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 جزوه سبز
 یکی از اسناد مهم دهه پنجاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یکبعد از مشاهده  52ساله سازمان در بهار سال یکار ک یان بررسیدر جر

شرفت یه مجموعاً امر پکالت کیدر داخل تش ییمبودهاکها و  ینارسائ یسر

ت یزکرد مرک یه دشمن دچار اختالل میر مبارزه علامل سازمان را دکگروه و ت

 یادرهاکتر بخصوص  نیپائ یادرهاکبا  یم گرفت در رابطه فعالتریسازمان تصم

داشتند قرار  یشتریت بیتر و احراز مسئولان رشد باالکه امک یدرجه اول

ف یو وظا یالتکین مسائل موجود درون تشیتر ن رابطه فعال مهمیگرفته و در ا

 را به بحث بگذارد. یحله دشوار فعلرت مرکنک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شد ها و کمبودهایی که عمدتاً مشاهده می نارسائی

شد عبارت  یه عمدتاً مشاهده مک ییمبودهاکها و  ینارسائ ین بررسیدر ا

 بودند از:

ات یان حیجر ه درک یاسیس یادرهاکباتجربه و بخصوص  یادرهاکمبود کـ 1

از مسائل  یتر قینسبتاً مناسب و عم کدره خود توانسته باشند ب یالتکیتش

تر و بخصوص  ینیده و مقدمتاً قادر باشند بطور عیرس یالت سازمانکو مش

 نند.کن مسائل برخورد یبا ا 1یتر مسئول

ن یو مسئول یمات سازمانیتصم ین عامل اجرائیادرها در واقع بزرگترکن یا

توانستند با برخورد فعال و مسئول خود  یه مکرفتند  یشمار م آن بهدرجه اول 

ت را قابل اجرا یزکمات مریطرف تصم یکاز  یالت سازمانکبا مسائل و مش

 یادرهاکگر با انتقادات و نظرات سازنده خود به یسازند و از طرف د

                                                           
تر، غیر از شایستگی و آمادگی بالقوه سیاسی برای احراز و کسب  ـ مراد ما در اینجا از برخورد مسئول 1

مسئولیت، همچنین آمادگی و صالحیت اخالقی یعنی داشتن احساس مسئولیت بیشتر نسبت به 
 باشد. ها می مشکالت و ظرفیت کاملتر برای روبرو شدن با آن
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و  مبارزه یازهاین نیتر یاملتر اصلکهرچه  کنند تا با درک کمکرنده یگ میتصم

 مات خود را ارائه دهند.ین رهنمود ما و تصمیتر قین و دقیرت الت درستکیتش

 ادرهاک یکدئولوژیو ا یاسین بودن سطح آموزش سیـ پائ2

العمل  سکه خود عک 50ور یبعد از شهر یجانبه به امر نظام یکتوجه 

سازمان  ،ر سازمان(یل اخید به تحلینکور بود )مراجعه یاشتباهات قبل از شهر

ادرها غافل ک یاسیو س یکدئولوژیمات ایاز پرداختن به امر مهم تعلرا 

 ساخت.

ادرها و ک یاسیر سکتف یزدن و عقب ماندگدرجافلت نه تنها باعث ن غیا

ل یه بدلکسازمان شد بل یکدئولوژیو ا یاسیمجموعاً نزول سطح آموزش س

 یها هویح شی، امر تصحیماتیه و منظم تعلت شدیان هدایجر یکعدم وجود 

ه )در کموجود در سازمان  یانحراف ینظرها ار در گذشته و نقطهکغلط 

 یکور( بطور تئوریاز سازمان بعد از ضربه اول شهر یانتقاد یها لیتحل

 ق افتاد. یز همچنان بتعویمشخص شده بود ن

 یمات اجرائیدر مقابل تصم 50 یها ه همواره بعد از ضربه سالک یگریمانع د

ن مانع یز بشدت با ایادرها نک یاسیمات سیله تعلسازمان قرار داشت و مسئ

( و یبطور نسب یبا تجربه )حت یمبود عناصر اجرائکرد همان ک یبرخورد م

فعال و  یادرهاکاز  یاریو شهادت بس یریه بعد از دستگکبود  یخالء انسان

ن یه جبران چنکبا تجربه سازمان هرگز نتوانست جبران شود. البته روشن بود 

ه تجربه خاص کباشد چرا  یوتاهکار مدت کتوانست  یوجه نم چیه به یضربات

 یها بیفراز و نش ،یالتکیدرون تش ارکما در طول شش سال آموزش و 

انسان را در داخل  یالتکیتش یاسیامل سکرشد و ت یفراوان پروسه طوالن

 الت بما نشان داده بود.کیتش

خورد. از  یوند میهم پب یگوناگون یها الت متعدد ما با رشتهکب مشین ترتیبد

گر یادر با تجربه مواجه بود و از طرف دکمبود کداً با یطرف سازمان شد یک

ول به حل کمو یالتکیار آموزش درون تشکد ما در پرداختن به یاز شدیپاسخ ن

 ادرها در سازمان بود.کمسأله 

ات ـ عدم ارتقاء یالزم تجرب یبند ما عدم جمع یل اساسکن مشیـ سوم3

ات در ین تجربیراهنما و عدم انتقال ا یتا حد تئور یسازمان کیسطح پرات

 بود. یالتکیسطح تش
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اساس مشکالت درون تشکیالتی ما

از  یان انبوهیش از هشت سال عبور از میب یه ما در طکروشن بود 

ات یسب تجربکبه  2هم بالقویتوانسته بود یالتکیو تش یاسیالت سکمش

ما با دشمن و عبور از  یارویم بخصوص برخورد رویابی دست یار با ارزشیبس

ما در بر  یبرا یا ن ارزندهینو یها ر آموزشیوره سخت عمل در دو سال اخک

و انتقال  یبند ن جمعیامده بودند بنابرایات ساده بدست نین تجربیداشت. ا

 گرفت. یما قرار م یاساسها در سطح سازمان و جنبش از وظائف  آن

 یالً بررسکساخت  یتر م یرا ضرور ین امریه پرداختن به چنک یگریمسئله د

ه در جبهه ما و دشمن، جنبش و ضد جنبش، در کبود  یر و تحوالتییتغ

مبارز مسلحانه رخ داده بود.  یاستراتژ یطرح و اجرا [جا افتاده،]عدد...سال مدت

ابهامات موجود  یردن برخکه و روشن مبارز یکتکو تا یامل تئورکلزوم ت

 یط، پرداختن به امر بررسیروزافزون شرا یدگیچیجهت مقابله با پ یکاستراتژ

تر  شتر روشنیات گذشته را باز هم بیتجرب یبند ن تحوالت و جمعیل ایو تحل

 ساخت. یم

ن بودن سطح ییله پایعنی مساله لزوم کار تئوریک، مسا ن سه مسئله،یا

 یاعضاء و بخصوص لزوم مبارزه با نقطه نظرها یکدئولوژیا یاسیآموزش س

مبود کالت و باالخره مسئله کیار موجود در تشکغلط  یها وهینادرست و ش

دادند.  یل مکیما را تش یالتکیالت درون تشکمش باتجربه، اساس یادرهاک

 ت سازمان صورت گرفت.یزکل از طرف مرین منظور اقدامات ذیبد

 م گذشته سازمان،یسال و نیکط یشرا از اوضاع و یلیمه تحلین یـ انتقاد1

بر آن بود  یشتر سعیب ین بررسیبه بعد بعمل آمد. در ا 50ور یاز شهر یعنی

ن مدت بخود یسازمان را در ا هک یماتیع و طرح مسائل و تصمیر وقاکه با ذک

رند. یانات داخل سازمان قرار گیرفقا در معرض عمده جر ،رده بودکمشغول 

ن رفقا از یا یول به آگاهکن بحث مویامل اک یریگ جهیل و نتیتحلجهت  نیبد

ها  ان بحثیها در جر از موارد و نمونه یعموم یبند مسائل گذشته و جمع

شده بود.  یخوددار یریگ جهیل و نتیان از تحلکاالم یجهت حت نیشد. بد یم

م سازمان صادقانه و با یت قدیزکه مرکداد  ینشان م یبخوب ین بررسیا

                                                           
ها را تا سرحد تئوری  که هنوز نتوانسته بودیم اوالً آن« کسب بالقوه این تجربیات»گوئیم  جهت میـ از این  2

 ها را در سطح سازمان به اجرا درآوریم. راهنما ارتقا داده و ثانیاً بصورت قوانین و الزامات سازمانی آن
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ن یرفته و بدیاالت و نواقص موجود را پذکاش یت اساسیامل مسئولکاحت صر

 هط گذشتیاز شرا یا نانهیب و واقع ینیل عیتحل یبرا ینه مساعدیب زمیترت

 رده است.کسازمان فراهم 

ه ک یدرجه اول یادرهاکمسئول و  یب از رفقاکمر یدیجد یها ـ جمع2

 یمسائل انتقاد یبررس یرات سازمان قرار داشتند بیزکبالفاصله بعد از مر

الت موجود و کجنبش و مسائل و مش یگذشته و بحث درباره مرحله فعل

 ل شد.کیوظائف عاجل سازمان تش

مسئول  یاز رفقا یشتریه عده بکبود  یها فرصت مناسب ن جمعیل اکیتش

گذشته سازمان قرار گرفته و با  یل انتقادیان تحلیماً در جریاوالً مستق

 ین بررسیشتر اینمودن ب یردن و غنکتر  قیها در عم ئه نمونهنظر و ارا تبادل

 یها یدگیچیبا پ یه با آشنائکافتند ی یان مکن رفقا امیاً ایند. ثانیوشش نماک

ها و  یریگ میه تصمک یمتضاد و گاه متناقضو عوامل و جوانب  یالتکیار تشک

ر م دیت مستقکشود و بخصوص شر یبه آن مرتبط م  ارها اغلبکشرفت یپ

ها در  ن رهنمودیار بردن اک با بهرده ک ینید خود را عید ،ها یریم گیتصم

 یالتکیو تش یاسیت سیو قابل یارائکسطح  ،خود یاجرائ یها تیمسئول

 خود را باال برند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «بررسی و تصمیم»های جدید  تشکیل جمع

د یجد یها ل جمعکیزمان و تشسا هاز گذشت یل مقدماتینظر ما تحل به

نه مساعد طرح و حل یه زمکبودند  یدو اقدام الزم« میو تصمبررسی »

 ساختند. یرا فراهم م یمسائل اصل

ل شدند کیها در خرداد ماه تش ن جمعیها )ا ن جمعیت ایسه ماه فعال یط

رض عمده رماه آغاز شد.( رفقا در معیها از اوائل ت ار فعال آنکعمالً  یول

وب و یل عیت سازمان با تحلیزکقرار گرفتند. مر یالت سازمانکمسائل و مش

ن یرا در ا یه از خود بعمل آورد، سهم اساسک ینواقص گذشته با انتقاد

 یلیمکت یها ل سازمان و بحثیاشتباهات و نواقص بعهده گرفت )مقاله تحل

 ند. روشن شد یستم بطور جامعیمربوط به فرد و س یها آن( و ضعف

ل یتحل یبند ل و جمعیمکد تا در تیگرد یآور جمع یمتعدد یها و نمودها نمونه

 ان است( یار فعالً در جرکن یار گرفته شود )اکگذشته ب
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ها و  ن ضعفیتر یننده در بحث در معرض اساسک تکشر یان رفقاین میدر ا

شان مطرح شد یار براکالت عمده کنواقص سازمان قرار گرفته و مسائل و مش

ار و ک»نده بصورت یار آکانداز  چشم ط موجود،یاز شرا یل مختصریائه تحلو با ار

مورد  یما در مرحله فعل یفه اصلیعنوان وظ به« یالتکیآموزش درون تش

ه با توجه به نقاط ضعف موجود در کد یتوجه قرار داده شد و درخواست گرد

و اجرا و  کنسبت به درما و دشمن  یکاستراتژ جنبش در گذشته و مواضع

 د.یعمل آ به یامالً جدکن هدف برخورد فعال و یامل اکارتقا و ت

نون که ما اکبود  یل تحت سه عنوان قابل بررسین تحلیخطوط برجسته ا

 م.ینک یبطور خالصه به آنها اشاره م

ن یتر یعنوان اصل به« یالتکیار درون تشکآموزش و »م الف ـ ضرورت و لزو

  .ن مرحلهیفه موجود در ایوظ

دهد  یر نشان میاخ یها ات ما از مبارزات مسلحانه سالیج تجربینتا یبررس

ن عدم انسجام و از یست از تضاد با ن مرحله عبارتیما در ا یه تضاد اصلک

رت طرف و متقابالً قد یکسازمان جنبش از  یالتکیتش یختگیهم گس

 ر. گیاز طرف د یبورژواز یسازمان درون رو به تزاید یدگیچیروزافزون و پ

 یدر جهت آگاه یمیعظ یها ه جنبش مسلحانه بدست آوردکدرست است 

م نائل آمده است، یعنوان تنها راه مقابله با رژ مسلحانه به یمش غیخلق و تبل

 یده و منجر به رشد مبارزات خود بخودیم و خلق را شدت بخشیرژ یتضادها

ن حال یع در یاست ول یدهمبارز گرد یاز قشرها یدیجد یها ش گروهیدایو پ

 رده است.کز تحمل یرا ن ینیضربات سهمگ

به ه منجر ک 51ـ49 یها ضربات سال یکیتکو تا 3یکاثرات استراتژ یبررس

شتاز و یپ یکیچر یها ن عناصر سازمانیتر از فعال یمیبخش عظ ینابود

ن ضعف یدالئل ا یموجود شد بخوب یاسیس یها ها و محفل از گروه یاریبس

 دهد. یسازمان جنبش را نشان م یالتکیتش یختگیو از هم گس یدرون

 یران بود در پیا یدر جنبش انقالب ینیعه نویه طلکعمل مسلحانه  یاستراتژ

 یل ـ ضربات شهرکاهیاش )جنبش س یکیتکها و ضربات متعدد تا ستکش

 فرو افتاد. یا الت مرحلهکمشور( در پرده ابهامات و کمذ یها سال

                                                           
های مبارز وهمچنین  ی سازمانـ منظور ما از اثرات استراتژیک بخصوص اثرات دراز مدت این ضربات بر رو 3

باشد واال مسلم است که از  اثرات آن بر مرحله اول جنگ شهری یعنی تثبیت سازمان چریکی پیشتاز می

تواند مبین ضعف تاکتیکی نیروهای جنبش در مقابل  مشی کلی مبارزه چنین ضرباتی تنها می نظر خط
 نیروهای دشمن باشد.
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ن یدنبال چن ه بهک یرکمه روشنفیو ن یرکروشنف یاسیها و محافل س گروه

تاز و شیپ یها ل عدم قدرت جذب سازمانیدل ج شده بودند بهیبس یتکحر

 یار و بقاکادامه  یالزم برا یکو استراتژ یاسیس یها عدم وجود رهنمود

ا یو  4افتادند یـ نظام یاسیس یها یارک خرده به دام یا س ویا بدام پلی ،گروه

شانده ک یارک هیو توج یعمل یمخالف به ب یحت ایموضع مردد و با اتخاذ 

ه با شروع عمل مسلحانه کراست  یستیانات اپورتونیب جرین ترتیشدند. بد

وب و کرد. توجه به سرکرده بود دوباره شروع به رشد کش کباره فرویکشتاز یپ

مسلحانه  اناتیر جریه تحت تأثک یهای ها و گروه از محفل یاریبس ینابود

 یها با سازمان یه توانسته باشند در رابطه فعالکنید بدون اودنل گرفته بکش

ار یشتاز( نمونه بسیپ یها علت ضعف سازمان رند )بهیشتاز قرار گیپ

دهد. در واقع مطابق  یما را در مقابلمان قرار م یاسیاز ضعف س یمشخص

م عمل یجه و حاصل مستقیه نتکها  ن گروهیت، ایانتظارات ما از مرحله اول تثب

شتاز و جبران یه سازمان پیست اوال صرف تغذیبا یشتاز بودند میانه پمسلح

ه رابطه کل آنیدل اً بهیشدند ثان یننده ضربات متحمل شده از طرف دشمن مک

 ها ن گروهیا یب طبقاتکیداشتند )تر یش شهرکبا اقشار زحمت یتریکنزد

 یشهر یازـ خرده بورژو یشهر یایشرو پرولتاریاز جوانان آگاه و پ عبارت بود،

توانستند محمل و سرپل  ی( میران شهرکمه روشنفیآموزان و ن ـ دانش

ه با ک یدر حال ن طبقات بوجود آورند.یاان یشتاز را در میسازمان پ ینفوذ

ن خطر یدر معرض بزرگتر یکیها عمالً جنبش چر ن گروهیا یوب و نابودکسر

خود( قرار  یا ن محمل تودهیه و بهتریاز منابع تغذ ی)جدائ یاسیس یانزوا

 گرفت. یم

 ین ضربات بخوبیم بعد از ایرژ یغیو تبل یاسیب هجوم سین ترتیبد

الت و خطرات کجنبش مسلحانه را مواجه با مش یاسیت سیتوانست تثب یم

  5د.ینما یجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من های ما تنها قدرت روزافزون دش آیا مبنای اساسی شکست

 است؟

                                                           
ها ـ  هایی نظیر ]...ها[ نهاوندی توان عنوان کرد. گروه و رفته موجود میهای ل های متعددی از گروه ـ مثال 4

نام و نشان متعددی که حتی با داشتن عملیات نظامی بکلی توسط پلیس  های بی ها و گروه گروه همدانی

 اند. اند از این جمله سرکوب شده
 رژیم. های سیاسی تبلیغی و برنامه« اعدام هاوکینز»ـ مراجعه کنید به تحلیل  5
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ما تنها در  یها ستکالت ـ خطرات ـ ضعف و شکمش یاساس یا مبنایاما آ

 یافته دشمن نهفته است؟ جواب منفیقدرت روزافزون و تهاجم سازمان 

 است

 یها لیگذشته و تحل یها ستکها و ش ضعف یها شهیعلل و ر یبررس

د در یها و علل را با شهین ریه اکدهند  ینشان م یمشخص موجود بخوب

 یها لکا تشیسازمان جنبش ) یدرون یها ها و ضعف یواقص و نارسائن

 یسازمان درون یدگیچیقدرت ـ تجربه و پرد. کموجود( جستجو  یاسیس

ل ین دلیشوند. به هم یما مؤثر واقع م یدرون یها دشمن تنها به اعتبار ضعف

 یکعنوان  شتاز نه تنها بهیپ یکیت سازمان چریه امروزه امر تثبکاست 

عمل  یلک ی، راهنمایدر مرحله نخست جنگ شهر یکت استراتژضرور

ل یدل ن بهیه همچنکسازد ـ بل ین میما را مع یغاتیتبل ینظام یاسیس

از ضعف  یط نامساعدیم، شرایبر یسر م ه در آن بهک یا ژهیط ویشرا

مبارز و متقابالً قدرت روزافزون  یها سازمان یاسیس یو انزوا یالتکیتش

ق به یخاص تنها با توجه عم ین معنایرد. ایگ یبخود م یخاص یدشمن، معنا

و  یدگیچین پیتضاد ب یعنین تضاد موجود یتر ین تضاد به عنوان اصلیا

 یدرون یختگیروزافزون دشمن و متقابالً ضعف و از هم گس یافتگیسازمان 

ن یه حل اکما روشن است  یاست. البته برا کمبارز قابل در یها سازمان

ش مردم در کزحمت یها ت فعال تودهکت تنها با شریر نهال و دکتضاد در 

مبارز  یاز ضعف سازمان یطیر خواهد بود. اما در شرایپذ انکانقالب ام

 یبرا یریگ ( سمت6یشاهنگین پین حال ضرورت وجود چنیشاهنگ )و در عیپ

 چگونه خواهد بود؟ یا ن تضاد عمدهیحل چن

ن حال ین و در عیتر یساسا ،نیتر یبه ضروره کن سؤال است یبددر پاسخ 

مسأله  یعنی یجنبش آگاهانه انقالب یکن شرط بقا و رشد یتر یمقدمات

م. امروزه تنها با یابی یدست م یالت ـ مسأله وحدت و انسجام سازمانکیتش

 یها یختگیم گسیشتاز و ترمیپ یکیسازمان چر یپرداختن به انسجام درون

اما الزم،  یشرط مقدمات یکوان عن توان به یه مکها است  د موجود در آنیشد

ها را تا سطح  آن یها برد ـ مبارزات اقتصاد سمت توده شاهنگ را بهیمبارزه پ

ِم در یعظ یرویحول محور مسلحانه سازمان داد و آن ن یاسیس یها آرمان

 افته در عمق جامعه را آزاد ساخت.یان یجر یده شده مبارزه طبقاتیشکبند 

                                                           
 های استراتژی مراجعه شود. ـ به بحث 6
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درهم  یعنیانقالب  یحل مسأله نهائ یابر یوشش اساسکن جهت هر یبد

ن انسجام و قدرت یبه تأم یبورژواز یـ نظام یاسین سیدن ماشیوبک

 شتاز وابسته است.یپ یها امروز سازمان یالتکیتش

 یتضادها یریگ بحبوحه اوج [50ر]سال ویقبل از شهر یبحران یاه اگر در ماه

شود  می فظما ح یاسیو وحدت س یالتکیهنوز هم انسجام تش 7 درونی

 یح و درستیاست صحیدر گذشته و س یم تجربکل داشتن پشتوانه محیبدل

و  42پرابهام  یها ت خاص خود بعد از سالیسازمان با درا یه رهبرکاست 

است  ( توانسته48تا  44ی ها )سال یالتکیم تشیار مستقکچهار سال  یط

بات ه زخم ضرکبود  یبخش امیمرهم الت یو اگر عمل نظام 8ندکاتخاذ 

د و با حفظ انسجام موجود یبخش یام میور را موقتاً التیننده شهرک یمتالش

از ضعف  یطین بار در شراید. ایبخش یان بقا و رشد مکبه سازمان ام

 ی از اوج گیریطیجنبش در مقابل دشمن، در شرا یروهاین یکیتکتا

هرگونه  ،یآن، هرگونه عدم توجه به مسائل درون سازمان یدرون یتضادها

ـ  یاسیبه امر آموزش به امر وحدت س یر اصولیرفعال و غیوجه غت

ن خطر یاست ما را با بزرگتر یافکدر داخل سازمان  یکدئولوژیو ا یالتکیتش

 مقابل سازد. یتالش و نابود

است یه سابقه و سکد آنست یز مؤیم و تجربه نینکم قبول یتوان یمگر نیما د

و  یام سازمانکرداختن به استحاء به آن بدون پکدرست ما در گذشته و ات

تواند همچنان  ینم یح مواضع خود در هر مرحله بخصوص مرحله فعلیتصح

 نده شود.یما در آ یالتکیضامن صحت عمل ما و وحدت و انسجام تش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمل نظامی در خدمت نیازهای درون تشکیالت

بدون حل « التکیبدون حل قاطع مسئله تش»ه ک ستیگر قابل قبول نید

م. نه یرا شویرا پذ یعمل نظام ،یا مرحله یکتکو تا یسأله استراتژم

 یما تابع یاسیس یمش و خط یالتکیست انسجام تشیبا یتواند و نه م یم

                                                           
ـ جریانات انتقادی و تضادهای قبل از شهریور شفاها بحث شود. بعداً در تحلیل کامل سازمان موارد این  7

 مسئله و نتایج آن کاملتر بیان خواهد شد.
اساس  کنیم که در واقع تکیه می 44ـ  48های  ـ از این جهت روی سیاست صحیح رهبری طی سال 8

آغاز شد در حالیکه خطوط اصلی استراتژی  48اشکاالت و انحرافات سیاسی و تشکیالتی ما بعد از سال 
ای در  ترین وظیفه مرحله مبارزه مسلحانه روشن شده بود و تدارک برای عمل از نظر تئوریک به عنوان اصلی

آن نیست این کار به بهای پرداختن به دستور قرار گرفته بود ولی عمالً بنا به دالئلی که فعالً حوصله بحث 
 در زمره وظائف فرعی قرار گرفت. های تئوریک کاری خرده
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در  ین مرحله الزمست عمل نظامیقاً در ایه دقکبلباشد،  یاز عمل نظام

 یمش از خط یتابع یاتیعمل یمش و خطالت کیدرون تش یازهایخدمت ن

  9ما باشد. یالتکیو درون تش یاسیس

 ید همگیرس یمختلف سازمان م یها ه از قسمتک یگریت دارمقاالت و نظ

 ینز مستشار نظامکین نظر داشتند. مثالً طرح اعدام هاویداللت بر صحت ا

ج ینتا یبررس یروبرو شد ول یامل نظامکت یران اگرچه با موفقیا در ایکآمر

 یکاستراتژ یازهایبا ن یاملک ته مطابقکدهد  ینشان م یآن بخوب یاسیس

 سازمان نداشته است. یمرحله فعل

دشمن و  یو نظام یغاتیـ تبل یاسیل عمدتاً به مواضع سین تحلیاگرچه در ا

مسلح موجود اشاره  یانقالب یروهایاو در مقابله با ن یکاستراتژ یها برنامه

ه امروز تحت کبود  یحال ناظر به لزوم همان مسائلن یشده بود اما در ع

  10م.یده می مورد بحث قرار یالتکیار و آموزش درون تشکعنوان ضرورت 

ت یدرون و طرح مسئله تربه ها به بازگشت ب ادرک یما در آنجا با دعوت عموم

ن جنگ را یه بتوانند قوانک یـ نظام یاسیفرماندهان س» یاستراتژ یادرهاک

است را در عمل ین سیان مبارزه و قوانین مبارزه را در جریو قواندر خود جنگ 

فه ین وظیتر یعنوان اصل را به یالتکیار درون تشک« 11رندیفرا بگ یاسیس

ان یموجود و از م 12حل بحران ین قدم الزم برایمثابه اول و به یمرحله فعل

  م.یمورد توجه خاص قرار داد 13یکبرداشتن ابهام استراتژ

                                                           
 ـ درباره این مسئله باز هم بیشتر فکر کرده و دو مورد زیر را پاسخ دهید.  9

های درون تشکیالتی ما باشد و این عملیات چه  تواند تابعی از هدف الف ـ خط مشی عملیاتی ما چگونه می

 یاتی از نظر سیاسی و تشکیالتی خواهند داشت؟خصوص

 گیرند؟ ب ـ در این مرحله چه نوع عملیاتی از نظر نظامی در دستور کار قرار می
 داد عبارت بودند از: ـ بطور کلی نتایج مشخص دیگر که این بررسی در مقابل ما قرار می 10

های مختلف  ا نیروهای جنبش در زمینهالف ـ دشمن تا حدودی دارای دید استراتژیک است و برای مقابله ب
است. درک این امر  ای طرح کرده شده مدت و حساب های دراز سیاسی ـ نظامی ـ تبلیغاتی و پلیسی برنامه

خیالی  اندیشی و خوش آموخت که بهای الزم تاکتیکی را به نیروهای دشمن داده و از هرگونه ساده ما می به

 اجتناب ورزیم.
آنکه اجزاء و جوانب آن را روشن نمائیم ضرورت طرح یک نقشه استراتژیک، تکامل  ب ـ بطور کلی و بدون

تئوری و تاکتیک انقالبی را که براساس شناخت ما از اوضاع جدید دشمن و خودمان و بر تجربیات و 
های خونین گذشته استوار باشد بشدت مورد توجه قرار دادیم. این امر بخصوص در رابطه با تحوالت  درس

دی که در شرایط اجتماعی ـ اقتصادی ایران پدید آمده بیش از پیش قابل توجه است. شکافتن بیشتر جدی
این مسأله و روشن کردن خطوط اصلی تحوالت جدیدی که سیمای ما و دشمن را در دو جبهه متقابل در 

اج بحث است. محت های بنیادی کرده به بعد( دچار دگرگونی 48های  مدت کوتاه چند سال اخیر )سال

 کنیم. مستقلی است که آن را به مقاله دیگری موکول می
 ـ از تحلیل هاوکینز. 11
 ـ  12
 ـ  13
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضرورت پرداختن به کار آموزش درون تشکیالتی

 کنیه اکاست  یط گذشتهو شرا ینونکاز اوضاع  یلیه و تحلین تجزیاز درون چن

 ن درکیتر حیعنوان صح را به یالتکیتش ار آموزش درونکضرورت پرداختن به 

 شنهاد ویپ «شتازیپ یکیچر ت سازمانیتثب»از مرحله  یط فعلیخود در شرا

ه کست یا ن همان حلقهینظر ما ا م. بهیگذار یم یریگ میبه مباحثه و تصم

داً به آن وابسته است. گرفتن و بخصوص یما شد یالت اساسکر مشیزنج

 رها است.یه گشودن زنجیشرط اول یا ن حلقهیم گرفتن چنکمح

 آموزش یب ـ محتو

در « یار و آموزشک»ن یه چنکست ن ایشود ا یه بالفاصله مطرح مک یسؤال

بطور را  یخواهد داشت و چه هدف مشخص یالت چه محتوکیداخل تش

 د؟ینما یب میتعق خاص

 یالتکیدن به وحدت و انسجام تشیه بطور عام، هدف رسک)روشن است  

مات درون یه آموزش و تعلکم یاست.( به خصوص اگر قبول داشته باش

ـ  یانسجام هر سازمان انقالبام و کان استحیاساس و بن یالتکیتش

 یکدئولوژیـ ا یاسیس یه محتوکم یو اگر قبول داشته باش است. یاسیس

دارد قراری التکیآموزش درون تش یبا محتو یمیسازمان در رابطه مستق یک

ت یه هوکدر سطح جامعه است  یالتکین آموزش درون تشیاس اکقاً انعیو دق

مسئله آموزش و »ن یراسازد. بناب یآن سازمان را مشخص م یاسیس

 ند.ک یدا میپ یا ژهیت ویدر هر مرحله اهم« آن یمحتو

دو موضوع را انتخاب « آموزش یمحتو» یعنین مسئله ینجا از ایما در ا

 مینک یم

 آموزش در گذشته. یمحتو یول: بررسا

 .ن مرحلهیآموزش در ا ید و محتویجد یازهایدوم: ن
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 آموزش در گذشته یمحتو یـ بررس1

ه کش یکیدئولوژیا یژگیآموزش در سازمان ما بدون توجه به و یمحتو یبررس

ست. یر نیپذ انکند. امک یز مین عصر متمایا 14یاتب انقالبکر میاو را از سا

ر کامل تفکر و تیز بدون درنظر گرفتن سین یژگین ویا ین بررسیهمچن

 روز و اسالم از یاست انقالبیرات سکن تفیه بک یو روابط متقابل یاسالم

 همچنان ناقص خواهد بود.  ،بعد وجود داشته است مشروطه به

مستقل و جدا از هم را ده ظاهراً ین دو پدیم توانست این مقاله نخواهیدر ا

ه در واقع کروز را  یانقالب یاسیر سکو تف یر و فرهنگ اسالمکتف یعنی

قاً متناسب با یهستند و دق یو اجتماع 15یخیق تاریعم یوندهایپ یدارا

گر یدیکگاه ادغام شده در  خ همدوش ویدر سراسر تارد یتول یروهایرشد ن

ن یامل اکر و تینجا فقط به سی. در ا16میامل قرار دهکاند مورد بحث  ش رفتهیپ

ما باشد اشاره  یه مربوط به بحث فعلکتا آنجا  20ور یان بعد از شهریدو جر

 م.ینک یم یار مختصریبس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معنای تبعیت از جریان خود بخودی بود فعالیت سیاسی عمالً به

                                                           
ها و... تأثیر  ها و شیوه ـ اصوالً ایدئولوژی حاکم بر فرد یا یک سازمان در تمام حرکات، انتخاب هدف 14
سازمان شدیداً متأثر گذارد. محتوی آموزشی سازمان ما نیز مانند هر سازمان دیگر از ایدئولوژی  می

های انقالبی است که تفسیر  است منتهی در اینجا مراد اشاره به پذیرش خدا در مقابل سایر مکتب بوده
 کنند. صرفاً ماتریالیستی جهان را در اساس تفکر فلسفی خود وارد می

گوناگونی چون  های مترقی ها پیش در قالب دهد که اسالم از قرن ـ حتی نگاه کوتاهی به تاریخ نشان می 15

های ستمدیده را علیه دستگاه  قرامطه، اسماعیلیان و در عالیترین شکلش تشیع،مبارزات طبقاتی توده
 است. حکومت امویان عباسیان سالجقه و.... رهبری کرده

تر و بسیار مشخص تری از این پیوند تاریخی و  های اخیر نمونه بارز های مترقی اسالمی در سده ـ جنبش 16
 دهند. را نشان می اجتماعی
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 یه محصول تناقضات درونکست یور بیدر شهر یرضاخان یتاتوریکست دکش

ان یسم انگلستان در جریالیامپر یـ نظام یاسین و اجبارات سیجبهه متفق

ه کشد  یخلقی ا یروهاین ینجر به آزادباره میکالملل دوم بود  نیجنگ ب

ده شده یشکدر بند  یسیـ پل یتاتوریکد ین فشارهایتر دیر شدیها در ز سال

 یاسیل و تجّمع سکان تشکه امکروها بدون آنین نیبودند. متأسفانه ا

ها  آن یتاتوریکضد د ی،استعمار جانات ضدین هیند تبدارتریدا نمایمشخص پ

عمالً  یاسیت سیده شد. فعالیبلع یاسیس یها یارک در گرداب خرده

ل انتشار که صرفاً در شکبود  یان خود بخودیت از جریتبع یمعنا به

ا ی، و یاسیس تند و دور از عمل ی، شعارهاین مزاج انتقادیآتش یها روزنامه

 یاسیمتعدد و مختلف باصطالح س یها ها و گروه تیجمعت درکت شریدر نها

 شد. یگر م جلوه

و الجرم  یکدئولوژیا یتونظر محه از ک یان مبارزاتین زمان ما با سه جریدر

ان ین سه جریا کم. خصلت مشتریشو می روبرو زندیمتما یطبقاتهیت ما

و  یال ساده و ابتدائکت از اشیالزم و تبع همان عدم تشکل یمبارزات

 مبارزه است. یخودبخود

ران کد روشنفیالت و عقایننده تماکس که منعک یمبارزات یرکان فین جریاول

ان مبارزات گذشته یه در جرکاست  یمیاز مبارزان قد یرخده و بیدانشگاه د

 سم است.یسکمار ،رفته بودندیر پذیتأث یرکن تفیاز چن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های نفوذ و گسترش مارکسیسم در ایران ریشه

به دوران مبارزات ران یسم در ایسکنفوذ و گسترش مار یها شهیر

روس  یراسکال دموی( و نفوذ سوس1905ـ1901انقالبات )ه یروس...یها سال

ن یجان و اولیآذربا یها راتکه اثرات آن در ظهور دموکران میرسد یادر 

 یدرخان و حتیمشروطه شتافتند )مانند ح انقالب یاری ه بهک ییها ستیمونک

سم یسکب مارین ترتیشود. بد یگر م جلوه (یقفقاز یها ستیمونکاز  یبرخ

ا ی)حزب  یاسیل صرفاً سکتش یکران نه با یت خود را در اکن حریله اوک

 یشتر فردیت فعاالنه و البته بکه با شرک( بلیستیسکسازمان مار

رده بود ک( آغاز ی)خلق یکراتکدمو ینهضت انقالب یکها در  ستیمونک

اه یس یتاتوریک)مبارزات مشروطه و بالفاصله مبارزات جنگل( ناگهان با د

 و شد.روبر یرضاخان
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مرحوم  یمردیبه پا یتاتوریکومت دکان حیه بعدها در جرک یستیسکگروه مار

ه کشتر از آنچه یمعروف شد( ب ینفر 53بوجود آمد )و بنام گروه  یتر ارانکد

د یجد یرکت روشنفکحر یکگذشته باشد  یات عملیمحصول بالفصل تجرب

د یران جدکوه روشنفه افراد آن را گریم بقین قدیدو نفر از مبارز یکیه جز کبود 

ن قشر از یش ایدایه پکدادند. )توجه شود  یل مکیده تشیدانشگاه د

وزش غرب آم یصنعتبا تمدن  دان برخوریه در جرکده یران دانشگاه دکروشنف

و  یسنت یلکه شکجامعه ما  یرکافت روشنفد دربیده جدیپد یکده بودند ید

ز یگروه ن یرونهدف و مضمون د رفت( یشمار م خود داشت به خصوص بهم

س سوابق کداشته باشد )برع یالتکیتش یاسیش از آنچه جنبه سیب

 انتشار مجله 17داشت. یو فرهنگ یکدئولوژیغ ایر( جنبه تبلکن تفیگذشته ا

اپ داده نشد و در سال اجازه چشماره  12شتر از یه بک) 1312ا از سال یدن

و بزرگ  یرندکرج اسین ای)و همچن یشد.( توسط مرحوم اران لیتعط 1314

ست یور بیدهد. بعد از شهر یت گروه را نشان مینه عمده فعالی( زمیعلو

ه کت مناسب یه توانسته بودند با استفاده از موقعکنفر  53گروه  یایبقا

دست به سم آن را بوجود آورده بود از زندان آزاد شوند یالید امپریجد یتضادها

نسبتاً  یمعنا همشخص )ب یاسیل سکتنها تشس حزب توده زدند. یتأس

جاد شود حزب توده یران ایست توانست در ایور بیه بعد از شهرکآن(  یعلم

 بود.

ات و ین حزب بر تجربیس ایتأس یو تجرب یرکان فیمتأسفانه اساس و بن

ل کیه در مبارزات دوران مشروطه در تجربه تشکر کن تفیا یانقالب یها آرمان

در تهران و  یمبارز سر یها ها و انجمن راتکدمو الیسوس یمخف یها محفل

ب ین ترتیده شده بود استوار نبود و بدیز و باالخره در مبارزات جنگل آبدیتبر

ن یافته مبارزات ایامل کل و تصه محصول بالفکش از ان یحزب توده در واقع پ

ران خرده بورژوا کروشنف یشات انحرافیاقناع گرا یبرا یا لهیدوره گردد وس

 قرار گرفت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جریان ناسیونال رفرمیسم بورژوازی ملی

                                                           
دهد: البته واضح است که مجله دنیا با آن  این هدف راچنین توضیح می 166ـ مرحوم دکتر ارانی در صفحه  17

توانند تحمل کنند که بر این  زند. افکار محدود نمی منطق قوی و فکر نافذش مانند برق بر فرق این دسته می

لوقات نیستی،روح تو ازخواص ماده است ـ اجتماع تو های مقدس چنین حمله شود. بگویند تو اشرف مخ بت
اند و جریان تاریخ مولد آنست. فالن کتاب که هزار سال پیش نوشته  را اشخاصی که میپرستی ایچاد نکرده

تواند باشد. و این  تواند حکم یک اثر تاریخی را داشته باشد ولی فکربشر امروز نمی است برای تو می شده
 بینی کرده بودم با فکر ما مخالفت شدید کردند... دسته مطابق آنچه پیش
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 یسم بورژوازیونال رفرمیان ناسیجر ،20 یها بعد از سال یرکان فین جریدوم

ان توانست در تمام ین جرین طبقه است. ایران وابسته به اکو روشنف یمل

الشعاع خود قرار  تحت روز را یاسیس یرکانات فیتمام جر 32تا  20 یها سال

مصدق با  یبه رهبر یرکن تفیانون چنکعنوان  )اول( به دهد. جبهه ملی

راه  س و بهیسم انگلیالیت امپریمکه حایخود عل یمبارزات ضد استعمار

تاز  هیکات مردم ما، یخ حیدر تار یتسیونال رفرمین نهضت ناسیانداختن بزرگتر

ردن نفت به ک ینهضت مل ات پرشور)مبارز د.یران گردیا یدان مبارزات خلقیم

 ران( یخ مبارزات ایل تاریمراجعه شود به تحل. مصدق یرهبر

ط نسبتاً یشرا یستیالید امپریجد یروهایه از طرف نک یوقت 40 یها در سال

از  یا ماندهید عناصر باقیفراهم گرد یروهائین نیرشد چن یبرا یمساعد

« ادامه راه مصدق»ها  د آنزعم خو ه بهکرا  یت مشابهکحر یران ملکروشنف

ن یا یت طبقاتیه عمدتاً به ماهک یبار بنا به دالئل نیاما ا 18ردند.کبود آغاز 

ط یل شراین به دلیار در جبهه و همچنکت و وجود عناصر سازش یر و تقوکتف

ش از حوادث یش از پیب ،رده بودکرا طرد  یهائ وهین شیه عمالً چنک یاجتماع

قبل از  یها رغم سابقه درخشان در سال یند و علو تحوالت موجود عقب ماند

نده یه نماکن جبهه ینند. جناح چپ اکفا یرا ا یتینتوانستند نقش با اهم 32

بازار و  یاز عناصر مرفه خرد بورژواز یبرخو  یمل ین اقشار بورژوازیتر نیپائ

خوردار بر یشتریه در مجموع از صداقت و اصالت بکبود  یران مذهبکروشنف

ماه بعد از تاسیس جبهه[ 12یعنی تقریبا  ،(ناخوانا...)مه راه ]یدر ن بودند.

