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 بیانیه حکومت ملی 
 

 ابوالحسن بنی صدر
 

همواره سخن از حکومت ملی است.  ،در متن دست نویس    
ت نیز سخن از بنای دولت و کوم قبل از انقالب  هادر اجتماع

ا برا آن ،در ایران ،در  روزهای اول انقالببود. بمیان  ،ملی
بیانیه یک  بیانیه جمهوری اسالمی انتشارش دادند .عنوان 

پرداخت مقدمه داشت که به رابطه دین با قدرت سیاسی می
را  بلکه رابطه آن ،میختن این دو مخالف بودآتنها با درکه نه 

در  ،بنابراین ،رابطه بیان استقالل و آزادی با قدرت سیاسی
 ،چهار فصلکرد. و در بیرون و در برابر این قدرت تعریف می

 سان که بود و برنامه جامعه برای تغییروضعیت جامعه را آن
کرد. چرا ناشر آن را زیر عنوان بیانیه آن را پیشنهاد می

 جمهوری اسالمی انتشارداد؟ زیرا بنابر ایجاد دولت ملی
به و مشی  )نخستین مصاحبه آقای خمینی با لوموند(

 روز را بخوانیدوری به خواننده امآجمهوری شورائی بود. یاد
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 به خوانندگان امروز یادآوری
دین ر فرورد« بیانیه جمهوری اسالمی»زیر عنوان  ،برنامه عملی که در ایران    

 در پی مشاهده پیدایش دو دسته عوامل ،1350در  ،منتشر شد 1358
مهور یم شاه و دسته دیگری در جامعه مدنی بمثابه جژای در ردسته ،انقالب

حکومتی کارگزار مردم در باز و تحول ،نای حکومت ملیبا هدف ب ،مردم
ه ب ،ن روزگارآبمثابه حاصل وضعیت شناسی ایران  ،پذیرکردن نظام اجتماعی
های های ایرانیان در شهرهای کشوردر اجتماع ،سالنگارش درآمد. از همان

ر آقای در اختیا ،1351در  ،نآمتن به بحث آزاد گذاشته شد.  ،اروپا و امریکا
ز آن سخن ای که آقای خمینی در نوفل لوشاتو اینی نیز قرارگرفت. آن برنامهخم
 این برنامه بود.  ،«برنامه داریم» :گفتگفت و میمی
ر ده ددین از خود بیگانه در بیان قدرت و ناچیز ش ،اما در این برنامه    

نه  ،یزادآنقد شده و اسالم بمثابه بیان استقالل و  ،ها و خالی از حقوقتکلیف
دی و بلکه در چهار بعد سیاسی و اقتصا ،آمیزدتنها با قدرت سیاسی در نمی

یرد. گبیرون از این قدرت و رویاروی این قدرت قرار می ،اجتماعی و فرهنگی
د اینخواننده امروز نخستین پرسشی را که باید پیش روی خود بنه ،سانبدین
 ی که ششالع از انقالباطبی ،آقای خمینی ،شش سال پیش از انقالب :است

برنامه »آن را  ،است. در جریان انقالباین متن را خوانده ،سال بعد روی داد
وزده نایجاد دولت ملی است و  ،است مرحله اولاو خود گفته ،استشمرده« ما

از  ،استتکرار کرده ،اصل از بیست اصل راهنمای ایران را خطاب به جهانیان
ردهتصریح ک ،ه امور خود و والیت جمهور مردمبر شرکت مردم در ادار ،جمله
 ران وای ،اگر او و دستیارانش گذاشته بودند این برنامه اجرا شودحال  ،است

اول  شد؟ چرا مانعجهانی میایران و منطقه و چگونه  ،منطقه و جهان امروز
به ی هاهوابست ،نها تنها مانع نبودندآاینان بودند؟ بدیهی است که  ،اجرای آن

 هم مانع شدند.  ،چپ و راست ،انگانبیگ
شود بس شگفت زده می،خواندوقتی این برنامه عمل را می ،خواننده امروز    
ن را توضیح مشخصات سیاسی و اقتصادی و آ ،سال 40بعد از گذشت  ،زیرا

خاطر است که وقتی مطالعهاین بدانیابد. اجتماعی و فرهنگی ایران امروز می
جای به ،پذیرد. بنابراینکهنگی نمی ،شودقع مستمر میای مطالعه امرهای وا

برنامه مخفی که  :در امر واقع بس مهمی کند که تأملبر او است  ،شگفت زدگی
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گرانی که انقالب از آنها خلعکدام بود؟ سلطه ،برای بازسازی استبداد اجرا شد
ی به اجرا گرداندن ایران به مدار وابستگز ای برای باچه برنامه ،ید کرده بود

دهد دریابند کودتاچیان شرکت نها امکان میآپرسش به  دو گذاشتند؟ این
 ،ها که در بازسازی استبداد شرکت مستقیم داشتندکننده در کودتاها و وابسته

خواهند خیانت خود را به انقالبی می کهکنند رو انقالب را گناهکار مینآاز 
با یک رشته  ،در حقیقتان کنند. که قربانی است و ایران و مردم ایران پنه

توسط آقای  ،گران و هم از درونهم توسط ایادی سلطه ،کودتاها
زیر عنوان والیت مطلقه  ،یم شاهژاستبداد ر ،خمینی و دستیاران او

که به وادی  بردو می بازسازی شد و ایران را بهمان بیراهه برد ،فقیه
یاسی و اقتصادی و مشخصات س . بر نسل امروز است کهانجامدمرگ می

استبداد و نظام دریابد  جامعه خود را شناسائی کند تا  اجتماعی و فرهنکی
گری بر میزان سازندگی پیشی میمیزان ویران ،در آن ،اجتماعی که

کنند و هم سرانجام به حیات ملی پایان هم یکدیگر را ایجاب می ،گیرد
و بیانگر ی امروز حلهاحلهای آن روز همچنان راه. گرچه راهدندهمی

اما حاصل مطالعه بدون وقفه  ،هستندخواستهای سه تمایل تاریخی ایران 
در اختیار نسل مده و آبرنامه عمل دومی است که به نگارش در ،وضعیت ایران

  .امروز است
یز ها نهمواره سخن از حکومت ملی است. در اجتماع ،در متن دست نویس    

پ بمیان بود. در متنی که در ایران چا ،سخن از بنای دولت و حکومت ملی
است. اما صفت اسالمی صفت ملی با صفت اسالمی جانشین شده ،استشده

نان آکند. زیرا وقتی مسئولیت آقای خمینی و دستیاران او را دو چندان می
 ،سیپذیرفته بودند که حکومت اسالمی یعنی جدائی دین از دولت و قدرت سیا

ردم و مخیانت به دین و  ،استقرار والیت مطلقه فقیهبازسازی استبداد و  ،پس
 .استبودهانقالب 

  1397هفتم مرداد 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 

 مدخل
 
ی اسالالمی ایالران، بخواهالد انقالالب اسالالمی یعنالی تغییالر بنیالاد اگر انقالالب    

ر دساختمان اجتماعی ایران بگردد، بناگزیر بایالد باله حالل مسالائلی بزالردازد کاله 
لی . مسالائل امالروز کشالور، شالکل تالازه مسالائاندشالدهتاریخ طوالنی کشور، حل ن

هستند که همواره طرح و مایه جدائی مذهب از قدرت سیاسی و تضالاد ایالن دو 
ه و وده اند. با این تفاوت که ایران گاه موقعیت مسلط گالاه موقعیالت زیالر ساللطب

بسیار  امروز موقعیت زیر سلطه دارد. و باز با این تفاوت که مسائل امروز کشور
پیچیده ترند و حل مسائل امروز بلحاظ شالدت بحالران باله یالت رشالته عملیالات 

 .رددا ساختمان اجتماعی ایران نیاز  جراحی در اعضای اساسی
 مسائلی که همواره موضوع نزاع میالان مالذهب و قالدرت سیاسالی بالوده انالد را    
 به شرح زیر فهرست کرد: توانمی
 

  در وجه سیاسی:
 
ت. وقتالی قدرت سیاسی، جانبدار موازنه مثبالت قالوا بالا کشالورهای دیگالر اسال. 1

 خواهالدمیآن مساللط شالود وقتالی ضالعیف اسالت   و بر این خواهدمیقوی است 
ین و آن قرار گیالرد. ایالن سیاسالت بسالود گروههالای حالاکم و باله تحت حمایت ا
 زیان مردم است.

( جانبدار حذف روابالط مساللط زیرساللطه و موافالا موازناله منفالی 1مذهب )    
  یعنی نه مسلط شدن و نه زیر سلطه رفتن است.

 



 8 

قدرت سیاسی، جانبدار تمرکز قدرت در شخص شاه بمثابه مظهر زور حالاکم .2
ینالی عو سرنگون کردن آنالرا واجالب شناسد میت را ظلمه است، مذهب این قدر

ی، . سرنگونی رژیمی که هم بر زور متکی اسالت و هالم باله قالدرت خالارجداندمی
 سرنگونی رژیم دست نشانده، برای مذهب، شعار تازه ای نیست. ایالن شالعار را

  در طول قرنها، خصوصاً یت قرن اخیر بنحو استمرار  پی گرفته است.
 جانبدار استبداد سیاسی یعنی نظالامی سیاسالی اسالت کاله در آن قدرت سیاسی . 3

کاله  و موافالا جالائی شالوندمیگروهبندی های حاکم در سلسله مراتب رده بندی 
ن اسالتبداد . مذهب مخالف ایگویندمیدر این سلسله مراتب دارند، به مردم زور 

 و مخالف رده بندی سیاسی جامعه بر بنیاد زور است.
 
یم و را مصدر ب (2و شاه )شناسد میرا قیم جامعه قدرت سیاسی خود . 4

و مددبهش شددور و شددرکت مددردم را در امددور خددوی  اصددل  داندددمیامیددد 
  .شناسدمی
 
قالالدرت سیاسالالی وظیفالاله نظالالامی یعنالالی حملالاله بالاله خالالارر و یالالا دفالالاع در برابالالر . 5

نهالا حقالی تو برای مردم در این باره ناله  داندمیمهاجمات نظامی را وظیفه خود 
در  ت بلکه به قول سلطان محمود غزنونی اقدام مردم به دفالاع از خالودقائل نیس

 برابر حمله هر قدرت رقیبالی خالارر از وظیفاله آنهاسالت و بابالت آن بایالد جریماله
 بدهند.  

آن  و موافالا شالماردمیو مذهب شرکت عمومی را در دفاع از خالود واجالب      
 نیست که قشون از جامعه جدا گردد.

 
ایجاد مرزهای گوناگون نژادی و قومی و ملدی و  قدرت سیاسی موافق. 6

گروهی و مبهبی و ... است تا بددانها تمرکدز قددرت و اندواع تعادلهدای 
مدبهش همده مرزهدایی را کده زور  سیاسی را بسود خود ممکن گرداند. و

  .کندمیو نفی  شماردمیین گباشته است باطل در ب
 
مالثال  شالاه درآمالد  کند.میدیل قدرت سیاسی نیروهای فعال جامعه را بزور تب. 7

 کندمیعظیم ایران است، به قشون بزرگ تبدیل  محرکهنفت را که یت نیروی 



 9 

مبهش انسدان و رشدد بجای انسان و رشد او می نشاند.  را و قدرت و رشد آن
  و در نتیجه: دهدمیاو را هدف قرار 

 
و ناسالد شمی( ثابتی را برای احدی برسمیت ن3قدرت سیاسی هیچ منزلت ). 8

نفالی و موافالا را مذهب جانبدار منزلتهای ثابت است. مالذهب اصالل وابسالتگی 
رعایالت اصالل مالذهب  .سالتا که همالان رابطاله انسالان و خالدااست موازنه منفی 

  .شمردمیلیاقت را واجب 
 
و مددبهش  کندددمیقدددرت سیاسددی، ق دداوت را ابددزار اعمددال قدددرت . 9

کده  خواهددمیست و مخالف فرمانبرداری قوه ق ایی از قدرت سیاسی ا
مردم در انتخاب قاضی آزاد باشند و قاضی از تعرضات زورمنددان مصدون 

  باشد.
 

و  کنالدمیرت سیاسی، آدمی را در رابطه با مظهر قدرت سیاسی تعریالف قد .10
و مالذهب  کنالدمیای که در قبال او دارنالد طبقاله بنالدی آدمیان را بر اساس وظیفه

در  و بالر اسالاس موازناله منفالی انسالان را انالددمیاین طبقه بندی سیاسی را شرک 
 .کندیمو بدان، طبقه بندی سیاسی جامعه را نفی  کندمیرابطه با خدا تعریف 

 

  در وجه اقتصادی:
 
قدددرت سیاسددی، مظهددر ایددن قدددرت را مالددک زمددین و زمددان و جددان . 1
بدده  وو در نتیجدده  داندددمیو مددبهش خدددا را مالددک شناسددد می« رعیددت»

ابع و زمدین و مندشناسد میانسانی را مالک کار خوی   قاعده تخلیف هر
  .داندمی ،بعد از نسل نسل ،را از آن همه

 
در طول تاریخ ایران همواره  .جانبدار استبداد اقتصادی است قدرت سیاسی. 2

روشالهای  از غیالر هالا روش و شیوه در استثمار مردم بکار می رفته انالد و این 46
تبداد اقتصادی یعنی افتادن اختیدار انسدان و . مبهش با اسقانونی بوده انالد
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زمین و منابع آن در دست قدرت خودکامه سیاسی مخالف است و تمامی 
 .داندرا ممنوع می «استثمار و چپاول»روش های قانونی و غیرقانونی 

 
به فعالیتهای اقتصادی، تمرکز و رشالد قالدرت قدرت سیاسی در جهت دادن . 3

نابع ش هر تولیدی را که با تخریش انسان و ممبهو  دهدمیرا  مالک قرار 
  .شمردمیطبیعی مالزمه پیدا کند، جایز ن

 
 
قدرت سیاسی مصالرف هالر چیالز را کاله بالا توقعالات تمرکالز و رشالد قالدرت و . 4

سالته باله و مذهب اینها هماله را، ب داندمیزورمداری و تشخص سازگار باشد روا 
  .خواندمیمورد، حرام و یا مکروه 

 
باله  از مازادهای تولید اقتصادی نیروی کار را ایعمدهاسی بخش یقدرت س. 5

در  هاسالالالرمایهو مالالالذهب بالالالا کالالالاربرد  گمالالالاردمیی تخریبالالالی هالالالافرآوردهتولیالالالد 
از مالالدار  هاسالرمایهی تولیالدی تخریبالی و بخصالوا بالالا خالارر کالردن هالافعالیت

  اقتصادی و انداختنش در رقابتها بر سر قدرت، مخالف است.
 
 نه تنها خود بخش مهمی از مازادهالا را بصالورت گنجیناله، ازقدرت سیاسی، . 6

کاله  ، بلکاله همالواره متوجاله ایالن معنالی هسالتکندمیی تولیدی خارر هافعالیت
مازادها در صورتی که حذف نشوند موقعیت او را بعنوان قدرت سیاسالی بخطالر 

ا از و نیالالروی کالالار و منالالاب  ر هاسالالرمایهافکننالالد، از اینالالرو بصالالور گونالالاگون مالالی
 یتهای تولیدی خالارر و اگالر آنهالا را باله نیالروی تخریبالی بالدل نکنالد، خنثالیفعال
. ایالن گرددمیکاله ایالن رسالم عمالو شودمی. فقدان منزلتهای پایدار موجب کندمی

خی عامل در شمار مؤثرترین عوامل انحطاط اقتصاد ایران در جریان تحول تاری
  .استبودهخویش 
 
و منابع آن و نسلهای آینده  قدرت سیاسی خود را اصل و مردم و زمین. 7

و هددر وقددت موجودیددت خددوی  را در خطددر ببینددد، در  داندددمیرا فددرع 
. ایدران سدبز کنددمیدرند  ن ایذرهتخریش انسان و طبیعت و منابع آن 
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که این  گویدمیباستان ایران ریگزار امروزی است و تاریخ طبیعت ایران 
قددرت سیاسدی بدا  امر بدست قدرتمندان صورت گرفته است. رفتاری که

نفت و منابع دیگر ثروت ملدی مدا در پدی  گرفتده بدود، از همدان ضدابطه 
 .کندمیاصل قرار دادن موجودیت و رشد قدرت سیاسی پیروی 

ها ، حالالا همالاله نسالاللشناسالالدمیمالالذهب، زمالالین و منالالاب  آنالالرا حالالا عمالالوم بشالالر      
و  اسالالتهکردیمای دائو بالالا آن مبالالارزه دانالالدمیو تخریالالب آنالالرا حالالرام شناسالالد می
 . کندمی

 

 : در وجه اجتماعی
 
جای هر  . از اینروشناسدمیقدرت سیاسی وابستگی را اصل و لیاقت را فرع . 1

گروه را در سلسله مراتالب اجتمالاعی پیونالدهای افقالی و عمالودی آن گالروه قالرار 
. مالالذهب اصالالل وابسالالتگی را نفالالی و رعایالالت اصالالل لیاقالالت را واجالالب دهالالدمی
  .شمردمی
 
سدار ضابطه های مادی طبقه بندی اجتماعی است. جامعاله قدرت سیاسی پا .2

 .کندمیرا بر اساس وظیفه هر گروه طبقه بندی 
مذهب با این ظابطه ها مخالف است و تنها یالت ضالابطه کاله همالان تقالوی      

  .پذیردمییعنی رابطه انسان با خدااست، را 
 
، شناسددمیرا از نژاد ویژه « سران کشور»قدرت سیاسی نه تنها شاه و . 3

ای و قددومی و ایلددی و طایفدده جنسددی و ملددی و هددای نددژادی وبلکدده تبعددی 
سددار و خدود را پا دانددمیخاندانی را از شرائط استواری نظام اجتمداعی 

 .شماردمیاین تبعی ها 
و آنها را  داندمیمبهش همه انسانها را فرزندان آدم و آدم را از خاک        

  .خواندمیابر های یک شانه برمانند دانه
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گروه بندیهای اجتمالاعی اسالت کاله از هم پاسدار  قدرت سیاسی، محصول و. 4
راه پیونالالدهای اجتمالالاعی )و سیاسالالی و اقتصالالادی و فرهنگالالی( افقالالی و عمالالودی 

  و مذهب با این گروه بندیهای مخالف است. اندبوجود آمده
 
ص های اجتمداعی، جانبددار پروپداقرقدرت سیاسی جانبدار دوگانگی. 5
شمردن زنست و زن را وسیله ایجاد و بریددن پیونددها و »جنسی « شئی»

 .کندمیاسباب رفع نیازهای آنی و روزمره قدرت و تولید نسل تلقی 
و شناسد میمبهش زن و مرد را از یک جنس و هر دو را یک مجموعه       

ی . تمدامی نمودهداکنددمیدر راه ایجاد منزلت انسدانی بدرای زن مبدارزه 
ا دفداع و از زن در برابر آنهدشناسد میسیاسی خودکامه را نامحرم  قدرت
 .کندمی
 

 دروجه فرهنگی
اگالر چاله . گردنالدمیبرخوردها و تضادهایی که برشمردیم در وجه دیالن بیالان     

قددرت  امدا ،شالوندمالیدر این وجه بیان  ،زادی و همه دیگر حقوقآاستقالل و 
وعیت می پوشاند. بددین سدان زور لباس مشره سیاسی نیز با مسخ دین، ب

 :شودمیدین رسمی یا دولتی با دین خدائی مقابل و طرف 
 
قدرت سیاسی جانبدار مبالدا  زور بعنالوان منشالا  حالا اسالت. و مالذهب ایالن . 1

دم زور عالو بیانگر و خواستار بکرسالی قبالول نشسالتن  کندمیمبدا  را قاطعاً نفی 
 است.

و مالذهب بیالان شناسالد مین ایهرابطالقدرت سیاسی خارر از روابط قالدرت،     
 دهالدمیرا پایه قرار  ایرابطها موازنه منفی است و رابطه انسان و خدا، یعنی تنه

  برقرار کرد بر این پایه: توانمیکه بر اساس عدم زور 
یالاز و . و هالر موقعیالت و امتشناسالدمینرا برای انسان جز سالعی و کالارش  .الف

. باله بیالان شناسالدمیباشالد، غیرمشالروع زور تحصالیل شالده ه ثروت و ... را که ب
  و آن پایه کار است. دهدمیدیگر تنها یت پایه را مشروعیت 
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ی و اقتصالادی و با هرگونه مانع سیاسالشناسد میدر امکان کار، همه را برابر  .ب
  .کندمی، مبارزه سازدمیو اجتماعی و فرهنگی که این برابری را مختل 

ی  پدا مستقیم است، هر انسانی را امام و از آنجا که رابطه انسان و خ .ر
 .کندمیآهن  تلقی 

 
خالود  بالزرگ و متمرکالز شالدنقدرت سیاسی عقیالده را تالاب  متغیالر نیازهالای . 2
میت عقیالده ناله د باشد. زیرا این قدرت با وجود حاکتوانمیو جز این ن داندمی
ر کاله دبنالدد. از اینروسالت نمالینیالز ه بلکاله نطفال ،شالودمتمرکز نمالیبزرگ و ها تن

جریالالان تالالاریخ، قالالدرت سیاسالالی همالالواره کوشالالیده اسالالت اختیالالار تفسالالیر و تعبیالالر 
ش است، با پیالدایرهنمودهای دین را بدست آورد. هر وقت این فاجعه رخ داده

جنبشالالهای مالالذهبی، مالالذهب جایگالالاه اجتمالالاعی و بیالالان اصالاللی خالالویش را از نالالو 
 است.بدست آورده

  ی سیاسی است.مذهب جانبدار حکمیت عقیده بر اعمال رهبر    
 
های اصلی مبارزه مذهب و قدرت سیاسی خودکاماله، تصالدی یکی از صحنه. 3

وشالیده تفسیر و بیان ایدئولوژی و قانونگذاری اسالت. قالدرت سیاسالی بالر دوام ک
بالاله سالالخن دیگالر کوشالالیده اسالالت بالاله  .اسالت اختیالالار قانونگالالذاری را بدسالت آورد

نبده جل و فعدل شداه چندان شدود کده قدومنزلتها جنبه قانونی بدهد.  ثباتیبی
ا قانون پیدا کند و وی منشاء قانون بشود و هر حرفدی را زد و هدر عملدی ر

 کرد، فوراً جنبه قانونی پیدا کند.
ان وقتی کار سلطه قدرت سیاسی خودکامه بدین پایه برسد، دیگالر بالرای انسال    

در  نهالات دیگالر ابالزاراین یکی همراه بالا  ماند. ابزار نمی یکی از ارزشی بیشتر از
محدوده ایجاد و بزرگ کردن قدرت و تخریب اساس انسانیت های خود بکالار 

 .روندمی
کانالات از اینروست که مردم این کشالور از دیربالاز و بالا اسالتفاده از تمالامی ام    

انالد کاله اختیالار کامالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خویش، مالانع از آن شالده
ین . اسالم هیچ چیز جز بیان اتفسیر و قانونگذاری، بدست قدرت سیاسی بیفتد

 مبارزه نیست.
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و  در دوران معاصر که قدرت سیاسی نسبت به جامعه بکلی بیگانه شالده بالود    
ی خالارجی حالامی، بالر جامعاله حکومالت هاقالدرتاتکای درآمالدهای نفالت و ه ب

ود را خالزائده قدرت سیاسی، ه مطلقه پیدا کرده بود، از طریا تبدیل قوه مقننه ب
مردم  روزگار سیاه و هست چنان بود .شناختمیقانونگذاری  منشا  انحصاری

 کشور ما.
با توجه به خطری که موجودیت کشور را از اساس مدورد تهدیدد قدرار     
زعامت خمینی در گرفته است، پدی  از هدر ه است، این مبارزه که بداده

  .استزمان دیگر اهمیت و اهمیتی حیاتی پیدا کرده
 
ز ا، جانبدار جبر است. نشالانه قدرت اس مدار قرار دادنقدرت سیاسی بر اس. 4

 ن گرایش بالهیخودبیگانگی هر ایدئولوژی و تبدیلش به ابزار قدرت سیاسی، هم
سفه این فل .جبر است. چنانکه فلسفه جبر با معاویه به قلمرو اسالمی راه جست

ور زیبال. در عمالل زوردار فعالال مایشالا  و کنالدمیهر اختیاری را از انسان سلب 
 .گرددمیکارپذیر و آلت 

ناپالذیر ادی آشالتیبر مخالف است. اصول مذهب بالا آن تضالمذهب با این ج     
رابطاله بالا  و بنالا بالر ایالن تنهالا در شالماردمیدارد. مذهب انسان را نسبی و فعالال 

امعاله، در در این جند نسبت بیکدیگر نسبی و فعال گردند. توانمیخدا، انسانها 
 . گرددمیآزاد مستقل و عال، انسان جامعه آدمهای نسبی و ف

قدرت سیاسی خودکامه جانبالدار سانسالور و انالواع سانسورهاسالت و مالذهب     
 :گویدمیمخالف سانسور است و 

ادِ لْبُشاْلرَ  فَبَشِّاِلرْ عِباَلاهِ لَهاُلمُ اللَّال لاَل اِوَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَن يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا  
 (4... ) الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُيَسْتَمِعُونَ 

مالدده  گردنالدمیگزینند و بسوی خدا باز به آنان که از پرستش طاغوت دوری می
رینشالان و از بهت دهنالدمیهالا گالوش فالرا باد. مدده ده آن بنالدگان را کاله باله سالخن

  ... کنندمیپیروی 
 
ه و عمالل را مهالار د اندیشالتوانالمیقدرت سیاسی تنها بزور اساللحه و چمالاق ن. 5

محتار ذهنی کردن پلیس است. طوریکه هر کس در  اندیشه خالود وجالود  .کند
 ،مراقبت گمارده استه آنرا احساس کند و از ترس این پلیس که در  مغز خود ب
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ترس  ،سانبدین .هر فکری را که مخالف قدرت خودکامه است، بخاطر نزذیرد
مبهش هرگونده ترسدی . گرددمیل از زور به خمیرمایه هر اندیشه و عملی تبدی
و پیام او یک دعوت رسا بده  خواندمیاز هر قدرت زمینی را شرک به خدا 

بایالد لختالی از  مبارزه با همه روشهایی است که بیانگر زورمداری هستند.
تدا راه عبرت درباره مقاومت در برابر سیاهکارترین قدرتهای سیاسی اندیشالید، 

و ترس شناسد میالله ةهش انسان را خلیفاهمیت این پیام را دریافت. مب
هی و نداچیز شددن، لالفدةاز هر پدیده و هر زوری را، خلع از مرتبدت خلی

لتددی آتبدددیل شدددن بوسددیله و  میگددویمدد خددورد شدددن، هددی  شدددن، چدده
انسان یادآور میه و بر دوام ب کندمیتخریبی در دست زورمداران، تلقی 

 .  شخصیت همین استشود: برده ترس خوی  مشو! مبارزه با کی
 
آدمیالان را  و عمالل اش، اندیشالهقدرت سیاسی خودکامه، بحکم خودکامگی. 6

نمودهالای  (. در این مدار هر مادیتی تنها به5) کندمیای محبوس در مدار بسته
ل و این نمودهالا نالاگزیر باله نمودهالای مالادی تبالدی .تبدیل استقابل  ذهنی زور 

 .گردندمی
د در روی هر معنالویتی، هالر نیالازی تالا مالادی نشالوه سته بدر این مدار بسته، ب    

نالواع گنجد و تا به صورت فرآورده و کاال و یا اعمال زور و ارتکالاب افهم نمی
 .گرددمیفجور، مصرف نشود، ارضا  ن

قددرت تخریبدی ه در این مدار بسته، جز تحویل همه نیازها بده نیداز بد    
 ماند.هی  گریزگاه دیگری باقی نمی

ن تخریب هیچ زمینه عملی جز تخریب ندارند و در ای هاانسان ،این مدار در    
ف ، الجالرم بالر کالم و کیالشالودمییکدیگر کاله ابعالاد آن زمالان باله زمالان بزرگتالر 

و نالابرابری حل هر تضالادی در گالر ،. در این مدار بستهگرددمینابرابریها افزوده 
خریدش بیشدتر و این بزرگتر شدن نابرابریهای مدادی، بدا تبزرگتری است. 

