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شماره 13
اول مرداد ماه 1389
مبانی تئوریک سوسیالیسم – قسمت
دهم

سوسیالیسم تولیدی بستر
سوسیالیسم توزیعی

سلسله بحثهای در باب:

مبانی تئوریک مانیفست
اندیشههای شریعتی
قسمت سوم

تفسیر سوره کافرون
سوره کافرون اعالم مرامنامه
فلسفی  -سیاسی  -اقتصادی محمد
قسمت سوم
الف  -وحی آموزشی یا وحی ترویجی :که اساس
وحی محمد در مرحله تاسیس نهضت یعنی 13
سال مکی را تشکیل میداد بر سه اصل استوار
بود که عبارتند از اول  -اصل توحید دوم -اصل
معاد سوم -اصل عمل الصالح « إِنَّ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا
ارى َمنْ آ َمنَ
ص َ
اب ُئونَ َوال َّن َ
َوا َّلذِينَ هَادُوا َو َّ
الص ِ
ف َع َلي ِه ْم
ِب هَّ ِ
صال ًِحا َفلاَ َخ ْو ٌ
الل َوا ْل ْيو ِم آْالخ ِِر َو َع ِمل َ َ
يح َز ُنونَ » (سوره المائده  -آیه .)69
َو اَل ُه ْم ْ

پلورالیسم معرفتی ،پلورالیسم فکری ،پلورالیسم
اعتقادی ،پلورالیسم اجتماعی ،پلورالیسم
سیاسی ،پلورالیسم اقتصادی ،پلورالیسم
اطالعاتی و ...بستر ساز تحقق شعار:
«آگاهی  -آزادی – برابری»
نفی :زر  -زور – تزویر
استقرار« :پلورالیسم
سوسیالیسم» میباشد.

-

گذشته نشر مستضعفین
قسمت نهم

ضرورت تاریخی تاسیس جریان پیرو معلم
شهید در سالهای پایانی رژیم پهلوی

 - 3افروجی بودن عدالت و سوسیالیسم:
اصل سوسیالیسم و اصل عدالت ،هر دو
ماهیت افروجی و رویکردی دارند و تاریخی
به موازات تاریخ بشریت دارا میباشند .این
اصول هرگز محصور و در انحصار مکتب
خاص ،مذهب خاص و یا نحله و مشرب
خاصی قرار نمیگیرند .آنچنانکه عدالت ،در
سلسله علل احکام است ،نه در سلسله معلوالت،
یعنی :نه آنچه دین گفت عدل است ،بلکه آنچه
عدل است دین میگوید و نه آنچه خدا کرد
عدل است ،بلکه آنچنانکه معتزله میگفتند؛
آنچه عدل است خدا میکند .اصل سوسیالیسم
هم ،به معنای اجتماعی کردن تولید و توزیع
و مصرف ،به عنوان اصلی عام ،شاخص و
حاکم بر تاریخ بشریت و مبارزات رهائیبخش
میباشد .سوسیالیسم ،همیشه مضمون نهائی
مبارزات رهائیبخش ،آزادیبخش و برابری
طلبانه انسان را تشکیل میداده و به صورت
یک افروج یا رویکرد ،پیوسته در بستر
پراکسیس تاریخی و اجتماعی و انسانی انسان،
مسیر استکمالی تئوریک خود را طی کرده
است .آلترناتیو تاریخی اجتماعی آن :انحصار
ادامه در صفحه 9
تولید و توزیع بوده است.

ما و

دموکراسی

–

ضرورت تاریخی  -اجتماعی برای دامن زدن
به نهضت نظری پلورالیسم در جامعه ما،
توسط نشر مستضعفین ایران به عنوان ارگان
عقیدتی  -سیاسی حزب مستضعفین ایران:
اصل پلورالیسم یا کثرت گرائی با اصل
پلورالیزه کردن یا پلورالستیک متفاوت
میباشد ،چراکه اصل پلورالیسم داللت بر
سوبژکتیو یا عقالنیت نظری یا عقالنیت
معرفتی میکند،
ادامه در صفحه 5

با توجه به این شرایط بود که در سال 55
(یعنی چهار سال پس از بسته شدن حسینیه
ارشاد) شرایط تاریخی ،جامعه ایران را در
سر یک تندپیچ تاریخی قرار داده بود ،که
تبیین کننده «ضرورت تاریخی تشکیل جریان
سلف» نشر مستضعفین بود که مشخصههای
مهم این شرایط عبارت بودند از:
 - 1بن بست سوبژکتیو و ابژکتیو نهضت
چریکگرائی مدرن؛ که از آغاز دهه چهل و
پس از سرکوب جنبش اجتماعی  15خرداد در
سال  42در ایران شکل گرفته است و مدت
ده سال به عنوان گفتمان غالب عینی  -ذهنی
جامعه ما درآمده بود ،و تمامی حرکتهای
دیگر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داد؛
و این بن بست و بحران نهضت چریکگرائی
در سال  55به اندازهای گسترده و عمیق و همه
جانبه بود که تمامی جریانهای چریکگرائی
مارکسیستی و مذهبی ،کال به نقطه صفر
نظری  -عملی در جامعه ایران رسیده بودند.
ادامه در صفحه 3

به مناسبت  15شعبان – قسمت اول

شریعتی ،مهدویت؟ انتظار؟ فلسفه تاریخ؟
شاید اگر بالبداهه بپرسند که :بزرگترین فرآیند انقالب تئوریک شریعتی کدام است؟ در این تردید
نباید کرد که:
تو بگو این ناطقه جو میکند
گرچه هر قرنی سخن نو آورد
در نیابد حال پخته هیچ خام
گر ز دریا آب را بیرون کنی
بیگه است ارنه بگویم حال را
کان عوضها و آن بدلها بحر را
صد هزاران جانور زو میخورند
باز دریا آن عوضها میکشد

تا به قرن بعد خود آبی رسد
لیک گفت سالفان یاری کند
پس سخن کوتاه باید والسالم
بی عوض آن بحر را هامون کنی
مدخل اعواض را و ابدال را
از کجا آید زبعد خرجها
ابرها هم از برونش میبرند
از کجا دانند اصحاب رشد

مثنوی  -دفتر سوم سطر  2140به بعد
ادامه در صفحه 7

ادامه در صفحه 2
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"به مناسبت  15شعبان – بقیه از صفحه اول"

بزرگترین فرآیند انقالب تئوریک شریعتی ،انقالب در تئوری مهدویت و
استحاله آن به تئوری انتظار و فلسفه تاریخ میباشد .برای درک عظمت
این فرآیند انقالب تئوریک شریعتی باید ابتدا به جایگاه تئوریک اصل
مهدویت و فونکسیون این اصل در تاریخ گذشته هزار ساله شیعه آگاه
گردیم که چگونه اصل مهدویت در کنار اصل والیت و اصل عاشورا
در طول هزار ساله گذشته تاریخ شیعه به عنوان دستگاه تئوریک اسالم
دگماتیسم و اسالم فقاهتی و اسالم عوامانه و تشیع صفوی و تشیع حوزه
و روحانیت مطرح بوده است و توسط این مثلث تئوریک بوده که نظام
مطلقه فقاهتی حاکم در طول  30سال گذشته تاریخ ایران بر سرنوشت
تاریخی تودههای ما تاختهاند و این مثلث تئوریک به عنوان خط سرخ
نظام فقاهتی حاکم مطرح میباشند .کوچکترین برخورد با این سه اصل
 آنچنانکه در جریان کتاب شهید جاوید صالحی نجف آبادی در سالهایقبل از انقالب دیدیم  -از نفی توحید و نفی نبوت و نفی معاد برایشان
حساستر میباشد حتی اگر این نقد و برخورد از طرف هم صنفان خود،
از درون خود حوزه صورت گرفته باشد تا چه رسد به بیرون حوزه
باشد چرا که اسالم دگماتیسم و شیعه صفوی به نیکی به این حقیقت
واقف گشته است که بی توحید و بی نبوت و بی معاد دستگاه تئوکراسی
او میتواند بر گرده تودههای شیعه که جاده صاف کن حاکمیت مطلقه
والیتی آنها میباشد دوام و استقرار پیدا کند ،اما بی مهدویت و بی والیت
و بی عاشورا هرگز حتی برای یک لحظه هم امکان حیاتش وجود ندارد
و به خاطر این حقیقت بود که دستگاه اسالم دگماتیسم و تشیع صفوی در
طول چهار ساله حرکت ارشاد (از  48تا  )51بیش از هر زمانی احساس
خطر کرد و تاکنون گرچه نزدیک به چهل سال است که از سونامی چهار
ساله آگاهیبخش ارشاد شریعتی میگذرد ،ولی یک لحظه از احساس
خطر اسالم دگماتیسم و شیعه صفوی نسبت به این سونامی کم نشده و از
قیام مرتضی مطهری بزرگ پاسدار اسالم فقاهتی و اسالم دگماتیسم بر
علیه شریعتی تا این تاریخ روز بروز بر هجمه غاسق واقف افزودهتر
میگردد و توسط نفاثات فی العقد پیوسته خویش ،حتی بر استخوان
پوسیده شریعتی هم رحم نمیکنند و رحم نخواهند و تا زمانی که این
دستگاه حیات سیاسی یا حیات فقهی و ...حیات و حرکت و جنبش دارد،
رحم نخواهند کرد ،چراکه شریعتی گرانیگاه و نقطه ثقل نظام تئوریک
این نظام منجمد و گذشته گرا را به هجمه گرفته است .البته این حقیقت را
میپذیریم که عالمه محمد اقبال الهوری قبل از شریعتی در کتاب «تجدید
بنای فکر دینی در اسالم» خود و به خصوص در مقاله «روح فرهنگ
و تمدن اسالمی» دو اصل والیت و اصل مهدویت را به چالش تئوریک
گرفته و آن را دچار تحول تئوریک خود کرده است ،اما آنچه میتوانیم
در اینجا به عنوان تفاوت انقالب تئوریک شریعتی با تحول مترقیانه
تئوریک عالمه محمد اقبال الهوری مطرح کنیم عبارت است از:
 - 1عالمه اقبال الهوری با یک متدلوژی «ال»ئی با دو اصل والیت و
مهدویت برخورد میکند ،در صورتی که شریعتی با متدلوژی «اال»ئی
با این اصول برخورد میکند .به عبارت دیگر عالمه اقبال زمانی که در
این کتاب اصل مهدویت را نفی میکند ،اصل آزادی فکر را جایگزین
آن میسازد که این خود داللت بر بی آلترناتیوی تئوریک عالمه اقبال
میکند ،در صورتی که شریعتی با نفی اصل مهدویت ،اصل انتظار و
فلسفه تاریخ شیعه را جایگزین آن میسازد که اصلی به مراتب فربهتر
از اصل مهدویت میباشد .در ثانی در رابطه با اصل والیت گرچه اقبال
الهوری اصل والیت را مختص پیامبر میداند و با مرگ محمد از نظر
او آنچنانکه نبوت ختم میشود والیت محمد نیز پایان پیدا میکند و بعد
از محمد هیچ کس حق ندارد ادعای والیت کند ،چراکه از نظر عالمه
اقبال والیت عبارت است از تکیه بر تجربه شخصی توسط پیامبر به جای
ارائه استدالل و دلیل عقلی از طرف محمد میباشد ،توضیح آنکه از نظر
اقبال الهوری علت اینکه مردم باید تجربه شخصی محمد که در لوای
وحی مطرح میشد ،بدون هیچگونه دلیلی و استداللی از محمد بپذیرند و