 (40 بهشتی)ارد 19از جبهه جدا شدند. «ینهضت آزاد»تحت عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جریان دگماتیسم مبارزه جو ـ خشن و شدیدا مذهبی

ان یاست همان جر یررسوره قابل بن دیه در اک یرکان فین جریـ سوم

ر اقشار کنده تفیه نماکاست  یمذهبدا یسم مبارزه جو ـ خشن و شدیاتمدگ

 باشد. یم یور شهر شهیبازار و پ ین خرده بورژوازیمتوسط و پائ

 دنهست یرکن تفیچن یاسینده سین نمایبارزتر« ان اسالمیفدائ»ن دوره یدر ا

د به قتل و یتهد، یفرد یل ترورهاکخود را به ش یاسیه نظرات و مقاصد سک
                                                           

ـ بعداً در مقاله تحلیل تاریخ مبارزات ایران خواهیم دید که استنباط جبهه دوم از ادامه راه مصدق یک  18

 توانسته متناسب با شرایط متحول روز باشد. وجه نمی هیچ استنباط ایستا و جامد بود که به
شعاب برای جلوگیری از تزلزل جبهه واحد در مقابل دشمن اعتراف ـ هرچند سران نهضت به این ان 19

دانند )رجوع شود به مرامنامه نهضت( اما عمالً  می«پشتیبان شعارهای مترقی جبهه»کنند و خود را  نمی
 گیرند. گیرد و حتی سران جبهه در مقابل این انشعاب موضع کامال مخالفی می این انشعاب صورت می
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ر کن تفیه اکنینند. با اک یمه دنبال مکجاد رعب و وحشت در دل طبقه حایا

در دوران مشروطه  یانه حال شهریم یمبارزات خرده بورژواز 20یادامه منطق

تهران  یسر یها نشاه است )مبارزات انجم یمحمدعل یتاتوریکو بعد از آن د

دنبال  یستیترور یها وهیدر شخود را  یاسیه اغلب مقاصد سکز یو تبر

وران د یاسیل خالء سیدل به ین شاه( ولیردند مانند ترور ناصرالدک یم

خود اوالً فاقد  یخیاز عمل و تجربه تار ست ساله و جدا افتادنیب یتاتوریکد

 21معادل آن دوره است. یحت الزم و یاسیو س یرکف کعطاف و تحران

 یها ه مناسب با هدفک یالتکیو نظم تش یگونه سازمانده چیهاً، یثان

ه با کر کن تفیا یشود. بعدها هسته اصل یآن باشد مشاهده نم یاسیس

همراه بود منجر به  40 یها در سال یستیالین امپریسلطه نو 22یزیغر کدر

سال بعد از آن یکه ک یگریت دکحر د.یخرداد گرد 15 یستیالیجنبش ضد امپر

از  یهائ توان نشانه یم را مینیب یر خائن وقت میدر ترور منصور نخست وز

 یها و تالش یخارجاسات کانع نیاز آخر یو نمودر...کهمان تف یایوجود بقا

 ر دانست.کن تفیا یعمل

                                                           
ه از تفکر به مبارزات سیدجمال )پان اسالمیسم( و بعد مبارزات سازمان یافته شبه ـ سابقه این شاخ 20

های سیاسی و حتی مسلحانه در دوره استبداد صغیر میرسد. بعد از  و مقاومت 1900های  تروریستی سال

ان ها و مبارزات سیاسی یا پارلمانی )مدرس و یارانش( امک شکل مقاومت دیکتاتوری رضاخانی این تفکر به
شود. ترور ناموفق مرحوم مدرس در بار اول و باالخره کشتن  شدت سرکوب می کند که البته به ظهور پیدا می

 او در تبعیدگاه نمونه همین اقدامات سرکوب کننده رژیم دیکتاتوری است.
ی ها انعکاس و محصول بالفعل یک دوره رکود و خمودگی در سال 30تا  20های  ـ در واقع دگماتیسم سال 21

های فکری و سیاسی موجود را تحت سلطه  پذیری جریان صورت بیماری سرایت سیاه دیکتاتوری است که به

دهد. دکماتیسم چپ حزب توده و دکماتیسم راست فد ائیان اسالم بهترین نمونه سرایت  خود قرار می
ج دیکتاتوری ترین نتای زمان است. شاید بدترین و فجیع وحاکمیت این بیماری در تفکرات سیاسی آن

ساله رضاخانی این باشد که خلق را با جدا کردن از بزرگترین وغنی ترین میراث فرهنگ انقالبی و  بیست
های مسلحانه  خواهی و جنبش اش در مبارزات سترگی چون مشروطه تجربه سیاسی و تشکیالتی

ا از نو تکرار کند. از نظر بایست همه چیز ر تجربی نمود که می-درآذربایجان، مواجه با خأل سیاسی تاکتیکی

دنبال داشته روبرو  های مشابه دیگری که تأثیرات منفی عوامل رو بنائی را در زیربنا به تاریخ ما با پدیده
های تجاوزگرانه دو امپراطوری فئودالی، یعنی  ایم. مثالً همانطور که حمله مغول به ایران)و یا جنگ بوده

ـ  ]که البته خود علتی زیربنائی داشتند[کز صفوی در قرون یازده امپراطوری عثمانی و میلیناریسم متمر
عوامل روبنائی بودند که رشد نیروهای مولده را در ایران بتأخیر انداختند )از نظر فرهنگی نیز گسترش تصوف 

ی ها توجه کنید.( همانطور نیز دیکتاتور وصوفیگری و تأثیرات آن بر زندگی اجتماعی مردم در هر دو این زمان

ساله به نوبت خود باعث گردید که با تلفیق و تزریق قدرت امپریالیستی به فئودالیزم پوسیده و رو   بیست
بتالشی قاجار، با تبدیل ضعف و تجزیه حکومت مرکزی به سیستم متمرکز و قدرتمند سیاسی با تبدیل 

دیل مقابله متفرق ضد ای به قدرت واحد نظامی و همچنین تب های نظامی منطقه های محلی و قدرت ارتش
ها از حّدت تضادهای رو به انفجار  دار امپریالیستی نهضت انقالبی خوانین به مقابله متمرکز سرکوب و جهت

( و به این ترتیب 1919الدوله  در سیستم موجود کاسته شود )نمونه مقاومت در برابر قرارداد ننگین وثوق
 تأخیر افتد.  سته بهضرورت گریزناپذیر نابودی ارتجاع فئودالیسم واب

ور  ـ در واقع درک فوق ناشی از تضاد منافع طبقاتی بود که خرده بورژوازی متوسط بازار و عناصر پیشه 22

داری وابسته قرار  نوین سرمایه ترین ضربات اقتصادی سیاسی و فرهنگی سلطه شهری را در مقابل عمیق
گوئیم غریزی که ارگان متشکل  د )از این جهت میدنبال چنین درک غریزی از اوضاع بو داد و دقیقاً به می

گیری ضد امپریالیستی ـ ضد سلطنتی خود  خرداد توانست با موضع 15رهبری کنند، موجود نبود(. که جنبش 
 ترین جهت سیاسی را اتخاذ کند. ها( صحیح گیری رفرمیستی احزاب ملی در همین سال )علیرغم موضع
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ن و یمتوسط پائ یبودند )خرده بورژواز یرکن تفینده چنیه نماک یروهائین

شان  ید طبقاتیت دیو محدود یکدئولوژیا یعلت نارسائ ( بهیور شهر شهیپ

رغم یروبرو شده بودند( عل یبورژواز یتاتوریکن انواع دیتر دهیچیبا پ ه البتهک)

 یها بست شاند نتوانستند از بنک یم یها را به نابود ه آنک یدیفشار شد

 ند.یآرون یخود ب یالتکیتش -یاسیس

خرداد  15ست کن قشر بعد از شیر اکاز عناصر روشنف یا تنها عده

ه عمده آن کسوم ادامه دادند بهه ملی را در اروپا تحت عنوان ج یهائ تیفعال

ست ا یا ]نشریه[و انتشار مجله یاسیس یها یغات و افشاگریتبل یبرخ

مه ین یمذهب یها نده و محفلکپرا یها جز گروه ز بهینام خبرنامه. در داخل ن به

ت یاز روحان کیوچکو بخش  یهبمذ یخرده بورژواز یایاز بقا یاسیس

 شود. یمشاهده نم یگریت دکحرمترقی 

 یرکان فین سه جریا یاصول ینظرها و نقطه یه به محتوکنینجا بدون ایما تا ا

در طول  یرکان فین سه جریر متقابل ایه به تأثکبدون آن یم و حتینکاشاره ب

ار الزم یم )گرچه بسینکب یا ران اشارهیدر ا یقرن مبارزات اجتماع میش از نیب

 یهائ  اشاره یرکز فیات متماانین جریرات متقابل ایه به تأثکبود و هست 

ن مهم را یا (یتر شود ول روشن کیر مبهم موجود اندیم تا الاقل تصویردک یم

 م.ینک یول مکمو یگریمناسب د یجا به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بورژوازی ملی زمان مصدق به رشد نسبتاً قابل توجهی رسیده بود

م یر انداختیل اخچند ده سا یرکانات فیه به جرک یو اجمال وتاهکتنها با نگاه 

ز بخصوص توجه ما ین تمایم. در ایردکز یر را متماکتف یان اصلیسه جر

از اسالم  یدیجد یها ه به استنباطات و برداشتک یرکان فیسمت آن جر به

 شود.  یجلب م 23شد یمنته 40 یها در سال

ط یست شرایور بین در شهررضاخا یتاتوریکست دکم شیه گفتکهمانطور 

 یـ خرده بورژواز یمل یاز جمله بورژواز یخلق یروهایرشد ن یبرا یمساعد

و اقشار باالی  یرد. بورژوازکاهم ران فرکو روشنف یور شهر شهیبازار و پ

سم یالیوابسته به امپر یتاتوریکر ستم دیها در ز ه مدتکتجارتگر  یبورژواز

                                                           
است و  که مهندس بازرگان در ارائه و تدوین و تصنیف این نظرات داشته دلیل نقش ارزنده و پیشتازی ـ به 23

ها صادقانه انجام  های سترگی که در راه پاسخ به چنین ضرورتی اجتماعی در آن سال بدلیل کوشش

توانیم سمبل و نشانه این جریان فکری را مهندس بازرگان و تفکر او بدانیم. بنابراین  حق می است به داده
 شود مورد نظر ما همین جریان عمومی فکری است. جا صحبت از نظرات آقای مهندس میمنبعد هر
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ردند و بالفاصله در کمر راست ک کدان کانگلستان خرده شده بودند اند

خود را شدت ضد فئودالی  یروز مبارزه ضد استعمارط مساعد یشرا

 24دند.یبخش

ط یبا شرا یروها وقتین نیا یبرا یاتین مبارزه همه جانبه و حیضرورت چن

افتن تحوالت یه خود موجب سرعت کدر زمان جنگ  یمتالطم و متحول جهان

 یلکنظر  دیضرورت تجد گشت می همراهشد  یو فرهنگ م یاسیس یتصاداق

 ساخت. یآنان مطرح م یش برایش از پیرا ب یدتیو عق یرکف یها انیدر بن

بالفاصله  یهرگونه تأّمل یجا آن به یو بخصوص اقشار باال یمل یبورژواز

احزاب و انتخابات...(  ی)نفت ـ آزاد یضد استعمار یارهائعسم و شیونالیناس

 یکجاد یه خود را موظّف به اکنیا نمودن راه خود بدون اردند و با جدکرا انتخاب 

ه بوجود آمده بود ک یط مناسبیبدانند توانستند با شرا یتبکم یان مبارزاتیجر

الشعاع خود قرار دهند.  گر را تحتید یو مبارزات یاسیس یرکانات فیتمام جر

وذ هم ظاهراً به اعتبار وساطت و نفانتخابات مجلس شانزدان ی)مثال در جر

 جبهه ملی و مصدق، یها رغم مخالفتیحوم نوّاب عله مرکبود  یاشانکالم ک

ان ین جریااما درواقع  ،ت شودیفعال یو جبهه ملرد به نفع مصدق کموافقت 

ن یه او را مجبور به چنکبود  یمل هنفع مصدق و جبه م در جامعه بهکو حا یقو

 یایه هنوز هم بقاکنجاست یجالب توجه ا[رد. ک یم یا موافقانه یریگ موضع

  ]نند.ک ید خود را با مصدق پنهان نمیان اسالم مخالفت شدیفدائ

 یه در زمان مصدق به رشد نسبتاً قابل توجهک یمل یبورژواز 32بعد از سال 

خود را در حال  یائیکمرآ یها هیل سرمایر فشار سیده بود ناگهان در زیرس

خفقان روزافزون  مرداد( 28 یودتاک) یاسید. خلع قدرت سیغرق شدن د

سرنوشت او را با اقشار  ،ناچار د بهیجد یو خالصه تهاجم فرهنگ یاقتصاد

ش احساس یشتر از پیب را یستیالینون فشار امپرکه اک یگر خلقید

ه به سازش ک یمل یاز بورژواز ییها ب بخشین ترتیه زدند و بدردند گرک یم

امدند اجباراً تا سطح یدر ن داران وابسته هیا خود در زمره سرمایدر ندادند و تن 

 ساقط شدند. یاالئکد خرده یتول

در پاسخ به سؤاالت و  یران مذهبکاز روشنفه توسط برخی ک یهائ وششکـ 

جه یر به نتید یلیشد خ یه در مقابل آنان وجود داشت انجام مک یضرورتهائ

به مذهب و سنت  ید خرده بورژوازیشد یطرف وابستگ یکد. از یرس

                                                           
ای نبود اما در عوض به دلیل ماهیت  ـ بورژوازی ملی در این زمان در مقایسه با خرده بورژوازی نیروی عمده 24

 اش شدت و درجه رشد بسیار زیادتری داشت. طلبانه و ذات رو به گسترش وسعت
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را ه مذهب کرد ک یاو را وادار م یاسالم یدئولوژیدر پوشش ااش  یمبارزات

او را  یربنائیه مبارزه زک یکدئولوژی( ادفاع -)تعرض  یر و سپریهمچون شمش

و بسط  یا هید سرمایگر بروز روابط تولیرد و از طرف دار ب  ک ند بهک یه میتوج

و ی م علمیعظ یها شرفتیاس پکبا انع ه همراهکدر جامعه  یمناسبات پول

ه با کداد  یش رو قرار میرا در پ یدیران بود مسائل جدیغرب در ا یصنعت

ر یه و تفسیاز توجیخصوص ن استنباطات موجود از مذهب سازگار نبود به

رد لزوم ک یل میگر فشار خود را تحمیه از دو جانب دکها  دهیپدوع یوقا یعلم

از: جانب عبارت بودندن دو ینمود. ا ید مکیرا تأ یر مذهبکاء تفیدنظر و احیتجد

تر  دهیچیو پ یدار هیاقتصاد رو به نفوذ سرما یعنی یربنائیز یها ضرورتاوالً،

اس کو انع یستیسکنفوذ فرهنگ مار ،اً یست و ثانیالیشدن سلطه امپر

وشش کن یگر. بنابرایملل د یات انقالبیمبارزات و تجرب یاسیو س یفرهنگ

 د.ین تضاد آغاز گردیحل ا یبرا

 یاز مرگ و زندگ یمضمون ین تالشین طبقه چنیران اکنفاز نظر روش

ت قرن شانزده یحیست اسالم به سرنوشت مسیبا یاگر م 25دربرداشت

آن زده نشود و اگر  یشانیبر پ یرکد و داغ ارتجاع و جمود فیایگرفتار ن

رده کت کحر یو اجتماع یو صنعت یع علمیست همگام با تحوالت سریبا یم

دنظر و یند پس لزوم تجدکد عرضه یط جدیب با شران خود را متناسیو قوان

 گرفت. یار قرار مکدر صدر برنامه  یرکن تفیمجدد چن یایاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احیاء و نوسازی تفکر اسالمی، «مذهب در اروپا»مقاله 

                                                           
یعنی در بحبوحه شرایطی که خطر تهاجم جدید اقتصادی ـ سیاسی ـ  41گان در سال ـ مهندس بازر 25

« مرز میان دین و امور اجتماعی»ای تحت عنوان  شود در مقاله شدت احساس می فرهنگی امپریالیسم به

کردند(  بایست حل می دهنده نوع مسائلی است که با آن درگیر بوده و می )که عنوان آن در عین حال نشان
 نویسد: دهنده پایگاه طبقاتی اوست می با برخورد خاص خود نسبت به مسائل اجتماعی که نشان

کارهای مردم نداشت. ارباب و رعیت  ـ... بیش از آنچه گفته شد دستگاه سلطنت و حکومت کاری به

شان اورد و به نرخی که انصاف یا تیغ آمدند کاسب و تاجر جنسی می خودشان به ترتیبی با هم کنار می
فروخت... خالصه آنکه مردم و مؤمنین  کرد می برید و عرضه و تقاضای محدود محل ایجاب می می

جا آورند دخالت در  توانستند برحسب سلیقه و عقیده خود مراسم و اعمال دنیائی و دینی خود را به می
سمان عوض سیاست به آن صورت معنی و مورد چندانی نداشت. اما حال اوضاع به اندازه زمین تا آ

هائی که فاشیستی و دیکتاتوری یا کمونیست هستند  های شرق و غرب دنیا چه آن است. حکومت شده
آیند همه  )توجه به ترتیب آوردن لغات بکنید.( چه آنها که برطبق اصول انتخاباتی و دموکراتیک روی کار می

های ملی است )!( یا تابع  دفامور و شئون مملکت را در دست دارند سیاست هم یا تابع ایدئولوژی و ه

نظرهای شخصی و طبقاتی. شما امروز نه تنها اختیار دکان و زن و دختر و پسرتان را ندارید  اغراض و نقطه
تان نیست... اگر دین سیاست را در اختیار و امر خود نگیرد سیاست دین را  بلکه اختیار خودتان هم در دست

تواند بکند. جنگ، جنگ جلو و  د خواهد گرفت. چون کار دیگری نمیمضمحل خواهد کرد یا در سلطه اقتدار خو
 عقب رفتن یا مماشات و مسامحه و معامله نیست. جنگ، جنگ حیات و ممات یا بود و نبود است.
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ازرگان مهندس ب یتوسط آقا[1321] 21ه در سال ک« مذهب در اروپا»مقاله 

 یاء و نوسازیاح یها وششکن یار مناسب از اولینمونه بسشود  ینوشته م

ه همه کط متحول زمان جنگ یدرست در اوج شرا یعنی»است  یر اسالمکتف

ز ید و چیگرد یخراب م،شد ین جنگ جاروب مک انیز در مقابل طوفان بنیچ

 «شد. یساخته م یگرید

انت نه تنها یوالً ـ مذهب و دا :ه ثابت شودکاست  ی شدهن مقاله سعیدر ا

و  یه مبنا و اساس ترقکندارد بلشرفت جامعه و علم یو پ یبا ترق یتضاد

ز ین ین غربیرکدانشمندان و متف یرش مذهب است و حتیپذ ،امل سالمتک

ار آنان بوده است.( کامل تنها در اثر افکشرفت و تیشان پیه البد بزعم اک)

 اند. بوده یعموماً مذهب

است  افتاده یشو پ یقاره مترق یک یو علم یه اروپا از نظر صنعتکنیبا ااً ـ یثان

از انسان قرن یس نه با توجه به احساکن نرفته بلیمذهب در آن نه تنها از ب

افته یهم  یشتریگسترش و خواهان ب ات،یر به معنویات در مقابل مادیاخ

 است.

امت بوده و یآن و قغمبر و امام قریان ما صحبت از پیه در مک.... همانطور ز

 به لباس یوجود داشته و دارد منته ها صحبتل ین قبیز از ایهست در اروپا ن

م م در قسمت اول بحث خود روشن نمایخواه یه مک یا تهکن .گرید یو زبان

ر یاخ یها برخالف آنچه در سال یعنیه برخالف تصور اغلب مردم کن است یا

 یکتار یاین در اروپا به زوایداند  خبر انتشار داده یتجددطلبان ب یبعض

ده یصورت رسوم پوس ستم آن را بهیاست و تمدن قرن ب یساها رانده نشدهلک

 26«اورده است.یدر ن

دس نه از مهک ین اثریاملترکن و یدر بهتر[1327] 27در سال یعنی  عدهاب

ند که ثابت کوشد ک یم یشود و یمنتشر م« شده یراه ط»نام  بازرگان به

انات یر جریه تحت تأثکبدون آن (شیان )مذاهب در هزاران سال پیه ادکآنچه را 

اند امروزه بشر بعد از  ردهکش باشند مطرح یزمان خو یو علم یرکف یدیتول

ان فراو گ خوردن هایش با سربه سنیخو یاملکده تیچیل پاحمر یط

 ده است.یرسش بدان یخو یاش با پا هزارساله

مانند  ین علمیقوان یستفاده از برخه با اکند ک یوشش مک ینه وین زمیدر ا

 ی،مانند وح از اعتقادات غیبی یبخش یاتیح یمیشو  یکانک، میکزیف

                                                           
 «مذهب در اروپا»ـ ازکتاب  26
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ر یه و تفسی... فرشته و جن و بهشت و دوزخ را توجیونیکن فکامت ـ اراده یق

ن یه اگر اک ین معنیدهد. بد یارائه م یامت نظر جالب توجهیند. درباره قک

در آن  یه انرژکاست  کنسرواتیوی سته وه جهان مجموعه بکاشد درست ب

خود  ،(یلکه عمل )بطور کن درست باشد ین اگر ایحفظ خواهد شد و همچن

 یانرژ یاست پس اصل بقا یتا از مقوله انرژیو ماه یرد انرژکاز عمل یلکش

ن ییعنوان تع دهد و اگر عمل هر فرد را به یعمل م یخود را به اصل بقا یجا

م یاو قبول داشته باش یت و مشخصه وجودیه شخصن عامل سازندیتر نندهک

 د. یت خواهد رسیشخص یعمل به اصل بقا یپس اصل بقا

ه کند.( ک یخود را حفظ م یمهندس فوالد سرگذشت حرارت یقول آقا )به

ات و کملتسبات، کماندن و حفظ شدن میباق یناجه آن به معینت

خود انسان  نها بهاس آکانسان در جهان و بازگشت و انع یفرد یآوردها دست

 27امت و روز جزا و پاداش خواهد بود.یهمان ق یمعنا به

 یبرا یو علم یه مادیتوج یکردن کدا یخواهد با پ یسنده مینوب ین ترتیبه ا

ات خود را در ینظر اصول ،در مذهب یردن علوم تجربکالً وارد کامت و یق

 فرو برد. یات علمهیاز توج یغشائ

ده یتر د روشن« اتیات و معنویتبادل ماد بیضر»ن مسئله در مقاله یا

رده و کاز روش معمول خود عدول  یسنده حتّ ین مقاله نویشود. در ا یم

ن را تحت عنوا یو امور روبنائ یمعنو یها دهیداشتن پد یاجباراً منشأ ماد

آواز  ون همیال ندارد با مادکچ اشی... ه»سازد:  یون مطرح میماد یها گفته

 یجز عوامل ماد یچ عاملیه یپ یات انسانیفکیات و کمحر یده براش

  «م.ینرو

آخر  امت دریبر اثبات ق یه استدالل خود را مبنکنجاست یاما جالب توجه ا

ات و کمحر یه مبناکون )یماد یها ن گفتهیهمقاً بر قبول ضمنی یمقاله دق

با  یلیب خین ترتیدهد و به ا یدانند( قرار م یم یرا ماد یات انسانیفکی

 شود. یش رد میاستدالل خو یبراکو  ین تناقض در صغرینار اکاز  اطیاحت

صورت  یارهائکز ین یولوژیآن در ب داروینی یمعنا امل بهکور و تنه تطیدر زم

ار جالب یر بسیدر تفاس یطالقان یآن را در نظرات آقا یه وجه عالکگرفت 

م بعدها ینیب یاند م آمده عمل قرآن به یها ات و سورهیآ یه از برخک یتوجه

                                                           
 ـ ذکر نظرات آقای مهندس بازرگان با بیان خود]مقصود، برداشتی ازمضمون نظرات بازرگان است[ 27
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ه را ین نظریا« خلقت انسان»و « املکقرآن و ت»تاب کبا انتشار  یتر سحابکد

 28آن مدون ساخت. یکالسکل کش به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینیر دکف یاملکرتیو س ین اجتماعینو یها ضرورت

ط یشراشرفت یشوند. متناسب با پ ینجا ختم نمیها به ا وششکن یاما ا

را در مسائل  یدیجد یها یریگ ه موضعک ینیط نویدا شدن شرایو پ یاجتماع

ه فعالً کل ک)به آن ش ینیر دکرد اجباراً مذهب و تفک یجاب میا یاجتماع

م.( مجبور به اتخاذ یح دادیآن را توض یربنائیز یمورد نظر ماست و قبالً محتو

 گردد. یخود م یاعاجتم ینظرها نقطه یاء و نوسازیدتر و احیمواضع جد

ه در جهت کشود  یر مجبور مکن تفیا [1320]20یها ط سالیاگر در شرا

 یها خود با ضرورت یم فلسفیو مفاه یاصول اعتقادگونی  و هم انطباق

ز سازد و کوشش خود را متمرک یصنعت یایشرفته دنیپ یازهایو ن یعلم

اوج  یعنی[1340] 40 یها ست در سالین در تضاد نیه علم با دکنشان دهد 

 یحل تضادها ارِ یبا مع یتبکر و مکه اصالت هر تفک ین اجتماعینو یتضادها

 یرقر متکمذهب و تف 29شود یده میسنج جنبش یالتکیو تش یاسیس

 یاقشار و طبقات خلق یدتیو عق یرکف یمثابه روبنا به ،ن زمانینو یمذهب

ردند( ک یم کرد یخوب ه ارتجاع وابسته به استعمار را بهیه لزوم مبارزه علک)

                                                           
هائی  های مشابهی در دیگر بالد اسالمی نیز چنین کوشش دنبال ضرورت ـ البته باید توجه داشت به 28

های اقبال الهوری در احیاء تفکر دینی  های دیگر صورت گرفت. از جمله در پاکستان، کوشش شکل منتهی به

مچنین در مصر این امر به خصوص از نظر فلسفی و معرفتی وابوالعلی مودودی،درباره نظرات اجتماعی. و ه
االزهر مانند مرحوم شیخ  رسد که باظهور نظرات جدیدتر برخی استادان جامع به تفسیر معروف طنطاوی می

عنوان مثال مرحوم اقبال در کتاب  کند. به شلتوت دکترمحمد عبده و طه حسین تا زمان حال ادامه پیدا می

است که گرچه به صورت جزئی هم باشد به  بوده گوید:... کوشش من آن می« احیاءفکر دینی در اسالم»
ام که با توجه به سنت فلسفی اسالم و درنظر گرفتن ترقیات اخیر  این نیازمندی جواب بدهم.سعی کرده

 های جدید علم و معرفت فلسفه دینی را احیاء و نوسازی کنم. رشته
عمیقی فرو برده بود. رفیق  آمیز حزب توده تفکر مارکسیستی را در بحران خصوص شکست فضاحت ـ به 29

شهید مسعود احمدزاده در مقدمه جزوه مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک به این بحران اشاره 

 گوید: کرده می
رهبری حزب توده که فقط کاریکاتوری بود از یک حزب مارکسیست ـ لنینیست تنها توانست عناصر فداکار و »

 40های  های قبل از ان )سال یاندازد و خود راه فرار را در پیش گیرد... در سالزیر تیغ جالدان ب مبارز حزب را به
ها و  بورژوائی وابسته به جبهه ملی در شرایطی که خیانت های بورژوائی و خرده موردنظر است( سازمان

آن همکاری با  اشتباهات حزب توده بالکل از آن سلب اعتماد کرده بود و هیچ روشنفکر انقالبی حاضر به
های سیاسی موجود قادر به جلب این روشنفکران انقالبی بودند و همین امر  مثابه تنها سازمان شد به نمی

ها منجر شده بود اما پس از  های خرده بورژوائی چپ در این سازمان ها و تاکتیک به رسوخ ایدئولوژی

اگر در همین ایام مرزبندی بین  اعتبار شدند. های وابسته به آنها نیز بی ها ایدئولوژی شکست این سازمان
المللی شکل  طرف و رویرزیونیسم و اپورتونیسم از طرف دیگر در یک مقیاس بین لنینیسم از یک -مارکسیسم

نگرفته بود شاید سلب اعتماد از حزب توده در آغاز تا حدودی موجب سلب اعتماد از کمونیسم هم شده 
 بود...
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غ یخصوص تبل د. بهیبرآ ین مهمیتواند از عهده چن یه مکداد  ید نشان میبا

 یودتاک)بعد از  یسیپل یتاتوریکومت دکه بعد از هشت سال حکن تصور یا

است  یران فراهم آمدهدر ا یومت ملکبازگشت ح یبرا یاسیط سی( شرا32

ه ک 31و30داد یار مقر« یانتظار مل»از  یطیمردم را در اوج شرا یها توده

ستن کش یرا برا یمثبتر و عمل کهر تف یت فوریت و فعالکمتقابالً شر

 ی، رهبریمذهب یر مترقکب تفین ترتیشدند. بد یبست موجود خواستار م بن

مرفه  یبورژواز )خرده یاز اقشار و طبقات خلق یبخش بزرگ یدتیو عق یرکف

ر و یناپذ یه تضاد آشتک( را یمل یبورژواز یانه حال بازار و بخش مذهبیو م

رش یعهده گرفت. پذ ردند بهک یم کسم دریالیرو به گسترش خود را با امپر

 یدیمذهب را سمت جد یاء و نوسازیاح یها تالش ین تعهدیر چنیناگز

درجه اول خود مذهب را هدف  یاسیس یاجتماع یتوگر محیه دکد یبخش

 قرار داده بود.

مرحله از  یکدر  ن آثاریا .آغاز گشتد قطب و محمد قطب یاز س یترجمه آثار

ران یط ایبا شرا یکین حال مشابهت نزدیه در عکرمص یط اجتماعیشرا

 یدیجد یها ز مقاالت و بحثین در داخل نیهمچن 32ن شده بود.یداشت تدو

                                                           
صورت این تصور  شان به کردند )آرزوی مرداد، مردم تصور می 28ودتای های متمادی بعد از ک ـ هنوز تا سال 30

وزیر  های بعد همچنان او را نخست همین دلیل تا سال آید( که مصدق باالخره بازخواهد گشت و به درمی
 نامیدند. قانونی می

ین اوج جاللیه دادند نشان دهنده چن 1339تیر  20ـ پاسخی که مردم به دعوت جبهه ملی در متینگ  31

 انتظاری از طرف مردم است.
ـ بعد از کودتای مصر که پایگاه سیاسی استعمار انگلیس درهم کوبیده شد در پناه شرایط نیمه  32

وجود آورده بود به عناصری از  رهبری جمال عبدالناصر به دموکراتیکی که ناسیونالیسم خرده بورژوازی مصر به
رشد کنند. )توجه شود که منظور از شرایط نیمه  شروع به طور محدود بورژوازی مصر امکان داد که به

دموکراتیک در اینجا تنها از نظر سیاسی نیست بلکه بیشتر جنبه اقتصادی آن موردنظر است. مثالً حکومت 
گیری اساسی به سمت لغو مالکیت  منظور جهت -کلی ملغی نکرده بود داری را به مصر با آنکه تولید سرمایه

تومان در سال  000/600توانست بیش از حدود  کرد مثالً کسی نمی آن را محدود میاما  -خصوصی است

طلبی  کرد که با وسعت درآمد داشته باشد و ازاین طریق رشد سرمایه را با محدودیت خاصی روبرو می
 سرمایه در نهایت سازگار نبود.( 

مپریالیسم و صهیونیسم و اشکال طرف خود را در محاصره ا در هر حال بورژوازی نوخواسته مصر که از یک
رهبری  بورژوازی چپ مصر به های خرده دید و از طرف دیگر با محدودیت داری غرب می نواستعماری سرمایه

جامعه مصر )و حتی به جامعه  ناصر که توانسته بود مثلث سوسیالیسم ـ اسالم ـ عربیسم را با موفقیت به

بورژوازی سنتی  جز آنکه با پشتیبانی از جناح راست خرده ای ندید عرب( بقبوالند مواجه شده بود چاره
رهبری سید قطب )که در عین حال از نفوذ سنتی نسبتاً قوی برخوردار بود( او را در خدمت خود قرار دهد.  به

سید قطب که در مقابل سیل بنیان کن ناسیونالیسم از بند رسته عرب و موج رو بتزاید تفکرات 
گیری  های اساسی رهائی از قید استعمار خود را موظف به موضوع ها و شیوه نگیزهعنوان ا سوسیالیستی به

های اجتماعی  دید دست به تهیه و تدوین مقاالتی که بر نظارت و استنباطات جدید و نوینی از جنبه می
اسالم نظارت دانست پرداخت. البته دگماتیسم خرده بورژوائی راست سید]قطب[ نگذاشت )و جبرا 

نست بگذارد( که او بین نظارت فلسفی که مستقیماً حاصل آن سوسیالیسم علمی و نفی علمی توا نمی

داری مصر فرق کیفی  طلبانه و نهایتاً ضد استعماری اما سازشکارانه سرمایه استثمار بود و تفکرات اصالح
ل ـ اسالم ـ طور کلی با سوسیا نظرهای سوسیالیستی به قائل شود. به این ترتیب با مبارزه علیه نقطه

داری جهانی قرار گرفت.  عربیسم ناصر هم از در مخالفت درآمد. و به این ترتیب عمالً در خدمت سرمایه
بورژوازی راست مصر را  گرچه اعدام سید و کار توضیحی که در این باب از طرف ناصر صورت گرفت خرده
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راه افتاد.  داد به ید را از مذهب نشان میو استنباطات جدها  ه برداشتک

ن و امور یان دیمرز م»دوره نوشته مانند ن یه مهندس بازرگان در اک یمقاالت

روز و یجنگ د» ،«یخودجوش»و  «تب مبارز و مولدکم اسالم»، «یاجتماع

روز در  یط بحرانیه شراکاست  یدیدهنده اجبارات جد امالً نشانک «فردا

ن یر اکدر مقابل روشنف یـ اجتماع یاسین سینو یها جهت پاسخ به ضرورت

 دهد. یطبقه قرار م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مهندس بازرگان تحت تأثیر فرهنگ بورژوازی غرب 

بعد از دوره  ی،رکات فید حیست ساله از تجدیدوره ب یکب در ین ترتیبد

 و مستقل یـ قو یمیشاخه قد یکعنوان  به یمذهب یر مترقکتف ،یتاتوریکد

 یرکگر فیانات دیتن از جررفیرپذین تأثیه در عکجامعه  یرکانات فیاز جر

در مقابل ه قبالً بحث شد( ک یخاص خود را دارد )بطور یطبقات یمبناها

و  یاسیس یر و تحوالت اقتصادییو تغ یو صنعت یعلم یها شرفتیپ

 ین اجتماعینو یها شهیران و ظهور اندید در ایتول یروهایمتناسب با رشد ن

ت در سال یه در نهاک شود یم یچ و خمیپرپ یاملکپروسه ت یمجبور به ط

  رود. یشمار م ن سمبل و نشانه آن بهیمهندس بازرگان بهتر یر آقاکتف 40

 

ر در کن تفیا یاسیو س یـ اجتماع یدتیـ عق یفلسف یمبان یبررس

 یدیامالً جدک یها دهنده استنباطات و برداشت نشان یخوب به 40 یها سال

امالً مجزا ک 20 یها سال یمتش در ابتدایه او را از نقطه عزکاز اسالم است 

  33سازد. یم

و  یاسیس یفلسف یاز نقطه نظرها یلیه تحلکار الزم بود ینجا بسیدر ا

ه قبالً کطور  ر همانکن طرز تفیعنوان سمبل ا مهندس )البته به یآقا یاجتماع

                                                                                                                                                                             
آن از کوشش باز نایستادند. ماهیت های سازشکار  خصوص جناح داری مصر به شدت عقب راند اما سرمایه به

های راست و مرتجع و سازشکار  جناح 67دوگانه حکومت مصر که بخصوص بعد از مرگ ناصر و شکست ژوئن 

رهبری علی صبری...( عامل بسیار مهمی  آن غلبه پیدا کرده بودند )کوبیدن جناح چپ حزب بورژوائی مصر به
ی سازشکار مصر را هموار کرد. موضع سازشکارانه حکومت گردید که راه نفوذ و حاکمیت سیاسی بورژواز

های  برد دقیقاً از هدف سادات که جامعه عرب را به سمت یک مصالحه سیاسی با اسرائیل پیش می
گیرد. )تضاد عراق سوریه کویت با مصر نیز از زاویه  داری وابسته مصر نشات می اقتصادی و سیاسی سرمایه

 (همین تحلیل قابل بررسی است.
ـ همانطور که قبالً گفتیم پروسه چنین تحولی در تفکر مذهبی تنها آنگاه قابل توجیه و بررسی علمی  33

است که آن را در رابطه با رشد شرایط اجتماعی و پیدایش نیروهای جدید تولیدی مورد توجه قرار دهیم. 

بلکه دقیقا از قوانین تحوالت  معنای یک بدعت یا تجدیدنظر طلبی نیست هیچ وجه به بدین جهت این تمایز به
 کند. تاریخی و اجتماعی تبعیت می
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ر کتف یامل آتکه در تک یریخصوص از نظر تأث ار بهکن ید. ایعمل آ م( بهیگفت

رد یتوانست مورد توجه قرار گ یسازمان خواهد داشت م یژدئولویو ا یاسالم

ر کذ تنها به ،آموزش در گذشته بود یمحتو یه نظر ما تنها بررسکل آنیدل اما به

د ما از مذهب یجد یها ه در برداشتکن نقاط نظر یاز رئوس ا یار مختصریبس

مؤثر  کار سازمانشروع  یخصوص در ابتدا آموزش ما به یعتاً در محتویز طبیو ن

ول کمو یدئولوژیا یها امل آن را به بحثکل یرده و تحلکتفا کاست ا بوده

 م.ینک یم

مهندس با فرو بردن مذهب در  یم آقایردکز اشاره یه قبالً نکطور  همان

ه کند کخواست ثابت  یم یولوژیب یمی، شیکزی، فیاز علوم تجرب یغشائ

تواند همگام و  یو م ستیشرفت در تضاد نیاوالً ـ مذهب با علم و تمدن و پ

تب کاً ـ اسالم میند. ثانکت کجامعه متمدن حر یک یازهایجلوتر از ن یحتّ 

تواند اوالً در مقابل ظلم و ستم  یه مکاست  یاقتصاد یاسیس یاجتماع

ت ارائه دهد. یآل بدون ظلم و فساد به بشر دهیجامعه ا یکرده و ک یستادگیا

 دهنده عمق وجه نشان چیل به هکن شیه طرح مسئله بدکروشن است 

 ست.یمهندس از اسالم ن یاستنباطات آقا یو اصل یت واقعینظرات و ماه

انت و کاز افالطون و ارسطو گرفته تا  یاتب و نظرات اجتماعکه تمام مکچرا 

ه نظرات و ک( معتقدند یلیتخ یها ستیالیه )سوسیآون و فور و هگل

ت را یبشر یفاه و خوشبختاً ریاعتقادات آنان اوالً منطبق با علم است ثان

نت کا یارل کس یسکل آلیز قبا یدانشمندان یدنبال خواهد داشت. حت به

ر کتف یاء و نوسازینه احیدر زم یمشابه یها وششکدر اروپا دونوئی 

ت تنها در یبشر یه خوشبختکردند ک یعمل آوردند آنها مطرح م ت بهیحیمس

ه کجهت است  نیاست. بدر یپذ انکت امیحیرش اصول مسیمات و پذیپرتو تعل

ر نشان کتف یکرفته شده در یپذ یعام و اصول انتزاع یها تنها توجه به هدف

ا یفوئرباخ  یستیالیاترر مکست )در مورد تفیر نکآن تف یدهنده مضمون واقع

ح و یمضمون صح کدر یمثال زده شود.( برا 19و  18در قرن اتوپیست ها

 ین برخوردهایارائه شده و همچن یعلم یها وهید به شیر باکتف یکاملتر ک

 نمود. یافکز توجه یشود ن یها م دهیه با پدک یخاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  افتند های اجتماعی به دور می از درک واقعیت بازرگان مهندس
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رغم یز علیه مهندس بازرگان نکدهد  ینشان م یخوب به ین بررسیچن

تواند پا را از محدوده تنگ  یدر هر حال نم یرات مذهبکتف ش دریها ینوآور

ش فراتر بگذارد. استنباطات او از اسالم در همان یخو یطبقات یدئولوژیا

ها  تین محدودیا 34ماند. یطبقات متوسط محصور م یدئولوژیچهارچوب تنگ ا

 یاقشار باال یو منافع طبقان یدیات تولیه تنها با توجه به خصوصک

ال و که است در اشیقابل توج یمل یبورژواز یو بخش مذهب یازبورژو خرده

 شود. یمشاهده م یخوب ل بهیذ یها نمونه

غرب قرار دارد و به  یر فرهنگ بورژوازیشدت تحت تأث مهندس بازرگان بهـ 1

 یدار هیه سرماکنیخصوص ا ند. بهک یچه نگاه مین دریشرفت از همیامل و پکت

داشته و به ت دست بریحیپا از مبارزه با مسرواملش در اکان رشد و تیدر جر

حول ت یکمهندس  یدر چشم آقا]این[است  کیم آن پرداختهت و تحیتقو

ان یه جریکشود. در حال یگر م جلوه ن در اعتقاد مردم غربیشگرفت و نو

 یروین نیه بک یقاً در چهارچوب مبارزه طبقاتیبا مذهب دق یمبارزه بورژواز

ها و  طرف و فئودال یکوران از  شهیدهقانان و پ یرداران شه هینوخاسته سرما

ه است. یر بود قابل توجیدرگ]میالدی[ 18تا  16گر در قرون یاشراف از طرف د

عنوان  ت بهیحیاء به مسکه با اتکزم منحط اروپا یفئودال هیمسلماً با مبارزه عل

ان دراز در مقابل تحوالت یاش سال یکیدئولوژیا یاسیس ین روبنایتر مکمح

 هم ین مذهبیه چنیرد مبارزه علک یمقاومت م یو اجتماع ین علمینو

افتن یه بالفاصله با قدرت کاست  یته قابل بررسکن نیگرفت. اما ا یشدت م

ز و کمتمر یدار هیسرما آزاد به یدار هیل سرماکل آن از شیو تبد یدار هیسرما

 یدرون ین حال با رشد تضادهایه در عکدر زمان ناپلئون ) یانحصار

ن طبقه قرار یز اجباراً در خدمت منافع ایت نیحیمقارن بود( مس یدار هیسرما

شود  یناپلئون امضاء من پاپ و یه بک یه در معاهده معروفک یطور گرفت به

ساها و یلکها از طرف ناپلئون انتخاب شوند در  ه اسقفکند ک یپاپ قبول م

او در قاره  یستیالیامپر نده قدرت خدا بدانند و تمام تهاجماتیمدارس او را نما

 35قلمداد گردد. یمبشر صلح و خوشبخت یکعنوان  اروپا به

                                                           
کنیم نه  ـ توجه کنید که ما همه جا از تفکرات مذهبی و استباطات آقای مهندس از اسالم صحبت می 34

های ایدئولوژی موکول  ماهیت اسالم در این باره نکات ظریف و بسیار حساسی وجود دارد که به بحث

 کنیم. می
وسیله آن به  معنای وسیع کلمه به مثابه یک ابزار پلیس معنوی بود که به ر ناپلئون کلیسا بهـ از نظ 35

های ملت را رهبری کرد و تنها سود کلیسا همین بود و بس. درباره مقام پاپ  سهولت امکان داشت توده

ی است که بازی حرف ناپلئون عقیده داشت که این دستگاه در حدوددوهزار سال تاریخ آن، مصنوع حقه
تدریج  های روم با استفاده ماهرانه از شرایط محلی و تاریخی زندگی قرون وسطی را اختراع کرده و به اسقف

باز که  پیر حقه« کنت کیارامونتی»داد که بهتر است با این  اند. ناپلئون توضیح می صورت کنونی درآورده به
های رداپوش  بسازد و یا آنکه تعدادی از این پلیسدانستند  مردم احمق او را نماینده خدا در روی زمین می
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خواهم در قسمت اول بحث خود  یه مک یا تهکسند: نینو یمهندس م یآقا

برخالف آنچه  یعنیه برخالف تصور اغلب مردم کن است یم ایروشن نمائ

 یکتار یایزوا ن در اروپا بهیاند د خبر انتشار داده یتجددطلبان ب یبعض

ده یستم آن را به صورت رسوم پوسیقرن بها رانده نشده و تمدن  سایلک

 یان تماماً مردمان مقدس دعاخوانیم اروپائیگوئ یاورده است... البته نمیدرن

ان یاست... البته اروپائ یجیه راکس یز خداپرستیم در اروپا نیگوئ یهستند م

شود( سهل  یسرشان نمنند طهارت )نجاست ک ینم یخوان مانند ما روضه

ن برخورد، یدر اول یرانینفر ا یکن درنظر یخورند بنابرا یاست شراب هم م

ن یه چنک یند. در صورتینما ین مطلق و دشمن خدا و رسول جلوه مید یب

آورند مثالً  یجا م به ین هستند و اعمالیش و آئکیها پابند  ت آنیثرکست. این

ده یگوشت د یفرانسو یها شتر خانوادهیچهارشنبه در ب یروزها

 36«شود. ینم

 یدئولوژیه اکاروپا است  یدار هیان سرمیه اکنند ک کتوانند در یشان نمیا

ده یم گردانکت بر جامعه حایحیسم مسیآل دهیخود را در قالب ا یطبقاتفاسد 

 یعنوان سمبل ترق تواند به یاروپا نم یدار هیاست. اروپا و به همراه آن سرما

ن ید چنیه باکگردند چرا  یانسان یها آل دهیال و ایت امیهان نیامل و آخرکو ت

                                                                                                                                                                             
استخدام کند تا اینکه ]بجای این که[به دشمنان « پوشه»ها و پلیس  پاپ پل هفتم را در ردیف ژاندارم

خدمت خود گیرند و یا آنکه مردم را در آغوش  پوش را به ه های سیا ها اجازه دهد این گروه عظیم کارآگاه بوربون

کنند بیاندازد. وانگهی ناپلئون  ناپذیر که پیوسته آزادی فکر را تشویش می یلسوفان اقناعاین متفکران و ف
پوش کاتولیک بهترین وسیله برای خفه کردن ایدئولوژی شوِم )به  ان سیاه خوبی آگاه بود که این پلیس به

شود در  دا نامیده میباشند. قرارداد میان ناپلئون و پاپ که کنکور چشم او( عصر روشنی افکار و انقالب می
 شرح زیر است... امضاء رسید نکات اساسی این قانون به به 1801ماه ژوئیه سال 

کند  ها را تأیید می گزیند و سپس پاپ صالحیت آن ها را برمی ها و اسقف اعظم ناپلئون بنا به میل خود اسقف
توانستند وارد خدمت  نمیشدند بدون موافقت دولت  ها برگزیده می هائی که توسط اسقف و حتی کشیش

های پاپ و احکام کلیسائی در هر موردی که بود تنها با اجازه دولت منتشر  کردند. دستورها و فرمان

گردید کلیسای کاتولیک تعلیم اجباری شرعیات را در کلیه مدارس فرانسه به اجرا گذارد. برطبق این  می
 یرند.برنامه شاگردان موظف بودند مواد زیر را از حفظ فراگ

 شناسد.  ـ خداوند او را )ناپلئون( نماینده قدرت و مظهر خدا در روی زمین می1
ـ هرکس در اجرای وظائف خود نسبت به ناپلئون قصور ورزد از حکم خداوند سرپیچی کرده و مستوجب 2

ب ناپلئون القدس موقتاً خود را به قال شد که روح لعنتی ابدی است. در اعیاد مذهبی از باالی منبر گفته می

های مداوم کنسول اول )و بعدها  درآورده تا هرج و مرج و شقاوت انقالب را از ریشه براندازد و پیروزی
ها  القدس در لشکرکشی امپراطور( یعنی ناپلئون در برابر دشمنان خارجی نشان دهنده دخالت مستقیم روح

 است...
 127تا 124و 123تا  114از کتاب ناپلئون صفحات 

شود و  شود که به دین تنها از دریچه آداب و احکام عبادی و حداکثر اعتقادی آن نگاه می حظه میمالـ ـ  36
دهد. البته اندیشه آقای مهندس در  زعم ایشان این اعمال را انجام نمی دین کسی است که به فرد بی

باراً به محتوی اج 40های  کند و همانطور که قبالً گفتیم در سال های بعد تکامل پیدا می جریان سال

کند، ولی در هر حال برخورد سطحی و ابتدائی او که عمدتاً ناشی از توجه  اجتماعی مذهب توجه می
ها و جریانات است همچنان باقی است این  جانبه به مسائل روبنائی وغفلت از علل زیربنائی پدیده یک

 مسئله را بعداً نیز خواهیم دید.
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قا یا و آفریآس ـ ستمکش ها مردم ونیلیبر استثمار م یاذبکامل کو ت یترق

 یدر شهرها ،ریقبل از جنگ اخ»... سد ینو یاستوار باشد. مهندس بازرگان م

معروف وجود  یها تهیورسیو اون ها س، فاکولتهیبزرگ فرانسه از جمله پار

ار ید به وضع بسیشد و همان علوم جد یون اداره میه توسط روحانکداشت 

ت یعنوان پاراز به ینفر روحان یکشد. در آنجا  یم داده میتعل یدرخشان

ه کعلوم فرانسه  یادمکه در آکشود بل یا علمدار خرافات شناخته نمیجامعه 

ه و سندیعده مورخ و نو یکر ناکر جامعه است در کمجمع زبدگان روشن ف

هستند.  یرسکصاحب  یز روحانین یا عده،استمداریو ژنرال و سفیزیسین 

ه مردم را کافتاد  یم به اعالن بزرگمس چشیپار یها ابانیاز خ یکیدر  یروز

 و نمایش عمومی به نفع امور خیریه دعوت ت در مجلس جشنکشر یبرا

کرد و به خط درشت نوشته بود، ریاست مجلس با مارشال  می

د اسقف شهر ینال وردیاردکر معروف فرانسه( و ک)سرلشریافرانشوسپ

 باشد. یس میپار

ان دارد مثالً اسم سرلشگر کوقت ام چیران هیا در ایردم آکر کش خود فیپ

ن ید ایبگو یسکسند و اگر یهم بنو یآقا جمال را پهلو یعبدهللا خان و حاج

رد سهل کد باور نخواه یسکردند ک یان فالن روز با هم صحبت میدو نفر آقا

 ز خواهد دانست.ین ین بزرگیخود توه یمسار سرلشگر برایه تک ،است

العاده  جرأت و جسارت فوق یتظاهر به مسلمان یرانیت شده ایدر جامعه ترب

سا رفتن امر یلکنماز به  یبودن و برا یکاتولک یخواهد اما در جامعه اروپائ یم

طبقه  یو مدارس عاله نگارنده وارد بود و جزک یا است. در مدرسه یعاد

 یها یکاتولکت ین در جمعی% محصل68شد  یشور محسوب مک)!(  یبورژواز

ت یه ضمناً سمت عضوکس مدرسه یت داشتند و رئیمدرسه عضو

 یکاتولکبزرگ بود به  یمپانکن یر چندیفرهنگستان فرانسه را داشت و مد

غیر از به  یحیه محتاج توضکبدون آن»....37ردک یبودن خود علناً مباهات م

 م.یپرداز یها م از آن یگریر قسمت دکم به ذیباش ایشان دنوشته خو

                                                           
گفته شود که اکنون در ایران نیز همراه با رشد بورژوازی کمپرادور نه تنها  ـ اما الزم است به آقای مهندس 37

آید بلکه هرسال صدها آخوند از مدارس دولتی  فالن سرلشگر و فالن آخوند اسمشان بسیار در کنار هم می

انی شوند نه تنها دیگر تظاهر به مسلمانی آنچنان مسلم التحصیل می عنوان ّمبلغ دینی طبقه حاکم فارغ به
خواهد بلکه طبقه حاکمه خود اولین مدعی چنین اسالمی  کنید ـ جرأت و جسارت نمی که شمامطرح می

های دروس مذهبی و اداره کننده اوقاف و بقاع متبرکه است.  است. چاپ کننده قرآن و به راه اندازنده حوزه

وزیری  را از نخست زنند و حقوق خود واعظین دولتی اکنون سنگ به اصطالح اسالم را به سینه می
اید در شهرهای بزرگ اروپا مخصوصاً پاریس هر محله چندین کلیسای معتبر دائر دارد  گیرند. اینکه نوشته می

های اسقف در نقاط مختلف پاریس مشغول بنای  نام کارگاه های ساختمانی بزرگ به های اخیر کارگاه و سال
ه پایتخت ایران و دارالخالفه اسالم و شیعه است اگر کلیساهای جدید معظمی بود در صورتی که در تهران ک
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به آن  یرانیشان ایه به زعم اکمردم  یو ضد اخالق یدرباره مفاسد اجتماع

شان در همانجا جستجو یشه همه دردها را هم ایمبتال است و ظاهراً ر

 :سندینو ینند مک یم

ها به آن عالقمند و  تر از مسلمانه بهکن دارند بلید انینه تنها اروپائ»... 

