
شماره 44

اول اسفند ماه 1391
سلسلهدرسهایاسالمشناسی

حج فقاهتی، حج ابراهیمی
قسمتبیستویکم

ابراهیمی  حج  عملی  اسالم شناسی  ابعاد   -  2
حج اسالمشناسی مشخصههای اسالم: پیامبر 

ابراهیمیپیامبراسالمعبارتنداز؛

الف–تغییرگرااستنهتفسیرگرا:زیراآنچه
بهعنوانیکاصلدرتمامیاعمالحجگزار
است! دائم حرکت میباشد، مبرهن و واضح
در وقوف حتی ندارد معنی سکون حج در
پیوسته حرکتهای همین و است حرکت حج
و رمیائی و سعیائی و طوافی و )اقلیمی
که است گزار حج و...( ذبحیائی و احرامی
پیامبرایحجگذارآموزش بهعنواننخستین
میآورد، ارمغان به را تغییرگرا اسالمشناسی
فردی احرام توسط زمانی یک که تغییری
طواف توسط دیگر زمان و میگیرد صورت
وسعیجمعیبهانجاممیرسدودرمرحلهائی
بهصورترمیتاریخییاذبحهواهاینفسانی

تحققپیدامیکند.

ادامه در صفحه 9

ایران در کدامین مسیر؟

لیبیالیزهشدن؟یاسومالیزهشدن؟یابالکانیزه
شدن؟یالبنانیزهشدن؟

گردباد  گرفتار  فقاهتی  مطلقه  حاکمیت   -  1
سه تورم اقتصادی؟ بحران  و  سیاسی  بحران 
رقمیوبحراندرچرخهتولیدبهعلتشکست
طرح اصطالح به )یا یارانهها حذف پروژه
هدفمندییارانهها(وحاکمیترکودبراقتصاد
عدم علت به فقاهتی مطلقه رژیم وارداتی
توانائیتولیدکنندهداخلیدررقابتتولیدیبا
کاالهایوارداتیکهخودمعلولافزایشقیمت
تمامشدهکاالیداخلیازبعدازاجرایطرح
طرح پروژه اصطالح به )یا یارانهها حذف
سونامی طغیان میباشد، یارانهها( هدفمندی
مطلقه آمارهایرسمیرژیم کهطبق بیکاری
گذشته میلیون 4 مرز از آنها آمار فقاهتی
طبقه درآمد تثبیت علت به فقر افزایش است،
کارگروقشرگستردهخردهبورژوازیشهری
اعمازکارمندو...درکورانتورمسهرقمی
حاکمبراقتصادکشورودالر40000ریالی
مواد قیمت آور سرسام افزایش بسترساز که
اولیهکاالهایتولیدداخلیشدهاست،بههمراه
مطلقه رژیم نفت فروش تانکرهای تعطیلی
فقاهتیدرکانتکساقتصادیکهبیشاز%80
تولیدناخالصملیآنبهصورتمستقیموغیر
آن خارجی نفت فروش شلنگهای به مستقیم
وابستهاست،حاکمیتدوبارهبورژوازیبزرگ
مطلقه رژیم پادگانی اقتصاد بستر در سپاه
فقاهتیبرشریانهایتجاریکشورتوسطبیش
خارج فرودگاههای و نامرئی اسکله بیست از
ازسیطرهگمرکرژیممطلقهفقاهتی،آنچنانکه
تنهادرعرضیکماهسودبرنجوارداتیکه
باارزدولتیواردشدندوباارزآزادبهفروش
بوده تومان میلیارد هزار سه از بیش رسیدند
نظام معلول که ثروت ناعادالنه توزیع است،
رانتیبردستگاههایاداریرژیممطلقهفقاهتی
رژیم خود آمار طبق که طوری به میباشد،
بیشازسهچهارمثروتهایمملکتدردست
و میباشد ایران جمعیت چهارم یک از کمتر
یکچهارمثروتباقیماندهدردستسهچهارم
شده بندی سهمیه نظام حاکمیت است، جمعیت
بردانشگاههاونظاماستخدامیکشوریکهاز
بهصورتیک ساله تعطیلیجنگ8 از بعد
اپیدمیفراگیرنظامآموزشیواستخدامیکشور
تعطیلیاصل باعث رازمینگیرکردهاستو
استخدام و آموزش عرصه در سازنده رقابت
نیرویکارشدهاست،بطوریکهمطابقتئوری
ماکیاولرانتخواهیجایگزینشایستهساالری

شدهاست،
ادامه در صفحه 2

مبانیسوسیالیسم–قسمت29

اسالم کار - اسالم سرمایه،
اسالم اشتراکیت - اسالم مالکیت،

 اسالم ما - اسالم من

29-آنچنانکهدرتفسیرکبیرطنطاوی)ازابوحامداماممحمدغزالی(نقلمیکند؛اشتراکیت
اقتصادیدراسالمزمانیتحققپیدامیکندکه»ما«یاجتماعیدرآنجامعهتحققپیداکردهباشد،
یعنیازنظرغزالیتازمانیکه»من«فردیدریکجامعهازبیننرودوجایگزینآن»ما«ی
اجتماعینشود،امکاناستقرارنظاماشتراکیتاقتصادییاسوسیالیزموجودندارد،)آنچنانکه

تفسیرطنطاویمیگوید(ازنظراماممحمدغزالی؛

اوال-درمسالهاقتصادنظراسالمبرنظاماشتراکیمیباشدکهماآنراسوسیالیزممینامیم.

ثانیا-برایتحققایننظاماشتراکیاقتصادیبایدجامعهقبلازآنبه»ما«یاجتماعیبرسد.

ادامه در صفحه 11

در صفحات دیگر:

● - مبانی تئوریک حزب - قسمت 18
● - مبانی تئوریک اخالق - قسمت 5

قاله
سرم

آسیبشناسیجنبشکارگریایران

بحران تئوریک جنبش کارگری 
ایران

قسمتاول

1 - نیروی اصلی انقالب و اصالحات در ایران 
کدام است؟ازنیمهدومقرننوزدهمبهموازات
شکلگیرینهضتسوسیالیسمبهصورتیک
ُکش انسان نظام علیه بر رویکرد و افروج
سرمایهداریدرغرب،پسلرزههایاینزلزله
گرفتار که هم را پیرامونی کشورهای عظیم
سرمایهداری ُکش انسان جهانگیر سونامی
به اما داد، قرار خود تاثیر تحت بودند شده
دوم نیمه سوسیالیستی نهضت اینکه موازات
علیه بر را خود تکوین پروسس نوزدهم قرن
از نهضت این نظامسرمایهداریطیمیکرد

مشخصاتذیلبرخوردارمیشد:

قرن دوم نیمه در سوسیالیستی نهضت - الف
تا داشت نظری و تئوریک ماهیتی نوزدهم
نیمه در که گردید باعث امر این لذا عملی،
دومقرننوزدهمدرغرببیشازآنکهرقابت
مولد نیروهای و جامعه و عملی عرصه در
انجامگیرد،بینتئوریسینها،نظریهپردازان،
فرهیختگان،نخبگانوروشنفکرانجامعهشکل
در سوسیالیسم نهضت دیگر عبارت به گیرد.
نیمهدومقرننوزدهمیکنهضتروشنفکرانه

بودتایکنهضتپرولتاریائی.

ادامه در صفحه 4

سالم بر مصدق بیدار کنندۀ شرق
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ب-بحراناقتصادیفعلیرژیممطلقهفقاهتیکهباعثفالکتبیشاز%80

جمعیتکشور75میلیونیایرانشدهاستزائیده:
1-شکستپروژهحذفیارانههایاطرحهدفمندییارانههایرژیممطلقه

فقاهتیمیباشد؛
2-شکستچرخهتولیدداخلیایرانبهعلتافزایشقیمتتمامشدهکاالدر
داخلدررقابتباوارداتبیشاز50میلیارددالریکاالیخارجی)کهدر
راسآنهاسیاستتهاتریباکاالهایچین،نفتدربرابرکاالقراردارد(
کهالبتهخوداینامرمعلولحاکمیتجناحبورژوازیتجاریسرمایهداری
ایراناعمازبورژوازیسپاهوبورژوازیحوزهوبورژوازیآقازادههاو

بورژوازیسنتیچهارصدسالهبازاریایرانمیباشد؛
بازار، به نقدی یارانه میلیاردلایر پیکر360هزار و در بی پمپاژ - 3
بدونپشتیبانتولیدداخلیوتامینآنتوسطدولتازطریقپولشوئیفروش
آزاددالروچندنرخیکردنارزواستقراضازبانکمرکزیوفروش
سرمایههایمردممثلمخابراتو...دربازارنمایشیبورسبهبورژوازی

سپاه؛
4-حاکمیتاقتصادقاچاقتوسطاسکلههاوفرودگاههایبیرونازدایره
آورده باد سوددههای تامین و سپاه بزرگ بورژوازی گمرک، نظارت
بورژوازیبزرگسپاهویابورژوازیسنتیویابورژوازیحوزهویا
بورژوازیآقازادههاتوسطنفوذرانتیبهبازار،دونرخهارزدولتیوغیر
دولتیتوسطخریدباارزدولتیوفروشدربازاربانرخآزاد)کهبرای
یکماهگذشتهبورژوازیتجاری باعثگردیدهکهدرطول امر این نمونه

ایرانبیشاز30هزارمیلیاردتومانازبرنجوارداتیسودببرد(.
اتمیوموشکیونظامیکه استراتژی بر فقاهتی تکیهرژیممطلقه - 5
بسترسازشکستمذاکراتآژانسشدهاست،عاملیگردیدهتاسرمایهداری
فراگیر تحریمهای کمربند توسط آمریکا امپریالیسم رهبری به جهانی
اقتصادینظامتولیدیکشورایرانرادرمنطقهدرسراشیبیاضمحاللو

نابودیقراردهد.

3 - ورود رژیم مطلقه فقاهتی به صف بندی نظامی سیاسی منطقه که معلول 
سیاست هژمونی طلبانه شیعه گری این رژیم می باشد،باعث:

الف-آتشجنگفرقهگرائیبینشیعهوسنیدرمنطقهشعلهورشودو
شیعهکشیازلبنانتاپاکستانبهصورتیکامرجهادیازطرفتسنن

دولتیدرآید.
رژیم داخلیسوریهجهتحفظ درجنگ فقاهتی مطلقه رژیم ورود - ب
خانداناسدبرسوریهبهعنوانمادرخرجدرعرصهنظامیوسیاسیو
اقتصادیوحتیاطالعاتیوضداطالعاتیهمراهباورودنظامیاینرژیم
مطلقهفقاهتیدرعرصهجنگموشکیبارژیماسرائیلدرکنارحزبهللا

لبنانوحماسنوارغزهشدهاست.
ج-شعلهورشدنجنگفرقهگرائیدرعراقکهمعلولفرسایشیشدن
جنگفرقهگرایانهسوریهواستراتژیهژمونیطلبانهرژیممطلقهفقاهتی
است،آنچنانعراقرابهورطهبالکانیزهشدن)شمالکردومرکزسنی
غیر سیاست حتی که میشود بینی پیش که میبرد پیش شیعه( جنوب و
هژمونیطلبانهآیتهللاسیستانیهمنتواندآنراکنترلنماید،طبیعیاست
کهبابالکانیزهشدنعراقتنهاکشوریکهازآنسودخواهدبرددولترجب
طیباردوغاندرترکیهخواهدبود،کهامروزبرایشکستنحصارشیعه

گریاطرافخودبههردرودیواریخودرامیکوبد.
د-شکستمبارزهحقطلبانهوآزادیخواهانهودموکراتیکمردمبحرین
بهعلتنفوذهژمونیطلبانهوفرقهگرایانهرژیممطلقهفقاهتیکهباعث
المعاملهحضورهژمونی تامبارزهدموکراتیکمردمبحرینوجه گردیده

طلبانهوفرقهگرایانهرژیممطلقهفقاهتیدرسوریهبشود.

4 - بحران اقتصادی و بحران استراتژی فرقه گرایانه و هژمونی طلبانه 
رژیم مطلقه فقاهتی در داخل و در سطح منطقه باعث شده تا:

الف-ازیکطرفیکصفآرائیفرقهگرایانهدرسطحمنطقهبوجود
بیایدکهدریکطرفآنرژیممطلقهفقاهتیودولتنوریمالکیعراق

"سرمقاله - بقیه از صفحه اول"
سرازیرشدنبیشاز360هزارمیلیاردلایرنقدینگیتحتعنوانیارانه
اینحجم آنجائیکه از )که داخلی تولید فاقد بازار بهطرف بهمردم نقدی
ریالینقدینگینهتنهادرخدمتتولیدداخلینمیباشدوبهصورتمستقیم
بیمار اقتصاد زا تورم عوامل از یکی میشود، کاال خرید و بازار وارد
امروزکشورشدهاستکهخودبهخودزمینهسازبیکاریدرعرصهتولید
روستائیکشورمیباشد(ازآنجائیکهکهدولتبهعلتمتوقفشدنمرحله
دومپروژهحذفیارانههاتوسطمجلسدیگرتوانکسباینحجمنقدینگی
را و... آب برق، گاز، گازوئیل، بنزین، قیمت افزایش ازطریق نجومی
ندارد،ازطریقپولشوئیبهروشهایفروشآزاددالروطالدربازارو
مصرفسپردههایبانکیمردموچاپاسکناسوقرضازبانکمرکزی
وفروشسرمایههایملیدربازارنمایشیبورسبهبورژوازیدرباری
سپاهوفروشروزانهاوراقمشارکتو...میکوشدکهاینحجمنقدینگی
راتهیهوبهاقتصادکشورپمپاژکند،کهخوداینامربسترسازتورملجام
گسیختهاقتصادرژیممطلقهفقاهتیحاکمشدهاست.ایجادنهادهایاقتصادی
والیت مطلقه دستگاه سایه در دولت توسط دولت نهادهایرسمی موازی
بورژوازی و درباری آقازادههای و فقاهتی بستررانتهایحوزههای در
بزرگسپاهونظاماداریوسیاسیواقتصادیپادگانیرژیممطلقهفقاهتی
همراهبافرسایشیشدنجنگداخلیسوریهوفرقهائیشدناینجنگدر
عرصهتضادهژمونیطلیانهمنطقهائیبیندوصفشیعهفقاهتیوتسنن
تسنن بینصف جنگ اول خاکریز عنوان به سوریه شدن بدل و دولتی
دولتیوتشییعفقاهتیومادرخرجشدندستگاهرژیممطلقهفقاهتیایران
درتامینهزینههایجنگداخلیسوریههمراهباقرارگرفتنکشورعراق
تحتحاکمیتشیعیانودولتمالکیدرسراشیبیبالکانیزهشدنوتالش
کردن بالکانیزه جهت آمریکا امپریالیسم سرکردگی به جهانی امپریالیسم
کشورایراندرکانتکسشکستنشستهایآژانساتمیوسیاستچماقو
هویجامپریالیسمجهانیبهسرکردگیامپریالیسمآمریکاجهتتنگترکردن
باعث که بحرانمحیطزیست و ایران علیه بر تحریمهایجهانی کمربند
شدهتابیشاز80%جغرافیایایران)ازریزگردهایمهماننوازبیابانهای
عراقگرفتهتاسیرکوئلهوایدودآلودومنواکسیدکربنشهرهایبزرگ(
8ماهازسالدرحالبحراناکوسیستمیبهسرببرندوندانمکاریهای
رژیممطلقفقاهتیدربرخوردبااینبحرانباعثگردیدهتابحرانفوق
هرچهزمانمیگذردصورتیپیچیدهتربهخودبگیرد،چراکهپیوندمالی
بورژوازیبزرگسپاهودربارفقاهتیباصنایعخودروسازیمانعازاجرای
پروژههایبهینهسازیاینبحرانشدهاست.بحرانهایگوناگوناجتماعی
اعمازبحرانطالقواعتیادوجنایتو...کهامروزدرجامعهایرانبه
صورتیکاپیدمیوامرفراگیرروتیندرآمدهاست،چرخهبحرانداخلی
ایرانرابهصورتیکگردبادطوفانزایویکسونامیویرانکنندهائی
درآوردهاستکهنخستینفونکسیوناینگردباددهشتناکفراهمشدنبستر
داخل در بینالمللی و منطقهائی گرایانه مداخله سیاستهای اجرای جهت
ایرانشدهاستکهازآنجائیکهاینپروژههایمداخلهگرایانهمنطقهائیو
بینالمللیصورتیکسانیندارد،لذافونکسیونهایاجرایاینپروژههای
تجاوزگرایانه،ازایرانبالکانیزهشدهتاایرانلیبیالیزهشدهوایرانسومالیزه

شدهوایرانلبنانیزهشدهنیزمتفاوتمیباشد.

2 - ایران بالکانیزه شده، ایران لیبیالیزه شده، ایران سومالیزه شده، ایران 
لبنانیزه شده:آنچنانکهفوقااشارهکردیم:

الف–بحرانهایاقتصادیواجتماعیوسیاسیفعلیرژیممطلقهفقاهتی
درکشورایرانباعثشدهتااینکشورآبستنتحولهاینوینیبشود،زیرا
ازآنجائیکهرژیممطلقهفقاهتیحاکمبرایرانتوانهدایتگریدموکراتیک
دیپلماسی پایه بر میکوشد پیوسته ندارد، را بحرانها این سوسیالیستی و
فرصتطلبانهواپورتونیستیازآبهایگلآلوددرراهمنافعهژمونیطلبانه
در خیالخود به و بزند ماهیگیری به دست سیاسیخود گرایانه فرقه و
عرصهتضادهایمنطقهائیوبینالمللیبهحلتضادهایداخلیخودبپردازد
کهبراینمونهدراینرابطهآنچنانکهامروزدرسوریهشاهدآنهستیم،
رژیممطلقهفقاهتیبهعنوانمادرخرجاینجنگداخلیتاآنجاپیشرفته
استکهتمامبودونبودکشوررادرراهحفظرژیمخانوادهاسدبرسوریه

درحالبهآتشکشیدنمیباشد.
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وایناوستکهتمامینهادهایاقتصادیغیردولتیازاوقافتابنیادهاو
آستانههایائمهوائمهزادهونهادهایاقتصادیسپاهدردستداردوبازاین
اوستکهفرمانجنگوصلحمیدهدوایناوستکهو...وطبیعیاست
کهدرجامعهائیکهبیشاز85%قدرتدردستیکفردغیرمنتخبمردم
میباشدکهتوسطخداوپیامبروامامزمانبراوتفویضشدهاست،صحبت
ازدموکراسیومردمساالریکردنامریخندهآورمیباشد.بنابرایندر
عرصهتقسیماین15%باقیماندهقدرتاستکهجنگقدرتبینجناحهای
قدرتازسرگرفتهمیشودکهالبتهدرمیاننهادهایقدرت15%دونهاد
رئیسجمهوریوشوراهاازاهمیتبیشتریبرخوردارمیباشد.لذادراین
نهادجنگ دو این انتخابات نزدیکشدنزمان بهمحض که است رابطه
قدرتبینجناحهایقدرتحاکمیتازسرگرفتهمیشودوهرکدامبرای
خوددراینرابطهسهمشیرطلبمیکندوبرایرقیبخودسهمروباه،که
ازآنجائیکهایندوانتخاباتدرطول34سالگذشتهبرایاولینبارباهم
انجاممیگیرداینامرسببشدهاستتاجنگقدرتیابهعبارتدیگرگاز
گرفتناسبهایدرشکهدرسرباالئیقدرتصورتبیرحمانهتریبه

خودبگیردکهمشخصهکلیجنگقدرتدراینمرحلهعبارتنداز:
الف-دراینمرحلهرژیممطلقهفقاهتیباعنایتبهتجربهائیکهازانتخابات
توسط قدرت رقابت تاعرصه میکند تالش دارد سال88 در دهم دولت
شوراینگهبانمحدودبهنیروهایخودبکندوآنرابهشدتمحدودتربکند

تامانندسال88اوضاعازکنترلشخارجنشود.
ب-دراینمرحلهرژیممطلقهفقاهتیمیکوشدتاباتکیهبرتجربهسال88
درمرحلهرقابتبینکاندیداهاتوسطدستگاهتبلیغاتیاربابجمعیتضادهای

درونحاکمیتقدرتبهمردممنتقلنشود.
ج-ازآنجائیکههمحاکمیتمطلقهفقاهتیوهمجناحبهاصطالحاصالح
طلب)اعمازجنبشسبزمیرحسینموسویوجریاناصالحطلبمحمد
خاتمیوجریانبینابینیکارگزارانهاشمیرفسنجانیوجریانکروبی(به
علتانحصاریبودنانتخاباتآیندهقصدندارنددرانتخاباتآیندهشرکت
کنند،رژیممطلقهفقاهتیمیکوشدکهبانهادینهکردنجناحاصالحطلبان
بازی شب خیمه بازار کواکبیان مثل الحالی معلوم افراد بیرق زیر زرد

انتخاباتآیندهخودرادودودممصنوعیبخشد.
د-ازآنجائیکهبافاصلهگرفتنجناحاصالحطلبازحاکمیتقدرتاز
سال88تضادتقسیمقدرتبینجناحهایجریانخودیکههمانجریان
رابطه این در لذا و است منتقلشده گرایانمیباشد، بهاصطالحاصول
استکهدرمیانجناحبندیجدیدقدرتمهمترینجناحجریاناحمدینژاد
میباشدکهمیکوشددرصورتعبوراسفندیاررحیممشائیازفیلترشورای
نگهبان،آنچنانکهگفتهشهربهشهردرحمایتاوبهتبلیغاتبپردازدودر
صورتیکهاسفندیاررحیممشائینتواندازفیلترشوراینگهبانعبوربکند
باتکیهبرصالحیوزیرامورخارجهکابینهوالهامسخنگویدولتو...به

عنوانجریاناصلیرقیبقدرتواردمبارزهکاندیداتوریبشود.
ه–جریانهایدیگرخیمهشببازیانتخاباتیازدهمدرخرداد92یکی
جریاناصلیپیروانوالیتهستندکهکاندیداهایآنهاعبارتندازوالیتیو
حدادعادلوقالیبافودیگرجناحالریجانیاستکهبینخودعلیالریجانی

وسعیدیشورایامنیتو...درنوسانمیباشد.
انتقال تنهاعامل نه یازدهمخرداد92 دولت انتخابات اینکه -ماحصل و
دموکراتیکقدرتازحاکمیتبهمردمایراننخواهدشدتابسترآشتیملی
فراهمبکندبلکهبالعکسوسیلهائیجدیددرجهتشعلهورشدنتضادبین

جناحهایداخلیقدرتحاکمیتخواهدشد.

