی روابط طبقاتی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 
جامعه ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد، بطوریکه در این رابطه می توان به ضرس 
و  اجتماعی  و  طبقاتی  و  سیاسی  بحران های  تمامی  ریشه  که  کرد  داوری  قاطع 
حاشیه نشینان  نفری  میلیون   18 سونامی  همین  در  ایران  جامعه  امروز  فرهنگی 
کالن شهرهای ایران نهفته است و تا زمانیکه به صورت زیرساختی و برنامه ریزی 
مقابله  حاکم  بیمار  و  وابسته  سرمایه داری  مولود  خانمان سوز  بالی  این  با  شده، 
و  سیاسی  و  طبقاتی  و  اقتصادی  بحران های  با  زیرساختی  مقابله  امکان  نشود، 

اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه ایران وجود ندارد.

با ظهور صفویه در تاریخ  از آن  با ظهور آل بویه و بعد  از قرن چهارم و پنجم  ثالثًا 
سیاسی ایران، این دو خاندان جهت آلترناتیوسازی در برابر امپراطوری بنی عباس 
و امپراطوری عثمانی و در راه نهادینه کردن قدرت سیاسی خود بر مردم نگون بخت 
با استحاله تضاد تاریخی شیعه علوی )به عنوان یک گروه  تا  ایران، تالش کردند 
اپوزیسیون( با دستگاه خالفت غاصب، به صورت یک جریان پوزیسیون در خدمت 
حاکمیت، اقدام به فرقه سازی فقهی )توسط ایجاد حوزه های فقاهتی و روحانیت 
شیعه  صفویه(  بعدًا  و  آل بویه  زمان  )از  چهارم  قرن  از  نتیجه  در  بکنند.  فقاهتی( 
به عنوان یک جریان اپوزیسیون عدالت خواهانه و برابری طلبانه جوامع مسلمین، 
بدل به یک فرقه ارتجاعی فقاهتی )که در خدمت تثبیت حاکمیت سیاسی آل بویه 
استحاله  این  البته  که  شدند  حکومتی  »پوزیسیون«  صورت  به  بودند(  صفویه  و 
شیعه علوی اپوزیسیون به شیعه آل بویه و صفوی پوزیسیون، همراه گردید با ظهور 
روحانیت فقاهتی و حوزه های فقهی شیعه که از قرن چهارم هجری توسط خاندان 

آل بویه استارت آن زده شد و بعد ا در دوران صفویه نهادینه گردیدند. 

فقهی«  روحانیت  و  فقاهتی  »حوزه های  تکوین  نظری  مبنای  که  نکنیم  فراموش 
بوده است که در چارچوب اسالم روایتی  از قرن چهارم هجری »اسالم فقاهتی« 
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و  کرد  پیدا  تکوین  نهج البالغه ای(  و  قرآنی  اسالم  کشانیدن  محاق  به  با  )همراه 
و  قرآن  اسالم  »آلترناتیو  خود  که  روایتی  اسالم  دل  از  فقاهتی  اسالم  ظهور  البته 
نهج البالغه« بود، باعث گردید تا در چارچوب اسالم فقاهتی هم »قرائت فقهی از 
دین و اسالم و قرآن را به عنوان تنها قرائت رسمی از دین و اسالم و قرآن تعریف 
کنند و هم خود دستگاه روحانیت را مانند دستگاه اسکوالستیک مسیحیت قرون 
وسطائی، به عنوان تنها قراء رسمی دین و اسالم و قرآن به جامعه مسلمان شده 
و  فقاهتی  حوزه های  و  »روحانیت  که  بود  زمان  آن  از  لذا  نمایند«.  تحمیل  ایران 
قرائت فقهی از دین« )در چارچوب اسالم تحریف شده روایتی که آلترناتیو اسالم 
راستین قرآنی و نهج البالغه ای بودند( به عنوان بالی تاریخی مسلمانان و شیعیان 
ایران شدند و به همین دلیل بود که روحانیت از قرن چهارم هجری مانند کلیسای 
دو  کنار  در  اجتماعی  قدرت  بزرگ  قطب  صورت  به  وسطی،  قرون  اسکوالستیک 

قطب دیگر اقتصادی و سیاسی قرار گرفت. 

همچنین از قرن چهارم هجری بود که الی اال ن، »شیعه فرقه ای و شیعه فقاهتی 
اعتقاد مردم  و  ایمان  توانست در  و شیعه والیتی  زیارتی  و شیعه  روایتی  و شیعه 
امام علی،  گفتمان عدالت خواهانه  کادر  در  که  بشود  علوی  ایران جایگزین شیعه 
قرار دادن  با سرپل  تا  از آل بویه و صفویه تالش می کردند  اپوزیسیون قبل  شیعه 
به پیامبر اسالم در عرصه  او،  برابری طلبانه  امام علی و گفتمان عدالت خواهانه و 
اسالم تاریخی دست پیدا کنند«. به عبارت دیگر آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی 
می گوید: »شیعه علوی )به عنوان گروه اپوزیسیون نه فرقه فقاهتی( از بعد از وفات 
پیامبر اسالم و حاکمیت شیخین و عثمان، به امام علی و گقتمان عدالت خواهانه 
او متوسل گردیدند تا پیامبر را گم نکنند، اما همین سرپل امام علی از قرن چهارم 
هجری به علت ظهور شیعه فقاهتی و شیعه فرقه گرا و شیعه غالی، باعث گردید تا 
پیامبر  برابر  به دیواری در  بدل  پیامبر اسالم،  به  اتصال  به جای سرپل  امام علی 
استبدادی  ضد  »انقالب  با  همراه  که  افتاد  اتفاق  آنجا  فاجعه  اوج  و  بشود«  اسالم 
مردم نگون بخت ایران )بر علیه رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی(، روحانیت از راه 
شهرهای  کالن  حاشیه نشینان  دوش  بر  توانست  میوه چین  و  موج سوار  و  رسیده 
با آن  قرار دهد و همراه  را در کره ماه  آنها عکس خود  و توسط  ایران سوار شوند 
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با  و  ایران تثبیت نمایند  انقالب ضد استبدادی 57 مردم  بر  را  هژمونی خودشان 
حمایت حاشیه نشینان کالن شهرهای ایران، رژیم مطلقه فقاهتی خود را بر تاریخ 

سیاسی مردم ایران تحمیل نمایند.

البته فاجعه بزرگ فوق در همین جا هم به پایان نرسید، چرا که در 39 سال گذشته 
با »حاکمیت سیاسی روحانیت فقاهتی« و تکوین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، این 
بالی هزار ساله مذهبی و فرهنگی و تاریخی جامعه ایران »بدل به بالی سیاسی، 
قدرت  قطب  سه  بشر،  تاریخ  در  بار  اولین  برای  زیرا  گردید،  معرفتی«  اقتصادی، 
سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی در یک رژیم فقاهتی متمرکز گردیدند. 
یعنی تثلیث زر و زور و تزویر که تا آن زمان به صورت سه مؤلفه جدا از هم قدرت 
رژیم  جهنمی  قدرت  هیوالی  ظهور  بسترساز  امر  همین  و  رسیدند  هم  به  بودند، 
مطلقه فقاهتی گردید و شاید بهتر باشد که این چنین مطرح کنیم که 39 سال است 
که در جامعه ایران نظریه »والیت فقیه« خمینی به صورت هیوالئی از قدرت شده 
و  فرهنگی  و  و معرفتی  و مذهبی  و سیاسی  اقتصادی  تمامی رشته های  که  است 
نظامی و غیره در چنگ خود گرفته است و در 39 سال گذشته، توسط رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم، همه سرمایه های تاریخی این ملت به چالش کشیده شده است. 

لذا در چارچوب این تحلیل سیاسی از رژیم مطلقه فقاهتی بود که جنبش پیشگامان 
در  آرمان مستضعفین،  وارثان حرکت 30 ساله  تنها  عنوان  به  ایران  مستضعفین 
راستای بازتولید سه حرکت اقبال و شریعتی و آرمان مستضعفین، »پروژه اصالح 
در  فقاهتی،  مطلقه  رژیم  با  سازمان گرایانه  و  آگاهی بخش  مبارزه  عرصه  در  دینی 
نوک پیکان وظایف خود قرار دادند«. یعنی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
رژیم  با  مبارزه  از  پیچیده تر  بسیار  حاکم،  فقاهتی  هیوالی  با  مبارزه  که  دریافتند 
پیشگامان  جنبش  که  بود  دلیل  همین  به  می باشد.  پهلوی  توتالیتر  و  کودتائی 
مستضعفین ایران از سال 86 مصمم شدند تا توسط پروژه اصالح دینی و همگام 
با آن، استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی جامعه مدنی 
آرمان  و  شریعتی  و  اقبال  عملی  و  نظری  بازسازی  پروژه  و  پائین  از  یافته  تکوین 

مستضعفین حرکت خود را، به صورت همه جانبه بازتعریف و بازتبیین نمایند.
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بدین ترتیب بود که در سال های 86 تا 88 پس از جمع بندی همه جانبه، نظر به 
تغییر شرایط در دهه 80 )در قیاس با شرایط پس از انقالب 57 آرمان مستضعفین( 
که عالوه بر تثبیت حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی و نهادینه شدن قدرت سرکوب 
و چه در  ماهواره ای  تکنولوژی رسانه ای چه در عرصه  توسعه  به علت  رژیم،  این 
شرایط  غیره،  و  همراه  تلفن  حتی  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  عرصه 
جدیدی در برابر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران قرار گرفته که برای تعیین 
وظایف حداقلی و حداکثری خود نمی توانست در برابر آنها بی تفاوت عبور کنند. 
جنبش  سازمان گر«  کمیته  یا  مروج  »کمیته  تا  گردید  باعث  همه  این  نتیجه  در 
ابزار  تا در چارچوب استراتژی فوق،  ایران، مصمم شوند  پیشگامان مستضعفین 
رسانه ای و مکانیزم تبلیغی و ترویجی خود را برعکس آرمان مستضعفین، به جای 

مکانیزم فیزیکی و کاغذی، به مکانیزم الکترونیکی تغییر دهند. 

این  به  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  رابطه  این  در  که  است  ذکر  قابل 
در  موجود  قوای  »توازن  طریق  از  نتوانیم  ما  زمانیکه  تا  که  رسید  جمعبندی 
قوا  توازن  ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  توسط  مجازی  فضای 
تغییر  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  سود  به  را  ایران  داخل  در 
بدهیم، هر گونه فعالیت سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی در عرصه اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران قابل سرکوب برای حاکمیت مطلقه فقاهتی می باشد که 
رکود  ظهور  بسترساز  فقاهتی،  مطلقه  رژیم  سرنیزه ای  سرکوب  همین  خودبخود 

متوالی در جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می گردد.«

به  مستضعفین  »نشر  که  شد  این  جمعبندی ها  این  سنتز  نخستین  حال  هر  به 
عنوان ارگان عقیدتی – سیاسی جنبش پیشگامان مستضفین ایران« به جای شکل 
اما  نماید.  پیدا  انتشار  مجازی  فضای  طریق  از  و  الکترونیکی  صورت  به  کاغذی، 
رژیم  آرمان مستضعفین توسط  از سرکوب همه جانبه حرکت  بعد  از  آنجائیکه  از 
مطلقه فقاهتی در دهه 60، همراه با دستگیری و آواره گی نیروی های حرکت آرمان 
مستضعفین، این حرکت در داخل کشور به محاق رفته بود، لذا طبیعی بود که با 
اعالم  مثابه  به  نشر مستضعفین  کار  »اعالم  تا  گردد  باعث  نشر مستضعفین  ظهور 

موجودیت بازتولید شده آرمان مستضعفین نیز باشد.«
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البته ذکر این موضوع در اینجا خالی از عریضه نیست که از قبل سال 87، خرداد ماه 
88 )که مصادف با سالروز هجرت تا وفات شریعتی بود( توسط کمیته سازمان گر، 
برای اعالم موجودیت و شروع کار نشر مستضعفین انتخاب شده بود و به صورت 
تصادفی زمان اعالم موجودیت و شروع کار نشر مستضعفین همراه گردید با کودتای 
انتخاباتی خرداد ماه سال 88 حزب پادگانی خامنه ای بر علیه جنبش سبز. این هم 
زمانی تصادفی بین اعالم موجودیت حرکت جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
و قیام جنبش سبز یک تأثیر دومولفه ای خیر و شری برای ما داشت، زیرا از اینکه 
مستضعفین  پیشگامان  جنبش  و  مستضعفین  نشر  موجودیت  اعالم  با  همزمان 
شرایط  و  بود  کرده  پیدا  اعتال  به  رو  روندی  ایران  مردم  اجتماعی  جنبش  ایران، 
جهت حضور هر چه بیشتر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران و ارگان عقیدتی 
سیاسی آن در راستای وظایف آگاهی بخش و سازمان گرایانه خود بیشتر مهیا شده 
بود، تصادفی خیر بود، اما از آنجائیکه ظهور نشر مستضعفین و اعالم موجودیت 
کودتای  با  بود  شده  مصادف   88 خرداد  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
و  موسوی  میرحسین  و  سبز  جنبش  علیه  بر  خامنه ای  پادگانی  حزب  انتخاباتی 
اوج گیری تضادهای درونی رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه صفحه شطرنج تقسیم 
باز تقسیم قدرت بین جناح های درونی حکومت و کودتای انتخاباتی حزب پادگانی 
خامنه ای باعث گردید تا سونامی ریزش نیروها درون نظام مطلقه فقاهتی بشکل 
بی سابقه ای صورت پذیرد و همین ریزش بی سابقه نیروهای درون نظام بسترساز 
رویش قارچ وار جریان های اعتراضی با شعارهای گوناگون بر علیه جناح های درونی 
مردم  از  گروهی  تا  گردید  عاملی   88 خرداد  آشفته  فضای  بی شک  گردید،  قدرت 
مستضعفین  پیشگامان  جنبش  بالطبع  و  مستضعفین  نشر  که  کنند  تصور  ایران 

ایران، یکی از جریان های ریزش کرده، درون نظام می باشد.

علت  )به  فقاهتی  مطلقه  رژیم  درون  نیروهای  ریزش  پروسه  که  باشد  یادمان 
پارادوکس های نظری و عملی که این رژیم از آغاز تکوین آن پس از انقالب بهمن 
ماه 57 آبستن آن بوده است الی االن( به عنوان یک امر روتین پیوسته ادامه داشته 
است که این ریزش روتین از استعفای دولت انتقالی بازرگان در فردای خیمه شب 
بازی )موسوی خوئینی ها و احمد خمینی( اشغال سفارت آمریکا شروع گردید و 
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در ادامه آن به جریان قطب زاده و شریعتمداری انجامید و سپس نوبت به ریزش 
با ریزش جریان منتظری در عرصه قتل و عام زندانیان  جریان بنی صدر رسید و 
از فوت خمینی  بعد  از  و  کرد  پیدا  ادامه  فتوای خمینی(  )با  تابستان 67  سیاسی 
با جدا شدن دانشجویان تحکیم وحدت کامل تر شد و در جریان انتخابات خرداد 
76 این ریزش وارد فاز جدیدی شد و از بعد از این ریزش تا خرداد 88 به صورت 
خزنده استمرار پیدا کرد و در جریان کودتای انتخاباتی خرداد 88 سونامی ریزش 
نیروهای درون رژیم مطلقه به اوج خود رسید که البته تا به امروز این ریزش به طور 

مستمر ادامه دارد.

آنچه با نگاهی واکاوانه می بایست در خصوص این ریزش 39 ساله نیروهای درون 
کرده  ریزش  نیروهای  جوهر  خصوص  در  اینکه  کرد  مطرح  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
درون نظام در 39 سال گذشته، در یک تقسیم بندی کلی این نیروهای ریزش کرده 

را می توان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد:

دسته اول شامل آن نیروهای ریزش کرده می شود که انگیزه جدائی شان از نظام 
یا رژیم مطلقه »انگیزه حقیقت طلبی« بوده است. در صورتی که دسته دوم: شامل 
نیروهائی می شوند که انگیزه آنها از فاصله گیری از جناح دیگر درون نظام یا رژیم 
باز  عرصه  در  قدرت،  از  بیشتر  »سهم خواهی«  یا  »قدرت طلبی«  فقاهتی،  مطلقه 

تقسیم قدرت بین جناح های درونی حکومت بوده است.

بنابراین الزم است در خصوص تمایز نیروهای ریزش کرده درون نظام در 39 سال 
گذشته عمر این رژیم، در نظر داشته باشیم که:

حسینعلی  جریان  ریزش  مشمول  فقط  ریزش ها  این  حقیقت طلبی«  »انگیزه  اواًل 
جریان  و  خمینی  علیه  بر   67 تابستان  عام  قتل  جریان  در  که  می شود  منتظری 
وابسته به او عصیان کرد و عطای جانشینی خمینی را به لقائش بخشید و به صورت 
از  خود  که  فقاهتی  مطلقه  رژیم  کل  و  درآمد  فقاهتی  مطلقه  رژیم  برونی  منتقد 
معماران اولیه آن بود به نقد کشید. به هر جهت به غیر از جریان منتظری، مابقی 
جریان های ریزش کرده درون نظام در طول 39 سال گذشته با انگیزه قدرت طلبانه 

و سهم خواهانه بیشتر صورت گرفته است.
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که  نیروهائی  یعنی  دوم،  دسته  کرده  ریزش  نیروهای  تمامی  مشخص  وجه  ثانیًا 
انگیزه جدائی آنها از جناح دیگر درون قدرت، قدرت طلبانه و سهم خواهی بیشتر 
بوده است، این است که تمامی آنها »بدون نقد گذشته خود در خصوص هم یاری 
و معماری و عمله دست خمینی شدن از بعد از انقالب 57 و دهه 60 و بدون نقد 
جنایت های رژیم مطلقه فقاهتی در دهه 60، یکشبه با روپوش مخملی بر همه آن 
جنایت های دهه 60 خود مانند اتابک اعظم مشروطیت آزادی خواه شدند و تازه 
در برنامه های خود آنچنانکه در اعالمیه های میرحسین موسوی در سال 88 شاهد 

بودیم خواستار برگشت به دوران طالئی دهه 60 خمینی می باشند.«

دسته ای  همان  یا  دوم  دسته  کرده  ریزش  نیروهای  خودویژگی های  دیگر  از  ثالثًا 
است  این  گرفته اند  فاصله  رژیم  درونی  جناح  از  بیشتر  سهم خواهی  انگیزه  با  که 
گذشته  سال   30 سیاست های  و  خامنه ای  پادگانی  حزب  می خواهند  این ها  که 
این حزب )با تقدیس کردن عملکرد خمینی در دهه 60 و بدون نقد خمینی( به 
نقد بکشند که البته چنین نقد مکانیکی و اکلکتیویت های نه مورد مخالف حزب 
پادگانی خامنه ای قرار می گیرد و نه مورد مخالفت دستگاه های رنگارنگ امنیتی 
و  مشروعیت  رژیم  این  ارگان های  تمامی  چراکه  می باشد،  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
هویت خودشان را از خمینی و دهه 60 کسب می نمایند و تازه نقد خامنه ای خارج 
از نقد خمینی خود تعریف و تمجید خامنه ای می باشد، زیرا کسانی که خامنه ای 
نمی کنند، خوب  نقد  او«  او »در چارچوب خمینی و سیاست های  و سیاست های 
بدانند که چنین نقدی باعث تقدیس خامنه ای می شود. لذا در این رابطه است که 

برای داوری در باب نیروهای ریزش کرده از رژیم مطلقه فقاهتی باید:

الف - بینیم آیا این »نیروها منتقد درونی نظام« هستند، یا »منتقد برونی نظام.«

ب – در صورتی که »منتقد برونی نظام« هستند چه نقدی به گذشته این رژیم در 
دهه بعد از انقالب 57 تحت رهبری خمینی دارند.

– اصاًل خود این نیروهای ریزش کرده »چه نقدی به گذشته خود« در خصوص  ج 
حمایت عملی و نظری از رژیم مطلقه فقاهتی دارند. 

در این خصوص کافی است که بدانیم که نه تنها این »نقد به گذشته خود« در رابطه 
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با نیروهای ریزش کرده درون نظام غایب می باشد و تاکنون حتی یک مورد دیده 
نشده است که این نیروهای ریزش کرده به »نقد گذشته خود در دهه 60 و بعد از 
انقالب 57 بپردازند« حتی جریان های سیاسی غیر وابسته به رژیم مطلقه فقاهتی 
از رژیم مطلقه  و عملی  به حمایت نظری  تا سال 62  یا  و  از خرداد 60  تا قبل  که 
فقاهتی می پرداختند و بعضًا مثل حزب توده و اکثریت فرخ نگهدار با این رژیم تا 
سال 62 همکاری اطالعاتی و امنیتی داشته اند، نسبت به نقد گذشته خود، خود را 
بی نیاز می بینند و مهمتر از آن جریان های اپوزیسیون امروز مثل مجاهدین خلق 
)و جنبش مسلمان مبارز پیمان که حتی تا بعد از نسل کشی تابستان 67 از خمینی 
راست روی  خودشان  گذشته  به  نقد  می کردند(  حمایت  فقاهتی  مطلقه  رژیم  و 
می دانند. عنایت داشته باشیم که نیاز به نقد گذشته خود جهت مچ گیری نیست، 

بلکه تنها جهت فهم عمق جوهر این جریان ها و افراد می باشد.

د - پر پیداست که دسته دوم از جریان ها و افراد ریزش کرده )برعکس دسته اول( 
نظام«  درونی  جناح های  »منتقد  بلکه  نیستند،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  خود  منتقد 
رژیم  این  سردمداران  خود  توسط  رژیم  این  که  دارند  اعتقاد  چراکه  می باشند، 
از نظر دسته  قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی  استحاله پذیر می باشد و همین 
نهاد  همین  چارچوب  )در  آن  اجرای  که  می باشد  ظرفیتی  آنچنان  دارای  دوم، 
والیت مطلقه فقاهتی که بیش از 80% قدرت اقتصادی و اداری و اجرائی و قضائی 
و سیاسی و اقتصادی و نظامی و انتظامی و تبلیغاتی مملکت در دستش می باشد 
به  نمی شود  و حتی حاضر  نمی باشد  پاسخگو  و فردی هم  نهادی  برابر هیچ  در  و 
نظام  درون  مثبت  استحاله  عامل  می تواند  بدهد(،  تن  رسانه ای  آزاد  مصاحبه 

مطلقه فقاهتی گردد.

در خصوص دسته دوم از نیروهای ریزش کرده و یا در حال ریزش، داوری ما این 
است که تقریبًا تمامی این ها خمینی و عملکرد دهه بعد از انقالب 57 او را تقدیس 
این رژیم و نقد خمینی نمی شوند و آن را  به نقد دهه 60  می کنند و هرگز حاضر 
خط قرمز خود می دانند و به موازات آن هرگز حاضر به نقد گذشته خود در زمان 
همکاری با رژیم مطلقه فقاهتی نمی باشند، چراکه تا مرفق در آن جنایت ها شریک 
آن  در  خامنه ای  پادگانی  حزب  و  حاکمیت  راست  جناح  از  بیش  حتی  و  هستند 



79صد شماره ن�رش و صد ماه تالش برو�ین جنبش پیشگامان... /

جنایت ها مشارکت و معماری داشته اند. 

به هر حال برای داوری در باب این نیروها )که به خصوص از خرداد 76 به صورت 
یک خیمه شب بازی انتخاباتی درآمده است( آنچه می توان گفت اینکه خود پروسه 
20 سال گذشته این جریان ها و افراد نشان می دهد که تضاد جناحی این جریان ها 
به مرور زمان  لذا  از قدرت قابل تفسیر می باشد و  تنها در چارچوب سهم خواهی 

حنای آنها در نگاه مردم از رنگ افتاده است.

سیاسی   - عقیدتی  ارگان  عنوان  به  مستضعفین  »نشر  که  بود  ترتیب  بدین  باری 
دو  برنامه ریزی  طبق   88 ماه  خرداد  در  ایران«  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
ساله جنبش پیشگامان مستضعفین ایران متولد گردید و تا امروز صد شماره در 
صد ماه، این ارگان عقیدتی – سیاسی انتشار یافته است، بنابراین است تا جهت 
صدماه  این  بازشناسی  به  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  حرکت  اعتالی 
نشر مستضعفین  این صد شماره  و  پیشگامان مستضعفین  برونی جنبش  حرکت 
این  بر  آغاز  یک  عنوان  به  تنها  ما  بازشناسی  و  نقد  که  است  طبیعی  بپردازیم، 
که  و حاضرند  این حرکت می اندیشند  به  که  آنهائی  از همه  لذا  رویکرد می باشد. 
برای اعتالی آن هزینه نظری و عملی کنند، دعوت می کنیم تا کامنت و نقد و نظر 
خود را در این رابطه توسط سایت نشر مستضعفین در تلگرام در اختیار ما بگذارند 
و بدین ترتیب با صیقل زدائی و چکش کاری این حرکت را ریشه دار و بارور سازند. 

نشر  گذشته  شماره  صد  باب  در  نظر  و  نقد  که  داریم  اعتقاد  آغاز  این  شروع  برای 
باید در چارچوب اهداف آغازین تعریف شده این مقاله و استراتژی  مستضعفین 
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران صورت بگیرد، چراکه آنچنانکه در آغاز این 
نوشته مطرح کردیم، اهداف جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در شش مؤلفه 
قابل تبیین و تعریف می باشند که این شش مؤلفه اهداف نظری و عملی عبارتند 

از:

1 - مؤلفه اول انجام »پروژه اصالح دینی« است که در چارچوب اندیشه های اقبال 
شماره  صد  در  ما  کوشش  و  می باشد  انجام  قابل  مستضعفین  آرمان  و  شریعتی  و 
مستضعفین  نشر  اهداف  پیکان  نوک  در  رابطه،  این  در  مستضعفین  نشر  گذشته 
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قرار داشته است. قابل ذکر است که انجام این هدف در نشر مستضعفین در این 
چارچوب در صد شماره گذشته انجام گرفته است:

الف - تبیین کالمی و فلسفی و عرفانی اندیشه های عالمه محمد اقبال الهوری به 
عنوان یک دستگاه منسجم نظری.

در  کبیرمان شریعتی  معلم  اندیشه های  تاریخی  و  اجتماعی  و  تبیین کالمی   – ب 
چارچوب دستگاه کالمی و فلسفی و عرفانی عالمه محمد اقبال الهوری.

در  جمعبندی  از  بعد  از  که  دارد  قرار  امر  این  بر  رابطه  این  در  ما  دلیل  البته  که 
این  به  مستضعفین«  آرمان  تشکیالت   60 و   59 سال های  فراگیر  »بحران  باب 
تشکیالت  در  فوق  فراگیر  بحران  اصلی  عوامل  از  یکی  که  شدیم  واقف  حقیقت 
و  مستضعفین  آرمان  اندیشه های  بودن  دستگاه مند  »غیر  مستضعفین،  آرمان 
لذا  بوده است«.  اندیشه های شریعتی  یعنی  اندیشه ها،  آن  اولیه  آبشخور  بالطبع 
با  کردن  مقابله  جهت  بحران،  آن  از  بعد  سال   25 طول  در  که  بود  رابطه  این  در 
نوک  در  مستضعفین،  آرمان  و  شریعتی  اندیشه های  بحران زای  نظری  بسترهای 
پیکان کار نظری خودمان، »دستگاه مند کردن منظومه معرفتی شریعتی و آرمان 
مستضعفین« قرار دادیم. البته در این رابطه پیوسته بر این باور بوده ایم و بر این 
باور نیز هستیم که تا زمانیکه نتوانیم »منظومه معرفتی شریعتی« مانند »منظومه 
معرفتی اقبال« دستگاه مند سازیم، هرگز نخواهیم توانست به دستگاه مند ساختن 
منظومه معرفتی آرمان مستضعفین و بالطبع دستگاه مند ساختن منظومه معرفتی 

جنبش پیشگامان مستضعفین ایران دست پیدا کنیم.

در خصوص این وظیفه سترگ و سنگین آنچه در 25 سال کار شبانه روزی نظری 
و  شریعتی  اندیشه های  کردن  »دستگاه مند  برای  که  بود  این  گردید  دستگیرمان 
اندیشه ها  این  راه نظری دیگری جز دستگاه مند کردن  آرمان مستضعفین« هیچ 
این  مانیفست  )که  الهوری  اقبال  محمد  عالمه  موالنا  حضرت  فکری  دستگاه  در 
دستگاه فکری او در کتاب گران سنگ بازسازی فکر دینی تبیین شده است( وجود 
باطنی آن و  به علت منبع تجربه  آیات قرآن  بر  ندارد، چراکه نظم پریشان حاکم 
به علت سلیقه ای انتخاب شدن خطبه های نهج البالغه در قرن چهارم یعنی چهار 
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صد سال بعد از شهادت امام علی توسط سیدرضی در زمان آل بویه، نه قرآن و نه 
نهج البالغه نمی توانست چارچوب دستگاه مند کردن منظومه معرفتی شریعتی و 
آرمان مستضعفین برای ما در قرن بیست یکم بشود و از آنجائیکه در تاریخ چهارده 
قرن اسالم تاریخی، تنها اندیشه ای از نظریه پردازان که صورت دستگاه مند داشته 
اول  قرن  اواخر  از  که  چند  هر  می باشد،  الهوری  اقبال  اندیشه  دستگاه  است، 
هجری، به خصوص از زمان مأمون عباسی و تکوین بیت الحکمه توسط او و ورود 
و ترجمه اندیشه های فلسفی ارسطو و افالطون، هم متکلمین وهم عرفا و صوفیان 
و به خصوص فالسفه مسلمان که در رأس آنها ابن رشد و فارابی و ابن سینا و غیره 
قرار داشتند، تالش کردند تا در چارچوب اندیشه های فلسفی ارسطوئی و افالطونی 
فقهی  حوزه های  فقهای  و  بپردازند  تاریخی  اسالم  نظری  ساختن  دستگاه مند  به 
از رویکرد ارسطوئی کوشیدند تا اسالم تاریخی را  توسط علم اصول نشات گرفته 
در کادر فقه دگماتیسم مولود اسالم روایتی دستگاه مند کنند، با همه این احوال 
رویکردی  تنها  و  خورد  شکست  بیستم  قرن  در  خصوص  به  تالش ها  این  تمامی 
و  »دینامیک  صورت  به  بار  اولین  برای  و  گردد  موفق  توانست  بیستم  قرن  در  که 
تطبیقی« اسالم تاریخی را دستگاه مند سازد و با »دستگاه های فلسفی و عرفانی و 
فقهی انطباقی یونانی زده گذشته مرزبندی نماید، اندیشه و دستگاه فکری محمد 

اقبال الهوری است.«

نشر  گذشته  شماره   100 و  گذشته  ماه   100 طول  در  که  بود  دلیل  همین  به 
نشر  و  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  نظری  کار  سخت ترین  مستضعفین، 
آن  کردن  روز  به  و  اقبال  محمد  معرفتی  منظومه  دستگاه  »تبیین  مستضعفین، 
بوده است«. یادمان باشد که »بیان و قلم ثقیل اقبال در کتاب گران سنگ بازسازی 
و  کتاب  این  در  کپسولی  به صورت  بودن مطالب  و فشرده  او  اسالم  فکر دینی در 
منحصر بودن مانیفست اندیشه های اقبال، به کتاب بازسازی فکر دینی، مشکالت 
شماره  صد  در  و  گذشته  ماه   100 در  خصوص  به  رابطه  این  در  ما  استخوان سوز 
صد  در  احوال  این  همه  با  ولی  بود«.  کرده  چندان  دو  مستضعفین  نشر  گذشته 
شماره گذشته نشر مستضعفین، تالش مستمر کرده ایم تا در عرصه »کالم و فلسفه 
و فقه و عرفان اسالم تاریخی، همه متریال خام چهارده قرن گذشته اسالم تاریخی 
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را در دستگاه فکری محمد اقبال الهوری مورد بازسازی مجدد قرار دهیم و توسط 
آن به دستگاه مند کردن اندیشه های شریعتی و آرمان مستضعفین بپردازیم.«

نشر  گذشته  شماره  صد  در  و  گذشته  ماه  صد  در  امر  این  در  اندازه  چه  تا  اینکه 
اندیشه  دستگاه  »سنتز  فونکسیون  به  می گردد  باز  گشته ایم،  موفق  مستضعفین 
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، در عرصه وظایف تشکیالتی و سازمان گرایانه 
خود، توسط دو مؤلفه سازمان گری افقی و عمودی«. فراموش نکنیم که از آبان 51 
به موازات بسته شدن حسینیه ارشاد و مخفی شدن شریعتی و دستگیری بعدی 
او در بهار 52 و رکود و بن بست جنبش ارشاد شریعتی، تالش بی وقفه ای از طرف 
هواداران این اندیشه جهت دستگاه مند کردن اندیشه های شریعتی صورت گرفت 
که به صورت مشخص سنتز این تالش ها، تکوین هسته اولیه آرمان مستضعفین در 
تابستان سال 55 شد که مؤسسین آرمان مستضعفین تصمیم گرفتن )تا برعکس 
پروسس حرکت 5 ساله جنبش ارشاد شریعتی که از سال 47 تا 51 ادامه داشت 
به حرکت و در آخر توسط دو کنفرانس »شیعه یک حزب تمام« و  اندیشه  از  او  و 
و تحزب گرایانه  استراتژی سازمان گرایانه  اعالم  به  ناکثین«  و  و مارقین  »قاسطین 
خود برسد( تا از آغاز یعنی تابستان 55 با تعریف و تبیین استراتژی اقدام عملی 
مبانی  خود،  برای  پائین  از  یافته  تکوین  جنبشی  تحزب گرایانه  و  سازمان گرایانه 

نظری رویکرد خود را تبیین کنند.

