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برای تحلیل در باب پس لرزه های بعد از توافق هسته ائی رژیم مطلقه فقاهتی با گروه 5+1 باید نخست به پاسخ این سوال بپردازیم که چه عواملی 

باعث شد تا سرمایه داری جهانی تحت هژمونی امپریالیسم آمریکا از بعد از ورود دولت اوباما به کاخ سفید و جانشینی دموکرات ها به جای 

نئوکان ها )که رژیم مطلقه فقاهتی را از بعد از حادثه 11 سپتامبر جزء محور شرارت در کنار کره شمالی و صدام حسین و قذافی قرار داده بودند 

و خواهان سرنگونی آن ها بودند با جایگزینی دکترین جدید جناح دموکرات ها و دولت اوباما به جای دکترین قبلی جناح کنسروالیست ها و نئوکان ها 

و دولت بوش( دولت اوباما از همان آغاز نه تنها دست از شعار سرنگونی رژیم مطلقه فقاهتی برداشت بلکه بالعکس، در پالتفرم جدید خاورمیانه 

بالکانیزه شده و چند قطبی خود )که آلترناتیو پروژه خاورمیانه بزرگ نئوکان ها بود، که مطابق آن کنسروالیست ها معتقد به خاورمیانه تک قطبی 

بر پایه تثبیت هژمونی تک سوار رژیم متجاوز و اشغالگر و ضد انسان و کودک کش اسرائیل بودند( معتقد به وجود رژیم مطلقه فقاهتی به عنوان 

یکی از قطب های قدرت منطقه ائی در کنار سه قطب دیگر قدرت یعنی اسرائیل و عربستان و ترکیه شدند؟

الف – نگاهی هر چند گذرا بر پروسس تکوین جنبش معلمان ایران از آغاز 
تا امروز:

از فروردین ماه سال 1331 )یعنی در زمان دولت مصدق بود( که برای اولین بار در تاریخ 

جنبش های مدنی و سیاسی و اجتماعی گروه های مختلف اجتماعی جامعه ایران با حمایت دولت 

نخستین  ایران  شهر  هفتاد  از  )بیش  معلمان  نمایندگان  گردهمائی  توسط  مصدق  محمد  دکتر 

کنگره سراسری آموزگاران ایران در تهران برای مدت سه روز بر پا شد( جنبش معلمان یا 

آموزگاران ایران به صورت رسمی و سراسری مادّیت و هویت پیدا کرد، چراکه دکتر محمد 

مصدق از همان زمان شروع مبارزات سیاسی و اجتماعی خود با دربار رژیم توتالی تر پهلوی 

و امپریالیسم جهانی تحت هژمونی امپریالیسم انگلیس به درستی دریافته بود که هر گونه تغییر 

پایدار )چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی و یا اجتماعی( در جامعه ایران در گرو 

تکوین جامعه مدنی )توسط نهادینه کردن جنبش های گروه های مختلف اجتماعی ایران می باشد( 

و از نظر او »از آنجائیکه جامعه مدنی تنها از بستر سازماندهی احزاب و جنبش ها می گذرد« 

لذا به این دلیل بود که مصدق معتقد گردید که تکوین جامعه مدنی در ایران امکان پذیر نیست 

»مگر زمانی که جنبش های مختلف گروه اجتماعی و احزاب تکوین یافته از پائین به باال و 

تشکل های مستقل گروه های اجتماعی در چارچوب مبارزه سندیکائی همراه با آزادی بیان و 

آزادی مطبوعات و آزادی احزاب در جامعه ایران نهادینه بشود.«

پسلرزههایتوافقهستهائیدرداخلومنطقهوبینالمللی
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پس لرزه های...
در پاسخ به این سوال است که:

اوال باید توجه داشته باشیم که دموکرات ها در شرایطی تحت رهبری 

دولت اوباما وارد کاخ سفید شدند که پروژه نئوکان ها یا کنسروالیست های 

حادثه 11  از  بعد  از  به خصوص  و  بیستم  قرن  آخر  دهه  از  آمریکا 

سپتامبر و اشغال نظامی افغانستان و عراق در راه شکل دهی نظم نوین 

جهانی در چارچوب جهان تک قطبی به رهبری امپریالیسم آمریکا که 

بلوک شرق در دستور  اتحاد جماهیر شوروی و  بعد از فروپاشی  از 

شکست  و  بست  بن  دچار  بود،  گرفته  قرار  جهانی  سرمایه داری  کار 

شده بودند و در خاورمیانه که از بعد از حادثه 11 سپتامبر تحت شعار 

شروع جنگ صلیبی توسط بوش پسر، حمله و اشغال نظامی به عنوان 

تجاوز  با  گرفت  قرار  کنسروالیست ها  کار  دستور  در  استراتژی  یک 

نظامی و اشغال افغانستان و عراق و لیبی و... این استراتژی نئوکان ها 

به پایان خط خود رسید به طوری که دموکرات ها و اوباما در تبلیغات 

دور اول کاندیداتوری خود رسما به این شکست اعتراف کردند و به 

مردم آمریکا وعده خروج نظامی از عراق و افغانستان دادند.

ثانیا نه تنها پروژه تک محورانه نظم بین المللی جهانی امپریالیسم آمریکا 

در زمان ورود دموکرات ها تحت رهبری دولت اوباما به کاخ سفید در 

عرصه منطقه خاورمیانه با شکست و بن بست روبرو شده بود بلکه 

مهم تر از آن در عرصه بین المللی هم با تولد قدرت های جهانی به لحاظ 

اقتصادی و سیاسی مانند چین، روسیه، اتحادیه اروپا، هند، برزیل و 

ژاپن دیگر شرایط برای رهبری تک محورانه آمریکا وجود نداشت و 

به همین دلیل در پروژه جدید دموکرات ها تحت رهبری دولت اوباما 

سیاست چند قطبی در عرصه نظم جهانی و منطقه خاورمیانه جایگزین 

سیاست تک محورانه نئوکان ها گردید؛ لذا به موازات گذار از دوران 

کنسروالیست ها  منطقه ائی  و  بین المللی  نظم  محورانه  تک  استراتژی 

جهت  شرایط  دموکرات ها،  منطقه ائی  و  بین المللی  قطبی  چند  نظام  به 

خاورمیانه  تا  اوکراین  از  منطقه ائی  و  بین المللی  جدید  تحوالت  ایجاد 

فراهم گردید که شعله ور شدن جنگ های داخلی در کشورهای منطقه 

خاورمیانه از سوریه گرفته تا عراق و افغانستان و پاکستان و لبنان و 

باالخره یمن همه در این رابطه قابل تفسیر می باشد.

نظامی  جانبه  همه  دخالت  معلول  که  بهار عربی  زودرس  ثالثا خزان 

امپریالیسم  کردگی  سر  به  جهانی  سرمایه داری  مدیریتی  و  سیاسی  و 

آن  در چارچوب  این خزان  نهائی  تا خروج  باعث گردید  بود  آمریکا 

بهار عربی مدیریت شده امپریالیستی بسترساز جایگزینی جنگ شیعه و 

سنی به جای جنگ تمدن های هانتینگتون در منطقه خاورمیانه از شمال 

آفریقا تا آسیای جنوب شرقی بشود و با جایگزینی جنگ شیعه و سنی 

به جای جنگ هالل و صلیب که هانتینگتون در تئوری خود پیش بینی 

تمدن مغرب زمین می دانست  نابودی  آن را عامل  بود و  آن را کرده 

خیال مغرب زمین از دشمنی تمدن اسالمی 1/5 میلیارد نفری راحت 

شد، چراکه سرمایه داری جهانی با توجه به تجربه هائی که از دوران 

اعتالی قدرت امپراطوری عثمانی و تمدن مسلمانان داشتند به درستی 

می دانستند که بزرگ ترین خطری که تمدن مغرب زمین را تهدید می کند، 

تمدن اسالمی است و تنها عاملی که می تواند تمدن اسالمی را از پای 

درآورد )آنچنانکه در قرن دهم تا دوازده هجری با ظهور صفویه در 

برابر امپراطوری عثمانی مشاهده کرده بودند( جنگ 150 میلیون شیعه 

با 1/5 میلیارد سنی جهان است و در این راستا بود که تکوین اسالم 

حکومتی و فقاهتی در چهره های گوناگون آن از چهره شیعه گری آن - 

که در نماد والیت مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران از سال 1979 تکوین 

پیدا کرد -گرفته تا چهره های سنی گری آن از اخوان المسلمین سید قطب 

امپریالیستی در  این پروژه  القاعده و داعش امروز بسترساز تحقق  و 

منطقه خاورمیانه شده اند چراکه اسالم حکومتی که همان اسالم فقاهتی 

در سیمای شیعه گری و سنی گری می باشد تنها عامل اعتالی قهرآمیز 

منطقه خاورمیانه  در  فرقه ائی شیعه گری و سنی گری  و  مذهبی  تضاد 

می باشد که امروز در کانتکس تضاد سیاسی هژمونی طلبانه دو قدرت 

ارتجاعی منطقه یعنی رژیم مطلقه فقاهتی و رژیم ارتجاعی سعودی این 

جنگ نیابتی مدیریت می شود.

رابعا با باال رفتن توان استخراج نفت نامتعارف در آمریکا و دستیابی 

امپریالیسم آمریکا به تکنولوژی جدید در راستای تولید نامتعارف شیل، 

اهمیت استراتژیک نفت به مثابه انرژی فسیلی رو به کاهش گذاشت، 

اهرم  مثابه  به  خاورمیانه  نفت  بر  آمریکا  امپریالیسم  تکیه  نتیجه  در 

ژئوپولتیکی تغییر کرد لذا این همه باعث گردید تا از همان اوان ورود 

دولت اوباما به کاخ سفید برعکس نئوکان ها یا کنسروالیست ها - که ثقل 

استراتژی خود را از خاورمیانه عبور می دادند - ثقل استراتژی دولت 

اوباما بر آسیای جنوب شرقی قرار گیرد، چراکه منطقه آسیای جنوب 

شرقی در زمان ورود دولت اوباما به کاخ سفید 40% تجارت جهانی در 

اختیار داشت و اقتصاد چین در آسیای جنوب شرقی به عنوان دومین 

بین المللی،  عرصه  در  که  بود  شده  روئیده  فرا  چنان  جهانی  اقتصاد 

آمریکا به عنوان قدرت اول جهانی را به چالش کشیده بود و می رود 

تا سال 2020 به صورت قدرت اول جهانی جایگزین امپریالیسم  که 

آمریکا بشود.

به همین دلیل با ورود دولت اوباما به کاخ سفید نگاه دولت اوباما نسبت 

به امنیت ملی آمریکا تغییر کرد و در نتیجه این بازنگری در تعریف 

امنیت ملی آمریکا بود که در دولت اوباما، قدرت اقتصادی به عنوان 

حه اول
ه از صف

بقی
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اساس امنیت ملی آمریکا تعریف شد و جایگزین قدرت نظامی نئوکان ها 

به عنوان اساس امنیت آمریکا گردید.

خامسا گرچه در عرصه تئوری امنیت ملی آمریکا در زمان نئوکان ها 

- که بر قدرت نظامی و امنیتی استوار بود پروژه خاورمیانه بزرگ 

کودک کش  و  انسان  متجاوز و ضد  و  اشغالگر  تحت هژمونی رژیم 

باشد طبیعی بود که در  این استراتژی  اسرائیل می توانست راهگشای 

چارچوب تئوری جدید امنیت ملی آمریکا در زمان دولت اوباما که به 

و  گردید  استوار  اقتصاد  بر  امنیت  نئوکان ها  نظامی گری  امنیت  جای 

آسیای جنوب شرقی جایگزین خاورمیانه شد -، دیگر برای امپریالیسم 

تحت  نئوکان ها  بزرگ  خاورمیانه  پروژه  و  خاورمیانه  منطقه  آمریکا 

هژمونی رژیم متجاوز و اشغالگر اسرائیل اهمیت استراتژیک ندارد تا 

امپریالیسم آمریکا برای تحقق آن مانند نئوکان مجبور به اشغال نظامی 

آور نجومی نظامی و  آن هزینه سرسام  با  لیبی  افغانستان و  عراق و 

اقتصادی و انسانی بشود و سرانجام آن هم جز شکست و ویرانی نصیبی 

برای اقتصاد امپریالیسم آمریکا نداشته باشد.

بر این مبنا بود که با تثبیت دولت اوباما تمامی سیاست گذشته نئوکان ها 

در منطقه خاورمیانه توسط دموکرات ها مورد بازنگری و بازشناسی و 

بازسازی قرار گرفت که حاصل این بازنگری آن شد تا:

1 - برای تغییر استراتژی امپریالیسم آمریکا در منطقه خاورمیانه و 

جایگزین کردن خاورمیانه بالکانیزه شده چند قطبی جدید به جای پروژه 

خاورمیانه تک قطبی تحت هژمونی رژیم اشغالگر و متجاوز و ضد 

انسان و کودک کش اسرائیل در عرصه خاورمیانه بزرگ نئوکان ها و 

جایگزین کردن جنگ شیعه و سنی به جای جنگ صلیب و هالل پیش 

دولت  برابر  در  مانع و سد و خاکریزی که  نخستین  هانتینگتون  بینی 

اوباما قرار داشت، بن بست پروژه هسته ائی ایران بود که در عرصه 

بسترساز  تحریم ها  این  اینکه  بر  بین المللی عالوه  اقتصادی  تحریم های 

بحران و رکود اقتصادی و بیکاری و فقر استخوان سوز برای مردم 

بانک  تحریم  از  بعد  از  هم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  بود، خود  شده  ایران 

مرکزی و فروش نفت و بلوکه شدن سرمایه این رژیم در کشورهای 

طرف قرارداد به خاک سیاه اقتصادی کشانیده بود چراکه رژیمی که 

مستقیم  جنگ  حال  در  یمن  و  عراق  سوریه،  لبنان،  کشور  چهار  در 

می باشد و در عرصه اقتصاد داخلی بیش از 80% درآمد اقتصادی اش 

و  نفتی  و دالرهای  نفت  چاه های  از  و غیرمستقیم  مستقیم  به صورت 

واردات کاالهای مصرفی حاصل از فروش نفت حاصل می شود دیگر 

امکان مقاومت در برابر تحریم بانک مرکزی و فروش نفت و بلوکه 

شدن درآمدهای نفتی اش را نداشت، در نتیجه برای این رژیم در چنین 

شرایطی دیگر جائی جز این باقی نمانده بود اال اینکه توسط »نرمش 

قهرمانانه« دومین »جام زهر« حیات سیاسی خودش را سر بکشد و 

عطای پروژه هسته ائی را به لقایش ببخشد.

به همین دلیل دولت اوباما از بدو ورود به کاخ سفید کوشید که در راه 

بالکانیزه شده تحت هژمونی چهار قدرت  استراتژی خاورمیانه  تحقق 

اسرائیل و ترکیه و رژیم مطلقه فقاهتی و سعودی در راستای حل بن 

دادن  قرار  پل  سر  توسط  فقاهتی  مطلقه  رژیم  هسته ائی  پروژه  بست 

مالکی نخست وزیر عراق و پادشاه عمان و ایجاد رابطه مستقیم با خود 

خامنه ائی و نامه نگاری با خامنه ائی در این رابطه گام جدی بردارد؛ 

لذا در این رابطه بود که از همان آغاز، خامنه ائی با بسترسازی جهت 

جایگزین کردن دولت شیخ حسن روحانی به جای دولت کودتائی دهم 

گام استراتژیک برداشت و کوشید تا همگام با دولت اوباما تحت شعار 

»نرمش قهرمانانه« و حمایت استراتژیک از دولت روحانی و موافقت 

با یک ماکت هسته ائی تحت شعار برد – برد دولت شیخ حسن روحانی 

به بن بست خانمانسوز پروژه هسته ائی - که منهای مردم نگون بخت 

ایران که به خاک سیاه اقتصادی کشانیده شده بودند خود رژیم مطلقه 

فقاهتی هم در بن بست اقتصادی و سیاسی »چه کنم؟« قرار داده بود 

- خاتمه دهد و لذا در این رابطه بود که برای خاموش کردن اعتراض 

جناح جنگ طلب رژیم مطلقه فقاهتی خامنه ائی به صورت مستقیم از 

آغاز تا انتها به صورت مستقیم و علنی پشت فرمان پروژه سازش با 

این  فقاهتی خود در  استمرار حیات رژیم مطلقه  5+1 نشست چراکه 

خطرناک  تندپیچ  این  از  عبور  گرو  در  تنها  تاریخی  حساس  شرایط 

می دید و در آئینه پروژه هسته ائی خود جز هالکت چیزی نمی یافت. هر 

چند صدها میلیارد دالر از سرمایه های این ملت نگون بخت هزینه این 

پروژه خانمانسوز )که با معماری هاشمی رفسنجانی در دولت پنجم و 

ششم پیشنهاد و آغاز شده بود( گردیده است.

بنابراین آنچنانکه در آن طرف قضیه، دولت اوباما جهت مقابله کردن 

امپریالیستی  طلب  جنگ  و  صهیونیست ها  و  پنتاگونیست ها  جناح  با 

می کوشید توسط جایگزین کردن پروژه امنیت ملی اقتصادی به جای 

پروژه امنیتی نظامی گری نئوکان ها بسترسازی نماید، در این طرف هم 

استراتژیک  حمایت  توسط  از یک طرف  که  می کرد  تالش  خامنه ائی 

از تیم مذاکره کننده و از طرف دیگر با قرار دادن خودش و کل نظام 

به عنوان هدایتگر این پروژه فتیله چراغ جناح جنگ طلب داخلی که 

حیات سیاسی و اقتصادی خودشان را در گرو بحران و جنگ و تحریم 

می بییند، پائین نگه دارد؛ لذا به این ترتیب بود که با فراهم شدن شرایط 

دو طرفه قطار مذاکره هسته ائی توانست به ایستگاه آخر برسد.

2 - در خاورمیانه آینده بالکانیزه شده چند قطبی از آنجائیکه جنگ شیعه 

و سنی باید جایگزین جنگ اعراب و اسرائیل و جنگ تمدن های هالل 
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و صلیب بشود، در نتیجه بر پایه تجربه غرب در جنگ بین حکومت 

صفویه و امپراطوری عثمانی از آنجائیکه تنها قدرتی که توانست قدرت 

تمدن اسالمی )که در سیمای امپراطوری عثمانی بر علیه تمدن غرب قد 

علم کرده بود و تا پشت دیوارهای وین نفوذ کرده بود( مهار کند قدرت 

این رابطه دولت  لذا در  بود؛  صفویه و جنگ ساختگی شیعه و سنی 

اوباما می کوشد تا در راستای دستیابی به جنگ درازمدت شیعه و سنی 

در خاورمیانه بالکانیزه شده چند قطبی جدید )جهت جایگزین کردن آن 

با جنگ اعراب و اسرائیل و جنگ تمدن های هالل و صلیب( عالوه 

بر حفظ جریان داعش به صورت غیر غالب و غیر حاکم در منطقه و 

گسترده کردن جنگ شیعه و سنی در تمامی کشورهای مسلمان توسط 

تقویت سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی رژیم مطلقه فقاهتی به عنوان 

سد راه وحدت کشورهای مسلمان سنی بهره برداری کند.

بود  خواهد  خاورمیانه ائی  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  بنابراین 

که همراه با عمده شدن تضاد و جنگ فراگیر شیعه و سنی دیگر تضاد 

اعراب اسرائیل و هالل و صلیب جنبه درجه دوم و مغلوب پیدا خواهد 

کشی  سنی  و  کشی  شیعه  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  در  کرد. 

همراه با تضاد بین رژیم مطلقه فقاهتی و سعودی ها و ترکیه ادامه پیدا 

خواهد کرد.

در خاورمیانه بعد از توافق هسته ائی نفت این منطقه دیگر در کانتکس 

تضادهای سیاسی منطقه نمی تواند به افزایش قیمت گذشته دست پیدا کند.

در خاورمیانه بعد از توافق هسته ائی کشورهای عراق، سوریه، یمن، 

سودان، لیبی، افغانستان و پاکستان باید تجزیه شوند.

کشورهای  داخلی  جنگ های  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  در 

و تضاد سیاسی  در چارچوب جنگ شیعه و سنی  که همگی  مسلمان 

بین دو قدرت منطقه ائی یعنی سعودی ها و رژیم مطلقه فقاهتی تکوین 

پیدا می کند، پیوسته ادامه خواهد داشت تا توسط این جنگ های داخلی 

عالوه بر تضعیف مسلمانان تضاد خلق مظلوم فلسطین با رژیم اشغالگر 

و متجاوز و ضد بشر و کودک کش اسرائیل به حاشیه برود. بنابراین 

در  که  می باشد  فلسطین  مظلوم  توافق هسته ائی خلق  قتیل  بزرگ ترین 

زیر ارابه جنگ شیعه و سنی قربانی خواهد شد.

در خاورمیانه بعد از توافق هسته ائی جنگ اسالم های فقاهتی شیعه و 

سنی که همان اسالم های حکومتی شیعه و سنی می باشند در چارچوب 

جنگ های داخلی و جنگ خون و باروت و جنگ داعش و رژیم مطلقه 

فقاهتی مادیت پیدا خواهد کرد.

در خاورمیانه بعد از توافق هسته ائی شعار حقوق بشر و تکوین نظام های 

به فراموشی  امپریالیستی  دستوری دموکراتیک در عرصه استراتژی 

سپرده خواهد شد.

مستقیم  تجاوز  استراتژی  دیگر  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  در 

منطقه  در  آمریکا  امپریالیسم  سرکردگی  به  جهانی  امپریالیسم  نظامی 

خاورمیانه بسان دوران نئوکان ها در افغانستان و عراق و لیبی انجام 

نمی گیرد.

قدرت های سیاسی  توسط  توافق هسته ائی جنگ  از  بعد  در خاورمیانه 

شیعه و سنی حکومتی و فقاهتی منطقه تعیین کننده می شود، چراکه که 

باعث تحلیل  اینکه  بر  این جنگ های داخلی شیعه و سنی عالوه  خود 

نظامی قدرت های منطقه و بازار فروش سالح های نظامی قدرت های 

خلق  مبارزه ضد صهیونیستی  شدن  قربانی  باعث  می شود،  بین المللی 

از  هانتینگتون  تمدن های  جنگ  استحاله  بسترساز  و  می شود  فلسطین 

که  می گردد  سنی  و  شیعه  جنگ  به  صلیب   – هالل  جنگ  صورت 

شده  بیدار  خواب  از  هیوالی  از  غرب  نجات  آن  نهائی  خروجی 

امپراطوری عثمانی خواهد بود که امروز در اشکال مختلف از حزب 

عدالت توسعه رجب طیب اردوغان در ترکیه تا داعش و القاعده منادی 

بازتولید آن می باشند.

و  شیعه  داخلی  جنگ های  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  در 

منطقه ائی  یا  امپریالیستی  بیرونی  کالسیک  جنگ های  جایگزین  سنی 

صهیونیستی خواهد شد.

قطبی  چهار  خاورمیانه  منطقه  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  در 

فقاهتی جایگزین منطقه  اسرائیل و ترکیه و سعودی ها و رژیم مطلقه 

خاورمیانه تک قطبی نئوکان ها می شود.

قدرت  چهار  بین  باالنس  عامل  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  در 

منطقه ائی ترکیه و سعودی ها و اسرائیل و رژیم مطلقه فقاهتی جنگ های 

نیابتی داعش و حوثی ها و حزب هللا و غیره خواهد بود نه حمایت مستقیم 

نظامی قدرت های امپریالیست جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا.

بنیادگرای  جریان های  بازار  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  در 

و  داعش  قالب  در  مسلمان  نیابتی  و  حکومتی  و  فقاهتی  و  ارتجاعی 

القاعده و اخوان المسلمین و حزب هللا و حوثی ها و غیره گرم خواهد 

شد، چراکه تکوین این جریان های ارتجاعی عالوه بر اینکه عامل ضد 

تبلیغاتی بر علیه اسالم سیاسی در عرصه جهانی می باشد خود باعث 

درازمدت شدن جنگ شیعه و سنی می شود.

در خاورمیانه بعد از توافق هسته ائی جنگ شیعه و سنی و جایگزین 

با  خلق  تضاد  جای  به  منطقه  گانه  چهار  قدرت های  بین  تضاد  شدن 

امپریالیسم و خلق فلسطین با صهیونیسم بسترساز انتقال نفت ارزان به 

غرب خواهد شد.

در خاورمیانه بعد از توافق هسته ائی به علت گرم شدن بازار رقابت 

پنتاگونیست های  نظامی گری  جناح  اندام  عرض  برای  شرایط  اسلحه 
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آمریکائی فراهم می شود.

در خاورمیانه بعد از توافق هسته ائی به علت گرایش رژیم مطلقه فقاهتی 

و کشورهای مرتجع منطقه و چهار قطب قدرت منطقه خاورمیانه به 

غرب، کشاکش بین روسیه و غرب که از بعد از اشغال کریمه و جنگ 

داخلی اوکراین بدل به جنگ سرد قرن بیست و یکم شده است، به سود 

کرد،  خواهد  تغییر  آمریکا  امپریالیسم  سرکردگی  به  امپریالیسم غرب 

چراکه آخرین پایگاه نظامی روسیه در منطقه خاورمیانه و مدیترانه در 

سوریه دچار لرزه استراتژیک خواهد شد هر چند پوتین تالش می کند 

تا با پیوند با یونان ورشکسته جای پای آلترناتیوی پیدا کند، ولی به هر 

حال این موازنه به سود غرب تغییر خواهد کرد.

در خاورمیانه بعد از توافق هسته ائی - به علت اینکه بازار این منطقه 

به هر حال تحت تاثیر رقابت سالح های نظامی می باشد - این امر باعث 

می گرد که شرایط برای رقابت قدرت تازه نفس چین چندان مهیا نباشد 

چرا که در عرصه بازار رقابت تسلیحاتی اقتصاد چین توان رقابت با 

قدرت های امپریالیستی و در راس آن ها امپریالیسم آمریکا را ندارد.

در جهان بعد از توافق هسته ائی به علت گرایش امپریالیسم جهانی به 

تجارت  از %40  بیش  که   - جنوب شرقی  آسیای  اقتصادی  بازارهای 

قطبی  چند  برای جایگزینی جهان  - شرایط  کرده اند  اشغال  را  جهانی 

امپریالیستی به جای جهان تک قطبی نئوکان ها فراهم می شود.

برای  خاورمیانه  آنجائیکه  از  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  در 

امپریالیسم آمریکا چه به لحاظ ژئوپلتیکی و چه به لحاظ ژئواستراتژیکی 

و چه به لحاظ اقتصادی و نفتی نقش درجه دوم بازی می کند و نقش درجه 

اول به آسیای جنوب شرقی منتقل خواهد شد، این امر باعث می گردد تا 

برعکس دوران نئوکان ها که خاورمیانه هم به لحاظ اقتصادی و هم به 

لحاظ سیاسی نقش درجه اول داشت، استراتژی امنیت ملی امپریالیسم 

آمریکا در حمایت از رژیم های ارتجاعی منطقه دچار تغییر بشود.

نئوکان ها راه  توافق هسته ائی دیگر برعکس دوران  از  بعد  در جهان 

امنیتی  و  نظامی گری  کانال  از  جهان  بر  آمریکا  امپریالیسم  رهبری 

نخواهد گذشت بلکه بالعکس این رقابت اقتصادی است که تعیین کننده 

این  در  هم  نظامی گری  رقابت  البته خود  همه چیز خواهد شد و صد 

عرصه برعکس گذشته از کانال اقتصادی عبور خواهد کرد.

ملی  امنیت  کننده  تامین  عامل  هسته ائی  توافق  از  بعد  خاورمیانه  در 

امپریالیسم آمریکا قدرت اقتصادی در رقابت بازار آزاد جهانی خواهد 

بود نه مانند گذشته در رقابت نظامی. به همین دلیل حتی امنیت رژیم 

اشغالگر و متجاوز اسرائیل هم در چارچوب این قدرت اقتصادی برای 

مانند گذشته در عرصه ژئوپولتیک منطقه  نه  آمریکا تعریف می شود 

خاورمیانه.

در جهان بعد از توافق هسته ائی این تولید نامتعارف نفت از سنگ های 

شیل در اقتصاد آمریکا است که تعیین کننده قیمت جهانی نفت می باشد 

نه تصمیم گروه اوپک یا رژیم مرتجع سعودی و نفت های سرریز شده 

قاچاق رژیم مطلقه فقاهتی در بازارهای جهانی.

در ایران بعد از توافق هسته ائی از آنجائیکه حیات سیاسی رژیم مطلقه 

از  اعم  خاورمیانه  منطقه  داخلی  نیابتی  جنگ های  در عرصه  فقاهتی 

در  می باشد  پذیر  امکان  غیره  و  یمن  بحرین،  لبنان،  عراق،  سوریه، 

نتیجه هر چند در کوتاه مدت جناح سازشکار امنیتی زیر چتر دولت 

در  اما  بکنند،  اندامی  عرض  می توانند  رفسنجانی  هاشمی  و  یازدهم 

درازمدت باز این جناح جنگ ساالر سپاه و سربازان گمنام و... هستند 

که افسار تاخت و تاز سیاسی و اقتصادی و نظامی در دست خواهند 

گرفت.

در ایران بعد از توافق هسته ائی به علت هژمونی نیابتی رژیم مطلقه 

فقاهتی در جنگ های بر علیه مسلمان تسنن شرایط برای نفوذ جریان های 

نظامی گری  و  ایران  مذهب  سنی  کمربند  در  تسنن  اهل  بنیادگرای 

تضادهای مذهبی داخل ایران فراهم می شود.

فقاهتی  مطلقه  رژیم  اینکه  علت  به  هسته ائی  توافق  از  بعد  ایران  در 

هژمونی نیابتی بر جریان های شیعه فقاهتی و حکومتی در منطقه در 

امر  این  دارد،  فقاهتی و حکومتی تسنن در دست  با گروهای  مبارزه 

باعث می گردد تا به علت فقر و ناتوانی اقتصادی دولت های شیعه منطقه 

و جریان های نیابتی شیعه از حزب هللا لبنان تا حوثی های یمن هزینه های 

که  بشود  فقاهتی  این جنگ ها نصیب رژیم مطلقه  اقتصادی  و  نظامی 

خود این امر باعث استمرار بحران اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی در 

آینده خواهد شد.

رژیم  نیابتی  دخالت  لزوم  علت  به  هسته ائی  توافق  از  بعد  ایران  در 

مطلقه فقاهتی در جنگ های نیابتی داخلی کشورهای منطقه جهت حمایت 

فقاهتی و حکومتی که خود  از شیعیان حکومتی و سرکوب سنی های 

بسترساز حاکمیت دوباره جنگ ساالران سپاه بر نهادهای قدرت اعم از 

سیاسی و اقتصادی و اداری و اجتماعی در داخل ایران می شود، این 

امر شرایط جهت باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی کشور که بر علیه 

منافع جنگ ساالران سپاه و سربازان گمنام و ... می باشد، تنگ می کند.

فکر  که  طلب  اصالح  اصطالح  به  جریان های  از  دسته  آن  بنابراین 

می کنند در درازمدت این توافق می تواند باعث باز شدن فضای سیاسی 

گشادش  دهان  از  را  سورنا  بشود،  ایران  جامعه  اقتصادی  فضای  و 

می نوازند. ☼

والسالم 
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الف – کدامین راه مسیر دموکراسی در ایران را تعیین می کند؟ تکیه بر جنبش های سه 
گانه یا صندوق های رای رژیم مطلقه فقاهتی؟

بی شک در 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران یکی از سوال های مهمی که از همان 

آغاز ذهن نظریه پردازان جنبش سیاسی ایران را به خود مشغول کرده است موضوع مسیر دموکراسی در 

ایران است، چراکه هر چند بخش بازتولید شده جنبش چریکی دهه چهل و پنجاه در شکل مذهبی و غیر 

مذهبی در سال های 58 تا 60 راه هر گونه تغییر ساختاری در جامعه ایران )از بعد از شکست انقالب 

ضد استبدادی بهمن ماه 57 توسط حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی( در گرو رهبری و هژمونی و به قدرت 

رسیدن تشکیالت نظامی یا سیاسی خودشان می دانستند. در خصوص جریان های غیر قدرت گرای جنبش 

سیاسی ایران که به جای انتقال قدرت سیاسی، اقتصادی، معرفتی و اجتماعی به تشکیالت خود )اعم از 

حزب یا ارتش خلقی( معتقد به انتقال قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معرفتی از رژیم مطلقه فقاهتی 

به مردم تحت لوای دموکراسی سوسیالیستی )نه لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی غربی( بودند، 

سوال محوری که در این رابطه مطرح بود اینکه این انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معرفتی 

از رژیم مطلقه فقاهتی به مردم باید از کدامین مسیر تحقق پیدا کند؟ به عبارت دیگر راه تحقق دموکراسی 

سوسیالیستی یا دموکراسی به معنای اعم کلمه در ایران از بعد از شکست انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 

57 توسط حاکمیت و تثبیت رژیم مطلقه فقاهتی از کدامین مسیر عبور می کند؟

البته می توانیم عقربه ساعت این سوال را از طول زمان 36 ساله عمر رژیم مطلقه فقاهتی هم به عقب تر 

ببریم و تا آغاز شکل گیری جنبش مدرن اجتماعی در ایران که بیش از صد سال از پروسس تکوین آن 

می گذرد )نخستین جنبش اجتماعی مدرن در تاریخ ایران جنبش تنباکو بر علیه کمپانی رژی و در ادامه آن 

جنبش مشروطیت می باشد که مرحله اول آن در 14 مرداد 1285 هجری شمسی به پیروزی رسید( ادامه 

دهیم و سوال فوق را اینچنین مطرح کنیم که طلسم استبداد در چارچوب یک مبارزه دموکراتیک در جامعه 

استبدادزده ایران چگونه شکسته می شود؟ 

سوال  این  برای  سیاسی  جنبش  پردازان  نظریه  طرف  از  پاسخ  دو   57 انقالب  شکست  آغاز  همان  از 

گرانسنگ و فربه و دوران ساز مطرح گردید:

1 - پاسخ اول متعلق به گروهی بود که گرچه ادعا می کردند که چشمی به قدرت و انتقال آن به خود ندارند 

اما در اعماق تئوری و ذهن آن ها باز مشارکت در قدرت و تکیه بر تقسیم قدرت جهت سرریز شدن قدرت 

نمایندگان مردم معرفی می کردند چشمک  فقاهتی به خود آن ها که به عنوان  از باالئی های رژیم مطلقه 

راستای  در  لذا  می زد،  سبزرنگ 

تمام  کردن  محکوم  ضمن  آرزو  این 

راه های تغییر ساختاری )در جغرافیای 

خودویژه ایران( با عمده کردن شعار 

»رفرم« در قبای به اصطالح قرائتی 

اصالحات  فرایند  از  آن ها  خود  که 

داشتند و دارند )که در لوای آن قرائت 

شعار  اصالحات  از  خود  خودویژه 

به  منحصر  تنها  را  »اصالحات« 

اصالحات  آن  می دانند(  خود  حرکت 

به  خود(  خودویژه  قرائت  )با  را 

قدرت  انتقال  راه  مسیر  تنها  عنوان 

به  فقاهتی  مطلقه  رژیم  باالئی های  از 

مردم مطرح می کنند و اصال معتقدند 

از  تنها  ایران  در  دموکراسی  راه  که 

مطلقه  رژیم  رای  صندوق های  مسیر 

سی  طول  در   - که  می گذرد  فقاهتی 

رژیم  این  عمر  از  که  سالی  شش  و 

بار   50 از  بیش  کنون  تا   - می گذرد 

این صندوق های رای پر شده و خالی 

نصیب  تنها  آخر  در  اما  است  گشته 

این  از  قدرت  تقسیم  در  ایران  مردم 

مطلقه  رژیم  رای  صندوق های  کوه 

کوه  این  که  است  بوده  فقاهتی موشی 

صندوق ها از شکم خود زائیده است.

به علت  دهه 70  از  نظریه  این  البته 

صندوق های رایجنبش ؟یا



نشر مستضعفین73   |   اول مرداد ماه  1394   7

در  فقاهتی  نظام مطلقه  درون  داخلی  نیروهای  و ریزش  فوت خمینی 

عرصه بحران تقسیم درونی قدرت جناح ها بسیار پر رنگ تر شد، چراکه 

از آغاز دهه هفتاد و از بعد از فوت خمینی نیروهائی َعلم اصالحات 

و دموکراسی و معرفت شناسی و مخالفت با ایدئولوژی بلند کردن که 

برای بیش یک دهه از معماران و دست اندرکاران ساختار رژیم مطلقه 

فقاهتی بودند و در عرض این بیش از یک دهه نه تنها کوچک ترین نقد 

و انتقادی به معماری و معماران - که خود جزء آن ها بودند - نداشتند 

بلکه سمعا و طاعتا همه آن ها را قبول داشتند و ضمن همکاری همیشه 

تفسیر  عزتمندانه  اسالم  را  خمینی  اسالم  و  می زدند  کف  آن ها  برای 

به خسی  ثمن  به  شریعتی!  عوامانه  اندیش  معیشت  اسالم  و  می کردند 

در پای اسالم عزتمندانه خمینی و اسالم معرفت اندیش شیخ مرتضی 

مطهری و مصباح یزدی ذبح کردند و کباده اسالم تجربه اندیش می زدند 

و پیوسته فریاد بر می داشتند که »این منم طاووس علیین شده.«

لذا در این رابطه بود که برای این حضرات تئوریسین دموکراسی راهی 

جز این نمی ماند اال اینکه در ساختمانی که خود معماری کرده بودند 

بمانند و خطاب به خامنه ائی بنویسند که »هر چند بردی آبم روی از 

از  ایحاله  نتابم / جور حبیب خوش تر کز مدعی رعایت« علی  درت 

نگاه این صاحب نظران و تئوریسین های معرفت اندیش! دموکراسی در 

ایران »تنها از مسیر صندوق های رای رژیم مطلقه فقاهتی می گذرد« 

لذا در راه دستیابی و تحقق این مکانیزم برای این نظریه پردازان راهی 

جز این نمی ماند مگر اینکه قبل از آن اعتقاد و ایمان پیدا کنیم که:

اوال معتقد بشویم که این انقالب تا کنون شکست نخورده است بلکه از 

بعد از فوت خمینی از مسیر اولیه آن منحرف شده است لذا چون اصل 

آن سالم است برگشت به آن اصل ممکن می باشد.

باید یک رژیم  ثانیا رژیم مطلقه فقاهتی را در کل و در تحلیل نهائی 

اصالح پذیر بدانیم.

ثالثا برای عبور از این انحراف به آن اصل سالم اولیه اش باید معتقد به 

گذار تدریجی بشویم.

رابعا این گذار تدریجی از مسیر ورود در اختالفات جناح های داخلی 

قدرت حاکم )در عرصه تقسیم قدرت بین خود توسط مشارکت در تقسیم 

قدرت بین جناح های حاکم( یعنی صندوق های رای می گذرد.

لذا بدین ترتیب است که این حضرات می گویند ما هم می توانیم مانند 

کشورهای ترکیه یا تونس از طریق صندوق های رای به این مهم دست 

پیدا کرد.

2 - پاسخ دوم متعلق به جریان هائی است که در پاسخ به جریان اول 

می گویند برحسب تجربه ائی که جنبش سیاسی ایران )از بعد از شهریور 

20 و به خصوص در زمان مصدق و باالخص در 36 سالی که از 

عمر رژیم مطلقه فقاهتی می گذرد( دارد به این باور رسیده است که در 

جامعه ایران توسط صندوق های رای هرگز نمی توانیم طلسم استبداد را 

بشکنیم، چراکه در جامعه ایران آنچنان طلسم استبداد متصلب شده است 

استبداد متصلب  و چتر  از چنگال  نجات صندوق های رای  امکان  که 

که  قرنی  از یک  بیش  تاریخ  در  لذا  و  ندارد  ابدا وجود  و  شده اصال 

ایران  مردم  می گذرد  ایران  مردم  طلبانه  دموکراسی  مبارزه  عمر  از 

سال  از صد  بیش  طلبانه  دموکراسی  مبارزه  این  از  که  ثمره ائی  تنها 

خود دریافت کرده اند این بوده که پیوسته از چله درآمده اند و در چاه 

عمیق تری افتاده اند با اینکه در این رابطه آنچنانکه مائو رهبر انقالب 

مردم  طلبانه  عدالت  و  خواهانه  دموکراسی  »جنبش  می گفت  هم  چین 

ایران که در سال 1906 توانستند به انقالب مشروطیت دست پیدا کنند 

سر سلسله جنبان جنبش دموکراسی خواهان جهان پیرامونی و مشرق 

زمین بوده است.«

یعنی آنچنانکه از بعد از جنبش رهائی بخش نهضت مقاومت ملی مردم 

ایران در زمان مصدق جنبش رهائی بخش خلق های پیرامونی بر علیه 

امپریالیسم به تاسی از ملت ایران و دکتر محمد مصدق وارد این فرایند 

به  پیرامونی  کشورهای  خواهانه  دموکراسی  جنبش  آن  از  پیش  شدند 

تاسی از جنبش مشروطیت ایران دریافتند که آن ها هم می توانند مانند 

مردم فرانسه و انقالب دموکراتیک کبیر فرانسه - که در سال 1789 

اما  بشکنند.  را  خود  جامعه  بر  حاکم  استبداد  طلسم   - گرفت  صورت 

سوالی که باز در همین رابطه برای نظریه پردازان جنبش سیاسی ایران 

مطرح می باشد اینکه:

سیاسی،  استبداد  بر  ایران  ملت  پیروزی  موضعی  فرایندهای  در  اوال 

مکانیزم شکست طلسم استبداد در ایران به چه صورت بوده است؟

ثانیا چرا این شکست طلسم استبداد در کشور ایران به دموکراسی پایدار 

نرسید و حاصل آن شده است که از بعد از سرنگونی یک مستبد، مستبد 

دیگری بس خطرناک تر از مستبد اول جایگزین آن شده است بطوریکه 

ترجیح بند شعر مردم ایران این شده است که »سال به سال دریغ از 
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پارسال« »کی در ایران بد رفته است که جایگزین آن بدتر نشده باشد؟« 

در صورتی که آنچه ما امروز در ترکیه شاهد آن هستیم صورتی عکس 

تاریخ جامعه ایران به نمایش درآمده است بطوریکه در انتخابات اخیر 

ترکیه دیدیم که با ورود حزب دموکراتیک خلق به پارلمان ترکیه توسط 

توسعه  و  عدالت  حزب  مطلق  پیروزی  طلسم  حتی  رای  صندوق های 

که  هستیم  شاهد  تونس  در  یا  و  شد  هم شکسته  اردوغان  رجب طیب 

چگونه توسط صندوق های رای طلسم حاکمیت حزب راشد الغنوشی به 

نفع دموکراسی شکسته شد. اما چرا در تاریخ ایران با اینکه بیش از 

صد سال از عمر صندوق های رای می گذرد حتی برای یک بار هم از 

دل این صندوق های رای دمکراسی زائیده نشده است و طلسم استبداد 

سوراخ نشده است؟

ممکن است در اینجا بگوئید که »باالخره مصدق از دل این صندوق های 

رای بیرون آمد« ولی در همین رابطه هم باز تاکید می کنیم که علت 

برابر  در  شاه  تسلیم  نه  مصدق  انتخاب  برابر  در  شاه  نشینی  عقب 

مک  به  شاه  خود  آنچنانکه  بلکه  بود  رای  و صندوق های  دموکراسی 

گی گفت »ناسیونالیسم ایران به قدری قوی شده است که اگر من مقابل 

آن مقاومتی بکنم سیل و طوفان من و این رژیم پهلوی را هم با خود 

خواهد برد.«

ایران  اینکه در  باید بگوئیم که علت  به سوال فوق  پاسخ  بنابراین در 

به  ندارد  وجود  رای  از طریق صندوق های  دموکراسی  زایش  امکان 

از  بلکه  نیست  مردم  دست  در  رای  که صندوق های  است  خاطر  این 

آغاز تا انجامش توسط خود دستگاه حاکم توتالی تر آشپزی می شود »و 

علی ایحاله چاقو هرگز حاضر نمی شود تا دسته خودش را ببرد« برای 

نمونه به صندوق های رای 36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی نگاه 

کنید. حال منهای صندوق های رای از پیش پر شده که به قول موحدی 

ساوجی نماینده جناح راست سابق مجلس »تریلی تریلی وارد تاریک 

صحنه  روی  بازی های  شب  خیمه  به  می شود«  انتخابات  خانه های 

نگهبان  انتخابات مردم شورای  از  قبل  که چگونه  کنید  نگاه  انتخابات 

و  به صورت عریان  پادگانی خامنه ائی  و وزارت اطالعات و حزب 

علنی نماینده های مورد نظر خود را که از هر جهت مورد اطمینان و 

چک آپ شده اند انتخاب می کنند و بعد از انتخاب خودشان زمانی که 

آب بندی های الزم را کردند به مردم ایران می گویند حال بیائید به این 

منتخبین ما رای بدهید.