والسالم

ورژیمبعثسوریهوحزبهللالبنانقرارداردوازطرفدیگرسهجناح
تسنندولتیکهعبارتندازجناحاخوانیهایمصروقطروجناحوهابیگری

عربستانوجناحالئیکترکیهقرارگیرند؛
ب-وازطرفدیگربهارعربییاجنبشدموکراتیکخلقعرببهعلت
همینصفآرائیمنطقهائیگرفتارورطهفرقهگرائیوفقهگرائیبشوندکه
انقالبمصرولیبیوتونسدرشرایطفعلیمشتیازنمونهاینخرواراست

کهیاگرفتارفرقهگرائیمذهبیشدهاندویاگرفتارفقهگرائی،
ج-فرقهگراوفقهگراشدنجنبشهایبهارعربیپسازپیروزیدربستر
جنگفرسایشیسوریهباعثشدهتاجهتمتالشیکردنهاللشیعهکهاز
جنوبلبنانتاایرانادامهدارد،برنامههایمتفاوتیازطرفجناحسهگانه
تسنندولتیوجهانسرمایهداریبهرهبریامپریالیسمآمریکاارائهگردد،
فرقهائی توسط تا اینرابطهعربستانوقطرتالشمیکنند در بطوریکه
کشورهای تجزیه و کردن بالکانیزه زمینه شیعه، کشورهای جنبش کردن
شیعهاعمازسوریهوعراقوایرانرافراهمکنندوترکیهمیکوشدباوارد
کردنناتوبهاینجنگداخلیوجهانیکردنحملهبهکشورهایشیعهاز
سوریهتاعراقوایرانبالیبیالیزهکردنکشورهایشیعهازسوریهتاعراق
وایرانشرایطجهتحاکمیتتسنندولتیوالئیکبهرهبریرجبطیب
اردوغانوحزبتوسعهوعدالتترکیهوشکلگیریامپراطوریعثمانی
فراهمکندوالبتهسیاستجهانسرمایهداریبهرهبریامپریالیسمآمریکا
ازآنجائیکهدرراستایاستراتژیخاورمیانهبزرگتحتهژمونیکشور
خاورمیانه استراتژی مانع بزرگترین آنجائیکه از لذا میباشد، اسرائیل
بزرگدرشرایطفعلیهاللشیعهازحزبهللالبنانتارژیممطلقهفقاهتی
ایرانوخانداناسددرسوریهودولتمالکیدرعراقمیباشد،دراین
رابطهنوکپیکانحملهآمریکانهمانندترکیهوعربستانوقطردرجهت
تجربهائی میباشد،چراکهطبق دولتی تسنن حاکمیت و حذفهاللشیعه
کهجهانسرمایهداریبهرهبریامپریالیسمآمریکاازبعدازسقوطرژیم
کمونیستیافغانستانوحاکمیتطالباندرکشورافغانستانبهدستآوردند،
فراهم ووهابیگری ارتدوکسی اسالم دولتیزمینهحاکمیت تسنن حاکمیت
شیعه کشورهای فقاهتی رژیم از فاشیستتر غایت به رژیمی که میکند
میباشددراینرابطهاستکهجهانسرمایهداریحاضربهریسککردن
بنابراین نمیباشد. اسرائیل همسایگی در دیگر افغانستان دوباره تجربه و
بر درجهتتضعیفهاللشیعه اینشرایط در استراتژیجهانسرمایه
لیبیالیزه نه و کردن بالکانیزه نه است کشورها این کردن سومالیزه پایه
کردنودرهمینرابطهاستکهامروزتمامیدپیلماسیمنطقهائیجهان
سرمایهداریبهرهبریامپریالیسمآمریکادرجهتایجادتوازنقدرتبین
و شیعه هالل کشورهای دموکراتیک غیر حاکمیت و مخالف جریانهای

آنتاگونیستکردنبرخوردبینآنهامیباشد.

3 - بحران سیاسی حاکمیت و انتخابات دولت یازدهم:بحراناقتصادیرژیم
فرقهگرایانه استراتژی بنبست آن بهموازات داخلو فقاهتیدر مطلقه
وهژمونیطلبانهاینرژیمدرسوریهوبحرینوعراقباعثگردیدهتا
داخلیخوددربسترتضادهایمنطقهائیو توانحلتضادهای اینرژیم
این آتش تا شده عاملی امر این خود که نکند، پیدا گذشته مانند بینالمللی
بحرانهایداخلیبهداخلخانهدستگاهحاکمیتنیزسرایتبکندکهخود
اینامرباعثگشتهتابهموازاتنزدیکشدنانتخاباتدولتیازدهمکهاین
باربراینخستینمرتبهباانتخاباتشوراهاهمهمراهمیباشد،ازآنجائیکه
درنظاممطلقهفقاهتیتقسیمقدرتبیننهادهایغیرانتخابیوانتصابیبا
قانوناساسیفعلیرژیم انتخابی85به15میباشد،یعنیطبق نهادهای
حتی و اجتماعی و تقنینی و قضائی و سیاسی قدرت فقاهتی%85 مطلقه
اقتصادیاینمملکتدریدوالیتمطلقهفقاهتیقرارداردکهدربرابرهیچ
نهادیخودرامسئولبهپاسخگوئینمیداندواینحجمازقدرتخودرا
محصولجایگاهدینیومذهبیخودمیداندکهازطریقخداورسولو
امامزمانبهاوتفویضشدهاستنهمردمومادامالعمراینصالحیتاوپا
برجاخواهدبودومقامعظمایاوخطقرمزتمامجریانهامیباشد،چراکه
میکند انتخاب را انتخابات تمامی کلید شاه نگهبان کهشورای اوست این
ایناوستکه انتخابمیکندو ایناوستکهفرماندهیقوهقضائیهرا و
فرماندهیمطلقکلقواینظامیوانتظامیکشوررادردستداردواین
اوستکهتمامینهادهایاجتماعیباتعیینائمهجمعهو...درکفمیگیرد



  4

نشر مستضعفین - شماره 44 - اول اسفند ماه 1391
"آسیب شناسی جنبش کارگری ایران - بقیه از صفحه اول"

ب-تبیینسوسیالیسمدربسترایننهضتروشنفکرانهتئوریکنیمهدوم
قرننوزدهم،توسطنظریهپردازانسوسیالیستیبرعکسنظریهپردازان
لیبرالسرمایهداریقرن18و19مناسباتسرمایهداریصورتیکسانی
قرن دوم نیمه در سوسیالیسم از تئوریک مختلف تبیین همین که نداشت
نوزدهمتوسطتئوریسینهاباعثگردیدتانهضتسوسیالیستیدرجهانبعد
ازنیمهدومقرننوزدهمتاکنونبرعکسنهضتلیبرالسرمایهداریدچار

تشتتوانشعابوتفرقهوبحرانتئوریکبشود.



آن: تاریخی  عینی  تحقق  بستر  در  سوسیالیستی  نظری  تئوری های   -  2
برحسباینکهسوسیالیسمبهصورتیکاقتصادحکومتیویایکاقتصاد
شورائیازطرفنظریهپردازاننیمهدومقرننوزدهاروپاتبیینگردید،دو
شاخهبزرگنهضتسوسیالیسمدرجهانبعدازنیمهدومقرننوزدهبرعلیه
به را سوسیالیسم که پردازانی نظریه چراکه گرفت شکل سرمایهداری
صورتمالکیتدولتیاحکومتبرابزارتولیدجهتشکلاشتراکیممکن
برایکلجامعهتبیینمیکردندراهیجزایننداشتندکهاستراتژینهضت
سوسیالیستیخودرابرپایهکسبقدرتسیاسیودولتبههرطریقممکن
حاکمیت صورت به را سوسیالیست که پردازانی نظریه اما کنند، تدوین
اقتصادیوسیاسیواجتماعیشوراهابرابزارتولیدجهتشکلاشتراکی
ممکنبرایکلجامعهتبیینمیکردنداستراتژینهضتسوسیالیستیخودرا
برپایهبسیجوسازماندهینیروهایمولداستوارکردند.دراینرابطهبود
تحقق مکانیزم سوسیالیستی، استراتژی گانه دو تدوین این بستر در که
سوسیالیزموهمچنیننیرویاصلیجنبشسوسیالیستیمتنوعومتفاوتو
متناقضگردید.عدهائیجهتتحققسوسیالیسمبرطبلانقالبمیکوبیدندو
گروهیدیگربرطبلاصالحاتوگروهیبرطبلرفرمازباال،گروهی
انقالب پرولتاریاومبارزهسندیکائیکارگرانرابهعنواننیرویاصلی
معرفیمیکردند،گروهیدیگرحزبکمونیستمتشکلازکادرهایبرجسته
انقالبیکهمسلحبهتئوریسوسیالیسمباشندبهعنواننیرویاصلیانقالب
مطرحکردند،عدهائیسوسیالیسمراتاحدتولیداقتصادیوقدرتسیاسی
تنزلدادندونیرویاصلیانقالبرانهزحمتکشانونهپرولتاریاونهحزب
کمونیست،بلکهتنهادستگاهسرکوبگراطالعاتوامنیترژیمتوتالیترخود
رابهعنواننیرویاصلیانقالبسوسیالیستیمعرفیکردند،عدهائیدیگر
تکیهکردند، نهادهایمدنی برحاکمیتشوراهاو جهتتحققسوسیالیسم
گروهیبرحکومتحزبکمونیستجهتتحققسوسیالیسمتکیهمیکردند،
گروهیدیگرسوسیالیسمراالکتریزهکردنجامعههمراهباانتقالقدرتبه
بعالوه برق از است عبارت سوسیالیسم )لنین: میکردند تعریف شوراها
بدون کردن الکتریزه فقط را سوسیالیسم استالین مانند جمعی و شوراها(
شوراهاتعریفمیکردند،عدهائیبرایتبیینسوسیالیسمبرجبرتاریختکیه
میکردند1،وبازدرهمینرابطهعدهائیمعتقدشدندکهسوسیالیسمدارای
قانونمندیعلمیاستکهتنهاباکشفاینقانونمندیعلمیمیتوانسوسیالیسم
رادریکجامعهمحققساختدرصورتیکهجمعدیگربهسوسیالیسمبه
عنوانیکامرانسانیواخالقینگاهمیکردندکهتنهاباحاکمیتاکثریت
مطلقجامعهبراقلیتبهشیوهدموکراتیکقابلتحققمیباشد،عدهائیبرای
تحققسوسیالیست،برحکومتوقدرتوجبروجباریتتکیهمیکردند،
پای اومانیسم و آگاهی و آزادی بر سوسیالیسم تحقق جهت دیگر دسته
میفشردند،گروهیبرایتحققسوسیالیسمبرانسانبهعنوانموجودآزاد
وخالقوسازندهتکیهمیکردند،دستهدیگربرایتحققسوسیالیسمانسان

1. بر طبق اندیشه مارکسیسم حکومتی سوسیالیسم تنها در بستر ماتریالیسم تاریخی 
شکل می گیرد و ماتریالیسم تاریخی چیزی نیست جز جبر حاکم بر سرنوشت و اراده 
انسان و لذا در این رابطه است که از نگاه کارل مارکس تکامل تاریخ از کمون اولیه 
تا جامعه کمونیستی پس از سوسیالیسم به صورت جبری بدون دخالت اراده ما ادامه 
پیدا می کند چه بخواهیم و چه نخواهیم، اما ما تنها توان آن را داریم که این روند را 

ُکند یا تند کنیم.

رابدلبهحیواناقتصادیمیکردندتاهمهآنگونهزندگیکنندکهاودرست
میپنداردوسوسیالیسمبرایآنهاوسیلهساختنجامعهائییکدستوحکومت
تولیدبسترساز توتالیترگردد،برایعدهائیروابطومناسبات تامگراو
سوسیالیسممیباشدوبرایگروهدیگراینانسانمختاروخالقوآگاهو
عدالت بستر در را است،جمعیسوسیالیسم بسترسازسوسیالیسم آفریننده
اجتماعی،عدالتاقتصادی،عدالتسیاسیوعدالتانسانیتعریفمیکنند
کهنهتنهاسوسیالیسمبااومانیسمدرتضادنمیباشدبلکهقوامدهندهاومانیسم
هممیباشدوباساختاردموکراتیکحکومتوآزادیهایفردیجامعهدر
تضادنیست،درصورتیکهبرایعدهائیدیگرسوسیالیسموسیلهساختن
جامعهیکدستوحکومتتوتالیتروتامگرامیباشد،برایعدهائیدربستر
سوسیالیسمانسانبدلبهیکحیواناقتصادییامهرهبیارزشیمیشودکه
تنهاوظیفهاشتولیدهرچهبیشتراست،درصورتیکهبرایعدهائیدیگر
اجتماعی، سیاسی، جباریت و جبر از انسان رهائی تئوری سوسیالیسم
ازطریق تنها را تحققسوسیالیست تاریخیمیباشد،عدهائی و اقتصادی
دموکراتیکوبهصورتگامبهگاموبااتکابهرایوارادهاکثریتواز
طریققانوندنبالمیکنند،گروهدیگرتحققسوسیالیسترادرجامعهتنها
ازطریقانقالبتوسطحزبطرازنوینمتشکلازکادرهایبرجستهکه
تحقق گروهی میدانند، میشود انقالب اصلی نیروی پرولتاریا جایگزین
سوسیالیسمرادریکجامعهتنهاتوسطبرپائیسوسیالیسمدرهمهعرصههای
اجتماعیواقتصادیوسیاسیمیدانند،جمعدیگرتحققسوسیالیسمراتنها
دربستراستقراردموکراسیپارلمانیوکسبقدرتسیاسیازراهانتخابات
دموکراتیکسالمدنبالمیکنند،عدهائیتحققسوسیالیسمراتنهاازطریق
انقالبمیدانند،جمعدیگرتحققسوسیالیسمرانهازطریقانقالببلکهاز
طریقاصالحاتدنبالمیکنند،گروهیبرایتحققسوسیالیسمدرجامعهدر
جستجویراهیمیانانقالبواصالحاتازطریقتعمیقوگسترشعدالت
سیاسیواجتماعیازراهدموکراتیکتوسطرایمردمهستند،عدهائیاصل
وستونانقالبواصالحاتسوسیالیستیراسازماندهیحزبوجامعهبر
اساسمرکزیتدموکراتیکحزبطرازنوینباکادرهایحرفهائی-انقالبی
میدانند،جمعیدیگراصلوستونانقالبواصالحاتسوسیالسازرابر
در پائین از انتخابات اساس بر درونحزب دموکراتیک سازماندهی پایه
روندیدموکراتیکوآزادوسالمیاتکثرگرائیدرساختارحزبوداشتن
آزادیحقفراکسیوندرحزبمیدانند،دستهائیدربسترپروسستاریخی
و سوسیالیسم دیگر گروه و میدانند کمونیست را خود سوسیالیسم تحقق
دموکرات سوسیال بلکه سوسیالیسم نه و کمونیسم نه را خود نیز جمعی
میخوانند،گروهیتحققسوسیالیسمراتنهاازطریقدیکتاتوریپرولتاریا
باتحققحاکمیتمطلقحزبکمونیستبرتمامامورجامعهمیدانندودسته
دیگربرایتحققسوسیالیسممعتقدبهپیوندشوراهاوجنبشکارگریهستند.
البتهجمعیهمتحققسوسیالیسمدرجامعهراتنهاازطریقمبارزهپارلمانی
جهتکسبقدرتسیاسیدنبالمیکنند،گروهیتحققسوسیالیسمراازراه
انقالبوحزبطرازنوینپیشاهنگدنبالمیکنند،جمعیدیگربرایتحقق
سوسیالیسمخواهانکسبقدرتسیاسیتوسطپرولتاریاهستندوگروهسوم
قدرتسیاسی ازطریق نه پیشاهنگو ازطریقحزب نه سوسیالیسمرا
طبقه و پرولتاریا فقط نه )و ملت و جامعه کل ازطریق بلکه پرولتاریا،
کارگر(توسطانتخاباتآزاددنبالمیکنند،عدهائیبرایتحققسوسیالیسم
و متمرکز سازماندهی صورت به عمودی مقدماتی تشکیالت به معتقد
حرفهائیوانقالبیهستند،جمعیدیگرمعتقدندکهسوسیالیسمدردموکراسی
نهفتهاستوبرایتحققدموکراسیبایدبراصالحاتوپارلمانوقانونو
استراتژیگامبهگامتکیهکرد،گروهیپارلمانوقانونرادرنهایتارگان
عریانحفظمنافعسرمایهداریتبیینمینمایندوتکیهبردموکراسیراشکل
ویژهائیازاشکالحاکمیتسرمایهدرجامعهمیدانندوتنهاراهسرنگونی
حاکمیتسرمایهداریرادرجامعهاستراتژیانقالبمیدانندنهاصالحات،
جای به نهادهایخودگردان و همگانی رای کهحق معتقدند دیگر جمعی
لذا بشود، جامعه در سوسیالیسم تحقق بسترساز میتواند پارلمانی مبارزه
تکوینشوراهارابهعنوانپیششرط،گذارازسرمایهداریبهسوسیالیسم
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پیشاهنگرهبریکنندهلنینبشودتاآنچنانکهکاسترووچهگوارامعتقدبودند
جهتتحققانقالبسوسیالیستیایمانواعتقادواسلحهراجایگزینحزبو
)مانند گوارا کاسترووچه برعکس دیگر بعضی اندیشهگردد2، و قانون
طرفدارانمکتبفرانکفورتامثالاریکفرم،هابرماسوادرنو(معتقد
بودندکهتحققسوسیالیسمدریکجامعهتنهاتوسطنهادهایمدنیوافزایش
ممکن دموکراتیک شیوه به مدنی نهادهای این بستر در قدرتشهروندان
میباشد،چراکهبرعکساندیشهمارکسکهمعتقدبودکه،تاریخاستکه
فرانکفورتی مکتب طرفداران میسازد، جبری بهصورت را سوسیالیسم
معتقدندازآنجائیکهاینانساناستکهتاریخرامیسازدپسسوسیالیسمرا

همانسانبایدبسازدنهتاریخوتاریخبدونانسانهیچاست.

بنابراینآنچنانکهجهتتحققسوسیالیستدریکجامعه،مارکسبرحرکت
سندیکائیپرولتاریاتکیهمیکردولنینبرمبارزهطبقاتیوانقالبحزب
طرازنوینپیشاهنگوروزالوگزامبورگوگرامشیبرجنبشهایخیابانی
ومارکوزهبرجنبشدانشجوئیومائوبرارتشخلقیوکاسترووچهگوارا
برهستههایچریکی،طرفدارانفرانکفورتیبرنهادهایمدنیتکیهکردند

وآنرابسترسازتحققسوسیالیسمدرجامعهمیدانند.

3 - جنبش کارگری ایران در حصار بحران تئوریک:برایتبییناینموضوع
بدوابهطرحاجمالیماحصلاصولمبانیمطرحشدهمیپردازیم:

نظام استقرار میوههای از یکی ایران کارگری جنبش آنجائیکه از - الف
آبشخور اینکه به باعنایت جهانیسرمایهداریدرکشورمابودهاستو
تکویننظامسرمایهداریدرغرببودهاست،طبیعیاستکهمیوههایاین
درختهممتاثرازشجرهاصلیآندرغربمیباشدکهجنبشکارگری
ایرانیکیازآنمیوههائیبودهاستکهبهعنوانیکپدیدهمتاثرازجنبش
کارگریغربمیباشد،طبیعیاستکهبدونشناختبحرانتئوریکجنبش
ایران کارگری جنبش تئوریک بحران شناخت امکان غرب در کارگری

وجودندارد.

ب-شروعتاریخیبحراندرجنبشکارگریغرببازگشتپیدامیکندبه
نیمهدومقرننوزدهمکهتقریبابورژوازیغربدیگرتمامیخصلتهای
مترقیانهایکهدرپروسهمبارزهاشبافئودالیسمداشتبانابودشدننظام
فئودالیسمازدستدادهبودولذاعریانمستقیمبهاستثمارکارگراناروپائی
طبقه استثمار این صنعت و ماشین بستر در آنجائیکه )از میپرداخت
کارگراروپاصدچندانشدهبود(وطبقهکارگراروپادرزیرچرخنظام
استثمارگرایانهسرمایهداریغرببرایتولیدارزشاضافیبیشتروتولید
کاالیارزانتردرحالنابودشدنبودوبورژوازیغربجهتپاسداری
روی اروپا کارگر طبقه عریان سرکوب به خود استثمارگرانه منافع از
آوردهبودآنچنانکهطبقهکارگراروپادراینمرحلهوضعخودراانتخاب
بینمرگوحیاتمیدید.اینامرباعثگردیدتادرنیمهدومقرننوزدهم
طبقهکارگرغرببهمقابلهورویاروئیبابورژوازیضدانقالبغرب
رویآوردوباتکوینمبارزاتسندیکائیوایجاداتحادیههایکارگری،به
تشکیالتوسازماندهیجنبشسرتاسریخودپرداخت.دراینرابطهبود
کهدرنیمهدومقرننوزدهجنبشکارگریدرسرتاسرکشورهایمتروپل
نظامسرمایهداریازآمریکاگرفتهتاانگلستانمانندیکسونامیبهراهافتاد
کههمینسونامیجنبشکارگریدرنیمهدومقرننوزدهمبودکهنظریه
پردازانوتئوریسینهایمغربزمینرادستبهکارکردوتقریباتمامی
بهعنوان نمیتواند نظامسرمایهداری دیگر که ایناصلرسیدند به آنها
باشد3، زمین مغرب جامعه خواستههای تاریخی پاسخگوی مناسبات یک

2. البته کاسترو و چه گوارا معتقد بودند که حزب رهبری کننده انقالب سوسیالیستی 
باید در نبردهای سخت و جنگ داخلی و از درون هسته و تشکیالت چریکی ساخته 
بشود ولی این نکته را نباید فراموش بکنیم که از نظر این ها هسته چریکی همزمان 

نیروی مسلح انقالب سوسیالیستی )که همان حزب سوسیالیستی است( هم می باشد.

