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در مرحله پساتوافق و پساتحریم،

تئوری تنازع؟ یا تئوری بقا؟

اگر بپذیریم که ،در شرایطی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حاضر به عقب نشینی از پروژه هستهای خود شده است که« ،سقوط شاخصهای کالن
اقتصاد» سرمایهداری وابسته ایران ،همراه با «رشد اقتصاد منفی» و استمرار «رکود» و جمعیت پر شمار «بیکاران» و «نرخ تورم» باال و
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کشور و سونامی «فسادهای چند الیهای جناحهای درونی حاکمیت» و کاهش «درآمد نفت» از مبلغ  119میلیارد دالر سال  90به  25میلیارد دالر
سال  93و «رکود تورمی» بی سابقه تاریخ ایران و «رشد منفی تولید ناخالص ملی» به منهای  %7و تورم باالی  %40و بیکاری باالی  - %24که
طبق اعالم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان ایران باالی  % 25/7میباشد  -و افزایش جمعیت روزمره «معتادان» به بیش از  4میلیون نفر
معتاد رسمی و حرفهای و فرار مغزها همراه با افزایش جمعیت «مهاجرین» به بیش از  7میلیون نفر و کاهش «دستمزد کارگران» ایران به کمتر
از یک سوم «خط فقر» و «خط بقاء»  -اعالم شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی ،که مطابق آن «هزینه معیشت» یک خانوار  4نفره سه
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«برجام» ،در مرحله پساتوافق و پساتحریم،
تئوری تنازع؟ یا تئوری بقا؟
 -در صورتی که حداقل مزد کارگران در سال  94طبق آخرین مصوبه

سال گذشته خرج پروژهای شد ،که حتی اگر در بین راه هم« ،مرده به
دنیا نمیآمد» حاصلی جز فقر و نکبت و بحران و بن بست امروز کره
شمالی برای ملت نگون بخت ایران به ارمغان نمیآورد!؟

شورایعالی کار 712 ،هزار تومان میباشد ،که این مبلغ تنها هزینه

چرا جناحهای رنگارنگ درونی نظام توتالیتر فقاهتی حاکم در طول

 10روز اول هر ماه زندگی  35میلیون «خانوار کارگری» ایران را

 20سال گذشته که همگی به نحوی در تکوین این پروژه خانمانسوز

تامین میکند ،همراه با قراردادی بودن بیش از  %93کارگران ایران که
خود معرف عدم «امنیت شغلی» آنها میباشد ،و «بحران بیکاری»
که همزمان با سونامی ورود  5میلیون نفر «نیروی تحصیل کرده تازه
نفس به بازار کار» این بحران به اوج خود رسیده است.

دست داشتند ،تا زمانی که «جام زهر توسط مقام عظمای والیت آماده
نوشیدن نشد» ،نه تنها در رابطه با این پروژه سرمایه سوز و اقتصاد
برانداز مردم نگون بخت ایران نقدی بر حاکمیت نداشتند بلکه همه آنها
یکصدا با پوشیدن لباس مصدق و امیرکبیر ،لباس ملی بر تن این مولود

«رشد نقدینگی»  %80که باعث شده است تا «حجم نقدینگی» به مبلغ
 850هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی برسد و کاهش روزمره و
ساعتمره «ارزش پول ملی» توسط افزایش پایه پولی و طبقاتی شدن
آموزش و پرورش تحت عنوان خصوصی سازی نهادهای آموزشی
کشور ،که باعث شده تا  13میلیون نفر دانشآموز کشور توسط
«آموزش و پرورش طبقاتی شده» به همراه بیش از یک میلیون نفر
معلم گرفتار تهدید جدی _ اعم از ذهنی و عینی بشوند  -و افزایش بی
در و پیکر واردات که منهای بیش از  %60واردات قاچاق ،طبق آمار

حرم زاده کرده بودند!؟
چرا در شرایطی که «خانوار ایرانی» برای تهیه هزینه ،ادامه تحصیل
فرزندش در صف «فروش کلیههای خویش» ایستاده بودند و رژیم
مطلقه فقاهتی تحت مدیریت حزب پادگانی خامنهای و الیگارشی سپاه
در طول  20سال گذشته صدها میلیارد دالر از سرمایههای این مردم
فالکت زده را در راه دستیابی به سالح استراتژیک جهت تضمین آینده
حکومتش در برابر تجاوزات خارجی خرج این پروژه «حرام زاده و

رسمی خود رژیم ساالنه واردات رسمی ثبت شده در گمرکهای کشور

نامشروع و سرمایه سوز» هستهای کرده است!؟

به بیش از  80میلیارد دالر رسیده است.

و با اینکه ،تمامی جناحهای داخلی رژیم از راست و چپ ،افراطی و

همه و همه ،باعث شده است تا رژیم مطلقه فقاهتی و جامعه ایران

تفریطی ،معمم و مکال ،بنیادگرا و اصالحطلب ،سبز و سفید و سیاه

همزمان گرفتار بحران سیاسی ،بحران اقتصادی ،بحران اجتماعی،

و غیره آگاه به این فاجعه بودند ،حتی در عرصه رقابت کاندیداتوری

بحران اداری ،بحران مالی ،بحران پولی ،بحران محیط زیست ،بحران

اصالحطلبان در خرداد  76و  80و  88و  92سخنی از این فاجعه با

اعتیاد ،بحران طالق ،بحران بیکاری ،بحران رکود ،بحران بازار

مردم در میان نگذاشتند!؟

بورس ،بحران اختالس و فسادهای چند الیهای و غیره بشوند و همین
بحرانهای همه جانبه و فراگیر باعث شده تا رژیم مطلقه فقاهتی تحت
مدیریت حزب پادگانی خامنهای ،مجبور شود تا «عطای پروژه هستهای
را به لقایش ببخشند» .حال با عنایت به همه این موارد ،در مرحله
پساتوافق و پساتحریم ،سوالهائی که در این رابطه برای مردم ایران
بی پاسخ مانده است اینکه:
چرا صدها میلیارد دالر از سرمایههای نفتی این مردم نگون بخت در
طول  20سال گذشته هزینه پروژهای شد ،که آخرش با یک «نرمش
قهرمانانه» پودر شد و به هوا رفت!؟
چرا در شرایطی که اقتصاد سرمایهداری وابسته ایران نیازمند حتی
به یک دالر سرمایه گذاری داخلی و خارجی میباشد ،صدها میلیارد
دالر از سرمایههای نسلهای آینده این کشور با چراغ خاموش و با
هماهنگی همه جناحهای داخلی نظام اعم از جناح جنگ ساالر ،راست
سنتی ،راست افراطی ،کارگزاران ،اصالح طلبان و غیره در طول 20

2

چرا حتی امروز که دوران پساتوافق و پساتحریم آغاز شده است و
تمامی جناحهای رنگارنگ سیاه و سفید و سبز و غیره انگشت اتهام در
تکوین این پروژه سیاه خانمان برانداز تاریخ ایران را به سمت یکدیگر
نشانه میگیرند هنوز از طرف هیچکدام از این جناحهای رنگارنگ
و به ظاهر مخالف هم یک خبررسانی و گزارشی در باب چرائی و
چگونگی تکوین و انجام ادامه این بزرگترین فاجعه اقتصاد ایران
منتشر نشده است!؟
با اینکه همه این جناحهای درونی از آغاز تا امروز آگاه به این فاجعه
بودهاند ،اما مصلحت حکومت و قدرت ،اجازه افشای حقیقت به آنها
نمیدهد!؟
در فاجعهای که هزینه آن برای ملت مظلوم ایران حتی بیش از هزینه
 8سال جنگ بین رژیم مطلقه فقاهتی و حزب بعث عراق و صدام
حسین تمام شده است و آخر االمران ،برای مردم ایران مانند جنگ 8
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ساله( ،از این «کوه ،فقط موش زائیده شده است») و جز «جامهای

چرا جناح جنگ ساالر رژیم مطلقه فقاهتی در سایه حزب پادگانی

زهر نوشانوش» نصیبی و دستاوردی (برای مردمی که بیش از %70

خامنهای و الیگارشی سپاه تالش میکنند تا در مرحله پساتوافق

آنها زیر خط فقر زندگی میکنند و طبق گفته قالیباف شهردار تهران

و پساتحریم با گسترش چتر اختناق و سرکوب بر جامعه ایران و

در همین پایتخت بیش از ده هزار خانواده وجود دارد که حتی نان خالی

جنبشهای اجتماعی ایران شرایط جهت استخدام فضای پساتوافق و

جهت خوردن ندارند) نداشته است و رنج استخوان سوزی که مردم

پساتحریم به سود خود فراهم کنند!؟

ایران در طول  20سال گذشته ،توسط تحریمها و تهدیدها و غیره بابت
این بلند پروازیهای رژیم مطلقه فقاهتی کشیدهاند بیش از رنج حمله
مغول به ایران بوده است.

چرا در عرصه خیمه شب بازی تقسیم باز تقسیم قدرت در انتخابات
اسفند ماه  94هر کدام از جناحهای رنگارنگ رژیم مطلقه فقاهتی
میکوشند تا از «نمد افتاده برجام» در مرحله پساتوافق و پساتحریم

امروز در مرحله پساتوافق و پساتحریم آنچنان چتر جهل و تبلیغ «غاسق
واقب» بر جامعه ایران سنگینی میکند که تمامی آمرین و مجریان و
صحنه گردانان این پروژه سیاه و شوم ،لباس فتح و ظفر بر تن کردهاند
و باز هم مانند اتابک اعظم مشروطیت آنچنانکه در عرصه جنایت از
خود قهرمان ملی ساخته بودند ،در صحنه محکمه و دادگاه مردم ،باز
هم همین چهرههای قهرمان «مرحله جنایت» ،فاتح و قهرمان «مرحله
دادگاه و محکمه» شدهاند!

برای خود کالهی بدوزند!؟
چرا در مرحله پساتوافق و پساتحریم ،حزب پادگانی خامنهای که از
آغاز تا انجام ماراتن برجام با چراغ خاموش مدیریت میکرده است،
میکوشد تا با معرفی کردن دولت دست ساخته و مهندسی کرده یازدهم
خود ،به عنوان معمار برجام و تشدید لفظی تبلیغات ضد آمریکائی و
پیوند نظامی با روسیه در منطقه ،خود را به عنوان اپوزیسیون برجام
معرفی نماید!؟

چرا درست در زمانی که خیمه شب بازیهای جناحهای درونی رژیم
مطلقه فقاهتی جهت پیروزی در انتخابات اسفند آینده مجلس دهم و
خبرگان رهبری به جنگ گرکها در مجلس نهم بر سر برجام رسیده
بود ،در کمتر از  20دقیقه توافق برجام با صلوات همه این جناحها
به تصویب رسید؟ و تمام مدعیان حمایت از جنگ ساالران رژیم،
«ماستهای خود را کیسه کردند»!؟
چرا جناح جنگ ساالر و الیگارشی سپاه که متولی این پروژه فالکت
بار تاریخ ایران در طول  20سال گذشته از آغاز تا امروز بوده است،
در آغاز شروع مرحله پساتوافق و پساتحریم جهت پوشیده نگه داشتن
تسلیم و عقب نشینی خود کوشیدند ،تا با پرتاب موشکها ،عقب نشینی
پیاده خود را در صدای غرش توپخانه مخفی نگه دارند!؟
چرا در طول  20سال گذشته ،آنانی که میبایست مردم ایران را توسط
خبررسانی از فاجعهی فوق آگاه کنند ،بدون کمترین حرکت آگاهیبخش
در این رابطه ،کوشیدند توسط تبلیغ اسالم صوفیانه مولوی و عرفان
بودائی سهراب سپهری مردم ایران را به خواب رفتن تشویق نمایند؟
چرا آنانی که متولی اولیه تکوین این پروژه سیاه بودهاند امروز در
برابر توده مردم ایران لباس طلبکار به تن کردهاند و در صفحه شطرنج
تقسیم باز تقسیم قدرت در درون حاکمیت میکوشند حتی در مرحله
پساتوافق و پساتحریم و فاتحه ختم این پروژه اقتصاد سوز مانند زمان
تکوین آن «خود را قهرمان ملی» معرفی کنند!؟

3

چرا رژیم مطلقه فقاهتی توسط تبلیغات شبانه و روزی خود آنچنان
فضای داد و ستد خود را با  5+1در مرحله انجام توافق و پس از
توافق عمده میکند ،تا کسی از خود در باب گذشته  20ساله این پروژه
سوالی نکند؟
آیا سرمایهداری جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا در عرصه
توافق برجام و مرحله پساتوافق و پساتحریم به منافع مردم فکر میکند،
یا به تامین و تضمین سود بیشتر سرمایههای خود!؟
کدامین جناح از جریانهای درون قدرت رژیم مطلقه فقاهتی میتوانند
در مرحله پساتوافق و پساتحریم حداکثر بهرهبرداری جهت کسب «سود
بیشتر سیاسی و اقتصادی» را از برجام بکنند!؟
آیا در مرحله پساتوافق و پساتحریم به موازات تشدید تضاد بین جناحهای
درونی حاکمیت جهت تقسیم باز تقسیم قدرت و ریزش این تضادها از
باال به پائین به خصوص در مرحله مبارزه انتخاباتی اسفند ماه ،94
پیشگام میتواند شرایط پس از توافق و پساتحریم در خدمت خودآگاهی
و سازمانگری جنبشهای اجتماعی درآورد!؟
آیا در مرحله پساتوافق و پساتحریم به جز خودآگاه سازی جنبشهای
اجتماعی توسط انتقال تضاد باالئیهای قدرت در عرصه تقسیم باز
تقسیم ،راهی دیگر برای حرکت رو به جلو پیشگام وجود دارد؟
چرا جناح جنگ ساالر درونی رژیم مطلقه تحت مدیریت حزب پادگانی
خامنهای و الیگارشی سپاه تالش میکنند تا با مطلق کردن تضادهای

نشر مستضعفین| 76

اول آبان ماه 1394

خود با رژیمهای ارتجاعی منطقه خاورمیانه از آب گل آلود پساتوافق و
پساتحریم برای خود ماهی تهیه کنند!؟

دارد!؟
آیا فقر جانکاه و بیکاری خانمانسوز مردم ایران در مرحله پساتوافق به

از بعد از شکست پروژه هستهای رژیم مطلقه فقاهتی به عنوان عامل

علت رشد روزافزون هزینههای جاری رژیم مطلقه فقاهتی و حاکمیت

تضمین کننده آینده این حکومت ،در مرحله پساتوافق و پساتحریم این

فساد اقتصادی و مالی چند الیه جناحهای قدرت و حاکمیت رانت قدرت

رژیم بر کدامین «پروژه آلترناتیوی» جهت تضمین آینده حکومت خود

و رانت اطالعات بر اقتصاد و سیاست ایران ،بهبود پیدا میکند!؟

تکیه خواهد کرد؟

آیا در فضای انتخاباتی از پیش مهندسی شده اسفندماه (توسط حزب

آیا آنچنانکه وانمود میکنند ،این رژیم برای تضمین آینده حکومت خود

پادگانی خامنهای و الیگارشی سپاه)  -آنچنانکه هاشمی رفسنجانی و

تنها به پروژه موشکی بسنده میکند!؟

روحانی و محمد خاتمی فکر میکنند  -توافق برجام میتواند در خدمت

آیا با توجه به ماهیت ضد حقوق بشری و ضد دموکراتیک رژیم مطلقه

پیروزی این جناح و تسویه جناح راستگرای افراطی و سنتی درآید!؟

فقاهتی ،پروژه موشکی  -که وام گرفته از کره شمالی و تحت مدیریت

آیا آنچنانکه جناح اصالحطلب و کارگزاران و بخشی از جناح سبز

آنها میباشد  ،-میتواند آینده این رژیم توتالیتر را بیمه و گارانتی

فکر میکنند ،برجام در مرحله پساتوافق و پساتحریم میتواند در خدمت

بکند!؟

بازسازی آرایش جناحهای قدرت در حاکمیت درآید!؟

اگر با حاکمیت سیاسی ،امنیتی ،نظامی ،انتظامی و اقتصادی جناح

آیا با ورود جنبش دانشجویان در مرحله پساتوافق و پساتحریم به

جنگ ساالر تحت هژمونی حزب پادگانی خامنهای و الیگارشی سپاه در

خصوص در فضای انتخاباتی مجلس دهم و خبرگان رهبری اسفند

مرحله پساتوافق و پساتحریم فضای اختناق و سرکوب بر جامعه ایران

ماه  94امکان اعتالی جنبشهای اجتماعی مانند تیر  78و خرداد 88

گستردهتر میگردد ،وظیفه تاکتیکی و استراتژیکی پیشگام در چنین

وجود دارد!؟

شرایطی چه خواهد بود؟

آیا در صورت اعتالی جنبشهای اجتماعی در فضای پساتوافق و

تا چه حد فشار جامعه بینالمللی در مرحله پساتوافق و پساتحریم

پساتحریم توسط ورود جنبش دانشجوئی به صحنه ،دوباره مانند تابستان

بر رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه حقوق دموکراتیک و حقوق بشر

 78و  88ممکن است که «جنبش دانشجوئی ایران» ،توسط ضعف در

میتواند خامنهای و جناح جنگ ساالر و حزب پادگانی او را وادار به

سازماندهی و مدیریت و واگذار کردن رهبری این جنبشها به نیروهای

عقبنشینی سازد؟

برونی ،جنبشهای اجتماعی را به رکود بکشانند؟

آیا  -آنچنانکه جناح روحانی و هاشمی رفسنجانی و اصالحطلبان

چرا بزرگترین خطری که حزب پادگانی خامنهای و الیگارشی سپاه در

و بخشی از جناح جنبش سبز فکر میکنند  -در مرحله پساتوافق و

مرحله پساتواق برای خود تعریف میکنند ،اعتالی جنبشهای اجتماعی

پساتحریم میتوانند تحت فشار داخلی و خارجی خامنهای را جهت

و شکست حصر سران جنبش سبز است!؟

شکست حصر سران جنبش سبز وادار به عقب نشینی کنند!؟

در مرحله پساتوافق و پساتحریم شبکههای اجتماعی اعم از فیس بوک

آیا «رکود تورمی» حاکم بر سرمایهداری وابسته ایران در مرحله

و اینستاگرام و تویتر و تلگرام و وایبر و غیره چه نقشی میتوانند در

پساتوافق و پساتحریم آنچنانکه جناح روحانی و هاشمی رفسنجانی مدعی

عرصه اعتالی جنبشهای اجتماعی بازی کنند؟

آن هستند ،میتواند توسط ورود سرمایههای خارجی درمان کنند!؟

چرا حزب پادگانی خامنهای نخستین خاکریز مورد حمله خویش در

آیا امکان افزایش درآمد نفتی رژیم مطلقه فقاهتی در مرحله پساتوافق و

مرحله پساتوافق و پساتحریم ،برخورد مهندسی شده با این شبکههای

پساتحریم وجود دارد؟

اجتماعی قرار دادهاند!؟

آیا با توجه به هزینه نجومی رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه جنگهای

در مرحله پساتوافق و پساتحریم کدامیک از شاخههای جنبشهای

نیابتی منطقه و رقابت نظامی و حاکمیت جنگ ساالران بر سیاست و

اجتماعی شرایط بیشتر جهت اعتال دارند؟ «جنبش آزادیخواهانه» یا

اقتصاد کشور در مرحله پساتوافق و پساتحریم امکان سرازیر شدن

«جنبش عدالتخواهانه» ،وظیفه ما در این رابطه چه میباشد!؟ □

سرمایه به قطبهای تولیدی ایران جهت شکست رکود تورمی وجود

4
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هماوردی ژئوپلیتیکی روسیه و

ائتالف چهارگانه با ائتالف غربی – عربی – ترکی

در منطقه خاورمیانه

به موازات جایگزین شدن دکترین جدید دولت اوباما و جناح دموکراتها ،به جای دکترین قبلی

باز خاورمیانه توسط جنگهای مستقیم

کنسروالیستها و نئوکانها در عرصه بینالمللی و منطقه خاورمیانه ،دوران گذار از دکترین فرایند

امپریالیستی و یا جنگهای نیابتی

بعد از فروپاشی بلوک شرق در اواخر قرن بیستم «محافظه کاران» ،به فرایند جدید مهندسی شده

ارتجاعی در آتش و خون خواهد

«دموکراتها» در عرصه نظم جدید بینالمللی و «تقسیم و باز تقسیم بازاراهای کشورهای پیرامونی»

سوخت و این حداقل هزینهای است

توسط کشورهای متروپل این بار هم مانند گذشته ،این انتقال استراتژی و باز تقسیم جدید ،از خاورمیانه

که خلقهای منطقه خاورمیانه به علت

آغاز شده است.

خودویژگیهای اقتصادی و سیاسی و

البته جا دارد که در همین جا به این موضوع توجه داشته باشیم که علت اینکه خاورمیانه در هر مرحله

تاریخی و جغرافیائی باید پرداخت کنند.

گذار نظم بینالمللی و تقسیم باز تقسیم بازارهای کشورهای پیرامونی بین کشورهای متروپل در نوک

در همین رابطه از زمانی که قدرت

پیکان تغییر و تنشهای سیاسی و نظامی میباشد ،به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی

تازه نفس امپریالیسم آمریکا ،به عنوان

خاورمیانه میباشد که در این چارچوب تقریبا خاورمیانه جایگاه بی بدیلی در عرصه بینالمللی دارد؛

امپریالیسم فاتح دو جنگ بینالملل،

لذا در این رابطه است که از بعد از جنگ بینالملل اول (سالهای  )1918- 1914که خاورمیانه فعلی

یعنی از بعد از جنگ بینالملل دوم به

پس از شکست امپراطوری عثمانی و تقسیم باز تقسیم بینالمللی جهان توسط سه فاتح جنگ یعنی انگلیس

صورت رسمی و آشکار وارد رقابت

و فرانسه و روسیه تزاری بر طبق موافقت نامه سری «سایکس –پیکو» شکل گرفت ،از آنجائیکه در

استعماری بازارهای بینالمللی گردید،

جنگ بینالملل اول امپراطوری عثمانی همراه با آلمان و اتریش به انگلستان و فرانسه و روسیه اعالم

به موازات تثبیت این قدرت تازه نفس

جنگ داده بودند ،با اینکه در بیشتر جبهههای جنگ آلمان و اتریش پیروز بودند ،اما با این وجود فرانسه

در راس هرم نظم بینالمللی (چه به

و انگلیس توسط موافقت نامه سری سایکس –پیکو« ،سرزمینهای عربی» زیر سلطه امپراطوری

لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ نظامی

عثمانی را بروی نقشه به صورت میان خودشان تقسیم کردند.

و چه به لحاظ سیاسی) شرایط منطقه

آنچنانکه بر پایه این توافقنامه که به نام امضاء کنندگان آن یعنی سایکس از انگلیس و پیکو از فرانسه،
این توافقنامه سری به نام آنها سایکس –پیکو نامیده شد ،طبق این توافقنامه که عامل تکوین  -خاورمیانه
بیش از صدساله گذشته جنگ و خون و تضاد بوده است  -شرق ترکیه سهم روسیه تزاری شد و لبنان و
سوریه فعلی سهم فرانسه و مصر و اردن سهم انگلیس و کشور عراق به دو قسمت تقسیم گردید که شمال
آن (که همین منطقه خودمختار کردهای فعلی میباشد) سهم فرانسه گردید و قسمت مرکزی و جنوب
عراق سهم انگلیس و در خصوص کشور فلسطین هم طبق این توافقنامه سری قرار شد توسط سه کشور
فرانسه و انگلیس و روسیه به صورت مشترک اداره شود.
بدین ترتیب بود که توافقنامه سری سایکس –پیکو توسط کشورهای فاتح امپریالیستی باعث گردید تا از
بعد از جنگ بینالملل اول تا این زمان منطقه خاورمیانه در نوک پیکان تضادهای کشورهای متروپل
در عرصه گذار نظم بینالملل یا تقسیم باز تقسیم کشورهای پیرامونی قرار گیرد .چراکه تا زمانی که
مبنای تعیین مرزها و تشکیل کشورها از اسرائیل تا فلسطین و سودان و لیبی و عراق و یمن و غیره
تضمین منافع امپریالیستهای فاتح باشد ،نه حقوق و منافع خلقهای منطقه خاورمیانه« ،آش همین آش
است و کاسه همین کاسه» یعنی به مجرد شعله ور شدن تضادهای رقابتی بین قدرتهای امپریالیستی،

5

نشر مستضعفین| 76

اول آبان ماه 1394

خاورمیانه روندی پیچیدهتر به خود
گرفت ،زیرا از همان بدو ورود،
این امپریالیسم تازه نفس ،کوشید در
چارچوب پیوند استراتژیک با کشور
اشغالگر و متجاوز اسرائیل هژمونی
خودش را در عرصه شطرنج مدیریت
خاورمیانه تعریف کند؛ و لذا در این
رابطه است که ورود امپریالیسم
آمریکا به صحنه شطرنج خاورمیانه
عامل اصلی اعتالی تضاد «خلق و
صیهونیسم» و «خلق و امپریالیسم»
در منطقه خاورمیانه گردید.
همین امر باعث شد که از همان آغاز

ورود امپریالیسم آمریکا به صفحه شطرنج خاورمیانه دو استراتژی یا دو

میکشند؛ و به همین دلیل استراتژی آنها از همان آغاز در منطقه

دکترین متفاوت جهت تثبیت هژمونی کشور متجاوز و اشغالگر اسرائیل

خاورمیانه با استراتژی کنسروالیستها متفاوت بوده است که در طول

از طرف دو جناح «کنسروالیستها» و «دموکراتهای» هیئت حاکمه

بیش از نیم قرن گذشته مبانی استراتژی این جناح در منطقه خاورمیانه

آمریکا مطرح شود .به این ترتیب که دکترین کنسروالیستها از همان

عبارت بودهاند از:

آغاز در راستای تثبیت هژمونی کشور اشغالگر و متجاوز اسرائیل بر
منطقه خاورمیانه عبارت بود از:

الف – تکیه بر استراتژی «پلوپلی» در هژمونی منطقه خاورمیانه به
جای تکیه «منوپلی» کنسروالیستها( ،که در راستای تثبیت هژمونی

 - 1برتری استراتژیک تسلیحاتی این رژیم متجاوز و اشغالگر توسط

بالمنازع کشور متجاوز و اشغالگر اسرائیل میباشد) لذا در «استراتژی

سالحهای متعارف و غیر متعارف در منطقه.

پلوپلی دموکراتها» در منطقه خاورمیانه است که آنها معتقدند که باید

 - 2تثبیت رژیمهای ارتجاعی و کودتائی و وابسته در کشورهای منطقه

در این شرایط هژمونی منطقه خاورمیانه (به جای هژمونی بالمنازع،

خاورمیانه در راستای این استراتژی ضد خلق فلسطینی.

کشور متجاوز و اشغالگر اسرائیل)  ,به صورت پلوپلی «عربستان و

 - 3ایجاد رقابت ارتجاعی و قدرتطلبانه بین قدرتهای ارتجاعی

ترکیه و ایران و اسرائیل» انجام بگیرد.

و دست نشانده منطقه خاورمیانه جهت استهالک همین قدرتها ،در

ب – از آنجائیکه دموکراتها در آمریکا نمایندگی سرمایههای مالی

جنگهای نیابتی و مهندسی شده.

(اعم از سرمایههای صنعتی و بانکی) را به عهده دارند ،معتقدند که

 - 4حمایت از ارتجاعیترین رژیم حاکم جهت سرکوب خلقهای منطقه

به جای استراتژی نظامیگری و پنتاگونیستی کنسروالیستهای هیئت

خاورمیانه.

حاکمه آمریکا (که در خدمت سرمایههای نظامی آمریکا میباشند) باید

 – 5دخالت نرم افزاری و سخت افزاری به صورت مستقیم و غیر
مستقیم در مدیریت جنبشهای خلقهای منطقه جهت منحرف کردن

بر استراتژی اقتصادی جهت حفظ جایگاه اول اقتصادی آمریکا در
جهان (به خصوص در برابر رقیب نو پا یعنی اقتصاد چین) تکیه کنیم.

آنها ،مثل جنبش بهار عربی.

ج – برعکس جناح کنسروالیستهای آمریکا که با کوبیدن بر طبل

 - 6تالش در جهت تثبیت نظام سرمایهداری وابسته همراه با نابود

«تضاد صلیب و هالل یا خلق و امپریالیسم» و «تضاد خلق فلسطین

کردن اقتصاد ملی در این کشورها ،جهت ایجاد وابستگی ساختاری در

و صهیونیسم» و «تضاد خلق و ارتجاع داخلی» در منطقه خاورمیانه
میکوشند تا سیاست نظامیگری خود را در منطقه خاورمیانه پیش

عرصه اقتصادی و سیاسی و نظامی در این کشورها.
 - 7تالش در راستای تغییر مرزهای سایکس –پیکو برای تکوین
خاورمیانه بزرگ تحت هژمونی کشور اشغالگر و متجاوز اسرائیل.
 - 8دخالت و تجاوز و اشغال مستقیم نظامی به این کشورها جهت
جایگزینی کردن دست نشانده خود و نابود کردن زیرساختهای
اقتصادی و اجتماعی این کشورها تحت لوای استراتژی بیابانهای
سوخته.
 - 9و باالخره تکیه بر استراتژی نظامیگری به عنوان «امنیت ملی
آمریکا» در عرصه بینالمللی و منطقه خاورمیانه جهت تامین منافع
کارتلها و تراست صنایع نظامی آمریکا توسط توسعه بازار سرمایههای
نظامی در منطقه و در جهان.

ببرند ،از آنجائیکه جناح دموکراتهای آمریکا نمایندگی سیاسی
«سرمایه مالی و بانکی و صنایع غیر نظامی» یدک میکشند ،این
امر باعث شده تا به خاطر اینکه سرمایههای مالی و بانکی و صنایع
غیر نظامی (برعکس سرمایه نظامی) نیازمند به ثبات و آرامش جهت
رقابت و توسعه دارند ،جناح دموکراتها به جای کوبیدن بر طبل آن
تضادها ،در منطقه خاورمیانه ،بر تضادهای غیر مستقیم نیابتی (که در
شرایط فعلی در راس آنها تضاد شیعه و سنی قرار دارد) تکیه کنند؛
و در رابطه با تضاد خلق فلسطین و صهیونیسم ،جناح دموکراتها
معتقدند که هر چند رشد تضاد خلق فلسطین و کشور اشغالگر و متجاوز
اسرائیل باعث گرمی بازار فروش سالحهای نظامی آمریکا در منطقه
خاورمیانه میگردد ،ولی این تضاد از آنجائیکه در نهایت باعث رشد

اما بر خالف جناح کنسروالیستها و نئوکانهای هیئت حاکمه آمریکا،

تضاد خلق و امپریالیسم در منطقه خاورمیانه میگردد ،در درازمدت به

(که نمایندگی سیاسی «سرمایههای نظامی و کارتلها و تراستهای

ضرر سرمایههای مالی و بانکی و صنعتی و بازار آمریکا در منطقه

اسلحه» در آمریکا را دارند) جناح دموکراتها ،نمایندگی سیاسی

خاورمیانه میباشد.

سرمایههای مالی و بانکی و صنایع غیر نظامی و نفتی آمریکا را یدک

6

به همین دلیل در این شرایط ،جناح دموکراتها معتقد به تشکیل کشور
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مستقل فلسطینی به صورت یک کشور ضعیف و تحت کنترل در کنار

–نظامی رقیب (روسیه) بر دهان این اسب سرکش افسار بزنند( .که

کشور مقتدر و متجاوز و اشغالگر اسرائیل میباشند ،تا توسط آن تضاد

البته از بعد از روسیه قدرت نظامی چین در مرحله دوم استراتژی

خلق و امپریالیسم در منطقه خاورمیانه روند افولی پیدا کند.

کنسروالیستها قرار دارد) اما از آنجائیکه جناح دموکراتهای

د  -با عنایت به اینکه کنسروالیستهای آمریکا جهت رشد استراتژی
نظامیگری خود در جهان و منطقه خاورمیانه (در راستای حمایت از
سرمایههای نظامی آمریکا) تالش میکنند تا ارتشهای کالسیک و مدرن
(کشورهای پیرامونی) به عنوان ارگان تعیین کننده مدیریت سیاسی و
اداری و حتی اقتصادی بر این کشورها حاکم کنند و در کانتکس این
استراتژی کنسروالیستهای آمریکا است که تمامی کودتاهای نظامی که
از بعد از جنگ دوم جهانی در کشور پیرامونی صورت گرفته (توسط
این جناح) در راستای تثبیت هژمونی ارتشهای کالسیک بر سرنوشت
کشورهای پیرامونی بوده است (که در راس آنها کودتای  28مرداد
 32در کشور خودمان قرار دارد که توسط آن کنسروالیستها تنها
دموکراسی تاریخ ایران را با جایگزین کردن ارتجاعیترین جریان
سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و تثبیت هژمونی ارتش ارتجاعی

آمریکا به جای «هژمونی منوپل نظامیگری» کنسروالیستها ،معتقد
به «هژمونی اقتصادی منوپل آمریکا» بر جهان هستند در نتیجه در
عرصه منطقه خاورمیانه در شرایط فعلی (خاورمیانه که استراتژی
منوپل اقتصادی جناح دموکراتها در حال جایگزین شدن به جای
استراتژی منوپل نظامیگری کنسروالیستها است) با آغاز حملههای
هوائی روسیه از  9مهر جاری در سوریه (که بیش از  4/5سال است
گرفتار جنگ خانمانسوز داخلی میباشد و باعث کشته شدن بیش از
 250هزار نفر از مردم نگون بخت سوری و ویرانی بخش بزرگی از
زیرساختهای اقتصادی و مدنی جامعه سوریه و آواره شدن بیش از
 10میلیون نفر از شهروندان این کشور و مهاجرت  4میلیون نفر از
مردم سوریه به ترکیه و لبنان و اردن شده است) منطقه خاورمیانه وارد
هماوردی نوینی در این رابطه شده است.

کالسیک رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی بر سرنوشت مردم ایران به

چراکه در این شرایط ،روسیه در ماوراء بحار نیازمند دسترسی به

چالش کشیدند).