تا  بازی  شب  خیمه  هرگز  بشر  تاریخ  در  آیا  سوگند  خدا  به  را  شما 

در  آیا هرگز  است؟  داشته  فریبانه وجود  عوام  و  بی شرمانه  حد  این 

از  محال  فرض  به  که  دارد  وجود  این  امکان   - واقع  در  نه   - خیال 

دل اینچنین صندوق های رائی دموکراسی زائیده شود یا مصدق بیرون 

بیاید؟ همان مصدقی که خمینی »مردک کافرش خواند« یا اینکه با این 

نمایش دروغین دموکراسی طلسم استبداد رژیم مطلقه فقاهتی توسط این 

صندوق های رای شکاف بردارد. 

بنابراین آنچنانکه در طول صد سال گذشته عمر جنبش تحول خواهانه 

مردم ایران با اینکه صدها بار صندوق های رای پر و خالی شده است 

کوچک ترین گردی بر قبای رژیم های مستبد حاکم بر ایران نشسته است 

در آینده هم از این امام زاده )صندوق های رای در ایران( نباید انتظار 

هیچگونه معجزه ائی داشته باشیم. 

ب - جامعه ایران شرایط جنبشی دارد:

از  دموکراسی  زایش  امکان  ایران  جامعه  در  که  دریافتیم  که  حال 

باز در همین رابطه  ندارد، سوالی که  مسیر صندوق های رای وجود 

مطرح می شود اینکه اگر در جامعه ایران مکانیزم تحول از استبداد به 

دموکراسی از داالن صندوق های رای نمی گذرد پس از کدامین مسیر 

می توان به دموکراسی دست پیدا کرد؟

بگوئیم »از  باید  کوتاه  در یک جمله  که  است  این سوال  به  پاسخ  در 

طریق جنبش ها« به عبارت دیگر برعکس آن نظریه هائی که معتقدند 

در ایران مسیر دموکراسی از کانال صندوق های رای می گذرد )و در 

چار چوب این دیدگاه خود بیش از 36 سال است که ملت ایران را به 

دنبال نخود سیاه سرگردان فرستاده اند و رای ملت ایران را در طول 

36 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی وجه المعامله یا وجه المصالحه 

تقسیم کرسی های قدرت بین جناح های داخلی خود رژیم مطلقه فقاهتی 

ایران  در  اینکه  دارد  که وجود  دیگری  آلترناتیو  نظریه  داده اند(  قرار 

آنچنانکه در طول صد سال گذشته شاهد بودیم تنها زمانی که جنبش های 

ایران اعم از جنبش اجتماعی و یا جنبش کارگری و یا جنبش دانشجوئی 

و غیره بر علیه استبداد حاکم وارد مبارزه سیاسی شده اند طلسم استبداد 

ایران شکسته شده است.

لذا به جز از مسیر جنبش های ایران به هیچ طریق دیگر ما نمی توانیم 



نشر مستضعفین73   |   اول مرداد ماه  1394   9

ایران را بشکنیم و به عقبه دموکراسی وارد بشویم  طلسم استبداد در 

و اما در پاسخ به سوال دوم که مطرح شد، چرا پس از شکست طلسم 

استبداد توسط جنبش های ایران دموکراسی به دست آمده ناپایدار بوده و 

به موازات تثبیت رژیم های مستبد از راه رسیده نخستین قتیل و قربانی 

بوده  شده  حاصل  بند  نیم  دموکراسی  نیمچه  همین  تحول  و  تغییر  این 

است؟

به  کردیم  مشاهده  استبدادی سال 57  انقالب ضد  در جریان  آنچنانکه 

موازات اینکه رژیم مطلقه فقاهتی به تثبیت حاکمیت بادآورده خود دست 

پیدا کرد آن آزادی های محصول انقالب ضد استبدادی جنبش اجتماعی، 

جنبش کارگری، جنبش دانشجوئی، جنبش زنان، جنبش دانش آموزان، 

پیش  آنجا  تا  و  گرفت  چالش  به  را  ایران  معلمان  و  کارمندان  جنبش 

رفت که از بعد از 30 خرداد دیگر »نه از تاک نشانی ماند و نه از 

تاک نشان«؟ باید بگوئیم که علت این ناپایداری دموکراسی در ایران 

برمی گردد به ضعف های جنبش ایران، چراکه ضعف تئوریک و ضعف 

تشکیالتی و ضعف در کادرهای هدایتگر و برنامه ریز که درد مشترک 

تمامی جنبش های ایران می باشد باعث می شود که به محض پیروزی 

بر استبداد و شکستن طلسم استبداد، این جنبش ها قدرت بر زمین مانده 

تا آن ها بجای  فاتحان کارزار نکرده ی از راه رسیده بدهند  را تحویل 

این ها وارث قدرت بشوند »و بر خر مراد قدرت سوار بشوند« که صد 

البته دلیل این امر هم اگر از آن ها بپرسیم خواهند گفت که »ما توان 

جهان گیری داریم اما توان جهان داری نداریم.«

به این ترتیب است که آن ها یکشبه عکس این ها را به ما می فرستند و 

بدون اینکه بشناسند، در پای این عکس های به ماه فرستاده شده سینه 

می زنند فقط به این دلیل که می گویند »او رفت و این آمد« بدون آنکه 

بگویند »چه می رود و چه برنامه ائی جایگزین آن می شود؟« حال پس از 

طرح این قصیده دراز و بلند می توانیم در اینجا به بررسی جایگاه جنبش 

ایران  مردم  خواهانه  دموکراسی  جنبش  عرصه  در  ایران  دانشجوئی 

بپردازیم چراکه وقتی که پذیرفتیم مسیر تحول دموکراتیک در جامعه 

ایران از کانال صندوق های رای رژیم مطلقه فقاهتی عبور نمی کند و 

فقط بر پایه جنبش های داخلی ایران امکان تحول دموکراتیک در ایران 

وجود دارد از آنجائیکه که جنبش های داخلی ایران به لحاظ تئوریک و 

تشکیالتی و کادرهای برنامه ریز و هدایتگر ضعیف می باشند، این امر 

باعث می گردد تا به محض پیروزی جنبش ها بر استبداد و شکست طلسم 

استبداد این جنبش ها به جای مدیریت بعدی، صحنه را برای غاصبین 

خالی بگذارند و خود به جای بازی گری، اقدام به تماشاگری کنند.

بی شک در درمان این آسیب های جنبش های ایران، جنبش دانشجوئی 

ایران دارای جایگاه ویژه ائی می باشد چرا که جنبش دانشجوئی برعکس 

بدون عبور  ایران هست که مستقیما  تنها جنبشی در  جنبش های دیگر 

از مبارزه صنفی وارد مبارزه سیاسی می شود و از آنجائیکه به لحاظ 

ذهنی تماما افراد تحصیل کرده می باشند و سازماندهی و تشکیالت آن ها 

این  آگاهانه و درازمدت حاصل شده است،  در چارچوب یک پروسه 

امر باعث می گردد تا این جنبش از پتانسیل بالقوه الزم جهت رهبری 

دیگر جنبش های ایران برخوردار باشد، طبیعی است تا زمانی که جنبش 

دانشجوئی نتواند دوران رکود خود را پشت سر بگذارد و به اعتالی 

عملی دست پیدا کند و تشکیالت خود را از آسیب های تئوریک و ضعف 

امکان  بکند،  آسیب زدائی  سازماندهی  ضعف  و  جانبه  همه  کادرهای 

اعتالی جنبش های داخلی ایران در این شرایط وجود ندارد. ☼

والسالم

وب سایت: 

   www.nashr-mostazafin.com     

www.pm-iran.org

ایمیل آدرس تماس:
Info@nashr-mostazafin.com   

تلفن های تماس:

00 32 48 611 03 08    
001  914  712  81  83    
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اما از آنجائیکه جامعه به ارث رسیده به مصدق جامعه ایرانی بود که بعد از 20 سال دیکتاتوری 

و حکومت سرنیزه رضاخانی با تبعید او توسط امپریالیسم انگلیس به رهائی دست پیدا کرده بود، 

لذا برای او پر واضح بود که رضاخان در طول 20 سال دیکتاتوری و رژیم سیاسی توتالی تر و 

سرنیزه ائی خود نطفه هر گونه جنبش و نهاد قوام بخش مدنی را در جامعه ایران خشکانیده است. 

بنابراین در این رابطه بود که مصدق برای دستیابی به تغییر پایدار در عرصه سیاست و اقتصاد 

و اجتماع در جامعه ایران از یکطرف مجبور بود تا جهت پیشرفت مبارزه ضد استعماری خود 

به  امپریالیست جهانی  با  مبارزه رهائی بخش  توسط  نفت کشور  ملی کردن صنعت  در چارچوب 

سرکردگی امپریالیسم انگلیس چالش جهانی بکند و از طرف دیگر در راه مبارزه با رژیم توتالی تر 

و کودتائی و سرنیزه ائی پهلوی مجبور به انجام یک مبارزه دموکراتیک بود.

اما از آنجائیکه بی شک هر گونه مبارزه پایدار دموکراتیک از کانال جامعه مدنی توسط نهادینه 

آن ها حاصل  و سازماندهی  احزاب  و  ایران  جامعه  اجتماعی  گروه های  مختلف  کردن جنبش های 

می شد، لذا مصدق با عنایت به این خالء جنبش ها و احزاب بود که برای انجام مبارزه دموکراتیک 

به تنها سالح ممکن خود از بعد از شهریور 20 یعنی مبارزه پارلمانتاریستی روی آورد )به عبارت 

دیگر مبارزه پارلمانتاریستی یک اجباری بود که در خالء جنبش ها و احزاب یقه آبی و جامعه مدنی 

بر مصدق تحمیل شد و صد البته تمامی مصیبت هائی که مصدق در عرصه مبارزه دموکراتیک با 

دربار ضد خلقی پهلوی و با ارتجاع مذهبی اسالم فقاهتی حوزه به رهبری کاشانی متحمل گردید 

همه معلول همان ناکامی مصدق به دستیابی جامعه مدنی استوار بر جنبش های چهارگانه بود(، اما 

نباید فراموش کرد که تکیه مصدق بر مبارزه پارلمانتاریستی در آن شرایط تاریخی در فقدان جامعه 

مدنی تنها یک تکیه تاکتیکی بود چراکه برای مصدق راهی جز این باقی نمانده بود.

به همین دلیل به موازات اینکه مصدق توانست در عرصه مبارزات رهائی بخش و ضد استعماری و 

مبارزه دموکراتیک خود با دربار توتالی تر پهلوی موفقیتی به دست بیاورد، در نوک پیکان حرکت 

دموکراتیک و ضد ارتجاع مذهبی و رهائی بخش و ضد استثماری خود کوشید تا در راستای دستیابی 

به جامعه مدنی استوار بر جنبش های مختلف گروه های اجتماعی جامعه ایران به نهادینه کردن این 

جنبش های بالقوه و بالفعل بپردازد که صد البته در راس این برنامه نهادینه کردن جنبش های سیاسی 

و دموکراتیک و کارگری و اجتماعی ایران، مصدق دو جنبش کارگری و معلمان قرار داشتند که 

به صورت دو پرولتاریای یدی و ذهنی آماده بودند در راه اهداف دموکراتیک و ضد امپریالیستی 

و ضد ارتجاعی و ضد استثماری و ضد استبدادی مصدق همه توانشان را فدا کنند تا شاید بتوانند 

زنجیرهای قرار گرفته بر دست و پای خود پاره کنند.

این  طبیعی  پیمان  هم  ایران  آن  کارگر  طبقه  مستقل  سازماندهی  کنار  در  مصدق  برنامه  در  لذا 

که  داشت  قرار  ایران  معلمان  جنبش  طبقه 

برای بیش از 20 سال بود که این جنبش به 

صورت پرولتاریای فکری با فروش نیروی 

پرورش  و  آموزش  دستگاه  به  خود  فکری 

رضاخانی حداقل زندگی بخور و نمیری هم 

صاحب نمی شد و در زیر خط فقر و خط بقاء 

»با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته 

بود« علی ایحاله در همین رابطه بود که با 

حمایت دولت مصدق در فروردین ماه سال 

معلمان  سراسری  کنگره  نخستین   1331

ایران که نمایندگان معلمان بیش از 70 شهر 

و کالن شهر ایران بود در آن شرکت کردند 

و برای مدت 3 روز در تهران به صورت 

متوالی تشکیل جلسه دادند و تالش کردند تا 

کاستی های  همه  با  را  ایران  معلمان  جنبش 

شرایط  آن  در  که  سازماندهی  و  تشکیالتی 

تاریخی داشت در جایگاه واقعیش در کنار 

روزنامه  و  زنان  و  کارگران  جنبش های 

که  دهند  قرار  ایران  دانشجویان  و  نگاران 

البته در این امر هم موفق شدند.

چراکه نخستین مولود این نشست سه روزه 

آن  در  که  بود  ایران  معلمان  کانون صنفی 

زمان توانست با بیش از چهل تشکل استانی 

و شهرستانی که صاحب شد تا کودتای 28 

هدایت  را  ایران  معلمان  جنبش   32 مرداد 

چهل  دهه  نخستین  سال های  در  و  بکند 

)یعنی کمتر از 10 سال بعد از کودتای سیاه 

شدن  باز  علت  به  که  (بود   32 مرداد   28

و  خود محصول  )که  ایران  سیاسی  فضای 

جهانی  امپریالیسم  برونی  فشارهای  معلول 

جنبش معلمان ایران

در ترازوی 64 سال
فراز و فرود تاریخی خود

حه اول
ه از صف

بقی
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تثبیت حکومت  کندی جهت  دولت  و  آمریکا  امپریالیسم  به سرکردگی 

همین  دوباره  بود(  دوم  پهلوی  توتالی تر  و  سرنیزه ائی  و  کودتائی 

تشکیالت سراسری جنبش معلمان ایران توانست با استفاده از فضای 

باز سیاسی اقدام به بازسازی و بازتولید حرکت خود بکند.

جنبش  این  پیشکسوتان  از  یکی  خانلعلی  دکتر  شهادت  با  که  آنچنانکه 

فراگیری  بحران سیاسی  ایران  معلمان  جنبه جنبش  مبارزه همه  تحت 

این  نهایت  در  که  گرفت  فرا  را  ایران  کودتازده  و  استبدادزده  جامعه 

بحران سیاسی اجتماعی به دربار استبداد حکومت ضد خلقی و کودتائی 

و توتالی تر و مزدور و وابسته پهلوی دوم راه پیدا کرد که همین انتقال 

بحران از جامعه به دربار پهلوی بسترساز سقوط دولت شریف امامی 

انجمن صنفی معلمان  بود که کانون  این  از  بعد  از  را فراهم کرد )و 

که همان کانون صنفی معلمان می باشد توسط شورای هماهنگی صنفی 

معلمان تکوین پیدا کرد(.

به این ترتیب بود که جنبش معلمان ایران از فروردین سال 1331 در 

راستای مبارزه با تبعیض و نابرابری و شرایط سخت و کمی دستمزد و 

بدی شرایط کار و بهسازی ساختار آموزشی و بهبود حقوق شهروندی 

جلوگیری  و  ایران  معلمان  مشاغل  سازی  همسان  و  انسانی  حقوق  و 

)به جز  که  کارفرمایان  با  زنی  چانه  و  مدارس  سازی  از خصوصی 

دوران مصدق( جز دولت های توتالی تر کسی نبود و از میان برداشتن 

کار  و  زندگی  یک  به  دستیابی  برای  معلمان  اقتصادی  گرفتاری های 

آبرومندانه و فراهم کردن محیط کاری شرافتمندانه پا به عرصه حضور 

)که  فراگیری  این جنبش  که  است  از 64 سال  بیش  مدت  که  گذاشت 

امروز بیش از یک میلیون نفر معلمان شریف ایران عضو این جنبش 

فراگیر می باشند( که خواستگاهش مدرسه و کالس است و درخواستش 

هم بنیان های معیشتی و منزلتی می باشد، به صورت آشکار و مخفی در 

جامعه فقه زده و استبدادزده ایران در حال مبارزه می باشند و در این 

رابطه رژیم توتالی تر شیخ و شاه را به چالش کشیده اند. 

هر  می گذرد  ایران  معلمان  جنبش  عمر  از  که  سالی   64 این  در  اما 

چند معلمان ایران کوشیده اند تا تحت لوای جنبش اجتماعی مردم ایران 

اعتراضی در عرصه  ایران حرکتی  دیگر مردم  با جنبش های  همگام 

کالس و مدرسه و گاها آنچنانکه در دولت هفتم و هشتم شاهد آن بودیم 

تا دیوارهای مجلس و ساختمان های پاستور رژیم مطلقه فقاهتی بکشانند 

و شعار همیشگی خود را به گوش پاستورنشینان سر به زیر برف فرو 

کرده برسانند که ما معلمان »نه چپیم نه راستیم فقط معلم هستیم« و یا 

آنچنانکه - در تجمع سکوت آن ها در 27 فروردین 94 مشاهده کردیم 

- نشان دهند که جنبش معلمان ایران وابسته به هیچیک از جناح های 

قدرت رژیم مطلقه فقاهتی نمی باشند و بیزار از جنگ حیدر و نعمتی 

جناح های باالئی قدرت بر سر تقسیم قدرت هستند.

نباید فراموش بکنیم که در چارچوب آرایش گروه های اجتماعی  البته 

برحسب پتانسیل طبقاتی و کمیت اجتماعی بعد از طبقه کارگر ایران 

بیش  جمعیت  )با  که  هستند  مدنی  نهاد  قوی ترین  ایران  معلمان  جنبش 

تمامی  با  تنگاتنگ  پیوندی  که  ایران  معلمان  خانوار  میلیون  یک  از 

شهرهای  کالن  تا  روستا  افتاده ترین  دور  از  ایران  مردم  خانواده های 

جنبش  مدنی ترین  و  گسترده ترین  صاحب  می توانند  دارند(  ایران 

ایران بشوند و در راستای دستیابی به خواسته های خود که  اجتماعی 

عبارت است از:

1 - شرایط بهتر کار.

2 - شرایط بهتر زندگی.

3 - افزایش حقوق و دستمزد.

4 - جلوگیری از خصوصی سازی مدارس.

5 - نفی تبعیض و نابرابری.

6 - حق اعتصاب.

7 - حق ایجاد تشکل های مستقل.

8 - تغییر وضعیت معلمان پیمانی و نیمه وقت.

9 - همسان سازی مشاغل.

10 - بهبود ساختار آموزشی.

11 - آموزش رایگان برای فرزندان ملت ایران.

12 - آزادی همکاران در بند خود.

13 - مبارزه با طبقاتی شدن آموزش در جامعه ایران، تالش کنند و 

نابرابری و شرایط سخت  و  تبعیض  برسند چراکه وجود  پیروزی  به 

معلمی و کمی دستمزد و بدی شرایط کار در طول بیش از 36 سالی که 

از عمر رژیم مطلقه فقاهتی ایران می گذرد درد مشترک همه معلمان 

ایران می باشد که نیاز مقابله همگانی با این درد مشترک معلمان ایران 

بسترساز نیاز معلمان به سازماندهی سراسری جهت مقابله کردن با این 

نابرابری های اجتماعی جامعه امروز ایران می باشد. 
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ب - نگاهی آسیب شناسانه بر جنبش ریشه دار اما نوپای 
معلمان ایران:

به  ایران معروف  معلمان  انجمن های صنفی  کانون  تشکل:  دو  گرچه 

کانون صنفی معلمان ایران )که به طیفی از تشکل های معلمی در سراسر 

کشور تکیه دارد و هر یک به صورت مستقل اداره می شوند، آنچنانکه 

شورای هماهنگی تشکل صنفی معلمان امروزه در برگیرنده بیش از 

چهل تشکل استانی و شهرستانی معلمان ایران می باشد که وظیفه اصلی 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان همسو و همراه نمودن آن 

و  می باشد(  ایران  معلمان  صنفی  کانون  با  معلمان  مستقل  تشکل های 

سازمان معلمان ایران در طول 63 سال گذشته نماینده تشکیالتی جنبش 
معلمان ایران را در دست داشته اند ولی آنچه که باعث شده )تا در طول 

64 سال گذشته و به خصوص در طول 36 سالی که از عمر رژیم 

ایران  معلمان  جنبش  ریشه دار  تشکیالت  این  می گذرد(  فقاهتی  مطلقه 

نتوانند به حداقل خواسته معیشتی و صنفی معلمان ایران دست پیدا کنند 

عبارتند از:

الف – حاکمیت فضای امنیتی و پلیسی بر جامعه ایران.

ب – باال رفتن هزینه مبارزه مدنی و صنفی یا سیاسی در جامعه ایران.

ج – ضعف تئوریک جنبش معلمان ایران.

د - عدم بلوغ تشکیالتی معلمان ایران.

ه - بی اعتمادی معلمان ایران به مبارزه تشکیالتی و حزبی که بسترساز 

گریز از حزب گرائی و تشکل پذیری معلمان ایران در جامعه امروز 

این  تا  است  گردیده  باعث  گانه  پنج  آسیب  این  لذا  است؛  شده  ایران 

دو تشکیالت صنفی معلمان ایران نتوانند به صورت آزاد و علنی به 

هدایتگری جنبش معلمان ایران بپردازند بطوریکه در 31 خرداد ماه 

امسال شاهد بودیم که آقای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان 

ایران که برای شرکت در کنگره فدراسیون بین المللی معلمان جهان )که 

قرار بود در روزهای 21 و 26 جوالی 2015 در اتاوا پایتخت کانادا 

تشکیل بشود( دعوت شده بود، از آنجائیکه رژیم مطلقه فقاهتی جهت 

خروج آزادانه آقای عبدی به کانادا به او مجوز ندادند مشارالیه کوشید 

از شناسائی  بعد  لذا در مرز جلفا  برود  کانادا  به  ارمنستان  از طریق 

او توسط سر انگشتان رژیم دستگیر شد و به زندان اوین منتقل گردید 

این  اولیه  فعاالن  از  بسیاری  هنوز  که  است  شرایطی  در  این  البته  و 

تشکیالت امثال رسول به داغی یا محمود باقری یا علیرضا هاشمی یا 

اکبر باغانی و غیره در زندان های رژیم مطلقه فقاهتی به سر می برند.

بنابراین به این دلیل است که جنبش معلمان ایران در این شرایط نیاز به 

بازسازی و نهادینه شدن مجدد و فوری دارد چرا که:

1 – پراکندگی.

2 - تک روی.

3 – آشفتگی.

4 – محفل گرائی بزرگ ترین آفتی است که امروزه کشتی جنبش معلمان 

ایران را به گل نشانده است. طبیعی است که تا زمانی که جنبش معلمان 

این  درمان  به  و  بزند  خود  جدی  آسیب شناسی  به  دست  نتواند  ایران 

ضعف های اساسی در عرصه تئوری و تشکیالت جنبش خود بپردازد 

نمی تواند در این زمان حساس تاریخ جنبش ایران در جایگاه واقعیش 

در کنار جنبش های کارگری ایران و جنبش دانشجویان ایران و جنبش 

زنان ایران و غیره قرار بگیرد و قطعا در چنین حالتی راهی جز این 

برای جنبش معلمان ایران باقی نمی ماند جز اینکه یا آنچنانکه امروز 

شاهد آن هستیم به سمت محفل گرائی گرایش پیدا کند و یا اینکه به دنباله 

روی از جریان های سیاسی باالئی قدرت رژیم مطلقه فقاهتی بیافتد؛ لذا 

تنها راهی که برای بازسازی فراگیر دو تشکیالت صنفی معلمان ایران 

یعنی تشکیالت کانون صنفی معلمان ایران و سازمان معلمان ایران باقی 

می ماند اینکه توسط آموزش های سیستماتیک خود بتوانند به نهادسازی 

تشکیالتی به صورت طولی و عرضی در میان بیش از یک میلیون 

خانواده معلمان ایران بپردازند که قطعا نخستین نیاز برای نهادسازی 

این دو تشکیالت صنفی معلمان ایران همراه سازی بدنه واقعی جنبش 

معلمان ایران توسط:

هم  که  کنند  باور  آن ها  تا  معلمان  برای  مبارزه  هزینه  کردن  کم   -  1

انجام دهند و هم می توانند  می توانند مبارزه صنفی تشکیالتی خود را 

زندگی کنند چراکه تا زمانی که معلم ایرانی دورنمای مبارزه صنفی 

و تشکیالتی خودش را زندان و تبعید و تعلیق از کار و دوری و در 

به دری زن فرزندانش ببیند، به صورت فراگیر حاضر به همراهی با 

دلیل است که رژیم مطلقه  به همین  تشکیالت جنبش خود نمی باشد و 

تنها  که  است  دریافته  گذشته حکومت خود  در طول 36 سال  فقاهتی 

راه مقابله با رشد جنبش های دموکراتیک و کارگری ایران آن است که 

بتوان تحت ظل سرنیزه، تیغ، درفش، بگیر، کشت و کشتار و زندان، 

باال  را  اجتماعی  گروه های  حتی صنفی  مبارزه  هزینه  تعلیق  و  تبعید 

ببرد و تمامی گروه های اجتماعی همچون کارگران و معلمان از حق 

اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل محروم کند.
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2 - با استفاده از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و وایبر و غیره 

بسترهای پیوند بین معلمان در سراسر ایران فراهم بکنند.

استفاده  بهره برداری و سوء  از  ایران را  - مبارزه جنبش معلمان   3

جناح های باالئی قدرت رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه چانه زنی تقسیم 

قدرت بین خود دور نگه دارند و به این ترتیب بر شعار معلمان ایرانی 

در تظاهرات روزهای پایانی بهمن ماه و سوم و دهم اسفند ماه 93 که 

می گفتند »نه چپیم نه راستیم فقط معلم هستیم« لباس عینیت بپوشانند.

4 - باید در نظر داشته باشند که جنبش معلمان ایران در شرایط فعلی 

در فرایند صنفی مبارزه به سر می برد در نتیجه هر گونه شعار سیاسی 

و  گرد  عقب  باعث  مبارزه  هزینه  رفتن  باال  علت  به  مرحله  این  در 

پراکندگی و تک روی و آشفتگی در جنبش معلمان ایران می شود. البته 

تشکل های  حذب  با  درازمدت  در  می توانند  فوق  صنفی  تشکیالت  دو 

صنفی مستقل معلمان و جذب نیروهای جوان و با انگیزه و پر حرارت 

پائین و  تا  باال  با خانه تکانی درون تشکیالتی خود از  معلمان همراه 

رادیکالیزه  جهت  شرایط  می توانند  تشکیالتی  پاسیف  نیروهای  تسویه 

شدن و افزایش مطالبات جنبش معلمان ایران فراهم کنند.

5 - از آنجائیکه کانون انجمن صنفی معلمان یا کانون صنفی معلمان 

بر طیفی از تشکل های معلمی تکیه دارد که هر یک از این نهادها به 

هماهنگی  شورای  توسط  اینکه  با  )و  می شوند  اداره  مستقل  صورت 

و  استانی  تشکل  چهل  از  بیش  می کوشد  معلمان  صنفی  تشکل های 

شهرستانی جنبش معلمان را به هم وصل نماید با همه این احوال( این 

معلمان  جنبش  عرصه  در  فوق  تشکیالت  تا  است  گردیده  باعث  امر 

ایران امروز به صورت جزیره ای دوره افتاده و پراکنده تبدیل شوند و 

ارتباط بین نهادهای تشکیالتی جنبش ایران به صورت روابط شخصی 

آن  امر  این  نهائی  خروجی  که  کند  پیدا  کاهش  محفلی  و  دوستانه  و 

خواهد شد تا این تشکیالت دو گانه صنفی جنبش معلمان ایران از توان 

هدایت گری و مدیریت تشکیالتی چندان برخوردار نباشند، لذا نیاز به 

بازسازی تشکیالتی در این رابطه امری جبری می باشد.

ج – ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد:

الف – جنبش معلمان ایران با اینکه 64 سال از عمر آن می گذرد اما به 

علت ضعف تئوریک و عدم بلوغ تشکیالتی و بی اعتمادی به حرکت 

تحزب گرایانه و حاکمیت فضای امنیتی و پلیسی بر جامعه ایران هنوز 

در مرحله صنفی مبارزه به سر می برد که خواسته صنفی آن ها در این 

شرایط عبارت است از:

1 - افزایش دستمزد و حقوق.

2 - همسان سازی مشاغل و بیمه های درمانی معتبر.

3 - بهبود ساختار آموزشی.

4 - جلوگیری از خصوصی سازی مدارس.

5 - تغییر وضعیت معلمان پیمانی و نیمه وقت یا فصلی.

خواسته های  از  یافته  تکوین  است  جنبشی  ایران  معلمان  جنبش   – ب 

صنفی آموزگاران ایران چراکه:

1 - آبشخور عینی این جنبش مدرسه و کالس همراه با نیازهای صنفی 

معلمان می باشد.

2 - هدف این جنبش از آغاز تکوین چانه زنی با کارفرما )که پیوسته در 

طول 64 سال گذشته دولت در راس این کارفرمایان بوده است( برای 

بهتر کردن شرایط کار بوده است.

در  ایران  معلمان  جنبش  اصلی  و  عمده  کارفرمای  آنجائیکه  از   -  3

است  بوده  سوار  تک  صورت  به  دولت  خود  گذشته  سال   64 طول 

صنفی  و  اعتراضی  حرکت  کوچک ترین  شروع  مجرد  به  نتیجه  در 

جنبش معلمان ایران، این اعتراض های صنفی بی واسطه بدل به حرکت 

سیاسی می شود و لذا بی درنگ از طرف رژیم های توتالی تر و در راس 

آن ها حزب پادگانی خامنه ائی سرکوب و قلع و قمع می گردد و با بگیر 

به رکود متناوب  تبعید جنبش معلمان را  از خدمت و  تعلیق  ببند و  و 

جنبش  ایران،  کارگری  جنبش  برعکس  دلیل  همین  به  لذا  می کشانند؛ 

معلمان ایران به جز در دوران کوتاه دولت مصدق در هیچ شرایطی 

از طرف دولت های توتالیتر به رسمیت شناخته نشده است و تحت هیچ 

شرایطی این دولت های توتالی تر آماده مذاکره با این جنبش نبوده اند و 

همین امر باعث گردیده است تا مطالبات و خواسته های معلمان ایران 

در طول 64 سال گذشته در حد همان حداقل آغازین خود باقی بماند.

4 - از آنجائیکه کارفرمای اصلی و طرف مذاکره جنبش معلمان ایران 

جنبش  برعکس  لذا  است  بوده  دولت  خود  گذشته  سال   64 طول  در 

جنبش  بین  مرزبندی  ایران  معلمان  جنبش  مبارزه  در  ایران  کارگری 

همین  به  می باشد.  ممکن  غیر  بسیار  امری  سیاسی  جنبش  و  صنفی 

ایران به جز در دوران کوتاه دولت مصدق  توتالی تر  دلیل دولت های 

در هیچ شرایطی حاضر به قبول حداقل حق اعتصاب و اعتراض و 
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ایجاد تشکل های مستقل برای معلمان ایرانی نبوده اند و به همین دلیل با 

شروع کوچک ترین حرکت اعتراضی از جانب آموزگاران ایران این 

اعتراض های حداقلی و صنفی تحت لوای اعتراض های سیاسی سرکوب 

شده اند.

5 - از آنجائیکه بیش از یک میلیون نفر از اعضای جنبش معلمان ایران 

معلم هستند با عنایت به اینکه این بیش از یک میلیون نفر معلم ایرانی 

جمعیت  نفر  میلیون   70 از  بیش  خانواده های  تمامی  با  مستقیم  رابطه 

نتیجه  ایران دارند، در  تا کالن شهرهای  ایران از دورترین روستاها 

نرفتند  کالس  سر  »مثل  ایران  معلمان  جمعی  حرکت  کوچک ترین  با 

معلمان در سال های 80 و 81 و 85« تمامی جامعه ایران از شهر و 

روستا توسط دانش آموزان درون خانواده از این امر تحت تاثیر قرار 

می گیرند که خود این امر باعث می گردد که همیشه حرکت و اعتراض 

معلمان ایران همراه با تحول تمام عیار اجتماعی روبرو بشود که در این 

رابطه پتانسیل جنبش معلمان ایران از پتانسیل جنبش کارگران و جنبش 

دانشجویان و جنبش زنان و حتی از جنبش اجتماعی ایران بیشتر است.

خواسته صنفی  همواره  گذشته  سال   60 در طول  اینکه  به  نظر   -  6

معلمان بر سه پایه خواسته آموزش گر که خود معلمان می باشد و خواسته 

دانش آموز و خواسته بهینه سازی ساختار آموزشی استوار بوده است، 

پیوند  معلمان  جنبش  پیوسته  ایران  جامعه  در  تا  گشته  باعث  امر  این 

تنگاتنگی با جنبش دانش آموزان ایران و جنبش اجتماعی ایران داشته 

باشد و باز در این رابطه است که پیوسته در طول 64 سال گذشته این 

جنبش معلمان بوده که رهبری علنی و مخفی جنبش دانش آموزان را 

در دست داشته اند و شاید در این رابطه بهتر باشد که اینچنین مطرح 

کنیم که، تا زمانی که جنبش معلمان ایران سر و سامانی پیدا نکند امکان 

تحرک و تحولی در جنبش دانش آموزی ایران نیست و لذا در این رابطه 

است که هر گونه تحولی در جنبش دانش آموزی ایران باید از کانال 

جنبش معلمان ایران بگذرد و همین امر باعث می شود تا اهمیت جنبش 

معلمان ایران دو صد چندان بشود.

البته در همین رابطه فراموش نباید بکنیم که به علت شرایط تحصیلی 

معلمان ایران این جنبش دارای شرایط ذهنی بسیار مساعد تری جهت 

تحول تشکیالتی و تئوریک دارد.

دو  گذشته  سال  در طول 64  تشکیالتی  و  سازماندهی  لحاظ  به   – ج 

تشکل کانون صنفی معلمان ایران و سازمان معلمان نمایندگی تشکیالتی 

معلمان ایران را به عهده داشته اند که گرچه این سازماندهی در زمان 

از  اما  است  کرده  پیدا  تکوین  دولت  این  حمایت  با  و  مصدق  دولت 

فردای کودتای 28 مرداد تا این زمان این تشکیالت سراسری معلمان 

ایران حتی برای یکساعت هم از جانب هیچ دولتی مورد حمایت قرار 

نگرفته است و همین امر باعث گردیده تا به مرور زمان اعتماد بدنه 

این تشکیالت - که بیشتر معلمان جوان و پرشور و با انگیزه می باشند 

امر  این  حاصل  که  بکنند  اعتماد  سلب  تشکیالت  این  کارآمدی  از   -

این تشکیالت رسمی 64  این معلمان جدای از  آن شده است که خود 

ساله به صورت مکانیکی یا اقدام به تشکیل انجمن ها و تشکیالت غیر 

رسمی جداگانه بکنند و یا اینکه گرایش به تشکیالت محفلی پیدا کنند که 

خروجی نهائی این امر آن شده است که تشکیالت و سازماندهی معلمان 

درآید  هم  از  بیگانه  و  پراکنده  الجزائر  مجمع  یک  به صورت  ایران 

که البته فونکسیون منفی این امر عدم توانائی این تشکیالت در جهت 

دستیابی به خواسته های صنفی معلمان ایران می باشد.

بنابراین هر گونه تحول سازماندهی و بازسازی تشکیالتی در جنبش 

معلمان ایران در گرو بازسازی و آسیب شناسی این دو نهاد سراسری 

تشکیالتی جنبش معلمان ایران می باشد به طوری که به ضرس قاطع 

می توان اعالم کرد بدون بازسازی و تحول در این دو نهاد تشکیالتی 

امکان تحول تشکیالتی در جنبش معلمان ایران وجود ندارد.

د - در آسیب شناسی جنبش 64 ساله معلمان ایران مانند جنبش کارگری 

و جنبش دانشجوئی و جنبش زنان ایران بزرگ ترین درد کهنه این جنبش 

ضعف تئوریک و عدم بلوغ تشکیالتی و مدنی این جنبش می باشد که صد 

البته خود این درد کهنه معلول عدم تجربه مدنی و تجربه دموکراتیک 

و عدم پراتیک تشکیالتی جنبش معلمان ایران است که فونکسیون این 

درد کهنه در عرصه پروسه زمان باعث تشکیالت گریزی و گرایش 

به محفل گرائی در معلمان ایران شده است که حاصل نهائی این درد آن 

شده تا جهت دستیابی به خواسته های حداقلی خود جنبش معلمان ایران 

نگاه آن ها متوجه نیروهای بیرون از جنبش خودشان باشد که در نهایت 

این آفت بسترساز یاس و پاسیفیسم در تشکیالت صنفی معلمان می شود.

ه - پراکندگی و تک روی و محفل گرائی و تشکیالت گریزی و حزب 

گریزی از جمله آسیب های اساسی هستند که امروز جنبش معلمان ایران 

از آن رنج می برد. ☼

والسالم
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الف - راه نجات جنبش دانشجوئی ایران از رکود گرفتار در آن:

گرچه در پروسه زمانی 70 ساله ائی که از جنبش دانشجوئی ایران می گذرد بارها این جنبش گرفتار 

رکود شده است ولی در هر مرحله ائی از رکود جنبش دانشجوئی ایران توانسته است توسط جمعبندی 

و آسیب شناسی که از آن مرحله رکود کرده است پس از بازتولید حرکت دوباره خود از رکود خارج 

شود و به مرحله جدیدی از اعتالی حرکت خود وارد شود. البته نکته ائی که در رابطه با رکودهای 

و  عامل  هرگز  اینکه  باشیم  داشته  نظر  در  باید  گذشته  سال   70 طول  در  ایران  دانشجوئی  جنبش 

آبشخور رکودهای متعدد جنبش دانشجوئی ایران یکسان نبوده است بلکه بالعکس هر رکودی دارای 

خودویژگی های خاص خود بوده است به طوری که فقط با شناخت خودویژگی های مشخص آن رکود 

توسط تحلیل مشخص و آسیب شناسی مشخص همان رکود مشخص بوده که جنبش دانشجوئی ایران توان 

آن را پیدا کرده است تا دوباره به بازتولید حرکت خود بپردازد.

بنابراین هرگز نباید تصور کنیم که همه رکودهای جنبش دانشجوئی ایران دارای منشاء و قانونمندی 

واحدی می باشند و تنها با شناخت یک رکود و قانونمندی نجات از آن توسط آن نسخه واحد می توانیم 

همه رکودهای جنبش دانشجوئی در هر زمانی پشت سر بگذاریم. برای نمونه یکی از رکودهای جنبش 

دانشجوئی ایران مربوط به دوران پس از کودتای 28 مرداد می شود که در غیبت جنبش دانشجوئی 

ایران مشتی اوباش لمپن توانستند با بلوای خود جهت کودتاچیان دربار پهلوی و امپریالیسم بسترسازی 

کنند. به همین دلیل پس از اینکه جنبش دانشجوئی ایران به عواقب این غیبت خود در روز 28 مرداد 

32 پی برد با بازشناسی به درستی دریافت که ریشه غیبت او در 28 مرداد 32 معلول وابستگی این 

جنبش در سال های 20 تا 32 به احزاب جنبش سیاسی ایران بوده است که خود این وابستگی جنبش 

دانشجوئی به احزاب جنبش سیاسی ایران )به علت بحران سیاسی جنبش سیاسی ایران در سال های 31 

و 32( باعث گردید تا جنبش دانشجوئی ایران در جریان کودتای 28 مرداد با از دست دادن استقالل 

خود توان تصمیم گیری مستقل جهت حضور و توان ارائه تحلیل مشخص از شرایط مشخص مستقل 

جهت فهم شرایط کودتا نداشته باشد.

لذا از بعد از دستیابی به تحلیل فوق بود که جنبش دانشجوئی ایران پس از کودتای 28 مرداد به خود 

آمد و در تاوان آن غیبت 28 روز مرداد بود که زمانی که نیکسون برای جشن پیروزی کودتا به ایران 

آمد این جنبش در اعتراض به ورود نیکسون اعتالی حرکت خود را به نمایش گذاشت و در 16 آذر 

ماه 32 کمتر از پنج ماه بعد از کودتا سه آذر اهورائی خود را در برابر دانشگاه فدیه داد. 

یکی دیگر از فرایندهای رکود جنبش دانشجوئی ایران برمی گردد به سال های بعد از کودتای فرهنگی 

کوشید  سروش  عبدالکریم  به  معروف  دباغ  فرج  معماری  تحت  فقاهتی  مطلقه  رژیم  که   59 بهار 

این  دلیل  به همین  ایران خشک کند.  دانشگاه های  ایران را در  دانشجوئی  برای همیشه ریشه جنبش 

بهار  فرهنگی  کودتای  از  بعد  از  رژیم 

بازگشائی  شورای  رهبری  تحت   59

دانشگاه ها به لحاظ ذهنی و عینی به جنگ 

جنبش دانشجوئی ایران آمد و تالش کرد 

جنبش  با حذف  شده  که  هر شکلی  به  تا 

پاک  را  مساله  ایران صورت  دانشجوئی 

کند و همین امر باعث شد تا طوالنی ترین 

دوران رکود جنبش دانشجوئی ایران فرا 

از  ایران  دانشجوئی  جنبش  چراکه  برسد 

بعد از بازگشائی دانشگاه ها همه چیز را 

باز از اول شروع کرد آن هم نه از نقطه 

صفر بلکه در شرایطی که تمام امکانات 

و قدرت دست مخالفین جنبش دانشجوئی 

ایران بود و در شرایطی که به قول سعدی 

»سنگ ها را بسته بودند و سگ ها را رها 

حرکت  دانشجوئی  جنبش  بودند«  کرده 

تاریخی  گیر  نفس  رکود  بند  از  را  خود 

تیر   18 قیام  در  آنچنانکه  و  داد  نجات 

78 دیدیم این جنبش توانست در این قیام 

اعتالی دوباره خود را به نمایش بگذارد.

البته از بعد از سرکوب قیام 18 تیر 78 

دوباره  خامنه ائی  پادگانی  حزب  توسط 

رکود  گرفتار  جنبش  این  مدت ها  برای 

شد تا اینکه پس از بازشناسی ضعف های 

انتخابات  جریان  در  دوباره  خود  گذشته 

دولت دهم در خرداد 88 این جنبش تمام 

در  آن  اعتالی  اوج  که  آمد  میدان  به  قد 

عاشورای 88 بود که لرزه آن تا امروز 

سنگینی  فقاهتی  مطلقه  رژیم  جان  بر 

فقاهتی  البته رژیم مطلقه  می کند که صد 

گرفتار در آنرکوددانشجوئی     ایران   وجنبش
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توسط حزب پادگانی خامنه ائی در چارچوب تجربه های قبلی اش از سال 

88 کوشید که به جای سرکوب های موضعی مانند سال 78 به سرکوب 

سیستماتیک و مهندسی شده و درازمدت تکیه کند.

خامنه ائی  پادگانی  حزب   88 سال  از  که  بود  رابطه  این  در  بنابراین 

تمامی  و  اطالعاتی  و  امنیتی  نیروهای  از  اعم  نیروهایش  تمامی 

امکاناتش از شکنجه گاه های مخوف کهریزک و اوین گرفته تا سپاه و 

بسیج و نیروهای انتظامی و... به کار گرفت تا به صورت سیستماتیک 

و مهندسی شده و درازمدت با تکیه بر تمامی مولفه هائی که در اختیار 

دارد به قلع و قمع این جنبش بپردازد که البته همین امر باعث گردیده 

است تا سرکوب سیستماتیک و مهندسی شده جنبش دانشجوئی ایران که 

از سال 88 آغاز شده و هنوز همه جانبه ادامه دارد، بسترساز پیدایش 

رکودی در جنبش دانشجوئی بشود که این رکود تا این زمان ادامه پیدا 

سرکوب  این  از  گوشه ائی  به  تنها  تا  می کنیم  تالش  اینجا  در  لذا  کند؛ 

مهندسی شده جنبش دانشجوئی ایران از بعد از قیام 88 که فقط محدود 

به فضای دانشگاه ها می شود اشاره ائی کنیم چراکه معتقدیم که تا زمانی 

و  سیستماتیک  سرکوب  زوایای  به  نتواند  ایران  دانشجوئی  جنبش  که 

اعتالی  مسیر  در  نمی تواند  کند  پیدا  اطالع   88 از  بعد  شده  مهندسی 

دوباره حرکت خود گام بردارد.