 انسان و منابع طبیعت مالزمه دارد. این مدار، مدار مرگ هدر معندویتی و
 .هر ارزشی است

ایالن مالدار مالرگ هالر معنالویتی اسالت. باله ایالران امالروز بنگریالد. باله گرفتگالی      
وحشتناک افا اندیشه و عمل بنگریالد، تالا معنالی مبالارزه بخالاطر بالازکردن مالدار 
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که فقالدانش، فالرورفتن جامعاله را در  دریابیدرا  جامعه به این معنویت، معنویتی
 .کندمیکه هستی او را تهدید  گرددمیحسی آنهم پیشاروی خطری سبب بی
بالدر  مذهب جانبدار یت مدار باز است. در این مدار انسان از پایبنالد فجالور    
الئی هستند. که بیانگر ارزشهای وا شودمیآید و هر مادیتی به معنویتی تبدیل می

اشالته بردمیهالا از پالیش پالای عمالل و اندیشاله آدمالدار تمالامی محالدودیت در این
درتی قالاله . در ایالن مالالدار هالیچ مالادیتی بالاله ذهنیتالی تخریبالی بنالالابر ایالن بالشالوندمی

ائی . در ایالالن مالالدار انسالالان از تولیالالد و مصالالرف کاالهالالگالالرددمیتخریبالالی تحویالالل ن
مالادی  بریمکالان از بالین رفالتن نالدرت و نالابراا ،بالدانو  شودمی نیازبیمخرب، 
و معنویالت از  شالودمی، آزاد شالودمیانسان خود  ،باز . در این مدارآیدمیبوجود 

 .آوردمیدست رفته خویش را بدست 
نمیراث عظیم فرهن  ما، مرا از استدالل در ایدبر این است که گمانم     

باره که اسدتبداد سیاسدی دیرپدا در ایدن کشدور بغایدت خودکامده و بددین
، ای بنیدادی اسدتمبدارزه ،یدات انباشدته از زور سدیاهخاطر مبارزه با ذهن

 .کندمی نیازبی
دار را وقتی به این مسئله همان اهمیت را که دارد بدهیم و معنی بالازکردن مال    
مددبهش بدده « ندده»فریدداد انسالالانیتمان دریالالابیم، خالالواهیم دیالالد کالاله  بازیافالالتدر 

« نده» داری، به مادیت رژیم دست نشانده پهلدوی، فریدادمادیت سرمایه
 ،کده زیر سایه سیاه زور، او را مجبور کنندد دنخواهمییک ملتی است که 

 .گورش را بکند ،بدست خود
این تالش پر ارج ، این جستجوی معنویت، «نه»خمینی را این فریاد     

 وکده در آن همده چیدز بده زور  ایبسدتهبیرون رفدتن از مددار  برای معاصر
، نشدانده کنددمیدی که تصددی ، بجا و مسنشودمیقدرت تخریبی بدل 

 همین فریاد است که پویائی حیات و ارزشهای واال و خود جستن مالا را .است
سالاتر ر. کدامین فریاد اعتالرا  از مالرگ در مبالارزه و بالا مبالارزه دهدمیتشکیل 

 است؟ کدامین فریاد نه به خوار شدن انسانیت، تا بدین حد رساست؟
 
سی و مذهب در نفی ارزشالهای یکالدیگر و این همه تضادها میان قدرت سیا. 7

و مذهب  کندمی: قدرت سیاسی زور را در تمام نمودهایش ارزش کنندمیتجلی 
 . برای نمونه:سازدمیهمه ارزشهای او را ضد ارزش 
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  ستاید.قدرت سیاسی شاه را با عنوان قدر قدرت می ●
 شماردمیو مذهب قدرقدرت را طاغوت  ●
  کندمیقدرت سیاسی پول را ارزش  ●
قیده سوز عو آنرا آتش  خواندمیو مذهب دینار را مرکب از دو جز دین و نار  ●

 .شماردمی
را  و مالذهب آن کنالدمیاری باله مظهالر زور را ارزش زقدرت سیاسالی، خالدمتگ ●

  نماید.حرام می
ن أشال هِ، ضابطقدرتقدرت سیاسی میزان نزدیکی هر کس را به کانون تمرکز  ●

را  و مالذهب دوری از آن و ضالدیت بالا آن دهالدمین قرار و مرتبت و ارزش انسا
  .کندمیارزش 

و مالالذهب  کنالالدمیقالالدرت سیاسالالی، اطاعالالت کورکورانالاله از خودکامالاله را ارزش  ●
. ائرجال: افضل الجهاد کلمه حا عندسلطان خواندمیاطاعت از طاغوت را کفر 

 البنماید و شورش و انقافضل می دجهارا اظهار حا نزد سلطان ستمکار  دین
  .کندمیو آنرا تقدیس  شماردمیاو را واالترین ارزشها  برضد

 کنالدمیقدرت سیاسی جنگ تجاوزکارانه و غلبه و سلطه بر دیگران را ارزش  ●
جهاد  وو مذهب این جنگ را تبهکارانه  سازدمیهای آتشین و برای آن حماسه

 .کندمیرهائی بخش را واجب 
 و ...
ن مالیانتهالای معنویالت را بالروی انسالاافا بیدین ما، ارزش راهن 5و بر بنیاد    

 گشاید:
تفوق جوئی از راه اِعمالال زور و تخریالب دیگالری را کاله قالدرت سیاسالی  .الف

اسالالت )و ایالالن در همالاله جالالای جهالالان( مالالذهب ضالالدارزش خودکامالاله ارزش کالالرده
و  تالرو در مقابل: توحید با یکدیگر یا جسالتجوی یالت هویالت جالامع شماردمی

مول را ارزش بالرین و جهالان شال ،امر به معروف و نهی از منکالر از راه  ،ترکامل
  .شناسدمی
 اصالت فرد و تفرد و فعالیتها و حرکتهالای ناهمسالو یالا رقابالت در محالدوده .ب

است، مالذهب ی ارزش کردهاسروابط زور و برای دستیابی بدان را که قدرت سی
  .کندمی و به جای آن بعثت و مبارزه با زور را ارزش شماردمیضد ارزش 
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قددددرت و ریاسدددت طلبدددی را کددده قددددرت سیاسدددی خودکامددده ارزش  .ج
ا رو در  عوض امامت و پیشدههنگی  کندمیمبهش ضد ارزش  است،کرده
. همه مسئول همه، همه امام و پیشاهن  همده، اینسدت آن کندمیارزش 

 .دهدمیای که مبهش نوید جلوه توحید آن جامعه
 مذهب ضدارزش کندمیت سیاسی ارزش نابرابری و زورگویی را که قدر ●

ا ابعاد ببه مثابه میزان تمیز حا از ناحا ،  را، و بجای آن عدالت کندمی
 :کندمیگوناگونش ارزش 

  حذف زور بعنوان اساس روابط اجتماعی ●
 هاد. این سخن علی )ع( را بیایشخوه نسبی و فعال کردن انسانها نسبت ب ●

  که دو روزش با هم برابر شد! آورم که فرمود: وای بر آنکسمی
 ،در آن ،های فردی و جستجوی سرانجامی کهجستجوی سرنوشت .هد

و  استکردهناپبیرگردد را قدرت سیاسی ارزش قدرت مطلقه و مرگ
ر ناپبیو جائی را که در آن قدرت مطلقه مرگ کندمیمبهش ضد ارزش 
 نیتانسا ،آتش هِمعو ط ندجهنمی که هیزمش خود آدمیان .نامدشود جهنم می

حا  که در آن کسی در کندمی. در عو  مذهب سرانجامی را ارزش است شان
 .کندمیکسی بقدر ارزنی ستم ن

تالون متون مذهبی و متون تاریخی و متون فلسفی اخالقی و متون عرفانی و م    
یالر ران زنجادبی و اسناد باقی مانده درباره مرام نیروهای انقالبی که در تاریخ ای

ر ایالن دوران و داستانها و زبان عامه و آنچاله د دهندمیای را تشکیل پیوسته بهم
کالافی  .کننالدمیهای برخورد را بوضوح بیالان گذرد، این زمینهو زیر چشم ما می
در  بالازگردیم. خالواهیم دیالد ،هایی که زیر چشم ما جریان دارنداست به واقعیت

بالا  ارد. بالر ایالن نسالل اسالت کالههائی که شمرده شدند مبارزه وجود دتمامی زمینه
هالا، ها درباره مذهب خویش داوری کند. در ورای ایالن زمینالهتوجه به این زمینه

پس  ،وجود دارند هازمینههرگونه برخوردی ذهنی و گمراه کننده است. اگر این 
شد چه رسد  توانمیهم ن طرفبی .ها پیوستها بر حقند و باید بداناین مبارزه
 مخالف.

قرن همچنان بیانگر نیروی مخالف  14توجه داشت که این مذهب طی  باید    
در چهالار وجاله سیاسالی و اقتصالادی و  هالامبارزهقرن همه آن  14. طی استبوده

. ایالن نموناله یگاناله ای اندشالدهو فرهنگی از طریا این مالذهب اظهالار اجتماعی 
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ثمالربخش این واقعیت را ندید و در ایران به یت مبالارزه  توانمیاست. چگونه 
 دست زد؟

گیددرد، در ای کده اینددر در دسدترس خوانندددگان قدرا مددیبداری بیانیدده    
مطالعه واقعیدت اجتمداعی ایدران در چهدار  بر اساس 1350-51سالهای 

تحالالول  .اسددتشدهوجدده اساسددی اقتصددادی و اجتمدداعی و فرهنگددی تهیدده 
 زونعمومی کشور بر صحت تحلیل و برداشتها گواهی داد. انقالب شتابی روزاف

ک رژیم شاه شالروع باله فالروریختن کردنالد. اینال هایپایهگرفت تا آنجا که ستون 
چرا که یا چرخ انقدالب  .استزمان حساس شده و اظهار حقایا واجب گشته

سل نالمللی از حرکت باز خواهد ماند و یا در گل ابهام و تعادل قوای بین
تاریخی  جوان کشور این موقعیت و فرصت بزرگ را برای حل آن مسائل
، اندشدهکه در موقعیت امروز ایران بعنوان کشور زیر سلطه بسیار بغرنج 

 مغتنم خواهد شمرد.
نیالاد بآن برنامه عمومی برای بنای یت  ایران مستقل است، ایرانالی کاله بایالد     

ی اجتماعی را از دست بدهد و در جهت استقرار بر بنیاد توحیالد اجتمالاع تضاد
 سیر کند.

حطاط ای که بر اثر یت دوران طوالنی انحران سخت و همه جانبهایران از ب    
ه و مبالارزه در در مبالارز اتحالادد بدر آید مگر آنکه توانمی، ناستشدهگرفتار آن 

ش همچنان ادامه پیدا کند و نسل جوان مسئول، نسل اندیشاله و کالار، تالال اتحاد
 عظیم خویش را پی بگیرد.

دید ید انتخابی روشن و بدون تر، باکندمیانتخابی که این نسل     
 باشد. این نسل باید کسانی را برگزیند که هم وضعیت عمومی کشور را
یه ر پافهم کنند، هم به اجرای این برنامه که برنامه انقالب همه جانبه د

 ای اصلی ساختمان اجتماعی ایران است مؤمن باشند و هم عو ا
اشته و اسالمی پیشرو را دآزاد و توانائی معماری ساختمان جامعه مستقل 

                                                                                                                                       اشند ب
 ابوالحسن بنی صدر
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  بخ  اول

 مشخصات ایران معاصردر
 
 

 نظامی  -اسیی: مشخصات ساولفصل 
 شخصات اقتصادیم فصل دوم:

 فصل سوم: مشخصات اجتماعی
  مشخصات فرهنگی فصل چهارم:
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 فصل اول

 نظامی  –مشخصات سیاسی در  

 
 قسمت اول موقعیت ایران در قبال قدرتهای جهانی:

 
: هدف قدرتهای جهانی، ادغام عمالومی جهالان در نظالام ویالده خالویش اسالت    

ها، همه سرمایه تا مهار همه گذارندمیاجرا ه ب های درازمدتها برنامهچندملیتی
 را« هالای رشالدبرناماله»مواد خام، همه فعالیتهای اقتصالادی را بدسالت آورنالد و 

ر جزئی از برنامه عمومی خود گردانند و هدفهای خود را هدفهای کشالورهای زیال
امالهسان که سازمان برنامه و دولالت زیالر ساللطه مجالری برنبدان .سلطه قرار دهند

ازمان سآنها باشد. سازمان برنامه ایران و دولت شاه الگو و بهترین الگوی های 
 ها هستند.چندملیتی هها و رژیمهای مجری برنامبرنامه
ومی قوای اجرائی، یعنی دولتهای بزرگ جهان نیز، در حدودی که موازنه عم    

 د:نظامی کشورهای جهان هستن  -در پی ادغام سیاسی  ،دهدمیقوا، امکان 
تعقیالب  های زیر رادر خاورمیانه و از جمله ایران، ابرقدرتها و قدرتها هدف    
 :کنندمی

 مهار مناب  ثروت این کشورها بخصوا نفت، در حال حاضر مهار این ثروتها
 سالهم خالویش را از کوشالدمیاما شوروی با تالالش زیالاد  .در دست غرب است

  این خوان یغما بدست آورد.
 
بالرای  سی و نظامی و بنیادی خاص فشدار و اختندا تدارک اسباب سیا. 1

ند. هالالا هسالالتی چنالالدملیتیهابرنامالالهی اقتصالالادی کالاله در واقالالع هابرنامالالهاجالالرای 
ی را تعقیب های( همان هدف6) کندمیئی که رژیم شاه در ایران اجرا هابرنامه

  ها هستند.که هدفهای چندملیتی کنندمی
 
دی و بدست آوردن مواضدع حفظ مواضع استراتژیک سیاسی و اقتصا. 2

. سخن مشاور کارتر رئیس جمهور امریکا که در حال حاضر جنالگ در جدید
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نقاط استراتدیت از طریا کوشش برای به دست آوردن مهالار آنهالا، انجالام مالی
 است. هاقدرتگیرد، بوضوح بیانگر تعقیب این هدف از سوی ابر

 
ن قشالونها، . ایالهای چندملیتی تحت رهبدری عدالی خدودایجاد قشون. 3

هالای کشالورهای اسالتعمارگر همان وظایفی را بعهده خواهنالد گرفالت کاله قشالون
وسالیه و )فرانسه در شمال افریقا و  انگلالیس در ساله قالاره افریقالا و آسالیا و اقیان
قشددون امریکالالا در امریکالالای التالالین و ویتنالالام و کالالامبور( بالالر عهالالده داشالالتند. 

نظددامی آن از توانددائی  1985اسددرائیل کدده قددرار اسددت حددداکثر تددا سددال 
کشددورهای اروپددائی ع ددو پیمددان آتالنتیددک بددر رویهددم بگددبرد، و قشددون 

، تحدت رهبدری کنددمیایران، با هم باید تا وقتی مهدار منطقده ایجداب 
ه ل بقشون های چندملیتی و تکیه کام. ایجاد قشون امریکا قرار داشته باشند

ه هالا را صالحنآنها برای تقویت موقعیت خود در موازنه عمومی قوا، ایالن قشالون
ذ در ایالن ! از طریا نفوکوشدمیسان که این دولت، نیز رقابت ساخته است. آن

در « فضای سیاسی بالاز»رسد ایجاد قشونها، مهار آنها را بدست آورد. بنظر می
ایالران  کاله ابرقالدرت امریکالا از نفالوذ  رقیالب در قشالون باشالدمیایران نتیجاله بی

عدال در جامعده باشدد و جامعده در حقیقت اگر قشون تنها نیروی ف .دارد
تدرین کارهدا در رژیم سانسور بسر بدرد، کودتدای روسدی در قشدون سدهل
امدا  .شدودمیخواهد شد و جامعه بدون مقاومت تسلیم پی  آمد جدید 

نیروهای مخدالف فعدال « مصالح مشترک ایران و امریکا»اگر در حدود 
یروهای اصدیل ن. بشوند، امکان چنین کودتائی را بسیار  کم خواهد کرد

ردن ند این فرصدت رامغتدنم بشدمارند و بدا واردکدتوانمیاگر آگاه باشند 
تمامی خلق به میدان بصورت واحد و یدک پارچده و تحدت یدک رهبدری 
 د.واحد و توانمند، خواهند توانست بنای این رژیم را از بیخ و بن برکنن

 
هددا و اسددتفاده از کشددورهای تددابع بددرای انتقددال زوائددد و رفددع کمبود. 4

. در حالالال حاضالالر امریکالالا بالالا اسالالتفاده از درآمالالدهای نفالالت، بحرانهددا بدده آنهددا
. با توجه به کسر موازناله  بازرگالانی امریکالا، اگالر کندمیموقعیت دالر را حفظ 

دالرهای کشورهای نفت خیز نبودند، دالر بعنوان پالول مساللط جهالانی سالقوط 
در آینده وضع از . ساختمیو غول امریکا را با خطرات عظیم مواجه  کردمی
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تر خواهد شد. نه تنها نیاز اقتصادی امریکا بده نفدت و پدول اینهم سخت
، بلکده رشدد قددرت اقتصدادی وی مندوت بده توسدعه شدودمینفت بیشتر 

 :گرددمیبازارهای موجود و ایجاد بازارهای جدید 
: مالا سخن وزیر خارجه امریکا را خطاب به کشاورزان امریکائی ازیاد نبالریم    
آوریالد، ایم، محصالوالتی را کاله شالما بعمالل مالیورهای دوست را وادار کردهکش

ا نکارند و یا کمتر بکارند، تالا شالما بتوانیالد محصالوالت خالود را باله آن کشالوره
. اگالر کندمیصادر کنید. مثال  در حال حاضر ایالت تنسی برای بازار ژاپن تولید 

ز اچه خواهد آمد؟ و سر کشاورزی  این منطقه،  رژاپن بحد خودکفائی برسد، ب
یاد نبریم که کیسینجر وزیر خارجه نیکسدون گفتده بدود کشدورهای نفدت 

ئی کنیم که بدون آذوقده امریکداخیز را چنان به امریکا وابسته کرده و می
دهای ساعت نتوانند دوام بیهورند. و باز از یاد نبریم که عالوه بر خری 24

الری بده امریکدا سدپردهمیلیدارد د 40نظامی، رژیم سفید مهر خریددهای 
 .است
انبار آنها بحرانهای اقتصادی را نیز از طریا تحمیل نتایج زی ،عالوه بر اینها    

اع سالالو آزمایشالالگاه انالالوو از جنالالگ دوم بالالدین کننالالدمیبالاله کشالالورهای تالالاب  رفالالع 
ن ن انسالان، همالیکردمیهای گوناگون برای مهار و رسسالحهای مخرب و طرح

  .اندشدهکشورها 
 
های بهم گروه تحمیل یک نظام اجتماعی که در آن ن هدفها بدونای. 5

 و موجودیتشالان منالوط باله گر، منافع مشترک پیددا کننددای با سلطهپیوسته
گالر باشالد، هالای ساللطههای حالاکم در جامعالهپیوندهای آلی )ارگانیت( با گروه

ر وسالیه درالگالوی هالر دو ابرقالدرت امریکالا و  رسدمی. بنظر کندمیتحقا پیدا ن
ر دهالا از الگالوی روسالی گفالت امریکالائی تالوانمیاین زمیناله یکالی باشالد، حتالی 

 ازند.ساند، نقائص آنرا برطرف اند و البته کوشیدهاروپای شرقی استفاده کرده
 جا و موقع و محل عمل و حالدود عمالل رژیالم شالاه را، ایالن هالدفها و موازناله    

رود،  است اگر گمان گرائیقرار سادهبدین     . دهدمیعمومی قوا تشکیل 
راه بدده نجددات  تددوانمیدر مددرز وابسددتگی بدده ایددن یددا آن قدددرت جهددانی، 

  . در حقیقت:جست
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ر ، در قلمرو نظام جهانی ساللطه گالر غالرب قالراموازنه عمومی قواایران در . 6
 دارد و رژیم ایران مجری هدفهای بنیادی فوق است. معنی این سخن کاله رژیالم

 :است اینست کهگر غرب قرار داده جهانی سلطه شاه ایران را که قلمرو نظام
 
یط )اروپا با وجود برخوردهایش با امریکالا در شالرا میان دو قدرت امریکا. 7

ر  گشالتهفعلی در قلمرو امریکا قرار دارد( و روسیه در ایران موازنه قدرت برقالرا
ه بالعمالل گیالرد، آنچه در ایالران از ناحیاله رژیالم شالاه انجالام مالی  ،اینبنابر .است

ن تصمیماتی است که بر اساس هدفهای فوق و در حدود موازنه قوا، در واشنگت
وضالیح . تاسدتشدهمرکز تصمیم به خدارج کشدور منتقدل : شوندمیاتخاذ 

نظالالالامی، در حالالالال حاضالالالر ایالالالن مرکالالالز سالالاللطه  -آنکالالاله از نقطالالاله نظالالالر سیاسالالالی 
 االت متحده امروزه( است کاله دربالارس سرنوشالت ایالران )و کشالورهایایعمده)

و ونالدد پیگیرد و نه خود ایران. آنچه در ایران بوقوع مالیایران( تصمیم مینظیر 
ارس، فال، )در ظفالار، خلالیج شالودمییا از ناحیة دولت در خارر از مرزها انجام 

کشورهای عربی و دیگرجاها( ترجمالان روابالط قالدرتهای جهالانی اسالت، یعنالی 
های ثانوی، منتجة قوا در مقیاس جهانی و برخوردهای دو قدرت بزرگ و قدرت

 ند.کباشند که رژیم در داخل و خارر باید تعقیب هائی میسیاست کنندهتعیین 
 
بکدددارگرفتن نسدددل جدددوان کشدددور و  الدددبکر،فدددو  هدو خاصددد نتیجددده. 8

استعدادهای این ملت در قشدون و اداره و در خددمت سدلطه گدران قدرار 
، داری مالایعنی دستگاهها و سالازمانهای ا دادن آنها در ایران و منطقه است.

ان باشالند کاله ساللطه گالرنیروهای انسانی ما، و قشون ما در اختیالار هالدفهائی مالی
 نمایند.االت متحده( در ایران و منطقه تعقیب میای عمدهغرب )

 
البته در چهدارچوب  -تراکم  قوا در کانون و انحصار هرگونه فعالیت . 9

زار بدده کددانون و ابدد - شددوندمیتصددمیماتی کدده در مراکددز سددلطه اخددب 
 کننالدهو هسالتة اصاللی اداره  دستهای . قددرتی کده امدروزه در شدخه شداه

، در تاریخ ایران ماننالد نالدارد. در حقیقالت دولالت از قیالد استشدهکشور جمع 
ای کالاله نسالالبت بالاله وی از اسالالتقالل عمالالل نسالالبی تمالالامی قالالدرتهای تعالالدیل کننالالده

میاناله  هطبقالایجالاد  هاند، رها شده و در خود حامل نیالروی محرکالبرخوردار بوده
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بعنوان آلت فعل قدرت خارجی، تساللط . حاکم است هوابسته و ابزار دست طبق
. تأسیساتی که باله دهدمیاست و خود را بر تمامی گروههای اجتماعی بسط داده

مجریاله تشالکیل شالده بودنالد، بالا  هکالردن قالو« مشالروط»موجب قانون و بخالاطر 
 .را بخود پذیرفتنالدامر واقع قدیم  محتوای نگهداشتن قالب و صورت ظاهری، 

ای رهاسالت بلکاله قالوهتعدیل کننده هسان که دولت نه تنها از هر نظارت و قوآن
ا العنالالانی خالود تبالالدیل لالهالای مقنناله و قضالالائیه را نیالز بالاله ابالزار عمالدس بسالالط مط

 . استکرده
د، در حاکم متکی به تولید داخلالی بودنال هاز آنجا که دولت و طبق ،در گذشته    

و  لت نیروهای دیگری چون اینها، و پیشه وران و دهقاناندو هخارر از محدود
مذهب بعنوان بیالانگر مبالارزه خلالا، وجالود داشالتند و قالدرت سیاسالی مطلقاله را 

بده  دولت از تولید داخلدی هولی از هنگامی که عمده تکینالد. کردمیتعدیل 
تولید خارج از مرزها، از فرهن  داخلی به فرهن  خارجی، و از قدرت 

)همدانطور کده  اسدتشدهبه قدرت نظامی خارجی منتقدل  نظامی داخلی
شرحشان پی  از این آمد(، دولت دیگر ایدن قددرتهای تعددیل کنندده را 

ری منحل یکی را پس از دیگ ،رو. از اینکندمیو تحمل ن آوردمیبحساب ن
درت . در حالالال حاضالالر عمالالال  خالالارر از دولالالت هالالیچ قالالبالالردمیو از بالالین  کنالالدمی

خالارر  د وجود داشته و عر  وجود کند. هالر نیروئالیتوانیمای نتصمیم گیرنده
از دولت که بخواهد اظهار وجود سیاسالی نمایالد، از طالرف ایالن قالدرت متالراکم 

بال  آمالد، . بشالرحی کاله قالگرددمیو یا حذف  شودمیعظیم با تمام نیرو یا جذب 
قهالری تالراکم قالدرتها در  نتیجالهتراکم قدرتهای سیاسی و اقتصالادی در دولالت، 

اکم سلطه است و تشدید جریان تراکم در این مراکز، به تشدید جریان تر مراکز
  .انجامدمیدر دولت 

 
بنیادهای صنفی، ایلی، روسدتائی و ... کده قددرت مطلقده را تعددیل . 10
ه ند، بعلت ایجاد جریانی عکس جریان گبشته، روزبروز بیشدتر بدکردمی

 .گردندمیابزار بسط مطلق العنانی دولت تبدیل 
های گذشالته، دولالت متکالی باله تولیالد داخلالی بالود و العنانیدر واقع در مطلا    

. ولی در دوران ما کردمیاختالل در این تولید او را از اسباب مالی بقا  محروم 
ی خالارجی و عوایالد هاسالرمایههالا و دولتی عمده متکی باله نفالت و قرضاله هبودج
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دولتالالی  هبودجالال گمرکالالی اسالالت. اکنالالون ایالالن تولیالالد داخلالالی اسالالت کالاله متکالالی بالاله
. امروز تمامی بنیادهای کهنه و نو، در شهر و در روستا، تحت حکم و استشده
دولت است. سندیکاها و شرکتهای تعاونی روستایی و اطاقهای بازرگالانی  هادار

هالا و ... تأسیسالاتی و صنای  و اصناف و انجمنهالای محلالی و احالزاب و تعالاونی
، گیالردمیاز فعالیتهای سیاسی آزاد جلو  که از مجرای آنها دولت نه تنها اندشده

. داردمالیبه اعمال دلخالواه خالود وا  ،شرغم خواستبلکه مجموع جامعه را علی
اش با دولالت، نقشالی مثال  در گذشته که تولید داخلی بود، صنف با وجود رابطه

و هالم  آوردمالی. یعنی بطور نسبی هم توقعالات دولالت را بالر کردمیدوگانه بازی 
العنانی اعضای دولت بود. و یا بعنالوان مثالال در در برابر مطلا حامی اعضایش

روستاها بنیادهائی بودند که دهقانان را هم در برابر مالت )مالکین( و هالم در 
ند. ولی در حال حاضر همان بنیادها باله ابالزار دسالت کردمیدولت حمایت برابر 

هالای قالدرت ستهوران در جهت خواروستائیان و کارگران و پیشه هدولت در ادار
. یعنالی در دوران مالا ایالن روابالط از لحالاظ بنیالادی اندشالدهسیاسی حاکم تبدیل 

اند: اگر در گذشته دولت متکی باله ایالن بنیادهالا بطور کلی، تغییرات بسیار کرده
 ه، اکنون این بنیادها متکی به دولت هستند چون، اگالر درآمالدهای بودجالبودمی

  اقتصادی بنام اقتصاد ایران وجود ندارد.دولت نباشد و در جامعه توزی  نشود، 
 
ن مدبهش را آرام کردمیدولت کار تصرف بنیادهدای مدبهبی و رسد. 11

ور مالذهبی اوقاف به دیکتالات هتشکیل سزاه دین و تبدیل ادار برد:میآرام پی  
 و سزردن کار مسجد و منبر و مدارس باله ایالن اداره و حتالی دخالالت در عبالادات

بالالا  خواهالالدمیکالاله دولالالت  اسالالتآن ه...(، نشالالان)حالالو و نمالالاز و جماعالالت و 
کاله از  ایمیان مذهب و سلطنت، یعنی مبارزه هن مذهب به قرنها مبارزکردمیرس

ن باستان تا امروز میان مذهب و قدرت سلطنت مطلقه جریان داشته است، پایالا
 ست.ا های بسیار مهم سیاسی دوران ماببخشد. و این خاصه هم از خاصه

 هقبالل از اینکاله دولالت شاهنشالاهی و قالدرتهای مطلقال -یخ ایالراندر آغاز تالار    
رهبری سیاسی همیشاله در دسالت بنیادهالای مالذهبی قالرار  –د نسلطنت بوجود آی

پس از آنکه قددرت سدلطنتی بوجدود آمدد، چده قبدل و چده بعدد از داشت. 
اسالم، همواره این دو گروه بر سر بدست آوردن قدرت سیاسدی در حدال 

 هرنهاست که این مبدارزه ادامده دارد. قددرتهای مطلقداند و قمبارزه بوده
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سیاسی همیشه یا در تالش حبف مبهش مخالف بودند و یا سعی داشدتند 
 نشان آنها را در خود جبب نمایند.کردمیاز طریق رس

را  بعنوان مثال، وقتی کمبوجیه در مصر بود، بنیالاد مالذهبی، رهبالری سیاسالی    
بردیالای  رد و بردیا )بقول تالاریخ نویسالنان، از آن خود کدانستمیکه حا خود 