پایگاه دریائی است تا ناوگان نظامی خود را برای پشتیبانی از ناوگان

اما برعکس کنسروالیستهای آمریکا ،جناح دموکراتها از آنجائیکه
معتقدند که تسلط ارتشهای کالسیک توسط رژیمهای کودتائی و
ارتجاعی بر کشورهای پیرامونی در درازمدت (به علت رشد تضاد
خلق و ارتجاع در این کشورها) ثبات سیاسی و اقتصادی این کشورها
شناور میسازد ،لذا این امر باعث شده است تا از آغاز جهت تثبیت
شرایط سیاسی و اقتصادی برای سرمایههای مالی و بانکی و صنعتی
آمریکا ،جناح دموکراتها معتقد به جایگزینی شعار «رفرم» و «حقوق
بشر» در راستای کاهش تضاد خلق و ارتجاع در این کشورهای
پیرامونی بشوند ،که «رفرم خواهی کندی» در سالهای  40تا  42و
«رفرم خواهی کارتر» در سالهای  56و  57در ایران توسط جناح
دموکراتهای آمریکا در این رابطه قابل تفسیر و تحلیل میباشد.
ه  -از آنجائیکه کنسروالیستهای آمریکا معتقد به هژمونی منوپل و
بالع منازع آمریکا بر نظم بینالمللی جهان توسط ارتش و سرمایه
نظامی آمریکا هستند ،در نتیجه هر گونه رقابت هژمونیک در منطقه
خاورمیانه و جهان (که از بعد از جنگ بینالملل دوم پایه ثابت این
رقابت جهانی با آمریکا ،روسیه بوده است) از نظر کنسروالیستها
به چالش کشیدن هژمونی منوپل نظامی آمریکا بر جهان تلقی میشود
(که از بعد از فروپاشی بلوک شرق در اواخر قرن بیستم برای محقق
گردید) ،لذا میکوشند تا جهت مهار قدرت نظامی و سلطه سیاسی

7

تجاریش به کار گیرد و بدین ترتیب بتواند به رفع تهدیدات امنیت ملی
و حیاتی خود دست پیدا کند .زیرا در این شرایط تنها پایگاه دریائی که
روسیه در اختیار دارد ،بندر طرطوس در سوریه ،در شرق دریای
مدیترانه است ،که به راههای دریائی به ویژه کانال استراتژیک سوئز
در شرق مدیترانه و دریای سرخ اشراف پیدا میکند .اگر چه این بندر
از تنگههای بسفر و داردانل در دو سوی دریای مرمره برای رفت و
آمد کشتیهای روسیه به دریای سیاه دور است ،اما جایگزینی برای
تامین نیازهای تاکتیکی و استراتژیکی روسیه وجود ندارد؛ لذا این
کشور در دریای سیاه با حلقهای از سه سو متشکل از نیروهای رقیب
(ناتو) رو به رو است.
به همین سبب تنها بندری که ظرفیت نگهداری ناوگان نظامی اتمی
روسیه را دارد ،همان بندر استراتژیک «سواستوپل» میباشد که در
قلمرو حاکمیت اوکراین در شبه جزیره کریمه قرار داشت و روسیه
تحت مدیریت والدیمیر پوتین در سال  2014از حاکمیت اوکراین
خارج کرد و به خاک خود ضمیمه نمود از آنجائیکه در شرایط فعلی
بندر طرطوس در حاکمیت دولت اسد در شرق دریای مدیترانه برای
روسیه حکم مرگ و حیات پیدا کرده است( ،که در صورت ناتوانی
دولت اسد برای ادامه سیاسی توسط فشارهای داخلی و منطقه ای و
امپریالیستی خارجی حیات سیاسی و نظامی و اقتصادی بینالمللی

نشر مستضعفین| 76

اول آبان ماه 1394

روسیه دچار یک چالش نابود کننده میشود) لذا در این رابطه است که

و تقابل با روسیه میباشد) نمیدهد( ،و به همین دلیل نیروهای روسی

در این زمان روسیه مصمم به حفظ دولت اسد با چنگ و دندان شده

مستقر در منطقه با عملیات خود کامال روشن ساختهاند که ایجاد هر

است و همین امر عامل حضور فراگیر روسیه از  9مهر در منطقه

گونه منطقه پرواز ممنوع بر اساس نمونه تحمیلی قدرتهای غربی در

خاورمیانه و سوریه میباشد و در ادامه این امر است که روسیه و چین

لیبی غیر ممکن میباشد مگر اینکه نیروهای ائتالف غربی –عربی

تالش میکنند تا جهت بازتولید موقعیت از دست رفته نظامی و سیاسی
خود از بعد از فروپاشی بلوک شرق توسط کنسروالیستهای آمریکا به
خصوص در منطقه خاورمیانه در این شرایط گذار به صورت مستقیم
وارد کارزار نظامی و سیاسی منطقه خاورمیانه بشوند.
با عنایت به خودویژگیهای سیاسی و ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی
کشور سوریه ،این امر باعث گردیده است تا مسکو در این شرایط تحت
دو شعار «مبارزه با تروریسم» و «حفظ ساختار رژیم بشار اسد» در
زیر چتر ائتالف با عراق و ایران و حزب هللا لبنان و چین به صورت
همه جانبه نظامی و تمام قد در منطقه خاورمیانه حضور پیدا بکند.
علیایحال والدیمیر پوتین با استناد به چند اصل روشن و مشخص که

–ترکی واقعا بخواهند هواپیماهای روسی را هدف قرار دهند که در آن
صورت این امر شروع یک جنگ بینالمللی جدید در منطقه خاورمیانه
میباشد) در درازمدت هدف دیگری که پوتین در این رابطه دنبال
میکند گسترش جنگ سرد با غرب در ادامه جنگ استراتژی منطقه
بالتیک میباشد.
در همین رابطه است که آژانس اطالعات نظامی آمریکا گزارش داد
که جمهوری خلق چین در دوم اکتبر جاری اعالم کرده است که به
زودی چند دستگاه بمب افکن ج  15-برای کمک به عملیات روسیه
در خاورمیانه اعزام خواهد کرد و باز در این رابطه است دولت عراق
رسما از روسیه جهت سرکوب داعش درخواست کرد و اعالم کرد که
در این رابطه حاضر است پایگاه هوائی در اختیار روسیه قرار دهد.

عبارتند از:

البته در جبهه مخالف بینالمللی فرانسه از  5مهر ماه جاری با بمباران

 - 1امنیت بینالمللی - 2 .ثبات منطقه - 3 .مبارزه با تهدیدات تروریستی.

هوائی هدفهائی در خاک سوریه بدون توافق قبلی با دولت سوریه به

 - 4پیمان نامههای قانونی و حقوقی که با دولت سوریه دارد – 5 .و از

این فاز جدید بحران بینالمللی در منطقه خاورمیانه جان تازهائی بخشید

همه مهمتر دعوت رسمی دولت دمشق از این امر ،در این زمان حمله
نظامی خود را به منطقه خاورمیانه شروع کرده است و رهبری این
ائتالف چهارگانه را در دست گرفته است.
همچنین توجه به شرایط بحرانی و شکست ائتالف «غربی –عربی
–ترکی» ،رقیب روسیه در این زمان در خصوص سرکوب تروریسم،
باعث مشروعیت بینالمللی سیاسی جهت تکوین و حمله ائتالف
چهارگانه به رهبری روسیه شده است .در چنین شرایطی است که
نیروی هوائی روسیه با تشدید موج حمالت برنامهریزی شده خود به
گروههای تروریستی در مناطق مختلف سوریه معادالت جدیدی در
عرصه منطقه خاورمیانه و کشور سوریه رقم زده است ،در نتیجه این
امر باعث گردیده تا عرصه سیاسی و نظامی سوریه در این زمان دچار
تغییرات اساسی بشود.
دلیل پیچیده شدن شرایط بحران سوریه در  4/5سال گذشته تا کنون این
است که در واقعیت عینی و زمینی ،میدان جنگ در سوریه هیچ متحد
آلترناتیو دموکراسیخواه و میانهرو وجود ندارد؛ و همین امر باعث شده

چراکه از هفتهها پیش با سرازیر شدن صدها هزار پناهجوی سوریهای
به مرزهای اروپا ،بحران سوریه را به عنوان یک معضل کلیدی برای
ائتالف غرب درآورده است.
به همین دلیل دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به طور علنی
خواستار سرنگونی دولت اسد شد و فرانسوا اوالند رئیس جمهور
فرانسه به صورت فردی بمباران خاک سوریه را از سر گرفت و در
همین راستا جناح جنگ ساالر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران تحت
مدیریت حزب پادگانی خامنهای با مشورت با مسکو توسط دامن زدن
به فاجعه منا و سیاسی کردن آن جهت آماده سازی افکار عمومی مردم
ایران برای مداخله زمینی در این شرایط در سوریه و عراق و یمن خود
را آماده میسازد و میکوشد با زندگی در شکاف بینالمللی بین این دو
ائتالف ،از این آب گل آلود برای تثبیت هژمونی خود بر هالل شیعه در
منطقه خاورمیانه ماهی بگیرد.
در همین رابطه عربستان هم با فهم کردن سیاست جنگ ساالران فقاهتی
ایران به سوء استفاده سیاسی از حادثه منا ،به سختی نقشه ایران را در

تا جنگ در این کشور صورت نیابتی برای قدرتهای مسلط منطقهای

منطقه خاورمیانه به چالش گرفته است که خود این امر آنچنانکه در

و بینالمللی پیدا کند .البته هر چند هدف کوتاهمدت پوتین از این حمله

سخنرانی خامنهای در نوشهر دیدیم این دو کشور را در آستانه جنگ

حمایت از اسد و حفظ رژیم وی میباشد ،و حضور نیروهای روسی

نیابتی جدید قرار داده است□ .

به متن درگیریهای سوریه امکان حمله نظامی خارجی مانند لیبی به

8

والسالم

دولت اسد (به علت اینکه به نوعی به معنای اعالن یک جنگ بینالمللی
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رشد ضربآهنگ روند سهم خواهی جناحهای قدرت
در آستانه انتخابات اسفندماه جاری و مرحله پساتوافق  -قسمت دوم

ب  -انتخابات دو قلوی اسفندماه سال جاری دموکراسی صندوقی است؟ یا
دسپاتیزم فقاهتی است؟
مشکالت مهمی که خامنهای و حزب پادگانی او در رابطه با انتخابات اسفند ماه سال جاری با

فتوای تحریم بمب اتمی و طرح شعار

آن روبرو است یکی موضوع توافق هستهای است و دیگر موضوع شبکههای اجتماعی است

«نرمش قهرمانانه» الرحمن این

که امروزه در سرتاسر ایران بین مردم صورتی همگانی پیدا کرده است.

پروژه خانمان برانداز ملت ایران

در خصوص توافق هستهای از آنجائیکه از نیمه دوم سال  91به موازات شکست دولت
کودتائی دهم در عرصه اقتصادی و سیاسی و اداری ،خامنهای دریافت که به علت بحران
فراگیر اقتصادی و اجتماعی همراه با رکود و تورم و بیکاری و فسادهای فراگیر مالی و
رانت بازیها و غیره ،دولت کودتائی دهم برای رژیم مطلقه فقاهتی حکم چاه ویلی پیدا کرده
است که شالوده این رژیم را به لرزه درآورده است ،و چون میدانست که شیشه عمر رژیم
مطلقه فقاهتی در قلب پروژه هستهای میتپد ،چرا که دیگر برای این رژیم امکان تامین امنیت
استراتژیک در منطقه توسط این پروژه به علت سزارین شدن آن توسط افشاگریهای مجاهدین
خلق وجود ندارد ،و صدها میلیارد دالر سرمایههای هزینه شده در این پروژه از سال  81تا
سال  92هیچگونه دستاورد سیاسی و نظامی و اقتصادی و علمی و فنی برای این رژیم نگون
بخت نداشته است ،و هر چه زمان میگذرد نکبتهای این پروژه خانمان برانداز بیشتر دامن
رژیم مطلقه فقاهتی و مردم نگون بخت ایران را میگیرد ،و از آنجائیکه در طول دهه بین
 81تا  91عالوه بر اینکه تمامی این پروژه خانمانسوز زیر نظر مستقیم خود خامنهای هدایت
میشده و تمامی تبلیغات رژیم در این دهه در میان نیروهای جنگ ساالر وابسته به رژیم
مطلقه فقاهتی بر این مبنا قرار داشته است که (به خصوص از بعد فروپاشی و سقوط قدرت
صدام حسین در عراق و قذافی در لیبی در برابر تهاجم امپریالیست جهانی به سرکردگی تا
بن دندان مسلح آمریکا) «امنیت درازمدت رژیم مطلقه فقاهتی فقط و فقط در گرو دستیابی به
انرژی هستهای نظامی است» که هم باعث تعادل استراتژیک در منطقه خاورمیانه با قدرت
هستهای اسرائیل میشود و هم در برابر تهاجمات امپریالیست آمریکا آنچنانکه در جریان تضاد
آمریکا با کره شمالی به نمایش درآمده است تنها عامل بازدارنده تجاوز نظامی امپریالیسم
جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا میباشد.
اما از زمانی که در سال  91خامنهای دریافت که دیگر امکان معجزه از این امام زاده برای
او وجود ندارد کوشید با مهندسی کردن انتخابات خرداد  92پیچیدهترین عنصر اطالعاتی
و امنیتی و سیاسی خود یعنی شیخ حسن روحانی را توسط جلوگیری کردن از ورود سپاه
(برعکس سال  84و  )88در انتخابات  92به کرسی دولت یازدهم بنشاند و همراه با
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را که صدها میلیارد دالر در عرض
یک دهه هزینه آن شده است بخواند و
عطایش را به لقائش بخشد ،اما گرچه
خامنهای در انتخابات مهندسی شده
خرداد  92توانست عامل پیروزی
شیخ حسن روحانی کهنه کارترین
مهره امنیتی و اطالعاتی و سیاسی
خود بشود و توسط فتوای تحریم بمب
اتمی و نرمش قهرمانه و حمایت
استراتژیک از دولت یازدهم از صفر
تا صد در رابطه با جمع کردن این
پروژه خانمان سوز و خانمان برانداز
ملت نگون بخت ایران بشود و تا
لحظه پایان این پروژه و انجام توافق
با  1+5پشت سر تیم مذاکره کننده و
دولت یازدهم باشد ،چراکه حیات و
ممات رژیم مطلقه فقاهتی را در گرو
شکست این تحریمها میدانست ،اما
به موازات پایان این ماراتن سیاسی
و انجام توافق بین رژیم مطلقه فقاهتی
و گروه  1+5خامنهای به یک باره
احساس کرد که با این توافق گرچه
سختیهای این رژیم توسط:
الف – با خروج ایران از فصل هفتم

منشور سازمان ملل (که دست قدرتهای امپریالیستی زیر چتر

جامعه و اقتصاد و سیاست و مدیریت اداری برای این جریان بر

ناتو به سرکردگی امپریالیسم تا بن دندان مسلح آمریکا جهت حمله

علیه جریان راستگرا فراهم شده است ،اما هرچه زمان از مرحله

نظامی مانند عراق و لیبی به ایران باز میگذاشت) سایه موحش

پساتوافق میگذرد به موازات اینکه جریان غیر راستگرا تحت

حمله و اشغال نظامی از سر رژیم مطلقه فقاهتی عبور کرد و

هژمونی هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی احساس پیروزی از

بدین ترتیب رژیم مطلقه فقاهتی تنها رژیمی است که توانست

این بازی میکنند و حرکت آینده این توافق در داخل تا مرحله

بدون تغییر و سرنگون شدن توسط تائید و تصویب همه جانبه

انتخابات اسفندماه  94هم در عرصه شورای خبرگان رهبری و

«توافق هستهای اعضای شورای امنیت» از فصل هفتم خارج

هم در رابطه با کسب کرسیهای قدرت در مجلس دهم به نفع خود

بشود.

میدانند .در نتیجه این امر باعث گردید تا خامنهای احساس کند که

ب – شکست تحریمهای اقتصادی که تا پشت دیوارهای جغرافیای

بازی به ضرر او پیش میرود چراکه:

و سیاسی این رژیم یعنی رژیم دست نشانده عراق متحد طبیعی

الف – با انجام این توافق از آنجائیکه جناح جنگ ساالر جریان

رژیم مطلقه فقاهتی هم نفوذ کرده بود و شریان اقتصادی رژیم

راستگرا تحت مدیریت سپاه این توافق را خاتمه بلند پروازیهای

مطلقه فقاهتی در عرصه تحریم «خرید نفت و تحریم بانک

خیالی خود در عرصه نظامی کردن انرژی هسته (و صرف

مرکزی و بیمه و واردات و صادرات قطع کرده بود» و بیش از

صدها میلیارد دالر نفتی مردم نگون بخت ایران در این پروژه)

صد میلیارد از دالرهای نفتی این ملت نگون بخت در بانکها

میداند ،لذا به هر طریقی جنگ ساالران داخلی تالش میکنند تا

خارجی بلوکه کرده بودند ،البته همراه با شکل گیری باندهای

در ظل به راه انداختن نهضت «دلواپسان» تحت مدیریت جناح

مافیائی اختالس و فساد و رانت در داخل رژیم مطلقه فقاهتی

مصباح یزدی از حوزه گرفته تا مجلس و خبرگان رهبری و

که باعث شده بود تا واحد قلم سرقتهای مالی این ملت نگون

همچنین کشانیدن این توافق به صحنه مجلس اجرای آن را به بن

بخت که به قول قالیباف شهردار تهران بیش از ده هزار خانواده

بست بکشانند.

در خود پایتخت حتی نان خالی در سفره ندارند به هزار میلیارد

ب – صف آرائی جناح محافظه کاران و جمهوری خواهان آمریکا

تومان یا ده هزار میلیارد برسد ،شرایط جهت مهار تورم دو رقمی
که تا بیش از  %50در دولت دهم رسیده بود و رکود اقتصادی که
رشد تولید منفی ناخالص ملی در سال آخر دولت دهم یعنی سال
 91به منهای  %5رسیده بود ،همراه با مهار ارتش  6میلیون نفر

هم در کنگره و هم در مجلس سنا جهت شکست این برد سیاسی
دموکراتهای آمریکا در عرصه انتخابات آینده رئیس جمهوری
و بسترسازی پیروزی خود در برابر دموکراتها و دولت باراک
اوباما ،که این امر باعث شده است تا در این رابطه پای رژیم

بیکار ایران فراهم بشود.

مطلقه فقاهتی برای درازمدت در پوست گردو قرار گیرد که

ج – تثبیت جایگاه سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه مدیریت

همین امر باعث شده تا جناح «جنگ ساالر داخلی ایران مخالف

منطقهای خاورمیانه در کنار «اسرائیل و ترکیه و عربستان» به

این توافق» سکوی پرشی برای اعتالی جنبش مخالفت خود با این

موازات خروج مستقیم نظامی امپریالیسم جهانی به سرکردگی

توافق پیدا کنند ،لذا در این رابطه است که خامنهای برای اینکه از

امپریالیسم آمریکا.

قافله جریان راستگرا عقب نیافتد در نشست با خبرگان رهبری

با همه این احوال گرچه خامنهای احساس کرد که در دوران

در تاریخ  94 /6/ 12اعالم کرد که:

پساتوافق هستهای امکان استمرار حیات به خطر افتاده رژیم

 - 1در باره «برجام» نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند.

مطلقه فقاهتی فراهم شده است و دولت یازدهم و جریان غیر

 - 2اگر قرار است چارچوب تحریمها حفظ شود پس ما برای چه

راستگرا تحت هژمونی هاشمی رفسنجانی دریافتند که با این
توافق به «موازات شکست جنگ ساالران حاکم بر اقتصاد و
سیاست و مدیریت مردم ایران» شرایط جهت باز تقسیم قدرت در

10
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 - 3مسئوالن آمریکائی خیلی بد حرف میزنند و باید تکلیف
اینگونه حرف زدنها روشن شود.
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 - 4من معتقدم که اختالف بین جناحهای قدرت در آمریکا واقعیت

محافظه کاران و جنگ ساالران آمریکا فراهم میباشد ،این امر

دارد و صوری نیست.

بسترساز شرایط بس ناگوارتر از گذشته بر رژیم مطلقه فقاهتی و

 - 5اگر قرار است تحریمها تعلیق شوند نه لغو ،اقدام ما هم در

مردم ایران خواهد شد.

حد تعلیق خواهد بود.

رابعا آنچه که خامنهای در مرحله پساتوافق مضطرب کرده است

به این ترتیب است که خامنهای با فرار به جلو در برابر جناح

تاثیر این توافق بر انتخابات اسفند ماه  94در دو مؤلفه خبرگان

محافظه کار آن و جمهوری خواهان آمریکا در خصوص توافق
هستهای اقدام به موضع گیری کرد البته آنچه در رابطه با موضع
گیری خامنهای در خصوص توافق هستهای قابل توجه است اینکه:
اوال خامنهای با این موضع گیریها میخواهد جناح جمهوری
خواهان آمریکا را تحت فشار قرار دهد ،یعنی به آنها بگوید که
در صورت عدم تصویب این توافق نامه فقط جناح دموکراتها
نیستند که در کوتاه مدت ضربه میخوردند ،بلکه در درازمدت هم

رهبری و مجلس دهم میباشد چراکه بی شک برنده اصلی این
توافق دولت یازدهم و جریان آلترناتیو تحت هژمونی هاشمی
رفسنجانی میباشد که معلول:
الف – ورود سرمایههای خارجی و سرمایههای بلوکه شده ایران
در دولت دهم همراه با فراهم شدن شرایط جهت صادرات نفتی
و غیر نفتی و واردات که بسترساز مهار تورم و رونق موضعی
اقتصاد و محدود ساختن لشکر شش میلیونی بیکاری میباشد.

در این رابطه خود آنها هم ضربه پذیر میباشند.

ب – به موازات ایجاد رابطه با جهان سرمایهداری شرایط جهت

ثانیا با مطرح کردن چماق مجلس در خصوص تصویب توافق

شکست فضای دسپاتیزم فقاهتی بر جامعه ایران فراهم میگردد.

هستهای در برابر مجلسین آمریکا نسبت به توافق فوق صف

ج – به موازات شکست بن بستهای اقتصادی و اجتماعی شرایط

آرائی به مثل بکند.

جهت بازگشائی حداقل فضای داخلی سیاسی رژیم جهت باز تقسیم

ثالثا با این موضع گیری خامنهای برای تثبیت هژمونی اش بر

قدرت بین جناحهای خودی فراهم میگردد که البته این امر خود

جریان راستگرا (که به صورت شلوار صد تیکه و جگر زولیخا
درآمدهاند و حرکتی به سمت جریان آلترناتیو در پیش گرفتهاند)

به خود بسترساز اعتالی دوباره نیروهای سرکوب شده جریان
آلترناتیو در کودتای  88میشود.

تالشی دوباره بکند .البته هرگز نباید این موضع گیریهای

د – مهار تورم و رونق موضعی اقتصادی و باز شدن فضای

خامنهای حمل بر پشت کردن به توافق هستهای و روی آوری

محدود اجتماعی و سیاسی شرایط جهت رشد و طرح مطالبات

به پروژه سابق هستهای رژیم تحلیل کرد چراکه خامنهای در

سیاسی و اجتماعی مردم ایران فراهم میگردد که در غیبت

زمانی با نرمش قهرمانانه و فتوای تحریم با این پروژه خانمانسوز

جنبشهای سه گانه و ضعف تشکیالت و احزاب پیشگام این امر

اقتصادی و سیاسی وداع کرد و عطایش را به لقائش بخشید

به سود جریان آلترناتیو در خواهد آمد و همین موضوع عاملی

که دریافت که نه تنها برخالف دیدگاه جنگ ساالران داخلی با

شده است تا خامنهای در مرحله پساتوافق در خصوص فونکسیون

این پروژه سزارین شده دیگر امکان تضمین امنیت آینده برای

آن در نتیجه انتخابات اسفند ماه  94احساس خطر بکند و این امر

او نیست ،بلکه بالعکس سکان رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه

زمانی برای خامنهای غیر قابل تحمل خواهد شد که او دریابد که

اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در داخل و در سطح منطقه و

خروجی نهائی انتخابات اسفند ماه  94شکست حصر سران جنبش

بینالمللی توسط این پروژه دچار لرزه وجودی و ساختاری شده

خواهد شد.

بود.

مشکل شبکههای اجتماعی از جمله معضالت رژیم مطلقه فقاهتی

به همین دلیل هرگز خامنهای هوس بازگشت به مرحله پیشاتوافق

در شرایط فعلی میباشد که از بعد از توافق هستهای این شبکههای

نمیکند چرا که به خوبی میداند که بازگشت به مرحله پیشاتوافق

اجتماعی به صورت یک خطر جدی موجودیت رژیم مطلقه

از آنجائیکه شرایط جهت برد نئوکانها و حزب جمهوری خواه و

فقاهتی را تهدید میکند .آنچنانکه برای نمونه در راه پیمائیها و

11
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حضور معلمان و پرستاران در برابر مجلس این تجمع افراد فقط

طبیعی است که برعکس ماهواره که رژیم کوشید توسط پارازیت

از طریق همین شبکههای اجتماعی صورت گرفت و یا اینکه

بین مردم و ماهواره دیوار نامرئی ایجاد کند و برعکس کتاب و

در شرایط فعلی کمپین سراسری کشور در رابطه با «نخریدن

مطبوعات که رژیم مطلقه فقاهتی توسط سانسور توانسته است

خودروهای ایرانی» آنچنان تاثیرگذار شده است که نعمت زاده

جلو انتقال آگاهی به مردم را بگیرد ،شبکههای اجتماعی امروز

وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم با حضور در تلویزیون این

به عنوان یک کارزاری بین رژیم و مردم شده است که توسط آن

حرکت مردم را متاثر از ضد انقالب خارجی نامید و آنچنان به

مردم به صورت عریان و خارج از هر گونه ترس و وحشت با

یک باره آش شور شد که شیخ حسن روحانی او را وادار کرد

یکدیگر دیالوگ مستقیم در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی

که با حضور در رادیو و تلویزیون از مردم به خاطر آن توهین

و فرهنگی و غیره میکنند و نسبت به امور سرنوشت ساز خود

عذر خواهی بکند.

به صورت مستقیم تصمیم گیری میکنند و جهت اعتراض و

به هر حال آنچنانکه ترکان مشاور رئیس جمهور مطرح کرد

اعتصاب و مبارزه مدنی از هم دعوت میکنند و همین امر به

این کمپین باعث تعطیلی و رکود صنعت خودروسازی داخلی
شده است و آنچنان این موضوع عمیق شده است که هیچکدام از
کارخانههای تولید خودرو توان پرداخت حتی حقوق پرسنل خود
را ندارند .البته هر چند کمپین نخریدن خودروهای داخلی برای
اولین بار توانسته است رژیم مطلقه فقاهتی را وادار به عقب نشینی
بکند و رژیم در برابر آن مستاصل شده است ولی نباید فراموش
کنیم که مهمتر از دستاوردهای اقتصادی این کمپین که ارزان
شدن روزانه قیمت خودروهای داخلی میباشد ،دستاورد سیاسی
این کمپین است که رژیم مطلقه فقاهتی را وادار به واکنشهای

شدت در شرایط فعلی رژیم مطلقه فقاهتی را فلج کرده است و لذا
با تمام توان نرم افزاری و سخت افزاری خود به میدان آمده تا
بتواند جلو حرکت مردم در این عرصه را بگیرند که صد البته در
خصوص انتخابات اسفندماه  94رژیم مطلقه فقاهتی از این بابت
احساس خطر جدیتری میکند چراکه ارتباط مردم در شبکههای
اجتماعی باعث میشود تا جریان آلترناتیو با تکیه بر این شبکهها
بتواند با دامن زدن به دیالوگ مردم در این عرصه شرایط جهت
منفرد کردن و ریزش نیروهای وابسته به رژیم فراهم کنند و
تمامی تبلیغات رژیم در این عرصه به بن بست بکشانند.

فوری کرده است ،مهمتر از دستاورد اقتصادی آن میباشد از

به هر حال بی شک در فضای اجتماعی پساتوافق شبکههای

جمله اینکه برعکس حسن روحانی که مردم را در خصوص

اجتماعی و فضای مجازی به عنوان یک عامل تعیین کننده در

شبکههای اجتماعی تشویق به این کار میکند خامنهای به شدت

عرصه اعتالی دیالوگ سیاسی و سازماندهی و اعتالی مبارزه

به نفی این موضوع پرداخت و شرکت مردم و جوانان در این

جنبشهای سه گانه و تکوین اعتراضات سیاسی و اجتماعی و

شبکههای اجتماعی را عامل تلف کردن عمر دانست چراکه آنچه

اقتصادی مردم ایران باید به کار گرفته شود اینکه تا چه اندازه رژیم

که باعث شده تا رژیم از گسترش شبکههای اجتماعی به شدت

مطلقه فقاهتی و به خصوص جریان راست این رژیم میتواند به

احساس خطر کند و با نهاد سازیهای فوری تمامی امکانات نرم

صورت فراگیر و مهندسی شده به مقابله با این سونامی اجتماعی

افزاری و سخت افزاری خود را در این رابطه بسیج کند به خاطر

مقابله کنند ،موضوعی است که آینده به آن جواب میدهد .حال

آن است که رژیم مطلقه فقاهتی احساس میکند که در عرصه

این از نتایج سحر است باید منتظر باشیم تا صبح دولتش بدمد□ .

این شبکههای اجتماعی مردم ایران میتوانند بدون سانسور با
یکدیگر دیالوگ عریان بکنند و تصمیمات عملی جهت اعتراض

والسالم

به شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موجود
بگیرند ،در نتیجه مردم ایران در این رابطه میتوانند آسانترین
شکل سازماندهی و ایجاد حرکت پیدا کنند.
بنابراین این شبکههای اجتماعی باعث گردیده تا تمام رشتههای
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تاثیر

«برجام»،

1

بر

«جنبشهای اجتماعی ایران»
در مرحله پساتوافق
الف – چه نیازی به تحلیل از «برجام» در مرحله پساتوافق است؟
عالمه طباطبائی ،در مقاله اول جلد اول «اصول فلسفه رئالیسم» خود ،در رابطه با تعریف

ایران» تعریفی مشخص و کنکریت

واقعیت به ذکر مثالی میپردازد که نقل آن در اینجا میتواند برای ما وسیلهای جهت طرح

نداشته باشیم ،نمیتوانیم پاسخی

پاسخ به این سوال بشود .او در رابطه با جایگاه کلمه «چیز» در فارسی میگوید ،این کلمه

مشخص برای سوال فوق پیدا کنیم.

برحسب شرایط مختلف کاربردی آن ،معنای مختلف و تعاریف متفاوتی پیدا میکند .مثالی که او
برای تفهیم این موضوع به خواننده در این مقاله میزند ،اینکه میگوید ،اگر شما قصد رفتن به
کوهستان برای هدفی خاص داشته باشید ،در مسیر رفتن به کوهستان در عین حالی که حرکت
میکنید اگر بخواهید در رابطه با موضوعی که به خاطر آن در حال رفتن به کوهستان هستید،
از افرادی که در حال بازگشت از کوهستان هستند جویای اطالعاتی بشوید ،اینکه آیا «چیزی»
باالی کوهستان است یا نه؟ پاسخی که آن افراد به سوال شما خواهند داد متفاوت میباشد،
چراکه کلمه «چیز» که موضوع سوال شما میباشد برای هر کدام از آنها دارای معنی متفاوتی
میباشد ،مثال اگر مخاطب سوال شما یک شکارچی باشد «چیز» برای او یعنی شکار؛ و اگر
یک گنجیاب باشد «چیز» برای او یعنی گنج؛ و اگر یک سنگنورد باشد« ،چیز» برای او
یعنی موقعیت برای سنگنوردی است و و غیره.

به عبارت دیگر باید بگوئیم که به
موازات نگاههای مختلف گروههای
متفاوت اجتماعی ایران نسبت به
«برجام» تحلیلهای مختلفی وجود
دارد ،و به موازات این تحلیلهای
متفاوت است که ،تاثیر «برجام»
در رابطه با این گروههای متفاوت
مختلف میباشد ،یعنی هرگز نباید
چنین بیاندیشیم که« ،برجام» در
مرحله پس از توافق برای همه

بنابراین ما نمیتوانیم در کادر یک تعریف عام و کلی از «چیز» بدون فهم و شناخت مخاطب،

گروههای اجتماعی جامعه ایران

پاسخی برای سوال خود پیدا کنیم .در نتیجه برای دستیابی به پاسخ سوال خود مجبوریم که

دارای تاثیر یکسانی میباشد .البته

مخاطب خودمان را تعریف بکنیم ،و بعد در چارچوب تعریف از مخاطب ،جواب مثبت یا منفی

این نکته هم نباید فراموش کنیم

پاسخ دهنده را فهم نمائیم.

که ،مقدمتا تا زمانیکه ما به تحلیلی

در خصوص پاسخ به سوال فوق که« ،چه نیازی به تحلیل برجام در مرحله پساتوافق است؟»
باید به عنوان یک پیشفرض جهت پاسخ به این سوال توجه داشته باشیم که ،نباید جامعه ایران را
به صورت یک واحد کلی مانند کلمه «چیز» تعریف بکنیم .بلکه بالعکس جامعه ایران عبارت
است از «مجموعه گروههای اجتماعی ایرانی که در یک ظرف مشخص زمینی و فرهنگی
و زبانی غیره ،با هم زندگی میکنند»؛ لذا تا زمانیکه ما از این «گروههای مختلف اجتماعی
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مشخص از انجام «توافق برجام» و
تحلیلی مشخص از گروههای مختلف
جامعه ایران پیدا نکنیم ،هرگز
نمیتوانیم به «تحلیلی از تاثیر برجام
در مرحله پساتوافق» دست پیدا کنیم.
چراکه همیشه در عرصه «نگاه

دیالکتیکی»« ،از کوزه همان برون تراود که در اوست».
علی ایحال ،همیشه برای فهم دیالکتیکی یک موضوع سیاسی
و اجتماعی و انسانی باید به همان اندازه که به فونکسیون و
عملکرد بعدی آن بهاء میدهیم ،بیش از آن باید برای «پروسه
تکوین یا تاریخ شکلگیری آن پدیده» ارزش قائل بشویم ،پس
در همین جا میتوانیم این نتیجهگیری را بکنیم که بهتر است
به جای جامعه ایران ،بگوئیم مجموعه گروههای اجتماعی در
ایران ،زیرا جامعه ایران زمانی به لحاظ جامعهشناسی تکوین پیدا

«هاج و واج منتظر دیکتاتوری مینشیند ،تا امنیت سرنیزهای
و غیر عادالنه و غیر دموکراتیکی برایش به ارمغان بیاورد».
اینچنین است که رژیمهای کودتائی ،یکی پس از دیگری بر شانه
این ملت نگون بخت سوار میشوند و در نهایت تنها رجزی که
این رژیمهای توتالیتر در گوش این ملت مظلوم نجوا میکنند
اینکه این «مائیم که برای شما امنیت ایجاد کردهایم» حال این
امنیت به سود گروه حاکم است یا گروه محکوم؟ ،به سود تودهها
و جنبش است یا به سود موج سواران؟ قدرت بماند.

میکند ،که گروههای مختلف اجتماعی ایران بتوانند ،به صورت

بنابراین در این رابطه است که اگر میخواهیم در این شرایط

«دموکراتیک و عادالنه» در کنار یکدیگر سرنوشت و زندگی

به نقش و فونکسیون و تاثیر «برجام در مرحله پساتوافق در

خود را« ،خود معماری» بکنند.

رابطه با جامعه ایران تحلیل بکنیم» ،باید مقدمتا اعتراف بکنیم

به عبارت دیگر تنها بستری که میتواند عامل تکوین جامعه
ایران بشود نه «فقه و مذهب» است ،و نه «زبان و زمین» ,
بلکه تنها عامل تکوین جامعه یا اجتماع ایرانی «عدالت اجتماعی
در عرصههای سیاسی و اقتصادی و معرفتی میباشد ».باری،
در کشوری مانند ایران که از تاریخ گذشتهاش تا کنون ،این مردم
از دو بیماری مهلک «فقهزدگی» و «استبدادزدگی» در رنج
جانکاه میباشند و به خصوص در طول  37سالی که از عمر
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم میگذرد این رژیم تمام تالشش بر این
بود که تا زیر چتر سرنیزه و سرکوب و تهدید و شعار «النصر
فی رعب» ،مجموعه گروههای اجتماعی ایران را توسط لعاب
مذهبی ،فرهنگی ،اسالم فقاهتی ،زیارتی ،روایتی ،شفاعتی والیتی

که مقصود از جامعه ایران در اینجا همین جامعه پیوند یافته بر
سرنیزه میباشد ،پس «برجام» به عنوان یک موضوع سیاسی
در تند پیچ فعلی تاریخ ایران در مرحله پساتوافق بر گروههای
مختلف اجتماعی ایران دارای تاثیر واحد و یکسانی نمیباشد
بلکه بالعکس به موازات جایگاه اقتصادی و اجتماعی و تاریخی
مختلف گروههای اجتماعی ایران «برجام» در مرحله پساتوافق
دارای تاثیر متفاوتی میباشد .البته طرح این نکته در اینجا برای
این است که ،اگر میخواهیم به فونکسیون واحد و یکسانی از
«برجام در مرحله پساتوافق» در رابطه با گروههای مختلف
اجتماعی ایران دست پیدا کنیم« ،آب در هاون کوبیدن خواهد
بود».

آن هم در شکل دولتی و تزریقی آن به صورت الیتچسبکی به

البته این موضوع نافی این حقیقت نیست که «برجام در مرحله

یکدیگر بچسباند ،هرگز نباید انتظار محصول و میوه «جامعهای

پساتوافق» ،مانند یک منشور میباشد که در برابر نور آفتاب

پایدار از دو شجره فقهزدگی و استبدادزدگی که ریشه در تاریخ

دارای تاثیرات متفاوتی بر ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و

این مردم نگون بخت دارد داشته باشیم».

اجتماعی گروههای مختلف اجتماعی ایران است .به عبارت دیگر

به همین دلیل است که ،به مجرد اینکه چتر استبداد و سرنیزه از
سر این مردم نگون بخت پاره میشود یا حداقل سوراخ میگردد و
گروههای مختلف اجتماعی ایران ،به حرکت در میآیند« ،آش با
جاش را سیل میبرد» و هیچ چیز را یارای کنترل این سیل نیست،
حتی «امنیت ملی» در این کشور توسط همین گروههای اجتماعی
به چالش گرفته میشود ،آنچنانکه میبینیم پس از مدتی همین
مردم دوباره برای به دست آوردن آن امنیت از دست رفتهاش
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«برجام» آنچنانکه بر امنیت ملی این کشور در مرحله پساتوافق
تاثیرگذار میباشد در عرصه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
این جامعه تاثیرگذار است ،حال این تاثیر مثبت باشد یا منفی،
موضوع دیگری است که باید در چارچوب تحلیل سیاسی به آن
بپردازیم .مثال اگر بخواهیم در باب تاثیر و فونکسیون «برجام
در مرحله پساتوافق» بر مؤلفه امنیت ملی این کشور تحلیل کنیم
باید به تحلیل این موضوع بپردازیم که اگر کشور ایران توسط
«برجام» از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج نمیشد و مانند
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عراق و افغانستان و لیبی و غیره مورد تجاوز و اشغال نظامی

و جغرافیائی و اجتماعی و فرهنگی دیگری تحلیل نماید .هر چند

امپریالیستی قرار میگرفت و جامعه مدنی ایران آنچنانکه امروز

ممکن است این موضوع در رابطه با پدیدههای طبیعی جواب

در عراق و افغانستان و لیبی شاهد آن هستیم از درون متالشی

بدهد ،هرگز در رابطه با پدیدههای انفسی و انسانی و تاریخی و

میشد و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی این کشور آنچنانکه

اجتماعی امکان پذیر نمیباشد .بر پایه این نگاه به «برجام» است

امروز در سوریه و یمن و عراق و لیبی و غیره شاهد هستیم نابود

که گرچه به قول حافظ:

میگردید ،آیا واقعا این امر چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت
به سود کشور و مردم ایران میبود یا به ضرر؟

چو قسمت ازلی به حضور ما ساختند
گر اندکی نه به وفق رضا است خرده مگیر

طبیعی است که هر گونه قضاوتی که در این رابطه داشته باشیم
ربطی به این موضوع ندارد که آیا این امنیت سرنیزهای فعلی
جامعه ایران یک امنیت پایه دار است یا یک امنیت سیال و
شکننده؟ این موضوع دوم است که پیشگام در تحلیل سیاسی آن
باید به آن توجه بکند .جابجائی این دو مؤلفه برای پیشگام یک

میتوانیم در رابطه با «برجام» در شرایط فعلی که «برجام
توسط یک توافق تاریخی بین امپریالیسم و ارتجاع» بی حضور
مردم و بی حضور نمایندگان واقعی گروههای مختلف اجتماعی
ایران به انجام رسیده است ،به تحلیل سیاسی آن بپردازیم.