البته هر چند این رویکرد موسسین آرمان مستضعفین )برعکس رویکرد شریعتی( 
توانست در سال های 58 تا 60 به صورت مشخص سنتز حرکتی و عینی و عملی 
در جامعه بعد از انقالب 57 بوجود بیاورد، با همه این احوال به علت همان هسته 
بحران زای غیر دستگاه مند بودن نظری که قباًل ذکرش رفت، این شجره مؤسسین 
به   60 سال  پیشاهنگ زده  آنتاگونیست  کوران  از  نتوانست  مستضعفین  آرمان 

سالمت عبور نماید. 

اندیشه های شریعتی و آرمان مستضعفین )برعکس  نهایی  به هر حال در تحلیل 
اندیشه های محمد اقبال( نتوانست به صورت سنتزی و پیوسته و دستگاه مند از 
همان آغاز تکوین پیدا کنند. در نتیجه نظم پریشان حاکم بر اندیشه های شریعتی 
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انتقال  قابل  تشکیالتی  حرکت  عرصه  در  طبیعی  صورت  به  مستضعفین  آرمان  و 
و  شریعتی  اندیشه های  پریشان  نظم  انتقال  همین  شد.  عملی  عرصه  به  نظری 
تجربه حرکت  تا نخستین  گردید  باعث  و 59  آرمان مستضعفین در سال های 58 
دچار   60 و   59 سال های  در  شریعتی  ارشاد  جنبش  سازمان گرایانه  و  تشکیالتی 
 -  59 بحران  از  بعد  سال   25 طول  در  که  آنچه  اما  بشود.  سال های  فراگیر  بحران 
آرمان  و  شریعتی  اندیشه های  خود  فی نفسه  که  بود  این  گردید،  ما  دستگیر   60
مستضعفین نمی توان دستگاه مند گردد و دلیل آن هم پراکندگی پروسس تکوین 

این اندیشه ها در حیات ارشاد شریعتی دارد. 

البته خود شریعتی از فروردین 50 به این ضعف استراتژی سوز خود واقف شده بود 
با آن کوشید تا توسط »کالس های تاریخ ادیان« و »اسالم شناسی  و جهت مقابله 
ارشاد« به مقابله با آن بپردازد، اما تالش شریعتی در این امر هم به بار ننشست 
و دلیل این امر همان بود که شریعتی می خواست »توسط بازسازی کالمی توحید 
در کادر اجتهاد در اصول، توحید را از عرصه کالم وارد عرصه تاریخ و سپس عرصه 
آنجائیکه  از  اصول،  در  اجتهاد  این  عرصه  در  و  بکند  طبیعت  و  انسان  و  اجتماع 
اصل  تنها یک  اسالم،  در  اصول دین  که  بود  معتقد  پیشفرض  عنوان  به  شریعتی 
آنچنانکه اهل تسنن می گویند  )نه  دارد و آن هم فقط و فقط اصل توحید است 
اصل  پنج  فقاهتی می گوید،  آنچنانکه شیعه  یا  و  معاد  و  نبوت  و  توحید  اصل  سه 
توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت(، شریعتی در این پیشفرض خود، پس از 
اینکه اصول دین در اسالم را از سه تا و پنج تا به یک اصل رسانید و آن هم اصل 
توحید و در ادامه آن تالش کرد تا در عرصه اجتهاد کالمی این تک اصل توحید را 
از حصار مجرد ارسطوئی حوزه های فقاهتی )که توحید را فقط محدود به توحید 
صفاتی و توحید افعالی و توحید ذاتی مجرد باری کرده بودند( و هیچگونه ره آورد 
و دستاوردی در این رابطه جز بحث های بیهوده نصیبشان نمی شد، نجات دهد و 
توحید را وارد عرصه های طبیعی و اجتماعی و تاریخی و انسانی بکند )البته تا این 
جای کار شریعتی جهت دستگاه مند اندیشه های خودش، جای هیچگونه اشکالی 
و نقدی نگذاشته است، حتی برعکس می توان در این رابطه داوری کرد که شریعتی 
به علت این اجتهاد در اصول توانست گام بسیار بزرگی در جهت دستگاه مند کردن 
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کالمی و اجتماعی و تاریخی و انسانی، برتر از محمد اقبال بردارد( مشکل شریعتی 
اول  به  آخر  از  می خواست  اقبال  »برعکس  او  که  شد  آغاز  آنجا  از  رابطه  این  در 

برگردد« یعنی »از ایدئولوژی، استراتژی را استنتاج نماید.«

عنایت داشته باشیم که شریعتی فکر دستگاه مند کردن استراتژی خود به صورت 
کنکریت از اواخر تابستان سال 51 در دستور کار خود قرار داد. در صورتیکه حرکت 
از 13  نیمه دوم سال 50 یعنی پس  از  ایدئولوژی اش  او جهت دستگاه مند کردن 
درس تاریخ ادیان برای او شکل گرفت. که به علت تعطیلی ارشاد در آبان 51 این 
حرکت شریعتی که در دو کنفرانس »شیعه یک حزب تمام« و »قاسطین، مارقین و 

ناکثین« استارت آن زده شد، سترون ماند. 

بنابراین بن مایه اشکال شریعتی در جهت دستگاه مند کردن اندیشه هایش از آنجا 
را  خودش  گذشته  دستگاه مند  غیر  اندیشه های  می خواست  او  که  گرفت  صورت 
توسط دستگاه هندسی )نه حزبی( درس های اول و دوم اسالم شناسی ارشاد که 
انسانی و توحید طبیعی قرار  تاریخی و توحید اجتماعی و توحید  پایه توحید  بر 
توحیدی  این دستگاه هندسی  »اگر شریعتی  بی شک  داشت، دستگاه مند سازد. 
جنبش  شروع  آغاز  یعنی   47 سال  در   50 سال  جای  به  ارشاد،  دوم  و  اول  درس 
اندیشه های  و  ارشاد شریعتی می توانست صاحب بشود، همه چیز عوض می شد 
یک  صورت  به  می توانست  الهوری  اقبال  محمد  اندیشه های  مانند  شریعتی 

مانیفست جمعبندی گردد.«

حتی  شریعتی،  توسط  اسالم  مانیفست  به  دستیابی  آروزی  نباید  هرگز  بنابراین 
بعد از رهائی از زندان و قبل از هجرت به مغرب زمین را دست کم بگیریم، چراکه 
شریعتی به درستی فهمیده بود که »در منظومه معرفتی او به علت حاکمیت نظم 
پریشان، امکان دستیابی به یک مانیفست )مانند منظومه معرفتی اقبال در کتاب 
بازسازی فکر دینی در اسالم( کاری کارستان می باشد و شاید غیر ممکن باشد«. 
به این دلیل بود که »شریعتی نتوانست اندیشه های گذشته خودش را در دستگاه 

توحیدی هندسی اسالم شناسی ارشاد بازخوانی و بازسازی و بازتولید بکند.«

باز به همین دلیل بود که هر چند بعد از دستگاه توحید اسالم شناسی ارشاد، او 
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وارد  ایدئولوژی  فرایند  »از  خودش  گذشته  نظریه های  کردن  دستگاه مند  جهت 
فرایند استراتژی شد و به طرح دستگاه شیعه یک حزب تمام و یا بعد از رهائی از 
زندان به طرح دستگاه سه مؤلفه ای عرفان و برابری و آزادی پرداخت، باز نتوانست 
به نظم پریشان حاکم بر اندیشه های خود سر و سامانی بدهد و اندیشه های گذشته 

خود را دستگاه مند سازد.«

در  شریعتی  ضعف  این  که  دارد  قرار  امر  این  بر  رابطه  این  در  ما  نهائی  داوری 
چراکه  بود،  طبیعی  امری  خود  گذشته  اندیشه های  کردن  دستگاه مند  با  رابطه 
اندیشه های  دل  از  الهوری(  اقبال  اندیشه های  )مانند  او  گذشته  اندیشه های  آن 
با  آزاد  و  خودی  به  خود  صورت  به  بلکه  بودند،  نجوشیده  شریعتی  دستگاه مند 
با  ما  مثال  برای  بودند.  شده  حاصل  او  برای  داشت  شریعتی  که  ذهنی  خالقیت 
هزار من چسب نمی توانیم »اسالم شناسی مشهد شریعتی یا جامعه شناسی امت و 
امامت او و غیره را با دستگاه توحیدی درس های اول و دوم اسالم شناسی ارشاد 
شریعتی پیوند ارگانیک نظری بدهیم«. از نظر ما بهتر این بود که شریعتی به جای 
دستگاه سازی بعدی خود جهت آرایش اندیشه هایش به همین دستگاه توحیدی 
درس اول و دوم اسالم شناسی ارشاد بسنده می کرد و رسمًا خودش به تقسیم بندی 
پسااسالم شناسی  و  ارشاد  پیشااسالم شناسی  فرایند  دو  به  اندیشه هایش  زمانی 
ارشاد  اسالم شناسی  توحیدی  دستگاه  به  ایمانش  و  اعتقاد  و  می پرداخت  ارشاد 
بیشتر  بود،  شده  حاصل  او  برای  اصول«  در  »اجتهاد  محصول  صد  در  صد  که 
را  ارشاد  و دوم اسالم شناسی  اول  بارها شریعتی دو درس  و  بارها  می کرد )گرچه 
آن  نهایت  در  بنابراین  است(،  کرده  اعالم  اندیشه هایش  تمامی  چارت  عنوان  به 
شد تا شریعتی جهت دستگاه مند کردن همه اندیشه های خودش نا کام بماند و در 
شرایطی او هجرت و وفات کرد که دریای اندیشه های شریعتی به صورت پراکنده و 

غیر دستگاه مند برای ما باقی ماند. 

آرمان  نظریه پردازان  و  موسسین  زمانیکه   55 تابستان  در  که  پیداست  پر 
مستضعفین کوشیدند تا در چارچوب اندیشه های شریعتی به تدوین نظری حرکت 
به  را  شریعتی  اندیشه های  تمامی  آنها  رابطه  این  در  آنجائیکه  از  بپردازند،  خود 
عنوان مرجع خود انتخاب کرده بودند و دست به گزینش متدیک آن نزدند، خود به 
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خود این موضوع باعث گردید تا »خود اندیشه های شریعتی به عنوان سرپلی جهت 
مستضعفین«  آرمان  اندیشه های  به  اندیشه ها،  آن  بر  حاکم  پریشان  نظم  انتقال 
بود  مستضعفین  آرمان  اندیشه های  در  پریشان  نظم  »همین  نتیجه  در  و  بشود 
مستضعفین  آرمان   60 و   59 سال های  تشکیالتی  بحران  ظهور  بسترساز  که 
گردید«. البته اندیشه محمد اقبال در مقایسه با اندیشه شریعتی و اندیشه آرمان 
مستضعفین، از همان آغاز تکوین فاقد این ضعف بود و دلیل این امر همان است که 
اقبال برعکس شریعتی و آرمان مستضعفین، حتی در عرصه نظری و ایدئولوژیک، 
ابتدا کوشید دستگاه نظری خودش را در »چارچوب همان پروژه بازسازی کالمی 
و فلسفی و فقهی و عرفانی تدوین نماید« و سپس در چارچوب آن دستگاه تدوین 
شده کالمی اش بود که او به نظریه پردازی تاریخی و اجتماعی و فقهی و عرفانی و 

سیاسی پرداخت. 

به همین دلیل ما با خواندن کتاب گرانسنک »بازسازی فکر دینی اقبال« می توانیم 
به صورت دستگاه مند و منسجم به تمامی زوایای اندیشه های اقبال آشنائی کامل 
پیدا کنیم و مهمتر از همه حتی نامه ها و اشعار محمد اقبال می توانیم در چارچوب 
همین دستگاه کالمی او فهم نمائیم. البته طرح این موضوع نباید تداعی کننده آن 
شود که فکر کنید مثاًل تمامی نظریه های مطرح شده از طرف عالمه اقبال الهوری 
چراکه  نیست،  چنین  این  خیر،  می باشد،  ما  برای  زدنی  قابل  حرف های  آخرین 

»معتقدیم اقبال آغازگر این راه است نه پایان دهنده این راه.«

به هر حال اقبال در چارچوب آن دستگاهی که توسط »اجتهاد در اصول« از عرصه 
در  اجتهاد  از  که  کالمی شریعتی  اصول  در  اجتهاد  )برعکس  است  کالمی ساخته 
اصل توحید جهت دستگاه مند نظریه های خود شروع کرده بود(، او به جای اصل 
توحید شریعتی، از خداشناسی شروع می کند. قابل ذکر است که »بین خداشناسی 
اقبال در عرصه دستگاه سازی با توحید شریعتی تفاوت وجود دارد«، چراکه »توحید 
آنچنانکه شریعتی می فهمد، فونکسیون خداشناسی در جهان و جامعه و تاریخ و 
انسان است«. فراموش نکنیم که آنچنانکه فوقا هم مطرح کردیم، شریعتی توحید 
به  خداشناسی  مجرد  توصیف  به  محدود  که  فقاهتی  حوزه های  ارسطوئی  کالمی 
صورت توحید صفاتی و توحید ذاتی و توحید افعالی بود، تعطیل کرد و »توحید را 
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وارد طبیعت و تاریخ و جامعه و انسان« نمود.

به همین دلیل است که توحید کالمی شریعتی با خداشناسی کالمی اقبال متفاوت 
به عنوان هسته اصلی زیرساخت  اقبال زمانیکه خداشناسی  نتیجه  می باشد. در 
دستگاه خود قرار می دهد، تمام هم و غم خودش را در جهت تبیین خدای ابژه ای 
ابژه برعکس خدای افالطون و خدای  این خدای  اینکه  بر  قرار می دهد که عالوه 
الطبیعه  ماوراء  در  نشسته  و  وجود  از  خارج  فقاهتی  حوزه های  خدای  و  ارسطو 
نیست، محیط بر همین وجود می باشد و جهان در وجود خداوند شناور می گردد و 
این خداوند محیط بر وجود، در پیوند با همین وجود، پیوسته در حال خلق جدید 
و در حال توسعه طولی و عرضی این وجود الیتنها نیز هست و اقبال توسط »زمان 
حقیقی، پیوند بین خدا و جهان و انسان و جامعه و تاریخ، در عرصه تکامل وجود 

و خلق مداوم جدید تبیین می نماید.«

باز در همین رابطه اقبال در راستای دستگاه سازی کالمی خود از خداوند خالق 
در  و  می رسد  ریاضی(  زمان  )نه  فلسفی  زمان  و  حقیقی  زمان  به  ابژه  و  فاعل  و 
آرایش  به  او  برای مضروف وجود(  )نه ظرفی  به عنوان یک پروسس  عرصه زمان 
فرایند  وارد  فلسفی  و  حقیقی  زمان  »از  و  می پردازد  پروسس  این  فرایندهای 
وجود  کل  هدایت گر  و  عام  پدیده  یک  صورت  به  وحی  و  می گردد  تاریخی  زمان 
در عرصه پروسس تکامل تبیین و تعریف می نماید و همه این ها در ظرف تکامل 
از  دینی«  فکر  »بازسازی  کتاب  در  اقبال  ترتیب  بدین  و  می کند«  بازتعریف  وجود 
خداشناسی به معاد و انسان شناسی و از آنجا به نبوت و وحی نبوی پیامبر اسالم 
می رسد و وحی نبوی را به صورت تجربه باطنی پیامبران الهی تبیین می نماید و 
»پدیده ختم نبوت پیامبر اسالم را در بستر پروسس تکامل کل وجود و در چارچوب 
ظهور عقل استقرائی و برهانی بشر در عصر بعثت پیامبر اسالم تبیین می نماید و از 
آنجا توسط »فرایند زمان اجتماعی« وارد »حرکت اجتماعی و سیاسی« می گردد و 
»اصل اجتهاد را در چارچوب پیوند بین ابدیت و تغییر« تعریف می نماید و »اجتهاد 
در اصول« را به عنوان موتور اسالم تاریخی معرفی می نماید و در چارچوب »زمان 
اجتماعی« به »زمان سیاسی« می رسد و »تحول و حرکت سیاسی جوامع مسلمان 
از بعد از فروپاشی و الغای خالفت عثمانی آسیب شناسی می نماید« و باالخره در 
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»انسان شناسی  یا  انسانی«  »زمان  تبیین  به  دینی  فکر  بازسازی  کتاب  آخر  فصل 
منظومه معرفتی« خود می پردازد.

ماه  صد  در  و  مستضعفین  نشر  گذشته  شماره  صد  در  که  بود  ترتیب  بدین  باری، 
تالش  دینی«  اصالح  پروژه  »انجام  جهت  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  گذشته 
آرمان  نظریه های  و  شریعتی  اندیشه های  بازخوانی  با  تا  است  کرده  مستمر 
کردن  دستگاه مند  و  تدوین  به  ابتدا  اقبال،  محمد  عالمه  رویکرد  در  مستضعفین 
اندیشه های خود بپردازد و در همین رابطه در صد شماره گذشته نشر مستضعفین 
تحت عنوان های مختلف مثل »شریعتی در آینه اقبال« یا »اقبال پیام آوری برای 
عصر ما که از نو باید او را شناخت« یا »بعثت شناسی« و »اسالم شناسی« و غیره به 

این مهم پرداخته است. 

باز  موضوع بازخوانی قرآن و نهج البالغه در صد شماره گذشته نشر مستضعفین، 
تالشی در جهت دستیابی به مؤلفه اصالح دینی در جامعه امروز ایران بوده است. 
اینکه در طول 9 سال گذشته و در صد شماره گذشته نشر مستضعفین تا چه اندازه 
برداریم و توسط  ایران گام  امروز  توانسته ایم در خصوص اصالح دینی در جامعه 
انزوای  به  را  والیتی  اسالم  و  زیارتی  اسالم  و  روایتی  اسالم  و  فقاهتی  اسالم  آن 
اجتماعی و سیاسی و تاریخی و کالمی بکشانیم، موضوعی است که باید به صورت 

درازمدت به آن توجه شود.

البته ضعف ابزاری ما در عرصه رسانه ای به خصوص در عرصه رسانه های تصویری 
ذکر  قابل  بداریم.  دور  نظر  از  نباید  رابطه  این  در  که  است  موضوعی  وماهواره ای 
است که گرچه در قرن بیست یکم یعنی قرن آگاهی و قرن دهکده شدن جهان و 
قرن اینترنت قرار داریم ولی »در عرصه تبلیغ و ترویج آگاهی، به خصوص در جامعه 
ایران اعتقاد داریم که انتقال آگاهی از طریق سمعی و بصری، بیشتر از طریق متنی 
فونکسیون دارد«. به همین دلیل هر چند در طول 9 سال گذشته تالش کرده ایم تا 
توسط جلسات پالتاکی و پرسش پاسخ مستقیم صوتی و تحلیل های کالمی به این 
با همه این احوال باید بپذیریم که به علت ضعف امکانات  مهم دامن بزنیم، ولی 
پروژه  بتوانیم  تا  نکرده ایم  پیدا  را  آن  توان  هنوز  سمعی،  و  تصویری  رسانه ائی 
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اصالح دینی که در صد شماره گذشته نشر مستضعفین دنبال گردیده، »پابلیک و 
اجتماعی و مردمی بکنیم.«

کنیم،  حاصل  توانسته ایم  رابطه  این  در  و  اواخر  این  در  که  بزرگی  موفقیت  البته 
در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  خود  آمار  طبق  که  است  اجتماعی  شبکه های  در  حضور 
آنجائیکه  از  دلیل  همین  به  دارد.  کاربر  میلیون   40 از  بیش  ایران  امروز  جامعه 
حضور  این  ندارد،  وجود  فقاهتی  مطلقه  رژیم  برای  آن  کردن  فیلترینگ  امکان 
همه جانبه نشر مستضعفین در شبکه های اجتماعی می تواند گامی مؤثر در جهت 
پابلیک و اجتماعی کردن پروژه اصالح دینی باشد. قابل ذکر است که حضور نشر 
و  مجازی  فضای  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  بالطبع  و  مستضعفین 
خود  و  شریعتی  و  زنان  و  کارگری  مختلف  عنوان های  تحت  اجتماعی  شبکه های 
نشر مستضعفین و جنبش پیشگامان مستضعفین در شرایط فعلی جاری و ساری 
می باشد که خود این امر باعث گردیده تا فیلتر کردن سایت پیشگام توسط رژیم 
با همه این تالش ها و موفقیت ها، جنبش  باری،  اثر گردد.  مطلقه فقاهتی بدون 
پیشگامان مستضعفین ایران جهت »پابلیک و اجتماعی کردن پروژه اصالح دینی« 
دارای  است،  بوده  مستضعفین  نشر  گذشته  شماره  صد  اول  محور  عنوان  به  که 

ضعف هائی می باشد که اهم این ضعف ها عبارتند از:

1 - ضعف در عرصه رسانه های تصویری ماهواره ای.

2 - ضعف در عرصه رسانه های سمعی که گرچه در چارچوب پالتاکی و پرسش و 
پاسخ زنده و تحلیل های متنوع سمعی گامی در این رابطه می باشد، ولی هنوز این 
اندک می باشد، لذا جنبش پیشگامان مستضعفین ایران باید در این شرایط دست 

به خالقیت های جدید کمی و کیفی جهت گسترش رسانه های سمعی بزند.

همه  با  ولی  است،  شده  برداشته  مهمی  گام های  هم  متنی  عرصه  در  گرچه   -  3
آنها  جمع آوری  در  ضعف  )مثل  ضعف های  دارای  هم  عرصه  این  در  احوال  این 
انتشارات مستضعفین در طول 9 سال  البته  الکترونیکی که  به صورت کتاب های 
گذشته متولی این امر بوده است( می باشیم، بنابراین جمع آوری و آرایش مقاالت 
گام  می تواند  مستضعفین  انتشارات  توسط  مستضعفین  نشر  گذشته  شماره  صد 
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مهمی در این رابطه باشد. حمایت هواداران در عرصه جنبش های دانشجوئی و 
رابطه می تواند در جهت اجتماعی  این  و غیره در  کارگران  و  زنان  و  دانش آموزی 

کردن این پروژه بسیار مؤثر باشد.

بوده  جهان  و  منطقه  و  ایران  از  مستمر  و  مشخص  تحلیل های  ارائه  دوم-  مؤلفه 
است که این مهم به خصوص در سرمقاله های صد شماره گذشته نشر مستضعفین 
قابل توجه می باشد، در خصوص توجه به تحلیل مشخص سیاسی در رویکرد نشر 
به  امر  این  که  بگوئیم  باید  مستضعفین،  نشر  گذشته  شماره  صد  در  مستضعفین 
این  که  صورتی  در  جهان  و  منطقه  و  داخل  از  سیاسی  تحلیل  که  است  آن  دلیل 
تحلیل ها رئال و واقع گرایانه باشد، »می تواند ما را در انجام تعیین وظایف تاکتیکی 
و درازمدت هدایت نماید«. آنچنانکه در این رابطه می توانیم داوری کنیم که »بدون 
تحلیل مشخص سیاسی از داخل و منطقه و خارج، امکان تعیین وظایف حداقلی و 
حداکثری برای ما وجود ندارد.« لذا در اینجا می توانیم نتیجه گیری کنیم که »برای 
سیاسی  تحلیل  به  پیوسته  تا  مجبوریم  خود  حداکثری  و  حداقلی  وظایف  تعیین 
داخل و منطقه و جهانی مسلح گردیم«. اینکه تا چه اندازه در صد شماره گذشته 
بینیم  و  برگردیم  باید  پیدا کنیم،  این مهم دست  به  توانسته ایم  نشر مستضعفین 
حداکثری  و  حداقلی  وظایف  تعیین  در  اندازه  چه  تا  گذشته  سال   9 طول  در  که 
موفق بوده ایم. داوری ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که هر چند در عرصه 
تحلیل های سیاسی عام و تعیین وظایف عام در صد شماره گذشته نشر مستضعفین 
تا اندازه ای توانسته گام برداریم، ولی در عرصه های مشخص جنبش های اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران در این رابطه گرفتار محدودیت و ضعف بوده ایم. در نتیجه 
در تعیین وظایف و برنامه ریزی مشخص گروه های مختلف اجتماعی جنبش های 
کسب  استراتژیک  دستاوردهای  نتوانستیم  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
نمائیم، برای مثال خبرنامه مستضعفین که بیش از 40 شماره آنها در طول 2 سال 
گذشته تالش کرده است تا »پژواک خبری جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین 
ایران« بشود، هر چند که در طول 2 سال گذشته روندی رو به جلو داشته است، 
اما با همه این احوال به علت ضعف نیروهای میدانی در جنبش های اردوگاه بزرگ 
ایده آل  مرحله  به  است  نتوانسته  هنوز  مستضعفین  خبرنامه  ایران،  مستضعفین 
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را  ما  می تواند  که  عاملی  »مهمترین  رابطه  این  در  بی تردید  پیداکند،  دست  خود 
یاری نماید پیوند نیروی میدانی جنبش های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین با 
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران می باشد«. طبیعی است که به موازات پیوند 
مختلف  جنبش های  میدانی  نیروهای  با  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
ایران عالوه بر اینکه خبرنامه مستضعفین می تواند به  اردوگاه بزرگ مستضعفین 
وظایف  تعیین  در  و  باشد  فوق  جنبش های  مبارزه  پژواک  جانبه ای  همه  صورت 
وارد  می تواند  خبرنامه  خود  بالطبع  بکند،  الزم  هدایت گری  مختلف  جنبش های 

فرایند تولید خبر نیز بشود که البته رسیدن به این مرحله کم دستاوردی نیست.

کرده  دنبال  خود  گذشته  شماره  صد  در  مستضعفین  نشر  که  سومی  مؤلفه   -  3
از  اعم  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  تحلیل  و  »تبیین  است 
و جنبش  معلمان  و جنبش  زنان  و جنبش  دانشجوئی  و جنبش  کارگری  جنبش 
حاشیه نشینان و جنبش اجتماعی و جنبش سیاسی و غیره بوده است« که البته 
این رابطه »اعتالی جنبش  ایران در  هدف اصلی جنبش پیشگامان مستضعفین 
مطالباتی این جنبش ها و پراتیک سازمان گرایانه و هدایت گرایانه آنها بوده است«. 
البته در این مسیر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران و بالطبع نشر مستضعفین 
پیوسته معتقد بوده است که جهت سازمان گری جنبش ها عالوه بر اینکه باید به 
و  مبارزه  بکنیم،  استفاده  موازی  و  افقی  تشکیالت  از  عمودی،  تشکیالت  جای 

سازمان گری جنبش ها باید از مسیر زندگی آنها عبور کند.

مختلف  جنبش های  مطالباتی  جنبش  اعتالی  به  بتوانیم  اینکه  برای  بنابراین 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران دست پیدا کنیم و برای اینکه بتوانیم سازمان گری 
از مسیر زندگی آنها عبور دهیم، مجبوریم که پیوسته در عرصه میدانی و مبارزه 
جنبش های مختلف اردوگاه، دارای تحلیل مشخص از جنبش های مختلف باشیم.

باری، در صد شماره گذشته نشر مستضعفین در یک تقسیم بندی کلی می توان 
سیاسی  عقیدتی  ارگان  عنوان  به  مستضعفین  نشر  شماره  صد  مطالب  تمامی 

جنبش پیشگامان مستضعفین ایران را به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

1 -  »تئوری های ایدئولوژیک« یا »تئوری های مبنایی« یا »تئوری های عام.«
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2 - »تئوری های سیاسی.«

3 - »تئوری های سازمانی یا تشکیالتی.«

در خصوص »تئوری های مبنایی یا ایدئولوژیک« خود این تئوری به سه دسته:

الف – تئوری های مرجع یا متنی اعم از قرآن و نهج البالغه.

ب – »تئوری های نظریه پردازان« اعم از اندیشه های اقبال و شریعتی و در رأس 
همه اینها آرمان مستضعفین.

مثل  مستضعفین«  نشر  خود  ایدئولوژیک  دستاورد  »تئوری های   – ج 
»بعثت شناسی« و »اسالم شناسی« و غیره قابل تقسیم می باشند. 

دسته دوم تئوری های سیاسی می باشند که باز خود این تئوری های به سه دسته 
تقسیم می شوند که عبارتند از:

الف - »تئوری های اقتصادی« مثل سوسیالیسم.

ب - »تئوری های اجتماعی« مثل جنبش مطالباتی گروه های مختلف اجتماعی 
جامعه ایران و اقلیت های قومی و مذهبی.