در  شده  مهندسی  و  سیستماتیک  سرکوب  زوایای   – ب 
دانشگاه های ایران از بعد از قیام 88 جنبش دانشجوئی 

ایران:

1 - نصب دوربین ها به صورت مخفی و آشکار در سراسر فضاهای 

آموزشی و غیر آموزشی دانشگاه ها و خوابگاه ها.

2 - نصب گیت امنیتی در ورودی دانشگاه ها و خوابگاه ها.

3 - کنترل تردد دانشجویان توسط نهادهای امنیتی و اطالعاتی خارج 

از دانشگاه ها.

سهمیه  دانشجویان  توسط  دانشجوئی  شده  هدایت  سازی  تشکل   -  4

با  دانشگاه جهت رویاروئی  از  امنیتی خارج  نهادهای  به وسیله  بندی 

تشکل های مستقل دانشجوئی درون دانشگاه ها.

5 - فعالیت علنی نهادهای امنیتی و اطالعاتی خارج از دانشگاه ها در 

فضای دانشگاه ها و خوابگاه ها برای ایجاد فضای رعب و وحشت در 

دانشگاه ها.

6 - حمایت لجستیکی و مالی و فیزیکی تمام عیار از تشکل های هدایت 

شده و نیابتی وابسته به جناح های درونی قدرت توسط نهادهای امنیتی 

و اطالعاتی نظامی - انتظامی خارج از دانشگاه ها.

7 - تحمیل یک طرفه آئین نامه های کمیته انضباطی بر جامعه دانشجوئی 

حتی  دانشجویان  زندان  و  دستگیری  و  اخراج  و  تعلیق  توسط  ایران 

جلوگیری از ورود دانشجویان به دانشگاه.

دانشجوئی  جامعه  غیبت  در  دانشگاه ها  انضباطی  مقررات  تعیین   -  8

ایران توسط نهادهای امنیتی و اطالعاتی خارج از دانشگاه به طوری 

و  امنیتی  نهادهای  طریق  از  تماما  که  دانشگاه ها  )نیابتی  مدیریت  که 

دانشجوئی  جامعه  به  و  می شوند  انتخاب  دانشگاه  از  خارج  اطالعاتی 

ایران تحمیل یکطرفه می گردد( دانشگاه هر تصمیمی که بخواهند اعم از 

تعلیق و اخراج و حتی دستگیری و معرفی به نهاده امنیتی و اطالعاتی 

داشته  اطالع  دانشجو  اینکه  بدون  بگیرند  می توانند  دانشجو  غیبت  در 

باشد یا حق دفاع از خود داشته باشد.

توسط  تعیین شده  نیابتی  نهاد  که یک  دانشگاه ها  انضباطی  کمیته   -  9

نهادهای امنیتی و اطالعاتی و قضائی خارج از دانشگاه می باشد تنها 

محکمه ائی است که در غیبت دانشجو به عنوان متهم تشکیل می گردد 

و در آنجا این کمیته هم خود شاکی است و هم خود قاضی است و هم 

خود مجری می باشد البته در پیوند با تمام نهادهای امنیتی و اطالعاتی 

و قضائی و بسیج و سپاه.

به  آن  دانشجو و معرفی  اخراج  یا  از تحصیل  10 - حکم محرومیت 

نهادهای نظام وظیفه و امنیتی و اطالعاتی توسط کمیته انضباطی در 

غیاب دانشجو فاشیستی ترین نظام حقوقی سرکوبی است که بر نهادهای 

آموزشی یک کشور اعمال می گردد.

به رئیس های  امنیتی و اطالعاتی و قضائی  نهادهای  11 - از طرف 

نیابتی دانشگاه ها )که تماما از خارج دانشگاه توسط نهادهای اطالعاتی 

و امنیتی انتخاب می شوند و به دانشگاه ها تزریق می گردد( این اختیار 

داده شده است که حتی خارج از تصمیم کمیته نیابتی انضباطی راسا از 

ورود دانشجویانی که خود می خواهد به دانشگاه جلوگیری نماید.

12 - کنترل نهادهای امنیتی و اطالعاتی و سپاه و بسیج توسط دوربین ها 

و گیت های امنیتی همراه با حضور علنی و عریان نیروهای انتظامی 

و امنیتی و اطالعاتی خارج دانشگاه در فضای دانشگاه ها و خوابگاه ها 
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تا  بدو ورود  از  دانشجو  که  گذاشته اند  نمایش  به  پادگانی  فضا  آنچنان 

انتها حتی در خوابگاه ها - که محل آرامش اوست - احساس حضور در 

یک فضای پادگانی و نظامی و امنیتی می کند تا یک محیط فرهنگی و 

آموزشی و چنان محیطی برای او فراهم کرده اند تا در خیال خود حتی 

پادگانی  برای لحظه ائی احساس نکند که در دانشگاه مستقل از حزب 

خامنه ائی قرار دارد.

13 - نصب گیت های امنیتی در محل ورود دانشجویان به خوابگاه ها 

چارچوب  در  خوابگاهی  غیر  دانشجویان  ورود  از  جلوگیری  جهت 

نصب دوربین ها و حضور مخفی و آشکار نهادهای امنیتی و اطالعاتی 

خارج از دانشگاه ها به شدت فضای خوابگاه های دانشجوئی را پادگانی 

کرده است.

امور  در  بسیج  و  سپاه  و  اطالعاتی  و  امنیتی  نهادهای  دخالت   -  14

گزینش  تا  گرفته  دانشگاه ها  روسای  انتصاب  از  دانشگاه ها  مدیریتی 

شده  باعث  دکترا  و  ارشد  دانشجویان سطوح  پذیرش  و  گروه  مدیران 

است تا استقالل دانشگاه های ایران به زیر سوال برود.

15 - تعدد نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه مدیریت دانشگاه ها که 

بسترساز نفوذ علنی و مخفی نهادهای امنیتی و اطالعاتی و سپاه و بسیج 

و لباس شخصی های حزب پادگانی خامنه ائی شده است )از آنجائی که 

در تحلیل نهائی خود این نهادهای نفوذی خارج از دانشگاه ها در عرصه 

تصمیم گیری مدیریتی دانشگاه حق وتو دارند چراکه تمامی اصحاب 

فیلتر  از  باید  ذیل  تا  صدر  از  انتصاب  مرحله  در  دانشگاه  مدیریت 

این نهادها عبور کنند( باعث گردیده است تا حتی مدیریت نیابتی این 

دانشگاه ها بیش از آنکه احساس وابستگی به وزارتخانه علوم و آموزش 

اطالعاتی  و  امنیتی  نهادهای  به  پیوستگی  احساس  باشند،  داشته  عالی 

دارد و همین امر باعث گردیده تا حتی دولت یازدهم برای مدت بیش 

از دو سال دانشگاه های کشور را به جای روسا توسط سرپرست های 

نیابتی اداره نماید )البته آنچنانکه محمد خاتمی گفت آن هم در قالب یک 

تدارکاتچی حزب پادگانی خامنه ائی نه یک دولت منتخب مردم(.

16 - هر چند به صورت شکلی انتصاب روسای نیابتی دانشگاه ها به 

شورای انقالب فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی سپرده شده است )و این حق 

حتی به صورت شکلی و صوری از خود دانشگاه ها سلب شده است( 

اما آنچنانکه در طول دو سال گذشته عمر دولت یازدهم مشاهده کردیم 

و  دانشگاه ها  مدیریت  تنها  نه  ایران  دانشگاه های  روسای  انتصاب  در 

مدیریت وزارتخانه علوم و آموزش عالی و هیئت دولت و شخص رئیس 

نهادهای  دخالت  علت  به  بود  تقصیر  بی  فقاهتی  مطلقه  رژیم  جمهور 

امنیتی و اطالعاتی و سپاه و بسیج خود شورای انقالب فرهنگی رژیم 

مطلقه فقاهتی هم توان انتصاب روسای دانشگاه ها را نداشت و در تحلیل 

نهائی این حزب پادگانی خامنه ائی بود که به انتصاب روسای دانشگاه 

رای داد.

راستای  در  تحرکی  بی  و  انفعال  به  دانشجویان  ترغیب  برای   -  17

سترون کردن سیاسی آن ها توسط افزایش کمی مطالب درسی و سخت 

گیری در سوال و امتحان و نمره و پاس کردن واحدهای درسی آنچنان 

فضا را بر دانشجو تنگ کرده اند که دانشجو نه تنها وقت فکر و مطالعه 

خارج از درس ندارد بلکه حتی وقت رسیدن به مسائل شخصی خود 

را هم پیدا نمی کند.

18 - آئین نامه های داخلی دانشگاه ها برای انجام فعالیت های حتی صنفی 

دانشجویان مستقل آنچنان به صورت لگاریتم هزار توئی درآورده اند که 

دانشجو حتی حق چسبانیدن یک اطالعیه صنفی که بتواند توسط کار 

اقتصادی نیاز مالی خود را بر طرف نماید ندارد تا چه رسد به فعالیت 

سیاسی.

19 - تمامی مقررات انضباطی و مدیریتی دانشگاه ها توسط نهادهای 

صورت  به  و  می گردد  تنظیم  دانشگاه  از  خارج  اطالعاتی  و  امنیتی 

گاها  آنجا که  تا  ابالغ می گردد  دانشگاه ها  نیابتی  مدیریت  به  دستوری 

حتی خود وزارت علوم و شورای انقالب فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی 

از محتوی این مقررات آگاهی ندارند.

20 - تقسیم فضای تبلیغاتی دانشگاه ها بین جناح های حاکم قدرت توسط 

نهادهای امنیتی و اطالعاتی و حزب پادگانی خامنه ائی آنچنان صورت 

جناح  یک  از  مهره ائی  نظام  خود  تبلیغ  برای  هرگز  که  است  گرفته 

هاشمی  دیدیم سخنرانی  آنچنانکه  ندارد  دیگر  جناح  تیول  به  نفوذ  حق 

رفسنجانی در دانشگاه امیر کبیر در 16 آذر 93 از طرف جناح دیگر 

مدیریت  بگیران  مزد  توسط  علی مطهری  یا  و  شد  کشیده  تعطیلی  به 

دانشگاه شیراز در 16 آذر 93 با آن شکل مفتضح مورد ضرب و شتم 

واقع شد.

21 - انتصاب مهره های تابلودار اطالعاتی مثل فرهاد رهبر به ریاست 

دانشگاه های بزرگ توسط نهادهای امنیتی و اطالعاتی و حزب پادگانی 

دانشگاه های  در  وحشت  و  رعب  فضای  ایجاد  جهت  امری  خامنه ائی 

کشور می باشد.

22 - مخالفت نمایندگان نیابتی حزب پادگانی خامنه ائی در مجلس برای 
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نمایش  به  یازدهم  دولت  عالی  آموزش  وزیر  تعیین  در  سال  دو  مدت 

گذاشتن هژمونی تمام عیار حزب پادگانی خامنه ائی بر وزارت علوم و 

دانشگاه های کشور بود آنچنانکه همین حزب پادگانی خامنه ائی در دولت 

کودتائی دهم با دخالت مستقیم وزیر اطالعات معزول احمدی نژاد را 

انتصاب  آن  با  و  نشاند  بر کرسی وزارت  دوباره  با حکم خود  شبانه 

شبانه خود کاری کرد که احمدی نژاد به اعتراض یک هفته دولت را 

تعطیل کرد و در خانه اش به بست نشست و یا در جریان مجلس ششم که 

ریاست آن به عهده شیخ مهدی کروبی بود در شبی که قرار بود فردای 

آن روز مجلس ششم الیحه جرم سیاسی را بررسی کند )از آنجائی که 

در دیسکورس حزب پادگانی خامنه ائی جرم سیاسی معنی ندارد ولذا با 

اینکه بیش از 36 سال از عمر رژیم مطلقه فقاهتی می گذرد هنوز این 

مملکت فقه زده حتی یک بند قانون در باب جرم سیاسی ندارد و تمامی 

حکم هایشان که یک نمونه آن قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 

می باشد توسط فتوا و حکم و قطع شخصی افراد صورت می گیرد( به 

تا الیحه جرم  داد  دستور  شبانه  خامنه ائی  در مجلس ششم  دلیل  همین 

سیاسی از روی میز نمایندگان مجلس جمع کنند لذا در همین رابطه بود 

نمایندگان مجلس ششم پشت میز خود نشستند،  که فردای آن روز که 

دیدند که »نه از تاک نشان مانده و نه از تاک نشان« البته شیخ مهدی 

کروبی همان لحظه در اعتراض بعضی از نمایندگان در حمایت از عمل 

خامنه ائی گفت معنی التزام به والیت فقیه که همه شما در اجرای آن 

سوگند خورده اید همین است.

23 - تحریک و تجهیز جریان های دانشجوئی دست ساز نیابتی جهت 

برخورد فیزیکی با جریان های مستقل دانشجوئی توسط نهادهای امنیتی 

و اطالعاتی خارج دانشگاه جهت عمیق کردن و ایدئولوژیک نشان دادن 

اختالف جریان های درونی دانشجوئی برای حاکم کردن فضای کاپوئیسم 

بر دانشگاه های کشور.

و  ایجاد فضای رعب  فعال جهت  دانشجویان  کردن  دار  ستاره   -  24

وحشت در دانشگاه های کشور.

25 - دخالت مستقیم حزب پادگانی خامنه ائی در امر بورسیه وزارت 

علوم و در انحصار درآوردن بورسیه وزارت علوم جهت به استخدام 

و وابسته کردن جامعه اساتید دانشگاه های کشور می باشد چراکه حزب 

پادگانی خامنه ائی دریافته است که برای سترون کردن جنبش دانشجوئی 

ایران قبل از هر چیز باید جامعه اساتید دانشگاه های کشور را هم سترون 

بکند و به همین دلیل حزب پادگانی خامنه ائی در راستای سترون کردن 

جنبش استاتید دانشگاه های کشور عالوه بر تسویه فراگیر و خانه نشین 

کوشید  کشور،  دانشگاه های  مستقل  اساتید  ساختن  بازنشسته  و  کردن 

و  جایگزینی  و  سیطره  جهت  بورسیه ها  امر  کردن  انحصاری  توسط 

هژمونی خود بر جامعه اساتید دانشگاه های ایران بسترسازی کند.

بورسیه ها  فساد  موضوع  کوشید  روحانی  حسن  شیخ  دولت  گرچه  لذا 

جهت افشاگری به دولت کودتائی دهم احمدی نژاد منتسب نماید اما در 

سخنرانی 16 خرداد 94 خامنه ائی رسما موضوع بورسیه وزارت علوم 

را تطهیر کرد و در این رابطه با دولت یازدهم وارد چالش شد البته 

قبل از آن دولت یازدهم از زمانی که فهمید موضوع فساد بورسیه در 

انحصار حزب پادگانی خامنه ائی می باشد توسط مصاحبه های وزرای 

خود کوشید عقب نشینی کند.

ایجاد داالن های رعب و وحشت هم در عرصه مقررات و هم   - 26

در عرصه مجازات و هم در عرصه کنترل و امنیت و هم در عرصه 

انتصاب و انتخاب و هم در عرصه محرومیت ها و هم در عرصه قشون 

کشی های نیابتی داخلی چه در جامعه اساتید دانشگاه ها و چه در جامعه 

آنچنان که خمینی می گفت »زندان های  تا  ایران باعث شده  دانشجوئی 

کشور بدل به دانشگاه بشود و دانشگاه های کشور بدل به زندان گردد.«

در  اطالعاتی  و  امنیتی  نهادهای  از  گرفتن  استعالم  موضوع   -  27

گزینش و پذیرش و انتصاب مدیران از رئیس دانشگاه تا مدیران گروه 

و انتخاب اساتید و پذیرش دانشجویان در سطوح ارشد و دکترا عمال 

جامعه دانشگاهی کشور اعم از استاد و دانشجو و کارمند فرمان بر و 

جزء تیول حزب پادگانی خامنه ائی کرده است.

28 - ضعف تئوریک جنبش دانشجوئی ایران و جامعه اساتید دانشگاه ها 

همراه با عدم بلوغ تشکیالتی این جنبش و جامعه باعث گردیده تا رکود 

جنبش دانشجوئی ایران تا این زمان ادامه پیدا کند و همین رکود شرایط 

جهت پیش روی حزب پادگانی خامنه ائی فراهم کرده است. در خاتمه 

با این سخن هوشی مینه رهبر جبهه آزادی بخش ویتنام با زبان جنبش 

دانشجوئی ایران سخن خود را به پایان می بریم.

»ما چو نان برنج زاران چه هوا هستیم - اگر هر سال هم ما را درو کنید 

سال دیگر با ساقه ائی نیرومند تر ظاهر می شویم.« ☼

والسالم  
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3 - انتخابات مجلس دهم و مراسم 14 خرداد 94

البته هر چند در جریان مراسم 14 خرداد 94 موضوع چالش بین خامنه ائی و هاشمی رفسنجانی - که 

مولود انتخابات شورای خبرگان رهبری در اسفند 94 می باشد - عمده شده بود و بر تضادهای دیگر 

رژیم سایه انداخته بود، ولی هرگز نباید فراموش کنیم که در جریان مراسم 14 خرداد امسال موضوع 

انتخابات مجلس دهم قبل از آن از طریق شیخ حسن روحانی به چالش گرفته شد چراکه قبل از مراسم 

14 خرداد در روزهای دوازدهم و سیزدهم خرداد 94 وزارت کشور دولت یازدهم جهت بسترسازی 

اداری انتخابات اسفند ماه 94 سمینار فرمانداران کشور برپا کرد که در این سمینار برای اولین بار 

شیخ حسن روحانی و علی الریجانی )که در این شرایط به همراه علی مطهری سمت گیری به سمت 

دولت یازدهم و جریان اعتدالیون برعکس برادرش در قوه قضائیه در پیش گرفته است( از موضوع 

انتخابات سالم و برداشتن پوشش دور صندوق های رای جهت اطمینان به خالی بودن این صندوق ها 

قبل از آوردن به حوزه های رای گیری سخن گفتن که خود این امر برای اولین بار اعترافی بود به پر 

بودن صندوق های رای گیری قبل از ورود به حوزه های رای گیری در انتخابات 36 ساله گذشته رژیم 

مطلقه فقاهتی می کرد.

به هر حال در همین سمینار فرمانداران، احمد جنتی هم که به عنوان دبیر شورای نگهبان سخنرانی کرد 

دوباره با طرح نظر استصوابی شورای نگهبان در خصوص گزینش و تعیین فیلتر از طرف این شورا 

مانند گذشته بر سر راه ورود جناح مقابل سخن گفت که خود این چالش بین روحانی و علی الریجانی 

از یک طرف و شیخ احمد جنتی از سوی دیگر تنور چالش انتخابات مجلس دهم را به یکباره داغ کرد 

تا آنجا که در مراسم شب چهاردهم خرداد 94 که نوبت سخنرانی شیخ حسن روحانی بود، روحانی در 

سخنرانی خود مانند گذشته توسط حمایت از توافق هسته ائی با غرب جناح به اصطالح اصول گرا را به 

چالش کشید آنچنانکه در ضمن سخنرانی او طرفداران جناح به اصطالح اصول گرا بر علیه روحانی 

شعار دادند. به همین دلیل مراسم 14 خرداد 94 در خصوص چالش انتخابات مجلس دهم هم بین دو 

جناح داخلی قدرت بی نصیب نماند و آنچنانکه پیش بینی می شد از بعد از پیوند بین حسن روحانی و 

علی الریجانی موضوع چالش انتخابات مجلس دهم در دستور کار روحانی قرار گرفت.

شعار روحانی و علی الریجانی شفاف کردن مکانیزم انتخابات از جمله شفاف شدن صندوق های رای 

بود البته علت اینکه بین روحانی و الریجانی از یکطرف و هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی از طرف 

دیگر در خصوص موضوع انتخابات دو گانه مجلس دهم و خبرگان رهبری تقسیم کار شده بود و در 

مراسم 14 خرداد و قبل از آن در سمینار 

فرمانداران این تقسیم کار مادیت پیدا کرد 

این بود که در طول دو سالی که از عمر 

دریافته  روحانی  می گذرد  یازدهم  دولت 

است که بدون کسب حمایت مجلس دهم، 

امکان هیچگونه حرکت درونی و برونی 

که  ندارد  وجود  یازدهم  دولت  برای 

عالی  آموزش  وزیر  گیری  رای  جریان 

دولت  تثبیت  عرصه  در  نهم  مجلس  در 

و سنگ اندازی مجلس نهم در خصوص 

برای  عبرتی  درس  هسته ائی  توافق 

همه  روحانی  بنابراین  بود.  روحانی 

موفقیت دولت یازدهم در عرصه سیاسی 

کرسی های  کسب  گرو  در  اقتصادی  و 

مجلس دهم توسط پیوند با اصالح طلبان 

و جنبش سبز و کارگزاران می داند.

البته روحانی در این رابطه خوب واقف 

است که برای شکست جناح به اصطالح 

اصول گرا در انتخابات مجلس دهم قبل از 

و  اقتصادی  دستاوردهای  به  نیازمند  آن 

اجتماعی برای جامعه بحران زده ایران 

می باشد چراکه در شرایطی که 45% از 

جوانان تحصیل کرده ایران بیکار هستند 

و قشر متوسط جامعه ایران که به عنوان 

بزرگ ترین حامی او در انتخابات خرداد 

اقتصادی  بحران  علت  به  بوده اند   92

در حاشیه مراسم 14 خرداد 94 رژیم مطلقه فقاهتی

2درباالئیهایقدرتچهمیگذرد؟



نشر مستضعفین73   |   اول مرداد ماه  1394   20

فراگیر فعلی در حال ریزش می باشند و در حالی که جامعه ایران در 

عرصه اقتصاد رانتی و اقتصاد نفتی و اقتصاد زیرزمینی و قاچاق به 

سوی دو قطبی شدن پیش می رود و تضاد بین دو قطب سیر و گرسنه 

در  اجتماعی  و  طبقاتی  شکاف های  و  می شود  عمیق تر  روز  به  روز 

جامعه ایران به سوی عمیق تر شدن پیش می روند و هنجارها در جامعه 

ایران دچار تقابل شده است و سرمایه داری وابسته ایران روز به روز 

به سوی بحرانی تر شدن پیش می رود و جامعه ایران را مانند یک گلوله 

برفی در سراشیب سقوط قرار داده است و ناهنجاری ها اعم از جنایت، 

سرقت، فسادهای اداری، رشوه، ریا، طالق، قتل، خیانت و غیره در 

حال بدل شدن به عرف می باشد و جرم و جنایت و فساد و دزدی و 

ارتشاء در جامعه ایران روز به روز روند صعودی به خود گرفته است 

و خودکشی و طالق و تن فروشی بدل به یک نُرم اجتماعی شده است.

پر کردن  به  بدل  و  است  فراگیر شده  فحشا  فساد و  و  اعتیاد  همچنین 

ساعات فراغت طبقه مرفه جامعه شده است، سن تن فروشی به زیر 15 

سال رسیده است، سن کودکان کار به زیر 10 سال آمده است، دروغ و 

ریا و فریب شرط ورود در دستگاه های دولتی شده است، فقر همه گیر 

شده است، دستمزد 5 میلیون خانوار کارگر ایرانی کمتر از یک سوم 

خط فقر می باشد. تنها بیش از دو میلیون سرباز فراری و پنج میلیون نفر 

مهاجر خارج از کشور و 5 میلیون نفر نیروی کار تازه نفس تحصیل 

خواهند  کار  بازار  وارد  آینده  سال  دو  در  سونامی  مانند  که  کرده ائی 

شد، در راه است و بانک جهانی نرخ تورم ایران را در شرایط فعلی 

17/2% اعالم کرده است، همراه با سمت گیری سرمایه داری بحران 

زده ایران به سمت داللی، تجاری، رانتی، قاچاق، فساد، تقسیم ناعادالنه 

اقتصاد انحصاری، تجاری، دولتی، رانتی، نفتی و وابسته به  ثروت، 

سیاست های پولی – بانکی نادرست و نظام مالیاتی ناکار آمد و انزوای 

جهانی توسط تحریم ها و کاهش جهانی قیمت نفت به همراه سقوط ارزش 

لایر پول رسمی کشور در چارچوب تورم کمرشکن که باعث گردیده تا 

به یکباره در همین سال جاری نان 85% و بنزین 42% افزایش قیمت 

پیدا کند همراه با افزایش روز افزون بیکاری که طبق اعالم مرکز آمار 

تعداد بیکاران لیسانس 40% می باشد یعنی از تعداد 7 میلیون و 174 

هزار نفر لیسانس تعداد 3 میلیون و 769 هزار 194 نفر بیکار هستند 

و در حالی که شرایط شاخص فالکت یعنی بیکاری بعالوه تورم هنوز 

روندی رو به افزایش دارد.

حجم نقدینگی کشور در این شرایط که طبق آمار خود بانک مرکزی 

البته این امر  از مرز 750 هزار میلیارد تومان گذشته است که صد 

بسترساز سقوط ارزش پول ملی کشور شده است و همراه با افزایش 

شدید کسری بودجه دولت که مجبور به قرض و چاپ اسکناس و افزایش 

نجومی نقدینگی شده باعث گردیده تا آنچنانکه اسحاق جهانگیری معاون 

هزینه های  کشور صرف  بودجه  از   %80 می گوید  یازدهم  دولت  اول 

آینده آنچنانکه او می گوید هیچ  جاری دولت بشود و در یکی دو سال 

یازدهم  دولت  تکیه  البته  که  نماند  باقی  برای طرح عمرانی  بودجه ای 

در این شرایط جهت مهار تورم مانع از رشد اقتصادی هم شده است، 

مثبت  نباشد  منفی  این شرایط  در  اقتصادی کشور  اگر رشد  نتیجه  در 

نخواهد بود.

بنابراین در شرایط فعلی دولت یازدهم عالوه بر اینکه بودجه عمرانی 

ندارد بودجه جاری کافی هم ندارد، در نتیجه مشکل عمده روحانی در 

دولت  فعلی  شرایط  در  آنجائیکه  از  یعنی  است  مردم  فقر  شرایط  این 

نتوانسته بیکاری را مهار کند و 5/5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود 

و  ندارد  جوانان وجود  به خصوص  مردم  برای  امنیت شغلی  و  دارد 

می شود  داللی  و  واسطه گری  هنوز صرف  کشور  سرمایه های  اغلب 

و به علت تورم و بیکاری و نبودن تامین اجتماعی فسادهای اجتماعی 

روند صعودی به خود گرفته اند و اقتصاد سرمایه داری ایران در عرصه 

حوزه های عمومی از دو عامل ارتشاء و فساد رنج می برد و آنچنانکه 

نشریه شهروند در 28 دیماه سال 93 به نقل از اسحاق جهانگیر معاون 

اول رئیس جمهور نوشت دولت دهم برای کنترل قیمت ارز میلیاردها 

دالر از پول بیت المال را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی های دوبی 

و استانبول فروخت و ظرف 17 ماه دولت دهم 22 میلیارد دالر کشور 

را به خارج صادر کرده است.

به عالوه هزینه چهار جنگ لبنان و سوریه و عراق و یمن در شرایط 

فعلی که باید به حساب دولت یازدهم اضافه کنیم، این همه باعث شده تا 

روحانی برای موفقیت در انتخابات مجلس دهم نیازمند:

اوال وحدت با اصالح طلبان خاتمی و جنبش سبز موسوی – کروبی 

پاسخ  گرو  در  وحدت  این  که  باشد  رفسنجانی  هاشمی  کارگزاران  و 

به وعده هائی که در دوران انتخابات خرداد 92 به این جریان ها داده 

التصویر  ممنوع  نتوانسته  هنوز  روحانی  که  شرایطی  در  لذا  می باشد 

بودن محمد خاتمی را حل کند و در خصوص رفع حصار موسوی و 

کروبی با خامنه ائی وارد معامله شده است و ادامه حصار موسوی و 
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کروبی وجه المعامله حمایت خامنه ائی از پروژه توافق هسته ائی قرار 

داده است و در خصوص حقوق جنبش دانشجوئی هم هنوز کوچک ترین 

برنداشته  کشور  دانشگاه های  از  پادگانی  نفی ضوابط  جهت  در  گامی 

است و فقط با طرح شعارهای تو خالی سر دانشجویان شیره می مالد 

و هنوز حتی نتوانسته موقعیت موقت سرپرست های دانشگاه را تغییر 

بدهد، طبیعی است که در این رابطه روحانی شرایط خوبی ندارد هر 

چند که برای جنبش اصالحات خاتمی و کارگزاران هاشمی رفسنجانی 

و بخش میانه رو جنبش سبز موسوی – کروبی جهت مقابله با جناح 

به اصطالح اصول گرا راهی جز حمایت و تقویت روحانی و هاشمی 

رفسنجانی در این شرایط به علت رویاروئی خامنه ائی و حزب پادگانی 

او با آن ها وجود ندارد ولی این حمایت از باب »اکل میته« می باشد.

4 - 14 خرداد 94 و تضادهای منطقه ائی و بین المللی 
رژیم مطلقه فقاهتی:

در 14 خرداد 94 نه تنها شرایط رژیم مطلقه فقاهتی به لحاظ اوج گیری 

درونی  جناح های  بین  قدرت  تقسیم  با  رابطه  در  درونی اش  تضادهای 

و شورای  دهم  مجلس  انتخابات  به  شدن  نزدیک  موازات  به  حاکمیت 

خودویژه ائی  شرایط  دارای   94 سال  ماه  اسفند  در  رهبری  خبرگان 

می باشد، به لحاظ تضادهای منطقه ائی و بین المللی هم 14 خرداد 94 

اینجا به  فقاهتی دارای خودویژگی هائی بود که در  برای رژیم مطلقه 

تبیین آن می پردازیم.

الف – برای فهم تضادهای منطقه ائی و بین المللی رژیم مطلقه فقاهتی 

از  بعد  دوران  به  ساله   36 بک  فلش  توسط  باید   94 خرداد   14 در 

انقالب ضد استبدادی 57 برگردیم که با موج سواری روحانیت حاکم 

در خالء نیروی های پیشگام، اسالم فقاهتی توانست گردونه و هژمونی 

این انقالب را در دست بگیرد که به علت رقابت تاریخی که از زمان 

صفویه بین اسالم فقاهتی شیعه و اسالم فقاهتی تسنن در عرصه تضاد 

امپراطوری  بین دو رژیم صفویه و  سیاسی و هژمونی طلبانه ائی که 

عثمانی تکوین پیدا کرد هر چند با سرنگون شدن حکومت صفویه توسط 

شروطی که نادر شاه افشار در پذیرش تاج و تاخت گذاشت تضاد دو 

اسالم فقاهتی شیعه و سنی فروکش کرد و در دوران قاجار و پهلوی هم 

از آنجائیکه حکومت ها ثبات خود را در تضاد بین شیعه و سنی تعریف 

نمی کردند موضوع تضاد سیاسی در منطقه مضمون مذهبی نداشت بلکه 

تنها از مضمون سیاسی اقتصادی برخوردار بودند، اما از زمان انقالب 

فقاهتی  اسالم  و  حوزه  روحانیت  انقالب،  این  توسط  آنجائیکه  از   57

شیعه توانست به رهبری سیاسی برسد در نتیجه به موازات حاکمیت 

و سنی جایگزین  مذهبی شیعه  و روحانیت شیعه تضاد  فقاهتی  اسالم 

تضاد سیاسی قبلی منطقه شد.

از اینجا بود که شعار صدور انقالب آنچنانکه در مقدمه قانون اساسی 

قرار   58 سال  از  ایران  فقاهتی  مطلقه  رژیم  کار  دستور  جزو  دیدیم 

گرفت و در راستای این شعار صدور انقالب بود که رژیم مطلقه فقاهتی 

از همان آغاز تالش کرد تا جهت صدور انقالب خود بسترسازی بکند، 

آنچنانکه مثال در عراق حزب الدعوه عراق که از قبل از انقالب 57 

معتقد به کار فرهنگی بود و از حمایت صد در صد سردمداران این 

رژیم در آن زمان برخوردار بود در عراق به یکباره با مرحله سوزی 

کامل وارد فاز نظامی با حکومت صدام شد و اقدام به ترور رهبران 

تا آنجا که صدام حسین جهت مقابله با آن ها اقدام به  حزب بعث کرد 

اعدام محمد باقر صدر و خواهرش که از رهبران این حزب بودند کرد 

و »شعار جنگ، جنگ تا رفع فتنه در کل جهان« در راستای این پروژه 

مطرح گردید و در راستای این پروژه از زمان اشغال سفارت تا جنگ 

8 ساله و باالخره نفی هولوکاست تا امروز که جنگ های نیابتی تمام 

منطقه را از یمن و لبنان گرفته تا سوریه و عراق و غیره در برگرفته 

است همه در این رابطه قابل تعریف می باشد.

بنابراین از آنجائیکه برای رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته 

خود خمینی به عنوان نماد این استراتژی مطرح بوده است لذا در مدت 

26 سالی که از فوت خمینی می گذرد هر سال توسط دعوت و انجام 

سمینارهای بین المللی و منطقه ائی که در حاشیه این مراسم با هزینه های 

نجومی انجام می گیرد رژیم مطلقه فقاهتی می کوشد تا در این رابطه گام 

نرم افزاری و سخت افزاری بردارد. بنابراین در این رابطه است که 

بدون فهم مضمون شعار صدور انقالب رژیم مطلقه فقاهتی در طول 

مراسم 14  از  جانبه  همه  تحلیل  به  نمی توانیم  هرگز  گذشته  سال   36

خرداد دست پیدا کنیم.

ب – یکی از پدیده های واکنشی پیروزی اسالم فقاهتی شیعه از سال 

نام های  تحت  تسنن  فقاهتی  اسالم حکومت گرای  تکوین  ایران  در   57

القاعده و طالبان و باالخره داعش در منطقه است که ظهور این اسالم 

اسالم  دو  تضاد  تا  گردید  باعث  منطقه  در  تسنن  فقاهتی  قدرت گرای 
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حکومت گرای فقاهتی شیعه و سنی وارد فاز جدیدی بشود که از سال 

2003 به دنبال اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا و سقوط صدام 

حسین و حزب بعث عراق و جایگزین کردن حکومت شیعیان وابسته 

به رژیم مطلقه فقاهتی ایران در عراق تضاد دو اسالم حکومت گرای 

شیعه و سنی وارد فاز جدیدی شد که داعش مولود این فاز جدید می باشد.

تولد داعش در منطقه تضاد شیعه و سنی و جنگ دو اسالم  با  ج – 

حکومت گرای فقاهتی شیعه و سنی در سطح منطقه وارد فاز جدیدی 

شد. ابومصعب الزرقاوی که بنیانگذار اولیه داعش می باشد و بزرگ 

شده اردن بود در آغاز در افغانستان اردوگاهی تشکیل داد و به تربیت 

نیروهای نظامی سنی مسلمانی که از سراسر جهان و به خصوص از 

کشورهای منطقه به آنجا رفته بودند پرداخت، زرقاوی از همان آغاز 

با انگیزه ضد شیعی به آموزش این نیروها پرداخت و از آنجائیکه در 

این رابطه معتقد به خشونت علیه شیعه بود - حتی بن الدن او را تندرو 

در  آمریکائی ها  دست  به  سال 2006  در  زرقاوی  گرچه   - می خواند 

البغدادی  ابوبکر  به  او  از سال 2010 جانشینی  عراق کشته شد ولی 

رسید.

البغدادی به علت ضعف حاکمیت  ابوبکر  د - از سال 2012 حرکت 

خاندان اسد بر شمال سوریه از عراق به شمال سوریه یعنی تل رفعت 

و رقه منتقل گردید و در آنجا بود که جریان مخوف داعش اعالم هویت 

کرد. داعش یک سازمان پلیسی – اطالعاتی –اسالمی است که رهبری 

پلیسی – اطالعاتی آن در دست افسران مجرب ارتش صدام می باشد 

همان ارتشی که در ماه مه 2003 توسط فرماندار انتخابی امپریالیسم 

متجاوز آمریکا - پال بریمر – به همراه هزاران افسر مجرب تحصیل 

کرده منحل گردید.

ه – داعش از همان آغاز تکوین در صدد جنگ سنی – شیعه بود و 

اصلی  دشمن  آغاز  همان  از  لذا  و  کرد  اعالم  سنی ها  نماینده  را  خود 

آن ها ایران شیعی بود. اسم ابوبکر البغدادی رهبر این جریان مخوف 

تبلیغی از خالفت عباسی در بغداد است و در این رابطه ایرانی ها را 

سپاه صفوی می دانند که اشاره به دولت شیعی صفوی و زنده کردن یک 

درگیری تاریخی می کند.

و  ایران  اختالفات  از  که  است  صدد  در  زمان  این  در  داعش   – و 

عربستان در مورد سوریه و عراق و یمن همچون زمان جنگ ایران 

و عراق - که صدام حسین به جنگ عرب و عجم تبدیل کرده بود - به 

جنگ شیعه و سنی تقسیم بکند تا بیشترین کمک را از کشورهای سنی 

منطقه بگیرد.

ز - ظهور جنگ در یمن باعث گردید تا رقابت شیعه در عرصه تضاد 

به موقعیت  با توجه  فاز جدیدی بشود چراکه  ایران و عربستان وارد 

استراتژیک یمن در خصوص راه های آبی کشتی های نفتی در دریای 

احمر و خلیج عدن این امر باعث گردیده که توجه کشورهای عربی و 

غربی به صورت موقت از عراق و داعش کاسته شود و در این شرایط 

امر  همین  و  گردد  متمرکز  منطقه خاورمیانه  از  قسمت  این  به سمت 

باعث گردیده است تا در این شرایط جنگ نیابتی یمن در عرصه تضاد 

دو کشور عربستان و ایران به این آسانی ها پایان پذیر نباشد؛ لذا جنگی 

که در حال حاضر در یمن می گذرد آمیزه ای از جنگ منظم و نامنظم 

مذهب  سنی  کشورهای  مرزهای  به  تا  است  گردیده  باعث  و  می باشد 

منطقه کشیده شود.

ح – از آنجائیکه در حال حاضر 50% از خاک سوریه در دست داعش 

می باشد و تنها رژیم اسد بر 22% خاک سوریه حکومت می کند و داعش 

استان عراق  در عراق در حال مبارزه برای پس گرفتن بزرگ ترین 

تصرف  به  داعش  شدن  موفق  صورت  در  که  می باشد  االنبار  یعنی 

االنبار می تواند در آینده به راحتی به شهرهای کربال و نجف و سامرا 

حمله بکند و آن ها را تصرف نماید و به مرزهای ایران نزدیک بشود.

ط – در این شرایط جنگ های نیابتی در عراق و سوریه و یمن و لبنان 

مولود تالش دو قدرت ایران و عربستان جهت کسب هژمونی در منطقه 

خاورمیانه می باشد.

ی – در این شرایط مداخله نظامی عربستان و کشورهای سنی عرب 

است چراکه  ایران  با  استراتژیک  رقابت  نوعی  یمن  در  او  پیمان  هم 

جنگ شیعه و سنی در منطقه در شرایط فعلی نوعی رقابت استراتژیک 

است.  منطقه  ژئوپلتیک  از  بازتابی  که  می باشد  ایران  با  عربستان 

ائتالفی  است  توانسته  فعلی  شرایط  در  سیاسی  عربستان  اگر  بنابراین 

از ده کشور عربی و سنی از جمله مصر و سودان و اردن و پاکستان 

تشکیل دهد، طرف دیگر هم از حمایت کشورهای شیعه عراق و سوریه 

برخوردار می باشد.

ک – در این شرایط به علت شرایط خودویژه منطقه تفاهم ایران با 1+5 

مورد مخالفت جدی کشورهای عربی و در راس آن ها کشور عربستان 



نشر مستضعفین73   |   اول مرداد ماه  1394   23

قرارگرفته است و لذا تالش می کنند تا آن را به هم بزنند و شرایط رابطه 

ایران با غرب را به قبل برگردانند.

ل – در هفته ماقبل 14 خرداد تشدید درگیری لفظی بین نظامیان ایران 

و عربستان و تغییرات در ساختار حاکمان عربستان توسط روی کار 

آمدن افراد ضد ایرانی اوضاع منطقه را حساس تر ساخته است.

شرایط  در  ایران  هسته ائی  پروژه ائی  وضعیت  خصوص  در   – م 

دستگاه های  شدن  آفتابی  با   2002 سال  از  پروژه  این  گرچه  فعلی 

سانتریفیوژهای نطنز سیاسی شد و در سال 2003 پس از حمله ارتش 

امپریالیستی آمریکا به عراق و اشغال نظامی این کشور رژیم مطلقه 

فقاهتی برنامه هسته ائی خود را متوقف کرد البته در سال 2004 چند 

در  سایت  موم  و  مهر  آمریکا  جمهوری  رئیس  انتخابات  از  قبل  ماه 

نصب  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  توسط  که  نطنز  ساختمان  دست 

کار  به  برداشته می شود و مجددا  فقاهتی  توسط رژیم مطلقه  بود  شده 

اولین  سال 2006  در  لذا  و  می شود  داده  ادامه  سازی  غنی  ساختمان 

غنی سازی اورانیوم انجام می گیرد و در همین سال تحریم های شورای 

امنیت سازمان ملل آغاز می شود. انتقال پرونده انرژی هسته ائی ایران 

به فصل هفتم شورای امنیت که هر آن امکان جنگ قانونی علیه ایران 

را به قدرت های جهانی می دهد در ادامه این مرحله صورت گرفت.

ن – در شرایط فعلی طبق شرایط جدید:

1 - ایران پروتکل الحاقی را می پذیرد.

2 - ایران تنها یک مرکز غنی سازی خواهد داشت و آن مرکز نطنز 

خواهد بود.

3 - در مرکز نطنز تا 10 سال آینده فقط می تواند 5060 سانتریفیوژ از 

نسل اول داشته باشند و اورانیومی به میزان 3/75% غنی کنند.

4 - ایران حق ندارد بیش از 300 کیلو اورانیوم غنی شده ذخیره کنند.

5 - اورانیوم غنی شده در روسیه بدل به سوخت می شود.

6 - فردو مرکز تحقیقات فیزیک اتمی می شود و از غنی سازی اورانیوم 

ممنوع می باشد.

7 - ایران در فردو تنها می تواند 1000 سانتریفوژ سترون نگاه دارد 

بدون آنکه توسط آن ها بتواند اورانیوم غنی بکند.

تا که  8 - تاسیسات کارخانه آب سنگین اراک تغییر کاربری می دهد 

ایران نتواند پلوتونیم تهیه کند و پلوتونیم ناچیزی هم که تولید می کند باید 

به خارج منتقل شود.

9 - مشکلی اصلی رژیم در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل است 

چراکه هنوز پرونده از بخش هفتم شورای امنیت به آژانس نرفته است.

س – بنابراین در 14 خرداد 94 شرایط رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه 

بین المللی به شدت شناور می باشد چراکه:

اوال تمام سیاست های منطقه ائی و بین المللی رژیم مطلقه فقاهتی پیوندی 

در  لذا  است  کرده  پیدا   1+5 با  هسته ائی  توافقنامه  با  ناپذیر  گسست 

صورتی که این توافق به شکست منتهی شود که بعید به نظر می رسد 

)چراکه دو طرف غرب و رژیم مطلقه فقاهتی هم اکنون در شرایطی 

به سر می برند که نیازمند به این توافق می باشند( تمام رشته های رژیم 

مطلقه فقاهتی پنبه خواهد شد.

ثانیا در عرصه منطقه، داعش در شرایط تهاجمی قرار دارد که هر آن 

ممکن است با حمله به کربال و نجف شرایط جهت مداخله مستقیم به 

صورت همه جانبه برای ایران اجباری بشود.