فاجعه است آنچنانکه دیدیم معلم کبیرمان شریعتی در قضاوت در

البته در تحلیل سیاسی «برجام» نباید پیشگام به مطلقاندیشی

باب عملکرد احمد کسروی در کنفرانس «از کجا آغاز کنیم؟»

عوامگرایانه گرفتار شود .یعنی در تحلیل نهائی بخواهد بگوید

به صراحت گفت من کاری ندارم که آنچه کسروی میگفت

که این توافق صد در صد به سود مردم ایران است یا به ضرر.

درست بود یا غلط؟ انتقاد من به کسروی این است که که شرایط

اینگونه تحلیل و ارزیابی زمانی درست است ،که نیروهای

تاریخی که احمد کسروی جهت مبارزه با اسالم فقاهتی و روایتی

مردمی و یا نمایندگان گروههای مختلف اجتماعی ایران توانسته

و زیارتی و شفاعتی انتخاب کرده بود ،از آنجائیکه در آن زمان

باشند در رابطه با تکوین این توافق تاثیرگذار باشند و گرنه در

مصدق شعار ملی کردن نفت ایران مطرح کرده بود و مبارزه

شرایط فعلی که چه ما میخواستیم و چه نمیخواستیم با توافق

رهاییبخش خودش حول این شعار در عرصه کشور و منطقه و

امپریالیسم و ارتجاع این توافق به انجام رسیده است و االن فقط

کشورهای پیرامونی دنبال میکرد و برای دستیابی به موقعیت این

جهت تعیین وظیفه و مسئولیت خودمان میخواهیم به تحلیل آن در

شعار و این استراتژی او در آن سالها نیازمند به وحدت درون

مرحله پس از توافق بپردازیم ،دیگر نباید گرفتار مطلقگرائی در

خلقی و بسیج ملی بود ،در نتیجه فونکسیون شعار و حرکت احمد

قضاوت بشویم□ .

کسروی در آن سالها مخالف این حرکت مصدق بود.
به همین دلیل است که شریعتی در هیچ کجای منظومه معرفتی

ادامه دارد

خود در نقد احمد کسروی به نقد منظومه معرفتی کسروی
نمیپردازد ،بلکه بالعکس او فقط به نقد شرایط تاریخی حرکت
کسروی پرداخته است که این امر داللت بر این میکند که پیشگام
در تحلیل سیاسی خود باید قبل از هر چیز به تحلیل شرایط تاریخی
موضوع بپردازند و هرگز یک واقعیت سیاسی و اجتماعی را
مجرد از شرایط تاریخی انجام آن تحلیل نکند چرا که حاصلش
این میشود که «سورنا را از دهان گشادش بنوازد» ،یعنی هرگز
یک پیشگام حق ندارد برای تحلیل سیاسی و اجتماعی یک واقعیت
در یک ظرف مشخص تاریخی خودویژه آن را در ظرف تاریخی
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مهر نماد پیوند سه

2

جنبش دانش آموزی ،جنبش دانشجوئی ،جنبش معلمان در ایران
ب – اوج گیری جنبش مطالباتی جامعه ایران و اهمیت هم بستگی سه شاخه از جنبش دموکراتیک مردم ایران یعنی،
جنبش دانش آموزی ،جنبش دانشجوئی ،جنبش معلمان:
تندپیچهای تاریخی حرکت مردم ایران در
آنچه که باعث میشود تا مبارزه دموکراسی خواهانه در جامعه ایران روند رو به اعتالئی پیدا کند و
مانند  150سال گذشته گرفتار شکست نشود عبارت است از:

قضاوت بین منافع ملی و منافع حزبی و
گروهی خودشان ،منافع ملی را بر منافع
گروهی و حزبی برتری دهند؛ و نه تنها

 - 1گسترش فرهنگ دموکراسی خواهانه و عدالت طلبانه.

این کودتا نشان داد که در عرصه مبارزه

 - 2ایجاد و توسعه تدریجی تشکل و سازماندهی جنبشهای سه گانه کارگری و دموکراتیک و

دموکراسی خواهانه وقتی مردم حضور

اجتماعی.

فراگیر مستقیم نداشته باشند ،سهم خواهی

 - 3سازماندهی و تشکل نهادهای مدنی و صنفی در عرصه اقتصادی و اجتماعی.

جریانهای سیاسی باالئیهای قدرت تعیین

 - 4ایجاد موازنه قوا بین پائینیها و باالئیهای قدرت توسط سازماندهی طبقات و اصناف و حضور

از همه مهمتر بزرگترین درسی که

وسیع و سازمان یافته مردم و تودههای شهر و روستا.
به همین دلیل است که تا زمانی که ما نتوانیم یک تحلیل همه جانبه و علمی از کودتای  28مرداد  32به
دست بیاوریم ،هرگز نخواهیم توانست در خصوص جایگاه جامعه مدنی در پروسه مبارزه دموکراسی
خواهانه مردم ایران به یک قضاوت علمی بپردازیم چراکه کودتای  28مرداد  32نه تنها نمایش
دخالت امپریالیسم آمریکا و هم دستی و هم داستانی امپریالیسم انگلیس بود؛ و نه تنها این کودتای
سیاه نشان دهنده هم پیمانی ارتجاع مذهبی با استبداد دربار میباشد؛ و نه تنها کودتای  28مرداد 32
معرف هم پیمانی بین استحمار کهنه و استحمار نو جهت به زانو درآوردن مبارزه تحول خواهانه مردم
ایران میباشد؛ و نه تنها این کودتا نشان دهنده شکست مبارزه دموکراسی خواهانه از طریق احزاب
یقه سفید میباشد و نه تنها این کودتا نشان دهنده بی ثمری مبارزه پارلمانتاریستی در جامعه ایران
میباشد و نه تنها این کودتا معرف شکست احزاب در جایگزینی به جای جنبشهای سه گانه است و
نه تنها این کودتا نشان دهنده شکست استراتژی «زندگی در شکاف» در مبارزه با استیالی خارجی
میباشد؛ و نه تنها این کودتا نشان داد که سرمایهداری جهانی در راه دستیابی به بازارهای کشورهای
پیرامونی به جز منافع حداقلی و حداکثری خود چیزی جلودار و تعیین کننده حرکت خود نمیشناسد،
چه آمریکا باشد و چه انگلیس؛ و نه تنها این کودتا نشان داد که ارتجاع مذهبی و اسالم فقاهتی به
جز مشارکت در قدرت سیاسی به هیچ معیار ارزشی دیگر معتقد نیست و نه تنها این کودتا نشان داد
که جنبش سیاسی ایران چه شاخه مذهبی و چه شاخه ملی و چه شاخه غیر مذهبی آن نمیتوانند در
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کودتای  28مرداد به ما داد این بود که
در غیبت جامعه مدنی و غیبت نهادهای
مدنی سازمان یافته و در غیبت جنبشهای
سه گانه قطعا هر گونه مبارزه دموکراسی
خواهانه در جامعه ایران محکوم به
شکست خواهد شد؛ و به همین دلیل است
که اگر بگوئیم هویت واقعی تاریخ معاصر
ایران با شناخت عمیق علل کودتای 28
مرداد و پیامدهای آن در عرصههای
مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی پیوندی الینفک دارد سخنی به
گزاف نگفتهایم و از همین جا است که در
ادامه آن میتوانیم بگوئیم که واکاوی علل
چیرگی کودتای  28مرداد هنوز با گذشت
بیش از  60سال است که تازگی خود را

از دست نداده است و مقولهای الزم و ضروری میباشد تا آنجا که بدون

کاسه حکومت به پائینیهای قدرت فراهم گشته است و همین امر باعث

فهم آن امکان فهم جایگاه جامعه مدنی در عرصه مبارزه دموکراسی

کاتالیزوری جهت ایجاد فضا برای اعتالی جنبش مطالباتی گروههای

خواهانه مردم ایران وجود ندارد.

مختلف جامعه ایران شده است.

به هر حال در عرصه پروسه تکوین جامعه مدنی سنتز نهائی این پروسه

چراکه هر کدام از جناحهای درونی قدرت برای کسب حمایت این

«رشد جنبش مطالباتی» گروههای مختلف اجتماعی جامعه ایران در

گروهها میکوشند توسط وعدههای انتخاباتی جنبش مطالباتی احزاب

عرصه مبارزه صنفی و تکوین نهادهای مدنی و اعتالی جنبشهای سه

و تشکلها و نهادهای مدنی و اصناف در عرصه انتخابات اسفند ماه

گانه کارگری و دموکراتیک و اجتماعی میباشد چراکه عالوه بر اینکه

را به طرف خویش جلب کنند هر چند این وعدهها از فردای انتخابات

تشکل و سازماندهی گروههای مختلف اجتماعی در راستای دستیابی به

مانند  36سال گذشته به فراموشی سپرده میشود ولی خود همین بازار

یک جامعه نیرومند مدنی تنها از کانال عبور این نهادها از مسیر زندگی

گرم «جنگ خر فروشان» حداقل فونکسیونش آن خواهد بود که شرایط

آنها ممکن میباشد و برعکس جنبش سیاسی که از طریق تشکیالت

برای اوجگیری این جنبش فراهم بشود اگر چه به علت فسادهای نهادینه

عمودی میتوان بیرون از زندگی آنها به سازماندهی حرفه ای یا آماتور

شده درون نظام مطلقه فقاهتی همراه با اعتیاد ساختار درونی این نظام

آنها پرداخت.

به رانت خواری اقتصادی و سیاسی و اداری امکان پیوند سیستماتیک

دیگر جنبشهای سه گانه و اصناف و نهادهای مدنی در راستای تکوین
جامعه مدنی سازماندهی و تشکل آنها باید از کانال زندگی روتین آنها
عبور کند و همین امر باعث میگردد تا به موزات اعتالی حرکت
تشکل و سازماندهی گروههای مختلف اجتماعی« ،جنبش مطالباتی این
گروهها» و در نتیجه جامعه ایران روند رو به اعتالئی به خود بگیرد
تا آنجا که میتوان گفت که اعتالی جنبش مطالباتی گروههای مختلف
اجتماعی و جامعه ایران اولین مولود و میوه جامعه مدنی میباشد
بطوریکه به مصداق کالم عیسای مسیح در انجیل که میفرماید «تعرف
االشجار به االثمارها  -درختان را میتوان از میوههایشان شناخت و از
روی میوههایشان قضاوت کرد» ،کیفیت و رشد جنبش مطالباتی جامعه
ایران میتواند برای ما به عنوان یک تست جهت فهم وضعیت جامعه
مدنی ایران به کار گرفته شود.
به عبارت دیگر رابطه جنبش مطالباتی با جامعه مدنی یک رابطه دو
طرفه میباشد یعنی به موازات رشد و تکوین پروسه جامعه مدنی،
جنبش مطالباتی جامعه روند رو به اعتالئی به خود میگیرد آنچنانکه
برعکس به موازات اوج گیری جنبش مطالباتی گروههای اجتماعی
شرایط جهت اعتالی پروسه تکوین جامعه مدنی فراهم میگردد ،در
شرایط فعلی جامعه ایران به علت اینکه تضادهای درونی جناحهای
قدرت (در عرصه سهم خواهی و تقسیم باز تقسیم قدرت از بعد از توافق
هستهای و نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری
در اسفند ماه  )94به شدت رو به فزونی گذاشته است و به موازات
شروع دوران تبلیغات انتخاباتی شرایط جهت ریزش این تضادها از
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بین این جناحها با جنبش مطالباتی گروههای اجتماعی جهت نمایندگی
از این جنبش در عرصه حکومت و نهادهای قدرت وجود ندارد ،ولی
اوج گیری تضادهای درونی قدرت در این مرحله به خصوص از بعد
از خوردن «جام دوم زهر» در عرصه توافق هستهای و مایوس شدن
جناح جنگ ساالر درون نظام تحت رهبری «اولترا قدرت سپاه» از
کسب قدرت نظامی اتمی و کنار گذاشته شدن این جناح جنگ ساالر
هم در انتخابات خرداد  92و هم در انتخابات آینده از عرصه سیاسی
انتخابات ،باعث گردیده تا جناح جنگ ساالر رژیم مطلقه فقاهتی که در
این مرحله هم در عرصه توافق هستهای و هم در عرصه انتخابات تقسیم
قدرت خود را بازنده اصلی می ببیند ،با تمام زین و رکاب جهت مقابله
با جناح آلترناتیو (که شامل کارگزاران هاشمی رفسنجانی و اعتدالیون
حسن روحانی و اصالح طالبان محمد خاتمی و حتی بخشهای از جنبش
سبز میرحسین موسوی و کروبی میشود) به صورت مستقیم و غیر
مستقیم وارد جنگ تقسیم قدرت بشود تا از کانال نظارت استصوابی
شورای نگهبان و مدیریت مهندسی شده حزب پادگانی خامنهائی بتوانند
حداکثر ماهی مورد نیاز خود را از آب گل آلود بعد از توافق هستهای
و شرایط خود ویژه انتخابات اسفندماه  94بگیرند.
طبیعی است که در چنین شرایطی که دستمزد کارگران و معلمان کمتر
از یک سوم خط فقر است و سونامی بیش از  4میلیون بیکار تحصیل
کرده موجود و  5میلیون بیکار تحصیل کرده چهار سال آینده و در
راه ،که خود باعث تکوین ارتش  9میلیون نفری تحصیل کرده بیکاران
میشود ،در شرایط رکود فراگیر فعلی اقتصاد نفتی ایران ،جنبش
مطالباتی جامعه ایران در یک تندپیچ تعیین کننده قرار گرفته است.
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شعار جنبش معلمان ایران در برابر مجلس که عبارت بود از اینکه

تنگاتنگ مانند یک حزب فراگیر ستبر نامرعی در پیوند با یکدیگر

«درد ما فرق است نه فقر» خود میتواند عمق فساد و رانت خواری

قرار داده است .آنچنانکه این حزب فراگیر خارج از سانسور و چتر

نهادینه شده تا پائین نظام حاکم را به نمایش بگذارد.

اختناق رژیم مطلقه فقاهتی به صورت صد در صد آزاد توسط این

با فرا رسیدن مهرماه بیش از یک میلیون نفر معلم با حضور در
کالسهای درس در شهر و روستا ،حضور سراسری جنبش معلمان
ایران و پیوند تنگاتنگشان با نسل جدید و  13میلیون دانش آموز یعنی
 13میلیون خانواده ایرانی در شهر و روستا به نمایش میگذارند .دو
شعار عمده جنبش معلمان ایران یعنی «معیشت و منزلت انسانی» در
این شرایط حساس میتواند به عنوان شعار جنبش  13میلیونی دانش
آموزان ایران قرار گیرد .چراکه از مشخصه جنبش مطالباتی معلمان

شبکههای اجتماعی با هم دیالوگ میکنند ،تصمیم میگیرند ،و برنامه
ریزی میکنند و در این رابطه رژیم مطلقه فقاهتی و نهادهای امنیتیاش
را آچمز کردهاند بطوریکه به ضرس قاطع میتوانیم بگوئیم که هر
جریانی که بتواند هژمونی جنبش مطالباتی گروههای مختلف اجتماعی
در شبکههای اجتماعی به دست بگیرد ،صالحیت هدایتگری مبارزه
مردم ایران دارد و غیبت هر گروه و جریانی در این رابطه تیر خالص
برای این جریان یا گروه سیاسی میباشد.

ایران ضرورت آموزش و پرورش رایگان برای تمام دانش آموزان

شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که نبض اعتالی جنبش مطالباتی

ایران میباشد که در این شرایط رژیم مطلقه فقاهتی توسط خصوصی

جامعه امروز ایران در شبکههای اجتماعی میتپد و بی شک آنچنانکه

سازی نهادهای آموزش و تفکر آموزش طبقاتی و سوداگرانه باعث

در جنبش معلمان و پرستاران در ماههای اسفند  93تا امروز شاهد آن

کاالئی شدن علم و دانش در عرصه آموزش و پرورش ایران شدهاند.

هستیم تنها بستری که میتوان توسط آن به سازماندهی اعتراضی جنبش

کالسهای پر جمعیت و مدارس فرسوده همراه با کاالئی شده علم و

مطالباتی گروههای مختلف جامعه ایران پرداخت فقط و فقط حضور

دانش باعث ناکارآمدی آموزش در جامعه ایران شده است که این امر

در شبکههای اجتماعی است و شاید الزم باشد که آخرین حرفهایمان

شرایط رشد و اعتالی جنبش  13میلیونی دانش آموزان ایران هم فاز با

در این رابطه در اینجا بگوئیم و آن اینکه بدون حضور در شبکههای

جنبش یک میلیون نفری معلمان ایران را فراهم میکند.

اجتماعی هیچ جریانی نمیتواند نقشی در اعتالی جنبش مطالباتی مردم

البته بهبود کیفیت آموزشی از طریق مشارکت معلمان توسط تشکلهای
مستقل و واقعی معلمان در این شرایط میتواند بسترساز سیاستهای
مناسب در جهت تغییر نظام آموزش حاکم بر  13میلیون دانش آموز

ایران داشته باشد و به همین دلیل بزرگترین بحران حزب پادگانی
خامنهای در این زمان مقابله کردن با حضور مردم در شبکههای
اجتماعی است.

ایران بشود .مهمترین خصیصه جنبش مطالباتی جامعه امروز ایران در

اینکه چگونه جنبش سیاسی و پیشگامان در این شرایط میتوانند با

گروههای مختلف معلمان و پرستاران و کارگران و دانشجویان و زنان

حضور مهندسی شده در شبکههای اجتماعی جنبش مطالباتی گروههای

و غیره ماهیت و «جوهره جنبشی» آن میباشد که باعث گردیده است

مختلف جامعه ایران را سازماندهی و هدایت کنند موضوعی است که

تا این جنبشها در شرایط خودویژه فعلی جامعه ایران به محض اعتال،

آینده باید به قضاوت در باب آن نشست ،غفلت جنبش سیاسی ایران در

آنچنانکه چندی پیش در جنبش معلمان و پرستاران شاهد آن بودیم این

این شرایط در عرصه حضور در شبکههای اجتماعی جهت هدایتگری

اعتراضات در حداقل زمان ممکن به صورت سراسری درآید و همین

و سازماندهی جنبش مطالبات مردم ایران خطر استراتژیکی است که به

امر رژیم مطلقه فقاهتی را در تنگنای «چه کنم؟» قرار داده است.

شدت جنبش سیاسی ایران را تهدید میکند □

البته نقش شبکههای اجتماعی را در طول دو سال گذشته در این
رابطه نباید از نظر دور بداریم بطوریکه امروز از نظر حزب پادگانی

والسالم

خامنهای بزرگترین خطر استراتژیکی که رژیم مطلقه فقاهتی را تهدید
میکند ،همین تکوین شبکههای اجتماعی است که از شهر تا روستا
تمامی گروههای اجتماعی جامعه ایران از کارگران تا دانشجویان،
معلمان و پرستاران و دانش آموزان ،زنان و جوانان و غیره به صورت
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جنبش زنان ،پیشگام جنبش مدنی مردم ایران
 - 13همبستگی اجتماعی در عرصه مبارزه دموکراتیک همگام با اعتالی جنبش مطالباتی
جنبشهای سه گانه رمز موفقیت مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران میباشد.
 - 14تقویت جامعه مدنی در ایران در گرو به رسمیت شناختن حق تشکلهای مستقل
گروههای مختلف اجتماعی جامعه ایران برای حضور در جنبش مطالباتی سراسری جامعه
امروز ایران میباشد.

3

ز – سیاست باال بردن نرخ باروری زنان،
ح – اشتغال پاره وقت زنان،
ط – تشویق بازنشستگی زودرس زنان ،تالشی
در راستای محصور و محدود کردن زنان در
چارچوب خانه ،همچنین به چالش کشیدن امنیت

 - 15تنها در چارچوب تکوین جنبش مطالباتی جنبشهای سه گانه جامعه امروز ایران است

شغلی زنان ایران در شرایط فعلی جامعه بحران

که گروههای مختلف امروز جامعه ایران میتوانند امیدوار بشوند که راه کسب حق و حقوق

زده ایران میباشد که خود بسترساز حذف تدریجی

از دست رفته آنها از مسیر روشهای مدنی و اصالحات تدریجی بنیادین سیاسی و اقتصادی

زنان ایران از فعالیت اجتماعی و اقتصادی نیز

و اجتماعی میگذرد.

هست.

 - 16موفقیت مبارزه دموکراتیک آزادیخواهانه و برابری طلبانه در هر جامعهای به

 - 21فرهنگ مردساالرانه و پدرساالرانه در

خصوص در جامعه ایران در گرو آزادی زنان جامعه میباشد ،آنچنانکه میتوان به ضرس

کنار آپارتاید جنسی که امروز فشار کمرشکنی

قاطع اعالم کرد که بدون آزادی زنان امکان دستیابی به حداقل خواسته دموکراتیک در

بر زنان ایران وارد کرده است و باعث شده

عرصه مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه وجود ندارد.

است تا سختی مضاعف و چند گانهائی در جامعه

 – 17دستیابی به حقوق از دست رفته زنان ایران تنها در چارچوب تحقق عدالت حقوقی در
کنار عدالت اقتصادی و اجتماعی ممکن میباشد.
 - 18بدون تحقق عدالت حقوقی امکان نفی آپارتاید جنسی در جامعه ایران نیست.
 - 19خواست برابری خواهانه و دموکراتیک جامعه زنان ایران ،امروز از کانال تحقق
عدالت حقوقی ،عدالت سیاسی ،عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی ممکن شدنی است.
 - 20شعارهای فرمالیته و فرمایشی رژیم مطلقه فقاهتی در حمایت از زنان امروز ایران
مثل:

استبدادزده امروز ایران بر زنان ایران تحمیل
کند ،مولود اسالم فقاهتی و استحمار فقهی جامعه
ایران میباشد چراکه نظام حقوقی اسالم فقاهتی
بر چهار تبعیض استوار میباشد:
الف  -تبعیض زن و مرد،
ب – تبعیض مسلمان و نامسلمان،
د  -تبعیض برده و بردهدار،
ه – تبعیض فقیه و غیر فقیه.

الف – اشتغال زنان با محوریت خانواده،

 - 22فقر و فحشا و اعتیاد و پدیده کودکان خیابانی

ب – اشتغال نیمه وقت زنان،

و تن فروشی و ناهنجاریهای دیگر امروز جامعه

ج – کاهش ساعت کار زنان،

ایران باعث گردیده تا هزینه مبارزه رهائیبخش

د  -افزایش مرخصی زایمان زنان بدون بسترسازی اقتصادی و اجتماعی به نفع زنان (در

زن ایرانی در جامعه امروز ایران صد چندان

همین رابطه محمد حسن زاد معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در گفتگوی با ایسنا

شود.

اعالم کرد که  47هزار زن از  145هزار زنی که در  18ماهه گذشته از مرخصی  6ماهه
زایمان استفاده کردهاند در بازگشت به کار پس از مرخصی از کار اخراج شدهاند).

 - 23حذف زنان ایرانی از حیات اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایران و خانه نشین

ه – دور کاری زنان،

کردن آنها در راستای سیاست افزایش نرخ

و – سیاست تفکیک جنسی،

باروری ،برنامهائی است که رژیم مطلقه فقاهتی
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انتخاب کردن و انتخاب شدن در تعیین سرنوشت خود نداشت و او را

امروز دنبال میکند.
 - 24محروم کردن زنان ایران از اساسیترین حقوق دموکراتیک خود
که حق سازماندهی و تشکل مستقل میباشد توسط رژیم مطلقه فقاهتی

در ردیف «مهجورین» و «نابالغان» به حساب میآوردند ،حاکمیت
اسالم فقاهتی زن ستیز بر نظام حقوقی ،زائیده انقالب مشروطیت بود.

در طول  36سالی که از عمر این رژیم میگذرد ،بزرگترین ضربه

 - 32آگاه سازی و سازماندهی زنان ایران در تشکلهای صنفی و

به مبارزه برابری طلبانه زنان ایران وارد کرده است.

سیاسی در عرصه جنبش مطالباتی و نهادینه مبارزه آنها تنها مسیر

 - 25مجوز قانونی برای ازدواجهای مکرر مردان بدون اجازه همسر

رهائی زن ایرانی در جامعه فقه زده و استبداد میباشد.

به صورت ازدواجهای موقتی یا دائمی بسترساز فحشا و بزهکاری و

 - 33بی حقی زنان ایرانی در جامعه مردساالر و پدرساالر امروز

فشار مضاعف بر زنان امروز جامعه ایران شده است.

ایران آنچنان در فرهنگ و سنت تاریخی ایران به علت فقه زدگی

 - 26حاکمیت نظام حقوقی اسالم فقاهتی در چارچوب آپارتاید جنسی
باعث گردیده است تا زن در جامعه امروز ایران به موجودی درجه

نهادینه شده است که امروز آپارتاید جنسی جزء اعتقاد مردم ایران شده
است.
 - 34نهادینه شدن نظام حقوقی فقه زده ایران در جامعه امروز ایران

دوم بدل شود.
 - 27محدود کردن نقش زن ایرانی به تولید مثل و اداره خانه شعاری
است که رژیم مطلقه فقاهتی در طول  36سال گذشته جهت محروم
کردن زن ایرانی از حضور در حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی

آنچنان فراگیر و گسترده میباشد که باعث شده است تا سدی در برابر
نفوذ اندیشههای نو و مترقی و برابری خواهانه به ذهنیت زنان ایران
ایجاد کند.
 - 35فراموش کردن و نادیده گرفتن جایگاه استراتژیک حقوق زن

و فرهنگی میدهد.
 - 28اجرای قانون تفکیک جنسی در بیش از  60دانشکده و ادامه آن
در شهرداری تهران گامی دیگر در راستای منفعل کردن زن ایرانی در
بستر جنبش مطالباتی خود میباشد.
 - 29سیاست افزایش جمعیت در عرصه رقابت هژمونی رژیم مطلقه
فقاهتی بر هالل شیعه خاورمیانه و تالش در جهت رسانیدن جمعیت
ایران  -طبق گفته خامنهای  -به  150میلیون نفر ،در این رقابت در
ایرانی که امروز حتی به لحاظ آب و هوا توان داشتن بیش از 40
میلیون نفر جمعیت ندارد فشار مضاعف دیگری است که بر گرده زن

ایرانی در تحقق و دستیابی به دموکراسی و جامعه مدنی باعث گردید
تا جنبش سیاسی ایران نسبت به حقوق زن ایرانی و جنبش مطالباتی
زن ایرانی بیگانه شود و همین بیگانگی بسترساز رکود فعلی جنبش
مطالباتی زن ایرانی در جامعه امروز ایران شده است.
 - 36تا زمانی که زن ایرانی نتواند در همه شئون اجتماعی و سیاسی
و حقوقی و اقتصادی در برابر مرد ایرانی از حق برابری برخوردار
گردد ،هر گونه مبارزه تحول گرایانه در جامعه ایران شکست خواهد
خورد.
 - 37حق شرکت در تعیین سرنوشت و برابری حقوق زن و مرد در

ایرانی امروز وارد شده است.
 - 30گرچه مبارزه زنان ایران در راه دستیابی به خواستهای
دموکراتیک و برابری خواهانه دارای پیشینه تاریخی میباشد اما آنچه

راس خواستههای جنبش مطالباتی زن ایرانی در بیش از صد سال بعد
از مشروطیت میباشد.

که به صورت مشخص در طول بیش از صد سالی که از انقالب

 - 38آنچنانکه عالمه دهخدا گفت« :انسان آزاد خلق میشود ،لذا باید

دموکراتیک مشروطیت میگذرد باعث شکست این مبارزه زنان ایران

آزاد زندگی کند و آزاد بمیرد» ،بنابراین «هر کس را که عقیده بر آن

شده است ،فرهنگ و سنت و نظام حقوقی فقه زده ایران میباشد و لذا

باشد که زنان ایران نباید از حقوق اجتماعی بهرهمند شوند نباید او را

تا زمانی که این چتر حقوقی تبعیض آمیز نفی نشود امکان رهائی زن

انسان خواند».

ایرانی وجود ندارد و صد البته تا زمانی که زن ایرانی به رهائی نرسد،
اگر صد انقالب دیگر هم در جامعه ایران بشود ،باز آش همان آش است
و کاسه همان کاسه.

 - 39علت اینکه تا سال  1330یعنی  45سال بعد از فرمان مشروطیت
زنان ایران حتی بر روی کاغذ هم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن
محروم بودند ،حاکمیت نظام حقوقی اسالم فقاهتی بر سنت و اندیشه و

 - 31علت اینکه انقالب دموکراتیک مشروطیت ایران نتوانست زن
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 - 40اگر مجلس رژیم مطلقه فقاهتی تصویب میکند که ازدواج موقت

ب – افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم و دستیابی کارگران و

نیاز به ثبت رسمی ندارد و تعدد زوجات یا چند همسری را در جامعه

زحمتکشان به مزد شرافتمندانه ،که طبق گزارش خبرگزاری تسنیم در

امروز ایران قانونیت میبخشد ،باید همه اینها در چارچوب همان نظام

 22تیرماه  94بیش از  7میلیون کارگر ایرانی دستمزدی کمتر از 712

حقوقی زن ستیز اسالم فقاهتی حاکم تبیین کنیم.

هزار تومان میگیرند.

 - 41اجرای طرح عفاف و حجاب وزارت کشور رژیم مطلقه فقاهتی

ج – تامین امنیت شغلی ،که طبق گفته ربیعی وزیر کار بیش از 7

گامی دیگر در راه حذف زنان از حیات اجتماعی و خانه نشین کردن

میلیون کارگر ایرانی در مشاغل غیر رسمی کار میکنند.

آنها میباشد.

د  -توقف خصوصی سازی.

 - 42حذف زنان ایرانی از عرصه حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی و سرکوب جنبش مطالباتی زنان ایران بر ضد نابرابری و
تبعیض جنسی ،عامل رکود مبارزه دموکراسی طلبانه امروز جامعه
ایران میباشد چراکه تا زمانی که نیمی از جمعیت ایران  -یعنی زنان
ایران  -وارد مبارزه آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه نشوند هیچ

ه  -احیای حقوق سندیکائی و ایجاد تشکل و سندیکاهای مستقل کارگری،
میباشد.
 - 47خواسته خودویژه جنبش مطالبات زنان کارگر ایران که مختص
خود کارگران زن ایرانی میباشد عبارتند از:

باری در این رابطه به منزل نخواهد رسید.

الف – دریافت مزد مساوی با مردان کارگر در برابر کار همسان.

 - 43حق طالق ،حق حضانت فرزند ،حق مسافرت ،حق ارث ،حق

ب – حق استفاده زنان کارگر از  6هفته مرخصی قبل زایمان و

قضاوت و غیره از ابتدائیترین حقوق زنان ایران است که  36سال

مرخصی بعد از زایمان.

است که در رژیم مطلقه فقاهتی نفی میشود.

ج – تاسیس مهد کودک در کنار کارگاه.

 - 44جنبش زنان ایران در عرصه مبارزه دموکراتیک به علت

د  -در اختیار قرار دادن زمان مناسب جهت شیر دادن به نوزاد در

نمایندگی از  %50جمعیت ایران ،به عنوان پیشگام مبارزه دموکراتیک

زمان حضور در کارگاه.

جامعه ایران برای دستیابی به آزادیهای دموکراتیک میباشند.
 - 45به چالش کشیده شدن امنیت شغلی زنان کارگر ایرانی امروز
بزرگترین هدف رژیم مطلقه فقاهتی جهت خانه نشین کردن زن ایرانی

ه – قدغن کردن اشتغال زنان به کارهای سخت.
و – لغو آپارتاید جنسی.
 - 48تصویب  8مارس به عنوان روز جهانی زن مانند روز جهانی

در راستای سیاست افزایش جمعیت این رژیم میباشد.
 - 46خواسته مشترک زنان کارگر ایرانی با مردان کارگر در کانتکس
جنبش مطالباتی کارگران ایران عبارتند از:
الف – باطل کردن قراردادهای موقت ،که طبق گزارش خبرگزاری

کارگر و اعالم تعطیلی آن برای زنان ایرانی جهت اعتراض زنان ایران
همگام با زنان جهان نسبت به شرایط غیر عادالنهای که به خصوص با

پیدایش نظام سرمایهداری بر آنان تحمیل گردیده است□ .

مهر در  16تیرماه  94بیش از  %93کل قراردادهای کارگران ایران به
والسالم

صورت موقت منعقد میگردد.

وب سایت:

www.pm-iran.org
www.nashr-mostazafin.com

آدرس ایمیل:
تلفن های تماس:

Info@nashr-mostazafin.com
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استراتژی جنبش و جامعهمدنی
در ایران 3

استراتژی غالب جنبش سیاسی ایران مطرح

 - 5پاسخ پنجم:

شود چراکه واقعا با توجه به پیروزی که این

پنجمین پاسخی که به سوال استراتژی ساز «حرکت تحوالخواهانه جامعه ایران از کدامین

استراتژی در بعضی از کشورهای پیرامونی

مسیر باید عبور بکند؟ و یا از کدامین مسیر به نتیجه میرسد؟» داده شد از جانب جنبش چریکی

(از آمریکای التین گرفته تا آفریقا و آسیا)

دهه  40و  50ایران بود که از بعد از شکست قیام خرداد  42کوشیدند با تاسی از «جنبش

به دست آورده بودند بسیاری از روشنفکزان

چریکی و ارتش خلقی» که از بعد از جنگ بینالملل دوم به عنوان استراتژی غالب مبارزه

ایران به این باور رسیده بودند که حرکت

رهائیبخش کشورهای پیرامونی درآمده بود با انتخاب استراتژی «مبارزه چریکی و ارتش

تحولخواهانه مردم ایران تنها با گذر از مسیر

خلقی آن کشورها» این استراتژی به عنوان تنها استراتژی جهت حرکت تحولخواهانه مردم

چریکی و ارتش خلقی است که میتواند به

ایران مطرح کنند؛ لذا طرفداران این استراتژی هم در شاخه مذهبی آن و هم در شاخه غیر

نتیجه برسد.

مذهبی آن با انتخاب این استراتژی مجبور به پذیرفتن این مبانی شدند:

اما به موازات ضربه پذیری همه جانبه

الف  -جایگزین کردن پیشاهنگ یا سازمان چریکی به جای مردم در عرصه نظری و عملی.
ب  -اعتقاد به اینکه هر گونه حرکت تحولخواهانه در ایران در گرو کسب قدرت سیاسی توسط
تشکیالت و جریان چریکی و ارتش خلقی میباشد.
ج  -تکیه بر مبارزه نیابتی خود توسط اعتقاد به اینکه جریان خود را به عنوان نماینده تام
االختیار جنبشهای سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری میدانستند.

آنها توسط سیستم پلیسی – نظامی شاه (در
اواخر دهه  40و اوایل ده  ) 50رفته رفته
این جریانها (از اواسط دهه  50در صحنه
واقعیت و عمل) به این حقیقت رسانید که
استراتژی چریکی و ارتش خلقی در ایران
پاسخگو نمیباشد و لذا هر کدام از این جریانها

د  -هر گونه حرکتی جدای از استراتژی چریکی و ارتش خلقی و قهرآمیز و مسلحانه را راست

کوشیدند به نحوی در پاسخ خود به سوال فوق

روی و اپورتونیستی میدانستند.

تغییراتی بدهند هر چند در تحلیل نهائی مطلق

ه  -قبول هژمونی و رهبری تنها جریان چریکی و ارتش خلقی گروه خاص خود را شرط

کردن نقش پیشاهنگ و جایگزین پیشاهنگ به

پیروزی این استراتژی میدانستند.