، دروغین( که یکی از مغان بود قدرت را در دست گرفت و مالیاتهالا را بخشالید
دست باله یالت رشالته اقالدامات اساسالی در بهبالود وضالعیت زحمتکشالان زد. امالا 

 دانالیم، گالروه بنالدیهای زورمالداردولت مُغان، مسالتعجل بالود و همالانطور کاله مالی
 ماُلال »ا بالاله سالاللطنت رسالالاندند و روزی را بالاله نالالام روز کودتالالا کردنالالد و داریالالوش ر

، به معنای تسلط قطعی قدرت سیاسی بر قدرت مالذهبی، جشالن گرفتنالد «کشان
سالیدن ساسانیان ادامه داشت که با به قالدرت ر هکه دیرپا شد. این جریان تا دور

یت خاندان مالذهبی )زردشالتی( و تثبیالتش باله مثاباله قالدرت سیاسالی، راه حلالی 
ن دائمی یافتند یعنی شورائی ساله نفالری باله ریاسالت موبالد موبالدابرای این تضاد 

ننالده کبرای تعیین ولیعهد ایجادکردند که در آن رأی و نظر موبد موبدان تعیالین 
 بود.
بدین ترتیش مبهش و قدرت سیاسی اگدر یکدی نشددند، بدا یکددیگر در     

ت اد کامل هم نبودند. همین درآمیختن با قدرت سیاسی سدبش شدد کده 
های مبهبی پدیدد آیندد و نقد  ترجمدان خواسدتهای خلدق را بدر نه ت

عهددده بگیرنددد، جنبشددهای مانویددان، مزدکیددان و ... نتیجدده درآویخددتن 
در تمام دوران طوالنی تاریخ ما، همواره قدرت  .مبهش با قدرت سیاسی بود

ه است مهار مذهب را بدست بگیرد ... در دوران صفوی پس کوشیدمیسیاسی 
ایالالل  7نالدان اداره کننالده یالالت بنیالاد مالذهبی در رأس اتحادیاله از آنکاله یالت خا

برد کاله بکالارقرارگرفت و خود را مأمور شیعه کردن ایران خواند، کوشش بسالیار 
و بیالانی نداشالته باشالد. پیونالد مذهب خالارر از مجالاری قالدرت سیاسالی، اظهالار 

 هازدوار میان متصدی بنیاد مالذهبی پایتخالت و دختالری از خالانواده شالاه، نشالان
. ایالن رسالم در دوره قاجالار اداماله یافالت و بالودمیند مذهب و قدرت سیاسی پیو

شالد، قاجاریاله کوشالیدند بالا ایجالاد و چون مذهب در قدرت سیاسالی ادغالام نمالی
در تقویت جریانهای شبه مذهبی نظیر بهائی، مذهب علیه مذهب بوجود آورند. 
دوران مددا برنامدده خطرندداکی در دسددت اجراسددت: ایددن برنامدده، گددرفتن 

قالل مبهش و به صورت ابزاری در خددمت قددرت سیاسدی در آوردن است
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اوقداف نیسدت بلکده  هاردقداف، دیگدر ااو هباشد ایدن اسدت کده ادارآن می
باشد و این در عصری که یکدی از مدواد حقدو  مأمور اجرای این نق  می

کمبودهددای بسددیار اساسددی آن( آزادی انسددان اسددت در  هبشددر )بددا همدد
  .باورهای 

 
یان ادغام در قددرت مسدلط خدارجی، هویدت دولدت و قشدون در جر. 12

در حقیقت از لحدا  سیاسدی، دولدت و شداه  .شودمیروزبروز بیشتر یکی 
عدادی و عمراندی دولدت یعندی  هیعنی قشون، از لحدا  اقتصدادی، بودجد

قشون، از لحا  اجتماعی، قشون الگوی طبقه بندی و قشدربندی  هبودج
 ن انسان، قشونکردمیرس هبزار عمدجامعه است، و از لحا  فرهنگی، ا

 .باشدمی
در هر حاضر دیوانساالری تابعی از متغییر قشون است. شاه، نخسالت وزیالر،     

قشون بالاالتر »و شعار  شوندمیمجلس، قوه قضائی و ... همه در قشون خالصه 
 میالان جامعاله ه، شعاری خشت و خالی نیست، چون هر اندازه که رابط«از همه
و قالدرت حاکماله بیشالتر و  شالودمیداخلی و خارجی  ایرابطهما، حاکم  هو طبق

، نیالازش باله گالرددمیملالی  هتالر از جامعالبیشتر متکی به قدرتهای خارجی و بریده
. و هر اندازه که امالور بیشالتر شودمیاعمال زور و در نتیجه قشون بیشتر و بیشتر 

شالده و بالا آن در قشون متراکم شود، طبیعتاً دولت نیز بیشالتر در قشالون خالصاله 
. از طرف دیگر، در زمان حاضر دولت استشده. هم چنانکه اآلن شودمییکی 

یعنالی هماننالد سالازمان  باشالدمیدر حال ساختن جامعه بر مبنالای الگالوی قشالون 
ای قشالالون، جامعالاله نیالالز بایالالد بالاله صالالورت سلسالالله مراتالالب بالالاال رود و هالالر مرتبالاله

عمده  ،شد ی همانطور که بیانباالتر باشد. از نظر اقتصاد همرتب تاب کورکورانه 
و بخشی هم که اسماً بالرای هزیناله شودمیهای نظامی دولت صرف هزینه هبودج

هالای نظالامی. یعنالی ، در واقع تالابعی اسالت از تغییالر هزینالهباشدمیهای نظامی ن
 هئی باید بعمل آینالد کاله توقعالات رشالد و توسالعهازمینهی این بخش در هاهزینه

، بایالد در جهالت سالازندمیراه، بندر و یا فرودگاهی کاله  مثال  کندمیقشون ایجاد 
برآوردن قسمتی از توقعات رشد قشون باشد. از همین رهگذر است که اقتصالاد 

های نظامی گشته و از آنجا که نقش موتور ما هر زمان بیش از گذشته تاب  هزینه
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از مالا ، دائم نیالکندمیرا در روابط اقتصادی بین ایران و قدرتهای خارجی بازی 
  .دهدمیرا به قدرتهای خارجی افزایش 

 
حاصل قهدری تدراکم قددرتها و انحصدار فعالیدت سیاسدی بده قددرت . 13

ای برای تبدیل قانون است بوسیلهسنگین شدن جوّ قهر(  ه)در نتیجحاکم 
نظم و نظام دادن به خفقان عمومی و جلوگیری از اظهار هدر اعتدراض و 

 –سسالتی منزلتهالای حقالوقی  ،رواز ایالن ر.ای از جانش مردم اسیر کشدوشکوه
بطوریکاله  اسالتکردهاقتصادی و اجتمالاعی، چاله رسالد باله سیاسالی، تعمالیم پیالدا 

 هیچکس در هیچ چیز حتی جان خود از امروز به فردا ایمن نیست.
بالت سستی منزلتها امری همیشگی و پایالا بالوده و در ایالن کشالور منزلتهالای ثا    

ه است. اما هیچگاه این اندازه عمومیالت حمایت و ضمانت وجود نداشتدارای 
دم هالای زنالدگانی نشالده بالود. تنهالا امالری کاله مالرپیدا نکرده و شامل تمامی جنبه

کشالالور، حالالاکم و محکالالوم، غنالالی و فقیالالر، همالاله و همالاله بطالالور مسالالاوی از آن 
ست. چونکه روابط، روابط زور است و هالیچکس ا فقدان منزلتها ،برخوردارند

گاهی ندارد و   امروز رئیس« مقام»مطمئن نیست. مثال  صاحب از فردای خودآ
ده است و صبح بعد بعنوان دزد به زندان بر« ستاد بزرگ ارتشتاران»باصطالح 

بلکاله  . در واقع مسئله نه دزدی کردن )هر چند که باله واقالع دزد اسالت(،شودمی
جابجا شدن روابط است که جای این مهره را عالو  کالرده و باعالث سالقوط او 

قالالانون بالالر روی کاغالالذ وجالالود دارد ولالالی درعمالالل هیچگالالاه . همیشالاله شالالودمی
اسالت و ایالن قالوانین دستگاههای اجرائی برای تضمین این حقوق وجود نداشته

بشالوئی . ولی هیچگالاه اوضالاع باله بلاستبودهشدند و زور قانون حاکم اجرا نمی
و حتالی  گیرنالدمیکاله جوانالان مالردم را بالدون هالیچ مجالوزی  اسالتبودهزمان ما ن

 وقیا در مورد فرزند زندانی نیز، شخص را مواجه با ضرب و شالتم سئوال و تح
یالن ا ه. و این چنالین وضالعی همالانطور کاله دیالدیم نتیجالنمایدمیخطر دستگیری 

  روابط قدرت و تراکم شدید آن دربار و قشون است.
 
هالای گالروه :هدای حداکم بدر جهدان اسدترژیم شاه در خددمت گدروه .14

و  دنالکنمیل و سسالتی منزلتهالا، رشالد انگلالی وابسته در شرایط عالدم امنیالت کامال
های یاد شده محرومیت از منزلت. هستندوابسته و محکوم حکم حریص دولت 
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و فقالدان آزادی عمالل و  کنالدمیسالرازیر  نهالاآو در آمدهائی که دولالت باله جیالب 
آزادیهای اساسالی استقالل و مستقل فعالیت، وی را نه تنها از توقع  هنبودن زمین

 .بیندمیحیات خود را نیز در تشدید فشار و اختناق  هبلکه ادام دارد،میباز 
 هو وابسالت کندمیای که دولت و رژیم حاضر بعنوان ابزار دست او عمل طبقه    

 و نسالبت باله باشالدمیای اسالت کاله در غالرب مساللط بالر جهالان طبقه ،به آن است
ز ایالن ایرانی وابسته. هم چالون انگلالی ا هما عنصری خارجی است و طبق هجامع

مالثال   . حال اگر ایالن روابالط باله خطالر افتنالد وکندمیروابط بوجود آمده و رشد 
واهالد نفت به غرب نرود، آیا بر سر سرمایه داران و دیوانسالاالران وابسالته چاله خ

 ای کاله بقالا  وآمد و وضع آنان از چه قرار خواهالد شالد؟ آیالا ممکالن اسالت طبقاله
ا ردیهائی شود که این روابالط آزااستقالل و رشدش از این روابط است خواهان 

ه و را در قالالب نریختال هالاواقعیتاندازنالد؟ از ایالن روسالت کاله اگالر به خطر مالی
نگالل ناله ا هکاله چالرا ایالن طبقال یابیممیمسائل را بطور صحیح شناسائی کنیم، در 

ان بلکاله باله عکالس خواهال باشالدمیآزادیهالای سیاسالی ن اسالتقالل و تنها خواهان
ر کاله مگر با افزایش جوّ قهال شودمیط تحکیم نتشدید خفقان است. و این رواب

بالر اثالر رشالد ». بنالابراین حکالم بالر اینکاله استشدهعمال ، همینطور هم  بینیممی
ی هالاواقعیت، ریخالتن «داری، دمکراسی بالورژوازی مسالتقر خواهالد شالدسرمایه

ی ذهنالی از پالیش سالاخته محصالول کالاربرد روش نادرسالت در هالاقالبعینی در 
. فهم نکردن این روابط است و ان سلطه گر و زیر سلطهشناخت عینی روابط می

ند که بالا رشالد کردمیای که بر مبنای احکام قالبی صادر شده ادعا یعنی آن عده
کاله  سرمایه داری در ایران دمکراسالی برقالرار خواهالد شالد، بایالد بیاینالد و ببیننالد
گالر ا چگونه فشار و خفقان نسبت به ده سال گذشته تشدید یافته، و دریابند کاله

 این جریان ادامه پیدا کند باز هم تشدید خواهد یافت.
 
ی خود به شدرحی کده آمدد اسدتعدادهای فعدال طبقدات هافعالیتبا . 15

و در ماشین اداری، نظامی، اقتصالادی، خالویش ازخالود بیگاناله دیگر را جبب 
 .گیردمیو در خدمت هدفهای سیاسی خویش بکار  سازدمی

گی و انقطاع از منشا  اجتمالاعی موجالب پیالدایش وابستگی به دولت و برید     
که برخوردشان با دولت، برخوردی داخلی اسالت و بالا دولالت  استشدهاقشاری 

یت مجموعه و یت هویت، و در قبال انبوه محرومان جامعه جبهاله ای واحالد، 
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با  رابطه. از اینرو است که خارجی شدن برخوردهای سیاسی در دهندمیتشکیل 
جوّ قهر کمت کرد اسالت. بعنالوان مثالال، در حالال به افزایش دولت، بنوبة خود 
البته بطور غیرمستقیم اکثریت قریالب  –میلیون نفر مستقیماً  6حاضر در حدود 

کاله هیچگالاه در  کننالدمیاز محرکاله درآمالد دولتالی اعاشاله  -بتمام افراد مملکت
 اداری-تاریخ ایران سابقه نداشته است. از طریا این امکانات عظیم اقتصالادی

و نظامی، این افراد بتدریج جذب دستگاه شده و بتناسب جذبشالان در دسالتگاه 
و در نتیجاله یالت باُلرش  برنالدمیملی و منشا  اجتماعی و طبقاتی خود  جامعهاز 

. یعنالی شالودمیکاله باعالث افالزایش جالوّ قهالر در جامعاله  آیالدمیاجتماعی بوجود 
تحمالل هزیناله برخالف گذشته، کاله باله دلیالل کالم بالودن تعالداد مالأمورین دولالت، 

دستگاه حاکم از جانب جامعه ممکن بود، اکنون چرخاندن این دستگاه عظیم 
و تحمل سنگین آن بر دوشالها دیگالر کالار سالاده ای نیسالت. هرانالدازه کاله ابعالاد 
قدرت دولت افزایش یابالد، سالنگینی و فشالار آن نیالز بالر جامعاله افزونالی خواهالد 

ه آن عکالس العمالل و نسالبت بال شالودمیگرفت و بهمان نسبت تحمل جامعه کالم 
 .گرددمیکه منجر به باالرفتن باز هم بیشتر جوّ قهر در جامعه  دهدمینشان 

انه ناله ، پیالدایش جنالبش مساللحبینیممالیاگر مسئله را بطور صحیح بشناسیم،    
ای اسالت عینالی و اجتنالاب ناپالذیر کاله چاله  یت پدیدس آرزوکردنالی بلکاله پدیالده

ر دد در جامعه پدید آمده اسالت. و بخواهیم و چه نخواهیم از بطن روابط موجو
. در کنالدمیصورتی که دولالت نتوانالد تضالاد را عالار  و درونیشالان سالازد رشالد 

. چالرا کاله اگالر کنالدمیاینجا مبارزه با کیش شخصیت اهمیت تعیین کننده پیالدا 
، خالود کننالدمییی کاله مبالارزه قهرآمیالز را شالیوه هالاگروهروشها تصالحیح نشالوند، 

  .گردندمیدستگاه حاکم موجب حل تضادهای عار  به 
 
م مجموعاله و ادغالا هاز آنجا که تراکم قدرت در کانون جز از راه تجزی .16

ناپالذیر ممکالن نیسالت، جریالان پذیر و خنثی و حذف عناصر ادغالامعناصر ادغام
و ایالن  باشالدمیسیاسالی جامعاله نیالز  هتراکم قدرتها در کانون، خود جریان تجزی

 جانبه است.تجزیه همانگونه که تحلیل شد همه 
نیروهالالای سیاسالالی مخالالالف در دو دسالالتگاه، یکالالی اداری، نظالالامی و دیگالالری     

سالت کاله ا : از اینجالاشالوندمیفشار و اختناق، جذب و یا خالورد  هتأسیسات وید
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کشتار و ترور و اعدام و شکنجه و زندان یکی از دو هویت رژیم حاکم و عامل 
 است.ترس همه از همه گشته

ر دتمرکز شتابگیر قدرت در دولت هیچ فعالیت سیاسالی  دیدیم که در جریان    
د خارر از دولت امکان و مجال اظهالار و بالروز نالدارد. بالر اثالر ایالن فشالار تشالدی

 ،و هر زمالان کندمییابنده، جامعه نیازش را از طریا بیان کنندگان سیاسی اظهار 
روهالای بهمین دلیل است که نی .ای بطریقی این نیازها را بیان خواهد نموددسته

و از  ونددولالت شال هروئیده از بطن جامعه یا بایالد جالذب دسالتگاه از خودبیگانال
ه ملی ببُرند و یا حذف و خنثی شالوند. از ایالن رهگالذر دولالت تالا آنجالا کال هجامع
ح هالای کالالن و توزیال  درآمالدهای نفالت و یالا باصالطالد از طریا حقالوقتوانمی

ا را جالذب و بقیاله ر ، بخشی از این نیروهای سیاسی«زیادکردن آخورها»هویدا 
هم که بهیچوجه قابل ادغام نبالوده و در ایالن دسالتگاه ضالدمردمی جالذب و حالل 

. پالس کندمی، از طریا زندان و شکنجه و ... سعی در از بین بردنشان شوندمین
ن گالردیم کاله دسالتگاه حاکماله جامعاله را در چنالامجددا به این نقطة عینی بر می

 رایش باقی نمانده است.وضعی قرار داده که هیچ راهی جز قهر ب
 
جامعاله را باله مطلقه دولت بر تمامی شدئون مدردم کشدور،  هبسط سلط .17

 .استکردهگروههای ناهمگونی و بُریده از یکدیگر تبدیل 
هالالای اجتمالالاعی و اقتصالالادی و سیاسالالی و فرهنگالالی ایالالن گروههالالا در محالالیط    

ن بریدگیها، کاله ای هِ. در نتیجکنندمیعمل  ،های ناسازگارمتفاوت و در محدوده
ای، و هالم اقتصالادی و هالم اجتمالاعی و هالم تیالره –هم سیاسی، از جملاله قالومی 

 فرهنگی هستند، کار انتقال فکر و مبارزه را حتی در داخل یت گروه، یت تیره
چه رسد به انتقال فکر و عمالل  .استقوم، یت شهر و ... بسیار مشکل کرده -

اگالر کسالی از مالا  ،بعنوان مثالال .ملی هرهائیبخش به جامع هاز پیشاهنگان مبارز
سیاسی پیدا کرده باشد، کار انتقال این اندیشه در سطح محدود خانواده،  هاندیش

عمالومی و  هحال نه در سطوح وسیعتر، بالدلیل تالراکم قالدرتها در دولالت و تجزیال
، معطالالل مانالالده و شالالخص عمالالال  اسالالتشدهای کالاله جامعالاله گرفتالالار آن همالاله جانبالاله

یش است. در نتیجاله هالیچ فکالری قابالل انتقالال نیسالت، های خوزندانی خانواده
هیچ صدائی را هم جز صدای گلوله مردم نخواهند شنید. آنهالا کاله باله گروههالای 

کاله بهتالر بالود بجالای تفنالگ بدسالت  گیرنالدمیو  گرفتنالدمیپیشتاز مسلح خالرده 
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گالاهی مالی»گرفتن، اعالمیه پخش کرده و مردم را  ، یالا باله دلیالل عالدم «دادیالدآ
گاهیشان از  ی عینالی جامعاله )یعنالی از بُریالدگی و تالشالی و گسسالت هاواقعیتآ

و یا اینکه برای توجیه روشهای  باشدمی( استشدهعمومی که به جامعه تحمیل 
 .کنندمیاستفاده نادرستشان از عدم بینش و عدم آگاهی بر این روابط عینی سو 

ی هازمینالهنکالرده و نتوانسالتید فکالر را منتقالل کنیالد )اگالر چاله  جرئت وقتی     
رار عینی این افکار در جامعه وجود دارد(، جامعه در جریان یت فکر فراگیر ق

یعنالالی در جریالالانی کالاله همالاله ایالالن فکالالر را بزذیرنالالد و بالاله حرکالالت  .نخواهالد گرفالالت
ای شدنی نیست تا زمانی که مجموع هی  انقالبی در هی  جامعهدرآیند. 

چوب آن عمددل جامعدده فکددری را بعنددوان فکددر راهنمددا بپددبیرد و در چهددار
نالد و برای آنکه این فکر غالب بوجود آیالد بایالد مالردم آنالرا بداننالد و بفهم .کند

اسالالتقالل در  ههالالم چالون ملالالی شالدن نفالالت در زمالان مصالالدق، مبالارز .حالس کننالد
 الجزایر، ویتنام، چین ... ولی همالانطور کاله دیالدیم گسسالتگی اجتمالاعی و عالدم

طلالا، ا، بطور نسالبی و ناله مارتباطات و در نتیجه تشکیل نیرو ر انتقال فکر کار
 از پیالدایش جالوّ اسالتشدهدولالت موفالا  ،رواسالت. از ایالنبسیار مشکل سالاخته

ی فکری همه گیر، جلوگیری کند و با در دست داشتن ابتکار عمل، کار نیروهالا
عکالس العمالل و نالوع و  هالعمل محدود کند. تالازه محالدودمخالف را به عکس

ایش نیروی دولت تا این زمان از پید ،انس. بدینکندمیرا هم وی تعیین  حدِّ آن
 .استکردهجانشین و رشد آن در جامعه جلوگیری 
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 فصل دوم

 مشخصات اقتصادی
 

 قسمت اول جای اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی:
 
، اسالاس تقسیم مندابع کشدور بده نسدبت قددرت میدان قددرتهای جهدان .1

 .دهدمیسیاست اقتصادی رژیم حاضر را تشکیل 
گالانی بازر هکاله موازنال دهالدمیتی اندک در بازرگانی خارجی ایالران نشالان دق    

خارجی کشور با تمالام کشالورهای بالزرگ دنیالا بالدون اسالتثنا  منفالی اسالت و در 
اردوگاه  هکه ایران در خارر از دو محدود باشدمیاین واقعیت  هضمن بیان کنند

 ندارد.(، دادوستدی با هیچ کشور دیگر %12( و اردوگاه شرق )%88غرب )
 
ی هالالافعالیتعنصالالر اصالاللی  :انتقددال مرکددز فعالیددت تولیدددی بدده خددارج. 2

. بدین مفهوم دهندمیی اقتصادی برون مرزی تشکیل هافعالیترا اقتصادی ما 
خالالام صالالادر و در  هکالاله از طرفالالی اسالالاس تولیالالد مالالا نفالالت اسالالت کالاله بعنالالوان مالالاد

ی در ازا، و از طرف دیگر واردات هسالتند کاله شودمیاقتصادهای مسلط فعال 
 .شوندمیکه خارر از مرزها تولید  شوندمیصادرات نفت وارد 

 
منحنی  :انطبا  تولید و مصرف با توقعات اقتصادی اقتصادهای مسلط .3

صالعود و رسالیدن باله  هرشد اقتصادی کشورهای صنعتی غرب پس از طالی مرحلال
ن نقطة اور، اکنون در مرحلالة نزولالی خالود قالراردارد. در ایالن مرحلاله، بالازار ایال

 ه، باله مرحلالکننالدمیکشورها بخصالوا در صالنایعی کاله کاالهالای بالادوام تولیالد 
است، مثال  در این جوامع بطور نسبی هالر کالس رادیالو، تلویزیالون، اشباع رسیده

اصطالح بادوامند و هرروزه هم قابل تعویض نمیه اتومبیل و ...، که کاالهای ب
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صالنای  باله اصالطالح باشند را دارد. پس بخاطر ایجالاد امکالان رشالد و گسالترش 
نالد باله کشالورهای توانمی، کننالدمیپیشتاز، صنایعی که ایالن نالوع کاالهالا راتولیالد 

دیگر منتقل شوند و با ایالن انتقالال )اغلالب یالت مونتالاژ یالا چنالد مرحلاله تولیالد 
( بازارهالای کشالورهای دیگالر نگهالداری شالوند. از آن جاکاله ایالن شودمیمنتقل 

ی این کشورها نیستند، پس بر ماسالت صنای  منطبا با نیازهای طبیعی و اجتماع
بخاطر برآوردن نیاز اقتصاد مسلط در مصرف و تولیالد، خالود را بالا ایالن صالنای  

مونتالالاژ ایالن نالالوع کاالهالالا در « صالنای »منطبالا کنالالیم. علالت تأسالالیس و برقالالراری 
 کشورهائی چون کشور ما همین است.

 
های شروابط اقتصادی است بین ما و قط هویائی نابرابری بیان کنندپ. 4

م اقتصادی اقتصاد مسلط )در عین نیاز به حفظ نظالا هاز آنجا که توسع :مسلط
و پالیش خالورکردن ثروتهالا و اسالتعدادهای  نآشالدن موجود( مالزمه با جهانگیر

های مساللط، هالر کشورهای زیر سلطه دارد، روابط اقتصادی زیر سلطه با قطب
انباشدت و باله  شالودمیزمان نسبت به زمالان پالیش، باله زیالان زیرساللطه نالابرابرتر 

 و فقر روزافزون کشالورهای زیرساللطه روزافزون این ثروتها در اقتصاد مسلط
یشالتری صالادر یعنی باید هر زمان استعدادها و ثروتهالای ب انجامدمیانجامیده و 

 ،یمکنر مینفتی که صاد هکنیم تا این رژیم بتواند سر کار بماند. مثال  با هر بشک
دور کاله صال 1953. اگالر سالال گالرددمییشتر فالراهم صدور دو بشکه و یا ب هزمین

یالون میل 300نفت و مواد کانی ما میل به صفر کرده بود با اآلن که نزدیت باله 
زان صدور ثروتهای که عمال  می یابیممیمقایسه گردد، در  کنیممیتُن نفت تولید 
سالت کاله او بر مبنای همین روابط  رسدمیمیلیون  300کمّی به  هما فقط از جنب

نالد در بایست نسل امروز و نسلهای آینالده از آن اسالتفاده کنذخیرس نفت ما که می
رف (، یعنی در عمر یت نسالل مصالگویندمیعر  بیست سال آینده )آنطور که 

 را تالابعی از متغیالر خواهد شالد. و ایالن باله مفهالوم پالیش خالور کالردن آینالده و آن
مالا  یل بر آنست کهاین خود دل .استتعین کردن آیندهمگذشته نمودن و از پیش 

ین ارا از این رابطه گریزی نیست مگر از طریا سرنگون کردن این رژیم و قطع 
 روابط که موجودیت کشور ما را از اساس به خطر افکنده است.
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پیوندد بدا یکددیگر و هدای بدیمتالشی کردن نظام اقتصاد ملی به رشته. 5
از مشخصالات  :سلطم یاقتصادهادر های مادر ها به رشتهادغام این رشته

 های اقتصالادی مالا بالا یکالدیگر، و ربالطاقتصاد ما یکی عدم ارتباط رشته هعمد
ار مادر اسالت. مالثال  نفالت را باله صالورت خالام اسالتخر هرکدام از آنها به اقتصادِ

ایالران،  ی اقتصالاد مساللط و نالههالافعالیت. در نتیجاله در کنیممالیکالرده و صالادر 
ر ا عمالده از اقتصالادهای مالادیال، . بعکالس نفالت، واردات مالاشالودمیبکارگرفته 

مرحلاله  )یا یکی دو شوندمی)اقتصاد مسلط غرب( هستند و یا در ایران مونتاژ 
باشالالند. در بیشالالتر از مونتالالاژ( و ایالالن صالالنای  نیالالز وابسالالته بالاله صالالنعت مالالادر مالالی

صاد غالرب که قابل صادر شدن باشد و اقت کنیممیهایی تولید کشاورزی فرآورده
ح اصطاله یت اقتصادی و یا مصرف استفاده کند. بخش ببتواند از آنها در فعال

 :خدمات )کارهای دولتی و غیره( نیز عمال  در خدمت قدرتهای خارجی اسالت
دارنالد و با رشد اقتصالاد ایالران ن ایرابطهارتش، سازمانهای اداری و اقتصاد ما 

توزیال   شان،و نقش باشندمیمستقیم با رشد اقتصاد کشورهای مسلط  هدر رابط
د تولیالد غالرب باله ایالران و تقالدیم دودسالتی درآمال مالازادِ هِفروش سهم وارد شالدو 

داریم با رشته که اقتصادی بینیممی. بدین ترتیب باشدمیحاصله از آن به غرب 
 ملی. ههای بکلی از هم گسسته و بیگانه از جامع

 
ی تولیددی از طبیعدت و فرهند  ایدران، یعندی هارشدته هبُریدن رابطد. 6

رابطه گیری اقتصاد با نیازهای اساسی مدردم کشدور و تکیده جلوگیری از 
 در حالال حاضالر تمالام :موجود در کشور هبر منابع و مواد خام و نیمه ساخت

مالا نیالز از  هصنای  متکی به غرب هستند و حتالی اکثالر مالواد خالام مالورد اسالتفاد
ه ذخیالره و . مثال  کمزانی آلومینیالوم سالازی در ایالران بالا آنکالشوندمیخارر وارد 

رد الیا وامعادن آلومینیوم در ایران داریم، گرد آلومینیوم تصالفیه شالده را از اسالتر
حالاظ زدائالی آن کاله از لتولیالد یعنالی قسالمت سالم هولی خطرناکترین مرحل کندمی