 یمنظم و نیخود شالوده مع ینیالت امور دکیباشند و به تش یمند م دهیعق

ارند. نظائر کفدا یو روح کپا یصاف، دست یقلب یاند اوالً توده مردم دارا داده

ع است در یان ما شایه در مک یفیثک یها یآزار ها و مردم یگذار هالکها،  تقلب

ار کار درستیفه بسیشود. در امانت و در انجام وظ یده میدآنجا به ندرت 

 یریگ و رشوه یروشف مکه دست به کافتد  یم اتفاق مکار یبس .باشند یم

ار قابل دقت ید بسینکمطالعه  «مذهب در اروپا»ن را از مقاله بزنند. )ادامه آ

 هد.د یغرب را در مقابل ما قرار م یبورژواز یب الگوین ترتیو بد...« .است.(

خود با مسائل  یو سطح یـ روبنائ یستیال دهیـ مهندس بازرگان با برخورد ا2

 ماند. می باز یو اجتماع یاسیانات سیجرح یل صحیه و تحلیاز تجز یاجتماع

فاسد، دزد، خائن، دروغگو و  ها را شود آن ین میمردم بدب یها نسبت به توده

 یفرع یها وهیبه ارائه شاجباراً  ین وضعیاصالح چن یداند و برا یم بی هدف

ن یه بتواند قوانکدارد. بدون آن یالگو برم یغرب یپردازد از اروپا یم یو سطح

را  یت و نواقص اجتماعاالکشه اشیند رکشف کرا  یتحوالت اجتماع

 :سدینو یم« اج روزیاحت»داند. او در مقاله  یم یا نژادی یا منطقهی ها قولهم

 یپول یا بی یسوادیـ ب یاریکم. بینال یخود م یها یچارگیران از بیما در ا»... 

 یل دردهاکمش یعالج یعمده و ب یناتوان یم.... ولیشمار یرا موجب آن م

 بودن ماست( یر اجتماعیغ ،ما از

ی توجه لی( خیت و خودخواهی)فرد ن مرضین مطلب و به ایالبته به ا

در آن ما را  یاساس یدردها ه منتها و مبدأکن نظر یبه ا یاست ول شده

الهمان پس کحواسمان پرت است و  یلیاند... ما خ ردهکن یافکدقت  ببینند،

ران یت به اندازه ایت و خودیا فردیدن یچ جایهد در یباشد شا یه مکمعر

 «ستین

                                                                                                                                                                             
ای  یا خلوت وغریب و خراب است اکنون دیگر غصه  پنج شش مسجد معروف را کنار بگذاریم بقیه مخروبه

نمازهای ظاهر الصالح اداره اوقاف به انجام وظیفه  ساز و پیش ندارد عمارات سر به فلک کشیده مساجد تازه

گاهی هم الزم است دعائی به جان شاه اسالم پناه و  د و البته روشن است که گهارشاد و تبلیغ مشغولن
خاندان جلیل که مبادا سایه مبارکشان کوتاه شود بنمایند تا ادای دین شده باشد. بنابراین دیگر تعجبی 

ی % محصلین مدارس بورژواز68ندارد که اسم فالن سرلشگر در کنار اسم فالن کاردینال مسیحی باشد یا 
 مذهبی باشند.
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جتمع مم یا ل نتوانستهیما به دو دل»... دهند  یادامه م یگرید یشان در جایا

مولد  انت دروغ و فسادِ یخ ینادرست یعنی م. اول وجود مانع ـیو متحد باش

راحت ، ونداشتن هدف. چون همه خود را  یعنی یاً فقدان مقتضیظن ثان سوء

شور کن یا رم پس به تعداد نفوس دیطالب ،را]خود[ یو انتفاع و نجات شخص

انت یم و خیگوئ یگر دروغ میدیکهدف و مقصد وجود دارد و چون به 

ا در اشخاص خوب وحدت یوارد خاص م... هرگاه به طور استثناء و در میورز یم

م اصوالً یستیرا بلد ن یارکدا شود و چون راه و رسم همیت پیهدف و حسن ن

ن به یم بنابراینیب ینم جه و گرمییو در اجتماعمان نتم یباش یار و اثر نمکمرد 

ز از یاج نیو احت یدر مواقع سخت یها حت یرانیما ام... یپاش یاز هم م یزود

 ین خالیبه زم یا سهکیه از کمشت مار و عقرب  یکمثل  مینک یهم فرار م

خود... حق دارند  ینفع خود ـ برا ر خود ـ بهکف خود ـ به یس به سعکنند هرک

اند  اله سرهم گذاردهکاند  دهید ینند چون مثل مار و عقرب از هم بدکن یچن

 «م...یم بدگمان باشیاند حق دار ردهک یو نامردم ینادرست

به دور  یاجتماع یها تیواقع کمهندس به شدت از در یقاب آین ترتیبه ا

ران خرده کها و امراض روشنف یماریه در واقع بکشان توجه ندارند یافتند ا یم

ه طبقه یها عل توده یج مبارزه درونیت و بسیآنان در هدا ییبورژوا و عدم توانا

شان یاند. ا ش و مردم مبارز ما گذاشتهکزحمت یمه را به حساب توده هاکحا

مردم  یها فقر نه در توده یارکشه فساد و تبهیه رکننند ک کتوانند در ینم

ما در  یونیلیم یها ت استعمار در غارت منابع و منافع خلقیمکه در حاکبل

از فرهنگ فاسد  یماً ناشیمه نهفته است و مستقکوجود استعمار طبقه حا

طبقات  یدئولوژیزه ایعنوان تنها مم به یت و فردگرائیاوست. فرد یطبقات

ر کروشنف یهاات خرده بورژوایقاً با خصوصیه دقکست بلیش جامعه ما نکزحمت

 قابل انطباق است.

 یارک او را به محافظه یدس به سادگنمه یسم آقایالودیویب اندین ترتیبد

 شاند.ک یها م نسبت به توده یاعتقاد یو ب ینگر یو سطح یگرائ یذهن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های حاد العمل از انقالب و تصادم و عکس مهندس بازرگانترس 
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 یها وهیو ارائه ش 38حاد یها العمل سکالب و تصادم و عشان از انقیترس ا

ند ینما یارکهممردم شخصاً صالح شوند و مجتمعا »ه کامل کتاصالح و  یفرد

اً مخرب و فاسد قلمداد ذات یروئین مردم را نیو همچن« تا جامعه اصالح شود

دانستن  یراسکمستحق استقالل و دمو، طور مشروط ها را به ردن و آنک

 یها مونهن یاست.( همگ یغرب یها یراسکشان همان دموی)البته منظور ا

رود.  یشمار م مهندس به یآقا یسم افراطیآلاز اندیویدو یمشخص و روشن

ها  کوچکت ینها یان در مقاله بتو یسم را میآلن اندیویدویار بارزتر ایمونه بسن

اه تنها ر»ن یو همچن« یر برنامه زندگییتغ»ن یشان تحت عناویرد. اکمشاهده 

 :سندینو ین مقاله میدر« اصالح

 یدر برنامه زندگ یر مختصرییم تغیائیران بید اگر ما افراد ملت اینکمالحظه »

شاده سالم گ یمانه با رویاوالً صمم یرس یبه هم م یم مثالً وقتیخود بده

ط و یت از محیاکعوض ش بهاً ضمن صحبت یثان مینشاط نمائ یکرده تحرک

را  یو جهات مثبت زندگ یخداوند یها نعمتگانه یو ب یخود به یبدگوئ

م اظهار یو از آنچه داررده کم موقتاً فراموش یه ندارکخاطر آورده آنچه را  به

ی ش رویه براک یئویکن یآمدها شیق خود را در مقابل پیرف میت نمائیرضا

م و نام ین بگوئیو تحس یکه انجام داده تبرک یاست و زحمات و هنرهائ داده

م چقدر اوضاع عوض خواهد شد؟ ینان جامعه را ببرکارکخدمتگذاران و 

 یها تی)!( و فعال یدورت و بروز حالت نشاط ترشحات معدکواسطه رفع  به

ادمان آمده ی به یعیطب یها هیره بهتر خواهد شد استعدادها و سرمایخون و غ

ا خدمتگذاران جامعه را یم یشتر مورد استفاده قرار دهیها را ب احتمال دارد آن

تر  صالح تر، سالمت یا ه جامعهک.. خالصه آنشوند. یق میشناخته و تشو

ارگران و که فوج فوج ک ید پولینکطور حساب  نید همیآ یوجود م فعالتر به

نند اگر نصف آن ک یمشروب خرج م یباال ن شهر هر شبیارمندان اکسبه و ک

گر را در ینند و نصف دکو خانواده خود ب یرا صرف بهبود وضع شخص

ناقابل منشأ چه  کچوکت ینها ین مقدار بیار اندازند همک به یهائ تکشر

تواند باشد؟...  یم یبزرگ مل یم و اصالحات و درآمدهاعظی یها تیفعال

در اقدامات  یا جهیده و نتیافوالً معتقدند اوسند یل مردم مأیامروزه به دو دل

ت ینها یش نبوده چشمشان از بیران خوکا همفیخود  یانفراد یعموم

ه مصدر امور هستند کاً نسبت به افراد شاخص یخورد. ثان یها آب نم کوچک

                                                           
تواند از انقالب تصور درستی مبنی بر تفسیر بنیانی و زیربنائی جامعه  ـ هرچند مسلماً این تفکر نمی 38

براساس تحول تغییرات کمی به کیفی پدیده داشته باشد و عمدتاً تغییرات کیفی را غیر مشروط و بدون 

مین مخالفت یا اصوالً عدم قبول تغییرات گیرد ولی در هر حال ه لزوم عبور از مراحل کمی آن درنظر می
 شمار آید.  تواند نقطه ضعف بزرگی به کیفی نیز می
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و نفوذ اجانب را در  ین نباشند چون دست عمال خارجیا اگر بدبیاند  نیبدب

و  یخارج یکا از اول تحری، یکند هر اقدام نیگو یدانند م یهمه جا وارد م

قرار خواهد  یا بعداً مورد استفاده خارجیباشد و  یدر پس آن نهان م یضغر

 گرفت.

 یبیبست غر بنار ما، به کد تمام افراد و افینک یمب مالحظه ین ترتیبه ا

وند ش یتر و فاسدتر م ارهیکن بیتر و بنابرا وسیشده مردم روز به روز مأ یمنته

خودمان  یو تنبل یگحوصل مکاز  یما ناش ینند و خطاک یاشتباه م یول

ت ینها یعمل ب ،عتیطب یه عمومیم و برخالف رویندارباشد ما حق  یم

 کوچکها است  ن مورد فرد فرد افراد و جزء جزء اعمال آنیه درکها را  کوچک

وس بود یراد مأد از اثر افید نه تنها نبایردکه توجه کم. اوالً همانطور یبشمار

نوع  یکها  کوچکت ینها یاً بیدانست و ثاند همان یرا با ه تنها عامل مؤثرکبل

ردن کر خادم و خاموش یوز یکشتن کگانگان اگر با یت خاص داشته. بیمصون

نده کنند در مقابل افراد پراکت را دگرگون کل خوب بتوانند اوضاع مملکیو یک

سروصدا انجام  یب کوچک کوچک ار اعمالکدر خلوت و آشه کر یثک گمنام

اعمال  کیافراد و پا ینه تنها خوب یعنیباشند....  یدهند مسلماً ناتوان م یم

ز یاصالح اعمال ن که مختصر بهبود افراد و اندکها مطلقاً مطلوب است بل آن

ن یتر کوچکد یجامعه نبا یکد در ینکالعاده داشته. اگر درست دقت  ر فوقیتأث

ه ک یهائ ه از آنکد حاال یائیالف را اجازه دوام داد. پس بن خیتر یفساد و جزئ

ت ینها یب ،میدیخود معجزه ند یالکها و وزراء و و از دستگاه ،میتوقع داشت

 یع ابدیارادت در آستان پرافتخار و دامن وس یم و روینکح یها را تسب کوچک

م در ینکبارزه ها م ح و با آنیمذموم را تقب یثالثاً عادات عمومم... یها بگذار آن

دوا نخواهد شد و  یچ دردین راه هیه جز از اکالمان راحت باشد یهر حال خ

 یبرا یو برنامه عمران یالحه نقشه اصک یه هر مدعکشود  مان مسلمیبرا

فرد و عمل فرد را  یعنی کوچکت ینها ین دو عنصر بید اگر ایشور ما طرح نماک

شور کها را در وسعت پهناور  نانتگرال مضاعف آ ،اساس نقشه خود قرار نداده

اوه یالم کموده و ید راه غلط پینده حل ننمایخ گذشته و آیل تاریو در مدت طو

 سروده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از اسالم مهندس بازرگان استنباطات بسیار محدود طبقاتی

ان یفه اول خود و اطراکو حوصله ندارد  ستین یارکن پشتیرا چن یسکاگر 

د گفت پس یبا یگرفت ول یرادید نتوان اید بر او شایش را اصالح نمایخو
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د را مقصر نشمرد یو زنداشته باشد و عمر یگران توقعید از یق اولیبطر

 گانه فحش ندهد بسوزد و بسازد.یو ب یبخود

 یار محدود طبقاتیه بر استنباطات بسکمهندس  یآقا یاصالح یها وهیـ ش3

الت کمش یباز شدن گره اساس یبرا یاست نه تنها راه کیاز اسالم مت او

 یها یو واد یانحراف یها راه ورهکها را گاه در همان  ه آنکند بلک یمردم باز نم

م یه در هر حال خواست رژکشاند ک یم یت فردیو سوزان اصالح و ترب کخش

ر بودند و ایت بسکن مملیسد: در اینو یم یو سردمداران استعمار است. و

و چاره  شندک یت درد مکممل یجات ملت و ترقن یه براک یسانکهستند 

نام  به یهائ تیب را در اقلیز معاکها و مر یها منشأ بدبخت ند غالب آنیجو یم

ض مقامات و تصرف قدرت یشناسند و تنها راه اصالح را تعو یمه مکأت حایه

اصالح  یط الزم برایشرااز  یکیو از علل و عوامل  یکید یدهند. شا یسراغ م

علت  یعنیست )ین یافکط یشرا وجه چیها به ه نیا یها باشد ول نیهم

 ،از مردمند یتیه البد اقلکمه کها طبقه حا یفاسد و بدبختم یاصل

ت مردم شخصاً سالم و صالح نباشند )چگونه؟ معلوم یثرکباشد( تا ا ینم

و عمل افراد و ده یند فساد عقینما یارکست( و مجتمعاً نتوانند همین

امالً بطور که مسائل کشود  یاجتماع )مالحظه م یها اختالفات و مخالفت

ه نشان ک یگونه رابطه مشخص چیاست و ه و جداً از هم طرح شده یلک

شود.( باعث خواهد شد  ین نمین مفاسد و... باشد معیا یدهنده منشأ اصل

هم قدرت به فاقاً،ه اگر اتکرد بلیشور صورت نگک یایه نه تنها اصالح و احک

و تباه از داخله  یموجبات تالش یار ملت افتاد به زودین و به اختیدست صالح

 مردم و رهبران بجوشد و دستگاه واژگون گردد.

د از مقامات باال و از خارج تصرف نمود یومت را باکه قدرت و حکنیر اکن فیبنابرا

ن یبوده چن یا لوحانه سادهامالکر کدوار نشست فیمطمئن و امو پس از آن 

خواهد  یخود را به تشتت و تصادم و تالش یده جاینپائ یریتصرف و تسلط د

از ملت( مردمان ثابت و  یریثک یثر تعدادکا حدایاگر افراد ملت ) یداد. ول

ت و یمیصالح باشند استعداد اجتماع و اتحاد را داشته باشند تا بتوانند با صم

اً... ثالثاً یند اوالً... ثانیرا اداره نما یاجات عمومیاحت یمساع یکاعتماد و تشر

ومت را از داخل و از کحاد قدرت و ح یها العمل سکو عبدون انقالب و تصادم 

 یراسکاستعداد و استحقاق دمو ین ملتیند. چنینما ین تصرف میمراحل پائ

 و عزت و استقالل را خواهد داشت.
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انه یسم عامیویتکژابند ک یم یسم در اسالم( مهندس سعیدر مقاله )پراگمات

 کق در مقابل مارین طریند و از اکرا در اسالم وارد  یائیکآمر یکیانکو م

ار یبس یوششکن یرد. متأسفانه چنیبودن مذهب موضع بگ یستیآل دهیا

ه بر کاسالم  یسم واقعینامین دیش از آنچه مبیرد و بیگ یانه صورت میناش

از  ید آن را در غشائاستوار است باش ینیبر امور ع یکینامیاء دکات

 ند.ک یفرو م یستیآل دهیسم ایانکم

ا یکه از آمرکسم از اروپا و بلیلمه پراگماتک»... سد ـ ینو یمهندس بازرگان م

رس و یتب پکن میگذاران ا هیدارد. پا یتازگ یا در آنجا هم تا اندازه یآمده ول

ا یسم یماتاگللر از انگلستان است پریا و شیکاز آمر یوئیجمز و جان د امیلیو

 یکباشد و  یم« شه و نظریتب اندکم»ا ی مقابل اینتلکتوالیسم« تب عملکم»

جه یو متوجه به اصالت عمل و نت کیاست مت یده فلسفیا عقیو  کلسنوع م

 ده.یو فا

قت است یموضوع حق یک»ند ـ ک یطور تجربه م نیسم را ایماتگام جمز پرایلیو

ن دو مطلب یقت است و ایه حقکآن ید است برایو مفد است یه مفکنیا یبرا

اسالم را از لحاظ  یقیم و دستورات حقیتعال»... است  یان امر واحدیب

ار ابتدا تفاوت کنیا یم و براینک یسم مطالعه میاصول پراگمات ق آن بایتطب

ا مرد احساس یو  یکرد تئورف یکا مرد عمل را با یو  یکفرد پرات یکات یخصوص

ار و کمرد عمل است و  یکفرد پرات یکطور خالصه .. ب.مینک یان میب و تخیل

ه را ین تشبیال و هوس... حال ایمرد حرف و خ یکفرد تئور یکت و یفعال

ام یلیه وک یفیآن به حق و باطل در قرآن( با تعر نارکان رودخانه و یه جری)تشب

ار یچه بسیز دراقرآن  ریتفس[« د.ینکسه ید مقاینما یسم میجمز از پراگمات

 ]سم!یراگماتمحدود پ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زند شناسی آمریکائی می دست به دامان جامعهمهندس بازرگان 

رادات و انتقادات یو ا یستیالیرات ماترکتفدر واقع مهندس در مقابل سیل 

تمام دست به دامان  یشود با سادگ یه به مذهب گرفته مکگوناگون 

مهندس  یآقا ین تنها سادگیزند. البته ا یم یائیکمرآ یشناس جامعه

 یدئولوژین ایه بک کیه مشترراند در واقع وجو ین سمت میه او را بدکست ین

شود از  می وجود دارد و باعث یائیکآمر یشناس شان و جامعهیا یطبقات
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و  یو مبارزه اجتماع یمانند اختالفات طبقات یده اجتماعیچیمسائل پ کدر

 ار مؤثر است.ین امر بسیز در ایبازماند ن یخیتار یو ضرور تحوالت حتمی

از مقدمه  یجمالت ،مینیح مجدد ببیبه توض یاجیگونه احت چیه هکما بدون آن

 م.ینک یمند نقل ک ین باب صحبت میه در همکرا  یشناس نه جامعهیزم

 ینهائجه یه نتک یائیکسم( آمری)پراگمات« یگرائ مصلحت» یستم فلسفیس

 ینوعل کبه ش یشناس در جامعه ،ارانه استکاسبکانه و یجوسود یزندگ

شناسان باور  ند. جامعهک یتظاهر م ینی( ماش)ابژکتیویسم« یگرائ نیع»

رو به « یان خارجیاع»له حواس خود با یماً بوسیتوانند مستق یه مکدارند  یم

و  ها ن رو روشیابند. از ایخود آنها را در ینه ذهنیرو شوند و بدون مداخله زم

دهند  یب میم و ثبت و ضبط مشاهدات خود ترتیمشاهده مستق یبرا یفنون

بدون  یتیچ واقعیه هکاز آن غافل گردانند یم یر روین و تفسییو از هرگونه تب

س ک چیشود و ه ینم کدار و قابل ادرا یر آن معنین و تفسییمداخله ذهن و تب

. غفلت بشناسدخود جهان را بنگرد و  یذهن یایه بدون وساطت دنکست ین

ده و یه معتقدات نسنجکشود  یو( علم سبب میت)سوبژک ینان از جنبه ذهنیا

قرار  یداور یده مبنایسنج یا ا فلسفهیه ینظر ین خود را به جایریتعصبات د

 نند و به خطا افتند.کر ین و تفسییها تب دهند و محسوسات خود را در پرتو آن

ق یتحق لیناروا از هر قب« یگرائ نیع» نیبر اثر ا یائیکشناسان آمر ثر جامعهکا

 یاز مسائل فلسف اسفبار یو به طرز رمند ی میفلسفو تعقل  ینظر

چ یه هک( یولوژمپستی)ا یشناس خت( و شنای)متدولوژ یشناس روش

 یشناس ه جامعهکنجاست ی. از اتابند می ست رخیز نیها گر از آنرا  یعلم

نجاست یمیورزند از ا یدشمن یاسیسو  یفلسف یها یدئولوژیبا ا یائیکآمر

از  .ندک یم ینه یع نظریشناسان را از انتخاب مسائل وس جامعه ه مرتنک

 ینظر یمبان یو حت یو نظر یکستماتیس یشناس ه جامعهکنجاست یا

 یزنانیکی و سوروکین و مک گایور برا برجس وتامس و و که پارک یدودمح

رند از یگ یآنان قرار نم روانیپ یدهند مورد اعتماد و اعتنا یب میترتخود 

 یعلم جامعه را به صورت یائیکشناسان آمر ثر جامعهکه اکنجاست یا

 یه روانشناسکنجاست ینند. از اک یز منقسم و مثله میآم و مبالغه یمصنوع

آن از نظر دور  یه جنبه روانیگوناگون جامعه را در سا یها جنبه یاجتماع

ده یرا ناد یاجتماع یزندگ یفکی یها جنبه یمّ ک یشناس دارد جامعه یم

ه کیت انسان تیشخص یستایبر جنبه ا یاجتماع یرد و دردشناسیگ یم

تندرو را  یگرا جه فرد تحولیشمارد و در نت یآن را خوار م یایند و جنبه پوک یم
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ر یفق یخیتار یشناس ه جامعهکنجاست یخواند. از ا یم« ماریب»ا ی« منحرف»

 سنیدانش )و یشناس جامعه ماند و مخصوصاً دبستان یم میو عق

االت ین در ایب زممغر یشناس ن شاخه جامعهیتر ین علمی( ایلوژسیوسو

نه یپردازند آن را از زم یه بدان مک یسانک یابد و حتب ی نمیمتحده رونق

مانند  یمحدود یسطح یها ینند و به صورت بررسک یآن جدا م یفلسف

آورند.  یدرم یعموم یود(هاش )ا تیتیگرا یو بررس یار عمومکاف یسبرر

ه کنیخواهند نه ا یه چه مکنند ک یر مکه مردم فکنین اییتع یبرا یهائ یبررس

 خواهند. یواقعاً چه م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گرایی وابسته یکدیگرند  مکانیسیسم و پنداره

 خود یبه سبب نادرست« یگرائ مصلحت» یستم فلسفیه سکهمچنان 

شاند ک یم یالبافیدارد و به خ یت باز میق واقعیمردم را از شناخت عم

آنان  ینیت عین واقعیدن مردم به قوانیرسان یبه جا« ینیع یشناس جامعه»

 یائیکز جامعه آمریآم مبالغه« یگرائ نیع»شاند ک یذهن خود م یبه ژرفنارا 

ا به یکراالت متحده آمیا یر همراه با نفوذ اقتصادیاخ یها ه در دههک

ت ناتوان یه از ترجمان واقعکاست از انجا  کردهت یگر هم سراید یها جامعه

شود.  یده میشانک« سمیویتکسوبژ» یگرائ خود به ذهنبه ضد ،است

ناً و بدون مداخله ذهن خود بشناسد. از یع»ت را یخواهد واقع یدانشمند م

سو  یکمل از عن یزد و با ایگر یم یفلسف یها ستمیها و س هین رو از نظریا

آن را مورد توجه قرار  یمّ کت صرفاً جنبه یشمار واقع یب یها ان جنبهیاز م

ت فراهم یاز واقع یار ناقصیر بسیافتد و تصو یسم میسیانکبه م .دهد یم

خود از  یمک یها افتهی یروشنگر یبرا هکآن یگر به جاید یآورد و از سو یم

ها را در  د آنیسود جو یفلسف یها ستمیها و س هیبخش نظر یروشن ترقد

ن ییتب ،خته اندیار آمیماً با تعصبات بسه مسلکخود  ینه مقوالت ذهنیزم

 د.یآ یسم( درمیآل دهی)ا ییگرا ند و به اسارت پندارهک یم

گرند و یدیکوابسته  ییگرا سم و پندارهیسیانکه مکد یآ یاز آنچه گفته شد برم

 یشناس جامعه یعنی ییایکآمر یشناس جامعه ین رو دو قطب اصلیاز ا

 یخود همانند ،یغم اختالفات ظاهر ریهم عل یاجتماع یشناس و روان یمّ ک

 یها ان جنبهیاز م یمّ ک یشناس رباسند. جامعهک یکدارند و باصطالح سروته 

نند و عرضه یب یـ آن را م یمّ کجنبه ـ جنبه  یکفقط  یاجتماع یگوناگون زندگ
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 یمناسبات اجتماع ینه روانیزم ه برکیبا ت یاجتماع یند و روانشناسک یم

 ورزد. یغفلت م یل اجتماعیاز عوامل اص

 یاضیر یه در معادالتک ینیماش یهائ تیرا فعال یاجتماع یزندگ یاول

ز یا غرایطرت ا فیوان م ریمستق یآن را تجل یشمارد و دوم یگنجد م یم

جامعه  یکیوه ین شیداند. بد ینارند مکه از سنجش و محاسبه برک یمرموز

صورت  را به یشناس ند جامعهک یمن ییتب یکزیعلم ف یاضیرا با مقوالت ر

سم( یسیزی)ف« یگرائ یکزیف»آورد گرفتار  یدرم یکزیاز علم ف یا خهشا

خواند  یسم میا اورگانیروان  جامعه رانشات یگریشود و د یم

 کند و در مغاک یم یشناس ستیا زی یرا جزو روانشناس یشناس جامعه

سم( یولوژی)ب ییگرا یشناس ستیا زیسم( یولوژیک)سا« ییاگر یروانشناس»

 یخود موضوع و مقوالت یه براکست مگر آنیعلم ن، یچ علمیافتد. اما ه یم

و  یکزیه از مقوالت علم فک یتا زمان یشناس خاص داشته باشد. پس جامعه

 یشمار نخواهد رفت و پاسخگو نرهد علم به یو روانشناس یشناس ستیز

شناسان از  ه جامعهک ینخواهد بود. فقط وقت یالت اجتماعکمش

آزاد شوند « ییگرا یشناس ستیز»و « ییگرا یروانشناس»و « ییگرا یکزیف»

 رد.کطلوع خواهد  یشناس علم جامعه

و  یکزیرو و مقلد علم ف ار دنبالهیموارد بسدر  یائیکآمر یشناس جامعه

ندارد از  یعلم ین رو استواریاست. از ا یشناس ستیو ز یشناس روان

 یده اجتماعیچیروزانه است و از مسائل پ کوچکمحدود به موضوعات  یطرف

است و  ی بازماندهخیو تحوالت تار یزه اجتماعیو ست یا مانند اختالفات طبقه

د یتقل]به[ به ه ده ووتوکب فراوان دارد چنانینص گر از انحراف و سهویاز طرف د

به  ،[Damaso Pareto پارتو ماسودا] پاره تو یائیتالیست ایلسوف فاشیف]از[ 

 ده است.یعلم را فروخته و عرفان خر کفران افتاده و یساز افسانه

لد ویا سردو و یرچایمز و فیچون هنگینس و ها یا ن محققان پرآوازهیهمچن

 یه ذهن اعضاکاند  رده و اعالم داشتهکرا زنده  یهنسالکن خرافه کیسورو

ن است و چون ییپا ضای طبقاتباالی جامعه کاملتر از ذهن اع طبقات

نند پس نژاد همواره رو به انحطاط ک یزاد و ولد م« ها نیپائ»متر از ک« باالها»

 د...یگرا یرود و جامعه به فساد م یم

ات یات و ضروریق مذهب با مقتضیه مهندس بازرگان در تطبک یهائ وششکـ 4

 یئل اجتماعمسا یه براک یهائ حل راهعمل آورده به خصوص  شرفته روز بهیپ

در  یعنی یرتر ویر شد( در مقاالت اخکدهد )عالوه بر آنچه ذ یارائه م
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ن اسالم یو همچن ین و امور اجتماعیان دیسم در اسالم و مرز میپراگمات

دهنده  ن مقاالت نشانیس است. در واقع اکتب مبارز و مولد منعکم

عنوان  م بهیه گفتکمهندس )همانطور  یآقا یاسیو س یاستنباطات اجتماع

 باشد. یر( از اسالم مکن تفین سمبل ایبهتر

موضع ر کن تفیه اکش از آنیپ یه حتکد شو یمشاهده م یخوب نجا بهیدر ا

و  یگاه طبقاتیه به پاک یا علت هجوم همه جانبه رد بهیبگ یق مبارزاتیعم

ن یهم ...د به صفحاتینکاست )رجوع  ی او صورت گرفتهالجرم اصول اعتقاد

تحت  یمتقابل و دفاع سرسختانه شده است. و یریگ به موضعمقاله( مجبور 

ه همه کن است یقت ایحق»...  :سدینو یم« یاست لعنتیس»عنوان 

از ،ر از عام بودنشین غیم )البته ایاست نشویم وارد جنجال سیآرزومند

مهندس هم نشأت  یآقا ینشانه فردم یصوف یو زهد و تقو یارک محافظه

ت و یم و نه زندان و محرومیو مفاسد آن شو اماتوده به مقرد( نه آلیگ یم

ال فارغ و یم روح و جسممان را راحت گذارده و با خیخود بخر یزجرش را برا

م. اما... هرقدر ما یا و عبادت خدا بپردازیار دنک آرامش و احترام )!( به

شتر یم او بیاست نشان دهیومت و سکح شتر بهیب یریگ نارهکو  یاعتنائ یب

شود... اگر ما و  یقائل و عامل م یاریت و صاحب اختیمکحاخود  یبرا

وجه ما را آزاد و  چیه م او بهینکاست را رها یم دولت و سین حاضر باشینیمتد

 «مختار نخواهد گذاشت...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «اسالم مکتب مبارز و مولد»مهندس بازرگان: مقاله 

دا یپ یکه تئوریتوج یتب مبارز و مولد حتّ کدها در مقاله اسالم من مسأله بعیا

 یها تبکند. مهندس با طرح مسئله تعرض و دفاع، دفاع را خاص مک یم

ان و یخصوص ماجراجودانسته و تعرض و حمله را م یکوژدئولیو ا یرکف

آخر مبارزه نوع آخر )منظور نوع  ی.. ول.سد ـینو یم یداند. و یطلبان م منفعت

تر و  فیشود لط یم یو معنو یو اخالق کیه وارد منطقه مسلکت( اس

 یو دفاع یستادگیآن اساساً جنبه ا یها نظر از انحراف صرفتر بوده  یانسان

مرافعه و  یوقت یرد... ولکار مبارزه را نکدارد... اسالم شروع حمله و ابت

 «روبرو نشد... یرد با ناله و ناتوانکدا یمقابله دشمن ضرورت پ

ه خود را ک یمل یمانده بورژوازیار باقو اقش یسنّت یب خرده بورژوازیترتن یبد

دند ید یم یدر خطر نابود یستیالید امپریجد یروهایت نیمکمقارن با حا
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ن یروها دست به مقاومت زدند. به این نیعاً در مقابل تهاجم همه جانبه ایسر

 یه روکیرانه و تاک محافظه ینظرها نقطه یل بعضیر و تعدییل تغیب دالیترت

 شود. یروشن م یخوب ر بهکن تفیانه اسالم در ایمبارزه جو یها جنبه

 یاریهرچند هنوز بس« تب مبارز و مولدکاسالم م»در مقاله  مهندس بازرگان

ها را  نسبت به توده یاعتماد ینادرست خود را از جمله ب ینظرها از نقطه

قاطعانه  یها وهیشو  یه در آخر دشمن اصلکو هرچند  39رده استکحفظ 

ه با نشان کشود  یدر هر حال موفق م یند ولک یمبارزه با او را روشن نم

شه یاند کو متحر یو انقالب یاجتماع هانیجو مبارزه یها جنبه یدادن برخ

 یها ضرورت یرده و براکخارج  یود و خمودگکآن را از حالت ر یاسالم

و  یهات روبنائیرد توجک یاب مجین طبقات ایا یربنائیه مبارزه زک یریناپذ گزیر

به عنوان  یمقاومت جنگ»ن مقاله از یند. در اکدا یخاص خود را پ یکدئولوژیا

رغم نظرات  یشود و عل می ادیاسالم « یشگیو هم یصفت و ضرورت همگان

دن به یرس یرا برا کهولنا یها یها و سخت یاش لزوم عبور از گرفتار یقبل

 شود. یادآور می یروزیپ

ل خدا در ... پس فض» سد:ینو یم« دیقدس و مفجنگ م»عنوان او تحت 

ن واداشتن ما به قلع و قمع مردمان فاسد و دشمن خدا است )مالحظه یهم

اند و  ن مردمان فاسد و دشمنان خدا مشخص نشدهیه باز هم اکشود  یم

ف و انحراف هم ین است به تحرکمم یبوده و حت یلکامر  یکن یصرفاً مب

ه انتظار یکسانکه دارد در جواب کیامالً تکته کن نیا ین رو( قرآده شودیشک

رفع  یمان به خدا آوردن برایردند صرف مسلمان شدن و اک یداشتند و تصور م

ن کنهم و لشاء هللا النتصر مید ـ ولو یفرما یست میافکف و دفع دشمن یلکت

ن یاضل اعمالهم... از یهللا ظن  لیسب ین قتلوا فیم ببعض والدکبلوا بعضیل

 یکه کداند بل یم یو ضرورردن در راه خدا را نه تنها الزم کباالتر قرآن جنگ 

ت و تقرّب یله تربید ـ... و آن را وسینما یم یمحبوب خدا معرف عمل عالی

 «داند... یبخدا و آمرزش م

 یآقا ینظرها نقطه یل برخیما به تحل یه نظر اجمالکنجاست یقابل توجه ا

ر کامل تفکو تمرحله از پروسه رشد  یکهنده د ه نشانیکمهندس در حال

ن شاخه را یهم یاملکر تیتوانست مس ین حال میران بود در عیدر ا یمذهب

ن یند. بهترک( رسم 40 یها تا سال 20ور یسال )از شهر 20حدود  یدر ط

                                                           
 «ملت نامبارز تکرو کجرو یا مقلد»ـ رجوع شود به همین مقاله تحت عنوان  39
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 یمهندس در ط ینظرات خود آقا یقیتطب ین سنجش بررسیا کزان و محیم

 سال است. 20ن یهم

از مطهرات در اسالم و مذهب در  20 یها مهندس در سال یقاآ یها وششک

ر خود از یمس یم( و در طیدیه قبالً دکشود )همانطور  یاروپا شروع م

گذرد و  یم ین و امور اجتماعیان دیو مرز م یها خودجوش کوچکت ینها یب

 یخوب سه بهون پریارسد.  یتب مبارز و مولد مکت به اسالم میدر نها

ر کمختلف تف یها جنبه یایدنظر و احیه تجدک یریناپذ ناباجت یها ضرورت

جاب یا یط اجتماعیامل شراکرا در مراحل مختلف رشد و ت یمذهب

مهندس در واقع تنها  یرات آقاکدهد. پروسه رشد تف یاست نشان م کرده یم

 یازهایجامعه و ن یاسیو س یاجتماع یها در رابطه با پروسه رشد ضرورت

 یرکست تفیجهت ن یب بین ترتیاست. بد یجه و بررساز آن قابل تو یناش

 یق علمیمر همت به اثبات نجاست و طهارت از طرک 20 یها ه در سالک

ط یند در شراک یات محاسبه میاضیو ر یکزیق فیر را از طرکبندد و آب  یم

مان را در یو نشانه ا یسد... قرآن شرط مسلمانینو یم 40 یها سال

ردن کالل ا حرام و حی یشناس قبله یبرا یردو چپ و راست گ یباز وسواس

ه ات مبارزیل روحین قبیداً با ایات ندانسته شدیدر جزئ  یافکها و موش کیخورا

ها  یگر سه مقدکاز خش یکیه یعلات پایه یسلسله آ یکد. در ینما یم

شمرد و باالخره  یرا برم یها و صفات مسلمان نشانهرده مفصل کاعتراض 

را در  یاصل کمح ،شاندهکجنگ  شداید اومت در برابرالم را به مقکدامنه 

 دهد. یآنجا سراغ م

 (...177ه یالبر ان تولوا....... )سوره بقره آ سیل

مذهب را تنها در ،ه در ابتداک یرکه چرا تفکشود  یطور روشن م نیو هم

ا ینالد و  یم ند و از آباد نبودن مساجدیب یم یام عبادکل آداب و احکش

مه است و کقبول مذهب از طرف دستگاه طبقه حا آرزویش یمنتها

مقام  یعال یاننار فالن آخوند و روحکر را در کخواهد اسم فالن سرلش یم

تاتورها و یکباره سر از مبارزه با دیکسال  20ند پس از گذشت فقط یبب

 اورد.یان ظالم و قلدر درمیشوایپ

سجده  یو چوب یسنگ یها خدا به بت یاگر آن زمان مردم به جا ی... منته»

القدس و  ها روح بردند و آن یها و جادوگران و اشرا پناه م اهنکردند و به ک یم

گرفتند امروز شهرت و ثروت و قدرت و... معبود  یم یکها را با خدا شر حیمس

ومت بر جان و کشوا بودن و حیتاتورها به عنوان پیکاست د یدهو معشوق گرد
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خدا نشانده و مانند نمرود  یبه جا مال و ناموس و معتقدات مردم خود را

ل و تملق و پرستش از خلق خدا دارند. یورانه و تجلکورکانتظار اطاعت 

 یها را ول آن یتیشخص یمان بیا یزادان به جان نثاران و خانه ک یهائ اغوتط

 «ن...یالذ ی.. هللا ول.هیکدانند در حال ین میریار خود و سایامر و صاحب اخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در قید و بندهای محدود ایدئولوژی طبقاتی مهندس بازرگان؛ محصور 

 یشود برخ ین اواخر موفق میم گرچه مهندس دریه قبالً گفتکهمانطور 

 یمذهب یر دهد و الگوهاییارانه خود را تغک ار محافظهیبس ینقطه نظرها

د و یهمچنان در ق انیدر پا یرد ولیس بگرد پک یمشنهاد یه پک را وارده از غرب

تواند  یگر نمیه دکشود  می خود محصور یطبقات یدئولوژیمحدود ا یبندها

 یگر براید یخرده بورژواز یدئولوژیا یسنت یها چهار چوب .فراتر بردارد یقدم

 شوند. یاز اسالم تنگ م یتر نیهرگونه استنباط و استنتاج نو

ه خود را ک یرکن تفیچن یـ اجتماع یاسیبه مثابه سمبل س ینهضت آزاد

 یضد فئودال یز ضد استعماریآم مسالمت یسلسله مبارزات قانون یک یبرا

ـ  یاسیس ینیگزیه عبارت از جاک یدیط جدیبا شرا یوقت 40رده بودکآماده 

استعمار  یا به جایکوابسته آمر یدار هیسرما یستم استثماریس یاقتصاد

 یخرده بورژواز یها یدئولوژیر اید همانند ساانگلستان بود مواجه ش یفئودال

و...(  یرفته بودند )جبهه ملیاز مبارزه را پذ یلکن شیه چنک یو بورژوائ

 د. یاثر د یخود را ب یالتکیتش یاسیس یها ناگهان تمام سالح

ثر شعاع عمل و برد کشان حدا یت طبقاتیل ماهیه به دلک 41ها یدئولوژین ایا

بود )آنهم  یو ضد فئودال یمبارزه ضد استعمار یکها  آن یالتکیتش یاسیس

سم( یالیامپر یده شدن سازمان درونیچیستم و پیمه دوم قرن بیالبته نه در ن

 یضمون ضد خلقمسم و یالیت امپریامل ماهک کتوانستند به در یمسلماً نم

اده یران پیسم در ایالیامپر یجهان یها استیه طراحان سک یدیتحوالت جد

 یکه ینون علکه تاکرا  42یا  باصطالح مبارزه یابند و رهبریردند دست ک یم

                                                           
های چپ آن که بطور غریزی به مسئله مبارزه مسلحانه رسیده بودند و عمده  ـ صرفنظر از بعضی جناح 40

 دها یا فعاالنه به مبارزه مسلحانه پیشتاز پیوستند و یا به نحوی ازانحاء به آن کمک کردند.این جناح بع
ها مراد ما از ایدئولوژی نه اصول اعتقادی به معنای فلسفی آن بلکه به معنای کلیه  ـ در کلیه این بحث 41

 های کار و کالً جهان بینی فرد یا سازمان است. نظرها شیوه نقطه
حتی به همان وظائف ملی خود  40های  که رهبری مبارزه سال« باصطالح مبارزه»ت میگوئیم ـ از این جه 42

نیز نتوانست عمل نماید و این قانون درست به دلیل ضعف رهبری در ایران نتوانست پیاده شود. بررسی 

یم عقب از برنامه و سیاست رژ 40های  دهد که رهبران مبارزات ملی سال مرامنامه نهضت آزادی نشان می
 شود. مانده بودند که تشریح بیشتر آن به تحلیل تاریخ مبارزات ایران محول می
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ط یبه عهده داشتند همچنان در شرا  مه مستعمرهین یمه فئودالیستم نیس

 یست و نابودکجهت ش نیوابسته ادامه دهند بد یدار هیت سرمایمکحا

نبود. ضعف و  یامر تصادف یک 40 یها سال یمل یها احزاب و سازمان

رات کمنافع و تفه تنها در محدوده تنگ کجنبش  یکژودئولیا یها ینارسائ

طرف و  یکتوانست با مسائل روبرو شود از  یم یو بورژواز یبورژواز خرده

رات که ورود تفکران یدر ا یدار هیت سرمایمکاز رشد و حا یدیط جدیظهور شرا

نمود  یجاب میرزه استم در صحنه مباین سیتز ا یمثابه آنت را به ین انقالبینو

ها و  ن سازمانیست اکعلل شن یتر یموعاً اساسگر مجیطرف د از

 43سازد.یگر م ان را جلوهراتشکتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 40های  دگرگونی مناسبات اجتماعی و تغییر روابط تولیدی در سال

ه ک 40 یها در سال یدیر روابط تولییو تغ یمناسبات اجتماع یدگرگون

ستم نو یرد سک یم ین استعمار فئودالیگزیار جاکه را از یستثمار سرماا

ه کرد ک یل میبه جامعه تحم کمپرادور یرا در قالب بورژواز یخاص یاستعمار

جاب یا یستمین سیتز چن یخاص خود را به مثابه آنت یال مبارزاتکمسلماً اش

 شود. یم

و  یبورژوائ خرده یها نسازما 30تا  10ه اگر در طول دهه کم یز گفتیقبالً ن

مه مناسب ین یها وهیو ش یتوانستند خطوط روشن مبارزات یم یاحزاب مل

داشته  یستم فئودالیبه س کیمت یدر مقابل سلطه استعمار یالتکیتش

 -یاسیس یتوانست با روبنا یها م آن یکدئولوژیباشند. و اگر برد محدود ا

 یهماهنگ یکران از یامه مستعمره یمه فئودال نیم نیرژ یفرهنگ -ینظام

 یعنی 40 یط سال هایراگر شیبرخوردار گردد د یکیتکالید و متضاد یمنطق

سم به سلطه یالیامپر یمه مستعمراتین یمه فئودالیسلطه ن ط تحولیشرا

وم کرا مح یرکستم مبارزه و تفین سیه وابسته، خودبخود چنیم سرمایمستق

 رده بود.کست کبه ش

                                                           
بورژوازی را بشکند و رکود و در واقع  تواند چهارچوب تنگ ایدئولوژی خرده ـ متأسفانه آقای مهندس نیز نمی 43

 شود. جا آغاز می سیر نزولی مهندس و تفکر او از همین

دهد در  ندای مبارزه و جنگ سرمی 40مهندس بازرگان که خود در پایان دهه دلیل نیست که  بدین ترتیب بی
عملی و سکوت خویش ناتوانی اش را از  یعنی اوج مبارزه خونین پیشگامان خلق با بی 40پایان دهه 

بورژوائی و بورژوائی و شکست خود و تفکرات خود را اعالم  های تنگ ایدئولوژی خرده شکستن چارچوب
 نماید. می
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و ان ظهور کام یمبارز یها وابسته تنها سازمان یت بورژوازیمکنون با حاکا

 یدار هیسرما یت واقعیماه کتوانستند با در یه مکرشد داشتند 

و  یو علم یمفهوم اصل کران( با دریوابسته بودنش در ا یها یژگی)و

تز  یرا به مثابه آنت پرولتاریا یدئولوژیا یمار عناصر اساساستث یطبقات

 رفته باشد.یخود پذ یدئولوژیم در متن اکحا یستم استثماریس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازمان ما پا به عرصه وجود نهاد

د یروها و ظهور مناسبات جدیش نیدایاز پ یط متحولین شرایسازمان ما در چن

 پا به عرصه وجود نهاد.  یـ اقتصاد یاسیس

 یم به خصوص نظرمان روینک یم« سازمان ما»نجا صحبت از یه در ایکوقت

؛ یژگین ویاما اشود.  یز مکم بر آن متمرکحا یدئولوژیت ایو خصوص یژگیو

ست و یبودن ن یو تصادف یاستثنائ یمعنا وجه به چیه به هکن خاص بودن یا

مات یتعل یاً محتویدارد؟ ثان یرد اوالً چه معنائکم یجا ثابت خواه نین را همیا

اس آن در کاست و انع یرفتهپذ یدئولوژین ایز اا یما چه اثرات یالتکیدرون تش

درون  یضادهابرخورد با مسائل و ت یها وهی)ش یالتکیتش یدرون یمش خط

 سازمان چه بوده است؟ ینظام -یاسیس یمش یسازمان( و خط

 یها ستیماتژه آن دسته از دگیران به وکروشنف از یاریبه خالف تصور بس

ش ساخته شده یو از پ نیمعهای  لبقاه عادت دارند تنها در کچپ و راست 

ده عرضه یهر پد یها یژگیو کدر ین عام را به جاینند و فوراً قوانکر کف

مشخص  یکیدئولوژیت ایه به خصوص از نظر ماهکنند سازمان ما ک یم

ر یا زیفوق آن  ،خیده خارج از تاریپد یک یده خاص و استثنائیپد یکشود  یم

ن یست. ظهور، تولد و رشد چنیچند نفر نا ی یکشه و ابداع یمحصول اند ،آن

امالً کخ باشد یدر تار یا استثنائیتصادف خوش  یکه نمونه کبدون آن یرکتف

شمند باشد یار و اندکچند انسان مبارز فدا یه نشانه اراده فردکش از آنیپ

 ید اجتماعیط جدیش شرایدایه پکبود  یـ اجتماع یخیمحصول ضرورت تار

 رد.ک یب مجایظهور و وجود آن را ا

 د چه بود؟یط جدین شرایاما ا

 یربنائیط زیـ شرا1
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 ینیط عینه به اعتبار وجود شرا« ر پرولتاریاکروشنف» 40 یر تا سال هااگ

ل یه به دلکن طبقه بلیر اکو روشنف یدئولوژیارگر و لزوماً ظهور اکجاد طبقه یا

 یبرتحت ره یقالبو مبارزات ان یجهان یرفتن از فرهنگ انقالبیر پذیتأث

 ین تحولینون در نقطه عطف چنکان وجود داشت اما اکامپرولتاریا  یدئولوژیا

 یدئولوژیشد. ا یهم اضافه م یرکن تفیچن ینیعمده عناصر ع ،یادیبن

ران یدر ا یمساعد ذهن یها نهینون بر زمک ه تاکا یر پرولتارکو روشنف پرولتاریا

نون کموده بود ایپ گوناگون یها بیا مملو از فراز و نشساله ر 60 یتکحر

ه تبلیغات یگر تنها بر پایر دکن تفیا یامل بعدکافت. تی یم یخیت تارینیع

رفتن از یپذ یرات روبنائیا تأثی یکتئور یها شرفتی، مباحثات و پیفرهنگ

ر به کتف ه ضرورت ورود و فعاالنه اینکنبود بلاستوار  یفرهنگ مبارزات جهان

امل کت یاساس یها نهیه زمکد بود یط جدیر شراییر و تغیعمِل تفس میدان

 ساخت. یآن را فراهم م یبعد

 یو روبنائ یرکط فیـ شرا2

 یمبارز مل یروهایم بر نکحا یکدئولوژیا یها یو نارسائ یرکف یها تیمحدود

وسته بود به یه به ظهور پک یدیط جدیآنان را در مقابله با شرا یضعف و ناتوان

 یها یظهور و رشد تئور یابر ینه مساعدیرد و زمک یس مکمنع یخوب

پاسخ  ،ده جنبشیچیمسائل پ یتوانست برا یه مکشد  یم یتر افتهیامل کت

ت یان ظهور و صالحکام یرکو آن تف یگر آن تئوریابد. در واقع دیب یمناسب

 یمکها و ترا یسرخوردگ،ها سأیاز  یان انبوهیه در مکامل داشت کرشد و ت

خرداد بتواند  15ست کها بعد از ش یگرائ ا چپ و راستی ،ها یرت زدگیاز ح

 جنبش بربندد. یکو تئور یالت عملکمر همت به حل مشک

 یتوسط برخ 40 یها سال یمل یها ات سازمانیدر اواخر حه کن ضرورت یا

 یبر زندگ یمترکار یبس یه وابستگکها  ن سازمانیعناصر جوان و صادق ا

 کش دریم و بکتند م بر احزاب داشکحا یستیرات رفرمکو تف یخرده بورژوائ

 44شده بود.