جای جنبشها و مردم و کسب قدرت سیاسی

لذا از نگاه این جریانها و طرفداران این استراتژی مشکل اصلی جامعه ایران رژیم سیاسی
بوده و هست زیرا این رژیمهای توتالیتر با قدرت نظامی و پلیسی خود چتر سرکوب و اختناق
بر جامعه حاکم کردهاند ،در نتیجه تا زمانی که این چتر سرکوب و اختناق نظامی – پلیسی
پاره نشود امکان هیچگونه اعتالی جنبشهای اجتماعی و دموکراتیک و کارگری وجود ندارد
علی ایحاله در این راستا است که از آنجائیکه این جریانهای چریکی و ارتش خلقی معتقد
بودند و هستند که شکست چتر نظامی – پلیسی قدرت حاکم تنها توسط حرکت چریکی و ارتش
خلقی ممکن میباشد حاصل آن گردید تا این استراتژی در دهه  40تا اواسط دهه  50به عنوان
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به عنوان تنها راه دستیابی به خواستههای خود
تا آخر و تا امروز در مانیفست نظری این
جریانها باقی مانده است و همین محورهای
نهادینه شده نظری آنها است که باعث گردید
تا بعد از انقالب با بازتولید شدن این جریانها
(توسط هواداران و اعضای آزاد شده آنها از
زندان) دوباره آن جریانهای چریکی و ارتش
خلقی در اشکال مختلف و با شعار و دثار

متفاوت بر جنبش سیاسی ایران حاکم بشوند.

از خارج؟ از دهقانان شروع کنند یا از کارگران؟ و غیره.

همین امر هم باعث گردید تا برای بار دوم هم این جریانها در دهه 60

اصال تحلیل آنها از جامعه ایران برای تعیین استراتژی نبود بلکه

توسط رژیم مطلقه فقاهتی سرکوب شدند ولی به علت اینکه مانیفست

بالعکس فقط برای پیاده کردن استراتژی از قبل تعیین شده چریکی

نظری فوقا مطرح شده هنوز در عرصه جنبش سیاسی ایران به درستی

و ارتش خلقی بود و به همین دلیل در هر زمانی هم که این جریانها

و همه جانبه به نقد کشیده نشده است در نتیجه این امر باعث میگردد تا

میخواهند به آسیبشناسی حرکت و استراتژی خود بپردازند با فرض

به محض فراهم شدن شرایط داخلی دوباره آن جریانها و آن استراتژی

بر حق بودن و درست بودن استراتژیشان به تبیین علل شکست

چریکی و ارتش خلقی در جامعه ایران بازتولید بشود.

تشکیالتی خود میپردازند که حاصل آن خواهد شد که در نهایت
استراتژی چریکی و ارتش خلقی به صورت متوالی و متناوب پس از

آسیبشناسی استراتژی چریکگرائی و ارتش خلقی در
ایران:
از نظر آسیبشناسی استراتژی چریکگرائی و ارتش خلقی در جامعه
ایران در گذشته و حال آنچه که میتوان گفت اینکه:

مدتی باز در جامعه ایران بازتولید بشود .هر چند در طول نیم قرنی که
از تولد این استراتژی در جامعه ایران میگذرد توسط دو رژیم توتالیتر
شاه و شیخ کوهها از کشته اینها پشته ساخته شده است اما تا کنون با
این همه هزینههای استخوان سوزی که این جریانهای چریکی و ارتش
خلقی در جامعه ایران دادهاند هرگز حاضر نشدهاند خود این استراتژی

الف – این استراتژی (برعکس چهار استراتژی پیشین که باالخره
محصول مطالعات نظریه پردازان آن استراتژیها از شرایط جامعه
ایران بود) از آغاز تکوینش به صورت کپی برداری از ادبیات
جریانهای چریکی و ارتش خلقی کشورهای پیرامونی وارد دیسکورس
جنبش چریکی ایران شد به همین دلیل از همان آغاز این نهال ،در خاکی
غیر از خاک خود کاشته شد چراکه آنچنانکه که قبال هم به اشاره مطرح
کردیم الزمه موفقیت یک استراتژی بومی بودن آن است و در رابطه
با جامعه ما این مهم هرگز اتفاق نمیافتد مگر اینکه استراتژی مولود
تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه ایران باشد یعنی تا زمانی که
ما نتوانیم صاحب یک تحلیل مشخص همه جانبه تاریخی ،اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیائی از جامعه ایران
بشویم ،نمیتوانیم به استراتژی راهگشای حرکت تحولخواهانه در
ایران دست پیدا کنیم.

را کالبد شکافی و آسیبشناسی کنند.
ب  -دومین ضعف استراتژی چریکگرائی و ارتش خلقی این هست
که اینها کسب قدرت سیاسی از هر طریقی در ایران را درمان همه
مشکالت جامعه ایران میدانند و به همین دلیل در چارچوب تئوری
«موتور کوچک باید موتور بزرگ را به حرکت درآورد» رژی دبره،
از آنجائیکه اینها خودشان را موتور کوچک و جامع ایران را موتور
بزرگ تعریف میکنند در نتیجه معتقدند که این موتور کوچک توسط
کسب قدرت سیاسی میتوانند موتور بزرگ را یعنی جامعه ایران را
به حر کت درآورند .در صورتی که مشکل عمدهای که باعث شده تا
نظامهای استبدادی در طول تاریخ گذشته بر گرده مردم ایران سوار
بشوند ،برمیگردد به شرایط ذهنی و عینی خود مردم که تا زمانی که
این مشکل مردم حل نشود امکان اعتالی حرکت تحولخواهانه مردم
ایران و رسیدن این حرکت تحولخواهانه به اهداف وجود ندارد.

به همین دلیل از آنجائیکه استراتژی چریکگرائی و ارتش خلقی
به صورت کپی برداری وارد ایران شد حتی در آنجائی هم که این
جریانهای مختلف چریکی و ارتش خلقی در داخل ایران تصمیم به
جمع بندی و تحلیل از شرایط جامعه ایران گرفتند تنها برای چگونه
پیاده کردن استراتژی چریکی و ارتش خلقی بود نه برای انتخاب و
تعیین یک استراتژی راهگشای حرکت تحولخواهانه مردم ایران ،یعنی
میخواستند بفهمند استراتژی چریکی یا ارتش خلقی خود را از شهر
شروع کنند یا از روستا؟ از جنگل شروع کنند یا از کوهستان؟ با ترور

23

شروع کنند یا با جنگ غیر منظم؟ جنگ از داخل ایران شروع کنند یا

ج – سومین ضعف استراتژی چریکگرائی و ارتش خلقی در جامعه
ایران آن است که آنها فکر میکنند که میتوانند با باال بردن هزینه
مبارزه با رژیم حاکم شرایط را برای به حرکت درآوردن موتور بزرگ
فراهم کنند در صورتی که موضوع حداقل در رابطه با جامعه ایران
صورتی عکس دارد .به این ترتیب که در جامعه ایران امروز به
موازاتی که هزینه مبارزه باال برود تودهها به جای بازیگری بدل به
تماشاگر میشوند آنچنانکه دیدیم از بهمن  49تا تابستان  55تودههای
ایران تنها تماشاگر بودند و تنها کارشان کف زدن برای قهرمانها بود
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نه وارد صحنه شدن و بازیگری کردند ،به همین دلیل است که دیدیم

رابعا تمامی پتانسیل حرکت تنها در موتور کوچک وجود دارد و موتور

از نیمه سال  56به موازات اینکه تحت فشار دولت دموکرات آمریکا

بزرگ هیچگونه پتانسیل دینامیکی ندارد تا ما بخواهیم توسط جامعه

فتیله سرکوب و اختناق و شکنجه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی پائین

مدنی به آن دست پیدا کنیم ،بنابراین حرکت موتور بزرگ یک حرکت

کشیده شد و هزینه مبارزه برای تودهها کاهش پیدا کرد ،تودههای ایران

یکطرفه مکانیکی از موتور کوچک به موتور بزرگ میباشد و لذا

به صحنه آمدند و دست از تماشاگری دوران چریکگرائی برداشتند و

دیگر به جامعه مدنی جهت دستیابی به حرکت دینامیکی در جامعه ایران

به بازیگری پرداختند.

نیازی نیست و به همین دلیل از آنجائیکه در این استراتژی جنبشهای

د  -چهارمین ضعف استراتژی چریکگرائی و ارتش خلقی در جامعه
ایران آن است که به خاطر اینکه این استراتژی جهت کسب قدرت
سیاسی (که از نظر آنها کلیدواژه همه مشکالت جامعه ایران میباشد)
باعث میشود تا تضاد این جریانهای چریکگرا با حاکمیت سیاسی
مطلق بشود در نتیجه این جریانها در راه دستیابی به قدرت سیاسی
و به زانو درآوردن قدرت سیاسی حاکم حاضرند که حتی تضاد با

سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری موتور بزرگ تعریف
نمیشود ،این امر باعث میگردد تا این جریانهای چریکگرا و ارتش
خلقی برای این جنبشهای سه گانه ایران در چارچوب خود جنبشهای
هیچگونه ارزش دینامیکی قائل نباشند که خود این امر باعث گردید تا
در دهه  40و  50که جنبش چریکی در ایران به اوج اعتال و فعالیت
خود رسید ،نتوانند صاحب تحول کیفی در جامعه ایران بشوند.

امپریالیسم و سرمایهداری جهانی را در پای تضاد با حاکمیت ذبح کنند

 - 3از آنجائیکه استراتژی چریکگرا و ارتش خلقی در جامعه ایران

و از آنجائیکه هدف در این استراتژی تنها ضربه زدن به قدرت حاکمیت

جنبشهای سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری جامعه ایران

از هر روشی میباشد ،این امر باعث میگردد تا در حرکت آنها هدف

را در چارچوب جنبش چریکی تعریف میکنند (نه جنبش چریکی در

ضربه زدن به قدرت سیاسی حاکم جایگزین هدف دستیابی به جامعه

چارچوب جنبشهای سه گانه فوق) این امر باعث میگردد تا بهائی به

مدنی بشود و همین جایگزینی هدف سرنگونی قدرت سیاسی به جای

مبارزه صنفی طبقاتی این جنبشها ندهند و مبارزه این جنبشهای سه

هدف دستیابی به جامعه مدنی در این استراتژی است که باعث میگردد

گانه را تنها در چارچوب مبارزه سیاسی یا نظامی تعریف کنند چراکه

تا این استراتژی:

تنها در چارچوب مبارزه سیاسی و نظامی این جنبشهای سه گانه

 - 1به سازماندهی و تشکل طبقات و اصناف و گروههای مختلف
جامعه ایران بهائی ندهند و حتی زمانی هم که در این رابطه آنها از
این امر حمایت میکنند در راستای جذب آن گروههای اجتماعی به
تشکیالت مخفی و غیر علنی خود میباشد نه اینکه فدا کردن تشکیالت

با حاکمیت است که شرایط جهت نفوذ و تثبیت هژمونی جریانهای
چریکگرا فراهم میشود ،بنابراین جنبش مطالباتی گروههای مختلف
جامعه ایران که بسترساز تکوین جامعه مدنی میباشد ،در چارچوب این
استراتژی دارای ارزش استراتژیک نمیباشد.

خودشان در راه تشکل و سازماندهی گروههای اجتماعی یا اقدام عملی

 - 4گرچه بین جریانهای مختلف چریکگرا و ارتش خلقی از آغاز

سازمانگرایانه باشد.

تکوین تا کنون (که بیش از نیم قرن از تولد آنها میگذرد) در خصوص

 - 2در استراتژی چریکگرائی یا ارتش خلقی از آنجائیکه این جریانها
خودشان را موتور کوچک تعریف میکنند و جامعه ایران را یکدست،
موتور بزرگ مینامند به علت اینکه از نظر آنها موتور بزرگ یعنی
جامعه:

تبیین تئوریک استراتژی چریکی وحدت تئوریکی وجود ندارد( .چراکه
بعضی از آنها مثل جزنی چریکگرائی را به صورت تاکتیک تبیین
میکردند ،بعضی دیگر مثل مسعود احمدزاده معتقد بودند که چریک
خودش یک حزب است و بعضی مانند شهید مهندس حنیف نژاد بر جنگ
چریک شهری تکیه میکردند و بعضی دیگر مانند صفائی فراهانی بر

اوال صورتی یکدست و یکپارچه دارد.

جنگ کوهستانی روستائی تکیه داشتند ،بعضی مانند مجاهدین خلق

ثانیا این موتور یکدست و یکپارچه خاموش میباشد.

امروز معتقد به محاصره روستاها از طریق شهرها هستند و بعضی

ثالثا در صورت ایجاد حرکت در موتور بزرگ این حرکت حتما از

دیگر مانند جریان سیاهکل فدائیان خلق معتقد به محاصره شهرها از

طریق موتور کوچک به موتور بزرگ انتقال یافته است.

طریق روستاها در کانتکس جنگ چریکی بودند و بعضی در راستای

24
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عنوان تاکتیک نگاه میکنند و بعضی دیگر در چارچوب تئوری رژی

باشد یا ارتش خلقی یا حزب طراز نوین) در نوک پیکان و اولویت

دبره معتقد بودند که خود چریکگرائی آنچنانکه در انقالب کوبا اتفاق

اول اهداف خود میدانند و به همین ترتیب هر دو استراتژی معتقدند

افتاد یک استراتژی میباشد) اما هرگز نباید فراموش کنیم که چه به

که موتور بزرگ در تحلیل نهائی باید توسط موتور کوچک به حرکت

چریکگرائی به صورت تاکتیکی نگاه کنیم و چه به صورت استراتژی

درآید و لذا حرکت موتور بزرگ یک حرکت مکانیکی تزریق شده

و چه به شکل ارتش خلقی تبیین کنیم و چه به صورت «چریک یک

از برون میدانند نه یک حرکت خود جوش دینامیکی برخاسته از سه

حزب است» و چه به استراتژی محاصره شهرها از طریق روستاها

جنبش اجتماعی و دموکراتیک و کارگری.

معتقد باشیم و چه برعکس بخواهیم از شهر به روستاها برویم ،به هر
حال خروجی نهائی همه آنها یکی است و آن هم قربانی شدن جنبشها
یا موتور بزرگ یا جامعه مدنی در پای چریک و ارتش خلقی است،
چراکه همه آن کارهای بزرگ در این دیسکورس چریک یا ارتش خلقی
میکند نه جنبشهای سه گانه مردم ایران.

بنابراین در این رابطه است که آنچنانکه در سالهای بعد از انقالب 57
مشاهده کردیم هر دو دسته جریان چریکگرا و تحزبگرای لنینیستی در
فضای باز سیاسی بعد از انقالب که بستری برای بازتولید دوباره آنها
فراهم شد به جای اینکه در این فضای باز سیاسی موجود سالهای 58
و  59به سازماندهی و تشکل جنبشهای سه گانه بپردازند دنبال انبار

به همین دلیل حتی آن جریانهای چریکی که از بعد از ضربات استراتژیکی

کردن اسلحه و میلیشیاسازی و صندوقهای رای و کسب کرسیهای

سالهای  54و  55به طرف استراتژی لنینیستی تحزبگرایانه گرایش

قدرت و هویت بخشیدن به تشکیالت خود و تحریک اقلیتهای جهت

پیدا کردند از آنجائیکه استراتژی تحزبگرایانه آنها صورت لنینیستی

قیام مسلحانه و رادیکال کردن فضا و بر پا کردن میتینگهای آنچنانی

داشت با توجه به اینکه در استراتژی تحزبگرایانه لنینیستی باز این

و دادن شعارهای «اذن باالذن و العین بالعین» بودند .در نتیجه دو

حزب پیشاهنگ است که جایگزین جنبشهای سه گانه و جامعه مدنی

سال طالئی  58و  59گذشت بدون اینکه محصولی جز سازمانهای

میشود و این دیکتاتوری حزب حاکم است که با لباس دیکتاتوری

خودمحور غول پیکر جدا از جنبشها و مردم نتیجه جامعه ایران بشود.

پرولتاریای قدرت گیری سیاسی را در نوک پیکان اهداف خود قرار
میدهد ،لذا این امر باعث میگردد که برای جامعه ایران تفاوتی بین
استراتژی تحزبگرایانه لنینیستی و استراتژی چریکگرائی حاصل
نشود در نتیجه خروجی نهائی و محصول نهائی همه آنها یکسان
میباشد و آن قربانی شدن جنبشهای سه گانه و جامعه مدنی در ایران
میباشد .زیرا تا زمانی که ما برای جنبشهای سه گانه اجتماعی و
دموکراتیک و کارگری ایران نقش استراتژیک قائل نباشیم و استراتژی
خود را از کانال این جنبشهای سه گانه عبور ندهیم هرگز در جامعه
ایران امکان دستیابی به جامعه مدنی وجود ندارد.

سازمانهائی که دیدیم در سال  60چگونه با استقرار چتر استبداد و خفقان
و ماشین کشتار و اعدام و شکنجه و بگیر و ببند رژیم مطلقه فقاهتی
در ظرف چند ماه آب شدند و در زمین فرو رفتند یعنی در طالئیترین
دوران تاریخ ایران که جنبش سیاسی میتوانست نقش تاریخی خود را
ایفا بکند و با سازماندهی جنبشهای سه گانه ایران شرایط برای تکوین
جامعه مدنی در ایران فراهم کند ،همه این جریانهای چریکگرا یا
تحزبگرای لنینیستی فکر تشکیالت خود و کسب قدرت سیاسی بودند
و تنها چیزی که در این دیسکورس کال فراموش شده بود جامعه مدنی
و جنبشهای سه گانه و مسئولیت سازماندهی جنبش سیاسی و تکیه

به عبارت دیگر تنها بستر و کانال دستیابی به جامعه مدنی در ایران

بر جنبش مطالباتی مردم ایران بود ،البته تمامی این جریانها چریکی

تکیه کردن بر جنبشهای مطالباتی جنبشهای سه گانه اجتماعی و

و تحزبگرای لنینیستی با همه این آفات هنوز هم مانند آتش در زیر

دموکراتیک و کارگری میباشد و این موضوعی است که هم در

خاکستر باقی ماندهاند ،لذا به محض باز شدن فضای سیاسی داخل باز

استراتژی چریکگرائی دهه  40و  50قربانی شده بود و هم در استراتژی

«آش همان آش است و کاسه همان کاسه»□ .

تحزبگرایانه لینیستی نادیده گرفته میشود .بنابراین در جامعه ایران
نه با استراتژی چریکگرائی و نه با استراتژی تحزبگرایانه لنینیستی

ادامه دارد

نمیتوانیم به جامعه مدنی دست پیدا کنیم چراکه هر دو استراتژی معتقد
به جایگزینی پیشاهنگ به جای جنبشهای سه گانه هستند .همچنین هر
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سنگهائی از فالخن

دموکراسی عمودی

دموکراسی افقی

20

منظور از «دموکراسی افقی آن اشکال حکومتی است که بدون در نظر گرفتن مضمون و

همه توسط «اجتماعی کردن سیاست و اقتصاد

محتوای دموکراسیها در قالب اشکال ،اقدام به تبیین دموکراسی میکند» برعکس «دموکراسی

و معرفت» به انجام میرسد.

عمودی که در چارچوب مضمون و محتوای دموکراسیها به تبیین دموکراسی میپردازد نه در
کانتکس قالبهای دموکراسی» و در همین رابطه است که در تبیین دموکراسی قبل از اینکه
بخواهیم در چارچوب نهادهای سیاسی و حکومتی و اجتماعی مثل انتخابات و تفکیک قوا و
حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن به تعریف دموکراسی بپردازیم ،باید دموکراسی را بر
پایه مضمون و محتوای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تعریف کنیم و از اینجا است که مبانی
و اصول اساسی «دموکراسی افقی» با مبانی و اصول اساسی «دموکراسی عمودی» متفاوت
میباشد ،آنچنانکه در برابر مبانی و اصول اساسی دموکراسی افقی که عبارتند از:
الف – برابرسازیهای حقوق شهروندی .ب – حقوق بشر .ج – برابری سیاسی جامعه بر پایه
تصویب قوانین برابر و همگانی .د  -نظارت همگانی بر پایه انتخابات آزاد .ه  -حکومت باز
و پاسخگو .و  -حقوق و آزادیهای مدنی .ز  -تکوین جامعه مدنی .ح – کثرت گرائی توسط
پلورالیسم در عرصه قدرت معرفتی ،قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی.
ط – نظارت همگانی بر پایه آزادیهای دموکراتیک اعم از آزادی بیان ،آزاد مطبوعات مستقل،
آزادی اجتماعات ،آزادی فعالیت مستقل صنفی ،آزادی قلم ،آزادیهای سیاسی و احزاب.

بنابراین دموکراسی رابطهاش با عدالت
عبارت است از شکل عملی و مکانیزم تحقق
برای دستیابی به عدالت میباشد و از اینجاست
که میتوانیم بگوئیم مبانی مشترک عدالت و
دموکراسی عمودی عبارتند از «آزادی برای
همه» توسط:
الف « -نان برای همه» .ب – «کار برای
همه» .ج – «مسکن برای همه» .ه – «امنیت
شغلی برای همه» .و – «بهداشت برای
همه».
ز – «آموزش و پرورش برای همه» .ح –
«حق تعیین سرنوشت برای همه» .ط  -حقوق
برابر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بدون
هیچگونه تبعیضی (چه تبعیض جنسی ،چه

مبانی و اصول اساسی دموکراسی عمودی شامل:
 - 1عدالت شرط برقراری آزادی است ،آنچنانکه آزادی شرط برقراری عدالت میباشد .بنابراین
رابطه عدالت با دموکراسی یک رابطه دو طرفه میباشد بطوریکه بدون عدالت امکان دستیابی
به دموکراسی نیست و بدون دموکراسی صحبت از عدالت کردن امری است که فقط به درد
عدالت فقهی فقهای حوزه میخورد .البته در رابطه با عدالت باید در نظر داشته باشیم که
موضوع عدالت «قدرت» میباشد که خود قدرت به سه قسمت «قدرت سیاسی» و «قدرت

تبعیض مذهبی و فکری ،چه تبعیض قومی و
نژدی و فرهنگی) برای همه .ی – به رسمیت
شناختن حق بی چون و چرای تشکل و
سازماندهی مستقل گروههای مختلف اجتماعی
برای همه.

اجتماعی» و «قدرت اقتصادی» تقسیم میشود و در رابطه با «پیوند دموکراسی و عدالت»

 - 2رابطه دموکراسی با جامعه مدنی یکی

است که آنچنانکه عدالت توزیع قدرت سه گانه یا اجتماعی کردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی

دیگر از اصول زیرساختی دموکراسی

و قدرت معرفتی میباشد.

عمودی میباشد بطوریکه جامعه مدنی شرط

دموکراسی عمودی بر پایه توزیع قدرت ،اگرچه در دموکراسی افقی فقط بر توزیع قدرت سیاسی
تکیه عمده میشود ،در دموکراسی عمودی نیز توزیع قدرت سه گانه سیاسی و اقتصادی و
معرفتی موضوع دموکراسی میباشد و در این رابطه است که دموکراسی عمودی به سه شاخه
«دموکراسی سیاسی» و «دموکراسی اقتصادی» و «دموکراسی معرفتی» تقسیم میشود که این

26
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نهادینه شدن دموکراسی پایه دار در یک
جامعه میباشد ،آنچنانکه دموکراسی شرط
تکوین جامعه مدنی نیز هست .بنابراین رابطه
دموکراسی با جامعه مدنی یک رابطه دو

طرفه میباشد بطوریکه بدون دموکراسی امکان دستیابی به جامعه

 - 11چرا حرکت تحولخواهانه تدریجی و بنیادی و غیر قهرآمیز

مدنی وجود ندارد ،آنچنانکه بدون دستیابی به جامعه مدنی امکان نهادینه

جامعه ایران تا به مرز مبارزه دموکراسیطلبانه که میرسد قهرآمیز

و تحقق دموکراسی پایه دار در یک جامعه نیست.

و انقالبی میشود؟
 - 12چرا فرایند انقالب در طول صد سال گذشته مبارزه تحولخواهانه

ج – سیر تحول دموکراسی در ایران از مشروطیت تا حال
در قالب چندین سوال:
 - 1چرا پروسه دموکراسی و آزادی از مشروطیت تا امروز در ایران
به نتیجه نرسیده است؟ و در طول بیش از صد سالی که از عمر مبارزه
تحولخواهانه مردم ایران میگذرد ،دموکراسی کماکان مساله اساسی و

مردم ایران اجباری بوده است که در عرصه مبارزه دموکراسیطلبانه
از جانب حاکمین توتالیتر بر مردم ایران تحمیل شده است؟
 - 13چرا مبارزه دموکراسیطلبانه در جامعه ایران نمیتواند از طریق
مسالمت آمیز و گام به گام تدریجی اصالحاتی تزریق شده از باال به
نتیجه برسد؟
 - 14چرا نظامهای توتالیتر حاکم بر ایران در طول صد سال گذشته

تضاد عمده مردم ایران میباشد؟
 - 2چرا در طول صد سال گذشته مساله دموکراسی و آزادی برای
مردم ایران به معنای گشوده شدن راه عدالت و گشودن راه مبارزه ضد
استثماری ،ضد استحماری ،ضد استعماری و ضد استعبادی بوده است؟
 - 3چرا مساله دموکراسی و آزادی بیش از صد سال گذشته تنها مسئله
مشترک تمامی الیههای متفاوت جامعه ایران بوده است که با طرح آن
بستر تکوین جبهه تمام عیار اجتماعی در مبارزه ضد استبدادی فراهم

کوچکترین توان پذیرش عقب نشینی در برابر خواستهای دموکراتیک
و سیاسی مردم ایران نداشتهاند و با کوچکترین عقب نشینی در برابر
خواستههای دموکراسیطلبانه مردم ایران این رژیمهای توتالیتر پودر
میشوند و به آسمان میروند؟
 - 15چرا انقالب در جامعه ایران در طول صد سال گذشته تنها مسیر
تحمیلی بوده که نظامهای توتالیتر جهت عقب نشینی میپذیرفتند؟
 - 16چرا در مغرب زمین از بعد از انقالب آزادیخواهانه کبیر فرانسه

میشده است؟
 - 4چرا در طول صد سال گذشته مبارزه دموکراسیخواهانه مردم
ایران دارای مضمون رهائیبخش بوده است؟
 - 5چرا در طول بیش از صد سال گذشته مبارزه عدالتخواهانه
زحمتکشان ایران باالجبار از مسیر مبارزه دموکراسیطلبانه آنها
عبور میکرده است؟
 - 6چرا تا زمانی که مبارزه عدالتخواهانه در جامعه ایران از مسیر
مبارزه دموکراسیطلبانه عبور نکند آب در هاون کوبیدن خواهد بود؟

دیگر انقالب سیاسی فراگیر صورت نگرفته است؟ اما در ایران در طول
صد سال گذشته کوچکترین حرکت تحولخواهانه و دموکراسیطلبانه
مردم ایران تا به مرحله انقالب جدیدی نرسد دستاوردی نخواهد داشت؟
و همین امر فرمول تکرار انقالب در عرصه مبارزه تحولخواهانه
مردم ایران میباشد؟
 - 17چرا در طول صد سال گذشته در پی هر انقالب و تحول بزرگ
سیاسی که صورت گرفته است رژیم توتالیتر جایگزین شده ،اولین
میوهائی که از درخت انقالب غاصبانه میچیدند و تودههای انقالبی

 - 7چرا در مسیر مبارزه رهائیبخش مردم ایران مبارزه عدالتخواهانه

ایران محروم از آن میکردند آزادیهای دموکراتیک بعد از انقالب

با مبارزه دموکراسیطلبانه در هم تنیده است؟

بوده است؟

 - 8چرا هر گونه مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران در صد سال

 - 18چرا در جامعه ایران بدون دستیابی به جامعه مدنی (محصول

گذشته که مضمون عدالتخواهانه نداشته است شکست خورده است و

جنبشهای سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری) امکان دستیابی

از طرف زحمتکشان شهر و روستا حمایت نشده است؟

به دموکراسی پایدار وجود ندارد؟

 - 9چرا هر گونه مبارزه عدالتطلبانه مردم ایران در صد سال گذشته

 - 19چرا در جامعه ایران هر گونه اعتالی جنبش مطالباتی زحمتکشان

که مضمون دموکراسیطلبانه نداشته است ،شکست خورده است؟

شهر و روستا در گرو عبور از مسیر مبارزه دموکراسیخواهانه

 - 10چرا موفقیت هر گونه حرکت تحولخواهانه بنیادی در جامعه ایران

میباشد؟ □

در گرو مبارزه هم گام عدالتخواهانه و دموکراسیطلبانه میباشد؟
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و

جنبش کارگری
جنبشدموکراسیخواهیسوسیالیستی

2

در ایران

ب – جنبش عدالتخواهی در ایران:
اگرچه بدون دموکراسی و دخالت مردم و بدون انتخابات از طرف مردم و بدون تکوین نظام خودجوش
شوراها از پائین ،هر گونه حرکت عدالتخواهانه اقتصادی و اجتماعی محکوم به شکست خواهد
بود ،و اگرچه بدون پلورالیزم حزبی (نه در چارچوب انحصاری احزاب یقه سفید حاکم) امکان تحقق
دموکراسی شورائی در یک جامعه وجود ندارد ،و گرچه بدون نظام شوراهای خودجوش از پائین و
تکثر احزاب نماینده گروههای مختلف اجتماعی و انتخابات آزاد دموکراتیک و سازماندهی و تشکل
نهادهای مدنی و صنفی و حضور جنبشهای سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری امکان
دستیابی به جامعه مدنی و دموکراسی شورائی نیست ،و اگر چه خود دموکراسی پس از دستیابی به
جامعه مدنی به «تعیین ساختار حکومتی» در جامعه مدنی محدود میشود ،و اگرچه «دموکراسی بدون
جامعه مدنی» مضمون طبقاتی و در خدمت طبقه حاکم قرار میگیرد ،و اگر چه تنها در بستر «ساختار
حکومتی بر مبنای دموکراسی» است ،که حقوق مردم در حد وسیعی تامین میشود ،و اگر چه تنها
در عرصه دموکراسی و جامعه مدنی است که سوسیالیسم و عدالت اقتصادی و اجتماعی میتواند رشد
کند ،و اگرچه در رویکرد «دموکراسی سوسیالیستی شریعتی» آزادی را از عدالت اجتماعی نمیشود
جدا کرد ،و این دو در پیوند با هم معنی پیدا میکنند و لذا تمامی تالشهائی که از دهه  70کوشیدند
با عمده کردن نگاه «اگزیستانسیالیستی و اومانیستی» شریعتی «سوسیالیسم و
رویکرد عدالت اقتصادی – اجتماعی» شریعتی را در پای رویکرد دموکراسی
سوسیالیستی او جهت پر رنگ کردن دموکراسی این رویکرد تحت تز عرفان،
برابری ،آزادی شریعتی قربانی کنند ،به بن بست برخورد کردند ،و اگرچه در
چارچوب دموکراسی سوسیالیستی شریعتی تنها عاملی که میتواند آزادی را به
طور اساسی برای مردم ایران به ارمغان بیاورد و تداومش را تضمین کند فقط
و فقط جنبشهای سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری میباشد ،چراکه از
نگاه شریعتی تنها این جنبشهای سه گانه هستند که میتوانند هم زمان هم «از
آزادی و دموکراسی دفاع کنند و هم از عدالت اجتماعی – اقتصادی» و بر این
باور برسند که آنچنانکه سوسیالیسم بدون دموکراسی ممکن نیست ،دموکراسی
بدون سوسیالیست هم به سراب میرسد.
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چراکه آنچنانکه شریعتی میگوید در
جامعهای که عدهای سواره و عدهای
پیاده هستند سخن از آزادی صرف
گفتند ،در خدمت آن گروه سواره خواهد
بود و نفعی به گروه پیاده نخواهد
رسید ،و گرچه از دیدگاه شریعتی
برای سازماندهی و اعتالی جنبشهای
سه گانه که بسترساز هماهنگ جنبش
آزادیخواهی و جنبش عدالتخواهی در
جامعه ایران میباشند بر خالف الگوی
لنین در «چه باید کرد؟» لنین میباشد
(چراکه لنین در رساله «چه باید کرد؟»
خود الگویی که برای سازماندهی

«جنبش و طبقه» ارائه میدهد و در طول  70سال گذشته این الگوی
«چه باید کرد؟ لنین مورد تاکید و تقلید و تاسی تمامی جریانهای مذهبی
و غیر مذهبی و ملی جهت سازماندهی بوده است» که مطابق آن لنین
معتقد است که برای سازماندهی «طبقه یا جنبش» ابتدا باید روشنفکران
و نیروی پیشگام و پیشاهنگ «آگاهی طبقاتی» را به میان پرولتاریا

عاقبت حال جهان طور دیگر خواهد شد
زبر و زیر ،یقین زیر و زبر خواهد شد
این شب تیره اگر روز قیامت باشد
آخراالمر به هر حال سحر خواهد شد
گوید امید (مهدی اخوان ثالث) سر از باده پیروزی گرم

و مردم ببرنند ،و از بعد از آنکه« ،طبقه توسط موتور پیشاهنگ

رجنبر (کارگران و پرولتاریا) مظهر آمال بشر خواهند شد

به حرکت در آمد» باید «طبقه» توسط همین پیشاهنگ که از نظر
لنین «حزب کمونیست یا حزب طراز نوین طبقه کارگر» میباشند،

اما در منظومه معرفتی شریعتی از آنجائیکه این منظومه در راستای

«سازماندهی شوند)».

«امامت و وراثت مستضعفین بر زمین تکوین پیدا کرده است» و
«عدالت و آزادی» در دستگاه «دموکراسی سوسیالیستی» شریعتی در

البته شریعتی برعکس این نگاه لنین در «چه باید کرد؟ و از کجا از کنیم

کنار هم معنی پیدا میکنند ،و از آنجائیکه استراتژی شریعتی بر پایه

آغاز کنیم؟» خود و به خصوص در «درس هفتم اسالم شناسی ارشاد که

جنبشهای سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری تحت رهبری

در نیمه دوم اسفند ماه سال  50مطرح کرد» نه تنها معتقد به «جایگزین

جنبش دانشجویان استوار میباشد ،و از آنجائیکه شریعتی مبارزه با

کردن حزب به جای جنبش نیست» بلکه با انتقاد به سیدجمال و عبده در

«قدرت حاکم» را (برعکس مهدی بازرگان که مبارزه را فقط با قدرت

این کنفرانس به صراحت اعالم میکند که برای اعتالی جنبش آزادی

سیاسی و استبداد منحصر به فرد تعریف میکرد و کاری با مبارزه

و سوسیالیستی در جامعه ایران باید از «همان آغاز از خود جنبشها

ضد استعماری ،ضد استثماری ،ضد استضعافی ،ضد استحماری و ضد

شروع کنیم و هرگز به صورت نیابتی مانند لنین به تشکیالت آلترناتیوی

استعبادی نداشت) در سه مؤلفه:

تکیه نمیکند» هر چند شریعتی در این کنفرانس معتقد است که برای
شروع میتوانیم در مرحله اول از «جنبش دانشجویان ایران» شروع
کنیم .چراکه از نگاه شریعتی جنبش دانشجویان ایران دارای سه سرمایه
«نخواستن و نداشتن و فاقد رهبری» میباشند.
همین سه سرمایه و سه مشخصه جنبش دانشجو از نظر شریعتی باعث
انقالبی بودن و پیشتاز بودن این جنبش نسبت به جنبشهای سه گانه
اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی میشود؛ لذا به این ترتیب
است که شریعتی برعکس لنین برای سازماندهی جنبشهای سه گانه
معتقد است که «به جای حزب طراز نوین روشنفکران باید از جنبش
دانشجوئی شروع کرد» و اگرچه در مانیفست و منظومه فکری «جنبش
دموکراسی سوسیالیستی شریعتی» ،مانند «جنبش آزادی مهندس مهدی
بازرگان» مؤلفه آزادی آنچنان مطلقه نیست ،که به راحتی بتوان مؤلفه
عدالت را در پای آن قربانی کرد و نه مانند جنبش سوسیالیستی دهه
 20و  30و  40و  50ایران است ،که آنچنانکه مهدی اخوان ثالث
آرزو میکرد« ،با مطلق کردن جنبش سوسیالیستی و نفی کردن جنبش
دموکراسی خواهانه حتی بعد از کودتای  28مرداد آرزوی دیکتاتوری
پرولتاریا جهت تحقق عدالت بر جامعه ایران بکنیم».