ثالثا اوضاع یمن به شدت شرایط منطقه را باروتی کرده است چراکه 

هر آن امکان وجود دارد تا با مداخله قدرت های بین المللی منطقه را در 

آتش فراگیر دیگری فرو ببرد. ☼

والسالم 
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د - مبانی نظری بحران سازمان مجاهدین خلق در دهه 50 و 60 و 70 و 80:

به هر حال بحران تئوریک یا بحران ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق از سال 50 تا این زمان روندی 

متفاوت با روند سازمان های غیر مذهبی در ایران پیدا کرده است چراکه اگر بپذیریم که عامل بحران 

تئوریک و ایدئولوژیک جریان های چریک گرای مسلحانه غیر مذهبی در دهه 50 معلول الگوبرداری 

وارداتی از مدل های جهانی مبارزه مسلحانه در آن شرایط تاریخی بوده است که از آمریکای مرکزی 

و التین گرفته تا تمام آفریقا و باالخره خاور دور و آسیای جنوب شرقی ادامه داشته است، از آنجائیکه 

در این جریان ها این کپی برداری و الگوبرداری وارداتی جایگزین مدل سازی بر پایه تحلیل مشخص 

از شرایط مشخص جامعه ایران گردید هر چند همین مدل سازی وارداتی در کانتکس تدوین استراتژی 

مسلحانه و چریکی یا ارتش خلقی در رویکرد نظریه پردازان موسس مجاهدین خلق هم وجود داشت 

اما از آنجائیکه آبشخور و مبنای فلسفی و تاریخی مجاهدین خلق با جریان های چریک گرای غیر مذهبی 

دهه 50 متفاوت بود، زیرا در رویکرد جریان های غیر مذهبی به علت ماتریالیستی بودن مبنای فلسفی و 

مارکسیستی بودن مبنای تاریخی و اجتماعی این جریان های غیر مذهبی آن الگوی برداری وارداتی در 

این جریان های غیر مذهبی نه تنها مشمول الگوبرداری استراتژی مسلحانه چریکی و ارتش خلقی می شد 

بلکه مهم تر از آن مشمول مبانی فلسفی و تاریخی و اجتماعی یا به عبارت دیگر مشمول مبانی تئوریک 

و ایدئولوژیک آن ها نیز می گردید.

به همین دلیل بود که دیدیم که از بعد از سال 54 به موازات اینکه جریان هائی از جناح غیر مذهبی با خط 

مشی مسلحانه چه در شاخه چریکی آن و چه در شاخه ارتش توده ائی وداع کردند و در چارچوب استراتژی 

تحزب گرایانه لنینیستی وارد عرصه جدیدی از مبارزه در داخل ایران شدند، نتوانستند کوچک ترین تحول 

تاریخی و  و  فلسفی  و  آنجائیکه مدل های نظری  از  کنند چراکه  ایجاد  ایران  مبارزه طبقاتی جامعه  در 

تا  گردید  باعث  امر  این  داشت،  وارداتی  و  الگوبرداری  جنبه  استراتژی  مدل  مانند  هم  آن ها  اجتماعی 

الگوبرداری آن ها در مرحله استراتژی 

مبارزه  مانند مرحله  تحزب گرایانه هم 

مسلحانه چریکی و ارتش توده ائی آن ها 

جنبه وارداتی داشته باشد که صد البته 

کپی  و  الگوبرداری  آن  اصلی  علت 

عام  تئوری  عرصه  در  آن ها  برداری 

یا فلسفی و تاریخی و اجتماعی می باشد 

برداری  مدل  گونه  هر  آن  مطابق  که 

همان  باز  بگیرد  انجام  که  هم  دیگری 

چریک نیمه اول دهه 50 است که تنها 

آورده  بیرون  را  خود  نظامی  یونیفرم 

یا  یونیفرم سندیکالیستی  آن  به جای  و 

حزبی یا غیره به تن کرده است.

در رابطه با سازمان مجاهدین خلق و 

بحران تئوریک دهه 50 این تشکیالت 

قضیه فرق می کند چراکه بنیانگزاران 

مجاهدین خلق که در راس آن ها شهید 

نژاد قرار داشت  مهندس محمد حنیف 

در عرصه تئوری عام به خاطر اعتقاد 

به  معتقد  داشت  که  الهی  و  توحیدی 

و  فلسفی  عام  تئوری  از  الگوبرداری 

آرمان مستضعفینتااز
نشر مستضعفینتااز

شریعتی
آرمان مستضعفین

وچه خواهیم کرد؟چهمیکنیم؟چهکردهایم؟
،

،
آغاز هفتمین سال تولد نشر مستضعفین که همراه با آغاز چهلمین سال بنیانگذاری حرکت آرمان مستضعفین می باشد، گرامی می داریم

تااز شریعتیاقبال
3،
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تاریخی و اجتماعی به صورت وارداتی مانند جریان های غیر مذهبی 

دهه 50 نبود بلکه بالعکس شهید محمد حنیف نژاد معتقد به مبانی عام 

توحیدی در عرصه های فلسفی و تاریخی و اجتماعی بود و به همین 

با  خلق  مجاهدین  وارداتی  و  الگوئی  استراتژی  بین  گانگی  دو  دلیل 

تئوری عام توحیدیشان )از آنجائیکه که در عرصه دیالکتیک بین این 

استراتژی الگوئی و وارداتی با مبانی فلسفی و تاریخی و اجتماعی عام 

که ایدئولوژی مجاهدین خلق را تشکیل می دهد اولویت اول با استراتژی 

در  هم  امروز  برتری  و  این حرکت  آنچنانکه  ایدئولوژی،  با  نه  است 

تا در منظومه  حرکت مجاهدین خلق شاهد آن می باشیم( باعث گردید 

معرفتی مجاهدین خلق مبانی عام تئوریک از صورت فعال و توحیدی 

آبشخور تکوینی به صورت منفعل توجیهی بعدی درآید و همین موضوع 

علت شکست کالس های تبیین مسعود رجوی در سال های 58 و 59 در 

دانشگاه شریف گردید، چرا که مسعود رجوی فکر می کرد تا با علمی 

کردن و سیانسی کردن مبانی فلسفی تئوری عام مجاهدین می تواند به 

عمر بحران تئوریک دهه 50 سازمان مجاهدین خلق پایان دهد.

لذا از آنجائیکه از نیمه دوم سال 59 به موازات رادیکالیزه شدن تضاد 

مجاهدین با رژیم مطلقه فقاهتی، شیر خفته چریک گرائی و ارتش خلقی 

دهه 50 دوباره در لباس استراتژی مجاهدین خلق بیدار شد، این امر 

الگوئی  و  وارداتی  استراتژی  دوباره  یافتن  اولویت  با  تا  باعث گردید 

چریک گرائی و ارتش خلقی مجاهدین خلق که بیگانه با جامعه و جغرافیا 

انطباقی  ایران بود آن جهد تئوریک رجوی به علت  و فرهنگ مردم 

بودن مبانی فلسفی آن بی ثمر بماند و مجاهدین خلق و رجوی در ادامه 

این رویکرد خود بود که توسط برتری الگوئی و وارداتی استراتژی 

چریکی و ارتش خلقی با جایگزین کردن انقالب ایدئولوژیک دهه 60 

توسط حاکم کردن رهبری زنان بر سازمان مجاهدین از آنجائیکه همین 

انقالب ایدئولوژیک دهه 60 آن ها یعنی رهبری زنان به جای مردان هم 

در تشکیالت مجاهدین نتوانست از دل مبانی تئوری عام آن ها بیرون 

و  جهان  تبیین  جانشین  ایدئولِوژیک  انقالب  این  خود  نتیجه  در  بیاید، 

کالس های تئوریک مجاهدین شد.

دلیل اصلی آنهم این بود که بین انقالب ایدئولوژیک مجاهدین خلق در 

دهه 60 با جزوه های تئوریک عام مجاهدین در آخر دهه 50 تفاوت 

ساختاری و زیربنائی وجود داشت و همین امر دلیل آن شد تا به کلی آن 

جزوه ها و آن تئوری ها از صفحه آموزشی و تبلیغاتی و سایت و سیمای 

ایدئولوژیک  انقالب  عامل  نظری  مبانی  زیرا  بشود  حذف  مجاهدین 

مجاهدین در دهه 60 منبعث از استراتژی آن ها بود نه از تئوری عام و 

ایدئولوژی آن ها، چراکه مجاهدین به درستی فهمیده بودند که پاشنه آشیل 

حیات سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی در زن ستیزی و فرهنگ و اندیشه 

ضد زن اسالم فقاهتی این رژیم نهفته است لذا برای اینکه شیشه عمر 

این رژیم را بشکند )از آنجائیکه تا اواخر دهه 50 زن در تشکیالت 

رژیم  با  مبارزه  برای  داشت(  دوم  درجه  شهروند  نقش  هم  مجاهدین 

مطلقه فقاهتی راهی جز این نداشتند مگر اینکه با پذیرفتن رهبری زن 

به جای رهبری مرد در تشکیالت مجاهدین هم رژیم مطلقه فقاهتی را 

خلع سالح بکنند و هم بستر جذب نیمی از جمعیت ایران که زن هستند 

در حمایت تشکیالتی و سیاسی و عاطفی از حرکت خود فراهم بکنند.

به هر حال آنچه می توانیم در جمع بندی نهائی خود از بحران دهه 50 

سازمان مجاهدین خلق مطرح کنیم اینکه:

1 - ریشه اصلی بحران تئوریک و ایدئولوژیک مجاهدین در دهه 50 

هرگز شهادت و غیبت رهبری و کودتای اپورتونیستی نبوده است بلکه 

ریشه اصلی بحران مجاهدین خلق در دهه 50 در بحران تئوریک و 

ایدئولوژیک اولیه آن ها نهفته است.

کردن  عمده  و  مجاهدین  رهبری  غیبت  و  شهادت  کردن  عمده   –  2

آدرس غلط  اپورتونیستی در سال های 53 و 54 در راستای  کودتای 

ضربه  هم  و  رهبری  غیبت  هم  چراکه  است  خود  مخاطبان  به  دادن 

شهریور 50 و هم کودتای اپورتونیستی سال 53 - 54 در تحلیل نهائی 

ریشه در همان بحران تئوریک و ایدئولوژیک مجاهدین خلق دارد. 

3 – بحران تئوری عام یا ایدئولوژیک مجاهدین خلق ریشه در اولویت 

یافتن استراتژی الگوئی این سازمان بر تئوری انطباقی عام آن دارد و 

تا زمانی که تئوری عام اندیشه مجاهدین دنبال رو و بسترساز استراتژی 

الگوئی آن ها باشد، از دیگ کالس های تبیین جهان مجاهدین و جزوه های 

تئوریک آن ها پس از آزادی از زندان بخاری به هوا بر نخواهد خاست.

4 - ضعف استراتژی مجاهدین خلق در طول نیم قرن حیات سیاسی و 

تشکیالتیشان معلول جایگزینی الگوبرداری و کپی برداری از مدل های 

جهانی به جای مدل سازی استراتژی در چارچوب تحلیل مشخص از 

شرایط مشخص و مبارزه طبقاتی و جغرافیائی و تاریخی و مناسبات 

اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران است.

و  منطقه  عرصه  در  مجاهدین  سیاسی  لغزش های  و  انحرافات   -  5

بین المللی در شرایط فعلی همه معلول دنباله روی آن ها از استراتژی 

الگوئی و وارداتی می باشد.                    

ه – فرایندهای تحول شریعتی در عرصه اتخاذ استراتژی 
مشخص به جای استراتژی الگوئی:
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تحزب گرایانه  خودآگاهی بخش  حرکت  و  فرهنگی  تحول  استراتژی 

شریعتی در دهه بعد از شکست و سرکوب قیام 42 به عنوان سومین 

که  می باشد   42 خرداد  قیام  سرکوب  خاکستر  از  برخاسته  استراتژی 

آفت هائی  آبستن  آغاز  از  این رابطه  اندیشه شریعتی در  هر چند خود 

چارچوب  در  فرهنگی  تحول  استراتژی  ساختاری  لحاظ  به  ولی  بود، 

با دو استراتژی  حرکت خودآگاهی بخش و تحزب گرایانه شریعتی کال 

والیتمدار خمینی که در سال 48 در نجف بنای نظری آن توسط کتاب 

»والیت فقیه« تکوین پیدا کرد و استراتژی چریک گرای یا ارتش خلقی 

و  کیفی  تفاوت   50 و   40 دهه  در  مذهبی  غیر  و  مذهبی  جریان های 

اساسی دارد چراکه:

1 - از زمانی که نطفه خام نظری این استراتژی یعنی در اواخر دوران 

اقامت شریعتی در غرب در اندیشه شریعتی منعقد گردید شریعتی به 

درستی دریافت که در جامعه ایران به علت خودویژگی های تاریخی و 

فرهنگی و به علت حاکمیت اسالم فقاهتی که بر مبنای تعبد و تکلیف و 

تقلید استوار می باشد، امکان به بار نشستن استراتژی مسلحانه در هر 

شکل و صورت آن )یعنی چه به شکل تاکتیکی آنچنانکه جزنی معتقد 

بود و چه به شکل استراتژی آنچنانکه پرویز پویان اعتقاد داشت و چه 

به شکل چریک شهری آنچنانکه مسعود احمد زده اعتقاد داشت و چه 

اعتقاد  فراهانی  صفائی  آنچنانکه  روستائی  چریک  هسته  صورت  به 

داشت و چه به صورت ارتش خلقی آنچنانکه مجاهدین خلق به آن معتقد 

بودند( وجود ندارد، لذا هر چند خود شریعتی تا اواخر دوران اقامتش 

در فرانسه و غرب با تاسی از حرکت جبهه آزادی بخش الجزایر معتقد 

به استراتژی ارتش خلقی بود، ولی در اواخر دوران اقامتش در مغرب 

زمین، بنا بدالیلی که هنوز بر ما معلوم نیست و در هیچ جا شریعتی 

به طرح جزئیات آن نپرداخته است و تنها به طرح اشاره کلی بسنده 

کرده است دچار یک تحول نظری کیفی می شود و در چارچوب این 

تحول نظری کیفی است که شریعتی برای همیشه با استراتژی مسلحانه 

تحزب گرایانه  حرکت  سمت  به  پروسسی  صورت  به  و  می کند  وداع 

خودآگاهی بخش مردمی حرکت می کند.

2 - آنچه مسلم است شریعتی در بدو ورود به غرب و فرانسه که در 

سال 1338 یعنی 6 سال بعد از کودتای 28 مرداد 32 و 4 سال قبل 

البته در  مبارزه مسلحانه  به  انجام گرفت  قیام خرداد 42  از سرکوب 

شکل ارتش توده ائی معتقد بوده است. اعتقاد او به استراتژی مسلحانه 

قیام  از سرکوب  بعد  از شروع طوفان چریک گرائی  قبل  آنجائیکه  از 

گرفت  شکل  اروپا  به  شریعتی  ورود  از  بعد  و  ایران  در   42 خرداد 

درست در زمانی بود که شریعتی پروسه نقد خودش را از جبهه ملی 

دوم در مغرب زمین از سر گرفته بود با عنایت به اینکه شریعتی در 

سال 1339 یعنی کمتر از یکسال بعد از ورودش به فرانسه به خاطر 

شرکت در تظاهراتی که در پاریس به مناسبت قتل پاتریس لومومبا کرده 

بود توسط پلیس فرانسه دستگیر می شود و به زندان می افتد.

آنچه مسلم است این به زندان افتادن شریعتی از آنجائیکه در اوج مبارزه 

زندان های  آن  نتیجه  در  که  گرفت  صورت  فرانسه  با  الجزایر  خلق 

فرانسه پر از انقالبیون الجزایر بود، همین امر باعث گردید تا در زندان 

فرانسه، شریعتی با انقالبیون و اندیشمندان جبهه آزادی بخش الجزایر 

آشنا بشود، همان آشنائی که نشان می دهد باعث تحول کیفی در حرکت 

نظری و عملی شریعتی شد و در عرصه بازسازی استراتژی گذشته 

خود و گرایش او به مبارزه مسلحانه در سال های اول حضورش در 

فرانسه بسیار موثر و تعیین کننده بود، تا آنجا که تا پایان عمر شریعتی 

عملی  و  نظری  عرصه  در  الجزائر  آزادی بخش  جبهه  با  آشنائی  این 

فراموش نکرد و در هر مقطعی به شکلی و صورتی از آن یاد خوش 

می کرد که البته عرصه نظری این تحول بازگشت پیدا می کند به آشنائی 

شریعتی با فانون که این آشنائی هم معلول آشنائی او با جبهه آزادی بخش 

بین  نظری  پلمیک  از  مختصری  که  بود  فرانسه  زندان  در  الجزایر 

شریعتی و فانون که بیشتر صورت مکتوب و نامه ائی داشته است در 

مقدمه اسالم شناسی ارشاد آمده است که به صورت موجز و مختصر 

بزرگ ترین  عنوان  به  فانون  بین  پلمیک  با  رابطه  در  می توان  آنچه 

نظریه پرداز جبهه آزادی بخش الجزایر و انقالب رهائی بخش الجزائر و 

شریعتی مطرح کرد اینکه:

اوال بیش از هر چیز کتاب »مغضوبین زمین« فانون و به خصوص 

مقدمه سارتر بر این کتاب، شریعتی را مقهور شخصیت فانون کرد چرا 

که سارتر در این مقدمه کتاب »مغضوبین زمین« در توصیف این کتاب 

می گوید که کتاب مغضوبین زمین مانند بمبی است که فانون آن را در 

روسپی خانه پاریس منفجر کرده است و باز در همین مقدمه است که 

تا قبل از این روشنفکران کشورهای پیرامونی رادیو  سارتر می گوید 

ترانزیستوری هائی بودند که ما آن ها را در غرب پرورش می دادیم و 

سپس به کشورهای پیرامونی مانند کاال ارسال می کردیم، تا زمانی که 

ما در غرب می گوئیم »های، آن ها در شرق بگویند های و وقتی ما در 

غرب می گوئیم هوی آنها به تقلید از ما در شرق بگویند هوی« علی 

ایحاله این کتاب و این مقدمه سارتر بر کتاب مغضوبین زمین فانون، 

شریعتی را برای همیشه نسبت به غرب و استعمار و سرمایه داری و 

بازگشت به خویش دچار تحول تاریخی کرد و همین کتاب فانون نیز 

تئوریسین  یک  عنوان  به  شریعتی  نگاه  در  فانون  چهره  تا  شد  باعث 
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بین المللی نه خاص انقالب الجزایر معرفی کند.

باعث  فانون  زمین  مغضوبین  کتاب  بر  سارتر  مقدمه  همین  آنچنانکه 

بهتر  یا  سارتری  سوسیالیست  و  اگزیستانسیالیسم  به  شریعتی  گرایش 

است بگوئیم سوسیالیسم اگزیستانسیالیستی هم شد چراکه شریعتی همیشه 

تا پایان عمر عالوه بر اینکه خود را یک اگزیستانسیالیسم می دانست به 

سوسیالیسم اعتقاد تاریخی و علمی داشت، اما سوسیالیستی که شریعتی 

به آن اعتقاد داشت هرگز یک سوسیالیسم دولتی قرن بیستمی نبود چراکه 

به همان اندازه که شریعتی با سوسیالیسم استالینی مخالف بود، فاشیسم 

سوسیالیسم  عرصه  در  و  می کرد  نفی  و  نقد  هم  را  اروپا  بیستم  قرن 

شریعتی  چند  هر  انگلس،  و  مارکس  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  کالسیک 

در درس های 26 و 27 اسالم شناسی ارشاد مبنای علمی سوسیالیسم 

از  اما  می دهد  قرار  تائید  مورد  انگلس  و  مارکس  دوم  نیمه  کالسیک 

نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  کالسیک  سوسیالیسم  اگزیستانسیالیستی  زاویه 

مارکس و انگلس را به نقد می کشد و به صورت مشخص می گوید هر 

چند پیش بینی مارکس در خصوص پروسه تحقق سوسیالیسم ابتدا در 

آلمان و سپس در انگلستان و بعد در فرانسه و آمریکا و در آخر روسیه 

یک پیش بینی علمی بوده است، اما علت برعکس شدن این پروسه و 

علت اینکه درست در زمانی که مارکس پیش بینی می کرد که در آلمان 

آلمان  فاشیسم در  باید حاکم شود در سال 1933  مناسبات سوسیالیسم 

ظهور می کند.

از نظر شریعتی علت درست درنیامدن پیش بینی مارکس این بوده که 

در  کننده  تعیین  فاکتور  یک  عنوان  به  را  انسان  اراده  مارکس  کارل 

نظر نگرفته است و در همین رابطه شریعتی علت شکست مارکسیسم 

کالسیک نیمه دوم قرن نوزدهم مارکس و انگلس در تحلیل علمی تکوین 

فاشیسم می بیند چرا که شریعتی در  پدیده سرمایه داری سازشی و  دو 

این رابطه می گوید علت اینکه به لحاظ علمی بحران های سرمایه داری 

آنچنانکه کارل مارکس در جلد دوم کتاب کاپیتال )خود که بزرگ ترین 

نتوانست سرمایه داری  بود  اثر کارل مارکس می باشد( پیش بینی کرده 

این  به  بود که مارکس  این  به زانو درآورد  بیستم  جهانی را در قرن 

که  اندازه  همان  به  او  علمی  تئوری های  که  نمی کرد  توجه  حقیقت 

علنی  صورت  آنجائیکه  از  بشود  کارگر  طبقه  آگاهی  باعث  می تواند 

دارد می تواند بسترساز پیچیده شدن خود سرمایه داری نیز گردد چراکه 

مارکس  علمی  تئوری  به  جهان  پرولتاریای  که  زمانی  همان  درست 

دست پیدا می کنند سرمایه داران جهانی هم همان تئوری ها را می خوانند 

در نتیجه از آنجائیکه موتور بحران های ویرانگر سرمایه داری از نظر 

کارل مارکس معلول رقابت بین سرمایه داران جهت کسب سود بیشتر 

در بازار سرمایه داری می باشد.

توسط  ارزان  کار  نیروی  گرو  در  آنجائیکه سود سرمایه دار  از  زیرا 

استعمار کشورهای  توسط  ارزان  اولیه  کارگران و مواد خام  استثمار 

بین سرمایه داران در عرصه  اینکه رقابت  به علت  پیرامونی می باشد 

بازار بسترساز مستمر کاهش قیمت کاال جهت برتری در عرصه رقابت 

کشورهای  از  ارزان  خام  مواد  کسب  اینکه  به  نظر  و  می شود  بازار 

امکان  همیشه  برای  نمی تواند  سرمایه داران  رقابت  علت  به  پیرامونی 

پذیر باشد، از نظر کارل مارکس تنها راه کسب سود و کاهش قیمت 

استثمار  سرمایه داران  برای  جهانی  سرمایه داری  رقابت  بازار  در 

روزافزون کارگران می باشد که مارکس این استثمار روزافزون طبقه 

می داند  گوری  و  کارگری  انقالب  موتور  سرمایه داران  توسط  کارگر 

که سرمایه داری برای خود می کند چراکه مارکس در این رابطه معتقد 

است که سرمایه داری جهت کاهش قیمت برای برتری در رقابت بازار 

غیر از کاهش دستمزد کارگران و استثمار روزافزون این طبقه مکانیزم 

دیگری که به کار می گیرد افزایش تولید است.

آن  تمام شده  قیمت  بشود  بیشتر  کاال  قلم  تولید یک  زیرا هر چه حجم 

این  مارکس  کارل  نظر  از  اما  می یابدف  کاهش  دار  سرمایه  برای 

افزایش تولید جهت کاهش قیمت تمام شده بسترساز بحران متوالی برای 

سرمایه داری می شود زیرا افزایش تولید کاال به علت محدودیت حجم 

بازار باعث تورم کاال در بازار رقابتی سرمایه داری می گردد که این 

جهانی  بحران  بسترساز  سرمایه داری  تولید  افزایش  معلول  کاال  تورم 

در  سرمایه داری  بحران  بزرگ ترین  که  می شود  سرمایه داری  برای 

تا سرمایه داری جهت  گردید  باعث  که  بود  بحران 1930  رابطه  این 

تا در زمانی که  این بحران میلیاردها دالر کاال به دریا بریزند  مهار 

جهان پیرامونی در آفریقا از فقر و گرسنگی در حال ذوب شدن بودند 

این کاالها به دریا ریخته می شود تا به صورت مجانی نصیب ماهیان 

دریا بشود برای اینکه برای سرمایه دار در عرصه نظام سرمایه داری 

تعریف  سود  پرانتز  در  فقط  مذهب  و  دین  و  بشر  حقوق  و  انسانیت 

می شود و الغیر.

در همین رابطه است که مارکس معتقد است که این بحران های متوالی 

سرمایه داری خود گور دیگری می باشد که سرمایه داری جهت نابودی 

خود می کند، به همین دلیل از نظر کارل مارکس نابودی سرمایه داری 

در قرن بیستم توسط این دو عامل امری جبری می باشد که نتیجه این 

نابودی جبری سرمایه داری از نظر مارکس حاکمیت سوسیالیسم بر بشر 

پرولتاریا صنعتی  یافته طبقه  تاریخ توسط هژمونی جبری سازمان  و 

خواهد شد.
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شریعتی در درس های 26 و 27 و 28 اسالم شناسی ارشاد تحت عنوان 

فلسفه تاریخ و تبیین جامعه شناسی کارل مارکس از زاویه سوسیالیست 

اگزیستانسیالیستی تئوری های بحران سرمایه داری کارل مارکس را به 

تئوری  تا  شد  باعث  که  آنچه  می گوید  کانتکس  آن  در  و  می کشد  نقد 

ننشیند،  ثمر  به  علمی کارل مارکس در عرصه شناخت سرمایه داری 

نادیده گرفتن اراده انسان به عنوان یک فاکتور تعیین کننده بود چراکه 

شیشه  که  دریافت  مارکس  کارل  اندیشه  که طبق  زمانی  سرمایه داری 

مرگ او در رقابت بین سرمایه داران نهفته است جهت استمرار حیات 

خود به سر عقل آمد و با به سر عقل آمدن سرمایه داری آنچنانکه هانری 

لوفر می گوید در عرصه تکوین سرمایه داری سازشی و جایگزینی آن به 

جای سرمایه داری رقابتی آدام اسمیتی با تکوین کارتل ها و تراست های 

انحصاری به دوران رقابت بین سرمایه داران پایان دادن، تا توسط آن 

همراه با آمبورژوازه کرده طبقه کارگر اروپائی و استعمار و استثمار 

هر چه بیشتر خلق های کشورهای پیرامونی در راستای کسب مواد خام 

ارزان و نیروی کار ارزان جهت استمرار حیات به خطر افتاده خود 

بسترسازی کند.

به  نه  سرمایه داری  حیات  استمرار  عامل  شریعتی  دیدگاه  از  بنابراین 

خاطر حقوق بشر و استخدام تئوری های لیبرالیسم وحشی اقتصادی و 

سیاسی و معرفتی و اخالقی است بلکه به خاطر به استخدام درآوردن 

علم و آمبورژوازه کردن کارگر اروپائی همراه با استثمار و استعمار 

فرج  که  است  ذکر  قابل  می باشد.  سوم  جهان  خلق های  بیشتر  چه  هر 

دباغ - معروف به عبد الکریم سروش آخرین خاکریز لیبرالیسم مذهبی 

در جامعه ایران - اخیرا در غرب در ادامه مبارزه 33 ساله هیستریک 

دانشگاه  در  سخنرانی  توسط   61 سال  از  که  شریعتی  علیه  بر  خود 

فردوسی مشهد شروع کرد )که البته هدف او از این کار کسب حمایت 

به  که  بود  زمانی  در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  شریعتی  ضد  سردمداران 

حال  در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  فرهنگی  کودتای  اصلی  مهره  عنوان 

بازیگری بود و به عنوان حسنعلی راشد رژیم مطلقه فقاهتی در رادیو 

تلوزیون رژیم مطلقه فقاهتی با تاسی از اسالم صوفیانه هانری کربن 

نماینده فرهنگی امپریالیسم فرانسه در سال های بعد از شهریور 20 در 

فقاهتی  تقدیس رژیم مطلقه  فردید جهت  احمد  استراتژی سید  و  ایران 

سخن می راند( اخیرا در مغرب زمین توسط دو پروژه:

1 - خودی کردن شریعتی توسط رژیم مطلقه فقاهتی.

تاریخ، حمله مجددی  در  نظام سرمایه داری  بودن  آلترناتیو  بدون   -  2

خود  دوم  پروژه  با  رابطه  در  که  است  کرده  آغاز  شریعتی  علیه  بر 

حیات  استمرار  امکان  سرمایه داری  نظام  بودن  آلترناتیو  بدون  یعنی 

سرمایه داری توسط سه فاکتور:

لیبرالیسم  دکترین  بر  زمین  مغرب  سرمایه داری  کردن  تکیه   - الف 

اقتصادی و سیاسی و معرفتی و اخالقی.

ب - تکیه سرمایه داری مغرب زمین بر حقوق بشر و جایگزین کردن 

نظام حقی به جای نظام تکلیفی.

ج - شکست سوسیالیسم به علت نفی مالکیت خصوصی و حمایت مطلق 

از حاکمیت طبقه کارگر، می داند. بطوریکه در این رابطه حتی کتاب 

»اقتصاد اسالمی« مرتضی مطهری که مخالف سرمایه داری می باشد 

نفی مالکیت  باقر صدر که مدافع  و همچنین کتاب »اقتصادنا« محمد 

خصوصی بر ابزار تولید توسط سرمایه داری است، به باد نقد گرفته و 

هر دو کتاب فوق را به عنوان دو متن اقتصاد سوسیالیستی نفی می کند 

چراکه معتقد است که نه پروژه سوسیالیسم ممکن می باشد و نه پروژه 

سوسیال دموکراسی و نه پروژه دموکراسی سوسیالیستی شریعتی و از 

نظر او تنها پروژه ائی که می تواند امروز پاسخگوی بشریت در همه 

اقتصادی و سیاسی و اخالقی و  لیبرالیسم در چهره های  باشد  عرصه 

معرفتی می باشد.

نخستین  بازرگان  مهندس  او  نظر  از  اینکه  علت  به  دلیل  همین  به 

منادی مذهبی این دکترین در جامعه ما بوده است باید از طرف تمامی 

و  حمایت  مورد  کشور  خارج  و  داخل  در  ایران  لیبرالیسم  هواداران 

علیه  بر  خود  اول  پروژه  تحت  او  دلیل  همین  به  و  شود  واقع  تاسی 

شریعتی امروز در غرب ندا برداشته که رژیم مطلقه فقاهتی به خاطر 

جوهر ضد دموکراتیک اندیشه شریعتی، اندیشه شریعتی را خودی کرده 

است در صورتی که به علت جوهر لیبرالیستی اندیشه بازرگان رژیم 

مطلقه فقاهتی توان خودی کردن اندیشه بازرگان را ندارد. فرج دباغ - 

معروف به عبدالکریم سروش – در راستای این دو پروژه ضد شریعتی 

و هیستریک خود می کوشد بزرگ ترین پروژه شریعتی در اسالم شناسی 

درس 25 ارشاد خود که معتقد است که برای برخورد با سرمایه داری 

همان  او  نگاه  از  که  سوسیالیستی  فوق  زاویه  از  باید  اسالم  نگاه  از 

کنیم،  برخورد  سرمایه داری  با  می باشد  اگزیستانسیالیستی  سوسیالیسم 

اسالم صوفیانه  یعنی  راست  زاویه  از  پروژه  دو  این  توسط  می کوشد 

خود، لیبرالیسم و سرمایه داری را تنها رویکرد جهت مقابله با مشکالت 

امروز بشر و برخورد با سوسیالیسم اعالم کند. ☼

ادامه دارد
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ج – آسیب شناسی صد ساله جنبش اجتماعی ایران:

در خصوص جنبش صد ساله اجتماعی ایران هم باز قضیه به همین ترتیب می باشد چراکه اگر 

ما استارت تاریخی شروع جنبش مدرن اجتماعی ایران را از نهضت تنباکو بدانیم تا جنبش 

فرایند  انقالب مشروطیت و چه در  این جنبش چه در صحنه  اجتماعی خرداد 88، هر چند 

جنبش های اقلیمی بعد از شکست انقالب مشروطیت در دهه آخر قرن سیزدهم اعم از جنبش 

خوزستانی،  شیخ خزعل  جنبش  خراسانی،  پسیان  کلنل  جنبش  تبریز،  خیابانی  جنبش  جنگل، 

جنبش کردستان و همچنین نهضت مقاومت ملی سالهای 20 تا 32، جنبش اجتماعی در قیام 

15 خرداد 42، جنبش اجتماعی در انقالب ضد استبدادی 57 و جنبش اجتماعی در خرداد 88 

و غیره همه این فرآیندهای مختلف جنبش اجتماعی هر چند به صورت کنکریت دارای آفات 

مشخصی بوده اند ولی با نگاهی کلی و عام نگرانه و دیالکتیکی همه این فرآیندهای مختلف 

جنبش اجتماعی ایران در طول 100 سال گذشته از یک سلسله آفات کلی در رنج بوده اند که 

بدون فهم و درک آن امکان ایجاد ضربه خور برای جنبش اجتماعی در فرآیندهای آینده حرکت 

او وجود نخواهد داشت.

از مهم ترین آفات عام جنبش اجتماعی ایران که ام االفات می باشد، عدم عبور مبارزات اجتماعی 

از نهادهای مدنی می باشد که البته خود این امر مولود فقدان نهادهای مدنی در جامعه ایران 

به علت فقدان مبارزه دموکراتیک و فضای دموکراتیک می باشد که در نتیجه این امر باعث 

گردیده است تا به جای نهادهای دموکراتیک و مدنی در جامعه ایران، نهادهای سنتی و مذهبی 

جایگزین تشکیالت مدنی و دموکراتیک جنبش اجتماعی بشود؛ لذا همین عبور جنبش اجتماعی 

ایران از کانال نهادهای سنتی و مذهبی یا هیئت های محله ائی و قومی و منطقه ائی باعث گردیده 

تا افسار و هژمونی جنبش اجتماعی ایران در طول 100 سال گذشته به جای اینکه در دست 

نهادهای دموکراتیک و انتخاباتی و شورائی و تکوین یافته از پائینی های قدرت باشد، در دست 

نهادهای باالئی قدرت - حال یا به صورت حکومتی و یا به صورت حزبی و جناحی قرار - 

بگیرد بطوریکه برای نمونه در نهم دیماه سال 88 دیدیم که چگونه این نهادهای هیئتی توسط 

به  ایران  اجتماعی  دانشجوئی و  قیام عاشورای 88 جنبش  به  مداحان حکومتی در اعتراض 

حمایت از حزب پادگانی خامنه ائی بسیج شدند و امروز هم خود این هیئت های مذهبی و قومی 

به صورت بازوی هدایت شده قدرت حزب پادگانی خامنه ائی جهت بسیج اجتماعی درآمده اند 

و همین عامل باعث شده است تا رژیم مطلقه فقاهتی و حزب پادگانی خامنه ائی در زیر چتر 

اسالم زیارتی با استخدام نهادهای زیارتی از چاه های مسجد جمکران تا قبرها و ضریح های 

بودجه ائی  گذشته  سال  در  تنها  که  اطهار  ائمه 

پادگانی  فقاهتی و حزب  که توسط رژیم مطلقه 

خامنه ائی صرف این امر گشته است بیش از ده 

بودجه که  این  بوده است که خود  میلیارد دالر 

صرف کاروان های زیارتی رژیم مطلقه فقاهتی 

و  عراق  و  عربستان  از  اعم  کشور  از  خارج 

سوریه در عرض یکسال گذشته شده است بیش 

از سه برابر کل بودجه عمرانی کشور ایران در 

سال گذشته می باشد که خود این مشت نمونه ائی 

است عالمت خرور تا حدیث مفصل بخوانی از 

این مجمل.

من این حدیث نوشتم چنانکه غیر ندانست

تو هم زروی محبت چنان بخوان که تو دانی

تکیه  همه  این  علت  بدانیم  اینکه  برای  بنابراین 

خامنه ائی  پادگانی  فقاهتی و حزب  رژیم مطلقه 

شفاعتی  اسالم  و  زیارتی  اسالم  توسعه  جهت 

توسط  تا  است  آن  برای  مداحی گری  اسالم  و 

این نهادهای سنتی و قومی و مذهبی در فقدان 

ایران رخنه  نهادهای مدنی در جنبش اجتماعی 

نهادهای  این  مذهبی  و  سنتی  استخدام  با  و  کند 

سنتی در زیر چتر اسالم فقاهتی خالء تشکیالت 

هژمونی  و  کند  پر  را  خود  حزبی  و  اجتماعی 

توسط   88 سال  در  که  ایران  اجتماعی  جنبش 

هدایتگری جنبش سبز از کف او خارج شده بود 

در دست بگیرد.

اربعین  در  می بینیم  که  است  دلیل  همین  به  لذا 

سال 93 رژیم مطلقه فقاهتی با خرج میلیاردها 
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5 علل شکست انقالب 57
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دالر کاروان میلیونی جهت زیارت به عراق اعزام می کند و در سال 

93 تنها هزینه حج عمره کاروان های زیارتی به عربستان طبق اعالم 

خود نهادهای رژیم مطلقه فقاهتی بیش از 3/5 میلیارد دالر بوده است 

و در همین رابطه است که برای اعزام ضریح و درب طالئی قبور در 

عراق عالوه بر اینکه میلیاردها تومان خرج طال و نقره مربوطه می کند 

و  این ضریح ها  به شهر  زمان عبور، شهر  در  دولتی  ادارات  تمامی 

درب های طالئی تعطیل می کنند. باز در این رابطه امروزه بزرگ ترین 

پروژه های چند منظوره عمرانی در نجف و کربال توسط سرمایه های 

ملت ایران در حال اجرا می باشد.

تمامی این دعاهای رژیم مطلقه فقاهتی برای همین به استخدام کشیدن 

چتر  زیر  مذهبی  و  سنتی  نهادهای  طریق  از  ایران  اجتماعی  جنبش 

همان  می باشد،  مداحی گری  اسالم  و  شفاعتی  اسالم  و  زیارتی  اسالم 

امام زاده ائی که حتی جهت معجزه کردن آن جالل احمد را در فرایند 

دوم حیات سیاسی اش به سراب گرفتار کرد و دیدیم که پس از قیام 15 

خرداد در این رابطه جهت بیعت با خمینی به همراه همسرش سیمین 

دانشور به قم رفتند و پس از بیعت خودش با خمینی جهت بیعت سیمین 

دانشور همسرش با خمینی تشت آب آوردند و خمینی و سیمین دانشور 

با داخل کردن دست در آن تشت آب، با هم بیعت کردند. شاید به این 

خیال که آنچنانکه جالل آل احمد می اندیشید سنت مذهبی و این نهادهای 

سنتی و اجتماعی زیر چتر اسالم فقاهتی و اسالم تکلیفی و اسالم تقلیدی 

هژمونی  تحت  ایران  اجتماعی  جنبش  بتوانند  خمینی  تعبدی  اسالم  و 

البته آنچنانکه  خمینی و روحانیت و حوزه به حرکت درآورند و صد 

جالل آل احمد می اندیشید این جنبش اجتماعی تحت هژمونی خمینی و 

روحانیت و حوزه زیر چتر اسالم فقاهتی و اسالم تقلیدی و تکلیفی و 

تعبدی و زیارتی و شفاعتی در بهمن 57 در غیبت جالل و آرزوهای 

او به پیروزی رسید و آنچنانکه احمد کسروی می گفت »ملت ایران با 

تاریخی خودش را پرداخت کرد« ولی  بدهی  حاکمیت روحانیت یک 

حقیقتی که جالل آل احمد توان درک و فهم تاریخی آن را نداشت اما 

که  بود  این  می کرد  مطرح  را  آن  وضوح  به  شریعتی  کبیرمان  معلم 

رژیمی که بر تن سرنیزه و دسپاتیزم لباس تقوی و شریعت و مذهب و 

فقه بپوشاند، بزرگ ترین فاجعه تاریخ بشر می باشد.

آنچنانکه این فاجعه سترگ بیش از 36 سال است ملت ایران با گوشت و 

پوست خود آن را تجربه می کنند و شاهد و ناظر آن می باشند و آنچنانکه 

رادها کریشنان هندی می گوید »وقتی زور لباس تقوی و روحانیت به تن 

کرد بزرگ ترین جنایت و فاجعه بشریت اتفاق می افتد« و به این ترتیب 

بود که در 36 سال پیش در انقالب ضد استبدادی 57 »شد آنچه را که 

نمی باید می شد.«

بنابراین هر چند جنبش اجتماعی ایران در طول صد سال گذشته تاریخ 

و  مشخص  آسیب  دارای  تاریخی  مختلف  فرآیندهای  در  خود  حرکت 

برون  و  نگر  کلی  و  دیالکتیکی  نگاه  با یک  ولی  است  بوده  کنکریت 

بین، تمامی این آسیب های کنکریت و مشخص دارای آبشخور واحدی 

اجتماعی  جنبش  بر  حاکم  عام  آسیب های  این  مهم ترین  از  که  بوده اند 

ایران در طول صد سال گذشته فقدان نهادهای مدنی در ساختار جنبش 

اجتماعی به علت فقدان مبارزه دموکراتیک و فقدان تجربه دموکراسی 

در جامعه ایران بوده است که خود این امر بسترساز ظهور تشکیالت 

سنتی مذهبی و هیئتی در زیر چتر اسالم زیارتی، اسالم فقاهتی، اسالم 

روایتی، اسالم مداحی گری، اسالم شفاعتی و اسالم والیتی در طول صد 

سال گذشته شده است.

لذا تا زمانی که این ام االفات جنبش اجتماعی ایران توسط جایگزین 

شدن نهادهای مدنی به جای نهادهای سنتی و مذهبی از بین نرود اگر 

سال  مانند صد  ایران  اجتماعی  جنبش  هم  دیگر  سال  و صد  بار  صد 

گذشته بخواهد قیام بکند باز آبستن همان ناکامی و شکستی خواهد بود 

که در صد سال گذشته نصیبش شده است و صد البته تا زمانی که جنبش 

اجتماعی از این ام اآلفات خود رهائی پیدا نکند امکان نجات جنبش های 

چهارگانه کارگری و دموکراتیک و سیاسی و اجتماعی ایران از حصار 

و سلطه روحانیت و اسالم فقاهتی، اسالم روایتی، اسالم زیارتی، اسالم 

زمانی  هر  در  چراکه  بود  نخواهد  والیتی  و  تعبدی  تکلیفی،  تقلیدی، 

تنها سکوی پرش روحانیت و اسالم فقاهتی جهت موج سواری و میوه 

چینی از شجره دستاورد سیاسی مردم، همین نهادهای سنتی خواهد بود 

آنچنانکه دیدیم که چگونه خمینی تنها در نیمه دوم سال 57 در عرض 

کمتر از 5 ماه از بعد از 17 شهریور 57 توانست توسط این بستر آماده 

سنتی و اجتماعی عکس خود را بر سقف ماه ببرد و هژمونی خود را بر 

جنبش اجتماعی و ضد استبدادی 57 مردم ایران تثبیت نماید.
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د - آسیب شناسی عام و کلی حرکت تحول خواهانه مردم 
ایران در طول صد سال گذشته:

حال پس از اینکه توانستیم تا اینجا هر چند به صورت موجز و مجمل 

حرکت  گوناگون  جنبش های  آسیب شناسی  به  کپسولی  و  مختصر  و 

و  بپردازیم  گذشته  سال  یکصد  طول  در  ایران  مردم  تحول خواهانه 

در  ایران  مختلف  جنبش های  چه  اگر  که  نمائیم  تبیین  را  حقیقت  این 

طول یکصد سال گذشته حیات و حرکت خود دارای آفات و آسیب های 

مشخص و کنکریت بوده اند ولی حقیقتی که در این صد سال به عنوان 

یک فرمول بر آسیب شناسی این جنبش ها حاکم بوده است اینکه:

اوال در چارچوب هر یک از این جنبش ها آفات مشخص و متفاوت و 

کنکریت این جنبش ها مولود و معلول آفات عام و کلی همین جنبش ها 

بوده است.

ثانیا از منظری دیگر هر چند که هر یک از جنبش های چهارگانه مردم 

ایران در طول صد سال گذشته خود دارای آفات عامی بوده اند که تمامی 

آفات مشخص و خاص آن شاخه از جنبش صد ساله مردم ایران متاثر از 

آن آفات های عام شاخه ائی بوده اند با نگاهی کلی تر همه شاخه های متعدد 

جنبش ایران متاثر از یک سلسله آفاتی می باشند که تمامی آفات عام و 

ایران در طول حرکت صد ساله  مشخص آن شاخه های متعدد جنبش 

تحول خواهانه مردم ایران تحت تاثیر آن آفات عام کلی قرار داشته اند و 

لذا تا زمانی که این آفات کلی و عام حرکت تحول خواهانه مردم ایران 

در طول صد سال گذشته فهم و درک نکنیم، امکان شناخت علل شکست 

فرآیندهای مختلف انقالبات و قیام ها و نهضت های یکصد ساله گذشته 

مردم ایران برای ما ممکن نمی باشد.