ن و یتوسط صادقتر ،ها آن یکختن اصول تئورین احزاب و فرو ریست اکبعد از ش

ن یب لزوم پاسخ به چنین ترتیمانده آن دنبال شد. بدین عناصر باقیتر یانقالب

 اش یکیدئولوژیو ا یاسیس یها یژگیه سازمان ما با تمام وکبود  یضرورت

 رد.کدا یپ املکان ظهور و رشد و تکام

                                                           
نفر از اعضای جوان و پائین نهضت آزادی به رهبری سازمان که شدیداً خواستار تغییر  16ـ نامه انتقادی  44

های انقالبی مناسب با روز  مشی موجود درون تشکیالتی و برون تشکیالتی در جهت احیاء عناصر و شیوه
 رود. ای از این درک به شمار می شده بودند نمونه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بودند مؤسسین سازمان قبالً از اعضای نهضت آزادی

ه قبالً کسازمان  ین اصلیه و مؤسسیاول یار رفقاک یه در ابتداکبود  یعیطب

د یار و عقاکر افیبودند به شدت تحت تأث ین نهضت آزادیپائ یخود از اعضا

ل یو استنباطات او از اسالم قرار داشته باشند. اما به دل مهندس بازرگان

 یرکن تفیه فوقاً به آنها اشاره شد مسلماً چهارچوب چنک یهائ ضرورت

د ه ابعاکت جهان را یاز سرنوشت و غا یدتریجد یاندازها توانست چشم ینم

ها در مقابل ما قرار  ن ضرورتیا کرا براساس در یترکعتر و تابنایار وسیبس

« یت اجتماعیماه» یاسیس یدهد. به خصوص محتو یه بود در خود جاداد

نده ید و نمایتول یروهایامل نکن مرحله از رشد و تیه محصول اکسازمان ما 

ن طبقات و اقشار جامعه یتر شکرو به رشد و زحمت یروهاین نیتر نینو  منافع

و تر  قیعم کرت درن جهت ضرویافتاد. بد یر در تضاد مکن تفیبود با ا

و  یـ اجتماع یاسین سینو یازهاین یه پاسخگوکاز اسالم  یتر املکمت

 یژگیشان جامعه باشد روشن گشت. وکزحمت میت عظیثرکن منافع ایمب

 شود. ین نقطه آغاز میما از هم یکدئولوژیا

 )جهش یکیتکالیو د یامل منطقکما ت یدئولوژیه اکدرست است 

 یاست ول 40 یها در سال یهبج مذیر راکن بخش تفیتر ی( مترقیکدئولوژیا

آن و چه از نظر عناصر  یگاه طبقاتیتا چه از نظر پایه ماهکد دانست یبا

 ر اختالف دارد. کن تفیسازنده آن با ا یروبنائ یاساس

ن یب ینحلیگونه تضاد ال چیرسد ه ینظر م به که چنین تصورات بود یبا ط

ت اوست و مسجهان ب یاملکر تیه سک یتناهیت الیغا یعنیرش خدا یپذ

عنوان  به یکیتکالیامل دکرش اصل تیپذ ،استثمار یرش مفهوم علمیپذ

ع و یبا وقا یرش لزوم برخورد علمیم بر جهان و پذکن قانون حایتر یعموم

 خ وجود ندارد.یتار

 یربنائیتوانستند جنبه ز یدند از نظر ما نمیرس ینظر م ه بهک یتضادهائ

 45یکدئولوژیم ایار عظک یمون اساسل موضوع و مضین دلیداشته باشند و بد

  ن تضادها انتخاب شد.یا یعلم ن مرحله حلیدر ا

                                                           
کنیم مراد ما توجه دادن خواننده به ذخیره بسیار ناچیز فرهنگ مدون  ر میـ وقتی صحبت از عظمت کا 45

تر عینی از تجربه انقالبی و دینامیسم  های بسیار باال رغم وجود زمینه های اخیر است. علی اسالمی در سال

های ذهنی روشنفکران مذهبی در جهت تدوین و تکامل این تفکر در نهایت و  درونی اسالم، کوشش
رسد که محتوی اجتماعی و  ( می40های  رین سطحی تازه به نقطه نظرهای آقای مهندس )در سالت عالی
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 یاسیس ینیب روشن 46یاسالم یدئولوژیدر متن ا یر علمکردن تفکوارد 

الزم  یها ن قدمیه او را قادر ساخت اولکد یبخش خاص به سازمان یالتکیتش

 بردارد. 40 یها بست مبارزات سال ستن بنکش یرا برا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازند  اصول و ضوابطی که بافت سیاسی ـ تشکیالتی گروه را می

ر یه به شدت تحت تأثک یالتکیتش یاسیس ینیب ن روشنیها ا ن سالیدر ا

ماً از آن نشأت یسازمان قرار دارند و مستق یکدئولوژین ایاستنباطات نو

 یالتکیـ تش یاسیه بافت سکند یآ یدرم یوابطل اصول و ضکاند در ش گرفته

 سازند. یگروه را م

ها و احزاب مبارز  ما از گروه  ز سازمانیه وجوه تماکن اصول و ضوابط یا

 نند عبارتند از:ک یمبعد از آن را مشخص  یو حت 40 یها سال

 جهان یامل عمومکرش اصل تیـ پذ 1

ر یسازمان تأث یتالکیو تش یاسین اصل در پهنه استنباطات سیقبول ا

ن مقاالت درون سازمان یه از اولک «ستیمبارزه چ»دارد. در مقاله  یبسزائ

ازمان در آن مورد بحث قرار س یا مرحله یرفت و استراتژ یشمار م به

ف ین تعرینظر خودمان چن مبارزه را از نقطه یلکم. بطور یخوان یاست م گرفته

در »ت یامل بشرکاز راه ت یسد م مبارزه عبارتست از برداشتن هرگونهینک یم

امل با وجود سلطه کم تیشناس یسم میالیحال حاضر سد بزرگ را امپر

ر ه مبارزه را در عصکل است ین دلیهمست و به یر نیپذ انکسم امیالیامپر

 «م.ینک یف میزم تعریالیها از چنگال امپر ملت یرهائ ینونک

سازمان بر  یاسیهدف سن یتر یاساس یکدئولوژیه ایب اوالً توجین ترتیو بد

زم یالیامپر یعنی یاً دشمن اصلیشود و ثان یامل انتخاب مکاصل تقبول  یمبنا

 شود. یبه وضوح تمام مشخص م

 بودن مبارزه یعلم کـ در 2

                                                                                                                                                                             
شد و  بایست آنجا می هایش را مختصراً مورد بررسی قرار دادیم و اال از نظر آنچه می ها و نارسائی محدودیت

ای  کوچک اولیهکرد این کار تنها قدم بسیار  بایست اشغال می ای که تفکر اسالمی می مقام شایسته

 رفت. شمار می به
 ایم. کار برده ـ ایدئولوژی را در اینجا به معنای اصول عقاید به 46
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مبارزه فن است و »شود  یر نوشته مکالذ ن باره در همان مقاله فوقیدر ا

آورده شود. چون باشد به حساب  ین فنون بشریتر دهیچیاز پ یکیاتفاقا 

 یعبارتست از علم رهائ ،ها است... علم مبارزه ارش با جوامع انسانکسرو

 «..زم.یالیها از چنگال امپر ملت

خ یمطالعه تار یعلم ین اصل ضرورت اصول شناسائیب مطابق این ترتیبد

گر... در جهت شناخت جامعه و ید یها خلق یات انقالبیمبارزات و تجرب

ر را یز یج علمینتا کین دریرد. چنیگ یورد قبول قرار مزم( میالیدشمن )امپر

 سازمان دربرداشت... یبرا

و  یاسیس یمخف یحل مسأله سازمانده یعنیالت کیـ حل مسئله تش

ات یبراساس تجرب یسازمان انقالب یکنترل کت و یهدا ین علمیاربرد قوانک

انتقاد از خود انتقاد و  یکراتکت دمویزکگذشته )مر یها و احزاب انقالب سازمان

 ها...( یلزوم مبارزه با وابستگ

 .یجهان یبه فرهنگ انقالب یو آگاه یستیسکلزوم مطالعات مار کـ در

 یعلم یاسائاربرد اصول شنکخ و یجامعه و تار یکیتکالیل دیلزوم تحل کـ در

 ها و قضایا دهیدر پد

بشر و نقش سازنده آن  یات مادیمسئله ح -له استثمارمسئ کـ در3

 خیردر تا

در مورد درجه عمق و برداشت ما در آن زمان از مسئله استثمار )به مفهوم 

ه ک یتوجه اصول یرد ولکم یبشر بعداً صحبت خواه یات مادیآن( و ح یعلم

باشد(  یسطحست ناقص و ا نکمم کشود )اگرچه در ین مسئله میبه ا

الت موجود جنبش را در همان سطح موجود قابل از مسائل و معض یاریبس

ها ذاتاً  انسان»... شود  ین باره در همان مقاله نوشته میسازد. در ا یحل م

امل هستند. کت یاصل یها انهیتاز یعیاجات طبیاند و احت ده شدهیمحتاج آفر

بدون  47هاست انسان یازهاین یمانع ارضا ،زم با استثمار جوامعیالیامپر

م استثمار و سیح ارگانیصح کم بر جوامع و داشتن درکاز اصول حا یآگاه

 « ست محال.یجامعه امر کدر ،ها تیمحروم

                                                           
گیری بعدی در مقاله براساس لزوم مبارزه با امپریالیزم و شناخت احتیاجات طبیعی و نوترجامعه  ـ نتیجه 47

 گیرد. صورت می
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 یکتکو تا یو ضرورت طرح استراتژ یانقالب یلزوم تئور کـ در4

 مبارزه.

 یها یو جمع بند یاساس مشاهدات تجرب شتر بریه بک کن دریالبته ا

تر و  یل علمکح مبارزات گذشته استوار بود به مرور شیاما صح ،یابتدائ

هر  یروزیپ» این نکته که بین ترتیو بد به خود گرفت یکوراز نظر تئ یتر مدون

ه به صورت کبدون آن« است یانقالب یتئور یکول به وجود کمو یجنبش انقالب

رد توجه مو یعمالً و بطور ضمن ،ده شودیفهم یقانون عام مبارزات انقالب یک

ار قرار کبرنامه  یاساس یاز محورها یکیبه آن خاص سازمان وپرداختن 

 .گرفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مبارزه چیستمقاله 

 :شود یرد؟( نوشته مکد یست تحت عنوان )امروز چه بایمبارزه چدر مقاله 

روبرو ست حتمی کمدون با شح و یفرهنگ صحمبارزه بدون اتکاء به یک »

 یبرا یح علمیقص مبارزات گذشته را در نداشتن فرهنگ صح...نشود... یم

 یکخ ین مرحله از تاریرا در ا ین جهت برنامه خودسازیم. و از ایدان یمبارزه م

 ین عمل تا مدت نامحدودیه اکم به شرط آنیدان یم یانه و انقالبیعمل مترق

خصوص بازدارنده  و مضر و به وقت عمل مرتجعانهه آن کد یدا ننمایادامه پ

 یبرا یار خودسازکعه و ن )مطالیچ نقطه شروع جز ایخواهد بود... ما ه

 «م...یدان یخود نم ی( براین تئوریتدو

ن دوره )دوره یر( پس از اک... قشر اول )روشنف» د:یگو یگر مید یدر جا یا

 یو استراتژ یلک یمش طرح خط یستگیاقت و شایل( یخودساز یمقدمات

 یبرا یو انقالب یمعل یاستراتژ یکقادر خواهد بود  ،ردهکسب کمبارزه را 

علم »م ینک فین تعریم چنیتوان ینون علم مبارزه را مک..... ازه خلق بیابدمبار

 «اء دشمن در مدت محدود...امح یبرا یطرح استراتژ

ن اصول باال یه ایسازمان بر پا یالتکیـ تش یاسیب ساختمان سین ترتیبد

ه به عنوان هدف کز ین یه خودسازو برنام یآموزش ارکل گرفت کفت و شر

 آغاز شد. یهائ هین پایچن یه انتخاب شده بود بر مبنان مرحلیا یاصل

م از شائبه هرگونه نظرات یه ما توانسته باشکنبود  ین به آن معنیاما ا

م. یباش کداشتند پا یطبقات یه مسلماً مبناک یشات انحرافینادرست و گرا
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ات یو روح یرکات فیر خصوصیتحت تأث یرکز همانند هر سازمان روشنفیما ن

گر ید یجهت مانند هر سازمان انقالب نیم. بدیگذشته خود بود یدگزن یطبقات

نظرها  ح نقطهیز مشروط به درجه تصحین ین اصول انقالبیتر یهیبد کدر یحت

 شد. یافراد سازمان م یطبقات یها و خصلت

و  یکدئولوژیداشت و در استنباطات ا یامالً جنبه روبنائکه ک یگریاما عامل د

 یوجود برخ ،گذاشت یم یر منفیطور خاص تأث ها به دهیما با پد یبرخوردها

برخورد با مسائل و  یو سطح یروبنائ یها وهیو ش یستیآل دهیرات اکتف

)در  یاز فرهنگ گذشته مذهب یق قبول قسمتیه از طرکها بود  دهیپد

و  یاسیت سیه تفاوت ماهکرده بود. هرچند ک( در سازمان نفوذ 40 یها سال

 یرات خرده بورژوائکه او را از تفک یفکیز یقاط تماسازمان ما و ن یاجتماع

 یها وهیننده و مسلط نظرات و شکن ییرد و عامل تعک یجدا م 40 یها سال

 ین نظرات از طرق مختلف جایه اکبود  یعیدر هر حال طب یبود ول یسازمان

هر  یدر ابتدا، بنا در داخل سازمان داشته باشند به خصوص یمناسب یپا

و رزمنده آن  یعناصر انقالب یایو هرگونه اح یر اسالمکاز تفشالوده نوینی 

ر از گذشتگان و متأث یفرهنگ یآوردها تست ناظر به دسیبا یدر هر حال م

ن توجه و یجه چنیباشد. نت یانه آنان از مقوالت مذهباستنباطات الاقل مترقی

 یو متعدد یمتوال یها شیهرچند با پاال یاسالم یراث فرهنگیبه م یتأثر

محدودیت  باخود رگه هایی از ناخالصی های طبقاتی وعتاً یتوام بود اما طب

خطوط  در یانبخشیتوانست اثرات ز یه نمکآورد  یبه همراه مهای فکری 

ن عامل یا یب اثرات منفین ترتیسازمان نداشته باشد. بد یکدئولوژیو ا یرکف

شد و  یفه مم اضایردکر که فوقاً ذک یربنائیز به عوامل زین یخاص روبنائ

 یه منشأ طبقاتک یات و نظرات نادرستید با روحیجهت ما نه تنها با نیبد

ق یه از طرک سمییآل دهیه اکم بلیردک یمبارزه مداشتند در داخل سازمان 

افت یمات آن راه میعتاً در تعلیو طب در سازمان ینفوذ فرهنگ گذشته مذهب

ار کغلط  یها وهیاز نظرات نادرست و ش یگریخود موجب بروز سلسله د

ح راه را تحت یتاً ادامه صحیو نها یمات سازمانیه مجموعاً امر تعلکشد  یم

 داد. یخود قرار م یر منفیتأث

 یها تا سال یر مذهبکتف یخیامل تارکرشد و تل مختصر ما از پروسه یتحل

 یخیتار یها شهی( از ری)بخش روبنائ یدهنده بخش مهم بخصوص نشان 40

ه بعدها در استنباطات کاست  یانحرافات قائص و آنآن اشتباهات، آن ن

آموزش سازمان اثرات نامطلوب خود را نشان  یجتاً در محتویما و نت یکدئولوژیا

 دادند.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نکات محوری آموزش گذشته سازمان

و چهارچوب  یکلوژدئویژه ایات ویه در مورد خصوصکنون با توجه به آنچه کا

آموزش گذشته سازمان را  یات محورکنر سازمان گفته شد کتف یاساس

 .میده یقرار م یمورد بررس

ا یها و قضا دهیپد یکیتکالید یو بررس یر علمکوه تفیم از شیـ ما نتوانست1

وسته به هم ین پاین امر معلول دو جریم. ایدا نمائیپ یامالً درستکاستنباط 

 یها وهیه در مقابل شکبل انه متقایگرا چپ یریگ عباشد. اول موض یم

 یمل یها احزاب و گروه یالتکیو تش یاسیس یار سطحیو بس ارذهنییبس

از قبول  یناش یکدئولوژیا یتضادهابوجود آمده بود. دوم  40 یها سال

 یکدن به یرس یه مجموعاً سازمان را به جاک یر مذهبکبا تف یفلسفه علم

)اصالت  یستیونالیر شبه راسکتف یکم به ک مک یکیتکالیو د یربنائیر زکتف

ه در اصالت کهم داشت  یگریتر د ل مهمین امر دلیشاند. اک یر( مکعقل و ف

ن یشد. )ا یگر م م جلوهیشد یر قائل مکروشنف یه براک یا ش از اندازهیب

 مسئله بعداً بحث خواهد شد.(

ل اصول یحلان و تن مواضع سازمییه به تعک« م؟ینک یچه م»مثالً در مقاله 

ل است و رو معطین نیز ایامروزه ن»... شود  ینوشته م پردازد یانات آن مکام

د مراد از یم دیاست. البته بعداً خواه یانسان یرویبال استفاده )منظور ن

ن اصل یبه اگاه مومن  چیر است( ما هکان روشنفعمدتاً هم یانسان یروین

 یالت است... ولکه حالل مشکمداوم مغز است  یها تیه فعالکم یا شدهن

اش  یستیزم موفق به نیالیامپر یخوار ه خوشبختانه جهانکآنچه را 

ن یب دار و باالخص جوانان روشنیب یها انسان یرکف یرویاست همان ن یدهنگرد

شگرف و  یروین نیر اینظ یچ قدرتیانات است... هکع امیان جمکن امیاست. ا

ن یننده در نخستکم و شیعظ یرویت ندارد... تنها نیما اهم یشگفت برا

در راه عظمت  مغزهای جوانی که یست از قدرت جمعرد عبارتنب 48مرحله

ان یق عریش حقابشخور وجوده آک یا شهیشند... اندیاند یران میاسالم و ا

                                                           
مسئله ضرورت پیشتاز )استراتژی جنگ چریکی  ـ باید توجه داشت که در زمانی که این مقاله تهیه شده 48

شهری پیشتاز مدون و مشخص نشده بود. منظور از نخستین مرحله همانطور که بعداً خواهیم دید )در 
مقاله مبارزه چیست؟( این استباط غلط بود که بالفاصله بعد از ورود روشنفکر به مبارزه فعال، توده بالقوه 

زای خود را آغاز خواهد کرد.این مقاله دراوائل کار یعنی حدود  ت انقالبآماده بالفاصله بسیج شده و حرک
 است.  تهیه شده 44های  سال
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ر به یناپذ مان خللیا شتیتثب منشاءتب و ک یالبال شیمیانون تنظجامعه و ک

 «است...مبارزه 

ل کش یمنشأ اساس عنوان به« ان جامعهیق عریحقا»به ه کنجا با آنیدر ا

 یاسلوب شناخت چ چهارچوب ویآن ه یند اما براک یشه اشاره میاند گرفتن

ردن کبا برقرار  یفلسفه شناخت بوده و بتواند به طور علم یکبه  کیه متک

ند توجه ننموده کشف کها را  در آن ین جاریها قوان دهین پدیب یکیتکالیرابطه د

 است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آلیستی در برنامه تعلیمات سازمان  مطالعات ایده

رات بعدها به کن تفیا یبند م و جمعیانون تنظکتب به عنوان که به مطالعه کیت

خود را در برنامه  یجا یستیآل دهیمطالعات ا از یانبوهر یه مقادکد یشکآنجا 

ش از اندازه به یجانبه و ب یکب توجه ین ترتیبد رد.کز مات سازمان بایتعل

ها مطرح  تیاء به واقعکل مجرد و بدون اتکه عمالً به شک« شهیر و اندکتف»

ر کت تفیمکو حا ینش علمیسب بک یعنیه ین هدف اولیگز یشد جا یم

 یآن به خوب یل افراطکن توجه به شیونل اید. در مقاله پروفسیگرد یعلم

رات کمبارز. تف یکن خصلت یبه مثابه بارزتر یشی... نواند.49شود. یان مینما

 توان در سه مرحله مورد بحث قرار داد. یرا م یاجتماع

ند و دچار دور و یگو یو ماند ن ه زندهکتا آنگاه  ن اجتماعییرکاز متف یبعضـ 1

ست. یها مساو آن یکیولوژیها با سن ب آن یرکسن ف یعنیگردند  یرار نمکت

م و کو جامعه با  دار داردیراتشان خرکتفه کهستند  یمردمان ها عموماً  نیا

فاصله  و عمل ین تئوریند و بک یمبدل مآنان را به عمل  یها گفتهر،ییش تغیب

ه خود به دست یررد نظکها از عمل ه آنک یجیخورد و نتا یبه چشم نم یادیز

 ،شود دهار برکد به یرات جدکتف یبرا یا هید به عنوان پاتوان یم ،آورند یم

 آورند. یتازه م شند ویاند یمها نو شه آنیه همکنست یا

ست ین یشان مساویرکآنها با سن ف یکیولوژیه سن بکهستند  یهائ ـ آن2

ا یو  55تا  سال 45است از  یحد متوسط یک یها دارا آن یرکسن ف یول

افتند اما  ین به دور میرکن متفیه اکن حد است یشتر و در ایا بیمتر ک کیاند

                                                           
ـ این مقاله جزو مقاالت اساسی سازمان نبود ولی در هر حال به عنوان یک مدرک تعلیماتی مورد  49

 شد. استفاده واقع می
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 یر بعضید نظامل بخشنکها را ت رات آنکه تفکشوند  یباعث م یسانکغلب ا

 ره. یو غ یربغ یشورهاکن یرکاز متف

بارد و سر  یوار میه خفقان از در و دکشور ما کر ینظ یشورهائکدر  یـ ول3

 یه فردکز را دارد و در هر لحظه یبر همه چ ه تسلطیجاسوس داعزه و ین

ه یرا هر نظریسازد ز یز آن را مدفون میندر همان لحظه ند یافریب یرکف

ضا در ف یمغز خارج شد مدت یواریهار ده از چک یشه وقتیو هر اند یاصالح

 شندهید و ناچار دوباره به مغز و اندزن ین در و آن در میران و سرگردان به ایح

وتاه کار یو بس کانسان اند یرکه سن فکن حالت است یگردد. و در ا یباز م

ه کسندگان و شعرا یشور ما اغلب نوکه در کن سبب است ی. بدندک یجلوه م

ند حال یگو یات میح بدرود یرکاز نظر ف یسالگ 35ا ت 30ن یر دارند در سنکتف

 م نوینشو ین مرگیه دچار چنکم ینک ید سعیم باین مسئله را دانستیه اک

م یگرد یچشم چشم همم. اگر دچار ینک م و نوعرضهیشیاندیم و نو بیبگوئ

ن خصلت یبه مثابه بارزتر یشیه نواندکن است یوشت ما معلوم است. اسرن

ه به شدت تحت کسنده یار نوکآش یگرائ یذهن»...50است یا مبارز حرفه یک

است و  یشناس جامعه یبورژوائ یها هیر فرهنگ مبتذل و نظریتأث

ر و کف ،شهی)اند ین مقوالتیآنان را در چن یستیآل دهیات ایلوحانه نظر ساده

سازد.  یاز مین یدرباره آن ب یحیاست ما را از هرگونه توض کردهآن( باور  منشأ

 سن با یا ح رابطهیر صحکمسلماً تفه کم یده یر مکقدر تذ نیفقط هم

افتد و  یار از آسمان نمکو ابت یه مطرح شده ندارد و نوآورکآنطور  یکولوژیب

ح از برخورد یحر صکست. تفین ا نوابغی یفوق بشر یا مغزهایار و کده افیزائ

 رد.یگ یت ناب سرچشمه میذهن با واقع یعلم

م یافتیرار نکو تور د  ه م بکن یم در سنینک یسع»...  میه بگوئکنین ایبنابرا

م... ینکعرضه  م و نویشیاندیب م و نویشتر نو بگوئیم تا هرچه بیوشکه بکبل

حلوا  از حلوا»د یگو یم یمیالمثل قد ضرب یکند. ک یرا حل نم یا چ مسئلهیه

، یر علمک، تفیشیت نواندینها یرار بکاز ت «شود ین نمیریگفتن دهان ش

 یکر و بدون داشتن کح تفیوه صحیاسلوب و ش یک، بدون ارائه یل علمیتحل

ه کامل جهان کقت رو بگسترش و تیمنطبق با حق یو فلسف یرکچهارچوب ف

چ ید هل دهکیرا تش یکدئولوژیل واحد و منسجم اک یکر کن اسلوب تفیبا ا

                                                           
 ـ پایان نقل در مقاله 50
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چ یعتاً هیل نخواهد شد و طبیتحل یق علمیو به طر یبه درست یا مسئله

  51هم حاصل نخواهد شد. یراکو ابت ینوآور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موجود بود هائی برای آن طرح مسائلی که ظاهراً از پیش جواب

 ین امریبا چن یوقت دیبه خصوص اعضاء جد یسازمان یب رفقاین ترتیبد

در نظر آنان مقوله غول آسا و فوق « رکشه و تفیاند»شدند عمل  یروبرو م

ر و کانسان متف یکبه دن یها از رس ه خود را فرسنگکرد ک یم یتجل یانسان

ار را ک یها وهیداً شین مسئله شدیدند. اید یجدا م یر علمکتفمسلح به طرز

د یشک یم یانحراف یها را به راه ها داد و آن یر خود قرار میهم تحت تأث

 یا ستون جداگانهنجا آمده است( یا ه درک یمعنائ هب« )ردنکر کف»ه یکطور به

 یبزرگ یهمواره عذاب و بدبخت و داد یار به خود اختصاص مکالن یرا هم در ب

ش از ین هفته مثال بیه در اکداشتند  یاظهار م یندگکبود. اغلب رفقا با سراف

  52نند.کر کاند ف تهساعت نتوانس 5/1

 یرکورزش ف یک یگر به صورت اجرایها د السکهم در  یرکطرح مسائل ف

آن  یبرا یهائ ش جوابیه ظاهراً از پک یب با طرح مسائلین ترتیمد بدآ یدرم

                                                           
شدن به یک چهارچوب علمی فکری و فلسفی هرگونه برخوردی با ـ مسلماً همانطور که بدون مسلح  51

تواند به کشف قوانین علمی ماهیت آن پدیده  واقعیت هرچند این برخورد رویاروی و مستقیم باشد لزوماً نمی
منجر شود همانطور نیز تفکر علمی و فلسفه علمی شناخت نیز تنها در رابطه ناگسستنی با واقعیت است 

 کند. م پیدا میکه معنا و مفهو
شود  با این توضیح بین تفکر علمی اندیشه و شناخت و واقعیت ناب همواره رابطه دیالکتیکی شناخته می

سازد بدین ترتیب روشنفکر انقالبی کسی است که با مسلح شدن با  معنا می که یکی بدون دیگری را بی
عمل و تغییر پدیده شرکت جسته و از  ابزار شناسائی علمی فعاالنه در جریان پراتیک اجتماعی در جریان

 رساند. این طریق پروسه دیالکتیک شناخت را به انجام می
های نادرست آموزشی هنوز به عناوین مختلف و اشکال گوناگون در  ـ متأسفانه این گونه نظرات و شیوه 52

 شود. مقاالت آموزشی با شیوه کار و نقطه نظرهای مسئولین به شدت دیده می

مشکالت »است تحت عنوان  مقدمه بخشی که توسط چند تن از رفقا درباره خاورمیانه تدوین شدهمثالً در 
کسب بینش سیاسی چیزی نیست که با مطالعه چند »... شود  نوشته می« مطالعه و تحلیل سیاسی

کتاب یا تحلیل میسر شود بلکه بینش سیاسی با پیگیری و تفکر روی مسائل سیاسی و در طول زمان 

شود و مستلزم هوشیاری و دقت فراوانی است. در واقع فهم مسائل سیاسی جنبه نوعی  یکسب م
گذرد کار مشکلی  دارد. بدین ترتیب تحلیل سیاسی و درک درست وقایعی که در جهان می« اکتشاف»

 «است....
ها  دهتوان گفت که این رفقا ضعف سیستم شناسائی خود را که از تبیین و تحلیل پدی با اندکی تأمل می

است در زیر پرده مشکل بودن، لزوم دقت فراوان پیگیری و تفکر در طول زمان و باالخره اتخاذ  عاجز مانده
 اند. ها پوشانده شناخت پدیده« کشف و شهود»آلیستی  شیوه ایده

های  باشد که عمدتاً از همان برخورد روبنائی و ضعف های عمده اصولی می کال این بحث دارای ضعف

است. بررسی اصولی و نقد علمی این بحث )بحث  اسائی تدوین کنندگان آن ناشی شدهسیستم شن
تواند به عنوان یک کار آموزشی )با توجه به مسائل دیگری که در همین زمینه در همین مقاله  خاورمیانه( می

باز هم در طرح خواهد شد( برای رفقا مطرح شده و نتایج آن در معرض افکار عمومی سازمان قرار گیرد. ما 
 نظرهای موجود در آن اشاره خواهیم کرد. همین مقاله به طور خیلی مختصر به برخی از نقطه
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روزمره او منشأ گرفته باشد و  یاسیس یه از زندگکموجود بود بدون آن

 یل ذهنیدالسحور د عمالً او را میالت و جنبش نماکبه حل مش کیمک

 یقرون وسط یها هیده شده بود. او خود را چون شوالیش آفریه براکرد ک یم

گر نه خود او )مانند یه دکد ید یم یا دهیچیپ ر مسائل معضل و ابهاماتیدرگ

ه بتواند راز سر به کالزم بود  یا رهکم متفیعظ یرویه نکها( بل هیهمان شوال

ز یچ یا ن قدرت افسانهیند. و البته اکباز  خود یرکن معما را با افسون فیمهر ا

 ال او نبود.یش در خیرکسازمان و ابرمردان ف یرکف یرویر از نیغ یگرید

گذشت  یار سازمان مکن سال از ورودشان به یه چندکنیاز اعضا با ا یبرخ

سازمان را  ید رهبرینک یر مکه فکشدند  ین سؤال واقع میادر مقابل  یوقت

ا مثالً تعداد افراد سازمان چه اندازه است در یدهند  یل مکیتش یسانکچه 

 ید و انبانیسپ یارآزموده با موئکار یبس یسازمان مردان یپاسخ از رهبر

ار یه در آن باال، بسکردند ک یم میترس یاسیار سکها سال  مملو از تجربه ده

اند و  ت مطلق بدست گرفتهیارها را با دراکفراتر از خود آنان سررشته همه 

برند. تعداد اعضاء  یش میش به پیها و خم  چیمر مبارزات را با احتساب تمام پا

 یرهبر یب وقتین ترتیبد شد. یده میز شنیتا چند هزار نفر نسازمان حتی 

بسر  یها در حالت بهت و ناباور شد مدت یآنان مشخص م یسازمان برا

هم سن و  یه فردکوجه انتظار نداشتند  چیاز رفقا به ه یاریبردند. بس یم

 یسکها همان  م آنیمثالً مسئول مستق یالتکیها و از نظر تش سال خود آن

سازمان را خود او و  یا افراد اصلیگذارده است. و  انیه سازمان را بنکباشد 

 یعیب طبین ترتیدهند و بد یل مکین سطوح تشیدر هم یگریتعداد معدود د

دن به یرس یاد به جاد یم یرکخود را به فلج ف یجا یرکه پرورش فکبود 

ن هدف به صورت مرموز و یهر روز ا یو ابزار شناخت علم یر علمکتف

 گرفت. یابرها قرار م یها و باال وهکدر قلل  یتر یافتنین دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازمانالت و نواقص کمش یها شهیل علل و ریحلدر ت

سازمان و  یعموم یتجربگ یاز ب یه ناشک یالتکیو تش یاسیس یها ضعف

 یو حت یرکف یها یبود به نارسائ« یر علمکتف» یدور افتادن از مفهوم واقع

از  یه ناشک یخیتار یهیتوج یر حتین تفسیا یشد و برا یر میتعب یمغز

ه بازتاب کجه آنینت 53شد. یدا میبود پ یاسیو ستم س یسیپل یتاتوریکد

ما را با  یعلم یشناسائ یمبان 40 یها سم سالیآل دهیچپ روانه ا
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شه مجرد در متن آن یه اصالت اندکسازد  یآغشته م یگریسم دیآل دهیا

مسلماً با  یامل اسلوب شناخت علمکرش ینشسته است. در مورد پذ

ت و یرد. اهمک ید مجایا یما تضادهائ یاعتقاد یاز اصول اساس یبرخ

ر که در ابتدا فکاز آنچه شتر یب یلیت خیه در نهاکن تضادها یا تیحساس

از  یمان به برخیه اکد یگرد یدند خود عاملیرس یده به نظر میچیشد پ یم

 یاسلوب شناخت علم یعمالً الزمتر از توجه به هسته اصل یاصول اعتقاد

ار ک یبند ان جمعیه در جرکل سازمان یدر مقاله تحل 54ص داده شود.یتشخ

است در مورد  ین شدهتدو 47ور ماه یدر شهر یالتکیسه ساله درون تش

رتر از آنچه الزم است به یبرادران معموالً د»... سد: ینو یم یماتینقائص تعل

ن نقائص یاز مهمتر یکین یرسند ا یم یل علمیسب قدرت تحلکمرحله 

دارند اّما  یل علمیمان به تحلیه اکحال باشد. رفقا در عین  یما م یزمانسا

ه از که چرا با وجود آنکن پرسش یدر جواب ا قدرت انجام آن را ندارند... آنگاه

و لزوم حل آن از راه ت تضاد فوق یبه اهم یما پ کوچکروز اول سازمان 

نه ین زمیل در ایدر امر مبارزه برده بود به چه دل یشه علمیسب اندک

از آنها  یاریه بسکند ک یر مکل ذیدل 14« رده استکسب نک یت چندانیموفق

ار که چرا بعد از سه سال کده ین پدیا یما علت اصلاند ا واقعاً مؤثر بوده

 ینش علمیسب بکت و لزوم یو اهم کرغم دریعل یالتکیدرون تش یاسیس

صرفنظر از شود.  یسب نشده روشن نمک یت چندانینه موفقین زمیهنوز در ا

از  یطیه در چنان شراک یهائ یتجربگ یار و بکنادرست  یها وهیش یبرخ

 یبه محتو یبوده نگاه یعیباً طبیشور ما تقرک در یسطح فرهنگ مبارزات

ند. در همان ک یاز مسائل را روشن م یاریمطالعات دوره اول آموزش بس

برنامه گذشته و  یت و محتویار سه ساله سازمان تحت عنوان ماهکل یتحل

 م:یخوان یاهدافشان م

ه و را،مهندس بازرگان یها تابکن دوره )دوره اول( از یمات ایتعل یبرا»... 

مند تیبور یها تابکاز  یکدئولوژیت ایربر قرآن جهت تیتفس ،یرسم زندگ

.. و در دوره دوم از .«یاه گرسنگتاب سیک» ،«افتهیتوسعه ن یشورهاک»

 ،ونیاقتصاد پورهما ،یعموم یپلماسیخ دیتار ،انسان گرسنه

اقتصاد،  ین علماید بزرگتریعقای،و اقتصاد یرشد اجتماع یها ینگناهماه

ب تکمطالعه  ،تاب عمر اوزگانک ،دول معظمزم، اقتصاد یلونایناس
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و آشنا  یع اجتماعیوقا یل علمیبه روش تحل یآشنائ یبرا یستیسکمار

 ن دوره شروع و ادامه دارد.یاز مسائل مهم معاصر اول ا یکیشدن به 

 ،خ مشروطهیتار ،انهیخاورم، وضع رانین دوره مطالعات ایدوره سوم ـ در ا

مقاالت سازمان... ادامه  ی.. برخی.وفسگکاساک ل، کلنسردار جنگل

 ...«یستیسکمطالعات مار

 یاسیل مسائل مختلف سیو تحل یوه بررسیات و شیوتاه به محتوکنگاه 

ه هر کدهد  ینشان م یها به خوب تابکن یا یو اقتصاد یخیو تار یکدئولوژیا

ست بوده است. کوم به شکاز قبل مح ینش علمیسب بکوشش در جهت ک

م یدان یسنده نمیا نویتاب کا نقص را از ینجا ما اشتباه و یه در اکاست  مسلم

گر عوض یتاب دکا چند ی یکتاب با کا چند ی یکه اگر کم یستینا مثالً معتقد یو 

ه مراد ما کبل شد یمات سازمان دگرگون میباره اساس تعل یکشد  یم

م بر کر حاکن برنامه نشاندهنده طرز تفیا یلکات و روح یه محتوکنست یا

مسلماً  س کاِرلیسکا آلیرات مهندس بازرگان سازمان در آن موقع است. نظ

 یسازمان انقالب یکدئولوژیا ینقطه نظرها یبرا یه سالمیتوانند پا ینم

ات یاقتصاد دول معظم و نظر ون یایه اقتصاد پورهماکهمان طور  باشد.