ج - »تئوری های کنکریت« مثل تحلیل های سیاسی مشخص و مستمر سیاسی 
ایران و منطقه و جهان.

دسته سوم تئوری های سازمانی که خود این تئوری های سازمانی در صد شماره 
گذشته نشر مستضعفین باز به سه دسته:

الف - »تئوری های عام سازمانی.«

ب - »تئوری ها خاص سازمانی.«

ج - »تئوری های مشخص سازمانی« قابل تقسیم می باشند.

عام  »تئوری های  تبیین  ما  مقصود  سازمانی«  عام  »تئوری های  خصوص  در 
و  افقی  »تشکیالت  عنوان  تحت  حزبی  مقاالت  سری  در  که  است  تحزب گرایانه« 
مقاالت  آن  در  البته  و  است  شده  تبیین  مستضعفین  نشر  در  عمومی«  تشکیالت 
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یا تشکیالت موازی، همان  افقی،  از »تشکیالت  ما  عام تشکیالت حزبی، منظور 
تشکیالت جنبشی می باشد« که عالوه بر اینکه برعکس تشکیالت هرمی از پائین 
به باال تکوین پیدا می کنند، در تشکیالت افقی و موازی یا جنبشی، »تشکیالت از 
مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  مختلف  جنبش های  کارگاهی  زندگی  و  روزمره  مبارزه 
و  کلمه  اعم  معنای  به  کارگری  یا  سوسیالیستی  جنبش های  از  )اعم  ایران 
و غیره  و دانش آموزی  دانشجوئی  و  زنان  یا جنبش های  جنبش های دموکراتیک 
قومی  اقلیت های  جنبش های  و  مردمی  جنبش های  یا  اجتماعی  جنبش های  و 
تنها  جنبشی  یا  موازی  یا  افقی  تشکیالت  البته  می کند.  عبور  غیره(  و  مذهبی  و 
و  امکان رشد  و کاهش هزینه مبارزه  باز سیاسی  و فضای  در شرایط دموکراتیک 

فراگیری و اعتال پیدا می کنند. 

بنابراین در همین رابطه بود که نشر مستضعفین در راستای دستیابی به تشکیالت 
تئوریک در خصوص  به نشر یک سری مقاالت  اقدام  یا جنبشی،  افقی  یا  موازی 
و  سوسیالیستی  و  دموکراتیک  گانه  سه  جنبش های  برای  مبارزه  هزینه  »کاهش 
تشکیالت  برعکس  زیرا  است،  کرده  ایران«  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  اجتماعی 
هرمی )اعم از تشکیالت هرمی تحزب گرایانه لنینیستی یا تشکیالت هرمی ارتش 
خلقی مائوئیستی یا تشکیالت هرمی چریک گرائی مدرن رژی دبره ای( که خاص 
استراتژی پیشاهنگی می باشد )نه پیشگامی و یا پیشروئی( که در فضای اختناق 
دارند،  بیشتری  رشد  امکان  می باشد،  باال  هم  مبارزه  هزینه  اینکه  با  سرکوب  و 
مبارزه  با کاهش هزینه  و  باز  تنها در فضای  یا جنبشی  افقی  یا  تشکیالت موازی 

امکان اعتال پیدا می کنند. 

عام  تئوری های  همان  سازمانی«  عام  »تئوری های  از  ما  مقصود  بنابراین 
تحزب گرایانه می باشد که در سلسله مقاالتی در نشر مستضعفین به طرح و تبیین 
جنبشی  و  موازی  و  افقی  سازماندهی  و  تشکیالت  مشخصات  و  پرداخته ایم  ان 
تبیین و تحلیل کرده ایم و سازماندهی جنبشی را از سازماندهی عمودی و هرمی و 

حرفه ای و پیشگامی و پیشاهنگی و پیشروئی جدا کرده ایم.

استراتژی  تئوری های  همان  ما  منظور  سازمانی«  خاص  »تئوری  خصوص  در  اما 
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تحزب گرایانه و سازمان گرایانه جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین می باشد 
حرکت  جداسازی  »با  تا  کردیم  تالش  مستضعفین  نشر  مختلف  شماره  در  که 
و  بورژوازی  تحزب گرایانه  حرکت  از  دموکراتیک  و  سوسیالیستی  تحزب گرایانه 
صاحبان قدرت سه گانه حاکم که همه آنها بدون استثناء دارای سازماندهی از باال 
به پائین می باشند، به ترویج تشکیالت و سازماندهی جنبشی و تحزب گرایانه افقی 

و موازی و تکوین یافته از پائین به باال بپردازیم.«

یادمان باشد که بزرگترین آفتی که در 75 سال گذشته جریان های جنبش سیاسی 
اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ملی و قومی تهدید کرده است، موضوع »انشعاب های 
مستمر و پی در پی« بوده است که بسان یک سرنوشت محتوم در برابری همه این 
باعث  و  است  داشته  قرار  گذشته  سال   75 در  ایران  سیاسی  جنبش  جریان های 
این آش  آنچنان  و  بنشاند  به گل  را  ایران  تا کشتی جنبش سیاسی  گردیده است 
شور شده است که می توان داوری کرد که »تعداد عنوان تشکیالت تکه تکه شده 
این جریان ها از تعداد اعضای این تشکیالت بیشتر شده است« و همین امر باعث 
باعث  ایران،  بر پاسیفیست و سکتاریست جنبش سیاسی  تا عالوه  گردیده است 
یاس جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران از جریان های رنگارنگ جنبش 
سیاسی ایران در داخل و خارج بشود، چراکه وقتی که جنبش های اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران درمی یابند که این جریان های مدعی پیشاهنگی و پیشگامی و 
و »دو  کنند  کار  به صورت دموکراتیک  با خودشان  نمی توانند خودشان  پیشروئی 
اصل وحدت و تشکیالت که الزمه مبارزه درازمدت می باشد« به علت هویت طلبی 
که دیگر  قربانی می گردد، طبیعی است  کودکانه  و هژمونی طلبی های  فردگرائی  و 
و  هدایت گری  جهت  نمی توانند  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های 
داشته  شفاعی  انتظار  امام زاده ها  این  از  خود  خلقی  درون  وحدت  و  سازماندهی 

باشند. 

به هر حال عامل اصلی انشعاب مستمر و بی در پیکر جریان های سیاسی داخل و 
خارج ریشه در همین تشکیالت هرمی یکطرفه تکوین یافته از باال به پائین دارد 
که خود عامل سکتاریست نسبت به جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
یا جنبشی،  یا موازی  و  افقی  بدون سازماندهی  که  باشیم  توجه داشته  می شود. 
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امکان دستیابی به نظام شورائی فراگیر تکوین یافته از پائین وجود ندارد و این تنها 
»نظام شورائی حکومتی است« که به صورت هرمی و دستوری )آنچنانکه امروز در 
جامعه ایران شاهدان هستیم( می تواند از باال به پائین جاری و ساری گردد. همان 
نظام شورائی حکومتی که باعث گردید تا در اواخر قرن بیستم بستر فروپاشی اتحاد 

جماهیر شوروی را فراهم سازد.

منظور از »تئوری سازمانی مشخص« اشاره به مقاالتی از نشر مستضعفین است که 
در آنها تالش کردیم تا جهت سازماندهی جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین 
ایران به »تعیین وظایف حداقلی و تاکتیکی بپردازیم«، چرا که قطعًا وظایف حداقلی 
بسترساز سازماندهی تاکتیکی می شود و در چارچوب سازماندهی تاکتیکی است 

که موضوع آئین نامه های تاکتیکی سازماندهی مطرح می گردد. 

جنبشی  وتحزب گرایانه  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  »استراتژی  عرصه  در  باری 
و  سیاسی  بحث های  و  تئوریک  بحث های  مؤلفه  سه  باید  پائین«  از  یافته  تکوین 
و  گیرند  قرار  یکدیگر  با  ارگانیک  پیوند  در  سازمان گرایانه  یا  بحث های تشکیالتی 
قطعًا تا زمانیکه بحث های تشکیالتی و سازمان گرایانه در عرصه استراتژی جنبشی 
سنتز بحث های تئوریک و بحث های سیاسی نباشند، یا به عبارت دیگر تا زمانیکه 
در عرصه »استراتژی سازمان گرایانه بحث های تئوریک و بحث های سیاسی مولد 
تئوریک  بحث های  آن  نشوند،  سازمان گرانه  حرکت  یک  در  تشکیالتی  بحث های 
چه  و  باشند  آسمانی  چه  باشند،  می خواهند  که  چه  هر  سیاسی  بحث های  آن  و 
زمینی، بحث های سترون می باشند که فونکسیون این بحث های سترون تئوریک 
و سیاسی در هر حر کت سازمان گرایانه فقط و فقط تفسیر برای تفسیر خواهد بود 
که تنها ارزش نشخوار کردن ذهنی و فکری دارند، نه بیشتر از آن و این بزرگترین 
آفتی است که یک حرکت سازمان گرایانه در هر شرایطی تهدید می نماید، چرا که 
اصل ثابت و آغازین هر حرکت سازمان گرایانه جنبشی تکوین یافته از پائین، باید 
و بحث های سیاسی  تئوریک  و حرکت بحث های  آن تشکیالت  »در  که  باشد  این 
در راستای تغییر است نه تفسیر ذهنی و مجرد صرف« و صد در صد نماد و الگوی 

تغییر در پروسس سازمان گرایانه جنبشی همان حرکت سازمان گرایانه می باشد. 
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جنبشی  تحزب گریانه  و  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  استراتژی  در  اینکه  توضیح 
تکوین یافته از پائین برای تست و تجربه و آزمون بحث های تئوریک و سیاسی، 
باید ببینیم که آن بحث های تئوریک و بحث های سیاسی تا چه اندازه توانسته اند، 
در عرصه عملی و نظری سازمان گری یا سازماندهی یا تشکیالتی به صورت افقی یا 

عمودی یا موازی خود را نشان بدهند. 

در خصوص صد شماره گذشته نشر مستضعفین به عنوان ارگان عقیدتی – سیاسی 
کلی  بندی  تقسیم  یک  در  آنجائیکه  از  ایران،  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
می توانیم تمامی بحث های مطرح شده در صد شماره گذشته نشر مستضعفین را 
سازمان گرایانه  بحث های  و  سیاسی  بحث های  و  تئوریک  بحث های  دسته  سه  به 
چارچوب  در  که  سوالی  نخستین  نمائیم،  تقسیم  تاکتیک  و  استراتژی  عرصه  در 
نقد صد شماره گذشته نشر مستضعفین مطرح می شود اینکه بحث های تئوریک 
با  ارگانیک  پیوند  در  اندازه  چه  تا  مستضعفین  نشر  گذشته  شماره  صد  سیاسی  و 
بحث های  اندازه  چه  تا  و  می باشند؟  مستضعفین  نشر  سازمان گرایانه  بحث های 
تئوریک و سیاسی صد شماره گذشته نشر مستضعفین توانسته است سنتز خود را 
در عرصه استراتژی سازمان گرایانه جنبشی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 

به نمایش بگذارد؟ 

یک  در  که  باشیم  داشته  عنایت  چیز  هر  از  قبل  باید  سؤال  دو  این  به  پاسخ  در 
حرکت سازمان گرایانه و تشکیالتی اوج فاجعه آنجا است که بحث های تئوریک و 
بحث های سیاسی و بحث های سازمان گرایانه و تشکیالتی منفک از یکدیگر و به 
صورت مکانیکی رشد نمایند. در آن صورت باید داوری نهائی ما آن باشد که صد 
در صد آن تشکیالت و حرکت سازمان گرایانه دچار بحران و انشعاب و سکتاریست 
حرکت  یک  در  اگر  یعنی  است.  صادق  هم  آن  عکس  البته  می شود.  نابودی  و 
سازمان گرایانه بحث تشکیالتی و سازمانی مولود بحث های تئوریک و بحث های 
سیاسی نباشد، آن بحث تشکیالتی و سازمانی هر قدر هم که قوی باشند و صورت 

وارداتی داشته باشند، »جز پراگماتیسم صرف حاصل دیگری نخواهد داشت.«

برای مثال اگر با نگاهی اجمالی بحث های سازمانی و تشکیالتی هرمی و یکطرفه 
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کالبد  مورد  ایران  جامعه   50 و   40 دهه  چریک گرای  جریان های  پائین،  به  باال 
تئوری های  تمامی  مشترک  وجه  بی شک  دهیم،  قرار  نظری  و  عملی  شکافی 
بین  خالء   ایران  جامعه   50 و   40 دهه  مدرن  چریک گرائی  استراتژی  سازمانی 
جریان های  سازمانی  بحث  و  سیاسی  بحث های  و  تئوریک  بحث های  حلقه  سه 
مختلف رویکرد چریک گرائی مدرن دهه 40 و 50 جامعه ایران می باشد. برای فهم 
این موضوع باید عنایت داشته باشیم که تئوری سازمانی هرمی تمامی تشکیالت 
جریان های مختلف چریک گرای دهه 40 و 50 ایران صورتی یکسان داشته است، 
جریان های  بین  استراتژی  خود  حتی  و  سیاسی  و  تئوری  بحث  عرصه  در  گرچه 
چریک گرای دهه 40 و 50 جامعه ایران اختالف های جدی در سه مؤلفه مختلف 
منطقه ای  و  ملی  چریک گرای  و  مذهبی  غیر  چریک گرای  و  مذهبی  چریک گرای 
بحث های  و  تئوری  بحث های  اختالف  این  هرگز  اما  است،  داشته  وجود  قومی  و 
سیاسی جریان های مختلف چریک گرا نتوانست به تفاوت در بحث های سازمانی و 

تشکیالتی در جریان های چریک گرای دهه 4 و 50 جامعه ایران بیانجامد. 

به همین دلیل شاهد بودیم که چه آنها که حتی در عرصه استراتژی مانند مسعود 
هم  »چریک گرائی  و  است«  حزب  یک  خود  »چریک  که  بودند  معتقد  احمدزاده 
حرکت  به  را  بزرگ  موتور  باید  کوچک  »موتور  و  تاکتیک«  هم  و  است  استراتژی 
عرصه  در  و  بود«  مذهب  و  توحید  به  معتقد  که  »محمد حنیف نژاد  چه  و  درآورد« 
و  شود  کشانیده  روستا«  به  شهر  از  باید  »حرکت  که  داشت  اعتقاد  استراتژی 
»چریک گرائی باید به ارتش خلقی بیانجامد« و »ارتش خلقی تنها توسط توده ای 
از  و  هرمی  تشکیالت  و  سازمانی  تئوری  می گردد«،  ممکن  مبارزه  شدن  فراگیر  و 
باال به پائین هر دو صورتی یکسان داشته است که همین امر می رساند که در این 
بحث های  بین  دیالکتیکی  و  سنتزی  و  ارگانیکی  پیوستگی  هیچگونه  جریان ها 

تئوریک و سیاسی و سازمانی وجود نداشته است. 

در نتیجه وقتی شما با این واقعیت روبرو می شوید، دیگر نمی توانید مثاًل جریان 
و  بی رحمانه  کشتار  و  خلق  مجاهدین  تشکیالت   55  -  54 اپورتونیستی  کودتا 
خائنانه درون تشکیالتی این سازمان مثل ترور مجید شریف واقفی یا ترور مرتضی 
صمدی لباف یا خیانت وحید افراخته و تقی شهرام در چارچوب تئوری سازمانی 
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تبیین تئوریک تشکیالتی بکنید، چراکه از هر دری که وارد بشوی آنها به تو پاسخ 
فضای  آن  در  چریکی  استراتژی  نظامی  و  هرمی  تشکیالت  الزمه  که  می دهند 

اختناق و سرکوب نقد و حذف می باشد. 

اینجاست که می بینیم حتی همان جریان های پیشاهنگی که اینگونه حرکت های 
خائنانه درون تشکیالتی را محکوم کرده اند، مبنای محکوم کردن آنها یک مبنای 
اخالقی یا حداکثر سیاسی می باشد و هیچکدام نتوانسته اند در چارچوب مبنای 
تئوریک سازمانی و تشکیالتی پس از تبیین تئوریک آن اعمال، اینگونه حرکت ها 
را محکوم کنند و نتیجه گیری کنند که در یک تشکیالت هرمی که هیچگونه نهاد 
تصمیم گیری دموکراتیک و شورائی وجود ندارد و همیشه فرد می تواند در عرصه 
به جمع  را  و عقیده خود  نردبان هژمونیک حرف  تصمیم گیری تشکیالتی توسط 
اینگونه آفات در  نماید،  پائین تحمیل  به  باال  از  و  به صورت یکطرفه  و تشکیالت 

چنین تشکیالتی امری طبیعی خواهد بود. 

به هر حال در این رابطه است که تا زمانیکه پیوند سنتزی و دیالکتیکی و ارگانیک 
هرگز  نشود  حاصل  حرکت  یک  در  سازمانی  و  سیاسی  و  تئوریک  بحث های  بین 
نمی توان در آن استراتژی سازمان گرایانه نهاد دموکراتیک تشکیالتی مثل »کنگره 
دموکراتیک« یا »کمیته مرکزی دموکراتیک« یا »بحث های پلمیک درون تشکیالتی 
شورائی و دموکراتیک« و غیره به صورت پایدار ایجاد کرد. بر این مطلب بیافزائیم 
مکانیکی  صورت  به  نمی توانیم  ما  سازمان گرایانه  حرکت  یک  در  هرگز  و  هرگز  که 
تئوری سازمانی از یک جریان درون مرزی یا برون مرزی در حال و یا در گذشته 

وام بگیریم. 

در  تشکیالتی  تئوری  و  مکانیزم  یک  که  است  شده  تجربه  بسیار  دلیل  همین  به 
همان  اما  باشد  دموکراتیک  فونکسیون  دارای  می تواند  تحزب گرایانه  جریان  یک 
باشد.  فونکسیون دسپاتیزم  تئوری مکانیکی در شرایطی دیگر دارای  و  مکانیزم 
قابل ذکر است که در این رابطه بین اصل و نظریه و مکانیزم تفاوت زیادی وجود 
دارد. برای مثال »شورا اصل است نه مکانیزم« و یا »رهبری جمعی اصل است« و 
»انتخاب از پائین اصل است نه نظریه«. اما »تعدد نظر در درون و وحدت عمل در 
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برون نظریه است، نه اصل«. طبیعی است که برای دستیابی به نظر باید این نظر 
به صورت سنتزی و دیالکتیکی از دل بحث های تئوریک و سیاسی حاصل بشود.





ده ساله شدن حیات »نشر 

مستضعفین«

)ارگان عقیدتی - سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران(

در عرصه 43 ساله شدن 

حرکت بی وقفه

»آرمان مستضعفین« را 

گرامی می داریم
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توسط  را  خود  درونی  فرایند  مستضعفین  آرمان  حرکت  که  سال 1355  خرداد  از 
مؤسسین اولیه این حرکت استارت زده است تا خرداد سال 1398 چهل وسه سال 
پیشگامان  جنبش  برونی  فرایند  )که   1388 سال  خرداد  از  آنچنانکه  می گذرد، 
نشر  چارچوب  در  مستضعفین  آرمان  بازتولید  لوای  در  ایران(  مستضعفین 
مستضعفین  پیشگامان  جنبش  سیاسی،  عقیدتی،  ارگان  )به عنوان  مستضعفین 
ایران( تا خرداد 1398 ده سال می گذرد، بدون تردید در طول این 43 سال حیات 
مشترک آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین )از آغاز تکوین این حرکت الی االن( 
استراتژی مشترک جنبش پیشگامان مستضعفین ایران )چه در فرایند »سازمانی« 
»رهایی  موضوع  مستضعفین(  نشر  ساله  ده  »جنبشی«  فرایند  در  چه  و  آن  اولیه 
جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران از زندان ثالثه استبداد و استثمار و استحمار نو و 
کهنه بوده است«؛ که البته در رویکرد نظری جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
)در 43 سال گذشته حیات سیاسی خود( »موضوع رهایی جامعه ایران، محیط بر 
و  زاویه محاطی  از  که  )هر چند  بوده است«  و کسب عدالت  آزادی  موضوع کسب 
دیالکتیکی بدون آزادی و دموکراسی و »عدالت یا برابری« در مؤلفه های مختلف 
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آن اعم از عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی و عدالت جنسیتی و عدالت طبقاتی 
و عدالت فرهنگی و قومیتی و عدالت آموزشی و غیره، امکان رهایی پایدار جامعه 
و  استبداد  ثالثه  زندان  از  ایران  قومی  و  مذهبی  و  فرهنگی  رنگین کمان  و  بزرگ 
این  کبیرمان شریعتی،  که معلم  باشد  یادمان  ندارد(.  و استحمار وجود  استثمار 
مهم را در تبیین و تفسیر نمایش عمل سمبلیک »رمی جمره ثالثه حاجیان« قبل 
از عید قربان، در پروژه سمبلیک حج به صورت تئوریک، چه در عرصه فردی و چه 

در عرصه اجتماعی تبیین کرده است.

در  )چه  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که  است  بوده  رابطه  این  در  باری، 
فاز 33 ساله »سازمانی« آرمان مستضعفین و چه در فاز 10 ساله »جنبشی« نشر 
و دموکراسی  »آزادی  که موضوع  زمانی  تا  که  بوده است  باور  این  بر  مستضعفین( 
موضوع  چارچوب  در  اقتصادی«  عدالت  و  سیاسی  عدالت  و  اجتماعی  عدالت  و 
»رهایی« جامعه بزرگ ایران از زندان ثالثه استبداد و استثمار و استحمار تعریف 
نشود، هرگونه تالش عملی و نظری مکانیکی، در راستای کسب آزادی و دموکراسی 
و عدالت و برابری، در مؤلفه های مختلف آن محکوم به شکست خواهد بود؛ و باز 
در همین رابطه بوده است که در 43 سال گذشته )جنبش پیشگامان مستضعفین 
باور بوده است که علت و دلیل اصلی عدم موفقیت جامعه  بر این  ایران( پیوسته 
کسب  راستای  در  خود(  تحول خواهانه  کت  حر  سال   150 طول  )در  ایران  بزرگ 
تاریخی  و  تبیین اجتماعی  و  و تحلیل  قابل تفسیر  رابطه  این  و عدالت در  آزادی 
و طبقاتی هست؛ زیرا پیشکسوتان عملی و نظری حرکت تحول خواهانه )جامعه 
عدالت،  و  آزادی  »کسب  گذشته،  سال   150 طول  در  ایران(  رنگین کمان  و  بزرگ 

خارج از چارچوب رهایی به لحاظ عملی و نظری دنبال می کرده اند.«

پرواضح است که اگر »آزادی و عدالت« خارج از چارچوب »رهایی جامعه ایران« از 
زندان ثالثه استبداد و استثمار و استحمار نو و کهنه بخواهیم دنبال کنیم، راهی و 
مسیری جز این برای ما باقی نمی ماند، مگر اینکه بخواهیم از طریق باال و به صورت 
عمودی )و نه افقی( به آزادی و عدالت دست پیدا کنیم؛ یعنی همان مسیری که 
توسط  و  می کرد  دنبال   20 پساشهریور  فرایند  یا   20 دهه  در  مصدق  محمد  دکتر 
رویکرد عمودی و از باال می خواست به دموکراسی و عدالت در جامعه ایران دست 
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پیدا کند که البته شکست خورد و در ادامه او طرفداران و هواداران او چه با رویکرد 
با  چه  و  ملی(  جبهه  )مثل  سکوالر  رویکرد  با  چه  و  آزادی(  نهضت  )مثل  مذهبی 
رویکرد غیرمذهبی )مثل شاخه هایی از جنبش چریکی دهه 40 و 50 هم الی اآلن( 
در فرایند پساکودتای امپریالیستی و ارتجاع مذهبی و دربار توتالی تر پهلوی در 28 
مرداد 32 هم نتوانسته اند این رویکرد عمودی و از باالی دکتر محمد مصدق را به 

پروسس آزادی و عدالت پایدار در جامعه ایران استحاله کنند.

یا همان مسیری که جنبش چریکی )در مؤلفه های مختلف مذهبی و غیرمذهبی و 
ملی و منطقه ای جامعه ایران( از دهه 40 الی اآلن تالش کرده اند تا توسط تئوری 
به حرکت درآوردن موتور بزرگ توسط موتور کوچک )چریک و یا ارتش خلقی( و 
یا توسط استراتژی تبلیغ مسلحانه در راستای رویکرد حزب طراز نوین لنینیستی 
باور  این  بر  نیز  اکنون  )و  بوده اند  باور  این  بر  گذشته  نیم قرن  از  بیش  طول  در 
هستند( که از طریق باال و توسط تزریق حرکت عمودی به جامعه ایران، می توان 
بوده ایم  شاهد  گذشته  نیم قرن  طول  در  البته  که  درآورد  حرکت  به  را  جامعه  این 
تمامی این تالش ها هم مانند رویکرد اول محکوم به شکست بوده است؛ و جنبش 
چریکی در بیش از نیم قرن گذشته در چهار مؤلفه مذهبی و غیرمذهبی و ملی و 
منطقه ای نتوانسته اند با هزینه های نجومی خود، حداقل ره آوردی در عرصه کسب 

دموکراسی و عدالت برای جامعه بزرگ ایران حاصل نمایند.

تحول خواهانه  حرکت  گذشته  سال   150 از  بیش  طول  در  که  مسیری  همان  یا 
او  کلمه«  »یک  کتاب  انتشار  )و  مستشارالدوله  خان  یوسف  زمان  از  ایران  جامعه 
یعنی 36 سال قبل از شروع جنبش مشروطیت( و میرزا ملکم خان و فتحعلی خان 
آخوندزاده و سید جمال الدین اسدآبادی الی اآلن که جنبش روشنفکری جامعه 
ایران در سه مؤلفه مذهبی و غیرمذهبی و ملی آن تالش کرده اند تا توسط تزریق 
فکری و فرهنگی دستاوردهای انقالب کبیر فرانسه و انقالب اکتبر روسیه به صورت 
انطباقی و تزریق از باال، جامعه ایران را دچار تحول فرهنگی بکنند و برای جامعه 
بوده ایم، در  آنچنانکه شاهد  البته  بیاورند که  به همراه  ایران آزادی و دموکراسی 
این رابطه هم مانند دو رویکرد فوق، این گروه هم در 150 سال گذشته سورنا را از 

دهانش گشادش نواخته اند.
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درنتیجه تالش جنبش روشنفکری ایران هم هرگز و هرگز نتوانست برای جامعه 
پائین  از  را  ایران  و جامعه  بشود؛  تکوین عصر روشنگری  و  بسترساز ظهور  ایران 
این رویکردهای  به سوی دموکراسی و عدالت حرکت دهد؛ که سنتز همه  افقی  و 
عمودی در سال 57 و در جریان انقالب ضد استبدادی مردم ایران و بزرگ ترین 
و فراگیرترین و مردمی ترین انقالب قرن بیستم مادیت پیدا کرد، زیرا محصول و 
خروجی نهائی انقالب ضد استبدادی 57 مردم ایران جز جایگزین شدن والیت فقیه 
به جای والیت سلطانی از باال چیز دیگری نبوده است. همان جایگزینی که باعث 
ظهور هیوالی 40 ساله گذشته مخوف ترین سونامی استبداد و استثمار و استحمار 

نو و کهنه بر جامعه نگون بخت ایران شده است.

قدرت  جریان  از  بخشی  اآلن  الی   76 خرداد  دوم  از  که  هست  مسیری  همان  یا 
درون حاکمیت مطلقه فقاهتی، در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت 
شعار  لوای  تحت  باال  از  خود،  بین  اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی  مؤلفه ای  سه 
اصالح طلبی در رنگ های مختلف سفید و سبز و بنفش و غیره، تالش کرده اند تا از 
درون حکومت و به دست خود حکومت و توسط صندوق های رأی مهندسی شده 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در طول مدت دو دهه گذشته، از طریق باال و به صورت 
عمودی برای مردم ایران آزادی و دموکراسی و عدالت به ارمغان بیاورند که البته 
نه  برده اند  سراب  دنبال  به  را  ایران  مردم  شوربختانه  گذشته،  سال   20 طول  در 
آب که ماحصل آن شده است که در طول دو دهه گذشته این جنبش به اصطالح 
اصالح طلبانه، در رنگ های مختلف سفید و سبز و بنفش و غیره نتوانسته است )با 
تکیه بر طبقه متوسط و باال بردن قدرت چانه زنی خود در باال و شعار بازگشت به 
دوران طالئی و دهه مشعش خمینی( حداقل دستاوردی برای جامعه ایران به بار 

بیاورد.

جنبش  عمر  گذشته  سال   43 طول  )در  که  است  بوده  رابطه  این  در  بنابراین 
پیشگامان مستضعفین ایران در دو فاز »سازمانی« آرمان مستضعفین و »جنبشی« 
نشر مستضعفین( داوری نهائی ما در عرصه آسیب شناسی جنبش تحول خواهانه 
و دلیل اصلی  قرار داشته است که علت  امر  این  بر  ایران  150 سال گذشته مردم 
و  عمودی  حرکت  رویکرد  »همان  گذشته،  سال   150 در  جنبش  این  شکست 
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تزریق حرکت ذهنی – عینی از باال به جامعه ایران بوده است«؛ که این آفت هم در 
جنبش روشنفکری ایران و هم در جنبش چریکی و ارتش خلقی و هم در جنبش 
در  هم  و  مصدق  دموکراسی خواهانه  جنبش  در  هم  و  لنینیستی  تحزب گرایانه 
جنبش به اصطالح اصالح طلبانه درون حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی وجود داشته 

است.

سال   43 طول  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  دلیل  همین  به  باری، 
گذشته عمر خود پیوسته بر این باور بوده است که تنها جنبش های آزادی خواهانه 
و برابری طلبانه در چارچوب جنبش رهائی بخش از زندان ثالثه استبداد و استثمار 
و استحمار نو و کهنه می توانند آزادی و برابری را برای جامعه ایران به صورت امری 

پایدار به ارمغان بیاورند؛ و البته دالیل این امر همان است که:

و  »زر  یا  استحمار  و  استثمار  و  استبداد  ثالثه  زندان  از  رهائی بخش  جنبش  اواًل 
دینامیک  به صورت  پائین  از  یافته  تکوین  تنها در چارچوب جنبش  تزویر«  و  زور 
و خودجوش و خودسازمان ده و خودرهبر می تواند در جامعه سنت زده و فقه زده و 

تصوف زده و استبداد و استثمارزده ایران اعتال پیدا کند.

در  چه  و  آن  استعماری  ضد  مؤلفه  در  چه  رهائی بخش  جنبش های  در  ثانیًا 
مؤلفه های ضد استثماری و ضد امپریالیستی و ضد استبدادی و ضد استحماری و 
ضد استعبادی آن، از آنجائی که مبنای اولیه تکوین این جنبش های رهائی بخش، 
»جنبش های اجتماعی« می باشند، نه »جنبش های سیاسی«، لذا به همین دلیل 
»جنبش  جامعه  در  همه  از  قبل  باید  اجتماعی«  »جنبش های  به  دستیابی  برای 

فرهنگی« صورت بگیرد.