آلالالوده کالالردن محالالیط زیسالالت فالالوق العالالاده خطرنالالاک اسالالت را در ایالالران  انجالالام 
نالگ مالا و ناله ناله بالا فره؟ تولیداتی که هیچ پیوندی کنیممی. و چه تولید دهدمی

 آوردمالیای را بالر نیازهای اساسی اکثریت مردم دارند، بلکه فقط نیازهای طبقه
 از که درآمد عظیم بدست آمده را باید صرف خرید وارداتی کند که یا مسالتقیماً

 .شوندمیمونتاژ « صنای  ملی»و یا در داخل کشور و در  شوندمیخارر وارد 
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ه باصلی انتقال ثروتها  هتی بعنوان نیروی محرکدول هاستفاده از بودج. 7

هزیناله، یعنالی  :هداهای اقتصاد مسلط از طریق افدزای  سدریع هزیندهقطش
هالای اقتصالادهای صالنعتی، خودبخالود نیالاز باله صالدور نفالالت و مصالرف فالرآورده

و مالانع از  دهدمیثروتهای دیگر را برای پرداخت بهای کاالهای وارده افزایش 
ل را جالز  مکمالکاله بتوانالد صالنعت نفالت  شودمیای یابنده پیدایش اقتصاد رشد

ای که دولت کودتا از کودتا تا بحال به مصرف خود کند. جهت مصرف بودجه
مصدق باله مصالرف  حکومتای است که رساند، درست عکس جهت بودجهمی
مالت کاله بالر امکالان مقاو بردمیرا در جهتی بکار  مصدق آن حکومترساند. می

ولالی حکومالت  .اقتصادی را بشالکنده ی بیافزاید تا محاصرمردم از نظر اقتصاد
را در جهت از بالین بالردن هرگوناله امکالان رشالد اقتصالاد داخلالی بالرای  کودتا آن

 .بردمیاقتصاد ما به اقتصاد مسلط، بکار بُرده و  هتسلیم یکسر
 
رهای استفاده از پول و تورم بعنوان ابزار اساسی انتقال ثروتها به کشو. 8

اد هالم ی علمالی در اقتصالهارشتهشاه، که عالوه بر فلسفه و دیگر  اخیراً :مسلط
نش استاد اول است!! گفته است که دیگر اجازه نخواهیم داد که تورم غرب زیا

رسالام کاله تالورم س کنالدمیمتوجه ما شود، و بدین ترتیب مسئله را اینطور مطالرح 
. باشدمینعتی مستقیم باالرفتن قیمتها در جوامع ص هآور در اقتصاد ایران، نتیج

 ولی آیا این واقعیت امر است و اگالر ناله حقیقالت عامالل اساسالی تالورم در ایالران
 چیست؟ البته اگر بطور سطحی به مسئله برخورد کنیم، مثل وی گمان خالواهیم

عالی تالورم . حال آنکه علت واقشودمیبرد که تورم اقتصاد مسلط به ایران منتقل 
 در اقتصاد متالشی ایران است. که شدیدتر از تورم اقتصادهای مسلط است،

از جمله عوامل تورم و افزایش قیمتها یکالی نالابرابر شالدن عرضاله و  گویندمی    
ها باال میتقاضا است. به بیان دیگر وقتی )تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت

. یابد، تقاضا نیز افزایش خواهد یافتحال وقتی قدرت خرید افزایش می .روند
کاالها )یعنالی عرضاله( باله تناسالب افالزایش قالدرت خریالد )و در ولی اگر تولید 

یکالی از  عوامالل  .نتیجه تقاضا( رشد نکند و باال نرود، تورم ایجاد خواهد شالد
تورم اینست. از طرف دیگر چون بازار اقتصاد زیر سلطه بازاری فرعی اسالت و 
بازار اقتصادهای مسلط بالازار اصاللی اسالت، ایالن قالدرت خریالد ایجالاد شالده در 
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و  شالودمیبا اقتصاد زیر سلطه متوجه بالازار اقتصالادهای صالنعتی مساللط  هعجام
. یعنی سالاز و گرددمیخود یکی از عوامل افزایش قیمتها در اقتصادهای مسلط 

کار روابط اقتصادی بین غرب سلطه گر و کشورهای زیر ساللطه بنحالوی اسالت 
وامل ایجاد و خود از ع گرددمیخرید به غرب بر  هکه تمامی پولها به صورت قو

درصالد )و  70دولالت بالین  ه. مثال  در ایالران، بودجالشودمیتورم در آن کشورها 
دولالت  هبیشتر( تولید ناخالص ملی اسالت، یعنالی عمالال  تمالام اقتصالاد در بودجال

. ایالن بودجاله در جامعاله )عمالده در بخالش کالوچکی از جامعاله( شودمیخالصه 
تولیالد داخلالی بهمالان  . از آنجالا کالهکنالدمیو قالدرت خریالد ایجالاد  شودمیتوزی  
رود و بالاال نمالی کنالدمیرشالد ن ،افزایش بودجه و قدرت خرید ایجاد شده نسبتِ

 هایالن قالو ،)در بعضی قسمتها از جمله کشاورزی، این رشالد حتالی منفالی اسالت(
خرید ایجاد شده که خود از عوامل افزایش قیمتها در ایران است، به بازارهالای 

و از عوامالل ایجالاد تالورم در  شالودمی اصلی، یعنالی اقتصالادهای صالنعتی، منتقالل
 پردازیم:. برای درک بهتر مسئله به توضیح بیشتر میگرددمیاقتصادهای غربی 

میلیالارد  60در مجموع بطالور تقریبالی  1974کشورهای نفت خیز در سال     
الر و ارز دمیلیارد دالر )البتاله باله  60. این استشدهعایدشان دالر درآمد نفتی 
ی است و محل مصرف و کالاربُرد آن هالم بالازار غالرب اسالت. خارجی( پول غرب

حال اگر این پول در اقتصاد این کشورها بکار افتالد و ضالریب افالزایش قالدرت 
میلیالارد دالر ایجالاد  120(، قالدرت خریالد برابالر 7) فر  کنیم 2خرید را هم 

غرب  که به اقتصادهای صنعتی منتقل و عامل مهم افزایش قیمت ها در شودمی
 .گرددمی
از طرف دیگر دیدیم که ارز خارجی عاید شده بعنوان درآمد نفت، وقتی کاله     

فالر  کالردیم، قالدرت خریالدی دوبرابالر خالود  2ضریب افزایش قدرت خرید را 
 شالودمیدانالیم کاله قالدرت خریالد ایجالاد شالده صالرف واردات و می کندمیایجاد 

ایجالاد شالده (. از آنجا که قدرت خریالد گرددمی)یعنی به بازارهای غرب منتقل 
بیش از پولی )ارزی( است که داریم، بناچار باله کسالری ارز خالارجی دچالار مالی
شویم. این کسری یا از طریا وامهای خارجی و یا از طریا صالدور بیشالتر نفالت 

کاله علالت تالورم در ایالران، ناله فقالط در  بینیممالیترتیالب باید پُر شود. پالس بالدین
ی ایالران. دلیالل ایالن امالر غرب، بلکه هم در غرب است و هم در اقتصاد متالشال
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المللی است که منجر به تراکم و فعالال شالدن هم، سازوکار روابط اقتصادی بین
 .شودمینزدیت به تمامی ثروتهای دنیا در مراکز صنعتی 

 
این روابط، چندین و چند برابر شدن و افزای  سدریع واردات  هنتیج. 9

تولیالالد  درصالالد 6مصالالدق واردات مالالا،  هدر دور :اسددت نسددبت بدده صددادرات
تولیالالد  %25در حالیکالاله در حالالال حاضالالر  .دادناخالالالص ملالالی را تشالالکیل مالالی

یباً ناخالص ملی ما واردات است، یعنی فقط بر مبنای این نسبت واردات ما تقر
. در حالیکالاله از نظالالر ارزشالالی در زمالالان مصالالدق اسالالتشدهمصالالدق  هبرابالالر دور 4

، )با باشدمیومان میلیارد ت 140میلیون تومان بود و اکنون  500واردات برابر 
 .استشدهبرابر  280نظامی(، یعنی « خدمات»بحساب آوردن اسلحه و 

 
ه بدی خدارجی، کده معندائی جدز هاسدرمایهو  هاقرضهافزای  نیاز به . 10

تاراج دادن هستی کشور ندارد و خود عالمت کوتاه شدن عمدر ثروتهدای 
های نفالت، ایالن البته در سالهای جدید باله دنبالال افالزایش درآمالد :طبیعی است

و باله محالض  اسالتشدهی خالارجی پوشالیده هاسالرمایهو  هاقرضهنیاز افزاینده به 
، دوبالاره همالان شالدنداینکه این درآمالدهای اضالافی باله صالورت واردات جالذب 

ی خارجی صالفر هاقرضه. در زمان مصدق استشدهرابطه برقرار خواهد شد که 
ن ناخته شده داریالم بالدوش همیلیارد دالر قرض 10بود. ولی در حال حاضر فقط 

، میلیالارد دالر اسالت 8ی نظالامی کاله حالداقل در حالدود هاقرضالهآنکه از مقالدار 
 (.1352اطالعی دقیا در دست باشد  )در سال 

 ایالالران بهشالالت»گفتالاله شالالاه کالاله ی خالالارجی هالالم بایالالد ایالالن هاسالالرمایهدر مالالورد     
 ه، بالالرای درک عمالالا مسالالئله کفایالالت کنالالد. در دور«ی خالالارجی اسالالتهاسالالرمایه
ه سرمایه گالذاری خالارجی در ایالران بال ،مرجع قرار دهیم هرا دور ق، اگر آنمصد

صالفر رسالید )بانالک شاهنشالاهی، شالیالت شالمال و نفالت جنالوب، تنهالا سالالرمایه 
 اما در حال حاضر بیش .گذاریهای خارجی موجود در ایران هر سه ملی شدند(

سرمایه گذاری بخش صنعت خصوصی ایران خارجی اسالت، کاله اینهالا  %20از 
سالتند و کاله صالنای  پالیش آهنالگ ه باشالندمیئی از صالنای  هارشالته هتر متوجبیش

 40نالد )باله قالول یالت فرانسالوی نگردادرآمدهای عظیمی را عاید خارجیان مالی
 !!(کندمیدرصد سود خالص عاید 
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اس یی است کده اسدهارشتهبه  هاسرمایهاین روابط، انحراف  هنتیج. 11

یکالی از  :باشددمیسداخته شدده  کارشان بر صدور ثروتها و ورود کاالهای
رای درک بال، سود زیاد حاصل از آنهاسالت. هارشتهبه این  هاسرمایهدالیل توجه 

، شالوندمیبه ایالن رشالته صالنای  منحالرف  هاسرمایهبهتر نقش پول و علت اینکه 
هالر دالر  : ارزش برابالر دالر باله ریالال کاله در زمالان مصالدقآوریممالیمثال زیر را 

ال نیالز ریال تنزل کرده و از آن زمان تالا بحال 75کودتا به  ریال بود، بعد از 140
!! و حالاال هالر آیالدمی، نرخ برابری پالائین شودمیهر بار ارزش دالر کاهش داده 

ست ریال است و ارزش ریال و یا در واقع قدرت خرید ریال در این بی 68دالر 
 زمالاناست. جنسی را کاله در آن ساله حداقل به ثلث بلکه به یت چهارم رسیده

ریالال خریالد )در واقالع باله  30ریالال خریالد، اکنالون بایالد حالداقل  10شد بالا می
رت یعنالی قالد .وجود نداردابری تا بدین حد مراتب گرانتر( ولی در واردات نابر

ی . حال فر  کنید شخصالاستکردهخرید ریال برای واردات تا اینحد سقوط ن
 ای یالت دالرحلقه هزار حلقه فیلم به ارزش 100هزار دالر،  100با پرداخت 

قالط ف. بالا فالر  اینکاله قالدرت خریالد ریالال کنالدمیخریده و آنهالا را وارد ایالران 
(. پالس قیمالت هالر اسالتکردهنصف شده باشد )که مطمئناً خیلی بیشتر سالقوط 

 150 ریال بالود، حالاال 75حلقه فیلم در ایران که سابا معادل ریالی دالر یعنی 
 هیالاول هواز واردات و ناله سالرمای)حداقل( یعنی بالا داشالتن یالت جال شودمیریال 

اسالت یالا خیلی زیاد، این شخص سودی برابر حداقل صد در صالد بدسالت آورده
نتالاژ در ایالن وارداتی و یالا مو های سودآورتر از این رشت. حال کدام رشتهآوردمی

یالت، هالر د وجود داشته باشد؟ و آیا در ایالن کشالور و بالا ایالن موقعتوانمیکشور 
 نخواهدکرد؟ هارشتهیش را متوجه این هاسرمایهکسی بطور طبیعی 

این درست عکس جهتی است که سیاست اقتصادی دولالت مصالدق داشالت.    
و امالالا در قبالالال پالالول  کالالردمیدر آن زمالالان قالالدرت خریالالد پالالول در داخلالاله کالالم تغییر

یافت. در نتیجه هر کسی که چیالزی بالا ارزش خارجی ارزشش بسیار کاهش می
سالت باله توانمیا نزد بانالک ملالی یالا در بالازار، آن دالر ر کردمییت دالر صادر 

بیشتر و بیشالتر در صالادرات بکالار مالی هاسرمایهرو، ریال بفروشد. از این 140
میالالزان  تالالوانمی شالالودمیافتادنالالد. پالالس بسالالته بالاله جهتالالی کالاله بالاله پالالول داخلالالی داده 

 تولید داخلی را باال برد و یا بالعکس آن .واردات را کم و صادرات را زیادکرد
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جهتی بکار انداخت که تولید داخلالی را کالامال  از بالین ببالرد و واردات را  را در
 .کندمیجانشین آن گرداند. نظام بانکی ما در این جهت عمل 

 
حاصل این روابط، از بین رفتن امکانات بخشهای اقتصدادی، حتدی . 12

کشدداورزی، در تددأمین نیازهددای مددردم کشددور و نددابودی روزافددزون مبددانی 
 :هدای اقتصدادی و اجتمداعی اسدتدی و تشددید ندابرابریاستقالل اقتصا

اسالالتقالل اقتصالالادی جالالای خالالود دارد، کشالالور هالالر روز بالالیش از روز پالالیش از 
امکانات اقتصادی کاله در صالورت تغییالر رژیالم سیاسالی ممکالن بالود در تالدارک 

. در ایالالران دیگالالر صالالحبت درهالالای بالالاز شالالودمیاسالالتقالل بکالالار آینالالد، محالالروم 
 در و پیکری مرزهاست. ایالن نیسالتصحبت بی د مطرح شود، صحبت،توانمین

یشالتر است بلکه در واقع بسیار ب 4به  1که نسبت واردات به تولید ملی بیش از 
. مالالثال  قاچالالاق و رسالالدمیی نسالالو بگالالوش ک آیالالدمیکالاله اصالالال  بحسالالاب ن باشالالدمی

قدار های خارجی، مها و واردات و سفارتخانهواردات دربار و بعضی وزارتخانه
. بعنالوان گردنالدمیو ارقامشالان منظالور ن دهنالدمیتالوجهی را تشالکیل بسیار قابل 

مثالال واردات سالفارت آمریکالالا در حالال حاضالر دو برابالالر کالل واردات ایالالران در 
ای بالرای تولیالد ملالی زمان مصدق است. با این واردات عظیم دیگالر چاله زمیناله

 ایای از اقتصالاد حتالی کشالاورزی، هالیچ زمینالهباقی خواهد ماند؟ در هیچ رشته
ر هالای خالوب در اختیالااست. مالثال  در زمیناله کشالاورزی تمالام زمالینباقی نمانده

ز زیالالر سالالد دز، دهقانالالان را اهالالای زمالالینمثالالل   .باشالالدمیمزانیهالالای خالالارجی ک
 .انالددهها را به کمزانیهای چندملیتی خارجی داهایشان بیرون کرده و زمین زمین

ایرانالی و  یرانی و بالا کالار)با پول ا شودمیو محصوالتی هم که توسط آنها تولید 
 همالا کاله عمالد هبیگانه از نیازهای اساسی جامع هستندتازه به ضرر( محصوالتی 

رزهالا بالرای ، و البته مقدار کمی از آنها هم در داخل مشودمیآن مستقیماً صادر 
 .گرددمیهای غربزده توزی  مصرف گروه

  
در منطقه، به های صنعتی غرب تبدیل ایران به مرکز توزیع فرآورده. 13

فالرآورده هخاورمیانه، ایالران بعنالوان توزیال  کننالد هدر منطق :اتکای درآمد نفت
نفتالی، کاله بعضالی از  و این نه تنها باله دلیالل درآمالد استشدههای صنعتی تعیین 

بلکه به دلیل نیروی انسالانی زیالاد،  ،دیگر کشورهای منطقه نیز دارای آن هستند
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زیال  در منطقاله خاورمیاناله و مشالالرق و بالازار بالزرگ داخلالی، امکانالات عظالالیم تو
 هعمالدمنطقاله نیسالتند.  دیگالر جنوب آسیا، که ما از آن برخورداریم و کشورهای

یم در آنهالا کالاال توزیال  کنالیم، نفالت و یالا منالاب  درآمالد تالوانمیکشورهائی که مالا 
مشابهی ندارند و در نتیجه پول و ارز کافی هم در اختیارشان نیسالت. بالر همالین 

صالالادرات بالاله آن کشالالورها بایالالد بالاله عنالالوان مابالالازا ، کاالهالالای در مقابالالل  ،مبنالالا
با کنف و مالوز و ... را غیرصنعتی بزردازند. مثال  پاکستان مجبور است واردات 

اقتصالاد مساللط غالرب محتالار باله پالول اسالت. پالول و ناله  ،مبادله نماید. بهرحال
ژ کاالهالای صالنعتی در ایالران مونتالا ،رو. از ایالنخواهالدمیاجناسی از ایالن قبیالل 

و غرب پول این کاالهای صنعتی را از ایران )بواسطه درآمالد هنگفالت  شوندمی
و ما که برای محصوالت تولید شده بطور کامالل مصالرف  گیردمینفت و غیره( 

داخلی نداریم )البته با باال رفتن درآمد نفت قدرت جالذب بالازار داخلالی بسالیار 
وزیالال  کننالالده، در ( بقیالاله را بعنالالوان تکنالالدمیرا جالالذب « تولیالالد»زیالالاد شالالده و 

و بجالالای ارز از کشالالورهای دیگالالر  کنیممالالیپایاپالالای  هکشالالورهای منطقالاله مبادلالال
محصالالوالتی از قبیالالل کنالالف و مالالوز و ... مالالی گیالالریم و باصالالطالح بالگالالردان 

کاله  -از نظر اقتصالادی  - جدیدی است هشویم. این رابطاقتصادهای غربی می
 ایم.ما بتازگی در آن گرفتار آمده

 

 :داخلی اقتصاد: مت دومقس
 

 این قسمت را در دو بند:
 تولید .1
 مصرف، .2
 م کردیخواه مطالعه 
 
  از لحا  تولید: .1

سالاده بیالان  هایالران را در یالت معادلال« ملالی»اگر بخواهیم ساخت تولیالد  .1.1
 :شودمیکنیم، چنین 
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وری و صدنعت خددمات + )تولیدد کشداورزی و پیشده + نفت + واردات    
در این ساخت و ترکیب، سالهم . ایران تولید ملیمتکی به عوامل داخلی(= 

نفت و واردات و خالدمات صالنعتی و غیرصالنعتی )مونتالاژ و غیالره( در افالزایش 
وری و صنعت متکی به مناب  داخلی در کالاهش سری ، و سهم کشاورزی و پیشه

را  اقتصالاد ایالران هروزافزون بوده و رشدی منفی دارند. نتیجاله آنکاله عنصالر پایال
 این لحظه، چون بعد از این بستگی باله چگالونگی توزیال  درآمالددرآمد نفت )تا 

 متکالی بالهکاله بانکی(  نظامی خارجی و داخلی )قر  از هاقرضه و نفت دارد(
 هیال. پالس عنصالر پاشالودمینفت ایالران اسالت، پرداختاله  هتولید و درآمدهای آیند

ش اقتصاد ایران برابر است با درآمد فعلالی و آتالی نفالت ایالران، یعنالی پالیش فالرو
 دن بخشی از تولید که در آینده انجام خواهد گرفت. بنابراین رابطه:کر

های در رشد سری  صدور ثروتها و استعداد شودمیرشد اقتصادی خالصه  .1.2
عالت د باله توسالعه در مکالان قناتوانالمیدر حقیقت اقتصاد مسلط دیگالر ن کشور.

ا و تهالالدر کشالالورهای زیالالر سالاللطه و بلعیالالدن ثرو هد بالالا توسالالعتوانالالمیکنالالد. دیگالالر ن
فالظ استعدادهای فعلی آنها خود را از بحران تحول بنیادی که گرفتار آنسالت، ح

ه در زمان است یعنالی بایالد اسالتعدادها و ثروتهالای متعلالا بال هکند. محتار توسع
ط باله اقتصادهای زیرسلطه را از پیش ببلعد. هر انالدازه نیالاز اقتصالاد مسالل هآیند

ناب  م، عمر این شودمیبیشتر پیش خور کردن مناب  ثروت اقتصادهای زیرسلطه 
 –رابطاله مساللط . گالرددمیکمتر و میزان رشد صدور استعدادها و ثروتها فزونتر 

موجودیالالت ایالالران را بخطالالر افکنالالده و شالالناخت ابعالالاد و شالالدت آن  زیالالر سالاللطه
 ضرورت عاجل دارد.

در اقتصاد معاصر، رشد اقتصادی مساوی اسالت بالا میزانالی از تولیالد کاله در     
. بالرای مثالال استکردهگذشته افزایش پیدا ه د بحث نسبت به دورسال مالی مور

یت هزار میلیارد دالر و نرخ رشدش  1973اگر درآمد ملی آمریکا که در سال 
به اندازه پنو درصد  74پنو درصد باشد، درآمد ملی آمریکا در سال  1974در 

ی این رشد میلیارد دالر افزایش یافته است. ول 50یت هزار میلیارد دالر یعنی 
 60 - 50 هآمده و از کجا خواهد آمد؟ تا زمان ما یعنی تا اوایل دهاز کجا می

سری  در مقیاس جهانی و از بلعیالدن پرشالتاب منالاب   هشمسی، این رشد از توسع
ترین . یعنی اقتصاد مسلط، بر دورافتادهاستشدهتأمین می زمین هموجود در کر

نالاب  زمالین را بلعیالده اسالت. و چالون های زمین چنالگ انداختاله و تمالام مگوشه
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ی هاقالدرت، تمرکز و تکاثر استجایی و مکانی برای نفوذ بیشتر باقی نگذاشته
شان محتار توسالعه در اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یعنی حفظ نظام اجتماعی

زمان است. یعنی باید آنچه مربوط به حال و به آینده است را از پالیش بخورنالد. 
تا بدان حد است که اقتصاددانهای غربی گزارشی به نام شدت تخریب این رشد 

اگر این رشد به همین ترتیالب اداماله تهیه کرده و اعالم کردند که « گزارش رُم»
دیگر هیچ چیزی بالاقی نخواهالد مانالد و رشالد اقتصالادی باله  21یابد، آغاز قرن 

انفجالالاری جالالدی خواهالالد انجامیالالد. در ایالالن مالالورد نفالالت مثالالالی بسالالیار زنالالده و 
چرا که اگر متناسب با توقعات اقتصادی خودمان این مالاده را تولیالد  گویاست.

رسانیم، طبا محاسالبات حالداقل عمالر ذخالایر بکرده و به قیمت مناسبی بفروش 
. حال آنکاله بالا وضالع شودمیسال  1000سال و عمر متوسط آن  300نفتی ما 

فعلی استخرار عمر متوسط، موافا جدول تنظیم شالده وسالیله دولالت، حالداکثر 
سال و یا طبا قرارداد کنسرسیوم )به نقل از یکی از مقامالات نفتالی ایالران(  30
و بطالور متوسالط  15سال بیشتر نخواهد بود. یعنی عمر ذخالایر مالا حالداقل  20
سان رشد اقتصادی ایران بطور ساده، یعنی رشد . بدیناستشدهبرابر کمتر  50

و  هارضالالهقرشالالد سالالری  واردات و  هسالالری  تولیالالد و صالالدور نفالالت خالالام بعالالالو
ی خارجی بطوریکه ضریب رشد صدور نفت و واردات )بر اثر قدرت هاسرمایه

( به مراتب از ضالریب رشالد کندمیهای دولتی در کشور ایجاد خریدی که هزینه
نیاز اقتصادهای مسلط به صدور کاالهایشان و وارد کالردن نفالت بیشالتر اسالت. 

نفالت )تولیالد فعلالی(،  در  شودمیصلی اقتصاد ایران خالصه اجزا  ا ،قراربدین
صالرف معالادل  ه(، بعالوهاقرضهبعالوه نفت )تولید آتی پیش فروش شده یعنی 

صالرف معالادل  ههای دولتی، بعالوبه صورت هزینه هاقرضهریالی درآمد نفت و 
تولیالالالد اقتصالالالاد خالالالودی  هارزش درآمالالالدن نفالالالت بالالاله صالالالورت واردات، بعالالالالو

تولیالد  ،ودی(. بدیگر سالخنوری و صنعت متکی به مناب  خ)کشاورزی و پیشه
هالالای آتالالی دیگالالر   ملالالی ایالالران مسالالاوی اسالالت بالالا: نفالالت فعلالالی   نفالالت و ثالالروت

 وری.کشاورزی و پیشه
و هم  دهندمیهای دولتی تشکیل بنابراین عامل محرک این اقتصاد را هزینه    

ها هستند که با رشد سری  خود، عمر منالاب  ثالروت کشالور را کوتالاه و این هزینه
ی هاقالدرت هو حمایت بیش از انالداز . از اینجا چرائی و اصرارکنندیمتر کوتاه

به جوامالع زیالر ساللطه را  گسترمسلط در تحمیل این رژیمهای ستمگر و جنایت 
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از تمامی ظرفیالت  ،ی عظیمهاهزینه، این هاهزینهدریافت. مجموع این  توانمی
کاله اصاللی انداز و سالرمایه گالذاری اقتصالاد ملالی فزونتالر اسالت و نیالروی محرپس

 .دهدمیبیگانه کردن قشون و اقتصاد ایران را تشکیل 
 

و حدددود  هاهزینددهی دولتددی ندده تنهددا بدده علددت نددوع ایددن هاهزیندده. 1.3
فرهنگدی و محدل انجامشددان موجدش افدزای  سددریع واردات  -اجتمداعی

یی را هددم کدده در اقتصدداد قدددیمی هاسددرمایه، بلکدده درآمدددها و شددوندمی
به فعالیتهایی در حول واردات و سودابازیهای آیند، جبب، و بوجود می

ی هاهزینالهتمرکز  ،سان. بدینکنندمیزمین و ارز خارجی و رباخواری وادار 
ی نظامی و اداری و ...( و محالل انجامشالان هاهزینه) هاهزینهدولتی و نوع این 

)شهرهای نظامی و اداری و شهرهایی که در حقیقت محالل تالقالی اقتصالادهای 
افالالزایش واردات و  هقتصالالادهای زیالالر سالاللطه هسالالتند(، نیالالروی محرکالالمسالاللط بالالا ا

 ،. بعنوان مثالدهدمیی اقتصادی کشور را تشکیل هافعالیتتبدیل آن به محور 
کاله نسالبت  یالابیممیاگر نگاهی به سطح مزدها و حقوقهالا در ایالران بیفکنالیم در 
و در  2500بالاله  1بالالین حالالداقل و حالالداکثر مزدهالالا در مقیالالاس عمالالومی نزدیالالت 

. این توزی  نابرابر درآمالدهای حاصالل از باشدمی 100به  1قیاس دولتی برابر م
در بخشالی از  ،دولت و درآمالد نفالت، باله صالورت قالدرت خریالدی عظالیم هبودج

یی که از طریا واردات هافعالیتتوضیح داده شد( به  قبالٌجامعه )همانطور که 
بسالیار عظالیم و . رقالم گالرددمی، جالذب گیرندمیو بر حول محور واردات انجام 

تناسالالب شهرنشالالینی و بالالی هسرسالالام آور واردات کالاله باالجبالالار منجالالر بالاله توسالالع
هالالای شالالهری ارزشالالی کالالاذب و اضالالافی ایجالالاد شهرسالالازی گشالالته، بالالرای زمالالین

سالودهای کالالن ای که در این زمینه بکار افتد، از و طبیعتاً هر سرمایه استکرده
همیشاله ایالن  زیالرا. گیالردنیز رونا مالی در آینده برخوردار خواهد شد. رباخواری

گالذاری از جانالب دولالت بوجالود احتمال وجود دارد که امکانات عظیم سرمایه
کسی که با قدرت سیاسی در رابطه است، با داشتن پول نقالد بهتالرین  ،. پسدنآی

امکان را برای حداکثر بهره برداری از این موقعیت بوجود آمده بدست آورده و 
العالاده و چنالد برابالر بیشالتر از ارزشالی فالوق دنق پول ،لذاسود کالنی خواهد برد. 