به آن ایمان بیاورند ،فقط آن است که محمد توانسته است توسط تکیه بر
اصل والیت تجربه شخصی خود را یک امر الهی بداند که این امر الهی
نیاز به دلیل و استدالل ندارد و معتقد گردد که غیر از او کس دیگری را
یارای چنین تجربهائی نمیباشد و با مرگ او تا ابد توان انجام اینگونه
تجربه از بشر صلب میگردد این تعریفی است که عالمه اقبال از والیت
میکند و معتقد است که به دلیل اینکه بعد از محمد عقل و اندیشه بشر در
کنار وحی وارد کارزار گردیده است لذا دیگر با جایگزین شدن عقل به
جای والیت ،دوران والیت با مرگ محمد همراه با نبوت خاتمه پیدا کرده
است و آنچنانکه با مرگ محمد ،نبوت پایان مییابد والیت نیز پایان پیدا
میکند و بعد از محمد هیچ کس حق ندارد بگوید به دلیل اینکه من این
امر را تجربه کردهام بر دیگران واجب است که تجربه من را از دین ،یا
از فقه ،یا از عرفان ،یا از فلسفه و ...بدون دلیل و استدالل به عنوان یک
تکلیف بپذیرید بلکه بالعکس ،بعد از مرگ محمد هر کس اگر خواست
تجربه خود را از دین ،یا از قرآن ،یا از فقه ،یا از فلسفه ،یا از کالم ،یا
از عرفان و ...مطرح کند ،باید آن تجربه را همراه با دلیل و استدالل بر
مردم عرضه کند تا دیگران پس از برخورد با استدالل او در رابطه با
تجربهاش آزاد به پذیرفتن یا نپذیرفتن تجربه شخصی او در عرصههای
مختلف علمی ،یا فلسفی ،یا عرفانی ،یا فقهی و ...باشند و بدین ترتیب
است که از نظرگاه عالمه اقبال الهوری با مرگ محمد عقل و استدالل
جایگزین والیت گردید و باز بدین دلیل است که از نظرگاه اقبال ،محمد
بین دو دنیای قدیم و جدید قرار گرفته است چراکه از یک طرف محمد
مسلح به وحی بود که از جنس دنیای قدیم میباشد و از طرف دیگر محمد
سر پل انتقال از وحی به خرد ،استدالل ،عقل ،اندیشه و آگاهی میباشد
که از این بابت از جنس دنیای جدید میباشد.
 - 2برخورد عالمه اقبال الهوری با دو اصل والیت و مهدویت در یک
واکنش نقدی اشپنگلری به تمدن اسالمی میباشد که او تمدن اسالمی
را از جنس تمدن مجوسی ارزیابی میکند که نافی خرد ،اندیشه ،عقل،
استدالل ،اختیار ،انتخاب و اراده مردم میباشد و بر جبر و بی اختیاری
انسان تکیه دارد و لذا عالمه اقبال الهوری توسط تبیین اینکه دو اصل
مهدویت و والیت که نفی کننده خرد و استدالل و عقل میباشد در جامعه
فعلی مسلمان جائی ندارد و تنها خرد ،اندیشه ،عقل ،دلیل ،استدالل،
اختیار و انتخاب است که دارای ارزش میباشد ،میخواهد به تکذیب و
نفی ادعای اشپنگلر بپردازد در صورتی که برخورد شریعتی با سه اصل
مهدویت و عاشورا و والیت بر پایه استراتژی خودآگاهی بخش او استوار
میباشد که توسط آن میخواهد فوندانسیونهای اسالم دگماتیسم و تشیع
فقاهتی را استحاله انقالبی بکند .البته شریعتی این استراتژی را آنچنانکه
در کنفرانسهای «فاطمه و فاطمه است» (و یا در کتاب فاطمه فاطمه
است) به صورت تفصیلی تبیین علمی مینماید ،از پیامبر اسالم اقتباس
کرده است چراکه آنچنانکه خود شریعتی در آن کتاب و کنفرانسها
میگوید پیامبر اسالم جهت تحول جامعه بدوی مکه که اسیر سنتهای
قومی و طبقاتی و  ...قرار داشت ،نه دست به رفرم زد و نه دست به
انقالب چراکه جامعه جاهلیت آن زمان پذیرای تحول فوری نبود بلکه
بالعکس تنها یک تحول زیربنائی تدریجی میتوانست جامعه بدوی مکه
را توسط محمد دچار تحول کند .برای اینکار محمد قالبهای اعتقادی
مردم را که به آن ایمان داشتند گرفت و محتوای آنها را از اعتقادات
جاهلی خالی کرد و با اندیشههای توحیدی خودش پر کرد .مثل غسل
جنابت یا حج و یا سنت ماههای حرام که عرب جاهلی جنگ کردن در آن
ماهها را حرام میدانست و ...بدین ترتیب بود که محمد انقالب تئوریک
خود را در جامعه بدوی جاهلیت عربی آن زمان پیش میبرد ،شریعتی
با تاسی از این استراتژی محمد از همین استراتژی محمد جهت انجام
انقالب تئوریک خود در جامعه مذهبی و معتقد به تشیع و تسلیم تکلیف
روحانیت فقاهتی و ...ایران بهره جست به این ترتیب که جهت انقالب
تئوریک و استراتژی آگاهیبخش خود مستقیم مقولههای فربه اعتقادی
تودهها که عامل به گل نشستن آنها شده بود را به چالش نگرفت ،چرا
که معتقد بود در برابر چنین برخوردی بر پایه دیالکتیک سوردل تودهها

نشر مستضعفین  -شماره  - 13اول مرداد ماه 1389
بیشتر به آنها اعتقاد پیدا میکنند ،آنچنانکه که این روانشناسی اجتماعی
ما در جریان نهضت چریکی بعد از سی خرداد سال  60به نیکی دیدیم
که چگونه با ترور ابژکتیو و سوبژکتیو جریان حاکم بر اندیشه و ایمان و
سرنوشت مردم تودهها بیشتر به آنها اعتقاد و ایمان پیدا میکردند و به
طرف عقب باز میگشتند و دو دستی به آن اعتقادات سوبژکتیو و ابژکتیو
خود میچسبیدند و حاضر به رها کردن آن نمیشدند و همین امر رمز
شکست نهضت چریکی ایران بعد از  30خرداد سال  60بود در صورتی
که شریعتی برعکس نظرگاه این نهضت چریکی از همان اوان شروع
نهضت چریکی در دهه  40معتقد بود که تنها راه متحول کردن جامعه
ایرانی نهضت خودآگاهی بخش سازمانگرایانه حزبی میباشد نه نهضت
چریکی ،چراکه از نظر شریعتی «اینها را نباید از مردم گرفت ،مردم
را باید از اینها بگیریم ،اگر مردم را از اینها گرفتین در آن زمان اینها
خود میمیرند» در این رابطه بود که شریعتی جهت مادّیت بخشیدن به
این استراتژی خودآگاهیبخش خود ،ابتدا مقولههای فربه دستگاه ساز
و شرک پرور ارتجاع را به چالش گرفت که در راس همه اینها سه
مقوله مرد افکن مهدویت و عاشورا و والیت قرار داشت که آنچنانکه
فوقا ً هم مطرح کردیم دستگاه جمودساز و سکون پرور و گذشتهگرای
ارتجاع جهت تبیین حاکمیت خود بر گرده تودهها بر پایه این سه اصل
قرار داشت .در این رابطه بود که شریعتی در نخستین هجمه تئوریک
خود کوشید که با این سه مقوله مردافکن دسته و پنجه تئوریک بیافکند و
لذا استراتژی که جهت این برخورد تئوریک خود در پیش گرفت همان
استراتژی محمد بود ،یعنی به جای اینکه برخورد انقالبی توسط تحول
و نفی مطلق و فوری آنها بکند و مانند اقبال الهوری به نفی مطلق
تئوری مهدویت و یا والیت در زمان بعد از پیامبر بپردازد ،کوشید قالب
این مقولههای فربه را توسط اندیشه توحیدساز و توحیدپرور پر کند و
به این ترتیب بود که انتظار و فلسفه تاریخ از دل اندیشه مهدویت اسالم
دگماتیسم زایش کرد.
 - 3شریعتی آنچنانکه در کنفرانس «از کجا آغاز کنیم؟» و یا «چه باید
کرد؟» میگوید ،مردم اسیر سنت و گرفتار استبداد و استثمار و استحمار
ایران شده بود که به استراتژی آگاهیبخش خود در کادر انقالب تئوریک
در کانتکس استراتژی محمد رسید ،در صورتی که عالمه محمد اقبال
الهوری از کانال دفاع از تمدن اسالمی در برابر هجمه اشپنگلر به مقابله
با این اصول پرداخت.
 - 4از آنجائیکه انگیزه اقبال در تئوریزه کردن اصول دوگانه والیت و
مهدویت نجات آنها از تحریفات برای مقابله کردن با نقد مغرب زمین از
این اصول بود ،لذا در کادر همان نقد برای نقد باقی ماند ،در صورتی که
برعکس اقبال ،شریعتی جهت تحول و استحاله جامعه شیعی گرفتار سنت
شده ایران به این خاکریزهای دست پیدا کرد و تحول انقالب تئوریک این
اصول سه گانه به عنوان استراتژیکترین کار خود دانست.
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 - 2حرکت تحزبگرای شریعتی؛ پس از چهار سال که از بسته شدن
حسینیه ارشاد میگذاشت نشان داده بود که دیگر امکان شکلگیری آن
با توجه به شرایط تاریخی امکان پذیر نیست و تازه اگر امکان پذیر
هم باشد ،دیگر سودمند به حال جامعه نخواهد بود و با این شکل و
مکانیزم حرکت امکان هدایتگری حرکت ابژکتیو جامعه برایش ممکن
نبود ،زیرا در بستر هدایت نظری و سوبژکتیو به توسط تشکیالت ارشاد
(در سالهای  48تا  )51امکان هدایتگری وجود داشت ،اما در عرصه
هدایتگری عینی و عملی و ابژکتیو جامعه به جز  -حزب سراسری
سازمان گرایانه -هیچ تشکیالت دیگری به صورت غیرکاریزماتیک و
غیرفردی نمیتوانست هدایتگر باشد.
 - 3با توجه به رکود چهار ساله حرکت سازمانگرایانه شریعتی و عدم
وجود کادرهائی که در غیبت شریعتی توان سازمانگری تودهها و جامعه
و بنیان گذاری تشکیالت حزبی را داشته باشند ،این حقیقت به اثبات رسید
که تمامی تالش شبانه روزی شریعتی در مدت سه سال حتی آن چنان که
خود او پیش بینی میکرد ،نتوانست به اندازه نصف انگشتان یک دست
هم تولید  -کادر سازمانده و حرکت ساز و اندیشه پرور -بکند و دلیل
آن هم ضعف در استراتژی شریعتی نبود ،بلکه ضعف در «تشکیالت
و سازماندهی و فقدان پراکسیس سازمانگر و آموزش ده» در حرکت
شریعتی بود ،بدین شکل که با حرکت آکادمیک ارشادی کادر سازمانگر
و حزبی و اندیشهپرور و دینامیک ساخته نمیشود و تنها با پراکسیس
سازمانگرایانه حزبی است که ما میتوانیم کادر سازمانگر اندیشه ساز
و هدایتگر بسازیم.
 - 4با توجه به بحران اقتصادی که در سال ( 55به دلیل بنبست نظام
سرمایهداری کمپرادور حاکم) کشور را فرا گرفت ،رکود و بیکاری
و تورم جامعه ایران را در برگرفت که توسط آن زحمتکشان ایران با
رونق کاذب اقتصادی به وجود آمده در سالهای بعد از جنگ اعراب و
اسرائیل ،که باعث افزایش قیمت نفت شده بود وداع کرد و در نتیجه؛
تحوالت اقتصادی باعث فراهم شدن زمینه عینی برای تحوالت اجتماعی
به توسط تودهها گردید.
 - 5ضعف تاریخی جریانهای سازمانگر حزبی ،در بستر نهضت
مقاومت ملی و به خصوص پاسیفیسم و سکتاریستی که پس از کودتای
 28مرداد گریبانگیر این جریانها شده بود ،که ما حاصل آن فرار نیروها
از کشور و وجود خالء تشکیالتی در داخل و نیز بدبینی تودهها نسبت
به این جریانها ،همه و همه از ضرورت تاریخی «ایجاد یک تشکیالت
سازمانگرای حزبی در ادامه استراتژی تحزبگرایانه و سازمانگر و
خودآگاهیبخش» ارشاد شریعتی میکرد تا توسط آن:

 - 5در رابطه با آیتم عاشورا به سبب اینکه اقبال اهل تسنن بوده است و اوال :رکود و خمود حاکم بر جنبش ایران که از بعد بن بست نهضت
جامعه اهل تسنن از مشکلی که جامعه شیعه در این رابطه دارد برخوردار چریکگرائی مدرن حاصل شده بود ،متحول گردد.
نمیباشد ،لذا اقبال در برخورد با امام حسین  -آنچنانکه سلف او موالنا هم
به همین حد قناعت کرده  -فقط به یک سلسله تعریف قناعت کرده و دیگر ثانیا :رکود و خمودی که بعد از بسته شدن حسینیه ارشاد در  14آبان
در این رابطه به آسیب شناسی نپرداخته است .اما شریعتی برعکس اقبال سال  51بر حرکت تحزبگرا و سازمانگر شریعتی به وجود آمده بود،
گرچه ادامه دهنده حرکت آگاهیبخش اقبال میباشد ولی بیش از هر چیز متحول گردد.
آنچه که شریعتی در رابطه با استراتژی حرکت خود به آن توجه داشت ثالثا :امکان تعلیم عملی  -نظری کادرهای همه جانبه حزبی سازمانگر
این موضوع بود که ،اوال او یک شیعه است ،در ثانی یک ایرانی است ،و هدایتگر جنبشهای اجتماعی و کارگری و سیاسی و ...فراهم گردد.
در ثالث یک جهان سومی و مشرق زمینی میباشد ،لذا در این راستا بود
بدین صورت بود که در تابستان  55و با تصمیمات نیرویی چند از
که شریعتی برعکس اقبال از شیعه آغاز کرد و جامعه ایرانی را یک
پیروان ارشاد (که به غیر از ارشاد شریعتی حتی در زندان شاه هم سابقه
جامعه مذهبی تحلیل کرد و تغییر و تحول جامعه ایران را در گرو تحول
پیوند تشکیالتی با هیچ جریان دیگر چریکی و غیرچریکی و مذهبی و
مذهبی و آن هم تحول شیعه تبیین نمود.
ملی و ...نداشتند) ،بنیان هسته اولیه «جریان سلف نشر مستضعفین»
را گذاشتند ،و طبق تصمیماتی که در همان تابستان تاسیس جهت تنظیم
ادامه دارد استراتژی تشکیالت گرفته شد ،مقرر گردید تا به لحاظ زمانی این حرکت
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به مدت پنج سال یعنی تا سال  60و فقط با تکیه صرف بر پرورش
کادرهای همه جانبه «سازمانگر حزبی و تنظیم و تدوین تئوریهای عام
و خاص و مشخص حزبی» فعالیت بکند ،و از سال  60به بعد «حرکت
سازمانگرایانه حزبی  -اجتماعی» خود را از سر بگیرد ،که پس از
مدتی حرکت مبتنی بر این استراتژی ،با فرا رسیدن سال  56و شروع
جنبش فراگیر اجتماعی و اعتالی آن در سال  57و نیز پیوند جنبش
دانشجوئی و به خصوص جنبش کارگری که از  18شهریور سال 57
به جنبش اجتماعی پیوست ،و وجود خالء جنبش سیاسی پیشگام جهت
هدایتگری این جنبش همه جانبه و در حال اعتالء (که لقمهائی مناسب
شده بود برای میوه چینان از راه رسیده) در این شرایط متحول اجتماعی،
آرامش درونی جریان را جهت پیمودن آن استراتژی پنج ساله برهم میزد
و رفته و رفته ضرورت حضور در جنبش اجتماعی تودهها را حتی در
شکل فردی و غیرتشکیالتی آن بیشتر میکرد .به عبارت دیگر اعتالی
جنبش اجتماعی و کارگری ،جامعه ایران را به شرایطی رسانید تا  -به
جای این که نیروی پیشرو هدایتگر جامعه باشد ،جامعه هدایتگر پیشرو
شده بود -اینجا بود که به موازات نزدیک شدن به بهمن ماه  57آن چنان
که با حاکمیت هژمونی فقاهتی بر جنبش اجتماعی ،خود جنبش اجتماعی
در حال سزارین بود حرکت جریان را هم به صورت ناخواسته وادار به
سزارین میکرد .1لذا در این راستا بود که در اسفند ماه  57جریان سلف
نشر  -تصمیم به تجدید نظر در استراتژی گذشته خود گرفت -و مصمم
شد تا کال حرکت را برونی و علنی و حرفهای کند تا توسط شرکت مستقیم
در جنبشهای اجتماعی و سیاسی و طبقاتی و دانشجوئی ،خالء پراکسیس
درونی سزارین شده قبلی خود را نیز مرتفع سازد.

تعویق بیافتد .از این رو در تابستان سال  58رسما حرکت علنی و برونی
و سازمانگرایانه حزبی و حرفهای جریان سلف نشر مستضعفین آغاز
شد .البته بزرگترین پارادوکسی که جریان در سرآغاز شروع حرکت
با آن مواجه گشت ،همان پارادوکسی بود که بین ماهیت جریانی که
طرفدار تحزبگرائی و سازمانگری و مبارزه دمکراتیک که از دیدگاه
آنان مضمون حقیقی حرکت شریعتی هست ،و تبلیغاتی که توسط رژیم
مطلقه فقاهتی صورت میگرفت .با اینکه رژیم مطلقه فقاهتی میدانست
هیچ پیوندی بین آن جریان و جریان فرقان وجود ندارد ،اما آن را در
جامعه به عنوان حامیان سیاسی جریان چریکگرای سنتی گروه فرقان
مطرح نمودند .البته آنچه به ایجاد این پارادوکس در تابستان سال 58
دامن میزد تبلیغات دو سویه رژیم فقاهتی حاکم و گروه فرقان بود چراکه
از یک طرف بلندگوهای تبلیغاتی رژیم فقاهتی حاکم سعی میکردند جهت
فریب تودهها ،به تودهها این چنین تفهیم کنند که جریان یاد شده  -شاخه
سیاسی -فرقان است و از طرف دیگر گروه فرقان در داخل تشکیالت
خود چنین تبلیغ میکرد که جریان سلف نشر ،جریانی است که حاکمیت
فقاهتی در جهت به محاق کشیدن حرکت فرقان بر پا کرده است؛ و این
پارادوکس به اندازهای شدید بود که قاتل مفتح در دادگاه خود اعالم کرد
که؛ «من دارم اعدام میشوم و میمیرم ولی هنوز گرفتار این تناقض
هستم ،که نمیدانم جریان سلف نشر ،ساخته فرقان است یا ساخته رژیم
حاکم ،چراکه ما تا در تشکیالت فرقان در بیرون از زندان بودیم به ما
میگفتند جریان نشر ساخته رژیم فقاهتی و برای به محاق کشیدن فرقان
است ،حاال که به زندان آمدیم زندانبان فقاهتی حاکم به ما میگویند که آنان
شاخه سیاسی گروه فرقان هستند».

البته این تصمیم اگرچه تحمیلی بود ولی بود و نبود و حیات جریان،
اصال به آن وابسته بود ،یعنی اگر جریان اقدام به این تجدید نظر در
استراتژی خود نمیکرد و میخواست بر پایه استراتژی قبلی خود حرکت
کند مرگ برای آن حرکت امر محتومی بود ،هر چند در رابطه با تصمیم
جدید استراتژیک فوق ،جریان مجبور به پرداخت بهای سنگینی در سال
 60شد که بعدا به ذکر آن خواهیم پرداخت ،ولی به هر حال در اسفندماه
سال  57تصمیم به حرکت علنی و برونی و حرفهای با همان اندک ره
توشهای که توانسته بود در عرض همان مدت یکسال و نیم بدست آورد،
گرفته شد و در راستای این تصمیم جدید بود که امر فراهم کردن تمهیدات
«حرکت برونی و علنی و حرفهای و سازمانگرایانه حزبی» در دستور
کار جریان قرار گرفت.

به هر حال سلف نشر مستضعفین در تابستان  58و با پارادوکس بین
 چریکگرائی یا تحزبگرائی -و یا ترور  -سازمانگری حزبی ،کارخود را شروع کرد البته پایههای استراتژی جریان سلف نشر مستضعفین
در این زمان بر مبنای؛ «ایجاد خودآگاهی اجتماعی  -طبقاتی بر مبنای
خودآگاهی اعتقادی – سیاسی» به توسط نقد سه گانه منفی و مثبت قدرت
زور (استبداد  -دمکراسی) و قدرت زر (استثمار -سوسیالیسم) و قدرت
تزویر (استحمار  -پلورالیسم معرفتی  -حزبی  -دینی) جهت ایجاد اقدام
عملی سازمانگرایانه حزبی ،و در راه ایجاد حزب فراگیر و سراسری
مستضعفین ایران بود؛ لذا در بستر پلورالیسم معرفتی و حزبی و دینی
حرکت سازمانگرایانه حزبی جریان سلف نشر مستضعفین از تابستان
 58از سر گرفته شد.

اندک زمانی بعد ،یعنی در فردای روز  12اردیبهشت (همان روزی که
مرتضی مطهری توسط گروه فرقان ترور شد) شبانه تمامی بچههای
جریان را به اتهام فرقانی بودن جمع کردند و با بازگشائی زندان اوین در
 12اردیبهشت آنان را به اوین بردند .2لذا در این راستا به موازات شروع
ترورهای فرقان در فروردین  58رژیم تصمیم گرفت جهت مقابله با این
جریان ،بگیر و ببند خود را شروع کند .از همین رو در  12اردیبهشت
 58برای بار دوم دربهای زندان اوین باز شد و بچههای جریان به
عنوان نخستین متهمان رژیم فقاهت وارد زندان اوین گشتند و این بگیر
و ببند باعث گردید که مدت سه ماه حرکت برونی جریان سلف نشر به

ادامه دارد

 .1و به همین دلیل بود که بعد از پیروزی انقالب اجتماعی و ضد استبدادی 22
بهمن  57و حاکمیت والیت مطلقه فقاهتی بر این انقالب ضد استبدادی که باعث
متوقف کردن انقالب فوق پشت دروازههای فقاهتی شد ،که نتیجه آن منحرف
شدن حرکت جنبش و انقالب از گردونه ضد استثماری و ضد استبدادی و ضد
استحماری به گردونه جنگهای داخلی با دشمنان رژیم مطلقه فقاهتی و جنگهای
هشت ساله برونی گردید.
 .2طرح اتهام فرقانی بودن توسط رژیم فقاهتی حاکم نه به دلیل وجود رابطه فکری
یا حرکتی یا تشکیالتی جریان با فرقان بود بلکه به دلیل آشنائی که سردمداران
بگیر و ببند رژیم فقاهتی در زندان شاه از  -پیرو اندیشه شریعتی -بودن جریان
داشتند و از آنجائی که فرقان از اوایل حرکت فکری خود که از سال  56شروع
شده بود ،سعی میکرد حرکت خود را با نمایه شریعتی به جامعه معرفی نماید.

وب سایت:

www.nashr-mostazafin.com

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com
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"مانیفست اندیشههای شریعتی – بقیه از صفحه اول"