پایه »جنبش فرهنگی« حاصل  بر  پر پیداست که هر گونه »جنبش اجتماعی« که 
نشود، آن جنبش های اجتماعی، جنبش هایی سترون و نارس و عقیم می باشند. 
 15 جنبش  در  به خصوص  و  دوم  و  اول  مشروطیت  جنبش های  در  آنچنانکه 
آنجائی  از  بودیم،  شاهد   57 سال  استبدادی  ضد  جنبش  در  به ویژه  و   42 خرداد 
که این جنبش ها و یا به تعبیری درست تر این »خیزش های خودجوش اجتماعی« 
آبشخور جنبش مقدم فرهنگی در جامعه ایران نداشتند و فاقد عصر روشنگری )نه 
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روشنفکری( بودند، همین امر باعث گردید تا تمامی این جنبش ها )خیزش های 
اینکه  یا  باال بشوند و  از  ارتجاعی  یا اسیر رهبری سیاسی  اتمیزه خود به خودی( 
از  به سرعت  جنبش ها  این  بودیم،  شاهد  مشروطیت  دوم  جنبش  در  آنچنانکه 
»مرحله اجتماعی و فرهنگی« به صورت انحرافی و انحطاطی وارد »فرایند جنبش 
سیاسی«  قدرت  در  »مشارکت  یا  و  سیاسی«  قدرت  »کسب  راستای  در  سیاسی« 

بشوند؛ که حاصل نهائی همه این انحرافات، شکست این جنبش ها بوده است.

به صورت  اجتماعی«  »جنبش  تکوین  الزمه  که  است  دلیل  همین  به  بنابراین 
خودسازمان ده و خودرهبر و دینامیک و مستقل و تکوین یافته از پائین و افقی، 
تحقق جنبش فرهنگی در جامعه بزرگ )سنت زده و فقه زده و تعبدگرا و تقلیدگرا و 
تکلیف محور و استبدادزده و استثمارزده و استحمارزده و تصوف زده( ایران است؛ 
و البته الزمه تحقق »جنبش فرهنگی« در جامعه انحطاط زده تمدنی و فرهنگی و 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هم تحقق »عصر روشنگری« در آن جامعه هست.

تحقق  از  غیر  روشنگری«  »عصر  تحقق  از  ما  منظور  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر 
»عصر روشنفکری« است؛ به عبارت دیگر »روشنگری با روشنفکری تفاوت و تمایز 
جوهری دارد« چراکه منظور از »روشنگری« ریزش آگاهی های طبقاتی و سیاسی 
توده ها  وجدان  و  جامعه  وجدان  و  اعماق  به  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  و 
هست.  فرهنگی  و  سیاسی  و  طبقاتی  و  اجتماعی  خودآگاه ساز  پیشگامان  توسط 
آگاهی  حرکت  روشنگری(  حرکت  )برعکس  روشنفکری  حرکت  در  که  صورتی  در 
به صورت انطباقی )نه تطبیقی( محدود به خود نخبگان جامعه می شود. لذا در این 
راستا است که می توانیم داوری کنیم که تا زمانی که توسط »جنبش روشنگری« 
آگاهی های  همان  که  مجرد(  آگاهی  )نه  کنکرت  آگاهی  روشنفکری(  جنبش  )نه 
طبقاتی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی می باشند، به اعماق جامعه دست پیدا 
و  خودرهبر  و  خودجوش  و  خودبنیاد  هدف دار  اجتماعی  جنبش های  نکنند، 
جنبش های  اگر  آنچنانکه  نمی کنند.  پیدا  شکل  پائین  از  یافته  تکوین  دینامیک 
اجتماعی فاقد جنبش های روشنگری هم بتوانند به صورت خیزشی )مانند آنچه 
این  کنند،  پیدا  تکوین  بودیم(  شاهد  خودمان  کشور  در   96 دی ماه  خیزش  در 
در  اگر  شده(  اتمیزه  خیزش های  این  صحیح تر  عبارت  )به  اجتماعی  جنبش های 
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خدمت جریان های قدرت طلب و پوپولیستی حاکم درنیایند، به علت اتمیزه بودند 
آن ها و به علت عدم پیوند با جنبش های اعتصابی و طبقاتی و اعتراضی »مطالبه 

محور« به سرعت سرکوب می شوند.

ایران در طول  بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین  این رابطه  باری، در 
ده  و  مستضعفین  آرمان  »سازمانی«  ساله   33 فرایند  دو  )در  گذشته  سال   43
پیکان  نوک  در  پیوسته  خود،  سیاسی  حیات  مستضعفین(  نشر  »جنبشی«  ساله 
جامعه  در  فرهنگی  جنبش  و  روشنگری  جنبش  به  »دستیابی  خود،  استراتژی 
سنت زده و استبدادزده و استثمارزده و فقه زده تعبدگرا و تکلیف محور و تقلیدگرا 
روشنگری  جنبش  تقدم  به  اعتقاد  همین  راستای  در  و  است«؛  داده  قرار  ایران 
جنبش  که  است  بوده  سیاسی  جنبش  و  اجتماعی  جنبش  بر  فرهنگی  جنبش  و 
پیشگامان مستضعفین ایران )در طول 43 سال گذشته( انجام این استراتژی در 
جامعه بزرگ و رنگین کمان مذهبی و قومی و فرهنگی و زبانی ایران، در گرو تحقق 
رویکرد  چارچوب  در  بازسازی شده  و  تطبیقی  به صورت  دینی«  اصالح  »جنبش 
معلمان کبیرمان حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری و شریعتی تعریف کرده 

است؛ و پیوسته در 43 سال گذشته پروسس حرکت مان بر این باور بوده ایم که:

اواًل در تحلیل نهائی جامعه ایران یک »جامعه دینی« است نه یک جامعه سکوالر.

تکوین  بدون جنبش فرهنگی، جنبش خودبنیاد و خودسازمانده دینامیک  ثانیًا 
و  و استثمار  از زندان ثالثه استبداد  پائین که الزمه جنبش رهائی بخش  از  یافته 

استحمار هست، غیرممکن است.

ثالثًا در جامعه دینی، جنبش فرهنگی از کانال جنبش اصالح دینی عبور می کند 
فرهنگی در جامعه دینی  بدون جنبش اصالح دینی، جنبش  یعنی  بالعکس؛  نه 

غیرممکن هست.

رابعًا در جامعه دینی پرهزینه ترین و طوالنی ترین جنبش، جنبش اصالح دینی 
هست.

خامسا دین در جامعه دینی اگر مورد تحول تطبیقی قرار بگیرد، می تواند به عنوان 
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سرپل آهنین جهت انتقال آگاهی های طبقاتی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به 
اعماق جامعه و وجدان عمومی جامعه مطرح بشود.

قرار  بازسازی همه جانبه  و  اگر مورد تحول تطبیقی  سادسًا دین در جامعه دینی 
به ایمان و  بگیرد، می تواند آگاهی های کنکرت را در وجدان عمومی جامعه بدل 

حرکت بکند.

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

این کتابی نیست چیزی دیگر است فاش گویم آنچه در دل مضمر است

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود چون بجان در رفت جان دیگر شود

کلیات اقبال الهوری – فصل جاوید نامه – ص 317 – سطر اول به بعد

زنده و پاینده و گویاست این مثل حق پنهان و هم پیداست این

سرعت اندیشه پیدا کن چو برق اندرو تقدیرهای غرب و شرق

هر چه از حاجت فزون داری بده با مسلمان گفت جان بر کف بنه

اندکی با نور قرآنش نگر آفریدی شرع و آئینی دگر

هم زتقدیر حیات آگه شوی از مب و زیر حیات آگه شوی

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

زخمه ما بی اثر افتد اگر آسمان دارد هزاران زخمه ور

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

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

پیش قومی دیگری بگذاردش حق اگر از پیش ما بر داردش

هر زمان جامن بلرزد در بدن از مسلمان دیده ام تقلید و ظن

ترسم از روزی که محرومش کنند آتش خود بر دل دیگر زنند

 کلیات اقبال الهوری – فصل می باقی – ص 248- سطر 7 به بعد
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با من میا که مسلک شبیرم آرزوست تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست

باز این نگر که شعلٔه درگیرم آرزوست از بهر آشیانه خس اندوزیم نگر

گفتم که خیر، نعرٔه تکبیرم آرزوست گفتند لب به بند و زاسرار ما مگو

گفتم که بی حجابی تقدیرم آرزوست گفتند هر چه در دلت آید زما بخواه

خوامب زیاد رفته و تعبیرم آرزوست از روزگار خویش ندامن جز این قدر

عمرت دراز باد همین تیرم آرزوست کو آن نگاه ناز که اول دلم ربود

کلیات اقبال الهوری – پیام مشرق

و  آزادی خواهانه  جنبش  موفقیت  ایران  بزرگ  جامعه  در  اینکه  ماحصل  باری، 
برابری طلبانه در گرو تحقق جنبش رهائی بخش تکوین یافته از پائین توسط جنبش 
فرهنگی و جنبش روشنگری و جنبش اصالح دینی تطبیقی هست؛ به عبارت دیگر 
سال   150 در  ایران  بزرگ  جامعه  تحول خواهانه  جنبش  آسیب شناسی  عرصه  در 
گذشته چه در فرایند آزادی و دموکراسی خواهانه آن و چه در فرایند برابری طلبانه 
جنبش  خالء  گذشته  سال   150 در  جنبش ها  این  شکست  و  ناکامی  علت  آن، 
فرهنگی و جنبش روشنگری و جنبش اصالح دینی تطبیقی در جامعه ایران بوده 
شدن  نهادینه  امکان  فرهنگی  جنبش  و  روشنگری  جنبش  بدون  چراکه  است، 
آزادی و عدالت در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و آموزشی 
و جنسیتی و طبقاتی و غیره وجود ندارد؛ و لذا به همین دلیل بوده است که هم 
در جنبش دوم مشروطیت تحت رهبری ستارخان و باقرخان و هم در جنبش های 
منطقه ای کوچک خان و خیابانی و کلنل پسیان و هم در جنبش ضد استعماری و 
آزادی خواهانه دکتر محمد مصدق و هم در جنبش چریکی دهه 40 و 50 که الی 
اآلن ادامه دارد و هم در جنبش ضد استبدادی سال 57 مردم ایران به علت خالء 
جنبش فرهنگی و جنبش روشنگری تمامی این جنبش ها در ورطه هولناک تقدم 
جنبش سیاسی بر جنبش فرهنگی و استراتژی کسب قدرت سیاسی یا مشارکت 
در قدرت سیاسی گرفتار شدند؛ و کسب قدرت سیاسی را به عنوان استراتژی در 
دستور کار خود قرار دادند؛ و به عبارت دیگر تمامی این جنبش ها از طریق جنبش 
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سیاسی و استراتژی کسب قدرت سیاسی تالش می کردند تا به آزادی و دموکراسی 
دست پیدا کنند که البته همین انحراف در رویکرد باعث شکست همه آن ها شد.

حرکت  عمر  گذشته  سال   150 طول  در  عرصه  این  در  که  باشیم  داشته  عنایت 
تحول خواهانه جامعه بزرگ ایران تنها یک استثناء وجود داشته است و آن »جنبش 
روشنگری شریعتی« در طول 5 سال )47 -51( جنبش ارشاد او بوده است، چراکه 
رویکرد  برعکس  خود،  روشنگری  جنبش  تطبیقی  استراتژی  عرصه  در  شریعتی 
انطباقی جنبش روشنفکری گذشته جامعه ایران، »معتقد به تقدم جنبش اصالح 
تقدم  اجتماعی،  جنبش  بر  فرهنگی  جنبش  تقدم  فرهنگی،  جنبش  بر  دینی 
جنبش اجتماعی بر جنبش سیاسی بود« و در رویکرد تطبیقی او جنبش اجتماعی 
ظهور  بسترساز  که  پائین  از  یافته  تکوین  دینامیک  و  خودسازمان ده  و  خودبنیاد 
جامعه مدنی جنبشی دینامیک هست، تنها سنتز و مولود »اجتماعی کردن جنبش 
فرهنگی از پائین هست« که البته جنبش ضد استبدادی 57 یا به عبارت صحیح تر 
خیزش اجتماعی اتمیزه و بدون سازماندهی و بدون سر ضد استبدادی سال های 
پیشگامان  جنبش  و  شریعتی  غیبت  و  خالء  در  که  ایران  بزرگ  جامعه   57 و   56
روشنگری او اعتال پیدا کرد، با همه انحرافات و آفت ها و آسیب هایش، نشان داد 
که راه شریعتی در طول 150 سال گذشته حرکت تحول خواهانه جامعه ایران عالوه 
بر اینکه یک استثناء بوده است، تنها مسیر تحول آفرین جنبش فرهنگی و جنبش 

اجتماعی و جنبش سیاسی تکوین یافته از پائین در جامعه ایران هست.

که  بود  آنجا  در  رابطه  این  در  شریعتی  استراتژی  عمده  اشکال  که  است  پرواضح 
شریعتی توسط پروژه اصالح دینی و بازسازی تطبیقی اسالم، هرچند که توانست 
چارچوب  در  طبقاتی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  مختلف  شاخه های  در  را  »عدالت« 
جامعه  در  پائین  از  و  فرهنگی  به صورت  خود  سوسیالیستی«  »دموکراسی  شعار 
ایران نهادینه بکند، ولی او در این رابطه نتوانست »آزادی و دموکراسی« را مانند 
در  را  خود  اعتقاد  مورد  اجتماعی  سوسیالیسم  و  طبقاتی  و  اقتصادی  »عدالت 
این  به معنای  این موضوع  البته طرح  نهادینه کند«.  پائین  از  ایران  بزرگ  جامعه 
نیست که شریعتی نسبت به آزادی و دموکراسی بی تفاوت بوده است و یا به معنای 
)آنچنانکه در  که در رویکرد شریعتی دموکراسی در پای سوسیالیسم  نیست  این 
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رویکرد کارل مارکس شاهد بودیم( ذبح می شود، بلکه داوری ما در اینجا در عرصه 
آسیب شناسی استراتژی جنبش روشنگری شریعتی در این رابطه است که هرچند 
شریعتی در عرصه جنبش فرهنگی و جنبش روشنگری تطبیقی خود توسط پروژه 
اصالح دینی و بازسازی تطبیقی اسالم، به خوبی و به درستی توانست عدالت در 
مؤلفه های مختلف آن در چارچوب سوسیالیسم مورد اعتقاد خود در جامعه ایران، 
از پائین نهادینه فرهنگی و مذهبی بکند، اما او نتوانست آزادی و دموکراسی مانند 
ایران  جامعه  در  را  خود  اعتقاد  مورد  سوسیالیسم  و  اقتصادی  و  طبقاتی  عدالت 
از پائین نهادینه فرهنگی و مذهبی بکند؛ و لذا به همین دلیل است که برعکس 
شد،  فرهنگی  نهادینه  ایران  جامعه  در  که  عدالت  به  شریعتی  تطبیقی  رویکرد 
رویکرد تطبیقی شریعتی به آزادی و دموکراسی نتوانست در جامعه ایران از پائین 
که  شد  آن  پروسه  این  نهائی  خروجی  البته  که  بشود  مذهبی  و  فرهنگی  نهادینه 
رویکرد شریعتی به آزادی و دموکراسی در حد شعار و نظریات مجرد روشنفکری 
شدن  نهادینه  بین  خالء  همین  البته  و  بماند؛  باقی  او  کتاب های  درون  انطباقی 
فرهنگی رویکرد تطبیقی شریعتی به عدالت طبقاتی و اقتصادی و نهادینه نشدن 
به  و 57  که در سال های 56  گردید  باعث  او  و دموکراسی  آزادی  تطبیقی  رویکرد 
موازات اعتالی خیزش های سلبی )نه ایجابی( فقرستیزانه و استبدادستیزانه این 
مانند جنبش  فرهنگی،  با جنبش  پیوستگی  به علت عدم  اجتماعی  خیزش های 
راه  از  موج سواران  از  دنباله روی  و  سیاسی  جنبش  ورطه  گرفتار  مشروطیت  دوم 
رسیده طرفدار کسب قدرت سیاسی و طرفدار جایگزین کردن والیت فقیه به جای 

والیت سلطانی گذشته بشوند.

به عنوان   88 خرداد  از  مستضعفین  نشر  که  بود  پروسس  این  عرصه  در  بنابراین 
ارگان عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، در ادامه پروسه 33 
ساله آرمان مستضعفین، فوری ترین وظیفه خود را پر کردن همین خالء بین دو 
مؤلفه عدالت و آزادی در رویکرد تطبیقی شریعتی، در چارچوب مدل »دموکراسی 
سوسیالیستی« )نه سوسیال دموکراسی بین الملل دوم برنشتاینی( توسط نهادینه 
کردن فرهنگی این دو مؤلفه از پائین در کادر استراتژی تقدم جنبش اصالح دینی 

و جنبش فرهنگی بر جنبش اجتماعی و جنبش سیاسی تعریف کرد.
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سال   10 طول  در  که  است  بوده  ترتیب  بدین  لذا 
استراتژی  تدوین  راستای  در  مستضعفین  نشر   گذشته، 
روشنگرانه و جنبش فرهنگی و بسترسازی جنبش اجتماعی تکوین یافته از پائین 
مدل  بر  پیوسته  خودرهبر،  و  دینامیک  و  خودسازمان ده  و  خودجوش  به صورت 
)در  اسالم  تطبیقی  بازسازی  و  دینی  اصالح  پروژه  و  سوسیالیستی«  »دموکراسی 
اقبال و شریعتی( حرکت کرده است  ادامه جنبش دو مؤلفه ای روشنگری محمد 
تا برعکس شریعتی که به صورت تک مؤلفه ای بر عدالت طبقاتی و اقتصادی تکیه 
نهادینه کردن فرهنگی همگام دو مؤلفه سوسیالیسم  راستای  بتواند در  می کرد، 
و دموکراسی، از پائین در جامعه ایران گام بردارد؛ به عبارت دیگر استراتژی نشر 
دموکراسی  مدل  چارچوب  در  خود  حرکت  عمر  گذشته  سال  ده  در  مستضعفین 
سوسیالیستی در راستای نهادینه کردن فرهنگی و از پائین دو مؤلفه دموکراسی و 
سوسیالیسم یا عدالت و آزادی بوده است؛ و البته رویکرد نشر مستضعفین جهت 
و عدالت در چارچوب همان رویکرد معلمان  نهادینه کردن دو مؤلفه دموکراسی 
بازسازی تطبیقی اسالم  اقبال و شریعتی هست که توسط  کبیرمان یعنی محمد 
فرهنگی  کردن  نهادینه  دنبال  به  ده سال گذشته،  در طول  دینی  پروژه اصالح  و 
دموکراسی سه مؤلفه ای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی یا اجتماعی کردن اقتصاد و 

سیاست و فرهنگ از پائین بوده است.

باری، بدین ترتیب است که برای داوری و آسیب شناسی حرکت نشر مستضعفین 
به عنوان ارگان عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول ده 
سال گذشته باید به عنوان شاخص این حرکت به ارزیابی این حقیقت بپردازیم که تا 
چه اندازه نشر مستضعفین و جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول ده سال 
گذشته توانسته است در راستای نهادینه کردن فرهنگی دموکراسی سه مؤلفه ای 
یا دو مؤلفه دموکراسی و سوسیالیسم، از پائین به صورت همگام در جامعه بزرگ 

ایران گام بردارد.

بنابراین در یک کالم رویکرد نشر مستضعفین در طول ده سال گذشته بر این امر 
جنبش  حرکت  سال   5 طول  در  توانست  شریعتی  آنچنانکه  که  است  داشته  قرار 
سوسیالیسم  چارچوب  در  اقتصادی  و  طبقاتی  عدالت  خود  ارشاد  روشنگری 
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نهادینه  دینی  اصالح  پروژه  و  فرهنگی  جنبش  توسط  پائین  از  خود  اجتماعی 
بکند، نشر مستضعفین می خواهد در چارچوب مدل دموکراسی سوسیالیستی سه 
مؤلفه ای اقتصادی مورد اعتقاد خود، دموکراسی و سوسیالیسم یا آزادی و عدالت 
ایران نهادینه  را توسط جنبش فرهنگی و پروژه اصالح دینی از پائین در جامعه 

نماید.

یادمان باشد که از زمان نشر کتاب »یک کلمه« یوسف خان مستشارالدوله یعنی 13 
بهرنگی و شریعتی جنبش  تا زمان صمد  از تکوین جنبش مشروطیت  سال قبل 
به صورت  و عدالت  آزادی  مؤلفه  دو  کردن  فرهنگی  راستای  در  ایران  روشنفکری 
جدای از هم گام برداشته اند و به همین دلیل آنچنانکه یوسف خان مستشارالدوله 
در راستای فرهنگی کردن آزادی جدای از عدالت گام برمی داشت، صمد بهرنگی بر 
فرهنگی کردن عدالت طبقاتی و اقتصادی جدای از آزادی پای می فشرد. طبیعی 
است که تکیه دو مؤلفه ای نشر مستضعفین بر فرهنگی کردن آزادی و عدالت در 
خالء  این  می تواند  خود،  اعتقاد  مورد  سوسیالیستی  دموکراسی  مدل  چارچوب 

150 ساله را پر کند.

فرهنگی  کردن  نهادینه  ایران  بزرگ  جامعه  در  اروپا  برعکس  که  نکنیم  فراموش 
اقتصادی هست  و  نهادینه کردن عدالت طبقاتی  از  آزادی سخت تر  و  دموکراسی 
و دلیل این امر همان است که پنج فاکتور استبدادزدگی و فقه زدگی و سنت زدگی 
و رویکرد صوفیانه و عقب ماندگی اقتصادی در جامعه ایران باعث گردیده است تا 
به  و  باشد؛  کردن عدالت  فرهنگی  از مسیر  آزادی سخت تر  کردن  فرهنگی  مسیر 
همین دلیل راه نشر مستضعفین در طول 10 سال گذشته عمر حرکت خود بسیار 
سخت تر از مسیر 5 ساله جنبش روشنگری ارشاد شریعتی بوده است. بر این مطلب 
بیافزائیم که نشر مستضعفین در طول ده سال گذشته عمر خود در برابر هیوالی 
و  رژیم مطلقه فقاهتی حاکم قرار داشته است که در زیر چتر دین و فقه و سنت 
خرافات در طول عمر 40 ساله خود تالش کرده است تا نه تنها آزادی های سیاسی 
و اجتماعی مردم ایران را به چالش بکشد، حتی به حداقل های آزادی های مدنی، 
مثل انتخاب لباس و حجاب و غیره مردم ایران هم رحم نکرده است. طبیعی است 
که برعکس دوران شریعتی مبارزه با چنین رژیمی بسیار مشکل تر است از مبارزه 
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با رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی هست.

لذا بدین ترتیب است که می توانیم نتیجه گیری کنیم که مبارزه فرهنگی در عرصه 
جنبش روشنگری در جامعه ایران بسیار سخت تر از مبارزه نظامی و مبارزه سیاسی 
هست. بدین خاطر در چارچوب این استراتژی نشر مستضعفین در ده سال گذشته 
است که ما می توانیم به صورت محوری رویکردهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 

و فرهنگی نشر مستضعفین اینچنین فرموله نمائیم:

به عنوان  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  رویکرد  در  »مستضعفین«   -  1
»نیروی محرکه« اجتماعی و تاریخی می باشند، نه یک گروه اجتماعی قابل ترحم و 

قابل پرداخت صدقه به آن ها.

جنبش های  توسط  نتوانند  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  که  زمانی  تا   -  2
خودجوش و خودسازمان ده و دینامیک مطالباتی، از انجام خیزش های اعتراضی 
و اتمیزه و فقرستیزانه که بسترساز ظهور هیوالی پوپولیسم در جامعه ایران هست، 
خودداری کنند، هرگز نخواهند توانست از آنچنان پتانسیلی برخوردار شوند که در 

عرصه میدانی توازن قوا به سود خود تغییر بدهند.

در  پیوسته  باید  شرایط  این  در  ایران  بزرگ  جامعه  در  »گفتمان سازی«   –  3
چارچوب پیوند دو »گفتمان آزادی« و »گفتمان عدالت« در کادر مدل »دموکراسی 

سوسیالیستی« صورت بگیرد.

و  داخلی  اپوزیسیون  عرصه  در  باید  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش   -  4
خارجی هویت مستقل مد نی داشته باشد که این هویت مستقل مدنی در چارچوب 
بر جنبش فرهنگی، تقدم جنبش فرهنگی  استراتژی تقدم جنبش اصالح دینی 
بر جنبش اجتماعی، تقدم جنبش اجتماعی بر جنبش سیاسی در جامعه دینی 

ایران قابل تعریف هست.

5 - در جامعه امروز ایران هم جنبش های مطالباتی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
در حال تدافع می باشند و هم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نسبت به این جنبش های 
مطالباتی در حال تدافعی است. در نتیجه همین تعادل تدافعی در عرصه میدانی 
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بزرگ  اردوگاه  مطالباتی  جنبش های  اعتالی  به  رو  روند  که  است  گردیده  باعث 
مستضعفین ایران صورتی فرسایشی پیدا کند. پرواضح است که جنبش پیشگامان 
مستضعفین ایران جهت بسترسازی اعتالی جنبش های مطالباتی خودسازمان ده 
و خودجوش و دینامیک باید توسط تعمیق جنبش فرهنگی و سیاسی و مطالباتی 
این تعادل تدافعی را در عرصه میدانی توسط خود جنبش های مطالباتی از جنبش 
کارگران گرفته تا جنبش معلمان و جنبش زنان و جنبش بازنشستگان و غیره به 

هم بزنند.

6 - اکنون که دیگر فرضیات گذشته »به حرکت درآوردن موتور بزرگ توسط موتور 
اگر جنبش پیشگامان  افسانه بدل شده است،  به  ایران  بزرگ  کوچک« در جامعه 
مستضعفین ایران بر این باور باشند که: »موتور بزرگ خود باید به صورت دینامیک 
به حرکت درآید و هرگونه حرکت مکانیکی از داخل و خارج از کشور جهت به حرکت 
جنبش  برابر  در  که  بزرگی  سؤال  هست«  انحطاطی  امری  بزرگ  موتور  درآوردن 

پیشگامان مستضعفین ایران قرار دارد، عبارت است از اینکه:

فرهنگی  و  اجتماعی  و  قومی  و  فرهنگی  رنگین کمان  و  بزرگ  جامعه  در  »چگونه 
ایران موتور بزرگ می تواند به صورت دینامیک به حرکت درآید؟«

و  فقه زده  جامعه  در  فرهنگی  جنبش  بدون  و  دینی  اصالح  جنبش  بدون  »آیا 
استبداد و استثمارزده و استحمارزده و تصوف زده و تکلیف مدار و تقلیدگرای ایران 

می توان موتور بزرگ را به صورت دینامیک به حرکت درآورد؟«

7 - آیا بدون مدل »دموکراسی سوسیالیستی« در این شرایط می توانیم شکاف و 
تا  آیا  بکنیم؟  پر  ایران  بزرگ  بین دو گفتمان »آزادی و عدالت« در جامعه  خندق 
را در چارچوب  نتوانیم دو گفتمان »آزادی و عدالت«  ما  ایده  زمانی که در عرصه 
بین  پیوند بدهیم، می توانیم همبستگی  به هم  مدل »دموکراسی سوسیالیستی« 
طبقه متوسط شهری با پائینی ها و زحمتکشان شهر و روستا و یا همبستگی بین 
جنبش سبز سال 88 طبقه متوسط شهری با خیزش دی ماه 96 پائینی های جامعه 
ایران ایجاد نمائیم؟ فراموش نکنیم که در سال 88 طبقه متوسط شهری به صحنه 
و در دی ماه  نکردند و شکست خوردند  ایران حمایت  پائینی های جامعه  اما  آمد 
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اما طبقه متوسط شهری  آمدند  به صحنه  تولید  و حاشیه  پائینی های جامعه   96
حمایت نکردند و شکست خوردند.

8 - جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در این شرایط در راستای انجام رسالت 
برخوردهای  کردن  جایگزین  توسط  نباید  ایران  بزرگ  جامعه  در  خود  تاریخی 
»افشاگرانه« به جای برخوردهای »مطالباتی« جنبش های خودجوش و دینامیک 
و خودسازمان ده مطالباتی ایران را دچار سرگردانی نماید و آن ها را گرفتار آدرس 
غلط نمایند. یادمان باشد که در این شرایط فشار حداکثری امپریالیسم آمریکا در 
عرصه تحریم های اقتصادی از آنجائی که باعث فقیرتر شدن جامعه ایران می گردد 
جنبش های  سازد،  وادار  تدافعی  حالت  به  را  فقاهتی  مطلقه  رژیم  آنکه  از  پیش 
خیزش های  برای  شرایط  و  می نماید  تضعیف  را  جامعه  مطالباتی  خودبنیاد 
جنبش های  جنبش،  این  اعتالی  جای  به   96 دی ماه  مانند  فقرستیزانه  اتمیزه 
تحریم های  نهائی  فونکسیون  بنابراین  فراهم می سازد؛  دینامیک  خودسازمان ده 
اقتصادی امپریالیست آمریکا تضعیف جنبش های خودبنیاد مطالباتی و انحراف 

آن ها به سمت خیزش های فقرستیز هست.

9 - تغییر توازن قوا در عرصه میدانی تنها توسط اتحاد و سازماندهی جنبش های 
و  امپریالیستی  دخالت های  نه  هست،  ممکن  دینامیک  و  خودجوش  مطالباتی 

ارتجاع منطقه و مثلث شوم ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان.

آزادی سیاسی  و  اجتماعی  آزادی  و  آزادی مدنی  به  ایرانی  که زن  زمانی  تا   -  10
ایران  جامعه  در  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  به  دستیابی  امکان  نکند،  پیدا  دست 
وجود ندارد؛ بنابراین امکان ندارد هیچ جامعه ای تا زمانی که زن در آن آزاد نشود، 

بتوانند به دموکراسی دست پیدا کنند.

11 - تا زمانی که در یک جامعه »انسان اجتماعی« تکوین پیدا نکند امکان ایجاد 
جنبش خودبنیاد دینامیک اجتماعی تکوین یافته از پائین وجود ندارد، بنابراین 
در راستای دستیابی به انسان اجتماعی است که ضرورت تقدم جنبش فرهنگی 
جامعه  در  فرهنگی  جنبش  بدون  چراکه  می شود،  مطرح  اجتماعی  جنبش  بر 
سنت زده و فقه زده و تصوف زده و استثمارزده و استحمارزده و استبدادزده ایران، 
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نمی توانیم به انسان اجتماعی دست پیدا کنیم.