سالت کاله ا رو. از ایالناسالتکردهو  کنالدمیارزش آن در اقتصادهای صنعتی پیدا 
( هیچ زمالان تالا باله استبودهنرخ ربا )که در ایران طی قرنها دارای نرخ باالیی 
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بانکهالای دولتالی  ه. در دوران ما، در حالیکه نالرخ بهالراستبودهاین اندازه باال ن
درصد به تفاوت بانک(  18بلکه  16تا  8)از  %18)نظام بانکی( در حدود 

، در شهرهای کوچالت  %100تا  %5است، نرخ بهره در روستاهای کشور بین 
بالرای مصالارف غیرتجالاری و  %36، و در شالهرهای بالزرگ %48تا  %24بین 

کاله  اندشدهای دالل پیدا عده ،در نتیجه  .باشدمیبرای مصارف تجاری  24%
« بازار آزاد»و خارر از نظام بانکی  گیرندمیپولهای بانکی را بعنوان اعتبارات 

. مجمالوع ایالن زننالدمیاندازنالد و سالودهای کالنالی باله جیالب یا صرافی بکار مالی
ایالن  دولتالی نقشالی مرکالزی در تحالول اقتصالادی ایالران داده و  هعوامل به بودجال

د شالالده در بخالالش کالاله حتالالی پولهالالای ایجالالا کنالالدمییی ایجالالاد هالالافعالیتبودجالاله 
کشاورزی هم، ناچالار راهالی معالامالت بالورس و واردات و ربالاخواری خواهنالد 

  شد.
ب ، رشد سری  صدور ثروتها و استعدادها، با رشد فقر کشور از لحالاظ منالا. 1.4

 هانبالجحالاکم، بالا رشالد فقالر هماله  هوابست هثروتها نزد طبق هتمرکز و تکاثر فزایند
 سان که:. آنگیرندمی ملی، در شتاب از یکدیگر سبقت هجامع

. یعنالی شالودمیی بودجه از دو برابر رشد تولیالد ملالی دارد بیشالتر هاهزینهرشد  ●
ی دولتی حدود هاهزینهاست، رشد  %4ناخالص ملی بطور مثال  اگر رشد تولید

اصلی  در واقع تابعی از متغیر« فعالیت اقتصادی»قرار بدین. باشدمی 8%
سابقه درجهان در حدال نرخی عظیم و بی دولتی است که با هیعنی بودج
 .رشد است

)یالالت سالالوم( تولیالالد 3/1حالالال گذشالالتن و فزونالالی گالالرفتن از مالالرز   واردات در ●
 ناخالص ملی است.

ی خالارجی کاله در دوران حکومالت نهضالت ملالی باله زعامالت مصالدق هاقرضه ●
 هرناموجود نداشتند، موافا پیش بینی پیش از باال رفتن قیمت نفت، در پایان ب

 3ه میلیارد دالر خواهد رسید. )تنها در سال جاری موافا قول شالا 10م به پنج
 میلیارد دالر کسر بودجه دولتی است(. 4تا 
ی اصلی فعالیت اقتصادی هارشتهی خارجی شده و هاسرمایهکشور جوالنگاه ●

ست. واردات و خدمات و ربالاخواری و زمالین بالازی، ا هاسرمایهدر اختیار این 
مفتخالالواران جهالالان و  هیی کالاله هدفشالالان تبالالدیل کشالالور بالاله خانالالهالالافعالیتیعنالالی 
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ی کشور را بخود مشغول داشالته هاسرمایهقمارخانه و فاحشه خانه است، تمامی 
 است.

کاله  اسالتباله مجرائالی بالدل شالدهدولت  ،اقتصادی هجنباز این همه،  هدر نتیج ●
ثروتهای کشور از طریا آن سالیل آسالا باله خارجاله و باله جیالب صالاحب امتیالازان 

خطدرش از  رودمیاما آنچه به جیش صاحش امتیازان . شودمیخلی روان دا
ن زیدرا کده ایندا .بده مراتدش بیشدتر اسدت رودمدیآنچه مستقیماً بده خدارج 

جوّ فرهن  استعماری هستند و درآمدهای خدود را در داخدل  ه درپرورد
ز خدارج یی بکار می اندازند که نیاز کشور را به واردات اهازمینهکشور در 

 .کندمیا ضریش شتابی هر چه بزرگتر، بیشتر ب
مالاعی، میالزان تاریخی و اجت هاز جنب توانمی ،هااکنون در پرتو این شناسائی    

 زد و روشالن دیالد کاله سرشد فقر و تیره روزی قریب به تمام مردم کشور را حد
در حقیقالت ساله قالرن  .در آینده میزان رشد و عقب افتالادگی بیشالتر خواهالد شالد

در  زیسته،ن شاردن، سیاح فرانسوی که در دوران صفویه در ایران میپیش از ای
ایالران نوشالته هکتابی که راجع به اوضاع سیاسی، اجتمالاعی و اقتصالادی آن دور

سالطح زنالدگانی مالردم ایالران را بالاالتر از سالطح زنالدگی اروپالای آن زمالان  ،است
، سطح است. حتی در دوران انحطاط پس از شکست قاجار از تزار روسدانسته

بالا  زندگی مردم کشور، هر چند در حال تنزل سری  بود، ولی هنالوز قابالل مقایساله
و  (8« )تمدن بلواری»دوران روار اجباری  در سطح زندگی در اروپا بود. این

یسطح زندگ هی کشور به خارر است که فاصلهاسرمایهسرازیر شدن سیل آسای 
ر پالانزده دو کیفی ایالن فاصالله  . افزایش کمییابدمیها با سرعتی بسیار افزایش 

در  سال آینده، کار را بجائی خواهد رساند کاله ایرانالی ناچالار از قبالول و زیسالت
، کننالدمیهالالیودی  وضع و موقعیت دون انسانی است. آن قشر مرفهی که زندگی

سالت و ه و تنها در مصرف اداشتمیک هبا غربیان فقط جنب شانهم سطحی زندگی
روت در . این رشد ثالکنندمین میمون آنها را تقلید بس. و از لحاظ کیفی همچو

ی همبستگی ملی هارشتهملی،  هدارای زندگانی انگلی و رشد فقر در جامع هطبق
نشالا  زور بالر جالای نگالذارده اسالت و م هجز رابط ایرابطهرا بکلی بریده و هیچ 

 ست.نیز همین ا دهندمیسرکه صاحب امتیازان « ارتش باالتر از همه»شعار 
 
 :مجموع این روابط دو نتیجه ببار آورده اند .1.5
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وان با این عن دیگر اقتصادی ،از لحاظ اقتصاد ملی و تولید متنوع ملی. 1.5.1
 ی بی پیونالد اقتصالادی در فعالیالت خالود متکالی باله صالدورهارشتهوجود ندارد. 

ازادشان مهایی که در ایران تولید و ای فرآوردهنفت و واردات کاال هستند. پاره
ارجاله د الزم بالرای تولیالد خالود محتالار خانظیر فرش، اوالً در مالو شد،میادر ص

های خارجی پاره. طوریکه اگر بازارشودمیو ثانیاً از صادراتشان کاسته  اندشده
های بخش کشاورزی و یا صنعت دستی را نخواهنالد و یالا حتالی کالم ای فرآورده

ی بعلالت وابسالتگ ،رهو بالاالخ .شالودمیآور بخواهند، تولیالد دچالار رکالودی مالرگ
. این شوندمیمناطا مختلف کشور بسود چند شهر دالل اقتصاد خارجی مکیده 

 است.مصرف نیز وابستگی قطعی را موجب گشته هوضع در زمین
ر یعنی امکان فعالیت اقتصادی و مالکیت، زو ،از لحاظ اقتصاد جزئی .1.5.2

 وبر زور است . بنای مالکیت خصوصی باشندمیو قدرت سیاسی مالک اصلی 
کار  حتی مالکیت بر کار نیز جز به اتکای زور وجود ندارد. یعنی شرایط و نوع

در  کالاله قالالدرت سیاسالالی را کننالالدمیرا کسالالانی تعیالالین  و انالالدازه و کالالم و کیالالف آن
 عددمانالد. اختیار دارند و در سلسله مراتب قدرت جایی و مقالامی اشالغال کالرده

و فرهنگدی، محلدی بدرای تساوی امکانات اقتصادی، سیاسدی، اجتمداعی 
اسددتقرار مالکیددت فددرد بددر کددار و نتددای  سددعی و کوشدد  خددوی  بدداقی 

ن کار هالم . فقط یت نوع کار، یعنی کار فعلگی، امکان دارد. در ایگباندمین
صاحب کار را اختیاری نیست و از دست آوردش گاه حتی بخالور و نمیالری هالم 

 .رسدمیبه او ن
 
 :از لحا  مصرف .2

ت خالارجی و بالرای خالارجی اسالت، سد ه تولید خارجی و درهمان سان ک .2.1
مصرف نیز خارجی است. برای اینکه اختیار مصرف از دست ما بیرو بالرود، از 

ای را از روی قرار و قاعده در کشور ما به اجرا گذاشالته انالد. زمان قاجار برنامه
لیالد زمالان بالرای تو هایی در روسیه و انگلسالتان آنیعنی در زمان قاجار کارخانه

نالد کردمیکاالهای مورد مصرف ایرانی بوجود آمدند که فقالط کاالهالائی تولیالد 
از آنجالا کاله مالا طبالا قالرارداد ترکمانچالای حالا  کردنالد.که ایرانیان مصرف مالی

حقوق گمرکی اخذ کنالیم، )بعالدها بالر اثالر اعمالال فشالار و  %5نداشتیم بیش از 
سالتیم از آنهالا توانمیدرصد تقلیل کرد( و عالوار  داخلالی هالم ن 3تا  2نفوذ به 
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ند و بنالای شدمیکه مشابه تولید داخلی بودند وارد ایران  هافرآوردهبگیریم، این 
در حالیکه قبل از آن کارگاههایی در کشور داشالتیم  .ندکندمیتولید ما را از بن 

)مالالثال  در کاشالالان و ...( کالاله در بعضالالی از آنهالالا شالالاید تالالا سالاله هالالزار کالالارگر کالالار 
دیگالالر الزم ندیدنالالد کالالاالی بالالاب  ،نآدر  ،ی رسالالید کالالهادوره ،نالالد. بعالالدکردمی

مصرف ایرانیان تولید کنند و الزم آمد ایرانیان همان کاالهایی را مصرف کنند 
ند. از آنجالا کاله خالود تولیالد کردمیکه تولید کنندگان در کشورهای خود مرسوم 

یی را باله مصالرف برسالانیم کاله غربیالان هالافرآوردهنداشتیم، مجبور شالدیم همالان 
 کنیممالیآنچاله مصالرف  هقرار، امروز نه تنها قسالمت عمالد. بدینکنندمیف مصر

است که میالان مصرف کار را بجایی رسانده کردنغربیساخت غرب است بلکه 
تمالدنی  -ی اجتماعی هاواقعیتمصرف کننده و طبیعت، میان مصرف کننده و 

 اند.خودی، پیوندها بریده
 تحالالول جامعالاله در رابطالاله بالالا هنتیجالال و درجالاله بندیشالالان نالالهدر حقیقالالت نیازهالالا     

ه بمصرف، در چون در نیاز و بنا بر این طبیعت ایران، بلکه واردات هستند. 
خودی اعتنائی نیست، مصرف یک کاال در غدرب و در فرهن  طبیعت و 
ی هنگفتی هاهزینهما باید  کهاین . توضیحشودمییک قیمت تمام نایران به 

فرهنگالی  -و خرور از مقتضیات اجتمالاعی را برای خنثی کردن عوامل طبیعی 
ت و خالود را بالا طبیعال بیندمیصنعت غرب، الزم ن هخویش تحمل کنیم. فرآورد

 خواهالدمیمالا  ههای اجتماعی کشور ما منطبا کند، از طبیعالت و جامعالموقعیت
اقتصالادی  هاز جنبال« انقالالب سالفید»که خود را با کاالهای او منطبالا سالازند. 

 عه و طبیعت ایالران بالا تولیالد غالرب، تولیالدی نیازمنالدمعنایش منطبا کردن جام
 بازار دامن گستر است.

رفه وقتی بر این عامل، دو عامل تمرکز و تکاثر قدرت خرید در دست قشر م    
ن تالری( را بعنوان اساسی9« )هزیبای مصرف کنند»و جوّ جنسی و تبدیل زن به 

امالروزی  هکننالد رفمصال راه از بین بردن اشباع پذیری مصرف بیفزاییم، هویالت
یری در . چون نه طبیعت، نه مذهب و نه اجتماع و سنن آن، تالأثآیدمیبدستمان 

و  تعیین کم و کیف و حد و رسم مصرف ندارند، غربزده زیر تأثیر اثرات جلالوه
. از کندمیری ناپذیری به مصرف پیدا یدر پی هالیودی کردن زندگی، اشتهای س

ر مصرف د به رهای ایران به مراتب از میلمصرف در شهبه ست که میل ا رواین
 کشورهای غربی باالتر است.
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 مصرف در ایران عبارتند از: کنندهعوامل محدود●

ای روز های احتیاطی برای معامالت سوداگرانه و بالرفقدان منزلتها که ذخیره    
ت کاله و میزان درآمد. ایالن نقالش عظالیم میالزان درآمالد اسال کندمیمبادا را ضرور 

تالر را به مراتب در به حالرار گالذاردن کشالورش از اربالاب غربالی حالریصغربزده 
لبه غقهر و  هانگلی را ب ه. و این نقش مصرف است که توسل این طبقاستکرده

 .استکردهبرای اختصاا هر چه بیشتر درآمدها بخود، روزافزون 
ا مال هغربزده که در قبال غرب کارپالذیر اسالت، در قبالال جامعال ،در این فراگرد   
 و همچون سرطان به جالان موجودیالت فرهنگالی جامعاله و منالاب  شودمی« عالف»

محالور اقتصاد ایران، اقتصاد مصالرف  ،روثروت کشور چنگ می افکند. از این
ی دولتالالی هاهزینالالهو انگلالی اسالالت و نقالش اول را در رشالالد سالری  ایالالن مصالرف، 

 :بعهده دارند
کیه گالاه تغییر ت همدی نظامی، عامل عهاهزینهی دولتی، خصوصاً هاهزینه. 2.2

یالد اقتصاد ملی از داخله به خارجه است. در حقیقت اقتصاد ایالران توانالائی خر
ی را کاله د نیازهالای قشالونتوانالمیو نیالز ن .نالدارد را خردسالحهائی که دولت می

روز  تأمین کنالد. در نتیجاله هالر ،شودمیحول محور این سالحها تجدید سازمان 
اقتصالادهای صالنعتی مساللطه  هیالروی محرکالی نظالامی، نهاهزینالهبیش از پالیش، 

 نمایند.یواردات م هفعالیت در رشت هرا متوج هاسرمایهو در ایران  شوندمی
ی دولتالی هاهزینالهتمرکز اداری و نظامی در شهرهای دالل غرب و تمرکز . 2.3

ا ، پول و قدرت خریالد ر«خدمات» ،ی صنعتیهافرآوردهدر حقوق، مزد، خرید 
 . در نتیجه:استکردهمرکز در چند شهر دالل مت

سطح مصرف در شهرهای دالل نسبت به شهرهائی که این نقش را ندارند و     
در شهرها نسبت به روستاها و در آن قسمتهای کشور کاله  و ند بازی کنندتوانمین

. در داردمالیعظی اردات نقش چنالدانی ندارنالد، اخالتالفاز لحاظ صادرات و و
الف در آینالده شالتابی تصالاعدی خواهالد صورت حفظ جهت فعلی، آهنگ اخت

گرفت: بعنوان مثال، مصرف امروز تهران به تنهائی ثلث مصرف کشور اسالت و 
مالردم  %75در حالیکاله  .کننالدمینزدیت به دو سالوم مصالرف کشالور را شالهرها 

 5000در روستاها )بگالذریم از اینکاله هالر ده را کاله جمعیالت اش از  ،مملکت
. روابالط اقتصالادی در آینالده، کننالدمیزندگی  (خوانندمیشهر  شودمینفر بیشتر 
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این نسبتها را به سود شهرها باز هم بیشتر تغییر خواهند داد. این جنون مصرف 
هدفشان  ،در جمع ،است کههای متعددی سزردهاست که به شهرهای دالل نقش

مکیالالدن درآمالالدهای فعلالالی و آتالالی جامعالاله و تسالاللیم آن بعنالالوان بهالالای واردات بالاله 
 خارجه است.

قشالالونهای قالالدیم بعنالالوان پالالیش مالالرگ، اسالالیران کشالالور مغلالالوب را بکالالار  .2.4
و  برنالدمی . اقتصادهای توسعه جوی زمان ما نیز همان شالیوه را بکالارگرفتندمی

سالالری  خالالود در  هدرآمالالدهای حاصالالل از تولیالالد کشالالور مغلالالوب را بالاله ابالالزار توسالالع
. تمرکز و رشد سری  مصالرف، خالود جالاده صالاف دنسازمیاقتصاد مغلوب بدل 

در  ،وراز ایالن .ی خارجی اسالتهاسرمایهفعالیت  هبازار و دایر هکن سری  توسع
ی هالالافعالیت شبالاله مراکالالز بسالالط و گسالالتر« رشالالد»اقتصالالاد زیالالر سالاللطه، قطبهالالای 

ش . ایالن مراکالز بالرای آنکاله نقالاندشدهاقتصادی قدرت اقتصادی مسلط تبدیل 
کاله عقالده  مالانع ایفالا کننالد، ناچالار از همالان کالاری هسالتندمکنده را خوب و بی

کالار باز اقتصالاد خالودی و  هاسالرمایه. یعنالی بالا جالذب کنالدمیسرطانی در بالدن 
 توزیال  واردات هو سودابازی و گسترش شالبک« واردات»گرفتن آنها در اقتصاد 

 هی پیونالد اقتصالادی کشالور را گسسالته و امکالان ادامالهارشالتهبه سراسر کشالور، 
 . در نتیجه:برندمیحیات اقتصاد خودی را از بین 

، مصالالارف شالالهرهای دالل نیالالز «آوردمالالیخالالرر، خالالرر » همطالالابا قاعالالد .2.5
و  ایالن امالر در اقتصالاد مساللط موجالب تکالاثر تولیالد و آورنالدمیمصارف جدید 
کاله بالا اثالرات  کندمی. در اقتصاد زیرسلطه، اثراتی ظاهر گرددمیشتاب رشد آن 

ه، . توضیح آنکه در اقتصالاد زیرساللطسازندمیفوق یت مجموعه و یت هویت 
، آیالدمیاثرات افزایش مصرف بالر ن هاز جهت کمی، از عهد ،چون تولید داخلی

و موجالالب رونالالا  شالالودمیدر نتیجالاله اثالالرات افالالزایش مصالالرف بالاله خالالارر منتقالالل 
ایش . اما افزایش مصرف ناچار باعالث افالزگرددمیاقتصادی در اقتصاد مسلط 

 و ارز باشددمیخدود محتداج ارز بیشدتری . افالزایش واردات شودمیواردات 
پدی  فدروش نیدروی کدار و و بیشتر را از کجا، جدز از صددور بیشدتر نفدت 

 ؟تأمین کرد توانمیثروتهای کشور 
دولت با صرف درآمدهای نفت و با کسری عظیم و مزمن بودجه، پولی را . 2.6

که مابالازا  نالدارد. یعنالی کسالر  نمایدمیو قدرت خریدی را ایجاد  کندمیمنتشر 
ز تولیالالد فعلالی کشالالور، بلکالاله از تولیالالد آتالالی نفالالت و دولالالت، نالاله برداشالالتی ا هبودجال
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ثروتهالالای دیگالالر اسالالت و آن قسالالمت کالالم کالاله برداشالالت از تولیالالد فعلالالی اسالالت، در 
در اقتصالاد ایالران بلکاله از ذخیالره نفالت اسالت. « تولید»حقیقت نه برداشت از 

کده تولیدد داخلدی  کنندمیی دولتی قدرت خریدی ایجاد هاهزینهنتیجه 
معدامالت  هاین قددرت بناچدار کمتدر متوجد برای جبب آن وجود ندارد.
. گردنددمیی اقتصدادهای صدنعتی هدافرآورده هسوداگرانه و بیشتر متوج

این ساز و کار صددور تدورم از اقتصدادهای زیدر سدلطه بده اقتصداد مسدلط 
و دوبداره  شدودمیاست. این تورم بر تورم موجود در این اقتصاد افدزوده 

ی صدنعتی، بده اقتصدادهای هداردهفرآوبه صورت افزای  سریع قیمتهای 
. این فشار تورمی، اقتصاد وابسته و عداجز مدا را در گرددمیزیر سلطه باز 

ای غیدر از وارد کدردن بداز هدم و چداره دهددمیمعرض خطر سقوت قرار 
. و ارز نیز جز بدا بده گباندمیبیشتر و در نتیجه نیاز باز هم بیشتر به ارز، ن

 .آیدمیع ثروت بدست نغارت دادن باز هم بیشتر مناب
ل در د نفت و انتشار پوشور و پول به علت وابستگی به درآمنظام بانکی ک. 2.7

خالل باله رابطه با درآمدهای خارجی و نه تولید داخلی، کار انتقالال تالورم را از دا
ز ارا از صالادرات باله واردات و  خارر و از خارر به داخالل و انتقالال اثالرات آن

رآمالد که، چون پول متکی باله داین. توضیح دهدمی واردات به صادرات، انجام
رار قو در جریان  شودمیپول بیشتری چاپ  ،نفت است، با افزایش درآمد نفت

رزش . این پول از طریا تبدیل به قدرت خرید بیشالتر، موجالب کالاهش اگیردمی
 ، امالا بالا وجالود کالاهش ارزش داخلالی آن، باله اتکالای درآمالد نفالت،شالودمیپول 

  کالاهش )بلکه باله ازا شودمین با پول خارجی برابر نگاهداشته قیمت برابری آ
وابالط، ر( در نتیجه، این شودمیقیمت دالر، سود غارت گران افزایش نیز داده 

بسالیار  قالرار کاله فعالیالت در واردات سالودآور و. بدینآیدمیعدم تعادلی بوجود 
 ه روزسالت کالا رو. از اینشودمیفایده بلکه زیانبخش سودآور و در صادرات بی

. جریالان غالارت یابنالدمیو واردات افالزایش سالری   شوندمیروز صادرات کم ه ب
 عظیم و از روی قرار و قاعده را نظام بانکی سامان می بخشد، در نتیجه:

د توانالمیو ن شالودمیتنها به فروش منالاب  کشالور قناعالت ن ،در فروش آینده. 2.8
نائی جالز پالیش خریالد انسالان بشود: فروش قسطی کاال، در اقتصاد مسلط هم مع

ست. ا داری ویده دوران مابعنوان نیروی کار تا پایان سن کار ندارد و شکل برده
 ،ستا برده کردن نیروی کار با پیش خرید این نیروتنهادر اقتصاد زیر سلطه، نه 
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وابسته، کلنگ به دست برده دادند تالا گالور  هبلکه با پا گرفتن یت صنعت مکند
رسالیم: ایالران بعنالوان رش را بکند. باز به همان نتایج مالیموجودیت خود و کشو

یت مجموعه، دستخوش تجزیه بوده و این تجزیه هماله جانباله اسالت، در آینالده 
 .امروزبیشتر از 

 
 

 فصل سوم

 مشخصات اجتماعی 
 

 قسمت اول: تغییرات اجتماعی در رابطه با سلطه خارجی:
 
ه اتکای درآمددهای رشد سریع دیوانساالری )بوروکراسی( و قشون، ب .1

انکی بالی عظیم با استقرا  از نظالام هاهزینهو نیز  ی خارجیهاقرضهنفت و 
به اعتبالار درآمالدهای آتالی نفالت و مالس و ... سالخت نظرگیالر اسالت. اداریالان و 

ذر روابالط که از رهگال دهندمیرا تشکیل  ایبستهوا همرکزی طبق هارتشیان، هست
 .نمایندمیسری   ون پیدا کرده و رشدتکاقتصادی با خارجه، 

قبالالل از پیالالدایش درآمالالد نفالالت و دیگالالر درآمالالدهای خالالارجی در کشالالور، منبالال      
حالالاکم را بخشالالی از تولیالالد ملالالی، چالاله در بخالالش  هقالالدرت مالالالی و درآمالالد طبقالال

قاجار را سران  ه. مثال  سلسلدادمیی، تشکیل روبخش پیشهکشاورزی و چه در 
دتاً مالازاد تولیالد کشالاورزی ایلی و غیر آن تشکیل داده بودند که منافعشالان عمال

روزگار هم این مازاد را در داخل و  و بازرگانان آن گرفتندمیبود که از دهقانان 
انحصالار  ،رونالد. از ایالنآوردمیخارر مرزها مبادله کرده و خود درآمدی بدست 

(. پالالس 10) وری( در اختیالالار ایالالن دو طبقالاله قالالرار داشالالتتولیالالد شالالهری )پیشالاله
تولیالد داخلالی بودنالد. امالا در زمالان د کامال  متکی باله طبقات حاکم از نظر درآم

حاضالالر از آنجالالا کالاله دیگالالر چیالالزی از تولیالالد داخلالالی بالالاقی نیسالالت. )مالالثال  تولیالالد 
حاکم را  هاقتصادی طبق هتولید ناخالص ملی است(، پای %15کشاورزی فقط 
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هالای خالود از درآمالدهای برای انباشتن جیب .دهدمیعمدتاً تولید نفت تشکیل 
تالر از روز تا امکان دارد، هالر روز بالیش خواهندمین نفت است که حاصل از ای

حالاکمی کاله همیشاله باله  هپیش، نفت استخرار و صادر کنند. بدین ترتیالب طبقال
دلیل نفع خود و اتکایش به تولید داخلی ناچار به توجه به افزایش تولید داخلی 

بالودن باله  داخلالی و وابسالته و ملی بود، اکنون به دلیالل عالدم وابسالتگی باله تولیالد
درآمد نفت، توجهش را بطور کلی از تولیالد داخلالی بریالده و باله طالرف افالزایش 

خالود باعالث یالت دگرگالونی بسالیار . این استکرده متوجهروزافزون تولید نفت 
 ه است.شتمهم و بنیادی در روابط طبقاتی جامعه گ

 
رشد سریع دیوانسداالری غیردولتدی )بخد  خصوصدی( حدول محدور  .2

کالار ایالن بوروکراسالی در حالال رشالد  هعمالد :و سدوداگریواردات و صادرات 
سری  )بخش خصوصی( جهت دادن پولهای بدست آمده از طریا درآمالد نفالت 

ئی هالالم چالالون واردات و هارشالالتهبطالالرف  ،بخالالش کالالوچکی از تولیالالد داخلالالیو 
)مونتالالاژ(، زمالالین بالالازی و ربالالاخواری و بالالورس ارز خالالارجی و ... اسالالت. یعنالالی 

که در  ادی با سود تضمین شده نیستند. از آن جایی که جز قمار اقتصهافعالیت
ساز و کارهای این جریان صالحبت  هتفصیل درباره بحث روابط داخلی کشور ب

 هل توسالعکه این دسته مردم در حالا شودمیخواهیم کرد، به ذکر این نکته اکتفا 
جدیدی بر حول محور این درآمدهای جدید در حالال شالکل  هطبق هستند.سری  

 .دباشمیگرفتن 
 
 هسداخته و سدازند هوابسدت هبیگانده شددن طبقد هتالشی  اجتماعی نتیج .3

کاله ایالن  اسالتشدهاین بند از بندگسسالتگی اجتمالاعی موجالب  :باشدمیدولت 
عجدز از فعالیدت مسدتقل و  .ابزار قدرت خارجی عمدل کنددطبقه به عنوان 

 دائمالی و روزافالزون باله قالدرت یالت قشالون قالوی هتکیال ازاو را ناگزیر ، ابتکار
که خود موجب افزایش جوّ قهر در جامعه است. دیوانساالری دولتی،  نمایدمی

ایرانی نسبتاً خارجی و نسبت  هقشون، و دیوانساالری غیردولتی، نسبت به جامع
به جوامع مسلط نسبتاً داخلی و به عنوان جز  ادغالام شالده در جوامالع مساللط بالا 

توضالیح اینکاله ایالن طبقاله  .کندمیکشور و مردم و ثروتها و استعدادهایش عمل 
ه هالدفهایش نیالز هماله کالوابسته نه فقط مناب  درآمدش هماله خالارجی هسالتند، بل
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روزبروز هالم از نظالر فرهنگالی و مالادی بیشالتر متکالی باله قالدرت  هستند.خارجی 
د از خودش ابتکاری داشالته باشالد و توانمیو از آنجا که دیگر ن شودمیخارجی 

، نالاگزیر شالودمیو معنوی غالرب بالدل ی مادی هافرآورده هفقط به مصرف کنند
ابتکالاری خالود را در روابالط اجتمالاعی، بالا قهالری مجبور است که جای این بالی