در صورتی که اصل پلورالستیک یا پلورالیزه کردن داللت بر عقالنیت
عملی یا مکانیزم ابژکتیو کردن پلورالیزم در جامعه میباشد؛ لذا بدون
یک عقالنیت نظری امکان نیل به عقالنیت عملی وجود ندارد .1اما
نکته قابل توجه و حیاتی در اینجا عبارت از «متدولوژی یا چگونگی
دست یابی به تئوری فوق است ».چراکه ما به دو شکل میتوانیم به این
سوبژکتیو پلورالستیک دست پیدا کنیم:
 -1از زاویه درون ذهنی یا سوبژکتیو؛
 -2از زاویه برون ذهنی یا ابژکتیو یا جامعه و تاریخ.
فلسفه یونان و به خصوص دیدگاه ارسطوئی و فلسفه اشراق و دیدگاه
صوفیگری و در راس آنها موالنا جالل الدین بلخی از طرفداران
متدولوژی اول میباشند که توسط درون و سوبژکتیو میکوشیدند به
تئوریزه کردن و تبیین پلورالیسم بپردازند ،اما معلم کبیرمان شریعتی
تک سوار عرصه متدولوژی دوم میباشد که بر پایه ابژکتیو یا تاریخی
و اجتماعی دیدن مقوله پلورالیسم میکوشد به تئوریزه کردن و تبیین
پلورالیسم از منظرگاه انسان و اجتماع و تاریخ بپردازد .اما از آنجائی
که پلورالیسم معرفتی و بالطبع پلورالیزه کردن عملی یک امر ذومراتب
میباشد نه یک حقیقت مشککه و یکدست ،لذا این امر باعث گردیده است
تا توسط متدولوژی درونی یا ذهنی یا سوبژکتیوی 2نتواند تمامی مراتب
درونی و برونی این امر ذومراتب را ببیند ،که اوج این منظر دیدگاه
موالنا میباشد که در مثنوی فقط دو مرتبه ،مراتب پلورالیسم را تبیین و
تئوریزه مینماید و دیگر توان روئیت مراتب ابژکتیو پلورالیسم را پیدا
نمیکند.
اما در متدولوژی دوم 3پلورالیسم را بر پایه برون یا ابژکتیو تبیین مینماید
و اصال پلورالیس و پلورالیزم را یک محصول تاریخی میبیند نه یک
امر ذهنی و نظری و درونی و سوبژکتیو ،لذا در این رابطه است که
تاریخ را «علم شدن انسان و جامعه انسانی» تعریف میکند که انسان
در نمای فرد و جامعه از آغاز پیدایش خود بر طبق قوانین معین و مسیر
مشخص و منازل کنکرت مانند رودخانهائی حرکت کرده است و توسط
این حرکت شدن و تکامل خود را میسر ساخته است و همین موضوع
باعث گردیده 4تا در تبیین پلورالیسم تمامی مراتب پلورالیسم از مرحله
پلورالیسم معرفتی تا مرحله پلورالیسم عقیدتی و پلورالیسم اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اطالعاتی و ...در زیر چاقوی تشریح
تئوریک خود قرار دهد و توسط این عمل عرصه تئوری پلورالیسم
را به فرآیندهای دموکراسی ،سوسیالیسم و ...بکشاند و به آن مرحله و
مرتبه از تئوری اندیشه پلورالیسم برسد که نتیجه گیری کند که بدون
اندیشه پلورالیسم و پلورائیزه کردن جامعه نه امکان تحقق سازمانگری
و حزب وجود خواهد داشت و نه میتوانیم به سوسیالیسم و دموکراسی
دست پیدا کنیم و تازه اگر در شرایطی هم این شعار پلورالستیکی از
 .1آنچنانکه بدون یک جهانبینی ،امکان دستیابی به یک ایدئولوژی تغییری
وجود نخواهد داشت ،برای آنکه بتوانیم صاحب یک روش پلورالستیک جهت
پلورالیزه کردن سیاست ،آگاهی ،معرفت ،اقتصاد ،اطالعات و فرهنگ جامعه
مان در بستر آزادی بیان ،آزادی قلم ،آزادی احزاب ،آزادیی سندیکا ،آزادی
مطبوعات ،آزادی اندیشه و ...شویم .باید قبال معتقد به یک نگرش پلورالیستی
در عرصه جهانبینی و معرفت بشویم و تا زمانی که توسط نگرش پلورالیستی
نتوانیم صاحب یک جهانبینی پلورالیستی گردیم ،امکان دستیابی به یک روش یا
عقالنیت عملی پلورالستیکی وجود نخواهد داشت
 .2که همان متدولوژی اول میباشد که توسط اندیشه یونانی و تصوف شرق
ساپورت میشود.
 .3چنانکه فوقا ً گفته شد تک سوار این عرصه فقط معلم کبیرمان شریعتی است.
 .4از آنجائیکه شریعتی پلورالیسم را به عنوان یک مقوله تاریخی میبیند.
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جریانی یا نحلهائی یا حزبی هم بلند شود و این شعار عملی در آن
جریان یا نحله یا حزب یا رویکرد از یک پشتیبانی تبیینی و فلسفی و
معرفتی و نظری پلورالیستی برخوردار نباشد ،در مدت کوتاهی در
بستر پارادوکسیکال میان نظر و عمل یا جهانبینی و ایدئولوژی یا تفسیر
و تغییر دچار محاق و خسوف و کسوف میگردد و اصل دسپاتیزم
معرفتی ،دسپاتیزم سیاسی ،دسپاتیزم حزبی ،دسپاتیزم فکری ،دسپاتیزم
قلمی ،دسپاتیزم اجتماعی ،دسپاتیزم سندیکایی ،دسپاتیزم مطبوعاتی،
دسپاتیزم رسانهائی و ...جانشین پلورالیسم معرفتی ،پلورالیسم سیاسی،
پلورالیسم حزبی ،پلورالیسم فکری ،پلورالیسم قلمی ،پلورالیسم اجتماعی،
پلورالیسم سندیکایی ،پلورالیزم مطبوعاتی ،پلورالیسم رسانهائی میگردد.
مطابق این پروژه و دکترین برای مثال شما نمیتوانید در عرصه تبیینی
و معرفتی و نظری و اعتقادی معتقد به والیت فقیه یا والیت مطلقه فقاهتی
باشید و بعد بخواهید در عرصه عملی و سیاسی و اجتماعی معتقد به
اصالحات و آزادی یا سوسیالیسم یا دموکراسی یا مردم ساالری یا آزادی
قلم و احزاب و سندیکا و بیان و فکر و ...بشوید تازه اگر چنین ادعائی
هم داشته باشید یک نفاق بزرگ است که هسته این نفاق باالخره در دامن
توتالیتر و اتوکراتیک و دسپاتیزم و استبداد خواهد شکست نه در دامن
آزادی و دموکراسی و مردم ساالری چراکه همیشه روش در گرو نگرش
یا عمل در گرو معرفت یا ایدولوژی در گرو جهانبینی است نه بالعکس.5
 .5همین پارادوکس رمز شکست شعار به اصطالح «اصالحاتی» است که به
طور مشخص از سال  76یعنی دوران مبارزات کاندیداتوری انتخابات دولت
هفتم از طرف محمد خاتمی و طرفدارانش مطرح گردید که مطابق آن کوشیدند
حول شعار جامعه مدنی (و البته بعدا جامعه اخالقی یا اصالحات سیاسی هم به آن
اضافه شد) یک حرکت اصالحی در نظام بیست ساله مطلقه فقاهتی آن زمان ایجاد
کنند و بنابر ادعای خود مقبولیت را جانشین مشروعیت کنند یا مردم ساالری
دینی را جانشین نظام مطلقه فقاهتی نمایند یا آزادی را جانشین استبداد کنند و قس
علیهذا .اگر چه این مدعیان اصالحات تنها موفقیتی که در این رابطه توانستهاند
بدست آورند مشغول کردن بیش از دوازده ساله مردم بوده است یعنی توسط این
شعارها دروغین بوده که این منادیان تقسیم قدرت از باال ،بیش از دوازده سال
توانستهاند حتی بیش از بیست میلیون از جمعیت  36میلیون نفری صاحب رای
ایران را دنبال خود به یدک بکشند و مردم را با نشان دادن سراب به امید آب،
پیرو و هوادار خود کنند و در انتظار آب نبوده و نداشته در بیابان انتظار نگه
دارند .بطوریکه اگر بگوئیم در این مدت شانزده ساله جامعه ما حتی یک گام هم
به طرف آزادی و دموکراسی و مردم ساالری و جامعه مدنی و جامعه اخالقی
و ...پیش نرفته است سخنی به گزاف نگفتهایم یعنی جامعه ما در شرایط فعلی در
همان خاکریزی قرار دارد که سال  60و  61قرار داشته است و هیچ موفقیتی در
این رابطه نداشته است و پیوسته در همان سیکل استبداد و توتالیتر و اتوکراتیک
و فقاهت مطلقه دست و پا میزند این است که پس از  8سال دولت به اصطالح
اصالحات خاتمی با اعالم اینکه «من در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم یک تدارکاتچی
بیشتر نبوده ام» آب پاکی بروی دستان تودههای بیست و چهار میلیونی پیرو خود
که در دولت هشتم به او رای داده بودند میریزد و جای خود را به فاشیستیترین
دولت تاریخ ایران میدهد و به قولی یک مرتبه از کوه یخ زده مدعیان اصالحات
موش زائیده میشود و از پس از این حرکت ارتجاعی بود که این مدعیان به
اصطالح اصالحات یک مرتبه شعارشان عوض میشود و در برابر تودههای
هوادار خود که مدت  8سال میخواستند با گفتن آب نبات ،آب نبات دهانشان را
شیرین کنند پس از اینکه دیدند جز فاشیسم و دسپاتیزم و توتالیتر دستاوردی برای
تودههای هوادار خود نیاوردهاند ،شعار «اصالحات مرد و زنده باد اصالحات»
سر میدهند و این بار کوشیدند شعار جامعه اخالقی را جانشین جامعه مدنی
کنند ،غافل از آنکه همه این شعارها سر و ته یک کرباسند و علت اصلی شکست
شعار به اصطالح اصالحات آنها نه اشکال شعار جامعه مدنی یا جامعه اخالقی
یا گفتگوی تمدنها بوده است ،بلکه علت اصلی شکست نهضت به اصطالح
اصالحات که تحت شعار جامعه مدنی خاتمی یا جامعه اخالقی دبّاغ (سروش)
یا جنبش سبز موسوی و ...گاه در این جامعه سر بلند میکند و برای مدتی مردم
را مشغول و سر گرم میکنند و تودهها را دنبال سر خود به امید آب به طرف
سراب میبرند این است که همه این جریانهای به اصطالح طرفدار اصالحات
میخواهند در کادر سه اصل :الف  -اعتقاد و التزام به والیت مطلقه فقاهتی .ب
 اعتقاد و التزام به نظام مطلقه فقاهتی حاکم .ج  -اعتقاد و التزام به قانون اساسیمطلقه فقاهتی ،توسط استراتژی فشار از پائین و چانه زنی از باال به پلورالیسم و
آزادی و دموکراسی و تقسیم قدرت و مردم ساالری اهدائی از دست مقام عظمای
فقاهت برسند که این امر نشدنی است .چرا که آن مردم ساالری ادعائی طرفداران
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بدین دلیل است که نشر مستضعفین از آغاز شروع حرکت بیرونی
خود در سال  58بنای حرکت نظری خود را بر این عقالنیت نظری
پلورالستیکی قرار داده است و تحت عنوان پلورالیسم اسالمی در سه
عرصه اسالم انطباقی ،اسالم تطبیقی و اسالم دگماتیسم سعی کرده است
تا به این بحث پلورالیسم اسالم شناسی یا کثرت اسالم شناسی دامن بزند.
زیرا از نظر نشر مستضعفین تنها راه نهضت عملی پلورالستیکی دامن
زدن به این نهضت نظری و اعتقادی و ...پلورالیستی معرفتی و اسالم
شناسی میباشد ،زیرا آنچنانکه هگل میگوید« :در یک جامعه دینی و
مذهبی هم راه سعادت و هم راه شقاوت ،هم حرکت ارتجاعی و هم تحول
انقالبی از دین میگذرد و بدون در نظر گرفتن دین در جامعه دینی هر
گونه حرکتی و تحولی محتوم بشکست خواهد بود ».لذا برای دامن زدن
به پلمیک ترویجی پلورالیسم باید دامنه این پلورالیسم را ابتدا به پلورالیسم
اسالم شناسی و شیعه شناسی بکشانیم و در کادر این پلمیک آنچنانکه
معلم کبیرمان شریعتی میگفت« :بین شیعه علوی و شیعه صفوی سیم
خاردار بکشیم یا بین اسالم ابوذر و اسالم مروان حکم خط کشی کنیم و
قس علیهذا» و تا زمانی که وضعیت ما با این نهضت نظری مشخص
نگردد امکان تحقق اصالحات در نظام مطلقه فقاهتی وجود نخواهد داشت
و هرگونه اصالحاتی در ایران محکوم به شکست خواهد بود.
البته به این امر واقفیم که ورود نظری به این عرصهها یا خط سرخهای
رژیم فقاهتی اوال نیازمند دست مایه اولیه نظری میباشد در ثانی نیازمند
پرداخت بهای سنگینی به رژیم مطلقه فقاهتی است ،باکی نیست  -چراکه
اگر یک پروژه دارای اصالت و پتانسیل و موفقیت و صداقت باشد هرگز
نباید صعوبت تحقق آن پروژه مانع گرایش ما به آن پروژه بشود .پروژه
پلورالیسم در عرصه نظری و عملی آن تنها پروژهای است که در این
زمان میتواند اصالحات ما را تضمین نماید به این خاطر است که نشر
مستضعفین آنچنانکه در سال  58فوریترین کار دامن زدن به پروژه
پلورالیستی اسالم شناسی انطباقی و تطبیقی و دگماتیسم میدانست در
این شرایط هم باز وظیفه فوری برای همه نیروهای صادق و طرفداران
واقعی اصالحات را دامن زدن به این پروژه نظری و عملی پلورالیستی
دینی ،معرفتی ،اعتقادی ،تفسیری ،تبیینی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
اطالعاتی میداند و معتقد است که تا زمانی که با هر بهائی وضعیت ما
با این پروژه نظری مشخص نگردد ،هر گونه حرکت اصالحی در ایران
محکوم به شکست خواهد بود.
طیف به اصطالح اصالحات با سه اصل اعتقادی و نظری و معرفتی فوق سنخیت
ندارد و حاصل این پارادوکس شکست آن شعارهای اصالحاتی جامعه مدنی یا
جامعه اخالقی یا گفتگوی تمدنها یا مردم ساالری در غلتیدن دوباره به همان
دسپاتیزم و توتالیتر و اتوکراتیک و استبداد فقاهتی که سی سال است اسیر آن
میباشیم است بدون اینکه طرفداران دولت مستعجل اصالحات برای یکبار علت
شکست خود را تبیین نمایند بنابراین علت اصلی شکست حرکت دوازده ساله به
اصطالح اصالحات در همین پارادوکس بین عقالنیت نظری و عقالنیت عملی
میباشد چراکه تا زمانی که عقالنیت نظری ما بر پایه دسپاتیزم باشد در عرصه
عملی (تازه اگر صادق باشیم) طرح شعارهای پلورالیستی سیاسی و حزبی
و اجتماعی و فکری و ...بدهیم به جایی نخواهیم رسید .لذا اول باید عقالنیت
اعتقادی و نظری و حقوقی و شرعی و فقاهتی موجود پلورالستیکی کرد سپس
باید شعار اصالحات اجتماعی و عملی و سیاسی و ...سردهیم .بنابراین تا زمانی
که ما بخواهیم در کادر سه اصل :الف  -اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه
فقاهتی .ب  -اعتقاد و التزام عملی به نظام مطلقه فقاهتی .ج  -اعتقاد و التزام عملی
به قانون اساسی ،تحول اجتماعی و سیاسی ایجاد کنیم نظام مطلقه فقاهتی حتی به
اندازه یک پر کاه هم حاضر به ریزش قدرت به جانب تودهها نخواهد بود و در
تقسیم قدرت با باالئیها هم بیدی نیست که با اینگونه بادها قابل لرزش باشد و در
این رابطه است که باید گفت که هر حرکت اصالحاتی که در این جامعه انجام
گیرد محتوم به شکست خواهد بود و تنها آن نهضت اصالحاتی در ایران قوام
میگیرد که قبل از طرح شعارهای پلورالیستیکی اجتماعی و سیاسی و فکری
و حزبی وضعیت خود و موضعگیری خود را با سه اصل دسپاتیزم فوق روشن
نماید و اینجا است که باید بگوئیم تنها اصولی که میتواند جانشین سه اصل فوق
قرار گیرد پلورالیسم معرفتی و اعتقادی و اجتماعی و سیاسی و ...میباشد و تا
زمانی که وضعیت ما با این خطوط قرمز سه گانه رژیم مطلقه فقاهتی روشن
نشود انجام هر حرکتی تحت هر شعاری آب در هاون ارتجاع کوبیدن است.