12 - دلیل شکست فتحعلی خان آخوندزاده و احمد کسروی و دشتی در نقد اسالم 
فقه زده سنتی جامعه ایران این بود که آن ها بدون جنبش اصالح دینی می خواستند 
توسط »نقد انطباقی دین اسالم موجود«، جامعه ایران را به چالش بکشند که البته 
اسالم  نقد  در  شریعتی  و  اقبال  محمد  موفقیت  دلیل  برعکس  خوردند،  شکست 
فقه زده و فلسفه زده یونانی و تصوف زده خانقاهی و غیره این بود که آن ها با رویکرد 
»تطبیقی توسط جنبش اصالح دینی«، اسالم فقاهتی و اسالم یونانی زده فلسفی 
و اسالم کالمی اشعری گری و اسالم صوفیانه دنیاگریز و جامعه ستیز را به چالش 

کشیدند.

جامعه  »رهایی«  دنبال  به  چیز  هر  از  پیش  شریعتی  هم  و  اقبال  محمد  هم   -  13
رویکرد  این  چارچوب  در  و  بودند  انحطاط  و  استحمار  و  استثمار  و  استبداد  از 
را مطرح می کردند،  و عدالت«  »آزادی  آن ها موضوع  که  بود  آن ها  »رهائی بخش« 
بنابراین در رویکرد اقبال و شریعتی آزادی و عدالت تنها در عرصه مؤلفه »ایجابی 
رابطه است که در رویکرد  این  بالعکس. بدین خاطر در  نه  رهایی« ممکن هست 
اقبال و شریعتی »مضمون« تحول اجتماعی و سیاسی در هر جامعه »رهایی سلبی 
و ایجابی آن جامعه از شر سه زندان استبداد و استثمار و استحمار هست« و در این 
رابطه است که در رویکرد اقبال و شریعتی تحول اجتماعی با نوع جنبش رهایی 
آن جامعه تعریف می گردد نه بالعکس. در نتیجه به این دلیل است که از نظر اقبال 
و شریعتی رهایی با آزادی و عدالت فرق می کند گرچه آزادی و عدالت در رویکرد 
که در  اینجا است  از  و  و سلبی می شود؛  ایجابی  بسترساز رهایی در عرصه  آن ها 
رویکرد آن ها تنها متالشی شدن کهنه ها هدف نیست بلکه مهمتر از آن جایگزین 

شده نوهاست.

14 - در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران دموکراسی سه مؤلفه ای یک 
بدین  بشود.  نهادینه  و  تجربه  و  تکرار  درازمدت  به صورت  باید  که  است  »پروسه« 
خاطر اگر دموکراسی را یک پروسه بدانیم مجبوریم که آن را تمرین کنیم و برای 
و کسب قدرت  از سیاست  نه  کنیم  از فرهنگ شروع  نهادینه کردن آن در جامعه 
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سیاسی و تا فرهنگ دموکراسی در یک جامعه نهادینه نشود دستیابی به دموکراسی 
پایدار در آن جامعه غیرممکن هست. از اینجا است که می توانیم نتیجه بگیریم که 
»دموکراسی یک پروسه است که جامعه می تواند با تحول اجتماعی و فرهنگی خود 

آن را تکمیل نماید.«

15 - از نظر نشر مستضعفین جنبش به اصطالح »اصالح طلبی در رنگ های مختلف 
سفید و سبز و بنفش و غیره« که از خرداد 76 از طرف بخشی از جناح درونی قدرت 
علم شده است، موازنه نرم قدرت بین جناح های درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی 

هست.

جنبش  سوسیالیستی  دموکراسی  مدل  در  رهایی  و  آزادی  و  عدالت  راه   -  16
درازمدت  راهی  برعکس  بلکه  نیست،  کوتاه  راهی  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
هست. لذا آنانیکه می خواهند این راه را کوتاه کنند شکست می خورند و آنچنانکه 
آن ها  بوده ایم،  شاهد  ایران  جامعه  تحول خواهانه  حرکت  گذشته  سال   150 در 

مجبور می شوند تا هزینه بیشتری بپردازند.

از  روحانی  تفسیر  یک  داشتن  دین،  »جوهر  مستضعفین  نشر  رویکرد  در   -  17
جهان است«. لذا به همین دلیل نشر مستضعفین در ده سال گذشته جهت تفسیر 
روحانی از جهان، »قرآن و تجربه نبوی پیامبر اسالم و رویکرد محمد اقبال به قرآن 
بهترین منبع برای انجام این مقصود دانسته است«. حاصل آن که نشر مستضعفین 
است  رابطه  این  در  باز  و  است؛  داشته  وافر  تکیه  قرآن  معنوی  تفسیر  بر  پیوسته 
که نشر مستضعفین الزمه دستیابی به »انسان معنوی« در این عصر دستیابی به 

»تفسیر روحانی« از جهان می داند نه بالعکس.

18 - تا زمانی که جوهر فرهنگ در جامعه ایران توسط پیشگام فهم نشود امکان 
تحول فرهنگی در جامعه ایران وجود ندارد، مشخصه فرهنگی امروز جامعه ایران 
سنت زدگی و فقه زدگی و استبدادزدگی و تصوف زدگی هست. در این رابطه اقبال و 
شریعتی به ما یاد دادند که با تحول صرف سیاسی و اجتماعی نمی توانیم به تحول 
فرهنگی دست پیدا کنیم. همچنین اقبال و شریعتی به ما یاد دادند که برای تحول 
فرهنگی باید از خود »فرهنگ« شروع بکنیم؛ و باز اقبال و شریعتی به ما یاد دادند 
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که ما برای تحول فرهنگی در جامعه خودمان باید به صورت تطبیقی برخورد بکنیم 
و اول باید فرهنگ جامعه خودمان را بشناسیم؛ و باید فهم کنیم که فرهنگ جامعه 

ایران در هزار سال گذشته مذهبی بوده است.

اقبال و شریعتی به ما یاد دادند که بدون اصالح دینی در جامعه ایران نمی توان 
که توسط فرهنگ های  یاد دادند  ما  به  و آن ها  کرد  پیدا  به تحول فرهنگی دست 
وارداتی با رویکرد انطباقی مانند یوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان و 

صادق هدایت نمی توانیم در جامعه ایران به تحول فرهنگی دست پیدا کنیم.

کسروی  احمد  مانند  صرف  نفی  رویکرد  با  که  دادند  یاد  ما  به  شریعتی  و  اقبال 
حرکت  توسط  و  کنیم  پیدا  دست  فرهنگی  تحول  به  ایران  جامعه  در  نمی توانیم 
سیاسی صرف مانند جنبش چریکی دهه 40 و 50 نمی توانیم در جامعه ایران به 
تحول فرهنگی دست پیدا بکنیم. »شعار پیشگام در این رابطه تقدم تحول فرهنگی 
ایران  امروز  و تحول سیاسی است«. شعار پیشگام در جامعه  بر تحول اجتماعی 
ایران  در جامعه  فرهنگی  تحول  به  نمی توانیم  دین  تطبیقی  »بدون اصالح  اینکه 
دست پیدا کنیم«. شعار پیشگام برای تحول فرهنگی در جامعه امروز ایران این 

است که »برای تحول فرهنگی نباید اعتقادات غیر خرافی توده ها را برآشوبانیم.«

جامعه  در  نمی توانیم  ما  که  است  معتقد  پیشگام  که  است  رابطه  این  در  باری، 
تنها  ما  است.  جامعه  خود  کار  فرهنگ سازی  چراکه  بکنیم،  »فرهنگ سازی« 
در  هدایت  صادق  اشکال  بپردازیم.  جامعه  در  فرهنگی«  »اصالح  به  می توانیم 
این بود که با روش نژادپرستانه و ضد عربی و ضد مذهبی می خواست در جامعه 
از طریق  که  فکر می کرد  او  که  بود  رابطه  این  در  لذا  و  بکند؛  فرهنگ سازی  ایران 
انتقال فرهنگ اروپائی به جامعه ایران و بازگشت به ایران قبل از اسالم می توان 
به تحول فرهنگی در جامعه ایران دست پیدا کرد و بدین ترتیب بود که در »بوف 
کور« صادق هدایت راه مقابله با انحطاط مردم ایران را بازگشت به دوران ما قبل 
اسالم می داند. اشکال گروه 53 نفری ارانی در این بود که فکر می کردند با رویکرد 
ایران می توانند در جامعه  به جامعه  اکتبر  انقالب  انتقال فرهنگ  انطباقی توسط 
بکنند،  فرهنگی  تحول  پروسه  وارد  را  ایران  جامعه  و  کنند  فرهنگ سازی  ایران 
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هر  در  فرهنگی  »تحول  که  است  این  رابطه  این  در  پیشگام  اصلی  شعار  بنابراین 
جامعه ای ممکن است اما فرهنگ سازی ممکن نیست و بدون فهم جایگاه دین در 

فرهنگ جامعه ایران هرگز امکان تحول فرهنگی وجود ندارد.«

19 - رسالت نظری پیشگام در جامعه امروز ایران آن است که توسط پرسش های 
جدید، پاسخ های گذشته در عرصه مختلف کالمی و فلسفی و اجتماعی و سیاسی 
را به چالش بکشد. پیشگام باید خودش مولد فکر جدید در جامعه باشد، چراکه 
تحول  به  تطبیقی  به صورت  نمی توان  غربی  اندیشه های  از  فکر  تقلید  با  هرگز 
فرهنگی دست پیدا کرد. کار بزرگی که محمد اقبال و شریعتی کردند این بود که 
توانستند با طرح سوال های جدید تمامی پاسخ های گذشته را در عرصه کالمی و 
فلسفی و فقهی و سیاسی و اجتماعی را به چالش بکشند؛ بنابراین »پیشگام کسی 
به  ایران  پیشگام توسط پرسش های جدید در جامعه  برانگیزد«  که پرسش  است 
تحول فرهنگی می پردازد. فراموش نکنیم که نقد دین در رویکرد نشر مستضعفین 

در جامعه دینی مثل ایران به چهار مؤلفه تقسیم می شوند که عبارتند از:

الف – نقد اجتماعی دین.

ب – نقد سیاسی دین.

ج – نقد کالمی دین.

د - نقد اخالقی دین.

20 - مهم ترین تمایز دو فرایند »سازمانی« آرمان مستضعفین و فرایند »جنبشی« 
بر  فرایند سازمانی خود  در  آرمان مستضعفین  که  است  این  در  نشر مستضعفین 
حیات  گذشته  سال  ده  در  مستضعفین  نشر  اما  داشت،  تکیه  عمودی«  »حرکت 

سیاسی خود بر »حرکت افقی« تکیه داشته است.

خودش  استراتژی  پیش،  ده سال  از  مستضعفین  »نشر  کوتاه  جمله  یک  در   –  21
مؤلفه ای  سه  دموکراسی  یا  سوسیالیستی  دموکراسی  فرهنگ  کردن  نهادینه  را 
نشر  که  است  بوده  استراتژی  این  توسط  و  است«  کرده  تعریف  ایران  جامعه  در 
در  مستضعفین  آرمان  بازتولید  به  می تواند  که  است  بوده  معتقد  مستضعفین 
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پیشگامان  جنبش  که  هست  همان  امر  این  دلیل  و  کند  پیدا  دست  شرایط  این 
مستضعفین ایران در طول 43 سال حیات درونی و برونی خود هرگز معتقد نبوده 
و  عدالت  و  آزادی  به  را  جامعه  می توان  صرف  سیاسی  جنبش  طریق  از  که  است 

رهایی رساند.

ایران در  بشر در جامعه  و حقوق  آزادی  نهادینه شدن فرهنگ  بزرگ  - موانع   22
رویکرد نشر مستضعفین اسالم فقاهتی تعبدگرا و تقلیدمحور و تکلیف مدار هست 
که بیش از هزار سال است که جامعه ایران را عقیم و سترون ساخته است، بنابراین 
باور هست که تا زمانی که نتوانیم  بر این  در این رابطه است که نشر مستضعفین 
در  تطبیقی  استحاله  دچار  را  تعبدگرا  و  تکلیف مدار  و  تقلیدگرا  فقاهتی  اسالم 
چارچوب پروژه بازسازی محمد اقبال بکنیم، هرگز نخواهیم توانست موانع بزرگ 

نهادینه شدن فرهنگ آزادی و حقوق بشر را در جامعه بزرگ ایران نفی نمائیم.

23 - در دیسکورس نشر مستضعفین »پراکسیس عبارت است از عمل آگاهانه برای 
تغییر وضع موجود«. لذا در این رابطه است که نشر مستضعفین رسالت پیشگام را 
در عرصه پراکسیس سه مؤلفه ای »باطنی و اجتماعی و اقتصادی« یا »کار و مبارزه 
و عبادت« تعریف می نماید. نشر مستضعفین در این رابطه از آنجائی که با تاسی 
از آیه 25 سوره حدید، اسالم تطبیقی و قرآنی پیامبر اسالم را »اسالم تغییرساز« 
به  بر اینکه توسط سکوالریسم حکومتی »معتقد  می داند، در همین رابطه عالوه 
جدائی دین از حکومت هست«، هرگز به سکوالریسم سیاسی یا جدائی اسالم از 
جامعه و سیاست اعتقادی ندارد، چراکه معتقد است که اسالم قرآنی پیامبر اسالم 
عالوه بر اینکه در بستر پراکسیس تغییر اجتماعی تکوین پیدا کرده است، معتقد 
است که اسالم بر پراکسیس سه مؤلفه ای باطنی و سیاسی و اقتصادی تکیه دارد.

و  اقبال  محمد  تطبیقی  دینی  اصالح  پروژه  چارچوب  در  مستضعفین  نشر   -  24
شریعتی معتقد است که:

تطبیقی  اسالم  بازسازی  پروژه  گرو  در  ایران  جامعه  در  فرهنگی  تحول  اواًل 
هست.

ثانیًا دین اسالم اصالح پذیراست.
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ثالثًا قرائت رسمی از دین اسالم وجود ندارد.

رابعًا اصالح تطبیقی دین توسط اجتهاد در اصول و فروع ممکن هست.

25 – نشر مستضعفین معتقد است که در جامعه دینی تنها توسط پلورالیزم دینی 
کرد.  پیدا  دست  اجتماعی  پلورالیزم  و  سیاسی  پلورالیزم  به  می توان  که  است 
به پروژه اصالح دینی  نیازمند  پلورالیزم دینی در جامعه دینی  به  برای دستیابی 

می باشیم.

پیشگامان  جنبش  سیاسی  عقیدتی  ارگان  به عنوان  مستضعفین  نشر   -  26
مستضعفین ایران معتقد است که وظیفه جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 

سه اصل خالصه می شود:

الف – هدایت گری.

ب – سازمان گری.

ج – تئوری پردازی.

27 - نشر مستضعفین مؤلفه های استثمار در جامعه سرمایه داری را در چهار مؤلفه 
خالصه می کند:

الف - استثمار طبقه از طبقه.

ب - استثمار ملت از ملت.

ج – استثمار طبقه از ملت.

د - استثمار انسان از انسان.

28 - نشر مستضعفین بر این باور است که دموکراسی هر قدر هم که کوچک باشد 
به علت اینکه باعث کاهش هزینه مبارزه می شود، خوب است چراکه کاهش هزینه 

مبارزه باعث تعمیق و فراگیر شدن مبارزه در دو عرصه افقی و عمودی می شود.

29 - از آنجائی که نشر مستضعفین در چارچوب مدل دموکراسی سوسیالیستی، 
به دموکراسی سه مؤلفه ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی معتقد است، لذا در این 



... ن 125ده ساله شدن حیات ن�رش مستضعف�ی /

بالعکس.  نه  را شاخص سوسیالیسم می داند  آزادی  و  دموکراسی  که  است  رابطه 
البته دموکراسی در مدل »دموکراسی سوسیالیستی« نشر مستضعفین، یک مفهوم 

سوسیالیستی دارد نه مفهوم بورژوازی.

30 - نشر مستضعفین از آنجائی که به تمامی امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی 
رابطه معتقد است که بدون  این  لذا در  نگاه می کند،  و کنکرت  تاریخی  به صورت 
تحلیل مشخص از شرایط مشخص نمی توانیم به راه حل مشخص دست پیدا کنیم.

31 - دموکراسی در مدل »دموکراسی سوسیالیستی« نشر مستضعفین در چارچوب 
سه مؤلفه آن به صورت یک نظام اجتماعی مطرح می شود، نه شکلی از حکومت 

آنچنانکه در لیبرال دموکراسی مغرب زمین مطرح می کنند.

مدل  دارد،  وجود  سرمایه داری  که  زمانی  تا  مستضعفین  نشر  رویکرد  در   –  32
مطرح  سرمایه داری  نظام  آلترناتیو  به عنوان  می تواند  سوسیالیستی  دموکراسی 

بشود.

مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  گروه های  تمامی  مستضعفین،  نشر  رویکرد  در   -  33
ایران از کارگران تا معلمان و از معلمان تا بازنشستگان و تا زنان و دانشجویان و 
بر  بنابراین نشر مستضعفین  را دارند،  ایران  تغییر جامعه  فاعلیت  و  قابلیت  غیره 
این باور است که پیشگام حق ندارد در جامعه امروز ایران با مطلق کردن یک گروه 
پایان  در  را  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  اجتماعی  گروه های  بقیه  اجتماعی 

گروه قربانی کنند.

34 - نشر مستضعفین در طول ده سال گذشته حرکت خود معتقد بوده است که 
بازسازی اندیشه شریعتی بدون بازگفت اندیشه های محمد اقبال ممکن نمی باشد. 
لذا در این رابطه است که در طول ده سال گذشته نشر مستضعفین بازگفت اندیشه 
بوده  باور  این  بر  اقبال را جزء وظایف کلیدی نظری خود دانسته است و پیوسته 

است که باید شریعتی را در آینه اقبال تعریف کنیم نه بالعکس.

35 - در رویکرد نشر مستضعفین مشخصه اصلی نظام سرمایه داری عبارتند از:

الف – کار مزدی.
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ب – کار کاال.

ج – کار برای بازار.

دموکراسی  چارچوب  در  مستضعفین  نشر  که  است  رابطه  این  در  بنابراین 
سوسیالیستی معتقد به مبارزه و نفی این سه مؤلفه منفی در مناسبات آلترناتیو 
»دموکراسی  مستضعفین  نشر  رویکرد  در  که  است  دلیل  همین  به  هست. 
سوسیالیستی عبارت است از تالش انسان برای رسیدن به آزادی و برابری« و باز 
در این رابطه است که مبارزه با کاالئی شدن امور وجه مشترک همه جنبش های 

تکوین یافته از پائین جامعه ایران هست.

36 - نشر مستضعفین بر این باور است که تئوری »کرامت انسان« با تئوری »تکامل 
است  قرآن«  انسان  »جانشینی  و  »اهلل«  با  فقط  نمی باشد.  تبیین  قابل  داروینی« 
در  آدمی  که  »بد شد  می گوید:  داروین  زیرا  هست،  تبیین  قابل  انسان  کرامت  که 
آخر مرحله تکامل به وجود آمد، چراکه آدمی تکامل را متوقف کرد و یا تکامل را 

برعکس کرد.«

سوسیالیستی  دموکراسی  مدل  چارچوب  در  مستضعفین  نشر  رویکرد  در   -  37
آزادی ها به سه دسته:

الف - آزادی های مدنی.

ب – آزادی های اجتماعی.

ج – آزادی های سیاسی، تقسیم می شوند.

38 - علی رغم اینکه نشر مستضعفین بر این باور است که هیچ فرمول ثابتی تا کنون 
برای دموکراسی در جوامع مختلف وجود ندارد، مبانی دموکراسی در جامعه ایران 

از نظر نشر مستضعفین عبارتند از:

الف – پلورالیسم دینی و اجتماعی و سیاسی.

ب - سکوالریسم حکومتی )نه سکوالریسم اجتماعی و نه سکوالریسم کالمی(.

ج – فدرالیسم کشوری )نه فدرالیسم منطقه ای(.
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39 - در رویکرد نشر مستضعفین امکان رهایی انسان تنها توسط دموکراسی سه 
یا اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی و قدرت  مؤلفه ای 

معرفتی هست.

40 - در چارچوب مدل دموکراسی سوسیالیستی مورد اعتقاد نشر مستضعفین، 
سوسیالیسم برای نشر مستضعفین یک انتخاب است نه محصول جبر ابزار تولید.

کار  »دموکراسی،  اقتدارگرائی«،  و  مدرینته  »سنت،  مؤلفه  سه  میان  در   -  41
سه  دموکراسی  ایران  امروز  جامعه  اصلی  کارزار  مستضعفین  نشر  سرمایه«،  و 
نشر  که  است  رابطه  این  در  خاطر  بدین  و  می داند؛  اقتدارگرائی  و  مؤلفه ای 
که سوسیالیسم  تنها مدلی می داند  مستضعفین مدل دموکراسی سوسیالیستی، 
با دموکراسی سه مؤلفه ای قدرت سازگاری داشته باشد؛ و بدین ترتیب  می تواند 
است که تعریف دموکراسی سوسیالیستی در رویکرد نشر مستضعفین عبارت است 
از: »تالش برای به هم وصل کردن سه پایه دموکراسی سه مؤلفه ای قدرت«. لذا به 
این ترتیب است که نشر مستضعفین معتقد است که »دموکراسی« مکانیزمی است 
برای محدود کردن قدرت؛ و باز بدین ترتیب است که در رویکرد نشر مستضعفین 
قدرت  مؤلفه  سه  کردن  اجتماعی  برای  است  »تالشی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی 

سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی.«

42 - نشر مستضعفین در راستای رویکرد تغییرگرایانه خود بر این باور است که در 
جامعه امروز ایران در میان سه مؤلفه تغییرساز:

الف – دموکراتیک.

ب – انقالبی گری.

ج – اصالح طلبانه درون حکومتی، باید بر رویکرد »دموکراتیک جنبشی« تاکید 
ورزید.





کارنامه یک ساله نشر مستضعفین
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یک سال است که از انتشار نشر مستضعفین می گذرد و نوزاد تازه متولد شده ما که 
در 29 خرداد 1389 به دنیا آمد یک ساله می شود، لذا طبق یک سنت حسنه ائی 
که صورت عرف اجتماعی به خود گرفته است سال روز این نوزاد ما را وادار می کند 
که دمی تأمل کنیم و به تفکرات یک سال گذشته بیاندیشیم و به قول امام علی؛ 
بر آنانی که در این مرحله  أیَن - رحمت خدا  َو إیل  أیَن  َو �یف  أیَن  ِمن  َعِلَم  ِاْمَراً  الّلُه  »رَِحَم 
دریابند که از کجا شروع به حرکت کرده اند«؛ و اکنون به کجای حرکت رسیده اند 
و برای آینده به سمت کدام مراحل حرکت پیش خواهند رفت. آن را در بوته قرع 
و انبیق بازگوئی و بازاندیشی و بازخوانی و بازسازی قرار دهیم؛ زیرا در مدت یک 
به  ما  نگاه  تمام  مستضعفین  نشر  ابژکتیو  و  سوبژکتیو  تجهیز  جهت  گذشته  سال 
جلو بوده است و تالش می کردیم که عقبه های مسیر پیش رو را ببینیم و هرگز به 
پشت سر نگاه نمی کردیم. البته چقدر خوب بود که شرایطی فراهم می شد تا در 
29 خرداد هر سال مجمع عمومی یا کنگره حزب مستضعفین تشکیل می گردید 
تا در رأس انجام وظایف ساالنه حزبی خود، فعالیت یک ساله نشر مستضعفین را 
به تیغ نقد بکشاند و بر پایه آن بتواند برنامه عملی یک ساله آینده نشر را تدوین 
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نماید، در آن صورت نشر مستضعفین می توانست هر سال دارای حیات بارورتری 
و  بازگوئی  و  بازاندیشی  و  بازنگری  چنین  این  باشد.  خود  گذشته  سال  به  نسبت 
بازخوانی و بازسازی حزبی است که می تواند به نشر مستضعفین حیات استراتژیک 
و حزبی ببخشد و آن را از پراگماتیسم فکری و سیاسی که اپیدمی فراگیر تمامی 
بازاندیشی و  این  البته  جرائد حزبی و سیاسی جامعه ما می باشد، نجات بخشد. 
بازگوئی و بازخوانی و بازسازی ساالنه را »نام تأمل در گذشته حرکت« هم می توانیم 
در  ما  تالش  تمام  که  چرا  می شود،  حرکت« مطرح  در  »تفکر  برابر  در  که  بگذاریم 
طول یک سال این است که بر پایه اندیشه و تفکر حرکت نشر مستضعفین در آینده 
گام برداریم؛ اما در این مرحله به جای تفکر در آینده حرکت نشر مستضعفین به 
- گذشته های نشر مستضعفین- تأمل می کنیم که این تأمل در گذشته ارزشی به 
به معنای حالجی آن  تأمل در گذشته  زیرا  آینده دارد،  از تفکر در  بیشتر  مراتب 
مرحله اولی است که امام علی فوقًا مطرح کرد که عبارت بود از؛ »َعِلَم ِمن أیَن« و ما 
در مرحله تأمل در حرکت نشر مستضعفین باید »فرآیندهای بازاندیشی و بازگوئی 
مدت  در  دریابیم  مستضعفین  نشر  از  و  نمائیم  تبیین  را  بازسازی«  و  بازخوانی  و 
یک سال گذشته از چه نقطه ائی حرکت کرده است و با چه ایده و برنامه ائی شروع 
به حرکت کرده و اکنون در مدت این یک سال به کجا رسیده؟ آیا آن انتظارات و 
استراتژی مرحله ائی که برای این مدت یک سال در نظر گرفته بودیم، عینیت پیدا 
کرد و یا بالعکس در مسیر رفتن یک ساله خود دچار - سکتاریسم و پراگماتیسم و 
انحراف- شده است! پس از این که در عرصه بازاندیشی و بازگوئی توانستیم به این 
سوالها پاسخ بدهیم، آنوقت وارد مرحله بازخوانی و بازسازی می شویم و برای سال 
آینده اگر انحرافی دیده ایم تصحیح می کنیم و اگر انحرافی هم ندیده ایم به توسط 
روش - بازاندیشی و بازگوئی- با پتانسیل بیشتری، پیش می رویم، در چنین حالتی 
است که شب قدر واقعی نشر مستضعفین فرا می رسد و آنچنان که موالنا می گوید؛ 

نفحت های حق شروع به باریدن می کند!

اندرین ایام می آرد سبقگفت پیغمبر که نفحت های حق

در ربائید اینچنین نفحات راگوش هش دارید این اوقات را
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آید از انفاسشان در نیکبختفعل باران بهاری با درخت

عیب آن از باد جان افزا مدانگر درخت خشک باشد در مکان

آنک جانی داشت برجانش گزیدباد کار خویش کرد و بر وزید

وای آن جانی که او واقف نشدآنک بی جان بود خود واقف نشد

نَْیا َقْد أَْدبَرَْت َو آَذنَْت به وداعٍ - آگاه باشید که زمان و دنیا در حال سپری  ا بَْعُد َفِإنَّ اَلدُّ »أَمَّ
شدن است و با رفتن خویش زمان با شما وداع می کند«.

ََفْت به اطالعٍ - آگاه باشید که آینده و آخرت با رفتن حال و  ْ »َو ِإنَّ اَْلآِخرََة َقْد أَْقَبَلْت َو أَ�ش
گذشته بسوی شما در حال روی آوردن است و با ورود خود پیوسته شما را هشیار 

می کند.«

»أَلَ َو ِإنَّ اَْلَیْوَم اَْلِمْضَماُر - آگاه باشید که زمان حال که بین گذشته و آینده قرار دارد 
برای شما مرحله »مضمار و آمادگی و بازشناسی و بازگوئی« است.«

َباُق - آگاه باشید که آینده و فردای امروز برای شما مرحله آزمایش و عمل  »َو َغداً اَلسِّ
و مسابقه است.«

اُر - آگاه باشید که مسابقه فردا مسابقه جنت و آتش است.« ُة َو اَْلَغایَُة اَلنَّ ْبَقُة اَْلَجنَّ »َو اَلسَّ

بازشناسی و  »با  نابودی فردا  از  آیا می توانید قبل   - ِتِه  َمِنیَّ َقْبَل  َخِطیَئِتِه  ِمْن  تَاِئٌب  َفالَ  »أَ 
بازاندیشی و بازگوئی و بازسازی امروز خودتان« از خطاهای گذشته بازگردید.«

»أَلَ َعاِمٌل ِلَنْفِسِه َقْبَل یَْوِم بُْؤِسِه - آگاه باشید امروز خود را باز یابید تا فردای حرکت به 
تنگ دستی نیافتید.«

ِ أَیَّاِم أََمِلِه َقْبَل ُحُضوِر أََجِلِه َفَقْد نََفَعُه َعَمُلُه َو 
ِ أَیَّاِم أََمٍل ِمْن َوَراِئِه أََجٌل َفَمْن َعِمَل �یف

»أَلَ َو ِإنَُّکْم �یف
َُّه - آگاه باشید  َ ِ أَیَّاِم أََمِلِه َقْبَل ُحُضوِر أََجِلِه َفَقْد َخِسَ َعَمُلُه َو �یف

َ �یف رُْه أََجُلُه َو َمْن َق�َّ ُ ْ َلْم یَ�یف

شما در ایام امیدها و آرزوها قرار دارید که بر ورای آن مرگ قرارداد، پس در این 
ایام عمل کنید تا وقتی که مرگ شما فرا رسید، شما بر بیهودگی مرگتان حسرت 
نخورید، پس واضح است کسی که - در ایام آرزوها و خواستن ها و امیدها- عمل 
کند فرارسیدن مرگ نمی تواند به او ضرری برساند، ولی اگر کسی در ایام امیدها و 
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آرزوها عمل نکرد، بی شک از مرگ ضرر خواهد کرد.«

آنچنان  - فراغت-  باشید که در زمان  آگاه   - اَلرَّْهَبِة   ِ
�یف تَْعَمُلوَن  َکَما  اَلرَّْغَبِة   ِ

�یف َفاْعَمُلوا  »أَلَ 
عمل کنید که در زمان - ضرورت- عمل می کنید« )نهج البالغه - خطبه 28(.

آنچه امام علی در خطبه 28 نهج البالغه مطرح می کند ما را به این نتیجه می رساند 
که؛ گذشته و حال و آینده در یک پیوستگی مستمر در بستر زمان سرنوشت ما را 
رقم می زنند و برای پرهیز از لغزش پیوسته باید از گذشته چراغ راهنما بسازیم تا 
در زمان حال بر پایه آن عمل کنیم و برای رفتن به سوی فردا سهل تر حرکت کنیم. 
َمْت یََداهُ - فردا روزی است که انسان هر آنچه که در امروز عمل  »یَْوَم یَنظُُر اْلَمرُْء َما َقدَّ
خود  دیروز  عمل  به  نسبت  امروز  اگر  ما  انبیاء(  سوره   -  40 )آیه  می بیند«  است  کرده 
بی تفاوت بمانیم، عمل امروز ما برای فردا بهتر نخواهد بود، لذا نه گذشت دیروز 
برای ما سودی خواهد داشت و نه فرا رسیدن فردا می تواند برای ما بی ضرر باشد. 
نفع ما در این است که از حرکت دیروز برای خود توشه امروز را بسازیم و از عمل 

امروز برای فردای خود آذوقه ای بهتر برای رفتن تهیه کنیم. خطبه 28 امام علی

و  را قدرساز  پراتیک نظری یک ساله نشر مستضعفین  بتوانیم  آنکه  برای  ما  پس 
ارزش آفرین سازیم از این کارنامه می توانیم برای حرکت فردای نشر مستضعفین 
بشود  نشر مستضعفین  فردای  برای  بهتر رفتن  توشه  تا  بیافرینیم  القدری«  »لیله 
ساله  یک  حرکت  بازاندیشی  و  بازگوئی  پایه  بر  مگر  نیست  امکان پذیر  مهم  این  و 
گذشته نشر مستضعفین، لذا باید ابتدا ببینیم در آغاز شروع کار نشر مستضعفین 
نشر  اندازه  چه  تا  گذشته  سال  یک  مدت  در  و  داشته ایم  آن  از  انتظاری  چه 

مستضعفین توانسته است به این انتظارات ما لباس عینیت بپوشاند.