29

الف – سیاسی.
ب – اقتصادی.
ج  -معرفتی و فرهنگی و اجتماعی ،تعریف میکرد ،لذا معتقد به
«مبارزه هماهنگ با استبداد و استثمار و استحمار نو و کهنه بود»
و همین رویکرد مبارزه ضد استثماری شریعتی بود که از آنجائیکه
او مشکل اصلی جامعه ایران را در این رابطه «نظام سرمایهداری»
میدانست «که اسالم و مارکسیسم نه به عنوان دو خصم آنچنانکه
بازرگان معتقد بود بلکه به عنوان دو رقیب یا دو طبیب به مداوی این
بیمار میپردازند» لذا در این رابطه است که شریعتی نمیتواند نسبت
به جنبش کارگری ایران بی اعتنا باشد ،چراکه پر واضح است که کسی
که مبارزه با استثمار را در کنار مبارزه با استبداد و استحمار در دستور
کار خود قرار داده است و معتقد است که سرمایهداری به عنوان مشکل
اول جامعه ایران میباشد و به جای استراتژی حزب طراز نوین لنین بر
استراتژی جنبش تکیه میکند ،باید اعتقاد داشته باشد که جنبش کارگری
و طبقه کارگر ایران در نوک پیکان تکیه مبارزه ضد استثماری با
سرمایهداری ایران قرار دارد؛ و هرگز بدون این جنبش و این طبقه
امکان مبارزه با استثمار و سرمایهداری در جامعه ایران وجود ندارد.
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آنچنانکه در خصوص مبارزه با استبداد که مؤلفه دیگر استراتژی

آنچنانکه در جریان کودتای اپورتونیستها در تشکیالت مجاهدین خلق

شریعتی میباشد «جنبش دموکراتیک اعم از زنان و معلمان و کارمندان

در سالهای  53و  54جهت بسترسازی کودتا از این مکانیزم به

و دانش آموزان و دانشجویان نقش پیشتاز دارند» و میتوانند باعث

صورت گسترده استفاده میکردند .اما در فرایند دوم که به صورت

تداوم جنبش آزادیخواهی یا دموکراسی طلبانه مردم ایران بشوند ،به

مشخص از بعد از  30خرداد  60به موازات حاکمیت چتر اختناق و

عبارت دیگر در دیسکورس شریعتی جنبش دموکراتیک در مؤلفههای

قهر و سرکوب و اعدام و کشتار بر جامعه ایران توسط رژیم مطلقه

مختلف آن اعم از جنبش زنان و دانش آموزان و کارمندان و دانشجویان

فقاهتی تکوین پیدا کرد ،از آنجائیکه این چتر سیاه سرکوب باعث

ایران به علت شرایط ذهنی و عینی که دارند میتوانند هم از مفهوم

مهاجرت فراگیر جنبش عدالتخواهانه و سوسیالیستی به کشورهای

آزادی درکی آزادیخواهانه داشته باشند و هم باعث رشد آزادی در

مغرب زمین گردید همین جدائی جغرافیا و بیگانگی با طبقه کارگر

جامعه ایران بشوند و هم جهت اجرائی و عملیاتی کردن آن ،خود اینها

ایران و حل شدگی در فضا و محیط جوامع مغرب زمین باعث گردید تا

بازوی انجام آن بشوند.

برای این نیروهای مهاجر به غرب عنصر آزادی به صورت مکانیکی

آنچنانکه در جنبش ضد استثماری و سوسیالیستی و عدالتخواهانه این

و جدای از عنصر عدالت و سوسیالیسم مطرح بشود.

«جنبش کارگری» است که میتواند نقش جنبش دموکراتیک ایران را

البته «فروپاشی بلوک شرق و سوسیالیسم دولتی و بحران تئوریک

در مبارزه با استبداد داشته باشند ،به همین دلیل «آرمان مستضعفین

مارکسیسم» در این رابطه باید به این امر اضافه کنیم که خروجی

دیروز» و «نشر مستضعفین امروز» در طول  40سال گذشته برعکس

نهائی آن شد ،تا با غلبه مکانیکی و مطلق عنصر آزادی بر عنصر

جنبش سوسیالیستی و جنبش آزادیخواهانه دهههای گذشته تاریخ ایران

عدالت و سوسیالیسم در اندیشه و ذهنیت این نیروهای مهاجر به غرب،

در رابطه با برخورد با جنبش کارگری دچار تلورانس نشده است.

از آنجائیکه در مغرب زمین آنچنانکه هگل (برعکس مارکس) مدعی

چراکه جنبش سوسیالیستی دهههای گذشته بعد از شهریور  20ایران

و معتقد بود ،این طبقه متوسط جامعه است که بیشترین سهم میتواند

در برخورد با «طبقه کارگر ایران» دارای دو فرایند مختلف بودهاند:

در بوجود آوردن آزادی داشته باشد و تضمین کننده و تداوم بخش آن
باشد (نه طبقه کارگر که بیشترین سهم در مبارزه ضد استثماری با

الف – از شهریور  20تا انقالب  57میباشند.

نظام سرمایهداری دارد) همین امر باعث شده است تا مدافعین دیروز
سوسیالیسم و طبقه کارگر ایران در فرایند استحاله شده جدید خود نسبت

ب – فرایند دوم از بعد از انقالب تا امروز میباشد.
در فرایند اول این جنبش ،چه در شکل مذهبی و چه شکل غیر مذهبی و
ملی آن به خاطر نوع باورهای تئوریک که بیشتر منبعث از سوسیالیسم
کالسیک نیمه دوم قرن نوزدهم اروپا بوده است معتقد به حمایت کامل
و افراطی از طبقه کارگر ایران بودند؛ و این حمایت از طبقه کارگر
ایران تا «حد انطباق پیش رفته بودند» بطوریکه معتقد بودند «که بدون

به این طبقه بی اعتنا بشوند (البته این دوگانگی در مغرب زمین در
میان هواداران «دموکراسی سوسیالیستی شریعتی» بوجود نیامده است)
از اینجا است که در این زمان در بین مهاجرین ایرانی مغرب زمین
در خصوص دو جنبش آزادی و سوسیالیسم خندقی پر نشدنی ایجاد شده

است□ .
پایان

اینکه متولی کارگران باشند باید بروند و در طبقه کارگران ایران کار
بکنند» و بدین وسیله بتوانند پایه کارگری پیدا کنند و به همین دلیل
اعتقاد داشتند که بدون پایه کارگری امکان مبارزه عدالتخواهانه یا
سوسیالیستی برای پیشگام یا پیشاهنگ نیست.
به همین دلیل در دهه  40در درون تشکلهای سیاسی و چریکی معتقد
به مبارزه عدالتخواهانه فرستادن افراد به کار کارگری به عنوان بستر
رهائی از ایدئولوژی خرده بورژوازی و بورژوازی تجویز میشد
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عاشورا :ترسیم آگاهانه و اختیاری منظومه معرفتی حسین

در سه مؤلفه هماهنگ

2

اسالمیات ،کویریات و اجتماعیات
ب  -عامل انحطاط جامعه مسلمین در  25سال بعد از وفات پیامبر اسالم از نگاه
امام علی:

شکی نیست که از بعد از وفات پیامبر اسالم به موازات تجزیه شدن «اسالم تطبیقی و اجتهادی» او
هم «جامعه یا مدینه النبی» (محصول دوران ده سال مدنی) پیامبر اسالم تجزیه شد و هم «انسان
دستپرورده» و ساخته شده پیامبر در دوران  13سال فرایند مکی ،چراکه اگرچه «گوهر اسالم
تطبیقی» پیامبر عبارت بود از« :عبودیت»« ،عدالت»« ،انسانیت» ،همان تعریفی که در زمان فتح
ایران سرباز مسلمان در برابر رستم فرخ زاد سردار سپاه ساسانی مطرح کرد که:
«بعثت لنخرج العباد من عباده العباد الی عبادت هللا (عبودیت)  -و من جور االدیان الی عدل االسالم

(عدالت)  -و من ذل االرض الی عز سماء (انسانیت)» و مبانی مدینه النبی یا جامعه پیامبر اسالم
عبارت بود از« :کتاب یا آگاهی»« ،ترازو یا قسط»« ،آهن یا قدرت» همان سه اصلی که در آیه
 - 25سوره حدید مطرح شده است و هدف بعثت همه پیامبران ابراهیمی را در این چارچوب تعریف
میکند.
اب َوا ْل ِم َ
س ِط َوأ َ ْن َز ْلنَا ا ْل َحدِی َد فِی ِه
سلَنَا بِا ْلبَینَا ِ
اس بِا ْل ِق ْ
«لَقَ ْد أ َ ْر َ
س ْلنَا ُر ُ
ت َوأ َ ْن َز ْلنَا َمعَ ُه ُم ا ْل ِکت َ َ
یزانَ ِلیقُو َم النَّ ُ
للا قَ ِوی ع َِز ٌ
یز  -همانا ما فرستادیم
س َ
للاُ َم ْن ی ْن ُ
ص ُرهُ َو ُر ُ
شدِی ٌد َو َمنَا ِف ُع ِللنَّ ِ
اس َو ِلی ْعلَ َم هَّ
سلَهُ ِبا ْلغَی ِ
بَأ ْ ٌ
ب ِإنَّ هَّ َ
پیامبران خود را با دالیل روشن و کتاب و ترازو تا مردم را جهت برپائی قسط در جامعه برشورانند
و آهن که در آن قدرت قرار دارد فرستادیم چراکه منافع مردم در آن است و هدف ما این است که
دریابیم که چه کسانی خداوند و پیامبرش را در مرحله غیب یاری میکنند البته خداوند خودش بزرگ
و توانا است» (سوره حدید – آیه .)25
اما از بعد از وفات پیامبر اسالم عبودیت و انسانیت و عدالت اسالم تطبیقی پیامبر تجزیه شد به سه
اسالم «شمشیر و جهاد» و اسالم «زهد و پرهیز» و اسالم «رفاه و برخورداری» و جامعه یا مدینه
النبی پیامبر به سه مؤلفه «اقتصاد» و «سیاست» و «فرهنگ» (در لوای سه مؤلفه استبداد و استثمار
و استحمار) تجزیه شد و انسان دستپرورده پیامبر در دوران  13ساله مکی که دارای سه مؤلفه
«حقیقت ،خیر و زیبائی» یا «اسالمیات و کویریات و اجتماعیات» بود و پیامبر در دوران مکی در
عرصه «مبارزه و کار و عبادت» آنها را ساخته بود بطوریکه هم َمرد جامعه و مبارزه بودندَ ،مرد
تامل و تنهائی ،هم مرد تعقل و تفکر و اجتهاد و حقیقت ،هم مرد اسالمیات بودند ،هم فرد کویریات
و هم مرد تعهد و مسئولیت یا اجتماعیات.
البته هر سه اینها در یک فرد مانند امام علی که پارادایم کیس منظومه معرفتی و مکتبی پیامبر
اسالم میباشد چراکه او هم خداوند مسئولیت در جامعه بود و هم خداوند تامل در تنهائی و هم
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اسالم از بعد از وفات پیامبر مانند اسالم
پیامبر و جامعه پیامبر تجزیه شد .بنابراین
از بعد از وفات پیامبر اسالم هم اسالم
پیامبر و هم جامعه پیامبر و هم انسان
دستپرورده پیامبر متالشی و تجزیه شد.
البته سوالی که در اینجا و در این رابطه
مطرح میشود اینکه از میان این مثلث
(و در آرایش این سه ضلع) کدامین ضلع
نقش عمده داشته است و بسترساز تکوین
تجزیه مولفههای دیگر شده است؟
اینکه فکر کنیم که پس از پیامبر اسالم
هر سه ضلع این مثلث همزمان و به
صورت علی السویه و یکسان تجزیه
شدهاند ،یک فکر غلط و غیر دیالکتیکی
میباشد .البته در آرایش سه ضلع مثلث
فوق نظریه یکسانی بین صاحب نظران
وجود ندارد ،چراکه بعضی تجزیه انسانی
را بسترساز تجزیه جامعه و اسالم پیامبر
میدانند و بعضی دیگر تجزیه مدینه النبی
یا جامعه پیامبر را بسترساز تجزیه انسان
دستپرورده پیامبر و اسالم او تعریف
میکنند و البته جمعی هم تجزیه خود
اسالم سه مؤلفهای پیامبر اسالم را عامل
تجزیه جامعه و انسان دستپرورده پیامبر
میدانند.
به هر حال در این رابطه نظریه یکسانی
وجود ندارد که صد البته در این رابطه
دیدگاه امام علی فصل الخطاب میباشد.
امام علی پس از قبول خالفت در آغاز کار

در سه خطبه  15و  16و  92نهج البالغه صبحی الصالح (که هر سه

برای شما من اگر مشاور باشم بهتر از آن است که امیر باشم».

این خطبهها جزء نخستین خطبههائی میباشند که امام علی در نخستین

آنچنانکه مشاهده میکنید در این کالمهای امام علی آنچه که به وضوح

روزهای شروع خالفتش برای مسلمین ایراد کرده است) در این سه

آشکار است ،اینکه امام علی به صراحت مطرح میکند که جامعه سال

خطبه امام علی با اعتراف به تجزیه جامعه و انسان و اسالم پیامبر در

 36هجری مسلمانان که او خالفت مسلمین را در دست گرفته است

طول  25سال بعد از وفاتش میفرماید:
ک ْم قَ ْد عَادَتْ َک َه ْیئَتِهَا یَ ْو َم بَعَ َ
ث اللَهَّ ُ نَبِیَّهُ ص َو اَلَّذِی بَعَثَهُ
«أَالَ َو إِنَّ بَ ِلیَّت َ ُ
سا ُ
َق لَتُبَ ْلبَلُنَّ بَ ْلبَلَةً َو لَتُغَ ْربَلُنَّ َ
س ْو َط ا َ ْل ِقد ِْر َحتَّی یَعُو َد
طنَّ َ
غ ْربَلَةً َو لَت ُ َ
ِبا ْلح ّ ِ

دیگر جامعه مدینه النبی پیامبر اسالم که در دوران ده ساله مدنی بر
پا کرده نیست ،عادات این جوامع پس از  25سالی که از وفات پیامبر
اسالم میگذرد از نظر امام علی بازگشت پیدا کرده است ،به دوران
ک ْم قَ ْد عَادَتْ َک َه ْیئَتِهَا یَ ْو َم بَعَ َ
ث اللَهَّ ُ نَبِیَّهُ »...هر
جاهلیت «أَالَ َو إِنَّ بَ ِلیَّت َ ُ

سابِقُونَ  -...آگاه باشید که
سفَلَ ُ
سفَلُ ُ
ک ْم َو لَیَ ْ
ک ْم أ َ ْعالَ ُک ْم َو أ َ ْعالَ ُک ْم أ َ ْ
أَ ْ
س ِبقَنَّ َ
همان بال و آزمایشهای اولیه تکوین اسالم شما را فراگرفته است سوگند

چند فتوحات نظامی باعث گسترش جوامع مسلمین شده بود و غنایم

به خدائی که پیامبرش را به حق مبعوث کرده است به هم خواهید آمیخت

جنگی سرازیر شده به خزانه مسلمین و توزیع ناعادالنه آنها بین

و چون دانههای درون غربال ،غربال خواهید شد و یا چونان محتوای

مسلمین باعث دستیابی مسلمین به ثروتهای باد آورده و در نتیجه

دیگ جوشان در هم و بر هم خواهید گشت تا پائینیهای جامعه صعود

ثروتمند شدن آنها گردید ،اما در این زمان معیار ارزیابی امام علی

کنند و به باال بیایند و باالئیهای قدرت به پائین بیایند آنان که در 25

در خصوص حرکت جوامع مسلمین از بعد از وفات پیامبر اسالم نه

سال گذشته واپس ماندهاند به پیش برانند و آنان که در این مدت پیشی

فتوحات نظامی و جغرافیائی است و نه ثروتهای باد آورده غنایم

گرفتهاند واپس بروند» (نهج البالغه صبحی الصالح  -خطبه  – 16ص

جنگی حاصل این فتوحات میباشد و نه حتی فراهم شدن بسترهای

 – 57س )5

فرهنگی و سیاسی و جغرافیائی جهت تکوین و شکل گیری تمدن اسالم

و یا در خطبه  15نهج البالغه صبحی الصالح – ص  – 57س 1
ک بِ ِه ا َ إْ ِل َما ُء
«و اللَهَّ ِ لَ ْو َو َج ْدتُهُ قَ ْد ت ُ ُز ّ ِو َج بِ ِه اَل ِنّ َ
میفرمایدَ :
سا ُء َو ُم ِل َ
علَ ْی ِه أ َ ْ
سعَةً َو َم ْن َ
ق
علَ ْی ِه ا َ ْلعَ ْد ُل فَا ْلج َْو ُر َ
ضاقَ َ
ضیَ ُ
لَ َر َد ْدتُهُ فَ ِإنَّ فِی ا َ ْلعَ ْد ِل َ

است ،بلکه آنچنانکه که در خطبههای فوق و دیگر کالم و نامهها و
ارزیابی جوامع مسلمین وضعیت «عدالت یا ترازو» در اشکال مختلف

 -سوگند به خدا اگر تیول عثمان را پیدا کنم به مسلمانان برمیگردانم،

طبقاتی و سیاسی و اجتماعی و حقوقی میباشد که در آیه  25سوره

حتی اگر به مهریه زنان یا بهای کنیزها رفته باشد .چراکه گشایش

حدید آنچنانکه مشاهده کردید قرآن هدف بعثت پیامبران را شورانیدن

کارهای اجتماع در عدالت است و کسی که عدالت را بر نتابد ستم برای

مردم جهت برپائی آن میداند.

او تنگتر خواهد بود».

لذا در این رابطه است که قضاوت نهائی امام علی در سال  36هجری

همچنین در خطبه  92صبحی الصالح – ص  – 136س  8میفرماید:
سوا َ
ست َ ْق ِبلُونَ أ َ ْمرا ً لَهُ ُو ُجوهٌ َو أ َ ْل َوانٌ الَ تَقُو ُم
غی ِْری فَ ِإنَّا ُم ْ
« َدعُونِی َو اِ ْلت َ ِم ُ

 25سال بعد از وفات پیامبر اسالم با اینکه میدید و میدانست که به

علَ ْی ِه ا َ ْلعُقُو ُل َو إِنَّ ا َ آْلفَاقَ قَ ْد أ َ َ
غا َمتْ َو ا َ ْل َم َح َّجةَ قَ ْد
وب َو الَ تَثْبُتُ َ
لَهُ ا َ ْلقُلُ ُ
َ
ْغ ِإلَی قَ ْو ِل
ک ْم َر ِکبْتُ ِب ُ
تَنَک ََّرتْ َو اِ ْعلَ ُموا أ َ ِنّی ِإ ْن أ َ َج ْبت ُ ُ
ک ْم َما أ ْعلَ ُم َو لَ ْم أُص ِ

خطبههای مطرح شده در آن ایام مشهود میباشد معیار امام علی در

لحاظ نظامی و جغرافیائی و اقتصادی وضعیت مسلمانان بهتر شده است
و اسالم در طول این مدت  25سال توانسته تمامی امپراطوریهای
بزرگ جهانی اعم از روم و ایران و مصر و غیره را به زانو آورد و

ک ْم َو
ا َ ْلقَائِ ِل َو َ
س َمعُ ُ
ب َو إِ ْن ت َ َر ْکت ُ ُمونِی فَأَنَا کَأ َ َح ِد ُک ْم َو لَعَ ِلّی أ َ ْ
ب ا َ ْلعَاتِ ِ
عت ْ ِ
ک ْم ِم ِنّی أ َ ِمیرا ً  -مرا
ک ْم َو ِزیرا ً َخی ٌْر لَ ُ
ک ْم ِل َم ْن َولَّ ْیت ُ ُموهُ أ َ ْم َر ُک ْم َو أَنَا لَ ُ
ع ُ
أ َ ْط َو ُ

نزدیک بشود و مهاجرین و انصار که در زمان پیامبر اسالم از حداقل

رها کنید و دیگری را انتخاب کنید زیرا ما به استقبال جامعهای میرویم

قوت الیموت محروم بودند امروز صاحب ثروتهای نجومی بشوند و

که آن را رویههاست ،و گونه گون رنگها است .دلها در برابر آن بر

بانگ اذان پیامبر تقریبا تمامی کره زمین را در بر بگیرد ،با همه اینها

جای نمیماند و عقول بر آن ثبات نمیدارد .همانا کران تا کران جامعه

هرگز امام علی در طول مدت پنج سالی که مدیریت مردم را در دست

امروز شما ابر فتنه پوشانیده است و راه راست امروز در این جامعه

داشت ،حتی برای یکبار هم در برابر این دستاوردها به عنوان ارزش

مشوه و ناشناس است ،پس بدانید اگر من دعوت شما را برای خالفت

یاد نکرد ،بلکه برعکس در طول این پنج سال هر جا و هر وقت که

پذیرفتم با جامعه امروز شما آن میکنم که خودم تشخیص میدهم و در

او خواسته است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این رابطه اظهار

این رابطه به سخن هیچ مالمت گری گوش نخواهم داد ،ولی برعکس

نظر بکند تمامی این دستاوردها را در ترازوی عدالت به نقد کشیده

اگر من را رها کنید و دیگری را به عنوان امیر خودتان انتخاب کنید

است چراکه او مدعی است که همه اینها بسترساز به چالش کشیده شدن

من هم مانند یکی از شما در این رابطه خواهم بود و برای آن کسی که

یک حقیقت بزرگ شده است و آن حقیقت بزرگ همان «اصل عدالت

شما انتخاب میکنید بهتر از خود شما فرمانبردار و شنوایم ،به هر حال

فرادینی و فراخدائی و فرازمانی و فرامکانی» در مؤلفههای مختلف
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اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و حقوقی آن میباشد.

صبحی الصالح  -نامه  – 53ص  - 439س .)15

به همین دلیل است که قضاوت نهائی امام علی در سال  36بر این پایه

درد علی در سال  36در زمان قیام تودهها بر علیه حکومت طبقاتی

قرار دارد که جامعه مسلمین دچار انحطاط شده است و در چارچوب

عثمان این است که قیام مردم بر علیه عثمان یک قیام «الئی» بوده است

این قضاوت نهائی امام علی است که از پذیرفتن خالفت بر مسلمین

و هنوز به مرحله «االئی» نرسیده است «یعنی مردم میدانند که چه

که زمانی حق خود میدانست سرباز میزند و به مسلمانان دستور

نمیخواهند اما هنوز به آن مرحله نرسیدهاند که بدانند چه میخواهند»

سوا
میدهد تا او را رها کنند و دیگری را انتخاب کنند « َدعُونِی َو اِ ْلت َ ِم ُ
َ
غی ِْری »...و در خصوص علت پذیرفتن خالفت در نهایت اعالم میکند:

و لذا تا زمانی که مردم به آن مرحله نرسیده باشند که بدانند «چه

َاض ِر َو قِیَا ُم ا َ ْل ُح َّج ِة
« َو اَلَّذِی فَلَقَ ا َ ْل َحبَّةَ َو بَ َرأ َ اَلنَّ َ
ُور ا َ ْلح ِ
س َمةَ لَ ْو الَ ُحض ُ
علَی ِک َّ
ظ ِة َظا ِل ٍم َو
اروا َ
اص ِر َو َما أ َ َخ َذ اللَهَّ ُ َ
علَی ا َ ْلعُلَ َم ِ
ِب ُو ُجو ِد اَلنَّ ِ
اء أَالَّ یُقَ ُّ

میخواهند» قیام آنها نارس میباشد.
ت ِإینَا ِعهَا ک َّ
غیر أ َ ْر ِض ِه -...این میوه
«وَ ُمجْ تَنِی اَلث َّ َم َر ِة ِلغَی ِْر َو ْق ِ
َالز ِارعِ به ِ

علَی َ
آخ َر َها بِکَأ ْ ِس
وم أَل َ ْلقَیْتُ حبلها َ
سقَیْتُ ِ
غ ِاربِهَا َو لَ َ
الَ َ
ب َم ْظلُ ٍ
سغ َ ِ
ع ْن ٍز -...سوگند به
ع ْف َط ِة َ
أ َ َّو ِلهَا َو أَل َ ْلفَ ْیت ُ ْم ُد ْنیَا ُک ْم َه ِذ ِه أ َ ْز َه َد ِع ْندِی ِم ْن َ

در زمین غیر زراعت میکند» (نهج البالغه صبحی الصالح  -خطبه

خدا که دانه را شکافت و حیات را آفرید ،اگر گروهی برای یاری من

 - 5ص  – 52س  )3یعنی محصول به دیگری تعلق خواهد گرفت

برنخواسته بودند و حجت بر من تمام نمینمودند ،و پیمان الهی با آگاهان

در واقع امام علی میخواهد بگوید که گرچه مردم بر علیه عثمان
ان َو
قیام کردهاند «یَ ْنثَالُونَ َ
ئ ا َ ْل َح َ
ب َحتَّی لَقَ ْد ُو ِط َ
علَ َّی ِم ْن ُک ِ ّل جَانِ ٍ
سن َ ِ

و پیشگامان در باره عدم تحمل سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان

کال است و کسی که بخواهد میوه کال را بچیند مانند کسی است که

نبود ،مهار این زمامداری را به دوشش میانداختم و پایانش را چون

ای –...و قیام مردم بر علیه عثمان آنچنان بود که مردم از
شُقَّ ِع ْطفَ َ
هر سو به من هجوم آوردند و بچههای مرا زیر دست و پا لگد مال

و میدیدید که حکومت و قدرت سیاسی برای من از اخالط دماغ یک

کردند و لباس مرا دریدند» (نهج البالغه صبحی الصالح  -خطبه )3

بز ناچیزتر است» (نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه  - 3ص 50

اما از آنجائیکه این قیام مردم بر علیه عثمان در شرایطی بود که مردم

–س .)2

فقط میدانستند که عثمان به درد خالفت نمیخورد اما اینکه آلترناتیو

درد علی در سال  36هجری این است که چرا جامعه مسلمین و مدینه

خالفت عثمان چه برنامهای باید داشته باشد ،مردم هنوز به آن مرحله

النبی پیامبر اسالم طبقاتی شده است؟ یعنی طبقهای برخوردار و طبقهای

نرسیدهاند.

گرسنه و محروم است .درد علی در سال  36هجری این است که چرا

به عبارت دیگر مردم مانند بهمن ماه  57ایران فقط میدانستند که «کی

بیت المال مسلمین در طول  25سال بعد از وفات پیامبر به صورت غیر

باید برود» و «کی باید جایگزین آن بشود» ولی هرگز نمیدانستند که

عادالنه بین مسلمین تقسیم میشده؟ درد علی در سال  36هجری این

«چه باید برود؟» و «چه برنامهای باید جایگزین آن شود؟» لذا این امر

است که چرا متولیان حکومت در سالهای بعد از وفات پیامبر اسالم

باعث گردید تا مردم ایران از چاله درآیند و به چاه بیافتند .در عبارت

مانند سگ هار به جان خلقها افتادهاند؟

فوق امام علی به همین موضوع اشاره میکند یعنی میگوید گرچه

ان ِإ َّما
«یا مالک َو الَ تَکُونَنَّ َ
علَی ِْه ْم َ
سبُعا ً ض ِ
َاریا ً ت َ ْغتَنِ ُم أ َ ْکلَ ُه ْم فَ ِإنَّ ُه ْم ِص ْنفَ ِ
أَ ٌ
ق -...ای مالک مبادا مانند
یر لَ َ
خ لَ َ
ِین َو إِ َّما نَ ِظ ٌ
ک فِی اَل ّد ِ
ک فِی ا َ ْل َخ ْل ِ

جامعه مسلمین در این مرحله قیام خود به این مرحله رسیدهاند که عثمان

آغازش میانگاشتم و مانند  25سال گذشته خود را به کناری میداشتم،

باید برود و علی باید جای آن به نشیند اما این کافی نیست بلکه تا زمانی

حیوان درندهای به جان خلقها بیافتی و خوردن گوشت خلقها را مغتنم

که این جامعه قیام کرده به آن مرحله نرسد که «چه باید برود؟» و «چه

بشماری چراکه این مردم یا هم نوع تو هستند در انسانیت و یا برادر تو

برنامهای باید جایگزین آن بشود؟» این جامعه و این قیام مردم مانند یک

هستند در ایمان و عقیده» (نهج البالغه صبحی الصالح  -نامه  - 53ص

میوه کال و نارس میباشد.

.)16 – 427

به عبارت دیگر همین مردم قیام کرده امروز فردا در مرحله اجرائی

درد علی در سال  36هجری درد تعطیل شدند نقد قدرت و حکومت

شدن برنامههای سیاسی و اقتصادی دنبال من نمیآیند .همین طور هم

توسط تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر میباشد.
سو َل اللَهَّ ِ ص یَقُو ُل فِی َ
َّس
«یا مالک فَ ِإ ِنّی َ
س ِمعْتُ َر ُ
غی ِْر َم ْو ِط ٍن لَ ْن تُقَد َ
ی َ
أ ُ َّمةٌ الَ یُ ْؤ َخذُ ِلل َّ
غی َْر ُمتَت َ ْعتِ ٍع -...ای مالک
ض ِع ِ
یف فِیهَا َحقُّهُ ِمنَ ا َ ْلقَ ِو ِ ّ

شد چراکه همین مردم که به زور خالفت را تحویل امام علی دادند در

من بارها از رسول خدا شنیدم که میفرمود هیچ جامعهای به صالح
و حقیقت نمیرسد مگر زمانی که پائینهای قدرت بتوانند بدون لکنت

عرصه اجرای عدالت و حکومت امام علی از آنجائیکه قبال در این
رابطه آگاهی نداشتند امام علی را رها کردند و همین امر دلیل شکست
امام علی و امام حسن در برابر معاویه شد و عامل پیروزی معاویه بر

امام علی و امام حسن گردید□ .

زبان حق خود را از باالئیهای حکومت طلب کنند» (نهج البالغه
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از اقبال تا شریعتی ،
از شریعتی تا آرمان مستضعفین ،
از

آرمان مستضعفین

چهکردهایم؟ چه میکنیم؟

مس
ت
ض
ع
نشر فین ،
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و چه خواهیم کرد؟

 - 2عدم پیوند بین سه شاخه اندیشه شریعتی در  5سال حرکت ارشاد ( 47تا  )51یعنی سه شاخه

دو تجربه نخست تجربه کرده است به همین

اسالمیات و کویریات و اجتماعیات شریعتی :نکتهائی که در رابطه با مبانی تئوریک کادرسازی

دلیل حاکمیت این دو تجربه توحید و عدالت

باید مد نظر قرار دهیم اینکه الزمه اینکه یک اندیشه بتواند بسترساز پرورش کادرها بشود

بر کل قرآن باعث شده تا یک پیوستگی بین

انسجام درونی اجزا آن اندیشه است .به این ترتیب که اگر اندیشه آنچنانکه در خصوص وحی

آیات و اجزاء قرآن حاکم بشود و تمامی آیات

مطرح کردیم در یک کانتکس مشخص و واحدی ریزش کند قطعا اجزای آن اندیشه در پیوست

و شاخه و موضوعهای قرآن از یک پیوستگی

با یکدیگر تکوین پیدا میکند اما برعکس اگر یک اندیشه در یک چارچوب معین و مشخصی به

برخوردار باشد بطوریکه در این رابطه به

صورت خودجوش ریزش نکند حتما بین اجزای آن پیوستگی وجود نخواهد داشت.

ضرس قاطع میتوان مطرح کرد که اگر

برای نمونه آنچنانکه همه مفسرین معتقدند نزول قرآن بر پیامبر اسالم به دو صورت انجام گرفته
یکی صورت انزالی داشته است دیگری صورت تنزیلی که هر دو صورت در قرآن مطرح شده
است .در شکل انزالی آنچنانکه مفسرین میگویند تمام قرآن به صورت دفعی و یکجا بر قلب
پیامبر اسالم نازل شده است و اما در صورت تنزیل همان قرآن در طی  23سال به صورت
تدریجی بر پیامبر اسالم نازل شده است .برای فهم تفاوت انزال و تنزیل قرآن بر پیامبر سالم
نباید دنبال این بروم که این قرآن دوبار بر پیامبر نازل شده است یکبار یکجا و دفعی بار دوم

در تفسیر و برداشت ما از مضمون یک آیه
دریافتیم که برداشت ما با دو تجربه توحید
و عدالت پیامبر اسالم در تناقض و اختالف
میباشد باید در تفسیر و برداشت خود شک
بکنیم و به قول حافظ به خود بگوئیم «سخن
شناس نهائی جان من خطا اینجاست»

آیه آیه ،چنین کاری نه درست و نه واقعیت زندگی پیامبر اسالم گواه آن میباشد بلکه بالعکس

بنابراین به علت همین پیوستگی بین اجزاء و

نکتهائی که در رابطه با این تفاوت باید به آن توجه بشود همین حقیقت است که یکبار چارچوب

آیات و موضوعهای قرآن بوده که این کتاب

ض) »...سوره نور – آیه
اوا ِ
ور ال َّ
ت َو أْال َ ْر ِ
س َم َ
و حقیقت کلی قرآن را (که همان دو تجربه هَّ
«للاُ نُ ُ

از آغاز توان کادرسازی داشته است چراکه

یزانَ  -أَلاَّ ت َ ْطغَ ْوا فِی ا ْل ِم َ
ض َع ا ْل ِم َ
س َما َء رفعها َو َو َ
ان» (سوره الرحمن – آیات
«وال َّ
 35و تجربه َ
یز ِ

مخاطب شرایط جهت حل شدگی و ذوب خود

 7و  )8میباشد به صورت دفعی پیامبر اسالم تجربه کرده است.

در اندیشه پیامبر اسالم مهیا میدیده است .اما

در مرحله دوم پیامبر اسالم تمام قرآن را به صورت تدریجی و آیه آیه در چارچوب همان

34

نشر مستضعفین| 76

اول آبان ماه 1394

در خصوص اندیشه شریعتی یا اندیشه مولوی
این قانون حاکم نیست چراکه بر حسب شرایط

روحی خود به تبیین یک موضوع میپرداختند گاهی حال روحی و

اجتماعی نه فردی معلول استثمار است آنچنانکه خوف به عنوان یک

وجودیشان کویری داشته ،کویری سخن میگفتهاند زمانی حال اسالمی

پدیده اجتماعی نه فردی معلول استبداد میباشد.

داشتهاند ،اسالمیات مطرح میکردند و وقتی که در حال و هوای
اجتماعیات بودهاند در این رابطه حرف میزدهاند.

لذا بدین ترتیب است که ما هرگز نمیتوانیم در این سوره صد در صد
اجتماعی بین اجتماعیات و اسالمیات خط کشی کنیم و بین آنها دیوار

به همین دلیل مولوی در قیاس به نفس در باب قرآن و پیامبران میگوید:

چین ایجاد کنیم و یا بین اجتماعیات و کویریات فاصلهائی ببینیم و باز

«هست قرآن حالهای انبیاء» ،در صورتی که موضوع برعکس این

در همین رابطه برای نمونه سوره اخالص یا توحید را مثال میزنیم که

میباشد چراکه اگر مثال شما یک سوره والعصر را نگاه بکنید این

یک سوره صد در صد اسالمی میباشد اما در این سوره چهار آیهائی

سوره والعصر یکی از سورههای صد در صد کویری قرآن میباشد

که پیامبر اسالم ارزش آن را هم وزن با یک سوم کل قرآن میداند سه

و آنچنان این سوره کویری است که مسلمانان صدر اسالم برای شارژ

محور وجود دارد:

روحی و افزایش مقاومت خود در مرحله تاسیس اسالم که سختیها و
شدائد در اوج بود ،به جای احوال پرسی  -وقتی به هم دیگر میرسیدند
 این سوره والعصر را قرائت میکردند .با نگاهی هر چند اجمالی بهاین سوره صد در صد کویری قرآن درمییابیم که این سوره سه محور
اساسی دارد:

الف – محوریت هللا در عرصه توحید به عنوان تنها محور کل وجود که
عامل اصلی توحید در تمامی عرصه وجود شده است.
ب – صمد و بی نیاز بودن هللا به عنوان محور و عامل اصلی توحید
که باعث تکوین صیرورت و شدن و تکامل کل وجود به سمت آن
مبدا و مقصد بی نیاز شده است چراکه اگر هللا صمد و بی نیاز و کامل

الف – انسان.

و پر و تمام در عرصه وجود نمیبود« ،شدن» و تکاملی در وجود
شکل نمیگرفت زیرا تکامل جهت تکوین نیازمند به مقصد کامل دارد

ب  -خدا.
ج – صبر یا مقاومت ،از انسان شروع میکند و به خدا میرسد و در
عرصه پیوند بین انسان و خدا طلب مقاومت از مسلمانان میکند.
پر واضح است که مقاومت که هدف این سوره در عرصه تبیین رابطه
بین انسان و خدا میباشد در راستای حرکت تحول خواهانه اجتماعی

تا ناقص که کل وجود و انسان جزئی از آن میباشد به سمت آن کامل
حرکتی تکاملی صاحب شود.
ج – در آیه سوم و چهارم در باب مکانیزم این «شدن» میگوید که
برعکس آنچه هگل در باب ایده مطلق و خداوند قائل است میگوید.

و در عرصه پروسس جامعه سازانه مدینه النبی پیامبر اسالم میباشد.