پیش به سوی برپائی نهضت پلورالیستی معرفتی
پیش به سوی دامن زدن به نهضت نظری پلورالیستی اسالم شناسی
(انطباقی  -تطبیقی  -دگماتیسم)
پیش به سوی دامن زدن به نهضت نظری پلورالیستی جهانبینی توحیدی
بر پایه پلورالیسم فلسفی تاریخ  -انسان  -جامعه  -طبیعت
پیش به سوی دامن زدن به نهضت نظری پلورالیستی شیعه شریعتی در
کانتکس شیعه علوی  -شیعه صفوی ،اسالم اموی  -اسالم محمدی ،شیعه
ابوذری  -شیعه ابوسفیانی ،اسالم مروان حکمی  -اسالم عمار یاسری
زنده باد نهضت پلورالستیکی سیاسی و حزبی و سندیکایی و شورائی
بر پایه نهضت پلورالیستی توحیدی ،پلورال تاریخی  -پلورال انسانی -
پلورال اجتماعی  -پلورال طبیعت شریعتی
زنده باد نهضت دموکراسی خواهی مردم ایران در بستر اسالم پلورالیته
شده  -شیعه پلورالیته شده  -توحید پلورالیته شده شریعتی
زنده باد نهضت سوسیالیستی کارگران و دانشجویان و زحمت کشان
ایران در بستر معرفت پاپیوالر و اقتصاد پاپیوالر و سیاست پاپیوالر
زنده باد پلورالیسم معرفتی شریعتی
زنده باد پلورالیسم اعتقادی شریعتی
زنده باد پلورالیسم اجتماعی شریعتی
زنده باد پلورالیسم سیاسی شریعتی
زنده باد پلورالیسم اقتصادی شریعتی
ادامه دارد

فونکسیون شعار در هر حرکتی و جامعهائی دارای
چند منود متفاوت میباشد ،که عبارت است از:
 - 1شعار هر حرکتی مبین مضمون و سمت گیری
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی تئوریهای عام و
خاص و مشخص آن حرکت و جریان میباشد؟
 - 2شعار هر حرکتی مبین برنامه حداقلی و
حداکثری آن جریان نسبت به تغییرات و حتوالت،
اصالحات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن جریان
در آن جامعه میباشد.
 - 3شعار هر حرکتی و جریانی مبین صف بندی
سیاسی ،اجتماعی ،طبقاتی است که آن حرکت
در پروسه مبارزاتی خود به آن قائل میباشد و بر
پایه جایگاه شعار است که جریانی  -که به حلاظ
مضمون تئوریک خود در عرصه مختلف اقتصادی
و سیاسی و فرهنگی دارای دیدگاه مشخص چند
مؤلفهائی میباشد  ،-منیتواند در شعار خود تک
بعدی یا تک اشکوبهائی شود.
(نشر مستضعفین  -شماره  - 11پرسش و پاسخ )5
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"تفسیر سوره کافرون  -بقیه از صفحه اول"

سوره کافرون بپردازیم .آنچه در یک برخورد اجمالی در رابطه با سوره
کافرون میتوانیم مطرح کنیم عبارت است از:

للاُ أَ َح ٌد  -هَّ
تبیین سه اصل فوق « قُلْ ه َُو هَّ
الص َم ُد َ -ل ْم يلِدْ َو َل ْم يو َلدْ َ -و َل ْم
للاُ َّ
سانَ َلفِي ُخ ْس ٍر -
ص ِر  -إِنَّ إْالِ ْن َ
«وا ْل َع ْ
ي ُكنْ َل ُه ُكفُ ًوا أَ َحدٌ» ترویج توحید یا َ
الصال َِحا ِ
الص ْب ِر»
إِ اَّل ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
اص ْوا ِب َّ
اص ْوا ِبا ْل َحقِّ َو َت َو َ
ت َو َت َو َ
َّ
َ
ْ
ار َع ُة َ -ما
ق
ل
«ا
صالح
عمل
ترویج
)3
الی
1
آیات
(سوره والعصر –
ِ
ُ
ُ
َ
َ
اش ا ْل َم ْبثو ِ
ث-
ار َعة ْ -يو َم ي ُكونُ ال َّن ُ
اس َكا ْلف َر ِ
ار َع ُة َ -و َما أَدْ َرا َك َما ا ْلق ِ
ا ْل َق ِ
وش َ -فأ َ َّما َمنْ َثقُ َلتْ َم َو ِازي ُن ُه َ -ف ُه َو فِي عِ ي َ
ش ٍة
َو َت ُكونُ ا ْل ِج َبال ُ َكا ْل ِع ْه ِن ا ْل َم ْنفُ ِ
َ
ُ
ٌ
َ
َاوية َ -و َما أدْ َرا َك َما هِي ْه َ -نا ٌر
َراضِ ي ٍة َ -وأَ َّما َمنْ َخ َّفتْ َم َو ِازي ُن ُه  -فأ ُّم ُه ه ِ
َحام ٌ
ِية» (سوره قارعه – آیات  1الی  )11ترویج معاد و در همین راستا
تمامی آیات و سوری که در حرکت مکی بر محمد نازل شد ،میتوان
تبیین کرد چراکه مرحله اول حرکت محمد مرحله ترویجی بود که محمد
بر پایه سه اصل توحید و معاد و عمل الصالح سعی میکرد به انجام آن
بپردازد.

الف  -سوره کافرون یک سوره صد در صد مکی میباشد.

 - 2وحی سازمانگری یا وحی تبلیغی و تهیجی :که محمد از اواخر
دوران مکی با تکیه بر سه اصل اول :اصل مهاجرت ،اصل دوم :اصل
امر به معروف و نهی از منکر ،اصل سوم :اصل جهاد به انجام آن
پرداخت.
يل
َاج ُروا َو َجا َهدُوا فِي َ
تبلیغ پراتیک هجرت «إِنَّ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َوا َّلذِينَ ه َ
س ِب ِ
للا َو هَّ
للاُ َغفُو ٌر َرحِي ٌم » (سوره البقره  -آیه )218
ير ُجونَ َر ْح َمتَ هَّ ِ
هَّ ِ
للا أُو َل ِئ َك ْ

ِيار ِه ْم َوأُو ُذوا
تکیه بر پراتیک هجرت «َ ...فا َّلذِينَ ه َ
َاج ُروا َوأ ُ ْخ ِر ُجوا مِنْ د ِ
س ِبيلِي( »...سوره آل عمران – آیه )195
فِي َ

اس َتأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُروفِ َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر
« ُك ْن ُت ْم َخ َ
ير أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َجتْ لِل َّن ِ
هَّ
َو ُت ْؤ ِم ُنونَ ِباللِ( »...سوره آل عمران  -آیه  )110تبلیغ پراتیک سازمانگر
ير
امر بالمعروف و نهی از منکر « َو ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم أ ُ َّم ٌة يدْ ُعونَ إِ َلى ا ْل َخ ِ
َويأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُروفِ َوي ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحونَ » (سوره
آل عمران – آیه  )104تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر؛
تبلیغ پراتیک امر به معروف و نهی از منکر «أُذِنَ لِ َّلذِينَ ي َقا َتلُونَ ِبأ َ َّن ُه ْم
ص ِر ِه ْم َل َقدِي ٌر» (سوره حج – آیه  )39اولین آیه جهاد
للا َع َلى َن ْ
ُظلِ ُموا َوإِنَّ هَّ َ
که در مدینه بر محمد نازل شد.
ض َعفِينَ مِنَ
يل هَّ ِ
للا َوا ْل ُم ْس َت ْ
«و َما َل ُك ْم اَل ُت َقا ِتلُونَ فِي َ
تهییج به جهاد َ
س ِب ِ
َ
َّ
َ
ُ
ان ا َّلذِينَ يقولُونَ َر َّب َنا أ ْخ ِر ْج َنا مِنْ َه ِذ ِه ا ْلق ْري ِة الظال ِِم
ال َوال ِّن َ
ِّ
الر َج ِ
ساءِ َوا ْل ِو ْلدَ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
صِ
يرا» (سوره النساء
ن
ك
ن
د
ل
م
ا
ن
ل
ل
ع
اج
و
ِيا
ل
و
ك
ن
د
ل
م
ا
ن
ل
ل
ع
اج
و
ا
ه
ل
ُ
ِنْ
ُ
ِنْ
ً
َ َ ْ َ ْ
أَهْ َ َ ْ َ ْ
 آیه )75 - 3وحی برنامهای :که بر سه اصل ،اول اصل کتاب یا آگاهی ،دوم اصل
حق یا انسان و سوم اصل عدالت یا ترازو استوار میباشد.
س َل َنا
س ْل َنا ُر ُ
تکیه بر اصل کتاب و آگاهی در وحی برنامهای « َل َقدْ أَ ْر َ
اب َوا ْلم َ
ِبا ْل َبي َنا ِ
اس ِبا ْلق ِْسطِ َوأَ ْن َز ْل َنا ا ْل َحدِيدَ
ِيزانَ لِيقُو َم ال َّن ُ
ت َوأَ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
للاهَّ
هَّ
س َ
س َل ُه ِبا ْل َغي ِ
ص ُرهُ َو ُر ُ
اس َول ِْيع َل َم للاُ َمنْ ي ْن ُ
فِي ِه َبأْ ٌ
ب إِنَّ َ
شدِي ٌد َو َم َنافِ ُع لِل َّن ِ
َق ِوي َع ِزي ٌز» (سوره الحدید  -آیه )25

«و ِم َّمنْ َخ َل ْق َنا أ ُ َّم ٌة ي ْهدُونَ ِبا ْل َحقِّ َو ِب ِه
تکیه بر دو اصل حق و عدالت َ
يع ِدلُونَ » (سوره اعراف – آیه )181
ْ
ض َر َب هَّ
للاُ َم َثلاً
«و َ
تبیین فلسفی عدل به عنوان زیربنای وحی برنامهای َ
َ
اَ
َ
ين أَ َح ُد ُه َما أَ ْب َك ُم اَل ي ْق ِد ُر َع َلى َ
يو ِّج ْه ُه
ا
م
ن
ي
أ
ه
ل
شيءٍ َوه َُو َكل ٌّ َع َلى َم ْو ُ َ َ
َر ُج َل ِ
ْ
اَل يأْ ِ
ِيم»
ير َهلْ ْ
ت ِب َخ ٍ
يس َت ِوي ه َُو َو َمنْ يأ ُم ُر ِبا ْل َعدْ ِل َوه َُو َع َلى صِ َراطٍ ُم ْس َتق ٍ
(سوره النحل  -آیه )76
حال با توجه به مطالب مطرح شده فوق میتوانیم به بررسی و تفسیر