3. هرچند این نظام در فرآیند مقابله اش با نظام زمینداری و فئودالیته اروپا از پتانسیل 

و میکنند تکیه آزادی بر تحققسوسیالیسم برای دیگر اماجمع میدانند،
آزادیراآزادیمخالفانمنتعریفمیکنند،امادستهائیدیگردموکراسی
رامانندلنینشکلویژهائیازحاکمیتبورژوازیمعنیمیکنندومعتقدند
کهباازمیانرفتنبورژوازی،دموکراسیازمیانخواهدرفت،گروهی
دیگرمعتقدندکهدموکراسیتنهابستریاستکهتوسطآنمیتوانباتکیه
برکلجامعه)بدونتفکیکسازیطبقاتیوگروهاجتماعی(بهسوسیالیسم
دستپیداکرد،دستهائیمعتقدندکهبرایتحققسوسیالیسمبایددرکنارحزب
حزب در البته کرد، تکیه زحمتکشان افقی حزب بر پیشاهنگ عمودی
عمودیایندستهساختارحزببرسانترالیسمواطاعتبیچونوچرااز
مرکزیتیعنیدیکتاتوریکمیتهمرکزیوجایگزینکردنکمیتهمرکزیبه
جایحزباستوارنمیباشد،بلکهبالعکسباانتخابباالئیهاتوسطپائینیها
ومسئولوپاسخگوبودنباالئیهادربرابرپائینیهاتشکیالتحزبعمودی
امکانپذیرمیشود،عدهائیتحققانقالبسوسیالیستیراتنهادرپیشرفتهترین
جامعهسرمایهداریممکنمیدانستند،جمعیدیگرانقالبسوسیالیستیرا
ازپیشرفتهترینکشوربهضعیفترینحلقهنظامسرمایهدارییعنیروسیه
منتقلکردندکهدرکناراینهادستهائیمانندتروتسکیهممعتقدبودندکه
ماندهترین عقب در بود معتقد لنین که آنچه برعکس سوسیالیستی انقالب
استقرار جهت پی در پی انقالب خواهان لذا میباشد، ممکن غیر جوامع
سوسیالیسمشدند،عدهائیمانندمائونیرویاصلیانقالبرانهپرولتاریای
انقالب نیرویاصلی بهعنوان دهقانان که معتقدند بلکه مارکسمیدانند،
سوسیالیستهستندلذاجهتتحققانقالبسوسیالیستی،مائوبهجایتکیهبر
حزبطرازنوینپیشاهنگلنین،برارتشسرختکیهکردکهازدهقانان
روستاهابهعنواننیرویاصلیانقالبسوسیالیستیچینتشکیلشدهبودند
ومعتقدبودکهبرایتحققانقالبسوسیالیستیابتدابایددهاتراآزادکنیم
این لذادر نمائیمو آزاد ازراهمحاصرهتوسطدهات وسپسشهرهارا
تفنگ لوله ازراه تنها تحققسوسیالیسم بودکه مائومعتقد بودکه رابطه
ممکنمیشود،آنچنانکهعدهائیدیگرمانندروزالوگزامبورگوگرامشی
جهتتحققسوسیالیستبهجایارتشسرخوجنگمسلحانهوتکیهبر
دهقانانومحاصرهشهرهاازطریقروستاها،معتقدبهجنبشهایخیابانی
وقیامهایسیاسیدرونشهریبودند،جمعیمانندلنینجهتتحققانقالب
سوسیالیستیمعتقدبهمبارزهطبقاتیبودندآنچنانکهبعضیدیگرمانندروزا
جای به خیابانی جنبشهای جایگزینی به معتقد گرامشی و لوگزامبورگ
مانند گروهی شدند، سوسیالیستی انقالب بسترسازی طبقاتیجهت مبارزه
مائوتنهاجنگنظامیجایگزینمبارزهطبقاتیلنینجهتتحققسوسیالیسم
درجامعهرابهعنوانعاملبسترسازانقالبسوسیالیستیمیدانستند،در
صورتیکهعدهائیدیگرمانندکاسترووچهگواراباجایگزینکردنحرکت
روزا خیابانی جنبش و لنین طبقاتی مبارزه جای به پیشاهنگ چریکی
لوگزامبورگوگرامشیوارتشسرخمائومعتقدشدندکهاصالمارکسیسم
علمانقالباستولذابایدمبارزهطبقاتیراجهتاستقرارسوسیالیسمبدل
بهانقالبدرانقالبکردوتنهاتوسطعملانقالبیچریکمیتوانانقالب
سوسیالیستیرادرجامعهمحققساخت،یعنیازنظرکاسترووچهگوارا
تنهاتوسطموتورکوچکسازمانچریکیپیشاهنگاستکهمیتوانموتور
بزرگزحمتکشانشهروروستارابهحرکتدرآوردوتنهاعملانقالبی
چریکهااستکهدریکجامعهمیتواندذهنیتتودههارابرپایهسوسیالیسم
ازنظرکاسترووچهگوارا بودکه اینرابطه لذادر دگرگونساختو
بلکه نمیشود تقسیم پرولتاریا و بورژوازی به جامعه مارکس، برعکس
به تقسیممیگرددکهچریک بهستمگرانوستمکشیدگان بالعکسجامعه
جامعه، کشیدگان ستم بر تکیه با میتواند انقالبسوسیالیستی قلب عنوان
که - لنین عکس بر یعنی سازد محقق جامعه در را سوسیالیست انقالب
میگفتبدونتئوریانقالبیامکانجنبشانقالبیوتحققانقالبسوسیالیستی
نیست-،کاسترووچهگوارامعتقدبودندکهبرایتحققانقالبسوسیالیستی
تفنگواسلحهبایدجایتئوریبگیرد.بهعبارتدیگرعملجایاندیشه
انقالب تحقق برای که بودند معتقد گوارا چه و کاسترو یعنی بنشیند
نوین طراز حزب تئوری جایگزین چریکی هستههای باید سوسیالیستی
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اماباشکلگیریطبقهکارگرجهانی،دیگرطبقهبورژوازیمغربزمین
کههدفیجزسودبیشتردربسترغارتارزشاضافیطبقهکارگرندارد
نمیتواندپاسخگویخواستههایطبقهکارگرباشد،لذادراینرابطهبودکه
پاسخگوئی جهت سرمایهداری نظام آلترناتیو پروژه عنوان به سوسیالیسم
بهخواستههایطبقهکارگردرنیمهدومقرننوزدهممتولدگردیدوشاید
بهترباشدکهاینچنینمطرحکنیمکهپروژهسوسیالیسم،بزرگترینپدیدهو
کشفبشریتدرقرننوزدهمبوداماازآنجائیکهتبییناینپروژهدرقرن
نوزدهمتوسطتئوریسینهاصورتییکساننداشتاینامرباعثگردیدکه
سوسیالیسمازهمانآغازتکوینبهصورتیکافروجورویکردظاهربشود
وانواعسوسیالیستها،ازسوسیالیستاخالقیتاسوسیالیستهایتاریخی
سوسیالیسم و حزبی سوسیالیسم و حکومتی سوسیالیسم از اعم علمی، و
شورائیوسوسیالیسمنظامیقدعلمکنندکهخوداینتئوریهایسوسیالیستی
زمینهسازتکوینبحرانتئوریکدرجنبشکارگریغربگردید،چراکه
تقریباتمامیاینتئوریهااززمانیکهعرصهنظریتئوریسینهارارها
میکردندوواردصحنههایعملیمیشدنددربستراستراتژیوتاکتیکهای

عملیبحرانآفرینمیشدند.

و مارکس کارل سوسیالیست سوسیاالیستی، تئوریهای این جمله از - ج
فردریکانگلسبودکهبعدابهعنوانمارکسیسمدرجهانمعروفگردیدو
برایبیشازیکقرنتوانستبهعنوانلکوموتیوجنبشجهانیکارگری
واردعملهدایتگرانهبشودکهدراینرابطهالزماستبیشتربهآنتکیه
بحران ایران، کارگری جنبش تئوریک بحران درعرصه -چراکه کنیم،
تئوریمارکسیسمبیشترینفونکسیونداشتهاست-لذاتکیهبیشترمابراین
نظریهدررابطهباشناختبحرانتئوریجنبشکارگریایرانمیباشدنه

شناختوفهممارکسیسم.آنچهدراینرابطهمیتوانیمبگوئیماینکه:

1-کارلمارکسمیپنداشتباگذرزمانورشدواحدهایتولیدیبزرگو
ادامهپروسهتراکموتمرکزسرمایهونیزازمیانرفتنواحدهایتولیدیو
خدماتیمیانهوکوچکجامعهبهاکثریتمطلقپرولتاریایصنعتیواقلیت

درحالزوالبورژوازیتقسیمخواهدشد.

دارای تاریخ که بود معتقد خود سوسیالیست تبیین در مارکس کارل - 2
در او لذا است، شده آن کشف به موفق او که میباشد علمی قانونمندی
برابر در مینامید رایکسوسیالیستعلمی رابطهسوسیالیستخود این

سوسیالیستهایرقیبکهسوسیالیستهایاخالقیمیخواند.

3-ازنظرکارلمارکسکشفتاریخیسوسیالیستعلمیاوتبیینکنندهاین
حقیقتاستکهتاریخدارایتکاملمیباشد،کهاینتکاملتاریخباجبریت
علمیمسیریازکموناولیهتاجامعهکمونیستی-کهپسازسوسیالیسم
تکوینپیدامیکند-طیخواهدکرد،چهبخواهیموچهنخواهیمتنهانقشیکه
مادراینرابطهمیتوانیمایفابکنیمفقطتسریعوُکندکردناینحرکتاست
وگرنهتحققسوسیالیسموکمونیسمیکامریحتمیوجبریخواهدبود.

4-نطفهبحرانآفریناندیشهکارلمارکسپارادوکسیبودکهدرزیربنای
اندیشهاووجودداشت،چراکهمارکسازیکطرفمعتقدبهآزادیانسان
بودوانسانراحاکمبرسرنوشتخویشمیدیدوازسویدیگرانسانرا
دربسترتاریخیکهخودکاشفآنمیدانستمحکومبهنیرویخارجاراده

اوبود.

بهجاییکسوسیالیست - تبیینسوسیالیستخود در مارکس کارل - 5
شورائی-بهیکسوسیالیستحکومتیمعتقدگردیدچراکهمارکسمعتقد
بودکهبامالکیتحکومتبرابزارتولید،شکلسوسیالیستییااشتراکیدر
جامعهممکنمیشود.البتهمارکسدرهمینرابطهدرایدهوآرمانمعتقدبه
نفیدولتوحکومتجهتادارهامورعمومیجامعهبهصورتخودگردان
بودچراکهازنظرکارلمارکسآزادیوحکومتدریکجامعهرابطه
معکوسدارندوتنهابهموازاتزوالحکومتاستکهامکانتحققآزادی
دریکجامعهممکنمیشود.البتههمینبرخورددومؤلفهائیمارکسدر

مترقیانه قابل توجه ائی برخوردار بوده است.

عرصهتبیینسوسیالیسمحکومتیبهجایسوسیالیستشورائیبزرگترین
عاملبحرانسازوبحرانآفرینسوسیالیسمدولتییاسوسیالیسمحکومتی
درقرنبیستمشد،همانعاملیکهباعثگردیدتادرپایانقرنبیستمباالخره
سوسیالیستحکومتییاسوسیالیستدولتیدچاراضمحاللکاملبشود.البته
مارکس کارل سوسیالیسم ساختار پارادوکس این خود که است واضح پر
نشاتگرفتهازهمانپارادوکساولمیباشدکهفوقاتحتعنوانپارادوکس

انسانوتاریخدراندیشهمارکسمطرحکردیم.

مبارزه بر تحققسوسیالیسم استراتژی تبیین -گرچهکارلمارکسدر 6
آنجائیکهکهاوبرطبل امااز سندیکائیپرولتاریایصنعتیتکیهمیکرد
سوسیالیستحکومتیمیکوبیداینامرباعثگردیدتاکارلمارکسبرای
خشونت به معتقد صنعتی پرولتاریای توسط سیاسی قدرت حفظ و کسب
انقالبیپرولتاریابشودکهالبتهبازخوداینپارادوکسدراستراتژیتحقق
سوسیالیستمارکسدرحرکتعینیبعدازمارکسیکیدیگرازعوامل

بحراناستراتژیگردید.

ترم از سوسیالیسم تحقق استراتژی تبیین درعرصه که کسی اولین - 7
دیکتاتوریپرولتاریااستفادهکردخودکارلمارکسبودکهگرچهازنظر
کارلمارکسباعنایتبهپوالریزاسیونطبقاتیدرنظامسرمایهداریکه
تاطبقهبورژوازیهمبهلحاظکمیوهمکیفی رفتهرفتهباعثمیشود
سیرقهقرائیبهخودبگیرد)کههمینسیرقهقرائیطبقهبورژوازیهمراه
باسیراعتالئیطبقهکارگربهلحاظکمیوکیفیخواهدبود(کهحاصلاین
پوالریزاسیونطبقاتیازنظرکارلمارکستکوینطبقهکارگربهصورت
اکثریتمطلقدرجامعهمیشود.مارکسدرعرصهسوسیالیستحکومتی
اکثریتمطلقطبقهکارگرجهتکسبقدرت خودمعتقدبودکهحاکمیت
سیاسیپرولتاریانیازمندبهدیکتاتوریطبقهکارگرجهتمقابلهباپاتکهای
دیکتاتوری تز این البته که میباشد اضمحالل حال در بورژوازی طبقه
پرولتاریایکارلمارکسکهخودمعلولهماندکترینسوسیالیسمحکومتی
کارلمارکسبودنطفهبحرانسوسیالیستدولتیقرنبیستمشدکهخروجی
نه او بودکهدردوران استالیندرشوروی تزهمانحکومت این نهائی
دفتر حتی نه و کمونیست حزب نه پرولتاریا، نه زحمتکشان، نه مردم،
سیاسیحاکمبرسرنوشتمردمنبودند،بلکهآنکهبهنامدیکتاتوریپرولتاریا
درشورویحکومتمیکردفقطوفقطدستگاهاطالعاتیوامنیتیاوبود.
چراکهاستالینمعتقدبودکهوظیفهحکومتاوکهنمایندهمارکسیسمدولتی
استالین یعنی میباشد یکدست جامعه ساختن است حکومتی سوسیالیسم و
دوران در میپنداشت درست او که کنند زندگی آنگونه همه میخواست
استالینجبرتاریخسوسیالیسمحکومتیمارکسبدلبهجباریتحکومتشد
نامدیکتاتوریپرولتاریابرمردمحکومتمیکردومدعیبودکه کهبه
تنهاراهتحققسوسیالیسمدرشورویاست.دردوراناستالیندیکتاتوری
پرولتاریا،ازپرولتاریابهحزبوازحزببهصدرهیئترئیسهوازآنجا

بهدستگاهاطالعاتوامنیتتحترهبریاستالینرسید.

8-کارلمارکسمعتقدبودکهانقالبسوسیالیستی،تنهادرپیشرفتهترین
جامعهسرمایهداریامکانوقوعشاستولذاتازمانیکهجامعهسرمایهداری
دربستررشدابزارتولیدبهمرحلهکاملپوالریزاسیونطبقاتینرسدامکان
تحققسوسیالیسمدریکجامعهوجودنداردوبرپایهاینتبیینتئوریکاز
سوسیالیسمبودکهاومعتقدبودکهسوسیالیسمتنهابایدتوسطپرولتاریاو
طبقهکارگرتحققپیداکندودرهمینرابطهبودکهکارلمارکستوانست
انقالب اصلی نیروی عنوان به را صنعتی پرولتاریای و کارگر طبقه
سوسیالیستیمطرحکند،همانموضوعیکهبامرگکارلمارکسدیگر
نتوانستازسطحمتنکتابهابهعرصهجامعهبیایدچراکهلنینباطرح
نظریهامپریالیسمبهعنوانآخرینمرحلهتکاملسرمایهداریتوانستانقالب
سوسیالیستیراازپیشرفتهترینجامعهسرمایهداریبهضعیفترینحلقهآن
یعنیروسیهمنتقلنمایدکهباتحققنخستینانقالبسوسیالیستحکومتیدر
عقبماندهترینجامعهسرمایهدارییعنیروسیه،دیگربرایلنینراهیجز
اینوجودنداشتکهنیرویاصلیانقالبراباطرحتزحزب،ازصورت
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ز-سوسیالیستهاهرچندمخالفمبارزهپارلمانتاریستیسوسیالدموکراتها
بودندوگرچهدربرابرشیوهاصالحطلبیسوسیالدموکراتهابهانقالب

معتقدبودند،اماحقرایهمگانیونهادهایخودگردانراقبولداشتند.

ح-سوسیالیستهابهاصلشورابهعنوانشرطاولیهجهت،گذارجامعه
ازمرحلهسرمایهداریبهمرحلهسوسیالیستمینگریستندودراینرابطه
محقق شوراها اصل سرمایهداری جامعه در که زمانی تا که بودند معتقد

نگرددامکانگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسموجودندارد.

فردریک و مارکس کارل اندیشه در که طبقاتی مبارزه موضوع - ط
وقتی بود مطرح جامعه حرکت موتور و تاریخ موتور عنوان به انگلس
در سیاسی قدرت کسب خدمت در حکومتی سوسیالیست کانتکس در که
آمد-درفرآیندهایچریکیوارتشخلقیو...-کامالفراموششد،که
اینفراموشیعاملیگردیدتاطبقهکارگرنهتنهابهعنواننیرویاصلی
انقالبسوسیالیستیمطرحنشودبلکهاصالبهمبارزهطبقهکارگربهعنوان
یکفاکتوراصلیجهتتحققوپیروزیانقالبسوسیالیستیتکیهنشود،
در انقالباتسوسیالیستی تا گردید باعث اینکه بر اینموضوععالوه که
جوامعپیرامونینتوانندبهصورتدرازمدتاستمرارومقاومتکنندباعث
سکتاریستطبقهکارگرازجنبشسوسیالیستیجوامعپیرامونینیزگردید
کهبهترینمصداقاینامرمبارزهطبقهکارگرانایراندرطول100سال
گذشتهاست،چراکهبهموازاتحاکمیتوسیطرهاستراتژیچریکیوارتش
خلقیبرجنبشایرانتوسطستارخانوکوچکخانومبارزهچریکیدهه
50توسطگروههایسیاسیوتشکیالتیمجاهدینخلقوفدائیانخلقو...
نخستینفونکسیونیکهاینمبارزهمسلحانهچریکیوارتشخلقیدرطول
100سالگذشتهبرجنبشکارگریایرانداشتهاستجایگزینشدنآنها
بهجایمبارزهطبقاتیکارگرانایرانبودهاستکهعملکرداینجایگزینی
مبارزهمسلحانهبهجایمبارزهطبقاتیطبقهکارگرایران،باعثشدکه:

اوالتمامیاینمبارزاتمسلحانهازمشروطیتتاجنبشخرداد88گرفتار
شکستورکودبشوندونتوانندبهصورتدرازمدتادامهپیداکنند؛

درثانیاینامرباعثگردیدتاطبقهکارگرایرانبهائیبرایمبارزهطبقاتی
خودنهفقطدرشکلسیاسیآن،حتیدرشکلصنفیآنهمقائلنشوندکه
اینامرباعثگردیدتاطبقهکارگرایرانپیوستهدرطول100سالگذشته
بهصورت»طبقهائیدرخود«درآیدوازحداقلسازماندهیوتشکیالت
از یکی امر همین و بشود محروم اتحادیهائی و سندیکائی از اعم صنفی
عواملعمدهبحرانفعلیطبقهکارگرایرانمیباشد،چراکهتازمانیکه
بهاصلمبارزهطبقاتیدرجنبشایرانبهائیالزمدادهنشود،جنبشطبقه
کارگرایراننمیتواندبهصورتاکتیوواردفعالیتاجتماعیبشودوخالء
اینجنبشدرطول100سالگذشتهباعثگردیدهتاهیچکدامازجنبشهای
گذشتهایراندرطولصدسالگذشتهنتوانندبهپیروزیبرسند،یابهعبارت
ایرانخالءطبقه تمامیجنبشهاییکصدسالگذشته دیگرعلتشکست
کارگرایرانبودهاستوشرطپیوندبینجنبشکارگریایرانباجنبشهای
دیگراعمازجنبشاجتماعی،یاجنبشسیاسییاجنبشدموکراتیکمردم
ایرانایناستکهبرایمبارزهطبقاتیطبقهکارگرایرانارزشالزمقائل
بشویموهمینطرحمبارزهطبقاتیاستکهباعثمیگرددتابسترمبارزه
جنبشطبقهکارگرایرانفراهمگرددکهنخستینعملکردآناستحالهطبقه

کارگرایراناز»طبقهائیدرخود«به»طبقهائیبرایخود«است.



4 -  خواستگاه دو مؤلفه ائی بحران تئوریک جنبش کارگری ایران:حال
گرفتار ایران کارگری جنبش که است سال یکصد مدت که دریافتیم که
ریشه ایران کارگری جنبش تئوریک بحران و میباشد تئوریک بحران
آنجائیکهطبقهکارگر از اینجنبشدارد،چراکه پیوندساختارجهانی در
)برعکسطبقهدیگرزحمتکشانشهرروستا(وطبقهبورژوازیمولودنظام
سرمایهداریمیباشندباعنایتبهماهیتجهانینظامسرمایهداریکهجهان
رابهصورتیکدهکدهعرصهتاختوتازمشترکخودقراردادهاست،

پرولتاریایصنعتیبهسمتحکومتاقلیتکادرهایحرفهائیحزبیتغییر
دهدچراکهازنظرلنینعالوهبراینکهمارکسیسمحقیقتمطلقعلمیبود،
حزببهعنوانقیمپرولتاریامطرحشدوبهاینترتیببودکهدرزمان
بودندبه ازکادرهایبرجسته لنینحزبکمونیستشوروی-کهمتشکل
جایپرولتاریایکهبنابهاندیشهمارکسمیبایستاکثریتمطلقجامعهرا

تشکیلدهند-حاکمبرسرنوشتملتشد4.