ت و کم بر حرکحا یربنائین زین قوانیتوانند مب یاقتصاد نم ین علمایبزرگتر

 تحول جوامع باشند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کردیم اسلوب شناخت مادی را از مبنای فلسفی آن جدا می

است.  یستیسکرد نحوه مطالعات مارکنجا اشاره ید در ایه باک یته مهمکن

مطالعه  خاص یشداوریها با پ ت و نوع آنیمکنظر از  ن مطالعات صرفیا

سم یاز دگمات یت بخشیمکاز حا ین مسئله عمدتاً ناشیشدند. ا یم

ج الزم از آنها گرفته یجهت نتا نیبدبود.  40 یها سال یفرهنگ مذهب

( را از یکتکالی)د یشد. به عنوان مثال ما بنا حق اسلوب شناخت ماد ینم

پاره ه که با تکم یداد یم و به خودمان حق میردک یآن جدا م یفلسف یمبنا

ر یه و تفسیخود را توج یدتیعق ینقطه نظرها یسم بعضیسکردن مارک

ز به ی( نیخیسم تاریالیخ )ماتریتار ین مادییتب ین مسئله درباره تئوریام. ینک

 یکتکالیل واحد است. دک یکسم یسکه ماریکصادق بود در حال یگریل دکش

در  یندارد )اول یعلم یچ معنایه یکتکالیزم بدون دیالیزم و ماتریالیبدون ماتر
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 یستیانکسم میالیبه ماتر یرسد و دوم یسم هگل میآل دهیاوج خودش به ا

 د.(یفوئر باخ خواهد رس

ت ماده کاز حر یگریل دکش ین مادییجز تب یزیز چین یخیزم تاریالیماتر

ده یپد یکسم اجتماع یسکست. از نظر ماریل آن نکن شیتر دهیچیپ یمنته

ها و گسترش اسلوب  دهیپد یل علمیله لزوم تحکاست  یده مادیچیپ

ت و تحوالت کن حریه از قوانک یخ )به مثابه علمیدر پهنه تار یشناخت ماد

 سازد. یم یند( را ضرورک یصحبت م یاجتماع

خود را  یدئولوژیر و اکسم در واقع تفیسکردن مارکه پاره کب ما با تین ترتیبد

قرار  نییاتیحذو یدئولوژیا یک یگر یاصر التقاطداً در معرض خطر ورود عنیشد

 یر علمکسب تفکنه یسه ساله سازمان در زم یها اگر تالش 55م.یداد یم

بعد از سال  یعنیگر ین تالش باز هم در سه سال دیماند و اگر ا یجه مینت یب

 یشود نه به معنا ینم یمنته یامالً منجز و مثبتکج یبه نتا 50تا سال  47

قاً یه دقکنسبت به آنست بل یتوجه مکا ی یل علمیمان نداشتن به تحلیا

ر کتف یم اصلید در جهت انطباق با مفاهیه باکمات ماست یر تعلیو س یمحتو

ه یه علاز آن در جهت مبارزه همه جانب یو استنباط درست و اساس یعلم

سم ـ هر یماتن سمت هرگونه دگیر سمت داده و در اییسم تغیآل دهیهرگونه ا

 ند.کهم بش را در ید و دودلیاز ترد یلکش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در هدف حاکمیت تفکر و شناخت علمی بر سازمان دچار شکست 

 شده بودیم

ار که به کاست  ین مسئله اشاره شدهل گذشته سازمان بارها با ایدر تحل

در ن امر را صرفاً یش از اندازه بها داده شده است. و علت ایار بیبس یکتئور

ه یکرده است. در حالکسازمان جستجو  یرهبر یاز رفقا یبرخ یکه تئوریروح

به همان  یکار تئورکسال  6م در عرض یه ما نتوانسته بودکته کن نیتوجه به ا

ه با کسازد  یما را وادار منائل آئیم  ینش علمیسب بک یعنیه یاول یها هدف

ن یتر یاصل هشین رل گذشته سازمایم. تحلینکبه مسئله نگاه  یشتریعمق ب

از  یناش یور( به درستیط )قبل از شهریالت سازمان را در آن شراکمش

دن ین لزوم پرداختن به عمل و بریه اکد توجه داشت یداند. اما با یم یعمل یب

 یم به دست آوردهایه ما مثال توانسته بودکست یآن ن یبه معنا یکارتئورکاز 
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 6ه بعد از که آنچه کد یتوجه داشته باش م.ینه نائل آئین زمیدر ا یواقعاً مثبت

 یهائ شرفتید باشد موردنظر است واال مسلم است پیار باکسال سابقه 

م(. ما یه به دست آورده بودیاول یها ان توجه نسبت به سالیار شایبس

بر  یر و شناخت علمکت تفیمکسازمان در هدف حا یها لین تحلیمطابق آخر

 یادرهاکمرتباً از نداشتن  یزکمر یفقام. ریست شده بودکسازمان دچار ش

و  یاسیسم سیآل دهیامسئول و  یرفقا یشیاند همه جانبه، ساده

ه کبارز بود  یصه به قدرین نقیاردند. ک یباال صحبت م یادرهاک یالتکیتش

شدن وارد  لزوم کو در یکمرحله تئور یط مثال بعد از یعنی 49دوباره در سال 

مسئول مطرح شد. به  یادرهاکسئله ساختن عمل دوباره م کبه مرحله تدار

ه از نظر ک یتوانست افراد یار نمکسال  6ل سازمان ما بعد از یچه دل

ت یباشند ترب یر علمکمسلح به طرز تف یکدئولوژیو ا یالتکیتش یاسیس

 د؟ینما

سال بعد از نقطه  4 یعنی 48خلق در اوائل سال  یفدائ یه رفقاکم یدیما د

ل( خود را به دست آوردند آنها در اوائل ک)تجمع نه تشن تجمع یاول ،شروع ما

مه ینند در نکت یترب یاسیه چند هسته مناسب سکتوانسته بودند  49سال 

 یبر لزوم مبارزه مسلحانه و رد تئور یان مبنید پویق شهیبا ارائه تز رف 49

د یق شهیاز طرف رف یشنهادیپ یمش ه خطین طرح اولیبقاء و همچن

بالفاصله شروع به  یکتکو هم تا یرزه مسلحانه هم استراتژاحمدزاده در مبا

 یها هسته یعنی ینظام یبه سازمانده یاسیس یر سازماندهییتغ

 شود.  یم یمیال تکدر اش ینظام یاسیس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تجربگی مفرط سیاسی ـ تشکیالتی تفکر مذهبی  فقر فرهنگی و بی

م. ینیب یه ما آنها را فعاالنه در هسته نبرد مکاست  50و اوائل  49خر در اوا

ن ین رفقا تا اولیا یاسیـ س محفلی یها ن تجمعیب فاصله اولیترتن یبد

ه ما بعد از یکشد در حالک یسال طول م 2متر از کآنها  یات نظامیعمل

سطح م. مبارزه ما در یادرها بودکرودار حل مسئله یسال هنوز در گ 6گذشت 

 یربنائیو ز یفکیچ اختالف ین هیاست بنابرا یرکمبارزه روشنف یک ینونک

د )به علت یجدا نما یستیسکسازمان مار یکتواند سازمان ما را از  ینم

ن اختالف در یل این سازمانها( پس دلیل اکعناصر متش یمنشأ واحد طبقات

 ست؟یچ
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ها  تجربه ساله از کست یسکمار یرفقا ینجا پشتوانه فرهنگیمسلماً در ا

ند ک یفا میا یمؤثربرخوردارند نقش  یدر سطح جهان یو عمل یکار تئورک

ر کتف یالتکیـ تش یاسیمفرط س یتجربگ یو ب یفرهنگ ه فقرکهمانطور 

ن تفاوت یدر هر حال هم یما بوده است. ول یبرا یا عامل بازدارنده یمذهب

ها  ن سازمانیا ه درکمات است یاز اختالف دو نوع تعل یز در واقع ناشین

ما واقعا باال نبود  یکل نه فقط سطح تئورین دلیبه ا 56ان داشته است.یجر

 یکما در واقع دچار ضعف تئور ،ط جنبشیمرحله از شرا ه متناسب با آنکبل

 ه عمل نقطهکند ک یم لین تحلیما را وادار به قبول اه کم. آنچه یهم بود

د در یبا یه ما مکنست یا ،درک یور سازمان را باز مکه گره کبود  یحیتصح

خود را  یکها و انحرافات تئور ین نارسائیسخت و سنگ یکپرات یکان یجر

ن خود حل یزاب آتشیما را در ت یها یه تئورکبود  کیم عمل محیشناخت یم

ان نداشت کگر امیداد. د ینمود و درست و نادرست آن را به ما نشان م یم

را اصالح  یر سازمانکر تفیم مسیوانبت یرکه ما با بحث و مطالعه و جدل فک

 م.ینک

 

دند و ید یسازمان را م یکما )بخصوص محمد( ضعف تئور یزکمر یه رفقاکنیا

ه خود یاول یها ه چرا سازمان به هدفکشه ین اندیز ایش از هر چیب

 یها بدرست نبود آن یز نادرستیداشت چ یشان م است مشغول یدهنرس
                                                           

ـ روشن است رفقای سازمانی ما در مجموع به دلیل سابقه بیشتر فعالیت تشکیالتی از تجربه و آگاهی  56

تشکیالتی بیشتری برخوردار بودند. این مسئله بخصوص در سطح زندانها که میدان مقایسه و ارزیابی 

 هاست قابل...است. )ناخوانا( سازمان
لزوم مطالعات مارکسیستی و برخورد  هم خاطرنشان سازیم که درک سازمان ما بهاین نکته را باید باز 

ها در عین اینکه به دنبال درک یک ضرورت عینی حاصل شده بود ولی در هر حال در چنان  علمی با پدیده
شرایطی از رشد تفکرات مذهبی بسیار قابل اهمیت بوده و از بداعت و خالقیت خاصی برخوردار است برای 

ک اهمیت موضوع کافی است به نظرات آقای مهندس درباره مارکسیسم و کال مبارزات انقالبی در
ها در دیگر کشورهای جهان نگاهی بیاندازیم. مهندس بازرگان در حالیکه هیچ فرقی بین  مارکسیست

گذارد شاید حتی کشورهای کمونیستی را  های انقالبی کمونیستی و دیکتاتوری بورژوازی نمی کشور

بورژوائی رهبران  آمیز و تئوریهای کهنه خرده تر به حساب بیاورد )نگاه کنید به....( مبارزات مسالمت راخالقیغی
نماید. این اختالف  مبارزه ضد استعماری هند را به عنوان نمونه مطلوب و الگوی مبارزات ایران معرفی می

دهنده کوشش ذهنی و ابتکار  ی نشانهای زیربنائی که قبالً بحث شد( به خوب سطح فکری )غیر از جنبه
 رفقای شروع کننده ماست.
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ح آن را باز هم در ادامه یه نقطه تصحکنیاما ادند ید یما را م یکتئور یها ضعف

ه کنجا بود یقاً از همیردند درست نبود و دقک یجستجو م یکار تئورک

جدا شود  یاز عمل انقالب یوقت یتباهات و انحرافات ما آغاز شد. تئورشا

توانستند تنها در  می زیما ن یها ینون تئورکگردد و ا یموضوع م یامالً بک

به  پرداختن یالتکیب لزوم تشین ترتیح شوند. بدیتصح یقالبارتباط با عمل ان

 چه قابل بحث است.ین دریز از همیعمل ن

 15ام یو ق یست مبارزات احزاب ملکبعد از ش یعنیار کما در مرحله اول 

م یروز به عمل آورده بود یمبارزات یکه از پراتک یمهم یبند خرداد با جمع

عمل  یه راهنماکم یابیدست  یدرست یها یم به نقطه نظرها و تئوریتوانست

ن تجربه در مورد یرد اما متأسفانه همیبعد به عهده گ یها ما را در سال

ر یب تنها صفین ترتیحاً انجام نگرفت. بدیخودمان صح یسازمان یکپرات

 برادران ما ماشه و ضامن آن را یها ه دستک یین انفجارهایها و طن گلوله

 یرکو تسلسل مخرب ف یاسیس ایدالیسمتوانست دور باطل  ید میشک یم

 ند.کما را درهم بش یالتکیو تش

II جامعه و قبول  ییربنایو ز یادیرات بنییرغم توجه ما به اصالت تغیـ عل

و  ییربنایاز مقوالت ز یخ و جوامع را ناشیت تارکسم حرینامیه دک ینظرات

ق ینش عمیسازمان فاقد ب عمالً  یول ،دانست یم یاقتصاد یها زهیانگ

ار مختلف اما یر عوامل بسین ضعف معلول تأثیدرواقع ا بود. ییربنایو ز یطبقات

 که درسازمان ما امکان ظهور بود یو اجتماع یخیوسته به هم تاریپ

 ترین این عوامل عبارت بودند از: مهم .یافت می

 ییبه مقوالت روبنا یر مذهبکتف یاصول  امالً کتوجه خاص و   الف ـ

ر در طول کن تفیا یالتکیـ تش یاسیمفرط س یتجربگ یبو  یب ـ فقر فرهنگ

 ر.یچند ده سال اخ

در شماره   ه قبالً کطور  )همان یر علمکاستنباطات نادرست ما از تف یبرخ  ج ـ

جنبش  یکدئولوژیـ ا یاسیبودن سطح فرهنگ س نازل الً کبحث شد( و  یک

 .1342بعد از  یها در سال یانقالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتکای درجه اول ما به مقوالت روبنایی
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ه اجباراً به توجه کرات سازمان کدر متن تف ین اصلین چنیت ایمکعدم حا

شد و ما را از  یمنجر م ییدرجه اول ما به مقوالت روبنا یاکتو ا یاصول

 یج منفیداشت خود موجب اثرات و نتا یبازم یو طبقات ییربنایبرخورد ز

 یها وهیاست و شیها، س یکتک، تایاسیس یمش خط یبر رو ینامطلوب

امل منطم سازمان را کشرفت و تیه مجموعاً امر پکشد  یم یالتکیدرون تش

نجا بدون یداد. ما در ا ید قرار میط مورد تهدیترشدن شرا دهیچیبخصوص با پ

م یهقرار د ین ضعف ار مورد بررسیر ام همه جوانب و آثایه خواسته باشکآن

است برون یا سی یمش خط یکی ،نهیدر دو زم یر موارد چندکتنها به ذ

سازمان  یالتکیار درون تشک یها وهیاست و شیس یگریو د یالتکیتش

ل گذشته یو تحل یه با توجه به بررسکفه رفقاست یم. وظینک یاشاره م

خود با آن  یالتکیتش یان زندگیه در جرک ینیع یها نمونه یاکسازمان و ات

نادرست خود و سازمان  ینظرها ح نقطهیاند فعاالنه به تصح رو بودهروب

 بپردازند.

الت کیاست برون تشیو س یاسیس یمش الف ـ اثرات نامطلوب بر خط

 سازمان.

جامعه و  یموجود ما را از شناخت علم یستیآل دهیو ا ییروبنا ینظرها نقطه

ز آن با یها نامهها و بر ت دشمن، هدفین ماهیموجود در آن و همچن یروهاین

و مشخص  یمایس ییربنایل زیراساس تحلم بیت. ما نتوانستداش یم

ن طبقات یت اکر حریها و س زهیم. انگیاز جامعه خودمان ارائه ده یروشن

 یمورد بررس طور منجز و نقش آنان در انقالب بهماند و موضع  ینامشخص م

ما به  یاصولن عدم توجه یا« ست؟یمبارزه چ»گرفت. در مقاله  یقرار نم

 زینجا افراد جامعه نیشود. در ا یمشاهده م یخوب جامعه به ییربنایل زیتحل

و  یساس آگاهه براکنند بلک ید اتخاذ مان تولییه در جرک ینه براساس موضع

ه کما مشخص است  یه امروز براک یشوند. درحال یمم یتقس یریقدرت فراگ

 یطبقات یمیشه مفاهیو اند یدئولوژیالً اکو... و  یریو قدرت فراگ یآگاه

 رند. یگ یفرد نشأت م یات مادیو ح یاز زندگ امیهستند و مستق

و قدرت  یمردم اجتماع خود را از نظر آگاه»... شود  ین مقاله نوشته میدر ا

ران. قشر دوم کا روشنفیم. قشر اول یینما یم میبه سه دسته تقس یریفراگ

م یخواه بعداً ...« یتفاوت و خنث یبا طبقات یمبارزه. قشر سوم  یاکا نقطه اتی

ه سازمان مجبور کبا جامعه است  یستیآل دهین برخورد ایه براساس چنکد ید

 ین آگاهیمنشأ هم یه حتک)بدون آن یشود با پربهادادن به مسئله آگاه یم



 61 

ش از اندازه یر را بکرد( نقش روشنفیمورد نظر قرار بگ یاز نقطه نظر طبقات

ه در کم بها بدهد. اما مسلم بود کها  به توده جتاً یرده و نتکبرآورد 

به نام قشر اول  یزیما با چ یطبقات اجتماع یعلم یبند میتقس

تفاوت  یا طبقات بیمبارزه و قشر سوم  یاکا نقطه اتیران( قشر دوم ک)روشنف

جامعه  یک یمایبا س یلکبه  ین طرحیرد. چنکم یبرخورد نخواه یو خنث

تفاوت چه  یو ب یا طبقه خنثیست. اصوالً قشر در عصر ما متفاوت ا یطبقات

 یتفاوت و خنث یب یاجتماع یا ا طبقهیه قشر کان دارد کا امیدارد و آ ییمعنا

 یابیم ارزیه ما نتوانکشد  یل باعث مین قبیاز ا یمسائل و نهای.. ا.باشد؟

و  یاسیـ سی ت اقتصادیالت و موقعیتما یواقع یها زهیاز انگ یحیصح

 یار منفیر بسین مسئله تأثیجتاً ایم و نتیبنام یاجتماع یروهاین یکدئولوژیا

 گذاشت.  یما باق یبر استراتژ

مبارزه  یاصل یرویه )الاقل در عمل( آنچه نکم یردک یعنوان مثال ما تصور م به

ل یاز قب ییدهد مقوالت روبنا یل مکین جامعه را تشییطبقات متوسط و پا

اقبال و توجه  یه حتکم یردک ینمباشد. ما توجه  یمذهب، فساد و... م

خ مشحون از یتار یبه مبارزه و حت یو اقشار متوسط شهر یبورژواز خرده

 یا تضادهای یرات مذهبکاز تف یقاً ناشیر دقیسال اخ 50 یمبارزه آنها ط

ان مبارزه یو جر ین منافع اقتصادیه اکست، بلیم نکآنها با طبقه حا یکدئولوژیا

ن یل، ما همچنین تحلیشاند. بنابراک یا به مبارزه مه آنان رکآنهاست  یطبقات

ل داشتن ینه به دل،یبورژواز ز خردهینون نکه اکم ینک کم درینستتوا ینم

 یش در مبارزه فعلیل منافع اقتصادیه اصوالً به دلکبل یمذهب یها زهیانگ

و  ینقش مشروط، موقت یدارا  ل اوالً ین دلیرد و به همکت خواهد کشر

توان  یش را نمیطبقات یدئولوژیو ا ییاً انتقادات روبنایبود. ثانخواهد  ییگذرا

 دانست. یو جار یسار یگر خلقیدر مورد طبقات و اقشار د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان یک مقوله فوق طبقاتی ویژگی تمام جامعه ایران  مذهب را به

 دانستیم می

 یات جامعه طبقاتیاز واقع یل علمیدست به تحل هکب ما بدون آنیترت نیبد

 ییروبنا یها ز چون مقولهیم مذهب نیه توجه داشته باشکنیم بدون ایخود بزن

ه یرا توج یا قشر اجتماعیهر طبقه  یربنا و منافع طبقاتیگر درواقع زید

ت یخصوص یکران یرا در ا یبورژواز خرده یکدئولوژیا یژگیو یسادگ ند بهک یم

جتاً مذهب یم. نتیردک یم یم بر تمام اقشار و طبقات خلقکحا یکلوژدئویعام ا
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تمام  یژگیو یمقوله فوق طبقات یکعنوان  ه بهکش( بلیطبقات یمعنا را )نه به

 57م.یدانست یران میجامعه ا

 ینده آن است و اسالمیه مهندس بازرگان نماک یاسالمتوان  یمثال م یبرا

ه ک یبا اسالم را ن هر دوید و انک یاز آن دفاع م ینیهللا خم تیه آک

ه هر سه ک یدرحال ن هستند، مورد توجه قرار داد. نده آیو شاه نما یخوانسار

ن یو ا یرکن اختالف فیتاً با هم تفاوت دارند. اینند ماهک یاز اسالم صحبت م

ه آنها را از کاست  یاز اختالف منافع طبقات یدرواقع ناش یکدئولوژیتضاد ا

ده آن است مبین نیدس بازرگان نماه مهنک یذهبند. مک یهم جدا م

و  یسنت یبورژواز خرده یمنافع اقشار باال رگ هیات و توجیخصوص

نون که تاکاست  یمل یو آن بخش از بورژواز یر مذهبکروشنف یبورژواز خرده

مانده  مپرادور هنوز تهک یاش در مقابل هجوم بورژواز ییبه اعتبار مقاومت روبنا

نده منافع یدئولوگ و نمایا ینیه خمک یده است. درحالرکاتش را حفظ یح

از  یو بخش یور شهر شهیار و پکاسبکن بازار و ییمتوسط و پا یبورژواز خرده

 ین بخش مترقیو همچن ییروستا یها کان آگاه دهات و شهرکمال خرده

 ت وابسته به آنهاست.یروحان

خدمت طبقه ها و... به  یخوانسار یه وقتکل است ین دلیو درست به هم

 یمه براکشود در دست طبقات حا یم یز آلتیند اسالمشان نیآ یمه درمکحا

ن حربه یگرفتن ا با در دست یدار هیمردم. سرما یها ق تودهیوب و تحمکسر

                                                           

های زیربنایی بورژوازی ملی، بورژوازی کمپرادور و  ها و اختالف ـ با توجه به این تحلیل اوالً تفاوت1

اند  بورژوازی را در رابطه با منافع و موضع خاصی که هرکدام از آنها در جریان تولید اتخاذ کرده خرده

نگاه انعکاس کلی این تضادهای زیربنایی را در روبنای سیاسی و عقیدتی آنها نشان معین کرده آ

دهید. ثانیاً در روابط خاص ایران موضع هریک از اقشار مختلفشان را نسبت به مسئله مبارزه 

مسلحانه و امر انقالب مورد تحلیل قرار دهید. ثالثاً استنباطات مختلف و متضادی که هر یک از آنان 

اند روشن نمایید. مثالً اختالفات  انین اسالمی در جهت توجیه منافع خود داشتهاز قو

های سیاسی مخالف هم را با اسالم توجیه  طلبان را که هر دو هدف خواهان و مشروطه مشروطه

کردند مورد بررسی قرار دهید. رابعاً به نظر شما چرا علیرغم فشار نابودکننده بورژوازی  می

به بعد به اوج خود رسید  1340های  که در سال 1332های  ی ملی بعد از سالکمپرادور بورژواز

که  بند خود ادامه دهد درحالی است به حیات نیم تنها بخش مذهبی بورژوازی ملی تاکنون توانسته

اند. آیا این پدیده با تحلیل فوق تباینی ندارد و یا  طور کلی نابود شده های دیگر آن به تمام بخش

بودن تفکر خمینی در مقابل  جویانه جهت تأیید آن است؟ خامساً به نظر شما ویژگی مبارزهاینکه در 

آمیز داشتن تفکر مهندس )با توجه به مبناهای طبقاتی هرکدام( همچنین متقابالً  موضع مسالمت

انعطاف و وسعت دید تفکر مهندس در مقابل محدودیت و دگماتیسم شدید تفکر خمینی ناشی از 

 توانید علل زیربنایی و تاریخی برای آن ذکر نمایید؟ ست؟ آیا میچه عللی ا
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ند و ک یه میخود را توج یستیالیامپر یانه استعماریت و سلطه وحشیمکحا

 دهد. یر نشان مجواز عبو یونیلیم یها غارت منافع و استعمار خلق یبرا

ل عام و مطلقش کمذهب به ش یعنی یطبقات ت فوقین خصوصیبه چن یاکات

داد. ما با قبول  یل مکیما را تش یکاساس ساختمان استراتژ یها هیاز پا یکی

مردم  یمذهب یها زهیانگ ینهادن بر رو ه انگشتکم یردک یتصور م یژگین ویا

اسالم را قبول  یه به نحوکبود  ینجا مراد از مردم تمام طبقات و اقشاری)در ا

غ آن یاسالم و تبل یو انقالب یضدظلم یداشتند( و استفاده از خصلت واقع

به مبارزه  یاسالم توده مردم معتقد را به سادگ یت اساسیعنوان واقع به

اصطالح  بهن مردم ِیمبارزه هم یاکا نقطه اتیقشر دوم  ی. معنادیشکم یخواه

و  یت انقالبیدن ماهیه باالخره با فهمک مسلمان معتقد به اسالم بود

دست به مبارزه خواهند  یفه شرعیوظ یکعنوان  اسالم اجباراً به یضدظلم

 زد.

ه کبود  یاعتقاد و ناآگاه یقشر سوم هم معلوم است همان توده ظاهراً ب

 یاً از آگاهیبه مذهب دارند و ثان یمترکه اوالً اعتقاد کارگران کالبد دهقانان و 

ل یدل ه بهکبرخوردارند.(  یشهر یبورژواز نسبت به اقشار خرده یمترکار یبس

 م.یدینام یم یتفاوت و خنث یآن را ب یاعتقاد یو ب یآگاه عدم

 یبورژواز ان قشر محدود خردهیرا عمدتاً در م« مردم»ه ما کل بود ین دلیبه ا

 بود یه مذهبکست( زعم مبارزه چب ر دوم اجتماع )بهقش یعنی یشهر
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 2مند بود سخت هم بهره یزندگ یکو ضمناً از تجربه  1داشت یمبارزاتسابقه 

عنوان  گر مردم بهیان طبقات و اقشار دیست در میبا یه مکم یدید یم یمتجل

ر( با تجربه کقشر اول )روشنف یمبارزه شناخته شود. ار وصلت آگاه یاکنقطه ات

در وجود  یفشانه آتشک( بود یمبارز مذهب یبورژواز خرده یعنی)تلخ قشر دوم 

آماده  یح و علمیانجام هرگونه مبارزه صح یه او را براکشد  یجاد میقشر دوم ا

طبقات مختلف مردم در  یعنیمبارزه و قشر خاص آن  یاکرده به صورت نقطه اتک

  3آورد. یم

... و ی)آگاه ییروبنا یها زهیل اوالً انگین تحلیه در اکشود  ی.... مالحظه م

 یکدئولوژیت ایاً خصوصیشوند. ثان یارزه شمرده ممب یمذهب( علل اساس

جامع بر تمام اقشار و طبقات  یژگیعنوان و به ین سنتییمتوسط پا یبورژواز خرده

ن یل همیدل به یشهر یبورژواز شود. ثالثاً خرده یم یو سار یگر جارید

 میعظ یها شود. توده یمبارزه عنوان م یاکعنوان نقطه ات دادن به روبنا به اصالت

ن قشر یا یعنوان حام عمالً تنها به یارگرکقانان و طبقات و اقشار روبه رشدده

 آمد. یآن به حساب م یاسی( و در واقع به صورت زائده سیبورژواز )خرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گاه اصول نظرات ما مورد انتقاد و بررسی بنیانی قرار نگرفت هیچ

د و شرط یق یب یدگه از آماکبود  یط اجتماعیاز شرا یلین تحلینبراساس چ

بود مردم  کیحا یه استراتژیاول یها ه طرحک یطور د بهیدگر یمردم صحبت م

افت یازمند دریست( فقط منتظر و نیر مبارزه چین قشر دو به تعبیهم یعنی)

و  تصور از شروع مبارزه مسلحانهبودند. یسازمان انقالب یک یرهبر سالح و

ر یشدن آن در الجزا یا  مسلحانه و توده شز با آغاز شوریوستن مردم به آن نیپ

ران یمذهب در ا کمشتر یژگیسه بخصوص براساس وین مقایشد. ا یسه میمقا

ن یشور استوار بود. به اکن ضرورت مبارزه مسلحانه در هر دو یر و همچنیو الجزا

ه از نظر مردم و از کخاص زمان مناسب )لحظه  یکست سازمان در یبا یل میدل

باره یک یعمل نظامن یدارد.( با چند یت ممتازیموقع یاسیا سی یخینظر تار

س را یم پلیرژ یا از جو خفقان و قدرت افسانه یمیبخش عظموفق خواهد شد 

شدت  ه بهکست قشر دوم( ینا بر اصطالح مبارزه چمردم )ب 4ند.کدرهم بش

در مقابل خود  رادعی چ مانع ویگر هیند و دا رفتهقرار گ یاتین عملیر چنیتأث تحت

 یکوند قشر یگاه از پشوند. آن یزه مراوستن به مبینند بالفاصله آماده پیب ینم

                                                           
 

 

 
 ملهم از شروع مبارزه مسلحانه در الجزایر« رعد در آسمان بی ابر»تئوری نادرست .4
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 یکان یج در جریتدر ه بهکدر خواهد گرفت  یفشان آتش ،قشر دو ر( باک)روشنف

 یخوب ل بهین تحلیهم یشود، ول یرفته مینجا جنگ درازمدت پذیجنگ درازمدت )ا

توانست موجود  ینم یاز جنگ درازمدت استنباط درست یه حتکدهد  یم نشان

 م را در خود ذوب خواهد نمود!یباشد( رژ

شتر رو به یار و مطالعه بکان یما در جر ینظرها از نقطه یه برخکدرست است 

نظرات ما مورد  گاه اصول چیه اوالً هکنجاست یهم اته مکن یرفت، ول یحح میتص

ه کاساسی راجع به نقاط نظر  بعدها اً یقرار نگرفت. ثان یانیبن یانتقاد و بررس

آموزش داده  یماتیتعل ن مسائلین و منجزتریتر یبه صورت عال یدیمد یها مدت

چ یگرفته نشد و ه یموضع انتقاد نادرستی آنها اکنون مشخص شده، شد و یم

 مشخص شده بود ونش اشتباه بود نونکا ن آنچه غلط بود ویب یقیدق یندمرزب

 یلکطور امد. بهید و مورد قبول بود به عمل نیرس ینون صحبح به نظر مکآنچه ا

 رد:کر خالصه ین نقاط نظر را در زیتوان ا یم

توانست ما را  ینم ییروبنا یارهایبراساس مع یطبقات اجتماع یبند میـ تقس1

 یکآن نزد یو ضدخلق یخلق یروهایقت نیات موجود در جامعه و با حقیبه واقع

ص یرا تشخ یاملکو ت یانقالب یروهایم نیه نتوانکشد  ین امر باعث می. ادینما

از  یم. طرح مسائل نادرستین اساس مدون سازیخود را بر ا یداده و استراتژ

جه یجا نت نیمبارزه از هم یاکا نقطه اتیا قشر دو یران( و ک)روشنف یکل قشر یقب

 شود. یم

از اقشار و  یکم با هر یرژ یصادو اقت ییربنایز ین تضادهایهم یبررسـ عدم 2

ن مسئله به آنجا ین تضادها. ایا یاساس یمحتوا و معنا کو در یطبقات خلق

ه در بطن اجتماع فارغ از ک یآن مبارزه طبقات کت از دریه ما در نهاکد یرس یم

ه ک یدیار شدیبس یان دارد و بخصوص از مبارزه درونیجر یاریهرگونه اراده و اخت

م یان دارد غافل بمانیطبقات جامعه و طبقه استعمارگر جر نیثرترکان متیم

خود را  یم. استراتژیریاز طبقات متوسط را اصل بگ یبرخ ییاعتقادات روبنا

و  یواقع یها زهیص انگیجتاً در تشخیم و نتین اعتقادات بنا سازیبراساس ا

 م.یآنان دچار اشتباه گرد ییربنایز

ال کرگران و دهقانان و عدم توجه به اشاک یخود خودبه یها عدم توجه به جنبش

ها و... و  یشورش یمثبت و منف یها آنها اعتصابات و مقاومت یخاص مبارزات

 یها یآنان و در مقابل پربهادادن، به آگاه ینه طبقاتکیبهادادن به قهر و  مک

رود. در واقع ما  یشمار م بارز آن به یها از نمونه یاقشار شهر یو مبارزات یخیتار

م و یردک یاس میخودمان ق یرکرزه آنان را از طبقات محروم( با مبارزه روشنفمبا

آنان آنها را به مبارزه دعوت  یبه اعتقادات سنت یاکق اتیم از طریخواست یم

 م.ینک
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 یت طبقاتیماه کتوده مردم و عدم در یما از شعور و آگاه ییربنایرزیغ یـ تلق3

 ید مبارزه اجتماعیتول یق و طوالنیان عمیآن به جر یو وابستگ ین خودآگاهیا

و  یذهن یاز آمادگ یو نادرست یامالً ذهنک یابیه ارزکشد  ین امر موجب میا

وستن به مبارزه یپ ینجا( برایخاص آن در ا یمعنا حالت شورش و قهر مردم )به

و مواضع  یطبقات اجتماع یروهایر نیب جهت و سیترت نیمسلحانه بشود. بد

و  یشد. برخورد عاطف  یمشخص نم یدرست ان مبارزه بهیآنها در جر یکاستراتژ

اما  یمقدمات یه الاقل تئورکبدون آن 1شدن مبارزه یا ما با مرحله توده یسطح

 یط ذهنینادرست ما از شرا یاز تلق یا م نمونهیآن داشته باش یبرا یروشن

 باشد.  یمبارزه م

م یساختنش بود یدر په ک ییآسا غول یها شهیا به اندکم با اتیخواست یـ ما م4

 یرویا به نکو با ات یت اجتماعکحر یو جبر ینین عیا به شناخت قوانکنه با ات

ان یجر یاکرانه به اتکم( روشنفینک ید مکیار محدود )تأیمحدود و باز هم بس

مبارزه  ین استراتژیو تدو ها به ابداع و خلق ونه کشف توده یم مبارزه طبقاتیعظ

ن یست در همیم. مقاله مبارزه چیآن بپرداز یامو نظ یاسیس یها یکتکو تا

به مسائل  از طرز برخورد غلط ما در گذشته نسبت یمورد نمونه قابل توجه

اقت و ی( لین دوره )مطالعه و خودسازی.. پس از ا.» دهد: ینشان م یکاستراتژ

 یکرده قادر خواهد بود کسب کمبارزه را  یلک یمش طرح خط یستگیشا

 امالً نو وکد یبا ین استراتژیاد. یمبارزه نما یبرا ینقالبو ا یعلم یاستراتژ

د از یباشد نه اقتباس و تقله گفته شد خلق شده ک یطور ابتکاری بوده و همان

 «گران...ید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای روشنفکر  استراتژی مبارزه اجتماعی ما چیزی نبود که توسط عده

 خلق شود

دن به یز رسین ییرات روبناکت تفیمکم و حایینما کم دریتوانست یرواقع ما نمد

د و درجه رشد یتول یل اساسکن شیه اکرده بود کل کار مشیرا بس کینن دریچ

و  ینین عین قوانی، ایدیآن با مناسبات تول یاساس یمولده و تضادها یروهاین

له آن و کمتش م بر جامعه و طبقاتکد حایتول یل اصلکاز ش یناش یذهن

ننده ک نییه تعکجامعه است  یدرون یت و رشد تضادهاین ماهیخالصه ا

شه، یر، اندکخواهد بود )نه ف یمبارزه انقالب یو استراتژ یاسیس یمش خط

 ر.(کروشنف یا ت عدهیا خالقیار کقدرت ابت

                                                           
توانستیم با درک  شد. بدین قرار که ما نمی ـ این برخورد سطحی درواقع از یک ضعف ایدئولوژیک هم ناشی می 1

خاص طبقاتی خودمان را مهار کنیم. مطابق این   شتابزدگی و عجله یل تغییرات کمی به کیفی،پروسه پیچیده تبد

ای عمال از درک و اجرای مفهوم واقعی دورافتاده  شود که علیرغم طرح تئوری جنگ درازمدت توده طرح روشن می

 بودیم. مفهوم خاص آن و متناسب با شرایط اجتماعی ایران.
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تضادها و  ت ووجودینیر عکر درواقع منکروشنف یذهن ییبر توانا یه اصولکیما با ت

م. ما یشد یم یاجتماع براساس منافع متضاد طبقات یرزات درونمبا

ه مستقل از ذهن ما در پهنه کرا  یعام مبارزه طبقات م مضمونیتوانست ینم

ن یران قوانیا یـ اقتصاد یـ اجتماع یاسیط خاص سیان دارد و در شرایاجتماع جر

ه کنبود  یزیما چ یمبارزه اجتماع یم. استراتژیابیند درک یژه خود را عرضه میو

ا بدون اقتباس از یر خلق شود و کر هر چند صادق و مبتکروشنف یا توسط عده

و مستقل از  ینین عیقاً عبارت از آن قوانیدق یه استراتژکار گردد بلکگران ابتید

فه ید. وظینما ین میرا مع یت اجتماعکر حریه مسکاست  یا شهیامر ذهن و اند

و مجاهدت  یامل اجتماعکن تین قوانیهمن یشف و تدوکز ین یر انقالبکروشنف

 1باشد. یتر آنها م عیبه خاطر تحقق آگاهانه و هر چه سر

ار کح یر صحیان دراز مسیه سالک« یقشر رهبر»ار نادرست یبس یتئور

شد. در  یم یجا ناش نیخود قرار داد از هم یرات منفیتأث را تحت یالتکیتش درون

توانند  یعلم مبارزه را همگان نم ...» :شود یست نوشته میمقاله مبارزه چ

خود قدرت و  یپژوه ت دانشیه به علت خاصکرند و تنها قشر اول است یفراگ

 یها خ مبارزه ملتیتار یه از متن جوامع و مطالعه نمودهاکآن را دارد  ییتوانا

شر اول خود را به ه قکداست یناگفته پ 2رند...یفراگ مبارزه را یلکمختلف اصول 

ت یخود را ترب یت بزرگتریانجام مأمور یه آنان براکزند، بل سا نمیخاطر خودشان 

طبقات مختلف مردم  ردنک یرهبر دن ویشک ردن و به مبارزهک نند و آن روشنک یم

  «دوم و سوم اجتماع... یقشرها ینعی

جه توجه به یدرنت یلست احزاب مکان بعد از شیدر ساله ک یورکب گره یترت نیبد

ق یم بر اجتماع از طرکن حایشف قوانکضرورت و  ،ینقالبا ین تئوریلزوم تدو

                                                           
 مه جزوه سازماندهی مراجعه شود.ـ در این باره به مقد 1
های تاکتیکی  شود که چگونه اشتباهات سیاسی ـ استراتژیک و حتی لغزش ـ در اینجا به خوبی مشاهده می 2

در تحلیل نهایی دارای منشأ ادئولوژیک هستند. مثالً مسئله حاکمیت تفکرات روبنایی و اصالت تقریباً تمام و 
مورد بررسی قرار دادیم( در این مورد خاص  2شت )و آن را تحت شماره ها دا تمامی که این تفکرات در ذهن

پژوهی او )قشر اول( دانسته  شود که قدرت فکر و توانایی ذهنی روشنفکر ناشی از خصلت دانش موجب می
بورژوازی( است که چنین قدرت و  که این موقعیت خاص طبقاتی روشنفکر را )قشری از اقشار خرده شود درحالی

طرف تحت ستم سیاسی ـ فکری و اقتصادی طبقه حاکمه بالقوه  بخشند. درواقع او از یک ی فکری به او میتوانای

مندی از ثمره  باشد و از طرف دیگر به علت بهره های مادی مبارزه با دشمن طبقاتی خویش می دارای زمینه
امکان برداشتن به کار فکری و  تر و زحمتکش جامعه بدون آنکه مجبور به کار یدی باشد استثمار طبقات پایین

کند و بدین لحاظ دارای روبنای مدون و  های گوناگون علمی ـ سیاسی ـ اجتماعی پیدا می کسب آگاهی
طرف از طبقات و اقشار دیگر  گردد. بدین ترتیب آنچه روشنفکر را از یک مدار فکری و ایدئولوژیک خاص خود می جهت

مندی از ثمره کار آنهاست و از  و پرداختن به کار فکری به بهای بهرهکند امکان کسب آگاهی او  خلقی جدا می

کند این است که در هر حال از نظر موقعیت بینابینی  طرف دیگر آنچه روشنفکر را از طبقات حاکم جدا می
که بالتمامه در خدمت طبقه حاکمه درنیامده باشد(. تحت انواع ستم اقتصادی و سیاسی  طبقاتیش )تا زمانی

وص ستم سیاسی و فکری طبقه حاکم قرار دارد. این نکته نیز قابل توجه است که نویسنده در همان زمان بخص
تواند این مسئله را تبیین کند چون در هر حال از نظر  پژوهی نمی است که تئوری خصوصیت دانش خود متوجه بوده

باید توجه داشت که »نویسد:  ل میها گذارد. به همین دلی توان فرقی برای انسان بشر نمی  طبیعت و خلقت
 «پژوه نباشد. بسا یک نفر دانشجو باشد و دانش پژوهی مختص دانشجوست و چه دانش

جای  تواند به  ماند و نمی اش باقی می با این وصف نویسنده فقط در همان سطح درک نسبی نارسایی تئوری

 ار دهد.زندگی و حیات مادی او را مورد توجه قر« ساختمان و طبیعت بشر»
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در سازمان در شرف بازشدن بود با طرح مسئله  یانات اجتماعیتماس فعال با جر

چش مجدد یشروع به پ« یقشر رهبر» یا تئوری« طبقات مختلف مردم یرهبر»

عال ه در رابطه فکها و بدون آن ه ما جدا از مبارزه تودهکته کن نینمود. مسلماً ا

 یم تئوریخواه یم میبا مبارزه آنها قرار داشته باش یالتکیـ تش یاسیس

ات ین واقعیتر یهیبا بد یم حتینک یا آنها را رهبریم و ینکن یآنها را تدو یمبارزات

بود. ن یمتبا یانقالبتجربیات  ام عامکن احیتر جامعه و ساده یو اجتماع یاسیس

ها تنها از درون مبارزه خود آنها  ننده تودهک یان رهبرا ارگی یتنها رهبر ه نهکچرا 

ان ظهور کارگر امکان جنبش طبقه یارگر تنها در جرکرون خواهد آمد )حزب طبقه یب

 یکار نزدیز تنها در رابطه بسین یانقالب یتئور یین نهایه تدوکند( بلک یدا میپ

 ر خواهد بود.یپذ انکام 1«یو واقعاً انقالب یا عمل و جنبش واقعاً توده»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افتد ها جدا می سازمان عمالً از توده

خود عمالً  یالتکیـ تش یاسیافسون س با« یقشر رهبر» یجهت تئور نیبد

آن  یها ن هدفیتر یما را از اصل یو آموزش یماتیشش ساله تعل یها وششک

ا رهبر با یر مصلح کمتف یا عدهمات سازمان در جهت ساختن یسازد. تعل یجدا م

است « یقشر رهبر»سته یه شاکو برتر از همه  یعال یشه و اخالقیاند

ات یبه مبارزه با روح ،یات منفیود. اگر به اصالح خصوصش یمصروف م

د توجه یسخت و به تحمل شدا یشود اگر به زندگ یپرداخته م یرانقالبیغ

زان مطالعات و معلومات پرداخته یو باالبردن م« یرکپرورش ف»شود و اگر به  یم

سب که لزوم کمستتر است  یخوب ن هدف بهینها ایشود در همه ا یم

  2رده است.کن اقتصا یمبارزه چن یمقام رهبر یستگیشا

 عبارتند از: ین تئوریرش ایپذ یج بالفاصله بعدینتا

جنبش را  ید رهبریه در هر حال باکند یب یالف ـ سازمان خود را موظف م

د. سازمان به صورت یماده نما ن مقام آیاحراز ا ید برایدار شود و خود را با عهده

آن با دشمن  یتر از مبارزه عمل مقدم یآن حت یه بقاکد یآ یامر مقدس درم یک

دن و نابودشدن آن عمالً ید رد. ترس از لورفتن سازمان ضربهیگ یم یدر اذهان جا

 داد.  یسوق م یعمل یما را به ب

                                                           
 ـ لنین ـ بیماری کودکی. 1
های گذشته سازمان  که در تحلیل« غرور سازمانی»ـ شاید در اینجا روشن شود که علت اساسی ظهور  2
است چه بوده! مااین مساله را در بخش دیگری که  تشکیالتی مطرح شده عنوان یکی از مهمترین نقائص درون به

های درون تشکیالتی اختصاص یافنه مختصراً مورد بحث قرار  ت وشیوهبه تحلیل انعکاسات این نقاط نظر درسیاس

 خواهیم داد. 
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ن یا یر منفیداً تحت تأثیسازمان شد یکـ استراتژ یاسیس یها رحب طیترت نیبد

ات یردن از تجربک ازین یها، احساس ب گر گروهیاز د ییرند. جدایگ یقرار م یتئور

  ند.ک یدا میپ یکتئور یها نها محملیآنها همه ا

مات آموزش و یطرف به تعل یکه از کافتد. چرا  یها جدا م ب ـ سازمان عمالً از توده

 یگر خود را در مقام رهبریطرف د یکند و از ک یها نگاه م ارزه خود جدا از تودهمب

رده باشد. کت کو مبارزه آنها شر یه عمالً در زندگکند بدون آنک یآنها فرض م

رده بود و ما کرا از سازمان سلب  یتکن حریچن یان مادکام یسیط پلی)اگر شرا

و با مبارزه آنها  یها و زندگ توده شتاز بایم با عمل مسلحانه پیتوانست یتنها م

بود.  یما هم خود به خود منتف یعتاً مسئله رهبریم پس طبینکتماس حاصل 

 یرکنه مبارزه صرفاً روشنف ،یا تودهان مبارزه یدر جر یا مبارزه توده یرهبر

 آمد(. یدست م به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تی عدم حاکمیت تفکرات زیربناییانعکاسات درون تشکیال

 یر و نقش آن در مبارزه با دشمن بهاکه اوالً به روشنفکشود  ین امر باعث میا

و  ییاعتنا یها و مبارزه آنها ب اً عمالً به تودهیش از اندازه داده شود و ثانیب

مات و آموزش یتعل یبهتر مسئله عالوه بر روال عموم کدر یگردد. برا یمحل یب

 انداخته شود. یز نگاهین یسازمان یاست به مقاالت اساس یافکسازمان 

 ییاگر چنانچه قشر دوم راهنما»... شود:  می ست نوشتهیدر مقاله مبارزه چ

یا  یارگر معمولک یکزنند مثالً  یرعاقالنه میو غ کمضح یارهاکنشوند دست به 

فرد باال با ق یمبهم حقا کو در یظلم و تعد ارتش بر اثر شدت فشاردار  درجه یک

 ایرساند... قشر سوم  یرا به قتل ماو  یا حتیاندازد  یدست خود دعوا راه م

ن یا یق را برایتواند حقا یگر نمیز دیچ چیر از حوادث هیغ ،تفاوت یطبقات ب

 «ده...یشده و سنج البته حوادث حساب یول  دسته از مردم بفهماند،

به  ی حتست واالّ یرکزمان روشنفنجا سایر در اکد توجه داشت منظور از روشنفیبا

ه کنجاست یم بها داده شده است. جالب توجه اکز ین یرکروشنف یها جنبش

مردم  یها آن چنان باالتر از توده یو قشر رهبر یر سازمانکمقام روشنف

هم به  یبورژواز خرده یعنیقشر دوم  یه حتکقرار دارد  یتفاوت و طبقات خنث یب

« یقشر رهبر»قشر دو در صورت عدم دخالت ه ک یطور رسد به یگرد آن نم

ن است اعمال آنها که ممکزنند...  یرعاقالنه میو غ کمضح یارهاکدست به 

ست قشر یمعلوم نبا این حال « ه منزجر و متنفر گرداند.از مبارز»را  یریثکگروه 

تنها  ن جهت نهیبد نند؟ک یار مکگر چه ید یاوت و خنثتف یا طبقات بیدو 

ن قشر یه همچنکبل« خلق شود یقشر رهبر»د توسط یبا مبارزه یمش خط
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رده و مانع کها مقابله  توده یخود و مبارزات خودبه ییربنایانات زید با جریبا یرهبر

جنبش )البته  یها برا تودهمضحک  رعاقالنه ویه و غیرو یمال به اعکاز آن شود 

 یرکشنفمانده سازمان رو تواند جنبش عقب یفقط م ین جنبشیمعلوم است چن

 بار آورد. به یج منفیباشد( نتا

سد: ینو یم «رد؟یارزه را فراگد علم مبیبا یسکچه »عنوان  ه تحتن مقالیهم

 یا ه اوالً توسط عدهکدهنده باشند  نننده و تکاکداریتواند ب یم یتنها حوادث»... 

ن آگاه و یوابسته به آن و همچن یها ومتکزم و حیالیت امپریآگاه وآشنا به ماه

 یمترقشده باشد. )عدم توجه به نقش  یزیر ه اجتماع طرحینا به روحآش

ط و اوضاع و احوال دشمن و یاً متناسب با شرایها( ثان توده یخود مبارزات خود به

افته یب یننده ترتک یادر رهبرکن متناسب با قدرت یاو و همچن یها یریگ موضع

ردن ک ولکها و مو توده یاتو طبق یمبارزه اجتماع ییربنایانات زیار جرکباشد. )ان

اگر  ی(... حوادث احتمالیرکت محدود و چارچوب تنگ مبارزه روشفنیآن به ظرف

را هم از مبارزه  یریثکند در عوض گروه کدار و آگاه ین نفر را هم احتماالً بیچند

 1«گرداند...  یمنزجر و متنفر م

در  یعنیمتقابل آن  اساتکرا در انع ین تئوریا ین اثر منفید بتوان مهمتریج ـ شا

قرار داد.  یمورد بررس یالتکیتش ار درونک یها وهیمات و شی، تعلیروابط سازمان

الً ظهور کار و ک یستینالپاتر یها وهیه به شکیت یز سازمانیآم ات غروریبروز روح

جا  نیار در سازمان از همکنادرست  یها وهیو ش یرانقالبیغ یها یدئولوژیا

اسات کانع» یه به بررسکن مسئله را در قسمت دوم یه ما اکشود.  یم یناش

مورد توجه  ،میا اختصاص داده« ییربنایرات زکت تفیمکعدم حا یالتکیدرون تش

 م داد.یقرار خواه

وجود  و مورد بحث قرار گرفت( Iه تحت شماره ک)ما  ییـ ضعف دستگاه شناسا2

دادن به آن در  تو اصال ییت مسائل روبنایمکه به حاک یستیآل دهیرات اکتف یبرخ

 یط اجتماعیل شرایز در تحلیش ار هر چیمنجر شد ب ییربنایمقابل مقوالت ز

مبارزه و  ین استراتژیخود و دشمن، در تدو یروهایران در شناخت نیا

 گذاشت. یآن اثرات مخرب خود را باق یعمل یها یکتکتا

  استیو س یمش رات در خطکن تفیانبار ایج زیاثرات و نتا یما در برس

خصوص راجع به برآورد گذشته ما از ه سازمان در دو شماره قبل ب یالتکیتش برون

آمد و  یبه عمل م یه از طبقه اجتماعک یلیو تحل یمردم یروهایوضع ن

ر کمبارزه و طبقه روشنف یه از مفهوم استراتژک ین راجع به استنباطاتیهمچن

نجا الزم بود یم. در ایردکعنوان  یها موجود بود مطالب شتاز و رابطه آن با تودهیپ

                                                           
ای و روشنفکری  های عظیم نیمه توده شود که چرا سازمان علیرغم ظهور جنبش خوبی معلوم می ـ اینجا به 1

شدن  رانو مبارزات صنفی اقتصادی مردم علیه گ 49و  48و  47های  مانند اعتصابات شدید دانشجویی طی سال

 شدند. اتوبوس و... به هیچ اقدام عملی نپرداخت، حتی رفقای سازمان از شرکت در چنین مبارزاتی نهی می
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ش و یها استیها و س رات را بخصوص در برخورد با دشمن، برنامهکن تفیاثرات ا

ن امر یم. ایقرار ده یابیمورد ارز یما از مسائل جهان یاسیس یها لیالً تحلک

 یسازمان را ط یو استراتژ یاسیس یماتیجزوات مختلف تعل یانتقاد یبررس

ق یطور دق نه نواقص و اشتباهات بهین زمید تا در اینما یجاب میر ایچند سال اخ

ار مختصر فقط چند یبس یر و بررسکه به ذکنینجا ضمن ایما در ا  روشن گردند.