به عبارت دیگر برای فهم علل شکست انقالب 57 هر چند می توانیم 

آنچنانکه در درس اول درس هائی از تاریخ مشاهده کردید با تبیین علل 

کنکریت و مشخص شکست انقالب 57 به آسیب شناسی و فهم کنکریت 

علل شکست انقالب 57 دست پیدا کنیم اما نکته ائی که در این رابطه 

نباید از نظر دور بداریم اینکه، تا زمانی که به علل عام شکست انقالب 

 57 انقالب  شکست  خاص  علل  به  دستیابی  این  نکنیم  پیدا  دست   57

نمی تواند برای ما کامل و تمام باشد چراکه آنچنانکه قبال هم به اشاره 

به لحاظ آسیب شناسی دارای  ایران  انقالب 57  مطرح کردیم هر چند 

آفت های مشخص و کنکریت می باشد که این آفت ها بسترساز شکست 

این انقالب در فرآیندهای درونی و برونی و هژمونیک و تکوینی و 

تاسیسی و تثبیتی آن شده است.

همین انقالب 57 زمانی که به عنوان یک فرایند در چارچوب پروسس 

دارای  می دهیم  قرار  ایران  مردم  تحول خواهانه  حرکت  ساله  صد 

قانونبندی عام دیگری در علل شکست آن می شود که این قانونبندی عام 

و کلی همسان و مشترک با قانونبندی علل شکست انقالب مشروطیت 

و جنبش های منطقه ائی دهه آخر قرن سیزدهم و نهضت مقاومت ملی 

این  در  لذا  اجتماعی خرداد 88 می باشد؛  و جنبش  قیام 15 خرداد  و 

رابطه است که تا زمانی که ما به فهم این قانونبندی عام شکست تمامی 

انقالبات و قیام های مردم ایران در طول یکصد سال گذشته دست پیدا 

تا  کنیم  پیدا  انقالب 57 دست  تئوری علل شکست  به  نمی توانیم  نکنیم 

با چراغ راه آینده خود کردن آن تئوری عام، بتوانیم در آینده حرکت 

نجات  ناکامی و شکست  و  بست  بن  از  را  ایران  تحول خواهانه مردم 

دهیم.

بنابراین در این رابطه است که در ادامه درس دوم درس هائی از تاریخ 

کلی  آفات عام و  به طرح  اینجا  در  انقالب 57  باب علل شکست  در 

حرکت تحول خواهانه یکصد سال مردم ایران می پردازیم که این آفات 

کلی و عام بسترساز عام شکست یکصد سال گذشته انقالبات و قیام های 

مردم ایران شده است و به همین ترتیب در چارچوب فهم این درد عام 

و کلی انقالبات و قیام های گذشته مردم ایران است که ما می توانیم به 

درمان علمی و تجویز نسخه جهت رهائی از شکست های پی در پی که 

امروز در مردم ایران به صورت یک باور درآمده است و جزء ایمان 

مردم ایران شده است و باعث شده تا شعار مردم ایران این بشود که 

»سال به سال دریغ از پارسال« یا »کی بد رفته که جانشین آن بدتر 

نشود« دست پیدا بکنیم. ☼

ادامه دارد
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در
حاشیه
جلسه
سوم

پالتاکی

الف – آنچه گذشت:

دازیم به دوا مانند گذشته به طرح  پالتایک ب�رپ اینکه وارد نقد و تحلیل مباحث مطرح شده در جلسه سوم  از  قبل 

محورها�یئ می پردازیم که در جلسه سوم پالتایک از طرف خویشاوندان پالتایک مطرح شده است و در ادامه آن به طرح 

نکته نظرات خودمان در این رابطه می پردازیم. در جلسه سوم پالتایک گرچه قبال در اطالعیه مدیریت پالتایک موضوع 

ن در  ن اعالم شده بود و مقاله ن�رش مستضعف�ی جلسه طرح پیشنهادات در باب مهندیس سایت پیشگام مستضعف�ی

ن  ن در خرداد ماه 94 همراه با آغاز کار سایت پیشگام مستضعف�ی این رابطه در صفحه اصیل شماره 71 ن�رش مستضعف�ی

مشخص شده بود با همه این احوال در این نشست قبل از ورود به برریس موضوع با طرح نقدها�یئ بر مقاله نیم 

ن مطرح شده بود جلسه به حاشیه رفت و به این ترتیب  نگاهی بر پالتایک قسمت دوم که در شماره 71 ن�رش مستضعف�ی

مدیر جلسه مجبور شد تا زمان نشست سوم پالتایک را به دو قسمت تقسیم کند. قسمت اول نقد خویشاوندان پالتایک 

ن بود، قسمت دوم نشست سوم پالتایک به برریس همان موضوع  بر مقاله نیم نگاه بر پالتایک شماره 71 ن�رش مستضعف�ی

ن پرداخت. به   مهندیس سایت پیشگام مستضعف�ی
یگ

ن یع�ن چگون� ن شده در شماره 71 ن�رش مستضعف�ی از قبل تعی�ی

اریسرش انجام گرفته  ن دلیل ما در طرح مسائل مطرح شده توسط خویشاوندان پالتایک در نشست سوم همان ه�ی هم�ی

ن خود قرار می دهیم:  در این نشست را نصب الع�ی

بخش اول نشست سوم پالتاکی:

پالتایک را متهم به کمیت گرا�یئ کرده است؟  ن افراد  پالتایک شماره 71 ن�رش مستضعف�ی 1 - چرا در مقاله نیم نگاهی به 

یح دو موضوع کمیت گرا�یئ و کیفیت گرا�یئ از زاویه آسیب شنایس پالتایک و  ن و ت�رش و در این نوشته ن�رش با طرح و تبی�ی

توصیه به خویشاوندان پالتایک جهت دوری از کمیت گرا�یئ و تکیه بر کیفیت گرا�یئ قلما و نظرا به خویشاوندان پالتایک 

بر چسب کمیت گرا زده و یا اینکه ن�رش برای خویشاوندان پالتایک کالس اخالق گذاشته و از موضع باال برای اصحاب 

ن این دو موضوع  ن کرده است و اصال در زما�ن به طرح و تبی�ی ن تعی�ی پالتایک پالتفرم چگونه نقد کردن ن�رش مستضعف�ی

در کانتکس آسیب شنایس پالتایک پرداخته که اصال در نشست قبل پالتایک سخ�ن در این رابطه نرفته است؟ در صور�یت که 

یاران ن�رش باید مانند دانش آموز در برابر خویشاوندان پالتایک بنشینند و هر چه خویشاوندان پالتایک در این نشست ها 

بگویند یاران ن�رش باید سمعا و طاعتا قبول کنند و در باب آن ها »ان قلت« نکنند و گرنه داستان نقد پالتایک به یاران 

ن همانند داستان سطل اشغال زندان گوهردشت می شود که کارگر اتاق آخر شب ها بعد از خوردن  ن�رش مستضعف�ی

آوری  جمع  جهت  سیایس  زندانیان  میوه، 

در  را  زباله  سطل  موجود  اشغال های 

زندانیان  به  خطاب  و  می چرخانید  اتاق 

ن  انداخ�یت جای  به  داری  مع�ن  صورت  به 

اشغال ها در سطل می گفت »پیشنهادات 

خودتان را در این سطل اشغال بریزید.«

به  نگاه  نیم  مقاله  توسط  ن�رش  یاران   -  2

پالتایک شماره 71 با اصحاب پالتایک برخورد 

نصحیت گرانه  و  انه  متک�رب و  ن  ن آم�ی توه�ی

 71 شماره  اخال�یت  نقد  و  داشته اند 

و  کمیت گرا�یئ  مقوله  دو  چارچوب  در 

مطرح  مسائل  به  ربطی  هیچ  کیفیت گرا�یئ 

به  و  نداشته  پالتایک  جلسات  در  شده 

انتفاع موضوع  این نقد سالبه  اینکه  علت 

می باشد در نتیجه یاران ن�رش با این مقاله 

خطاب به پالتایک می خواسته است بگویند 

که تفاوت اصحاب پالتایک با اصحاب ن�رش 

پالتایک کمیت گرا  در این است که اصحاب 

ن�رش  اصحاب  که  صور�یت  در  هستند 

کیفیت گرا می باشند.

در  شده  مطرح  کمیت گرا�یئ  دغدغه   -  3

مقاله نیم نگاه به پالتایک شماره 71 از کجا 

برای اصحاب ن�رش حاصل شده است؟

کی
التا

ت پ
سا

جل
به 

ی 
هائ

گاه 
م ن

 نی
سله

سل

جلسات پالتاکی
 در ترازوی
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4 - برخورد نصحیت گرانه اصحاب ن�رش در نیم نگاه شماره 71 خطاب به اصحاب 

پالتایک معرف آن است که اصحاب ن�رش هنوز در خواب زمستا�ن سال های دهه 

یع�یت  چهل و پنجاه به � می برند و هنوز فکر می کنند می توانند مانند زمان �رش

ارشاد و آرمان سال های 58 تا 60 توسط طرح یکطرفه مسائل و مواضع فکری 

ایط امروز  ند در صور�یت که �رش خود توسط بحث های اغنا�یئ حرکت خود را پیش ب�رب

جامعه ایران عوض شده است و جامعه ایران امروز به مرحله ا�یئ از رشد رسیده 

است که به جای بحث های یکطرفه واعظانه و نصیحت گرایانه و دستوری نیازمند 

به دیالوگ دو طرفه می باشد.

کاران سیایس  کهنه  از  پالتایک خود  که اصحاب  نمی دانند  آیا اصحاب ن�رش   -  5

جامعه ایران می باشند که برای بیش از چهل سال قلما و قدما در این عرصه 

تجربه های  به  مجرب  امروز  و  داشته اند  پراکسیس  و  کرده اند  کهنه  اهن  پ�ی

این زبان و قلم دستوری و اخال�یت  با  اگر می دانند چرا  چهل ساله می باشند؟ 

ن و واعظانه با اصحاب پالتایک برخورد می کنند؟ ن آم�ی و نصیحت گرایانه و توه�ی

سازی برای  6 - هدف نشست های پالتایک دامن زدن به دیالوگ همگا�ن جهت بس�یت

استحاله زبان منولوگ یکطرفه ن�رش به دیالوگ دو طرفه جهت اعتالی تئوریک 

جنبش و دستیا�رب به خرد جمعی توسط تضارب آراء از موضع برابر و برای به هم 

ن کردن این شمش�ی می باشد.   های اندیشه و تفکر در راه صیقل و ت�ی زدن شمش�ی

بخش دوم نشست سوم پالتاکی:

پیش  از  موضوع  اینکه  خاطر  به  پالتایک  سوم  نشست  دوم  ساعت  نیم  در 

ن شده این نشست توسط مدیریت پالتایک عبارت بود از طرح پیشنهادات  تعی�ی

ن ایران که اعالمیه آن قبال در  جهت انجام مهندیس سایت پیشگام مستضعف�ی

شماره 71 همراه با طرح مقاله ن�رش و آغاز کار سایت پیشگام مطرح شده بود 

توسط مدیر نشست در دستور کار قرار گرفت. مواردی که در این رابطه توسط 

خویشاوندان پالتایک مطرح شد عبارتند از:

1 - به دوا محورهای مقاله مطرح شده شماره 71 ن�رش در این رابطه توسط مدیر 

نشست مطرح گردید به این ترتیب که:

ن ایران با  ورت تاریخی اعالم و تکوین سایت پیشگام مستضعف�ی الف – طرح �ن

ن  ورت تاریخی یک حرکت اجتماعی و سیایس تبی�ی یح که تا زما�ن که �ن این ت�رش

نشود برای آن حرکت نمی توان آینده موفقی پیش بی�ن کرد.

ایط  این �رش ایران در  ن  پیشگام مستضعف�ی از تکوین سایت  ب – هدف اسایس 

تاریخی تنها در راستای شکست موانع مس�ی حرکت ن�رش جهت:

.
یگ

 ن�رش به دیالویک
یگ

اوال استحاله مونولویک

سازی جهت دستیا�رب به نوآوری های تئوریک در بس�یت اجتهاد عمیل و  ثانیا بس�یت

نظری.

ثالثا ارتباط با جنبش های چهار گانه سیایس و دموکراتیک و کارگری و اجتماعی 

جامعه ایران.

سازی دموکراتیک جهت تولید فکر و اندیشه در کانتکس تولید کننده  رابعا بس�یت

ن می باشند. وهای پیشگام مستضعف�ی فکر و اندیشه که همان پرورش ن�ی

و  اندیشه  انتقال  و  آراء  تضارب  تحقق  جهت  ایط  �رش کردن  فراهم  خامسا 

ایران در راستای اعتالی حرکت چهل  خودآگاهی به وجدان جنبش های داخیل 

. ن ساله ن�رش مستضعف�ی

تئوریک جنبش صد  بحران  با  کردن  مقابله  تئوریک جهت  مبا�ن سازی  سادسا 

ساله سیایس ایران که امروز در آتش استخوان سوز بحران تئوریک مانند صد 

سال گذشته می سوزد، لذا تا زما�ن که جنبش سیایس ایران نتواند دامن خود را از 

این آتش بحران تئوریک به صورت علمی و عی�ن نجات بدهد اگر صد انقالب 

دیگر هم در جامعه ایران اتفاق بیافتد »باز آش همان آش است و کاسه همان 

کاسه.«

ج – در مقدمه بخش دوم نشست سوم پالتایک مدیر نشست در ادامه محوربندی 

فوق مسائیل مطرح کرد که محورهای اصیل آن به این ترتیب می باشد:

ن در  پیشگام مستضعف�ی با سایت  ن  تفاوت سایت ن�رش مستضعف�ی - موضوع   1

عرصه عمیل و نظری.

، قابل ذکر است  ن 2 - مجهول بودن مبا�ن نهادسازی سایت پیشگام مستضعف�ی

عرصه  در  آنجائیکه  از  که  کرد  مطرح  محور  این  توضیح  در  نشست  مدیر  که 

حرکت  طویل  ادامه  در  ن  مستضعف�ی پیشگام  سایت  عمیل  و  نظری  نهادسازی 

ن می باشد )نه در رابطه عر�ن  ن و آرمان مستضعف�ی چهل ساله ن�رش مستضعف�ی

ن  و موازی( لذا با توجه به اینکه از چهل سال پیش متولیان آرمان مستضعف�ی

در سال های 58 و 59 توسط نهادسازی کارگری و دانشجو�یئ و دانش آموزی و 

ن  زنان تحت نمادهای نظری و عمیل مختلف ویل کنکریت که بازوی مستضعف�ی

، راه  به جنبش دانشجو�یئ ن متعلق  آوای مستضعف�ی کارگری،  به جنبش  متعلق 

به  متعلق  ن  مستضعف�ی خروش  آموزی،  دانش  جنبش  به  متعلق  ن  مستضعف�ی

یه »ارشاد« متعلق  یع�یت تحت نماد ن�رش جنبش زنان و کانون ابالغ اندیشه های �رش

به جنبش اجتماعی بود.
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لذا مدیر نشست پالتایک با طرح این فلش بک چهل ساله نتیجه گرفت که وظایف 

ن تالش در جهت بازتولید  اصیل سایت پیشگام در ادامه طویل ن�رش مستضعف�ی

پس  ایران  جنبش  مختلف  شاخه های  با  نظری  و  عمیل  ارتباطی  پروژه های  آن 

ن در سال های 58 و 59  آرمان مستضعف�ی از آسیب شنایس آن مؤلفه ها حرکت 

می باشد.

3 - مدیر نشست پالتایک در ادامه پس از طرح مؤلفه زیرساخ�یت سایت پیشگام 

سایت  اهداف  به  دستبا�رب  جهت  ساختاری  دیگر  مؤلفه  طرح  به  ن  مستضعف�ی

جهت  دموکراتیک  سازی  بس�یت از  بود  عبارت  که  پرداخت  ن  مستضعف�ی پیشگام 

تولید و تولید کننده فکر و اندیشه در عرصه خرد جمعی و مبا�ن سازی تئوریک 

که از نظر او مؤلفه های ساختاری مثل:

الف – انتقال کالمی نشست های پالتایک به سایت پیشگام.

ن به سایت پیشگام. نامه مستضعف�ی ب – انتقال خ�رب

ن به سایت پیشگام. ج – انتقال ن�رش مستضعف�ی

ن به آرشیو  ن و آوای مستضعف�ی د – انتقال دستاوردهای گذشته آرمان مستضعف�ی

ن سایت پیشگام. مستضعف�ی

نظرات  نکته  مسئولیت طرح  ن  گرف�یت نظر  در  بدون  مختلف  نظرات  انتقال   – ه 

محتوای آن ها تنها از زاویه طرح آن هم در چارچوب مانیفست نظری و عمیل 

ن سایت پیشگام  ن در قسمت تربیون آزاد مستضعف�ی سایت پیشگام مستضعف�ی

. ن مستضعف�ی

ن آشنای  و – انتقال سوال ها و پرسش همراه با پاسخ آن ها در قسمت با مخاطب�ی

ن سایت پیشگام ایران. مستضعف�ی

ز - طرح کامنت های اصالح شده در چارچوب مانیفست نظری و عمیل سایت 

پژواک  در قسمت  امنی�یت  تمام مسائل  ن  گرف�یت نظر  در  با  ن  پیشگام مستضعف�ی

. ن ، سایت پیشگام مستضعف�ی ن مستضعف�ی

4 – مدیر نشست در ادامه به رسالت سایت پیشگام در دامن زدن به مبارزات 

این  بر  رابطه  این  در  که  پرداخت  مد�ن  جامعه  به  دستیا�رب  راستای  در  مد�ن 

محورها تکیه کرد:

اوال از دیدگاه ما دستیا�رب به جامعه مد�ن تنها در عرصه اعتالی نظری و عمیل 

جنبش های سه گانه دموکراتیک و کارگری و اجتماعی ممکن می باشد نه تکیه کردن 

به اختالف جناح های قدرت در عرصه مبارزه پارلمانتاریس�یت و لذا در راه دستیا�رب 

به جامعه مد�ن در ایران باید این هدف را به جای دیده با�ن کردن بازی تقسیم 

اعتالی  ن جناح های قدرت حاکم رژیم مطلقه فقاه�یت در چارچوب  ب�ی قدرت 

مبارزات صنفی و سیایس جنبش های سه گانه ایران جستجو کرد.

ن ایران باید پیوسته به این امر خودآگاهی داشته باشد که  ثانیا پیشگام مستضعف�ی

او فقط پیشگام است یع�ن تنها باید گامی جلوتر از توده ها حرکت کند نه اینکه 

د. فرسنگ ها از توده ها فاصله بگ�ی

گانه  سه  جنبش های  با  ارتباط  ایران  ن  مستضعف�ی پیشگام  کار  سخت ترین  ثالثا 

رابطه  این  که  زما�ن  تا  چراکه  می باشد،  ایران  اجتماعی  و  کارگری  و  دموکراتیک 

ن  چه در عرصه نظری و چه در عرصه عمیل دو طرفه نشود »آب در هاون کوف�یت

خواهد بود.«

نشست سوم  دوم  بخش  مقدمه  در  نشست  مدیر  از طرح سخنان  پس   -  5

 خویشاوندان پالتایک در رابطه با موضوع اصیل نشست آغاز 
یگ

پالتایک شور دیالویک

شد، محورهای صحبت شده خویشاوندان پالتایک در این رابطه عبارت بودند از:

گانه  سه  جنبش های  با  پیشگام  سایت  طریق  از  می توانیم  چگونه   – الف 

دموکراتیک و کارگری و اجتماعی رابطه دو طرفه ایجاد کنیم؟

ن ایران تنها از  ب - ارتباط دو طرفه با مخاطب توسط سایت پیشگام مستضعف�ی

طریق کامنت گذاری و طرح مقاالت دیگران و نقل مطالب در باب جنبش های 

سه گانه و دو مرحله ا�یئ کردن ارتباط توسط � پل قرار دادن گروهای تربیت شده 

ن و نمایندگان جنبش های سه گانه در  ن مسئول�ی پیشگام و تقسیم کار کردن ب�ی

ن ایران ممکن می باشد بطوریکه هر بخش از جنبش  سایت پیشگام مستضعف�ی

ن ایران باید دارای نماینده خاص خود باشد. در سایت پیشگام مستضعف�ی

ج – از آنجائیکه جامعه ایران نیازمند به کار نظری در عرصه اقتصاد و سیاست 

ن ایران برای بیمه کردن حرکت خود  و اجتماع می باشد سایت پیشگام مستضعف�ی

می بایست خود را متعهد به پاسخگو�یئ این نیازها بداند.

ن ایران، ما می بایست بر پالتایک  د - برای اعتالی حرکت سایت پیشگام مستضعف�ی

تکیه کنیم و برای تحقق این امر باید جلسات پالتایک را به دو قسمت پالتایک باز 

یا آزاد و پالتایک بسته و محدود دعوت شده تقسیم بکنیم.

پیوسته در  ایران یک جنبش صنفی می باشد و  کارگری  آنجائیکه جنبش  از   - ه 

تاریخ گذشته حیات خود صنفی عمل کرده است لذا سایت پیشگام جهت به 

حرکت در آوردن جنبش کارگری باید با � پل قرار دادن جنبش دانشجو�یئ در 

راه این هدف خود تالش کند.

و - مقصود از رابطه سایت پیشگام با جنبش های سه گانه دموکراتیک و کارگری 
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و اجتماعی ایران چیست؟ آیا این رابطه باید یک رابطه عمیل و واقعی باشد یا 

یک رابطه مجازی و نظری و ایدئولوژی�؟

ن�رش  منولوگ  رابطه  می تواند  ایران  ن  مستضعف�ی پیشگام  سایت  چگونه   - ز 

ن را بدل به رابطه دیالوگ دو طرفه بکند؟ مستضعف�ی

ن باید مانند گذشته بسته با�یت بماند اما در سایت  ح – کامنت های ن�رش مستضعف�ی

ایطی فراهم بکنیم تا افراد بتوانند با کامنت  ن ایران باید �رش پیشگام مستضعف�ی

گذاری نکته نظرات خود را اعالم کنند.

پیشگام  بزرگ ترین وظیفه سایت  ایران  در جامعه  دیالوگ  به  زدن  دامن   – ط 

ن ایران می باشد. مستضعف�ی

ن نشست پالتایک: ب – ما و سوم�ی

حال پس از طرح محورهای خویشاوندان پالتایک در نشست سوم، می پرازیم به 

طرح دیدگاه های خودمان در این رابطه:

به صورت  نشست  مدیر  پالتایک  نشست  آغاز هر  از  قبل  می شود  پیشنهاد   -  1

مشخص تاریخ و شماره نشست را اعالم نماید تا به خاطر اختالف فاز زما�ن که 

ن  ن می آید مخاطب�ی ن نشست ها و تحلیل این نشست ها که در ن�رش مستضعف�ی ب�ی

مانند اصحاب پالتایک دچار اشتباه برداشت نشوند.

2 - گاها بع�ن از قسمت های ضبط شده نشست های پالتایک دارای کیفیت خو�رب 

نمی باشند لذا این امر باعث می گردد که نظر بع�ن از خویشاوند برای ما قابل 

فهم جهت چکش کاری نباشد.

گرفتار  ن�رش  تا  شود  داده  انتقال  ن�رش  یاران  به  نشست ها  این  حتما ضبط   -  3

 در نظرات خویشاوندان پالتایک نشود برای نمونه ضبط نشست دوم تا 
یگ

گسست�

کنون به اصحاب ن�رش نرسیده است.

4 - تقاضا می شود اکیدا از نام بردن اشخا� که در قید حیات هستند چه به 

صورت مدحی و یا ذمی به خاطر مسائل امنی�یت خودداری شود، زیرا خود طرح 

ن راه گشا باشد. نظرات بدون طرح اسم و رسم می تواند برای مخاطب�ی

پالتایک باید معتقد به تئوری مرگ مولف باشند و در عرصه  5 - خویشاوندان 

ن یا سخن تا زما�ن که توسط نویسنده یا  نقادی به این حقیقت واقف باشند که م�یت

گوینده گفته و نوشته نشده است در اختیار مالک آن می باشد به محض اینکه 

مت�ن نوشته شد یا سخ�ن گفته شد در عرصه نقادی باید رابطه اش از گوینده و 

نویسنده آن جدا کرد و به صورت مستقل از گوینده و نویسنده به چکش کاری 

آن پرداخت »فانظر ایل ما قال وال تنظر ایل من قال – نگاه کنید که چه می گویند، 

ننگرید که چه کیس می گوید« )امام عیل(

ن باید با یک  6 - به لحاظ معرفت شناسانه و اپیستمولوژی نقد ن�رش مستضعف�ی

د نه درون معرف�یت چراکه اگر با یک نگاه برو�ن به  نگاه برون معرف�یت صورت گ�ی

یک و  دازیم در حصار نقادی با نگاه درو�ن گرفتار برخوردهای هیس�یت نقادی ن�رپ

شخ� می شویم و لذا راهی به جا�یئ نخواهیم برد.

یع�یت گفت دعایمان  مان �رش  7- در عرصه نقادی باید همیشه آنچنانکه معلم کب�ی

به ما  بدار،  از دست عقده هامان مصون  باشد که »خدایا عقیده مان را  این 

تحمل عقیده مخالف ارزا�ن کن، خودخواهی را چندان در ما بکش یا چندان بر 

کش تا خودخواهی دیگران احساس نکنیم.«

8 - هرگز در نشست های پالتایک جهت به کریس نشاندن نظرات خود بر چماق 

تهدید مثل ترک جلسات پالتایک تکیه نکنیم چراکه تنها تئوری و منطق است که 

ساز مثمرثمر بودن ادعا در  پشتوانه کالم و ادعای افراد می باشد و می تواند بس�یت

مخاطب بشود نه چماق و تهدید و تحریم و برخوردهای شخ� ضد پرنسی�رپ 

، لذا هرگز نباید حضور در نشست های پالتایک  ن خارج از گود و جاده خایک رف�یت

ساز منت گذاری بر مدیریت پالتایک بشود این کار امری به غایت زشت و  بس�یت

ناپسند است کیس باید در پالتایک حضور پیدا کند که احساس مسئولیت نسبت 

یع�یت »آنچنان احساس وظیفه بکند که ح�یت در  به این حرکت دارد و به قول �رش

ی پاک کردن هم بشود او با طیب خاطر بپذیرد  ن تقسیم کار اگر وظیفه او س�رب

و من�یت بر کیس نداشته باشد و اصال این یک تجربه تاریخی است که افرادی 

که دارای توپ خانه قوی هستند در عرصه پیاده نظام ضعیف خواهند بود.«

9 - حداقل انتظار ما از خویشاوندان پالتایک این است که قبل از نشست طبق 

اینکه در ضمن بحث  نه  بخوانند  را  مقاله موضوع بحث  پالتایک  اعالمیه مدیر 

ن  پالتایک بخواهند به موضوع بحث اطالع و آگاهی پیدا کنند و به هم�ی درون 

یع�یت می گوید »بکوشید که در برابر مخاطب  مان �رش دلیل است که معلم کب�ی

خود در عرصه دیالوگ پیش از آنکه فکر کنید که در پاسخ چه بگوئید تمام تالش 

خود را بر این بگذارید که مخاطب تو چه می گوید.«

10 - باید عنایت داشته باشید که نقد و برریس دیگران نسبت به صحبت های شما 

ام و ارزیسرش است که دیگران برای شما قائل هستند، لذا  در پالتایک کمال اح�یت

هرگز نقد دیگران به خود را موعظه و نصیحت گو�یئ تلقی نکنید.

ین مخاطب شما آنها�یئ هستند که در چارچوب  11 - این را خوب بدانید که به�یت

نقادی صحبت های شما اندیشه های شما را جهت عمل و عینیت بخشیدن به 

گزینش می کشند. بنابراین اینکه در این نشست گفته شده است که اصحاب ن�رش 

باید مثل دانش آموز در برابر پالتایک بنشیند و سمعا و طاعتا حرف های پالتایک 
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را گوش بکنند و عمل نمایند صحب�یت به غایت زشت و غ�ی منطقی و خارج از 

یع�یت می باشد. یع�یت و رهپویان راه �رش دیسکورس �رش

12 - برعکس آنچه که در این نشست توسط مدیر نشست مطرح شد هرگز در 

ن یا سخن نباید به این فکر کنیم و توجه داشته باشیم که گوینده یا  نقادی م�یت

نویسنده این نشست ها چند سال زندان بوده یا چند سال مبارزه کرده است خود 

ن دلیل است  ادعا برای ما مهم است لذا »الدلیل عیل المدعی است« و به هم�ی

ن مرصی در کتاب »عیل و بنون« جلد دوم آن زما�ن که به این کالم  که طه حس�ی

امام عیل می رسد که در جنگ جمل خطاب به ی� از یاران خود فرمود »ان الحق 

و الباطل ال یعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف 

اهله - حق و باطل را با ترازوی رجال وزن نکن برعکس اشخاص را با ترازوی حق 

 بر کالم ب�رش 
یگ

و باطل وزن کن« می گوید از بعد از قطع وحی سخ�ن به این بزریک

جاری و ساری نشده است.

ن می گوید »بکوشیم تا در عرصه نقادی آنچنان �رب رحمانه بر  13 - آنچنانکه لن�ی

و�ن احساس نکنیم.« یکدیگر تازیانه بزنیم تا درد تازیانه اغیار ب�ی

یع�یت در کنفرانس »از  مان �رش 14 – آنچنانکه پروفسور برگ می گوید و معلم کب�ی

کجا آغاز کنیم؟« از او نقل و قول می کند »باید به جغرافیای حرف توجه داشته 

از جغرافیای حرف  خارج  را  آن  یک حرف  نقادی  و  تحلیل  در  و هرگز  باشیم 

جلسه  در  نمونه  برای  می شویم«  گمراهی  و  خطا  گرفتار  چراکه  نکنیم  نقادی 

فوق موضوع کمیت گرا�یئ و کیفیت گرا�یئ که در مقاله نیم نگاه به پالتایک شماره 

71 ن�رش آمده است این موضوع مربوط به قبل از تشکیل جلسات پالتایک بوده 

سازی نظری پالتایک داوطلبانه به طرح آن ها  است که اصحاب ن�رش جهت بس�یت

پرداخته است اما از آنجائیکه دست اندرکاران اجرا�یئ ن�رش جهت طوال�ن نشدن 

مقاالت ن�رش آن ها را قسمت بندی می کنند این امر باعث شده تا قسمت دوم 

بنابراین برعکس  71 مطرح بشود.  پیشنهادی اصحاب ن�رش در شماره  آن مقاله 

ن نشست پالتایک توسط خویشاوندان پالتایک  همه »ان قلت« ها�یئ که در سوم�ی

مطرح شده است در این نشست اصال موضوع کمیت گرا�یئ و کیفیت گرا�یئ ربطی 

به نشست قبل پالتایک نداشته است و تا این زمان نشست دوم پالتایک به دست 

دازیم خود این امر معرف آن است  ن و برریس آن ب�رپ ما نرسیده است تا به آنال�ی

 
یگ

که نیم ساعت اولیه نشست سوم خویشاوندان پالتایک و آن قیل و قال ها هم�

سالبه انتفاع به موضوع بوده است چراکه خویشاوندان پالتایک اصال توجهی به 

جغرافیا حرف نداشته اند.

ن یک حرف یا زدن یک مثال به فونکسیون آن حرف  15 - عادت کنیم قبل از گف�یت

آینده توجه بشود و آنچنانکه سعدی می گوید  یا مثال در مخاطب در حال و 

اترییسرش  ویتگنشتاین  آنچنانکه  باز  و  را«  پایان  کند  اندیشه  که  است  آن  »عاقل 

می گوید »سخن و زبان خود را تجیل گاه همه تئوری و اندیشه خود بدانیم« در 

این رابطه در نشست فوق طرح مثال سطل اشغال آخر شب زندان گوهردشت 

که از طرف ی� از خویشاوندان پالتایک مطرح شد به غایت �رب ربط و خارج از 

تنها  زشت  مثال  این  چراکه طرح  می باشد  اخال�یت  و  سیایس  نزاکت  و  ن  دیسپل�ی

شانتاژی جهت به کریس نشانیدن ادعای سالبه انتفاع به موضوع خود می باشد. 

پالتایک هر چه به ذهنمان رسید و �  نباید باشد که در نشست های  ن  اینچن�ی

زبانمان آمد بدون فکر مطرح کنیم و آن را دلییل برای مدعای خود تلقی کنیم 

ن دلیل است که مولوی می گوید: به هم�ی

این زبان چون سنگ فم آتش وش است

وآنچه بجهد از زبان چون آتش است

سنگ و آهن را مزن برهم گزاف

گه زروی نقل گه از روی الف

زآن که تاریک است و هر سو پنبه زار

در میان پنبه چون باشد شرار

ظالم آن قومی که چشمان دوختند

وز سخن ها عاملی را سوختند

عاملی را یک سخن ویران کند

روبهان مرده را شیران کند

مثنوی – دف�یت اول – سطر 14- ص 34

آن ها  نشست  یکساعت  برابر  در  که  باشند  داشته  توجه  پالتایک  دوستان   -  16

تاث�ی  و  فونکسیون  دارای  پالتایک  نشست های  این  اینکه  برای  ن�رش  اصحاب 

اجتماعی و تاریخی باشد گاها بیش از صد ساعت روی یکساعت نشست پالتایک 

از  پالتایک  نشست های  عبور  تنها  معتقدند  می کنند چراکه  و جمعی  فردی  کار 

ن بدهد و  آسیاب نظری و عمیل ن�رش است که می تواند به این نشست ها همه چ�ی

آن را مستدام بکند و در چارچوب عبور از این آسیاب ن�رش است که ن�رش تالش 

می کند که خود آنچنانکه پالتایک را نقد می کند از نقدهای پالتایک در عرصه عمل 

د. و نظر توشه برگ�ی

ن درس اخال�یت است که اصحاب  ام متقابل نخست�ی 17 - عفت کالم و حفظ اح�یت

پالتایک باید برای ماندگار شدن تالش خودشان به آن توجه بکنند.

ن  های اندیشه جهت صیقل دادن و ت�ی 18 - اگر پالتایک محل به هم زدن شمش�ی

های  ها می باشد باید توجه کنید که در آسیاب ن�رش این شمش�ی کردن آن شمش�ی

ه خام  آن ش�ی از  و  بازتولید می شود  و  بازنگری  و  بازسازی  دوبار  یافته  صیقل 
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سعی می شود تا آنچنان که فرانسیس بیکن می گوید »زنبوروار عسل بسازند نه 

در ذهن خود  را  آن ها  استحاله  بدون  وار  یا مورچه  ببافتد  وار  عنکبوت  اینکه 

انبار بکند.«

پالتایک سه  و  ایران  ن  و ن�رش مستضعف�ی ایران  ن  پیشگام مستضعف�ی - سایت   19

و  رسالت  دارند  که  موضوعی  برحسب  کدام  هر  که  هستند  مختلفی  پروژه 

کار  پیدا می کنند و لذا برحسب تعریف و رسالت و موضوع  تعریفی متفاوت 

خود باید تحلیل بشوند، هر چند که در نگاه کیل در طول همدیگر و برای انجام 

جایگاه  راستای  در  ایران  ن  مستضعف�ی ن�رش  موضوع  می کنند.  تالش  یک هدف 

ن ایران به عنوان ارگان عقید�یت سیایس حرکت ما از آغاز  قبیل آرمان مستضعف�ی

یح و ترویج  ن و ت�رش تکوین اسالم تا کنون می باشد. بنابراین رسالت این پروژه تبی�ی

و تبلیغ ارگان عقید�یت و سیایس حرکتمان می باشد، طبیعی است که این جایگاه 

خودویژه می طلبد تا از زاویه ارگان عقید�یت سیایس این حرکت به آن نگاه کنیم نه 

یه یا سایت هوی�یت سیایس ببینیم. اینکه یک ن�رش

اما موضوع پالتایک دامن زدن به اجتهاد تئوریک در عرصه دیالوگ و گفتگو است 

در صور�یت که موضوع سایت پیشگام � پل اتصال ما با جنبش سیایس، جنبش 

دموکراتیک، جنبش اجتماعی و جنبش کارگری است طبیعی است که هر کدام 

د یع�ن  از این سه پروژه باید در جایگاه خاص خودشان مورد مطالعه قرار بگ�ی

ن ایران سخن می گوئیم باید در نظر داشته باشیم  زما�ن که از ن�رش مستضعف�ی

د و این  که باید ارگان عقید�یت و سیایس مان از آغاز تا امروز مورد برریس قرار گ�ی

ارگان عقید�یت سیایس باید همیشه و در هر مرحله از حرکت ما در جایگاه خود 

ایطی با کیس یا جریا�ن در اصول  مستحکم بماند و در این رابطه در هیچ �رش

توسط  اصولمان  تمام  آماده ایم  که  چند  هر  نیستیم  معامله  و  گذشت  اهل 

از چارچوب خود ن�رش به چالش کشیده  نقدهای درو�ن و برو�ن دیگران خارج 

شود ویل سنگر ارگان عقید�یت و سیایس ما پیوسته پا بر جا خواهد ماند و انتقال 

اپورتونیسم  ساز  بس�یت که  چرا  می باشد  ما  قرمز  خط  ن�رش  در  نظری  فراکسیون 

می باشد.

یم در این رابطه هزینه بکنیم آنچنانکه در  به اصولمان اعتقاد داریم و حا�ن

طول چهل سال گذشته هزینه داده ایم و لذا هر گونه پیشنهادی برای نقد و 

ن صورت  اعتالء و اجتهاد تئوری ن�رش باید در چارچوب سایت پیشگام مستضعف�ی

ن در صور�یت که در عرصه پالتایک بحث ما  د نه کامنت های ن�رش مستضعف�ی بگ�ی

و  سیایس  چهارگانه  جنبش های  بحران  که  بپذیریم  اگر  گه  است  این  باب  در 

دموکراتیک و اجتماعی و کارگری ایران از صد سال پیش تا کنون بحران تئوریک 

می باشد و اگر بپذیریم که تا زما�ن که ما نتوانیم از بحران تئوریک جنبش در 

شاخه های مختلف آن رها�یئ پیدا کنیم امکان تغی�ی ساختاری در جامعه ایران 

وجود ندارد و باز اگر بپذیریم که اجتهاد تئوریک در مس�ی نجات از این بحران 

در گرو تکیه بر خرد جمعی است و این خرد جمعی تنها از مس�ی گفتگو و دیالوگ 

ورت و جایگاه خود را پیدا می کند چراکه پالتایک گامی  حاصل می شود، پالتایک �ن

در این مس�ی است.

با  ارتباط  باب  در  ما  سخن  ایران  ن  مستضعف�ی پیشگام  سایت  عرصه  در  اما 

ن  شاخه های مختلف جنبش ایران است و اصال موضوع سایت پیشگام مستضعف�ی

 
یگ

وع سایت پیشگام هم� ایران جنبش های ایران است چراکه به عنوان مقدمه �رش

به این اصل ایمان آوردیم که هر گونه تغی�ی پایدار در جامعه ایران تنها از مس�ی 

ن جناح های حاکم  جنبش های ایران می گذرد نه از مس�ی جنگ رقابت قدرت ب�ی

، لذا تا زما�ن که در ایران تغی�ی از مس�ی جنبش ها عبور  رژیم مطلقه فقاه�یت

ن  نکند آن تغی�ی در جامعه ایران یک تغی�ی پایدار نخواهد بود زیرا بازوی چن�ی

جناح های  نه  هستند  ایران  جنبش های  فقط  و  فقط  ایران  جامعه  در  ی  تغی�ی

ن دلیل  داخیل و خارجی رژیم مطلقه فقاه�یت تحت عنوان های گوناگون به هم�ی

های پیوند دو  ن ایران ما باید مس�ی در عرصه مهندیس سایت پیشگام مستضعف�ی

ن خودمان و جنبش های چهارگانه: طرفه ب�ی

و می باشند. وهای و جریان های پی�رش 1 - سیایس که شامل ن�ی

و  کارمندان  زنان،  دانشجو، معلمان،  که شامل جنبش  دموکراتیک  - جنبش   2

دانش آموزان می شود.

3 - جنبش سوسیالیس�یت که شامل جنبش کارگری ایران می شود.

ن نمائیم. 4 - جنبش اجتماعی مردم ایران تبی�ی

رابطه صورت  این  باید در  نهادسازی در عرصه فضای مجازی و فضای عی�ن 

در نشست سوم  ایران  با جنبش های  ما  ارتباط  ماهیت  لذا طرح سوال  د،  گ�ی

ایط زما�ن و  پالتایک اینکه این تماس آیا نظری است یا عمیل؟ پاسخی برحسب �رش

ن و پروژه  مکا�ن حرکت ما دارد. بنابراین تا زما�ن که ما با سه پروژه ن�رش مستضعف�ی

پالتایک و پروژه سایت پیشگام به صورت علمی برخورد نکنیم و هر کدام در 

جایگاه خاص خودشان مورد شناسا�یئ قرار ندهیم و رسالت و وظیفه هر کدام 

را مشخص نکنیم، نمی توانیم در راه اعتالی حرکت این سه پروژه ارائه طریق 

علمی بکنیم. ☼

ادامه دارد
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د – مبانی نظری استبداد در تاریخ گذشته ایران:

تاریخ بیش از هزاران  تاریخی استبداد در  پدیده  اصول محوری تئوریک در خصوص مبانی نظری 

ساله ایران:

1 - آنچنانکه دموکراسی دارای تئوری و مبانی معرفتی و نظری می باشد پدیده استبداد در تاریخ بشر از 

آغاز پیدایش خود دارای تئوری و مبانی نظری و معرفتی بوده است که بدون فهم علمی آن امکان مقابله 

ساختاری و زیر ساختی با استبداد وجود ندارد.

2 - به لحاظ ساختاری پدیده تاریخی استبداد دارای دو مؤلفه استبداد نظری و استبداد عملی می باشد که 

هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ تکوینی استبداد نظری تقدم بر استبداد سیاسی و عملی و عینی دارد 

آنچنانکه اگر بگوئیم بدون استبداد نظری هر گونه تکوین استبداد سیاسی و عینی و عملی ناپایدار و 

شناور و در نهایت شکست آن قطعی خواهد بود سخنی به گزاف نگفته ایم، به همین دلیل معیار ثبات هر 

نظام توتالی تر و استبداد سیاسی در هر جامعه ائی و در هر مرحله تاریخی بستگی به استبداد نظری و 

مبانی معرفتی دارد که آن نظام ها توتالی تر و مستبد توانسته باشند در کانتکس تاریخی و سنتی و ذهنی آن 

جامعه ها، برای خود تدوین و تعریف کرده باشند و در آن چارچوب توانسته باشند باورهای مردم نسبت 

به استبداد و نظام توتالی تر خود توجیه دینی یا تاریخی یا فرهنگی و سنتی و حتی به شکل تحریف شده 

توجیه علمی کرده باشند. آنچنانکه تئوریسین ها و فالسفه بزرگ اروپا امثال هایدگر و نیچه برای نظام 

فاشیستی و نازیستی سال های بعد از 1930 اروپا انجام دادند.

3 - تا زمانی که توسط مبانی معرفتی دموکراتیک مبانی معرفتی استبداد نظری به چالش کشیده نشود 

امکان مقابله زیرساختی با استبداد سیاسی و عینی و عملی وجود ندارد.

و  که مستبد  نظام سیاسی می باشد در صورتی  استبداد یک  دارد چراکه  تفاوت  با مستبد  استبداد   -  4

دیکتاتور یک فرد توتالی تر است. برای مقابله کردن با مستبد و دیکتاتور باید نظام سیاسی استبدادی 

به چالش کشیده شود و برای به چالش کشیدن نظام سیاسی استبدادی باید قبل از هر چیز نظام معرفتی 

و نظری استبداد سیاسی توسط نظام معرفتی آلترناتیو دموکراتیک به چالش گرفته شود. بنابراین در 

صورتی که با مستبد و دیکتاتور خارج از نظام استبداد نظری و عینی برخورد شود آن برخورد یک 

برخورد کودتائی خواهد بود که خروجی نهائی آن ها این خواهد شد که یک مستبد و دیکتاتور می رود و 

مستبد و دیکتاتور دیگر جانشین او می شود.