بنابراینمهمترینعاملیکهباعثگردیدتانیرویاصلیانقالبدراستراتژی
سوسیالیستحکومتیکارلمارکسازکارگرصنعتیبهکادرهایحرفهائی
حزبیلنینودهقانانمائوودانشجویانمارکوزهوجنبشخیابانیگرامشی
ولوگزامبورگوچریککاستروتغییرمنزلبدهد،همانماهیتحکومتی
کلید قدرتسیاسی بودچراکهزمانیکهکسب مارکس کارل سوسیالیست
قدرت تمامتالشهادرجهتکسب استقرارسوسیالیسمحکومتیشد رمز
بسیجمیشوددراینجااستکهوقتیهدف»گرفتنموششد،سرخویا
انحرافات تمامی تفاوتینمیکندوهمینموضوععامل سیاهبودنگربه«
درتغییرنیرویاصلیانقالبسوسیالیستیشدبطوریکهدرتمامیانقالبات
سوسیالیستیحکومتیکهدرقرنبیستمدرگرفت،نخستینقربانیآنخود
پرولتاریایصنعتیوطبقهکارگردراینکشورهابود.آنچنانکههمینعامل
حکومت از روسیه حکومتی سوسیالیست لنین دوران در تا گردید باعث
شوراهابهحکومتحزبکمونیستتغییرساختاربدهدودرجامعهایران
ازسال1285کهنخستیننهادهایتشکیالتیکارگرانچاپتکوینپیداکرد
تغییرصورت امرشناور انقالببهصورتیک نیرویاصلی امروز تا
بدهدبطوریکهدریکزماننیرویاصلیانقالبکارگرانودرزماندیگر
دهقانانایرانبهعنواننیرویاصلیانقالبودروقتدیگردانشجویان
ودرزماندیگرجنبشخیابانیوباالخرهدرمرحلهائیچریکوارتش
کارگر طبقه که بوده این انبیقها قرع این همه حاصل که میشود خلقی
ایرانتاکنوننتوانستهبهجایگاهتاریخیخودآگاهیپیداکند،چراکهیک
روزمطابقاینمنارجنباناستراتژیهامجبورمیشودبهدنبالچریکراه
بیافتد،روزدیگربهدنبالدانشجوحرکتکندودرمرحلهسومبهدنبال
ندانمکاریهاهمانبحران این خردهبورژوازیشهرو...کهعاملهمه

تئوریکجنبشکارگریایراناست.

د-بهموازاتاینکهدکترینسوسیالیسمحکومتیتحتعنوانکمونیستها
گرفتاربحرانتئوریکواستراتژیشد،دکترینسوسیالیستدردوفرآیند
که شد گود وارد دموکراسی سوسیال و سوسیالیستها عنوان تحت جدید
اصل دو بر تکیه فرآیند این در سوسیالیستها دکترین مشخصه مهمترین
طبقهکارگروشوراهابود.بهاینترتیبکهبرعکسدکترینسوسیالیست
حکومتیکارلمارکسکهبردواصلقدرتسیاسیودیکتاتوریپرولتاریا
استواربود،دکترینسوسیالیستشوراهادواصلکارگرانبهعنواننیروی
اصلیانقالبوشورارابهعنوانتنهانهادخودگردانجامعهجهتتعیین

سرنوشتمطرحکرد.

ه-دکترینسوسیالدموکراتهادراینمرحلهباشعارتحققسوسیالیستبا
رایمردمواردصحنهعملشدند.

و-آنچهوجهمشترکسهدکترینکمونیستها،سوسیالیستهاوسوسیال
شیوه سه با که بود سیاسی قدرت کسب میداد، تشکیل را دموکراتها
مختلفدنبالمیکردند.کمونیستهاکسبقدرتسیاسیراازراهانقالب
دنبالمیکردند، ارتشخلقیوحرکتچریکی نوینو تراز توسطحزب
درصورتیکهسوسیالیستهاکسبقدرتسیاسیراازطریقشوراهاو
طبقهکارگرمیخواستندوالبتهسوسیالدموکراتهاکسبقدرتسیاسیرا
ازطریقانتخاباتآزادتوسطملتکهجایگزینطبقهکارگرشدهبود،دنبال

میکردند.

4. همان تغییری که در چین توسط مائو این نیروی اصلی پرولتاریای مارکس بدل به 
ارتش خلقی و در دستگاه اندیشه روزا لوگزامبورگ و گرامشی بدل به جنبش خیابانی 
دانشجوئی و در دستگاه  به جنبش  بدل  امثال مارکوزه  فرانکفورتی ها  و در دستگاه 

اندیشه کاسترو و چه گوارا بدل به چریک و پیشاهنگ شد.
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اینخصلتجهانوطنینظامسرمایهداری5باعثمیگرددکهطبقهکارگر
درمناسباتسرمایهداری،برعکسطبقهدهقاندرمناسباتزمینداریاز
ماهیتجهانوطنیبرخورداربشود.لذادراینرابطهاستکههمیشهدر
شناسی آسیب این مجبوریم ما ایران کارگران جنبش شناسی آسیب بستر
این باید ازیکطرف یعنی برسانیم انجام به بهصورتدومؤلفهائی را
آسیبشناسیجنبشکارگرانایرانرادرترازویجنبشکارگرانجهانی
آسیبشناسیکنیموازطرفدیگراینآسیبشناسیرابهصورتملیو
منطقهائیدرظرفتاریخیوجغرافیائیکشورخودمانبهانجامبرسانیم،
طبیعتاهرگونهآسیبشناسیجنبشکارگریبهصورتتکمؤلفهائیو
امر این کردیم اشاره فوقا آنچنانکه البته ندارد. علمی صورتی مکانیکی
صادق زمینداری مناسبات در دهقانان جنبش شناسی آسیب با رابطه در
نمیباشد،چراکهدرمناسباتزمینداریوفئودالیتهازآنجائیکهزمیندارو
فئودالبرایکسبسودبیشتربهعلتمحدودیتبسترتولید،نیازمندبهبازار
جهانیونیرویکارجهانیومواداولیهارزانجهانینمیباشدودایرهبسته
زمینوآبودهقانبرایزمینداربسترسازسودبیشترمیباشدوهمینامر
باعثگشتتادرمناسباتزمینداریوفئودالیتهطبقهجهانیدهقانبوجود
نیایدولذادرهمینرابطهبودکهزمانیکهمائودرچینبرپایهتحلیلیکه
ازمناسباتحاکمبرچینکردومناسباتچینرانیمهمستعمرهوزمینداری
تحلیلکرد،درکانتکساینتحلیلازمناسباتچین-بهخاطراینکهمناسبات
حاکمچینراسرمایهدارینمیدانست-مجبورگردیدکهدرتدویناستراتژی
خودنیرویاصلیانقالبرابهجایپرولتاریا،دهقانانانتخابکندکههمین
جایگزینیدهقانانبهجایپرولتاریا،مائورامجبوربهجراحیوقلعوقمع

اندیشهکارلمارکسکرد،چراکه:

الف-مائوئیسماصالبخشیازجنبشکمونیستیاستکهویژهجامعهچین
میباشد؛

ب-مائوبرایاولینباردرتاریخمارکسیسمازکمونیستملیسخنگفت
تضاد در کامال مارکس کارل سوسیالیست انترناسیونالیستی اندیشه با که
کردن بومی همان مائو ادعای مورد ملی کمونیست البته بود، تناقض و

مارکسیسمتئوریجنبشکارگریتوسطجنبشدهقانیچینبود.

ج-برایمائونیرویاصلیانقالب،پرولتاریایصنعتیکارلمارکسنبود
بلکهدهقانانوابستهبهزمینروستاهابود.

د-ازآنجائیکهمائوبرایانجامانقالبسوسیالیستیدرچیندیگرنمیتوانست
برپرولتاریایصنعتیتکیهکند)چراکهبهعنوانیکطبقهدرچینآنزمان
وجودنداشت(بنابراینامکانتکیهبرحزبکمونیستمانندلنیندرروسیه
برایاووجودنداشت،درنتیجهاوبرایانجامانقالبسوسیالیستیدرچین
بر پرولتری، تحزبگرایانه استراتژی جای به که نداشت این جز راهی
استراتژیارتشخلقیتکیهکندوارتشسرخراجایگزینحزبکمونیست
لنینیستیبکند،چراکهروانشناسیدهقانانبرعکسروانشناسیپرولتاریای
صنعتی،اوالتوانمبارزهدرازمدتوفرسایشیراندارند،ثانیاتوانمبارزه
صنفیوسندیکائیمانندپرولتاریاندارند،ثالثابهعلتماهیتفردگرائیکه
دربسترتولیددارندبرعکسماهیتجمعگرایانهپرولتاریاوطبقهکارگر
دربسترتانسیتهتولیدیبهسرعتبهسمتآنتاگونیستدرمبارزهروی
میآورندکهاینخصلتدهقانانبرایمائوعاملیگردیدتادراستراتژی
ارتشخلقیبهجایحزبکمونیست،باتکیهبردهقانانبهعنواننیروی

اصلیانقالبموفقگردد.

ارتش استراتژی بهجایحزبکمونیستپرولتری، مائو آنجائیکه از - ه
معتقد استراتژیاش تدوین در کرد، انتخاب را روستانشین دهقانی خلقی
گردیدکهباارتشسرخابتدابایددهاتراآزادکنیموسپسازراهدهات

توسطدهقانانوارتشخلقیشهرهارامحاصرهکنیم.

5. که در راستای غارت و استثمار جهت کسب مواد اولیه ارزان و نیروی کار ارزان 
و کاهش قیمت کاال و رقابت در بازار برای کسب سود بیشتر و غارت ارزش اضافی 

طبقه کارگر می باشد.

و-مائوبرپایهتحلیلنیمهمستعمرهبودنچینبرایاولینباردرتاریخ
حیاتمارکسیسمدرچینجبههآزادیبخشملیتوسطکمونیستهایچینی

بههمراهسایراقشاروطبقاتچینتشکیلداد.

ز-جبههآزادیبخشملیمائوعبارتبودندازمجموعهنیروهائیکهدر
و استعمارگرانخارجی علیه بر مبارزه به حاضر زمان آن چین کشور

خواهاناستقاللکشورچینشدند.

انقالبسوسیالیستیدر از بعداشکلویژهائی مائوئیسم دلیل این به -  ح
کشورهایمستعمرهونیمهمستعمرهدرآمدکهادعایجهانشمولیمیکرد.

ط-مائوئیسمپسازپیروزی،ازآنجائیکهپیروزیآندرکشورچینزائیده
یکجنگ20سالهنظامیتوسطارتشسرخبوداینامرباعثگردیدتا
قدرت حفظ و کسب خواهان و بشود نظامی کمونیست به تبدیل مائوئیسم

سیاسیازراهلولهتفنگبشود.

ی-ازنظرمائوئیسمقدرتسیاسیازلولهتفنگبیرونمیآید.

بنابراینمابرایآسیبشناسیجنبشیکصدسالهکارگرانایرانمجبوریم
اینآسیبشناسیرادرکانتکسآسیبشناسیجنبشجهانیکارگری که
امکان سرمایهداری نظام عرصه در اصال دیگر عبارت به دهیم. انجام
آسیبشناسیجنبشکارگریبهصورتمکانیکیوتکمؤلفهائیوملی
وجودنداردواگرهمانجامبگیرددارایارزشعلمینمیباشدولذادر
اینرابطهاستکهمادراینبخشازسلسلهمقاالتآسیبشناسیجنبش
در ایران کارگری تئوریکجنبش بحران آن کهموضوع ایران کارگری
طولیکصدسالگذشتهمیباشد،ازبحرانتئوریکجنبشجهانیکارگری
درطول100سالگذشتهشروعکردیمکهپرواضحاستکهدلیلاینامر
ایناستکهبحرانتئوریکجنبشکارگریایراندرادامهطولیبحران
تئوریکجنبشکارگرانجهانمیباشدکهمعناومفهوماینحقیقتایناست
کهآسیبشناسیتئوریکجنبشکارگریهرگزدرهیچنقطهائیازجهان
بهصورتتکمؤلفهائیملیومنطقهائیوجودندارد،یعنیآسیبشناسی
جنبشکارگریدرهرکجابایدصورتدومؤلفهائیداشتهباشدیکمؤلفه
آنمؤلفهانترناسیونالیستیقضیهاست،مؤلفهدومآنمؤلفهناسیونالیستییا

ملیقضیهمیباشد.

ادامهدارد

تلفن های تماس:

00 32 48 611 03 08     

001  914  712  81  83 
 

   www.nashr-mostazafin.com                    :وب سایت

Info@nashr-mostazafin.com                   :ایمیل آدرس

http://www.nashr-mostazafin.com
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"اسالم شناسی - بقیه از صفحه اول"

ب-طبیعتگرااستنهذهنیتگرا:درحجتمامیحرکتهایحاجیباید
برمرکبزمانسوارگرددوپیوندحاجیبازمانپیوندباطبیعتووداع

باذهنیتهایاواست.

ج-جمعگراستنهفردگرا:درحجتمامیاعمالوحتیعبادتهایفردی
بایدبهصورتجمعیانجامبگیردوحاجیازهمانآغازبایدخودرادر
گردابجمعحلکند،زیرااومیداندهرچهکهمانعاینحلشدگیگردد

جزئیازمحرماتاست.

د-تاریخگراستنهسنتگرا:حاجیدرتمامیاعمالحج-ابراهیمخلیل
وهمسرشهاجروفرزندشاسماعیلیااسحاقرادرمقابلخودمیبیند-
چگونهزندگیکردنباابراهیمرامیآموزدوهمینپیوندحاجیباابراهیم
استکهحاجیبهاسالمشناسیتاریخی-کهازابراهیمتامحمدوازمحمد
اسالمشناسیحاجیدرحج پیدامیکند! دارد-معرفت ادامه تاریخ تاهمه
اسالمینیستکهازمحمدآغازشدهباشدوپیامآورآنتنهامحمدباشد،
بلکهاسالمیاستکه»بنیانگذارآنابراهیمخلیلمیباشد«وابراهیمخود
رامسلمانمیداندوایناسالمتوسطابراهیمخلیلبهصورتیکنهضت
تسلسلیوضدبتپرستیدرتاریخجاریوساریگشتهاستوآخرینحلقه
ایننهضتپیامبراسالمبودهاست،کهنهضتاوماننداسالفشیکنهضت
ضدبتپرستیمیباشد.مضمونضدبتپرستینهضتابراهیمیاستکه
بهحجپیوندباتاریخمیبخشد،چراکهمبارزهضدبتپرستیحاجیکهدر
سفرشبهاشکالمختلف)ازبتنفسانیاحراموذبحگرفتهتابتاجتماعی
میگردد، نمایان منا( جمره رمی تاریخی ثالثه بت و مروه و سعیصفا
داللتبردستگاهتاریخیاعتقادیمیکندکهدرمبارزهبهتوسط»توحید
تاریخیوتوحیداجتماعیوتوحیدنفسانیوبتتراشانتاریخ«صورت
گرفتهاستوحاجیدرکانتکساین»مبارزهنفسانیواجتماعیوتاریخی

بابتپرستی«استکهبایکاسالمشناسیتاریخیآموزشپیدامیکند.

ه-تجربهگراستنهتعبدگرایتقلیدیوتکلیفی:حاجیدرحجاسالمشناسی
راباتجربهشخصیخودآموزشعملجمعیمیبیند،لذاموظفاستبا
ذرهذرهوجودخودحجراتجربهکند.اودرحجمکانیزمتجربهکردناسالم
راآموزشمیبیندودرآشنائیبااسالمتجربتیازاسالمتعبدیوفقاهتیو
تکلیفیفاصلهمیگیرد،اسالمتجربتیحاجیکهدرسفرحجباآنپراکسیس
سعی بر میباشد استوار »طواف« عشق بر که میزانی همان به میکند
»صفا«نیزاستواروتکیهداردوبههمانمیزانیکهبر»رمیمنا«استوار
میباشدبروقوف»عرفاتومشعر«نیزتکیهمیکند.درهمینرابطهاست
کهاسالمشناسیدرحجبهصورتیکپراکسیسدرمیآید،نوعیپراکسیس
کهتمامیابعادآن)اعمازپراکسیسباطنیعشقوپراکسیسنفسانیاحرام
وذبحوپراکسیساجتماعیسعیوپراکسیسمعرفتیوقوفوپراکسیس
طبیعیمیقاتوپراکسیستاریخیرمیو...(درآنجاعینیتپیدامیکند.در
تا حجمااسالمشناسیتجربتی»ذواالالبعادینی«تجربهمیکنیمکهازخدا
نفسوازفردتاجامعهوازطبیعتتاتاریخادامهپیدامیکند،وازدلچنین
اسالمشناسیتجربتیاستکهگوهراسالمشناسیتوحیدزایشمیکند،البته
»توحید«نهدرکانتکستوحیدکالمیمتکلمیناشعریوصوفیانهندیو
فقهاحوزهوفالسفهارسطوزدهمسلمان)کهآنهاآنرابهصورتتوحید
ذاتیوتوحیدصفاتیوتوحیدافعالیو...خالصهمیکنند(،بلکهتوحیدبه
آنشکلیکهدراعمالابراهیمخلیلازنظرقرانمجسممیباشدکهعبارت
استاز»توحیدفلسفیوتوحیدانسانیوتوحیداجتماعیوتوحیدتاریخی«.

و-عرفانگراستنهصوفیگرایاشراقیگرافالطونیونئوافالطونی:
مادرحجاسالمشناسیحاجیراهمراهباابراهیمومحمدتجربهمیکنیمکه

عرفاندرنگاهحاجینهدرریاضتهای-نفسکشانه-هندشرقی.

زمن بر دیده تا دل گردد آزادبسازم خنجری نیشش زفوالد

دیدن و نگاه در ابراهیمیمحمدخلقعظمت اسالمشناسیحج در عرفان
است،نهمانندافالطونجهانخیالیرادرطولوعرضاینجهانآفریدن،
عرفاندراسالمشناسیحجابراهیمیپیامبراسالمحلشدندرجمعاست
وفردیتخودرابااعمالاحراموذبحمنادرجمعقربانیکردناست،و

از-من-ماساختناستنهمانندعرفانصوفیگرایهندشرقی؛درفراق
ازجمعبهصورتمرتاضانه-خودیانفس-رادرعرصه-من-قربانی

کردناست.

مثنویدفتراول-چاپنیکلسونصفحه71درسطرهفتم؛

ماند خصمی زوبتر در اندرونای شهان کشتیم ما خصم برون

شیر باطن سخره خرگوش نیستکشنت این کار عقل و هوش نیست

شیر آن را دان که خود را بشکندسهل شیری دان که صف ها بشکند

عرفاندراسالمشناسیحجابراهیمیمحمدمولودپراکسیسیاستکهقرآن
درآیه200سورهآلعمرانمطرحمیکند:»یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا اْصِبُروا 
ایمانآوردید ُتْفلُِحوَن-ایکسانیکه َلَعلَّکُْم   َ قُوا للاَّ َواتَّ َوَراِبُطوا  َوَصاِبُروا 
همخودمقاومتکنیدوهمجمعرابهمقاومتدعوتکنیدودرعرصهاین
پراکسیسدستبهپیوندورابطهوحزببزنیدوبدینترتیباستکهتقوای

شمابهخداوندباعثرستگاریشمامیگردد.«

ز:آزادیگراستنهلیبرالخواهمعرفتیواخالقیواجتماعیواقتصادی
سرمایهداریغرب:حاجیدرحجاسالمشناسیائیراتجربهمیکندکهابتدا

بهرهائینفسانیاودرکانتکساحراممیانجامد:

1-آرایشنبایدبکنی؛

2-درآینهنبایدنگاهبکنی؛

3-هیچحیوانیحتیحیوانموریرانبایدبکشی؛

4-عطرنبایدبزنی؛

5-لباسهایترانبایدازدیگرانممتازکنی؛

6-باخودنبایدسالححملبکنی؛

7-زناشوئینبایدبکنی؛

8-امرونهیآمرانهنبایدصورتبگیردو...

اینرهائینفسانیدرکانتکسمراقبهنفسانیاستکهدربسترپراکسیس
معراجفردیوهمراهباجمعدراسریبه»آزادیمثبت«میرسدوتاآنجا
پیشمیرودکهبا»نفسخودفردی«بدونآنکهمانندمولویآنرابکشد
تنهابامراقبتاحرامودربسترجمعودرمنکلیانسانحلمیگرداند،
وازخودفردی»منانسانی«میسازدبهطوریکهدرمنابامحوشدن
بااشکالسمبولیک انسانیصورتمیگیرد، خودفردیکهدربسترمن
ذبحعیدانسانیاعیدقربانرااعالممیکند.بدینترتیباستکهفردبا
»آزادیمثبت«آزادیمنفییارهائیازبندهایاجتماعیراکهبهصورت
رمیدربتهایثالثهمناتجلیمیکند،راتجربهمیکند،پساسالمشناسی
تجربیحجابراهیمیمحمد-اسالمی-استکهآزادیمثبتفردیرادر
بستررهائیجامعهجستجومیکندوآزادیمنفیجامعهرادرکانتکسنقد
قدرتاجتماعیکهدرسهشکل»قدرتسیاسیاستبدادوقدرتاقتصادی

استثماروقدرتفرهنگیاستحمار«است،دنبالمینماید.