انتظار آغازین ما از بدو تکوین نشر مستضعفین؛

1 - پیوند با مردم؛
انتظار اول ما این بود که از نشر مستضعفین یک پل ارتباطی بسازیم تا توسط آن 
بتوانیم بین خود و جنبش های طبقاتی و اجتماعی و سیاسی پیوند حاصل کنیم و 
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در تماس با این سر پل خود را از ورطه سکتاریسم نجات دهیم؛ و آنچنان که فوقًا 
مطرح شد شروع حرکت بیرونی نشر مستضعفین که اولین شماره الکترونیکی آن 
در تاریخ )29 خرداد 88( صورت گرفت و همان طور که همگان مستحضر هستند 
این زمان مصادف شد با پیدایش و تکوین و اعتالی فربه ترین بخش جنبش تاریخی 
نشر  مسئولیت  شدت  به  که  خرداد-   22 اجتماعی  جنبش   - یعنی  ایران  جامعه 
مستضعفین را برای انجام پیوند سنگین تر ساخت، چراکه جنبش اجتماعی ایران 
از زمان - جنبش تنباکو توسط سیدجمال  در فرآیند مدرن و کالسیک آن یعنی 
الدین اسدآبادی و با همکاری آیت اهلل شیرازی آغاز گردید- که این جنبش از بدو 
تاریخ  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  گردان  صحنه  پیوسته  کنون  تا  خود  پیدایش 
گذشته ما بوده است. البته این پروسه در اروپا صورتی عکس پروسه تاریخ ایران 
انقالب  و  انقالب کبیر فرانسه  از   - اروپا  تاریخ  داشته است، چراکه عامل تحوالت 
و  بورژوازی  طبقاتی  جنبش   - شکل  در  که  طبقاتی  جنبش  توسط  روسیه-  کبیر 
اگر سرآغاز جنبش  یا جنبش طبقاتی پرولتاریا- شکل گرفته است، به طوری که 
کالسیک اروپا را انقالب کبیر فرانسه یا جنبش پروتستانتیسم به رهبری - کالون 
و لوتر و ...- بدانیم تا این زمان تمامی جنبش هائی که در اروپا شکل گرفته است 
- حتی جنبش های ضد فاشیسم- همگی رنگ و روی طبقاتی داشته است، البته 
حتمًا دلیل تاریخی آن این می باشد که بر خالف ساختار اقتصادی و طبقاتی که 
در کشور ما در صورتی غیر ساختی و غیر تاریخی و وابسته شکل گرفته است، در 
و  اقتصادی سرمایه داری  گذاران دوران  پایه  از   - که آن ها خود  این  به علت  اروپا 
سوسیالیسم- بوده اند، لذا جنبش طبقاتی در تاریخ دوران کالسیک دارای ماهیتی 
از جنبش های مردمی و سرنوشت ساز و تعیین کننده، بوده است که بر عکس آن 
چه در تاریخ جنبش های مردمی و توده ائی کالسیک جامعه ما اتفاق افتاده است 

شکل گرفته است!

با شروع حرکت سیدجمال در شرق - جنبش های  به اشاره رفت  آنچنان که فوقًا 
کالسیک در نیمه دوم قرن نوزدهم از شمال آفریقا تا جنوب آسیای شرقی- تکوین 
بود  اسدآبادی-  الدین  سیدجمال   - حرکت  نیز  آن ها  تمامی  اصلی  عامل  و  یافت 
اقتصادی و طبقاتی جوامع شرقی در دوران سرمایه داری  آنجا که مناسبات  از  و 
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و  این کشورها صورت ساختاری و تاریخی  به عاریت گرفته شده بود، در  از غرب 
بومی نداشت و بیشتر تحت تأثیر پیوند تاریخی استعمار با غرب بوده است، این 
ما  کشور  در  جمله  از  زمین،  مشرق  کشورهای  تمامی  در  تا  گردید  باعث  اپیدمی 
وقوع  به  سوسیالیسم  و  سرمایه داری  زمان  در  که  طبقاتی  جنبش  دوران  در  و   -
پیوست- جنبش طبقاتی ایران نتواند نقش هژمونی در جنبش های مردمی داشته 
باشد و همیشه تابع جنبش اجتماعی باشد! لذا همین عامل بود که باعث گردید 
تا در تاریخ ما )از جنبش تنباکو تا جنبش 22 خرداد( جنبش های اجتماعی تابع 
باشند و سرنوشت سیاسی و تاریخی ما را بتوانند تعیین کنند! در مشروطیت و هم 
در جنبش ملی شدن صنعت نفت و هم در مرحله مطلقه فقاهتی 22 بهمن سال 
جنبش  تاریخی  سرنوشت ساز  حوادث  این  تمامی  در  اکنون  هم  تا  باالخره  و   57
اجتماعی سکان دار مبارزه تاریخ ما بوده است و جنبش های تاریخی دیگر ما )از 
و  زنان  جنبش  و  دانشجوئی  جنبش  و  سیاسی  جنبش  تا  گرفته  کارگری  جنبش 
کارمندان و معلمان و دانش آموزان و...( همه تابع جنبش اجتماعی باشند و از 
آن جا که جنبش اجتماعی ایران به علت بافت طیفی که از نظر ساختار طبقاتی 
هژمونیک  موقعیت  می باشند،  طبقاتی  جنبش های  از  آسیب پذیرتر  بود،  دارا 
جنبش اجتماعی باعث می شود تا در مقاطع مختلف تاریخ ما در هر زمانی )به علت 
این آسیب ها یا سرکوب شده و یا به رکود کشیده شده و یا دچار آسیب های دیگر 
گردیده است( که تمامی جنبش های دیگر را تحت تأثیر افت و خیز و آسیب های 
خود قرار دهد و حتی باعث شود تا آن ها را در بعضی از مواقع تاریخی به انحراف 
و رکود و خمودی بکشاند! البته نباید این حقیقت را از نظر دور بداریم که به علت 
وجود استبداد ستبر و سهمگین تاریخ شرق و به خصوص کشور ما - از آغاز تکوین 
تاریخ خود تاکنون و به علت شرایط ساختاری و موقعیت جغرافیائی که با آن دست 
به گریبان بوده است- به جزء جنبش اجتماعی که ماهیتی فراگیر در سطح جامعه 
داشته است، هیچ کدام از بخش های دیگر جنبش های طبقاتی و دموکراتیک توان 
ایجاد رخنه در نظام های اتوکراتیک و دسپاتیزم و مطلقه حاکم بر تاریخ ایران را 
با  )که  ایران  در  تاریخی  حکومت های  شکل گیری  آغاز  از  روند  این  که  نداشته اند 
هخامنشیان شروع شد و تا امروز که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می باشد(، ادامه 



ن 137کارنامه یک ساله ن�رش مستضعف�ی /

دارد.

با اعتالی جنبش اجتماعی 22  با شروع کار نشر مستضعفین که مصادف شد  اما 
 )88 سال  خرداد  تا   57 سال  بهمن  )از  پیوست  وقوع  به  سال   30 از  بعد  و  خرداد 
این  تا  شد  باعث  می کرد،  سپری  را  خود  رکود  تاریخی  دوران  طوالنی ترین  که 
نشر  سازد.  سنگین تر  را  مستضعفین  نشر  مسئولیت  مبارک  و  میمون  تصادف 
با  می بایست  بود  مردم  با  پیوند  که؛  خود  خاسته  اولین  تحقق  برای  مستضعفین 
حضور در جنبش اجتماعی 22 خرداد این مهم را به انجام برساند و بدون حضور 
سیاسی در این جنبش عظیم امکان پیوند با هیچ کدام از بخش های دیگر جنبش 
و  زنان  جنبش  هم  و  )کارگری  جنبش ها  که  این  علت  به  و  نمی ماند  باقی  برایش 
هم جنبش دانشجوئی و هم جنبش دانش آموزی و هم چنین حرکت های قومی و 
منطقه ائی و هم چنین جنبش های مذهبی و کارمندی و معلمان و همه و همه(، 
هویت و موجودیت خود را در مبارزه ای که جنبش اجتماعی 22 خرداد آغاز کرد، 
به نمایش می گذاشتند، لذا نشر نیز از اولین شماره خود تمامی سعی خود را بر این 
گذاشت تا با ارائه تحلیل های مشخص از وضعیت مرحله ائی و مشخص از جنبش 
اجتماعی 22 خرداد بتواند حضور تئوریک و سیاسی مستمر خود را حفظ کند که 
نشر مستضعفین از آغاز شروع حرکت بیرونی خود بزرگ ترین زمینه آسیب پذیری 
جنبش اجتماعی 22 خرداد را در بحران تئوریک و بحران هژمونی ارزیابی کرده 

بود!

الزم به یادآوری است که بحران های تئوریک و هژمونی در تمامی مقاطع جنبش 
اجتماعی تاریخ ما وجود داشته است و عامل انحراف تمامی فرآیندهای جنبش 
اجتماعی ما نیز - که از جنبش تنباکو تا جنبش مشروطیت اول و دوم و جنبش 
مقاومت ملی و جنبش 15 خرداد 42 و جنبش 22 بهمن 57 وابسته به دو بحران 
استراتژیک در حوزه تئوریک و هژمونیک- بوده است، این دو بحران بوده است؛ 
باید  اولویت بندی تکوینی و ساختاری کنیم،  این دو بحران  بین  اگر بخواهیم  که 
گفت که عامل شکل گیری بحران هژمونیک در تاریخ جنبش اجتماعی ما »منتسب 
به بحران تئوریک« است و علت اصلی یعنی آسیب پذیری در تمامی فرآیندهای 
یافته است »که  اول در بحران تئوریک تکوین  جنبش اجتماعی ما که در مرحله 
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منظور ما از بحران تئوریک بی برنامگی و عدم آلترناتیو است که بتواند خواسته های 
مقطعی جنبش اجتماعی را پاسخ دهد« باعث گردید تا جنبش های اجتماعی فقط 
جنبه نفی ائی داشته باشند و هیچگونه جایگزین و اثبات نداشته باشند. در رابطه با 
این خصیصه منفی گرائی جنبش های اجتماعی ما بوده است که هر جریانی که توان 
تشکیالتی برای طرح این شعارهای منفی داشته اند، به عنوان سکاندار هژمونی 
جنبش اجتماعی موقعیت داشت تا به طرح مسائل خود پردازد، بدون آن که این 
جنبش  در  مثاًل  باشد؛  داشته  را  رهبری  صالحیت  اساسًا  یا  و  برنامه ائی  هژمونی 
تا روحانیت  باعث گردید  اجتماعی 15 خرداد و جنبش 22 بهمن تنها عاملی که 
فقاهتی رهبری این دو جنبش را به دست بگیرد، صالحیت تاریخی آن ها نبوده 
است، بلکه فقط به دلیل شعار نفی ائی در مبارزه ضد استبدادی بود که توانستند 
که  صورتی  در  برسانند.  اجتماعی  جنبش  غاصبانه  رهبری  به  آن  توسط  را  خود 
به رهبری رسیده  که  را  تئوریک صالحیت روحانیت فقاهتی  نظر  از  اگر بخواهیم 
است توسط جنبش اجتماعی 22 بهمن 57 تشریح و آناتومی کنیم، باید گفت که 
روحانیت فقاهتی حاکم حرکت تاریخی- سیاسی خود را در مبارزه با زن ستیزی و 
ضد ماهیت دموکراتیک آغاز کرد! ولی به علت این که آن ها در روش فرصت طلبانه 
خود فورًا دریافتند که با این حرکت ضد دموکراتیک و ضد انسانی و... نمی توانند 
از نمد افتاده جنبش اجتماعی برای خود کالهی بدوزند، سمت گیری حرکت خود 
را از مبارزه با ضد زن و ضد مصدق به سمت مبارزه با آمریکا و شاه )البته به صورت 
قالبی( تغییر دادند و همین تغییر قالبی و بدون تئوری و بدون محتوا بود که زمینه 
فرصت طلبانه رهبری آن ها را بر جنبش اجتماعی در دو مقطع 15 خرداد 42 و 22 
بهمن 57 فراهم ساخت و به خاطر این رهبری غاصبانه بود که جنبش اجتماعی 
ما که در 22 بهمن 57 تور انداخته بود تا از دریای مبارزه با استبداد پهلوی ماهی 
دموکراسی و آزادی بگیرد، پس از آن تاریخ و زمانی که تور خود را از آب بیرون 
کشید مشاهده کرد که در تور خود به جای ماهی - وال نسل کشی- درآمده! که این 
فقاهت  نام  به  را  جهان  و  ما  تاریخی  گذشته  مطلقه  رژیم های  تمامی  روی  روش 
این  رویت  وحشت  از  ایران  اجتماعی  جنبش  که  بود  جا  این  است،  کرده  سفید 
نهنگ نسل کش که خود به تاریخ ایران عرضه کرده بود، برای سی سال به محاق 
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رکود و خمودی رفت تا این که در )22 خرداد 88( دوباره احساس کرد که شرایط 
برای اعتالی آن ها فراهم شده است و اکنون می تواند گوساله ائی را که خودش بر 
دوش کشیده و تا کره ماه او را برده بود )به کوری چشم شاه عکس امام تو ماهه( 
با پنجه های خویش به زیر آورد! چرا که از نظر جنبش اجتماعی 22 خرداد توبه 
گرگ مرگ است و هرگز امکان آن وجود ندارد که بتوانیم گرگ گوسفندخواری را با 

اصالحات و آموزش در همراه با گوسفندان اهلی کنیم:

رهانید از دهان و چنگ گرگیشنیدستم که گوسندی بزرگی

روان گوسفند از وی بنالیدشبانگاه کارد بر حلقش مبالید

چه دیدم عاقبت گرگم تو بودیکه از چنگال گرگم در ربودی

به این علت بود که بحران تئوریک جنبش اجتماعی ما پیوسته از بحران هژمونیک 
سر در آورد و بحران هژمونیک نیز مانند گراز وحشی تمامی کشتزارهای جنبش 
اجتماعی را ویران می کرد زمانی که به قدرت رسیدن؛ اول به جان مادر خود یعنی 
به  جهت  و  خویش  غاصبانه  حاکمیت  تثبیت  برای  و  می افتاد  اجتماعی  جنبش 
در 30  که  )آنچنان  نسل کشی می زند!  به  اجتماعی دست  رکود کشانیدن جنبش 
سال گذشته به وضوح شاهد آن بوده و هستیم و دیدیم که(، رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم زمانی که موجودیت حاکمیت خود را در خطر می بیند چگونه با ساطور دین 
تمامی  کهریزک ها  برپائی  با  و  می افتد  اجتماعی  جنبش  جان  به  فتوا  و  فقاهت  و 

جنایت ها را جهت سرکوبی جنبش اجتماعی برای خود مباح می داند.

2 – چگونگی حل بحران تئوریک جنبش های اجتماعی؛
بر پایه تحلیل فوق از تاریخ جنبش های ایران بود که نشر مستضعفین از همان آغاز 
حرکت خود کوشید تا توسط حرکت در راستای دو مؤلفه، یعنی از یک طرف حضور 
سیاسی خود را برپایه تحلیل های مستمر از جنبش اجتماعی 22 خرداد - حتی 
برای یک  لذا  به صورت غیر هژمونیک- و تنها در شکل سوبژکتیو حفظ نماید )و 
لحظه هم که می توانست در طول یک سال گذشته حضور سوبژکتیو خود را در فراز 
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و نشیب و جزر و مدهای این جنبش حفظ کرد( و از طرف دیگر با حضور تئوریک 
در عرصه این جنبش اجتماعی که شاه کلید پیوند با دیگر جنبش های تاریخی و 
طبقاتی و دموکراتیک و... بود، جهت برخورد با ریشه بحران جنبش های فوق که 
جهت  مستضعفین  نشر  بردارد.  گام  می باشد  تئوریک-  و  هژمونی  بحران   – همان 

انجام این مهم استراتژی خود را بر پایه ایجاد چند مؤلفه زیر قرار داد؛

الف- خودآگاهی اعتقادی.

ب- خودآگاهی سیاسی.

ج- خودآگاهی اجتماعی.

حوزه  در  فرآیند  سه  این  انجام  پایه  بر  تنها  که  داشت  اعتقاد  مستضعفین  نشر 
خودآگاهی است که امکان نجات از بحران تئوریک برای جنبش های تاریخی ایران 
به ذکر است که  آرایش( الزم  و  ترتیب  و  با همین هیرارشی  )البته  بوجود می آید 
شاخص آرایش فوق مقوله »زمان« نیست بلکه اولویت بندی فوق به لحاظ »ارزشی« 
اعتقادی  خودآگاهی  جامعه  در  باید  اول  که؛  کنیم  فکر  نباید  یعنی  می باشد، 
نهایتًا به  بپردازیم و  از پایان این مرحله به خودآگاهی سیاسی  ایجاد کنیم و بعد 
خودآگاهی اجتماعی بپردازیم! که به لحاظ زمانی انجام هر سه خودآگاهی باید به 
موازات هم انجام بگیرد و هیچ کدام دارای اولویت بندی زمانی نسبت به دیگری 
نباشد، چراکه انجام آن امکان پذیر نیست. در رابطه با اولویت بندی ارزشی به علت 
این که نشر مستضعفین »خودآگاهی اعتقادی« مبنا قرارداده است، بازگشت پیدا 
می کند به جای گاهی که - فونکسیون مذهب و اسالم و به خصوص شیعه- در تاریخ 
ما دارد که این مهم زمانی به نقطه اعالی ارزشی خود می رسد که بدانیم لوکوموتیو 
تا  و  می باشد  دین-  و  مذهب  و  فقه   - ایران  بر  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  حرکت 
جنبش  مختلف  اشکال  نیز  و  جنبش  سیاسی  هژمونی  حتی  و  توده ها  که  زمانی 
مرزبندی های اعتقادی خود را با رژیم مطلقه فقاهتی روشن نکنند، امکان حرکت 
موضوع  این  و  داشت  نخواهد  وجود  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  علیه  بر  تاریخی 
عامل پیچیدگی مبارزه با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در مقیاس مبارزه با رژیم های 
مطلقه سلف این رژیم در تاریخ ایران شده است و علت این که امروز باز می بینیم 
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که جنبش 22 خرداد سمت و سوی بحران و رکود در پیش گرفته است به علت عدم 
وجود این مرزبندی های اعتقادی در میان رهبری جنبش و رژیم مطلقه فقاهتی 
برای  که  با مردم صحبت می کنند  نوع روش  با یک  حاکم می باشد، چراکه هر دو 
نمونه می توان به نمایش این شبهه تاریخی در دو موضوع آتش زدن عکس و ... 
که  کنیم، چنانکه دیدیم  را مشاهده  آن  روز عاشورا  و حوادث  تهران  دانشگاه  در 
چگونه سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی برای توجیه جنایت های تاریخی خود در 
روز عاشورا که بر علیه جنبش اجتماعی انجام دادند و جهت تحریک احساسات 
مذهبی توده های مردم )مانند معاویه که بر قتل عثمان پیراهن سیاه پوشیدند و 
نائله زن عثمان که در حادثه قتل عثمان جدا شده  انگشتان دست  با علم کردن 
بر علیه علی قیام کردند و چه  به خون خواهی عثمان  بر در دروازه های شام  بود( 
جنایت هائی صورت گرفت که از پس این خون خواهی دروغین که بلند نشد؛ و رژیم 
فقاهتی حاکم هم در چهارچوب مشروعیت بخشیدن دروغین تئوریک به حاکمیت 

خود بر پایه سه ستون زیر اقدام کرد که عبارتند از؛

اول- تحریف مهدویت،

دوم- تحریف عاشورا،

سوم- تحریف عید غدیر.

رژیم ایران به هر نحو ممکن تالش می کند تا با توجیه این سه اصل عدول از سه 
اصل فوق را برای توده مردم از کفر بر خدا و پیامبر و اسالم سنگین تر جلوه دهد؛ که 
نشر مستضعفین نیز از همان شروع حرکت خود کوشید تا براساس تحلیل تاریخی 
از مبانی فوق اولویت اول را در حوزه تئوریک به بحران اعتقادی اختصاص بدهد 
و مرزبندی  پایه؛ خودآگاهی  بر  اعتقادی موجود  که بحران  تا زمانی  بود  و معتقد 
اعتقادی با فقه و مذهب رژیم مطلقه فقاهتی صورت نگیرد، امکان هیچگونه تحول 
ریشه ائی در جامعه و تاریخ ما وجود نخواهد داشت. از نظر نشر مستضعفین ریشه 
بحران در جنبش اجتماعی 22 خرداد در زمینه تئوریک و اعتقادی است و از لحاظ 
ارزشی بحران سیاسی که تنها بر پایه خودآگاهی سیاسی امکان پذیر می باشد در 
مرحله ثانویه اولویت بندی می گردد که این موضوع تاکیدی است بر این اصل که 
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خرداد   22 اجتماعی  جنبش  در  آن  تأثیر  و  موجود  سیاسی  بحران  جایگاه  به  ما 
نباید کم بها دهیم، مقصود ما از بحران سیاسی؛ شعارها و برنامه آلترناتیو رهبری 
جنبش اجتماعی 22 خرداد می باشد و آنچنان که همگان می دانند اعالم بعضی از 

مواضع مانند؛

الف - اعتقاد به قانون اساسی،

ب - اعتقاد به نظام فقاهتی حاکم،

ج - اعتقاد به پالتفرم های بنیانگذار رژیم مطلقه فقاهتی و...

صورت  به  امروز  گشت،  مطرح  خرداد   22 اجتماعی  جنبش  رهبری  جانب  از  که 
مصداق های عینی این بحران سیاسی می باشند و فونکسیون بحران اجتماعی آن 
در جنبش اجتماعی 22 خرداد کمتر از فونکسیون بحران اعتقادی رهبران جنبش 
اجتماعی 22 خرداد نیست، لذا نشر مستضعفین از همان آغاز معتقد گردید اگر به 
به مقابله  نتوانیم  اعتقادی«  اعتقادی »توسط خودآگاهی  بحران  با  موازات مقابله 
جنبش  نجات  امکان  بپردازیم،  سیاسی«  خودآگاهی  »توسط  سیاسی  بحران  با 
اجتماعی 22 خرداد از بحران تئوریک وجود نخواهد داشت و تا زمانی که ما نتوانیم 
بحران تئوریک را بر پایه »سه نوع خودآگاهی« از بین ببریم امکان نجات جنبش 
اجتماعی 22 خرداد از - بحران هژمونیک- وجود نخواهد داشت. بحران اجتماعی 
که از نظر نشر مستضعفین کلید حل آن در دست »خودآگاهی اجتماعی« می باشد 
از  گذار  دوران  در  که  می باشد  فرهنگی«  آنارشی  و  طبقاتی  »آنارشی  معنای  به 
سنت های تاریخی به وجود می آید که جنبش اجتماعی 22 خرداد را در این رابطه 
آبستن هرگونه بحران و رکود و خمود تاریخی ساخته است، زیرا بحران اجتماعی 
موجود )در عرصه های آنارشی طبقاتی و فرهنگی( معلول دوران گذار از سنت های 
تاریخی می باشد که هر دو به لحاظ فونکسیون ماهیت مشابه دارند؛ و حاصل هر 
و  سیاسی  و  طبقاتی  جنبش های  تاریخی  پتانسیل  »فرسایش  ما  مردم  برای  دو 
این موضوع در حرکت »خودآگاهی بخشی«  که  و دموکراتیک« می باشد  اجتماعی 
نشر  بزرگ ترین رسالت  باال پیش می رود، چراکه  کاری  با حجم  نشر مستضعفین 
مستضعفین در جهت حل بحران اجتماعی »کشف دیالکتیک طبقاتی و فرهنگی« 



ن 143کارنامه یک ساله ن�رش مستضعف�ی /

گروه های مختلف اجتماعی در جنبش اجتماعی است که جهت انتقال خودآگاهی 
در  فرهنگی  و  طبقاتی  دوگانه  آنارشی  همان  وجود  دلیل  به  و  می گیرد  صورت 
و  موانع  ایجاد  مستضعفین  نشر  برای  گذشته  سال  در  که  است  اجتماعی  جنبش 
مشکالتی کرده است که نا دیده گرفتن آن موانع و عدم تالش الزم جهت حل آن 
به سکتاریسم اجتماعی  این که خود نشر مستضعفین  بر  تا عالوه  باعث می گردد 
باعث  به فرض محال(  نشر مستضعفین  )و حتی در صورت موفقیت  گردد  گرفتار 

انتقال این سکتاریسم به طبقه زحمتکش درون جنبش اجتماعی بشود.

دستاورد یک ساله نشر مستضعفین نسبت به انتظارات اولیه ما از نشر:
نشر  که  ببینیم  حال  مستضعفین  نشر  از  خودمان  اولیه  انتظارات  طرح  از  بعد 
مستضعفین در این مدت یک ساله تا چه اندازه توانسته است به انتظارات ما لباس 
عینیت بپوشاند و اگر تا کنون موفق نشده است دالیل آن چه بوده است؟ آیا مشکل 
از خود نشر بوده است یا ناشی از شرایط؟ و در نهایت به این سؤال پاسخ بدهیم 
نشر  به عنوان مرامنامه حرکت  و  برای سال دوم  را  انتظارات  باز همین  ما  اگر  که 
مستضعفین در نظر بگیریم، چگونه در سال دوم می توانیم حرکت نشر مستضعفین 

را در جهت عینیت بخشیدن به این انتظارات جلو ببریم و دچار رکود نگردد؟

الف - نشر مستضعفین و بحران مخاطب؛
نشر مستضعفین با جنبش های تاریخی ایران )جنبش اجتماعی تا جنبش کارگری 
و از جنبش کارگری تا جنبش دانشجوئی و زنان( توانست در مدت یک سال گذشته 
لحاظ  به  متاسفانه  اما  کند،  برقرار  تئوریک  پیوند  نظری«  و  »سوبژکتیو  لحاظ  به 
»ابژکتیو« نتوانسته است تا کنون به این آرمان خود دست پیدا کند، البته ما بیش 
از آن که فرافکنی کنیم و با مطلق کردن شرایط اجتماعی قصد آن داشته باشیم که 
این فقدان و ضعف را به گروه های اجتماعی یا رژیم مطلقه فقاهتی نسبت دهیم، 
با کمال صداقت و صراحت و صمیمیت باید اعالم کنیم که دلیل آن بازگشت پیدا 
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می کند به خود نشر مستضعفین!

بهر طلب طعمه پرو بال بیارستروزی زسر سنگ عقابی به هوا خواست

امروز همه ملک جهان زیر پرما استبر راستی بال نظر کرد چنین گفت

می بینم اگر ذره ائی اندر کف دریاستگر اوج بگیرم بپرم از نظرشید

بنگر که زچرخ جفا کینه چه بر خواست بسیار منی کرد زتقدیر نترسید

تیری زقضا و قدر انداخت بر او راستناگه زکمین گاه یکی سخت کمانی

و ...