5 - اشکال و آسیب مهم مبارزه آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه و تحول خواهانه پیشقراوالن نظری 

و عملی مردم ایران در گذشته این بوده 

نظری  مبانی  فهم  بدون  آن ها  که  است 

استبداد در تاریخ ایران و بدون داشتن 

و  مشخص  آلترناتیوی  نظری  مبانی 

مشخص  تحلیل  چارچوب  در  کنکریت 

از شرایط مشخص تاریخی و فرهنگی 

ایران  جامعه  سیاسی  و  اقتصادی  و 

تاریخ  در  استبداد  پدیده  با  می خواستند 

که  کنند  مقابله  در زمان خود  و  ایران 

تا  آن ها  نظری  عقبه  بدون  مبارزه  این 

مبارزه  تا  است  شده  باعث  زمان  این 

با  مبارزه  اینکه  جای  به  ایران  مردم 

نظام استبدادی باشد، مبارزه با مستبدین 

مبارزه  همین  و  بشود  دیکتاتورها  و 

بدون عقبه  ناقص و عقیم و سترون و 

نظری باعث شده است تا هر چند توسط 

قیام و انقالب مردم ایران یک مستبد و 

دیکتاتور کنار برود یا سرنگون بشود، 

دیکتاتوری  و  مستبد  آن  جایگزینی 

دیگری حاکم گردد که البته دیکتاتور و 

مستبد جایگزین شده مستبدتر از مستبد 

و دیکتاتور قبلی بوده است که خروجی 

بی  شدن های  بدل  و  عوض  این  نهائی 

بوده  این  زمان  این  تا  نظری  عقبه 

تجربه  شانس  ایران  مردم  که  است 

دموکراسی و نظام سیاسی دموکراتیک 

پیدا نکرده اند. مستبد و دیکتاتوری رفته 
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اینکه با رفتن آن مستبد و دیکتاتور نظام نظری و عینی  اما به علت 

استبداد از بین نرفته، مستبدی توتالی تر از قبلی حاکم شده است.

6 - علت اینکه تاریخ هزاران ساله مردم ایران از آغاز تا کنون همراه با 

نظام های توتالی تر و استبدادی در لباس آل ها و ایل ها و شاه ها و شیخ ها 

بوده است و تا این زمان این مردم استبداد زده توان تجربه دموکراسی 

در جامعه ایران پیدا نکرده اند، این است که استبداد در چارچوب مبانی 

نظری در اشکال مختلف مذهبی و فقهی و فرهنگی و سنتی جزو باور 

مردم ایران شده است و نظام آسمانی و ذهنی و نظری این مردم همه 

بر پایه این چارچوب نظری استبدادساز استوار گردیده است، یعنی از 

خدای ارسطوئی و افالطونی این مردم تا نظام فقهی دینی شان همه در 

چارچوب توجیه نظری نظام استبدادی حاکم می باشد که بدون جایگزین 

باور  این  نمی توان  هرگز  آلترناتیوی  دموکراتیک  نظری  نظام  کردن 

استبدادپذیر مردم ایران را بدل به باور استبدادستیز کرد.

7 - فونکسیون استبداد نظری یا مبانی معرفتی استبداد سیاسی و عینی 

و عملی در این است که غصب قدرت مردم توسط طبقه حاکمه یا هیئت 

حاکمه مشروعیت مذهبی و آسمانی و فقهی می بخشد و با مشروعیت 

بخشیدن به قدرت غصب شده مردم توسط حاکمان غاصب، این غصب 

قدرت بدل به باور مردم می شود و لذا از زمانی که غصب قدرت مردم 

توسط غاصب، بدل به باور مردم شد دیگر استبداد در فرهنگ و ایمان 

و تاریخ و سنت مردم تثبیت می شود، از این مرحله است که مبارزه 

با نظام استبدادی از کانال مبارز با باورهای دینی و فقهی و سنتی و 

فرهنگی مردم می گذرد.

طبیعی است که این فاز مبارزه با استبداد سخت ترین و استخوان سوزترین 

و درازمدت ترین فرایند مبارزه پیشگامان ضد استبدادی جامعه می باشد 

چراکه تغییر باورهای مردم آن هم زمانی که این باورها لباس فقه و 

دین و مذهب و شریعت به تن داشته باشند خود کاری کارستان خواهد 

بود، آنچنانکه در جامعه امروز ایران توسط این مشروعیت مذهبی و 

آسمانی و فقهی و امام زمانی قدرت در چنگال غاصب طبقه حاکمه یا 

هیئت حاکمه بدل به باور مردم شده است و همین باور فقهی و مذهبی 

مردم ایران در این زمان است که باعث شده تا روحیه استبدادستیزی 

استبدادپذیری گردد و در چارچوب اسالم  به روحیه  بدل  ایران  مردم 

فقاهتی و اسالم زیارتی و اسالم والیتی که همان اسالم تقلید و تکلیف و 

تعبد می باشد مدت بیش از 36 سال است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

قبرستان و چاه های  قبر و ضریح و  فتوا و نوحه و مداحی گری و  با 

مسجد جمکران افسار بر دهان توده ها زده و آن ها را هدایت می کند و به 

غصب قدرت مردم در باور مردم مشروعیت بخشیده و استبداد پذیری 

را در باور مردم بدل به ایمان و عقیده کرده است.

به همین دلیل است که مارکس می گوید اندیشه های طبقه حاکم در هر 

جامعه طبقاتی اندیشه حاکم بر اذهان توده ها می شود و در یک جامعه 

دینی به خاطر این باورها، سخت ترین کار تغییر این باورها توسط نقد 

دینی است و هگل در این رابطه اعتقاد دارد که در یک جامعه دینی 

تغییر این باورهای غلط توده ها تنها از کانال نقد و اصالح و بازسازی 

دینی امکان پذیر می باشد والغیر و در جامعه خودمان مشاهده کردید که 

در دهه 30 زمانی که کسروی می خواست از کانالی غیر از نقد دینی 

به تغییر این باورهای مردم بپردازد شکست خورد.

8 - بنابراین موضوع استبداد نظری مشروعیت بخشیدن قدرت طبقه 

حاکمه یا هیئت حاکمه )که در راس سه مؤلفه قدرت اقتصادی و قدرت 

اجتماعی و قدرت سیاسی در این رابطه قدرت سیاسی قرار دارد( در 

وجدان توده ها می باشد که در زیر چتر این مشروعیت فقهی و مذهبی 

و سنتی و فرهنگی قدرت است که استبدادپذیری مردم جایگزین انگیزه 

استبدادستیزی توده ها می شود.

نظری  پیشکسواتان  ایران  مردم  تاریخی  گذشته  در  آنجائیکه  از   -  9

سیاسی  فلسفه  چارچوب  در  مردم  این  سنتی  و  مذهبی  و  فرهنگی  و 

افالطونی و فلسفه ارسطوئی هستی و خدا و فقه و دین و فرهنگ در 

و  اقبال  زمان  تا  و  می کردند  تعریف  و  تبیین  استبدادپذیری  چارچوب 

شریعتی هرگز توان جایگزینی مبانی نظری مذهبی و دینی آلترناتیوی 

تا خود پیشقراوالن مذهبی  این امر باعث شده  دموکراتیک نداشته اند، 

الدین  ایران که در راس آن ها سیدجمال  و فرهنگی و اجتماعی مردم 

نظری  مدافع  و  استبداد  مداح  گذشته  تاریخ  در  دارد،  قرار  اسدآبادی 

تئوری استبداد باشند و به همین دلیل در طول بیش از صد سالی که 

از عمر جنبش تحول خواهانه جوامع مسلمان و جامعه ایران می گذرد 

این  فقهی هرگز از طرف  دینی و  استبداد سیاسی و  مشروعیت نظام 

راهکارهای  تمامی  نتیجه  در  نگرفت،  قرار  چالش  مورد  پیشکسوتان 

آن ها در نهایت به اسالم فقاهتی ختم می شد.

از راهکار محمد حسین نائینی و خراسانی و محمدباقر صدر و خمینی 

گرفته تا راهکار شیخ مرتضی مطهری و محمد عبده و عبد الرحمن 

به  منتهی  آن ها،  هوااحل«  یعنی شعار »االسالم  و سید قطب  کواکبی 
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»االسالم هو الفقه« شد نه به »االسالم هو العقل و العمل و الفهم« و 

همین موضوع بسترساز این گردید تا همیشه استبداد پذیری جزء ایمان 

و باور مردم ایران و جوامع مسلمان بشود.

نیزه بازی اندر این کوه های تنگ

نیزه بازان را همی آرد به تنگ

10 - اگر ابن خلدون و امام محمد غزالی از قرن چهارم با قیام حسین 

بر علیه یزید مخالفت می کردند و اگر مهندس مهدی بازرگان خطاب 

به خمینی می گوید بعد از خداوند در زمین فقط تو داریم و اگر فرج 

دباغ معروف به عبدالکریم سروش آخرین خاکریز لیبرالیسم اقتصادی 

و سیاسی و معرفتی و مذهبی در ایران امروز با استثناء دانستن قیام 

امام حسین سازشکاری در حرکت پیشوایان اولیه اسالم از امام علی 

تا آخر زمان به عنوان یک قاعده دینی و اسالمی و مذهبی و منطقی 

و  حافظ  و  سعدی  و  غزالی  سازشکاری  آن  توسط  و  می کند  مطرح 

مولوی و بازرگان و خودش در کودتای فرهنگی 58 تا 62 با دستگاه 

خالفت توجیه دینی و مذهبی و تاریخی می کند و مماشات دهه 60 و 

70 لیبرالیسم مذهبی تحت مدیریت مهندس مهدی بازرگان با حاکمیت 

فاسد  تز  با طرح  در غرب  امروز  و  توجیه عقالنی می نماید  غاصب 

خودی کردن شریعتی توسط رژیم مطلقه فقاهتی می کوشد چهره رسوای 

و  توده ها  به  خیانت  با  همراه  که  دهه 60  در  ایران  مذهبی  لیبرالیسم 

آموزش درس حکومت داری به رژیم مطلقه فقاهتی از تکوین شورای 

انقالب رژیم تا کودتای فرهنگی 58 تا 62 بود تطهیر تاریخی نماید.

ای بریده آن لب و حلق و دهان

کو کند تف سوی مه یا آسمان

چون تو خفاشان بسی بینند خواب

کین جهان ماند یتیم از آفتاب

مثنوی – مولوی – دفتر ششم ابیات 2078 و 2083

و این متهمان رسوای تاریخ ایران را توسط تز هویت سه گانه دینی و 

ملی و غربی همراه با لکه دار کردن معلم کبیرمان شریعتی، تطهیر 

سیاسی و مذهبی و ملی کند و اسالم توحیدی شریعتی را در چارچوب 

این  تبیین نماید، همه ریشه در  اسالم دگماتیسم و استبدادپرور فقاهتی 

رویکرد استبدادپذیری نظری در جامعه ایران دارد

برون منی رود از خانقه یکی هشیار

که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند

حافظ

11 - اگر در استبداد نظری رژیم توتالی تر پهلوی آنچنانکه در مقدمه 

قانون اساسی گذشته دیدیم حکومت موهبتی است الهی که از طرف خدا 

بر خاندان پهلوی و شاه تنفیذ گردیده است و در نظام والیتمدار رژیم 

مطلقه فقاهتی حکومت میراثی است که از طرف پیامبر اسالم و امام 

زمان بر ولی فقیه تنفیذ می گردد، این همه در راستای همان تبیین نظری 

استبداد در لباس مذهب و دین و خدا و پیامبر و امام زمان می باشد تا 

توسط این مبانی معرفتی و نظری شرایط جهت مشروعیت بخشیدن به 

غصب قدرت خود در باور مردم فراهم کنند.

12 - برای فهم تفاوت مبانی نظری استبداد با مبانی نظری دموکراسی 

قدرت  استبداد مشروعیت  مبانی نظری  در  باشیم که  داشته  توجه  باید 

طبقه و هیئت حاکمه از طریق آسمان و خدا و پیامبر و امام زمان و 

دین و مذهب و فرهنگ و سنت به انجام می رسد، در صورتی که در 

انتخاب  طریق  از  تنها  قدرت  مشروعیت  دموکراسی،  معرفتی  مبانی 

آگاهانه مردم به انجام می رسد و هیچ آلترناتیوی نه از آسمان و نه در 

یافتن قدرت و  انتخاب مردم معیار مشروعیت  زمین نمی تواند به جز 

تقسیم قدرت گردد.

َ َعلَى َما فِي  »َوِمَن النهَّاِس َمْن یْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحیاِة الدُّْنیا َویْشِهدُ اللهَّ

قَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ اْلِخَصاِم - َوإِذَا تََولهَّى َسعَى فِي اْلَْرِض ِلیْفِسدَ فِیَها َویْهِلَك 

ُ َل یِحبُّ اْلفََسادَ - از مردم کسانی هستند که در باب  اْلَحْرَث َوالنهَّْسَل َواللهَّ

حیات دنیا سخنانی نغز و شگفت آور می گویند و خدا را بر صداقت و 

صمیمیت خود گواه می گیرند اما به واقع بدترین دشمنان خدا و خلق اند 

چون از نزد تو باز می گردند در فساد می کوشند و دو چیز را از میان 

می برند یکی حرث یا کشاورزی و اقتصاد و دیگر نسل یا مردمان به پا 

خواسته قائم به قسط« )سوره بقره - آیات 204 و 205(.

13 - انتقاد و حق انتقاد کردن از باالئی های قدرت نخستین حقوق مردم 

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  در چارچوب  اسالم  در  که  می باشد 

تعریف شده است و آنچنانکه در وصیت نامه امام حسین به محمد ابن 

با دستگاه سیاسی حاکم در  امام حسین مبارزه خودش را  حنفیه دیدیم 

قالب امر به معروف و نهی از منکر تعریف می کند که معنائی جز نقد 

و انتقاد حاکمیت سیاسی توسط مردم نخواهد داشت، لذا در این رابطه 

انتقاد مردم حقوق  است که به موازات به رسمیت شناختن حق نقد و 

آگاهانه  انتخاب  توسط  قدرت  به  بخشیدن  مشروعیت  که  مردم  دیگر 
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نظری  مبانی  این  توسط  و  می شود  شناخته  رسمیت  به  می باشد  مردم 

دموکراسی است که مشروعیت زمینی و مردمی قدرت در دموکراسی 

جایگزین مشروعیت یافتن قدرت توسط توجیه آسمانی و مذهبی و فقهی 

مبانی نظری استبداد می گردد و به همین دلیل امام علی در نامه ائی که 

به مالک اشتر نوشته است می فرماید:

»لیس شیء ادعی الی تغییر نعمه هللا و تعجیل نقمته من اقام علی ظلم 

- هیچ چیز چندان غضب خداوند را بر نمی انگیزاند و نعمت خداوند را 

تغییر نمی دهد که ظلم حکام بر توده ها« و در جای دیگر از این نامه 

خطاب به مالک اشتر می فرماید من این سخن را بیش از یک بار و در 

مواضع و مواقع مختلف از پیامبر اسالم شنیدم که فرمود »لن تقدس 

امه ل یو خذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع - هیچ جامعه ائی 

روی پاکی نمی بیند و سامان معنوی و انسانی نمی یابد مگر آنکه در آن 

بدون  بتواند حق خود را  باشد که شخص ضعیف  جامعه وضع چنان 

ترس و لکنت زبان از شخص قوی بگیرد.« 

14 - اگر مدرنیته در مغرب زمین - آنچنانکه هگل می گوید - معلول سه 

حرکت پروتستانیسم مذهبی و رنسانس معرفتی و انقالب کبیر فرانسه 

سیاسی بود، تعریفی که در این رابطه در کانتکس مبانی نظری مدرنیته 

مغرب  در  مدرنیته  اینکه  بکنیم  مدرنیته  از  می توانیم  هگل  اندیشه  در 

لذا  قدرت در غرب؛  گانه  اتوریته های سه  نفی  نبود جز  زمین چیزی 

همین نفی اتوریته های قدرت در مغرب زمین بود که بسترساز تکوین 

مبانی نظری و معرفتی دموکراسی در مغرب زمین شد، هر چند که بعدا 

با تولد لیبرالیسم در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی و معرفتی 

مبانی معرفتی دموکراسی  از دل همین مدرنیته،  و اخالقی در غرب 

حاصل نفی اتوریته های قدرت به چالش گرفته شد و در نتیجه با حمایت 

سرمایه داری از مبانی نظری لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و معرفتی و 

اخالقی مبانی معرفتی دموکراسی در مغرب زمین نفی شد.

15 – تا زمانی که تبیین تاریخی و علمی از تکوین و رشد قدرت در 

سه مؤلفه زر و زور و تزویر در تاریخ بشر نداشته باشیم امکان فهم 

طبیعی  نمی شود.  فراهم  ما  برای  دموکراسی  و  استبداد  نظری  مبانی 

است که اگر در تبیین عامل اصلی خروج جامعه طبقاتی از دل امت 

معرفتی  مبانی  صورت  آن  در  کنیم  عمده  را  زور  بشر  اولیه  واحده 

عامل  کردن  عمده  با  که  می کند  پیدا  مضمونی  استبداد  و  دموکراسی 

اندیشه  مانیفست  در  آنجائیکه  از  داشت،  خواهد  تفاوت  تزویر  و  زر 

نشر مستضعفین تکوین عامل زور در امت واحد اولیه بشر بسترساز 

تکوین استثمار و طبقه در آن جامعه می باشد، در نتیجه در تبیین مبانی 

دموکراسی  مستضعفین  نشر  نظری  مانیفست  در  دموکراسی  معرفتی 

که در چارچوب تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی بین مردم 

قدرت  تقسیم  از  تعریف می شود، دموکراسی سیاسی که عبارت است 

استبداد  آنچنانکه  می باشد  سوسیالیستی  دموکراسی  بسترساز  سیاسی 

سیاسی بسترساز تکوین استثمار اقتصادی در جامعه بشر است.

مستضعفین  نشر  مانیفست  کانتکس  در  که  است  رابطه  این  در  لذا 

دموکراسی  به  نسبت  تکوینی  و  ارزشی  اولویت  سیاسی  دموکراسی 

دموکراسی  تکوین  از  خارج  که  حرکتی  گونه  هر  و  دارد  اقتصادی 

سیاسی در راستای نفی استثمار و تحقق دموکراسی سوسیالیستی انجام 

بگیرد یک دروغ بزرگ و یک عوام فریبی و تمویه توده ها می باشد 

و به همین دلیل نشر مستضعفین عامل شکست سوسیالیسم دولتی قرن 

بیستم را همین خالء دموکراسی سیاسی در عرصه تحقق دموکراسی 

سوسیالیستی می داند که باعث گردید تا نه تنها دموکراسی سیاسی نابود 

گردد بلکه دموکراسی سوسیالیستی مورد نظر مارکس و انگلس در نیمه 

دوم قرن نوزدهم بدل به سوسیالیست دولتی یا آنچنانکه میلوان جیالس 

می گوید بدل به ظهور طبقه جدیدی با همان ماهیت بورژوازی بشود.

به همین دلیل است که آنچنانکه امروز لیبرالیسم در شاخه های مختلف 

اقتصادی و سیاسی و معرفتی و اخالقی آن در غرب شکست خورده 

است، سوسیالیسم دولتی پایان تاریخ حیات خود در مغرب زمین اعالم 

کرده است.

در  دموکراسی  معرفتی  منظومه  مبانی  تبیین  در  آنچنانکه   -  16

شماره های قبلی سنگ هائی از فالخن در نشر مستضعفین مطرح کردیم، 

عرصه  در  ما  هرگز  و  می باشد  مختلفی  مدل های  دارای  دموکراسی 

برای  جهانشمول  دموکراسی  یک  نمی توانیم  دموکراسی  نظری  تبیین 

بالعکس  بلکه  کنیم  تعریف  شرق  و  از غرب  اعم  بشری  جوامع  همه 

چارچوب  در  مختلف  جوامع  در  دموکراسی  به  نیل  راه های  آنچنانکه 

تحلیل مشخص از شرایط مشخص آن جامعه مشخص تعریف می شود، 

دارد  کنکریت  صورتی  مختلف  جوامع  آن  در  دموکراسی  مدل  خود 

جوامع  در  دموکراسی  مختلف  مدل های  این  همه  نهائی  خروجی  که 

مختلف بشری مشروعیت یافتن قدرت توسط انتخاب آگاهانه مردم در 

کانتکس اجتماعی کردن تولید و توزیع و خدمات و مصرف توسط تقسیم 

اجتماعی سه قدرت اقتصادی و سیاسی و معرفتی می باشد.
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به همین ترتیب در عرصه مبانی نظری استبداد نیز باید توجه داشته 

بشری  مختلف  جوامع  و  تاریخ  عرصه  در  استبدادی  نظام  که  باشیم 

دارای یک مدل واحد و جهانشمول نیست بلکه برعکس در چارچوب 

خودویژگی های فرهنگی و تاریخی و اقتصادی و مذهبی و سنتی این 

این  فهم  برای  که  گرفته اند  به خود  متنوعی  استبداد صورت  مدل های 

مدل های متنوع استبداد مجبوریم تا به کشف آن خودویژگی های تاریخی 

و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف دست پیدا بکنیم. به 

همین دلیل امام علی در خطبه سوم نهج البالغه وقتی که پس از قتل 

خلیفه سوم مورد استقبال و بلکه هجوم مردم قرار گرفت و ناچار شد 

تا مسند خالفت را بپذیرد دالیل خود در قبول این منصب اینچنین بیان 

می کند:

قیام  الحاضر و  لو ل حضور  النسمه  برء  الحبه و  فلق  الذی  »اما و 

اعلی  یقارو  ل  آن  ء  العلما  علی  اخذ هللا  ما  و  الناصر  بوجود  الحجه 

کظه ظالم و ل سغب مظلوم للقیت حبل ها علی غاربها و لسقیت اخرها 

بکاس اول ها و ل لفیتم دنیاکم هذه عندی ازهد من عفطه غنز - قسم به 

آن خداوندی که آدمیان را آفریده است و دانه را در دل خاک می شکافد 

اگر اجتماع مردم نبود و اگر یاری این یاوران حجت را بر من تمام 

نکرده بود و اگر به خاطر پیمانی نبود که خداوند از عالمان و دانشمندان 

مظلوم صبر  گرسنگی  و  زجر  و  ظالم  سیری  هنگام  که  است  گرفته 

ادامه می دادم  پیشین خود  به همان روش  من  ننشینند  پای  از  و  نکنند 

هم  اکنون  نوشاندم  مرکب خالفت  این  به  ابتدا  که  را  همان جرعه ائی 

می نوشاندم و می دیدید که دنیای شما نزد من از عطسه یک بز زکامی 

بی مقدارتر است.«

 57 استبدادی  ضد  انقالب  و  مشروطیت  انقالب  شکست  علت   -  17

فقدان معرفت  ایران  و جنبش اصالحات 76 و جنبش سبز 88 مردم 

نظری استبداد در ایران می باشد چراکه در خالء این فقدان مبانی نظری 

استبداد است که مردم ایران در طول بیش از صد سال گذشته حرکت 

تحول خواهانه و دموکراسی طلبانه خود پیوسته دنبال این بوده اند که کی 

می رود؟ و کی می آید؟ به جای اینکه بدانند چه می رود؟ و چه می آید؟ 

طبیعی است که وقتی مردم ایران به این بیندیشند که کی می خواهد با 

دنبال  پیوسته  بنشیند؟  آن  جای  به  می خواهد  کی  و  برود  آن ها  انقالب 

کاریزما و نمادسازی و شخصیت پروری و عکس های اشخاص به ماه 

بردن خواهند بود نه به برنامه ها و مبانی معرفتی آن برنامه های سیاسی 

و اقتصادی.

قبلی  او جانشین  از  بدتر  است که مستبدی می رود و مستبدی  این جا 

می شود و برای توده های مردم در تحلیل نهائی راهی باقی نماند جز 

آنکه آنچنانکه هگل می گوید برای نقد و انتقاد از حال، گذشته را طالئی 

کنند و برای نفی و انتقاد از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دوران پهلوی را 

طالئی کنند که صد البته خروجی نهائی این امر برای توده های ایران 

شدن  طالئی  بهای  به  بشود  تار  و  تیره  آینده  که  شد  نخواهد  این  جز 

انتقال  تبیین مبانی نظری استبداد و  باید توسط  گذشته سیاه. این مردم 

آن به خودآگاهی مردم ایران این حقیقت را به آن ها آموزش بدهیم که 

تا زمانی که مبانی معرفتی استبداد در تاریخ ایران را فهم نکنند همیشه 

همین  و  کرد  خواهد  پیدا  مستبدستیزی  صورت  آن ها  استبدادستیزی 

جایگزین  خواهی،  شخصیت  تا  می شود  باعث  که  است  مستبدستیزی 

برنامه خواهی بشود.

دور  گذشته  از  ایران  جامعه  تاریخ  در  استبداد  فلسفی  آبشخور   -  18

تا حال - حاکم چه از نوع شاهی آن و چه از نوع شیخی آن، چه به 

صورت ایلی آن و چه به صورت آلی آن - ریشه در نوع تبیین فلسفی 

برای مردم  از خدواند خالق هستی  این رویکردهای مختلف  که  دارد 

کرده اند و لذا تا زمانی که تبیین مردم ایران از خدا و هستی و آخرت 

توسط تبیینی نو از جهان و هستی و خداوند و دنیا و آخرت تغییر نکند 

امکان تحول در مبانی فلسفی نظری استبداد در بین مردم وجود ندارد.

»الطر ق الی هللا به عدد انفس الخالئق یا به عدد انفاس الخالئق - به 

خداوند  سوی  به  راه  آدمیان  نفس های  تعداد  به  بلکه  و  آدمیان  اندازه 

هست«

صد هزاران پرده دارد حسن دوست

می کند هر پرده آوازی دگر

بیزارم از این کهنه خدائی که تو داری

هر حلظه مرا تازه خدای دگر هستی

جمله حیرانند و سرگردان عشق

ای عجب این عشق سرگردان کیست

جمله میهمانند در عالم ولیک

کم کسی داند که او میهمان کیست

مولوی – کلیات شمس - غزل 432

به همین دلیل است که در سر آغاز شروع بعثت اجتماعی و تاریخی 
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پیامبر اسالم در 5 آیه اول سوره علق به پیامبر امر می شود که باید 

استارت نبوت خود را با خوانشی نو از جهان و خدا و انسان آغاز کنی.

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق - اْقَرأْ َوَربَُّك اْلَْكَرُم  »اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الهَِّذي َخلََق - َخلََق اْلِ

ْنَساَن َما لَْم یْعلَْم - ای پیامبر خوانشی نو از  - الهَِّذي َعلهََّم بِاْلقَلَِم - َعلهََّم اْلِ

خدای هستی بکن - ای پیامبر خوانشی نو از انسان مختار و صاحب 

اراده و انتخاب بکن - ای پیامبر خوانشی نو از خلقت و جهان و هستی 

بکن - ای پیامبر خوانشی نو از انسانی بکن که با قلم و آگاهی به مقام 

انسانیت دست یافته است.«

پیامبر در طلیعه بعثت خود امر به خوانش نو از خدا و  راستی چرا 

بگوئیم  باید  این سوال سترگ  به  پاسخ  برای  انسان می شود؟  و  جهان 

انسان  و  جهان  و  خدا  چارچوب  در  پیامبر  که  است  این  آن  دلیل  که 

ارسطو و بطلمیوس و یونانی زده قرن هفتم میالدی که بر اذهان بشریت 

حکومت می کرد هرگز نمی توانست نطفه ظلم ستیزی و عدالت خواهی 

را در رحم آگاهی و خودآگاهی توده های مردم قرار دهد چراکه با آن 

و  استبدادستیزی  میالدی  هفتم  قرن  زده  یونانی  و جهان  انسان  و  خدا 

استثمارستیزی و استحمارستیزی یک کفر عریان بود و به همین دلیل 

پیامبر اسالم در قرن هفتم میالدی برای اینکه به بشریت اعالم کند که 

کشتیبان را سیاستی دگر آمده است، مجبور بود که حرکت خود را با 

خوانشی نو از خداوند و جهان و انسان شروع کند و همین خوانش نو از 

خداوند و انسان و جهان او بود که مبانی منظومه معرفتی بعثت پیامبر 

اسالم تشکیل می داد و لذا تا زمانی که ما به این خوانش نو پیامبر اسالم 

از خدا و انسان و جهان دست پیدا نکنیم، هرگز نمی توانیم به منظومه 

معرفتی بعثت پیامبر اسالم دست پیدا کنیم.

مبانی  تبیین  برای  اسالم  پیامبر  حرکت  از  تاسی  با  رابطه  همین  در 

اول  پله  در  مجبوریم  ما  ایران  امروز  جامعه  در  دموکراسی  منظومه 

مانند پیامبر اسالم، خدا و جهان و انسان یونانی زده فلسفی حوزه های 

در  استبداد  نظری  فلسفی  مبانی  که  چرا  بگیریم  چالش  به  را  فقاهتی 

فقاهتی  حوزه های  زده  یونانی  انسان  و  جهان  و  خدا  همین  ما  جامعه 

می باشد که به صورت ایمانی بر وجدان و اذهان توده های مردم ایران 

زمین حاکم می باشد و بسترساز آن شده است تا استبداد به صورت یک 

و شعار  بشود  مردم  این  تاریخی  وارد خودآگاهی  دینی  ایمان  و  باور 

و  ستیزی  ظلم  از  بوده  عبارت  که  تاریخی  اسالم  و  پیامبران  اساسی 

استبدادستیزی و عدالت خواهی در نگاه مردم تحریف بشود.

بنابراین آنچنانکه مبانی فلسفی استبداد نظری در جامعه ما تبیین یونانی 

این  فهم  از  فقاهتی می باشد پس  انسان حوزه های  و  زده خدا و جهان 

مبانی زیربنای استبداد نظری در جامعه ایران برای اینکه با این استبداد 

نظری مقابله کنیم در عرصه تبیین مبانی معرفتی منظومه دموکراسی 

در جامعه ایران باید این تبیین یونانی زده حوزه فقاهتی از خدا و جهان 

و انسان به چالش بگیریم و تبیینی نو مانند پیامبر اسالم از خدا و جهان 

و انسان جایگزین آن نمائیم و قطعا تا زمانی که این کانتکس یونانی 

زده از خداوند و جهان و انسان بر باور مردم ایران حکومت کند هر 

گونه مبارزه تحول خواهانه و دموکراسی طلبانه مردم ایران محکوم به 

شکست خواهد بود.

19 - علت اینکه اقبال و شریعتی در تدوین منظومه معرفتی دموکراسی 

کردن  منبعی  چند  از  را  مهم  این  ایران  جامعه  و  مسلمان  جوامع  در 

منابع معرفتی بشر شروع کردند این می باشد که آن ها به درستی فهم 

کرده بودند که برای مقابله کردن با اسالم فقاهتی که امروز به صورت 

مسلمان  جوامع  در  استبدادپرور  و  استبدادساز  فرهنگ  و  ایمان  یک 

شیعه  فقاهتی حوزه های  اسالم  آنجائیکه  از  است،  درآمده  ما  و کشور 

لذا  می باشد  حوزه ها  این  در  اندیشه  بودند  منبعی  تک  معلول  سنی  و 

آنچنانکه اقبال می گوید »اسالم تک منبعی فقهی همان اسالم دگم روایتی 

مقابله  راه  تنها  فقاهتی  اسالم  با  زیرساختی  مقابله  برای  لذا  می باشد« 

زیربنائی با آن این است که این رویکرد تک منبعی فقهی را بدل به 

رویکرد چند منبعی در عرصه اندیشه و فهم اسالم تاریخی بکنیم و به 

همین دلیل شعار بازسازی فکر دینی عالمه اقبال الهوری در طلیعه 

قرن بیستم در این رابطه مطرح گردید، چرا که بدون چند منبعی کردن 

منابع معرفتی نه می توان به اسالم اجتهادی و اسالم بازسازی شده دست 

در  نظری  استبداد  بسترساز  که  فقاهتی  اسالم  می توان  نه  و  کرد  پیدا 

جوامع مسلمان می باشد به چالش گرفت. ☼

ادامه دارد   
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تبیینی  آیات  تکوین  بسترساز  انسان ها  همه  ابدی  سوال  سه  به  پاسخ   -  5
خداوند، جهان، انسان، جامعه و تاریخ می باشد 

دیالوگی شده است کال  و  قرآن محاوره ائی  بسترساز  پیامبر اسالم که  منهای سوال های مخاطبین 
خود قرآن در کلیت خود پاسخگوی سه سوال ابدی و همگانی همه انسان ها می باشد که حضرت 
موالنا عالمه محمد اقبال الهوری در کتاب »بازسازی فکر دینی در اسالم« فصل اصل حرکت در 
ساختمان اسالم - ص 203 - س 16 سه سوال ابدی و همگانی همه انسان ها به این صورت مطرح 

می کند. »بشریت امروز به سه چیز نیازمند است:«

1 - تعبیر روحانی از جهان.

2 - آزادی روحانی فرد.

3 - اصول اساسی و دارای تاثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجیه کند 
)پایان نقل قول از اقبال( 

همین پاسخگوئی قرآن به این سه سوال ابدی و همگانی و همیشگی بشر است که باعث شده تا قرآن 
به عنوان یک کتاب ابدی بشود و گرنه عامل ابدیت قرآن توسط تزریق معجزه نبوده و نیست، آنچه 
این کتاب را معجزه کرده است همین پاسخگوئی به سه سوال ابدی و همیشگی و همگانی بشریت 
می باشد. البته قرآن در پاسخ به سه سوال فوق با سه تئوری جداگانه به تبیین پاسخ به سه سوال فوق 
می پردازد در خصوص سوال اول که همان تبیین توحیدی از جهان برای کسب تعبیر روحانی از 
جهان می باشد. تئوری که قرآن به آن تکیه می کند تئوری توحید می باشد که با یک نگاه اجمالی و 
کپسولی می توانیم تئوری توحید قرآن و پیامبر اسالم را تبیین همه وجود اعم از جهان، انسان، جامعه 

و تاریخ حول محور خداوند تعریف بکنیم.

ُُموُر - آگاه باشید که شدن همه وجود تنها با جهت گیری به سوی خداوند ممکن  ِ تَِصیُر الأْ »أََل إِلَی اللهَّ
می باشد« )سوره شوری - آیه 53(. 

ِض َوَما بَینَُهَما َوإِلَیِه الأَْمِصیُر - همه وجود به سوی خدا در حال شدن و  َرأْ ِ ُملأُْک السهََّماَواِت َوالأْ »وَلِلهَّ
تکامل می باشند« )سوره نور - آیه 42 و سوره مائده - آیه 18(. 

ِ الأَْمِصیُر - تزکیه و شدن انسان تنها با شدن بسوی خداوند  »َوَمنأْ تََزکهَّی فَِإنهََّما یتََزکهَّی ِلنَفأِْسِه َوإِلَی اللهَّ
ممکن می باشد« )سوره فاطر - آیه 18(.

َجعُوَن - هالکت سرنوشت هر موجودی است که از  ُم َوإِلَیِه تُرأْ َههُ لَهُ الأُْحکأْ »کُلُّ َشیٍء َهاِلٌک إِلهَّ َوجأْ
حرکت به سمت او سر باز زند چرا که هم حکم از آن خدا ست و هم بازگشت همه به سوی خدا 

می باشد« )سوره قصص - آیه 88(.

ًعا  َطوأْ ِض  َرأْ َوالأْ السهََّماَواِت  فِی  َمنأْ  لََم  أَسأْ »وَلَهُ 
َجعُوَن - همه وجود چه جبرا و  ًها َوإِلَیِه یرأْ َوَکرأْ
چه اختیارا در چارچوب شدن تکاملی که تنها 
به سوی او ممکن می باشد تسلیم خداوند هستند 
آل  )سوره  می گردند«  باز  هم  او  سوی  به  و 

عمران - آیه 83(. 

ِ َوإِنهَّا إِلَیِه َراِجعُوَن - از خدائیم و به سوی  »إِنهَّا لِلهَّ
خدا می رویم« )سوره بقره - آیه 156(.

آبشخور  و  بزرگ ترین  توحید  تئوری  این  و 
تمامی تجربه هائی نبوی است که پیامبر اسالم 
در طول 23 سال حیات نبوی خود صاحب آن 
شده است. بطوریکه اگر بگوئیم تنها محصول 
فاز  در  اسالم  پیامبر  باطنی  تجربه  سال   15
همین  سالگی(   40 تا  سالگی   25 )از  حرائی 
حول  وجود  همه  تعریف  و  تبیین  تجربه  یک 
خداوند بوده است سخنی به گزاف نگفته ایم چرا 
که در غار حرا بود که تمام جهان چه در اول 
و چه در آخر و چه در ظاهر و چه در باطن 
حول محور خداوند بر پیامبر اسالم تجلی کرد 
که تبیین این تجلی توسط قرآن در شش آیه اول 
سوره توحید تبیین گردیده است و لذا در تعریف 
بیان  با  که  آیات  تمامی  که  است  تجلی  همین 
بَُحوَن«، »َسبِّحِ«، »نَُسبُِّح«، »تَُسبُِّحوَن«،  »یسأْ
سوره   -  33 آیه  مثل  »یَسبُِّحوَن«،  »یَسبُِّح«، 
انبیاء، آیه 40 - سوره یس، آیه 1 - سوره حدید، 
آیه 1 - سوره حشر، آیه 1 - سوره صف، آیه 
44 - سوره اسراء، آیه 13 - سوره رعد، آیه 
44 - سوره اسراء، آیه 41 - سوره نور، آیه 

 قرآن را تفسیر کنیم؟
3 چگونه
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24 - سوره حشر، آیه 1 - سوره جمعه، آیه 1 - سوره تغابن، آیه 75 
- سوره زمر و... همه در رابطه با تبیین همین تجلی وجود بر محور 
خداوند می باشد بطوریکه می توان گفت که در تک تک آیات قرآن این 
تجربه و این تجلی جهان و جامعه و انسان و تاریخ حول محور خداوند 
قابل مشاهده و روئیت می باشد آنچنانکه اگر این تجلی و تجربه را از 
قرآن بیرون بکشیم و کناری بگذاریم دیگر از آیات قرآن چیزی جز یک 

سلسله قصص تاریخی باقی نخواهد ماند.

اما در خصوص دومین سوال که همان تبیین آزادی روحانی فرد می باشد 
در قرآن آزادی و مسئولیت انسان تحت عنوان تئوری انسان و قرآن یا 
تئوری انسان و اسالم می باشد که مبانی این تئوری از نظر قرآن بر پایه:

الف - انسان موجودی مسئول است.

َع َوالأْبََصَر َوالأْفَُؤادَ ُکلُّ أُولَئَِک َکاَن  »َوَل تَقأُْف َما لَیَس لََک بِِه ِعلأٌْم إِنهَّ السهَّمأْ
ئُول - بر آنچه که شناخت نداری پیروی مکن چراکه انسان در  َعنأْهُ َمسأْ

برابر شناختش مسئول می باشد« )سوره اسراء - آیه 36(.

ب - انسان موجودی است که تاریخ دارد نه ماهیت و بنابراین خصیصه 
موظف است تا خود را بسازد و ماهیت خودش را در بستر زمان بر پایه 

اختیار و انتخاب و خودآگاهی و پراکسیس بسازد.

ِر لَمأْ یُکنأْ َشیئًا َمذأُْکوًرا - إِنهَّا َخلَقأْنَا  نأَْساِن ِحیٌن ِمَن الدهَّهأْ ِ »َهلأْ أَتَی َعلَی الأْ
َشاجٍ نَبأْتَِلیِه فََجعَلأْنَاهُ َسِمیعًا بَِصیًرا - إِنهَّا َهدَینَاهُ السهَّبِیَل  فٍَة أَمأْ نأَْساَن ِمنأْ نُطأْ ِ الأْ
او  بر  تاریخ  از  فرایندی  که  انسان می داند  آیا   - َکفُوًرا  ا  َوإِمهَّ َشاِکًرا  ا  إِمهَّ
گذشته است که او هویت انسانی نداشته - همانا ما انسان را از آبشخوری 
دیالکتیکی آفریدیم که در بستر پراکسیس تاریخی به شناخت و خودآگاهی 
او  انتخاب  و  است و در چارچوب خودآگاهی مسئولیت  انسانی رسیده 

تکوین پیدا کرده است« )سوره انسان - آیات 1 تا 3(. 

فردی  انتخاب  و  اختیار  و  مسئولیت  راستای  در  آخرت  و  قیامت   – ج 
انسان تکوین می یابد.  

به  افراد  قیامت  در   - ٍة...  َمرهَّ َل  أَوهَّ َخلَقأْنَاُکمأْ  َکَما  فَُرادَی  ِجئأْتُُمونَا  »َولَقَدأْ 
صورت فردی میایند چنانکه آفریدن اولشان به جهان از رحم مادر به 

صورت فردی می باشد« )سوره انعام - آیه 94(. 

... - در قیامت هر کس هر آنچه را که از  ُء َما قَدهََّمتأْ یدَاهُ َم ینأُْظُر الأَْمرأْ »یوأْ
دنیا فرستاده است می بیند« )سوره نباء - آیه 40(.

معاد  نه  و  است  طباطبائی  تا  سینا  ابن  جسمانی  معاد  نه  قیامت  یعنی 
روحانی باطنیه و اسماعیلیه است و نه معاد خیالی مالصدرا است، بلکه 
اصال قیامت از نظر قرآن معاد یا بازگشت به اول نیست قیامت فقط تجسم 

اعمالی است که انسان در دنیا انجام داده است.

دارای  و  اساسی  یعنی اصول  انسان  کلی  و  عام  و  ابدی  سومین سوال 

تاثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری بر مبنای روحانی توجیه کند. قرآن 
می کوشد در چارچوب اصل نبوت پیامبران الهی و در راس آن ها پیامبر 
اسالم، در بستر اسالم تاریخی به این مهم پاسخ مثبت بدهد. مبانی اسالم 
تاریخی که قرآن در عرصه آن تالش می کند تا تحت تئوری نبوت به 
تبیین اصول اساسی و دارای تاثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر 

مبنای روحانی توجیه کند بپردازد، عبارتند از:

ساله  در عرصه 23  اسالم  پیامبر  نبوی  تکوین وحی  دینامیزم   – الف 
پراکسیس استخوان سوز انسانی و اجتماعی و تاریخی.

ب - دیالوگی بودن محتوای قرآن در راستای پاسخگوئی به سوال ها و 
پرسش های زمان و جامعه و تاریخ.

در  اجتهاد  چارچوب  در  زمان  بستر  در  تاریخی  اسالم  دینامیزم   – ج 
اصول و اجتهاد در فروع.

»هدف اساسی قرآن بیدار کردن عالی ترین آگاهی آدمی است تا روابط 
چند جانبه خود را با خدا و جهان فهم کند نظر به همین سیمای اساسی 
اسالم  به  کلی  نظری  که  هنگام  آن  در  گوته  که  است  قرآن  تعلیمات 
همچون یک نیروی تربیتی می انداخت به اکرمان چنین گفت: این تعلیم 
هرگز دچار شکست نمی شود ما با همه دستگاه های خویش دورتر از آن 
نمی توانیم برویم و اگر کلی تر گفته شود هیچ کس نمی تواند دورتر از آن 
برود« )بازسازی فکر دینی در اسالم – معرفت و تجربه دینی – ص 

12 – س 7( )پایان نقل قول از اقبال(

6 - ماحصل آنچه که از این درس باید بیاموزیم
1 - امام علی معتقد است که قرآن یک کتاب خاموش می باشد. برای تبدیل 
تا زمانی  باید آن را به حرف دربیاوریم و  به کتاب راهنمای عمل  آن 
نمی تواند  کتاب  این  درنیاید،  به حرف  ما  توسط  خاموش  قرآن  این  که 

راهنمای عملی ما باشد.