ه خود مقاالت کم یم. مصراً از رفقا خواستاریپرداز ین مقوله میته از همکن

ر یحال( را به ز یسازمان در گذشته )و حت یاسیس یو نقطه نظرها یماتیتعل

ح و یصح یها قسمت کشیده، یو نقد جانانه علم یانقالب شهیز اندیممه

ل روشن یر دالکرده و با ذکز جدا یآم نادرست و اشتباه یها سازنده آن را از بخش

 سازمان را ارتقا دهند. یو آموزش عموم یاسیس یمحتوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اند به میل خود به تحوالت تن ندادهشاه و طبقه حاکمه ایران 

تحوالت ل مضمون یدر تحل،ما یاسیشتباهات سن ایاز بزرگتر یکید یشا

آن رخ داده  یاقتصاد یاسیسی ج اجتماعیآثار و نتا یابیو ارز 40 یها سال

در ن را یبود )و ا یکدئولوژیمنشأ ا یدارا  امالً که کن اشتباه یا یباشد. برمبنا

م( ما اساساً به یا سمت قبالً نشان دادهن قیتر ایقبل و سرت یها شماره

ن تحوالت یا« یا زهیضد انگ»و به اصطالح مفهوم  یاسیو س ییروبنا یها جنبه

م. در یرات به حساب آوردیین تغیننده اک نییو تع یرده و آن را علت اساسکتوجه 

ن یاه کرد ک یامالً روشن مکح شده بعد یتر و تصح افتهی املکه نظرات تک یحال

زم یالیرو به رشد وابسته به امپر یبورژواز یو منافع طبقات یاقتصاد یها زهیانگ

ا یو  یاسیج سیرد. تمام آثار و نتاک یجاب میرا ا یراتیین تغیه ضرورت چنکبود 

ه یقابل توج ییربناین ضرورت زیادر همکز تنها در ین یا زهیضدانگ یها  هدف یحت

 لکردن شک ن تحوالت با دگرگونیه بعدها اک ییبناریو ز یادیامالً بنکرات ییبود. تغ

ن امر را یگذارد ا یجامعه ما باق یو طبقات ید در ساخت اقتصادیتول یاصل

 نشان داد. یخوب به

 49ـ50 یها ل ن و در سایتدو 1347ه عمدتاً در سال ک ییمقاله تحوالت روستا

از  یارائه برخ از یمنتشر شد نمونه قابل توجه یوتاه و جزئک یبررس یکبعد از 

  ده یط».... شود:  ین مقاله نوشته میرود. در ا یشمار م ن نظرات نادرست بهیا

 یران تحوالتیا یروستاها یو اقتصاد یـ اجتماع یاسیر در اوضاع سیسال اخ

از ظهور جنبش  یریآن عبارت است از جلوگ یه هدف اساسکداده  یرو

جاً یتدر یو خارج یداخل یط انقالبیشرا .یدر سطح مل یبخش انقالب ییرها

زم یالیان امپریه حامک یوساخت به نح یران را فراهم میعناصر انفجار در جامعه ا
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بخش مردم  ییجنبش رها یاعتال یمه را از دورنماکار طبقه حایشو بخش ه

 نمود. ینگران م

ه کد یجه رسانین نتیمه را به اکزم شاه و طبقه حایالیامپر ،ین جو انقالبیوجود ا

اصالحات  یا له پارهیوس د بهیبا امده،یران از قوه به فعل درنیخلق ا ینبش ملتا ج

 یو اجتماع یاقتصاد یها اهد و خواستکبه سود خود ب یط انقالبیاز حدت شرا

ند. درواقع شاه و کندازد اجابت یزم را به خطر نیالیه منافع امپرک یمردم را در قالب

 یکه کاند، بل نه تحوالت تن ندادهن گویل خود به ایران به میمه اکطبقه حا

از  یبرخ کجاً آنها را وادار به تریتدر یو خارج یداخل ینیط عیسلسله شرا

 1است. ن استثمار نمودهیرید یها ر در سنتییگذشته و تغ یها وهیش

توان وضع موجود را  است که تنها با حربه ارتش نمی بخوبی دریافته او)امپریالیزم(

اجتماعی و سیاسی  ژاپن و فیلیپین از حربه اقتصادی،حفظ کرد ولذا همانند 

و دهقان)مهمترین عنصر در مبارزه  حل مساله زمیناصالحات ارضی به منظور 

 و از بین بردن زمینه انقالب روستائی استفاده انگیزه عصر کنونی( و گرفتن

 «کنند... می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسی امپریالیزم در طرح اصالحات ارضیهای سی هدف

 یزم در طرح اصالحات ارضیالیامپر یاسیس یها از هدف یکیه کست ین کش

ط یشرااست همان مقابله با حدت  کردهح یرر تصکالذ ه مقاله فوقک یطور همان

توانست جو  یه مکبود  ییها زهیسلسله از انگ یکردن ک یو خنث یانقالب

ن مسئله یم ایه گفتکطور  وجود آورد. اما همان را به کیز و بالقوه خطرنایانفجارآم

و درجه اول  یاصول یها ه هدفک یدارتر  شهیتر و ر یادر مسائل اساسکتنها در 

ردند ک یه میا را توجیکزم امریالیزم و در رأس آن امپریالیامپر یاسیس یاقتصاد

ن یه به همدین پدین علت ایتر ن و مهمیتر یعنوان اصل بود نه به یسرقابل بر

بند )د(  یریگ جهیدر نت« یط استراتژیشرا»عنوان  ن مقاله تحتیدر هم یل وقتیدل

« مپرادورک یم بورژوازیفئودال وابسته به رژ میل رژیتبد»به مسئله  یبه درست

ین تحوالت روشن ا یمحور یو معنا یاصل یه محتواکنیل ایشود به دل یاشاره م

 یفرع یاز پارامترها یکیعنوان  ز بهینن مسئله یاست خود به خود با ا نشده

 2شود. یگذشته م یار مهم آن به سادگیج بسیه برخورد شده و از علل و نتایقض

ط یل شرایه مربوط به تحلکدر آن قسمت  یاستراتژ یها ل بحثیمکما در ت

ن یشود دوباره به ا یم 40 یها ران بعد از سالیا یاسیس یاقتصاد یاجتماع

                                                           
 «تحوالت روستائی و انقالب» 12و  1ـ صفحات  1
 ـ همان. 2
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ن مسئله را مورد یا یتر طور مفصل و روشن ن بار بهیو امسئله بازخواهم گشت 

 (3 یم داد. )پاورقیل قرار خواهیتحل

 ییربنایو مضمون ز 40 یها ر و تحوالت سالییاز تغ ین استنباط نادرستیچن

ر ییامالً رو به تغکت یه ماهکشود  یخود موجب م ،زمیالیامپر یبرنامه اصالحات

نادرست ما چه از نظر  یابینگردد. ارزشناخته  یدرست ران بهیم اکم حایرژ

م( و چه از نظر یرژ یسیو پل یاسیبالفعل س یرویبهادادن به ن مک) یکیتکتا

ن و درازمدت ینو یران و تضادهایدر ا یدار هینده و رشد سرمایآ یعنی یکاستراتژ

 ه است.ین مبنا قابل توجیاو بر هم

 یت طبقاتیم ماهیما نتوانه کشد  یشناخت باعث م ن عدمیا یکتکمثالً از نظر تا

 یجا وابسته به یدار هیت سرمایمکه با حاکرا  یسیپل یها وهیوب و شکسر

ل کن طبقه شیس در جهت منافع خاص ایده وابسته به انگلیزم پوسیفئودال

م از یابیرد درک یدا میپ یس فئودالیبا پل یامالً متفاوتکبافت  عتاً یگرفت و طب یم

وب کان سرکن اریست به ایبا یه مک یکیتکالزم تا یم بهایتوانست ین جهت نمیا

 یها وهیبه ش یس فئودالیپل یها وهیر شیر ناگزییم. تغینک کم داده شود دریرژ

تر، از  شرفتهیامالً پک یها یکنکها و ت یکتک، استفاده از تایاربرتر بورژوازک تر و قاطع

با تمام  یزس بورژواین پلیگزیالً جاکو  یجهان یدار هیس سرمایات پلیتجرب

را  یمناسب یتوانست جا ینم یس فئودالیپل یجا ش بهیها یدگیچیها و پ یژگیو

  ند.کدر ذهن ما اشغال 

 یاسیس یاقتصاد یها م مانند برنامهیگر رژیاقدامات د یطور محتوا نیهم

امالً و از کاو  یغاتیم تبلیعظ یها و برنامه یو فرهنگ یبرنامه آموزش یا زهیضدانگ

ران یا یم فئودالیه رژکرا  ییشد. ما تمام تناقضات و تضادها ینم کچه درین دریا

افته از ی قدرت یدار هیدر مسائل فوق با آن روبرو بود به نادرست در مورد سرما

ه ک یم. درحالیدید یم یو سار یجهان جار یستیالیامپر یروهاین نیتر میعظ

ارگرفتن ک و به ین علمینو یها وهیبا اتخاذ ش یدرون کبا تحر یدار هیسرما

ن متخصصان و یبهتر یرکف یرویا به نکبا ات یکینکت یل و ابزارهاین وسایتر یعال

قدرت  یبانیاش و باالخره پشت  یم جهانیات عظیارشناسان و استفاده از تجربک

ا به قدرت کو با ات یه جهانیم سرمایعظ یرویو ن یه مالیسرما یچون و چرا یب

 یا توده ینظام یاسیوب سکسر یها ستمین سیرارآمدتکه بر کید بزرگ با تیتول

ن و یتر ی، عالیضدمردم یشناس جامعه یعلم یها )استفاده از روش

، یکنکن نوع سالح و تیمجهز به آخر یضدخلق یها ن ارتشیتر افتهی سازمان
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ـ  یاسیس یاز تضادها یاریتوانست بس یو... م یسیوب پلکدستگاه سر

 2 1د.یرا حل نما یستم فئودالیس یـ اقتصاد یاجتماع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توانست برکنار از خطا بماند بررسی استراتژیک ما از دشمن نمی

نار از کتوانست بر یز مسلماً نمیما از دشمن ن یکاستراتژ یب بررسیترت نیبد

اط آن روز توان در استنب یمروشن و مشخص  یلیطور خ ن خطا را بهیا بماند. اخط

« یاسیات سثب»گر( از مفهوم ید یها ها و گروه از سازمان یاریبس یتما )وح

 رد.کم مشاهده یرژ

دشمن و  یترشدن سازمان درون دهیچیه امروز متناسب با پکدرست است 

ی جنبش ن سازمان درونیو خون یاروین بخصوص همگام با برخورد رویهمچن

 یـ نظام یاسین سیگوناگون ماش آن با ابعاد عناصر منفرد یمسلحانه و حت

 یت وجودیواقع بهم،یرژ« یاسیثبات س»ران استنباط ما از مفهوم یدر ا یبورژواز

در ابتدا  یاست ول یکتر شدهار نزدیتر دشمن( بس قیآن )به علت شناخت عم

ه بر کش از آنیداد ب یل مکین مفهوم تشیآنچه چارچوب استنباط ما را از ا

ر ین سیدر حال رشد با تمام آثار و عواقبش با تمام قوان یبورژواز یک یها تیواقع

ده و در یپوس یفئودالستم یس یکاز  یه برآورد ذهنیاملش استوار باشد برپاکو ت

ت یمکگر با حایه در واقع دک یدرون یها ل تضادکن شیتر افتهی شدت با  ختهیهم ر

 گرفت. ینداشت قرار م یوجود خارج 40در سال  یبورژواز

وابسته مورد  یت بورژوازیمکوجود و حا ،لفظ ان و دریب هر چند در بیترت نیبد

« رژیم یت درونیماه»ا ی« یاسیبات سث»قبول قرار گرفته بود اما درواقع مفهوم 

                                                           
یا از  ترین شبکه ارتباطی یعنی خطوط ارتباطی ماکروویو و توانید از نظر نظامی به ایجاد وسیع عنوان مثال می ـ به 1

ترین وسایل ارتباطی جمعی در چند سال اخیر در ایران  نظر تبلیغاتی و قدرت نفوذ فرهنگی رژیم به ایجاد عظیم

که این اقدامات از طرف یک سیستم فئودالی غیرممکن است. مطابق آماری که درصد فعالیت  توجه کنید. درحالی
دهد در ظرف دو تا سه سال اخیر  جمعی نشان می رژیم را در مورد اخیر یعنی در مورد توسعه وسایل ارتباط

است و امواج آن تقریباً تمام سطح خاک ایران را  سطح پوشش شبکه رادیو و تلویزیون ایران بیش از ده برابر شده
های تبلیغاتی نیز قابل توجه است. از نظر محتوا رژیم  پوشاند. تغییر محتوای تبلیغ سیاسی و حتی شیوه می

طور  های کامالً اقتصادی و برآورد آنها )البته مسلم است به چند مدت یکبار با اتکا به انگیزه است هر توانسته

شدن  محدود( پایه تبلیغات خود را بر روی یک واقعیت مادی و عینی بنیانگذاری کند. در همین یکساله اخیر سهیم
داری( و مسئله تحصیل مجانی  رمایههای سودآورش برای س نظر از جنبه کارگران و... در سهام کارخانجات )صرف

ترین ابزار و  کارگرفتن عالی نظر از به های تبلیغی صرف تا دوره اول متوسطه از همین مقوله است. در مورد شیوه
های بعد از  وسایل ارتباط جمعی کافی است به تبلیغات در مورد مسئله نفت و تفاوت این تبلیغات با آنچه در سال

باد و  وهوی و زنده فقط با های های مختلف رژیم این بار نه توجه نمود. مؤسسات و ارگان شد مرداد دیده می 28

باد، بلکه با ارائه آمار و ارقام با تحلیل تاریخی و اقتصادی قضیه )البته مطابق ایدئولوژی طبقاتی خود( با  مرده
به یک کار آموزشی وسیع  ها و مقاالت و... کردن اثرات سیاسی در سطوح مختلف مردم با سخنرانی روشن

نمود که مردم  های متعدد ضمن تحلیل و بررسی این امر درخواست می دست زدند. مثالً رادیو ایران طی برنامه
های مدرن تبلیغی ـ  تمام سؤاالت و اشکاالت خود را مطرح کرده پاسخ بشنوند و در این زمینه با استفاده از شیوه

 با جواب استداللی خود قانع کند. کننده را نمود سؤال توضیحی سعی می
ـ روشن است که منظور ما از امکان حل برخی از مهمترین تضادهای جامعه فئودالی توسط بورژوازی به آن معنا  2

های استراتژی  نیست که تضاد اصلی و تضادهای خاص او را فراموش کنیم. بررسی این مسائل در حوزه بحث

 تی درباره آن نخواهیم کرد.گیرد و از این نظر ما صحب قرار می
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 یه و رو به تالشختیده در هم فروریم پوسیرژ یکن مفهوم در یبا هم حاکم

 یکردند با شلک یتصور م یحت یه برخکجهت نبود  ی. ب شد مشتبه می یفئودال

شدت  م بهیرژ یدرون یتضادها ،نیمبارز یها ن بمبیانفجار اول ها یا ن گلولهیاول

ها  یگذار هیافتند سرما یاوج خواهد گرفت. جناح چپ و راست آن به جان هم م

 یریگ ه با وحشت با اوجک یدر حال یداران خارج هیشود و سرما یمتوقف م

هم  پنس یک ینند حتک ینگاه م یالشبه تم رو یرژ یرونیو ب یدرون یتضادها

تحت  یا توده یروید و نشو یپاره م یسیرد. تور پلکران نخواهند یه وارد ایسرما

باره یکاند  ردهکزاد ه اهرمش را آک یهمچون فنر یسیم پلستیسفشاروزنه 

 رد...کجهش خواهد 

 یه مبانکرده کو بعد از آن ثابت  50سال  یتر از سنگ خارا سخت یها تیواقع

ها  ین تئوریچگونه بر آب نهاده شده است. ا یا االنهیخ خوش یها ین تئوریچن

ران و یسته اواب یدار هیسرما یها یژگیت ویه خواسته باشند ماهکش از آنیب

د و یرو به رشد تول یروهاین یرا در چارچوب تضاد عموم امل آنکان رشد و تیجر

ش از ینند. بکل یطور خاص( تحل م بهینک ید مکیطور خاص )تأ م بر آنها بهکروابط حا

ران در شرف یجامعه ا ییربنایط زیه در شراک یراتییه خواسته باشند به تغکآن

ران یا یدار هیسرما یل وابستگیز به تحلیشتر ار هر چینند بکن بود توجه یوکت

ه در هر حال کنی، ایدار هین سرمایهم یت وجودیپرداختم. جدا از واقع

قرار  یم مورد بررسکت حایواقع یکعنوان  د آن را بهیبا وجود دارد و یدار هیسرما

چون و  یاست، زائده بران وابسته یا یدار هیه سرماکنیداد عمدتاً فراموش شد و ا

ارد ند یو استقالل  چ ارادهیاست و ه یسم جهانیالیقل و شعور امپرع یو ب یچرا

ه را افاد صنعت یکیانکونتاژ مفهوم مع مه صنایکطور  ا همانیگرفته شد. گو

ه کبود  یکیانکمفهوم م یکران یهم در ا یدار هیت سرمایمکرد حاک یم

 یر مهمیان تأثسم ایریفئودال یاست اجتماعیان سکروجه در ا چیه به

 1گذاشت. ینم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پایگاه طبقاتی رژیم حاکم و طبعاً شاه دگرگون شده است

                                                           
منظور از مفهوم مکانیکی وابستگی بورژوازی چیست؟ قبول این مفهوم مکانیکی در گذشته چه نتایج  ـ  1

 بار آورد؟ نادرست سیاسی و استراتژیک به
این مسئله در مقایسه با مفهوم علمی بورژوازی و خصوصیات و آثار و مشخصات آن و همچنین تعیین مفهوم 

کرده به این   شود. بنابراین این مفاهیم را نیز روشن رژوازی وابسته و آثار و خصوصیات آن روشن میعلمی بو

های ژاپن ماهیتاً امریکایی است )در جریان صدور سرمایه  سؤال پاسخ دهید که آیا با توجه به اینکه اغلب سرمایه
تاً به دنبال ضرورت نسبتاً مشابهی که داری ژاپن نیز مقدم از امریکا به ژاپن صادر شده( و اینکه سرمایه

وجود آمد. با این حال  داری نمود به امپریالیسم امریکا را در ایران وادار به اصالحات ارضی و... و بسط تولید سرمایه
داری مستقل و آزاد از قید و بند امپریالیسم امریکاست یا وابسته به آن؟ )مفهوم  داری ژاپن یک سرمایه سرمایه

 وابستگی را بشکافید(. دینامیک 
روی سیاسی ژاپن از امریکا از طرف دیگر ناظر به چه معنایی  طرف و دنباله تضادهای اقتصادی ژاپن و امریکا از یک

 است؟

 تواند ژاپن دوم یا ژاپن خاورمیانه گردد؟ با تحلیل شرایط ویژه ایران و مقایسه آن با شرایط ویژه ژاپن آیا ایران می
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 یفاقد محتوا 40 یها ه معتقد است تحوالت سالک ینادرست یتئور بیترت نیبد

ه از یستم استثمار سرمایت سیمکه حاکاست  یا است فاقد مشخصه ییربنایز

ه کند ک یاست و فقط قبول م کرده یستم استعمار فئودالین سیار را جانشک

 یار آن( به علت ترس از دورنمایمه )بخش هوشکزم و شاه و طبقه حایالیامپر»

به  یط انقالبیاستن از حدت شراک یبخش مردم و برا ییجنبش رها یاعتال

و  یاقتصاد یها ن اجابت خواستیه در عکاند  اصالحات دست زده یا پاره

ل کن شیتر ییدرواقع با روبنا 1فتد.یسم به خطر نیالیمردم، منافع امپر یاجتماع

ن یرتریگ ن و چشمیبزرگتر یحت کاز در ییربنایو ز یخیبرخوردش با تحوالت تار

الت یاساس تما ند و برک یت را مثله میماند. واقع یغافل م یت اجتماعیواقع

ه تنها در ک یا هکاز آن را ـ آن ت یا هکخود فقط ت یعاطف یها شیو گرا یذهن

در آن  یراتییتواند تغ یاناً میرد. )و احیگ یم یاو جا ییرات روبناکت، تفیمحدود

و مداقه قرار  یل و بررسیه و تحلیت مورد تجزیععنوان تمام واق د(. بهیبجو

 ی، دگرگونید اجتماعیجد یروهایش نیداید پیتول یل اصلکر شییدهد. تغ یم

را  یدار هیسرما یو اقتصاد یاسیت سیمکو باالخره حا یطبقات اجتماع

 یطور عاطف ند )درواقع بهک یه مکیت یوابستگ یرو د. اما مرتباینما یفراموش م

م و با یدام رژکم )کم حایرژ یدرون یها و تضادها بحران یند( روکه کیخوش دارد ت

 کتواند در ینم ین تئوریگذارد. ا یست( انگشت میمعلوم ن یطبقات یچه مبنا

م، همان طبقه و همان یگر همان رژین شاه دین طبقه و ایم، این رژیه اکند ک

له اجابت یوس ه خواسته باشند صرفاً بهکستند ین 40 یها شاه قبل از سال

 اهند.کب یط انقالبیمردم از حدت شرا یو اجتماع یاقتصاد یها خواست یبرخ

 ین تحول دگرگون شده است. حتیز در ایو طبعاً شاه ن مکم حایرژ یگاه طبقاتیپا

سم یالیامپرت یک یمکی حانیگزیه عبارت از جاک یگریژه دیت ویاز خصوص

ه ک یطور باشد برخوردار است بهس یسم انگلیالیامپر یجا ا( بهیکسم امریالی)امپر

شدت در مقابل هم قرا ر  به ین تحولیان چنیدر جر ین دو امپراتوریمنافع ا

 2رد.یگ یم

 یها تیواقع از اند ه هنوز نتوانستهکاست  یسانکنجا سرنوشت یقابل توجه در ا

ح اشتباهاتشان را یا شهامت تصحیرند یخ درس بگیو تار یسخت زندگ

پردازند و بر اشتباهاتشان  یق میار حقاکو ان یپوش ه پردهنان بیاند، ا نداشته

ه کند نگر یم یها تیواقع یبار تجل صحنه خشونت به ا مبهوتانهیورزند  یاصرار م

گزند و  یر به دندان مسته است. انگشت تحیکآنها را شرات کبرج عاج تف

م یرژ یسیشدن تور پل و پاره« یاسیست ثبات سکش»ه کپرسند  یمتعجبانه م

استقبال و   ا اصوالً ید؟ و آیجا انجامکآن به  یدرون یتضادها یریگ  چه شد؟ اوج

                                                           
 «والت روستایی...تح»ـ تلخیص از  1
در بحث  40های  تری در تاریخ مبارزات ایران و بررسی تحوالت سال تر و مشروح طور دقیق ـ این مسئله را باید به 2

 استراتژی مورد تحلیل قرار گیرد.
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اه .. آنگ.ر هست؟یپذ انکها به مبارزه مسلحانه ام توده یچون و چرا یوستن بیپ

ان ندارند آهسته زمزمه میگر به حرف خود ایه گوئی دکطور  نان آنکر لب نجوایز

تنها به تور   است نه ته نشدهکسدشمن ش یاسیتنها ثبات س ه نهکنند ک یم

 یشتریام بکه به مراتب ثبات و استحکاست بل یامدهوارد ن یا او لطمه یسیپل

ش از یاو ب یاست و تور جهنم تر شده یس افزونوب و خشونت پلکاست. سر یافته

بست  جنگ مسلحانه به بن یا استراتژین آیاست. بنابرا یدهتر گرد ش گستردهیپ

ه کگر سید ین درواقع رویدوار بود؟... ایتوان ام یار مکامه ا به ادیده است؟ آیرس

شود. او در  یل ظاهر نمکش یکرو ندارد و در  یکسم همواره یآل دهیاست. ا

ال متعدد و گاه متقابل کرد. درواقع اشیگ یال مختلف و گوناگون چهره مکاش

تر و ظاهراً  دهیچیآن پ یال فلسفکبه مراتب از اش یاسیسم سیآل دهیا

جانبه خود با یکو  یبا برخورد سطح یاسیسم سیآل دهیتر است. ا مشخصنا

ها و  ه ضعفکسخت  یاه تیبا واقع یوقت یحت یات اجتماعرییتحوالت و تغ

ن مواجهه یشود هر چند ا یسازند مواجه م یدرون او را مشخص م یها  یینارسا

از آنها  یحیر و استنباط صحیتواند )به تفس یمنم باشد باز هم یو مستق یارویرو

دهد  یر موضع مییل بسته تغیکس یکاو فقط در  یطین شرایابد.( در چنیدست 

 یگریسطح به سطح د یکافتد از  یگر آن میه به جانب دیجانب قض یکاز 

ل یند چپ به راست تبدک یت از درون و در ذات را باز هم فراموش مکغلتد حر یم

 دهد. یم یارک خود را به محافظه یجا ییشود و ماجراجو یم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گیری مبارزه مردم، معنای  ثبات سیاسی بدون در نظر گرفتن اوج

 درستی نخواهد داشت

 مِ کستم حایس یک« یاسیس یمحتوا»ا ی« یاسیات سثب»از ه ای ک یتئور

 ،سازد یم ییاربنیننده زک نییرات تعیمفهوم مجرد و مطلق منتزع از تأث یاجتماع

م است کم حایرژ یاسید و شرط سلطه سیق یشدن ب ستهکه منتظر شک یتئور

متقابل و متضاد آن  یروهاین نیسازنده آن و همچن یروهایه در اوضاع نکبدون آن

و  ییو روبنا یبرآورد سطح یکط تنها به یه از شراک یده باشد و تئوریشیاند

ج یا نتایان عمل یدر جر یاً وقتند مسلمک یا مکات یال دهیو ا یبخصوص عاطف

او منطبق  یها آل دهیات و ایوجه بر ذهن چیه ه بهکشود  یروبرو م یا رمنتظرهیغ

و  یارک ند. به محافظهک یشود و موضع منفعل اتخاذ م ید میستند ناامین

گذارد.  یش میلش را به نماکن شیتر در راست یطلب افتد و فرصت یم یارک هیتوج

طور مطلق و  رد آن هم بهک یم یاسیست ثبات سکبت از شروز صحیه تا دکاو 

 یگر حتیامروز د یران انقالبکچند از روشنف یتن یاکباز آن هم فقط به ات

روز دم از یه دکست. او یم معتقد نیرژ یاسیت سیمکبر حا یا گونه ضربه چیه به

 هم یا  لحظه یزد امروز حت یم مکم حایرژ یرونیو ب یدرون یتضادها یریگ اوج
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ثبات »شد. یاند یران نمیا یدار هیگسترش سرما هب واقعاً موجود رو یبه تضادها

 عام و مطلق یاو مقوالت یبرا یرونیو ب یدرون یم، تضادهاکم حایرژ« یاسیس

و درست خود را مشروط به عوامل خاص و  ید مسائل اساسنتوان یه نمک اند

 ابند.یاند باز ردهکه آنها را احاطه ک یا ژهیط ویشرا

بدون در نظر  ،مبارزه مردم یریگ بدون در نظر گرفتن اوج یاسیدرواقع ثبات س

گفتن رشد جنبش مبارز، بدون در نظر  یروهایفزون نل روزاکش تشیدایگرفتن پ

ها و طبقات مبارز  توده به درون یاسیس یانتقال آگاه انیو جر یخود به خود

و درجه خشونت  وبکنخواهد داشت. اگر امروز شدت سر یدرست یمعنا یخلق

 ینه انقالبکیو قهر و  یاست متقابالً مبارزه طبقات تر شده یس به مراتب افزونپل

م به یرژ یافته است. اگر امروز سازمان درونی یماد یز فرصت بروز و تجلیمردم ن

متقابال نیروهای مبارز جنبش نیز به  ستتر از گذشته ا تر و منسجم دهیچیپ مراتب

و باالخره اگر  اند سیار باالتری از گذشته دست یافتهب تشکل و سازمان یافتگی

خود  یاسیم مواضع سکیبه تح ا به قدرت اقتصادیشکم با اتیژامروز ر

ه آزاد ک یش و گسترشیشدت رو به افزا به یروهایاست متقابالً ن پرداخته

ال کگردد مبارزه خود را در اش یت آنها افزوده میفکیت و یّ مکاند و مرتباً بر  شده

 یمبارزه صنف ،یمخف یها گروه یا نظامی یاسی)مبارزه س یمختلف مبارزات

ها و اعتصابات رو به گسترش آنها( شدت   ارگران و مقاومتک یاقتصاد

 اند.  دهیبخش

وار دشمن در  وانهیو خشونت د یسیافته پلی شدت وب کها، سر یریا موج دستگیآ

 یا نشانهون مبارزه آنهاخود د روزافزیتشدروها و ین نیا ینشدن ل تمامیمقابل س

 یغاتیتبل یاسیز تمام خطوط سکا تمریست؟ آیران نیا یجنبش انقالب یاز اعتال

ر خود یاخ یها سال یمبارزه با جنبش انقالب م حولیرژ یو نظام یسیو قدرت پل

 ست؟یمبارز ن یروهایح نیصح یرو از نشانه ینمود

  دهیه نادکو مبارزه است  یدگزن یها تیاز واقع یگریروشن د یها نها و نمونهیا

ن است سرنوشت یسم، چنیآل دهیه اکگر سید ین است رویشود، چن یگرفته م

گذارند و  یط میخود را به حساب فقدان شرا یدئولوژیخود و ا یه ناتوانک یسانک

نند بدون ک یها برخورد م تیسخت واقعبا تمام جبهه به سنگ  ین وقتیرابناب

ار و کالت کاه باز شود هراسان از روبروشدن با مشافتن ری یه چشمشان براکآن

ه یطلبانه به توج فرصت یها یادشده از لفاظی یها یات با تئوریواقع یسخت

است  کیش خطرناین همان گرایپردازند ا یارانه خود مک موضع منفعل و محافظه

ز را از یه همه چک ینیط مبارزه، مبارزه سهمگیترشدن شرا دهیچیه امروز با پک

 ش بود.د مراقبیدهد با ین خود عبور میآتشه ورک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یالتکیار درون تشک یها وهیاست و شیاثرات نامطلوب بر س

ته کن نیردن اک م روشنیم مورد توجه قرار دهیخواه ین قسمت مآنچه در ای

ار ک یها طرح هدفگذشته ما در  یها ستکه نواقص و اشتباهات و شکاست 

امل کآن در هر مرحله از رشد و ت ییاجرا یها وهیاست و شی، سیالتکیدرون تش

رات کت تفیمکه حاکن معنا یا نه؟ بدیاست  بوده یدئولوژیمنشأ ا یا دارایسازمان آ

 یاسیسم سیآل دهیدر سازمان و ا 40 یها سال ینفوذ فرهنگ مذهب ییروبنا

است یاست )در س در سازمان داشته یو مخرب یاز آنچه اثرات منف یناش

ار در داخل سازمان تا ک یها وهیسازمان( ش یماتیتعل یها هدف یو اجرا یدرون

 ن نقاط نظر بودند؟یر ایتأث چه اندازه تحت

و بروز آن در  ی، ظهور غرور سازمانیاز عمل، ضعف سازمانده یجدا افتادن تئور

ات آنها، ینگرفتن از تجرب  رسگر و دید یها بهادادن به گروه مکافراد مسئول، 

 یری، انتقادناپذییو فردگرا یساز تیتر، شخص نییپا یادرهاکبهادادن به  مک

ن یاز ا یاالتکا و اشیردن قضاک حل یال دهیل به ایو تما ینیب باال، مطلق یادرهاک

 یکاز  یا همگیم... آیا گذشته سازمان با آن روبرو بوده یها لیه در تحلکل یقب

ها و  عفدام ضکه هرکنیا ایاند  گرفته ینشأت م کمنشأ مشتر یکشه و از یر

گذشته سازمان  ست و ضرباتکه مجموعاً علل شکهستند  یاالت مستقلکاش

 سازند؟ یرا مشخص م

عموماً به  است ه سازمان به عمل آمدهنون از گذشتکه تاک یمختلف یها لیتحل

 ر نظارت دارد.یشّق اخ

 ه:کشود  یدمه شروع من مقیها با ا لین تحلیاز ا یکی

درجه  یو اعضا یزکادر مرک یه اعضاکاست  یلیشود تحل یر میه در زک یلیتحل

وب سازمان ین از عیگاه او نجهکش یو عموم یانفراد یها ن در سلولیاول مجاهد

 یل توسط افرادین تحلیه اکن است یه قابل توجه است اک یا تهکاند... ن  ردهک

الت کبا مش ینیع یه افراد آن برخوردکاست  انجام گرفته یاتخاذ و در محل

 ییرفقا ین است براکل ممیتحل یها ن قسمتیاز ا یاریبساند. بالطبع  داشته

ندارند مفهوم نباشد. برخورد  یالت گروهکبا مش ینیع یه برخوردک

د در مبارزه یأس و تردیانسان را دچار  ،الت داشتنکن مشیشانه با ایاند ساده

 ند...ک یم

 ند:ک یم یریگ جهین نتیپرداخته و چن 1وب سازمانیر عکذ آنگاه به

                                                           
 ـ عدم استفاده از4ـ انتقادناپذیری، 3سازی،  ـ شخصیت2بهادادن به کادر پایین،  ـ کم1ـ این عیوب تحت عناوین  1

کردن مسائل مورد بحث قرار  الی حل .تمایل به ایده5های دیگر. های دیگر، کالً ارتباط کم با گروه تجربیات گروه

 اند. گرفته
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وب انجام یل مختلف از علل عیگروه سه تحل یلکب ین پنج عی... پس از طرح ا

ه کن مسئله رفتند یا ه روشن شد همه سراغکنیپس از ا یماریب یعنیگرفت. 

ها  ه از علتک یلیم. سه تحلینکرا رفع  یماریم بیباعث شد زودتر نتوان یچه علل

ل دوم متعلق به یثراً افراد با آن موافق بودند و تحلکه اکل اول یانجام گرفت تحل

ن جمع ینژاد بود. در ا فیل سوم متعلق به محمد حنید محسن بود و تحلیسع

ل آنها را به ین سه تحلیبا ا یردند تا هر فردکل را با هم جمع نیعمداً سه تحل

 هد.ق دیرسد تلف یتر م حیه به نظرش صحک یلکش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است« غرور»ب در وین عیشه همه ایل اول: ریتحل

م معتقد ک مکورد. افراد  آ یسازمان افراد را مغرور بار م ار تئوریککستم یس

 دارای این طرز تفکر متعالی هستند هکهستند  یه تنها افراد سازمانکشدند  یم

 گر ندارد. ید یها سب تجربه از گروهکاج به یاحت هرگز گروه ها این زمینه در و

م. اصوالً ین گروه ما هستیتر ن و موفقیه بهترکامالً معتقد شده بودند کافراد 

ن یه مهمترکند ک یجاد میدر فرد ا یرکات روشنفیخصوص ،رفصِ  یکمطالعه تئور

 خود است. یجانبه بهادادن به آگاه یکآن 

در خود  یزیفرد چه چ یعنیرد کنه آن توجه ید به زمیهم با ورن غریدر مورد ا یول

د تا یوبکن مسئله را در ذهن فرد ید ایشود. با یه برآن مغرور مکیه با تکند یب یم

فهمم و  یگران میشتر از دیه بکنم ک یغرور در او حل شود. مثالً من احساس م

ه کبت شود ثاد بر من یبا یبین مسئله هم مغرور هستم. پس به ترتیبه خاطر ا

ردن کبردن غرور هم خرد نین راه از بینند. بهترک می رکها بهتر از من ف یلیر خیخ

ل یستم تبدیبه س م غرورین نبرینه غرور را از بیزم یآن است. وقت یها نهیزم

، یکتئور یبه دستاوردها یزکادر مرکافتد. غرور  یم کغلط یشود و رو یم

ن یوارد هم در برخورد با فرد تازه ره هکرده بود کجاد یی را در گروه استمیس

گر یل شد دیستم تبدیبه س یشد. غرور وقت یدستاوردها نسبت به آنها مغرور م

ه ما در کشود  یستم غرور باعث میرا سیل است. زکمش یلیمبارزه با آن خ

س مغرورتر که برعکم بلینبر یتنها به غرور خود پ د نهیبرخورد با مسائل جد

گر و ید یها بهادادن به تماس با گروه مک یهم علت اصلن غرور یم. همیشو

 سب تجربه از آنها بود.ک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است. ما به عمل « ردنکن عمل»وب در ین عیشه همه ایل دوم: ریتحل

 میداد یم بها مک
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ه ک 1344سال  ار سازمان درکمربوط است به جو آغاز  یادین مسئله تا حدود زیا

ن مسئله یم. ایداد یم بها مکم و به عمل یتوجه داشت یاز همان ابتدا ما به تئور

ن جزوه یباشد. در ا یم« ستیمبارزه چ»جزوه  یاالت اساسکاز اش یکی یحت

در نظر گرفته شده  یادر رهبرکساختن  یبرا یکمدت تئور یار طوالنک یک

نده آماده یعمال آا   یها یدگیچیپ یرا برا یچ فردیصرف ه یکار تئورکه ک یدرحال

 رد.کنخواهد 

ر کف .میغرق ساخته بود یکار تئورکش از حد خود را در یب ما بین ترتیبه ا

 یش درستیم و بکق باشد اعمال یعم یکاز نظر تئور یه فردک نیم همیردک یم

ه کاست  یگریز دیالً چکدر عمل  یه سازندگک یانجام خواهد داد. در حال

از عمل  یاندوز در تجربه یتوان ساخت. علت سست ین آن نمیجانشز را یچ چیه

ه از کشد  ین مسئله باعث میبهادادن به عمل بود هم مکاز  یگران هم ناشید

 یبندرعباس و د بان یم )نمونه روشن آن جریاموزین یدرس چندان یات عملیتجرب

دن حدود رستاا فم و بیشده بود« زده فتح» یادیود زز تا حدین است( از نظر عملی

ردند ک یر مکل فتح فکها به ش اغلب بچه تعلیمات، یق به فتح برایتن رف 30

مات تازه احساس ین تعلیا یهزار تومان خرج برا 200ه بعد از حدود ک یدرحال

 ]فلسطین[،ر است و رفتن به فتحیپذ انکران امیمات در این تعلیدرصد ا 90م یردک

ها به  ه بچهک ین وابستگیست. در اثر همرده اکرا از ما حل ن یچ مسئله اصلیه

ن مسئله به یدر زندان هم ا یزده شده بودند. حت ثراً عربکرده بودند اکدا یفتح پ

را  فتح یها ها سرود نمود داشته است. مثالً اغلب بچه ینحو ناهنجار

دانست انگار همه  ینم یفارس یهنینفر سرود و شعر م یک یدانستند ول یم

 نند.کن مبارزه یطفلس خواهند در یم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بود یکان تئوریدر جر یخود ن مسئله سقوط خودبهیل سوم: علت ایتحل

خود دوباره به  خودبه یم ولیده بودیخود رس یعمل مکه ما به کنیبا وجود ا یعنی

 م.یهانودمان را از دام آن برم خیم و نتوانستیان مطالعه افتادیجر

 شود که پدیده های نادرست و بیماری های تشکیالتی مانند مالحظه می

که به  «سقوط به جریان خودبخودی تئوری» یا «کم بها دادن به عمل»یا  «غرور»

نظر ما پدیده هایی روبنائی و معلول یک سلسله علل مادی و انحرافات زیر بنائی 

های  ای عیوب و شکستاصلی ترین ریشه ه تواند به عنوان ، نمیمیباشد

کردند شناخته  می سازمان آن طور که بعضی از رفقای قدیم ما تصور گذشته

 شود.
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و  یطوالن یها جه بحثیآن را نت ،ه در مقدمهکز در دست است ین یگریل دیتحل

انات سازمان یماً در متن جریه مستقکاست  دانسته یافراد یها یبند جمع

نقاط  یل سازمان به بررسکیاز بدو تش یا خچهیارر تکل بعد از ذین تحلیاند. ا بوده

 1ابد.ی ینظر متفاوت دست م تاً به دو نقطهیضعف گذشته سازمان پرداخته و نها

ل یاز قب یا یالتکیتش یها یماریها و ب خود بر ضعف یه اصولکیها با ت لین تحلیا

نظر  ه بهک« یتئور یخود ان خودبهیسقوط به جر»ا ی« بهادادن به عمل مک»غرور، 

 ییربنایو انحرافات ز یسلسله علل ماد یکبوده و معلول  ییروبنا یها دهیما پد

ماند و به  یاالت گذشته بازمکن اشیتر یا شهین و ریتر یاصل کهستند از در

ارائه  یت سازمانکر حریاصالح مس یبرا ییراهنما یتوانند تئور یل نمین دلیهم

ستم )و فقط ین سیه اکقد است ت( معتیثرکل ایل اول )تحلیدهند. مثالً تحل

د. در یغرور گرد یعنیسازمان  یه موجب ضعف اصلکبود  یکار تئورکستم( یس

و  یماتیتعل یها وهیش« یکار تئورکستم یس»ا مراد از یه آکرد کد روشن ینجا بایا

ه مراد محتوا و مضمون کنیاا یهاست.  دهیل مسائل و / پدیو تحل یبررس یمتدها

 یخوب م بر سازمان است؟ درصورت اول بهکحا یدئولوژیر و اک/ تفیتمایتعل

امل از محتوا و کطور  ار سازمان خود بهک یها و متدها وهیه شکرد کتوان اثبات  یم

 یکدئولوژیا ین محتوایم بر آن متأثر خواهدبود و در واقع اکحا یکدئولوژیمضمون ا

  ند.ک ین مییار آن را تعک یها و متدها وهیه شکسازمان است  یک

م مسئله را در یه بتوانکنینه بدون این زمیدر ا ییجو ن هرگونه علتیبنابرا

تاً به یم نهاینکمحدود « یکار تئورکستم یس»ل یاز قب یا پوشاننده یها قالب

وس کمع یبررس یرسد و حت یم بر سازمان مکحا یدئولوژیمحتوا و مضمون ا

ر شده کگر ذیالت داکن اشیغرور )و همچن ییردن علل روبناک روشن یعنیه یقض

به نقد  ین مسئله اساسیرد. بنابراکن مسئله را ثابت خواهد یها( هم ا لیدر تحل

ن قسمت یشود. )ا یل میسازمان تحو یکدئولوژیا یل مضمون و محتوایو تحل

 بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت(

ل ین تحلیشود. ا یمالحظه م یشترید بیاالت متعدد و شاکل دوم هم اشیدر تحل

 یداند وقت یاالت و نواقص سازمان مکشه همه اشیرا ر« ردنکن عمل»ه ک

 1344 یها جو سال یعنیار سازمان کن امر بپردازد جو آغاز یل اید به دالخواه یم

ت شده ما یرعا ها لیه درون تحلک یسازد. با توجه به اختصار یرا مطرح م

ن یهمان ضرورت تدو 1344سنده از جوّ سال یه مراد نوکم ینکم استنباط یتوان یم

ن جو یا ین صورتیه در چنکاست  یسازمان انقالب یکجاد یانقالب و ا یتئور
                                                           

های مختلف و مکرری که از گذشته  ها و تحلیل ـ البته این خود قابل توجه است که چرا تاکنون علیرغم بحث 1
یک از آنها توافق روشن و مشخصی نسبت به  آمده در هیچهای عیوب و اشکاالت آن به عمل  سازمان و ریشه

ها  ها و عدم توافق اصولی این تحلیل گیری شود. همین اختالف در نتیجه علت اساسی این اشکاالت دیده نمی
تواند  نظر رفقای مسئول گذشته و نرسیدن به یک وحدت فکری در این زمینه است خود می که مبین اختالف

از ضعف سیستم فکری و نارسایی اسلوب شناخت و بررسی و تحلیل مسائل در گذشته عنوان یک نمونه  به

 مورد توجه قرار گیرد.
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ل یبه دل 1342بعد از  یها ط سالیه شراکما باشد. بل یعمل یتواند موجد ب ینم