اقتصادی:حاجیدر اکونومیست بهشکل فقط نه برابریطلباست - ح
تجربه را است حج پروسس مختلف فرآیندهای که تجربتی اسالمشناسی
میکند؛بهبرابریانساندرابعادمختلفنژادیوتاریخیواجتماعیو
اقتصادیو...نگاهمیکندوهرگزبرابریرادرمحدودهخاصاقتصادی
مطالعهنمیکند،بلکهبالعکسایناسالمشناسیبرابریرادربسترجامعه
اجتماعی تبعیض نفیهرگونه به لذا انسانیتمشاهدهمیکندو تاریخو و
اعماز-تبعیضنژادییاطبقاتییااجتماعیوسیاسیوجنسیتواندیشه
وفرهنگو...-رایمیدهدوتنهادربسترنفیهمهاینتبعیضاتاست
کهامکانسوسیالیسمعلمیرافراهممیکند،لذاازدیدگاهاسالمشناسیحج
ابراهیمیمحمد؛تازمانیکهتبعیضطبقاتیدرجامعهباشدامکانامحاء
تبعیضنژادیوتبعیضجنسیتوتبعیضاجتماعیوتبعیضفرهنگیوجود

نخواهدداشتونیزبالعکس.
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تبیین  کانتکس  در  اسالم  پیامبر  ابراهیمی  حج  اسالم شناسی  تبیین   -  3

سمبولیزم »ری چوال«های حج: 
مهمترینعاملیکهدرتبییناسالمشناسیحجابراهیمیمحمدبایددرنظر
گرفتهشودبهتبینسمبولیسم؛حجراازکجاآغازبکنیم؟برمیگردد!وبر
حسبنوعپاسخیکهمابهاینسوالبدهیمانواعاسالمشناسیدربسترتبیین
حجحاصلمیشود،چراکهامکاناینکهبتوانیمبدونآرایشسمبولهایحج
دستبهتبیینحجواسالمشناسیحجبزنیم،وجودنداردزیراسمبولیسمهای
حجکهدرکادر»ریچوالها«مادیتمییابند،صورتییکسانندارند،بلکه
دارایصورتی»ذومراتب«میباشندکهبرحسبآرایشیکهبههیرارشی
این»ریچوال«هایسمبولیسممیدهیم،انواعاسالمشناسیحاصلمیشود.
برایفهماینموضوعابتدابایدسمبولیسمهایحجرادراینجاشمارشکنیم

کهاینهاعبارتنداز:

احرام؛تواف؛سعی؛وقوفعرفاتومشعر؛رمی؛قربانیو...

سمبولیزمهایباالازاهمسمبلهایحجمیباشدامابرایتبییناسالمشناسی
حجبازهمموظفیمکهیکیازاینششسمبولیزمراعمدهکنیموپنجسمبولیزم
دیگررادرکانتکسآنسمبولیزمتبییننمائیم.برایمثالاسالمشناسیصوفیانه
سمبولیزمقربانیراعمدهمیکند1وتمامیدیگرسمبولیزمهارادرکانتکس
آنسمبولیزمتبیینمینماید،درصورتیکهاسالمشناسیفقیهانهسمبولیزم
احرامرا)کهصورتفقهیدارد(عمدهمیکندومابقیدیگرسمبولیزمها
فیلسوفانه تبیینمینمایدوبههمینترتیباسالمشناسی رادرکانتکسآن
سمبولیزموقوفعرفاتومشعرراعمدهمیکندومابقیسمبولیزمهارادر
بسترآنتبیینمینماید،شریعتیسمبولیزم»رمیجمراتوستونهایثالثه
منا«راعمدهمیکندوبرپایهآنبهتبییناسالمشناسیتاریخیحجابراهیمی
میپردازد،اقبالالهوریسمبولیزم»طواف«راعمدهمیکندودرکادر
آنبهتبیینسمبولیزمهایدیگرمیپردازد:کلیاتاقبال-رمزبیخودی-چاپ

احمدسروشدرصفحه)91و92(؛

زندگی بر مرکزی آید بهمهمچنان آئین میالد امم

خط او در نقطه او مضمر استحلقه را مرکز چو جان در پیکر است

روزگارش را داوم از مرکزیقوم را ربط و نظام از مرکزی

سوز ما هم ساز ما بیت احلرامراز دار و راز ما بیت احلرام

جان شیرین است او ما پیکریمچون نفس در سینه او پروریم

مزرع ما آب گیر از زمزمشتازه رو بستان ما از شبنمش

غوطه زن اندر فضایش آفتابتاب دار از ذره هایش آفتاب

از به راهیم خلیل استیم مادعوی او را دلیل استیم ما

با حدوث ما قدم شیرازه کرددر جهان ما را بلند آوازه کرد

همچو صبح آفتاب اندر قفسملت بیضا زطوفش هم نفس

پخته از بند یکی خوداریتاز حساب او یکی بسیاریت

تا طواف او کنی پاینده ائیتو زپیوند حریمی زنده ائی

در نگر سر حرم جمعیت استدر جهان جان امم جمعیت است

از مثال امت موسی بگیرعبرتی  ای مسلم روشن ضمیر

رشته جمعیت ملت شکستداد آن قوم مرکز را زدست

جز و او داننده اسرار کلآنکه بالید اندر آغوش رسل

زندگی خونگشت و از چشمش چکیددهر سیلی بر بنا گوشش کشید

بید مجنون هم نروید خاک اورفت من از ریشه های تاک او

هم نوا هم اشیان گم کرده ائیاز گل غربت زبان گم کرده ائی

مشت خاکم لرزد از افسانه اششمع مرد و نوحه خوان پروانه اش

ای اسیر التباس و وهم و ظنای زتیغ جور گردون خسته تن

صبح پیدا از غبار شام کنپیرهن را جامعه ی احرام کن

آنچنان گم شو که یکسر سجده شومثل آبا غرق اندر سجده شو

1. اما عبدالکریم سروش به تاسی و تقلید از مولوی سمبولیزم قربانی را عمده می کند 
به همین لحاظ در سفری که او به حج کرد پیوسته در تدارک آن بود که گوسفند فربه 
تری را بخرد و بکشد که البته بیچاره نصیبش هم نشد تا بتواند به آرزوی صوفیانه 

خود دست پیدا کند.

تا به ناز عالم آشوبی رسیدمسلم پیشین نیازی آفرید

گلستان در گوشه دستار بستدر ره حق پا به نوک خار خست

بنابراینبرایتبییناسالمشناسیحجبایدنخستبهاینسوالپاسخدهیمکه
سمبولیزمهایحجراازکجاآغازکنیم؟واماچراازآغازرمزاینسمبولیزم
ایناستکهاسالمشناسیدرهر نشدهاست،در فاش پیامبراسالم توسط
شرایطیبایدبرپایهدینامیزماسالمبهصورتامرسیالیدرآیدتابتواندبه

عنوانراهنمایعملوبهصورتاسالمتاریخیتحققپیداکند.

1 - نتیجه آن چه در باب حج گفتیم:
الف-تعریفحجازنظرشریعتی؛تبلوراسالمنظریدراعمالومناسک

وحرکاتمشخصاست.

به اسالمشناسی دوره یک آموزش نظرشریعتی؛ از فونکسیونحج - ب
صورتعملیبهمسلماناندرطولتاریخاسالم.

ج-جایگاهحجازنظرشریعتی؛حجبهصورتیکفرعدرکنارفروع
دیگر)آنچنانکهاسالمفقاهتیمیگوید(نیست،بلکهچنانکهتوحیدبهعنوان
تنهااصلزیربنائیاسالمنظریمیباشدکهاصولدیگرآنانعکاستوحید
در»طبیعتوانسانوجامعهوتاریخ«استکهبهصورت-معادوامامت
وعدالتونبوت-میباشد،حجنیزبهعنوانزیربنایاسالمعملیاستکه
دیگر»ریچوال«هاوفروعاتدرکانتکسآنمعنیپیدامیکند،ازنماز
وروزهگرفتهتاجهادوامربهمعروفونهیازمنکروخمسوزکات

و...غیره.

د-اگردورانحیاتحقیقی)ونهشناسنامهائی(شریعتیرابهسهمرحله
کنیم، تقسیم کامل« وشریعتی شناس جامعه وشریعتی سیاسی »شریعتی
خواهیمدیدکهدردورهشریعتیکاملکهازسال48ودربسترحجمتولد
گردیدودرعرصهسهسفریکهبهحجکردفرآیندهایدورانکمالخودرا

توانستپستسربگذارد،بنابراینشریعتیکاملمولودحجاست.

ه-سفرنامههایحجشریعتیبهمعنیتبییناسالمشناسیاومیباشدبنابراین
برایدرکوفهماسالمشناسیشریعتیومطالعهاندیشهشریعتیبهتراست

ازشناختتئوریهایاودربابحجشروعکنیم.

و-اگرمعجزههایپیامبراسالمآنچنانکهابنخلدوندرمقدمهتاریخخود
میگوید؛یکیقرآنودیگرمدینهالنبی)یاجامعهسازی(پیامبرباشد،بهتر
استکهمعجزهسومپیامبررا»تکوینوتبیینوتدوینو...حج«بدانیم،
چراکهپیامبراسالم)درکنارابراهیمخلیلکهمعمارتاریخیحجبود(معمار
مکتبیحجمیباشدوتالشبسیارگستردهائیجهتتنظیموتکوینپروژه

حجکردهاست.

ز-دردینموسیودردینعیسیپروژههائیمانندحجوجودنداشتهو
ندارد،لذاپیامبراسالمودرنتیجهدیناسالمتنهادینابراهیمیاستکهبر

حجبهعنوانیکپروژهمکتبیتکیهدارد.

ح-پیامبراسالمدرجهتتکوینوتنظیمپروژهحج:

اوال-بااسترداداینپروژهازجاهلیتعربآنراشرکزدائیکردوبرای
شرکزدائیکردنآنبهنفیبتهایمکهدرتپهصفاومروهپرداختو
نقشهایموجودبردیوارکعبهراپاککردوباجایگزینکردنخدواندبه

جایبتهایکعبه،بهحجهویتمکتبیبخشید.

قبیلههایمتخاصمعربکهتوسطپروژهحج بین پیونددر ایجاد با ثانیا-
قبائل بین سازی وحدت جهت عاملی عنوان به حج از گرفت، صورت

متخاصمعرباستفادهکرد.

ثالثا-باتغییرقبلهمسلمانانازمسجداالقصیبهکعبهآنانرادربرابرادیان
یهودومسیحیتیکهویتملیومذهبیبخشید.رابعا-پیامبرتوانستبا
تدوینوتنظیمپروژهحجآنرابهیکآموزشگاهعملیدرجهتآموزش
یکدورهاسالمشناسیعملیدرآوردتامسلمانانبتوانندبهتوسطاینپروژه
ودرطولتاریخبرحسبوضعیتفکریوعملیخود،اسالمشناسیخاص
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خودراتجربهنمایند.

ط-پروژهحجبهاینعلتبرپایهیکسلسله»ریچوال«هاواعمالو
مناسکسمبولیسمبناگردیدهاستکه؛اسالمشناسیموردنظرپیامبراسالم
یکاسالمشناسیثابتنمیباشدبلکهبالعکس-تنوعاسالمشناسیوتاریخی
شدناسالم-موضوعیبودهکهازآغازموردنظرپیامبراسالمبودهاست.

و تنظیم برپایه باید زمانی درهر تاریخی اسالمشناسی تبیین برای  - ی
از کدام برحسبعمدهکردنهر کنیمکه آرایشسمبولیزمهایحجعمل

سمبولیزمهایحج،نوعیاسالمشناسینصیبمامیشود.

ک-سمبولیزمهایحجعبارتاز؛احرامومیقاتوطوافوسعیومس
حجراالسودووقوفدرعرفاتومشعرورمیجمرهوذبحو...میباشند،
کهبرایتبییناسالمشناسیعملیحجموظفیمکهدرکانتکساینسمبولها
سمبولها این آرایش به زمانی هر در باید چیز هر از قبل و کنیم عمل
بپردازیموتوسطعمدهکردنیکیازاینسمبولها،دیگرسمبولهارادر
کادرآنتبییننمائیم.براینمونهگفتیمشریعتیرمیجمرهستونهایمنا
راعمدهمیکند،ولیمولویبهپیرویازاوعبدالکریمسروشقربانیمنا
راعمدهمیکندواقبالالهوریطوافجمعیمسلمانانحولکعبهراعمده

میکندو...

ازسفر عبارتند او درسهسفرحج تئوریکشریعتی دستاوردهای  - ل
اول:اسالمشناسیمیعادباابراهیم.سفردوم:اسالمشناسیمناسکحج؛و
سفرسوم:اسالمشناسیحسینوارثآدمکهکاملتریناسالمشناسیشریعتی
میباشد،وبرپایهتبییناسالمشناسیازحسینوارثآدمبودکهشریعتی

اسالمشناسیارشادرانیزبرپایهتوحیدمطرحکرد.

م-شریعتیباتبیینحجدرآثارفوقتوانستبرایاولینباردرجهان
اسالم»حجعرفتی«راجایگزینحجزیارتیوحجتجارتیوحجسیاحتی

وحجفقاهتیکند.

ن-شریعتیدرتبیینحجتنهابهتبیین»حجمعرفتی«بسندهنکردبلکه
»حجتجربتی«رانیزبهنمایشگذاشت.

س-شریعتیشعارمکتبی»عرفانوبرابریوآزادی«خودراازحج
تعریفی و بود متفاوت عرفانصوفیانه با شریعتی عرفان چراکه گرفت،
انسانمیگشت،او کهشریعتیازعرفانمیکردمنجربهتغییردرنگاه
دیگرمیتوانست»جهاناکبر«رادردلهمین»جهاناصغر«ببیند،نه
مانندگرایشاتدیگر)افالطونکهبهطولوعرضاینجهانماننداسالم
فلسفیارسطوئینظرداردواسالمصوفیانهاشعریگریواسالمفقهیانه
حوزهائیکههمهآنها(کهجهانیخیالیوفانتزیازجنوملکوقیامت
و...ازعرفانساختهاند،اماعرفانیکهشریعتیازحجآموختهبودآنرا
بااینعبارتآندرهژیدبیانمیکردکه؛بکوشعظمتدرنگاهتوباشدنه
درآنچهکهمیبینی!اوبرابریوآزادیرابههمیننحوازحجآموخت
اکونومیستی تنهادربستر چراکهدرنظرشریعتیبرابریوسوسیالیسم
خالصهنمیشدبلکهدرتمامیمؤلفههایانسانی)اعمازنژادیواجتماعی
نظر از که آزادی ترتیب همین به میکرد، پیدا تسری و...( جنسیت و
سروش عبدالکریم مانند را آزادی )او میکرد، پیدا معنی چنین شریعتی
اخالقی، لیبرالیسم مؤلفههای توسط و داری لیبرالیسمسرمایه کانتکس در
لیبرالیسممعرفتی،لیبرالیسماقتصادیو...معنینمیکردبلکهبالعکس(او
آزادیرادربسترآزادیمثبتوآزادیمنفیانسانیوآزادیمنفیاجتماعی
کهرهائیازبندهایثالثهتاریخیمیباشد)استثمارواستبدادواستحمار(و

آزادیمثبتاجتماعیمعنیمیکرد.

ع-مهمترینخصیصهاسالمشناسیشریعتیکهدرحجبهکشفآنپرداخت
»اسالمبازیگربهجایاسالمتماشاگر«بود.

ادامهدارد

"مبانی سوسیالیسم – بقیه از صفحه اول"

ثالثا-غزالیمیگویداسالمنمیخواهدکهنظاماشتراکیاقتصادیرابازور
برجامعهتحمیلبکند،بلکهبرپایه»ما«یاجتماعیوبهصورتآگاهانهو

اختیاری)خودآن(جامعهایننظاماشتراکیرامستقرمینماید.

30-اشکالاندیشهغزالیدربابنظاماشتراکیاقتصادیدرایناستکه
غزالیفکرمیکند»ما«یاجتماعیکهبسترسازنظاماشتراکیمیباشد،
آید،در توسطاخالقمکانیکیوصوفیانهمیتوانددریکجامعهبوجود
صورتیکهبرایتحقق»ما«یاجتماعیدریکجامعهبایدعالوهبرزمینه
»ما«ی عینی- و ذهنی - زمینه میکند اشاره آن به غزالی که -اخالقی-
اجتماعینیز)کههمانتولیداجتماعیوتوزیعاجتماعیوکاراجتماعی
وکارطبیعیوکارفکریدرآنجامعهمیباشد(حاصلبشود،بهعبارت
دیگرتازمانیکه؛دریکجامعهزمینهعینیوذهنیکاراجتماعیحاصل
نشودامکاناستقرارنظاماشتراکیتاقتصادی)کههماناجتماعیشدنتولید

وتوزیعومصرفدریکجامعهمیباشد(تحققپیدانمیکند.

31-مابرمبنایاینکهبهچهمکانیزمیدرجهتتحقق»ما«یاجتماعی
نوع - باشیم معتقد است، یاسوسیالیزم اقتصادی اشتراکیت ساز بستر که
سوسیالیزمیااشتراکیتاقتصادی-فرقمیکند،اگرماننداماممحمدغزالی
معتقدشویمکهتنهاباشرایطاخالقیوبدونفراهمشدنشرایطذهنیوعینی
اقتصادی اشتراکیت ساز بستر که را اجتماعی »ما«ی میتوانیم تاریخی
- ما یاسوسیالیزم اقتصادی اشتراکیت آنصورت در کنیم است،حاصل
سوسیالیزماخالقییااشتراکیتصوفیانه-خواهدبود،امااگرتکوین»ما«ی
اجتماعیکهبسترسازاشتراکیتاقتصادییاسوسیالیزماستدرگروتکوین
شرایطعینیوذهنیتاریخیآنکه-همانتولیدوتوزیعاجتماعیمیباشد-
بدانیم،درآنصورتسوسیالیزمیا»اشتراکیتاقتصادیماشکلعلمی«

بهخودمیگیرد.

32-معیارسنجشتحقق»ما«یاجتماعیازنظراسالمتحققایندواصل
درجامعهمیباشد:

ُتِحبُّوَن...-فرددرجامعهبه ا  ِممَّ ُتْنفِقُوا  َحتَّى  اْلِبرَّ  َتَنالُوا  اصلاول-»َلْن 
نیکیوسعادتنمیرسدمگرآنچهدرزندگیشبیشتردوستداردوبهآن

وابستهاستدرراهجامعهفداکند«)آلعمرانآیه92(

و  لنفسک  ماتحب  لغیرک( احبب )یا للناس »احبب  حدیث: دوم- اصل
اکره لهم ماتکره لنفسک -برایمردموجامعهآنچهرادوستبدارکه
برایخوددوستمیداریوبرایجامعهاتبدبشمارآنچهکهبرایخود

بدمیشماری«.

33-برپایهآنکهدرتبیینعاملازخودبیگانگیانسانوتکوینخودهای
متعددنفسانیاو-کدامعلتوعاملراعمدهبکنیم-نوعتعریفماناز
سوسیالیزمیااشتراکاقتصادیتغییرمیکند،مثالاگرمعتقدشویمکه؛عامل
ازخودبیگانگیانساندرجامعهکهباعثپیدایشفردیتدرآنجامعهانسانی
میگردد-مالکیت-استدرآنصورتسوسیالیزم-نظامیضدمالکیت
فردیوبرایتحققمالکیتهایاجتماعی-تعریفمیشود،امااگراستثمار
فردازفردیاطبقهازطبقهراعاملاصلیازخودبیگانگیانسانبدانیم،
درآنصورتسوسیالیزمیااشتراکیتاقتصادیتعریفمیشودبه؛نظامی
کهدرجهتنفیاستثمارورهائیجامعهانسانیازاستثمارتالشمیکند،
وامااگرعاملتجزیهانسانیاازخودبیگانگیانسانرااز-استحالهکار
اجتماعیبهکارکاالئی-دانستیم،درآنصورتسوسیالیزمبرایماتعریف
میشودبه؛نظامیکهتوسط-اجتماعیکردنتولیدوتوزیع-میکوشدتاکار

کاالئیرابدلبهکاراجتماعیبکند.

34-اصل»موضوعهسوسیالیزم«یااشتراکیتاقتصادیکهدیگراصول
سوسیالیزمبررویآنبنامیگردد،ایناستکه:انسانموجودیژنریکیا
یکموجوداجتماعیبالطبعمیباشد.اجتماعیبودنانسان)برعکسآنچه
فردیت تا ندارد اکتسابی ژانژاکروسووجانالکمیگویند(صورت
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لیبرالیزمبرعکسسوسیالیزماجتماعی پیدابکند،در الویت انساندرآن
بودنانسانصورتذاتیوبالطبعنداردبلکهجنبهاکتسابیواعتباریدارد،
لذااینامرباعثمیگرددتادرلیبرالیزم)وبرعکسسوسیالیزمکهجامعه
اصول عنوان به و بشود واقع محور- و موضوع فرد - میباشد( محور

موضوعهلیبرالیزمدرآید.

35-اگربخواهیمبرپایهآنچهتاکنونمطرحکردیمیکتعریفاجمالیاز
سوسیالیزمبکنیم،سوسیالیزمعبارتاستاز؛یکنظاماجتماعیکهبر»دو
پایهآزادیوانسان«استوارباشد،مقصودازآزادیدراینجافقطآزادی
سیاسینیستبلکهآزادیازتمامیعواملیاستکهدرجامعهطبقاتیباعث
بیگانه انسانازخود نیزبراینجات انسانمیگردد،و بیگانگی ازخود
بایدبهآزادیاز-عواملالیناسیون-بهعنوانتنهاراهرهائیانسانتکیه
بکنیم،ازاینجااستکهاقسامآزادی)درونیوآزادیبرونیوآزادیمثبت
پیدا انسان دزالیناسیون- - امر درخصوص کلهاش منفی(سرو آزادی و
میشود،چراکهبخشیازعواملالیناسیونانساندرونیهستندمثل؛مذهب
امابخشی تحریفشدهوسنتهاواعتقاداتووابستگیهایطبقاتیو...
دیگرازعواملالیناسیونبرونیهستندمثل؛مالکیتودولت.لذاتازمانی
کهآزادیدراقساممختلفآندرجامعهتحققپیدانکند،تحققسوسیالیزم

هرگزممکننمیباشد.