یا ما  ندارد  2 - برای به حرف درآوردن قرآن دو روش بیشتر وجود 
بعدا ز قرآن بخواهیم  بدهیم و  حرف خودمان را در حلقوم قرآن قرار 
که با ما حرف بزند، در این صورت حرف زدن قرآن یک حرف زدن 
انطباقی می باشد آنچنانکه در طول بیش از هزار سال گذشته ما با قرار 
دادن حرف خودمان به صورت فلسفه یونانی، تصوف هند شرقی، کالم 
اشاعره، فقه دگماتیسم حوزه و در نهایت علم سیانس قرن نوزدهم در 
حلقوم قرآن، از قرآن خواسته ایم تا با ما حرف بزند. حرفی که قرآن بدین 
ترتیب با ما زده است همان حرف هایی بوده که خودمان به صورت آماده 
در دهان قرآن قرار داده ایم به این ترتیب است که تفسیرهای قرآن ما در 
بیش از هزار سال گذشته از قرآن یا تفاسیر فلسفی یونانی بوده، یا کالمی 
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اشعری، یا فقهی دگماتیسم حوزه، یا صوفی گرایانه هند شرقی و یا علم 
سیانسی قرن نوزده بوده است. روش دوم راهی است که ابتدا امام علی 
در نهج البالغه انجام داد و در عصر ما هم شریعتی به انجام آن پرداخت 
و آن اینکه برای به حرف درآوردن قرآن باید در برابر قرآن سوال های 
زمان قرار دهیم لذا به میزانی که سوال ما کیفی باشد پاسخ قرآن به ما 

فربه تر و کیفی تر خواهد بود.

3 - علت اینک در قرآن سوال های مخاطبین از پیامبر همراه با پاسخ به 
آن ها آماده است به این خاطر می باشد که قرآن می خواهد به ما بیاموزد 
که این کتاب یک کتابی می باشد که به صورت دیالوگی تدوین و تنظیم 

شده است.

آن  قرائت سطحی  به  تنها  و  کنیم  پرسش  قرآن  از  پیوسته  باید  ما   -  4
نپردازیم و نباید ظاهر آیات را مبنای کار خود قرار دهیم.

5 - برای فهم قرآن و پاسخ به آن باید ابتدا زبان قرآن را بشناسیم که در 
این رابطه در طول بیش از هزار سال گذشته نسبت به زبان قرآن سه 

نظریه مطرح شده است:

اول - زبان حقیقی که معتقدند که آنچه در ظاهر قرآن آماده در باطن آن 
هم به همین شکل می باشد لذا باید تسلیم ظاهر قرآن شد.

دوم – زبان عرفی که معتقدند از آنجائیکه پیامبر اسالم در تکوین وحی 
نبوی و قرآن نقش فاعلیت داشته است نه نقش قابلیت، لذا به علت اینکه 
پیامبر اسالم به عنوان یک انسان متاثر از محیط و فرهنگ و علم زمان 
خود بوده است این مهم می طلبد که ما برای فهم و تفسیر قرآن زبان و 

فرهنگ قرن هفتم میالدی در جغرافیای عربستان فهم کنیم.

سوم – زبان سمبلیک یا کنایه ائی می باشد که مطابق این دکترین معتقدند 
بنابراین قرآن  که زبان قرآن یک زبان غیر مستقیم و نمادین می باشد. 
یک چیزی می گوید تا کنایه ائی باشد برای چیز دیگر و به همین دلیل به 
علت سمبلیک یا نمادین یا کنایه ائی بودن زبان قرآن، ما قرآن را تنها با 
تاویل می توانیم فهم کنیم. هدف از تاویل عبور از شکل ظاهر و برگشت 

به مفهوم اصلی و اولیه آن می باشد.

6 - هرمنوتیک عبارت است از تاویل یا برگشت از ظاهر به باطن جهت 
کشف معنا. بنابراین هرمنوتیک یا کشف معنا در قرآن در گرو فهم زبان 
قرآن می باشد بدون فهم زبان قرآن و اعتقاد به حقیقی بودن زبان قرآن 
امکان هرمنوتیک و کشف معنا در قرآن نمی باشد، بنابراین مقدمه انجام 
هرمنوتیک یا کشف معنا در قرآن اعتقاد به سمبلیک بودن زبان قرآن 
به  معتقد  نمی توانیم  ما  قرآن  زبان  بودن  به سمبلیک  اعتقاد  بدون  است 

هرمنوتیک یا کشف معنا در قرآن بشویم.

7 - تفسیر انطباقی از قرآن زمانی حاصل می شود که ما به جای پرسش 

زمان - جهت به حرف درآوردن قرآن - علم زمان در برابر قرآن قرار 
تفسیر  قرآن  بخواهیم  اگر  با عصای علم زمان  این رابطه  در  لذا  دهیم 
کنیم، یک روز علم زمان نجوم بطلمیوس است که دیدیم بیش از هزار 
سال مفسرین شیعه و سنی به غیر از فخر رازی هفت آسمان قرآن را 
طبق نجوم بطلمیوس تفسیر می کردند و امروز هم که علم زمان تبدیل 
به علم کپلر و کپرنیک و گالیله و غیره شده است می بینیم که مفسرین 
انطباقی جدید از صاحب »پرتوی از قرآن« گرفته تا عبدالعلی بازرگان 
نجوم  جایگزین  و...  گالیله  و  کپرنیک  و  کپلر  علم  که  می کنند  تالش 
بطلمیوس کنند و با این علم قرآن را تفسیر انطباقی کنند و بدین ترتیب 
تمام قوانین از ترمودینامیک و فیزیک گرفته تا کشفیات کامپیوتری را 
عامل تفسیر جدید از قرآن کنند تا در نهایت بدین وسیله برای مسلمانان 
ثابت کنند که قرآن با کشف کامپیوتری و قوانین باد و باران و طوفان 
بدرد  آقایان چه  کتاب معجزه  این  است. حال  و... یک معجزه  نجوم  و 
مسلمانان می خورد مشکلی که بازرگان پیر در آخر عمر در کتاب بعثت 
کتاب  این  اینکه  آن  و  کرد  بوده حل  آخرت  و  خدا  برای  تنها  پیامبران 
قوانین فیزیک و ترمودینامیک و نجوم و باالخره اعجازهای کامپیوتری 
هیچ نقشی در زندگی اجتماع سازانه و انسان سازانه و تاریخ سازانه ما در 

این جهان ندارد.

دم که مرد نائی اندر نای زد

در خور نایست نه در خورد مرد

نقش می بینی که در آیینه ایست

نقش تست آن نقش آن آیینه نیست

نیلکسون – ص  و شبان – چاپ  داستان موسی   – دوم  دفتر   – مثنوی 
283- بیت 1807 - س 15

8 - علت اینکه قرآن در آیه 2 سوره بقره با بیان »ذَِلَک الأِْکتَاُب َل َریَب 
فِیِه ُهدًی ِللأُْمتهَِّقیَن« کتاب طبیعت را در کنار کتاب قرآن قرار می دهد و 
عناصر هر دو را با ترم آیه تعریف می کند، این است که آنچنانکه که ما 
در تفسیر طبیعت ثابت برای تدوین علم زمان نیازمند به هرمنوتیک و 
تاویل آیه های طبیعت هستیم در عرصه قرآن مکتوب برای تفسیر تطبیقی 

نیازمند به هرمنوتیک یا کشف معنا می باشیم.

9 - بودا در تعریف هرمنوتیک و تاویل می گوید وقتی با انگشت به تو 
ماه را نشان می دهند تو نباید به انگشت نگاه کنی باید به ما نگاه کنی.

10 - شمس تبریزی در رد تفسیر انطباقی و دگماتیسم قرآن و تکیه کردن 
بر تفسیر تطبیقی در جلسه ائی که با محدثین و طرفداران اسالم روایتی 
و فقاهتی نشسته بود خطاب به آن مفسرین قرآن گفت تا کی برای تفسیر 
قرآن می خواهید بگوئید »حدثنی فالن عن فالن« بیاید به جای تکیه بر 
عن  قلبی  »حدثنی  بگوئید  قرآن  تفسیر  جهت  فالن«  عن  فالن  »حدثنی 
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ربی.«

11 - راهی که عالمه اقبال الهوری جهت جایگزین کردن تفسیر تطبیقی 
قرآن به جای تفسیر انطباقی و تفسیر دگماتیسم مطرح کرد، احیاء دوباره 
علم کالم در اسالم است کاری که قبل از اقبال توسط شاه ولی هللا دهلوی 
متکلم و مفسر هندی در قر ن هیجدهم توسط کتاب »حجه هللا البالغه« 
شروع شده بود و اقبال در ادامه آن با کتاب »بازسازی فکر دینی در 
اسالم« به ادامه این راه پرداخت. از نظر عالمه محمد اقبال الهوری راه 
احیاء تفسیر تطبیقی از قرآن از مسیر احیاء علم کالم می گذرد و در این 
رابطه است که اقبال معتقد است تعطیلی هزار ساله علم کالم در اسالم 
باعث گردید تا اسالم فقاهتی و اسالم روایتی مانند یک سرطان به جان 

اسالم تاریخی بیافتد.

نقش قرآن چونکه در عالم نشست

نقش های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آنچه در دل مضمر است

این کتابی نیست چیز دیگر است

چونکه در جان رفت جان دیگر شود

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

با مسلمان گفت جان در ره بنه

هر چه از حاجت فزون داری بده

اقبال

12 - کتاب »بازسازی فکر دینی در اسالم« حضرت موالنا عالمه محمد 
بالغه« شاه ولی هللا دهلوی گرانسنگ  اقبال الهوری بعد از »حجه هللا 
از  پس  که  می باشد  بیستم  قرن  در  اسالم  تاریخ  در  کالمی  کتاب  ترین 
نزدیک به هزار سال تعطیلی علم کالم در تاریخ اسالم تاریخی دوباره 
تدوین گردید، چراکه از نظر عالمه محمد اقبال بازسازی تفسیر تطبیقی 
از قرآن در گرو بازسازی علم کالم در اسالم می باشد و بدون بازسازی 

علم کالم در اسالم امکان بازسازی علم تفسیر در قرآن نیست.

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد
بر رسول ما رسالت ختم کرد

رونق از ما محفل ایام را
او رسل را ختم و ما اقوام را

خدمت ساقی گری با ما گذاشت
داد ما را آخرین جامی که داشت

ال نبی بعدی ز احسان خداست
پرده ناموس دین مصطفی است

قوم را سرمایه قوت ازو
حفظ سر وحدت ملت ازو

حق تعالی نقش هر دعوی شکست
تا ابد اسالم را شیرازه بست

زادن او مرگ دنیای کهن

مرگ آتشخانه و دیر و شمن
حریت زاد از ضمیر پاک او

این می نوشین چکید از تا ک او
عصر نو کاین صد چراغ آورده است

چشم در آغوش او وا کرده است
نقش نو بر صفحه هستی کشید

امتی گیتی گشائی آفرید
امتی از ما سوا بیگانه ئی

بر چراغ مصطفی پروانه ئی

کلیات اقبال - رمز بیخودی – ص 70 – س 1

13 - علت اینکه اقبال بازسازی فکر دینی را از بازسازی وحی نبوی 
آغاز کرد این بود که او معتقد بود تا زمانیکه در چارچوب بازسازی 
علم کالم به بازسازی علم تفسیر از قرآن و وحی نبوی نرسیم، امکان 
از نظر عالمه  دیگر  به عبارت  ندارد.  تاریخی وجود  اسالم  بازسازی 
گرو  در  زمان  این  در  تاریخی  اسالم  بازسازی  الهوری  اقبال  محمد 
بازسازی علم تفسیر و فهم از قرآن می باشد و بدون بازسازی در تفسیر 
قرآن ما هرگز نمی توانیم به بازسازی اسالم دست بیابیم به همین دلیل 
اقبال به درستی فهمید که برای بازسازی اسالم در این عصر به جای 
تکیه بر علم زمان مانند بازرگان و به جای تکیه بر اخالق مانند غزالی 
و به جای تکیه بر سکوالریسم سیاسی مانند ابن خلدون و به جای تکیه 
بر قدرت نظامی و قدرت سیاسی مانند سیدجمال بر بازسازی تفسیر و 

فهم قرآن تکیه کرد.

هست قرآن حال های انبیاء

ماهیان پاک بحر کبریا

چونکه در قرآن حق بگریختی

با روان انبیاء آویختی

مولوی

14 - از نظر عالمه اقبال الهوری علت انحطاط مسلمین معلول انحطاط 
انحطاط  ریشه  و  است  پنجم  و  چهارم  قرن  از  قرآن  تفسیر  و  فهم  در 
مسلمین در فهم قرآن از نظر اقبال، اندیشه و فلسفه یونانی بود که توسط 
بنی عباس و به خصوص مامون عباسی هدفدار وارد اندیشه اسالم شد.

»چنانکه همگان می دانیم فلسفه یونانی نیروی فرهنگی بزرگی در تاریخ 
اسالم بوده است تحقیقی دقیق در قرآن و مکاتب کالمی که به الهام اندیشه 
یونانی طلوع کرد این واقعیت قابل توجه را آشکار می سازد که در عین 
آنکه فلسفه یونانی به دامنه دید متفکران اسالمی وسعت بخشید به طور 
کلی بینش ایشان را در باره قرآن دچار تاریکی کرد.« )بازسازی فکر 

دینی در اسالم - ص 6 - س 6( ☼

والسالم 
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1 - اخالق عریانی:

تفاوت اخالق سلطانی با اخالق عریانی در این است که:

الف - اخالق سلطانی اخالق دنیاگرا است، در صورتی که اخالق عریانی اخالق دنیاستیز 

است.

است، در صورتی که اخالق  اراده محور  و  انتخاب  و  اختیار  - اخالق سلطانی اخالق  ب 

عریانی اخالق اختیارستیز و انتخاب ستیز و اراده کش می باشد.

ج - اخالق سلطانی اخالق جمع گرا و جامعه محور می باشد، در صورتی که اخالق عریانی 

اخالق فردگرا و فردمحور و جامعه گریز می باشد.

د - اخالق سلطانی اخالق مسئولیت پذیر و برون گرا می باشد، در صورتی که اخالق عریانی 

اخالقی درون گرا و مسئولیت گریز است.

ای شهان کشتیم ما خصم برون

ماند خصمی زان به تر در اندرون

کشنت این کار عقل و هوش نیست

شیر باطن سخره خرگوش نیست

سهل شیری دان که صف ها بشکند

شیر آن را دان که خود را بشکند

مولوی - مثنوی - دفتر اول - ص 71 - س 7 

ه - اخالق سلطانی اخالقی تکامل پذیر و نسبی و سیال می باشد، در صورتی که اخالق عریانی 

اخالق غیر سیال و غیر نسبی و مطلق و تکامل 

ناپذیر می باشد.

و - اخالق عریانی اخالقی انزواگرا و جامعه گریز 

و اخالق تسلیم و رضا می باشد.

چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

گر اندکی نه به وفق رضا است خرده مگیر

حافظ

جامعه گرا  اخالق  سلطانی  اخالق  که  در صورتی 

و اخالق تغییر و تحول و اعتراض و نقد می باشد.

حدیث بی خبران است با زمانه بساز

زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز

اقبال 

ز - اخالق عریانی اخالق جبر است و بی اختیاری.

نقش باشد پیش نقاش قلم

عاجز و بسته چو کودک در شکم

پیش قدرت خلق جمله بارگه

عاجزان چون پیش سوزن کارگه

ما چو چنگیم تو زخمه می زنی

رم
اک

ر 
امب

 پی
ی

اس
شن

ت 
عث

ی ب
ها

رس
 د

له
لس

 س
 

14 مدینه النبی  پیامبر اسالم،

جامعه ائی فقهی یا جامعه اخالقی یا جامعه ائی انسانی؟

یاجامعه الگوئی، یا جامعه دینی،
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زاری از مانی تو زاری می کنی

ما چو شطرجنیم اندر برد و مات

برد و مات ما زتو است ای خوش صفات

ما همه شیران ولی شیر علم

حمله مان از باد باشد دم به دم

مثنوی – دفتر اول – ص 14 - س 23

بارها گفته ام و بار دگر می گویم

که من دلشده این ره نه به خود می پویم

در پس آینه طوطی صفتم داشته اند

آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم

من اگر خارم و گر گل چمن آرائی هست

که از آن دست که او می کشدم می رویم

دیوان حافظ – دکتر یحیی قریب – ص 318 

اما اخالق سلطانی اخالق اختیار و اراده و انتخاب است.

احلذر از جبر و هم از خوی صبر

جابر و مجبور را زهر است جبر

هر دو را ذوق ستم گردد فزون

ورد من یا لیت قومی یعلمون

بگذر از فقری که عریانی دهد

ای خنک فقری که سلطانی دهد

کلیات اقبال الهوری – جاوید نامه – ص 350 - س 6 

ح - اخالق عریانی اخالق تقلید و تحریک و تعبد است.

هر که او بی سر بجنبد دم بود

جنبشش چون جنبش کژ دم بود

کژرو و شبکور و زشت و زهر ناک

پیشه او خسنت اجسام پاک

سر بکوب آن را که سرش این بود

خلق و خوی مستمرش این بود

آن رهی که بارها تو رفته ائی

بی قالوز اندر آن آشفته ائی

پس رهی را که نرفتستی تو هیچ

هین مر و تنها زرهبر سر مپیچ

مثنوی – دفتر چهارم – ص 693 – س 2 

مبی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

حافظ – دیوان دکتر یحیی قریب – ص 1 – س 3 

اما اخالق سلطانی اخالق اجتهادی و دلیری و شجاعت و بصیرت و 

تعقل و تحقیق است

آدم از بی بصری بندگی آدم کرد

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد

یعنی از خوی غالمی زسگان خوارتر است

من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

کلیات اقبال الهوری – افکار – ص 239 - س 4

ط - اخالق عریانی اخالقی است که اخالق را به صورت فراتاریخی 

و فردی و نفسانی می داند، در صورتی که اخالق سلطانی اخالق را 

فرادینی و فراخدائی و اجتماعی می داند و آن را مولود عدالت تاریخی 

می داند. در اخالق عریانی از آنجائی که اخالق را به صورت مجرد از 

عدالت تاریخی تعریف می کنند و خود اخالق را مانند عدالت تاریخی به 

صورت تاریخی نمی بیند لذا باعث می گردد تا اخالق دستوری و فردی 

به صورت مرتاضانه در این رویکرد جایگزین عدالت اخالقی و عدالت 

اجتماعی بشود. در این دیسکورس اخالق فردی صوفیانه محور قرار 

می گیرد و جامعه اصال موضوع اخالق نمی باشد و اصال در دیسکورس 

آن ها - آنچنانکه امروز در اندیشه عبدالکریم سروش که اخالق عریانی 

وجود  اجتماعی  اخالق  نام  به  چیزی   - می کند  تبلیغ  ما  جامعه  در  را 

ندارد، هر چه هست همان اخالق مرتاضانه و صوفیانه و زاهدانه فردی 

است و در جامعه برای اصالح جامعه، هر کس باید باغچه خود را بیل 

بزند و اصال باغچه ائی به نام باغچه اجتماع و جامعه در این دیسکورس 

وجود خارجی ندارد.

در دیسکورس اخالق عریانی یا اخالق صوفیانه و راهبانه عبدالکریم 

تمام می گردد.  به فرد هم  سروش همه چیز از فرد شروع می شود و 

مسئولیت اجتماعی معنی ندارد و اخالق اجتماعی هم چیزی جز همان 



نشر مستضعفین73   |   اول مرداد ماه  1394   50

اخالق افراد نمی باشد، برای اصالح جامعه باید اخالق فردی را اصالح 

کنیم و حاصل اینکه در رویکرد عبدالکریم سروش به اخالق، خدا و 

لذا  آخرت هم مانند اخالق فقط در افراد تعریف می شود نه در جمع، 

در این رویکرد اخالق مکانیکی به صورت غیر تاریخی و غیر سیال 

معنی پیدا می کنند و باز در همین رابطه است که این اخالق فردی و 

صوفیانه به علت غیر تاریخی بودن آن ها - مانند فقه غیر تاریخی - جنبه 

تکلیفی پیدا می کند و به علت آبشخور صوفیانه آن در نهایت فونکسیون 

دنیاگریز و اختیارستیز دارد. بنا براین در عرصه رویکرد اخالقی ما 

موظفیم ابتدا اخالق سلطانی و اخالق عریانی را از هم جدا کنیم چراکه 

اخالق عریانی اخالقی است که مستقل از جامعه و عدالت به صورت 

غیر تاریخی تکوین پیدا می کند و لذا اخالق عریانی یک اخالق فردی 

و جامعه گریز و رهبانی و دنیاستیز و آخرت گرای مکانیکی و جزمی 

و اختیارستیز و آسمانی می باشد. در صورتی که اخالق سلطانی سیال 

و تاریخی و اجتماع محور و مسئولیت پذیر و رهبانی گریز و دنیاگرا 

و زمینی و فرادینی و فراخدائی می باشد. تفاوت اخالق از منظر پیامبر 

و امام علی با اخالق از منظر امام محمد غزالی و مولوی در این است 

که اخالق از نگاه پیامبر اسالم و امام علی؛

اخالق  صاحب  اجتماع  بستر  در  فرد  و  است  اجتماعی  اخالق   -  1

دوری  با  فرد  مولوی  و  غزالی  اخالق  در  که  صورتی  در  می شود، 

گزیدن از جامعه می تواند به آن دست پیدا کند چراکه اصال در رویکرد 

غزالی و مولوی با مقوله ائی به عنوان اخالق اجتماعی روبرو نیستیم 

هر چه هست همان اخالق فردی است.

2 - در اخالق پیامبر و امام علی دنیا مزرعه و بستر تکوین آخرت 

می باشد، در صورتی که در اخالق غزالی و مولوی دنیا هوی آخرت 

آخرت  که  کسی  و  ندارد  آخرت  باشد  داشته  دنیا  که  کسی  و  می باشد 

می خواهد باید تارک دنیا باشد، یا باید دنیائی باشیم یا آخرتی، ترکیب 

این دو باهم ممکن نیست.

اختیار  و  اراده  مولود  هم  اخالق  علی  امام  و  پیامبر  اخالق  در   -  3

می باشد و هم عامل اختیار و اراده انسان، در صورتی که در اخالق 

در  دلیل  همین  به  و  دنیاگریز  و  اختیارستیز  اخالق  مولوی  و  غزالی 

دیسکورس غزالی و مولوی اخالق جایگزین فقه فراتاریخی می شود و 

فقه از دیدگاه غزالی بدل می شود به فقه دنیائی و فقه آخرتی، چرا که 

غزالی به فقه آخرتی و اخالق به صورت یک سلسله دستورات فردی 

و تکلیفی نگاه می کنند و لذا آنچنانکه در جامعه فقهی، هدف حاکمیت 

اجرای احکام فقهی می باشد در جامعه اخالقی هدف طرفداران اخالق 

اجرای دستوری و تکلیفی و تقلیدی دستورات اخالقی می باشد. البته این 

رویکرد در تاریخ مسلمانان در واکنش عکس العملی نسبت به رویکرد 

فقاهتی از قرن چهارم توسط امام محمد غزالی بوجود آمد و در ادامه آن 

در قرن هشتم به حافظ رسید، به همین دلیل است که:

اوال مبانی این اخالق صورت فردی دارد.

تشکیل  اخالق را  این  پایه های  هند شرقی  مبانی اخالق صوفیانه  ثانیا 

می دهند.

ثالثا این اخالق به علت اینکه در واکنش اخالق فقیهانه تکوین پیدا کرده 

است صورت عکس العملی اخالق فقیهانه دارد. برای نمونه برای فهم 

مبانی اخالق عریانی به دیدگاه های حافظ در این رابطه می پردازیم:

الف – نفی ریا و تزویر:

می خور که شیخ و واعظ و قاضی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

یا 

می صوفی افکن کجا می فروشند

که در تامب از دست زهد ریائی

یا 

من هم صحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

می خور که صد گناه زاغیار در حجاب

بهتر زطاعتی که به روی ریا کنند

ب - تکیه محوری بر عشق:

هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

برو منرده به فتوای من مناز کنید

یا 

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید

ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی

یا 
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عشقت رسد به فریادگر خود بسان حافظ

قرآن زبر بخوانی با چهارده روایت

یا 

فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان

بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند

پنهان خورید باده که تعزیر می کنند

ناموس عشق و پرده عشاق می درند

عیب جوان سرزنش پیر می کنند

گویند رمز عشق نگوئید و نشنوید

مشکل حکایتیست که تقریر می کنند

ج - نفی زهد گرائی:

زخانقاه به میخانه می رود حافظ

مگر زمستی زهد و ریا به هوش آید

یا 

برو ای زاهد خود بین که زچشم من و تو

راز این پرده نهان است و نهان خواهد ماند

د - نفی عجب خانقاهی

ساقی به یار آبی از چشمه خرابات

تا خرقها بشوئیم از عجب خانقاهی

ه – مبارزه با اخالق فقاهتی:

اگر فقیه نصحیت کند که می نخورید

پیاله ای به دهش گو دماغ را تر کن

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

ج - اخالق سلطانی در مدینه النبی پیامبر اسالم

تا اینجا دریافتیم که جایگاه مدینه النبی به عنوان معجزه دوم پیامبر اسالم 

توسط  اسالم  کردن  تاریخی  جهت  الگوئی  جامعه  تکوین  راستای  در 

از  انتقال  تاریخ مکانیزم  آیندگان  آن  توسط  تا  است  بوده  اسالم  پیامبر 

این  کنند. در  فهم  به عدل زمان خود را  »اصر« و »اغالل« زمانه 

رابطه سوال محوری که در خصوص مدینه النبی پیامبر اسالم مطرح 

می شود اینکه این جامعه الگوئی پیامبر چگونه جامعه ائی بوده است؟ آیا 

آنچنانکه طرفداران اسالم فقاهتی گفته اند و می گویند این جامعه الگوئی 

پیامبر یک جامعه فقاهتی بوده که پیامبر اسالم توسط آن تالش می کرده 

تا آن احکام فقهی قرآن به صورت یک طرفه بر جامعه مسلمانان تحمیل 

کند؟ یا اینکه جامعه ائی بوده که پیامبر تالش می کرده تا مردم جامعه 

مسلمان باشند، اما نظام سیاسی و نظام حکومتی آن جامعه غیر دینی و 

سکوالر باشد؟

برای پاسخ به این سوال سترگ و بزرگ تاریخی باید توجه داشته باشیم 

که:

الف – اوال خود پیامبر هدف بعثت خودش را اینچنین تعریف می کرد 

که »بعثت لتمم مکارم ال خالق - هدف بعثت من اتمام اخالق مکرمتی 

برای  شدم  مبعوث   - سهله  سمه  شریعت  علی  »بعثت  یا  می باشد« 

شریعت آسان و ساده«  

ب – آیات فقهی قرآن که کمتر از 5% کل آیات قرآن می باشد به دو قسم 

احکام عبادی و احکام غیر عبادی تقسیم می شوند. احکام عبادی قرآن 

بیشتر و اغلب احکام تاسیسی - که موسس آن خود پیامبر اسالم می باشد 

– هستند، اما احکام غیر عبادی تاسیسی نیستند بلکه همه امضائی هستند 

یعنی برعکس احکام عبادی این احکام قبل از پیامبر اسالم در جامعه 

عربستان وجود داشته و پیامبر اسالم موسس آن ها نبوده فقط به صورت 

موقتی پای آن ها امضاء کرده است تا با فراهم شدن شرایط زمانی و 

مناسبی  آلترناتیو  بتواند  تاریخی  اسالم  چارچوب  در  تاریخی  شرایط 

برای آن ها تعیین کند، به عبارت دیگر فقه قرآن در رابطه با احکام غیر 

عبادی قرآن تنها یک حاشیه ائی بوده بر فقه عرف زمان همان جامعه 

عربستان و مکه و مدینه. 

ج – بنابراین احکام غیر عبادی فقه قرآن در پروسه تکوین مدینه النبی 

به عنوان مبانی موقت حقوقی جامعه مسلمانان تنظیم شده است نه به 

عنوان تکوین نظام سیاسی یا ساختار اجتماعی و اقتصادی. 

د – تصمیمات مهم سیاسی و نظامی و اجتماعی پیامبر اسالم در طول 

ده سال جامعه سازانه خود در چارچوب شوری و مشورت جمعی بوده 
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است نه نظر شخصی و تکلیف دینی، هر چند که گاها مثل تصمیم گیری 

جنگ احد بر خالف نظر خود پیامبر هم بوده است. 

ه – رابطه پیامبر اسالم در طول ده سال حرکت جامعه سازانه خود 

از 1-  است  عبارت  که  فقاهتی  جامعه  مبنای  بر سه  مدینه هرگز  در 

تحریک، 2 – تکلیف، 3 – تقلید، نبوده است بلکه برعکس بر سه پایه 

1- آگاهی، 2 – شوری، 3 – مسئولیت، بوده است.

نظام  یک  مدینه النبی  سیاسی  نظام  ساختاری  لحاظ  به  چند  هر   – و 

کاریزماتیک بود اما علت کاریزماتیک بودن این نظام آن بود که خود 

این جامعه از  به لحاظ تکوینی نقش محوری در تکوین  پیامبر اسالم 

آغاز تا انجام داشته است، چه در دوران مکی و چه در دوران مدنی. 

راستای  در  اسالم  پیامبر  فردی  و  اجتماعی  برخوردهای  تمامی   – ز 

تضعیف نظام کاریزماتیک خود بود آنچنانکه امام علی در این رابطه 

می فرماید:

»... یَأُْکُل َعلَی اَْلَْرِض َو یَْجِلُس ِجْلَسةَ اَْلعَْبِد َو یَْخِصُف بِیَِدِه نَْعلَهُ َو یَْرقَُع 

بِیَِدِه ثَْوبَهُ َو یَْرَکُب اَْلِحَماَر اَْلعَاِرَی َو یُْرِدُف َخْلفَهُ...  - روی زمین غذا 

بنده ها می نشست و به دست خود کفش های خود را  می خورد و مانند 

وصله می زد و بر خر بی پاالن سوار می شد و دیگری را هم بر ترک 

خود سوار می کرد« )نهج البالغه صبحی صالح - خطبه 160 - ص 

228 - س 6(.

در  زانو  به  شخصیتش  عظمت  برابر  در  که  افرادی  با  برخورد  در 

می آمدند به آن ها می گفت من نه مستبدم و نه دیکتاتور من پسر آن زنی 

هستم که گوشت خشک شده توسط آفتاب می خورد. همچنین در همین 

رابطه دستور کوتاه کردن جامه ها و کوتاه کردن ریش ها داد و آنچنانکه 

امام علی در نامه به مالک اشتر می نویسد:

ةٌ لَ یُْؤَخذُ  ِ ص یَقُوُل فِی َغْیِر َمْوِطٍن لَْن تُقَدهََّس أُمهَّ »فَِإنِّی َسِمْعُت َرُسوَل الَلهَّ

ِمَن اَْلقَِوّیِ َغْیَر ُمتَتَْعتٍِع... - نه یک بار بلکه بارها  ِعیِف فِیَها َحقُّهُ  ِللضهَّ

من از زبان پیامبر شنیدم که فرمود هیچ جامعه ائی به مقصد نمی رسد 

مگر زمانی که ضعیف بدون لکنت زبان بتواند حق خود را از صاحبان 

قدرت بگیرد و بدون ترس حاکمیت سیاسی را نقد کند« )نهج البالغه 

صبحی صالح - نامه 53 - ص 439 - س 14(. 

ح - بزرگ ترین شاگرد مکتب وحی و دستپروده نزدیک به چهل ساله 

پیامبر اسالم، امام علی می باشد که در دوران خالفت 5 ساله اش خطاب 

به مردم می فرمود، مرا نقد کنید چراکه من از خطاها مصون نیستم.

»فَِإنِّی لَْسُت فِی نَْفِسی به فوِق أَْن أُْخِطَئ... - من خودم را خطاناپذیر 

نمی دانم - ... فاَلَ تَُکلُِّمونِی به ما تَُکلهَُّم بِِه اَْلَجبَابَِرةُ... - مانند دیکتاتورها 

أَْو  حّقٍ  به  َمقَالٍَة  َعْن  تَُکفُّوا  ...فاَلَ   - نگوئید  سخن  من  با  مستبدین  و 

َمُشوَرٍة به عدٍل... - مبادا مشورت و نقد خود را از من پنهان کنید« 

)نهج البالغه صبحی صالح - خطبه 216 - ص 335 - س 13(. 

ط – برنامه عام و کلی و درازمدت و کوتاه مدت پیامبر اسالم عدالت 

بود، او می کوشید این عدالت را توسط پروژه مدینه النبی در عرصه های 

فردی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی تبیین عملی نماید یعنی 

در  است،  کرده  نظری  تبیین  قرآن  در  پیامبر  عدالت  همین  آنچنانکه 

مدینه النبی تبیین عملی می کند چراکه بزرگ ترین تجربه وجودی پیامبر 

از  قبل  ساله حرائی اش  فرایند 15  معراج وجودی  کانتکس  در  اسالم 

بعثت )25 سالگی تا 40 سالگی( حرائی پس از تجربه هللا به عنوان 

آن  تبیین  به  نور  سوره   35 آیه  در  که  الرض«  و  السموات  »نور 

مانند یک حبابی  پیامبر اسالم، هستی  این تجربه  پرداخته است و در 

می باشد که بر روی فتیله چراغ خداوندی قرار گرفته و تمامی روشنی 

خود را این حباب از آن فتیله می گیرد )تجربه توحید پیامبر(.

دومین تجربه بزرگ معراجی پیامبر در فرایند 15 ساله حرائی اش فهم 

اصل عدالت در ساختار فلسفی وجود بود، همان اصلی که پیامبر در 

فرایند حرائی اش پس از تجربه هللا »نُوُر السهََّماَواِت َواْلَْرِض« )سوره 

نور – آیه 35( در کالن هستی مشاهده کرد »بالعدل قامت السموات 

والرض« و همین تجربه اصل عدالت پیامبر اسالم بود که پیامبر اسالم 

پس از بعثت در کالم و آیات قرآن در چارچوب برنامه نظری و عملی 

خود با سمبل میزان یا ترازو به نمایش گذاشت؛ لذا در این رابطه است 

که قرآن و پیامبر اسالم تبیین فلسفی، اجتماعی، تاریخی و انسانی اصل 

عدالت را در لباس کلمه میزان یا ترازو در آیات 6 و 7 و 8 الرحمن و 

آیه 25 سوره حدید مطرح می کند.

َوأَقِیُموا   - اْلِمیَزاِن  فِی  تَْطغَْوا  أَلهَّ   - اْلِمیَزاَن  َوَوَضَع  رفع ها  »َوالسهََّماَء 

یا کال  آسمان ها  اینکه  از  - هدف  اْلِمیَزاَن  تُْخِسُروا  َوَل  بِاْلِقْسِط  اْلَوْزَن 

وجود بر عدالت و ترازو بر پا شده است این است که این عدالت و 

پا کنیم«  بر  تاریخی خویش  اجتماعی و  ترازو را در حیات فردی و 

)سوره الرحمن آیات 67 - 9(.

»لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَینَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِکتَاَب َواْلِمیَزاَن ِلیقُوَم النهَّاُس 
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بِاْلِقْسِط... - به تحقیق ما )خداوند( انبیاء و رسوالن خود را با بینات و 

کتاب و ترازو به سوی شما فرستادیم تا جوامع بشری جهت بر پائی 

عدالت اقتصادی و اجتماعی بر شورانند« )سوره حدید - آیه 25(.

بنابراین دو تجربه ائی که پیامبر اسالم در طول 15 سال فرایند معراج 

به  توانست  این دو تجربه  پیدا کرد و توسط  به آن دست  حرائی خود 

فرایند وحی نبوی 23 ساله حیات خود دست پیدا کند، عبارت بود از:

1 - تجربه هللا به عنوان »نُوُر السهََّماَواِت َواْلَْرِض« )تجربه توحید(.

2 - تجربه عدالت به عنوان ترازو یا میزان السموات و االرض )تجربه 

عدالت(.

 23 طول  در  اسالم  پیامبر  که  آنچه  تمامی  که  بود  رابطه  همین  در 

پرداخت  آن  انجام  به  مدنی  و  مکی  فرایند  در  خود  نبوی  حیات  سال 

السهََّماَواِت  عنوان »نُوُر  به  توحید  اصل  دو  همین  تبیین  چارچوب  در 

َواْلَْرِض« و عدالت به عنوان »میزان السموات و الرض« بوده است 

و اصل نبوت آنچنانکه در آیه 25 سوره حدید مشاهده کردیم تنها در 

جهت تبیین عملی و نظری این دو اصل توحید و عدالت بوده است و 

مشاهده  قرآن  مکی  تمامی سوره های  در  تقریبا  آنچنانکه  قیامت  اصل 

می شود در راستای تبیین همین اصل عدالت در جهان و وجود و انسان 

می باشد نه بیش از این.

در همین رابطه بود که پیامبر اسالم در طول 23 حیات نبوی خود کوشید 

تا در سایه اصل توحید به عنوان »نُوُر السهََّماَواِت َواْلَْرِض« و اصل 

عدالت به عنوان »میزان السموات و الرض« در تمامی عرصه های 

انسانی و اجتماعی و تاریخی و اقتصادی تبیین عملی و نظری بکند و با 

تبیین تاریخی این دو اصل توحید و عدالت بود که پیامبر اسالم توانست 

اسالم نبوی خود را بدل به اسالم تاریخی بکند تا این اسالم مانند دین 

یهود و دین مسیح پس از مرگ پیامبر اسالم گرفتار رویکرد ارتدوکسی 

نشود. به عبارت دیگر توسط توحید تاریخی و عدالت تاریخی بود که 

پیامبر اسالم توانست اسالم را تاریخی بکند و در همین راستا بود که 

پیامبر اسالم در چارچوب تکوین دو پروژه مدینه النبی و حج ابراهیمی 

توانست دو اصل توحید و عدالت خود را به صورت تاریخی در آورد.

بدین ترتیب که با پروژه مدینه النبی پیامبر اصل عدالت را تاریخی کرد 

و با پروژه حج ابراهیمی اصل توحید را تاریخی کرد چراکه در طول 

23 سال حیات نبوی پیامبر اسالم هم تجربه توحید و هم تجربه عدالت 

پیامبر اسالم دو مشخصه اساسی پیدا کردند.

1 – فرادینی.

2 - تاریخی و به دلیل دو خصیصه و مشخصه محوری تجربه توحید و 

تجربه عدالت در نگاه و منظر پیامبر اسالم است که بدون فهم و شناخت 

آن ها برای ما هرگز امکان شناخت مضمون و ماهیت دو پروژه تاسیسی 

ابراهیمی وجود نخواهد داشت چراکه در چارچوب  مدینه النبی و حج 

این دو اصل فرادینی و تاریخی بودن تجربه توحیدی و تجربه عدالت 

امضائی  نه  تاسیسی،  پروژه  دو  تکوین  به  اقدام  اسالم  پیامبر  که  بود 

اسالم  پیامبر  اگر  شک  بی  و  کرد  ابراهیمی  حج  و  مدینه النبی  عظیم 

تجربه توحید و تجربه عدالت را به صورت یک اصل درون دینی و 

نیازمند به دو پروژه عظیم مدینه النبی و حج  فراتاریخی می دید دیگر 

ابراهیمی نبود چراکه عدالت و توحید درون دینی و فراتاریخی دیگر 

نیازمند به الگو و زبان سمبلیک و دینامیزم تکوین قرآن و دینامیزم قرآن 

در چارچوب اجتهاد در اصول و فروع و تاریخی شدن اسالم نداشت و 

در چارچوب دو اصل فرادینی و تاریخی کردن تجربه توحیدی و تجربه 

عدالت توسط پیامبر اسالم است که می توانیم در باب مضمون فقاهتی 

یا دینی یا سکوالر یا اخالقی یا انسانی بودن ساختار وجودی و تکوین 

مدینه النبی یا حج ابراهیمی بپردازیم چراکه اگر هدف پیامبر اسالم در 

تکوین دو پروژه مدینه النبی و حج ابراهیمی تاریخی کردن و فرادینی 

کردن اصل عدالت و اصل توحید بدانیم، دیگر جایی برای این سوال 

اجرای  اسالم  پیامبر  مدینه النبی  تکوین  بگوئیم هدف  که  نمی ماند  باقی 

احکام فقهی قرآن بوده یا اینکه هدف پیامبر اسالم تکوین حکومت دینی 

بوده است.  ☼

ادامه دارد
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1 - تعریف انسان در نهج البالغه:

با یک نگاه کلی اگر بخواهیم موضوع محوری نهج البالغه را تعیین کنیم باید بگوئیم که در یک کلمه 

موضوع نهج البالغه »انسان« می باشد و تمام تالش علی در طول بیش از نیم قرن حیات اجتماعی و 

سیاسی و مکتبی و تاریخی اش این بود تا در چارچوب و در ادامه حرکت دوران ساز تنها معلم و مراد 

و مربی کبیرش پیامبر اسالم، تعریفی نو از انسان عرضه کند و شاید بهتر این باشد که بگوئیم تعریف 

نوین پیامبر اسالم از انسان در عرصه جامعه و تاریخ تکمیل نماید و جایگاه انسان در زندان ماهیت 

ارسطوئی که برای بیش از 12 قرن بر ادبیات و دیسکورس بشریت حکومت می کرد و بیش از 12 

قرن بود که ایمان تمامی اندیشمندان و فالسفه و متفکرین بشریت شده بود، متحول سازد و با جایگزین 

کردن انسان وجودی یا انسان اگزیستانسیالیستی به جای انسان ماهیتی ارسطوئی، انقالب کپرنیکی در 

عرصه رویکرد بشریت به انسان قرن هفتم میالدی بوجود آورد.

اگر بخواهیم در این رابطه تمامی کالم و نوشته های نهج البالغه امام علی را )که طبق گفته مسعودی 

کمتر از یک چهارم کل کالم و نوشته های موجود امام علی در قرن چهارم یعنی چهار صد سال بعد 

از مرگ علی بوده است( در رابطه با موضوع محوری انسان آرایش بدهیم، باید بگوئیم که تمام تالش 

علی در عرصه گفتار، کردار و رفتار یا بینش، منش، کنش فردی و اجتماعی اش برای این بوده است 

تا با تغییر چهار رابطه انسان )الف – رابطه انسان با خدا، ب – رابطه انسان با خودش، ج – رابطه 

انسان با جهان و وجود، د – رابطه انسان با جامعه و تاریخ( تعریفی نو از انسان در کانتکس تعریف 

پیامبر اسالم از انسان عرضه نماید که خروجی نهائی این تعریف امام علی از »انسان«، انسان وجودی 

یا اگزیستانسیالیستی می باشد که از قرن هفتم توسط پیامبر اسالم جایگزین انسان ماهیتی ارسطوئی شد 

چراکه انسانی که امام علی در چارچوب دیسکورس پیامبر اسالم در نهج البالغه ترسیم و نقاشی می کند 

برعکس انسان ارسطوئی - که یک انسان عارضی و ماهیتی می باشد - انسانی است که چه عربی باشد 

و چه عجمی، چه شیعه باشد و چه سنی، چه دین دار باشد و چه آزاده دارای مشخصه واحد فرازمانی و 

فراتاریخی می باشد که این خصوصیات و خصلت های فرازمانی و فراتاریخی و عام انسانی باعث شده 

است تا انسان به عنوان یک ابژه در طول حیات خود از آغاز تا کنون تعریف پذیر نباشد )زیرا دائما در 

حال شدن و صیرورت و تکامل می باشد و همین رشد و تعالی و تکامل مستمر بشر در بستر زمان و 

شدن وجود باعث گردیده است تا انسان در کانتکس و چارچوب هیچ تعریفی نگنجد و هر گونه مانیفست 

و تعریفی از خود به صورت یک استاندارد در هم بشکند و دائما و هر لحظه تعریفی نو از خود به 

نمایش بگذارد که با تعریف گذشته اش متفاوت می باشد( یعنی این ایده را برای اندیشمندان بشریت ایجاد 

ناشناخته  پیوسته موجود  کند که »انسان 

باقی خواهد ماند.«

در نتیجه تعریف پذیر نیست که در تحلیل 

تمامی  تا  می گردد  باعث  امر  این  نهائی 

شده  انسان  از  کنون  تا  که  تعریف هائی 

بگیرد  خود  به  تاریخی  صورتی  است 

بطوریکه پیوسته باید از خود بپرسیم که 

»کدامین انسان در کدامین عصر، زمان، 

سنت  مذهب،  فرهنگ،  جغرافیا،  تاریخ، 

و مسلک؟« و از همین جا راه علی به 

تعریف  در  اسالم  پیامبر  راه  از  تاسی 

انسان از راه ارسطو و فالسفه یونان جدا 

می شود و دیوار چینی بین رویکرد علی 

و  اسالم  پیامبر  رویکرد  چارچوب  )در 

قرآن و وحی( به انسان با رویکرد فالسفه 

یونان و ارسطو - که بیش از 12 قرن تا 

زمان علی بر لجام اندیشه بشریت افسار 

در  که  چرا  می شود  ایجاد   - بودند  زده 

دیسکورس ارسطوئی که یک دیسکورس 

کلی  انسان  می باشد  انسان  از  ماهیتی 

در  می توانیم  ما  و  است  پذیر  تعریف 

در  را  انسان  این  ذهن  و  خیال  عرصه 

چارچوبی کلی محصور کنیم و توسط آن 

و  خیالی  و  مجرد  و  عام  و  کلی  انسان 

ذهنی را تعریفی مجرد بکنیم.