خود هللا در عرصه «شدن» تحول دیالکتیکی تزی و آنتی تزی و

بنابراین ،این سوره صد در صد کویری قرآن ،کویریات را در خدمت

سنتزی ندارد چراکه هللا نه میزاید تا تز بشود و نه زائیده میشود تا

اجتماعیات قرار میدهد یا برای نمونه سوره قریش که یک سوره صد

آنتی تز گردد و نه سنتزی و شریکی در این عرصه صاحب میشود،

در صد اجتماعی میباشد چراکه موضوع سوره قریش تاثیر بعثت

بنابراین نقش هللا در این عرصه تکامل فقط ایجاد حرکت و شدن به

پیامبر اسالم در حیات و معیشت دنیائی قبیله قریش میباشد که از

عنوان مبدا و مقصد و عامل پیوسته شدن میباشد .با نگاهی هر چند

اصلیترین قبیله جامعه مکه بودند .با نگاهی به این سوره صد در

اجمالی به این سوره چهار آیهائی صد در صد اسالمی و فهم هللا در

صد اجتماعی قرآن درمییابیم که این سوره دارای سه محور اساسی

عرصه تکامل وجود و انسان و تاریخ و اجتماع بشری هرگز ما توان

میباشد:

تفکیک بین مؤلفههای اسالمیات و کویریات و اجتماعیات نداریم چراکه

الف – الفت و حیات و کوچ و حرکت و معیشت دنیائی قبیله قریش.
ب – دوم فونکسیون و تاثیر بعثت پیامبر یا نقش کعبه و جایگاه خداوند
و اسالم در زندگی دنیائی این قبیله.

هللاائی که در اینجا به عنوان مبداء و مقصد و عامل شدن و صیرورت
کل وجود میباشد ،عامل تکامل انسان و اجتماع و تاریخ نیز است به
این دلیل است که باز در این سوره صد در صد اسالمی میبینیم که
امکان تفکیک اسالمیات و کویریات و اجتماعیات وجود ندارد.

ج – خروجی نهائی این سوره پیوند کعبه و بعثت پیامبر و اسالم با
حیات مادی و دنیائی قبیله قریش که عبارت از نفی استثمار و نفی
استبداد میباشد .زیرا در این سوره امنیت از خوف و جوع همان امنیت

35

از دو شاخه قدرت مسلط بر جامعه میباشد که جوع به عنوان یک پدیده

لذا به همین دلیل است که میبینیم قرآن و پیامبر اسالم در این چارچوب
چگونه میتواند به کادرسازی و پرورش انسانهای سه بعدی بپردازد
که هم مرد اسالمیات هستند و هم مرد اجتماعیات و هم مرد کویریات

نشر مستضعفین| 76

اول آبان ماه 1394

و در هر سه شاخه هم در عرصه بصیرت و هم در میدان عمل ما

بحران فراگیر تشکیالتی سال  60 - 59این تشکیالت میتواند مشتی

میتوانیم این سه مؤلفه را پا به پای همدیگر مشاهده کنیم .در اندیشه

جهت نمایش خروار باشد.

شریعتی و مولوی ما این سه مؤلفه را نمیتوانیم در پیوند با یکدیگر
مشاهده کنیم زیرا برعکس قرآن و پیامبر اسالم طرح این مؤلفههای
گوناگون بر حسب حالی بوده که در زمان طرح آن مؤلفهها قرار
داشتهاند یعنی زمانی که شریعتی در حال طرح کویریات میباشد چه
در هبوط و چه در کویر و چه در سخنهای تنهائی او ،آنچنانکه مولوی
میگوید:

در این رابطه است که باید بگوئیم عامل اصلی بحران فراگیر تشکیالتی
سال  60 - 59تشکیالت آرمان مستضعفین همین فقدان پیوند بین سه
مؤلفه کویریات و اجتماعیات و اسالمیات اندیشه آرمان مستضعفین
و شریعتی بود که به علت فقدان آگاهی موسسین آرمان مستضعفین
در سالهای  55تا  60به این شکاف تعیین کننده ،هرگز آنها در
جهت بازسازی اندیشه شریعتی و اندیشه آرمان مستضعفین در راستای

پر کاهم در مصاف تیز باد

خود ندامن در کجا خواهم فتاد

پیوند بین این سه مؤلفه برنیامدند در نتیجه به علت اینکه آبشخور

پیش چوگانهای حکم کن فکان

میدوم اندر مکان و ال مکان

اصلی نظری تشکیالت آرمان مستضعفین در سالهای  58تا  60اندیشه

گر هاللم گر باللم میدوم

مقتدی بر آفتابت میشوم

شریعتی به صورت دربست بود ،این امر (هر چند در سال  58تا نیمه

تنها و تنها در آسمانها سیر میکند و هرگز نمیتوانیم او را در
اجتماعیات شاهد باشیم.
البته خود شریعتی از بعد از بسته شدن ارشاد و دستگیری و زندان به
این شکاف در اندیشه خود مطلع گردید و بعد از زندان کوشید توسط
جزوه «خودسازی انقالبی» و «عرفان و آزادی و برابری» این شکاف
را پر کند ولی اگرچه در این مرحله و در این دو جزوه شریعتی توانسته
است این شکاف سه مؤلفهائی کویریات و اجتماعیات و اسالمیات اندیشه
خود پر کند ،به خاطر اینکه اکثریت دستاورد اندیشه او در طول  9سال
( 43تا  )51هجرت از غرب تا بسته شدن ارشاد تبیین شده است از
آنجائیکه شریعتی فرصت آن را نیافت تا به بازسازی فکر خود در این
مرحله بپردازد و به دلیل اینکه کسی غیر از خود شریعتی نه توان و
نه صالحیت این بازسازی را ندارد این امر باعث گردید تا بزرگترین
عامل بحران ساز اندیشه شریعتی که همان تفکیک سه مؤلفه کویریات و
اسالمیات و اجتماعیات است همچنان با وفات زودرس شریعتی در سال
 56در اندیشه او باقی بماند که برای فهم این عامل اصلی بحران ساز
در اندیشه شریعتی تنها کافی است که بحران سال  60 - 59تشکیالت
آرمان مستضعفین  -که باعث رکود این تشکیالت گردید  -مورد مطالعه
قرار دهید.
تشکیالت آرمان مستضعفین که از سال  55تکوین پیدا کرد و از بعد از
انقالب در بهار سال ( 58پس از آزادی موسسین این حرکت از زندان
رژیم مطلقه فقاهتی که در یازدهم اردیبهشت  58همه آنها دستگیر
شده بودند) حرکت برون تشکیالتی خود را شروع کرد و نخستین
جریانی بود که در جامعه ایران اندیشه شریعتی را در عرصه پروسس
تشکیالتی و اجتماعی و سیاسی به محک میکشید و نزدیک به چهل

36

سال است که در این رابطه در حال ماراتن خستگی ناپذیر میباشد؛ لذا

اول سال  59باعث گسترش کمی حرکت تشکیالتی آرمان مستضعفین
شد تا آنجا که به علت ضعف در کادرهای هدایتگر تشکیالتی آرمان
مستضعفین این حرکت آزادی سازی موجی نیروهای تشکیالتی غیر،
باعث شد تا خیل عظیم نیروهای هوادار آرمان مستضعفین در عرصه
میدانی پاسیف بشوند ولی آنچه مهمتر از پاسیف شدن این نیروها بود
خود بحران سال  60 - 59این تشکیالت بود) باعث گردید تا در اندیشه
آرمان مستضعفین این تفکیک مکانیکی نظری سه مؤلفه اندیشه شریعتی
در عرصه تشکیالتی از نیمه دوم سال  59به صورت سه جریان بیگانه
از هم درآید.
آنچنانکه ما از نیمه دوم سال  59در تشکیالت آرمان مستضعفین شاهد
سه جریان با سه دیدگاه و سه کاراکتر و سه تیپولوژی بودیم یعنی
آنچنانکه دستهائی از آنها در چارچوب کویریات به صورت دربست
راه رهائی فرد و اجتماع در زهد و فقر و پیراهن مندرس و نان خشک
علی میدیدند ،عدهائی دیگر در عرصه اسالمیات راه رهائی فرد و
اجتماع در چارچوب شعار شریعتی که خطاب به احسان نوشته بود
«پیوسته بخوان و بخوان و بخوان» در مطالعه و کتاب خوانی و به قول
فرانسیس بیکن انبار کردن ذهنی مانند مورچهها یا ایجاد بافته ذهنی و
مجرد از عمل اجتماعی مانند عنکبوتها میدیدند و البته در کنار این
دو دسته ،دسته سومی هم در تشکیالت آرمان مستضعفین در سالهای
 60 - 59هم بودند که فقط به عمل میاندیشند ،آن هم نه عملی که از
دل بصیرت نظری حاصل شده باشد بلکه عملی که از طریق پراگماتیسم
توسط جامعه بر آنها تحمیل میگردید.
به همین دلیل در نهایت دیدیم که این جریان سوم عملگر از بعد از 30
خرداد دربست جذب تشکیالت مجاهدین شدند هر چند در مصاحبههای
رادیو تلویزیونی خود پس از دستگیری میگفتند «ما به لحاظ فکری
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آرمانی هستیم اما به لحاظ عملی مجاهدین» ولی نکتهائی که در این

اسالمیات ،بدون اینکه این مؤلفه و زیرمجموعه این عنوانها هیچگونه

رابطه نباید از نظر دور بداریم این پارادوکس عین و ذهن آنها باز

رابطه نظری و دیالکتیکی با هم دیگر داشته باشند.

معلول همان جداسازی نظری سه مؤلفه کویریات و اسالمیات و

در نتیجه همین امر باعث گردید تا ما در سالهای  58تا  60با این

اجتماعیات اندیشه شریعتی بود که موسسین آرمان در سالهای  55تا

حجم از کار عملی و نظری حتی نتوانیم یک کادر همه جانبه هم

 60غافل از آن بودند و به همین دلیل در عرصه پلنوم اول تشکیالت

بسازیم ،تمامی کادرها و نیروهای ما محصول همان دوران سه ساله

آرمان در اواخر سال  59و اوایل سال  60موسسین نتوانستند به علت

ناقص و سزارین شده  55تا  57درونی بود هر چند که دستاورد ما

عدم فهم ریشه بحران تشکیالتی آرمان (که همان بحران نظری سه

در آن سه سال هم به علت همین فقدان پیوند بین سه مؤلفه کویریات

مؤلفه جدا از هم کویریات و اجتماعیات و اسالمیات در اندیشه شریعتی

و اجتماعیات و اسالمیات چندان «آش دهن سوزی هم نبود» ولی به

بود) بحران تشکیالتی آرمان مستضعفین را مهار تئوریک بکنند.

هر حال «کاچی بهتر از هیچ» چیزی بود که در سالهای  58تا 60

در نتیجه هر چه به سمت  30خرداد  60نزدیکتر میشدیم به علت
رادیکالیزه شدن جامعه تحت هژمونی مجاهدین خلق و به علت عدم
توانائی موسسین در مهار بحران و به علت دنباله روی یکطرفه
تشکیالت آرمان مستضعفین از شرایط متالطم اجتماعی و باالخره به
علت ضربات پی در پی تشکیالتی که از طرف رژیم مطلقه فقاهتی

نصیب ما در این رابطه گردید .البته دستاورد بزرگ و شاید بتوانیم
بگوئیم که بزرگترین دستاوردی که پس از بیش از  20سال مطالعه
در این رابطه نصیب ما شد این بود که آنچنانکه اسالم تاریخی در این
زمان جهت استمرار حیات تاریخی خود در ادامه شعار اقبال نیازمند
به بازسازی میباشد خود اندیشه شریعتی و در ادامه آن اندیشه آرمان
مستضعفین سالهای  55تا  60نیازمند به بازسازی دوباره دارد و

از  30خرداد  60به بعد بر این تشکیالت در داخل کشور وارد شد،

آنچنانکه در بازسازی اسالم تاریخی نیازمند به اسالم اجتهادی عالمه

تقریبا این حرکت در داخل به ورطه رکود مطلق گرفتار شد تا آنجا که

محمد اقبال الهوری توسط اجتهاد در اصول و فروع میباشیم و بدون

آخرین تپش این قلب بیمار یا در زندانهای رژیم مطلقه فقاهتی میتپید

تکیه بر اسالم اجتهادی عالمه محمد اقبال الهوری و شاه ولی هللا دهلوی

و یا با هجرت به خارج در خارج از کشور توسط مهاجرین این نحله

امروز برای هیچکس امکان بازسازی اسالم تاریخی وجود ندارد .در

به حرکت درآمد.

نتیجه بازسازی اسالم تاریخی امروز در گرو دنبال کردن همان راهی

اما آنچه که در این رابطه قابل توجه بود این بود که همه به این اصل
رسیده بودند که تا زمانی که ریشه بحران تشکیالتی آرمان مستضعفین
در سال  60 - 59فهم نشود هر گونه بازسازی این حرکت اشتباه
میباشد و باعث میشود که «از چاله بیرون بیائیم و در چاه بیافتیم» لذا

است که شاه ولی هللا دهلوی در قرن هیجدهم و عالمه محمد اقبال
الهوری از آغاز قرن بیستم یعنی صد سال پیش دنبال کردهاند میباشد
و قطعا هر گونه حرکتی خارج از حرکت این دو پیشکسوت در جهت
بازسازی اسالم تاریخی امری محتوم به شکست خواهد بود.

در این رابطه بود که  28سال طول کشید تا باالخره آرمانی و آرمانیها

ولی نکتهائی که در این رابطه قابل توجه میباشد و شاید به لحاظ

دریافتند که ریشه بحران سال  60 - 59تشکیالت آرمان مستضعفین در

اهمیت مهمتر از نکته اول باشد اینکه موسسین آرمان در طول بیش از

همین رابطه مکانیکی سه مؤلفهائی کویریات و اجتماعیات و اسالمیات

بیست ساله مطالعه در باب آفتشناسی و بحرانشناسی حرکت آرمان

اندیشه شریعتی و اندیشه آرمان مستضعفین نهفته است لذا از آنجائیکه

مستضعفین و اندیشه شریعتی از آنجائیکه در آخر به این حقیقت رسیدن

این رابطه مکانیکی و شاید بهتر باشد که بگوئیم این عدم پیوند ارگانیکی

که در اندیشه اقبال الهوری این سه مؤلفه کویریات و اسالمیات در پیوند

بین سه شاخه کویریات و اسالمیات و اجتماعیات هر چند آبشخورش در

با یکدیگر قرار دارند لذا در راستای اتخاذ متدولوژی جهت بازسازی

اندیشه شریعتی بود ولی در ادامه آن به اندیشه آرمان هم سرایت کرد

اندیشه شریعتی و بازسازی منظومه نظری آرمان مستضعفین به تنها

تا آنجا که اگر امروز توسط یک فلش بک به عقب برگردیم و اندیشه

متدولوژی مشترکی که رسیدند اینکه از زاویه اندیشه اقبال الهوری به

آرمان مستضعفین در سالهای  58تا  60را در دستگاه قرع انبیق

بازسازی اندیشه شریعتی و اندیشه آرمان مستضعفین بپردازند و صد

قرار دهیم به وضوح میبینیم که این سه مؤلفه نظری در اندیشه آرمان

البته از نظر اینها این تنها روش صحیح بازسازی اندیشه شریعتی و

مستضعفین هم مانند اندیشه شریعتی جدا از هم میباشند بطوریکه در

مبانی نظری آرمان مستضعفین میباشد.

این رابطه میتوانیم دستهائی از نوشتهها و کتابها و دستاوردهای
نظری آرمان مستضعفین در آن سالها را تحت عنوان کویریات آرایش
بدهیم و دسته دیگر زیر عنوان اجتماعیات و دستهائی دیگر زیر عنوان

37

برای اینکه منحرف نشویم در این رابطه و در چارچوب این رسالت بود
که در خرداد  88پس از سه سال مطالعه بسترسازی در چارچوب بیش
از سی سال تجربه نظری و عملی تصمیم به انتشار نشریه الکترونیکی
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نشر مستضعفین گرفتیم البته آنچنانکه در سال گذشته در ششمین سال

شریعتی نباید تنها خود را مشغول به آفت زدائی درون تشکیالتی بکنیم

عمر و آغاز هفتمین سالروز تولد نشر مستضعفین مطرح کردیم

و به این ترتیب است که تنها راهی که برای موفقیت نشر مستضعفین

مصادف شدن انتشار این نشریه با حوادث خرداد  88تنها یک تصادف

در این زمان وجود دارد اینکه:

بود چراکه از سال  87ما تاریخ استارت نشر مستضعفین را خرداد 88
انتخاب کرده بودیم به علت اینکه خرداد ماه از سال  56به بعد ماهی
است که تداعی کننده از هجرت تا وفات شریعتی میباشد لذا به همین
مناسبت از یکسال قبل ماه شروع نشریه الکترونیکی نشر مستضعفین
را خرداد  88انتخاب کرده بودیم که القضاء به علت کودتای انتخاباتی
دولت دهم در این ماه این شروع کار نشر مستضعفین همگام و همراه
شد با شروع جنبش اجتماعی تحت هژمونی جنبش سبز .به هر حال
رسالت اصلی نشر مستضعفین در سه شاخه:
الف  -بازسازی اسالم تاریخی در ادامه راه اقبال و شریعتی.
ب – بازسازی اندیشه شریعتی در راستای ایجاد پیوند بین سه مؤلفه
اسالمیات و اجتماعیات و کویریات آن.

 - 1نشر مستضعفین باید همزمان به موازات «بازسازی اسالم
تاریخی» به «بازسازی منظومه نظری اندیشه شریعتی» و «اندیشه
آرمان مستضعفین» بپردازد.
 - 2نشر مستضعفین باید برای انجام سه پروژه مهم «بازسازی اسالم
تاریخی» و «بازسازی اندیشه شریعتی» و «بازسازی اندیشه آرمان
مستضعفین» از مسیری ادامه راه بدهد که شاه ولی هللا دهلوی و اقبال
آغاز کننده آن بودند.
 - 3نشر مستضعفین باید بداند که تا زمانی که به وحدت نظری سه
مؤلفهائی «کویریات» و «اجتماعیات» و «اسالمیات» مانند قرآن و
حرکت پیامبر اسالم و اندیشه اقبال دست پیدا نکند ،امکان نظری برای
پرورش کادرهای همه جانبه ندارد.

ج – بازسازی آرمان مستضعفین در راستای آفت زدائی کردن عوامل
ضربه پذیر و بحران ساز نظری این اندیشه ،که طبعا از آنجایکه تنها
مالم الطریقهائی که این سه مؤلفه رسالت نشر مستضعفین به لحاظ
نظری به هم متصل میکند اندیشههای محمد اقبال الهوری است.
لذا نشر مستضعفین از همان آغاز تالش کرد تا با عینک اندیشه اقبال به
بازسازی اسالم تاریخی و اندیشه شریعتی و اندیشه آرمان مستضعفین
بپردازد .البته نکتهائی که طرح آن در اینجا خالی از عریضه نمیباشد
اینکه در شرایط فعلی مهمترین آفتی که باز اندیشه شریعتی نه در سطح
جریانهای تشکیالتی معتقد به این اندیشه ضربه پذیر کرده است بلکه
حتی در سطح جامعه نیروهای هوادار اندیشه شریعتی را هم ضربه پذیر
ساخته است ،همین گرایش سه مؤلفهائی و مکانیکی به اندیشه شریعتی
است بطوریکه مثال در سال گذشته در هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب
رژیم مطلقه فقاهتی بیشترین کتابی که به فروش رفت کتاب کویریات

 - 4موفقیت نشر مستضعفین در انجام رسالتش در گرو تالش نظری و
عملی در راه دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی در جامعه ایران توسط
جنبشهای مردمی در چهار شاخه جنبش کارگری ،جنبش اجتماعی،
جنبش دانشجوئی و جنبشهای دموکراتیک اعم از زنان ،کارمندان،
معلمان و دانش آموزان میباشد.
 - 5نشر مستضعفین در ادامه راه شریعتی باید تکیه مطلق کردن بر
جنبش دانشجوئی را یک آفت در حرکت خود تلقی نماید.
 - 6نشر مستضعفین در راستای حرکت در مسیر دستیابی به دموکراسی
سوسیالیستی باید تحقق نهادهای مدنی و اعتالی مبارزه مدنی را هم در
دستور کار خود قرار دهد چراکه بدون جنبشهای چهارگانه مردمی و
بدون تکوین نهادهای مدنی در یک جامعه قطعا «خمیر بی مایه فطیر
خواهد شد».

شریعتی بود که این آمار اعالم آژیر خطر برای طرفداران این اندیشه

 - 7راه موفقیت نشر مستضعفین آگاهی به این حقیقت است که یکی از

میباشد.

نیروهای عظیم خفته در جامعه ایران نیروی بالقوه دین میباشد که اگر

لذا از آنجائیکه جریانهای تشکیالتی هوادار اندیشه شریعتی آئینه

توسط خودآگاهی تاریخی و اجتماعی و سیاسی این نیرو بالفعل بشود،

تمام نمای جامعه میباشند هر قدر هم که ما بتوانیم در عرصه داخل

میتواند در کنار نیروهای دیگر جامعه ایران در خدمت حرکت تحول

تشکیالتی توسط ضربه خورهای نظری جلو این آفتهای نظری ضربه

خواهانه جامعه ایران درآید□ .

پذیر اندیشه شریعتی بگیریم ،بدون شک تا زمانی که ما این آب را از
سرچشمه  -که خود جامعه ایران میباشد  -آفت زدائی نکنیم باز «آش

والسالم

همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه» یعنی قطعا به مصداق «از
کوزه همان برون تراود که در اوست» اثر آن در تشکیالت ظاهر
میشود لذا در این رابطه است که جهت آفت زدائی کردن اندیشه
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شریعتی در آئینه اقبال

سلسله درسهائی در باب پروسه تکوین اسالم بازسازی شده یا اسالم تطبیقی

فرایند گذار اسالم تطبیقی از

3

سیدجمال الدین اسدآبادی به اقبال الهوری

تونسی» در قرن هشتم یعنی  400سال

الف – نگاهی به درس اول:

قبل از شاه ولی هللا در نظر بگیریم که

محورهائی که در درس اول مطرح شد عبارتند از:

او با نوشتن دو جلد کتاب «مقدمه تاریخ

 - 1موضوع بازسازی اسالم که همان اسالم تطبیقی میباشد یک پروسه است نه یک پروژه.

العبر» خود این پروسه را استارت زد،

 - 2تفاوت پروژه و پروسه در این است که اگر موضوع بازسازی اسالم را در بستر زمان در
چارچوب پروژه تعریف کردیم دیگر نمیتوانیم پیوندی دیالکتیکی نظری در رابطه با تکوین اسالم
بازسازی شده از آغاز تا کنون (یا اسالم تطبیقی) بین متفکرین و صاحب نظران این میدان مطرح
کنیم.
اما بالعکس اگر موضوع تکوین اسالم بازسازی شده را در چارچوب یک پروسه تعریف بکنیم در
آن صورت نه تنها پیوندی دیالکتیکی بین اندیشه متفکرین و صاحب نظران این عرصه از آغاز تا
کنون بوجود میآید ،مهمتر از آن با تبیین پروسهای بودن موضوع اسالم بازسازی شده رویکردی
بر اسالم بازسازی شده و تطبیقی حاکم میگردد که مطابق آن باعث میگردد تا ما در هیچ زمانی
در حال و آینده اسالم تطبیقی حاصل شده را تمام و کامل ندانیم بلکه بالعکس به موازات تحوالت
عرضی و طولی در جامعه مسلمانان ما مجبور بشویم که اقدام به بازسازی مجدد بکنیم.
طبیعی است که در عرصه پروسهای دیدن موضوع اسالم بازسازی شده یا اسالم تطبیقی این امر
باعث میگردد که به دلیل اعتقاد به پیوند دیالکتیکی بین اندیشه متفکرین و صاحب نظران این
عرصه در یک نگاه کلی و جامع همه صاحب نظران و متفکرین این پروسه هدف و موضوع
واحدی دنبال میکنند که همان تغذیه مستمر اسالم تطبیقی از درون و بیرون جهت تطبیق (نه
انطباق) اسالم با محیط میباشد .البته با نگاهی دیگر این امر باعث میگردد تا حرکت نظری هر یک
از این متفکران و صاحب نظران و اسالم شناسان به صورت یک فرایند مستقل از دیگر فرایندها
در چارچوب این پروسه مطرح گردد.

چراکه در این مقدمه گرانسنگ ابن خلدون
برای اولین بار با تکیه بر جدائی دین از
حکومت و اعتقاد به علم سکوالر منهای
فقه حوزههای فقاهتی و اینکه جوامع بشر
میتوانند در چارچوب عقالنیت خود به
اداره جوامع خود بپردازند مبانی اولیه
تکوین اسالم بازسازی شده را تبیین کرد.
البته از آنجائیکه ابن خلدون مربوط به
دوران پیشامدرن میباشد ما در درس اول
به عنوان یک فرایند مستقل قبل از شاه
ولی هللا دهلوی در نظر نگرفتیم ،هر چند
خود ابن خلدون در اواخر جلد دوم کتاب
گرانسنگ «مقدمه بر تاریخ» خود اذعان
میکند که خبرهائی در مغرب زمین در
رابطه با تحول به گوش میرسد و در این
رابطه توصیه به مسافرت جهت فهم این
تحول در راه مغرب زمین میکند .به هر
حال با همه این احوال هر چند ابن خلدون

 - 3اگر اسالم بازسازی شده در عرصه زمان به جای رویکرد پروژهای با رویکرد پروسهای مورد

دارای نگاه علمی به عنوان دیسپلین و

مطالعه قرار گیرد در عصر جدید این پروسه دارای سه فرایند متوالی میباشد .البته بیان عصر جدید

آکادمیک میباشد ولی به علت اینکه در

در اینجا تکیه بر ظهور مدرنیته از قرن هیجدهم میباشد که با ظهور شاه ولی هللا دهلوی در هند

مطالعه ما در اینجا «شریعتی در آئینه

به عنوان سر سلسله جنبان اسالم بازسازی شده در عصر جدید همفاز میباشد و اگرنه اگر بخواهیم

اقبال» تحوالت در عصر جدید مد نظر

پروسه اسالم بازسازی شده خارج از چارچوب عصر جدید یا مدرنیته را در نظر بگیریم باید به جای

میباشد «که با مدرنیته مغرب زمین در

«شاه ولی هللا دهلوی» سر سلسله جنبان پروسه اسالم بازسازی شده را «عبدالرحمن ابن خلدون

جهان آغاز شد» لذا در این رابطه پروسه
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بازسازی اسالم تطبیقی را به جای ابن خلدون از شاه ولی هللا دهلوی

میسازد ،آیا اصل حرکت در اسالم چیست؟ همان است که به نام

آغاز کردیم که البته خود عالمه اقبال الهوری هم در کتاب گرانسنگ

«اجتهاد» خوانده میشود (کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل

«بازسازی فکر دینی در اسالم  -فصل من بشری – آزادی و جاودانی

اصل حرکت در ساختمان اسالم – ص  - 169س .)2

آن  -ص  - 109س  »18شاه ولی هللا دهلوی را به عنوان سر سلسله
جنبان این پروسه اعالم میکند.

بنابراین آنچنانکه اقبال در عبارات فوق مطرح میکند عملکرد اسالم
بازسازی شده یا اسالم تطبیقی ایجاد پیوند بین دو مقوله «ابدیت» و

علی ایحاله این سه فرایند توسط سه صاحب نظر و متفکر یعنی شاه

«تغییر» توسط «اصل اجتهاد» میباشد ،چراکه از نظر حضرت موالنا

ولی هللا دهلوی و حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری و معلم

عالمه محمد اقبال الهوری «بایستی برای دستیابی حیات اجتماعی

کبیرمان شریعتی تعریف میشوند که در این سه فرایند پروسه بازسازی

تطبیقی اصول ابدی در اختیار داشته باشیم» ،زیرا آنچه ابدی و دائمی

اسالم تطبیقی ،شاه ولی هللا دهلوی که متکلم و مفسر و عارف و متفکر

است در این جهان در حال تغییر دائمی جای پای محکمی برای ما

و اسالم شناس بزرگ قرن هیجدهم میباشد به عنوان سر سلسله جنبان

میسازد .بنابراین در بازسازی اسالم ما باید بین این دو مقوله «ابدیت»

این پروسه است که در ادامه حرکت او عالمه محمد اقبال الهوری

و «تغییر» پیوند ایجاد کنیم( .که در رابطه با تعریف این دو مقوله باید

فیلسوف و متکلم و متفکر و عارف و اسالم شناس جهان اسالم در

بگوئیم که ابدیت از نظر اقبال مبانی اصلی اسالم میباشد که شریعتی

نیمه اول قرن بیستم میباشد که این تسلسل نهضت فکری در حلقه سوم

در چارچوب اسالمیات آنها را مشخص کرده است و در رابطه با

خود در نیمه دوم قرن بیستم به معلم کبیرمان شریعتی رسید که صد

تعریف تغییر از نظر اقبال همان زمان و عصر و جامعه میباشد که

البته در آینده و حال این پروسه به موازات تحول طولی و عرضی

هویتی سیال دارد و دائما در حال تکامل میباشد).

جوامع مسلمین میبایست وارد فرایندهای جدیدی از اسالم بازسازی
شده یا اسالم تطبیقی بشود و قطعا در صورت تعطیلی این پروسه
اسالم بازسازی شده یا اسالم تطبیقی بدل به اسالم دگماتیسم میگردد
لذا در این رابطه است که میتوانیم بگوئیم حیات اسالم بازسازی شده
و تطبیقی در گرو استمرار این تغذیه به صورت بازسازی مستمر و
متوالی یا متناوب میباشد.

حال اگر در این بازسازی «ابدیت» را مطلق کردیم و «تغییر» را
نفی نمودیم در آن صورت اسالم ما اسالم دگماتیسم میشود (آنچنانکه
بیش از هزار سال است که در حوزههای فقاهتی شیعه و سنی شاهد این
«قربانی شدن تغییر در پای ابدیت هستیم» و به همین دلیل ،درست از
قرن پنجم که ما زیر چتر اسالم فقاهتی و اسالم صوفیانه هند شرقی و
اسالم فلسفه زده ارسطوئی و اسالم کالمی اشعریگری «ابدیت» را

 - 4مکانیزم ساختاری پروسه اسالم بازسازی شده یا اسالم تطبیقی

مطلق کردیم و «تغییر» را نفی نمودیم  -آنچنانکه ابن خلدون میگوید

آنچنانکه عالمه محمد اقبال الهوری میگوید عبارت است از:

 -دوران انحطاط جوامع مسلمین فرا رسید) حال اگر بالعکس «تغییر

«اسالم وفاداری نسبت به خدا را خواستار است نه وفاداری نسبت به
حکومت استبدادی؛ و چون خدا بنیان روحانی نهائی حیات و زندگی
است ،وفاداری به خدا ،عمال ،وفاداری به طبیعت مثالی خود آدمی
است .اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد باید در
زندگی و حیات خود مقولههای» ابدیت و «تغییر» را با هم سازگار
کند .بایستی که برای تنظیم حیات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختیار
داشته باشد ،چه آنچه ابدی و دایمی است ،در این جهان تغییر دایمی
جای پای محکمی برای ما میسازد .ولی چون اصول ابدی به این معنی
فهمیده شوند که معارض با هر تغییرند یعنی معارض با چیزی هستند
که قرآن آن را یکی از بزرگترین آیات خدا میداند ،آن وقت سبب

را مطلق کردیم و ابدیت را نفی نمودیم» در آن صورت به ورطه
سکوالریسم دینی و فلسفی و عقیدتی خواهیم افتاد( .آنچنانکه صادق
هدایت در دهه بعد از شهریور  20گرفتار آن شد) و اما اگر «ابدیت
را تابع تغییر دانستیم» در آن صورت مانند سر سید احمد خان هندی
وارد رویکرد اسالم انطباقی میشویم ،و بالعکس اگر «تغییر را در
چارچوب ابدیت تعریف و تفسیر نمودیم» در آن صورت اسالم ما اسالم
تطبیقی خواهد شد( .همان راهی که از قرن هشتم توسط عبدالرحمان ابن
خلدون تونسی توسط دو جلد «مقدمه تاریخ العبر» آغاز شد و بعد از او
این پروسه به شاه ولی هللا دهلوی منتقل گردید و از او در قرن بیستم تا
اقبال و سپس شریعتی ادامه پیدا کرد).

آن میشوند که چیزی را که ذاتا متحرک است از حرکت باز دارند.

 - 5در سه فرایند پروسه اسالم بازسازی شده یا اسالم تطبیقی (در

شکست اروپا در علوم سیاسی و اجتماعی اصل اول را مجسم میسازد

عصر جدید) هر کدام از متفکرین سه گانه جهان اسالم جهت پیوند بین

و بی حرکتی اسالم در ظرف مدت  500سال اخیر اصل دوم را مجسم

تغییر و ابدیت توسط اجتهاد در اصول و فروع رویکردی خاص خود
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داشتهاند ،بطوریکه رویکرد شاه ولی هللا دهلوی جهت انجام این مقصود

توحید ذاتی و توحید افعالی باری آن هم تنها در شکل ذهنی و مجرد

برخوردی اجتهادی با نظام حقوقی آیات فقهی قرآن بوده است ،به این

ارسطوئی آن شده بود ،شریعتی این توحید را از حصار مجرد کالمی

ترتیب که شاه ولی هللا دهلوی کوشید با محصور و محدود کردن «آیات

حوزههای فقاهتی نجات داد.

فقهی غیر عباداتی» مثل آیات مربوط به نماز و روزه و حج و غیره،
قرآن که در اصطالح فقهی به این بخش غیر عباداتی «معامالت» گفته
میشوند به زمان خود پیامبر اسالم جهت ساختن یک جامعه الگوئی در
شرایط خاص جغرافیائی و تاریخی و اجتماعی و فرهنگی برای آیندگان
منحصر سازد.

بدین ترتیب که اوال اصول دین را قرائتی مجدد کرد یعنی برعکس آنچه
که تا آن زمان میگفتند که اصول دین اسالم سه تا است توحید و نبوت
و معاد و اصول دین در مذهب تشیع  5تا است توحید ،نبوت ،معاد،
عدل و امامت ،شریعتی اعالم کرد که معنی اصول یعنی تنه درخت،
پس با این معنی از نظر شریعتی اصول دین نه سه تا است و نه پنج

چراکه از نظر شاه ولی هللا دهلوی پیامبر اسالم برای آیندگان نه

تا بلکه بالعکس ،اصول دین اسالم فقط یکی است چه در مذهب تسنن

میتوانست و نمیخواست تفاوت جوامع مسلمان به لحاظ طولی و

و چه در مذهب تشیع و آن اصل فقط و فقط توحید است .دیگر اصول

عرضی را نادیده بگیرد ،و نه میتوانست و نه میخواست جوامع آینده

دین مثل نبوت پیامبر اسالم و معاد و غیره از نظر شریعتی شاخههای

مسلمین ر ا به حال خود رها کند تا هر کدام به صورت خودبخودی

اصل توحید میباشند که از این تنه واحد درخت توحید حاصل میشوند

برای خود تعیین الگو بکنند .برای برخورد با این امر بود که شاه ولی

اء( »...آیه  – 24سوره ابراهیم).
صلُهَا ثَابِتٌ َوفَ ْر ُ
«أ َ ْ
س َم ِ
عهَا فِی ال َّ

هللا معتقد است که پیامبر اسالم یک «جامعه مدینه النبی بر طبق نظام
حقوقی یا آیات فقهی قرآن به صورت الگوئی و نمونه در مدت ده سال
حرکت جامعه سازانه مدنی خود بر پا کرد» تا جوامع آینده مسلمین
تنها با تاسی الگوئی و متدولوژیک از مدینه النبی پیامبر اسالم و آیات
فقهی غیر عباداتی قرآن بتوانند در چارچوب خودویژگیهای تاریخی
و جغرافیائی و اجتماعی و سیاسی و عصر و زمان خود به صورت
دموکراتیک برای خود نظام حقوقی و سیاسی و اجتماعی وضع کنند.
نه اینکه در هر شرایطی مانند اسالم داعشی (امروز شیعه و سنی)
بخواهند آیات فقهی غیر عباداتی قرآن را طابق النعل به النعل مانند
یک جامه دوخته شده از قبل با یک سایز ثابت بر تن جامعه خود بکنند.
در رویکرد اقبال جهت پیوند بین «ابدیت» و «تغییر» این بازسازی

پس از این قرائت جدید شریعتی از اصل توحید و پس از اینکه شریعتی
اصل توحید را از حصار کالمی مجرد حوزههای فقاهتی نجات داد
در درسهای اول و دوم اسالمشناسی ارشاد در بهمن ماه سال  50به
تبیین تطبیقی از توحید جهت بازسازی اسالم تطبیقی پرداخت .مطابق
این تبیین تطبیقی جدید شریعتی از توحید در درسهای اول و دوم
اسالمشناسی ارشاد که از نظر شریعتی تا آخر عمر این دو درس اول
و دوم اسالمشناسی ارشاد چکیده تمامی اسالمیات شریعتی میباشد:
اوال توحید به عنوان یک پدیده تاریخی و زمینی مطرح شد نه یک
موضوع کالمی مانند حوزههای فقاهتی و اسالم فقاهتی دگماتیسم.
ثانیا این توحید در پنج مؤلفه:

توسط «اجتهاد در اصول و فروع» در راستای اسالم تطبیقی (نه

اول  -توحید به عنوان یک جهان بینی فلسفی.