 هسازمان یافته یعنی با زور قشون پُر کند. چونکاله سالودهای کالنالی کاله ایالن طبقال
العمالل ، بالدون عکالسزنالدمیبا قدرت خارجی باله جیالب  هوابسته از طریا رابط

. برای حذف دهدمیالعمل نشان نسبت به آن عکسماند و جامعه اجتماعی نمی
العمل است که هر زمان نیاز این طبقه به قدرت نظامی بیشتر و بیشتر این عکس

 هر زمان از کودتا باله ایالن بینیممیو بر مبنای همین ساز و کار است که  شودمی
مالیو میالزان فشالار و اختنالاق فزونالی  یابدمیشدت قهر در ایران افزایش  ،طرف

وابسالالته کالاله در گذشالالته دارای روابالالط  ه. بالالدین ترتیالالب اسالالت کالاله ایالالن طبقالالیالالردگ
مالا  ه، هر زمان نسبت به گذشته، نسبت به جامعالاستبودهملی  هبیشتری با جامع

 .گرددمیتر و روابط بنیادیش با غرب مستحکم شودمیخارجی 
 
ملدددی و ادغدددام جواندددان آن در  هتعمدددیم تالشدددی اجتمددداعی در جامعددد. 4

ی و قشددون و صدددور اسددتعدادهای خددال  آن بدده کشددورهای دیوانسدداالر
ا خودی و ارتبالاط بنیالادیش بال هحاکم از جامع هوابست هاین بریدگی طبق :مسلط

و ایالن  باشالدمیغرب، نه به تنهائی بسود غرب، بلکه برای نفالع مشالترک هالر دو 
نفع مشترک اسالت کاله او را باله صالورت نگهبالان صالدور ثروتهالا و اسالتعدادهای 

ی در اجتمالاع تجزیاله. اما این نگهبانی را از طریا گسالترش استدهآورکشور در 
از  داخل کشور به انجام می رساند. بطوری که بتواند عناصر مورد احتیالاجش را
زم الاین جامعه گرفته و علیه خود ایالن جامعاله فعالال کنالد. مالثال  نیالروی انسالانی 

بازی رای سالر، مثالل دهقالانی کاله بالگیالردمیخالود مالا  جامعالهبرای اینکارها را از 
 .گیرندمیه بکار ، و او را علیه مردم و جامعبرندمی
 وریدن از جامعه مسلط از خودبیگانه، با بُ طبقهکه این  یابیممیدر نتیجه در     

ی غربی، در پی آنست کاله تمالامی جامعاله را نیالز باله چنالین بالئال جامعهادغام در 
نالین چدر معر  یت  ما جامعهمجموع  بینیممیدچار سازد، و از اینجاست که 

 تالشی و گسستگی اجتماعی قرار گرفته است.
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 هبریدگی و انقطاع اجتماعی میان مناطق مختلف کشور بدر اثدر سدلط .5
خالارجی  ههر کدام از مناطا مختلف کشور که در مسیر روابط با سلط :خارجی

 . دشالونمی، جالدا گیرنالدمیمناطقی که کمتر در این مسیر قرار  هقرار دارند، از بقی
 اصالطالحه که بسیاری از این مناطا از ایالن روابالط جالدا مانالده و بالتوضیح این

ی وارد شده نه در هافرآورده. یعنی از آنجا که کاالها و شوندمییکطرفه دوشیده 
 درصد مصرف ملی در منطقه تهران باله 44) تمامی کشور، بلکه عمده در تهران

، شالوندمیاین روابالط توزیال   و چند شهر دیگر واقع بر سر راه (رسدمیمصرف 
هالر  . ایالن منالاطاشوندمیبقیه مناطا جدامانده از این شبکه توزی ، در فقر رها 

از  ،روز ایالناباید به این شهرهای دالل منتقل کننالد.  کنندمیچه را هم که تولید 
خالالارجی، منالالاطا کشالالور از لحالالاظ روابالالط اقتصالالادی، سیاسالالی و  هرهگالالذر سالاللط

سستگی، همچون گسستگی پاکستان غربی و شرقی اجتماعی، دچار یت نوع گ
زور و ا بالبلکاله  ،ها نه بر پایه پیوندهای طبیعی و فرهنگیگشته و بین آنها رابطه

 برقرار هستند. قوه نظامی 
 

 قسمت دوم: مشخصات روابط اجتماعی ایران
 
ای بالر ای لزوماً طبقاتی است. تا وقتی جامعهمسلط و یا زیر سلطه ههر جامع .1
ز روابالط ساللطه خالارر نشالود، تضالادها کاله ا همنفی و عالدمی از تنیالد هموازن هپای

ی هر چند که محتالوا .د داشتنوجود خواه شوندمیرهگذر این روابط عار  
دیهای اجتمالالاعی در بنالالروابالالط در جوامالالع طبقالالاتی همسالالان اسالالت، امالالا شالالکل

اعی جوامالع مساللط اسالت. در ی زیرسلطه غیر از شالکل بنالدیهای اجتمالهاجامعه
 ایران: د خاامور
، با این داشتمیهمواره وجود  بوم نشین هایلی و جامع هدوگانگی بین جامع    

. قالدرت هالم دادمالیهمگالون را تشالکیل ن هایلی یالت مجموعال هتفاوت که جامع
و همچنالان در گالردش  رسالیدمی یایالل دیگالر دست چون گوی از دست ایلی به

 قشرهایی، سازمان حزب بود. اما در ایران امروز، دولت متکی به قدرت خارج
بالرخالف  اسالت. حاکم و قشالون یالت نیالروی همگالون و تنهالا نیالروی متحالرک

تنهالالا نیالالروی مسالاللح نیالالز  قشالالون ،امالالروز ،گذشالالته کالاله تقریبالالاً همالاله مسالاللح بودنالالد
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گر، راه بیگالانگی کامالل با ادغام در نظام اجتماعی سلطه هاگروه. این استشده
 ،فراگالرد تمرکالز و تکالاثر قالدرت پیماینالد. ایالل حالاکم درملالی را  مالی هبا جامعال

. اما شدمیو بتدریج دچار انحطاط و سقوط  دادمیعصبیت گروهی را از دست 
اش، از آنجالا کاله باله هالیچ چیالز و طبقه متحرک جدید به دلیل تحرک همه جانبه

خالویش اسالت(  ههیچ جا پای بند نیست )زیرا که خودش هم هدف و هم وسیل
 هتر است. قشربندی و سلسالله مراتالب در جامعالتوانائی ادغام عظیم دارد و دیرپا

ایلی، قشون و دیوانساالری یکی اسالت، بالا ایالن تفالاوت کاله در نظالام اجتمالاعی 
از جانب گروههای دیگر و  ،گیردمیایل، گروهی که در رأس هرم اجتماعی قرار 

هرم تا حدودی قابل مهار کالردن اسالت. امالا در  هقاعد هتشکیل دهند هحتی تود
در ارتش جدیالد، رأس از مهالار داخلاله تقریبالاً آزاد )یعنالی هالیچ ایل جدید یعنی 

مسالتقیماً تحالت مهالار  ،در نتیجه است. نیروئی نیست که بتواند رأس مهار کند(
د تمامی قدرتها را در خود منحالل توانمی ،رواز این .قدرت خارجی حامی است

 کند.
ر دت ایالل را ایل پیوند داشت و حیالا هرأس ایل همواره با قاعد ،در حقیقت    
نظالیم تو ایالن روابالط را  دادمالیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سازمان جنبه
هالم متصالل . در ایل همه از باال تا پالایین، از طریالا پیونالدهای زناشالوئی بکردمی
د )کاله ند و مهمترین راه برای طی سلسله مراتب در ایل، همان ازدوار بوشدمی

رأس  ت از طریالا ازدوار از قاعالده تالاسالتوانمیهنوز هم همانطور اسالت(. فالرد 
هالار کنالد. ست رأس را در حدود روابط ایالل متوانمیدر نتیجه قاعده  .باال برود

نی بر ولی در حال حاضر در ارتش و سازمان اداری ما، قاعده تأثیر و مهار چندا
د مگالر هیچ پیوندی بالین قاعالده و رأس وجالود نالدار .د داشته باشدتوانمیرأس ن

شالکل ت ،دهنالدافرادی که قاعده هرم را تشکیل می ،در آنها ،که ئیهمان پیوندها
 .شوندمیو به ابزار قدرت تبدیل کنند پیدا می

باله علالت ترکیالب و سالاختمان درونالی  رسالیدمیایل قدیمی وقتی به حکومت     
خود و به علت وابستگی به تولید خود و جامعه ملی، نه توانائی جذب و ادغالام 

نابود سازد. ایل جدیالد هالر نها را بکلی آست توانمیت و نه ایلهای دیگر را داش
و در خالارر از خالود هالیچ قالدرت مساللح و  اسالتکردهدوی این امکالان را پیالدا 
در رابطده بدا (. 11) درگالذامیو ناله بالر جالای  کنالدمیغیرمسلحی را نه تحمالل 

ملی هر دو، هم ایل قدیم و هم ایل جدید، خدود را مالدک مدردم  هجامع
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هر منزلتی را قالدرت  و ایجاب و نفی کننده دانندمیحتی جان  در همه چیز،
دولالت  ،ایبا وجود قوای تعدیل کننده، در هالیچ دوره ،در عمل ،. اماشناسندمی

مطلقه  هقادر به بسط ید کامل نشد مگر در دوران کنونی که دولت در عمل سلط
زی باله . در گذشته باله علالت وابسالتگی قالدرت مرکالاستکردهملی پیدا  هبر جامع

آبیالاری و شالهرهای صالنعتی را بعهالده  هدفاع از شبک هتولید داخلی، دولت وظیف
داشت. آسیب پذیری تولیالد کشالاورزی و پیشاله وری، رقابالت بالر سالر قالدرت را 

بایسالت مالیرقابالت و نیالز دشالمنی کاری ظریف و حساس سالاخته بالود و الجالرم 
رقابالت در  ،روگرفت. از اینتولید و فعالیت اقتصادی انجام می هخارر از حوز

. ولدی امدروز قددرت مرکدزی در شالدمیگسترده روابط شخصی انجالام  ه شبک
(، متکدی بده ایدن 12) کار تخریش امکانات رشدد تولیدد کشداورزی اسدت

 توسدعهه وری نیست، بلکده مجدری برنامدتولید )کشاورزی( و تولید پیشه
رو، نده تنهدا از ایدن .اقتصاد خدارجی مکندده در بطدن اقتصداد ملدی اسدت
در محدددودیت  گیددردمیشددرایطی کدده در آن فعالیددت اقتصددادی صددورت 

 هدفداع از تولیدد ملدی را از عهدد هقدرت مؤثر نیست، نه تنها دولت وظیف
رشدد مطلدق ه، بلکه وابسدتگی اقتصدادی، خدود وسدیلاستخود انداخته
که در حالال حاضالر تولیالد این. توضیح استشدهحاکم وابسته  هالعنانی طبق

رشالد  .دهدمیش بسیار کوچکی را از کل تولید ملی تشکیل کشاورزی فقط بخ
 ف قدرت دولالت اثالری نالداردیضعتدر  ،از جنبه اقتصادی ،ا از بین رفتن آنیو 
 ،ای نیمه مسالتعمره، نیماله فئالودال اسالت. آنهایی که معتقدند ایران جامعه(13)

 یعنالیایالن حالرف را زد  ،سالال پالیش 50 ،اشتباهشان در اینست کاله وقتالی مالائو
چین را نیمه مستعمره، نیمه فئودال خوانالد تولیالد دهقالانی اسالاس تولیالد  هعجام

حال آنکاله باله شالرحی کاله آمالد تولیالد کشالاورزی در . دادمیملی چین را تشکیل 
کاالهالای یهالای  کسالر هایران امروز اهمیت چندانی ندارد و با واردات جای همال

بالان شالدن سالرزمین جالز بیا گذارنالدمیای بالاقی نو مسئله کنندمیکشاورزی را پُر 
. ایالن بخالش پالذیردمیقرار، دولت هیچ مهاری از بخش کشاورزی ن. بدینایران

سان پیوندهای است. بدینی دولتی گشتههاهزینهخود تابعی از متغیر درآمدها و 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگالی، و بالویده فرهنگالی، میالان دو جامعاله 

سنتی رهالا  هامل تعدیل کننده و مهارکننداند و دولت خود را از تمامی عوگسسته
بنیادهالای سیاسالی، مالذهبی،  تواندمی که پنداردمیو در توان خود  کندمیتصور 
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خالود را در خالود ادغالام کنالد و  هاجتماعی و اقتصادی موجود در خارر از حیط
 هبمثابال ،ه از ایالنگذشالتآنها را به ابزاری برای مهار کالردن ملالت، تبالدیل نمایالد. 

 تالا کالهکالردن ایرانالی تالا مغالز اسالتخوان اسالت رجی، در پی غربییت قدرت خا
تالاریخی بالین دولالت  هعوامل فرهنگی ساخت اجتماعی را از میان ببالرد و مبالارز

مثبت و منفالی را بسالود دولالت باله پیالروزی  هخودکامه و ملت یا دو جریان موازن
یالت وظیفاله  هاسالتحال ه، نتیجال«شالیوه تولیالد آسالیائی»رساند. اسالتبداد شالرقی و 

اسالتمرار جنالگ در مرزهالا و آسالیب  هبلکاله نتیجال ،اقتصادی، نیست-تماعی اج
پذیری نظام تولیدی و دوگانگی اجتماعی و ... است. اکنون بالا خالارجی شالدن 
اقتصاد و وابسالتگی روزافالزون جامعاله باله فعالیالت اقتصالاد مساللط کاله از طریالا 

در  ، استبداد مطلا در حال تحقا است. بشرحی که دیالدیمگیردمیدولت انجام 
تالا حالدودی دولالت را  دادمالیزمان حاضر، تمام پیوندهائی که به جامعه امکالان 

انالد و دولالت باله اتکالای درآمالدهای خالارجی، از هرگوناله مهار کنند از بالین رفتاله
داخلی نه تنها آزاد است، بلکاله تمالام قالدرتها را  هاثرپذیری و قدرت تعدیل کنند

نحالل و یالا در خالود جالذب یکی را پس از دیگری یا م و هم در خود جمع دارد
و ایدن قهدر  کنددمی. اما همین جریدان، قهدر را در جامعده متدراکم کندمی

 .گرددمیمتراکم به انفجارهای اجتماعی تبدیل 
 
 هحکومددت کننددده و جامعدد هغالددش و مغلددوب، میددان جامعدد هرابطدد. 2

حکومالت  هجامعال ،رو. از ایالنحکومت شونده، امدری واقدع و مسدتمر اسدت
اسالت کاله بالروی خالارر یعنالی دولالت و یالا قالدرت بخود گرفتالهشونده ساختی را 

(. با وجود فقدان منزلتها، یعنی فقدان حقوق و 14) مهاجم خارجی بسته است
اجتمالاعی از حالدی پالا فراتالر  -تکالیف تضمین شده و ثابت، رشالد اقتصالادی 

حکومالت کننالده )برآینالد قالوای  هد بگالذارد. روابالط دولالت یعنالی جامعالتوانمین
حکومالت شالونده در ایالن جامعاله نیالز  هی(، با ملالت یعنالی جامعالداخلی و خارج

دو،  برخالورد ایالن ،. بالا ایالن وجالوداستآوردهسلسله مراتب اجتماعی را بوجود 
دهقانی امر واقالع و شورشهای شهری  ،روبرخورد دو هویت متضاد است. از این

مستمری در تاریخ ایران است. این شورشها هر بار که قدرت خارجی در مرزها 
العنالان پایالان و به عمالر قالدرت مرکالزی مطلالا اندرسیدهاند، به نتیجه عال نبودهف

نقش وجود سلسله مراتب اجتماعی در هر دو جامعه، برخوردهالای  .اندبخشیده
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، ولالی معنالای ایالن جالدائی ایالن نبالود کاله دولالت کردمیداخلی را اجتناب ناپذیر 
ن دو ایرابطاله .ام یابداقتصادی در ملت دو -ست بدون پایگاه اجتماعی توانمی

گروههالای میاناله، دو نقالش  گشالت.ای برقرار میاز طریا، عنصر طبقاتی واسطه
فشالار از بالاال و عامالل قالدرت و  هحامی رعیت و تعدیل کنند همتقابل و دو جانب

انالد هما وجود داشالت هنمودند و همیشه در جامعمجری توقعات قدرت را ایفا می
ی واقتصادی و اجتماعی، از منزلتهای نسالبتاً نظر به نقش بس پراهمیت سیاس و

نظام مالکیت ایران قبل از اسالم، این در  ،اند. بعنوان مثالثابتی برخوردار بوده
عالوار   هها( قرار داشتند. گیرندبین بزرگ مالکان و روستاها )رعیت هاگروه

ند بودو مالیاتها برای بزرگ مالکان و در عین حال حامی رعیت در مقابل آنها 
ی میاناله سالرهنگان هالاگروه ،قشون نیزو همیشه موقعیت نسبتاً ثابتی داشتند. در 

درجالاله داران و افالالراد پالالایین قالالرار داشالالتند و و بودنالالد کالاله بالالین رأس فرمانالالدهی 
و چون در بازی قدرت که در  گرفتندمینظامی بوسیله آنها انجام  هکارهای عمد
ت بودند در دست هالر کالس مطی  قدر .ندکردمی، شرکت نگرفتمیرأس انجام 

قشالر  ،. بالا وجالود ایالنکالردمیکمتر وضعیت و موقعیتشان تغییالر  .گرفتمیقرار 
بسته بود  هجامع ،دولتبه روی  ،ملت .کردمیاین دو جامعه را از هم جدا  میانه

سیاسالالی و اقتصالالادی و اجتمالالاعی و  ههمالاله جانبالال تقابالاللو )بشالالرحی کالاله آمالالد( 
عالدمی و  ههمالان دو جریالان موازنال .شالدمیو سازشها بازگو در ستیزها  ،فرهنگی

وجودی، از ژرفا تا رو، و از سر ضمیر تا سیما این خط فاصالل را  هجریان موازن
)همیشه باله او مالی  دانستمی. ملت دولت را نسبت به خود بیگانه دنکرمیبیان 

. در ایالن جالوّ دائمالی تالرس و کالردمیبا او رفتار بالا بیگاناله را و «( هظلم»گفت 
وابط اقتصادی و اجتماعی بوجود آمدنالد و سالختی و صالالبت پیالدا بیگانگی، ر

ای جز توجه به این واقعیت شناسی و تاریخ ایران چارهجامعه هکردند. در مطالع
حکومالت شالونده در رابطاله بالا قالدرت  هنیست کاله عناصالر بنیالادی هویالت جامعال

یالر در رابطاله و ز ،زیالر ساللطه هاند. یعنی جامعالتکون پیدا کرده ،دولت هخودکام
بالالرای تحمالالل و مقاومالالت، سالالاخت پیالالدا  ،ی داخلالالی و خالالارجیهالالاگروهفشالالار 
ایرانالی همالواره در حجالاب، پوشالیده زیسالته تالا چشالم دولالت  ه. جامعاستکرده

اثالر گذاشالتهن نیفتد. استثمار در ضالمر و سالیمای اجتمالاعی جامعاله آنامحرم به 
ه داشالتند: رویال مالا دو هاست: الگوها، عالمتها، رفتارها، ارزشالها و ... در جامعال

. نالداهکردمیروابالط درونالی را  گررابطه با دولت و دیگری بیان بیانگریت رویه 
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بالا  هحجالاب و در رابطال ،در رابطاله بالا دولالت ،هالاهر کدام از ایالن ،بدیگر سخن
 و هنوز نیز هست. استبودهخودی، کشف حجاب 

چه پیش و چه پس از اسالم، مذهب ترجمان خواستهای ملت و محل بالروز     
روسالت کاله شالهر دولتالی بالر . از ایناستبودهدولت از آن خود کردن اش بر ادهار

ه مالیعو توسال گرفالتمیحول کاخ و شهر مالردم بالر حالول مسالجد و امالامزاده بنالا 
ملالالی )چالاله پالالیش و چالاله پالالس از اسالالالم(  هیافالالت. مالالذهب در مقالالام مالالدافع جامعالال

دیددن مردمددی والیددت را متعلددق بدده . دانسالالتمیبنیالالاد دیالالن حکومالالت را حالالا 
نقد  مدبهش در ایدران اینسدت کده  هوجه ممیز .دانستهور مردم میجم

 . توضالیح بخالف غرب، بیان مخالفت بدا قددرت سیاسدی خودکامده اسدت
کالاله در کشالالورهای صالالنعتی مالالذهب پایگالالاه ضالالدحکومتی نداشالالت و بیالالانگر ایالالن

در غرب هم مذهب دارد به  ،روزهااین ،. )گرچهشدمیساخت اجتماعی حاکم 
 خواهددمیامدروز دولدت (. شالودگرا تبالدیل مالیرت مطلابیان مخالفت با قد

جامعده کندد و « انددرون»حجاب جامعه را برگیدرد و خدود را بدزور وارد 
. بقول خمینالی، درونی برای جامعه باقی نگبارد تا انقالبی از آنجا بجوشد

سدها را بردارد یعنی جامعه را از تمام وسایل دفاعیش محالروم کنالد.  خواهدمی
قالالبجامعه را در شکل بندیهای بُریده از یکدیگر در  خواهدمین، بیشتر از ای

بریزد و آنچه را که جذب شدنی است، جالذب و از خالود کنالد و آنچاله را کاله  ها
جالذب شالدنی نیسالت، در موقعیالت دون انسالان و آلالت فعالل محالروم از پیونالد و 

ساندهان و شعور و آگاهی نگاهدارد. امروز فقدان منزلتها کار را به جایی ردجو
اقتصالادی و  هینالدیاقدرت سیاسی، هالیچ فعالیالت رشالد  هاست که خارر از شبک

ی سیاسالالی و اقتصالالادی دارد کامالالل هالالافعالیتغیالالر آن ممکالالن نیسالالت. انحصالالار 
. )امالالروز غالالالب فعالیتهالالای اقتصالالادی، دسالت کسالالانی اسالالت کالاله قالالدرت شالودمی

 -ی سیاسال هفعالیت سیاسالی و اقتصالادی را رابطال . حد باالیِسیاسی هم دارند(
ن با کسانی است که در رأس آکند و تصدی تعیین میاقتصادی با قدرت مسلط 

بعلت موقعیت  ،«ملت»تضاد مستمر میان دولت و  ،سان. بدینهرم جای دارند
دولالت  ،امروزچرا که  .تر از هر زمان استایران، امروز بعنوان زیر سلطه، قطعی

گر است. حل این تضالاد در حالد تر از هر زمان دیتر و نامحرمتر، بیگانهخارجی
وجودی و مثبت یعنی در حد توقعات دولت، جلوگیری از ایجاد نیالروی  هموازن

اش را تغییالر وضالع موجالود که اساس فعالیالت است یعنی نیرویی ،مخالف منفی
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سازوکارهای سیاسالی و اجتمالاعی و اقتصالادی و فرهنگالی، چنالان . دهدمیقرار 
 ای بکشالانند کاله ن دائمالی تجزیاله باله ورطالهکه کشور را در جریالا شوندمیتنظیم 

. نمانالدمرکز جهالانی ساللطه  برای مردم مفری جز دولت و برای دولت مفری جز
ساز وکار اجتمالاعی حالذف و جالذب نیروهالای مخالالف منفالی را عمالل و عمالل 

و دیگالری وابسالته باله قالدرت  ،به وطالن ،متقابل دو جامعه، یکی وابسته به ایران
ی اقتصالالادی، سیاسالالی، هازمینالالهر دای کالاله . جامعالالهدهالالدمیخالالارجی تشالالکیل 

گرفتالار بالا وجالود ایالن جامعاله  .کنالدمیاجتماعی و فرهنگی خارجی توسعه پیالدا 
ای کاله بالر از جامعه سلسله مراتب اجتماعی،داشتن و  بودن  برخوردهای درونی

اقتصالالادی، سیاسالالی، اجتمالالاعی و فرهنگالالی ایالالران، گرفتالالار از رشالالدماندگی  زمینالالهِ
دو بر یکددیگر عمدل دو مجموعده بدا دو  و عمل اینده شتابگیری است، بری
سالت ا ایحالاکم مجموعاله ه. یعنی دولت و طبقالاست از یکدیگر هویت بیگانه

 ایملالی مجموعاله ه، جامعالکنالدمیکه در رابطه با قدرت خالارجی هالر روز رشالد 
و برخالورد ایالن دو برخالورد دو بیگاناله  مانالدمیست که هالر روز بیشالتر از رشالد ا

 بنالدی اجتمالاعی ایالرانِدر ستیز. تفاوت بنیادی شالکلاغلب  هگان، دو بیباشدمی
حکومالت  هحالاکم نسالبت باله جامعال هامروز با ایران دیروز در این است که جامع

حکومالت  همسالتقل اسالت. حالال آنکاله جامعال ،حتی از نظر اقتصادی هم ،شونده
به جامعاله حکومالت کننالده  هشونده از همه لحاظ، بویده از نظر اقتصادی، وابست

. ایالالن تفالالاوت بنیالالادی، وابسالالتگی متقابالالل را بالاله وابسالالتگی یکجانبالاله بالالدل اسالالت
وابسالته را  هکه ساختمان جامع کندمیو از همین جا دولت امکان پیدا  سازدمی

 ه، شالماریابالدمیباله نسالبتی کاله درآمالدها افالزایش  ،به پیش بالرد. در ایالن جامعاله
توزیالال   ،ده. بالاله سالالخن سالالایابالالدمیبرخالالورداران، از درآمالالدهای بیشالالتر افالالزایش ن

و اقلیالالت صالالاحب امتیالالاز بخالالش کالنالالی از  شالالودمیدرآمالالدها هالالر سالالال نالالابرابرتر 
و میالزان افالزایش  محرومالان هجامعال افزایش جمعیت. میزان بلعدمیدرآمدها را 

بیکالاری و کالم  .شالودمیحکومالت کننالده سالخت نالابرابر و نالابرابرتر  هجامع هعد
ادر به جالذب جمعیتالی کاله کاری بسرعت دامن گسترده و از آنجا که بازار کار ق

جوانالان  هسیل مهاجرت از روستا به شهر بر شمار و باشدمین رسدمیبه سن کار 
نیالروی کالار اقتصالادهای مساللط را  هذخیر و این جمعیت بیکار افزایدمیبیکار 

مهاجرت این نیروی کار و تراکم آنها در زاغه نشینان شالهرهای  .دهدمیتشکیل 
نیرویی که بایالد  ،سان. بدیناستآوردهرا بوجود داری صنعتی، شکل جدید برده
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عامل تحول و رشد گردد با صدور به خارجه و یا به خدمت اقتصالاد مساللط در 
خدمت صدور مناب  ثروت کشور در  بهآمدن در داخل، در اقتصاد زیر سلطه ما، 

و با حضالور خالود در اقتصالاد مساللط، بالر موقعیالت و روابالط طبقالات در  آیدمی
. )مهاجرت کالارگران باله کشالورهای درگذامیداری اثر ام سرمایهجهت تثبیت نظ

دیگر نه تنها جنبه اقتصادی دارد که همان احتیار به کالارگر باشالد. بلکاله نقالش 
را نیالز دارد( نیروی بیکاران را بمثابه نیروی محرکه تغییر   هسیاسی تعدیل کنند

نده در قدرت مرکزی ست. ا هاها و وحدتجهت عمومی تحول، انحالل جمع
)در داخالل  .کنددمیبندی را تحمل نهی  گروه ،درون و نه در برون خود

از  (. بالاکنالدهیچ گروه بندی ناسازگار بالا خالود را تحمالل نمالیحاکم هم  هجامع
خالود، هرگوناله  هدابردن تمامی مجاری ارتبالاط اجتمالاعی خالارر از مهالار واربین

ی اجتمالاعیش باله ابالزار . بنیادهابردمیتشکل اجتماعی مستقل و آزاد را از بین 
مهار و هدایت فرد و گروه و قشر و طبقه، در جهت دلخواه قدرت حاکم تبالدیل 

های خاندانی، صنف و سندیکا و ... را با . شکل خانواده و گروهبندیدنگردمی
قهرزدائالی و آلالت  هجنسالی، وسالیل هزن را در غریالز .کنالدمینیازهای خود منطبا 

. کنالالدمیر عملالاله از خودبیگانالاله و رسالالمی هالالای خالالارجی و مالالرد را ددسالالت سالاللطه
 از لحا  اجتماعی همین است.« انقالب سفید»معنای 

ت با مهار عناصر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگالی، در درون طبقالا    
هالالر قشالالر حفالالظ  ،. در سلسالالله مراتالالب اجتمالالاعیزنالالدمیبالاله قشالالربندیها دسالالت 

ق و اطاعالت از قشالر مالافومهار قشر مادون  گرو موقعیتهای اجتماعی خود را در
یالالت در حالالال حاضالالر در کارگاههالالا، تمالالام قشالالرها موقع ،. بعنالالوان مثالالالیابالالدمی

رو این نقش شان در گو پابرجائی دانندمیتر خودشان را در مهار قشرهای پایین
هالای کالارگری و دهقالانی است به بهترین وجه ممکالن. معنالا و محتالوی سیاسالت

 .دهدمی، تشکیل است نقالبیمهار نیروهای ا نها کهآهدف  دولت را
. در این قشالر بنالدی کندمی، بدین طریا جامعه را نظامی بیگانهدولت عامل     

 ،بناچالار نالد.مصنوعی بعلت بیگانه بودن عنصالر پایاله، روابالط همبسالتگی مفقود
هالای اجتمالاعی ن الیهوردپدیدآ ،در درون هر قشر نیز ،رده بندی هدفتمایل و 

انالد، چالرا کاله هالم عنصالر سیاسالی، هالم بیگانالهپایه  زبرین و زیرین است. عناصر
عنصر اقتصادی، هم عنصر اجتمالاعی و هالم فرهنگالی در فعالیالت دولالت جمالع 

قالدرت  هاند. یعنی هیچ عنصالری از ایالن چهالار عنصالر بنیالادی، خالارر از حیطال
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د انجام وظیفه کند. قشربندیها و الیه بندیها در رابطاله بالا فعالیالت توانمیدولت ن
معنالی  ،سالان. بدیناندشدهمهار و هدایت جامعه به وی تحمیل دولت و به قصد 

انقالب از باال، ناچیز کردن آدمی و اجتماع آدمیان در آلالت فعالل اسالت. یعنالی 
جامعه باید نقش آلت فعل را بازی کند. در این نقش هم هالیچ امکالان دیگالری 

ضعف و قدرت دولت در همین تالشی  .(15) جز تحسین برایش نمانده است
هالای جامعه ملی است. در حقیقت در این تالش اجتمالاعی، کارمایاله هجانبهمه 

. ولالی در ایالن اسالتشده، انسالان، فعالال و خالالق آفریالده شالوندمیعظیم بیکالار 
و بخشالی  شالودمیفعالیت و خالقیت روزبروز محدودتر  همحیط اجتماعی عرص

اد . امالا ناله اقتصالگردنالدمیاز قوای فعال جذب و بخشی صالادر و بخشالی نالابود 
سدلطه قدادر بده جدبب تمدام نیروهدای فعدال بیکدار مسلط و نه اقتصاد زیر 

روزافزون ترس، ترس همه جانباله  هوقتی این دو عامل را با عامل توسع. نیستند
روابالط قالدرت، و از شالکل قالدیمی افتالادن و شالکل  هو همه از هماله )کاله نتیجال

اسالاس  جدید بخود گرفتن جامعه بر محور یت قدرت فعال یعنالی دولالت، و بالر
ها و یم چرائی روار کیش اسطورهتوانمیتمرکز قوا در دولت است( جمع کنیم، 

روزافزون قشون و  هبیماریها و نابسامانیهای اجتماعی و هم علت و معنای توسع
فرهنگی غرب سلطه گالر را  هفشار و اختناق، و نیز اهمیت حمل هدستگاهای وید

و افزایش جوّ قهالر را انالدر  به دست دولت، و علت تشدید تضاد دولت و ملت،
 بیابیم.