ن یو همچن 1342تا  1339 یها مبارزات سال یکه در پراتک یامالً درستکات یتجرب

شدت مطرح  را به ین ضرورتیآمده بود چندست  به 1342خرداد  15وب کسر

نادرست و به  یتنها عمل ط نهیدر آن شرا ین ضرورتیساخته بود. پاسخ به چن

ه جنبش کبود  یازین نیتر  لیقاً عمل به اصیه دقکبل  دورافتادن از عمل نبود، یمعنا

ته درست همان کن نیا کگذاشت. اتفاقاً در ین عناصر مبارز میتر قیدر مقابل صد

ه ما قرار یاول یه در مقابل رفقاک یشمار یب یها راه ورهکان یه در مکبود  یدیلک

ه از علل ک یریا تعبردن بکن جهت عمل نین داده بود. بدل را نشایداشت راه اص

شمرده شود. گذشته از آن  یتواند علت اساس یشود نم ینجا میآن در ا یاصل

م یغرق ساخته بود یکار تئورک ش از حد خود را دریما ب»ه کل ین قبیاز ا یجمالت

ش یم و بکق باشد اعمال یعم یکاز نظر تئور یه فردک نیم همیردک یر مکو ف

ه کاست  یگریز دیالً چکدر عمل  یه سازندگک یانجام خواهد داد درحال یدرست

سنده در یوشش نوکه کدهد  ینشان م ،«رد...کتوان  ین آن نمیز را جانشیچ چیه

سم و ینیترکر ما از افتادن به دام دی)و به تعب به تئوری جهته یکتوجه انتقاد از 

ر یتأث سنده تحتیابد. نویدست  یاست به سرانجام درست سم( نتوانستهیدگمات

مقدس  یا مقوله از عمل 1ه افتاده ویگر قضیبار به جانب د نیاشتباهات گذشته ا

گر یز دیه چکشود  یاست )معلوم نم یگریز دیدر آن چ یه سازندگکسازد  یم

بودن  قیعم یتواند حت یه نمکدهد  یارائه م یمفهوم مجرد یست( و از تئوریچ

 یکه عمق تئورکشود. )روشن است  یش درستیم وبکدر آن منجر به اعمال 

ه در رابطه فعال و مشخص با عمل متناسب خود قرار داشته باشد کبدون آن

ند. معلوم ک یتر م لکه باز هم درواقع مسئله را مشکاست(  ییمعنا یصحبت ب

م را یگر ارزش قدید ییو به چه معنا یبا چه مشخصات یدام تئورکشود   ینم

 یگریز دیچ ییو به چه معنا یبا چه مشخصات ید داشته باشد و چه عملینبا

 رد؟یگ یآن را نم یز جایچ چیه هکاست 

و  یتئور یکیتکالیه رابطه دکل بدون آنین تحلیز این قسمت نیب در ایترت نیبد

ننده ک نییتع یدئولوژیو ا یالتکیـ تش یاسیس یریگ موضع یکیتکالیرابطه دعمل 

 ا عمقی، در عمل یاز سازندگ ،یاز تئور ،آن را در نظر داشته باشد از عمل

  عتاً یه طبکسازد  یا نامقدس میمقدس  یمیجدا از هم با مفاه یمجردات یکتئور

 ند.ک کمکما  یشدن مقوالت اساس در روشن یتواند به نحو ینم

                                                           
خوبی قابل مشاهده بود.  افتادن در رفتار بعضی از رفقا بعد از دستگیری به ـ انعکاس این به جانب دیگر قضیه 1

قدری از  عمومی زندان اوین گرد آمده بودند به نفر از رفقا همگی در 30ـ40ای حدود  ای که عده که در دوره طوری به
داد  کس نه جرأت آن را داشت و نه رغبت آن را نشان می شد که هیچ های تئوریک ابراز انزجار می تئوری و بحث

ها با دیگر رفقا به بحث بنشیند. این گرایش حتی در ابتدای این دوره به صورت بغض و ناراحتی  که در این زمینه
شد. حتی در اواخر این دوره که شهادت  اصطالح، معروف به تئوریک بودند، دیده می ادی که بهنسبت به افر

رسید و بحران ضربات شهریور فروکش کرده بود وقتی از آنان  ای از رفقا ازجمله سعید حتمی به نظر می عده
رفتند.  وین کنند زیر بار نمیشد برخی نظرات یا دستاوردهای تئوریک خود را برای آنکه از بین نرود تد خواسته می

است.  باالخره بعد از اصرار زیاد سعید راضی شد فقط مقدمه مارکسیسم را انشاء کند که امروز مورد استفاده

 )یادشان گرامی باد(
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مطرح  یعنوان علت اساس به یدر تئور یخود ل سوم سقوط خودبهیدر تحل

اشاره  یخود سقوط خودبه ینجا رویسنده در ایه نوکیرسد ت یشود به نظر م یم

ن درست ین اگر ایسازمان است بنابرا ینجا رهبریت عنصر آگاه و در ایبه مسئول

خود دوباره  خودبه یم ولیده بودیخود رس یعمل مکه ما به ک یبا وجود»ه کباشد 

جز عدم احساس  یچ علتیه یر( بکالذ ل فوقی)از تحل« م.یان مطالعه افتادیبه جر

ه ما به صداقت و ک ییو... رفقا یطلب ، فرصتیصداقت یامل / بکت یمسئول

ها  ه سالک ییرفقا یعنیم یدار مانیآنان ا یت و از خودگذشتگیاحساس مسئول

خ ما ین لحظات تاریتر یکرا در تار یزمان انقالبسا یکل کجاد و تشین ایسنگ بار

ما را تنها در  یریگ جهین نتیعالوه چن ماند. به ینم یاند باق دهیشکمردانه به دوش 

صحبت از  ین وقتیسازد. بنابرا یمحبوس م یاالت و نواقص فردکمحدوده اش

و  تر قیان عمیدنبال آن جر د بهیشود با یم یتئور یخود ان خودبهیسقوط به جر

ت آن، علل یزکعتاً در مریل سازمان و طبکت آن در یمکه حاکرفت  یتر یاساس

را فراهم ساخته است. نقطه  یش نادرستین گرایط مساعد چنیو شرا ییربنایز

ه در کاز رفقا )هرچند  یردن تعدادکن تیرا صرفاً نه در احساس مسئول یآگاه

د در آن یبا یاصول به طور ه عمدتاً وکداشته باشند( بل سازمان قرار یموضع رهبر

د، در یریگ یر از آن نشأت مکن تفیه اک ییربنایگاه زی، در آن پایرکاِن غلط فیجر

 یر اصلیه مسکعام آن(  ی)به معنا یدئولوژیا یو طبقات یخیتار یها شهیر

 رد. کوجو  گذارد جست یر میا در آن تأثیند و ک ین میت سازمان را معکحر

 یها ستکها و ش اهات و نواقص و سررشته ضعفاشتب ین همان منشأ اصلیا

و  یها، مبارزه با غرور سازمان ن ضعفیح با این مبارزه صحیگذشته است. بنابرا

شات یز گرایآم اسارت یرهایردن زنجک بهادادن به عمل / پاره مکا ی یعمل یب

 یعنین مبدأ یدر هر مرحله... تنها از ا یراصولیغ یها یارک و خرده یخود  خودبه

 ر است. یپذ انکآنها ام یدئولوژیو منشأ ا یبارزه با مبانم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبارتند از:  یه عوامل اصلکنظر اول معتقد است  نقطه

صرف.  یماتیقبول تز تعل یعنیل ناقص مبارزات گذشته یو تحل یتجربگ مک  الف ـ

ج آن یاز نتا یکجهته تئور یکبه عمل و رشد ت نسبت یاز عمل و طبعاً ذهن یدور

م کستم حایل سکت اعضا و یبر شخص یرات منفیه خود موجود تأثکباشد  یم

 گردد. یرا باعث م یاالت سازمانکوب و اشیسلسله ع یکبوده و  یسازمان

و  یتبکا ـ با توجه به لزوم مبارزه میانب ینیب جهان یبرمبنا یدئولوژین ایب ـ تدو

ار یما بس ین حال برایبوده و در ع یار اجبارکن یم ایا لمان بودهه ما مسکنیا

 یها ار سازمانکسه یمقا یتوان برا یآن م ینیشدن سنگ روش ین. برایسنگ

ار کباشند و  یم ینیمدون و ع یدئولوژیا یه داراکرا در نظر گرفت  یستیسکمار
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سم یسکن مارط است و عالوه بر آیدر مح یانقالب یردن تئورک ادهیآنها پ یاصل

سه با مسائل یباشد. در مقا یو در حد شناخت انسان م یدستاورد بشر و علم

ا یگرفت  یانجام نم یدئولوژیار اکن یا. اگر ایتب انبکدر م یهمچون وح یا دهیچیپ

ا افراد سازمان در اثر یشد  یر منظ سم صرفیسکمار یاز تجارب انقالبد یبا

است  یر انقالبکن تفیات به سمت اانیه جوّ جرکنیو ا یستیسکمطالعات مار

ن افراد یجهت از بهتر نیتب خود را از دست بدهند. بدکمان به مین بود اکمم

ن آن نمودند ی)حدود دو سال( از وقت خود را صرف تدو یتوجه سازمان مدت قابل

ن یند و چون خود اک یپر م یدئولوژیز ایرا ن یماتیاز برنامه تعل یتوجه حجم قابل

رد و اثر ک ید میشدت تشد را به یکد تئوریو د یکار تئورکداشت  یکورار جنبه تئک

وجودآمدن  و به یمتوال یها السکل کیاز نظر لزوم تش یآن در سازمانده

 ادر باال قابل توجه است...ک یبرا یریگ وقت وشتریب ییشناسا

قابل قبول است چون باالخره  1348ـ نقاط ضعف موجود تا سال  یج ـ ضعف رهبر

ند. بخصوص با توجه ک یرا بدون نقاط ضعف ط یا تواند مرحله ینم یسازمانچ یه

جادشده یا یا آگاهی یبعد از استراتژ یول  ر و تجربه ما ـکبودن سطح ف نییبه پا

 یکدچار  یآمادگ یه سازمان براک یر شود درحالیح مسیتصح یستیبا یم

ن مورد یدر ا یرهبردر  گردد. ضعف  یع( می)نه آگاهانه و سر یخود ان خودبهیجر

جه دچار ین عمل و در نتیردن فرع در اکمؤثر بود. نپرداختن به اصل و فدان یلیخ

به خصوص در  یح انتقاد و حسابرسیوه صحیشدن عدم وجود ش یارک خرده

نمودند ولی انتقاد و  می حسابرسی پائین انتقاد و ازکادر افراد باال اگر مرکزیت.

ن یاثر متقابل ا یت وجود نداشت)خیلی کم بود(کنترل در مورد خودشان در مرکز

 یلیادر باال خکشدن  ش از حد به خود قائلیت بید غرور و صالحیدر تشدنقص 

 .اد استیز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نشدن به نظرات دیگران انتقادناپذیری یعنی ارزش قائل

  بهادادن( معموالً  مکا یگران )ینظرات د نشدن به ارزش قائل یعنی یریانتقادناپذ

شد  یل میو تحل ین بار مطالعه و بررسین چندییادر پاکشنهادات و انتقادات یپ

د فرد یردن دک ننده و باالخره عینیکانتقاد انتقادِ  شدن نقص روشن یشتر برایب

 یها ن است در جوار جنبهکه ممکنینه ا ،ت سازمانیالت و موقعکنسبت به مش

دهنده نقص سازمان است وجود  ه نشانک یشنهاد و انتقاد مطالب نویپ یذهن

 داشته باشد. 

، عدم وجود یارک اتالف وقت، خرده یها ت به صورتیعدم احساس مسئول

ار ک یگذاشتن برا )مثل وقت یسازمان یها ردن، پرداختن به هوسکرنکار، فکپشت

ه مورد عالقه فرد کگر ین دک تلف  وقت یها و بحث یاسیس یها ، بحثیکدئولوژیا
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ردن کن زولهیمثل ا یپرداختن به اصل( ـ عدم توجه به نقاط آگاه یجا بود به

ه قبالً شناخته شده بود ـ و ک یاصول یدر تماس با افراد ـ عدم اجرا ]صادق[ناصر

 یعنیت سازمان )یدفاع از موجود ـ  یزکادر مرکعدم توجه به نظرات مخالف در 

ار وضع موجود کت الکه با توجه به مشکن صورت یبه ا یریدفاع از خود و انتقادناپذ

نبودن  و آماده ن است( ـ عشق به سازمان و افراد آنکن حالت ممیبهتر

، یارک مانند محافظه یات منفیشد( روح یه فقط در عمل حل مکبافدادادن؟)

ح با افراد به علت نداشتن یو... برخورد ناصح یت و خشونت انقالبیعدم قاطع

)مانند انتقاد در پشت سر(  یبت سازمانیمانند غ یح انتقادیصح یها وهیش

 یساز تیار ـ و شخصکالت کافراد به مشردن دیدک ینیع یبرا ینک مکنامه روبر

ـ عدم رشد ت( یزکها بخصوص از مر و نمونه و مدل یف از بعضیتعر یعنی)

 به علت دوربودن از عمل... یکرشد تئورا بپای ی یاخالق

ـ دورافتادن از  یادر سه علت اساسکتر در  یه مسائل جزئکا آنیل ین تحلیدر ا

آن( به  یفلسف ی)به معنا یکدئولوژیار اکخاص پرداختن به  یها عمل، ضرورت

شود. اما همچنان  یخالصه م یمان و باالخره ضعف رهبر بودن لحاظ مسلمان

ن علت یست. به هم یم باقیردکل اول مطرح یه در تحلک یال اساسکاش

االت به چشم کن اشیا یها شهیدر علل و ر یادینسبتاً ز یها یکیات و تارابهام

ان یم جریه تسلک یه ضعف رهبرکشود  یمشخص نم خورد. مثالً  یم

غلط انتقاد و  یها وهیل شیاز قب ییها ضعف ا مؤجدی یتئور یخود خودبه

 بود؟ یاز چه علل یشود ناش یم یحسابرس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و... شد؟ چه عللی منجر به بروز غرور سازمانی

خود  یش از اندازه برایت بیو صالح یمنجر به بروز غرور سازمان یچه علل

 یسازمان یها و پرداختن به هوس یارک و خرده یت فردیشدن، ظهور شخص قائل

 یت و خشونت انقالبیقاطع ، عدمیارک مانند محافظه یات منفید؟ روحیگرد

 از چه بود؟ یناش

 ؟ئوریک بعلت دور بودن از عمل چیستمعنای عدم رشد اخالقی پابپای رشد ت

 دهد؟ اخالق جدا از تئوری و تئوری جدا از عمل چه معنی می

 یبرمبنا یدئولوژین ایم و اگر به تدویما مسلمان بود»ه کن جمله یا یمعنا

نظر  سم صرفیسکمار یبد از تجارب انقالیا بایم یپرداخت یا نمیانب ینیب جهان

انات به یه جوّ جرکنیو ا یستیسکسازمان در اثر مطالعات مار یا اعضایم یردک یم

« تب خود را از دست بدهندکمان به مین بود اکاست مم یر انقالبکن تفیسمت ا

 ست؟یچ
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داد و عناصر  یل مکیاسالم تش یدئولوژین ایرا صرفاً تدو یا مسئله اساسیآ

، یعنی اعتقاد به ن معنایبودن ما به هم جود بودند و مسلمانسازنده آن از قبل مو

 ّ ش بود یا اینکه عقاید کامال درستی که فقط اِشکال آن عدم انسجام و غیر مدون

 است؟ ینظرات اسالم اءیه و احیدنظر، تصفیبر سر تجدمسئله بر سر محتوا، 

ما  یمل و زندگتواند جدا از ع یما م یدئولوژیت ایفکی بودن ما یا اصوالً مسلمان

ردن و آشناترشدن به فرهنگ ک ز و مبارزهیچ یکبودن  ا مسلمانین شود؟ آییتع

 ا اسالم مجرد وجود دارد؟یب آیترت نیست؟ بد یگریز دیچ یانقالب

ن، هر چند هم کهر عنوان مم  خود را تحت یمسبوقات ذهندارد ما  یلیچه دل

ن دانسته و ین عناویا یو صحت محتوا ین مقدس باشند شرط درستین عناویا

 م؟یین برآکن آنها به هر نحو ممیا تدویه یبعداً درصدد توج

ه قبول کست  یمان آبا و اجدادیمان همان اسالم و ایا ایاگر منظور از مسلمان 

صدد ر است پس چرا د هم آلودکم به خرافات و معتقدات منحرف طبقات حایدار

اسالم آن  اگر مراد ما از ؟میا ن اسالم برآمدهیهم یاید و احیه و تجدیتوج

ر یت و سکن حریشف قوانکق وجود و یحقا که ما را به درکاست  بینی جهان

سم؟ از مطالعه یسکاز مطالعه مار کشود پس چه با یجهان رهنمون م یعموم

   ند؟کتر یکقت نزدیهر آنچه ما را به حق

انجامد  یجا نمه مطرح شده به آنکطور  ها آن تین واقعیا کن مطالعه و دریجتاً اینت

ایمان  ه حداکثرکبل« خود را از دست بدهندتب کمان به میسازمان ا یاعضا»ه ک

عنوان  تحت ها عقیده به سنت های ارتجاعی که قرنخود را به خرافات طبقاتی و 

 دادند.  یم بر آنها اعمال شده بود از دست مکتوسط طبقات حا «مذهب»

 جه گرفت:یتوان نت ین میبنابرا

شده  مدون یدئولوژیدرست بود و ا ءایانب ینیب جهان یبرمبنا یدئولوژیا نیاگر تدو

ند و کران باز یتوانست گره از حل مسائل مبارزه ا یه مک بود یا یهمان تئور

داشته باشد. پس چه بهتر از  ینسبت به مسائل جهان موضع روشن و درست

از  یکیحساب  ا حداقل بهیضعف )  از نقاط یکید آن را به حساب ین؟ چرا بایا

ما  یها ستکش یعلل اصلگر ید یاساس یها نار ضعفکه در ک می( بگذاریلیدال

گردد  یسازمان نم یک یها ستکتنها علت ش نه یدئولوژین ایساختند؟ چن یرا م

و...  یضعف طبقات  و نقاط یه اشتباهات معرفتکخواهد بود  یه خود عاملکبل

 .ردکح خواهد یز مرتباً تصحیسازمان ما را ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...است کننده چنین تفکری راهنمای عمل و چراغ هدایت
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ن یتر یعنوان اصل د بهیاست و با نندهک تیهدا عمل و چراغ یراهنما یرکن تفیچن

ار کن مدت دو سال یآموزش داده شود. بنابرا یسازمان انقالب یک یدرون یمحتوا

به  یماتیاز برنامه تعل یتوجه ا اختصاص حجم قابلی یدئولوژین ایچنن یرف تدوص  

ه کست، بلیز نیآم راهتکو اجباراً  یرضروریتنها غ نه یکدئولوژیآموزش ا

 است. یسازمان انقالب یک ین مسئله درونیتر یضرور

سازمان و افراد آن است آن در یت اصول انقالبیمکو حا یوژدئولین ایعالوه هم به

 یها وهی، شیاسیخطوط س یو نادرست یدرست کار و محیند معتوا یه مک

ن یرد و به مدد همیسازمان قرار گ یو عمل یرکشات فیو هر نوع گرا یسازمان

هر  یتوان به محتوا یه مکاست  ییربنایز یو مبان یدئولوژیا کار و محیمع

 یکار تئورک  جهته به یکنادرست پرداختن  یها شیش نادرست ازجمله گرایگرا

آن را تصحیح کرد و  موقع و به 1برد یباشد پ یر مکالذ ل سابقیراد تحلیه مورد اک

درجریان عمل انقالبی و  تکامل یا آموزش آن که فقط/بدین ترتیب ایدئولوژی

شرکت در پراتیک مشخص مشخص تغییر جامعه امکان پذیر است و فقط در 

 دارد اصوالموقعیت و جهت گیری طبقاتی معنی  رابطه با عمل اجتماعی و

اما اگر نتیجه کار  .تواند یک کار تئوریک یک جهته و زیانبار به حساب آید نمی

خالف همه اینها را ثابت میکند، پس آیا درستتر نیست که بجای آنکه گناه را 

بجای آنکه از  ،سنگینی یا پیچیدگی آن بیاندازیم ،بدوش اجبارات تدوین ایدئولوژی

هرگونه عمل اجتماعی و آنگاه تدوین یا  مجزا ازایدئولوژی چیز مطلقی بسازیم 

آموزش این ایدئولوژی را کاری صرفا تئوریک قلمداد کرده و آنرا از عوامل ضعف و 

در اصل مساله در محتوی ومضمون این  ،شکست سازمان بحساب آوریم

درستی یا نادرستی  ایدئولوژی و درکارآئی و توانائی این تفکرات وباالخره در

 تی بحث کنیم؟چنین ضرور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ایدئولوژی برای ما چه معنایی دارد؟

  :گریمهم د نکته

                                                           
ـ نکته قابل توجه دیگر تجربیات بسیار متعدد و روشن مبارزات انقالبی در کشورهای دیگر و حتی میهن خود  1

طورکلی( و ضعف و  های این مبارزات )در هر مرحله یا به ها و ریشه شکست لیل ضعفماست که در تح
اند یا در حیات سیاسی و  های انقالبی که رهبری این مبارزات را در دست داشته های احزاب و سازمان شکست

یدئولوژیک های ا ها و نارسایی اند. عامل اساسی عموماً به ضعف مبارزات اجتماعی این کشورها شرکت داشته

های  خوردن ترکیب طبقاتی سازمان یا حزب و نتیجتاً ورود و نقوذ عناصر ایدئولوژی است. برهم گشته برمی
بینی سازمان و یا ندیدن آموزش الزم ایدئولوژی، کادرها و عدم حاکمیت اصول  غیرپرولتری )یا غیرانقالبی( در جهان

جتاً عدم استفاده از رهنمودهای آن در عمل و در مبارزه... های سازمان و... نتی و هدف  انقالبی آن در سیاست
است. اما  ها و احزاب سیاسی بوده های مبارزات انقالبی سازمان ترین علل شکست و ضعف هایی از عام نمونه

های  ها یا ضعف تواند در شکست اینکه پرداختن به کار ایدئولوژیک / تدوین یا آموزش آن )که الزم وصحیح بوده( می
الذکر( موارد جدید و عجیبی است که تا آنجا که تجربیات و  سابق  زعم تحلیل ازمان نقش مؤثری داشته باشد)بهس

دهد باید به محتوا و مضمون چنین ایدئولوژی یا استنباط نویسنده از ایدئولوژی شک  های موجود نشان می آموزش

 کرد.



 89 

که ایدئولوژی برای ما چه معنایی دارد؟ اینکه نوشته شده است؟ حجم این

کرد چون خود این کار جنبه  توجهی از برنامه تعلیماتی را نیز ایدئولوژی پر می قابل

کرد. آیا به این  شدت تشدید می تئوریک داشت کار تئوریک و دید تئوریک را به

ای )به این معنی  شده معناست که ایدئولوژی عبارتست از اصول و عقاید فرموله

دلیل مسئله وحی  وسیله براهین عقلی )و در اینجا به توان به تئوریک( که می

 قبوالند؟اجباراً براهین نقلی( به یک فرد یا یک سازمان 

آیا ارائه، تبلیغ یا قبول این اصول عقاید هر چند مدون باشند و هر چند تدوین آن 

کننده ایدئولوژی فرد یا سازمان و  بینی انبیا نیز استوار باشد تعیین براساس جهان

گیری اجتماعی  کننده موقعیت یا سمت کننده حیات مادی و تعیین طبیعتاً تعیین

گیری  یا اینکه این حیات مادی، وجود و سمت باشد و فرد یا سازمان می

بینی و... فرد  اجتماعی و باالخره منافع طبقاتی است که ایدئولوژی، تفکر، جهان

 کند؟ و یا سازمان را تعیین می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها و نواقص آن را  های عملی مقابله با ضعف توان شیوه چگونه می

 نمود؟ کشف

 اصول چه حاکمیت از ناشی( الف  علت) گذشته مبارزات از ما  ناقص تحلیل

  بود؟ ما ذهن در نادرستی

 پرداختن ـ عمل به بهادادن کم ـ عمل از دوری مسئله ها تحلیل همه در اینکه

 خود شود می  مطرح اشکاالت ترین اصولی از یکی عنوان به... تئوری به جهته یک

 است؟ سازمان تفکرات و تعلیمات متن در درونی و ربناییزی علل چه از ناشی

 ( ایم داده را الزم توضیح گذشته های فصل در مورد این در)

/  شدن کاری خرده دچار و اصل به نپرداختن قبیل از( ج علت) رهبری های ضعف

 این زعم به که... مرکزیت در بخصوص حسابرسی و انتقاد صحیح شیوه وجود عدم

 غیرقابل سازمان جدید استراتژی طرح از بعد یعنی 1348 سال از عدب دیگر تحلیل

 انحرافات چه وجود از ناشی/  نادرست تفکرات چه حاکمیت از ناشی است قبول

 است؟ مرکزیت در... غیرانقالبی خصوصیات و

/  ترین صادق کار، سال شش طی ما مرکزی رفقای که داریم قبول ما وقتی

 مورد دو در جز) اند بوده سازمان رفقای ترین ئولیتمس و  پراحساس و مستعدترین

 هر که 1350 سال اوایل و 1349 سال اواخر در دیگری و 1347 سال اواخر یکی

 قرار تصفیه مورد صالحیت عدم های نشانه اولین شدن روشن از بعد آنها دو

 و ریشه و معنا پس. نداریم شکی مبارزه، راه در آنان اراده و عزم در و( گرفتند

 سازمان مرکزیت در ب رفیق الف رفیق جای به اگر که است این ها ضعف این علت
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 رهبری ضعف از مراد آنکه یا شد؟ می دگرگون سازمان سرنوشت گرفت می قرار

 انحرافات وجود طبیعتاً  و ایدئولوژیک های ناخالصی و غیرانقالبی عناصر وجود

 است؟ سازمان بر حاکم تاکتیک و تئوری در بنیانی

نها و بسیاری از سؤاالت دیگر ابهامات و اشکاالتی هستند که دراین نوع ای

شوند بخصوص وقتی این ابهامات در ریشه و منشاء اصلی یک  ها دیده می تحلیل

 پدیده مورد تحلیل قرار داشته باشند. وقتی اجزای متشکله تحلیل یک پدیده با

بهادادن  باطی بین کمسیمان و مالط مشخص به هم مرتبط نباشند )مثالً چه ارت

به کادر پایین و تئوری نادرست قشر رهبری وجود دارد؟ و...( و درمجموع یک کل 

باشد افاده  منسجم که دارای ریشه، ساقه، شاخ و برگ مخصوص به خود می

توان  چگونه می طبعا توان به شناخت واقعی آن نائل شد؟ و ننماید چگونه می

 و نواقص آن را کشف نمود؟ها  های عملی مقابله با ضعف شیوه

نبودن علت اصلی و منشأء اساسی این  در چنین صورتی یعنی درصورت مشخص

تر،  اشکاالت، جدانکردن آنها از اشتباهات و اشکاالت غیراصولی یا غیراساسی

نبودن منشأ  ننمودن ارتباط متقابل بین نواقص و اشکاالت و خالصه روشن معین

اتخاذ هرگونه شیوه عملی مقابله با این  واحد و سرچشمه اصلی آنها، آیا

اشکاالت و هرگونه تدبیر اصالحی و بازسازی مجدد را اصوالً غیرممکن و یا شدیداً 

 شود؟ منحرف از مسیر اصلی وصحیح خود نمی

شود که  هایی روبرو می  فرد )یا سازمان( وقتی با چنین انبوهی از نواقص و ضعف

ها حیات سالم سیاسی یک سازمان را  ت مدتتنهایی قادر اس هرکدام از آنها به

تواند به مقابله با همه آنها بپردازد؟ از کجا و چگونه  به مخاطره اندازد چگونه می

 باید شروع نماید؟

 نقطه نظر دوم:

بندی اشکاالت اساسی سازمان در  این نقطه نظر که ظاهراً براساس جمع

کردن علل و  روشن گونه توفیقی در تنها هیچ است نه گذشته ارائه شده

راه عملی و شیوه عینی مقابله با   هیچ های اصلی کار نیافته و طبیعتاً به ریشه

ترین تفکر  است بلکه خود حاوی آشکارترین و منحط این توافق راه نبرده

های فردی بررسی و تحلیل قضایاست. جالب توجه  اندیویدوآلیستی و شیوه

سازی یا اعمال حاکمیت  ایی شخصیتاینجاست با اینکه این تحلیل خود فردگر

عنوان یک پدیده مهم ضدتشکیالت در عیوب گذشته سازمان مورد  فردی را به

ها را  دیدهدهد، اما خود به علت حاکمیت همین تفکر )قضایا و پ قبول قرار می

های کار همه  صرفاً ازدید فردی دیدن و تابع اراده فرد دانستن( در تحلیل ریشه

به گردن خصوصیات فردی معدودی از افراد مرکزی و در آن  عیوب و اشتباهات

اندازد. ما بدون  زعم همین تحلیل( می میان تازه تنی چند از برگزیدگان آن )به
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اینکه درباره نقاط ضعف و اشتباهات اصولی این تحلیل )نقطه نظر دوم( به بحث 

نوع تحلیل های اساسی این  بیشتری بپردازیم )خصوصاً اینکه در گذشته به ضعف

ایم( به نقل کامل آن پرداخته و  روبنایی و فردی در مسائل سیاسی اشاره کرده

 کنیم. بررسی بیشتر اشکاالت آن را به رفقای خواننده محول می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند تأثیر متقابل خصوصیات فردی و سیستم ادامه پیدا می

کلی جنبش مسلحانه در  طور ( معتقد است که به1)یا تحلیل  نقطه نظر اول... 

سال  یکشود که در  تجربگی بود کما اینکه مالحظه می دوره آغازش همراه با بی

تجربگی شروع  زیاد است. در هر صورت بی دست آمده چقدر گذشته تجارب به

شود  میی تزتعلیمات که ذکر گردید باعث قبول  کار با در نظرگرفتن شرایط آن موقع

شود و سیستمی  و این تز به علت خصوصیات کادر مرکزی بعداً اصالح نمی

ضعف بعدی ناشی از آن  طور که بحث شد نقاط آورد که همان وجود می به

گردد. این خصوصیات منفی عبارت بودند از: غرور، انتقادناپذیری یا صالحیت  می

نپرداختن به  1348از سال شدن غرور سازمانی و پس  بیش از اندازه به خود قائل

اصل و یا حاکمیت محور و فکر تعلیماتی که در این مورد عدم احساس مسئولیت 

 1( معتقد است که2باشد. نقطه نظر دوم یا )تحلیل  کافی مرکزیت اصل می

خصوصیات کادر مرکزی خیلی بیشتر مؤثر بوده اوالً به علت مشکل سازمانی ما 

نتخاب شده و بنابراین کوچکترین خصوصیت که تمام تصمیمات توسط مرکزیت ا

در سازمان داشت. ثانیاً خصوصیات فردی )منظور غرور  یالعاده اثر اش فوق منفی

وجودآوردن سیستم نقش اصلی داشت. یعنی  دهندگان سازمان در به تشکیل

محمد به علت مطالعات زیاد بخصوص ایدئولوژیکی و تجارب و فعالیت در نهصت و 

ش در دوره سربازی نسبت به فکر خود مغرور بود و به نظرات اندوخته تئوریک

بودن و دستاوردهای مثبت  ای داد. عبدی هم به علت حرفه دیگران کم بها می

رو  و.... مغرور بود. سعید غرور فردی نداشت ولی بخصوص پس از مدتی دنباله

ازمانی( نمود. )غرور س فکر محمد و عبدی بود و شدیداً از تز تعلیماتی دفاع می

پیشنهادهای  به شود که بهادادن به نظرات دیگران باعث می این غرور و کم

شوند  عملی کوچک )جودو، کاراته و پخش اعالمیه و اعتصابات( ارزش قائل نمی

به عنوان مثال چگونه جمع مرکزی اولیه از بین رفت و جمع سه نفری )مرکزی 

ر رفتند معتقد به کار عملی در وجود آمد. دو نفر از چهار نفری که کنا دوم( به

سطح آن روز بودند )دو نفر دیگر افراد به درد خوری نبودند( در حالی که محمد و 

سعید نظرشان بیشتر متوجه کار تئوری بود. با توجه به اینکه در شرایط شروع 

جنگ مسلحانه بر مغزها حاکم بود. بنابراین جمع مرکزی اولیه که متعادل یا  ،کار

خورد و جمع مرکزی دوم  ت بود درواقع به علت غرور محمد به هم میغیریکنواخ
                                                           

 ی[ مالحظه کنید.]در نسخه اصل 78و  77ـ این پاورقی را در ذیل صفحات  1



 92 

سیستم  وجودآمدن آید. نقطه آغاز به وجود می که یکنواخت و تئوریک است به

کند.  آن نقش بازی میفرد در بوجودآمدن  سازمانی مااز همین جاست که غرور

اوردهای مثبت گذارد و در اثر دست طبیعتاً این سیستم در خصوصیات افراد اثر می

شود. تأثیر متقابل خصوصیات  تعلیماتی غرور سازمانی و فردی این دو تشدید می

که در بعضی موارد نقش اصلی  طوری کند به فردی و سیستم ادامه پیدا می

یست. )با ذکر غرور و خصوصیت فرد  عهده عهده سیستم و در موارد دیگر به به

اثر غرور و یا تز و طرز تفکر سیستم(  هایی از ردشدن پیشنهادات افراد در نمونه

 ،کند که چنین نبوده که همیشه دفاع از موجودیت سازمان این تحلیل تکیه می

بردن نقاط  توجهی به نظرات دیگران، عدم توجه به از بین غیبت سازمانی بی

ناآگاهانه و کاری...  ، اتالف وقت و خردهسازی انتقادناپذیری و شخصیتضعف، 

طور  و طرز فکر سیستمی یا به مسئولیت نسبت به مبارزه ناشی از احساس

های درونی نیز به چشم  نه و خواستجنبه آگاهاخالصه جبری باشد بلکه 

 .خورد و در بعضی موارد خیلی شدید و روشن است می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است در مرکزیت تساوی نظر وجود نداشته

تساوی نظر وجود نداشته. عبدی و سپس محمد حاکمیت داشته و در مرکزیت 

اند یا کامالً در سیستم حل شده بودند و  افرادی که بعداً وارد جمع مرکزی شده

با آن مخالفتی نداشتند مانند بهروز و رضا و یا اگر مخالفتی داشتند قبالً یا در 

انند اصغر و بهمن و شد م آستانه ورود به مرکزیت طرز فکر مخالفشان کوبیده می

وجود آمده بود که با یک جریان مخالف کوچک  به این ترتیب یک سیستم قوی به

قدری وضع پیچیده شده بود که دیگر  قابل تصحیح نبود و باالخره در این اواخر به

 1 شد کاری کرد... نمی

 عنوان و کار درون تشکیالتی بهن مقاله به ضرورت و لزوم آموزش ما در ابتدای ای

 ترین وظیفه موجود در این مرحله اشاره کردیم. اصلی

شتاز، این همان ( از مرحله تثبیت سازمان چریکی پی1و گفتیم در شرایط فعلی )

شدیداً به آن وابسته است. در که زنجیر مشکالت اساسی ما  ای است حلقه

جواب این سؤال که چنین کار و آموزشی در داخل تشکیالت چه محتوایی دارد؟ و 

دو نماید ما بررسی تحلیلی  طور خاص تعقیب می ه هدف مشخصی را بهچ

مچنین موضوع آموزش در گذشته و ه موضوع بسیار مهم، معین، محتوای

سب یا تحلیلی که از نیازهای جدید وتعیین محتوای آموزشی در این مرحله را منا

 آوردیم الزم دانستیم. گذشته سازمان به عمل می

                                                           
 ـ باید توجه کرد که این تحلیل و بخصوص تکیه روی جنبه آگاهانه داشتن. 1
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آموزش گذشته  یسی اجمالی بود که ما از محتواآنچه تاکنون گذشت برر

های کار درون تشکیالتی  مشی سیاسی و شیوه سازمان و اثرات آن بر خط

 سازمان به عمل آوردیم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بررسی نیازهای جدید و تعیین محتوای آموزشی در این مرحله

موضوع دوم، از بحث اساسی خودمان یعنی به خواهیم به بررسی  اکنون می

 بررسی نیازهای جدید و تعیین محتوای آموزشی در این مرحله بپردازیم.

های  ما در گذشته نشان دادیم که بسیاری از اشتباهات، نواقص و شکست

های  سیاسی و تشکیالتی ما دارای ماهیت ایدئولوژیک بود و از سرچشمه

 گرفت.  طبقات متوسط( منشأ می البی )ایدئولوژیهای غیرانق ولوژیناسالم ایدئ

ها و یا این تفکرات و نظرات انحرافی از دو نقطه راه نفوذ خود را به  این ایدئولوژی

کردند. راه اول جریان زیربنایی، جبری و طبیعی ورود این افکار و  سازمان پیدا می

سلماً از نظر داخل سازمان بود که ماز طریق ورود عناصر روشنفکری به  نظرات

ذیر چنین های پیشتاز )و در عین حال ضرورت گریزناپ ترکیب روشنفکری سازمان

که در این  طوری کرد. به ( اهمیت خاص پیدا میتشکلی در شرایط خاص میهنی

مورد ما نیز همچون هر سازمان انقالبی دیگر مجبور به گذراندن یک پروسه 

نظرهای  رهای صحیح و نقطهنظ طوالنی از مبارزه درونی درونی بین نقطه

دیم تا به مرور در جریان عمل درست و نادرست در سازمان بو ناصحیح، بین افکار

نظرهای آن(  کردن ترکیب درونی سازمان و نقطه متناسب اجتماعی خود )پرولتره

ایدئولوژیک به سمت  رونی خود را با نابودکردن گرایشات منحطبتوانیم تضادهای د

 1لوژی انقالبی حل نماییم.حاکمیت مطلق ایدئو

                                                           
بودن یک ایدئولوژی چیز ثابت و معینی است و یا متناسب با  مراد از ایدئولوژی انقالبی چیست؟ آیا انقالبیـ  1

ی تفاوت خواهد کرد؟ در این بودن یک ایدئولوژ شرایط تاریخی و اجتماعی معیارهای ما برای تشخیص انقالبی
خواهد   شرایط چه ایدئولوژی انقالبی با چه خصوصیات و مشخصاتی به نظر شما یک ایدئولوژی انقالبی شناخته

 شد؟ چرا؟
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اش  راه نفوذی دوم که بیشتر خاص سازمان ما بود و از ویژگی فرهنگی و روبنایی

تفکر مذهبی بود که از  آلیستی عناصر ایدهورود همان  1گرفت. سرچشمه می

به داخل آن نفوذنمود. افکار  توسط سازمانطریق پذیرش قسمتی از این تفکرات 

شد عمدتاً جنبه روبنایی  می طریق وارد سازمانو نظرات غلطی که از این 

پیچیدگی و عمق این ایده آلیسم در علیرغم نفوذ داشت و به همین دلیل

هر اندازه ما در جریان عمل سیاسی و تشکیالتی خود به  ،ایدئولوژی سازمان

ترین  جهت منافع زحمتکشمان  های صحیح طبقاتی و اجتماعی یگیر اعتبار موضع

داشتیم و به همان اندازه که پراتیک سازمانی و  ام برمیطبقات جامعه گ

خورد به همان میزان عناصر  سیاسی ما با منافع این طبقات پیوند می

داد و اجباراً با  آلیستی ایدئولوژی سازمان ناتوانی و ضعف خود را نشان می ایده

اذهان رفقای سازمانی  اش در های مستحکم فکری شدن پایگاه در هم شکسته

یافت.  انقالبی و پرولتری ایدئولوژی سازمان غنا و استحکام بیشتری می توایمح

 8-9کار درون و برون تشکیالتی ما طی  ی شیوهپروسه تکامل نظرات سیاسی و

های متعدد و مستمر  سال حیات سازمانی بهترین شواهد زنده از پاالیش

آن  یجا کنیا ادهد.ام نظرهای عمومی سازمان نشان می ایدئولوژیک را در نطقه

 م. ینکن مسائل برخورد یبا ا یتر طور آگاهانه ه بهکداشت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گیری  های گذشته و ضرورت موضع ضرورت تصحیح اشتباهات و ضعف

 مشخص طبقاتی

ه ک ییرفقا یاز عمل )البته به اعتبار صداقت انقالب یاگر در گذشته اجبارات ناش

ح مواضع یمنافع جنبش بودند.( ما را وادار به تصح کدر هر لحظه خاضر به در

م بر سازمان کر حاکن رهگذر تفیشود و از ا یگذشته خود م یو عمل یرکف

م همگام با ینک یه مکی)باز ت خود یاملکر تیرا در س یجیتدرو  یمّ کرات ییتغ

شد.  یمتحمل م ش(کما به نفع طبقات زحمت یعمل یریگ امل و وسعت جهتکت

 یفکیسازمان و تفاوت  یفعل یکت پراتیو اهم ینیه سنگک یلینون بنا به دالکا

ه از ید سرمایاز استثمار شد یط ناشین رشد شرایآن نسبت به گذشته و همچن

                                                           
گرفتن مبانی زیربنایی  کردن و نادیده وجه به معنای فراموش هیچ فرهنگی روبنایی سازمان به  اشاره به ویژگی - 1

هابه درون  های نفوذی این ایدئولوژی یی نیست. مراد ما در اینجا بخصوص روی جداکردن راهو طبقاتی چنین روبنا
دادن آن دوشاخه متفاوت از انحرافاتی است. در عین ماهیت یکسان نهائی شان هریک مستقالً  سازمان و نشان

ضیح بیشتری در همین اند. به همین جهت در صفحات آینده به تو اثرات نامطلوبی در زندگی سازمانی ما گذشته

 .زمینه خواهیم پرداخت
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تر طبقات  هر چه مشخص یبند ه و قطبیماً به تجزیه مستقکران یار در اک

طور  ه بهک یراتییط تغیشرا ،تدر رأس آن قرار گرفته اس دهیانجام یاجتماع

 نجامد فراهم آورده است.ایما ب یکدئولوژیح مواضع ایبه تصح یانیبن

د گذشته خود استوار خواه یمکرات ییه تغیه مطمئناً برپاکرات یین تغیضرورت ا

ر یتأث یو سازمان یاسیس یکان پراتیا در جرات مشخص میبود و مسلماً از تجرب

 یامل عمل و تئورکه ضرورت تکاست  یاراتاز همان اجب یرد ناشیپذ یم

 یریگ گذشته و ضرورت موضع یها ح اشتباهات و ضعفیضرورت تصح ،سازمان

دهد.  یآن را در مقابل ما قرار م 1طین شرایبخصوص در ا یمشخص طبقات

مثابه  ه بهک یالتکیتش ار درونکو  یوزشکار آم ب ضرورت و لزومیترت نیبد

م با تمام صورت، خود را از یرا مورد قول قرار داد ن مرحله آنیار اکن یتر یاصل

جهت ما لزوم پرداختن به  نیند. بدک یش به ما عرضه میکدئولوژیا یوجهه و محتوا

ار کوزش در دستور ن آمیا ین محتوایتر یعنوان اصل بهرا « یکدئولوژیمبارزه ا»

چ ین آن هه بدون برآوردکبود  یازین نیتر ین همان اساسیم. ایسازمان قرار داد

 ان نداشت.کام ییت به جلو و باالکحر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های نوین تکاملی جهان دیالکتیک تحول کهنه به نو و لزوم درک ضرورت

ال ابهامات که در اشکموجود  یالتکیـ تش یاسیس یها بست ستن بنکش

گر  جلوه یالتکیتش یختگیگس ا عدم انسجام و ازهمیو  یکـ استراتژ یاسیس

ار ما ک یها وهیرات و شکد تفیایر بنییتغ ه بهکت از درون کحر یکد تنها با ش یم

ر را با یگیمبارزه پ یکست یبا یر بود. ما میپذ انکنظارت داشته باشد ام

و  یالتکیتش یها وهی، در شیاسیر سکه در تفکسم یآل دهین انواع ایترکخطرنا

م. خطر یردک یبود شروع م دوانیدهشه یما ر یو اعتقاد یرکباالخره در اصول ف

هات یاز توج ییاشطرف خود را در غ یکاز  که ن بودیسم بخصوص در ایآل دهین ایا

رات و نظرات کگر با آن بخش از تفیچاند و از طرف دیپ یم یرات ظاهراً علمیو تفس

و مبارزه  یگزند ینیات عیماً حاصل تجربیه مستقکرد ک یدا میدرست ما التقاط پ

سازمان بود و از  یـ اجتماع یاسیس یها یریگ ن جهتیتر درست جه ییما و نت

د. یچیپ یاز علم و عمل م یا هین جهت خود را در لفافه مضاعف اما عاریا

ل کار مشیاش را بس یت ضدعلمیو ماه یت طبقاتیص هویه تشخک یطور به

بهامات و رغم همه ایالت و علکن مشیرغم همه ایاما عل 2ساخت یم

                                                           
به  گیری مشخص طبقاتی بخصوص در این شرایط ناشی از چه مالحظاتی است؟  ـ تأکید ما روی ضرورت موضع 1

تر ایجاب  گیری طبقاتی را هر چه مشخص بیان دیگر: ویژگی شرایط فعلی چیست؟ و الزاماتی که این موضع

 گیرند؟ رایط کنونی قرار میکنند چگونه در رابطه با ش می
تر این قسمت خواهیم  دنبال همین مقاله انتشار خواهیم داد به توضیح بیشتر و کامل ای که به ـ ما در ضمیمه 2

های  کردن این مسئله یعنی تعیین موضع تاریخی و طبقاتی ایدئولوژی سازمان که دارای ویژگی پرداخت. روشن

باشد بسیاری از مسائل بغرنج  ـ اجتماعی جریان یافته در جامعه ما می توجهی در مجموعه تفکرات سیاسی قابل
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م و ما یمودن آن بودیما در برداشت ما مصمم به پ ید برایه راه جدک ییها یکیتار

 1روز شد.یتوان پ یصادقانه در جهان نم یریگ ه بدون موضعکم یمعتقد بود قاً یعم

مر به خدمت خلق بسته که صادقانه ک یعنوان سازمان ن جهت ما بهیو به هم

 یه زندگک یا ارشوندهکروز آش ق روزبهیقام در قبال حیتوانست یتنها نم است نه

تفاوت  یداد ب یننده خود قرار مک نییر تعیتأث ما را تحت یالتکیو تش یاسیس

رش آن یبه استقبال و پذ یانقالب یست با جسارتیبا یه مکبل 2میبمان

 م.یشتافت یم

در جهان  یقت واال و رو به گسترشیسب آن حقکو  که اگر ما به خاطر درکچرا 

انون آن کده شده عصر ما در یشکانسان دربند  ییو رها یزاد ه آکم یردک یمنبرد 

م و اگر یمان داشتیقت در جهان این حقیت ایثیت و حینیقرار گرفته بود و اگر به ع

ه ما را کنده جهان بود یآ یمایاز س یوهکقت پرشین حقیر چنیجذبه شورانگ

ز یشت پس چه چدا یآن وام یها یها و زشت یهنگکر ییعاشقانه به تغ

 بازدارد؟ یقین حقایچن کن سمت و از دریت به اکتوانست ما را از حر یم

تمام  هاو یها و دلبستگ ش، با همه جاذبها یزمان ینیگذشته با تمام سنگ

ان یدر جر یرد وقتک یواسطه آن ما را به خودش متصل م ه بهک یزیعز یزهایچ

گذشته شد.  یم ست فدایبا یر مناچا گرفت به یر منده، در مقابلمان قرایت آکحر

ره تجربه فقط ین ذخیتر ن و ملموسیعنوان مهمتر توانست به یگر تنها مید

  یکتکالیه دکر بود یزناپذیگر ین قانونیند. اکنگاه ما را به خود معطوف  یا لحظه

جهان  یاملکن تینو یها ضرورت کهنه به نو و لزوم درکتحول  یکتکالی، دینیزم

 داد. یقرار مآن را در مقابل، 

 م.یها پاسخ مساعد داد ن ضرورتیما قاطعانه به ا

*** 

                                                                                                                                                                                     
مربوط به شرایط پیدایش و ظهور سازمان ما رابطه ایدئولوژی آن با جریانات موجود اجتماعی و قوانین مربوط به 

 رشد و تکامل این شاخه از تفکر را روشن خواهد کرد.
 ـ مضمون جمله از مائوست. 1
داد؟  کننده خود قرار می تأثیر تعیین بود؟ و چگونه زندگی سیاسی و تشکیالتی ما را تحت ـ این حقایق چه 2

های مشخص از محدوه زندگی تشکیالتی و پراتیک خاص هر عضو و همچنین با  مسئولین موظفند با ذکر مثال
های روزمره  گیری های متعددی از مسائل و مشکالت عمومی که حتی در جریان تصمیم ها و نمونه ذکر مثال

تشکیالتی در مقابل در این سازمان قرار دارد )یا داشت( به تشریح و ایضاح این قسمت از مقاله   سیاسی ـ

گیری روشن و فوری در قبال طبقات مختلف خلقی بخصوص در چنین شرایطی از  بپردازند. مثالً ضرورت موضع
ها و  تی محکم و روشن در قبال گروهبندی جدید طبقات اجتماعی و یا لزوم داشتن سیاس تجزیه و قطب

های  گیری مشخص در مقابل تبلیغات رژیم و بخصوص مقابله با حربه های سیاسی دیگر و همچنین موضع سازمان
های موجود در بطن ایدئولوژی رسمی سازمان که  ها و نارسایی ایدئولوژیک او و... و تضاد همگی آنها یا دوگانگی

ساخت )مثالً حتی در نوشتن یک اعالمیه( و یا  کننده روبرو می های فلج بست ا را با بنعمالً در بسیاری از مواقع م
معنای خاص  های گذشته که کالً دارای منشأ ایدئولوژیک حتی به ها و شکست شدن علل ضعف همچنین روشن

بیشتر این های مناسبی برای توضیح  عنوان نمونه تواند به آن بودند )رجوع کنید به صفحات قبل( همگی می

 کار برود. قسمت به
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آن  یو فلسف یالتکیـ تش یاسیو ابعاد س یکدئولوژیمبارزه ا

م یآموزش گذشته سازمان به عمل آورد یه از محتواک یاجمال یقبالً در بررس

 یکدئولوژیمضمون ا یرو یعنین عنصر آموزش یتر نندهک نییتع یشتر ما رویه بکیت

ـ  یاسیس ینظرها ن عنصر با نقطهیرابطه ا ید ما روکین تأیآن و همچن

و  یم فلسفیه مجال گسترش تا حد مفاهکماند بدون آن یآن باق یالتکیتش

 د!!یدا نمایپ یاصول اعتقاد

و اصول  یفلسفم مجرد یم )مفاهین مفاهیاه رابطه ناگسستنی کبدون آنما 

ا یفرد  ینیب الً جهانکه ک یو عمل یرکف ی( را با آن چارچوب عمومیاعتقاد

ار کود انش یات او را موجب مکل داده و مجموعه اعمال و حرکیسازمان را تش

  1م.یردک ین محدوده خوددارین بحث تا ایگسترش اطور آگاهانه از م بهینک

 وه چه بود؟ین شیهدف ما از ا

ها نه صرفاً در  ستکن اشتباهات و شیا یفلسف یحاً به مبانیصر نونکچرا ما تا

 یدئولوژیا یت طبقاتین در ماهیه همچنکسازمان، بل یاعضا یت طبقاتیماه

نون کنهفته در آن است چرا تا یسم ذاتیآل ه دیرفته شده از طرف سازمان و ایپذ

ن ی؟ از نظر ما امیا آن مورد حمله قرار نداده یسم را در گلوگاه فلسفیآل دهین ایا

 ه:کداشته باشد چرا  یا ارانهک محافظه یتوانست معنا یوه نمیش

ها و  آن ضعف یشه اصلیو ر کردن منشأ مشترک اوالً: قصد ما در وهله اول روشن

بود که درعمل با آن مواجه بودیم )چه در زمینه مسائل  یالتکیتش نواقص

ه کجهت  نی( بدیکیتکا تایسیاسی و استراتژیک و چه در زمینه های تشکیالتی 

طور  به یالت و نواقص سازمانکمش علل با یعمل یم بالفاصله با برخوردیبتوان

 یعیم. طبییبه حل و رفع آنها نائل آ یفکیبه  یمکمراحل  یقدم به قدم و با ط

آن  یا در قدم اول از بعد فلسفیسازمان تنها و  یرکف یمحتوا یه بررسکبود 

 توانست یوه مین شیبرساند. بخصوص ا یعمل یج فوریتوانست ما را به نتا ینم

قوت و   ه نقاطکنجامد یب یگریها و انحرافات مجدد از سمت د یناتعادل به

ل ین دالیقرار دهد. به همه ا ید جدیابنده سازمان را مورد تهدیرشد یها یژگیو

ـ  یاسیال سکدر اش مقدمتا دیباسم را یآل دهین ایه اکم ین اعتقاد بودیما بر ا

 اش مورد حمله قرار داد. یالتکیتش

                                                           
است. مثالً زمان  ـ الزم به ذکر است که مطالب این بحث طی مدت زمان نسبتاً طوالنی و به مرور مدون گشته 1

 است. های این مجموعه تا قسمت اخیر حدود هفت ماه به طول انجامیده تحریر اولین قسمت
سال پیش از این  حاوی نظرات کلی و اساسی ما در یک ترتیب مطالب مورد بحث در این جزوه در عین اینکه بدین

آمدن تجربیات دیگر در این زمینه  دست باشد. همچنین متناسب با گذشت زمان و به ( می1352)اوایل تابستان 

 گیرد. نظرهای بعدی سازمان را تا این زمان نیز در برمی مسائل و نقطه
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گذشته  یها ستکها و ش یها و ناتوان م ضعفیتوانست یم یب وقتیترت نیبد

اش مشخص و بارز بود  یالتکیـ تش یاسیه بخصوص در مظاهر سکسازمان را 

م علل یتوانست یم یبا مسئله( و وقت یکم )لزوم برخورد پراتیین نمایبه دقت مع

سم در یآل دهین ایچه ورود و نفوذ ایها را( از در ها و ضعف یین نارسایآنها را )ا

مورد  یر مذهبکموجود در هر تف یسم ذاتیل آ دهین ایسازمان و همچن یدئولوژیا

ز فراهم شده یآن ن یه فلسفیمبارزه با پا ینه برایم آن وقت زمیقرار ده یبررس

 بود.