انطباقی) در چارچوب «اجتهاد در ختمیت نبوت پیامبر اسالم و تجربی

دوم  -توحید به عنوان فلسفه انسانی.

دانستن وحی نبوی پیامبر اسالم» تکوین پیدا کرد .در صورتی که
رویکرد معلم کبیرمان شریعتی در راستای بازسازی اسالم تطبیقی
برای ایجاد رابطه تطبیقی بین «ابدیت» و «تغییر» این بازسازی

سوم  -توحید به عنوان فلسفه اجتماعی.
چهارم  -توحید به عنوان فلسفه تاریخ.

تطبیقی در چارچوب «اجتهاد در اصل توحید» تکوین پیدا کرد .به

پنجم – توحید به عنوان فلسفه اخالق ،آرایش پیدا کرد (البته شریعتی

این ترتیب که شریعتی در درسهای اول و دوم اسالمشناسی ارشاد

در دو درس اول و دوم اسالمشناسی ارشاد پنج مؤلفه توحید را در

در بهمن ماه  50پس از خلع ید از باند شیخ مرتضی مطهری که چتر

کانتکس دیالکتیک به عنوان یک قانون عام تبیین کرد که مطابق این

سانسور اسالم فقاهتی بر سر حسینیه ارشاد کنار رفت ،توحید را که تا

کانتکس این مؤلفهها دارای شدنی تضادمند همراه با تکامل مستمر و

آن زمان در کانتکس اسالم فقاهتی حوزههای هزار ساله فقهی شیعه و

حرکتی دینامیکی و فرایندی اعم از جهان و انسان و اجتماع و تاریخ

سنی محصور در علم کالم آمیخته با فلسفه یونانی زده بعد از ابن رشد

میباشند)□ .

و فارابی و ابن سینا شده بود و محدود و محصور به توحید صفاتی،
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درس هائی از تاریخ

جنبش مشروطه:

پروژهای ناتمام؟

یا

پروسهای فرایندی؟

ب  -تکوین رژیم مطلقه فقاهتی در راستای شعار مشروعه خواهی بود نه
مشروطه:

خالصه آنچه که تاکنون در این درس از سلسله درسهای تاریخ ایران مطرح کردیم عبارت است
از اینکه:
 - 1خمینی تا سال  42 - 41با تاسی از اندیشههای مدرس معتقد به مشروطه سلطنتی بود و در کتاب

«کشف االسرار» خود از مشروطه سلطنتی دفاع میکند نه از مشروعه خواهی شیخ فضل هللا نوری
و در این زمان ضمن انتقاد به برخوردهای ضد آخوندی رضاخان جهت اصالح امور سیاسی کشور
معتقد به نصیحت کردن اعلیحضرت (پهلوی دوم) بود.
 - 2از بعد از فوت بروجردی (در سال  )1340شاه که از قدرت اجتماعی و تشکیالتی روحانیت در
زمان بروجردی تحت فشار بود ،کوشید با حمایت از حکیم در نجف مرجعیت شیعه را از ایران به
عراق منتقل کند که در این رابطه خمینی و هفت مرجع داخل ایران از اینکه شاه تسلیت خودش را
در خصوص فوت بروجردی به حکیم در نجف داده است( ،به جای اینکه او تسلیت به مراجع هشت
گانه داخل کشور بدهد) این موضوع را حمل بر موضع گیری شاه بر علیه مرجعیت داخل کشور
کردند .بنابراین در این رابطه بود که در سال  1341وقتی که رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی دوم
تحت فشار دولت کندی و حزب دموکرات آمریکا مجبور به رفرم از باال شد از آنجائیکه محور اصلی
این رفرم آزادی زن و اعطای حق دخالت در تعیین سرنوشت برای زنان ایران بود( ،که تا آن زمان
محروم از آن بودند) شاه برای اولین بار در ماده  4قانون انجمنهای ایالتی و والیتی تجدید نظر کرد
و زنان ایران را که در این ماده در ردیف «مهجورین» و «نابالغان عقلی» بودند و محروم از حق
رای و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بودند ،خارج کرد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به
زنان ایران داد.
در همین رابطه بود که خمینی با تحریک مراجع قم جهت نشان ضرب شست به شاه اعالمیه مشترکی
در جهت نفی حقوق زنان ایران بر علیه ماده  4جدید قانون انجمنهای ایالتی والیتی صادر کردند و
در این اعالمیه بود که مراجع داخل ایران رسما حقوق زنان ایران را به چالش کشیدند چرا که اعالم
کردند که «شرکت نسوان (زنان ایران) در انتخابات انجمنهای ایالتی و والیتی مخالف صریح قوانین
اسالم و قانون اساسی است».
 - 3از آنجائیکه شاه تحت فشار حزب دموکرات آمریکا و دولت کندی حاضر به عقب نشینی در
برابر روحانیت و مرجعیت در خصوص اجرای رفرم که در راس آنها حقوق زنان ایران قرار
داشت ،نبود این امر باعث گردید تا شکاف بین روحانیت و شاه به مرور زمان از سال  41به بعد
عمیقتر گردد تا آنجا که با سرکوب قیام  15خرداد تمام امیدهای مرجعیت و خمینی (از تسلیم شدن
دربار در برابر روحانیت و مرجعیت داخل ایران بعد از بروجردی) به یاس انجامید؛ لذا از این
مرحله بود که خمینی با مشروطه سلطنتی و مدرس وداع کرد و علم مشروعه خواهی شیخ فضل هللا
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نوری را در برابر دربار و شاه بلند کرد
و در راستای واقعیت بخشیدن به شعار
مشروعه خواهی شیخ فضل هللا نوری
بود که بعد از  15خرداد در سال 1348
در دوران تبعید در نجف کتاب «والیت
فقیه» خود را تدوین کرد.
 - 4در «تئوری والیت فقیه» ،خمینی
برای اولین بار در تاریخ شیعه و روحانیت
و فقه و فقاهت معتقد به حکومت سیاسی
فقیهان شد (البته نه از طریق انتخاب
مردم بلکه به وسیله تفویض والیت از
پیامبر اسالم به فقهیان).
«الفقهاء حکام علی السالطین  -سالطین
اگر تابع اسالم باشند ،باید به تبعیت فقها
درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند
و اجرا کنند .در این صورت حکام حقیقی
همان فقها هستند ،پس بایستی حاکمیت
رسما به فقها تعلق بگیرد ،نه به کسانی
که به علت جهل به قانون مجبورند از
فقها تبعیت کنند» (کتاب والیت فقیه -
ص  - 49س .)1
بنابراین از این طریق بود که خمینی
توانست توسط تدوین تئوری والیت فقیه
خود بستر فقهی جهت حکومت سیاسی
فقیهان و روحانیت و واقعیت بخشیدن
به شعار مشروعه خواهی شیخ فضل هللا
نوری و اعالم آلترناتیو سیاسی در برابر
شاه و دربار ایران پیدا کند؛ لذا در این
رابطه است که خمینی در ص  - 20س
 17کتاب والیت فقیه خود میگوید« :ما
معتقد به والیت هستیم ،و معتقدیم پیغمبر
اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین

هم کرده است .آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام

جالل آل احمد معتقد است که اسالم فقاهتی حوزه بزرگترین بستر سنت

خلیفه نمیخواهد .خود آن حضرت بیان احکام میکرد .همه احکام را

ساز جامعه ایران در طول هزار سال گذشته بوده است.

در کتابی مینوشتند و دست مردم میدادند تا عمل کنند .اینکه عقال

 - 7مبانی تئوری والیت فقیه خمینی عبارتند از:

الزم است خلیفه تعیین کند ،برای حکومت است ما خلیفه میخواهیم تا

الف  -فقهای حوزه فقاهتی تنها حق حکومت دارند« ،حکام حقیقی همان

اجرای قوانین کند قانون مجری الزم دارد پس از تشریع قانون ،باید

فقها هستند ،پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسان

قوه مجریهای به وجود آید .در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه

دیگر» (کتاب والیت فقیه  -ص  - 49س .)2

مجریه نباشد نقص وارد است».

ب  -فلسفه حکومت فقهای حوزههای فقاهتی پیاده کردن حکم خدا است

 - 5البته هم از نظر خمینی و هم از نظر شیخ فضل هللا نوری مشروعه

که از نگاه او حکم خدا همان فقه حوزههای فقاهتی میباشد که خود

به معنای پیاده کرده احکام فقهی در جامعه میباشد که در این رابطه

او با عبارت فقه سنتی کتاب جواهر نجفی یاد میکند« ،به همین جهت

خمینی در ص  - 44س  3کتاب والیت فقیه خود میگوید« :فرق اساسی

اسالم همانطور که جعل قوانین کرده ،قوه مجریه هم قرار داده است،

حکومت اسالمی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در این

ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هست» (کتاب والیت فقیه – ص

است که نمایندگان مردم ،یا شاه ،در اینگونه رژیمها به قانونگزاری

 – 21س .)6

میپردازند ،در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم به

ج  -مشروعیت فقها در دستگاه سیاسی و تقنینی و قضائی جامعه

خداوند متعال اختصاص یافته است .شارع مقدس اسالم یگانه قدرت

محصول انتخاب مردم نیست بلکه تفویض شده از آسمان و خداوند و

مقننه است .هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم

پیامبر و امام زمان میباشد« ،فقها از طرف رسول هللا (ص) به خالفت

شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت .به همین سبب در حکومت

و حکومت منصوبند» (کتاب والیت فقیه  -ص  - 105س .)2

اسالمی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه قوه حکومت

د  -برای مشروعیت و مقبولیت هر نهادی در جامعه باید در راس آن

کنندگان را تشکیل میدهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای

نهاد فقیه انتصابی ولی امر مسلمین حاکم باشد نه انتخاب مردم در آن

وزارتخانههای مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب میدهد و با

نهاد ،به همین دلیل از بهمن ماه سال  57که خمینی با ورود به ایران

این برنامهها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین

توانست هژمونی خود را بر جنبش اجتماعی ضد استبدادی مردم ایران

میکند».

تثبیت کند عالوه بر اینکه در حکم نخست وزیری بازرگان قدرت خود

 - 6خمینی گم شده خودش را در خصوص برتری شعار مشروعه

را جهت انتصاب بازرگان به نخست وزیری قدرت شرعی اعالم کرد

خواهی شیخ فضل هللا نوری بر شعار مشروطه طلبی مدرس در کتاب

(نه قدرت تفویض شده از جانب مردم ایران) از بعد از آن منهای

«غربزدگی» و «خدمت و خیانت روشنفکران» جالل آل احمد پیدا

نمایندگان فقیه خود  -که در راس هر نهاد و اداره میگذاشت  -حتی

کرد ،چراکه جالل آل احمد از بعد از مشروطیت اولین کسی بود که

برای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی که یک نهاد دست ساز سیاسی

در برابر مشروطه خواهان به حمایت از مشروعه خواهی شیخ فضل

بود جهت مشروعیت دادن به تصمیمات آنها یک فقیه دست پرورده

هللا نوری پرداخت .به این ترتیب که از نظر جالل آل احمد ،فرهنگ

خود قرار داد و در همین رابطه است که اگر خمینی پس از انتخابات

و نظام حقوقی مشروطیت نماینده غربزدگی میباشد آنچنانکه مشروعه

مجلس اول اعالم کرد که «مجلس راس امور است» آن مجلسی از نظر

خواهی شیخ فضل هللا نوری بر علیه مشروطه طلبان نماینده حرکت ضد

خمینی راس امور است که پیش از آنکه منتخب مردم باشد منتخب اولیه

غربزدگی در تاریخ و جامعه ایران میباشد.

و ثانویه فقهای انتصابی شورای نگهبان باشند.

البته از آنجائیکه جالل آل احمد واکسن ضد غربزدگی در ایران را در

به عبارت دیگر از نظر خمینی آن مجلسی مشروعیت دارد که مردم

سنتهای تاریخی و اجتماعی و مذهبی مردم ایران میداند و از نظر او

تنها منتخبین فقهای انتصابی شورای نگهبان انتخاب کنند نه اینکه

(برعکس پیشکسوتان روشنگری نیمه دوم قرن نوزدهم ایران) نه تنها

انتخاب مردم میتواند برای آنها مشروعیت ایجاد کند ،بنابراین از

سنتهای مذهبی و تاریخی و اجتماعی مردم ایران انحطاط آور نیست

نظر خمینی انتخاب مردم در چارچوب انتصاب فقها مشروعیت دارد

بلکه بالعکس به خاطر سدی که در برابر مدرنیته و غربزدگی ایجاد

نه بالعکس لذا هر زمانی که در هر نهادی بخواهد انتخاب مردم بر

میکند ،برای جامعه و تاریخ ایران تعالی بخش میباشد (البته در این

انتصاب فقهای حوزه اولویت پیدا کند آن انتخاب شرعی نیست چراکه

زمان سیدحسین نصر هم از همین اندیشه جالل حمایت میکند) بنابراین

در نظام والیت فقیه «مردم رعیت هستند نه شهروند» به همین دلیل

تکیه و اعتقاد جالل به مذهب و اسالم و مسلمان شدن او بعد از دوران

اختالف ریشهای که از بعد از فوت خمینی بین دو جناح به اصطالح

حزب توده و کمونیستیاش در همین رابطه گرایش به سنت بود چراکه

«اصولگرا» و «اصالحطلب» درون حاکمیت بوجود آمده است ریشه
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در همین دو رویکرد دارد.

«اصولگرا» معروف شدند.

البته بسترهای اولیه تکوین این دو جناح درون حاکمیت و قدرت توسط

بنابراین جناح اصولگرا به درستی معتقدند که طبق مانیفست اندیشه

خود خمینی در سال  64با تفکیک تشکیالت سیاسی روحانیت وابسته

خمینی در کتاب «والیت فقیه» مشروعیت قدرت فقها معلول انتخاب

به خودش به «روحانیت» و «روحانیون» صورت گرفت .چراکه

مردم نیست بلکه بالعکس تفویض شده از جانب ولی فقیه (یا خامنهای)

خمینی برای اینکه بتواند بعد از فوتش رقابت و تقسیم قدرت حکومت

میباشد که در ادامه والیت پیامبر اسالم و امام زمان است« .لکن

مطلقه فقاهتی و والئیاش محدود به درون روحانیت وابسته به خودش

آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسالم تا زمان حضرت صاحب

بکند ،در سال  64پس از صدور دستور انحالل دو تشکیالت دست ساز

(ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است .این خاصیت

و دست پرورده حزب جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب

که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشماری از فقهای

اسالمی  -که تاریخ مصرفشان برای خمینی و رژیم مطلقه فقاهتی او

عصر ما موجود است .اگر با هم اجتماع کنند میتوانند حکومت عدل

به پایان رسیده بود  -از آنجائیکه خمینی بر پایه تجربهائی که از انقالب

عمومی در عالم تشکیل دهند اگر فرد الیقی که دارای این دو خصلت

مشروطیت و از کودتای شریعتمداری در سال  58داشت به درستی

باشد به پا خواست و تشکیل حکومت داد ،همان والیتی را که حضرت

میدانست که جنگ جناحهای قدرت در درون حوزه و روحانیت فقاهتی

رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد ،و بر همه

شیعه بسیار فاشیستیتر از بیرون روحانیت فقاهتی میباشد؛ و به علت

مردم الزم است که از او اطاعت کنند .این توهم که اختیارات حکومتی

اینکه او نمیخواست بعد از فوتش تقسیم قدرت به جناحهای روحانیت

رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود ،یا اختیارات

غیر خودش در حوزههای فقاهتی قم و نجف (که قدرت کمی و کیفی

حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است ،باطل و غلط است.

آنها به خصوص از بعد از سرکوب و اعتراف گیری از شریعتمداری

البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است ،و بعد

بسیار قویتر از طرفداران خود خمینی شده بود) ریزش کند ،در

از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است ،لکن زیادی

این رابطه جهت آب بندی و گارانتی کردن تقسیم قدرت در مجموعه

فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد .همان اختیارات

«حکومت تضادمند و پارادوکسیکال مطلقه والئیاش» (در سال 64

و والیتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات هللا علیهم ،در تدارک

پس از انحالل حزب جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب

و بسیج سپاه ،تعیین والت و استانداران ،گرفتن مالیات و صرف آن در

اسالمی برای اینکه موضوع رقابت تقسیم قدرت در بین روحانیت

مصالح مسلمانان داشتند ،خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی

وابسته به خودش محدود و محصور بماند) شیخ مهدی کروبی را وادار

قرار داده است» (کتاب و فقیه  -ص  - 50س .)17

کرد که با هزینه او تشکیالت سیاسی روحانیت وابسته به خودش را که

در صورتی که جناح به اصطالح اصالحطلب در برابر قدرت تفویضی

تا سال  64تحت هژمونی خود خمینی یک دست باقی مانده بود ،به دو

ولی فقیه معتقدند که در عرصههای پائینی قدرت «انتخاب مردم»

جناح یا دو تشکیالت سیاسی روحانیت و روحانیون تقسیم نماید.

میتواند به عنوان یک فاکتور مورد توجه قرار گیرد .بنابراین هرگز

در نتیجه جناح تازه تاسیس روحانیون زیر نظر شیخ مهدی کروبی

بین دو جناح «اصالحطلب و اصولگرا» بر سر «مشروعیت ولی

و موسوی خوئینیها و سید محمد خاتمی قرار گرفت که بعد از فوت

فقیه» در عرصه «خارج از انتخاب مردم» که «تفویض شده از آسمان

خمینی از آنجائیکه این جناح در سال ( 76بعد از پایان دولت پنجم و

و والیت پیامبر و امام زمان» میباشد اختالفی نیست هر دو جناح به

ششم هاشمی رفسنجانی توانست در رقابت قدرت با جناح دیگر تحت

اصطالح اصولگرا و اصالحطلب در رابطه با قدرت مطلقه ولی فقیه

هژمونی اکبر ناطق نوری که خود منتخب خامنهای ولی فقیه بعد از

که در راس رژیم مطلقه فقاهتی قرار گرفته است و در هیچ رابطهائی

خمینی بود) در انتخابات دولت هفتم با شعار به اصطالح «اصالحات»

پاسخگوی مردم نمیباشد و «بیش از  %80کل قدرت سیاسی و قضائی

سید محمد خاتمی توانست قدرت را از دست جناح رقیب خارج کند از

و نظامی و تقنینی و اداری و مالی و غیره کشور در دست دارد و

آن زمان این جناح تحت هژمونی محمد خاتمی و سید مهدی کروبی و

مشروعیتش هم از فقیه بودن و ادامه والیت پیامبر و امام زمان میداند»

موسوی خوئینیها به جناح به اصطالح «اصالحطلب» معروف شدند

با هم اختالفی ندارند .هر دو جناح معتقدند که قدرت خمینی مولود رای

(هر چند که بعدا مهدی کروبی در عرصه رقابت قدرت از رهبری

مردم نبوده است بلکه تفویض شده از آسمان و خدا و والیت پیامبر

این جریان خارج و در جریان کودتای انتخاباتی سال  88خامنهای

اسالم و والیت امام زمان بوده است .اختالف اینها در مرحله بعد از

بر علیه میرحسین موسوی به جنبش سبز تحت هژمونی میرحسین

ولی فقیه میباشد که یک جناح معتقد است که در پائینیهای قدرت باید

موسوی پیوست) و از آن زمان در دیسکورس تقسیم قدرت در درون

انتخاب مردم در تقسیم قدرت بین دو جناح باالئیها بها بدهیم ،جناح

حاکمیت این دو جناح تحت دو عنوان به اصطالح «اصالحطلب» و

دیگر  -که به اصطالح اصولگراها باشند  -میگویند نه□ .
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سلسله نیم نگاههائی به جلسات پالتاکی

در ترازوی

جلسات پالتاکی
در حاشیه جلسه پنجم پالتاکی

قسمت اول

الف – شکست استراتژی تجاوز و اشغال

الف – آنچه در جلسه پنجم پالتاکی گذشت:

نظامی نئوکانها  -از بعد حادثه  11سپتامبر

قبل ازاعالم شروع جلسه توسط مدیر نشست ،طبق دستور از پیش اعالم شده ،که عبارت بود از

و اعالم پنج کشور افغانستان و کره شمالی و

نقد سرمقاله شماره  72نشر مستضعفین تحت عنوان «پس لرزههای توافق هستهای در داخل و

عراق و ایران و لیبی به عنوان محور شرارت،

منطقه و بینالمللی» به عنوان نطق پیش از دستور یا به قول معلم کبیرمان شریعتی دو مقدمه از

در سه کشور افغانستان و عراق و لیبی.

طرف خویشاوندان حاضر در نشست پنجم پالتاکی به عنوان موضوع پیش از دستور به صورت
مقدمه بی ربطه اولی و مقدمه بی ربطه ثانی مطرح گردید.

ب – شکست استراتژی «تک قطبی نظم
بینالمللی» که از بعد از فروپاشی بلوک شرق

موضوع اول :در خصوص تصمیم قبلی اصحاب پالتاکی در خصوص «تعیین آزمایشی  6ماهه

در اواخر قرن بیستم در چارچوب «نظم نوین

سرمقالههای نشر مستضعفین به عنوان دستور جلسات پالتاکی» بود که از آنجائیکه از جلسه

بینالمللی و تقسیم باز تقسیم جهانی» تحت

ششم این مدت آزمایشی  6ماهه به سر میرسید ،خویشاوند پالتاکی در مقدمه جلسه پنجم به مدیر

هژمونی تک سوار امپریالیسم آمریکا مطرح

جلسه اعالم کردند ،که طبق تصمیمات قبلی موضوع جلسه ششم پالتاکی باید «جمع بندی  6ماهه

شده بود.

نشستهای قبلی پالتاکی جهت تعیین برنامه آینده این نشستها باشد» که این موضوع مورد تائید
و موافقت مدیر جلسه قرار گرفت .بنابراین طبق اعالم مدیر جلسه مقرر شد تا موضوع جلسه
ششم پالتاکی همان «جمعبندی شش ماهه نشستهای پالتاکی باشد» و اما موضوع دوم پیش از
دستور در خصوص «پیشنهاد جایگزین کردن روز پنج شنبه جلسات ماهانه پالتاکی به جای روز
چهارشنبه قبلی بود» که باالخره پس از رای گیری توسط مدیر جلسه «روز پنچ شنبه به عنوان
جلسات ماهانه پالتاکی تعیین شد» پس از طرح و تصمیمگیری در باب این دو مقدمه «پیش

ج – شکست استراتژی جنگ صلیبی اعالم
شده توسط نئوکانها و بوش پسر از بعد از
حمله  11سپتامبر القاعده به برجهای دو قلوی
سرمایهداری جهانی در نیویرک ،و پیشگیری
از تحقق تئوری جنگ تمدنهای هانتینگتون.

از دستور» ،جلسه پنجم پالتاکی طبق اعالم مدیر نشست وارد دستور شد؛ و از آنجائیکه قبال

د – تکوین نوظهور قدرتهای منطقهای و

سرمقاله شماره  72نشر مستضعفین به عنوان موضوع جلسه اعالم شده بود ،لذا طبق سنوات

بینالمللی در عرصه اقتصادی و سیاسی و

گذشته مدیر جلسه ابتدا جهت تشحیذ ذهن اصحاب حاضر در نشست پنجم پالتاکی سرمقاله «پس

نظامی «از بعد از فروپاشی بلوک شرق در

لرزههای توافق هستهای در داخل و منطقه و بینالمللی» شماره  72نشر مستضعفین به صورت

اواخر قرن بیستم و حاکمیت تک سوارانه

محوری به شکل ذیل مطرح کرد:

امپریالیسم آمریکا بر نظم بینالمللی» مثل چین،

 -1عواملی که باعث شد تا سرمایهداری جهانی تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا از بعد از
ورود دولت اوباما به کاخ سفید تن به توافق انرژی هستهای با رژیم مطلقه فقاهتی ایران بدهند
عبارتند از:
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روسیه ،هند ،برزیل ،آرژانتین ،افریقای جنوبی
وغیره ،که خودبخود بسترساز به چالش کشیدن
نظام تک قطبی بینالمللی توسط این کشورهای
قدرتمند شده است.
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ه – شکست استراتژی «خاورمیانه بزرگ نئوکانها تحت هژمونی

سفید ،دولت اوباما تجدید نظر در پروژه تحریم و تهدید اقتصادی و

کشور اشغالگر و متجاوز و کودک کش اسرائیل» همراه با شکست

سیاسی و نظامی و بانکی رژیم مطلقه فقاهتی ایران تحت لوای آژانس

بهار عربی که بسترساز جایگزین شدن «تضاد شیعه و سنی به جای

و حقوق بشر و حمایت از تروریست ،در دستور کار خود قرار دهد.

تضاد صلیب و هالل اعالم شده در تئوری جنگ تمدنهای هانتینگتون»
شده است.

 -2عواملی که باعث شد تا رژیم مطلقه فقاهتی تحت شعار «نرمش
قهرمانانه خامنهای» سومین شکست و دومین «جام زهر» خود را باال

و – دستیابی امپریالیسم آمریکا و سرمایهداری جهانی به تکنولوژی

بکشد و دست از استراتژی تکیه نظامی بر انرژی هستهای جهت تثبیت

استخراج نفت نامتعارف از سنگهای شیل ،که باعث شده است ،تا

آینده حکومت خود (مانند کره شمالی) بر دارد عبار تند از:

نفت با قیمتی به مراتب ارزانتر از قیمت نفت در بازار جهانی از این
سنگها استخراج گردد ،خودبخود بسترساز آن گردیده است تا اهمیت
استراتژیک نفت خاورمیانه به مثابه انرژی فسیلی برای امپریالیسم

الف – سزارین شدن جنینی پروژه هستهای رژیم مطلقه فقاهتی به علت
افشاگری مجاهدین خلق.
ب – بحران فراگیر اقتصادی و اجتماعی همراه با رکود و بیکاری و

جهانی روندی نزولی پیدا کند.
ز – اعتالی اقتصادی کشور چین در جایگاه دومین اقتصاد جهانی،
که میرود تا در سال  1920به عنوان اقتصاد اول جهان جایگزین
امپریالیسم آمریکا گردد ،در کنار رشد اقتصادی کشورهای هند و ژاپن
و کره جنوبی در آسیای جنوب شرقی ،که باعث شده است ،تا در شرایط
فعلی بیش  %40کل تجارت جهانی در منطقه آسیای جنوب شرقی
تحت رهبری چین صورت بگیرد ،عاملی گردیده تا ثقل «امنیت ملی
امپریالیسم آمریکا» از زمان ورود دولت اوباما به کاخ سفید از منطقه

تورم که بسترساز فقر روزافزون استخوانسوز مردم نگون بخت ایران
گردیده ،از بعد از هزینه کردن صدها میلیارد دالر نفتی در پروژه
هستهای و حکومتی توسط جناح جنگ ساالر رژیم مطلقه فقاهتی ،در
این شرایط عامل اعتالی جنبش مطالباتی مردم مظلوم فقرزده و فقهزده
و استبدادزده و استثمارزده و استحمارزده ایران شده است .آنچنانکه
خود این اعتالی جنبش مطالباتی مردم ایران در این شرایط بحرانی،
میرود تا زمینهساز اعتالی جنبشهای اجتماعی در جامعه ایران بشود.
ج – تحمیل هزینه چهار جنگ نیابتی در منطقه خاورمیانه (که شامل

خاورمیانه به منطقه آسیای جنوب شرقی انتقال پیدا کند.
ح  -جایگزین شدن «قدرت اقتصادی» به عنوان «اساس امنیت ملی
امپریالیسم آمریکا» (از بعد از بحران فراگیر اقتصاد بینالمللی از
سال  206به بعد ،که در راس آنها آمریکا و جهان سرمایهداری قرار
داشتند) به جای «قدرت نظامی» آمریکا در دوران حاکمیت نئوکانها.

سوریه و عراق و یمن و لبنان میشود) به رژیم مطلقه فقاهتی و مردم
نگون بخت ایران در شرایطی که این رژیم (توسط تحریم بانک مرکزی
و تحریم فروش نفت و بلوکه شدن سرمایههای نقدیاش در کشورهای
طرف قراردادش) در شرایطی قرار گرفته است که کفگیرش به ته
دیگ رسیده است ،بی شک شرایط جهت «نوشیدن جام دوم زهر» و

ط – جایگزین شدن استراتژی «خاورمیانه بالکانیزه شده چند قطبی

«اعالم شکست سوم استراتژی رژیم مطلقه فقاهتی در منطقه» (از بعد

دموکراتهای آمریکا تحت مدیریت رقابتی ترکیه و عربستان و ایران

از شکست پروژه اشغال سفارت آمریکا و شکست پروژه جنگ  8ساله

و اسرائیل» به جای «استراتژی خاورمیانه بزرگ تک قطبی تحت

با حزب بعث عراق) برای این رژیم جنگ ساالر توسط دست برداشتن

هژمونی کشور اشغالگر و متجاوز و وکودک کش اسرائیل نئوکانها».

از استراتژی تکیه نظامی بر پروژه هستهای (مانند کره شمالی) و قبول

ی – ضرورت وجود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران به عنوان

توافق فراهم شده است.

هژمونی هالل شیعه حکومتی و فقاهتی در عرصه استراتژی چند قطبی

 -3عواقب و پس لرزههای توافق هسته رژیم مطلقه فقاهتی با گروه

منطقه خاورمیانه ،جهت جایگزین کردن «تضاد شیعه و سنی» به جای

 5+1تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا در مرحله پساتوافق عبارتند از:

«تضاد صلیب و هالل» پیش بینی شده تئوری هانتینگتون.

الف  -در خاورمیانه پساتوافق به علت استراتژی بالکانیزه کردن

ک – انجام استراتژی سنتی امپریالیسم آمریکا در شکل «مهار دومینوی

امپریالیسم آمریکا و حضور رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه هژمونی

قدرتهای منطقه خاورمیانه».

رقابتی در کنار سه قطب ترکیه و عربستان و اسرائیل همراه با جایگزین

همه این عوامل بسترساز آن شد تا از بعد از ورود دولت اوباما به کاخ
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و «تضاد صلیب و هالل» و در نظر گرفتن هژمونی این رژیم در

سرمایهداری یا امپریالیسم جهانی تحلیل کردهاند ،مدیر جلسه در نخستین

جنگهای منطقهای شیعه و سنی بر هالل شیعه و با جناح فراگیر

نقد خود به این مقاله در جلسه پنجم پالتاکی خالء تضاد «خلق ایران با

تسنن حکومتی و فقاهتی که در راس آنها در شرایط فعلی عربستان

ارتجاع حاکم» در عرصه این تحلیل به عنوان نخستین ضعف این مقاله

و داعش قرار دارند ،باعث میشود تا در مرحله پساتوافق هستهای

مطرح کرد .آنچنانکه از نظر او عامل اصلی «نوشیدن زهر» رژیم

یا برجام ،جناح راستگرای جنگ ساالر رژیم مطلقه فقاهتی (تحت

اعتالی جنبش مطالباتی مردم ایران بوده است که در این مقاله نادیده

هژمونی هیوال و اولترا قدرت سپاه) ،سکاندار استراتژی جنگ ساالرانه

گرفته شده است.

منطقهای و داخلی و بینالمللی رژیم مطلقه فقاهتی بشوند.

 - 2دومین ضعف این مقاله از نظر مدیر جلسه نادیده گرفتن عواقب

بطوریکه امروز میبینیم که یکی از نمایندگان این جناح جنگ ساالر

این توافق در مرحله پساتوافق در عرصه جنبشهای داخلی مردم ایران

به نام قاسم سلیمانی جهت تعیین تجاوز نظامی و اشغالگرانه روسیه

است.

به سوریه به کاخ کرملین میرود و مستقیما با پوتین وارد مذاکره
میشود و مجوز و حمایت از تجاوز روسیه به سوریه اعالم میکند.
علی ایحاله به علت این سکانداری جناح راستگرا و جنگ ساالر در
مرحله پساتوافق شرایط جهت شکست حصر رهبران جنبش سبز و
اعتالی جنبش سبز و جنبش به اصطالح اصالحطلبان فراهم نمیشود.
به خصوص که امپریالیسم آمریکا و جهان سرمایهداری جهت تثبیت
استراتژی جدید خود در منطقه خاورمیانه مجبورند مقابله با رژیم مطلقه
فقاهتی تحت شعار نقض حقوق بشر و حمایت از تروریست این رژیم به
محاق ببرنند .بنابراین هرگز در مرحله پساتوافق نباید منتظر باز شدن
فضای سیاسی توسط رژیم مطلقه فقاهتی در داخل ایران بشویم.

 - 3مدیر جلسه در ادامه نقد خود به مقاله فوق معتقد است که از آنجائیکه
توافق بر رژیم مطلقه فقاهتی تحمیل شد و اصال و ابدا برعکس آنچه
این رژیم مدعی آن است این توافق توسط رژیم انتخابی نبوده است ،در
نتیجه برای فهم و تحلیل داشتن از این توافق باید نخست این را فهم کنیم
که چه دالیلی باعث تحمیل این توافق بر رژیم مطلقه فقاهتی شده است؟
از نگاه مدیر جلسه علت عمدهای که باعث تحمیل این توافق بر رژیم
شده همان اعتالی جنبش مطالباتی مردم ایران میباشد که رژیم توسط
آن موجودیت حاکمیت خود را در خطر میبیند ،زیرا به علت تحریمها
و رکود و تورم و بحران کارد به استخوان مردم ایران رسیده است؛ لذا
از آنجائیکه رژیم از یکطرف موجودیت حکومت خود را در این رابطه

ب – در مرحله پساتوافق تضاد خلق فلسطین با رژیم اشغالگر و

در خطر میبیند و از طرف دیگر توان مدیریت و پاسخگوئی به جنبش

متجاوز اسرائیل از جایگاه اول قبلی خود در سطح منطقه خاورمیانه

مطالبات مردم ایران را ندارد در نتیجه برایش راهی جز این نمیماند

توسط عمده شدن تضاد شیعه و سنی به مرحله دوم سقوط خواهد کرد.

که سوراخ دعای خودش را توافق هستهای قرار بدهد و دست از پروژه

ج – در مرحله پساتوافق نفت منطقه خاورمیانه دیگر نمیتواند مانند

خانمان برانداز هستهایش بردارد و تسلیم جامعه جهانی بشود□ .

گذشته به افزایش قیمت باالی صد دالر دست پیدا کند.
د  -در مرحله پساتوافق به علت جایگزین شدن تضاد شیعه و سنی به

ادامه دارد

جای تضاد خلق فلسطین با رژیم متجاوز و اشغالگر اسرائیل و تضاد
صلیب و هالل ،جنگهای نیابتی تحت مدیریت چهار کشور ترکیه و
عربستان و ایران و اسرائیل جایگزین تجاوز مستقیم نظامی امپریالیستی
مانند دوران نئوکانها خواهد شد.
پس از اینکه مدیر جلسه جهت اطالع رسانی سرمقاله شماره  72نشر
مستضعفین به صورت فوق محوربندی کرد .مشارالیه به دوا به نقد این
سرمقاله به صورت ذیل پرداخت:
 - 1از آنجائیکه در سرمقاله فوق نویسندگان نشر مستضعفین این توافق
را در چارچوب تضاد بین ارتجاع یا رژیم مطلقه فقاهتی با جهان
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سلسله درسهای بعثت شناسی پیامبر اکرم

چرائی ختم نبوت
پیامبر اسالم

پیام�ی است که بعثت آن صورت پروسیس داشته
پیام�ان اسالم تنها رب
پیام� اسالم در میان تمامی رب
 - 8بنابراین رب
پیام�ان دیگر مثل مویس و عییس و ریغ�ه که بعثت آنها صورت موضعی داشته است .ین
یع� مثال
است ،برعکس رب
بعثت مویس همان ماجرای تاریخی که در صحرای سینا رخ داد و مویس در نهایت صاحب الواح مشخص وحی یئ
ا�

س�ه
پیام� اسالم هر چند آنچنانکه ری
تغی�ی در الواح ثابت مویس رخ نداد ،اما بعثت رب
شد و بعد از آن هیچگونه ری
یگ
پیام� اسالم در غار حرا در جبل النور رش�وع
ابن هشام و ابن اسحاق مطرح میکنند از  24رمضان چهل سال� رب
پیام�ان دیگر الهی هم رش�وع و هم
پیام� اسالم بود نه مانند مویس و عییس و رب
شد ویل این تنها رش�وع بعثت رب

17

پیام� اسالم در طول  23ساله نزول وحی
و رب
همواره در یک دست نور یا توحید برای
جامعه داشته است و در دست دیگرش ترازو
یا یز
م�ان و عدالت و بر پایه این دو سالح نور
و یز
م�ان میکوشیده تا به تعلیم و تالوت و
تزکیه جامعه رشب�یت تا همیشه تاریخ رپب�دازد،

پیام� اسالم به صورت یک پروسس  23ساله در آمد و در ین
هم� رابطه
تمام؛ لذا در این رابطه بود که بعثت رب

پیام�
این امر باعث شده تا قرآن تجربه نبوی رب

پیام� اسالم میباشد نه ماجرای 24
است که منظور ما از بعثتشنایس فهم و شناخت این پروسس  23ساله رب

اسالم در کسب وحی نبوی یا قرآن به دو
صورت انزایل یا نز
پیام�
ت�ییل مطرح کند لذا رب

 - 9علت اینکه مفرسین قرآن در طول بیش از هزار سال گذشته شیعه و ین
س� در تفاوت دو ترم انزال و نز
ت�یل در
آیات قرآن گفتهاند که انزال مربوط به ین
پیام� اسالم نازل شده است و نز
ت�یل
زما� است که قرآن به صورت یکجا بر رب

اسالم بیش از یک بعثت نداشته است ،اما

رمضان در غار حرا و جبل النور.