     
هالای جنباله کی  اسدطوره یدا ایددئولوژی شدرک )در وجده اجتمداعی(: .3

جامعه ملالی را  یسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جریان شدت گیر تالش
دیدیم. یکی از دو رشته نتایج تالشی همه جانبه، مرام و مسلت شرک و کالیش 

ی است با هدف اسطوره شالکنی و نجالات بشالر از هاست. پیامبری رسالتاسطوره
شالالان جامعالاله را در سالالکون و عفونالالت فالالرو بتهالالای جانالالدار و بیجالالان، کالاله خالالدائی

اشالکال خالود تجدیالد  ه، در همالقالدرتهالای . در دوران ما تمامی اسطورهبردمی
. قدرت، قدرت مطلقه و کور، که در حقیقت جز ضالعف بالزرگ اندکردهحیات 

ها دهها چهالره و خدای خدایان است. این اسطوره ها واسطوره هنیست، اسطور
عنوان دارند و هر یت از این عناوین، الگو و موضوع یت کیش هستند. وقتی 

ت وشخص است، کالیش شخصالیت، وقتالی پالول اسالت، کالیش پالول. وقتالی شاله
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اجتمالاعی  ه، لطیف و جنس خشالن، وقتالی مؤسسال«جنسی»پرستی است، کیش 
بالر هالای مساللط خص، )اینهالا ارزشاست، کیش مقام و عنوان اجتمالاعی و تشال

. وقتی استثمار از طریا اسالتحمار اسالت، کالیش علالم و هستند( امروز ما هجامع
جامعه را عاطل، و استعدادها را به تباهی می هنیروهای محرک« کیشها»... این 

ی مساللط و زیالر ساللطههاجامعالهمحصول و هم حاکم بالر  هااسطورهکشند. این 
 ی اجتمالاعیهاقالب نت با سختی و صالبت گرفتاند. کیش شدنشان مقارن اس

انالد و . گفتهگذارندمیاثر  هاقالباین  شدن سختانجماد و  بر خود  هو بنوب که
د بزیالد. حالا آنسالت کاله ایالن توانالمی( ن16بدون اسالطوره ) هکه جامع گویندمی

د بمانالد و ناله توانالمیمسلط و یا زیر سلطه است که بدون اسطوره بالر پالا ن هجامع
، کننالدمی، جلد عو  کنندمیچهره عو   هااسطوره. این زادآو  مستقل هجامع

را  هااسالطورهاما محتوایشان همان است کاله بالود. قالرآن فهرسالت کالاملی از ایالن 
مساللط )از  هی خالاا جامعالهااسطوره. از بد حادثه، ایرانی هم، دهدبدست می

 هی جامعالهاهاسالطورهای آن دوره و هالم ای مسلط بودیم( و کیشآنجا که دوره
زیرسلطه، هر دو را حاکم بر روابط اجتماعی خویش یافته است. علت وجودی 

، تحمیل اصل ثنویت و دوگالانگی و تضالاد و شالرک، هاجامعه در هااسطورهاین 
 :دنآورمیبه جامعه است و بنوبة خود اثرات متضاد زیر را ببار 

سخت از حالس  ی خشت وهاقالبجامعه را با جلوگیری از تحول طبیعی در ●
گالاه خالود  که دل به پیشالامد سالزرده و دنکنمی. چنان گرفته و کز کرده اندازندمی

 . فالرد خالود را از جامعالاله بیگاناله حالالسآوردمالالیاسالباب مالرگ خالالویش را فالراهم 
تفداوتی نسدبت بده انحطدات خدوی  فدرا همده را یدک حالدت بدیو  کندمی
، و 20ور اسددکندر و مغددول و شددهری هددایه. ایددران بهنگددام حملددگیددردمی

و ایالن مالذهب و معنویالت  بس خطرناک است هایران، امروز، در این مرحل
ز دسالت انگیزد. ایالران او احساس حیات را در او می دهدمیاست که بدو امید 

 است و بازجستن حیاتش در گرو بازجستن اسالم است. رفته
روزافالالزون شالالدن گسسالالتن ، از جمالالع شالالدن قالالدرت در بالالاال و هااسالالطورهکالالیش  ●

. دهالدمیو خالود نیالز بالدان مایاله  گیالردمیدر پالایین مایاله  هالاو اخالتالف ندهاپیو
تولیالدی جامعاله نیسالت، اگالر تغییالر  هسازمان اجتماعی که قادر به تحمل کارمایال

نوعی خشونت کینه توزانده در نکند ناچار گروهی باید دیگری را خنثی کند. 
)کده  شدودمیتمام سلسله مراتش اجتماعی میان افدراد و گروههدا برقدرار 
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. در ایالران، شالودمیها در این برخوردها تبالاه و بخش کالن کارمایه (استشده
و باز اسالالم  رودمیها در این برخوردها از میان امروز، بخش بزرگی از کارمایه

است که بالا گشالودن مالدار اندیشاله و عمالل احسالاس همبسالتگی را در ایرانالی بالر 
عی، نزد کسانی که ذهنیات و آگالاهیاجتما ه. قهر بعنوان نیروی محرکانگیزدمی

سالبب داده، مالیهاشان امکان راه جستن نیرویشان را به درگیری سیاسی قهرآمیز 
این قهر، در آغاز عجول و کم رابطه با امور واقعی  است.میز شدهآتحرکهای قهر

است. اما اگر به یمن اسالم سنجیدگی یابد یعنی از موضع درست و بطور عینالی 
 هخورد کرده، از چهارچوب ایجالاد شالده توسالط رژیالم، و از ساللطبا واقعیات بر

عمل شود، قادر خواهد شد که  ،العمل، و بجای عکسیدفکری دیگران، بدر آ
آمدگی جامعه عصیان کارپذیر و به بستوده ه بر آن کرختی و کزکردگی عمومی، ب

 فائا آید و گرنه، نه.
 
در قالالب ایالن روابالط  اغواپبیری و پرخاشگری و بیماریهای اجتمداعی: .4

های یادی )اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی(، ناچار کارمایهنب هچهارگان
رونالالد در برخوردهالالای ننالالد بیکالالار بماننالالد. اگالالر درسالالت بکالالار توانمیمحبالالوس ن

د شد. بیماریهالا و ناهنجاریهالای اجتمالاعی کاله هالر روز بالر نبینابینی صرف خواه
و  هاکارمایالالهوار  اتالالالف نیروهالالا و ، از عالالگالالرددمیانالالواع و شالالدت آن افالالزوده 
. هسالالتند ،اسالالتعدادهای مالالردم محبالالوس ایالالن سالالرزمین بکاررفتنشالالان در تخریالالب

شماره کردن این بیماریها و نابهنجاریها و جرمها و جنایتها در ایالن مجالال نمالی
هالالا و جنایتهالالا و جرم(، همالالین قالالدر بایالالد گفالالت کالاله در میالالان ایالالن 17) گنجالالد

کاله شخصالتی آدمالی را  هسالتند شالان آنهالاناهنجاریها و نابسامانیها، خطرناکترین
اگر بخودمالان برگالردیم در  ،. بعنوان مثالکندمیتباه و به هویتهای متعدد تجزیه 

که هر کداممان دارای چند شخصالیت و هویالت هسالتیم و بسالته باله هالر  یابیممی
ها و یکی از این شخصیتهر از گاهی  ،چارنا ،گیریممیوضعیتی که در آن قرار 

هویتها را از خود نشان دهیم. این بزرگترین خطر برای انسانی است که در ایالن 
. خود پایان پرنکبت آن فراگرد تجزیه و تالشالی اجتمالاعی کندمیروابط زندگی 

خطرنداکترین ایدن نابهنجاریهدا و بیماریهدا و جرمهدا و جنایتهدا را است. 
 دانسدتها مطلق العنانی« توجیه ایدئولوژیکی»بمثابه  «دورغ» توانمی
ترین این دروغهاست. )یعنی مداحی کسالانی زیانبار« عقیدتی»مداحی  . (18)
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 کننددمیباری آمار جرائم از تنوع و شدتی حکایدت (. شوندمی مندکه قدرت
که نه تنها در تاریخ ایران نظیدر نددارد بلکده در جهدان امدروز بده ایدران، 

است. تنوع و شددت جدرائم و بیماریهدا، مقام اول را بخشیده شاهنشاهی
ندده هددم رژیددم را، کدده خددود علددت و عامددل ایددن تنددوع و شدددت اسددت، بدده 

 انگیدزدمیتخفیف جوّ فشار و اختنا  و تن دادن به تحول اجتماعی بدر ن
 .دهدمین قوه ق ائیه قرار کردمیه آن را بهانه برای نظاک ،
 
درصددد جمعیددت  80، در حقیقددت اسددتشدهجمعیددت ایددران جددوان  .5

درصددد  65سددال قددرار دارد و متجدداوز از  40ایرانددی در سددنین کمتددر از 
معنای این تغییالر بالزرگ  :سال هستند 25تا  1جمعیت کشور در سنین بین 

هسابقدر ترکیب سنی جمعیت اینست که ایران امروز، نیروی محرکه عظیم و بی
ی تخریبالی هازمینالهیالران امالروز جالز در . این نیروی عظیم در ابیندمیای بخود 

 .یابدمیکاری برای انجام ن
تالر وش، روز بالروز مشالکنالدمیچشم اندازی که این رژیالم باله ایالن نسالل ارائاله     
 وهای رژیم بالرای خنثالی کالردن بخشالی از ایالن نیالروی محرکاله کوشش .گرددمی

هتبدیل بخشی دیگر به قدرت تخریبی قادر به حذف این نیالروی محرکاله نگشالت
 .ندا

هالای زحمالتکش خاستگاه این نیروی محرکه عظالیم، جامعاله دهقالانی و تالوده   
بنابراین چه جای شگفتی اگر دهقان زادگان جدوان کده از شهری هستند. 
وان و وران و بازاریدان جدو کارگران جوان و پیشه اندشدهروستاها رانده 

تصداد اثدرات مرگبدار یدک اقکده بایدد دانشجویان و دان  آمدوزان تمدامی 
تخریبددی و رشددد قشددون و دیددوان سدداالری را تحمددل کننددد، بخواهنددد 

 زنجیرها را بگسلند؟
 
 
 
 
 
 



 68 

 

 فصل چهارم

 مشخصات فرهنکی
 

 اثرات سلطه فرهنگی: :قسمت اول
 
 کددردنغربیتددراکم اسددتعدادهای خددال  در مراکددز سددلطه از طریددق  .1
یالان تشالدید جر ،هالای دوران معاصالریکالی از مشخصاله :اندیشده و عمدل هزمین

 جهان است. به این مفهالوم کاله نزدیالت هتراکم استعدادها در کشورهای پیشرفت
 باشدندمیبه تمامی دانشگاهها، آزمایشگاهها و مراکز تحقیا در غرب متمرکز 

و آنهایی نیز که در کشورهای زیرسدلطه قدرار دارندد در حقیقدت غربدی و 
ه جزو نظام آموزش و پرورش غدرب هسدتند و بخدرج کشدورهای زیرسدلط

 .کنندمیبرای غرب استعداد تربیت 
 باشالدمیخالاا دوران مالا ن های تازه نیست و مشخصالالبته این پدیده، پدیده    

 ،ینبنالابرا ،مرکز سلطه یبلکه در طول تاریخ همواره و بطور مستمر هرگاه کشور
ر آنجالا ، اسالتعدادها نیالز دشدمیتمرکز و تکاثر قدرتها در مقیاس جهانی کانون 

بعالد از  ودوران ساسالانیان و هخامنشالیان  توانمیدر این باره،  ند.جمع می گشت
ایالن  قرار داد. حال ببینیم که سالاز و کالار مدعیسلجوقیان را شاهد  هاسالم دور

 :تمرکز از چه قرار است
داریم، بالرای نیالازباله وسالیله و زمیناله  ،همانگونه که بالرای کالارکردن بالا دسالت    

 کاله فکری وجود داشته باشد تالا ه کارتی زمیناستفاده از فکر و استعداد هم بایس
نیالاز باله زمیناله دارد تالا  عقاللرشد کنند: یعنالی فعال شوند و  هاو استعداد هافکر

، کالار کنالد. ولالی از باشالندمیبتواند در آن زمینه به کمت ابزاری کاله در اختیالار 
الزم بالرای فعالیالت  یهازمینالهمشخصات بارز دوران ما این است که تمام ایالن 

در خارر از قلمرو روابط در مقیاس جهان، از بین رفته و  هایشاستعداد عقل و
اند که خالاا اجتماعالات و ئی باقیماندههازمینهیا در حال از بین رفتنند و تنها 



 69 

 کاله د ابتکالار کنالدتوانالمیعقالل یی هازمینهتنها در  .باشندمیاقتصادهای مسلط 
هالر اسالتعدادی کاله در  ،رودر اقتصادهای صنعتی خریدار دارد. از این ابتکارش

، چون زمیناله بالرای اسالتفاده و رشالد آن نیسالت و شودمیجوامع زیرسلطه تربیت 
به اقتصادهای مساللط اسالت، الجالرم ایالن اسالتعداد تربیالت  هاگر هم باشد وابست

. )اگر به ایاالت متحده نظر کنالیم گیردمیدر اختیار قدرتهای مسلط قرار ده ش
ادهای آن خارجی هستند، الاقالل درصالد بزرگالی استعد هاگر نگوییم هم بینیممی

آمریکالایی مشالغول  ههای عالی علمی و فنالی جامعالمقاماز این استعدادها که در 
نفت را در نظر بگیالریم:  ،( بعنوان مثالباشندمیکار و فعالیت هستند، خارجی 
این امکان و زمینه  ،در نتیجه .شودمیخام صادر  هنفت از اقتصاد ما بعنوان ماد

ایرانی )مثال  یت متخصص نفت(  هبرای اینکه نیروی فکری و قدرت خالقرا 
بتوانالالد در آن بکالالار افتالالد و بازیافالالت خالالود را در اختیالالار آن رشالالته از اقتصالالاد 

. ناله تنهالا شالودمی. اما همین نفت وارد اقتصاد صالنعتی رودمیبگذارد، از میان 
ام صالنعتی بکالارش ، بلکاله بعنالوان مالاده خالکننالدمیبعنوان انرژی از آن اسالتفاده 

و در بسالالیاری از  آورنالالدمیو چنالالدین هالالزار مشالالتقات از آن بدسالالت  گیرنالالدمی
. با این وضع، فکر ناچار در این قلمرو کنندمیی صنعتی از آنها استفاده هارشته

د فکر توانمی. نتیجه اینکه غربی کندمیو رشد  یابدمیاقتصادی امکان فعالیت 
انسالان  ،سالانزمیناله و ناله ابالزارش را داریالم. بالدینیم، زیالرا ناله توانمیکند و ما ن
مسالاللط  هجامعالالعضالالو و انسالالان  دهالالدمیفکالالرش را از دسالالت  زمینالالهزیرسالاللطه 

بخالالود اختصالالاا  نهالالا راآ و آوردمالالیرا بدسالالت  هایشی رشالالد اسالالتعدادهازمینالاله
. پس در مورد نفت مسئله تنها این نیست که نفت را باله چاله قیمتالی مالیدهدمی

ر این است که از رهگالذر ایالن رابطاله مالا امکانالاتی را از تفروشند، مسئله اساسی
بخالاطر دارا  هاجامعالهدهالیم و آن ای دیگر مالیو به جامعه ستانیممیخود  هجامع

مالا را نیالز از مالا بیگرنالد و  ند حتالی اسالتعدادهای خالودتوانمیشدن آن امکانات 
خالود . باید توجه داشت که این تمرکز و تراکم، عمومی است یعنالی در گیرندمی

غرب نیز استعدادهای خالقه در مراکز تحت کنترل ساللطه گالر، گردآمالده و ایالن 
و آینالد در آنهالا و بوجالود مالیهالا مراکز بزرگ تحقیقی و علمی هستند که ابتکار

علم اسیر الزامات سطه گشته  ،سانبدین شوند.تهیه می طرحهای جدید فنی
 دهالدمیبشالر انجالام  کاله ایعمالدهبر اثر این روابط، از سه نالوع کارهالای است. 
ابتکدار و خالقیدت، اداره و سدازماندهی و مددیریت، و کدار اجرائدی یعنی: 
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)عملگی(، انبوه عظیم نیروی انسانی فعال تنها در اشدتغال بده یدک ندوع 
صدفت آلدت فعدل، کار مجاز است: کار اجرائی بدون دخل و تصرف و به 
  .یعنی فعلگی و عملگی در کارخانه و مزرعه و اداره

برنامهآنها  این ابتکارند، هو بقیه مصرف کنند کنندمیاز آنجا که آنها ابتکار     
ی هدایکدی از بزرگتدرین فاجعده .هسالتند هابرنامالهو بقیه مجری  گذار و مدیر

دوران ما، محرومیت نزدیدک بده تمدامی بشدریت از بکدارگرفتن اسدتعداد 
طالرف  ازترین وجه انسدانیت انسدان اسدت. خوی  است که اساسی هخالق
هالانی، جکه در مقیاس  کندمیتراکم و تکاثر زیاد در این جوامع ایجاب  ،دیگر

مسلط قرار گیالرد تالا روابالط بالیننقش رهبری در دست گروههای باالی جوامع 
هالر زمالان  بینیممیالمللی را سازمان دهند. در نتیجه حتی در خود جوامع مسلط 

 .شودمی اره فاصله گرفته و جدابیشتر از گذشته، کار اجرائی از کار ابتکار و اد
بکالالار گرفالالت،  تالالوانمین ی تولیالالدیهالالافعالیتو چالالون اسالالتعدادهایی کالاله در    

ز طریالا اآنهالا را  ،و الجرم بایالد باله کالاری مشغولشالان کالرد کنندمیدردسر تولید 
ی هالافعالیت ،رو. از ایالنگمارنالدمالیمصرف بکار تخریب روزافالزون خودشالان 

 اند. و ایالنرت بیماری بزرگ دوران ما در آمدهتخریبی از طریا مصرف به صو
در واقالع در هالیچ عصالری از  .در زمان مالا اسالت یبشر هبزرگترین مشکل جامع
سالتعداد که چند میلیالارد انسالان در سالازندگی از ا استبودهاعصار تاریخ چنین ن
 را در تخریب خود و طبیعت خود بکار برند.خود سود نجویند و آن

 
، تبدیل مراکدز سدلطه باشدمیروابط فو  البکر  هنتیجکه دوم  هخاص .2

اگالالر کشالالورهای مسالاللط مرکالالز تجمالالع  اسددت: «فرهندد »بدده مراکددز صدددور 
ی رشد فکر و استعداد در این جوامع جمع باشند هازمینه هاستعدادها شده و هم

فقط به کارهای اجرائی اکتفا کنند، بطب  کشالورهای مساللط  هو جوامع زیر سلط
. از آنجا کاله فالن )تکنولالوژی( ناچالار شوندمیتبدیل  «فرهنگ»به مرکز صدور 

بایستی از مراکز سلطه به کشورهای زیرسلطه )بدون توجه به نیازهالای طبیعالی و 
ی کشالورهای هاواقعیتاجتماعی و فرهنگی آنها( صادر گردد و از آنجا که این 

یالن زیرسلطه هستند که باید منطبا با این فن )تکنولوژی( وارداتی گردند و نه ا
اسالتعدادها در  روزافالزون، جریالانی در جهالت تمرکالز و تجمالع هالاواقعیتفن بالا 
. به یابدمیافزایش « ی فرهنگیهافرآورده»و صدور  آیدمیمسلط بوجود  مراکز



 71 

ی هازمینالهشالویم،  تر مالیو به آنها وابسته شوندمیهمان اندازه که واردات بیشتر 
. یعنالی در حقیقالت عامالل شوندمیمستقل تفکر و خالقیت و عمل ما نیز کمتر 

مهم تراکم و تمرکالز اسالتعدادها در مراکالز ساللطه و تبالدیل ایالن مراکالز باله محالل 
بلکاله در از  ،شناسالیو رشد سالری  فالن هاسرمایه، نه در تراکم «فرهنگ»صدور 

کردن بالرای اندیشه و عمل زیر سلطه، و آزادی اندیشیدن و عمل هبین بردن زمین
 .باشدمیسلطه گر 

 به یت سرزمین زیالر ساسی این فرهنگ وارداتی در این است که وقتیعیب ا   
ز از بالین ، امکانات باقی مانده برای ابتکار و خالقیالت را نیالشودمیسلطه وارد 

ماعی کشور ی طبیعی و اجتهاواقعیترا با  نآانطباق  ،مصرف هدر زمین :بردمی
اضالر و حچیالز را : هماله کنالدمیمصالرف را نیالز غربالی  ،در نتیجاله .بردمیاز بین 

و بالرای  دکننالمالیو بجای ما فکر همه چیزمالان را  گذارندمیآماده پیش رویمان 
 .گذارندمیباقی نفکر کردن ای برای هیچ زمینه ،ما

، بالا آالت و ابالزاری انجالام کنیممالیکه دو دستی تقدیمشان  یتولید مواد خام    
ه فکر کالردن برابالر . در مورد مسائل سیاسی هم کسازدمیکه خود غرب  گیردمی
مراکالز آمالوزش و  .فکر کالردن یعنالی سالر هاست با از دست دادن وسیل استشده

ی خالودی و فقالدان امکالان اندیشالیدن، هالاواقعیتتحقیا، بعلت قطع رابطه بالا 
. بعنالوان اندشالدهاز هر الزامالی، باله کشالتارگاه اسالتعدادها بالدل  مستقلاندیشیدن 

کاله بعضالاً وارداتالی  شوندمیدریس های پزشکی ما امراضی تدر دانشکده ،مثال
طالور کاله  آن ،و امالرا  بالومی ایالران باشالندمیهستند و مربوط به جوامع صنعتی 

کالاله بتوانالالد بخالالوبی در  شالالودمی. پالالس طبیبالالی تربیالالت شالالوندمیتالالدریس ن ،بایالالد
کشورهای مسلط طبابالت کنالد. از مالدارس جدیالد مالا، لیسانسالیه و دکتالر بیالرون 

علالت آنسالت کاله تعلالیم و  .شالوندمیو خالالق  ولی کمتر دانشمند و مبتکر آیدمی
یعنی ما در دو قسمت از  .ما ندارد هبا طبیعت و جامع ایرابطهتربیت بهیچوجه 

ایالم. ایالن ی خویش بریدههاواقعیتدانشها، دانش طبیعی و دانش اجتماعی، از 
. تربیالت شالدگان ایالن شالودمیو  اسالتشدهبُریدگی منجر باله عقالیم شالدن اندیشاله 

ی عینالی و داخلالی هالاواقعیتبدلیل بیگانه بالودن بالا «! عالی» مؤسسات آموزش
کالافی پالرورش یافتاله  هآیند )اگالر باله انالدازجامعه، یا بکار اقتصادهای مسلط می

سالت کاله پالس از گذشالت ا ورخورند. از ایالنباشند(، و یا به کارهای اجرائی می
ا قراردادهال هشصت سال از استخرار نفالت در ایالران، بالا آنکاله همیشاله و در همال
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، هالالم در قالالرارداد بالالا 1933)هالالم در قالالرارداد دارسالالی هالالم در قالالرارداد تحمیلالالی 
که  استبودهکنسرسیوم و هم در قرارداد تمدید فعالیت کنسرسیوم( قرار بر این 

کارشناسان ایرانی تربیت شوند و جای کارشناسان خارجی را بگیرند، رژیمی که 
وی زمالین را خواهالد مدعی است تا پنو سال دیگر یکی از پنو ارتش بالزرگ ر

کافی مهندس نفت تربیالت کنالد کاله بتوانالد  هداشت، هنوز نتوانسته است به انداز
اینسالت فقالر فرهنگالی کاله غالرب دنیالا را باله آن . نفت خام را خود استخرار کند

 نظیر است.بی ای که در تاریخ بشر. و اینست فاجعهاستکردهمبتال 
 
 ، صدور ارزشهاشودمی حاصل و دوم اول هخاصه سوم که از دو خاص . 3

ردم شخصدیتی بده مد -به جوامدع زیرسدلطه و تحمیدل انحطدات اخالقدی 
. نتیجاله آنکاله اسالتقالل در فکالر، در سالنجش، در کشورهای زیر سدلطه اسدت

 .استشدهقضاوت و در عمل از بین برده 
ور اند که منظالور از صالددسته از ضد ارزشهای جوامع مسلط آن ،ضد ارزشها    

نظالام  فرهنگی و از بالین بالردنبند از بند گسستن نظام زیر سلطه،  آنها به جوامع
ی و ارزشی این جوامع است. بمنظور آماده کردن آنها برای بلعیدن صادرات ماد

فرهنگی غرب است. این است که انسان زیرسلطه، انسانی است مسال  شالده کاله 
هنالگ اش، بلکه متکالی باله ابتکالار فرحرکاتش نه متکی به ابتکار خود و جامعه

مسلط است. یکالی از ضالد ارزشالهای بسالیار خطرنالاک صالادره از طالرف غالرب 
دار به جهان، نفالع پرسالتی اسالت. ضالدر ارزشالی کاله باله خالاطر آن بالیش از سرمایه
اضالافه بالر نیالاز مالردم ( 18) 1972تولید ناخالص ملی آمریکالا در سالال  50%

یالن ست. بیش از صدور اا بوده و از عوامل خرابی جسم و روان انسان عصر ما
ر بخالش ضد ارزشها، بسیاری از کارها و فعالیتها تاب  میزان سالود نبالود. مالثال  د

اش هبرای رفع نیازهای شخصی خود و خانواد کردمیکشاورزی، کشاورز تولید 
اب  تالما هر زمان بیشتر از گذشته، هر عمالل و هالر فعالالیتی  هولی اکنون در جامع

بالوده و  یی کاله باله داخلاله متکالیهارشالته. بناچالار سالرمایه در شالودمیمیزان سود 
 ،افتنالدنمالی ، به دلیل سود قابل انتظار بسالیار کالم، بکالارباشندمیمحتار ابتکار 