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

بزرگ ترین مشکلی که نشر مستضعفین در مدت یک سال گذشته با آن روبرو بود 
»بحران مخاطب« است که این موضوع برای حرکت ما مسئله کم اثری نبود و برای 
توانائی آن  تنهائی  به  این بحران  تنهائی یک بحران محسوب می شود،  به  همین 
را دارد تا استخوان بندی یک حرکت و یک جریان را به لرزه درآورد و آن حرکت 
را دچار رکود و چالش سازد! و دلیل این امر به استمرار حیات یک حرکت یا یک 
جریان بر می گردد که در گرو پاسخگوئی برنامه ائی و تشکیالتی آن جریان در این 
پروسه نسبت به مخاطب مشخص است و تا زمانی که یک جریان نتواند مخاطب 
و سوبژه  ابژه  تاریخی آن مخاطب حرکت  به منافع  و در خدمت  کند  پیدا  را  خود 
انجام دهد، آن جریان نمی تواند صاحب یک  و تشکیالت  برنامه  کادر  را در  خود 
باید در خدمت  باشد  این جریان یک حزب راست  اگر  مثاًل  بشود!  با دوام  حیات 
منافع یقه سفیدها یا طبقه بورژوازی باشد و برای – گرفتن امتیازات طبقاتی از آن 
حزب- به حمایت مادی و معنوی از آن حزب بپردازد و به همین ترتیب در رابطه با 
جریان های مختلف می توانیم این مثال را به کار ببریم؛ اما سؤاالت مهم تری که در 

این رابطه مطرح می گردد عبارت است از؛

بوده  در مدت یک سال گذشته کدام گروه اجتماعی »مخاطب نشر مستضعفین« 
است؟
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آن گروه )های( اجتماعی؛

اواًل- آیا می دانند که نشر مستضعفین از آن ها حمایت می کند؟

در ثانی- آیا بعد از این مرحله آن گروه اجتماعی توانسته است به حمایت مادی و 
معنوی از نشر مستضعفین بپردازد؟

در پاسخ به این سؤاالت ممکن است چند نظریه به ذهنمان خطور کند؛

این که بگوئیم ضعف ما در مخاطب شناسی به خاطر این است که؛ نشر مستضعفین 
مرحله مبارزه و ماهیت مبارزه را در این شرایط به شکل دموکراتیک می داند و در 
این شرایط معتقد به مبارزه سوسیالیستی نمی باشد و به این دلیل باعث گردیده تا 
مخاطب نشر مستضعفین از نیروهای طبقاتی به نیروهای دموکراتیک سوق پیدا 
کند که حاصل این جا به جائی باعث شد تا »پلورالیزم مخاطب به جای منورالیزم 
مخاطب« جایگزین شود. از نظر ما پاسخ فوق صورت مساله را گسترده تر می کند 
چراکه با پلورالیزم شدن مخاطب در این موضوع به معنای نفی مخاطب یا به محاق 
رفتن مخاطب نیست بلکه بالعکس، دارای گسترده تر شدن ابهام در معنی مخاطب 
می گردد و لذا سؤال فوق هنوز به قوت خود باقی می ماند. همچنین در پاسخ به 
سؤال فوق ممکن است که گفته شود؛ نشر مستضعفین یک نشریه الکترونیکی و 
در  اینترنت  به  دسترسی  و  استفاده  هنوز  که  این  به  توجه  با  و  می باشد  اینترنتی 
به  توجه  با  خصوص  به  و  است  نشده  همگانی  زمین(  مغرب  )برعکس  ما  جامعه 
بر روی سایت نشر  فیلترینگ ساخته رژیم مطلقه ضد معرفتی فقاهتی حاکم که 
با نشریه  مستضعفین کرده است، امکان پیوند فیزیکی ما بین مخاطب های نشر 
مستضعفین مشکل تر گردیده است که این خود عاملی در جهت ایجاد بحران ما 
بین نشر مستضعفین با مخاطب شده است. البته این پاسخ دوم به لحاظ علمی 
قابل قبول تر از پاسخ اول می باشد ولی باید به این حقیقت هم توجه داشته باشیم 
از  پس  و  فقاهتی  رژیم  عریان  استبداد  و  خفقان  و  اختناق  فراگیری  لحاظ  به  که 
صورت  به  اپوزسیون  جریان های  تمامی  رابطه  امروز  قدرت،  شدن  پارچه  یک 
به وضوح مشاهده می کنیم که  الکترونیکی می باشد، ولی در قیاس آن جریان ها 
این جریان ها دستی پیش تر از دست نشر مستضعفین در ایجاد رابطه با مخاطبین 
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نشر  سایت  روی  بر  که  فیلترینگ  فشار  که  است  پذیرش  قابل  البته  دارند!  خود 
به  باید  آنچه  اما  نمی باشد،  رقیب  سایت های  روی  بر  دارد،  وجود  مستضعفین 
عنوان راه حل این بحران برای سال دوم حرکت نشر مستضعفین مطرح کنیم؛ اگر 
ما بتوانیم ایجاد رابطه با مخاطبین نشر مستضعفین را حل کنیم گام بسیار بزرگی 
در راستای نیل به انتظارات نشر مستضعفین برداشته ایم. با حل شدن این بحران 
و زمانی که مادر و فرزند توانستند همدیگر را پیدا کنند، با همکاری هم می توانند 
به مرور مشکالت خود را به صورت دینامیک و نه مکانیکی از میان بردارند. البته 
طرح این موضوع نه به معنای آن است که نشر مستضعفین مشکالت و ضعف های 
دیگری ندارد بلکه فقط به این دلیل است که کاًل در عرصه انتقاد و انتقاد از خود و 
برای این که طرح »انتقاد فقط به خاطر خود انتقاد« نباشد بلکه بالعکس در خدمت 
پیش رفت حرکت باشد، باید از دپوی انتقادها خودداری ورزید تا امکان برخورد 
اعتال بخش با انتقاد وجود داشته باشد، هدف از »انتقاد و انتقاد از خود« ساختن 
است و نه ویران کردن، لذا با رفع این بحران ایمان داریم که قطعًا نشر مستضعفین 

می تواند بر ضعف های دیگر خود به صورت دینامیک فائق گردد اما؛

ب - راه حل پیشنهادی برای نجات نشر مستضعفین از بحران مخاطب:
نشر  نجات  برای  پیشنهادی  حل  راه  عنوان  به  می توانیم  اینجا  در  ما  آنچه 
مستضعفین از بحران مخاطب مطرح کنیم یک راه حل می باشد اما با دو مؤلفه؛ 
که یک مؤلفه آن جنبه ابژکتیو و فنی دارد و توسط آن دست اندرکاران اجرائی و 
فنی سایت نشر مستضعفین باید برآورده شود که می توان با تکیه بر دستآوردهای 
علمی اینترنت، تور مجازی نشر مستضعفین را )که توسط رژیم مطلقه فقاهتی بر 
نشر تحمیل شده( پاره کنند تا امکان ارتباط مخاطبین با سایت آسان تر شود؛ اما 
در رابطه با راه حل دوم؛ موضوع بازگشت پیدا می کند به دست اندرکاران تولیدی 
سوبژکتیو نشر مستضعفین که باید خارج از همه شانتاژهای رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم )که به لحاظ امنیتی و پلیسی بر پایه خفقان و استبداد و سرنیزه پشه را در 
هوا نعل می کنند( ایمان خود را بر این اصل بگذارند تا اگر »آگاهی ماهیتی کنکرت 
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هم  چین  دیوارهای  پشت  اگر  حتی  کند«  پیدا  جهتدار  و  تاریخی  و  مشخص  و 
محصور گردد به راحتی آن را در می نورد و با مخاطب خود پیوند حاصل می کند، 
بنابراین تولیدکنندگان سوبژکتیو نشر مستضعفین خود را موظف بدانند تا در سال 
دوم تالش کنند تور پلیسی و سرنیزه ائی رژیم مطلقه فقاهتی را که بر سایت نشر 
مستضعفین سایه افکنده است، با کنکرت کردن و مشخص کردن و تاریخی کردن 
و جهتدار کردن تولیدات سوبژکتیوی در نشر مستضعفین، منهزم سازند که نشر 

مستضعفین با این حرکت دو مؤلفه ائی در سال دوم اعتالبخش می گردد.

به امید آینده بهتر و با تحقق شعارهای ما در سال دوم؛

پیش به سوی شکستن تورهای اینترنتی که به محاق کشاننده سایت نشر مستضعفین هستند.

پیش به سوی تاریخی کردن و مشخص کردن و جهت دار کردن تولیدات فکری نشر مستضعفین.

از؛ جنبش  که عبارتند  با مخاطبین حرکتی خود  پیوند نشر مستضعفین  فراگیری  به سوی  پیش 

اجتماعی 22 خرداد، جنبش دموکراتیک زنان و دانشجویان، جنبش طبقاتی )طبقه کارگر(.

پیش به سوی نجات جنبش اجتماعی 22 خرداد از بحران تئوریک و بحران هژمونیک.

پیش به سوی نجات جنبش های تاریخی ایران از بحران تئوریک با تکیه بر خودآگاهی »اعتقادی 

و سیاسی و اجتماعی«.

پیش به سوی حل بحران هژمونیک جنبش های تاریخی ایران با تکیه بر حل بحران تئوریک آنان.

برافراشته باد پرچم اقدام عملی سازمان گرایانه حزبی نشر مستضعفین در سال جدید.

زنده باد پیوند نشر مستضعفین با طبقه کارگران ایران، با جنبش دانشجویان ایران، با جنبش زنان 

ایران، با جنبش اجتماعی ایران.

سالم بر آزادی - سالم بر نان - سالم بر آگاهی





سومین جشن تولد این کودک نو پای دو ساله بر تمامی ره پویان 
و ره جویان و رهنوردان و راه سازان راه انسان و اسالم و ایران 

مبارک باد

نشر مستضعفین دو ساله شد
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وجود  عرصه  به  پا  نوزاد  این  شرایطی  در   :88 ماه  خرداد   29 در  پیش  سال  دو 
با رفتن  از سی سال رکود زمستانی  ایران پس  بهار جنبش اجتماعی  گذاشت که 
ننه سرمای تسلیم و انقیاد و خمودی توده های این مرز و بوم همراه با آمدن عمو 
سونامی  اعتالی  باعث  که  ایران  توده های  سیاسی  و  اجتماعی  خودآگاهی  نوروز 
استمرار  در  خود  گذشته  ساله  صد  تاریخی  مسیل  در  ایران  اجتماعی  جنبش 
مقاومت  نهضت  و  دوم  مشروطیت  و  اول  مشروطیت  و  تنباکو  اجتماعی  جنبش 
ملی و 15 خرداد 42 و جنبش اجتماعی 22 خرداد 57 به راه افتاده بود و حضور 
حاضر این ناصرین راه رهائی و آزادی و انسان مرسالت عرفی گشتند که عاصفات 
عصف را دعوت به ناشرات نشر مستضعفین ایران کردند و بدین ترتیب بود که نشر 
مستضعفین در 29 خرداد 88 روز میعاد با خلق به پا خواسته ایران و روز میعاد با 
شریعتی چراغ راه آگاهی و آزادی و انسان و کشتی نجات مستضعفین به استضعاف 
کشیده شده زر و زور و تزویر یا استبداد و استثمار و استحمار یا تیغ و طال و تسبیح 
یا مالء و مترف و رهبان یا فرعون و قارون و بلعم از مادری با 34 سال رنج و تالش 
و زیستن و سوختن و ساختن و شدن همراه با درد پیوسته زایمان کشیدن متولد 
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گردید.

دو سال پیش در 29 خرداد 88 که جنبش اجتماعی خلق ایران با شعار دموکراتیک 
به  را  ایران  بر  حاکم  فقاهتی  مطلقه  والیت  توتالی تر  نظام  خود  آزادی خواهانه  و 
چالش کشیده بود و با به صحنه آمدن تمامی نیروهای دموکراتیک از دانشجویان 
و دانش آموزان و معلمان و کارمندان و زنان گرفته تا طبقه کارگران و زحمتکشان 
قشر متوسط شهری و... وظایف دموکراتیک فوری به جای وظایف سوسیالیستی 
در دستور کار تمامی پیشگامان راه رهائی این کشور قرار داده بود نوزادی متولد 
با  و  سوسیالیستی  وظایف  جای  به  فوری  دموکراتیک  وظایف  پایه  بر  که  گردید 
مخاطب قرار دادن نیروهای دموکراتیک حاضر در صحنه )از زنان ایران گرفته تا 
دانشجو و دانش آموز و کارمند و معلم و در نوک پیکان آن ها طبقه کارگر ایران و 
زحمتکشان شهر و روستا( در بستر جنبش دموکراتیک ایران مسیر اعتالی آن را 

تبین نمود.

دو سال پیش در 29 خرداد 88 یعنی در آن زمانی که توده های ایران با عصیان بر 
علیه کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه 88 حاکمیت مطلقه فقاهتی ایران استبداد را 
به چالش کشیده بودند و نیروهای دموکراتیک ایران یک صف و یک صدا با عصیان 
و  انتخابات  و  آزادی  و  فریاد می زدند  را  و دموکراسی  آزادی  تکلیف  نظام  علیه  بر 
تعیین سرنوشت سیاسی را برای اولین بار در تاریخ مبارزه دموکراتیک خلق ایران 
که از مشروطیت شروع شده بود حق مسلم خود می دانستند )نه هبه ائی عطا شده 
از سردمداران زر و زور و تزویر( نوزادی پا به عرصه وجود گذاشت که در راستای 
وظایف دموکراتیک فوری خود و با مخاطب قرار دادن نیروهای دموکراتیک حاضر 
و  کارمندان  و  شهری  زحمتکشان  و  کارگران  و  دانشجویان  و  زنان  )از  صحنه  در 
دانش آموزان گرفته تا تمامی نیروهای سیاسی پیشگام و روشنفکران آزادی خواه( 

بر پایه استراتژی خودآگاهی بخش خود با تکیه بر خودآگاهی سه گانه که شامل:

الف - خودآگاهی اعتقادی

ب - خودآگاهی اجتماعی

ج - خودآگاهی سیاسی
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از  قبل  نجات اسالم  زیر شعار  اعتقادی  با عمده کردن مؤلفه خودآگاهی  و همراه 
مسلمین در بستر پراکسیس جنبش اجتماعی خلق ایران استراتژی اقدام عملی 
رهبری  به  اجتماعی  جنبش  سه  اعتالی  بستر  در  که  را  توده ائی  سازمان گرایانه 
قشر گسترده زحمتکشان متوسط شهری و جنبش دموکراتیک خلق ایران که در 

کانتکس سه جنبش:

و جنبش  معلمان  و  دانش آموزی  و  دانشجوئی  که شامل جنبش  - دموکراتیک   1
زنان

2 - جنبش سیاسی نیروهای پیشگام

3 - جنبش سوسیالیستی

که به رهبری طبقه کارگر ایران حاصل می شود در دستور کار خود قرار داد. 

دو سال پیش در 29 خرداد 88 نوزادی از مادر 34 ساله متولد گردید که معتقد بود 
که از آنجائیکه جامعه ایران یک جامعه مذهبی می باشد )آنچنانکه هگل می گوید 
در یک جامعه مذهبی هر رفرمی و اصالحاتی و انقالبی باید از کانال مذهبی عبور 
کند( در راستای دستیابی به این مقصود بر پایه عمده کردن خودآگاهی اعتقادی 
)که خود جاده صاف کن خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی سیاسی در جامعه ایران 
است( در کانتکس شعار نجات اسالم قبل از مسلمین )توسط تبین مبانی فلسفی 
شخصیت های  تیپولوژی  و  کاراکتر  تشریح  و  قرآن  فکری  مبانی  تفسیر  و  اسالم 
تاریخی اسالم که در رأس آن ها پیامبر اسالم و علی ابن ابی طالب و ابوذر و... قرار 
داشتند و تحلیل انواع اسالم شناسی در بستر تاریخ بعد از محمد و تدوین اندیشه 
تئوری  تألیف  و   - زمان  این  در  خودش  فکری  آبشخورهای   - اقبال  و  شریعتی 
سوسیالیسم کنکریت علمی - اسالمی برای اولین در ایران و اسالم( گام برداشت.

دو سال پیش در 29 خرداد 88 از مادری که از 34 سال پیش که گفتمان چریک گرائی 
استراتژی  و  بود  شده  مجلسی  هر  نبات  و  نقل  سنتی  چریک گرائی  و  مدرن 
تحزب گرایانه بر پایه اقدام عملی سازمان گرایانه توده ائی به علت فرصت طلبی های 
جاری  ایران  در   20 شهریور  از  بعد  از  که  مذهبی  غیر  حزبی  جریان های  تاریخی 
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که  زمانی  در  بود  گرفته  قرار  تاریخی  و  اجتماعی  محاق  در  بودند  گشته  ساری  و 
جنبش خودآگاهی بخش شریعتی به علت تعطیلی ارشاد و حبس و حصار شریعتی 
به بن بست رسیده بود و شرایط برای حضور اغیار میوه چین غاصب فراهم می شد و 
اندیشه اسالم در غیاب شریعتی و ارشاد باز در زندان فقه فقاهت و حوزه و ارتجاع 
گرفتار آمده بود و بورژوازی در لباس مدرنیته در لوای به چالش کشیدن سنت های 
می کرد  نفی  را  بوم  مرز  این  تاریخی  و  مذهبی  ارزش های  تمامی  گذشته  منجمد 
بر کل  مانند یک بختک  پهلوی  نظام  استخوان سوز سیاسی  اختناق  و  استبداد  و 
جامعه ایران افتاده بود و تمامی جنبش های سه گانه ایران اعم از جنبش سیاسی 
سپری  را  خود  محاق  و  رکود  دوران  سوسیالیستی  جنبش  و  اجتماعی  جنبش  و 
می کردند پرچم به زمین افتاده استراتژی تحزب گرایانه اقدام عملی سازمان گرایانه 
شریعتی را یک تنه با حداقل بضاعت تشکیالتی بر دوش گرفت و تک سوارانه در 
دوران سی ساله غاسق واقب و حاکمیت مطلقه فقاهتی این پرچم را در میان آتش 
را  تا آن  به دست چرخانید  آوارگی دست  و  و دربدری  زندان و شکنجه  و  و خون 
ِ اْلُعَقِد  در امان نگه دارد فرزندی به دنیا آمد که به خاطر اینکه 

اثَاِت �یف ِّ النَّفَّ َ از  َوِمْن �ش
از همان اوان جامعه ایران را یک جامعه مذهبی ارزیابی می کرد که مذهب فقاهتی 
منجمد حوزه در کانتکس یک اسالم منجمد و پوزیتویستی و قشری و استبدادپرور 
ایدولوژی  کتاب  در  مارکس  کارل  آنچه  مطابق   - بود  شده  آن  مردم  ایمان  فقهی 
آلمانی می گوید - بزرگ ترین نقد جامعه ایران را نقد مذهبی اعالم کرد و بر پایه نقد 
ایران بود که پرچم خودآگاهی اعتقادی در بستر  بر  مذهبی اسالم فقاهتی حاکم 
یک انقالب تئوریک و نظری در بستر پراکسیس اجتماعی ایران به انجام می رسید 
به احتزاز درآورد و پیشاپیش جنبش اجتماعی 22 خرداد 88 با دست هائی ضعیف 
افتاد تا شعار سازمان گرایانه حزبی  به راه  اندیشه ای باالن  ولی پاهائی نیرومند و 
از دل جنبش های  از دل حزب می گذرد(  )که برعکس سازماندهی تشکیالتی که 
بر  و  اجتماعی و جنبش های دموکراتیک و جنبش های سوسیالیستی عبور دهد 
اجتماعی  و  سیاسی  خودآگاهی  ایجاد  ایران  جامعه  در  اعتقادی  خودآگاهی  پایه 
کند و توسط مرکب خودآگاهی اعتقادی آتش خودآگاهی طبقاتی و سوسیالیستی 
و خودآگاهی دموکراتیک در جان نیروهای سوسیالیستی و نیروهای دموکراتیک 
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استضعاف  به  توده های  اندیشه  و  احساس  و  نگاه  در  آن  توسط  تا  نماید  شعله ور 
با اعتالی خواسته های سیاسی  تا  انقالبی طراز نوین به وجود آورد  ایران  کشیده 
آزادی  به  جامعه  یک  برای  را  شرایط  ایران  مردم  سوسیالیستی  و  دموکراتیک  و 

رسیده که بر فوندانسیون اجتماعی شدن قدرت در سه شکل آن:

1 - اجتماعی شدن ثروت

2 - اجتماعی شدن سیاست

3 - اجتماعی شدن معرفت استوار می باشد، هموار سازد.

نظام  قدرت  پایه های  افتادن  لرزه  به  با  همزمان   88 خرداد   29 در  پیش  سال  دو 
و  آزادی خواهانه  و  حق طلبانه  مبارزه  توسط  ایران  مردم  بر  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
کرده  تن  بر  فقاهت  لباس  سرنیزه  که  عصری  در  ایران  بند  در  خلق  بخش  رهائی 
تابلو  کهریزک  و  اوین  شکنجه گاه های  و  می داد  سر  شریعت  شعار  استبداد  و  بود 
ایرانی در مسلخ فقاهت به صلیب  مذهب برخود حمل می کردند و آزادی جامعه 
فقاهتی  اسالم  منجنیق  توسط  ایران  مردم  اجتماعی  عدالت  و  بود  شده  کشیده 
بودند و طبقه  به آتش کشیده  بورژوازی جهانی  و  ایران  بورژوازی  در آتش شرک 
کارگر ایران را در حصار مبارزه صنفی زمین گیر کرده بودند و اسالم محمد را وجه 
المعامله یا وجه المصالحه حاکمیت اسالم استبدادپرور و زورمدارا و قدرت طلب 
و زرپرست و زهدفروش و ریاکار و تزویرگر و زن ستیز و تمامیت خواه و دنیاپرست 
و گذشته گرای فقاهتی حوزه کرده بودند از مادری 34 ساله کودکی زائیده شد که 
ایجاد  راستای  در  الهوری  اقبال  عالمه  اصول  در  اجتهاد  افتاده  زمین  به  پرچم 
از مسلمین که توسط شعار  اعتقادی و تحقق شعار نجات اسالم قبل  خودآگاهی 
اجتهاد در فروع حوزه های به گل نشسته فقهی فراموش شده بود در جامعه ایران و 
دنیای اسالم و مسلمانی به اهتزاز درآورد که بر پایه این شعار عالمه اقبال الهوری 
اعالم کرد که برای نجات اسالم محمد و اسالم قرآن از حصار اسالم حوزه و فقاهت 
و زنگار فقاهتی که در طول 1000 سال بر اسالم وحی نشسته است تنها یک راه 
برای مسلمین باقی مانده است و آن اینکه با اصل فرقانی اجتهاد در اصول عالمه 
اقبال الهوری به جان تمامی اصول و فروع به ارث رسیده از وحی محمد بیافتیم تا 
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توسط آن عالوه بر اینکه بتوانیم شرایط زندگی کردن در این جهان و عصر و زمان 
برای دین محمد فراهم کنیم سره ها را از ناسره باز شناسیم. 

دو سال پیش در 29 خرداد 88 از مادری 34 ساله کودکی متولد گردید که با اعالم 
شرایط جامعه ایران در مرحله دموکراتیک و نفی تمامی جریان هائی که به صورت 
سکتاریستی شعار سوسیالیستی سر می دادند و توسط آن طبقه کارگر ایران را در 
آن ها  رأس  در  که  دموکراتیکی  وظایف  بودند  داده  قرار  اجتماعی  جنبش  محاق 
آزادی بیان و آزادی قلم و آزادی مطبوعات و آزادی تشکالت صنفی و سیاسی و 
اجتماعی و آزادی عقیده می باشد )البته نه در شکل لیبرالیستی و بورژوامابانه آن 
بلکه در راستای سوسیالیستی اش( در دستور کار خود قرار داد و بر پایه اعتقاد به 
مرحله دموکراتیک و تکیه بر وظایف دموکراتیک به جای وظایف سوسیالیستی با 
تکیه بر نیروهای دموکراتیک در کنار طبقه کارگر عالوه بر اینکه طبقه کارگر ایران 
را از حصار سکتاریستی نجات داد معتقد به جایگزینی موقت وظایف دموکراتیک 
کارگر  تا توسط آن طبقه  گردید  ایران  کارگر  به جای وظایف سوسیالیستی طبقه 
ایران بتواند پیشاپیش جنبش دموکراتیک و اجتماعی ایران )مانند 18 شهریور ماه 
سال 57 که با بستن شیرهای نفت توسط کارگران صنعت نفت ایران حکومت شاه 
فراهم  را  ایران  و دموکراتیک  اجتماعی  پیروزی جنبش  کردند( شرایط  رفتنی  را 

کنند. 

که  گردید  از مادری 34 ساله کودکی متولد  دو سال پیش در 29 خرداد سال 88 
در عرصه خود آگاهی اعتقادی و شعار نجات اسالم قبل از مسلمین خود و شعار 
اجتهاد در اصول اقبال شعار بازسازی تفکر دینی اقبال را بر پایه پنج زبان )زبان 
قرآنی، زبان فلسفی، زبان عرفانی، زبان سیاسی و زبان علمی( در کانتکس تئوریزه 
کردن توسط تبین قرآنی و عرفانی و فلسفی و علمی همه مبانی اندیشه دینی در 

اسالم محمدی استوار گردانید. 

دو سال پیش در 29 خرداد 88 از مادری 34 ساله کودکی زائیده شد که در عرصه 
استراتژی ابتدا شعار حزب غیر از تحزب است سر داد و در لوای این شعار حزب 
را یک نهاد یا ساختار نامید در صورتیکه تحزب گرائی را یک پروسس خواند که در 
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پایه  بر  را  که تحزب  کرد در صورتی  پایه تشکیالت معنی  بر  را  راستای آن حزب 
اقدام عملی سازمان گرایانه توده ائی تعریف نمود که امکان انجام آن تنها در بستر 
جنبش های سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی وجود دارد یعنی در 
عرصه استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه حزبی جنبش را جانشین تشکیالت 
و  دموکراتیک  و  اجتماعی  جنبش های  عملی  عرصه  بتواند  آن  توسط  تا  کرد 
سوسیالیستی را جوالنگاه پراکسیس خود برای انجام سازمان گری جنبش ها بکند 
و بدین ترتیب بود که از نگاه این کودک دو ساله اگر رابطه جنبش و تحزب جانشین 
و  نگردد  بستر جنبش معنی  و اصل تشکیالت در  نشود  و حزب  رابطه تشکیالت 
تشکیالت در عرصه حزب معنی بشود نه تنها حزب به عنوان یک نهاد درخواهد 
بلکه  اندام خواهد کرد  آمد و تشکیالت در عرصه آن به صورت یک قدرت عرضه 
فونکسیونی  حاکم  قدرت  کسب  خدمت  در  جز  حزبی  چنین  دیگر  آن  از  مهم تر 
نخواهد داشت و چنین حزبی با چنین تشکیالتی با استراتژی تحزب گرای سازمان 
گر توده ائی از فرش تا عرش با حزب فوق متفاوت خواهد بود چراکه در استراتژی 

تحزب گرای سازمان گر توده ائی:

اواًل تشکیالت به جای حزب در بستر جنبش به انجام می رسد.

خدمت  در  نه  است  گانه  سه  جنبش های  سازمان گری  خدمت  در  حزب  ثانی  در 
کسب قدرت حاکم به هر طریق.

در  نهاد  که یک  مانند حزب  نه  پروسس درمی آید  به صورت یک  تحزب  ثالث  در 
خدمت یقه سفیدهای حاکم می باشد.

زمانیکه  تا  یعنی  می باشد  برقرار  رابطه  همین  شورای  اصل  با  رابطه  در  آنچنانکه 
از  باشد  داشته  تشکیالتی  و  ساختاری  و  نهادی  صورت  حزب  مانند  شورا  اصل 
نگاه این کودک دو ساله حرکتی مردود و عوام فریبانه می باشد ولی اگر اصل شورا 
عملی  اقدام  خدمت  در  نظام  یا  پروسس  یک  صورت  به  تحزب گرائی  اصل  مانند 
تحزب گرائی  اصل  مانند  شورا  اصل  صورت  آن  در  باشد  توده ائی  سازمان گرایانه 

مثبت و مترقی خواهد بود.

دو سال پیش در 29 خرداد ماه سال 88 در کوران اعتالی جنبش اجتماعی 22 
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خرداد ماه 88 از مادری 34 ساله کودکی به دنیا آمد که با طرح شعار در دستور قرار 
دادن وظایف دموکراتیک به جای وظایف سوسیالیستی و مخاطب قرارداد دادن 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  دموکراتیک  وظایف  که  دموکراتیکی  نیروهای  تمامی 
می دهند از طبقه کارگر ایران گرفته تا زنان ایران و دانشجویان و دانش آموزان و 
معلمان و کارمندان و قشر زحمتکش شهری به جنگ گفتمان اپورتونیستی لیبرال 
دموکراسی رفت که می کوشیدند با طرح اندیشه های لیبرالیستی در لباس مذهب 
و حتی اندیشه شریعتی اندیشه های دموکراتیک و سوسیالیستی را به مسلخ تاریخ 
روانه کنند تا خود زیر لوای شعارهای جهانی لیبرالیستی در عرصه های لیبرالیسم 
سیاسی و اقتصادی و معرفتی و اخالقی و اجتماعی پایان دوران مرحله و وظایف 

دموکراتیک و سوسیالیستی را اعالم کنند. 

دو سال پیش در 29 خرداد 88 از مادری 34 ساله کودکی متولد گردید که با اعالم 
مرحله  راستای  در  لیبرالیستی  گفتمان  جای  به  دموکراتیک  وظایف  و  مرحله 
مانند  که  ایران  در  مدرن  چریک گرائی  گفتمان  استراتژیک  خطر  سوسیالیستی 
تهدید  را  ایران  سوسیالیستی  و  دموکراتیکی  جنبش  آینده  خاکستر  زیر  آتش 
که  ساله ائی  صد  پراتیک  تجربه  برپایه  چراکه  کرد  مطرح  بار  اولین  برای  می کرد 
جنبش اجتماعی و جنبش سیاسی و جنبش دموکراتیک و جنبش سوسیالیستی 
ایران دارد تنها عاملی که پیوسته این جنبش ها را تهدید می کرده است و تا مرز 
جنبش های  در  آنچنانکه  که  است  بوده  آنتاگونیست  است  برده  پیش  نابودی 
این  کننده  تهدید  عامل  بزرگ ترین  کردیم  مشاهده  عربی  کشورهای  دموکراتیک 
جنبش ها آنتاگونیست می باشد که از طرفی شرایط جهت سرکوب فراهم می کند 
و  سکتاریسم  زمینه  می برد  باال  را  مبارزه  هزینه  اینکه  علت  به  دیگر  طرف  از  و 
بی تفاوتی بخش بزرگی از نیروهای دموکراتیک را فراهم می کند البته بزرگ ترین 
عامل پیدایش آنتاگونیست در عرصه مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی توده ائی 
گرو  در  تاریخی اش  حیات  که  می باشد  سنتی  چریک گرائی  و  مدرن  چریک گرائی 
آنتاگونیست است و هرگز نمی تواند در بستر مبارزه دموکراتیک وجود و هژمونی 
خود را تثبیت نماید و از آنجائیکه در جامعه ما هم به صورت بالقوه و هم به صورت 
بالفعل چریک گرائی مدرن و سنتی دارای پتانسیل تشکیالتی و نظری می باشند 
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بنابراین در برابر آفت های گفتمان اپورتونیست لیبرال دموکراسی در شرایط فعلی 
همین  می کند  تهدید  را  سوسیالیستی  و  دموکراتیک  جنبش  آنچه  باز  آینده  و 
اثر خودویژگی های  بر  که در هر زمانی  جنبش چریک گرائی مدرن و سنتی است 
تاریخی جامعه ما شرایط عینی و ذهنی جهت رشد و اعتالی و فراگیری آن مهیا 
می باشد البته نشر مستضعفین در مدت دو سال عمر خود تنها جریانی است که تا 

کنون توانست به صورت تئوریک با این آفت تاریخی برخورد کند. 