ب  -تمامی  6آیه سوره کافرون یک دست میباشد ،یعنی در خصوص
شرح موضوع واحدی هستند.
ج  -سوره کافرون در شرایط تاریخی از نهضت محمد نازل شده است که
محمد توسط این سوره به طور مشخص اقدام به صف بندی اجتماعی در
جامعه یکدست مکه میکند.
د  -سوره کافرون مرحله جدیدی در استراتژی مکی نهضت محمد
میباشد ،چراکه برای اولین بار نهضت محمد از موضع دفاعی خارج
شده و در موضع تهاجم ایدئولوژیک قرار میگیرد.
ه  -در سوره کافرون برای اولین بار محمد در حرکت مکی خود صف
مقابل را با ترم کافر یاد میکند که با توجه به مضمون اصطالحی این ترم
در برابر ترمهای دیگر مثل مشرک ،منکر ،مکذب و ...تنها اصطالحی
است که هم دارای مضمون سیاسی است ،هم مضمون فلسفی ،هم
مضمون اقتصادی و طبقاتی ،هم مضمون اخالقی ،هم مضمون تاریخی
و اجتماعی است.
ابدُونَ َما أَ ْع ُب ُد
« قُلْ يا أَي َها ا ْل َكافِ ُرونَ  -اَل أَ ْع ُب ُد َما َت ْع ُبدُونَ َ -و اَل أَ ْن ُت ْم َع ِ
ِين
ابدُونَ َما أَ ْع ُب ُد َ -ل ُك ْم دِي ُن ُك ْم َولِي د ِ
اب ٌد َما َع َبدْ ُت ْم َ -و اَل أَ ْن ُت ْم َع ِ
 َو اَل أَ َنا َع ِ بگو هان ای گروه کافران ،من نمیپرستم آنچه را که شما میپرستیدو شماهم نخواهید پرستید آنچه را که من میپرستم ،من برای همیشه
نخواهم پرستید آنچه را شما میپرستید و شما هم نخواهید پرستید آنچه را
من میپرستم ،دین شما برای خودتان و دین من هم برای خودم» (سوره
کافرون – آیات  1الی )6
کفر و کافر در قرآن :کفر از جهت لغت به معنای پوشیدن یا پوشاندن
است ،کشاورز و شب را کافر میگویند چون زمین یا فضاء را میپوشاند
ولذا در همین رابطه است که قرآن کشاورز را از آن جهت کافر مینامد
که کار کشاورز پوشانیدن بذر توسط خاک میباشد ،چراکه تا زمانی که
کشاورز بذر را زیر خاک پنهان نکند عملیات کشاورزی آغاز نمیشود.
با توجه به این فونکسیون عمل کشاورز است که قرآن در سوره حدید -
آیه  20با بیانَ ...«:ك َم َث ِل َغي ٍ
ص َف ًّرا
ار َن َبا ُت ُه ُث َّم ي ِهي ُج َف َت َراهُ ُم ْ
ث أَ ْع َج َب ا ْل ُك َّف َ
ُث َّم ي ُكونُ ُح َطا ًما - ...مانند بارانی است که کفار از روئیدن گیاهانش به
شگفت در آیند و گیاهان به منتهای درجه رشد برسند در آن هنگام به
زردی گرائیده خشک میشوند» کشاورز را کفار مینامد و علت اینکه
قرآن در صف بندی اجتماعی ،اعتقادی ،سیاسی ،تاریخی و طبقاتی صف
مقابل حرکت انبیاء را کفار مینامد به خاطر این است که آنها در یک
کالم پوشاننده حق هستند .حال این حق یا حق در طبیعت است که همان
الس َم َاوا ِ
ض َكا َن َتا
ت َو أْالَ ْر َ
ير ا َّلذِينَ َك َف ُروا أَنَّ َّ
آیات طبیعی میباشد« ،أَ َو َل ْم َ
َر ْت ًقا - ...آیا ندیدند آنانکه کفر ورزیدند که آسمانها و زمین بسته بود پس
بشکافتیم و از آب آن همه چیز را زنده کردیم و یا این حق مسیر تکامل
جبری تاریخ و اجتماعی میباشد» (سوره انبیاء – آیه )30
يل هَّ
للاِ - ...آنانکه کفر ورزیدن و سد سبیل
صدُّوا َعنْ َ
«ا َّلذِينَ َك َف ُروا َو َ
س ِب ِ
اهللا شدن و یا این حق ایمان قلبی آنها بوده است» (سوره النحل  -آیه )88
«إِنَّ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم - ...آنانکه ایمان آوردند و بعد کفر ورزیدن
و یا این حق پیام انبیاء بوده است» (سوره النساء  -آیه )137
ساطِ ي ُر أْالَ َّولِينَ االولین  -آنانکه کفر
«...يقُول ُ ا َّلذِينَ َك َف ُروا إِنْ ه ََذا إِ اَّل أَ َ
ورزیدن در برابر پیام انبیا گفتند این پیام چیزی نیست اال اساطیر گذشته
و کافرون یا کافر اجتماعی هستند» (سوره االنعام  -آیه )25
« َف َقال َ ا ْل َم أَل ُ ا َّلذِينَ َك َف ُروا مِنْ َق ْو ِمهِ - ...صاحبان قدرت قوم گفتند یا کافر
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فلسفی هستند» (سوره هود – آیه )27
«...أُو َل ِئ َك ا َّلذِينَ َك َف ُروا ِب َر ِّب ِه ْم - ...آنانکه نسبت به پروردگارشان کافر
شدند» (سوره الرعد  -آیه )5
الل َو ُك ْن ُت ْم أَ ْم َوا ًتا َفأ َ ْحيا ُك ْم - ...چگونه به هللا کفر میورزند
يف َت ْكفُ ُرونَ ِب هَّ ِ
« َك َ
در صورتی که مرده بودند و ما آنها را زنده کردیم یا کفر سیاسی است»
(سوره البقره  -آیه )28
ت َو ْيؤمِنْ ِب هَّ
«َ ...ف َمنْ ي ْكفُ ْر ِب َّ
الطا ُغو ِ
اللِ - ...پس کسی که کافر شود به
طاغوت و ایمان آورد به هللا یا کفر تاریخی است» (سوره البقره آیه
)256
«إِنَّ ا َّلذِينَ ي ْكفُ ُرونَ ِبآيا ِ
ير َحقٍّ َوي ْق ُتلُونَ ا َّلذِينَ
ت هَّ ِ
للا َوي ْق ُتلُونَ ال َّن ِبيينَ ِب َغ ِ
َ
َ
َ
اس ف َب ِّ
ش ْر ُه ْم ِب َعذا ٍ
ِيم -آنانکه کفر ورزیدن به
يأْ ُم ُرونَ ِبا ْلق ِْسطِ مِنَ ال َّن ِ
ب أل ٍ
آیات خدا همان کسانی هستند که انبیا را به ناحق میکشند و باز اینها
همان کسانی هستند که در تاریخ آنهائی که به خاطر عدل و قسط از میان
مردم قیام میکنند میکشند» (سوره آل عمران  -آیه )21
ماحصل اینکه کفر و کافر و کافرون که در این سوره جهت صف بندی
نیروی مقابل حرکت محمد مطرح شده است داللت بر یک صف بندی
عام ابژکتیوی اجتماعی ،طبقاتی ،سیاسی و تاریخی در جامعه مکه میکند
(نه یک صف بندی فردی -سوبژکتیوی -فکری -فقهی) که در هر مقطع
تاریخی و اجتماعی در برابر حرکت انبیاء و قائمین بالقسط من الناس
قیام میکنند و میکوشند تا جلو پیشرفت جامعه و تاریخ و آگاهی تودهها
را بگیرند و جامعه را در بودن خود نگه دارند تا توسط آن بتوانند از
هویت و اتوریته و پرستیژ اجتماعی و طبقاتی و مالی و سیاسی و نژادی
خود پاسداری کنند ،اینجا است که شاید ترم کافرون برای اعالم صفبندی
اجتماعی ،طبقاتی ،تاریخی و سیاسی مقابل حرکت عدالتخواهانه انبیاء و
قائمین بالقسط من الناس کاملترین ترمی باشد که محمد میتوانست بکار
گیرد و به این صف بندی بوجود آمده در مکه پس از طلوع نهضت محمد
ریشه و پایه تاریخی بدهد ،چراکه از دیدگاه قرآن:
اوال  -صف بندی کافران در برابر حقیقت حرکت انبیاء فقط مختص به
محمد و شهر مکه نمیباشد بلکه آنچنانکه قرآن در شرح تبیینی حرکت
انبیاء مطرح میکند از آغاز نهضت عدالتخواهانه انبیاء که سر سلسله
جنبان آن به ابراهیم خلیل میرسد تا کنون تمامی صف مقابلی که در
برابر این حرکت عدالتخواهانه قد علم میکردند کفار و کافرون نامیده
میشوند.1
ثانیا  -آنچنانکه در پایان سوره کافرون مشاهده کردیم بزرگترین
مشخصهای که پیامبر برای کافرون به کار برد اصطالح دین بود که
ِين» آنچنانکه نهضت ایدئولوژیک خود در
با بیان « َل ُك ْم دِي ُن ُك ْم َولِي د ِ
مکه را دین نامید ،فونکسیون عکسالعملی آنها در برابر نهضت محمد
هم دین نامید و این موضوع شاه کلید تفسیر و فهم سوره کافرون است

 .1البته در این راستا بزرگترین آفتی که بعد از محمد توسط فقهای قوم دامن
دیسکورس محمد را گرفت این بود که ترمهای تاریخی -طبقاتی -اجتماعی
سیاسی محمد را از کانتکس تاریخی -اجتماعی -سیاسی خارج کردند و آن را درکانتکس فقهی -کالمی محصور و محدود کردند و توسط آن نهضت ایدئولوژیک
محمد را از درون پوک کردند یکی از آن ترمها که در حصار فقهی نابود شد
همین ترم کافرون است که در اسالم فقاهتی که از قرن چهارم و پنجم بعد از
محمد در اسالم شکل گرفت .ترم کافرون را از مضمون و محتوای واقعی خود
که همان محتوای تاریخی -اجتماعی -ابژکتیو -طبقاتی -سیاسی خارج کردند و
آن را در محدوده فردی -فکری -سوبژکتیوی در آوردند که حاصل آن به قول
معلم کبیرمان شریعتی آن شد که کافرون در کارخانه پتروشیمی ارتجاع و فقاهت
از صورت خون به صورت تریاق در آید و دستاویزی جهت انگیزاسیون و قتل
و عام قرون وسطائی اسالم فقاهتی گردد و طبیعی است که در چنین وضعیتی
ما وقتی اصطالح کافرون را مطرح میکنیم بجای اینکه صف بندی سیاسی
طبقاتی جنگ بدر پر شکوه ترین جنگ طبقاتی محمد تداعی کند ،دادگاههایقرون وسطائی سال  60تا  68رژیم فقاهتی تداعی کند که تحت عنوان کفر و
کافر و کافرون تحت عنوان کفر و کافر فقهی جهت حفظ منافع حکومتی خود به
نسل کشیهای سیاسی پرداختند.