این بعثت صورت پروسیس  23ساله داشته
است نه واقعه تاریخی موضعی مانند مویس.

مربوط به پروسه ین
پیام�
پیام� اسالم میباشد ،این بوده که بگویند قرآن دوبار بر رب
زما�  23سال نزول قرآن بر قلب رب
پیام�ان سلف خودش چون مویس و ریغ�ه به صورت دفعی و لحظه یئ
ا� و ریغ�
اسالم نازل شده است یکبار مانند رب

پیام� اسالم باعث
 -10پروسیس شدن بعثت رب

پیام� نازل شده است ،بار دوم به صورت پروسیس که  23سال طول کشیده است .به
پروسیس و موضعی بر رب

گردید تا:

پیام� اسالم دو نوع بعثت داشته است ،یکبار بعثت موضعی،
عبارت دیگر این مفرسین میخواهند بگویند که رب
یت
پیام� اسالم فقط یک بعثت 23
بار دیگر بعثت پروسیس .در
پیام� اسالم دوبار نبوده بلکه رب
صور� که بعثت رب

پیام� اسالم به صورت
اوال اسالم نبوی رب
اسالم تاریخی درآید .ین
مع� این حرف این

رت
ین
الن� داشته است.
ساله به صورت تجربه دی� و تجربه نبوی در بس� جامعه سازانه مدینه یب

تجربه ین
پیام� اسالم قبل از حیات نبوی او فقط دو تجربه وجودی معراج و ارسی در چارچوب دو اصل
دی� رب
أ
ان
ات َو ْال َ ْر ِض» (سوره نور – آیه  )35و تجربه عدالت به عنوان ترازو یا ِ«م ی ز َ� َ
الس َم َاو ِ
توحید به عنوان «نُو ُر َّ
السماوات و ْ أ
ال َ ْر ِض» بوده است که قرآن این دو تجربه ین
پیام� در طول دوران  15ساله حر یئا�اش
دی� و وجودی رب
َّ َ َ ِ َ
(یع� تجربه ین
به صورت انزال مطرح میکند و آن تجربه نبوی  23ساله بعد از تجربه دو گانه حر یئا�اش ین
دی�
معراج که عبارت بود از تجربه خداوند به عنوان «ال َّلهُ نُور السماوات و ْ أ
ال َ ْر ِض» و تجربه ین
دی� و وجودی ارسی
ُ َّ َ َ ِ َ
که عبارت از عدالت به عنوان ترازو و «م ز�ان السماوات و ْ أ
ال َ ْر ِض») به صورت نز
پیام�
ت�یل مطرح میشود؛ لذا رب
ِ ی َ َ َّ َ َ ِ َ
اسالم در فاز حر یئا�  15ساله قبل از بعثت خودش که قرآن دوران انزال مطرح میکند ریغ� از دو تجربه وجودی
پیام� اسالم یا به قول
معراج و ارسی تجربه دیگری نداشته است و از آنجائیکه تمامی پروسس  23ساله بعثت رب
پیام� ین
تبی� عمیل و نظری ین
ت�ییل قرآن در چارچوب ین
قرآن بعثت نز
یع� تجربه معراجی یا
هم� دو تجربه حر یئا� رب
الَرض» و تجربه ارس یئا� پیام� یا عدالت به عنوان «م ز�ان السماوات و ْ أ
أ
ال َ ْر ِض» بوده است
رب
ِ ی َ َ َّ َ َ ِ َ
ات َو ْ ْ ِ
الس َم َاو ِ
«ال َّلهُ نُو ُر َّ
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است که منظور از اسالم تاریخی ،اسالمی
پیام� اسالم مانند
است که پس از وفات رب
پیام� اسالم این اسالم دارای
زمان خود رب
یز
دینام�م ،رشد
حیات ،حرکت ،دیالکتیک،
و انحطاط بوده است نه اینکه مانند دین
موسوی مویس فقط دارای یک حیات فقه یئ
ا�
ثابت باشد و دین عیسوی عییس فقط دارای
یک حیات یق
اخال� فردی باشد .اسالم تاریخی
پیام� اسالم یت
پیام�
ح� از همان لحظه وفات رب
رب
اسالم و تکوین شورای سقیفه دارای حیات
دیالکتییک بود و در طول بیش از چهارده قرن

یگ
یت
گذشته این اسالم تاریخی در رت
طبقا� و
مذه� و فرهن� و
بس� دیالکتییک
یب
ح� فرقه یئ
اجتماعی و سیایس و یت
ا� جاری و ساری شده است آنچنانکه اسالم
عرب بوی عرب میدهد و اسالم عجم بوی عجم ،اسالم رسمایهدار بوی عثمان
ین
مستضعف� و
زب� و ریغ�ه میدهد و اسالم
و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و ری
زحمتکشان و کارگران و دهقانان و بردهها بوی ابوذر و عیل میدهد .اینها ین
مع�

دیالکتیک اسالم تاریخی است.
پیام� اسالم باعث گردید تا اسالم
ثانیا این پروسیس بودن بعثت  23ساله رب
دینام�م تکوین گردد و ین
یز
هم�
پیام� اسالم صاحب
تاریخی و قرآن نبوی رب

یز
پیام� اسالم بود که
دینام�م تکوین اسالم تاریخی در طول  23سال بعثت رب
یز
دینام�م اسالم تاریخی در چارچوب اجتهاد در اصول و فروع بعد
باعث تکوین
پیام� اسالم گردید.
از وفات رب
ثالثا ین
پیام� اسالم بود که باعث گردید تا
هم� پروسیس بودن  23ساله بعثت رب
اسالم تاریخی برای همیشه به صورت یک دین اجتماعی و یک دین سیایس و
یت
حکوم� – درآید؛ لذا برعکس دین موسوی
یک دین جامعهسازانه  -البته نه دین

مویس و عیسوی عییس هیچکس در هیچ ین
پیام�
زما� نمیتوان اسالم تاریخی رب
اسالم را آنچنانکه بازرگان ریپ� در گذشته تالش میکرد و امروز عبدالکریم رسوش
پیام� اسالم را مانند دین عیسوی
در ادامه راه او تالش میکند تا اسالم تاریخی رب
به صورت فردی و ریغ� سیایس و ریغ� اجتماعی درآورند  -البته همچنانکه تالش
یئ
آنها� که مانند بازرگان ریپ� و عبدالکریم رسوش جهت فردی کردن اسالم تاریخی

پیام� اسالم محکوم به شکست خواهد بود تالش یئ
آنها� هم که مانند اخوان
رب
یت
ین
فقاه� ایران و القاعده و داعش و ریغ�ه میکوشند
المسلم� و رژیم مطلقه
یت
حکوم� بکنند باز محکوم به
پیام� اسالم را بدل به اسالم
تا اسالم تاریخی رب

پیام� اسالم یک اسالم اجتماعی
شکست خواهد بود  -چراکه اسالم تاریخی رب
یت
حکوم� قدرت طلبانه داعش و نه
و جامعهسازانه و سیایس است ،نه اسالم
اسالم فردی صوفیانه عبدالکریم رسوش.
پیام�
پیام� اسالم ختمیت نبوت رب
 - 11بزرگترین محصول پروسیس شدن بعثت رب
اسالم میباشد که خود رت
بس�ساز اسالم تاریخی یز
ن� شد.
پیام� اسالم یک موضوع
پیام� اسالم مانند خود بعثت رب
 – 12ختمیت نبوت رب
پروسیس بوده نه موضعی و دستوری و این موضوع بزرگترین کشف عالمه
محمد اقبال الهوری در طول تاریخ بیش از چهارده قرنه اسالم تاریخی بوده
پیام� اسالم تنها
است ،چراکه از نظر محمد اقبال گرچه موضوع ختمیت نبوت رب
َان ُم َح َّم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ِم ْن ِر َجا ِلک ُْم َول َِک ْن
«ما ک َ
در یک آیه قرآن مطرح شده است َ

َر ُس َ
یما  -محمد پدر هیچکدام
ی� َوک َ
ول الل َِّه َوخَ ات ََم ال َّن ِب ی ن َ
َان ال َّلهُ به ِّکل ش یَ� ٍء َع ِل ً

پیام� خدا است و خاتم نبوت است و خداوند به همه
از شماها نیست او رب
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یز
پیام� اسالم
چ� دانا است» (آیه  - 40سوره احزاب) اما موضوع ختمیت نبوت رب
پیام�
از نظر محمد اقبال یک پروسس بوده که در طول  23سال حیات نبوی رب
پیام� اسالم توسط حرکت نظری و عمیل
اسالم به موازات بعثت  23ساله رب
پیام� اسالم به انجام رسیده است.
پیام� اسالم در چارچوب قرآن و عمل رب
رب

 - 2چگونگی تبیین پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم
توسط عالمه محمد اقبال الهوری:
آنچنانکه قبال اشاره کردیم اقبال ین
اول� متفکر و متکلم و فیلسوف و عارف و
عالم تاریخ اسالم بود که به ین
پیام� اسالم پرداخت
تبی� موضوع ختمیت نبوت رب

یت
فقاه� ،بلکه در دایره کالم اسالمی که پس از
آن هم نه در دایره تنگ اسالم
هزار سال تعطییل دوباره توسط ویل الله دهلوی و عالمه محمد اقبال بازسازی
شد .اقبال پروژه ین
پیام� اسالم را با این سوال رش�وع کرد آیا
تبی� ختمیت نبوت رب

پیام� اسالم یک دستور درون ین
دی� توسط تنها آیه 40
موضوع ختمیت نبوت رب
سوره احزاب بوده یا اینکه عایلترین محصول و میوه شجره طیبه اسالم نبوی
پیام� اسالم میباشد؟
پیام� اسالم در طول پروسس  23ساله بعثت رب
رب
س�گ تاریخی داد رت
پاسخی که محمد اقبال به این سوال رت
بس�ساز بزرگترین
کشف محمد اقبال در چارچوب پروژه ین
پیام� اسالم گردید،
تبی� ختمیت نبوت رب
پیام� اسالم:
چراکه اقبال با رصاحت مطرح کرد که ختمیت نبوت رب
پیام� اسالم به صورت
اوال یک دستور نبوی نبوده تا توسط یک آیه قرآن به رب
مکانییک از پروسس  23ساله بعثتش در سالهای پایان عمرش در قضیه داستان
پیام� اسالم پس از
زید و همرس او و جوسازی و فضا سازی جامعه بر علیه رب
پیام� با همرس زید مطرح شده باشد ،ابالغ شود .اقبال قبل از هر یز
چ�
ازدواج رب
در رسآغاز ین
پیام� اسالم در عرصه
تبی� این پروژه مطرح کرد که ختمیت نبوت رب

خ� و در راستای این کشف
اسالم نبوی و اسالم تاریخی یک اصل است نه یک رب
پیام� اسالم یک محصول یئ
نها� پروسس 23
او بود که اعالم کرد ختمیت نبوت رب

خ� و از ین
هم� جا بود که او اعالم کرد
پیام� اسالم میباشد نه یک رب
ساله بعثت رب
که این محصول یئ
پیام� اسالم
نها� شجره طیبه اسالم نبوی و اسالم تاریخی رب
یک شبه حاصل نشده است بلکه بالعکس در طول  23سال پروسس تکوین
اسالم نبوی و اسالم تاریخی پا به پای تکوین این شجره طیبه و به موازات آن
تکوین پیدا کرده است.
دوما در این رابطه بود که اقبال به کشف بزرگ دوم خود در خصوص پروژه
ین
پیام�
پیام� اسالم دست پیدا کرد و آن اینکه ختمیت نبوت رب
تبی� ختمیت نبوت رب
خ� ،لذا از اینجا بود که سوال
اسالم یک پروسس بوده نه یک دستور و یک رب
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تاریخی اقبال در رابطه با این سوال مطرح گردید و آن اینکه اگر ختمیت نبوت

پیام� اسالم با پروسس کالن تکامل وجود در عرصههای طبیعی و
نبوی رب

خ� ،چه عوامیل در زمان بعثت
پیام� اسالم یک پروسس بوده نه یک دستور و رب
رب
رت
پیام� اسالم شد؟ البته
پیام� اسالم تکوین پیدا کرد که بس�ساز ختم نبوت رب
رب

اجتماعی به صورت گسست ناپذیر ببیند و لذا در این رابطه است که او عامل
رت
پیام� اسالم را تکامل وجود و
پیام�ان توسط رب
بس�ساز پروژه ختمیت نبوت رب

قبل از اینکه اقبال به این سوال پاسخ بدهد در رابطه با پاسخ به این سوال به

عبور پروسس تکامل وجود از فرایند طبیعی به فرایند اجتماعی و عبور تکامل
اجتماعی انسان از فرایند غریزه به فرایند عقل ین
برها� استقر یئا� میداند و در این

پیام� اسالم مربوط به رشب�یت و انسان به
الف – موضوع اصل ختم نبوت رب

رابطه است که اقبال میگوید:

معنای عام کلمه میباشد نه عرب و جامعه مکه و مدینه ،لذا در این رابطه بود
که اقبال برای پاسخ به سوال فوق کل وجود و یت
هس� و انسان را به مطالعه

«این اتصال وحی با ریشه وجود به هیچ وجه مخصوص آدمی نیست .شکل
یت
خاصی� از پروسه
استعمال کلمه وحی در قرآن نشان میدهد که قرآن آن را

کشید.

حیات میداند البته این هست که رابطه وحی با تکامل و حیات برحسب مراحل

ب  -از آنجائیکه گوهر نبوت از نظر اقبال وحی نبوی میباشد که داللت بر

مختلف تکامل حیات متفاوت میباشد گیاهی که به آزادی در مکان رشد میکند،

چند اصل به عنوان پیشفرض معتقد شد که عبارتند بودند از:

انجام هدایتگری و هدفداری حیات و حرکت انسان میکند ،اقبال موتور
پیام� اسالم را در کادر وحی وجودی (نه منحرصا وحی
پروژه ختمیت نبوت رب
نبوی) که داللت بر حیات و هدفداری کل وجود میکند در نظر گرفت.
ج – تکیه اقبال بر وحی عام و اعتقاد او به مضمون هدفداری و هدایتگری
وحی عام در کل وجود بود که فرایند یئ
نها� این هدایتگری از نظر اقبال وحی

پیام� اسالم ین
یع� قرآن گردید.
نبوی و در راس آنها وحی نبوی رب

جانوری که برای انطباق با محیط تازه در پروسه حیات و تکامل دارای عضو
روش� تازه یئ
انسا� که از اعماق ین
ا� میشود و ین
تازه یئ
درو� حیات خود ،ین
ا� دریافت
میکند همه نماینده مراتب مختلف وحی هستند که بنابر �رض ورتهای ظرف
دریافت کننده وحی یا بنابر �رض ورتهای نوعی که این ظرف به آن تعلق دارد

مراتب گوناگون وحی تکوین پیدا میکند و اما در خصوص مراتب وحی با انسان
انسا� در دوران کودیک رشب�یت انرژی ین
و اجتماع ین
روا� یز
چ�ی را آشکار میسازد که
پیغم�انه میگذارم که به وسیله آن در اندیشه فردی و
من نام آن را خودآگاهی
رب

نقش قرآن تا در این عالم نشست

نقشهای کاهن و پاپا شکست

فاش گویم آنچه در دل مضمر است

این کتابی نیست چیز دیگر است

چون به جان در رفت جان دیگر شود

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

مثل حق پنهان و هم پیداست این

زنده و پاینده و گویا است این

اندرو تقدیرهای غرب و شرق

سرعت اندیشه پیدا کن چو برق

با مسلمان گفت جان بر کف بنه

هر چه از حاجت فزون داری بده

آفریدی شرع و آئینی دگر

اندکی با نور قرآنش نگر

از مب و زیر حیات اگه شوی

هم زتقدیر حیات اگه شوی

محفل ما بی میو بی ساقی است

ساز قرآن را نواها باقی است

زخمه ما بی اثر افتد اگر

آسمان دارد هزاران زخمه ور

ذکر حق از امتان آمد غنی

از زمان و از مکان آمد غنی

دستگاه بزرگ فلسفی ایجاد کرده بود ویل نباید فراموش کنیم که این دستگاه

ذکر حق از ذکر هر ذاکر جداست

احتیاج روم و شام او را کجاست

حق اگر از پیش ما بر داردش

پیش قومی دیگری بگذاردش

سازی در جهان قدیم کار اندیشه مجرد بوده که نمیتوانسته است از طبقه
بندی معتقدات مبهم و سنتها آن سوتر رود و هیچ نقطه یئ
اتکا� در باره اوضاع

از مسلمان دیدهام تقلید و ظن

هر زمان جامن بلرزد در بدن

ترسم از روزی که محرومش کنند

آتش خود بر دل دیگر زنند

انتخاب راه حیات و تکامل از طریق ریپ�وی از دستورها و داوریها و انتخابها
و راههای عمل حا�رض و آماده رصفه یئ
جو� شود ،ویل با تولد عقل و ملکه نقادی
حیات و تکامل به خاطر نفع خود تشکیل و نمو آن اشکال از خودآگاهی را که
رین�وی ین
روا� در مرحله قدیمتر تکامل رشب�ی به آن صورت جریان داشت متوقف
میسازد .آدمی نخست در فرمان شهوت و غریزه است عقل استدالل کننده
که تنها همان سبب تسلط انسان بر محیط است خود گرفتار تکامل و رش
پی�فت

میشود و لذا چون عقل تولد یافت یت
جلوگ�ی از اشکال دیگر
بایس� که آن را با
ری
معرفت تقویت کنند شک نیست که جهان قدیم در ین
زما� که انسان در مقایسه
با حال حا�رض حالت بدوی داشت و کم و بیش تحت فرمان ین
تلق� بود چند

یگ
ند� برای ما فراهم نمیآورد» (بازسازی فکر ین
ین
دی� در اسالم  -فصل روح
عی� ز

فرهنگ و تمدن اسالمی  -ص  - 145 – 144س □ .)19

کلیات اقبال  -جاوید نامه  -ص  - 317س 1
این امر باعث گردیده است تا اقبال در پروژه ین
پیام� اسالم
تبی� ختمیت نبوت رب

ادامه دارد

پیام�ان الهی و وحی اخص
موضوع وحی عام کل وجود و وحی خاص نبوی رب

50
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سلسله درسهائی از نهجالبالغه

انساننهجالبالغه یا رویکرد علی بهانسان
در

4

یق
ین
انطبا�؟ یا انسان دگماتیسم؟
کدام� انسان؟ انسان تطبیقی؟ یا انسان

 - 6انسان سه مؤلفهائی «بینشی» و «منشی» و «کنشی» امام علی در نهجالبالغه:
انسان تطبیقی مورد نظر امام علی انسانی است که بینش و منش و کنش او هماهنگ با هم

توانست تا پایان قرن اول هجری کوره داغ

تعریف میشود و هرگز به صورت مکانیکی این سه مؤلفه در وجود او تکوین پیدا نمیکند

بعثت پیامبر اسالم از مرج العذرا تا کربال و

تا مثال مانند منظومه پداگوژیکی ارسطوئی ،انسان در عرصه بینش و اندیشه و منطق و ذهن

از کربال تا همه تاریخ گرم نگه دارد.

آینهائی صرف بخواهد تکوین پیدا کند یا مانند منظومه پداگوژیکی عرفا بتواند تنها در عرصه
منش و خودسازی درونی تکوین پیدا کند یا مانند منظومه پداگوژیکی دیالکتیسینهای نیمه دوم
قرن نوزدهم تنها در چارچوب «کنشی» و در بستر عملی قابل تکوین باشد ،برعکس انسان
مورد تعریف امام علی انسانی است که محصول سنتزی هماهنگ سه مؤلفه بینش و منش و
کنش در یک رابطه دیالکتیکی میباشد باز هم تاکید میکنیم که نه در شکل مجرد و مکانیکی
توسط یکی از این سه مؤلفه بلکه بالعکس تنها به صورت محصول سنتزی هماهنگ از پیوند
دیالکتیکی بین این سه مؤلفه انسان مورد نظر امام علی قابل استحصال میباشد.
به همین دلیل است که اگر ما به دستپروردهها و کادرهای تربیت شده مکتب علی توجه بکنیم به
وضوح درمییابیم که دستپروردههای مکتب و تشکیالت امام علی مانند دستپروردههای مکتب
پیامبر اسالم  -که خود امام علی یکی از آنها میباشد –انسانهای بودند که صاحب سه سرمایه
«بینشی» و «منشی» و «کنشی» به صورت هماهنگ بودهاند و هرگز در میان شاگردان مکتب
امام علی حتی یک نمونه پیدا نمیکنیم که تنها در یک عرصه به صورت مکانیکی صاحب رشد
و تعالی شده باشند .برای نمونه میتوانیم به عنوان پارادایم کیس به چند نفر از این شاگردان و
دسپروردههای امام علی یاد بکنیم :مالک اشتر نخعی ،محمد بن ابی بکر ،میثم التمار ،حجر بن
عدی کندی ،عدی بن حاتم طائی ،رشید الهجری ،اویس قرنی ،کمیل بن زیاد ،حبیب بن مظاهر
اسدی ،قنبر ،صعصعه بن صوحان کندی و در راس همه این دست پروردگان مکتب علی باید
از فرزندانش امام حسن و امام حسین و زینب و عباس یاد کنیم که آئینه تمام نمای پداگوژیکی
مکتب علی میباشند و اگر بگوئیم که بیش از نهجالبالغه و بیش از تمامی مبارزاتی که علی
در مدت  23سالی که در رکاب مقتدائش پیامبر اسالم انجام داده که تنها یک ضربه یوم الخندق
او آنچنانکه پیامبر فرمود برای تاسیس و تکوین و عظمت اسالم از عبادت همه بشریت بیشتر
ارزش داشته است (ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین) این دست پروردههای
مکتب علی ارزش دارند که در سه عرصه هماهنگ «بینشی» و «کنشی» و «منشی» در
مکتب علی پرورش یافتند و توسط این دسپروردههای مکتب علی بود که اسالم تاریخی
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«کل یوم عاشورا و کل ارض کربال» (امام
صادق).
به همین دلیل است که در طول  25سال
سکوت امام علی (از سال  11هجری که
پیامبر اسالم وفات میکند تا سال  36هجری
که با قتل عثمان و بیعت مردم با امام علی
او به خالفت میرسد) گرچه ما در تاریخ
زندگی امام علی به عنوان خدای قلم و سخن و
اندیشه شاهد هیچ دستاورد مسطور و مکتوب
تئوریک نیستیم و آنچه در تاریخ در صورت
نهجالبالغه و خطبههای و کالم او جاری
شده است اکثریت قریب به اتفاق آنها مولود
دوره پنج ساله خالفت آن حضرت میباشد،
این خالء دستاورد مکتوب امام علی و این
غیبت آن بزرگوار در این  25سال در صحنه
عینی و عملی تاریخ و اجتماع تنها و تنها به
این خاطر بوده است که امام علی از بعد از
وفات پیامبر اسالم بزرگترین خالی که عامل
به انحراف کشیده شدن حرکت پیامبر اسالم
از بعد از وفات پیامبر تشخیص داد کمبود
کادرهای همه جانبه و سه مؤلفهائی «بینشی»
و «منشی» و «کنشی» بود و لذا در این
رابطه بود که امام علی به جای گفتن و نوشتن

در طول این  25سال کوشید تا به حل بحران خالء کادرهای همه جانبه

 60و  61گردید و لذا در این رابطه بود که موسسین این حرکت از

سه مؤلفهائی بپردازد.

بعد از شکست پلنوم و قلع و قمع کردن این حرکت توسط رژیم مطلقه

به همین دلیل ما در عرصه  25سال سکوت امام علی با حداقل کنش
اجتماعی و سیاسی و تئوریک امام علی در صحنه تاریخ و جامعه
روبرو هستیم به طوری که اگر بگوئیم این تالش برونی امام علی در
طول این  25سال به حد صفر رسیده بود سخنی به گزاف نگفتهایم چرا؟
پاسخ به این سوال سترگ برای امروز حرکت و بحران اجتماعی ما
به عنوان یک چراغ راه هدایت میباشد زیرا در این زمان که ما در
سر آغاز چهلمین سال بنیانگذاری حرکت آرمان مستضعفین قرار داریم
بزرگترین بحران چهل ساله حرکت آرمان مستضعفین از آغاز تکوین
آن در تابستان  55تا امروز همین بحران کمبود کادرهای همه جانبه سه

فقاهتی در سال  60و  61در داخل و خارج کشور به این نتیجه رسیدند
که بزرگترین عامل بحران سال  59و  60حرکت آرمان مستضعفین
همین ضعف در کمیت کادرهای همه جانبه سه مؤلفهائی «کنشی»
و «بینشی» و «منشی» بوده است که ضعف این مهم در حرکت و
تشکیالت آرمان مستضعفین در سالهای  58تا  61که سالهای برونی
شدن این حرکت میباشد ،باعث گردید تا سه مؤلفه بینش و کنش و منش
در تشکیالت آرمان مستضعفین به صورت اسالمیات یا «بینشی» و
اجتماعیات یا «کنشی» و کویریات یا «منشی» رشد مکانیکی و جدا
از هم پیدا کنند.

مؤلفهائی «بینشی» و «کنشی» و «منشی» میباشد که ضعف و فقدان

همین رشد مکانیکی سه شاخه «کنشی» و «منشی» و «بینشی» در

این کادرهای همه جانبه سه مؤلفهائی «بینشی» و «منشی» و «کنشی»

حرکت آرمان مستضعفین بود که باعث تکوین آن بحران تشکیالت

در طول چهل سال گذشته حرکت آرمان مستضعفین باعث گردیده است

سوز در سالهای  59و  60گردید آنچنانکه حتی در زندان رژیم

تا این حرکت در راستای استراتژی سازمانگرایانه جنبشهای سه گانه

مطلقه فقاهتی این سه جریان مکانیکی مانند بعد از خرداد  60به حیات

اجتماعی و دموکراتیک و کارگری جامعه ایران نتواند به انجام رسالت

خود ادامه دادند بطوریکه هم در درون و هم در برون عدهائی تنها در

نهائی خود دست پیدا کند که از همه مهمتر که مشتی نمونه خروار

عرصه «کنشی» رشد کردند آنچنانکه پس از جدائی این گروه از آرمان

میباشد.

و وصل به سازمان مجاهدین خلق به عنوان بهترین نیروهای پراتیسین

بحران تشکیالتی سالهای  59و  60حرکت آرمان مستضعفین میباشد
که ریشه اصلی این بحران به علت برونی شدن حرکتش از سال 58
و به علت سونامی گرایش شاگردان مکتب شریعتی به این حرکت از
آنجائیکه حرکت سازمانگرایانه آرمان مستضعفین در سالهای  58به
بعد در فضای کمبود کادرهای همه جانبه سه مؤلفهائی «بینشی» و
«منشی» و «کنشی» پیش میرفت این ضعف کادرها همه جانبه سه
مؤلفهائی «بینشی» و «منشی» و «کنشی» آرمان مستضعفین باعث
گردید تا در سالهای  58به بعد به موازات برونی شدن حرکتش نتواند
این موج فراگیر در عرصه درونی و برونی جامعه ایران و تشکیالت
مدیریت نماید ،در نتیجه این عدم توان مدیریت موسسین آرمان

این حرکت درآمدند .متقابال برعکس گروه اول گروهی فقط در عرصه
«منشی» به صورت عارفهای گوشه نشین درآمدند که تنها درد آنها
جدائی از جمع و زندگی در خلوت بود و به جز درد درون هیچ درد
دیگری در برون جامعه احساس نمیکردند و در کنار این دو گروه،
گروه سومی هم در حرکت آرمان مستضعفین در درون و برون بودند
که درمان همه مشکالت خودشان و جامعه ایران و بشریت را در شعار
«بخوان و بخوان و بخوان» شریعتی به احسان میدانستند و پیوسته
میکوشیدند تا توسط خواندن و مطالعه و برف انبار کردن ذهن خود از
ذهنیات و مجردات به حل این مشکل بپردازد و چنانکه دیدیم هر سه این
گروهها در حرکت آرمان مستضعفین به بن بست رسیدند.

مستضعفین در سالهای  58تا  60باعث گردید تا خود سیل گرایش

البته این بحران ضعف کادرهای همه جانبه سه مؤلفهائی «بینشی» و

فراگیر معتقدین به حرکت شریعتی به این حرکت به ضد خود بدل شود

«منشی» و «کنشی» نه تنها بحران تشکیالت آرمان مستضعفین در

و محصول منفی به بار بیاورد و عامل بحران فراگیر تشکیالتی حرکت

سالهای  58تا  61بود بلکه قبل از آن بحرانی که باعث به بن بست

آرمان مستضعفین در سالهای  59تا  60بشود .آنچنان بحران حرکت

رسیدن حرکت  5ساله ارشاد شریعتی ( 47تا  )51شد و عاملی شد تا

سوز و تشکیالت سوز و طاقت سوز و فرصت سوز و استخوان سوزی

چراغ ارشاد شریعتی از بعد بسته شدن ارشاد در آبان  51خاموش بشود

که کل تشکیالت آرمان مستضعفین را در سال  60به گل نشاند و خود

و تا این تاریخ این چراغ روشن نشود ،همین بحران کمبود کادرهای

این بحران به عنوان بزرگترین ضربه خور جهت قلع و قمع کردن

همه جانبه سه مؤلفهائی «بینشی» و «کنشی» و «منشی» بود که

این حرکت توسط نظام پلیسی – نظامی رژیم مطلقه فقاهتی در سال

نتوانستند در غیبت شریعتی چراغ پنج ساله حرکت ارشاد شریعتی
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را روشن نگه دارند و البته خود این بحران و ضعف حرکت شریعتی

جریانی که صورت بگیرد باز گرفتار بحران خواهد شد که صد البته

ریشه در پروسسی داشت که شریعتی در ارشاد پنج ساله خود جهت

نهجالبالغه علی و برخورد  25ساله امام علی در راستای پرورش

کادرسازی در نظر گرفته بود که از آنجائیکه در این رابطه در نشر

کادرهای همه جانبه سه مؤلفهائی «بینشی» و «کنشی» و «منشی»

مستضعفین سخن به فراوانی گفتهایم لذا در این جا به همین اندازه بسنده

در این رابطه میتواند برای ما به عنوان یک مالم الطریقه باشد و

میکنیم و به صراحت اعالم میکنیم که آنچنانکه خود شریعتی در

هدف نشر مستضعفین در طرح سلسله درسهای نهجالبالغه امام علی

اواخر دوران حرکتش در درسهای اسالم شناسی  36تا  40مطرح

چیزی جز این نمیباشد چراکه آنچنانکه مطرح کردیم بزرگترین عامل

میکرد ،مشکل عمده حرکت شریعتی در طول بیش از چهل سال بعد

موفقیت حرکت امام علی در طول دوران  25سال بعد از وفات پیامبر

از بسته شدن ارشاد مشکل عدم توان این اندیشه در پرورش کادرهای

اسالم تا خالفت ،فهم بحران کمبود کادرهای همه جانبه بود بطوریکه

همه جانبه سه مؤلفهائی «بینشی» و «کنشی» و «منشی» است و تا

هر چند امام علی توانست در طول  25سال سکوت خود به انجام این

زمانی که با بازسازی اندیشه شریعتی از فیلتر اندیشه اقبال به این مهم

مهم بپردازد و به پرورش کادرهائی همه جانبه بسیاری بپردازد که

نپردازیم حرکت شریعتی در چارچوب یک حرکت ذهنی باقی خواهد

هر کدام چون امام حسن ،امام حسین ،حجر ،مالک اشتر ،میثم تمار،

ماند و همین بحران امروز در جامعه ما پس از نزدیک به چهل سال

زینب کبری ،محمد بن ابی بکر و غیره کادرهای دوران سازی بودند

که از وفات شریعتی میگذرد باعث آکادمیک شدن حرکت شریعتی

که حرکت تاریخ بشر را به چالش گرفتند ،ولی با همه این احوال دیدیم

در این زمان شده است بطوریکه عدهائی تنها به کویریات شریعتی

که در دوران پنج ساله حکومت و خالفت امام علی آنچه که باعث

روی میآورند بدون آنکه اجتماعیات و اسالمیات شریعتی را فهم کنند،

بحران و شکست این حرکت شد باز همین ضعف در کادرهای همه

آنچنانکه عدهائی دیگر تنها به اسالمیات شریعتی روی میآورند بدون

جانبه بود بطوریکه مرثیه امام علی در سوگ شهادت مالک اشتر و

آنکه اجتماعیات او را فهم کنند و بعضی تنها توسط اجتماعیات شریعتی

محمد بن ابی بکر و نامههای امام علی به استانداران خود این حقیقت

سیاسی میشوند بدون آنکه با فهم اسالمیات شریعتی بتوانند به مبانی

را به صراحت آفتابی میکند و صد البته در همین رابطه باید بگوئیم که

سازی نظری در این رابطه بپردازند.

عامل پیروزی پیامبر اسالم در دوران ده ساله جامعه سازانه مدنی همان

لذا این همه باعث گردیده است تا بیش از چهل سال که از این حرکت
شریعتی میگذرد این حرکت تنها در قفسه و زندان کتابها محبوس
بماند و برعکس آنچه که شریعتی مدعی آن بود که با بسته شدن ارشاد
دربهای ارشاد در دورترین روستاهای ایران باز میشود این حرکت
امروز در جامعه ما بدل به یک حرکت آکادمیک صرف شده است همان
ورطه وحشتناکی که شریعتی همیشه از آن بیم داشت .البته این مهم و
این بحران را خود شریعتی در دوران  500شبانه روز تنهائی خود

سرمایه کادرهای ساخته شده دوران سیزده ساله مکی بود .کادرهایی که
هر کدام به تنهائی آنچنانکه نهرو میگوید میتوانستن تاریخ بشریت را
حرکتی نو ببخشند و لذا در این رابطه است که پیامبر اسالم با حیات 23
ساله نبوی خود این درس را به همه ما داد که برای  10ساله حرکت
جامعه سازانه نیازمند  13ساله حرکت کادرسازانه است و قطعا تا
زمانی که ما نتوانیم توسط دوران مکی به کادرهای سه مؤلفهائی و همه
جانبه دست پیدا کنیم «خمیر بی مایه فطیر خواهد بود».

در بند شش کمیته مشترک رژیم توتالتیر پهلوی فهم کرد و لذا در این

به همین دلیل اگر ما در سلسله درسهای نهجالبالغه نشر مستضعفین

رابطه از بعد از آزادی از زندان کوشید توسط جلسات خانگی و دست

بتوانیم به روش کادرسازی سه مؤلفهائی اما علی دست پیدا کنیم قطعا

نوشتههای خود تحت عنوان «خودسازی انقالبی» و «عرفان و برابری

و جزما ما میتوانیم نصیب واقعی خود را از این کتاب ببریم و تنها

و آزادی» و غیره به درمان این بحران اندیشه خود بپردازد که مرگ

در این رابطه است که نهجالبالغه در این زمان میتواند حرکت ما و

زود رس او مانع تحقق این مهم توسط او شد.

حرکت شریعتی را از بحران تشکیالت سوزی که گربیانگیر آن شده

به هر حال بحران فراگیری که امروز حرکت شریعتی و آرمان

است نجات دهد□ .

مستضعفین گرفتار آن میباشد همین بحران دستیابی به کادرهای سه
مولفهائی «بینشی» و «منشی» و «کنشی» به صورت سنتزی و

ادامه دارد

توامان میباشد که تا زمانی که این مهم در این حرکت حل نشود هر
گونه بازتولید حرکت شریعتی و حرکت آرمان مستضعفین توسط هر
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