36-اگرسوسیالیزم)یااشتراکیت(رابرپایهازخودبیگانگی)یاالیناسیون(
انساندرجامعهطبقاتیتبییننمائیموزندگیاجتماعی)یااجتماعیزیستن(
رابرایانسانامریذاتیوبهعنوان-اصلموضوعه-معتقدباشیموهدف
سوسیالیزمرا،بازگشتبههمانزندگیاجتماعیذاتیانسانمعنیبکنیمکه
توسطنظاممالکیت)یانظاماستثماریانظامطبقاتی(زندگیاجتماعیانسان
راموردچالشقرارمیدهدومکانیزماستحالهزندگیاجتماعیانسانبه
فردگرائیوازخودبیگانگیانسان)خواهتوسطزریاتوسطمالکیتبدانیمیا
بهواسطهزورودولتبدانیمویابهتوسطتزویرومذهبتبییننمائیم،به
هرصورت(تازمانیکه؛اینعواملازخودبیگانگیانسانازبیننرود
وانسانالینهشدهبا»دزالینهشدن«ازعرصهفردیتومنیتبهمرحله
)یا تحققسوسیالیزم امکان ننهد، گام اجتماعی یا»ما«ی اجتمائی زندگی
اشتراکیتاجتماعیواقتصادیوسیاسی(برایانسانوجودندارد،لذابرای
تحقق»پروسسدزالیناسیون«انسانبرپایهنفی-زروزوروتزویر-که
تنهاراهنیلبهسوسیالیزممیباشد،باسالح»آزادی«ممکناست،چراکه
منفی فونکسیون دارای آن سر یک که؛ است دوسری تنهاسالح آزادی
میباشد)یعنیآزادیاز(کههماننفیزروزوروتزویرکهسهعامل
میباشد مثبت فونکسیون دارای آن دیگر وسر میباشد، انسان الیناسیون
)یعنیآزادیبرای(کهسهمؤلفهپلورالیسممعرفتیودموکراسیاجتماعی-
انسانیراتشکیلمیدهد،یعنیسهمؤلفه اقتصادی- سیاسیوسوسیالیسم
-دموکراسیسیاسیوپلورالیسممعرفتیوسوسیالیزماقتصادی-راجانشین
زروزوروتزویرمیکند،وبرپایهاینتبیینازآزادیاستکهآزادی
آزادیبسترسازسوسیالیزموزندگی بهخودمیگیردو انسانی مضمون
اشتراکیمیشود،آزادیخودبهچهارقسمتتقسیممیشودکهعبارتنداز؛

آزادیدرونیوآزادیبرونیوآزادیمنفیوآزادیمثبت:

الیناسیون-زروزورو آزادیمنفی-عبارتاستازآزادیازعوامل
تزویر-یا؛1-مالکیتواستثماروطبقه.2-استبدادودولتوفشارهای

سیاسی.3-استحمارنوواستحمارکهنه)یامذهبتحریفشده(.

»آگاهی کردن جایگزین برای- -آزادی از است عبارت که مثبت- آزادی
وبرابریودموکراسی«بهجایسهعاملنفیشدهاستثمارواستبدادو

استحمارمیباشد.

آزادیدرونی-عبارتخواهدبوداز-آزادیاز-کلیهتعلقاتدرونیکهفرد
انسانرااززندگیاجتماعیبهمرحلهفردیتلیبرالیستیمیکشاند.

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادمغالم همت آمن که زیر چرخ کبود

مومنان را زانبیا آزادی استچون به آزادی نبوت هادی است

نام خود و آن علی موال نهادزین سبب پیغمبر با اجتهاد

)حافظ(

بند رقیت ز پایت بر کندکیست موال آنکه آزادت کند

)مولویدفترششممثنوی-صفحه419-سطر24(

آزادیبرونی-کهعبارتاست؛آزادیازقدرتدراشکالسهگانه؛1-
)یاسهقطبطبقه قدرتمعرفتی اقتصادی.3- قدرت قدرتسیاسی.2-

حاکمهوهیئتحاکمهدرجامعهالینهشدهطبقاتیمیباشد(.

باچنیننگاهیبهمقولهآزادیاستکه؛آزادیعالوهبراینکهتنهاعامل
بسترسازسوسیالیزممیشود،خودیکمقولهانسانیاستونهیکمقوله
سیاسیکهبرایتحققآنبایدهرچهارمؤلفهآنبهصورتهماهنگعمل

شود.

نی برون را بنگرند قال راگه درون را بنگرند حال را

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

هم برون را بنگریم قال راما درون را بنگریم حال را

 

37-بزرگترینستمیکهبرمقولهآزادیدرتاریخرواشدهاست،اینبود
کهبا-آزادی-بهصورتاکلکتیویته)یاتکهتکهکردنآن(برخوردشده
است،یاماننداهلتصوفوعرفان-آزادی-رابهصورتدرونیدیدهاندو
اصالبهائیبرای-آزادیبرونی-قائلنشدهاند،ویامانندنهضتسوسیالیزم
کالسیک)کهدرنیمهدومقرننوزدهمدرغرب(آزادیبرونیرادیدهاندو
برایآزادیدرونیهیچارزشی-بهلحاظتئوریکوبهلحاظعملی-قائل
نشدهاندویامانندتودههایما-درطولصدسالگذشته-درنهضتهای
را حاکم( مشخص استبداد از آزادی )یا منفی آزادی تنها استبدادی ضد
از بعد بداند که آن بدون است، میکرده قیام آن اساس بر و میشناختند
سرنگونکردناستبدادحاکموشعارمرگبرشاه،چهآلترناتیویمیخواهد
جایگزینآنبکند)آزادیمثبت(،لذاحاصلاینبرخورداکلکتیویتهانسانبا
مقولهآزادیباعثگردیدتاآزادینتواندبهمعنایواقعیکلمه»بسترساز
تقریباتمامینهضتهای-آزادی تحققسوسیالیزم«بشودوبههمیندلیل
خواهانهورهائیبخشوعدالتطلبانه-بشردرحرکتهایاجتماعیبه

بنبسترسیدهاست.

38-پسسوسیالیزمنظامیاجتماعیاستکهبردوپایه»آزادیوانسان«
آن در استکه اقتصادی نظام تعریفمیگردد،همچنینسوسیالیزمیک
نخواهد ازملت-وجود یاملت ازطبقه یاطبقه انسان از -انسان استثمار
داشتوسوسیالیزمنظاماجتماعیاستکهدرآنزندگیصورتاجتماعی
یاسوسیالیزمعبارت لیبرالیزمکهصورتفردیدارد(،و مانند )نه دارد
سوسیالیزم نهایت در و انسان« شخصیت به احترام و »آزادی از است
عبارتاستاز؛نظاماجتماعیکهدرآن»من«هاتبدیلبه»ما«میشودو

فردیتانساندر»ما«یاجتماعحلمیگردد.

39-مبانیسوسیالیزمعبارتخواهدبوداز:

برعکس  انسان؛ اجتماعی( زندگی بودن ذاتی )یا ذاتی »ما«ی – الف
و میکند تکیه فردی( زندگی بودن ذاتی )یا ذاتی بر»من« که لیبرالیسم

زندگیاجتماعیراامری»اعتباریواکتسابیوحاشیهائی«میداند.

ب-کاراجتماعی؛)برعکسلیبرالیسمکهبرکارکاالئیتکیهمیکند(.

40-اسالمتاریخیازآغازپیدایشتاکنونبهانواعاسالمتقسیممیشود؛
اسالمسوسیالیستی،اسالملیبرالیستی،اسالمکار،اسالمسرمایه،اسالمکار
ذاتی،اسالمکارکاالئی،اسالم»من«واسالمما،اسالمفردواسالماجتماع،
مالکیتفردیواسالم آزادیبرونی،اسالم آزادیدرونیواسالم اسالم
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مالکیتاجتماعی،اسالمضداستثمارگرواسالمحامیاستثمارگر.

سوسیالیستی تعریف )یا سوسیالیزم از انسانی تعریف این پایه بر -41
و دموکراسی - دایره از خارج سوسیالیسم تحقق امکان دیگر انسان( از
پلورالیسم-وجودنداردونیزامکانتحققسوسیالیسمتنهادرگروهمفازیو
تحققآندرچارچوبدموکراسیوپلورالیسممیباشدوعلتشکستوبن
بستسوسیالیسمدرقرننوزدهموبیستمهمینظهورمکانیکیآندرلوای
سوسیالیستدولتیبودوتنهاراهیکهسوسیالیستقرننوزدهمراازبحران
بینالمللیفعلیرهامیکند،درگروهمفازیاضالعسهگانه»سوسیالیسمو

پلورالیسمودموکراسی«)یابرابریوآگاهیوآزادی(میباشد.

42-علتاینکهدرقرنبیستم-ازهیتلرتالنینوازسارترتافانونواز
صدامتاقذافیوازُپلُپتتاهوشیمینهوازجواهرلعلنهروتاشریعتی
وازاریکفرمتاپاولفوازهایلهمریمتاچهگواراو...-همهخودرا
سوسیالیستمیدانستندوخودرامصیبمیدانستندوخصمشانرامخطی،

بهخاطرایناستکهسوسیالیسمیکرویکرداستونهیکنحله.

43-درتبیینالیناسیونانسانتفاوتنگرشسوسیالیستهایکالسیکقرن
نوزدهمبامتصوفهوعرفادراینبودکه؛سوسیالیستهایکالسیکقرن
نوزدهممعتقدبودندکه-تعلقاشیاءبهانسان-کهدرچارچوباصلمالکیت
انجاممیگیرد،باعثتجزیهانسانمیشود،درصورتیکهعرفاومتصوفه
معتقدبودند-تعلقانسانبهاشیاء-استکهباعثتجزیهانسانوازخود
بیگانگیاومیشود،لذانتیجهایکهایندونگرشدرباب-دزالیناسیون
انسان-میگرفتندکامالمتفاوتبود،سوسیالیستهایکالسیکقرننوزدهم
معتقدبودندکهبرایدزالیناسیونانسانبایدمالکیتدرجامعهازبینبرود،
درصورتیکهعرفاومتصوفهمعتقدبودندکه؛برایدزالیناسیونانسان
بایدانسانراتوسط-زهدوفقرومالمتیگریوریاضتو...-ازپیوند

بادنیادورنگهداشت.

تولید ابزار بر اشتراکی مالکیت بیستم قرن سوسیالیستی نظامهای -44
ابزار بر اجتماعی مالکیت جایگزین دولتی- سوسیالیزم نظام - توسط را
تئوریک امرباعثبحران تولیدتوسطشوراهایاجتماعیکردندوهمین
سوسیالیستیآنهاگردید،آنچهدراینرابطهبایدبهآنتوجهبشوداینکه؛
مالکیتاشتراکیبامالکیتاجتماعیمتفاوتمیباشد،سوسیالیزم»اجتماعی
تفاوت توزیع! و تولید شدن اشتراکی نه میباشد، توزیع« و تولید شدن
اجتماعیشدنبااشتراکیشدندرایناستکهدراجتماعیشدن-جامعه
مالکابزارتولید-میشود،درصورتیکهدراشتراکیشدن-دولت)به
عنوانطبقهخاص(مالکابزارتولیدمیگردد.تازمانیکهتوسطشوراها
دولت مالکیت - توسط بخواهیم تنها و نکنیم تولید ابزار مالک را جامعه
برابزارتولید-بهسوسیالیزمبرسیم،بههمانافتیگرفتارخواهیمشدکه
سوسیالیستهایقرنبیستمگرفتارآنشدندوهمگیآنهابهبنبستوبحران

رسیدند.

45-راهوصولبهسوسیالیسماقتصادی»اجتماعیکردنتولیدوتوزیع«
استونهاشتراکیکردنآنتوسطدولت،اجتماعیکردنتولیدوتوزیع
حاصلنمیشودمگرکه؛نظامشورائیدرچارچوبدموکراسیوازپائین
بهباال)نهمانندنظاممطلقهفقاهتیحاکمبرایرانکهبرپایهنظامدولتی
شورائیازباالبهپائینبرطبقبخشنامههایدولتیکههماننظامتوتالیتر
دولتیمیباشد(امکانمالکیتاجتماعیجامعهبرابزارتولیدرافراهمکند
ودرچنینصورتیهرجاکهدولتبخواهدجایگزینجامعهشودباشکست

روبهرومیگردد.



ادامهدارد

مبانیتئوریحزبدراندیشهما

حزب سیاسی اجتماعی، 
حزب آکادمیک طبقاتی، 

حزب ایدئولوژیک خیابانی 

قسمت18

ح - زبان پیشگام یا حزب عمودی در انتقال آگاهی:

زبانپیشگامیا»واسطانتقالپیام«ازحزبعمودیبهجنبشهایسهگانه
واحد مخاطب یک دارای پیشگام زیرا است وجهی چند افقی( حزب )یا
نمیباشدوبهایندلیلنمیتواندبایکنوعادبیاتوفرهنگبرایانتقال
پیاماستفادهنمایدوازطرفدیگرشکلگیریآگاهیدرطبقهوجنبشبه
صورتجبریحاصلنمیشودبلکهاینرسالتتوسطپیشگامواردطبقهو
جنبشمیشود؛-»َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َوأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمیَزاَن 
اُس ِباْلقِْسِط...")ما(پیامبرانرابابیناتوکتابومیزانفرستادیم لِیقُوَم النَّ
تاباانتقالآگاهیبهناسآنهارابرایقیامجهتبرقراریقسطدرجامعه
آمادهکنند«)سورهحدید-آیه25(.تازمانیکهاینآگاهیانتقالپیدانکند
حرکتجنبشهامحتومبهفناخواهدبود.پسعاملاعتالیجنبشهایسه
ادبیاتخاصطبقاتوطیفهادرجنبشهای آگاهیمبتنیبر انتقال گانه
سهگانهبهتوسطپیشگاممیباشد،کهاینآگاهیمجردوعاموذهنینیست
بلکهیکواقعیتمشخصوکنکریتاستکهبرگرفتهازمناسباتعینی
وزندگیگروههایاجتماعیاستکهتوسطپیشگامدرجنبشهایسهگانه
و عینی شرایط در تفاوت موازات به و میکند پیدا تکوین افقی یاحزب
زندگیگروههایاجتماعیمقولهآگاهیکهموضوعحرکتپیشگاموحزب
عمودیاستاشکالمتفاوتبهخودمیگیرد،بهطوریکهنوعآگاهیدر
طبقهکارگربانوعآگاهیدرجنبشدانشجویویاجنبشاجتماعیوجنبش
معلمانوجنبشزنانو...همگیباهممتفاوتمیباشد.کهبرایناساسما

باششنوعآگاهیروبروهستیم:

-آگاهیسوسیالیستیدرموردطبقهکارگر؛

-آگاهیدموکراتیکدررابطهبازنان؛

-آگاهیدموکراتیکدرموردجنبشدانشجوئی؛

-آگاهیدموکراتیکدرحوزهدانشآموزی؛

-آگاهیدموکراتیکدرحوزهجنبشمعلمانوکارمندان؛

-آگاهیاجتماعیدرموردطبقهمتوسطوگروههایاجتماعیحاشیهتولید.

نکتهائیکهبعدازمشخصشدنموضوعآگاهیحائزاهمیتمیباشداینکه
آگاهیهایششگانهجهتانتقالبهجنبشهایسهگانهنیازمندبهششزبان
یاششدیسکورسمتفاوتمیباشد،دراینرابطهتشکیالتعمودیپیشگام
قبلازهرچیزالزمداردتامشخصکندکهزبانانتقالآگاهیبهطیفهای
البتههرتشکیالتعمودیحزبی کداماست؟ گانه فوقدرجنبشهایسه
برایمشخصکردنزبانانتقالآگاهیبرحسبشرایطیکهداردموظفبه
پاسخاستومانیزدریکتقسیمبندیکلیزبانانتقالآگاهیتوسطحزب

عمودیرابهپنجقسمتتقسیممیکنیم؛

1-زبانگفتاری.2-زباننوشتاری.3-زبانهنری.4-زبانتصویری.
5-زبانالکترونیکی.

مقصوداززبانگفتاریاشکالمختلفرادیو،سخنرانی،کالسهایآموزشی
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و...میشودومقصوداززباننوشتاریشاملکتابوروزنامهونشریهتا
بروشورواعالمیهواطالعیهو...میگردد،ومنظوراززبانهنریتابع
تاتروسینماتانقاشیوموسیقیو...میشودومنظوراززبانسیمائییا
تصویریمیتواندشاملتلویزیونوماهوارهوویدئوو...گردد،وزبان
به است. اینترنتوفضایمجازیوسایبری اینجاشامل در الکترونیک
هرحالپسازمشخصکردن»زبانانتقالآگاهی«بایدبهتقسیمزبانیا
زبان توانائی فقط عمودی تشکیالت یک اگر مثال بپردازیم دیسکورسها
انتقالنوشتاریدرشکلالکترونیکیآنراداردالزماستتابرایشش
گروهاجتماعیفوقاقدامبهدرجنشریهنمایدتاتوسطآنبتواندهمزبان
خاصگروهاجتماعیموردنظرراکهزبانمخاطباومیباشدمدنظر
قراردهدوهمانتقالآگاهیرابرمبنایواقعیتزندگیمخاطبخوددر

نظربگیرد.

ط - آبشخور اولیه تئوری در دو فرآیند حزب عمودی و حزب افقی: 

درمورد»مبانیتئوریحزبدراندیشهما«چندسوالالزمبهطرحاست
بستر در که عمودی حزب و افقی حزب فرآیند تئوری درخصوص که
استراتژیتحزبگرایانهسازمانگرقراردارد،میتواندمطرحشودوآن

عبارتاستاز؛

منشاءتکوینتئوریفرآیندعمودیوافقیحزبیدرنشرمستضعفینکجا
میباشد؟یانشرمستضعفینتئوریحزبیخودراازچهمنبعیالهاممیگیرد؟
آیااصالاینتئوریدردوفرآیندحزبیدارایعقبهتئوریکمیباشدیانشر

مستضعفینبالبداههایندکترینراطرحکردهاست؟

طرحاینسواالتبرایماازآنجااهمیتداردکهماآنتئوریراامری
استراتژیکمیدانیمواهمیتآنبرایمادارایارزشعملیاستکهبا
دیدگاه در پراکسیس که میگیرد،چرا بهخود پراکسیس معنی ما تعریف
مایعنی؛»تئوریدرزمانیبرایمااهمیتمییابدکهبتواندارزشخود
رادرعملنشانبدهد«یاآنچنانکهسارترمیگوید»شاعریدرشعری
کهنگفتهباغیرشاعریکهشعرگفتنبلدنیستمساویاست«بنابراین
یکتئوریاستراتژیکمثلتئوریحزبی)آنهمدراستراتژیاقدامعملی
بتواندصحتوسقم سازمانگرایانهحزبی(زمانیدارایارزشاستکه
آنرادرعملنشانداد.سوالدیگریکهدراینموردمطرحمیشودآن
که؛آیااصالتئوریحزبیدردوفرآیندعمودیوافقیکهنشرمستضعفین
امروزبهعنواناستراتژیتحزبگرایانهسازمانگرمطرحمیکند،قبالدر
عملآزمودهشدهاستیاقراراستکهنشرمستضعفینبعدادرعرصهعمل

صحتوسقماینتئوریرابهمحکآزمایشوپراتیکبکشاند؟

مادرپاسخبهسواالتفوقمیتوانیمبگوئیمکه؛آبشخورتئوریکتئوری
دوفرآیندحزبعمودیوحزبافقیدرنشرمستضعفیناستراتژیمکیو
مدنیپیامبروطرحتئوریکحرکتحزبیتوسطقرآنمیباشد،درتوضیح
آنکهقبالدرتفسیرهایقرآنمندرجدرشمارههایقبلینشرمستضعفین
مطرحکردهایماستراتژیحرکتپیامبراسالمدرطول23سالمبارزهو
بعدازبعثتویدریکتبیینکلیعبارتاستاز»حرکتمکیوحرکت
مدنی«بهعبارتدیگرمکهومدینهدرحرکت23سالهپیامبراسالمدو
دهکدهویادوشهرککوچکنمیباشدبلکهدارایدوفرآیندازاستراتژی
تحزبگرایانهپیامبراسالماستکهدرایناستراتژیپیامبراسالمفرآینداول
رادر13سالبهطولمیبردکهاینفرآینددرشهرمکهبهانجامرسیدو
پیامبراسالمکوشیددراینفرآیند13سالهمکی،شخصابهشکلمخفیو
غیرعلنیوتوسطجذبوگزینشوپرورشکادرهایاستراتژیکمبارزاتی
اقدامبهیکسازماندهیمخفیانهنمایدتاتوسطاینتشکیالتدرمکیبتواند
حرکتدهسالهمدنیراکهمبارزهعلنیاومحسوبمیشود،بسترسازی
بخش ورهائی بخش آزادی و بخش آگاهی اعتالیجنبش تاجهت نموده
خودبهکارگیرد.لذادراینرابطهاستکهمابهخاطرسنخیتدوگانه
استراتژیمکیواستراتژیمدنیپیامبراسالم،استراتژیپیامبراسالمرا

دردوفرآیندتبیینمیکنیم؛بهعلتاینکهفرآیندمکیدرایناستراتژی
خارجازبسترجنبشاجتماعیوبهصورتجذبدرگزینشفردیوجهت
کادرسازیوتکمیلوحیوبرنامهوهدفآن)همدرصورتمخفیانه(
ماآنرافرآیندعمودیدراستراتژیتحزبگرایانهپیامبراسالممینامیمو
فرآینددهسالهمدنیپیامبراسالمازآنجاکهدراینفرآیندپیامبراسالماوال
بهصورتعلنیمبارزهخودراآغازکردودرثانیبربسترهمانتشکیالت
عمودیکهدردوران13سالهمکیبهسازماندهیوسازمانگریحرکت
مدنیخودپرداخت،وثالثابرعکسحرکتمکیکهپیامبردرآنفرآیندبر
خواصوسیاستنخبهگزینیوپرورشفردیتکیهداشت،پیامبراسالمدر
مرحلهمدنیبرجنبشواجتماعتکیهمیکردودرعرصهفرآیندمدنیودر
بسترهمانتشکیالتمکیمیکویشدبهسازمانگریکلجامعهبپردازدتا
دربستراینسازمانگریکهخصلتعاماجتماعیداشت،مدینهالنبیپیامبر
رابرپاکند،لذادرماباتکیهبرایده-شاهولیهللادهلوی-کهمیگوید؛
حرکتپیامبراسالمبرامتمسلماندرطولتاریخنبایدبهصورتیک
نسخهثابتوالیتغیرتلقیشود1-بلکهبایداززاویهمتدولوژیدرنگرش
پیامبراسالمنگریستهشود!یعنییکالگوئیباشدبرایمادرهرشرایط
تاریخیتاتوسطآندریابیمکهپیامبراسالمچگونهباآنموضوعبرخورد
میکردهاست؟تاماهمدرزمانوعصروجامعهکنکریتخودمانبرپایه
تحلیلمشخصازشرایطمشخصدرجهتتعیینبرخوردمشخصبتوانیم
)نهباکپیبرداریازحرکتپیامبراسالمبهصورتانطباقییادگماتیسم(با
موضوعوسوژهاجتماعیبرخوردتطبیقیبکنیم!لذادراینرابطهاستکه
نشرمستضعفیندراینچارچوبوبااینعینکتطبیقیبهطرحاسترتژی
تحزبگرایانهدوفرآیندیعمودیوافقیپرداختتابتوانددررابطهبااین
استراتژیدردوفرآیندتحزبگرایانهآیاتقرآنراهمتطبیقدهدچراکه
اگراصطالحامترادرقرآنودرراستایپروسستکوینحزبوجنبش
واجتماعدرموردهدفمعنیبکنیم،ازنظرقرآناینامتبهصورتیک
موضوعثابتوساکنوالیتغییرمطرحنمیباشدبلکهبهصورتیکپدیده
تاریخیموردتبیینقرارمیگیردکهدارایدینامیزموبالندگیوتطورو
تکاملوپروسسمیباشد،وفرآیندهائیکهاینامتتاریخیطیمیکنداز
امتخیرتاامتوسطاستمرارمییابد،یعنیازحرکتعمودیتاحرکت

افقی!