مثال انسان را حیوانی اجتماعی یا ناطق 

در نهج البالغه یا رویکرد علی بهانسانانسان

؟ یا انسان دگماتیسم؟ ن انسان؟ انسان تطبیقی؟ یا انسان انطبا�یق کدام�ی
1



نشر مستضعفین73   |   اول مرداد ماه  1394   55

را  انسان  این  تعریف  این  توسط  و  بکنیم  تعریف  غیره  و  یا ضاحک 

در این چارچوب مهار و محصور بکنیم چرا که تنها زمانی که ما به 

نظام استاتیکی وجود توسط نفی تکامل در انسان و جهان قائل باشیم، 

می توانیم یک تعریف ثابت از انسان ارائه دهیم. به عبارت دیگر ارائه 

انسان به معنای نفی تکامل و صیرورت و شدن در  ثابت از  تعریف 

انسانی که در  انسان و جهان و جامعه می باشد و گرنه مگر می شود 

کانتکس شدن دائمی و تکامل مستمر انسانی و اجتماعی و تاریخی است 

دارای تعریف ثابت و ساکن و ذهنی و مجرد از واقعیت بشود.

هر نفس نو می شود دنیا و ما
بی خبر از نو شدن اندر بقا

عمر همچون جوی نو نو می رسد
مستمری می مناید در جسد

شاخ آتش را بجنبانی به ساز
در نظر او می مناید بس دراز

این درازی مدت از تیزی صنع
می مناید سرعت انگیزی صنع

پس تو را هر حلظه مرگ و رجعتی است
مصطفی فرمود دنیا ساعتی است

مثنوی – مولوی – دفتر اول – ص 25 س 29

چیست نشانی آنک هست جهانی دگر
نو شدن حال ها رفنت این کهنه هاست

روز نو و شام نو باغ نو و دام نو
هر نفس اندیشه نو نو خوشی و نو عناست

عالم چون آب جوست بسته مناید ولیک
می رود و می رسد نو نو این از کجاست

نو زکجا می رسد کهنه کجا می رود
گرنه ورای نظر عالم بی منتها است

دیوان شمس – مولوی – ص 212 – غزل 362 – س 7

به هر جزوی زکل کان نیست گردد
کل اندر دم ز امکان نیست گردد

جهان کل است و در هر طرفه العین
عدم گردد و ال یبقی زمانین

دگر باره شود پیدا جهانی
به هر حلظه زمین و آسمانی

به هر حلظه جوان و کهنه پیر است
به هر دم اندرو حشر و نشیر است

در او چیزی دو ساعت می نپاید
در آن حلظه که می میرد بزاید

منظومه گلشن راز – شیخ محمود شبستری - ص 80 - س 4

یا  یا ضاحک بودن  یا اجتماعی بودن  بتوانیم توسط ناطق بودن  یعنی 

سیاسی بودن او را تعریف کنیم. چرا که او در چارچوب تکامل و شدن 

و صیرورت مستمر خود همه این چارچوب ها را در هم می شکند و در 

همین رابطه است که شاید شعار کارل هم که می گوید »انسان موجود 

ناشناخته است« یک شعار مناسبی نباشد چراکه انسان موجود شناخته 

شده ائی است و تنها تعریفی که می توان برای او کرد اینکه »موجودی 

در حال شدن« است و همین شدن پیوسته و مستمر او باعث می گردد 

که دائما انسانی نو از دل انسان کهن قبلی زائیده شود آنچنانکه به قول 

بار  برای  هراکلیت »دوبار نمی شود در یک آب فرو برویم« چراکه 

دوم هم انسان عوض شده است و هم محیطش و از اینجاست که برای 

تعریف نسبی انسان سه رویکرد متفاوت تطبیقی و انطباقی و دگماتیسم 

مطرح می شود.

2 - انسان دگماتیسم ارسطوئی حوزه های فقاهتی:

ارسطوئی  ماهیتی  انسان  همان  که   - انسان  به  دگماتیسم  رویکرد  در 

می باشد – به خاطر اینکه تحول و تکامل مستمر انسان و محیطش نفی 

تابعیت جبری و یکطرفه عارضی  انسان را در چارچوب  می شود و 

و ماهیتی محدود و محصور می کند این امر باعث می گردد که پیوند 

دیالکتیکی انسان با محیطش چه به صورت انطباقی و چه به صورت 

تطبیقی انکار بشود. در نتیجه به موازات قطع این رابطه دیالکتیکی بین 

انسان و محیطش این انسان دگماتیستی و ماهیتی و عارضی ارسطوئی 

متولد گردد و در چارچوب انسان دگماتیست ارسطوئی است که ارسطو، 

برده و برده دار بودن در نظام برده داری پدیده ائی ذاتی و ازلی و ابدی و 

غیر قابل تغییر می داند که از ازل ترسیم شده است و به صورت جبری 

بر او تحمیل گردیده است و تا به ابد هم ادامه پیدا می کند و هیچکس 

را یارای ایجاد تغییر و تحول در آن نیست و جز تسلیم برده به نظام 

برده داری راهی برای حیات او وجود ندارد.

یا  ماهیتی  یا  دگماتیسم  انسان  مشخصه  که  است  رابطه  همین  در  لذا 

عارضی ارسطوئی عبارت است از:

الف - تکوین ماهیت انسان قبل از وجود به صورت ازلی و ابدی و دور 

از اختیار و انتخاب انسان.

ب - اصالت ماهیت به عنوان آبشخور و عامل تکوین وجود.

برعکس  ابدی  و  ازلی  امری  صورت  به  ماهیت  تکثر  و  تنوع   - ج 

یکپارچگی وجود.

شده  مشخص  پیش  از  و  شده  تکوین  پیش  از  ماهیت های  تفاوت   - د 

بسترساز تکوین انسان های مختلف می شود.
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ه - فقدان خصیصه و خصلت های عام و کلی در همه انسان ها معلول 

سلطه ماهیت متنوع از پیش تعیین شده و جبری انسان ها می باشد.

و  کانتکس خصلت ها  و  چارچوب  در  تنها  انسان  پذیری  تعریف   - و 

خصیص های عارضی و ماهیتی.

ز - نفی تکامل و شدن مستمر در ساختار وجودی هستی و انسان.

ح - اعتقاد به هستی استاتیکی و حداکثر اعتقاد به رشد و تکامل در 

ظواهر وجود نه در جوهر آن.

بر  مسلک  و  مذهب  و  دین  یا  انسان  بر  عقیده  برتری  به  اعتقاد   - ط 

انسان به علت نفی انسان عام و کلی به عنوان یک ابژه )نه مانند سوبژه 

ارسطوئی(.

ی - تکیه بر ماهیت و اصالت دادن به ماهیت در چارچوب اعتقاد به 

تکوین از پیش تعیین شده ماهیت و غیر تکامل پذیر دانستن ماهیت جهت 

نفی هر گونه صفات و خصلت و خصیصه عام در انسان ها.

ک - نفی هر گونه صفات و مشخصه و خصیصه عام و کلی در همه 

انسان ها جهت نفی حقوق انسان به صورت یک حقیقت برتر.

ثابت و  امر  به صورت یک  به مذهب و مسلک و عقیده  اعتقاد   - ل 

جذمی و غیر اجتهادپذیر جهت به استخدام درآوردن انسان های ماهیتی 

و عارضی.

و  بشر  حقوق  نفی  تاریخی جهت  غیر  و  کلی  و  عام  انسان  نفی   - ن 

استخدام  و  مسلکی  و  مذهبی  ستیزی  هویت  تکوین  جهت  بسترسازی 

انسان در خدمت اعتقاد و مذهب و مسلک.

با این عبارت است که به جای اینکه »دین در خدمت تعالی انسان باشد« 

و »دین بدل به راه بشود«، دین در مذهب دگماتیسم و جذمی، بدل به 

هدف ثابت می شود و همه چیز در خدمت آن درمی آید. »اقتصاد مال 

دگماتیسم می شوند و  اسالم  گاوها می شود« و مردم مستخدم  خرها و 

متولیان مذهب دگماتیسم نمایندگان خدا جهت سلطه بر توده ها می شوند 

و استثمار و استبداد و استحمار توده ها لباس تقوا و زور بر تن می کند 

و تسلیم شدن توده ها به استبداد و استثمار و استحمار مذهبی به عنوان 

گرای  قدرت  و  هویتی  دگماتیسم  اسالم  می شود،  تعریف  »عبادت« 

فقاهتی جایگزین اسالم اجتهاد پذیر و هویت ستیز تطبیقی می شود.

3 - انسان انطباقی مدرن:

چند  هر  رویکرد  این  در  آنجائیکه  از  انسان  به  انطباقی  رویکرد  در 

برعکس  و  می پذیرد  حقیقت  یک  عنوان  به  را  انسان  تکامل  و  تحول 

ازلی  حقیقتی  به  معتقد  انسان  ماهیت  تکوین  برای  دگماتیسم  رویکرد 

نیست و انسان را حقیقتی در حال شدن می داند، ولی با همه این احوال 

از آنجائیکه این شدن انسان را در رابطه انطباق با محیط مانند دیگر 

پدیده های هستی تبیین و تفسیر می کند این امر باعث می گردد تا انسان 

انطباقی به صورت یک سنتز دیالکتیکی بین او و محیط تفسیر بشود 

که با انسان تطبیقی تفاوت کیفی دارد. این مشخصات و خودویژگی های 

انسان انطباقی عبارتند از:

الف - هر چند رویکرد انطباقی به انسان برعکس رویکرد دگماتیسم 

)که برای انسان در چارچوب اصالت ماهیت ارسطوئی معتقد به اصالت 

از پیش تعیین شده ازلی و ابدی بود( اعتقادی به ماهیت از پیش تعیین 

انطباقی اصالت  آنجائیکه در رویکرد  از  اما  ندارد  ابدی  ازلی و  شده 

به محیط دارای تحول دائمی داده می شود و رابطه انسان با محیط به 

صورت یکطرفه تبیین می شود، این امر باعث می گردد تا در رویکرد 

انطباقی انسان عام و کلی به صورت یک ابژه زایش نکند در نتیجه با 

نفی انسان عام و نفی خصیصه و خصلت های کلی انسان عام هر گونه 

حقوق عام و کلی برای انسان نفی گردد و از همین جا بستر جهت سلطه 

ایدئولوژی ها بر انسان در این رویکرد - مانند رویکرد دگماتیسم اما به 

شکلی دیگر - فراهم بشود و انسان مانند رویکرد دگماتیسم اما به شکلی 

دیگر در خدمت عقیده درآید »نه عقیده در خدمت انسان«.

انسان  جایگزین  مشخص  و  کنکریت  انسان  رویکرد  این  در   - ب 

فرازمانی و فرامکانی و فراتاریخی تطبیقی می شود و همین جایگزینی 

انسان کنکریت و مشخص به جای انسان فرازمانی و فراتاریخی باعث 

می گردد تا هر گونه خصیصه فراتاریخی و عام و کلی در انسان نفی 

شود و همین نفی خصیصه های فراتاریخی در انسان رویکرد انطباقی 

است که بسترساز آن می شود تا از دل این رویکرد عرفان و هنر و 

مذهب به عنوان پنجره ائی به بیرون جهت رهائی این انسان راهی برای 

محیط  زندانی  تنها  را  انسان  انطباقی  رویکرد  چراکه  نکند  پیدا  نفوذ 

خویشتن  زندان  برای  و  می داند  تاریخ  و  جامعه  و  طبیعت  شکل  در 

عرفان های  بتواند  آن  توسط  تا  نیست  قائل  جایگاهی  و  تعریفی  انسان 

متعالی و هنرهای رهائی بخش و مذهب نجات بخش انسان به عنوان یک 

ابژه )نه سوبژه محض( تعریف بشود، از اینجا است که انسان مولود 

رویکرد انطباقی یک انسان ابزاری می شود نه یک انسان آزاد و خالق 

و انتخابگر. ☼

ادامه دارد
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3 - بعثت فرهنگی پیامبر اسالم توسط استحاله فرهنگ گفتاری بشر قرن هفتم 
میالدی به فرهنگ نوشتاری

یِهْم َویعَلُِّمُهُم اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َوإِْن  ییَن َرُسولاً ِمْنُهْم یتْلُو َعلَیِهْم آیاتِِه َویَزّکِ »ُهَو الهَِّذی بَعََث فِی اْلُّمِ

َکانُوا ِمْن قَْبُل لَِفی َضاَلٍل ُمبِیٍن - او است خدایئ که از میان انسان هایئ که فرهنگ نوششتاری منی دانستند و نداشتند 

آن ها را بدل به فرهنگ نوششتاری بکند«  پیامربی از جنس خودشان برگزید ات توسط تعلمی کتاب و حمکت این فرهنگ گفتاری �

آیه 2(. )سوره مجعه – �

آن در جای جای خمتلف خود به  آیه ابعاد بعثت پیامرب اسالم را تبینی می کند و همم ترین بعد بعثت فرهنگی پیامرب اسالم که قر� این �

آن اشاره کرده است، عبارت است از حتول و انقالب بعثت فرهنگی پیامرب اسالم توسط اسشتحاهل فرهنگ گفتاری برش قرن هفمت  �

آن اعتقاد به فرهنگ گفتاری برش در قرن هفمت میالدی - به صورت لکمه امینی که مجع لکمه امی  میالدی به فرهنگ نوششتاری. قر�

می ابشد و به معنای جامعه ای انسان هایئ که قادر به نوشنت و خواندن نیستند اما توان گفنت دارند - مطرح می کند.

آن که مجع امی می ابشد داللت بر جامعه ایئ می کند که معتقد به فرهنگ گفتاری هستند و نسبت  به عبارت دیگر لکمه امینی در قر�

آچننانکه عالمه اقبال الهوری مه مطرح می کند  به فرهنگ نوششتاری که در خواندن و نوشنت تبلور پیدا می کند، بیگانه هستند. البته �

آن و پیامرب اسالم در این رابطه بنی دنیای قدمی و دنیای جدید ای به عبارت دیگر بنی دنیای گفتاری و دنیای نوششتاری قرار  خود قر�

آن و پیامرب اسالم در طول 23 سال نزول ویح در هجان گفتاری به رس می بردند ذلا مه به حلاظ دیسکورس و  دارد چراکه خود قر�

آغاز صورت گفتاری داشت که ات دوران معر و عامثن )که پس از جنگ رده به  آن در � آن، قر� مه به حلاظ شلک نگهداری و انتقال �

آن بعد از نزول  آن در خطر قرار گرفت( برای اولنی ابر قر� آن، انتقال گفتاری و حافظه ایئ قر� علت ک�شته شدن بسشیاری از حافظان قر�

آن ادامه داشت و به مهنی دلیل پیامرب  آمد، این صورت گفتاری در حفظ و انتقال قر� ویح از صورت گفتاری به صورت نوششتاری در�

آن نوششتاری مه ابز هامن قالب قر�آن  اسالم در �آن زمان بر امهیت حفظ حافظه ایئ و قرائت �آایت هجت حفظ تکیه می کرد و اتزه در قر�

گفتاری است که صورت نوششتاری پیدا کرده است یعین مهنی قر�آین که امروز به صورت نوششتاری به ما رسشیده است ابز به حلاظ 

آن گفتاری دارد نه نوششتاری. دیسکوریس صورت قر�

آغاز گرچه خودش صورت گفتاری داشت ویل اب تکیه بر قمل و نوششته و خواندن بر  � آن از هامن  آن که به حلاظ حمتوا قر� � اما از 

آن به حلاظ قالب گفتاری می ابشد اما به حلاظ  علیه فرهنگ گفتاری شورید و فرهنگ نوششتاری را اتئید کرد و به مهنی دلیل قر�

حمتوا بنیانگذار فرهنگ نوششتاری در اترخی برش می ابشد. )چراکه برای اولنی ابر بر قمل و نوشنت و مرکب و خواندن تکیه کرد( ذلا 

آن می گوید، گرچه خود پیامرب از امینی بود و ات پااین معر توان نوشنت و خواندن حیت انم خود را پیدا نکرد ویل از هامن  آچننانکه قر� �

علیه  بر  گفتاری  پیامرب  این  نبوی  نزول ویح  اوان رشوع 

است  دلیل  مهنی  به  و  شورید  گفتاری  فرهنگ  ای  امینی 

که خنسشتنی دسشتپروده این پیامرب امی و گفتاری امام عیل 

آچننانکه در هنج البالغه م�هود است به عنوان  می ابشد که �

بنابراین  می ابشد،  زمان  این  ات  نوششتاری  فرهنگ  قهرمان 

کوششید ات اب  فرهنگی  بعثت  این  راسشتای  پیامرب اسالم در 

تکیه بر قمل و نوششته و خواندن سه رکن فرهنگ نوششتاری 

را در میان برشیت تبینی و تکرمی و جتلیل کند.

»ن َواْلقَلَِم َوَما یْسُطُروَن - قسم به مرکب و قمل و 

آیه 1(. �آچنه که برش می نویسد« )سوره قمل - �

ْنَساَن  »اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الهَِّذی َخلََق - َخلََق اْلِ

َعلهََّم  الهَِّذی   - اْلَْکَرُم  َوَربَُّک  اْقَرأْ   - َعلٍَق  ِمْن 

ْنَساَن َما لَْم یْعلَْم - ای پیامرب در  بِاْلقَلَِم - َعلهََّم اْلِ

چارچوب پروردگار خودت هجان و انسان قرائت و خوان�ی 

نو کن هامن پروردگاری که در بسرت سه مؤلفه خواندن و 

�آایت   - علق  )سوره  داد«  پرورش  را  انسان  آگاهی  � و  قمل 

1 ات 5(.

آیه 2 سوره مجعه م�اهده کردمی قر�آن  آچننانکه در � بنابراین �

و  بعد اخالیق  به صورت دو  را  پیامرب اسالم  بعثت  ابعاد 

فرهنگی  بعد  خصوص  در  که  می کند  تبینی  فرهنگی  بعد 

بزرگ ترین انقالب فرهنگی که پیامرب اسالم در قرن هفمت 

برش  گفتاری  فرهنگ  اسشتحاهل  آورد،  � بوجود  برشیت  در 

به  گفتاری  حتول  عرصه  در  و  بود  نوششتاری  فرهنگ  به 

عه
جم

ره 
سو

ر 
سی

تبییندینامیزمتف
بعثت پیامبر اسالم

ازمنظرقرآن
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نوششتاری بود که برشیت توانست به رنسانس علمی و عقالین و اترخیی دست پیدا کند و به این 

ترتیب است که حرضت موالان عالمه محمد اقبال الهوری می گوید:

دانه آن صحرانشینان کاشتند

حاصلش افرنگیان برداشتند

خوش تر آن باشد مسلمانش کنیم

کشته شمشیر قرآنش کنیم

مؤلفه های  محوری  و  اصلی  هدف  اخالقی،  بعثت   -  4
بعثت پیامبر اسالم بوده است:

اگر خبواهمی از زابن خود پیامرب اسالم همم ترین مؤلفه بعثتش را م�خص کنمی ابید بگوئمی هدف 

آچننانکه خود او می فرماید »بعثت لتمم مکارم الخالق - من مبعوث  بعثت پیامرب اسالم �

شدم ات اخالق مکرمیت انسان را متام کمن«، »بعثت علی شریعت سهله - من مبعوث 

شدم ات رشیعت حداقیل برای برشیت به ارمغان بیاورم«، اصالح اخالیق برشیت بوده است که 

آیه 2 سوره  یِهْم« مطرح می کند که در � آن این بُعد از بعثت پیامرب اسالم را به صورت »یَزّکِ قر�

یِهْم  آن بُعد اخالیق بعثت پیامرب اسالم را قبل از بُعد فرهنگی مطرح می کند )َویَزّکِ مجعه قر�

آن از زابن ابراهمی خلیل  آیه 129 سوره بقره که قر� َویعَلُِّمُهُم اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ( اما در �

بنیانگذار توحید به تبینی بعثت می پردازد موضوع بعثت اخالیق را پس از بعثت فرهنگی مطرح 

َوأَِرنَا  لََک  ُمْسِلَمةاً  ةاً  أُمهَّ یتِنَا  ذُّرِ َوِمْن  لََک  ُمْسِلَمیِن  َواْجعَْلنَا  )َربهَّنَا  می کند 

ِحیُم - َربهَّنَا َواْبعَْث فِیِهْم َرُسولاً  اُب الرهَّ َمنَاِسَکنَا َوتُْب َعلَینَا إِنهََّک أَْنَت التهَّوهَّ

یِهْم إِنهََّک أَْنَت  َویَزّکِ ِمْنُهْم یتْلُو َعلَیِهْم آیاتَِک َویعَلُِّمُهُم اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ 

آن  اْلعَِزیُز اْلَحِکیُم( که البته این تقدم و ت�أخر متفاوت بعثت فرهنگی و بعثت اخالیق در قر�

آن می کند بطوریکه قطعا  داللت بر پیوند تنگاتنگ و دایلکتیکی این دو مؤلفه بعثت از نظر قر�

آچننانکه  از نگاه پیامرب اسالم بعثت فرهنگی در راسشتای بعثت اخالیق جامعه برشی می ابشد، �

بعثت اخالیق نزی در راسشتای حتقق بعثت فرهنگی برش می داند و شاید هبرت این ابشد که بگوئمی 

آن بعثت فرهنگی نباشد،  از دیدگاه پیامرب اسالم هر گونه بعثت اخالیق در جامعه که بسرتساز �

آچننانکه هر گونه بعثت اخالیق که مولود بعثت فرهنگی در یک  جمبور به شکست خواهد بود �

جامعه نباشد ابز جمبور به شکست خواهد بود. 

بعثت اخالیق پیامرب اسالم که در ادامه تسلسل هنضت ابراهمیی می ابشد در یک مجهل مبارزه اب 

آن بت های موضوع مبارزه بعثت اخالیق در جامعه  بت پرسشیت خالصه می شود البته از دیدگاه قر�

انساین به دو صورت جتیل می کند خنست بت های سوبژکتیوی ای دروین، دوم بت های ابژکتیوی 

ای بروین که البته از نگاه پیامرب اسالم مبارزه اب بت پرسشیت نفساین ای بت های سوبژکتیوی و 

دروین خست تر از مبارزه اب بت های بروین و ابژکتیوی می ابشد »مرحبا به قوم رجعنا 

من الجهاد الصغر و بقی علیهم الی الجهاد الکبر فقال یا رسول هللا مع 

الجهاد الکبر قال جهاد النفس«، این خسن که پیامرب اسالم در پااین یکی از غزوه های 

خست مسلمنی مطرح کرده است م�خص کننده جایگاه مبارزه اب بت پرسشیت دروین انسان در 

برابر مبارزه اب بت پرسشیت بروین می ابشد؛ ذلا در این رابطه است که امام عیل در هنج البالغه 

زماین که می خواهد هدف بعثت انبیاء ابراهمیی و از مجهل هدف بعثت پیامرب اسالم را تبینی کند، 

به سه مؤلفه حموری در این رابطه تکیه می کند که عبارتند از:

َو  فِْطَرتِِه  ِمیثَاَق  ِلیَْستَأْدُوُهْم  أَْنبِیَاَءهُ  إِلَْیِهْم  َواتََر  َو  ُرُسلَهُ  فِیِهْم  »فَبَعََث 

دَفَائَِن  لَُهْم  یُثِیُروا  َو  بِالتهَّْبِلیِغ  َعلَْیِهْم  وا  یَْحتَجُّ َو  نِْعَمتِِه  َمْنِسیهَّ  ُروُهْم  یُذَّکِ

اَْلعُقُوِل - پس خداوند رسوالن را در میان ای�ان مبعوث منود و انبیاء را پ�ت رس مه فرسشتاد 

آور شوند  آانن اید� ات از مردم خبواهند پامین فطرت اله�ی را ادا کنند و نعمت فراموش شده را به �

و اب اقامه دلیل و جحت به تبلیغ بپردازند و گنجینه های عقول و اندی�ه های مردم را زیر و زبر 

کنند« )هنج البالغه صبحی الصاحل – خطبه یک - ص 43 - س 10(.

مولوی در دفرت دوم مثنوی در ظل داسشتان رجنانیدن امریی خفته که مار در دهانش رفته بود، 

به ذکر حساسیت پیامرب اسالم نسبت به برتری مبارزه اب بت پرسشیت دروین در مقایسه اب بت 

پرسشیت بروین می پردازد:

مصطفی فرمود اگر گویم براست

شرح آن دشمن که در جان شماست

زهره های پر دالن هم بر درد

نی رود ره نی غم کاری خورد

نی دلش را تاب ماند در نیاز

نی تنش را قوت صوم و مناز

همچو موشی پیش گربه ال شود

همچو بره پیش گرگ از جا رود

اندرو نه حیله ماند نه روش

پس کنم نا گفته تان من پرورش

مثنوی - دفرت دوم - چاپ نیلکسون - ص 288 - س 22

ِ َما فِی السهََّماَواِت َوَما فِی اْلَْرِض  ِحیِم - یَسبُِّح لِلهَّ ْحَمِن الرهَّ ِ الرهَّ »بِْسِم اللهَّ

اْلَمِلِک اْلقُدُّوِس اْلعَِزیِز اْلَحِکیِم – به انم خداوندی که بر مهه هسشیت و وجود رحامن 

می ابشد و بر انسان رحمی مه است - هر چه در �آسامن و زمنی می ابشد به مست او که خدایئ 

آیه 1(.    پاک و مزنه و مقتدر و داان می ابشد ششناور و در حرکتند« )سوره مجعه – �
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برای  ابراهیمی  انبیاء  ارمغان  مهم ترین  تفسیر خدا   -  5
بشر بوده است:

توجه  قابل  که  دارد  بودایئ ها مجهل ایئ  در ابب  فلسفه« خودش  و  »عرفان  کتاب  در  اسشتیس 

می ابشد، او می گوید: »بودایئ ها جتربه خداوند دارند اما تفسری خداوند ندارند.« به عبارت دیگر 

از نظر اسشتیس بنی جتربه خداوند و تفسری از خداوند تفاوت ماهوی وجود دارد چراکه جتربه 

خداوند از نظر اسشتیس یک امر عام و قابل دسرتیس برای مهه برشیت حیت منهای بعثت انبیاء 

آن را داشت ات اب عقل خود  می ابشد یعین اگر انبیاء ابراهمیی مه مبعوث منی شدند، ابز برشیت توان �

آغاز ات کنون از نظر  بدون هدایت انبیاء به جتربه خداوند دست پیدا کند، اما م�لک برشیت از �

اسشتیس تفسری هامن جتربه خداوند برشیت می ابشد که البته این موضوع قبل از اسشتیس، مولوی 

در داسشتان مویس و ششبان در دفرت دوم مثنوی مطرح کرده بود چراکه در این داسشتان مولوی 

انبیاء او مطرح می کند، در این رابطه طبیعی  ابتدا از زابن چوپان، خدای جتربه کرده منهای 

است که تفسری چوپان از خداوند یک خداوندی ابشد در حد و قامت خود چوپان نه بی�رت.

دید موسی یک شبانی را به راه

کو همی گفت ای خدا و ای اله

تو کجائی تا شوم من چاکرت

چارقت دوزم کنم شانه سرت

جامه ات شویم شپش هایت کشم

شیر پیشت آورم ای محتشم

ای فدای تو همه بزهای من

ای به یادت هی هی و هیهای من

مثنوی - دفرت دوم - چاپ نیلکسون - ص 280 - س 6

اما مولوی در این داسشتان پس از اینکه به طرح خدای جتربه کرده چوپان منهای انبیاء از زابن 

خود او می پردازد، در پرده دوم اب حضور مویس در برابر ششبان، مویس تفسری چوپان از خداوند 

را به نقد می ک�د و تفسریی نو از خداوند و هجان جایگزین تفسری چوپان از خداوند می کند و 

آموزش می دهد: به چوپان �

گفت موسی های بس مدبر شدی

خود مسلمان ناشده کافر شدی

این چه ژاژست و چه کفرست و فشار

پنبه اندر دهان خود فشار

گند کفر تو جهان را گنده کرد

کفر تو دیبای دین را ژنده کرد

چارق و پاتابه الیق مر تراست

آفتابی را چنین هاکی رواست

با که می گوئی تو این با عم و خال

جسم و حاجت در صفات ذواجلالل

شیر او نوشد که در نشو و مناست

چارق او پوشد که او محتاج پا است

مثنوی - ص 280 - س 12 

این تفسری نو از خداوند که از نظر مولوی اکر انبیاء می ابشد، ابعث می گردد ات چوپان دچار 

حتول نظری و وجودی ب�ود.

گفت ای موسی از آن بگذشته ام

من کنون در خون دل آغشته ام

من زسدره منتهی بگذشته ام

صد هزاران ساله زآن سو گشته ام

تازیانه بر زدی اسبم بگشت

گنبدی کرد و زگردون بر گذشت

محرم ناسوت ما الهوت باد

آفرین بر دست و بر بازوت باد

مثنوی - دفرت دوم - ص 283 - س 9

و به این ترتیب است که مولوی معتقد است که بزرگ ترین اکر پیامربان ابراهمیی تصحیح تفسری 

برشیت از جتربه خداوند است که این امر ابعث می شود ات هر پیامرب ابراهمیی اب تفسریی نو از 

آغاز کند، که در این رابطه پیامرب اسالم به علت اینکه بر کریس  خداوند بعثت نظری خود را �

خامتیت پیامربان ابراهمیی ن�سشته بود اکمل ترین تفسری از خداوند را برای برشیت مهی�ه اترخی 

آورد ات اب این بعثت نظری توان اجنام بعثت معیل در عرصه بعثت خشصییت و بعثت  به ارمغان �

اجامتعی و بعثت اترخیی فرامه کند چراکه متامی انبیاء ابراهمیی معتقد بودند که تنها در چارچوب 

حتول نظری است که می توان به انقالب معیل دست پیدا کرد و هرگز بدون حتول نظری، اماکن 

حتول معیل وجود خنواهد داشت.

آن ها پیامرب اسالم معتقد به تقدم ارزیش  ذلا در این رابطه است که انبیاء ابراهمیی و در راس �

آن ها  و زماین بعثت نظری بر بعثت معیل بودند که در راسشتای اجنام بعثت نظری در برشیت، �

معتقد بودند که قبل از هر چزی ابید تفسری و تئوری های برشیت در عرصه وجود و هسشیت 

آن ها تنها در چارچوب حتول تئوری است که اماکن حتول  را دچار حتول کرد چراکه از دیدگاه �

آید و ات زماین که ما نتوانمی تئوری جدیدی از خداوند بر  در تبینی از هجان و خداوند بوجود می �

برشیت عرضه کنمی، اماکن ارائه تبینی جدید از خداوند، هجان، انسان، اجامتع و اترخی وجود 

خنواهد داشت؛ ذلا در راسشتای عرضه این تئوری جدید از خداوند توسط پیامرب اسالم است 
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ِ َما فِی السهََّماَواِت َوَما فِی اْلَْرِض  آیه اول سوره مجعه اب بیان، »یَسبُِّح لِلهَّ که در �

آن و  اْلَمِلِک اْلقُدُّوِس اْلعَِزیِز اْلَحِکیِم« اتبلویئ نو از تئوری جدید از خداوند توسط قر�

پیامرب اسالم به منایش گذاششته می شود. 

مباین تئوری جدیدی که پیامرب برای اجنام تبینی نو از خداوند و هجان نو، انسان نو، اجامتع نو و 

آورد، تعریف مهه وجود در چارچوب حرکت حول خداوند واحدی است که  اترخی نو به ارمغان �

مه رب است بر عامل و مه ملک است و مه اهل.

ِحیِم - قُْل أَُعوذُ به رّبِ النهَّاِس - َمِلِک النهَّاِس - إِلَِه  ْحَمِن الرهَّ ِ الرهَّ »بِْسِم اللهَّ

النهَّاِس – به انم خداوندی که رحامن است بر مهه هسشیت و بر انسان رحمی مه می ابشد - ای 

پیامرب بگو پناه می برم به خداوندی که مه بر مهه مردم رب است و مه ملک است و مه اهل« 

)سوره انس - �آایت 1 ات 3(.

که عنی این تئوری جدید پیامرب اسالم در ابب وجود حموری خداوند در هسشیت و انسان و 

آمده است و جح  جامعه و اترخی برش به صورت معیل در پروژه جح توسط خود پیامرب به منایش در�

چزیی نیست جز مهنی منایش معیل جایگاه حموری وجود خداوند در هسشیت و انسان و جامعه 

آن می ابشد )هر  و اترخی، چراکه سشتون فقرات پروژه جح در اسالم که پیامرب اسالم معامر اصیل �

چند ابزیگر اصیل این پروژه ابراهمی خلیل است( موضوع طواف است و متام اعامل و مناسک 

جح حول موضوع طواف معنا پیدا می کند و موضوع طواف چزیی نیست جز اینکه قرار دادن 

ِ َوإِنهَّا إِلَیِه َراِجعُون« )سوره  خداوند به عنوان ثقل وجود که تبلور هامن شعار »إِنهَّا لِلهَّ

آیه 156( و ای تبلور هامن شعار سه ساهل پیامرب اسالم در مکه »ل اله ال هللا«  بقره – �

آچننانکه مشس تربیزی می گفت، برای فهم جایگاه کعبه و طواف در جح و مناز تنها  می ابشد و �

اکیف است که بدانمی که کعبه قبهل مهه عبادت ها و پرستش های مسلامانن می ابشد و مهه مسلامانن 

برای فهم  از نظر مشس تربیزی  اب عبادت به طرف او به مست خداوند هجت می گریند. حال 

جایگاه کعبه و طواف تنها اکیف است در حلظه ایئ که مهه به طرف او پرستش می کنند، ما در 

خیال خود این کعبه را از میان مسلامانن بردارمی در �آن صورت خواهمی دید که مهه انسان ها به 

جای پرستش در برابر خداوند، در برابر یکدیگر پرستش خواهند کرد که این پرستش انسان ها 

در برابر یکدیگر از نظر مشس تربیزی و عرفا و ابراهمی خلیل عامل متامی احنراف های فردی و 

اجامتعی انسان ها خواهد بود.

بنابراین در پروژه جح پیامرب بر پایه طواف، متامی اجزاء این پروژه را تفسری و تعریف می کند 

آن به عنوان پروژه نظری اسالم پیامرب اسالم می کوشد ات بر پایه حموریت خداوند  آچننانکه در قر� �

در هسشیت و انسان و اجامتع و اترخی متامی وجود را تبینی و تعریف مناید و بدین ترتیب است که 

آید، به طوری که اگر ما  آن تئوری جدید پیامرب در ابب خداوند و وجود به منایش در می � در قر�

خداوند را از قر�آن جدا کنمی، قر�آن چزیی نیست جز یک سلسهل تبینی ها و تعریف های پراکنده 

انساین، اجامتعی، طبیعی، اترخیی، فقه�ی و اخالیق و ذلا در این رابطه است که می توانمی بگوئمی 

آن تئوری نویئ که پیامرب هجت تبینی هجان نو و انسان نو و اجامتع نو و اترخی نو برای برشیت  که �

آورد، مهنی طرح خداوند واحد عزیز قدوس حکمی ملک به عنوان ثقل و مرکز مهه وجود  به مهراه �

آچننانکه مهه وجود و هسشیت مه در او ششناورند و مه به سوی او در حرکتند ومه اوست  می ابشد، �

که مه اول است و مه �آخر، مه ظاهر است و مه ابطن.

ُمْلُک  لَهُ   - اْلَحِکیُم  اْلعَِزیُز  َوُهَو  َواْلَْرِض  السهََّماَواِت  فِی  َما   ِ لِلهَّ »َسبهََّح 

ُل  السهََّماَواِت َواْلَْرِض یْحیی َویِمیُت َوُهَو َعلَی ُکّلِ َشیٍء قَِدیٌر - ُهَو اْلَوهَّ

َواْلِخُر َوالظهَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوُهَو به کّلِ َشیٍء َعِلیٌم - �آچنه در �آسامن و زمنی است 

مه به سوی او ششناورند و مه در وجود او ششناور می ابششند زیر او مه عزیز است و مه حکمی 

آن اوست و مه اوست که مه زنده می کند و مه می ممیراند چراکه او بر  - ملک �آسامن و زمنی از �

هر چزیی تواان است - او مه اول است و مه �آخر - مه ظاهر است و مه ابطن - چراکه بر هر 

چزی داان است« )سوره حدید - �آایت 1 ات 3(.

در مهنی رابطه است که امام عیل در خطبه یک هنج البالغه می فرماید:

» َمَع ُکّلِ َشیْ ٍء لَ بُِمقَاَرنٍَة َو َغْیُر ُکّلِ َشیْ ٍء لَ بُِمَزایَلٍَة - او اب مهه موجودات 

است بدون پیوسشتگی و غری از مهه موجودات است بدون دوری و گسشیختگی« )هنج البالغه 

صبحی الصاحل – خطبه 1 - ص 40 - 3(.

مولوی در این رابطه در دفرت سوم مثنوی - ص 158 - س 16 می گوید:

متصل نی منفصل نی ای کمال

بلکه بی چون و چگونه زاعتدال

ماهیانیم و تو دریای حیات

زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات

تو نگنجی در کنار فکرتی

نی به معلولی قرین چون علتی

آن این چننی خداوند را تعریف می شود: آیه اول سوره مجعه، قر� ذلا در این رابطه است که در �

اْلعَِزیِز  اْلقُدُّوِس  اْلَمِلِک  اْلَْرِض  فِی  َوَما  السهََّماَواِت  فِی  َما   ِ لِلهَّ »یَسبُِّح 

ِ َما فِی السهََّماَواِت  اْلَحِکیِم« و به مهنی دلیل است که پیامرب توسط این شعار »یَسبُِّح لِلهَّ

آغاز  در رس� است،  آمده  � سوره  این  آغاز  � در رس  اینکه  بر  عالوه  )که  اْلَْرِض«  فِی  َوَما 

تئوری  ارائه  به  تغابن نزی مطرح شده است( می خواهد  سوره های حرش و صف و حدید و 

جدید خود از خداوند بپردازد و شاید بزرگ ترین دسشتاورد فاز 15 ساهل حرایئ پیامرب اسالم 

ِ َما فِی السهََّماَواِت َوَما فِی اْلَْرِض« بوده است و هبرت  مهنی تئوری جدید »یَسبُِّح لِلهَّ

است که اینچننی مطرح کنمی که متامی جتربه نبوی 23 ساهل پیامرب اسالم معلول مهنی یک جتربه 

آچننانکه می توان  ِ َما فِی السهََّماَواِت َوَما فِی اْلَْرِض« بوده است. � تئوریک »یَسبُِّح لِلهَّ

ِ َما فِی السهََّماَواِت َوَما فِی اْلَْرِض« پیامرب اسالم در  گفت جتربه نبوی »یَسبُِّح لِلهَّ

رس لوحه متامی جتربه های 23 ساهل نبوی او قرار دارد و به مهنی دلیل است که این جتربه نبوی 
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پیامرب اسالم به صورت های خمتلف در رس لوحه سوره های خمتلف و در منت ویح قرار گرفته 

آیه 44 سوره ارسی می فرماید: آن در � است. چنانکه در توصیف این تئوری قر�

هیچ   - تَْسبِیَحُهْم...  تَْفقَُهوَن  َل  َولَِکْن  بَِحْمِدِه  یَسبُِّح  إِلهَّ  َشیٍء  ِمْن  »وَإِْن 

موجودی نیست در وجود و هسشیت مگر اینکه اب حیات و حرکت خود خداوند را محد می کند 

آن ها را فهم منی کنید.« اما شام تسبیح �

مولوی در مهنی رابطه در دفرت سوم مثنوی - ص 153 - س 18 می گوید:

جمله ذرات عالم در نهان

با تو می گویند روزان و شبان

ما سمعیم و بصیریم و هشیم

با شما نامحرمان ما خامشیم

چون شما سوی جمادی می روید

محرم جان جمادان چون شوید

از جمادی در جهان جان روید

غلغل اجزای عالم بشنوید

فاش تسبیح جمادات آیدت

وسوسه تاویل ها بر بایدت

آن بعثت پیامرب اسالم می ابشد(  آچننانکه مطرح کردمی موضوع � بنابراین علت اینکه سوره مجعه )که �

آغاز می شود، این است که  ِ َما فِی السهََّماَواِت َوَما فِی اْلَْرِض« � آیه »یَسبُِّح لِلهَّ اب �

آن می خواهد این حقیقت را �آشاکر کند که حیت تبینی بعثت پیامرب اسالم در چارچوب تئوری  قر�

آن می خواهد بگوید که  خداوند پیامرب اجنام پذیر است و شاید هبرت این ابشد که بگوئمی که قر�

متامی جتربه نبوی که گوهر بعثت پیامرب اسالم می ابشد، معلول جتربه نبوی تئوری خداوند پیامرب 

ِ َما فِی السهََّماَواِت َوَما فِی اْلَْرِض« می ابشد، است و به مهنی  که هامن »یَسبُِّح لِلهَّ

ِ َما فِی  دلیل است که ات زماین که ما به جتربه تئوری خداوند پیامرب که هامن »یَسبُِّح لِلهَّ

آن را فهم کنمی ای به  السهََّماَواِت َوَما فِی اْلَْرِض« می ابشد، دست پیدا نکنمی، منی توانمی قر�

تفسری قر�آن دست پیدا کنمی و به مهنی دلیل است که عالمه محمد اقبال الهوری می گوید: »پدرم 

آچننان تالوت بکن که انگار بر تو انزل می شود«،  آن را � پیوسشته به من سفارش می کرد که محمد، قر�

البته معنای این سفارش پدر عالمه اقبال چزیی جز این نیست که ما ات زماین که نتوانمی تئوری 

ِ َما فِی السهََّماَواِت َوَما فِی اْلَْرِض«  آیه »یَسبُِّح لِلهَّ خداوند پیامرب اسالم که هامن �

آیه 2 سوره بقره  آن را فهم کنمی و این الکم خود تفسری � می ابشد، خودمان جتربه کنمی، منی توانمی قر�

می ابشد که می فرماید:

آن تفسری  »ذَِلَک اْلِکتَاُب َل َریَب فِیِه ُهداًی ِلْلُمتهَِّقیَن - این کتاب )خواه کتاب را قر�

کنمی و خواه کتاب وجود و طبیعت( تنها هدایتگر متقنی می ابشد - به عبارت دیگر ات زماین که 

به سپر تقوا دست پیدا نکنید، این کتاب منی تواند برای شام هدایتگر ابشد.«

مولوی در این رابطه می گوید:

زآنکه از قرآن بسی گمره شدند

زاین رسن قومی درون چه شدند

مر رسن را نیست جرمی ای عنود

چون تو را سودای سر باال نبود

ابز در مهنی رابطه عالمه محمد اقبال الهوری می گوید:

نقش قرآن چونکه در عالم نشست

نقش های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آنچه در دل مضمر است

این کتابی نیست چیز دیگر است

چون که در جان رفت جان دیگر شود

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

با مسلمان گفت جان در کف بنه

هر چه از حاجت فزون داری بده

یِهْم  َویَزّکِ آیاتِِه  َعلَیِهْم  یتْلُو  ِمْنُهْم  َرُسولاً  ییَن  اْلُّمِ فِی  بَعََث  الهَِّذی  »ُهَو 

ُمبِیٍن - اوست  َکانُوا ِمْن قَْبُل لَِفی َضاَلٍل  َوإِْن  َواْلِحْکَمةَ  اْلِکتَاَب  َویعَلُِّمُهُم 

خدایئ که از میان مردمی که خواندن و نوشنت منی دانستند از جنس مهنی مردم پیامربی مبعوث 

آانن �آایت ویح را تالوت کند و توسط این �آایت بعثت اخالیق، بعثت نظری، بعثت  کرد ات بر �

فرهنگی و بعثت معیل اجیاد کند در حالیکه مهنی ها پیش از این در ورطه هجل و گمراهی به رس 

آیه 2 - سوره مجعه(. ☼ می بردند« )�

ادامه دارد