و به همین خاطر هم ما نام سوره کافرون را اعالم مرامنامه فلسفی
سیاسی -طبقاتی -اجتماعی -تاریخی محمد گذاشتیم ،چراکه آنچه که طرحِين» میباشد ،میرساند،
شعار انتهائی این سوره که « َل ُك ْم دِي ُن ُك ْم َولِي د ِ
عبارت از این حقیقت است که مضمون حرکت عکسالعملی کفار در
برابر نهضت عدالتخواهانه محمد اعتقادی میباشد و برای فهم جایگاه این
موضوع کافی است که سری به حرکتهای عکسالعملی طبقات حاکمه
در برابر انبیاء ماقبل محمد بزنیم که در تمامی آنها مضمون نهضت خود
را اعتقادی مطرح میکردند .چنانکه در حرکت عدالتخواهانه موسی و
واکنش فرعون دیدیم که فرعون در مقابله با حرکت موسی گفت...« :
اف أَنْ ي َبدِّ ل َ دِي َن ُك ْم - ...من بیم آن دارم که موسی دین شما را
إِ ِّني أَ َخ ُ
تغییر دهد» (سوره غافر  -آیه  )26و یا در داستان ابراهیم خلیل که سر
سلسله جنبان نهضت عدالتخواهانه انبیاء و بشر میباشد اولین کاری که
ابراهیم کرد قبل از هر برخوردی با نظام نمرودی رفتن به بت خانه
بابل و با تبر به جان بتهای آن بت خانه که بزرگترین بت خانه تاریخ
بود افتاد ،چرا؟ برای پاسخ به این چرا باید نخست به این حقیقت واقف
شویم که مقابله تمامی انبیاء و سردمداران نهضتهای عدالتخواهانه بشر
در مرحله نخست که اساس حرکت آنها را تشکیل میداده است ،مقابله
کردن با نظامهای اعتقادی موجود بر آن جامعه بوده است و این مقابله
کردن با نظامهای اعتقادی را سنگ زیربنای تمامی نهضت و حرکت
خود میدانستند .بنابراین مقابله کردن ابراهیم با بتهای بتخانه بابل و
شکستن آنها یا مقابله کردن محمد با بتهای درون خانه کعبه و خالی
کردن خانه کعبه از وجود این بتها به این خالصه نمیشود که بگوئیم
عظمت ابراهیم و محمد در این بود که چند بت سنگی و چوبی را
شکستند و به جای آن برای مردم ،خدای عالمیان نشاندند ،آخر این کار
که اینقدر عظمت ندارد که تنها از دستان ابراهیم و محمد برآید و یک
فونکسیون اجتماعی -تاریخی برای بشریت به همراه آورد .ابراهیم و
محمد با شکستن این بتها چکار کردند که فونکسیون این شکستن بتها
باعث گردید تا بشریت را در مسیر حرکت عدالتخواهانه خود در سر
فصلهای نوینی از رفتن قرار دهند.
برای پاسخ به این سوال باید بگوئیم که مقابله ابراهیم و محمد با بت و
بتخانه مقابله کردن با یک نظام اعتقادی بود و بت و بتخانه چند تا چوب
و سنگ قابل پرستش برای مردم نبودند که ابراهیم و محمد بخواهند با
تخریب آنها جهت عبادت مردم از بت به خدا تغییر دادند ،بلکه بالعکس
بت و بت خانه نمایش نظام عقیدتی بود که اصحاب قدرت حاکم بر گرده
تودهها جهت توجیه وجودی حاکمیت غاصب خود بر تودهها میکوشیدند
توسط این نظام اعتقادی به حاکمیت غاصبانه خود پایه جبری و خدائی
و وجودی بدهند تا توسط آن با مشروع جلوه دادن حاکمیت خود در
وجدان تودهها مقبولیت و دوام حاکمیت خود را به انجام برساند .طبیعی
است که در این چنین صورتی پرستش بتها توسط تودهها پرستش چند
سنگ و چوب نیست بلکه تسلیم شدن در برابر نظام الیتغیری است که
در عرصه نظام طبقاتی و تبعیض اجتماعی و حاکمیت سیاسی صاحبان
قدرت به آنها هویت تاریخی و وجودی و مشروعیت میبخشد و به
عنوان پاسداری نامرئی از این دستگاه خالفت غاصب حفاظت میکند.
در این راستا است که امثال ابوسفیان ،نمرود ،اکرم ،ابوجهل ،ابولهب،
امه ابن خلف و ...که این همه برای بتها گریه میکنند ،گریه آنها و علم
مخالفت آنها در جنگ بدر و احد به حمایت از بتها و ...به خاطر چند
سنگ و چوب نیست چراکه خود این سردمداران کفر بهتر از محمد و
ابراهیم میدانند که این بتهای سنگ و چوبی نه تنها ارزش دفاع کردن
آنها را ندارد بلکه ارزش نام بردن از آنها وجود نخواهد داشت و علت
دفاع آنها از این سنگ و چوب تنها به خاطر این است که با این سنگ
و چوبها یک نظام اعتقادی برای تودهها ساختهاند که توسط آن تودهها
به حاکمیت آنها مشروعیت میدهند و آنها تحت ظل این نظام اعتقادی
در برابر صاحبان قدرت تسلیم هستند و حاکمیت آنها را حق جلوه
میدهند .این است که تا زمانی که با این نظام اعتقادی مردم برخورد
نشود امکان هیچگونه تحولی و حرکتی از جانب تودهها جهت حمایت از
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حرکت عدالتخواهانه نخواهد رفت ،البته در هر مرحله تاریخی تکوین
نظام اعتقادی توسط حاکمیت غاصب برای تودهها به شکلی است ،2ولی
این ساختارها اگرچه از نظر ظاهر با هم متفاوت میباشد ولی هدف همه
آنها از آغاز تا کنون مشترک میباشد و آن باوراندن حاکمیت خود بر
تودهها توسط آن نظام اعتقادی است که اعتقاد تودهها به این نظامهای
اعتقادی باعث تسلیم اعتقادی آنها به حاکمیت قدرتهای غاصب میشوند.
پس ماحصل آنچه تا اینجا گفته شد عبارت میباشد از:
 - 1سوره کافرون اعالم یک صف بندی جدید توسط محمد در مکه
میباشد.
 - 2این صف بندی دارای مضمون طبقاتی -سیاسی -اجتماعی -نژادی
است.
 - 3صف مقابل نهضت عدالتخواهانه محمد که همان حاکمیت غاصب
میباشند دارای یک نظام طبقاتی ،نظام سیاسی و نظام اجتماعی در مکه
میباشند که توسط آن تودههای مکه را به استثمار و استعباد و استحمار
میکشند.
 - 4این نظام طبقاتی حاکم بر مکه برای توجیه شرعی حاکمیت خود
برتودهها اقدام به ایجاد یک نظام اعتقادی کردهاند که توسط این نظام
اعتقادی حاکمیت غاصبانه خود را برتودهها تبیین شرعی -مذهبی
تاریخی و وجودی میکند تا توسط آن تودهها تسلیم این حاکمیت غاصبشوند.
 - 5این نظام اعتقادی توجیه کننده نظام طبقاتی در سوره کافرون در
بیان محمد ،دین یا مذهب نامیده شده است که توسط آن حاکمیت خود را
برتودهها شرعی و جبری و خدائی میکنند.
 - 6تمامی سردمداران نهضت عدالتخواهانه بشر که سر سلسله جنبان
آن ابراهیم خلیل بوده است جهت مقابله کردن با نظام تبعیضی و طبقاتی
موجود و حاکم ،راهی جز این نداشتهاند که ابتدا با این نظام اعتقادی در
بیافتند تا با ویران کردن این نظام اعتقادی مشروعیت حاکمیت غاصب
را در نگاه مردم به زیر سوال ببرند و تودهها را آماده قیام بر علیه نظام
غاصب بکنند.
 - 7مقابله با بت و بتخانه توسط سردمداران نهضت عدالتخواهانه بشر
از ابراهیم تا محمد مقابله با سنگ و چوب نبوده بلکه مقابله با آن نظام
اعتقادی بوده است که صاحبان قدرت توسط آن بتها برای تودهها بوجود
آورده بودند.
 – 8طرح ترم کافرون در سوره کافرون توسط محمد اشاره به کلیت نظام
فلسفی ،سیاسی ،طبقاتی ،تاریخی و اعتقادی حکومت غاصب میکند که
توسط انحصار قدرت سیاسی ،قدرت اقتصادی و قدرت اعتقادی مردم بر
مردم خدائی میکردند.
 - 9طرح و تکرار عبودیت در شکل اثبات و نفی آن در این سوره که با
ِين» در پایان سوره مشخصتر میشود ،داللت
شعار « َل ُك ْم دِي ُن ُك ْم َولِي د ِ
بر تکیه عمده محمد در جهت نفی دستگاه اعتقادی موجود در جامعه مکه
میکند که با نفی آن باعث آزاد شدن انرژیهای به حصار کشیده شده
تودهها میشود.
ادامه دارد
 .2گاهی به شکل بت این نظام اعتقادی ساخته میشود و زمانی دیگر توسط
پیراهن عثمان و انگشتان وائله و گوساله سامری و نیروهای غیبی و ماورائی
و گاهی حتی با چند قبر آنچنانکه در زمان شاه عباس صفوی دیدیم که چگونه
جالدی که عدالتخواهان را توسط شکنجه گران آدم خوار خود نابود میکرد ،برای
ساختن نظام اعتقادی برای مردم ایران از چند قبر پیاده با پای برهنه به زیارت
قبور میرفت تا با آن نظام اعتقادی بسازد که از یک طرف بتواند با دشمن قوی
خود امپراطوری عثمانی مقابله کند و از طرف دیگر بتواند حاکمیت غاصبانه
خود را بر تودهها مشروعیت بخشد و غیره.
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"مبانی سوسیالیسم – بقیه از صفحه اول"

نطفه این انحصار تولیدی و توزیعی از آغاز ،در بطن جامعه اشتراک
اولیه بشر (نظام اجتماعی تولید و اجتماعی توزیع و اجتماعی مصرف)
بسته میشود و به صورت آنتیتز آن نظام اشتراکی رشد کرده ،بالواسطه
چهار عامل زور و مالکیت و طبقه و استثمار ،اصل عدالت خام اجتماعی
جامعه اشتراک اولیه را به چالش کشیده است .با جانشینی نظام انحصار
تولید و توزیع و مصرف ،به جای نظام سوسیالیسم خام اولیه که بر پایه
اجتماع تولیدی و اجتماع توزیعی و اجتماع مصرفی قرار داشت ،اصل
جور جانشین اصل عدل میگردد .گرچه در روند مناسبات تولیدی ،شکل
تولید بشر از بردهداری به سرواژی ،فئودالیسم و بورژوازی تا کاپیتالیسم
تغییر کرده ،ولی نظام انحصار (بر پایه زور ،مالکیت ،طبقه و استثمار)
تغییر مضمونی ناکرده ،بلکه فقط در شکل تغییر داشته است .بطوریکه
چهار عامل فوق ،هم در نظام انحصاری بردهداری وجود دارد ،هم
در نظام سرواژی ،و در نظام زمینداری و فئودالیته ادامه یافته ،تا
به بورژوائی و کاپیتالیسم میرسد و پیوسته همین مضمون انحصاری
خود را حفظ کرده است .اصل جور در اشکال مختلف تاریخی آن ،که
نمایش دهنده مادّیت سوبژکتیوی اجتماعی  -تاریخی همان اصل انحصار
میباشد ،در فرآیندهای مختلف اجتماعی – تاریخی ،شکلهای مختلف
اقتصادی (استثمار) و سیاسی (استبداد) و اجتماعی (استکبار) و معرفتی
(استحمار) و ...البته با همان زیربنای اولیه استثمار ،به خود گرفته
است .در برابر این دو پروسه ابژکتیوی و سوبژکتیوی انحصار و جور،
دو اصل ابژکتیوی و سوبژکتیوی سوسیالیسم و عدالت هم ،به صورت
آلترناتیو در ایده و آرمان بشر وجود داشته است .بنابراین سوسیالیسم (بر
پایه اجتماعی شدن تولید و توزیع و مصرف) ،ایده ابژکتیوی همیشه بشر
در برابر نظام انحصار و مالکیت و طبقه و استثمار (بر پایه انحصاری
شدن تولید و توزیع و مصرف) بوده است .آنچنانکه ،عدالت (بر پایه
اجتماعی شدن ثروت  -اجتماعی شدن قدرت و اجتماعی شدن معرفت
یا نفی زر و زور و تزویر) ،ایده سوبژکتیوی همیشه بشر در برابر
نظام جور (بر پایه انحصاری شدن ثروت  -انحصاری شدن قدرت -
انحصاری شدن معرفت) بوده است .بنابراین آنچنانکه؛ اصل عدل و
اصل سوسیالیسم در تاریخ مبارزات رهائیبخش بشریت ،به صورت دو
روی یک سکه ،هرگز از هم جدا نشدهاند و حرکتی دوشادوش ابژکتیو
 سوبژکتیو داشتهاند ،دو اصل انحصار و جور هم ،در تاریخ غاصببشریت ،از هم فاصله نگرفته و دوشادوش هم حرکتی ابژکتیو  -سوبژکتیو
داشتهاند .از این رو ،نه عدالت و نه سوسیالیسم ،خاص یک مرحله تاریخ
بشر بودهاند ،و نه جور و انحصار.
بدیهی است؛ پروسس تکاملی ابژکتیو  -سوبژکتیو دو اصل عدالت و
سوسیالیسم ،در بستر تاریخ با کیفیتهای رو به رشد تبارز مییابند.
شعارهای عدالت و سوسیالیسم اسپارتاکوس در عصر بردهداری ،مزدک
در عصر زمینداری و شعار عدالت و سوسیالیسم مارکس در عصر
سرمایهداری صنعتی و کاپیتالیسم ،فقط و فقط در مضمون رهائیبخش
انسانی و اجتماعی ،و ضد استثماری است که وجه مشترک مییابند،
و گرنه به لحاظ کیفیت و ارزش نظری و محتوی تئوریک ،کامال این
فرآیندهای حرکتی با هم متفاوت میباشند .همانطوری که استثمار در
عصر بردهداری ،با مکانیزم استثمار در عصر زمینداری و سرمایهداری
متفاوت بوده ،محتوای سوبژکتیو عدالت نیز در اعصار فوق ،با هم
متفاوت میباشد .آنچه به عنوان یک اصل بدیهی و پیش فرض کلی باید
در این رابطه از نظر دور نداشت؛ پیوند تنگاتنگ تاریخی این دو اصل
میباشد ،در هر زمانی که این پیوند سوبژکتیو  -ابژکتیو به عللی قطع
شده و دو اصل سوسیالیسم و عدالت به صورت منفرد مطرح گردیدهاند،
عدالت و سوسیالیسم ماهیت علمی خود را از دست داده ،صورتی تخیلی
و اخالقی و ذهنی به خود گرفتهاند و با این تحول هم عدالت و هم
سوسیالیسم جایگاه تاریخی و اجتماعی خود را از دست دادهاند.
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 - 4عقالنیت نقدی و عقالنیت ابزاری بستر ساز سوسیالیسم:
پروسه شکلگیری دو اصل عدالت و سوسیالیسم در گرو دو سالح:
الف  -عقل ابزاری
ب  -عقل نقادی میباشد.
با عقل ابزاری ،شرایط مادی تحقق عدالت و سوسیالیسم فراهم میشود،
عقل نقادی شرایط ذهنی تحقق انسان حقی را بوجود میآورد .بدون
تحقق همگام و هم فاز این دو عقالنیت ،امکان تحقق سوسیالیسم و عدالت
وجود نخواهد داشت .رشد عقل ابزاری ،شرایط اجتماعی شدن تولید را
فراهم میکند .تا زمانی که تولید اجتماعی نشود امکان اجتماعی شدن
تولید نخواهد بود و همچنین اجتماعی شدن توزیع و مصرف هم به
صورت پایدار ممکن نمیشود .در جامعه اشتراک اولیه ،علت اینکه
بشریت توانست به اصل توزیع اجتماعی و مصرف اجتماعی دست پیدا
کند ،به خاطر تولید اجتماعی ابتدائی جامعه اشتراک اولیه بود .بنابراین،
عدالت توزیعی و عدالت مصرفی موکول به عدالت تولیدی است .عدالت
تولیدی هم ،با اجتماعی شدن تولید تحقق پیدا میکند و توسط عقالنیت
ابزاری شکل میگیرد.
 - 5مبانی اصل عدالت:
از آنجائیکه اصل عدالت ،به عنوان اصل سوبژکتیوی تبیین کننده
سوسیالیسم ،خود تبیین کننده رابطه فرد با اجتماع و رابطه اجتماع با
اجتماع نیز میباشد ،به دو مؤلفه و دیسیپلین عمده تقسیم میشود:

است که کسب کردهایم و باید از دستاوردهای دانشمندان سوسیالیستی،
جهت مقابله علمی با موضوعات اقتصادی  -اجتماعی جامعه سوسیالیستی
بهره گرفت .بنابراین ،سوسیالیسم نظری باید به صورت علمی از طرف
دانشمندان دانشگاهها دنبال شود و پیشرفت علمی سوسیالیسم نظری،
از بزرگترین عوامل تحقق سوسیالیسم علمی در جامعه سرمایهداری
میباشد .رشد سوسیالیسم نظری ،به صورت یک علم بی طرف ،امکان
سوسیالیسم دوم را که سوسیالیسم برنامه ای است ،فراهم میآورد.
تحقق
ِ
ب  -سوسیالیسم برنامهای:
مقصود از سوسیالیسم برنامهای ،طرح سیستم سوسیالیستی بر پایه احکام
سوسیالیستی است ،نه در رابطه با علم سوسیالیستی نظری بلکه در رابطه
با مفاهیم ارزشی غیر اقتصادی ،همچون؛ حق و باطل ،ظلم و عدل،
تکامل و ضد تکامل ،فلسفه انسانی ،فلسفه اجتماعی ،فلسفه اقتصادی،
فلسفه تاریخی و فلسفه سیاسی و ...میباشد .تبیین این سوسیالیسم است که
وظیفه نشر مستضعفین به عنوان ارگان تئوریک حزب مستضعفین ایران
میباشد .تبیین فلسفی و اجتماعی و تاریخی پدیده استثمار یا پدیده مالکیت
یا پدیده طبقه کار ،سوسیالیسم دستوری یا سوسیالیسم تبیینی است؛ و اما،
تشریح پدیده بیکاری یا تشریح پدیده تورم و رکود و بحران و ...کار
سوسیالیسم نظری یا سوسیالیسم تشریحی است .نکته قابل توجه ،اینکه
ِ
قوانین سوسیالیسم دستوری هرگز نباید تناقض و تضادی با سوسیالیسم
توصیفی یا سوسیالیسم تشریحی یا سوسیالیسم نظری داشته باشد.