ما را از  التیکیتش درست آموزش درون یها وهین شیتر شده اً: شناختهیثان

ـ  یاسید سینظرات جد یکیانکق میا تزریر از باال ییوه تغیزدن به هر نوع ش دست

داشت ما  یح باشند بازمیصح یطور اصول ن نظرات بهیه اکهر چند  یکدئولوژیا

ات و نظرات ینظرها و انتقال تجرب ن نقظهیرش ایپذ ینه مادیجاد زمیا ایست یبا یم

گذراند.  یم یه هر عضو در هر مدار سازمانک یخاص یکاز روزنه پرات یسا زمان

ن معناست و از یز ناظر به همیل فوق نیم. تحلیبرد یار مک وه درست خود را بهیش

 دهد. یچه مسائل را مورد بحث قرار مین دریهم

 یریگ مسائل و جهت یار و بررسک یها وهین مجموعه نظرات، شیدرواقع ا

آن  یکدئولوژیه چارچوب اکان است سازم یک یغالب اعضا یاسیو س یطبقات

ا دو اصل ی یکا ناخواسته یرش خواسته یآورد نه پذ یسازمان را فراهم م

 یا آن اصل فلسفین اصل یت ایا قبوالندن حقانیل القا ین دلی! به همیفلسف

سازمان فراهم و عمل فردیا یآن در زندگ یاسب مادمن یها نهیه زمکبدون آن

شونده با آن اصول  وجودآورنده و هماهنگ مل، بهکصر مه عناکآمده باشد و بدون آن

 نخواهد بود. یچ اثریمنشأ ه جاد شده باشدیار اکل منسجم در افک یکصورت  به

 یو اعتقاد یتر فلسف یاصول یها واردنشدن به بحث ازما یا مرحله یخوددار

نظرها  ح نقطهیآموزش و تصح یها وهیاز ش ین مالحظاتیت چنیناظر به لزوم رعا

آنها  یابین اصول و ارزیه ضرورت پرداختن به اکبود بدون آن یسازمان انقالب یکدر 

  ردهکرد فراموش ک ین مییسازمان آن را تع یط درونیه شراک یرا در فرصت

 م.یباش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [83براساس متن تایپ شده صفحه ]87مه مربوط به صفحه یضم

 ـ  یاسیالت سکاز طرح و بحث مسائل و مش یا ن مرحلهیچن یبعد از ط نونکا

ه کار الزم است یآنها بس یکدئولوژیردن علل اک سازمان و روشن یالتکیتش

ج همه یتواند نتا یه مکرا  یا ن مسئلهیتر فین حال ظرین سؤال و در عیمهمتر

 م.یند مطرح سازکنون در خود خالصه کها و نظرات ما را تا بحث
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سم موجود در بطن یآل دهیسم )ایآل دهین ایا ین است: منشأ اجتماعیؤال اس

م کحا یدئولوژیا ایدام است؟ و ک یدئولوژین ایا یت طبقاتیر سازمان( و ماهکتف

است؟  یاز طبقات و اقشار اجتماع یا قشریر چه طبقه کنده تفیبر سازمان نما

 یخوب ه بهکسازمان در  یدئولوژین ایا یاملکت تکر و حرییبخصوص پروسه تغ

سال  هشت یط یالتکیار تشک یها وهیو ش یاسینظرات س یاملکان تیدرجر

ت کو با چه حر ییربنایان زیشود با چه جر یم یمتجل یات سازمانیار و حک

 در متن جامه قابل انطباق است؟ یاجتماع

 ن است:یگر سؤال ایان دیبه ب

ه در ک) یـ اجتماع یاسیر سکتف یکدر  1ین مجموعه متناقض فلسفیبروز چن

 یمخصوص به خود بوده است( و زندگ یها وهیها و ش یژگیو ین حال دارایع

دوره از  یک یط یکدئولوژیژه ایچارچوب و یکز عناصر متضاد آن در یآم مسالمت

در تحوالت  یتیاز چه خصوص یدیتول یروهایمرحله از رشد ن یک یخ و طیتار

 جامعه ما نشأت گرفته است؟ ییربنایز

ت یدر نها یتکن حرید و چرا چنینما یم یروزیپ یآن از چه قانون یاملکت تکحر

نقطه آغاز خود قاً متضاد( بایضاد )توجه گردد دقمت  قاً یدق یتیفکیخود درست به 

 ابد؟ی یدست م

*** 

ه منجر به ک یو فرهنگ یاقتصاد ـ  یاسیس یلکط یما در صفحات گذشته به شرا

م. یردکشد اشاره  یسازمان م یدئولوژیل اکر شد ین مذهبیر نوکظهور و بروز تف

ن یار را جانشکاز   هیه استثمار سرماک یدیط جدیش شرایدایدر آنجا گفتم پ

 یعنیشتر )یه هر چه بکاز مبارزه را  یدیل جدکشود ش یم یاستثمار فئودال

 یدئولوژیاز ا یعناصر ی( حاویا هیم روزافزون اقتصاد سرماکیمتناسب با تح

ن در یشود. ما همچن یجاب میم( اکستم حایتز س یمثابه آنت اشد )بها بیپرولتار

آن روز سازمان اشاره  یدئولوژین عناصر در متن ایوجود ا به یطور عدد آنجا به

قاً یبخشند دق یبه او م یخاص یژگیه وکن عناصر یم وجود ایم و نشان دادیردک

سازمان ما  یبر مذهکن تفیما ب یفکیزات یتما یه علت اساسکاست  یزیآن چ

 2سازد. ین آن( را روشن میتر یمترق یروز )حت یج مذهبیر راکو تف

                                                           
آلیسم  خواهد بر روی پایه ایده شناخت دیالکتیکی را می ای که اسلوب ـ درباره تناقضات فلسفی ایدئولوژی 1

 مذهبی بچسباند بعداً طی مقاله مستقلی مفصالً بحث خواهیم کرد.
ـ نگاهی کوتاهی به تاریخچه تجربیات سازمانی لیست دور و درازی از برخورد و اختالف نظر بین تفکر مذهبی  2

اند در مقابل قرار  دانسته ه اسالم مترقی و انقالبی میما را با کسان دیگری که خود را حتی از معتقدین ب

آموزترین این برخوردها برخورد رویاروی با مهندس بازرگان و آشنایی حضوری با  ترین و درس دهد. یکی از جالب می
 نظرات کامالً مخالف او با ما بود. چگونگی واقعه چنین است:

روز( از نظر فکری و تشکیالتی  ه انسجام مناسبی )در حد همانبعد از اینکه سازمان توانسته بود ب 1347در سال 

گذارند که  رفقا قرار می  شود مالقات خصوصی با مهندس به عمل آید و در این مالقات، برسد تصمیم گرفته می
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ن عناصر توانست در یرش ایه چگونه سازمان با پذکم یب نشان دادین ترتیبه هم

موجود  یها یژگیط و ویاز شرا ینسبتاً درست کدر به یا دهیچیچنان مرحله پ

 د.یجامعه نائل آ

                                                                                                                                                                                     
طور مجمل و فقط در سطحی که منافع جنبش ایجاب کند مسئله تشکیل یک گروه سیاسی ـ مخفی را به  به

 نند.اطالع او برسا

( تا زمان آزادی 1342شناخت اما بعد از دستگیریش )اردیبهشت  مهندس رفقای مؤسس سازمان را از نزدیک می
ابتدا مهندس از   هیچ اطالعی از آنها نداشت. در این مالقات 1347( حتی تا همین موقع یعنی سال 1346)سال 

کنند با  اتی مسئله تشکیل سازمان را مطرح میکند، ولی وقتی رفقا با ذکر مقدم دیدار رفقا اظهار شادمانی می
عنوان  شوند و باالخره وقتی رفقا مسئله استثمار را به العمل سرد و تقریبا نامساعد او روبرو می عکس

سازند. مهندس شدیداً مخالفت  مشی سیاسی و تفکر انقالبی ما مطرح می ترین ویژگی موجود در خط اساسی

کنید(. در پایان جلسه  شوید! )یعنی گرایشات مارکسیستی پیدا می رف میگوید شما دارید منح کرده و می
گوید: شما برای ما و کار ما و حتی به اندازه پشیزی هم ارزش قائل نشدید  وقتی یکی از رفقا با حالت گالیه می

از رنج  ترتیب خود را طور باشد. و بدین دهد: این )چیزی شبیه به همین مضمون( مهندس با خونسردی جواب می
 کند! کار و زحمت همکاری با سازمان راحت می

هر چند منشأ این اختالف نظر و کالً ماهیت تفکر و ایدئولوژی مهندس در آن موقع برای سازمان روشن نشد اما 

آشکارشدن این اختالف در آن موقع به سازمان کمک کرد نقاط درست فکری و سیاسی خود را بهتر درک کند )در 
آید( و روی آنها تأکید  شمار می نظرهای آن به آزادی که مهندس سمبل تفکر و نقطه های نهضت رابطه با ضعف

 بیشتری نماید. 
جا خاتمه نیافت. بدین معنا  این بهترین درسی بود که آن موقع از این برخورد گرفته شد. البته این واقعه به همین

ن برخورد به عمل آمد و بخصوص بعد از اینکه تئوری بندی مناسبی از ای که جمع 1348که بعدها در اواخر سال 
بار دیگر با مهندس تماس  طور مشروط یک در استراتژی مورد توجه قرار گرفته بود قرار شد به« ها جذب قطب»

گرفته شود. این بار هدف نه به توافق کامل رسیدن بلکه استفاده از نفوذ و موقعیت سیاسی او به نفع سازمان و 

اصطالح نقاط اشتراک یعنی عمدتاً مذهب تکیه شود )نه به مسائل  و به همین جهت قرار شد روی بهمبارزه بود 
رفت هر چند تنها امروز است که نقاط افتراق و اشتراک واقعی خود را با  شمار می اقتصادی که نقطه افتراقی به

رفی و ظاهری مهندس را موجب شد. فهمیم( کاربرد این شیوه با اینکه در ابتدا استقبال ح این قبیل عناصر می
گونه( همکاری یا  گونه )و واقعاً هیچ توانست بگذارد( و نتوانست هیچ اما در عمل واقعاً تأثیر نگذاشت. )و نمی

کمکی را از جانب او به همراه داشته باشد. منتهی این بار به دلیل اینکه ما رابطه خودمان را با او )و افرادی از 

اصطالح ضمنی در یک سری مفاهیم مجرد و روبنایی که درواقع فاقد محتوای  اس توافق بهاین قبیل را( براس
خاص خودش بود بنا کرده بودیم )چرا که درباره اول تضاد این محتوا با محتوای فکری و ایدئولوژیک مهندس و 

ل مهندس اتخاذ کنیم گشته بود( نتوانستیم با قاطعیت موضع صریح و روشنی در مقاب  هایی از نوع او روشن تیپ
و متقابالً موضع او را دقیقاً در مقابل جنبش تحلیل نماییم. به همین جهت نارسایی و ضعف ایدئولوژیک مهندس 

به ضعف دانش سیاسی و عدم آشنایی او با فرهنگ انقالبی تعبیر شد )البته این چنین تشخیص نادرستی خود 

ایم.( این تشخیص  صحبت کرده  م بر آن روز ما بود که قبالً دهنده اصالت معیارهای روبنایی در جو حاک نشان
نادرست موجب شد که مقداری از انرژی و کار سازمان برای رفع این نقیصه که واقعاً اصل نبود به هرز داده شود. 

های مستمری )علیرغم  )مثالً قرار شد مهندس چه باید کرد لنین و تضاد مائو و... را مطالعه کرده و طی تماس
 اشکاالت امنیتی آن( رفقا با او بحث کنند.

داد و این تقریباً برای ما کامالً نامفهوم بود. فقط جریان عمل و  گونه شور و حرکتی از خود نشان نمی مهندس هیچ
های مأیوس  را از چهره« مبارزین قدیم»ظاهر  الزم بود که ماسک خوش 50های  بار سال شرایط سخت و خشونت

 آقایان پروفسورها و مهندس پاره کند!! و ترسان و لرزان 

های  اصطالح روشنفکر که شهرت و نام کذایی خود را مدیون نابود کردن استعدادهای انقالبی سال این آقایان به
ها بودند اکنون در چنین شرایطی  و هواداری از رفرمیسم منحط و از سر تا پا سازشکارانه این سال 1340بحرانی 

بورژوایی  تر خرده های شیرین بورژوازی و احالم شیرین توانستند بکنند. وعده انقالبی چه می گیری مبارزه از اوج
طرف و حمالت پیاپی به مبارزین و شکنجه شدید آنان از طرف دژخیمان رژیم حاکم و همچنین  خودشان از یک

افی بود. ماهیت واقعی آنها کردن کار آنان ک های پشت سر هم انقالبیون از طرف دیگر برای یکسره دیدن تیرباران

کنان بر محراب بورژوازی به سجده افتادند و به عذر گناهان گذشته  از پشت همه تظاهرات ریاکارانه وقتی تضرع
 خوبی روشن شد.  و شناعتش به  پیشانی بر خاک درگاه ساییدند با هم زشتی

تری  که ما تجربه بیشتر و دید روشن آموز این آقایان ازجمله همین آقای مهندس چنان عاقبت و نهایت عبرت
کننده نقایص ما بود نه  بینی بود در این زمان در اینجا تنها جبران داشتیم در همان روزها نیز قابل پیش می

تغییردهنده سرنوشت آقای مهندس. ایشان که روزگاری کباده رهبری مبارزه مذهبی و قشرهای وسیعی از 
ای دارند با وجدانی راحت! )با استثمار تنی چند  کشیدند، امروز کارخانه میمردم محروم و روشنفکران معتقد! را 

گذرانند  خوبی می ها که روزگاری ایشان قصد آزادکردنشان را داشتتند روزگار را به  از جوانان زحتمکش وطن همان

 آورند!! یجای م اند خالصانه به ای که داده و شکر درگاه منان! را البته با مقداری تغییر سمت قبله
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ند و ما آگاهانه از پرداختن به آن در آن قسمت ما یه همچنان باقک یا تهکاما ن

م و یش گرفته بودین مقاله پیه در اک یوه عمومیل شیدل م )بهیردک یخوددار

ه چگونه کن بود یزد( ایتوانست برانگ یه مک ینارس یها ل بحثیدل ن بهیهمچن

ا را در خود یپرولتار یدئولوژیاز ا ینیتوانست عناصر نو یر مذهبکن شاخه از تفیا

خود جدا گردد؟  یاصل یها از شاخه یفکیطور  ب بهیترت نیدهد و بد یجا

ه در ک یتر آن سلسله عوامل ان روشنیا به بیرش ین پذیا یسم اجتماعیانکم

بود؟ چرا تنها در  د، چهیها انجام یژگین ویبا ا یرکن تفیبطن جامعه به ظهور چن

ن یجذب شد و باالخره چن یرکن تفیا چنیپرولتار یدئولوژیاز ا ینیابتدا عناصر مع

و  یان اجتماعیدام جرکاس کسم انعیالیسم و ماتریآل دهیاز ا یمجموعه متضاد

 از اقشار و طبقات جامعه است؟ یکدامک یدئولوژیا یتجل

ود با ور 40 یها ل ه بخصوص از ساک یر تحولیبه س یتر قیعمواگر نگاه مجدد 

م پاسخ یندازیشود ب یو جامعه ما مشخص مت آن بر اقتصادیمکه و حایسرما

 شود. یاز سؤاالت فوق روشن م یاریبس

هستند  یآن ازجمله اقشار ینییپا یها و بخصوص بخش 1یسنت یبورژواز خرده

ه و یسم شروع به تجزیالیبزرگ وابسته به امپر یت بورژوازیمکه بالفاصله با حاک

 نند.ک یم یتالش

ذاته در خود دارد به مرور ه بالک یمیعظ یرویرغم نیآنان عل یو سنت کوچکد یتول

 یگذارد و با انحطاط خود زندگ ید بزرگ رو به انحطاط میم تولیر سلطه عظیدر ز

ن ید. در چنینما یم یرات شگرفیین قشر را دستخوش تغیا یو اجتماع یاقتصاد

به  یمانه بورژوازکرد حاکطه عملیموجود در ح کوچک یها تکیه مالک یطیشرا

 یها ن قشر و در وهله اول بخشیداد ا یر جهت مییبزرگ تغ یها تکینفع مال

پا  خدمتگزاران جزء و تجار خردهـ  یشهر کوچکوران  شهیب از پکن آن مریریز

 یت اجتماعکحر یشهر یاین پرولتاریوکد و در حال تیطبقه جدسمت  اجباراً به

 ند.ک یخود را آغاز م

 یبورژواز ه خردهک شد ین نمین وصف مانع از ایمحتوم بود اما با ا ین سرنوشتیا

 ینده مرگبارین آیم در مقابل چنیسر تسل یگونه مقاومت چیبدون ه یسنت

 فرودآورد.
                                                           

بندی اجتماعی کار در دوران  بورژوازی سنتی با تولید کوچک و تاریخی خویش، مستقل از تقسیم ـ خرده 1

بورژوازی در حال تکوینی که خاص  داری و درواقع در نقطه مقابل چنین تقسیم کاری از خرده حاکمیت سرمایه

رتش و پلیسی او را تشکیل داده و به او وابسته های اداری ـ فرهنگی ا داری است و ارگان دوران حاکمیت سرمایه
هایی از آن که با قدرت  داری رو به انحطاط رفته و بخش شود. اولی در شرایط سلطه سرمایه است ممتاز می

ا ند دست به مبا رزه خواهند زد، اما دومی مستقیماً محصول پیدایش شرایط  حاکم به سازش نرسیده
های باالی آن  کار بوده )بخصوص بخش شود از این جهت بسیار محافظه منتفع می داری بوده و از وجود او سرمایه

 رتبه صنعتی ـ سیاسی ـ نظامی و...( و غیرقابل اتکا هستند. مدیران صنایع ـ مهندسین و کارشناسان عالی
دو قشر های مدید، تکیه ما روی ویژگی سنتی بودن خرده بورژوازی به همین جهت یعنی جداکردن این  برای مدت

 است.
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خ ین به تاریو همچن کوچکد یم تولیعظ یرویش ـ به نیم طبقاتیاو به قدرت عظ

ل مذهب که در شک یا انهیجو مبارزه یفرهنگ یسراسر مبارزه خود و نهادها

ـ  گیرد یم به مقاومت مین جهت تصمیز اود. اب کیشد مت یع( نشان داده می)تش

انه بزرگ یجو مقاومت و مبارزه یها تکبه حر کوچک یها اعتراضات و مقاومت

د. مقدمات یآ ین درمایبه غل یا ن مبارزهیمثابه قلب چن شود. بازار به یل میتبد

ان ین در جریو همچن کوچکخته یانات ظاهراً از هم گسیجرام در جنین یق

فراهم  یمتوسط شهر یها متعدد از توده یها تظاهرات گروه اعتصابات و

ل یس یتاتوریکون و فشار زجرآور دکسال تحمل س شود ـ و باالخره بعد از ده یم

 د.یآ یت درمکبه حر ین شهریاز توده خشمگ ینک انیبن

 یجو متوسط و مبارزه یبورژواز ت در دل خردهکن حریه نطفه اکدرست است 

ران و کاز روشنف یاریتواند بس یت مکن حریاما اشود  یبسته م 1بازار

از  ییها ماندهین شهرها و باقیان و محصلیران خصوصاً دانشجوکروشنف مهین

و  ی)مذهب یاسیس کوچک یها و گروه یمل یها سازمان یعناصر و اعضا

اران کاسبکوران جزء و  شهی، پیبورژواز تر خرده نیین اقشار پای( و همچنیرمذهبیغ

ه بخصوص در ارتباط کجزء دهات، اطراف شهرها ) یها کمال ، خردهیشهر

از  یو باالخره عناصر 2بودند یشهر یبورژواز با خرده یرکف -یتر اقتصاد یکنزد

 3شاند.کدنبال خود ب را به یارگران آگاه شهرک

 یه بورژوازین طبقه علیو متحد ا یوشش جمعکن یتر یه عالکام ین قیست اکش

 یدهاین امیسم را در بر داشت تنها آخریالیسته به امپرده وابیتازه به قدرت رس

 ییاو نارس یناتوانرابرباد نداد، بلکه همچنین  یبورژواز خرده یاقتصاد ـ یاسیس
                                                           

کاالیی  همیشه در ایران نوع خاصی از روابط تولیدی را که طبعاً باز هم براساس تولید خرده« بازار»ـ اصطالح  1
است که شاید در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای غربی نمونه مشابهی نداشته باشد.  است تداعی کرده

های تولید ـ توزیع  ها و رشته رئی و نامرئی به تمام شاخهبورژوازی تولیدی یا تجاری بازار با هزاران رشته م خرده

وران و کاسبکاران شهری ـ  های جدی پیشه است. تمام فعالیت مبادله کاالها در مقیاس کشوری تسلط داشته
مالکان( و شبکه توزیع کاالهای شهری در  ها و تاجران جزء و... و حتی تولیدکنندگان جزء روستاها )خرده واسطه

بورژوازی بازار  انتقال تولید روستایی به شهرها و... همگی تحت نظارت فعال و در ارتباط مستقیم با خرده روستا و
کاالیی( در سراسر کشور از  گرفت...بسیار پیچیده به هم روابط تولیدی )خرده گیرد. درواقع صورت می صورت می

 شود. ازار تهران باز میشبکه سراسری بازارها در شهرهای بزرگ و آن هم به نوبه خود از ب
خرداد که ناگهان با بیل و داس و کلنگ به سمت تهران سرازیر  15ـ شورش دهقانان و کشاورزان ورامین در  2

 طور شهرهای... و دهات اطراف آن. شدند و یا همین
جاعی در ـ در اینجا نکته بسیار ظریفی موجود است و آن تشخیص درست دو جریان کامالً متفاوت مترقی و ارت 3

اند اما به ظاهر با هم  این دوران بحرانی از یکدیگر است که در عین اینکه در دو سوی مخالف هم حرکت کرده

 اند. مشتبه شده
بورژوازی و اقشار پایین طبقه متوسط علیه نفوذ امپریالیسم  جریان اول همان مبارزه مترقیانه و گسترده خرده

خرداد متجلی شد  15داری بزرگ وابسته به آن است که اوج آن در قیام  )بخصوص امپریالیسم امریکا( و سرمایه

هایی که نتوانسته  ترین فئودال مانده ترین و عقب های محتضرانه مرتجع اما جریان دوم عبارت است از اخرین ناله
.)در نسخه کردن تنی.. بودند به نوعی سازش با بورژوازی تازه به قدرت رسیده دست یابند و از این جهت با علم

 اصلی حذف شده( 
با این توضیح مراد ما در اینجا عبارت است از اشاره به آن سلسله علل زیربنایی که پشتوانه مادی این ایدئولوژی 

ای قوانین  عینی  دهد که با حرکت بر روی چنین زمینه را در شرایط خاص یک جامعه فراهم ساخته و یا اجازه می
هایی هستند که جریان پیدایش و ظهور یک تفکر  این سلسله علل زیربنایی همان خاص و ویژه خود را عرضه کند.

مثابه محصول ذاتی و طبیعی یک جریان اجتماعی از جریان رسوخ و نفوذ فرهنگی یک تفکر در یک کشور و  را به

 سازند.  تحت شرایط خاص جدا می
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 یش بخصوص براین نمایش گذارد. ایه به نمااو را با تمام وج یکدئولوژیا

ر ( عمالً دیر مذهبک)تف یرکن تفیر چنیتأث ه تحتک یرانکن روشنفیتر صادق

ار یرده بودند بسکت کخلق شر یـ ضد استعمار یستیالیمبارزه ضدامپر

 آموز بود. عبرت

... 

ها و  یدئولوژیمثابه سرنوشت محتوم تمام ا خرداد به 15ام یست قکش

خود و  ییبورژواز رات خردهکه خواسته باشندتنها در محدوده تفک ییها سازمان

ه وابسته به یسم )با قدرت سرمایالیرروها در مقابل امپیا به همان نکعتاً با اتیطب

ار کرا آش ین مبارزاتیچن یپنهان یها ییها و نارسا رند ضعفیاو( قرار گ

 1ساخت. یم

ه بتواند مبارزه ک یآن تئور یعنیخاص آن  یز به معنایا نیپرولتار یدئولوژیاما ا

م کحا یستم استثماریامل سکدن یوبک خلق ما را تا درهم یستیالیضدامپر

ش یشده از پ ا ساخته و پرداختهی یر، وارداتیتغیز الیتوانست چ ید نمیمات نیهدا

شد  یما فراهم م یآنگاه برا یدئولوژین ایت اینیع یه از نظر عملکچرا  2باشد

ن در عرصه ینو یدیتول یروهایگام نهاده و ن یا هید سرمایتوله ما عمالً بدوران ک

باره یکگاه  چیه ین تحولیما چنوسته باشند. ایبه ظهور پ یدار هیمناسبات سرما

ها آثار و  شود و تا مدت یهنه زاده مکد از دل جامعه یگرفت جامعه جد یصورت نم

ن و یمثابه اول ز بهین یدئولوژین این قرار ایتبعات آن را به همراه دارد. از ا

 یروهایامل نکدر جامعه ما تنها در رابطه با ت ید اقتصادین آثار تحول جدیتر یضرور

ل و کو متقابالً در رابطه با تش ید و مناسبات بورژوازیدر رابطه با بسط تول یدیتول

افت و ی می امل و گسترشکان تکن طبقه( امیشتازان ایا )پیپرولتار یآگاه

 ند.کن خاص خود را عرضه یقوان یهنیژه میات ویخصوص کتوانست با در یم

 ییال ابتداکده و اشیرس تازه به قدرت ین بورژوازیه بکطور  گر: همانیان دیبه ب

 یه هنوز از اختالط با عناصر فرتوت فئودالکآن  یـ اقتصاد یاسیت سیمکحا

است  ه توانستهک یا یاست با بورژواز دهاست و فرهنگ آن( رهانشی)اقتصاد ـ س

 یو طبقات یاجتماع یها انیافزون خود در جامعه بن ل روزکامل و تشکت یمکبا حا

                                                           
 همین مقاله. 40و  30ـ رجوع کنید به صفحات  1
وجه به معنای محدود نمودن  هیچ و یا وارداتی و.. نبودن آن به« معنای خاص ایدئولوژی پرولتاریا»ـ تکیه ما روی  2

معنای آن نیست که مثالً این  نیست. همچنین باز هم به این نظریه چارچوب تنگ مالحظات ملی یا شرایط میهنی

جداگانه امکان ظهور دارد. چرا که  طور داری در هر کشور در هر منطقه و به تفکر فقط در شرایط حاکمیت سرمایه
ای که آینده جهان از آن اوست یک امر   مثابه ایدئولوژی طبقه پیدایش طبقه کارگر و طبیعتاً ایدئولوژی این طبقه به

گرداند.با این توضیح  جهانی است که در مجموع قوانین عام خود را بر تمام تحوالت آتی جهان جاری و ساری می
بارتست از اشاره به آن سلسله علل زیر بنائی که پشتوانه مادی این ایدئولوژی را در شرایط مراد ما دراینجا ع

ای قوانین خاص و ویژه  دهد که با حرکت برروی چنین زمینه عینی خاص یک جامعه فراهم ساخته ویا اجازه می
یک تفکر را بمثابه خود را عرضه کند.این سلسله علل زیر بنائی همانها هستند که جریان پیدایش و ظهور 

محصول ذاتی و طبیعی یک جریان اجتماعی از جریان رسوخ و نفوذفرهنگی یک تفکر در یک کشور و تحت شرائط 

 خاص جدا میسازندو
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جامعه  ررا د یطبقات یبند امل و قطبکه یر داده و تجزییرا در جهت منافع خود تغ

 یارگرانکان یز میطور ن وجود دارد همان یو دوران انتقال یموجب شود فاصله زمان

اند با  آن( ممزوج گشته یطور بخش دهقان نیاند )هم ل نشدهکه هنوز متشک

 یکو گذرانند  یرا م یامل و فائقه بورژوازکل و قدرت که دوران تشک یارگرانک

اند تفاوت موجود  دهیرا به انجام رسان یگریدوره د یا حتیدوره مبازره را آغاز و 

 است.

... 

 یدوره انتقال یکا یو  یمرحله وسط یکبدون عبور از  یاملکر تین مسیا یط

انواع  ین دوره انتقالیو در چن یسطو ن مرحلهین است.اما در اکرممیغ

ان کل آن امکن شیتر ن تا چپیتر از راست یبورژواز خرده ینینابیب یها یدئولوژیا

 1ابند.ی یظهور م

هستند  ینینابیخصلت ب یتاً دارایماه یبورژواز خرده یها یدئولوژیا یلکاز نظر 

ن قشر یه اک یدیط جدی( اما در شرایبورژواز مقاله خرده ید به ابتداینک)مراجعه 

بسته آن ل واکه بزرگ )بخصوص شیت سرمایمکاز جهات مختلف تحت فشار حا

متناسب با تالطم  ینینابین خصلت بیاست ا شده یه و تالشیدچار تجز

 یها بخش یدئولوژیابد. نوسانات ای یم کید و متحریل جدکاو ش یاجتماع

 یا گروه اجتماعیها باالخره در طبقه قشر  ن بخشیه اکمختلف آن تا آنجا 

وجود آمده  هه بیت سرمایمکار در دوران حاکد یجد یبند میه از تقسک یدیجد

 ابد.ی یت شوند ادامه میتثب

ستند جز ین یزیچ ینینابیب یها یدئولوژید و نوظهور ایال جدکب اشیترت نیبد

 !ین دوران انتقالین اقشار در ایا یعمل یها وششکو  یرکاس فکانع

ا یه به سمت پرولتارک یبورژواز از خرده ییها بخش ین دورانیاست در چن یعیطب

ن حال هنوز هم یه در عکرا  ینینابیب یدئولوژیاز ا یصنند نوع خاک یل میم

رو به  یعناصر مشخص و حت یه داراکنند ک یدارد افاده م یبورژواز ت خردهیماه

ن عناصر یباشند. البته رشد ا یم یپرولتر یدئولوژیا یاز عناصر اساس یرشد

ان سلب یها و شدت جر ن بخشیوارد بر ا یول به درجه فشار طبقاتکمو

 ارگر است.کشان به سمت طبقه  شدن ننده آنها و راندهک تکیمال

                                                           
دنبال و  ها و محفل هائی که به حسابی از این تفکرات و گروه جهت نیست که ما اکنون با خیل تقریباً بی ـ بی 1

عنوان تفکر  ند روبرو هستیم. در اشکال علنی و مذهبی آن نمونه تفکر علی شریعتی بها وجود آمده همراه آنها به
ترین و  عنوان نشانه تفکر مرفه های میانه چپ مذهبی و نمونه تفکر عناصری از قبیل بهشتی به اقشار و گروه

م را دارد قابل بورژوازی که بیش از حد استعداد نزدیک شدن به قطب حاک ترین جناحهای خرده طبیعتاً راست

 هستند. شمارش
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ل خاص کران و شیات متوسط در اطبق یدئولوژیا ینجا توجه به تظاهر عمومیدر ا

نمودن  ط خاص جامعه ما به لحاظ دنبالیآنها در شرا ینونات طبقاتکن منافع و مبیا

 است. یرات ضرورکن تفیامل اکر یمس

 یبورژواز خرده یدئولوژیا یل تجلکن شیتر یعنوان اساس ران مذهب بهیدر ا

ه ین طبقه را توجیا یات مادیح  الً کو مبارزه و  یزندگ یچگونگ یان درازیسال

( یر مذهبکر )تفکن تفیسم موجود در ذات ایآل دهیه اک یطور رده است. بهک

را  یبورژواز سم خردهیآل دهیا یعنین طبقه یا یکدئولوژین هسته ایتر یاساس

  )ناتمام( 1هد.د یل مکیتش

                                                           
سری مباحث مقدماتی از فلسفه و تاریخ و سیر تکامل  ـ درک عمیق این قسمت مستلزم آشنایی به یک 1

اجتماعات و معرفت بشری و... خواهد بود. مسئولین موظفند قبل از شروع این بحث برنامه مدونی را راجع به این 

طور محوری برای رفقای خواننده  مثال مفاهیم و سؤاالت ذیل باید بهعنوان  مسائل در کالس گذرانده باشند. به
 تحلیل روشن شده باشد:

الف ـ آیا این تفکر ایدئولوژی، اخالق و معنویات و... است که زندگی اجتماعی و چگونگی حیات مادی بشر را 

ی انسان است که کند و یا اینکه به عکس این موقعیت اجتماعی و چگونگی زندگی و حیات ماد تعیین می
 کننده تفکرات ایدئولوژی، خصایل، اخالق و معنویات اوست؟ چرا. تعیین

 آلیسم و ماتریالیسم در چیست؟ ترین وجه تمایز ایده ب ـ اصلی
است و نقاط گره و بحرانی آن در چه ادواری  آلیسم و ماتریالیسم چه مسیری را طی کرده ج ـ مبارزه تاریخی ایده

 اقتصادی پدید آمده است؟  اجتماعی ـ های و به چه مناسبت
دـ پروسه رشد و تکامل تفکرات ماتریالیستی از ماتریالیسم ابتدایی ذیمقراطیس تا ماتریالیسم 

المعارف ـ دیدرو و...( و ماتریالیسم مکانیستی فویرباخ و تکامل و تحول آن را به  ها )اصحاب دایره انسیکلوپدیست

 و محتوای اجتماعی هر یک از آنها را تصریح نمایید. ماتریالیسم دیالکتیک توضیح داده
طور پروسه تکامل اسلوب شناخت دیالکتیک را در طول تاریخ مورد بحث قرار داده )از هراکلیت تا هگل و از  همین

 های اصولی و تضادهای بنیانی دیالکتیک هگلی را با دیالکتیک ماتریالیستی توضیح دهید. هگل تا مارکس( تفاوت
آلیستی است؟ دیالکتیک هگلی چطور؟ چرا؟  یا به نظر شما ماتریالیسم قرن هیجدهم ماهیتاً یک تفکر ایدههـ ـ آ

 بخصوص روشن کنید ماتریالیسم قرن هیجدهم نماینده چه جریان اجتماعی در اروپای آن روزی است؟

 آیا هسته تفکر بورژوازی ماتریالیزم تر است یا تفکر فئودالی؟
 شود؟ ها از کجا ناشی می هایی دارد؟ و این تفاوت آلیسم فئودالی چه تفاوت بورژوازی با ایدهآلیسم  همچنین ایده

شناسان  مثابه هسته اساس تفکر مارکسیستی ابداع و اختراع متفکرین و جامعه و ـ آیا ماتریالیسم دیالکتیک به
ایش و ظهور آن را ضروری ازجمله مارکس و انگلس و... است و یا اینکه علل و موجبات دیگری پید 19قرن 

متضادی از این دو نوع تحلیل گرفته   اند؟ در این صورت این علل و توجهات چیست؟ و چه نتایج کامالً  ساخته

 شود؟ می
زـ آن سلسله علل تاریخی اجتماعی و اقتصادی را که منجر به بروز و ظهور مارکسیسم در اروپای رشدیافته 

ید: که چگونه همین تفکر در جریان رشد تضادها و مبارزات اجتماعی حتی صنعتی گردید تحلیل کرده روشن نمای
در زمان خود مارکس تکامل یافت! برای شروع این کار بد نیست تحلیل مقدماتی دیگری از پروسه رشد و تکامل 

 آورید. است به عمل های آن( مایه گرفته نظرات مارکس که از اوضاع اروپای صنعتی در قرن نوزدهم )اوایل و نیمه
گوییم ماتریالیسم دیالکتیک یک کل منسجم است؟ و دیالکتیک بدون ماتریالیزم و ماتریالیسم بدون  ح ـ چرا می

 اید(  تحلیل کرده  دیالکتیک دیگر معنایی ندارد؟ )جزء همان معنای تاریخی که قبالً 

این نظر گاه ایدئولوژی طبقات  آلیستی است؟ از گوییم ایدئولوژی طبقات غیرپرولتری ماهیتاً ایده ط ـ چرا می
 اند مورد بررسی قرار دهید. مختلفی که در طول تاریخ پدید آمده

آلیستی ایدئولوژی این طبقات )طبقات غیرپرولتری( به آن معناست که هیج عنصر  ی ـ آیا تکیه ما روی ماهیت ایده
آلیسم همگی این طبقات  است که ایدهماتریالیستی در تفکر و عمل آنها موجود نیست؟ همچنین آیا این بدان معن

 طور نیست اوالً:  یکسان و یک شکل است؟ اگر این

طور عام در تئوری و در عمل هر یک از آنها مشخص کرده و ثانیاً معلوم  تضادهای ایدئولوژیک میان طبقات را به
است و به چه اعتبار و   زهطور نسبی چه اندا نمایید درجه وجود عناصر ماتریالیستی در هر یک از این تفکرات به

 وجود آمده است؟ علتی به
کند؟ آیا اسالم هم شامل  آلیسم را افاده می ک ـ چرا هسته اساسی هر تفکر مذهبی باالخره نوعی از ایده

طور است پس توجه شود که اسالم  شود؟ )اسالم به هر معنایی که مورد قبول است!( اگر این همین قانون می
های قرآن  های آن را در آیات و حتی نام سوره ها که نمونه کردن با بسیاری از پدیده و مادیبه عینیت و برخورد 

شدن  کنیم. )از قبیل اشاره به شب وروز ـ گردش زمین و ستارگان ـ زندگی و حیات نباتات و شکفته مشاهده می

های روانی و... او و  پیچیدگی و  حیات از دل زمین مرده ـ پیدایش نو از کهنه و خلقت پیچیده جانوران و انسان
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گرفتن از آنها و یا همچنین توجه به برخی قوانین  اشاره به تاریخ ملل و اقوام و... لزوم شناخت قوانین آن و درس

متقن حاکم بر اجتماعات مانند توجه به تضاد نیروهای حق و باطل و مبارزه آنها و نابودی نهایی باطل و...( به چه 
این سؤال را با توجه به سؤال مقدماتی زیر پاسخ دهید که آیا قبول اصولی از این قبیل که  شود؟ چیز تعبیر می

 « این جهان قابل شناخت هست»و حتی اینکه « جهان خارجی )جهان مادی( مستقل از ذهن ما وجود دارد»
بودن  ای ماتریالیستتواند بر های کالسیک داللت دارند می آلیست و سایر اصولی که برخالف نظرات برخی از ایده

بودن کافی باشد؟ برحسب چگونگی جوابی که به این سؤال  آلیست )و یا درواقع به زبان مرسوم! غیرایده

 دهید کتاب شناخت خودمان را دوباره مورد تجدیدنظر و انتقاد اصولی قرار دهید. می
عنوان تنها ایدئولوژی طبقه  کسیسم بهگرایشات ماتریالستی دارد و چرا مار گوییم طبقه کارگر اصوالً  ل ـ چرا می

 شود؟ آیا این یک ادعاست و یا اینکه پایه علمی محکمی برای آن موجود است؟ چرا. کارگر شناخته می
 بورژوازی وارد کرد؟ توان بر مقاله خرده ای می اکنون از این دیدگاه چه انتقادات اصولی

آلیسم موجود در بطن  تواند از ایده نمی  ذهبی ماکه طبیعتاآلیسم موجود در بطن تفکر م چه روابطی بین ایده  م ـ

بینید؟ آیا اشکال و  های پیش از این می آلیسم سیاسی ـ تشکیالتی سال تفکر اسالمی جدا باشد با ایده
مورد بحث قرار   های کار درون تشکیالتی سازمان )که قبالً   مشی سیاسی وشیوه های موجود در خط ضعف

 نه مبانی اعتقادی و فلسفی ندارد؟گو اند( هیچ گرفته
عنوان  ـ اندیویدوآلیسم شدید موجود در تفکر اسالمی را )باز هم اسالم به هر معنایی که در نظر گرفته گردد( به5

تحقیق  آلیسم ذاتی نهفته در آن مورد بررسی و احصاء قرار دهید. بهترین منبع مورد های اساسی ایده یکی از پایه
 ن باشد.تواند همان قرآ می

 

 

 

  جزوه سبز )نسخه اصلی(
 

 

 (که به دلیل رنگ کاغذ آن به جزوه سبزاین نمونه از روی نسخه اصلی )معروف شد ،
و جز جند کلمه که در نسخه   واژه به واژه، تایپ، و چندین و جند بار مطابقت داده شده

 است. اصلی خوانا نیست، چیزی از آن کاسته نشده

 ها برگرفته از خود متن است. رفصلس 
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