ی - نشر مستضعفین در ترازوی سه ساله استراتژی تحزب گرایانه سازمان 
گر: 

 چندسوال؛

1-آیانشرمستضعفینیکنشریهاستیایکحرکت؟

2-اگرنشرمستضعفینیکنشریهاستچراصحبتازاستراتژیوهدف
وبرنامهمیکند؟

3-اگرنشرمستضعفینیکحرکتاستمخاطبنشرمستضعفینکدامین
گروهاجتماعیاست؟

4-آیانشرمستضعفیندربستراستراتژیتحزبگرایانهسازمانگردارای
برنامهحداقلوحداکثراست؟

5-کدامبرنامهحداقلوحداکثردرنشرمستضعفینوجوددارد؟

6-آیامرحلهبندیاستراتژی)تحزبگرایانهسازمانگردرنشرمستضعفین(
بهدوفرآیندحزبعمودیوحزبافقیدارایعقبهتئوریکمیباشد؟یایک
دستاوردآکادمیکوفردیوغیرتجربیوغیرتشکیالتیوفاقدتجربهدر

خردجمعیاست؟

این نسخه را  1. که در هر شرایط تاریخی که مسلمانان قرار دارند موظف هستند 
فقاهتی در حوزه های  امروزه اسالم  بکنند، آن چنان که  پیاده  نعل  به  مطابق و نعل 
لباسی  پیامبر اسالم یک  از قران و  فقه قرآن  با مطلق کردن  علمیه چنین می کند و 

ساخته اند که در هر زمانی اسالم تاریخی پیامبر را مجبور به پوشاندن آن می کنند!
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و افقی حرکت بستر در مستضعفین نشر اجتماعی کار دیالکتیک - 7
»نشر الکترونیکی نشر به میشود مختص آیا است؟ کدام تحزبگرایانه
تمامی بیانگر که انتشاراتمستضعفین« انتشاری کتابهای و مستضعفین
دیالکتیککاراجتماعییاپراکسیساجتماعینشرمستضعفینمیباشد؟آیا
اصالامکاناینوجودداردتانشرمستضعفینبهعنوانیکارگانعقیدتی-
سیاسیحزبمستضعفینبتواند)بااینحداقلپراکسیساجتماعی(تشکیالت

افقییاعمودیحزبمستضعفینرابرپانماید؟

8-باتوجهبهدوفرآیندحزبعمودیوحزبافقیکهدارایجوهرو
ماهیتکامالمتفاوتمیباشندآیاامکانپیوندایندوفرآیندحزبیدرراستای
تکوینحزبمستضعفین)کهخوددربسترجنبشهایسهگانهمفهوممییابد(
وجودداردکهدرآیندهبتواندموضوعفرآیندوتحولحزبافقیواقعگردد؟

9-اگرنشرمستضعفینبهاخبارجنبشدرسهشاخهآنبهعنوانسرپل
انتقالآگاهیکنکریتازطبقهوجنبشبهسویطبقهوجنبشتلقیمیکند
ودرهمهشمارههاینشرمستضعفینبهصورتمستمراخبارجنبشهای
ثالثهاجتماعیودموکراتیکوسوسیالیستی)یاکارگری(تشریحمیشود،
چرابهصورتمستقلباالویتیدرخورتوجهبهاینامرتکیهاستراتژیک
نمیکندتاباپیوندارگانیکبهجنبشهایسهگانهبتواند»ازمرحلهتوزیع
خبربهمرحلهتولیدخبردستیابد«ومضافابراینبتواندبهتوسطنشر
و زنان مستضعفین خروش و کارگران مستضعفین، بازوی مستضعفین
آوایمستضعفیندردانشجویانوپیاممستضعفیندرجنبشاجتماعیوراه
مستضعفیندردانشآموزانوصدایمستضعفیندرزحمتکشانایرانو
سیمایمستضعفینملتایرانبهتوسطتشکیالتافقیدرجنبشهایثالثه

گرددوگامیجهشواردراینرابطهبردارد؟

و افقی پروسسحرکتحزب که است معتقد مستضعفین نشر اگر - 10
و دموکراتیک و )اجتماعی ثالثه جنبشهای بستر از مستضعفین حزب
سوسیالیستی-کارگری(عبورمیکندوباتوجهبهاینواقعیتکهسهجنبش
فوقدرداخلکشورحضوردارند)ودراینرابطهنشرمستضعفینمعتقد
استکهتنهاحرکتاجتماعیکهبهتغییرساختاریدرعرصههایسیاسیو
اجتماعیواقتصادیمیانجامدفقطوفقطتوسطجنبشهایثالثهامکانپذیر
استیعنیفقطوفقطاینجنبشهایثالثهداخلکشورهستندکهصالحیت
آیا دارند( را ایران در وسیاسی اقتصادی و اجتماعی تغییرساز حرکت
نشرمستضعفینمعتقدبهایجادجنبشسیاسیدرخارجکشوراست؟یانشر
مستضعفینحرکتسیاسیخارجازکشوررادرتداومحرکتطولیداخل

)باتوجهبهالویتداخل(میداندیادرتداومحرکتعرضیآن؟

11-چرانشرمستضعفینبااینکهمعتقدبهحرکتوتغییروتکاملاست
امادرعرصهسرپلانتقالآگاهیازطبقهبهطبقهوازجنبشبهجنبش
هنوزمانندسالهای58تا60بهشیوههمانارگانهاینوشتاریآواوراهو
بازووپیاموخروشمستضعفیناست؟آیانشرمستضعفیننمیخواهدبرای
انتقالآگاهیوباتوجهبهشرایطجدیدوامکاناتجدیدتجدیدنظربکندو

سرپلهایانتقالیجدیدیجایگزینآنهابکند؟

میخواهد نوشتاری انتقالی سرپلهای این از مستضعفین نشر آیا - 12
پراکسیساجتماعیبسازدیاتکوینانتقالآگاهیبرخاستهازواقعیتزندگی

وحیاتجنبشهایثالثهوتاثیرآنبرخودجنبشهااست؟

13-آیانشرمستضعفینماننداستراتژیچریکگرائیمعتقدبهایجادجنبش
درجامعهاستویااینکهمعتقدبههدایتگرائیوهدفدهیوسازمان

گریجنبشهایموجوددرجامعهدرحالاعتالمیباشد؟

14-ضرورتتاریخیایجادنشرمستضعفیندرخردادسال88ودرطول
سهسالگذشتهچهبودهاست؟آیاضرورتتاریخینشرمستضعفینحرکتی
درادامهآرمانمستضعفینوجهتایجادیکحرکتتحزبگرایانهسازمان
گربودهکهدرراستایحرکتارشادشریعتیمیباشد؟یایکنشریهفکری

استکهجهتپرکردنخالءفکریدربخشیازجامعهعملمیکند؟

15-چهراهیبهکارببریمتاادبیاتنشرمستضعفینازصورتثقیلو
عامفعلیبهصورتسلیسورواندرآید؟آیااینکارجزازطریقتکوین
نوشتاریبرایگروههایخاصاجتماعیامکانپذیرمیباشد؟آیااصالاین
کارصحیحیاستکهماادبیاتنشرمستضعفینراازجایگاهادبیاتارگان
عقیدتیوسیاسیحزبمستضعفین)بهعلتسادهسازیوهمهفهمکردن

آن(پائینبیاوریم؟

16-آیابهترنیستکهنشریاتگوناگونبرایتکوینانتقالآگاهیتوسط
اولیه مراحل همان حتی که بکنند سازی بستر چنان عمودی تشکیالت
استارتهمبهتوسطخودجنبشهایافقی)کهموضوعومتولیاناصلیاین

سرپلهاینوشتاریدرانتقالآگاهیهستند(صورتپذیرد؟

شکافی کالبد بستر در تئوریک و ایدئولوژیکی مبارزه انجام آیا - 17
جریانهایسیاسیمطرحدرجنبشسیاسیجامعهایرانباعثنمیگرددتا
درعرصهمبارزهسیاسیبارژیممطلقهفقاهتیجبههداخلیهمبهچالش
حاکمیت با سیاسی مبارزه خاطر به داریم اصالحق آیا بکشانیم؟ سیاسی
مبارزهایدئولوژیکراباجنبشسیاسیتعطیلبکنیم؟آیاحقداریمجوهره
مبارزهایدئولوژیکرابامبارزهسیاسییکیبدانیم؟آیامبارزهایدئولوژیک
مطلقه رژیم برابر در داخلی بندی استحکامصف باعث داخلی جبهه در
فقاهتینمیشود؟آیاتعطیلیمبارزهایدئولوژیکدرجبههداخلیبهخاطر
امرفرصتطلبانهمحسوب فقاهتییک استفادهحاکمیتمطلقه عدمسوء

نمیگردد؟

مبارزه بر دموکراتیک انقالب مرحله در مستضعفین نشر اگر - 18
شورائی مبارزه تضعیف باعث نماید، تکیه کارگری و سندیکالیستی
نمیشود؟آیادربسترحرکتافقیکهبرپایهحرکتجنبشهایثالثهتعریف
میگردد،)تکیهنشرمستضعفینبردومؤلفهمبارزهسندیکالیستیومبارزه
شورائی2(،آیامبارزهسندیکالیستیکهنشرمستضعفیندرکنارمبارزهبا
سرمایهداریدرشرایطفعلیایرانبهتبلیغازآنمیپردازد،باعثتضعیف
جامعه در سرمایه با مبارزه کشیدن چالش به هدفش که شورائی مبارزه

امروزایرانباشدنمیگردد؟

استراتژی  بستر  در  مستضعفین  نشر  حداکثری  و  حداقلی  برنامه   - ک 
تحزب گرایانه سازمان گر: 

ماقبالهمبهاشارهمطرحکردیمکه؛الزمهاعتقادبهاستراتژیاقدامعملی
سازمانگرایانهحزبیباوربهدواصلاست:

1-خودآگاهیعاملاعتالیجنبشهایثالثهومعلولانتقالآگاهیبرخاسته
ازواقعیتزندگانیخودآنهامیباشد.

2-اینآگاهیتوسطپیشگامیاحزبعمودیبایدازبیرونازطبقهوجنبش
اجتماعیواردبهآنطبقهوجنبشگرددتابسترسازاعتالیجنبشبشود.
خود که عنصری - ندارد عام آگاهیصورت اوال- اصل دو این مطابق
عاملحرکتواعتالیجنبشثالثه)اجتماعیودموکراتیکوسوسیالیستی
پایه بر که دارد کنکریت و مشخص بلکهصورت میشود- کارگری( یا
»جایگاهیا-جایوگاه«عملمیکند،که»جای«داللتبرمکانمیکند
و»گاه«داللتداردبرزمانکهباایندوعنصرگروهاجتماعیمشخص
به باید اجتماعی گروه هر به مربوط آگاهی کشف برای یعنی میشود«
صورتمشخصبرپایهدومؤلفه-مکانوزمان-عملنمودتابهکشف
این انتقال ثانیا- یابیم، دست او زندگی واقعیت بستر از خاسته بر آگاهی

2. با توجه به این که مبارزه سندیکالیستی جز در محدوده و خواسته صنفی و غیر 
ایران دارای مناسبات  اقتصادی حاکم بر  آنجا که نظام  اما از  سیاسی پیش نمی رود 
سرمایه داری می باشد و تا زمانی که - سرمایه- در مناسبات سرمایه داری به چالش 
کشیده نشود امکان بر خورد ساختاری با سرمایه داری به وجود نمی آید، لذا از آنجا که 
به چالش کشیدن سرمایه در مناسبات سرمایه داری تنها در بستر مبارزه سیاسی امکان 

پذیراست که آن هم توسط مبارزه شورائی بستر آن فراهم می گردد.
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نشر مستضعفین - شماره 44 - اول اسفند ماه 1391
آگاهیازبسترواقعیتآحادافرادجنبشبهدرونخودآگاهووجدانبیدار
از بیرون و نیرو هدایت توسط بلکه ندارد مستقیم و آنانصورتجبری
جنبشانجاممیگیردکهماناماورا-پیشگامجنبش-یاطبقهنامیدهایم.در
اینرابطهاستکهاگربهاینحقیقتعلمیاعتقادپیداکنیمکهانتقالآگاهی
موردنظرما)کهبهآحادوگروههایجنبشسازاجتماعیودموکراتیکو
سوسیالیستیمختصاست(میبایستقطعاباتوسطپیشگامبیرونازطبقه
وجنبشصورتبگیردتادرآنصورتبهضرورتتاریخیواجتماعی

وجودپیشگامپیببریم.

تاریخیواجتماعیپیشگامبهوظایف حالپسازدرکضرورتوجود
پیشگاممیپردازیمکهدررابطهباجنبشعبارتاستاز؛1-هدایتگری.
گانه اینوظایفسه با رابطه در که دهی.3-سازمانگری. برنامه -2
استکهضرورتمستقلومقدمبودنتشکیالتپیشگامبرتشکیالتافقییا
جنبشهایثالثهبهعنوانیکاولویتمطرحمیشود!چراکهبدونتشکیالت
مستقلکههمانتشکیالتعمودیمیباشدباحلشدندرجنبشوتشکیالت
افقیامکانتحققاینسهوظیفهبرایپیشگاموجودندارد،مادررابطهبا
با انجاموظایفسهگانهپیشگاممطرحکردیمکهدربستررابطهپیشگام

جنبشچندحالتاتفاقمیافتد؛

الف-یکیازاشکالرابطهپیشگامباجنبشبهصورت»افقی-افقی«است
کهپیشگامازآنبرایارتباطوپیوندمستقیمباجنبشسهگانهاستفادهمیکند
کهالبتهدراینحالتپیوندپیشگامباجنبشدارایاشکالوضعفاستکه
میتوانازمواردزیرنامبرد؛پیوندپیشگامباجنبشصورتفردیدارد
باجنبشمیتواندصورتجمعینیز بپذیریمکه-پیوندپیشگام یعنیاگر
داشتهباشد-فورابایدبهاینسوالپاسخدهیمکهچگونهآنجمعپیشگامکه
باجنبشپیوندیافتهتکوینپیداکردهاست؟آیایکجمعخودبهخودیو
بدونهدفوبدونتشکیالتوبدونتئوریوبدونبرنامهاستیااینکه
یکجمعمتشکلوباتئوریوبابرنامهوباهدفمیباشد؟کهازنظرما
تشکیالتعمودیحزباستکهمیتواندقبلازپیوندباجنبشیاحرکت
بتواند نیز بهصورتجمعی تا باشد کرده پیدا تکوین پیشگام توسط افقی
تشکلوبرنامهوهدفوتئوریرابهجنبشسهگانهانتقالدهد!بنابراین
دررابطهباحالتاولیعنیحرکتافقی-افقیتازمانیکهپیشگامدارای
تشکیالتوتئوریوتجربهوبرنامهنباشدوازقبلآنهارامدوننکرده
نباشدوازطرفدیگربهصورتجمعیباحرکتافقییاجنبشسهگانه
پیوندپیدانکند،امکانارتباطبهصورتتطبیقیمیسرنخواهدبود،وبسا
با پیشگام انطباقی پیوند این کهحاصل داشت انطباقیخواهد کهصورت
جنبشمنجربهحلشدگیفرددرحرکتجنبشوشکلگیریصورتیاز

پاسیفیسمخواهدبود.

ب-حالتدومدرپیوندپیشگامباجنبشصورت»عمودی-عمودی«خواهد
بودکهدراینصورتحالت»پیشگاممحوری«اتفاقخواهدافتادچراکه
پیشگامدرراهاجرایوظایفخوددیگرنیازمندبهجنبشهایثالثهنیست
هژمونی گزین جای را خودش حزب و سازمان و تشکیالت هژمونی و
جنبشهایثالثهافقیمیکند.تمامیجریانهایچریکیدهه60ایراندارای
است حزب یک چریک شعار طرح با یعنی بودند فکری مشرب همین
هیچ و میکردند افقی جنبش هژمونی گزین جای ا را خودشان هژمونی
و دموکراتیک و اجتماعی گانه سه جنبشهای به هم نیازی احساس گونه
سوسیالیستینداشتند،بنابرایندررابطهباحالتدومیعنیحرکتعمودی-
عمودیپیشگامجایگزینجنبشمیشودوبااینجایگزینیصورتمساله
نمیتواند که میگردد موضوع- به انتفاع سالبه - حرکت و میشود پاک
دارایفونکسیونمثبتیباشد،دراینرابطهبزرگترینمشکلاستراتژیک
سازمانمجاهدینخلقدراینشرایطبههمینآفتنهفتهاستچراکهاین
سازمانباتکیهبراستراتژیارتشخلقیوجایگزینکردنآن)کهیک
تشکیالتعمودیاست(بهجایجنبشهایثالثهمیکوشدباتکیهبرعوامل
حزبیدرحوزهسیاسی،اقتصادیواجتماعیتغییرساختاریبوجودآورد،
اینجریانچهلسالاستکهبراینجادهمیکوبدوآخرینمنزلایشان

-شهرکاشرف-بهعنواننماداستراتژیارتشخلقیدرعراقاستکه
ماامروزمیبینیمبااینهمهتالشوتکاپوکهمجاهدینخلقازخودنشان
دادندبازنمیتوانندبهحرکتخودادامهدهندوسقوطشهرکاشرفکه
بهمعنیسقوطآخرینسنگراستراتژیحرکتعمودی-عمودیمحسوب
میشودکهبهدلیلجایگزینکردنارتشخلقیبهجایجنبشهایسهگانه
استراتژیجنبشهای این اینکهدر بهعلت این بر بنا پیوست! بهوقوع
سهگانه»اجتماعیودموکراتیکوسوسیالیستیکهتنهاعاملتغییرساز
برای نمیتواند مثبتی فونکسیون میشوند، نفی هستند« اجتماعی ساختار

جامعهایرانباشد.

ج-حالتسومازپیوندبینپیشگاموجنبشهایسهگانهعبارتاستاز
استراتژی»افقی-عمودی«.نظریهپردازانایناستراتژیمعتقدندکهابتدا
بایدبرایتغییرساختاریدرجامعهتوسطجنبشهایخیابانیفراگیرقدرت
سیاسیراتصاحبکردوبعدازکسبقدرتازطریقتصاحبساختار
بهترین پرداخت، خود تشکیالت عمودی سازماندهی به میتوان دولت
ایناستراتژیدرجنبشخیابانیسال57تحتهژمونی نمونهطرفداران
تحت سال88 خیابانی جنبش در و پیوست وقوع به خمینی کاریزماتیک
هژمونیجنبشسبزوبهرهبریمیرحسینموسویصورتگرفتواز
آنجاکهدرهردوجنبشرهبریآنفاقدهرگونهتشکیالتعمودیبودندلذا
پتانسیلالزمجهتسازماندهیجنبشرادارانبودندوتوانکافیهمبرای
برنامهدهیوهدایتگریجنبشرافاقدبودندکهدرنتیجهتالشکردند
بپردازندوسپسمطابق بهبسیجمردم پایهیکحرکتوشعارمنفی بر
تجربهجنبشخیابانیسال57دیدیمکهبهعلتفراهمشدنشرایطعینیو
ذهنیچنانگستردهشدکهحتیتوانستحکومتپهلویراسرنگونسازد
ورهبریجنبشهای-اجتماعیودموکراتیکوسوسیالیستی-رادربستر
عملبهزیرهژمونیخوددرآوردوهمانطورکهگفتیمتفاوتبینجنبش

اجتماعیباجنبشخیابانیمیتوانددرویژگیهایزیرتمایزیابد؛

1-جنبشخیابانیصورتموجیوغیرمتشکلوغیرسازماندهیدارد
درصورتیکهجنبشاجتماعیدربسترنهادهایاجتماعیوصنفیوحتی

سیاسیمانندشوراهادارایتشکلوسازماندهیمیباشند.

2-جنبشخیابانیبرپایهاینشعارحرکتمیکند»میداندکهرانمیخواهد
به نمیخواهدوچهرامیخواهد« را نمیداندچه اما کهرامیخواهد و
اثباتو پایهنفیشخصیتهاو عبارتدیگرمطالباتجنبشخیابانیبر
جانشینشخصیتهایکاریزماتمیباشددرصورتیکهمبارزهاجتماعی
درراستاینفیبرنامهنظاماجتماعیوجایگزیننمودنبرنامهجدیدبرای

آنمیباشد.

3-جنبشخیابانیدربسترمبارزهبااستبدادرونداعتالئیخودراشروع
میکننددرصورتیکهجنبشاجتماعیدربسترمبارزه»آزادیخواهانهیا
رهائیبخشیااستقاللطلبانه«روندروبهاعتالیخودراازسرمیگیرد.

4-جنبشخیابانیبهعلتانگیزهاحساسیوعاطفیتنهادرکوتاهمدت
دارایپتانسیلانقالبیونفیائیدرحوزهسیاسیاستکهاینجنبشمظائفا
جنبش شدن فرسایشی موازات به و میباشد آلترناتیو و جایگزین بدون
خیابانی،آنهمبهرکودکشیدهمیشود،درصورتیکهجنبشاجتماعیبه
علتسازماندهیوتشکلیکهدارامیباشدمیتواندمبارزهدرازمدتبرای

خودساماندهد.