الف  -عدالت فردی

 - 7ابژکتیو و سوبژکتیو سوسیالیسم:

ب  -عدالت اجتماعی.

آنچنانکه فوقا ً مطرح کردیم سوسیالیسم مولود دو عقالنیت میباشد:

منظور از عدالت فردی در اینجا همان اخالق میباشد ،و منظور از
عدالت اجتماعی ،سوسیالیسم است .اصل عدالت در بستر اخالق ،میتواند
رابطه بین فرد و اجتماع را تنظیم کند ،و در عرصه اجتماعی توسط فلسفه
اجتماعی عادالنه میتواند به تحقق پروژه اجتماعی شدن تولید و توزیع
و مصرف بپردازد .البته ،انجام این دو مؤلفه در گرو رعایت رابطه
دیالکتیکی بین آنها میباشد .در اسالم مورد نظر ما؛ پراکسیس اجتماعی
در رابطهای متقابل با پراکسیس باطنی یا اخالقی قرار میگیرد ،به همین
خاطر ،اخالقی را که محمد در صدر اسالم تعریف میکرد با اخالقی
که ارسطو و عرفای ما از آن دم میزدند ،از فرش تا عرش نسبت به
هم فاصله میگیرد .محمد اخالق فرد را در پراکسیس طاقت فرسای 23
سال مبارزه اجتماعی تعریف میکرد ،در صورتی که اخالق ارسطوئی
و افالطونی و عرفانی ،به صورت مجرد و خارج از پراکسیس اجتماعی
تعریف میشود.

الف  -عقالنیت ابژکتیوی یا عقالنیت ابزاری

 - 6سوسیالیسم نظری ،سوسیالیسم برنامهای:
الف  -سوسیالیسم نظری:
مقصود از سوسیالیسم نظری ،قواعد علمی و طبیعی حاکم بر روابط
اقتصادی جامعه میباشد .قوانینی که علوم تجربی از آن صحبت میکنند،
مانند قوانین سوسیالیستی حاکم بر روابط عرضه و تقاضا و یا قوانین
سوسیالیسمی حاکم بر موضوع تورم یا بیکاری و یا بحران و ...که همه
آنها به یکدیگر مرتبط میباشند و دارای ضابطه و رابطه علمی هستند.
بنابراین سوسیالیسم نظری ،حاصل کشف قوانین علم اقتصاد سوسیالیسم
میباشد .آنچنانکه در شمارههای قبل گفتیم ،انجام آن به عهده دانشگاه و
عالم و دانشمندان انتلکتوئل مربوطه میباشد ،مثل هر علم دیگر .وظیفه
ما؛ استفاده علمی از دستاوردهای آن دانشمندان میباشد .در این رابطه،
حق دخالت و نظریه پردازی ما و نشر مستضعفین ،در حد صالحیت علمی

ب  -عقالنیت سوبژکتیوی یا عقالنیت نقادانه
عقالنیت ابزاری؛ توسط این عقالنیت ،شرایط جهت پیدایش تولید اجتماعی
آماده میگردد .آنچنانکه فوقا ً مطرح کردیم تا زمانی که تولید اجتماعی
تحقق پیدا نکند امکان اجتماعی شدن تولید که پایه اول سوسیالیسم میباشد
وجود نخواهد داشت .بالطبع توزیع اجتماعی و مصرف اجتماعی پایدار
هم وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر الزمه اجتماعی شدن تولید
و اجتماعی شدن توزیع و اجتماعی شدن مصرف که مبانی ساختاری
سوسیالیسم را تشکیل میدهند ،شکلگیری تولید اجتماعی و توزیع
اجتماعی و مصرف اجتماعی است.
 - 8خودویژگیهای مناسبات سرمایهداری صنعتی یا کاپیتالیسم:
آنچه تاکنون در رابطه با مبانی سوسیالیسم آموختیم عبارت میباشد
از اینکه پایه اصلی و رکن رکین نظام سوسیالیسمی شکلگیری تولید
اجتماعی است .در رابطه با تولید اجتماعی اگر از جامعه اشتراک
اولیه بگذریم 1تنها مناسباتی که تولید در آن مضمون اجتماعی پیدا کرد،
مناسبات کاپیتالیستی یا نظام سرمایهداری صنعتی میباشد که علت آن
اختراع ماشین توسط انسان در این مناسبات است.
 - 9نوآوریهای اختراع ماشین در مناسبات سرمایهداری:
مناسبات سرمایهداری که در غرب از قرن هفدهم به شکل بورژوایی
آن آغاز شد ،دو فرآیند مختلف طی کرد؛ فرآیند اول مناسبات بورژوایی
 .1که در آن از آنجائیکه تولید اجتماعی مفهومی جز جمع آوری فرآوردههای
طبیعی نداشت و اصال تولید به مفهوم کالسیک آن که تغییر جهت دار توسط انسان
بر روی فرآوردههای طبیعی میباشد وجود نداشته است.
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بود که در این فرآیند سرمایهداری ماهیتی تجاری و کالسیک داشت و
به مبادله کاالها بین بازارها جهانی مشغول بود ،اما با پیدایش ماشین در
اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم ،مناسبات سرمایهداری دچار
یک تحول کیفی گردید که حاصل آن ،پیدایش سرمایهداری صنعتی جدید
یا سرمایهداری تولیدی یا کاپیتالیسم بود .فونکسیون ماشین در عرصه
مناسبات کاپیتالیسم باعث گردید تا نظام سرمایهداری صنعتی تفاوتهای
کیفی با مناسبات ماقبل سرمایهداری حتی با خود مناسبات بورژوایی
داشته باشد .خودویژگیهای فونکسیون ماشین عبارت میباشد از:

خدمت فرد قرار میگرفت .اما ماشین در نظام سرمایهداری صنعتی یا
کاپیتالیسم ،خود جای انسان را گرفت و تولید را چندین برابر رشد داد.
همین موضوع بود که هم مالکیت ماشین و هم شکل ماشین ماهیتی جمعی
داشت ،و هم عامل مهمی جهت شکلگیری و پیدایش نظام سرمایهداری
صنعتی شده بود ،شرایط را برای شکلگیری نظام سوسیالیستی فراهم
آورد .چراکه ماشین عالوه بر اینکه مالکیت اجتماعی را بوجود آورد،
شکل تولید را هم از حالت فردی قبلی خارج کرده ،ماهیت اجتماعی به
آن بخشید.

پیدایش طبقه پرولتاریا در مناسبات سرمایهداری صنعتی یا کاپیتالیسم:

ادامه دارد

ترم و اصطالح پرولتاریا قبل از پیدایش نظام سرمایهداری صنعتی به
افرادی اطالق میشد که آسمان جُل بودند و مانند کارگر حرفهایی خرده
پا و یا دهقان ،ابزار کار و منبع تولید نداشتند .آنها جهت امرار معاش
خود ،به اجبار اقدام به کارهائی میکردند که نیازمند به ابزار کار و
منبع تولید نداشته ،توسط بازوی کار خود میتوانستند انجام دهند ،مثل
حوض خالی کردن یا بیل زدن باغچه یا بردن بغچه به حمام و غیره.
این افراد در نظامهای ماقبل سرمایهداری صنعتی از کمیت قابل توجهی
برخوردار نبودند و پرولتر نامیده میشدند .با پیدا شدن ماشین که نیازمند
به سرمایه بود ،پرولتارها در خدمت بورژوازی درآمدند .از آنجائیکه
ماشین (برعکس ابزار تولید مناسبات ماقبل سرمایهداری که بیشتر جنبه
فردی داشت) جهت ادامه حیات خود نیازمند خیل بازوی کار بود ،لذا
بورژوازی صنعتی جهت جذب نیروی کار ،به بازار کار و خریدن
نیروی کار از پرولتارها شد .به این طریق ،برای اولین بار نیروی کار
پرولتاریا به صورت کاال وارد بازار شد .حاصل آن ،خرید و فروش
نیروی کار در بازار بورژوازی گردید ،این امر ،ارزش اضافی را
به عنوان یک پدیده نوظهور وارد مناسبات سرمایهداری کرده ،رشد
نجومی استثمار و رشد روز افزون غارت کارگر را توسط بورژوازی
سبب گردید .بنابراین اختراع ماشین و کاال شدن نیروی کار کارگر ،در
مناسبات سرمایهداری صنعتی ،باعث پیدایش طبقه کارگر صنعتی جدیدی
گردید به نام پرولتاریای صنعتی .پرولتاریای صنعتی طبقهای مانند دهقان
نظام زمینداری یا پرولتر آسمان جُل نظامهای ماقبل سرمایهداری نبود.
در آن نظامها هرگز نیروی کار کارگر به صورت یک کاال وارد بازار
کار نشده بود ،در صورتی که در مناسبات سرمایهداری صنعتی از
آنجائیکه ماشین در خدمت بورژوازی صنعتی بود و کارگر توان خرید
ماشین را نداشت ،لذا تنها چیزی که داشت عبارت بود از نیروی کار
خودش که در بازار ،در برابر یک مزد بخور و نمیری به بورژوازی
میفروخت .بورژوازی صنعتی با خرید این نیروی کار و توسط ماشین،
تولیدی به صورت کاالهای متنوع را بوجود آورده ،با توجه به قدرت
بی سابقه و فزاینده ماشین ،صاحب سودهای نجومی گردید .در واقع این
سودها؛ محصول ارزش اضافه کارگران یا پرولتاریای صنعتی بود.
تولید ارزش اضافی در عرصه ماشین و در مناسبات کاپیتالیسم باعث
گردید تا استثمار به شکل نجومی رشد کند .گرچه ،استثمار در مناسبات
ماقبل سرمایهداری هم وجود داشت ،اما در قیاس با استثمار در مناسبات
سرمایهداری صنعتی ،آن استثمار اولیه بسیار ناچیز بود .در مناسبات
ماقبل سرمایهداری ،برای مثال؛ اگر کارگر به اندازه ده تومان کار
میکرد و از این ده تومان پنج تومان دریافت میکرد ،فقط پنج تومان
استثمار میشد ،اما در مناسبات سرمایهداری صنعتی ،پرولتاریا برای
صد تومان کار ،ده تومان هم که دریافت کند ،نود تومان استثمار میشود
و الباقی (با کسر دیگر هزینههای تولید) به جیب سرمایهدار میرود.
عقل ابزاری بشر هم ،دچار یک تحول بزرگ شد ،چراکه ماشین اگرچه
ابزار تولید است ولی با ماهیت قبلی ابزار تولید متفاوت بود .در نظامات
قبل از کاپیتالیسم به خاطر سادگی ابزار ،هم ابزار تولید و هم روحیه
کاری فرد صورت فردی داشته ،ابزار به صورت یک وسیله تولید در

آزادیمثبتعبارتاستاز«سوسیالیستی
کردن یا اجتماعی کردن آگاهی و معرفت
توسط پلورالیسم معرفتی و حزبی و
دینی ،سوسیالیستی کردن یا اجتماعی
ک���ردن آزادیه����ای اجتماعی توسط
دموکراسی بر پایه آزادی بیان ،آزادی
قلم ،آزادی رای ،آزادی تشکالت صنفی
و سیاسی و  ،...سوسیالیستی کردن
اقتصاد توسط سوسیالیسم علمی یا
اجتماعی کردن تولید و توزیع و مصرف
تحقق پیدا میکند» .بنابراین آزادی
اثباتی عبارت است از:
اول  -اجتماعی شدن تولید و توزیع و
مصرف اقتصادی یا سوسیالیسم.
دوم  -اجتماعی شدن معرفت بر پایه
پلورالیسم اپیستمولوژی و پلورالیسم
اجتماعی یا احزاب و پلورالیسم عقاید یا
ادیان و مذاهب.
س��وم  -اجتماعی ش��دن آزادی یا
دموکراسی شکل میگیرد.
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