دو سال پیش در 29 خرداد 88 از مادری 34 ساله کودکی زائیده شد که مخاطب 
خود را بر مبنای وظایف تعیین می کرد نه وظایف بر مبنای مخاطب چراکه از دیدگاه 
نشر مستضعفین اگر بر پایه مخاطب خود بخواهیم به تعیین وظایف بپردازیم یک 
امر پوپولیستی می باشد که آفتی است که مدت هزار سال است که دامن روحانیت 
آفت  بزرگ ترین  چراکه  است  کرده  زمین گیر  را  آن ها  و  است  گرفته  سنی  و  شیعه 
روحانیت که در تمامی مذاهب وجود دارد آن است که برای کسب معیشت دنیائی 
از پیش تعیین شده  خویش راهی جز حرکت کردن در راستای منافع مخاطبین 
خود ندارد و در این رابطه است که در تشکیالت روحانیت مذاهب از جمله روحانیت 
شیعه و سنی برای کسب معیشت دنیا روحانیت اول مخاطب پاسخگوی این نیاز 
به  خود  فقهی  سیاسی  یا  سنتی  تشکیالت  توسط  بعد  و  می کند  مشخص  را  خود 
تعیین وظایف خود می پردازد و همین موضوع دلیل پیدایش آفت پوپولیسم در 
آن ها می گردد اما در اندیشه نشر مستضعفین مخاطب باید پس از تعیین وظایف 
مرحله  تعیین  به  باید  اول  مستضعفین  نشر  دیدگاه  از  بنابراین  گیرد،  صورت 
بپردازیم و سپس بر پایه تعیین مرحله به تعیین وظایف اقدام کنیم و پس از تعیین 
وظایف باید به تعیین نیرو که مشخص کننده مخاطب می باشد اقدام نمائیم ولی 
اگر به جای این پروسه ما ابتدا به تعیین مخاطب بپردازیم و سپس بر پایه مخاطب 
تعیین شده به تعیین وظایف اقدام کنیم در آن صورت برای ما راهی باقی نمی ماند 
جز اینکه جهت حفظ و جذب و پیوند با این مخاطب از منافع این مخاطب حمایت 
نشر  نگرش  این  پایه  بر  داشت  نخواهد  پوپولیسم  جز  حاصلی  عمل  این  که  کنیم 
مستضعفین با مخاطب است که موضوع پیوند با مخاطب به جای اینکه از طریق 
نشر با مخاطب تبین گردد این پیوند از طریق مخاطب با نشر تبین می شود یعنی 
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زمانیکه ما توانستیم به صورت علمی وظایف تاریخی خودمان را در این زمان به 
صورت شعار و برنامه مشخص کنیم و در کانتکس این شعار و برنامه حرکت نمائیم 
مخاطبین  با  ما  پیوند  عامل  صورت  این  در  می گیرد  شکل  ما  مخاطب  رفته  رفته 
وظایف و برنامه می باشد نه منافع و خواسته مخاطب و بدین ترتیب است که اگر 
بخواهیم بر پایه وظایف به تعیین و دسته بندی مخاطبین بپردازیم مخاطبین به 

چهار دسته تقسیم می شوند:

1 - مخاطبین دموکراتیک

2 - مخاطبین سوسیالیستی

3 - مخاطبین پوپولیستی

4 - مخاطبین پوزتیویستی

که مخاطبین دموکراتیک مشمول نیروهائی اجتماعی می شود که حیات و حرکت 
وظایف  این  کردن  پیدا  ماّدیت  در  را  خودشان  اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی 
می دانند مانند دانشجویان و زنان و دانش آموزان و کارمندان و حتی کارگران که در 
مرحله ائی از حرکتشان مجبورند برای نیل به خواسته های سوسیالیستی شان در 
جهت تحقق این خواسته ها تالش کنند و در این رابطه است که خود طبقه کارگر 
در این مرحله به عنوان نیروی دموکراتیک در کنار نیروهای دیگر مطرح می شود 
حیات  که  می شود  جامعه  از  نیروهای  آن  مشمول  مخاطبین سوسیالیستی  اما  و 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن ها در گرو تحقق این وظایف است که در رأس 
آن ها طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا می باشد و به همین ترتیب مخاطبین 
پوپولیسم اشاره به آن دسته از مخاطبینی است که اگرچه از نظر تاریخی دارای آن 
موقعیت تاریخی نمی باشند ولی به علت کثرت کمی جمعیتی که در جامعه دارند 
باعث شده تا مورد توجه نیروهای هژمونی طلب قرار گیرند و باالخره در خصوص 
مخاطبین پوزیتویستی اشاره به آن دسته از مخاطبینی است که به علت اعتقادات 
قشری  اعتقادات  متولی  مدعیان  توسط  آن ها  جلب  جهت  شرایط  خود  قشری 

فراهم کند. 
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پایه  بر  که  زائیده شد  کودکی  مادری 34 ساله  از  دو سال پیش در 29 خرداد 88 
تثلیث خودآگاهی اعتقادی و خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی سیاسی در راستای 
پیوند با مخاطبین بر پایه تثلیث پیوند تئوریک و پیوند تشکیالتی و پیوند ابزاری 
معتقد به عمده بودن پیوند تئوریک در کانتکس خودآگاهی اعتقادی جهت انجام 
خودآگاهی اجتماعی و سیاسی بود چراکه در کادر استحاله تئوری به خودآگاهی 
خود  اجتماعی  و  سیاسی  خودآگاهی  به  اعتقادی  خودآگاهی  تحول  و  اعتقادی 
ارگانیکی بین پیشگام و مخاطب به وجود می آید که در این رابطه  به خود پیوند 
تشکیالت و ابزار اعم از سایت یا صدا و سیما و یا کتاب و... همه در خدمت انتقال 
به  این آگاهی اعتقادی  این آگاهی اعتقادی به جامعه هستند در عرصه استحاله 
خودآگاهی اجتماعی و سیاسی است که با تحول در تثلیث نگاه و احساس و اندیشه 

مخاطب انجام پیوند ارگانیک بین پیشگام و مخاطب ممکن می شود. 

دو سال پیش در 29 خرداد 88 از مادری 34 ساله کودکی به دنیا آمد که در راستای 
تثلیث استحاله خودآگاهی اعتقادی به خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی سیاسی 
این  مبنای  بر  چراکه  کرد  تبین  را  حرکتی  خط  به  فکری  خط  استحاله  چگونگی 
نگرش زمانیکه تئوری یا اندیشه یا خط فکری توانست در عرصه پراکسیس سیاسی 
اجتماعی وارد خودآگاهی جامعه بگردد و توسط آن بدل به خودآگاهی اجتماعی و 
خودآگاهی سیاسی بشود طبیعی است که در آن صورت با شکل گیری خودآگاهی 
اعتقادی و خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی سیاسی خود به خود خط فکری به 
تا  و  می باشد  خودآگاهی  اجتماع  حرکت  عامل  یعنی  می گردد  بدل  حرکتی  خط 
زمانیکه آگاهی وارد اندیشه و احساس طبقه و جامعه و قشر و... نگردد خودآگاهی 

حاصل نمی شود و به مجرد اینکه آگاهی های چهارگانه:

الف - اعتقادی

ب - طبقاتی

ج - سیاسی

د - اجتماعی
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توانست از کانال آگاهی مذهبی در یک جامعه مذهبی وارد احساس و اندیشه افراد 
آن جامعه بشود جنبش و حرکت و خط حرکتی تحقق خارجی پیدا می کند البته 
با یک جامعه سکوالر و الئیک مکانیزم  پر واضح است که در یک جامعه مذهبی 
تکوین خودآگاهی در جامعه متفاوت می باشد چراکه در یک جامعه سکوالر مثل 
جامعه هلند یا آلمان یا فرانسه برای انتقال آگاهی به احساس و اندیشه جامعه و 
طبقه نباید از طریق آگاهی اعتقادی یا آگاهی مذهبی اقدام به چنین امری بکنیم 
آگاهی های  ما  علمی  آگاهی  یا حتی  آگاهی سیاسی  از طریق  است  کافی  آنجا  در 
طبقاتی و اجتماعی و... وارد احساس و اندیشه جامعه بکنیم اما در یک جامعه 
مذهبی مثل ایران ما مجبوریم از طریق آگاهی مذهبی، آگاهی اجتماعی و سیاسی 
و حتی آگاهی طبقاتی وارد احساس و اندیشه جامعه و طبقه بکنیم و اینجا است 
در  مذهب  زبان  با  یعنی  تطبیقی  اسالم  که  می بریم  پی  حرف  این  عظمت  به  که 
عرصه اجتهاد در اصول حرف زمان و عصر را زدن و اسالم انطباقی یعنی با زبان 
زمان حرف مذهب را زدن و اسالم دگماتیسم فقاهتی حوزه یعنی با زبان فقه حرف 
مذهب را زدن این است که ما در اسالم انطباقی بازرگان در مطهرات همین فقه 
حوزه را می بینیم که توسط بازرگان با زبان علم ساینس حرف فقاهت را می زند اما 
در اسالم تطبیقی اقبال و شریعتی ما ابتدا یک اسالم متحول یافته ای می بینم که 
می تواند در عصر حاضر پاسخ نو به سوال های نو بدهد نه پاسخ کهنه به سوال های 
پاسخگوی  مذهب  زبان  با  از  باشد  عبارت  تطبیقی  اسالم  که  هنگامی  پس  نو. 
به  را  مذهب  آنچه  رابطه  این  در  که  است  طبیعی  بودن  زمان  و  عصر  سوال های 
حرف در می آورد سوال های عصر است و بدین ترتیب است که آگاهی مذهبی و 
اعتقادی در جامعه مذهبی ما می تواند به عنوان سر پل انتقال آگاهی های طبقاتی 
و اجتماعی و سیاسی به متن جامعه یا احساس و اندیشه طبقه بگردد که حاصل 
در  طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  و  اعتقادی  خودآگاهی  شکل گیری  این ها  همه 
جامعه می شود و بدین ترتیب است که خط حرکتی از خط فکری یا عمل از تئوری 
اندیشه یا یک فکر یا یک خط  تا زمانیکه یک  حاصل می شود و طبیعی است که 
فکری نتواند وارد احساس و اندیشه جامعه یا طبقه بگردد آن اندیشه به صورت 
ذهنی و نظری باقی خواهد ماند و تحولی از آن حاصل نخواهد شد پس اگر دیدیم 
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که یک اندیشه در فرایند نظری خود باقی ماند و بدل به حرکت و تحول نشد باید 
یقین کنیم که آن اندیشه نتوانسته است به متن احساس و اندیشه و آگاهی جامعه 
و طبقه انتقال پیدا کند همه وظایف و برنامه ها و تئوری ها از زمانی کارساز است که 
ما بتوانیم توسط ابزارهای ارتباط جمعی یا ارتباط تشکیالتی و غیره به احساس و 

اندیشه توده ها منتقل کنیم. 

دو سال پیش در 29 خرداد 88 از مادری 34 ساله کودکی زائیده شد که در سرلوحه 
حرکت خود به تفکیک پراکسیس از پراگماتیسم پرداخت و پراکسیس را در عرصه 
به عمل در  از زمانی که  اینچنین تعریف کرد که یک فکر  ارزیابی تئوری  و  محک 
هیچگونه  است  درنیآمده  عمل  به  زمانیکه  تا  و  است  ارزش گذاری  قابل  می آید 
یک  اینکه  از  است  عبارت  پراگماتیسم  که  صورتی  در  ندارد  ارزش گذاری  قابلیت 
بود  پایه  این  بر  و  بکند  سود  و  نفع  تولید  می تواند  چقدر  عمل  عرصه  در  اندیشه 
به  هم  پراکسیس  طبل  بر  پیوسته  گذشته  سال   36 مدت  در  مستضعفین  نشر  که 
عنوان معیار شناخت و هم به عنوان منبع شناخت )در عرصه پراکسیس نظری و 
پراکسیس اجتماعی و پراکسیس طبقاتی و پراکسیس سیاسی( تکیه کرده است در 
صورتی که از نظر نشر مستضعفین پراگماتیسم ویلیام جیمز آمریکائی یک مقوله 
صد در صد بورژوازی و منفعت طلبانه می باشد که هیچگونه فونکسیون ارزشی در 

عرصه واقعیت نخواهد داشت. 

دو سال پیش در 29 خرداد 88 از مادری 34 ساله کودکی به دنیا آمد که در عرصه 
پروسه انتقال آگاهی های اعتقادی و اجتماعی و سیاسی و طبقاتی به احساس و 

اندیشه و نگاه توده ها معتقد به فرایندهائی سه گانه ائی بود که عبارت بودند از:

الف - ترویج

ب - تبلیغ

ج - تهییج

باالخره  و  اعتال  و  تکوین  بستر  در  گانه  سه  فرایندهای  این  از  هریک  بر  تکیه  که 
دو  در  طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  گانه  سه  جنبش های  بین  مسیر  وضعیت 
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تا زمانیکه جنبش های  و  برسد  انجام  به  باید  مرحله دموکراتیک و سوسیالیستی 
اعتالبخش  مسیر  در  سوسیالیستی  و  دموکراتیک  و  سیاسی  و  اجتماعی  مختلف 
به  نباید  کنند  طی  وضعیت  و  اعتال  و  تکوین  گانه  سه  مراحل  نتوانسته اند  خود 
صورت مکانیکی به طرح فرایندهای سه گانه ترویج و تبلیغ و تهییج بپردازیم از 
نظر نشر مستضعفین در مرحله تکوین جنبش ها باید بر فرایند ترویجی تکیه کنیم 
و  سیاسی  و  عقیدتی  تئوری های  تبین  از  است  عبارت  ترویج  مرحله  مکانیزم  که 
باید  تئوری های  این  انتقال  برای  جنبش  اعتالی  مرحله  در  اجتماعی  و  طبقاتی 
و  گفتاری  عرصه های  در  تبلیغی  ابزارهای  تمامی  و  کنیم  تکیه  تبلیغی  فرایند  بر 
نوشتاری و سیمائی به کار گیریم تا این آگاهی تدوین شده در فرایند ترویجی بتواند 
وارد احساس و اندیشه جامعه و طبقه گردد تا با شکل گیری خودآگاهی اعتقادی و 
سیاسی و اجتماعی بتواند خط فکری بدل به خط حرکتی شود اما در مرحله تهییج 
تمامی تئوری های تدوین شده باید به صورت برنامه های عام و خاص و مشخص 
در جهت هدایت گری نهائی جنبش های فوق درآید پس از نظر نشر مستضعفین 
بدون فرایند ترویجی هرگز نباید اقدام به فرایند تبلیغی و تهییجی کرد آنچنانکه 
این مصیبت باعث شده که در تاریخ ما به قول شریعتی مشروطیت با باد بیاید و با 
برق برود و بدین ترتیب است که از نگاه نشر مستضعفین هرگز نباید در انجام این 
فرایندها عجله بکنیم حتی اگر برای انجام هر مرحله آن نیاز به سه نسل کار کردن 

باشد باید تن به انجام آن بدهیم.

از  دو سال پیش در 29 خرداد 88 در خالل اعتالی جنبش اجتماعی 22 خرداد 
به این سؤال سترگ  مادری 34 ساله نوزادی متولد شد که خود پاسخی تاریخی 
اما  رسیدند  آزادی  و  پیروزی  به  غرب  در  دموکراتیک  جنبش های  چرا  بود: 
جنبش های دموکراتیک در ایران و کشورهای درجه سوم آمریکای التین و آفریقا 
حیات  با  مستضعفین  نشر  آنچه  برسند؟  پیروزی  و  آزادی  به  نتوانسته اند  آسیا  و 
دو ساله خود توانسته است به این سؤال تاریخی یک پاسخ تاریخی بدهد اینکه 
علت اینکه جنبش های دموکراتیک ایران و کشورهای درجه سوم تاکنون نتوانسته 
است به پیروزی برسند هم ریشه عینی داشته و هم ریشه ذهنی ریشه عینی این 
عدم موفقیت جنبش های دموکراتیک در ضعف ساختاری و مناسبات عقب مانده 
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تاریخی و به خصوص عدم تکوین سرمایه داری ساختی در اینگونه جوامع می باشد 
در صورتی که ریشه ذهنی این عدم موفقیت جنبش های دموکراتیک در کشور ما و 
دیگر کشورهای درجه سوم آمریکا و آفریقا و آسیا از نظر نشر مستضعفین بازگشت 
و  طبقاتی  و  اجتماعی  خودآگاهی بخش  فرایندهای  انجام  عدم  به  می کند  پیدا 

سیاسی آنچنانکه در غرب اتفاق افتاد. 

دو سال پیش در 29 خرداد 88 در روز میعاد با شریعتی از مادری 34 ساله کودکی 
پا به عرصه وجود گذاشت که در رابطه با تحول اجتماعی و طبقاتی و پیدا کردن 
مخاطب و پیوند با مخاطب برعکس گذشتگان معتقد به طرحی نو و پالن و نقشه 
جدیدی بود که با گذشتگان تفاوت داشت نشر مستضعفین از همان آغاز ظهور خود 
نه در پیدا کردن مخاطبین خود معتقد به ایده گذشتگان بود و نه در استمرار پیوند 
زمان  تا  که  ایده ائی  تنها  چراکه  است  بوده  گذشتگان  ایده  به  معتقد  مخاطبین  با 
وجود  مخاطبین  یافتن  جهت  توده  پیشگامان  اندیشه  مستضعفین بر  نشر  ظهور 
داشت ایده تشکیالتی و نهادی و حزبی و چریک گرائی بود که مطابق آن پیشگام 
به سراغ مخاطب  و عملی  نظری  به صورت  باید  کردن مخاطبین خود  پیدا  برای 
برود و در آنجا مخاطب خود را تعریف کند و پس از دستیابی به مخاطب خود جهت 
استمرار پیوند خود با مخاطب تنها راهی که برای او وجود دارد اینکه پاسخگوی 
سوال های او باشد و تا زمانیکه پیشگام توانست به سوال های مخاطب خود پاسخ 
دهد می تواند پیوند خود را با مخاطب حفظ کند از زمانیکه پیشگام نتوانست به 
سوال های مخاطب خود پاسخ دهد رابطه و پیوند او با مخاطب قطع می گردد طرح 
نوئی که نشر مستضعفین با ظهور خود در این عرصه ایجاد کرد عبارت بود از اینکه 
بنابراین  چراکه  برویم  مخاطب  سراغ  به  باید  ما  مخاطب  کردن  پیدا  عرصه  در  نه 
مبنا ما گرفتار پوپولیسم و آفت های متعاقب آن می شویم بلکه بالعکس برای پیدا 
کردن مخاطب ما باید با مشخص کردن مرحله حرکت و تعیین وظایف مربوط به 
مرحله حرکت و تکیه بر پروژه خودآگاهی ساز سه گانه در بستر فرایندهای سه گانه 
پروسه حرکت که فوقًا شرح اش رفت به آزاد کردن انرژی های اجتماعی و سیاسی 
رفته  رفته  انرژی ها  آزادی شدن  و  نیروها  از ریزش  بعد  از  که  بپردازیم  و طبقاتی 
مخاطب ما مشخص می گردد برعکس شکل اول در اندیشه نشر مستضعفین در این 
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مرحله این مخاطب است که به طرف پیشگام می آید و از پیشگام برنامه و هدایت 
پیشگام  و سوسیالیستی خود  با جنبش های مختلف دموکراتیک  و  طلب می کند 
جنبش  سازمان گری  عرصه  در  تحزب گرائی  و  می نماید  سازمان گری  به  دعوت  را 
خود به عنوان راه حل پیوند پیشگام با خود می داند و اما در رابطه با موضوع دوم 
برعکس  مستضعفین  نشر  پیشگام  و  مخاطب  بین  پیوند  استمرار  چگونگی  یعنی 
نظریه قبل که معتقد بود که تنها راه استمرار بین مخاطب و پیشگام پاسخگوئی 
بالعکس  بلکه  نیست  پاسخگوئی  به  معتقد  تنها  نه  می باشد  مخاطب  سؤاالت  به 
به  معتقد  خودآگاهی بخش  پروسس  عرصه  در  مخاطب  با  پیوند  استمرار  برای 
به  را  آنچه طبقه و جامعه  نظر نشر مستضعفین  از  سؤال دار کردن مخاطب است 
حرکت وامی دارد و آن ها را آگاه و خودآگاه می کند پاسخ های بزرگ به سوال های 
اندیشه و نگاه و احساس جامعه و  ایجاد سوال های بزرگ در  بلکه  کوچک نیست 
طبقه است و با ایجاد این سوال های بزرگ است که نگاه و احساس و اندیشه جامعه 
و طبقه و حتی فرد را شکوفا می کند و او را به رفتن جهت یافتن پاسخ وا می دارد 
البته این پروژه پیشگام از نظر نشر مستضعفین تناقضی با برنامه و تئوری و آگاهانه 
اول  مرحله  در  هم  توده ها  مستضعفین  نشر  نظر  از  چراکه  ندارد  مخاطب  رفتن 
حرکت خود که حرکت نفی ائی می باشد و هم در مرحله دوم فرایند حرکت خود که 
حرکت اثباتی می باشند باید از پیش بدانند که چه نمی خواهند و چه می خواهند 
چراکه بزرگ ترین آفتی که جنبش های اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی ما 
آفت  همین  شده  جنبش ها  این  نشستن  گل  به  باعث  و  بود  گرفته  فرا  گذشته  در 
که  می دانستند  ما  توده های  تغییر  و  حرکت  بستر  در  گذشته  در  پیوسته  که  بوده 
چه نمی خواهند اما نمی دانستند چه می خواهند در نتیجه این آفت باعث شده تا 
توده های در عرصه مبارزه دموکراتیک خود در مرحله تخریب آگاهانه عمل کنند 
ولی در مرحله آلترناتیوسازی به علت اینکه از قبل نمی دانستند که چه می خواهند 
بدون طرح و برنامه و نقشه سازندگی وارد کارزار می شدند و به صورت عمله آماتور 
استبدادی جدید را جایگزین استبداد گذشته می کردند که این استبداد جدید به 
از  سفاک تر  بسیار  داشت  تن  به  دیانت  و  شریعت  و  امامت  فقه  لباس  اینکه  علت 

استبداد قبلی که الئیک بود از آب درمی آمد. 
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با  که  نوزادی متولد شد  از مادری 34 ساله  دو سال پیش در 29 خرداد سال 88 
پاپیوالر کردن تئوری های کالسیک در عرصه سوسیالیسم و قرآن و مبانی فلسفی 
و مبانی غامض عرفانی و مبانی پیچیده علمی در طول دو سال گذشته توانست این 
مفاهیم غامض علمی و فلسفی و عرفانی و سیاسی در کانتکس دیسکورس مذهبی 
و اسالمی و قرآنی برای فهم جامعه و طبقه عرضه کند البته در دایره پاپیوالر کردن 
و  علمی  و  قرآنی  سترگ  اندیشه های  مضمون  هرگز  مستضعفین  نشر  اندیشه  آن 
فلسفی و عرفانی در پای ساده کردن آن ها قربانی نکرده است بلکه بالعکس آنجا 
آن  با  مضمون  است  داشته  قرار  مضمون  کردن  قربانی  و  کردن  ساده  برابر  در  که 
لفظ غامض انتخاب کرده که شاید انتقاد بعضی از خوانندگان هم در این رابطه به 
این دلیل بوده باشد. از نظر نشر مستضعفین سازماندهی با سازمان گری متفاوت 
که  صورتی  در  می رسد  انجام  به  تشکیالت  بستر  در  سازماندهی  چراکه  می باشد 
که  دلیل است  این  به  پیدا می کند  سازمان گری در عرصه جنبش تحقق خارجی 
نشر مستضعفین در طول دو سال گذشته حرکت خود دنبال حرکت اعتال بخش 
دنبال  نه  است  بوده  و سوسیالیستی جامعه  و دموکراتیک  اجتماعی  جنبش های 
تیزتر  شمشیر  از  و  باریک تر  مو  از  مرز  و همین  حزب  و  سازماندهی  و  تشکیالت 
تحزب گرائی  با اندیشه  گذشته  حزب گرائی  اندیشه  و  چریک گرائی  اندیشه  بین 
شریعتی و نشر مستضعفین می باشد چراکه کسی که این فاصله ظریف را فهم نکند 
نه حزب سازمانده می فهمد  و  نه چریک گرائی درک کرده  و  نه تشکیالت فهمیده 
البته این دیدگاه نشر مستضعفین نباید تداعی کننده این موضوعی باشد که نشر با 
تشکیالت و سازماندهی و حزب مخالف است نه موضوع مخالفت و موافقت نیست 
بلکه بالعکس موضوع قالب و مضمون است چراکه نشر برعکس دیدگاه چریک گرائی 
تشکیالت  و  تشکیالت  برای  سازماندهی  ایران  سنتی  حزب گرائی  و  مدرن 
یا  تحزب گرایانه  استراتژی  از  نشر  آنچه  بالعکس،  بلکه  نمی خواهد  قدرت  برای 

سازمان گرایانه شریعتی فهم می کند عبارت از اینکه:

اواًل سازماندهی به جای اینکه در عرصه تشکیالت در خدمت کسب قدرت در آید 
باید در خدمت سازمان گری جنبش های اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی 

جامعه باشد.
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جنبش  اعتالی  خدمت  در  حزب  و  سازماندهی  و  تشکیالت  زمانیکه  تا  ثانی  در 
درنیاید مثبت نیستند و از زمانیکه جنبش در خدمت احزاب درآید و تشکیالت 
در احزاب در خدمت کسب کرسی های قدرت باشد امری منفی و غلط می باشد؛ 

بنابراین اصول مانیفست دیدگاه استراتژی نشر مستضعفین عبارتند از:

1 - تقدم ارزشی و تکوینی خودآگاهی اعتقادی بر خودآگاهی سیاسی و اجتماعی.

2 - در یک جامعه مذهبی خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی سیاسی باید توسط 
خودآگاهی اعتقادی حاصل شود.

اسالم  نجات  و  اصول  در  اجتهاد  طریق  از  اعتقادی  خودآگاهی  ما  جامعه  در   -  3
قرآنی و اسالم محمدی از اسالم فقاهتی حوزه حاصل می شود.

4 - تا زمانیکه اصل اجتهاد گرفتار شده از زندان فروعات فقاهتی حوزه به عرصه 
اصول در نیاوریم امکان کسب اسالم تطبیقی وجود ندارد.

5 - غیر از دوران 23 ساله محمد که دوران اسالم و حی حقیقی بوده از بعد از مرگ 
محمد در سال 11 هجری تاکنون دیگر ما با اسالم ناب روبرو نیستیم بلکه آنچه به 
عنوان اسالم به ما رسیده اسالم تاریخی می باشد که پیوسته با حرکت و فرایندهای 

تاریخی در طول چهارده قرن گذشته رشد و تکامل پیدا کرده است.

اجتهاد  پایه  بر  که  می باشد  تاریخی  اسالم شناسی  یک  هم  ما  اسالم شناسی   -  6
تطبیقی بین اسالم محمد و اسالم قرآن با زمان و عصر حاضر حاصل می شود.

7 - قرآن کتابی است که در طول چهارده قرن گذشته از نظر قالب و محتوی بدون 
تغییر و دستکاری و تحریف به ما رسیده است برای شناخت اسالم تطبیقی در این 
عصر راهی جز تفسیر و شناخت این قرآن بر پایه حرکت و جامعه محمد برای ما 
وجود ندارد به همین دلیل است که در این رابطه نشر مستضعفین در طول دو سال 

گذشته بی وقفه تالش می کند.

8 - تشکیالت برای جنبش می خواهیم نه جنبش برای تشکیالت.

پایه  بر  جنبش  صورتیکه  در  می شود  حاصل  سازماندهی  پایه  بر  تشکیالت   -  9
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نشر  نظر  از  سازمان گری  و  سازماندهی  تفاوت  می کند  پیدا  اعتال  سازمان گری 
مستضعفین تفاوت حرکت در بستر نهاد یا انستیتاسیون با حرکت در بستر موومان 

و جنبش های مختلف سه گانه می باشد.

کسب  جهت  در  می باشد  نهادی  حزب  می کند  فرق  تحزب گرائی  با  حزب   -  10
کرسی های قدرت در صورتی که تحزب گرائی در راستای سازمان گری جنبش های 

سه گانه جامعه می باشد.

11 - موضوع جنبش اجتماعی از نظر نشر مستضعفین تمامی اقشار جامعه من های 
در  که  می باشد  طبقه  این  سیاسی  نمایندگان  و  آن  مختلف  اشکال  در  بورژوازی 
ایران در شرایط فعلی ضد انقالب هستند و پای و دست آن را باید در جنبش های 

سه گانه در هر شکلی که ظهور کنند قطع کرد.

12 - موضوع جنبش های دموکراتیک در ایران عبارتند از دانشجو و دانش آموز و 
معلم و کارمند و زن و کارگر و زحمتکشان متوسط شهر و روستا و حاشیه نشینان 

تولید.

13 - موضوع جنبش سوسیالیستی عبارتند از طبقه کارگر و اقشار زحمتکش و غیر 
مرفه شهر و روستا.

جامعه  در  مذهب  نقد  کانال  از  مذهبی  جامعه  در  قدرت  نقد  بزرگ ترین   -  14
می گذرد.

15 - شعار نجات اسالم قبل از مسلمین از دیدگاه نشر مستضعفین اینچنین تفسیر 
می شود که تا زمانیکه اسالم بر پایه دینامیسم درونی خود نتواند ایجاد خودآگاهی 
و  سیاسی  و  اجتماعی  خودآگاهی  ایجاد  امکان  بکند  ایران  جامعه  در  اعتقادی 

طبقاتی حتی اگر هم وجود داشته باشد امری انحرافی و اشتباه می باشد.

در  مخاطب  می باشد  متفاوت  حرکت  مخاطب  حرکت  مرحله  نوع  برحسب   -  16
مرحله دموکراتیک با مخاطب در مرحله سوسیالیسم متفاوت هستند.

17 - در کانتکس وظایف دموکراتیک اگر سمت گیری سوسیالیستی در نظر گرفته 
شود خود جنبش دموکراتیک می تواند در راستای منافع سیاسی و اقتصادی طبقه 
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کارگر مفید به فایده و دارای فونکسیون مثبت شود از این مرحله است که کارگران 
و طبقه کارگر و اقشار زحمتکش شهر و روستا جزو نیروهای دموکراتیک در کنار 

دانشجو و دانش آموز و معلم و کارمند و زن قرار می گیرد.

اندیشه  بر  اینهمه  گذشته  سال  دو  طول  در  مستضعفین  نشر  اینکه  علت   -  18
شریعتی تکیه می کند به چند دلیل می باشد که عبارتند از:

اواًل آبشخور اندیشه نشر مستضعفین بیش از اندیشه اقبال اندیشه شریعتی است 
گرچه اندیشه اقبال تکمیل کننده اندیشه شریعتی برای نشر مستضعفین می باشد.

لیبرالیسم  و  مذهبی  ارتجاع  طرف  از  شرایط  این  در  شریعتی  اندیشه  ثانی  در 
مذهبی دچار کج فهمی شده است و این کج فهمی باعث گردیده تا ما این اندیشه 

را بد بفهمیم.

ثالثًا خود اندیشه شریعتی بهترین زبانی است که ما در لوای آن هنوز هم می توانیم، 
ایده و آرمان و اندیشه خودمان تعلیم دهیم؛ بنابراین بنا به این دالیل است که ما 

بیش از هر تفکری بر تدوین و تبین و تبلیغ اندیشه شریعتی می پردازیم.

از نظر نشر مستضعفین  19 - حد و مرز زمانی و مرحله بندی کار فکری و نظری 
بر پایه شاخص خودآگاهی اعتقادی و اجتماعی و سیاسی جامعه ایران مشخص 
می شود یعنی تا زمانیکه کار نظری و تئوریک ما در جامعه ایران دارای فونکسیون 
دریابیم  زمانیکه  از  و  می دهیم  ادامه  خود  نظری  و  فکری  کار  به  ما  باشد  مثبت 
دارای  ما  تئوریک  و  نظری  کار  جنبش  اعتالی  علت  به  ایران  جامعه  در  دیگر  که 
فونکسیون مثبت نیست در آن صورت تغییر آیتم ها در دستور کار ما قرار خواهد 

گرفت.

سالم بر نشر مستضعفین این کودک دو ساله

سالم بر مادر 34 ساله این کودک دو ساله

مبارک باد سومین جشن تولد این کودک دو ساله

سالم بر حرکت سازمان گرایانه توده ائی ملت ایران
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سالم بر حرکت تحزب گرایانه توده ائی ایران

سالم بر جنبش اجتماعی و جنبش دموکراتیک و جنبش سوسیالیستی ملت ایران

سالم بر آزادی و عدالت و انسان

سالم بر خودآگاهی اعتقادی و اجتماعی و سیاسی مردم ایران

سالم بر اندیشه شریعتی آبشخور فکری ما

سالم بر اقبال الهوری تکمیل کننده اندیشه شریعتی

پیش به سوی هر چه بارور کردن راه نشر مستضعفین توسط انتقادهای سازننده

پیش به سوی دستیابی به اسالم تطبیقی

پیش به سوی سازمان گری در جهت اعتالی جنبش های اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی 
مردم ایران

سالم بر آگاهی

سالم بر آزادی

سالم بر عدالت