5-جنبشخیابانیهرچقدرهمکهدارایگستردگیکمیباشدبازبهعلت
عدمدارابودنبرنامهوتشکلوسازماندهیتوانتغییرساختاراجتماعی
از آنها توانرفرمرادارد،چراکهمطالبات تنها بلکه ندارد وسیاسیرا
چارچوبرفرمطلبیخارجنمیشوددرصورتیکهجنبشاجتماعیبهعلت
قدرتسازماندهیوداشتنبرنامه،پتانسیلیمحسوبمیگرددجهتتغییر

ساختاریدرجامعه.

ادامهدارد
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مبانیتئوریاخالقدراندیشهما:بخشپنج



اخالق دگماتیسم، اخالق انطباقی، 
اخالق تطبیقی

ج - تفسیر سوره همزه:
 - َدهُ  َوَعدَّ َمالاً  َجَمَع  الَِّذی  لَُمَزٍة -  ُهَمَزٍة  لِکُلِّ  ِحیِم َویلٌ  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ »ِبْسِم للاَّ
یْحَسُب أَنَّ َماَلُه أَْخَلَدهُ - َکالَّ َلیْنَبَذنَّ فِی اْلُحَطَمِة - َوَما أَْدَراَک َما اْلُحَطَمُة - َناُر 
َدٍة  َها َعَلیِهْم ُمْؤَصَدةٌ - فِی َعَمٍد ُمَمدَّ لُِع َعَلی اْلَْفِئَدِة - إِنَّ ِ اْلُموَقَدةُ - الَِّتی َتطَّ للاَّ
و کائناتوموجوداتاست نامخداوندیکهرحمانیتشمشمولهمه به -
رحیمیاومشمولانسانمیباشد-وایبرآنانیکهدرخفاوآشکارمردمرا
موهونمیکنند-اینهاهمانهائیهستندکهثروتهایجامعهراانباشتهاند
وذخیرهمیکنند-وچنینمیانگارندکهاینثروتهایانبوهوانباشتشده
میتواندنگهبانوتامینکنندهحیاتبرایآنهاتاابدباشد-نهچنیناست
بلکهبالعکساینانباشت)قدرتوثروتومعرفت( خودبهصورتآتشی
درخواهدآمدواولینکسیراکهدر«خودفرومیبلعدهمینصاحبانو
نگهبانانآنهامیباشد-واماایمحمدچهبگویماز آن آتش-آتشخدائیکه
بهیقینشعلهورخواهدشد-اماهیمههای اینآتشخدائیکههمهآنهارا
خواهدسوزانید،نفرتوکینههای درونیمردممیباشدکهدرلحظهمعین
شعلهورخواهدشد-همانا آن آتشیکهآنهاراغافلگیرخواهدکرد-آتشی

کهآنهارادرهرکجاکهباشندمیخکوبخواهدکرد1.

تفسیر:سورههمزهازسورههای مکیهمحمدمیباشدکهدرعرصهاستراتژی
آگاهیبخش محمدکهبرسهپایه؛1-انقالبدرنگاهیادیدن.2-انقالبدر
احساسمردم.3-انقالبدراندیشیدن.قرارداشت،برمحمدنازلشدهاست.
بهعبارتدیگرمحمددرعرصهاستراتژی13سالهآگاهیبخش مکی خود
تالشمیکردتاسهتحولعمدهدرنگاهواحساسواندیشهتودههابوجود
آوردتاآنهارابرایمرحلهدوماستراتژی خودکه»استراتژیآزادیبخش 
دهسالهمدنیهمحمدمیباشد«آمادهکند،محمددرمکهدرراستایاستراتژی
13سالهآگاهیبخش خودوبراینیلبه آن سهمؤلفه؛تحولدرنگاهتودهها
وتحولدراحساستودههاوتحولدراندیشیدنتودههاراجزقرآنهیچ
سالحفکریوآگاهیبخشینداشتوپیوستهدرکانتکسآیاتوسورههای 
قرآنبودکهتالشمیکردتابهخواستههای سهگانهفوقدستیابد،بهاین
که محمد مدنیه سورههای  )برعکس قرآن مکیه سورههای  که بود ترتیب
پیوندوپیوستگیمیباشندکهبر داراینظمپریشانبودند(همگیدارای
چهارپایه»توحیدومعادوانسانونبوت«استوارمیباشند،کهمتدولوژی
تاکتیکهایسهگانهترویجدرکادر پایه بر اینرابطه قرآنومحمددر
- تبیین وتدوینتئوریکوتبلیغوتهییجتودههااستوارمیباشد.اماآنچه
دراینرابطهقابلتوجهاستدستهبندیسورههای مکیهقرآنومحمددر
راستایتحقق آن سههدفمرحلهائی محمدمیباشدکهعبارتنداز؛انقالب
درنگاهواحساسوتفکرتودهها،بهاینترتیببودکهمحمدبرایتحول
به نگاهرا در تحول این توحید تبیین  تودههاسعیمیکردتوسط  نگاه در
انجامبرساند،اوهمچنینتوسطتشریحوتکوینو تبیین معادسعیمیکردتا
تحولفکریرادرتودههابوجودآوردودرراستایتحولاحساسیتودهها
محمدبر»اخالقو تبیین تئوریکمبانیاخالق«تکیهمیکرد آن چنانکه
هم  در  معنای شکستن(،  به  همز  ماده  )از  ماضی  فعل  همزه:   -1 لغات:   1. شرح 
شکست به صورت مخفی. 2- لمز: فعل ماضی، موهون کرد )به صورت آشکارا(. 
3- همزه و لمزه: از صیغه فعله، برای مبالغه در صفت های فوق می باشد. 4- عدده: از 
عده، به معنای ذخیره کردند. 5- اخلده: که صیغه ماضی می باشد، به معنای مضارع 
و آینده است و به قرینه یحسب که آن نیز مضارع می باشد. 6- لینبذن: فعل مضارع 
از نبذ )فعل ماضی(، به معنای پرت کردن و دور انداختن چیزی است. 7- حطمه: بر 
وزن همزه و لمزه صیغه مبالغه است، به معنای در هم شکست و خورد کرد. 8- َوَما 
أَْدَراَك َما اْلُحطََمةُ: که استفهام تعجبی می باشد، داللت بر عظمت و گستردگی حطمه 
می کند. 9- نار: به معنای شعله ور ساختن آتش است. 10- افئده: جمع کلمه فواد، به 
معنای درون و شعور و احساس و فکر و ضمیر می باشد. 11- موصده: از اوصد، به 
معنای غافلگیر کردن است. 12- عمد: با فتحه عین و فتحه میم جمع عمود میخ است.  
13- ممدده: اسم مفعول از مصدر تمدید است که تمدید، مبالغه در مد یا کشیدن است.

قبالهممطرحکردیمدرعرصه تبیین مبانیتئوریکاخالقبودکهمحمد
بزرگترینانقالبرادرتئوریاخالقبشریتبوجودآورد،چراکهتاقبل
ازمحمدمبانیتئوریاخالقبشربردوپایهاخالقنظریغربیارسطوو

اخالقشرقیتصوفهندیاستواربود.

بنابودومعتقداست پایهتئوریسقراط اندیشه مغرب زمین:کهبر  - 5
اخالقازمقولهدانشمیباشدوبرایاینکهاخالقرادرجامعهوانسان
گسترشبدهیمبایدمردمرادانابکنیم،دانشبرایجامعهومردمازنظر
سقراط و افالطون شاگرد که ارسطو دلیل همین به و بود اخالق سقراط
بود،درراستایایناندیشهسقراطکوشیدتا آن راتئوریزهبکندکهبرای
اینمنظورارسطو-پایهاولیهابژکتیواخالقرادرسهقوهدرونانسان
قرارداد-کهعبارتنداز؛قوهغضبیهوقوهشهویهوقوهعاقله،کهازنظر
انسانیمیباشدوقوهشهویهدر ارسطوقوهغضبیهدرجهتدفعمضار
جهتامورمطلوبوقوهعاقلههمانقوهدراکهانساناستکهدربرابر 
آن دوقوهغضبیهوشهویهبهعنوانقوهمحرکهآدمیهستند،از آن جائی
کهازنظرارسطواینسهقوهدارایفضیلتهائیمیباشندکه؛فضیلتقوه
غضبیهشجاعتوفضیلتقوهشهویهعفتوفضیلتقوهعاقلهحکمتاست
ولذاارسطودرراستایهماناندیشهودانشسقراطمعتقداستکهاخالق
انسانزمانیتحققپیدامیکندکه آن دوقوهمحرکهانسانییعنیقوهشهویه
وغضبیهدرزیرسیطرهقوهدراکهانسانیعنیقوهعاقلهدرآید،البتهنیاز
بهگفتننیستکهتئوریاخالقارسطوئیبیشازهزارسالاستکهبر
عرصه؛ دو در حوزهها روحانیت توسط و حاکم ما روحانیت حوزههای 

روحانیتتسننوتشیعباتئوریاخالقمحمدمیجنگد.

6 - اندیشه مشرق زمین:یاتصوفهندیبودکهبرپایهسهاصل؛1-بی
و توسطریاضت نفس، دنیا.3-وکشتن مقداری بی انسان.2- اختیاری
و صوفیان توسط شدت به بعدا که تئوری این بود استوار گری مالمتی
عرفاواردفرهنگاسالمیشدبهخاطراینکهیکآلترناتیوقویدربرابر
اخالقذهنیارسطوئیحاکمبرحوزههای فقهیمابود،بهشدتتوانستدر
جهاناسالمرشدوگسترشبیابدبهطوریکهدستگاهخانقاهکهدربرابر
دستگاهحوزههای فقهیوفلسفیبناگردیدبهشدتجامعههای مسلمانرا
درنوردید،اماازآنجائیکهاخالقتصوفیضرروزیانشکمترازاخالق
ارسطوئینبود)چراکهمبانیتئوریکایناخالقکهعبارتبودنداز؛نفی
دنیاونفیاختیاروکشتننفسوکرامتنفسانیانسانبهتوسطریاضتو
مالمتیگری،ایناخالقجامعهمسلمانانرازمینگیرکردبهطوریکه
بزرگتریناهدافنهضتحافظدرراستاینفیاخالقصوفیگریبود(.
انجامرسانید بزرگترینکاریکهقرآنومحمددردورانمکیه خودبه
و مدتهزار به که بشر اندیشه بر حاکم اخالقی تئوری دو این با جنگ
دویستسالحاکمبود)ازپنجقرنقبلازمیالدتاقرنهفتممیالدییعنی
دورانمحمد(محمددرراستایاینانقالبتئوریکاخالقی خود2کاریکه
کرد؛انسانرادرعرصهاخالقازصورتتکساحتیخارجکردوبه
انسانهمان  نمود،کهیک »من«  تبیین  یادو »من«  صورتدووجودی
منفیوفردیوغریزیوطبیعیمیباشد)کهدردورانمختلف »من« 
بوده انسان گر هدایت تکامل مختلف فرآیندهای در انسانی مرحله از قبل
است(،ودوم »من« اجتماعییا »من« تاریخییا »من« خدائیانسانکه
یک »من« کلیمیباشدوبهمثابهتمامبشریتاست.البتهاگرچهمحمددر 
تبیین اینمبانیاخالق خودمعتقدگردیدکهدررابطهبینایندووجودیادو
من؛وجودغریزیوفردیوطبیعیانسانیکوجودمنفیدربرابروجود
اجتماعییا »من« کلیتاریخیانسانمیباشدکهیک »من« مثبتاست،
ولیهرگزمحمددراینرابطهمانندتصوفهندیفرمانبهکشتن »من« 
و روزه و »تقوا قبیل از مکانیزمهائی توسط بالعکس بلکه نداد غریزی
عباداتوکارومبارزهوارزیابینفسانی«درجهتمحدودوکنترلکردن
این »من« غریزیپیشرفتکهپروگراموبرنامهوپالتفرمکلیمحمددر

2. از آنجائی که به هرحال مبنای تئوری دو نظریه فوق شرق  و غرب هر چند در 
دو  هر  داشتند، چراکه  یکسان  مبنا صورتی  نظر  از  اما  بودند  مختلف  هم  با  ظاهر 
با این تفاوت که یکی وجود ذهنی برای  نظریه انسان را تک وجودی می پنداشتند  

انسان قائل بود دیگری به »من« واقعی.
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اینرابطه»تقوی«بودکهبهمعنایترمزمیباشد،ومحمدوقرآنتحت
لوایترمتقویکوشیدندتاجامعهوانسانراواداربهکنترل »من« غریزی
جهتفراهمکردنبستراعتالی »من« اجتماعیبکنند،تقواازنظرمحمد
بهمعنایکشتن »من« غریزی آن چنانکهدررهبانیتمسیحیتوتصوف
هندیمیبینیم،نیستبلکهفقطوفقطبهمعنایکنترل »من« غریزیبرای
فراهمکردنبستراعتالی »من« اجتماعیانسانمیباشد.محمدباتئوری
دووجودییادومنیانسانبزرگترینانقالبتئوریکاخالقیدرتاریخ
بشررابوجودآورد،البتهمانیفستاینتئوریرابرایاولینبارمحمددر
لوایسورهشمسبیانمیکند:سورهشمس-آیات7الی10»َوَنْفٍس َوَما 
اَها« اَها - َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ اَها - َفأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها - َقْد أَْفَلَح َمْن َزکَّ َسوَّ
مطرحکرد،ولیدرسورههای دیگرمکیبه تبیین بیشتراینحقیقتبزرگ
پرداختکه؛یکیازسورههائیکهمحمددر آن به تبیین بیشتراینحقیقت

بزرگپرداختهاستسورههمزهمیباشدبنابراین:

1-سورههمزهیکیازسورههای مکیهمحمدمیباشد.

درمکهمطرح محمد آگاهیبخش  استراتژی درراستای -سورههمزه 2
شدهاست.

3-سورههمزهبامضمونتدوینتئوریمبانیاخالقمطرحگردیدهاست.

عکس بر میباشد قرآن  مکیه سور از که جائی آن  از  همزه سوره - 4
سورههای مدنیهکهداراینظمپریشانمیباشند،ازانسجاممتنیوپیامی

برخورداراست.

و  میپردازد امر یک تبیین  به  فقط تکاثر سوره مانند همزه سوره - 5
آن »فونکسیوناخالقیموضوعتکاثرثروتدرجامعهاست«کهچگونه
در میتواند جامعه باالئیهای  توسط معرفت و قدرت یا ثروت تمرکز

پائینیهای جامعهایجادتحولوانقالببکند.

6-سورههمزه آن چنانکهدر تبیین فونکسیونتئوریاخالقمحمدمطرح
کردیمدرراستایتحولدراحساستودههاست،حالباعنایتبهمطالبفوق

بهتفسیرآیهبهآیهسورههمزهمیپردازیم:

الف-»َویلٌ لِکُلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة -وایبرآنانیکهمیکوشندبههروسیلهائی 
کهشدهوجهتفراهمکردنزمینهبهرهکشی خودازمردم،برپایهموهون
کردنجامعهوبهصورتمخفیوآشکارشخصیتاجتماعیوانسانییک

جامعهرابهچالشبکشند.«

-اینهائیکهشخصیتاجتماعیوتاریخیو َدهُ  ب-»الَِّذی َجَمَع َمالاً َوَعدَّ
انسانیتودههارابهچالشمیکشندبرای آن استکهدرغیابصحنهسیاسی
واجتماعیوفرهنگیتودههادستبهتکاثرقدرت،کهحقمسلمتودههاو

جامعهمیباشد،بزنند.«

چنین جامعه طلب تکاثر گروه این البته - أَْخَلَدهُ  َماَلُه  أَنَّ  »یْحَسُب  - ج
میپندارندکهاینتکاثرثروتوقدرتمیتوانددربرابرحرکتپائینیها
ازآنهاحمایتکندوسلطهآنهارابرپائینیهابهصورتابدیدرآورد.«

د-»َکالَّ َلیْنَبَذنَّ فِی اْلُحَطَمِة -درصورتیکهچنیننیستچراکهقانونو
ناموسخلقتبراینقرارداردکهروزیاینتکاثرقدرتوثروتومعرفت
برپایهآتشنفرتوکینهائی کهدرضمیرپائینیهابوجودآوردهاست،بدل
بهآتشیمیشودوباالئیهای قدرتوثروتومعرفترادرحلقوم »خود«

فروخواهدبرد.«

و نفرت آتش این هیمههای  که آنجائی از - اْلُحَطَمُة  َما  أَْدَراَک  -»َوَما  ه
آتشعظیم جامعهمیباشد،یک پائینیهای  وجودیدرونضمیر کینههای 

خواهدبود.«

لُِع َعَلی اْلَْفِئَدِة -آریاینآتشفراگیرآتشی ِ اْلُموَقَدةُ - الَِّتی َتطَّ و-»َناُر للاَّ
ها باالئی از ها پائینی طبقاتی نفرت و کینه آن  پتانسیل  انرژی که است

میباشد،نفرتومخزنیکههرگزتمامنخواهدشد.«

َها َعَلیِهْم ُمْؤَصَدةٌ -اینآتشنفرتطبقاتیمانندیکسونامیفراگیر ز-»إِنَّ
ها باالئی از احدی که طوری به میگیرد بر در را ها باالئی زودی به
این قطعا و حتما دارد، نگه دور آتش این از را »خود« دامن  نمیتواند

سونامیهمهآنهارادرهمخواهدپیچید.«

َدٍة-همینسونامیغیرمترقبهاستکهوقتیازسرگرفته ح-»فِی َعَمٍد ُمَمدَّ
شدتمامیباالئیهارامیخکوبخواهدکرد.«
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الف - اخالق دگماتیسم: آن چنانکهدرخصوصاخالقدگماتیسمقبالهمبه
اشارهگذشتمقصودماازاخالقدگماتیسمدونوع-اخالقغربارسطوئی
وشرقتصوفهندی-میباشدکهدرهردوبهشکلیانسانقربانیمیشود،
دراخالقدگماتیسمارسطوئیاز آن جائیکهارسطوبهتاسیازاستاد خود
سقراطاخالقرایکمقولهنظریوذهنیمیداند،میکوشدتابرپایهتبینی
کهازمبانیابژکتیواخالقیدروجودانساندارد،قوایغریزیانسانرا
ابتدابهدودسته؛قوایمحرکهوقوایمدرکهتقسیمکندوبعدقوایمحرکه
رابهدودستهقوایغضبیهودافعهوقوایشهویهوجاذبهتقسیمنمایدو
سپسبابرشمردنفضیلتهایهرکدامازاینقواکهعبارتنداز؛شجاعت
از آن قوهغضبیهوعفتاز آن قوهشهویهوحکمتاز آن قوهعاقله،به
تعریفاخالقبپردازدکهاخالقازنظرارسطوعبارتمیباشداز؛سلطه
شهویه و غضبیه قوه شامل که محرکه قوای بر دراکه قوه یا عاقله قوه
میشود،اماعلتاینکهایناخالقراکهبرایمدتچهاردهقرناستکه
براندیشهحوزههای فقهیماحکومتمیکند،اخالقدگماتیسمنامیدیم آن بود
کهایناخالقیکامرذهنیمیباشدکهتنهامیتواندبهعنوانیکموضوع
سوبژکتیویموردبررسیقرارگیردوهیچگونهفونکسیونعملیدرجامعه
نخواهدداشتوهیچکسبااینتئوریاخالقینمیتواندکوچکترینتغیری
اینکهبرایمدتچهارده بیاوردوعلت یاجامعهبوجود دروجود خود
قرنحوزههای فقهیمادرعرصهنظریبهتئوریارسطوئیاخالقپناه
میبردند،ولیدرعرصهعملیبهتئوری خودسازیصوفیانههندیتکیه
توان که آنجائی از فقهی حوزههای  چراکه بود، موضوع همین میکردند
استنباطتئوریاخالققرآنومحمدرانداشتند،راهیجزایننداشتندتا آن 
چنانکهدرعرصهفلسفهبهاندیشههای ارسطوپناهمیبردند،درعرصه

تئوریاخالقهمبازبهایناندیشهپناهببرند3.

بهایندلیلبودکهحوزههای فقهیدرطولچهاردهقرندرنظریهمعتقد
بهتئوریاخالقارسطوبودند،ولیدرعملمعتقدبهاندیشهاخالقصوفی
درطولچهارده کههرگز بود دلیل همین به و داشتند هندی گریشرق
قرنگذشتهاخالقدرحوزههای فقهینتوانستهکوچکترینتحولیدرمیان
آنهابهوجودبیاورد،درصورتیکهتئوریاخالقمحمددرمدت13سال
ابعادوجودیبسازدکههرکدامبرایهمیشه انسانهائیدرهمه توانست
بشرنمونهباشندمانند؛ابوذریاسلمانیاعماریاسمیهیایاسریاعبدهللا
بنمسعودیاخبابیاباللیاعلیابنابیطالبو...درصورتیکهتئوری
اخالقارسطوئیوصوفیگریحوزهدرطولچهاردهقرننتوانستهیک
نیمچهابوذریویا...بهجامعهبشریتبهعنوانالگوعرضهکند،ولذا
و ارسطوئی اخالقی تئوریهای فقهی حوزههای  زمانی تا که است طبیعی
صوفیگریهندیرابهدورنریزندوبهتئوریاخالققرآنروانیاورند

امکانهیچگونهتحولیدراینرابطهبرایآنهاوجودنخواهدداشت.

دگماتیسم اخالق تئوری برعکس تئوری این انطباقی: اخالق  تئوری  ب- 
داخل در هم و غرب در هم و شرق در هم - مختلفی شاخههای  دارای
ایران-میباشدودلیل آن همایناستکهبرعکساخالقدگماتیسمکهمبنای
در میباشد، عملی و نظری بهصورت فردی روانشناسی آن  موضوعی 
تئوریانطباقیمبنایموضوعی آن جامعهانسانیمیباشدبهعبارتدیگر
اخالقدگماتیسمبرپایهروانشناسینظریوعملیانساندستبهتئوری
سازیمیزند،درصورتیکهدراخالقانطباقیبرپایهجامعهانسانیدست

بهتئوریسازیاخالقیمیزند.

ادامهدارد
3. و به خاطر این که این اندیشه اخالقی هیچ فونکسیون عملی در آن ها نداشت لذا 
از آن جائی که تئوری اخالق بر عکس فلسفه نظری نمی تواند بدون فونکسیون باشد، 

چراکه به خاطر نیاز به آن فونکسیون است که به اخالق روی می آورند.