د. در نازکه صاحبان خود را یکشبه میلیونر سال افتندیی بکار میهارشتهبلکه در 
ئی هارشالتهو در  کنالدمیچنالین امکانالاتی را رهالا « عالاقلی»کدام فالرد  ،این نظام
 د؟که به درد مجموع جامعه بیاید، اما سود کم داشته باش کندمیفعالیت 
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( به باشدمیی سازنده )که فکر کردن هم جزو آن هافعالیتاین انحراف از     
آنهالا  کاله یکالی از باشالدمیصدور ایالن ضالد ارزشالها  هی تخریبی، نتیجهافعالیت

کالردن هالر همان نفع پرستی است. صدور ضدر ارزشها اساسالش بالر ضالدر ارزش
ص، . این است که شالخباشدمی ،کردن هر آنچه بیگانه استخودی و ارزشچه 

خالودی و مسال  شالده، آنچاله را کاله خالودی اسالت ضالد  هبیگانه از خود و جامعال
 .داندمیارزش و آنچه را که خارجی است، ارزش مطلا 

 
المللدی دوران معاصدر، تحمیدل روابط فرهنگی بدین هچهارمین خاص. 4

شاش در هویت و شخصیت انسان زیر سدلطه انقطاع فرهنگی و ایجاد اغت
از آنجا کاله انسالان موجالودی اجتمالاعی اسالت، پالس شخصالیت آدمالی در  .است

و جامعه نیز خود از لحاظ بعالد زمالانی دارای قلمالروی  کندمیجامعه تکون پیدا 
هالای کاله از گذشالته باشدمیزمانی و از لحاظ بعد مکانی دارای قلمروی طبیعی 

. در یابالدمیو در آینالده اداماله  گیالردمیحال را در بالر  و شودمیبسیار دور شروع 
یعنالی افالراد تربیالت  .باشالدمیی بسته، آینده همیشه دنباله و مشابه حال هاجامعه

تا جای پدران خود را در همان نظام بگیرند. اما در جامعه بالاز، آینالده  شوندمی
که آینالده  شودمیمشابه گذشته نیست بلکه با اتکا  به گذشته، فرد طوری تربیت 

تالر گردانالد. حالال اگالر متناسالب ،از رهگالذر رشالد ،خویش جستن را برای کمال
بلکه شخصالیت  ،افتدروابط با گذشته قطع شوند، اندیشه نه تنها از خالقیت می

. در حقیقالت ایالن انقطالاع هماله شالودمیانسانی هم دچالار انحطالاط و اغتشالاش 
هنگالی در غربالزده اسالت. اصلی پیالدایش از خودبیگالانگی فر هجانبه و خود زمین

خالودی، غربالزده  هفرهنگی با جامعال هو قطع رابط مردمبدلیل انقطاع از فرهنگ 
اجتماعی خودی دارد و ناله محصالول روابالط دنیالای  هموجودیست ویده: نه زمین

غرب است و نه پیوندی با این روابط در نظام فرهنگی خود دارد. تنها شالباهتی 
خالود نیالز فقالط در برخالی وجالوه  هجامعالغربالی دارد، در حالیکاله باله ه ظاهری بال

. نتیجاله اینکاله فکالر همچالون بیمالار مبالتال باله عطالش کاله بردمیظاهری شباهت 
و در این گردش، جز  گرددمیدنبال سراب ه همواره در پی آب باشد، در خود، ب

. ایالن انقطالاع و از خودبیگالانگی در زبالان غربالزده بردمیبه اغتشاش کامل راه ن
ان تفکر بیگاناله اسالت و چالون زبالان تفکالر خالود را بزمنعکس است. غربزده با 

ناگزیر مصالرف کننالده،  .د زبان تفکر دیگری را نیز بیاموزدتوانمی، نشناسدمین



 74 

قاجالالار شالالروع و بالالا  ه. بالالرای مثالالال، انقطالالاع فرهنگالالی کالاله از دورمانالالدمیبالالاقی 
دنبالال  ،«تمالدن بالزرگ»رضاخانی و انقالب سفید و اکنالون  هی دهسالهابرنامه

بالدون اسالتفاده و  ،در زبالان مالا ،ناله تنهالا امالروزه ،است کهبحدی رسیده ،دشومی
شالان، لغالات غربالی و یالا معالادل فارسالی هاتکا  به لغات زبانهای غربی یا ترجمال

خواند و فهمید بلکاله بالا وجالود اسالتفاده از ایالن  شودمیاکثر متون )علمی( را ن
فهالم متالون آسالان کالار  ،هالاکلماله لغات نیز بلحاظ ناآشالنائی باله معالانی و مفالاهیم

. زبالان شالودمینیست. اینجاست که زبان که مهمترین ابالزار تفکالر اسالت، عقالیم 
اگالر از یالت فرنگالی سالئوال کنالیم کاله  ،. بعنالوان مثالالگیردمیرا ترجمه جای آن

چیست، ممکن است تعریفی را که مارکس، ماکس وبر و یالا ساخت یا ساختار 
 .فهمد چیستو می داندمیطور حتم اند را نفهمد، ولی بپرودن یا ... از آن داده
. ولالی اگالر از یالت کنالدمیو با اسالتفاده از آن فکالر  کندمیچون که با آن زندگی 
را  مترجمالانچیست؟ ولو تعریفالی از تعالاریف « ساخت»ایرانی سئوال کنیم که 

را  د جالای اسالتعمال آنتوانالمیانالد، نبداند، چون کلمه و معنالی بالرای او بیگاناله
 .بدرستی معلوم کند

کالر فنتیجه آن است که چون زبان خارجی زبان مادری مالا نبالوده و مالا بالا آن     
کسالته ش ،وارایم، این زبان را فقالط بطالور طالوطیگانهیایم و نسبت به آن بنکرده
و  کنالدمینمگر در خالقیت و رشد  شودمیگیریم. زبان یاد گرفته نفرا می ،بسته

ه کالسالت ا روکرش بکالار گیالرد. از ایالنرا در تف افتد مگر آنکه انسان آنجا نمی
گ ما جهت که زبان فکری و مادری ما نبوده و در متن فرهن زبان بیگانه، از آن

ده باله قرار ندارد، هماره زبان ترجمه باقی خواهد ماند. یعنی ناله متالون نوشالته شال
باله  که فهمشالان محتالار را متون فارسین آفهمیم و نه زبان بیگانه را درست می

فهمیم. بلحاظ همین اغتشاش در زبان است درست می ،فکر است کار انداختن
 نجا کهاز آ ،که اگر هم کس و یا کسانی بخواهند زبان تفکر را دوباره زنده کنند

 . بر مالادنکنمی، توفیا پیدا نماندمیفهمد و از تعقیب مطلب عاجز خواننده نمی
هخوانند ده دارد و اگرست که به یاد داشته باشیم که هر متنی، نویسنده و خواننا

شالود، مطلالب را هالر چقالدر هالم سالاده باشالد، نای، جز باله زبالان مصالرف سالرش 
ر دنخواهد فهمید. پس باید دانست که متأسفانه از لحاظ زبانی دچار اغتشالاش 

ار ترین ابزار تفکر اسالت دچالهویت هستیم و هر ملتی وقتی زبانش که از اساسی
 ن زبان فکر کند.ممکن نیست بتواند با آ ،این فاجعه گشت
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بالانی باید زبان تفکر را فراگرفت و خود را از البالی زبان ترجمه صالوری )ز   
سالت( آزاد و از انتقال محتوی آن عاجز ا گویدمیکه صورت زبان بیگانه را باز 

واند خکرد و سعی کرد هر نوشته را به قصد فهمیدن خواند. باید نوشته هایی را 
غتشاش انگیزند تا زبان تفکر را آموخت. وگرنه این اکه آدمی را به تفکر بر می

 فرهنگی تباه کننده دیر خواهد پایید.
ان یکی از خطرناکترین وجوه اغتشاش در هویت، اغتشاش در زب ،قراربدین    

ایالن اغتشالاش،  هو جای زبان تفکر را زبان ترجمه صالوری گالرفتن اسالت. نتیجال
 سالالان زیالالر سالاللطه در ذهنیالالاتشی عینالالی و زنالالدانی شالالدن انهالالاواقعیتانقطالالاع از 

د بالا توانالمی. از آنجا که انسان زیالر ساللطه باله دلیالل نداشالتن ابالزار الزم نباشدمی
زده در غرب. شودمیواقعیات برخورد کند، دائماً در ذهنیات خود بیشتر غرق 

کردن خود در ذهنیات و انقطاع از خوشتن، تا بددانجا پدی  این زندانی
و  عیندی و روشدن فعالیدت هو بازگشت به دائدرکه از بازیافت خود  رودمی

 .ترسددمیاسدت، ردهکدخالقیت به مراتش بیشتر از غربزدگی که مسخ  
 هدای ذهندی پدی از که روزی برخدورد بدا واقعیدات مطلدق ترسدمی نآاز 

هددا  سدداخته و مهمتددر از آن شخصددیت کدداذب او را در ورای ایددن مطلددق
 .بشکند

 
 تاریخ ساز به انسدان موضدوع تداریخ و این روابط، تبدیل انسان هنتیج .5

اش در انسان که وجه اساسالی انسالانیت .خرب استمانسان سازنده به انسان 
 ،گرفالت فرهنگی قالرار ه، وقتی که زیر سلطکندمیابتکار و ابداع و ساختن بروز 

ی معین ساخت و شکل هاقالببلکه خود او نیز در  .سازدمیدیگر او نیست که 
یخی کاله تاریخ نیست، ساخته تاریخ است. ساخته تالار هسازند. او دیگر گیردمی

پرداخته قدرت خارجی است. نتیجه آنکه زیر سلطه، آدمالی رسالمی اسالت کاله در 
یالن او خارر از  دهدمیتعیین شده و مجاز حرکاتی هدایت شده انجام  همحدود

و بایالد  نمایالدمیمحدوده و حتی در داخل آن، فکر کردن، برایش امری محالال 
سان ست که دنیای انا روغربی اکتفا کند. از اینفکر به نشخوار و مصرف فقط 

حالال و دم و »زیر سلطه، دنیای مبهمات است. زبانش گنالگ و خالودش در دام 
ت اسیر است. مبهمات را دوست دارد و از برخورد با واقعیت گریزان اسال« دود
 و ...
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 ه بدزرگ زمدان مدافاجعددایره عمل این انسان، فعالیتهای تخریبی است و     
زیر سلطه بکار تخریش طبیعت، جامعده و  ،رهاواینست: زیر فشار انواع ز
 .خودش مشغول است

 

انجام گرفته و « ایران کردنغربی»آنچه  :قسمت دوم
 :گیردمی
 

چسالان اسالتعدادها باله کشالورهای مساللط  ،خارجی هدیدیم که از رهگذر سلط    
ادها و م فراگالالرد تالالالراکم اسالالالتعد. دیالالالدیشالالالوندمیو در آنجالالالا متالالراکم  رونالالدمی

محرومیت عموم بشر از امکانات بکار گرفتن اسالتعدادها چگوناله اسالت و چالرا 
دچار و به موضالوع تالاریخ شخصیتی  -کشورهای زیرسلطه به انحطاط اخالقی 

ملالی  هامعالرا در سالطح ج هاواقعیت. اکنون بایدمان که اثرات این شوندمیبدل 
 تعقیب کنیم و شرح دهیم.

 
سیاسالی  -غرب بار اول نیست که حمالالت نظالامی  کردن فرهن :یغرب .1

 هوسالیلهماله را فرهنگی، و ایالن هحمل هرا وسیل حمالت اقتصادی و آن هرا مقدم
یالز ن. اسالکندر و جانشالینانش، ساللوکیان کنالدمیقطعی خود بر جهان تلقی  سلطه

ی و دوجالو هعالدمی باله موازنال هبرای تغییر پایه و پایگاه فرهنگی ایالران از موازنال
 بسیار کوشیدند. یانایران فرهنگ «یونانی کردن»
هماننالد حملاله  ،فرهنگالی ساله قالرن اخیالر حملهاز ویدگیهای مشترک هدف از    

یونانیان، از بالین بالردن هویالت و شخصالیت ایرانیالان اسالت. هویالت باله  فرهنگی
مشخص طبیعی و اجتماعی هالر  زمینهها و کارکردها در معنای مجموع خالقیت

سالان نالابودکردن اسالاس . بالدینشالودمیو  شالدمی، انکالار ن رشالددر جریا کشور
. اسالتهبود ،میان، هالر مهالاجمالهویت و شخصیت دیگران، سنت دیالرین مهاج

و « حکومالت جهالانی»جهان را شرط نخست ایجالاد یالت « کردنغربی»غرب 
. امالا مقصالود از ایالن غربالیشالمردمیخویش بر جهان  مطلقهدر واقع حکومت 

 .غیرغربالی باله دسالت آوردهالای فرهنگالی غربالی نیسالت کردن تجهیز فرهنگهای
مشالالخص کشالالور خالالویش اسالالت.  زمینالالهبلکالاله از بالالین بالالردن امکالالان خالقیالالت در 
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کالالار  برنامالالهکالالردن کالالار زیرسالاللطه در تشالالبه جالالوئی و اقتبالالاس اسالالت. خالصالاله
ها، در کشالورهای اسالالمی در ، یعنی فراماسونگرانهای حکومت«هشدمیرس»

بالالر  ،شالالانکالالردنی خالالویش و غربالالیهاامعالالهجکالالردن اسالالتعداد خالقالاله جهالالت تبالالاه
ایالن توضالیح محالل « اصول»زیر بوده و هست. پیش از آوردن « اساس اصول»

انالد و در ایالران، بعضالی دارد که اینها را نظریاله سالازان غالرب سالاخته و پرداختاله
 اند:توسط ملکم خان بعضی توسط جانشینان او عنوان گشته

هانگیر شدن جبری آن است. جهان شمول بودن فرهنگ غربی و ج اصل اول:
 ساخت و چون« هم هویت»رده و همه را کیعنی باید فرهنگها را همه یکی 

به دلیل مسلح بودنش  ،بهترین فرهنگ ممکن روی زمین فرهنگ غرب است
 فرهنگها باید غربی شوند. یعنی همه باید همهپس « تکنولوژی»به سالح 

غربی  شمایل به شکل وو « تشبه به غربی»معتقد شوند که شرط آدم شدن 
 شوندمیدرآمدن است. و انسانها غیرغربی چنانچه به این صورت درآیند انسان 

 وگرنه در موقعیت دون انسان باقی خواهند ماند. برای اینکار:
: لزوم از خودبیگانگی به معنای انقطاع همه جانبه از خویش یعنی اصل دوم
قیت اندیشه و عمل را فراهم خال زمینهای که پویا، گذشته گذشتهانقطاع از 

. باشدمیاز محیط اجتماعی و طبیعی خویش انقطاع  ،از آنو انقطاع  آوردمی
ای که اندیشه و دست آدمی را طوری بکارگیرد که مانع قرار با هرگونه زمینهبدین

بدون این دو نوع انقطاع، به شکل و شمایل  باید بُرید. ،جویی شوداز تشبه
ممکن است. همانگونه که باالتر گفته شد این بار اول فرنگی درآمدن غیر

فرهنگ  ازای نیست که غرب با نفی فرهنگ ما، سعی در جایگزین کردن پاره
حتی به قبل از اسکندر هم  .طوالنی و دیرینه دارد سابقهخود دارد. این امر 

. این اسکندر و جانشینان او بودند که راه عالر مشکل انقیاد دائمی رسدمی
یی در این جهت به هابرنامهکردن فرهنگ ایرانی یافتند و را یونانی یانرانای

فرهنگی چه در دوران ما و چه در  حملهاز ویدگیهای مشترک  .اجرا گذاشتند
است که هر دو فرهنگ حمله را متوجه اساس هویت و دوران قدیم، این

و « داردابتکار ن هایرانی قو» گویدمیشخصیت دینی ما کردند. ملکم خان 
غربی می هو هوش خالق را وید دانندمیغربیان غیر خود را فاقد فهم و شعور 
بشر را وحشی و ایرانیان را بربر و  بقیهانگارند. در دوران قدیم هم یونانیان 
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چون ایرانی هوش ویده ندارد، باید که  :گفتندند و میخواندمینیمه وحشی 
 از ایشان تقلید کند. ،رفتار و کردارش عادات ودر کورکورانه پیرو آنها باشد و 

ر هوش ابتکا«. دنیا محل اقتباس است«: »اصل تشبه یا اقتباس» اصل سوم:
سلطه زیر ،گر است. بنابراین اصلغربی سلطه ویدهو استعداد خداداد ابتکار 

باید ایرانی ن»: گویدمیبرای آدم شدن باید تقلید و اقتباس کند. باز ملکم خان 
تکاری کند چون این ابتکار فرهنگ غربی را خراب کرده و کوچکترین اب

و  چون و چرا تقلید کرده. او فقط باید بیشودمیباعث ضای  شدن آن 
 «.خویشتن را به لباس غربی درآورد

 لزوم خودداری از ابداع و اختراع و ابتکار. چرا که اوالً  اصل چهارم:
د( و کنی  از ملکم خان توجه. )به نقل باالنداینکارها از زیرسلطه ساخته نیست

ابداع جایز  . بنابراین،کندمیثانیاً جریان آدم شدن وی را کُند و حتی متوقف 
رب نیست. یعنی اگر غیرغربی بخواهد ابداع و ابتکار از خود نشان دهد، غ

ر بگذارند مردم د خواهندمید مرکز و رهبر دنیا باشد. آنها نتوانمیدیگر ن
 طه براست که سل خواهان سلطه بر جهان هستند. و آشکارفطرتشان آزاد باشند، 

و  رفتنگجهان، با ابداع و ابتکار دیگران منافات دارد. چرا که امکان سواری 
 . یکی ازاستای مبتکر و خالق بسیار کم آلت دست کردن فرد و یا جامعه

طلب را ادا ، چه خوب حا ماندکردهکار و فکر  هازمینهغربیانی که در این 
شبه که تو به تاین اصل اقتباس و »: گویدمیآنجا که خطاب به غرب  استردهک

ه کنی، دروغی و فقط و فقط اقتباس و تشبه در مصرف است کبشر تحمیل می
ا این اجازه را ی دیگر نه تنههازمینهای که در بشریت را به آن مجاز داشته بقیه
ر همین اصل ب«. بریرده و میرا هم از بین ب ی آنهازمینهای، بلکه حتی نداده

ن برد است که ما نه محا به تجهیز خود به تکنولوژی، بلکه فقط مجاز به کار
ا را و م محدود بعضی از فنون هستیم و بس. یعنی تمام امکانات را از ما گرفته

ر لطه )با ه. این است که تمام جوامع بشری زیرسندنخوامیبه تشبه جویی بخود 
. بدینشودمیوار میمون رفتاری ،ارشان از لحاظ فرهنگیمرام اجتماعی( رفت

به این باید  :گویدمی («دوزخیان روی زمین»خاطر است که فانون )در کتاب 
ا مس  راین تقلید انسان «. وار از غرب خاتمه دهیممیمونو آور تقلید تهوع

 .کندمی
 :تشیان گاصل اجرائی زیر راهنمای مجردو برای اجرای چهار اصل فوق،     
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جزا  ای خودی را باید از هیئت مجموعه انداخته و به هافرهنگ: اصل پنجم
کرد عمل تجزیه کرد. از این اجزا  آنها که با اصول فوق سازگار و موجب تسهیل

د تنخت و به را باید نگهداشت و بقیه را از ارزش اندا شوندمیو اجرای آنها 
 فراموشی سزرد.باد 
گرنه ورکز فرهنگ ما است باید اگر شد یکسره کنار زد اسالم را که در م    

آن  واقعیتش را از او گرفت، محتوای آن را قلب و عو  کرد، اجزائی را در
ا رد و بین بوارد و اجزائی را از آن خارر نمود، آن را بعنوان سنگر مقاومت از ب

 کردن انسان مسلمان درآورد.« آدم»عوامل  زمرهنش، در کردمیرس
ست عمومی و همه جانبه و سزس ادغام عناصر ادغام پذیر ا ه: تجزیاصل ششم

 در نظام غرب، از طریا:
که در آن  مصرف یعنی از بین بردن امکان ایجاد اقتصاد سازنده کردنغربی ●

 ی زیر سلطه باشد.هاجامعهتولید و مصرف تاب  نیازهای واقعی 
ربیغ برنامهرد سری  به خدمت گرفتن طبیعت یعنی تبدیل آن به وسیله پیشب ●

 زیر سلطه. جامعهکردن 
به  مستقل اندیشه و عمل یعنی تبدیل کشور زیر سلطه زمینهاز بین بردن  ●

را که به  غیراروپایی« کارگر»ها ذخیره گاه نیروی انسانی و مواد خام. میلیون
 ؟بینیممین کنندمیصورت برده در غرب کار و زندگی 

به  دنشدر اقتصاد مسلط و تبدیل ش یروی انسانیادغام ن از رهگذربدینسان    
 ومواد  افزایش روزافزون صدور مایهاین نیرو  ،تجزیه همه جانبه هنیروی محرک

 .شوندیمنیروهای انسانی به غرب سلطه گر، 
 تقالل،منفی و مبانی فرهنگ اس موازنهاز بین بردن کامل تمامی پایگاههای  ●

اومت مق پایه فرهنگی صرااسالم، و عن ایهاول اسالم )در مورد ملت درجهدر 
ه و ناپذیر کردن راهی که به سرعت به تجزیدر مورد ملل دیگر(، و بازگشت

 .انجامدمیگر تالشی و وابستگی یت جانبه و کامل به سلطه
و آدمهای  آیدمیبه وجود « آدم سازی»دستگاه « شش اصل»با اجرای این     
ها از «دون انسان»های رسمی، این این آدم این کارگاه هستند. ساخته« رسمی»

 هرگونه بُعد انسانی محرومند و هویتی مشوش دارند.
 
 اغتشاش در هویت: -2
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فوق است و تمامی دانشگاههای الزم « شش اصل»در رژیم حاضر مجری    
ختناق و ا)دستگاه ها تعلیم و تربیت، تبلیغات، فشار و  استکردهرا ایجاد 
 را بسازد. « آدم رسمی»...( تا 

مصرف(،  زمینهآدمی که در تمام معارف حتی در تخیالت خویش )البته در 
وب و مقلد غربی است. شکل و شمایل کمال مطل هافرآورده« مصرف کننده»

هوش »او، شکل و شمایل یت غربی است و باور دارد که تنها غربی از  
 برخوردار است.« خالق

ه بنه  وست و اصال  نه امکان آنرا دارد در تشبه جوئی یت میمون تمام عیار ا
 فکر ابداع است.

غربی  معهجاطبیعت و . اما با کندمیخود زندگی ن جامعهاین آدم در طبیعت و 
رهنگ پروردس آن ف د داشته باشد. زیرا که زادس آن محیط وتوانمین ایرابطهنیز 

 مشخص زمینهو فعال در آن جامعه نیست. اساس هویت بر اندیشه و عمل در 
خارر  ه، واستوار است و آدم رسمی، تنها منفرد، بُریده از گذشته و حال و آیند

. علت خود بیگانه است، با خود بیگانه است جامعهبا  هاواقعیتاز دنیای 
دم آست. از اینجاست که هاواقعیتعقیم بودنش همین بریدگی کامل او از 

عنی ینده ی که برایش باقی مارسمی استعداد و ابتکار خویش را در تنها زمینه ا
د . درآمکندمیمصرف بکار می اندازد و در این میدان بیا و ببین که چه ها ن

 ی خارجی کفاف کی دهد مصرف وی را؟!هاقرضهعظیم نفت و 
کسی است که  سازندمی« تعلیم و تبلیغ»شخصیتِ الگو و اسطوره شده که 

در نشخوار خالصه  جوید. کسی است که آزادی را تشخص را در مصرف می
دی و آدمی است که با رژیم سیاسی و اقتصا« شخصیت الگو». این داندمی

یی اجتماعی و فرهنگی حاکم انطباق می جوید. هراندازه در این انطباق جو
 یشتر.ب« تمدن غربی»ی هافرآوردهپراستعدادتر، توانائی های وی در مصرف 

اجتماعی و فرهنگی جنون  ی سیاسی و اقتصادی وهازمینهبدین سان       
یی که محض رقابت هاهزینه. درحقیقت شوندمیمصرف بر هم منطبا و یکی 

بر سر قدرت بعمل آمده و به صورت کاخ سازی و لوازم آن، مهمانیها و جشن 
، وقتی بلعدمیها و سفره ها و رشوه ها و ... بخش عمدس درآمدهای کشورها را 

آمد و جمع شدن ثروتهای کشور در دست دست به دست توزی  سخت نابرابر در
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، میل مصرف نقش مهم و بطور روزافزون مهمتری دهدمیاقلیتی قدرت بدست 
 :کندمیرا در روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایفا 

 در جمع کارش محدود کردن دائرس تولید و وسعت بخشیدن دائرس مصرف    
. بازیچة رودمیو دود فرو  است. آدم رسمی هر روز بیشتر در درم

رستی پست. بت پرست است و بتهایش؟ هر چه غربی بسازد، آیا بت هافرآورده
 امر واقع مستمر نیست؟

 
 ب، از، از جامعه، از تاریخ، از مذهتبریدن از طبیع :تشدید جوّ ابهام .3

ر دمراه نباشد. د با شستشوی مغزی هتوانمین ،شدن هافرآورده هتولید و بازیچ
این  مقدمه به شرحی که آمد، کردنغربی برنامهقیقت آن قطع رابطه و اجرای ح

شستشوی مغزی است. هدف این شستشوی مغزی تنها این نیست که نسلهای 
لگوی اگر، امروز و فردا را رام گردانده، از خودشان گسسته و در وجود سلطه

 ریب نظامزده، به نیروی تخکمال مطلوب را بجویند. مقصود آنست که غرب
اری کنند ست که باید کا روگردد. از اینگر تبدیلخویش بسود سلطه خانه یافته
 :کنندمیرا  هاکار و این

ز امال  آدم رسمی از فکر کردن بترسد و فرار کند. باید باور به خود را کا ●
 دست بدهد.

 در اخذ معلومات به اخذ محفوظات اکتفا کند. ●
ت حقار همطلا کند و از خودی اسطور هاعفضخود همنوعان خویش را در  ●

 بسازد.
 نتیجه. و ..« نداد ایرانی»و انحطاط « ربعنداد » آیا اعتقاد به انحطاط     

 قیرود حخباور باطل به واقعیت نداد و برتری نداد غربی و فروتری نداد خودی، 
 یجه:تنیست؟ ن ،بینی

راه حلها از پیش وجود  .آوردمیآدم رسمی راه حل را از خود مسئله بدست ن ●
حلهائی که در . راهاستآوردهغربی راه حلها را بدست « خالق» هدارند. اندیش

اند. غربی کلیدی ساختهو جواب مسئله آیندمیهر مکان و در هر زمان بکار 
ریختن محتوی در قالب از  ماندمیکاری که  .خورداست که به هر قفلی می

را در سوراخ قفل کرد، همین و بس. انقالب  . باید کلیداستشدهپیش ساخته 
 .«مدرن»همیشه از باالست و همیشه عبارت است از ریختن جامعه در قالب 
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ی جامعه خود منطا هاواقعیتحتی نباید راه حل و قالب ساخت فرنگ را با 
ست. پس آنها را باید با هاواقعیتچرا در قالب، عیب نیست، عیب در  .کرد

ست که کشورهای زیرسلطه آزمایشگاه ا روبه زور. از اینقالب منطبا ساخت و 
های ناکام، هنوز آدم ها سال تجربهاند. با وجود دهآزمایشهای شکست خورده

ای از پایه. هر روز به پایهداندمیخود  جامعهرسمی عیب را نه از قالب، که از 
وی را ، بدین امید کودکانه که محتبردمیخویش حمله  جامعههای موجودیت 

کار خود در خدمت  زده با اینحل منطبا سازد. غرببا قالب و مسئله را با راه
با و خویش تبدیل  جامعهگر به نیروی مخرب بنای موجودیت فرهنگی سلطه

 زمینهدر  ،ایو بناچار با هر تجربه ماندمیاسارت در ذهنیات، از واقعیات بدور 
 . نتیجه؟شودمیتر سردرگم در بیابان ابهامات ،انطباق محتوی با قالب

 هاتواقعیجهان آدم رسمی، جهان ذهنی است. این او نیست که در رابطه با  ●
قتش را و هم مغزش را دارند و هم و». دیگرانند که کندمیاندیشد و کار می

ه دهان اختیار بچشمش بی شودمیاقعیتی که روبرو با هر و«. هم وسایلش را
عقیم  ،نآدم زندانی ذهنیات، اسیر مبهمات، بنابرای. این گرددمیغربی خیره 

ارر خاما مخرب است. برای او مکان و زمان مفهومی ندارند. در عین حال که 
خود را  تباه جامعه ه، بدست تبهکار خویش، آیندبردمیاز زمان و مکان بسر 

 . کندمیفراهم 
 
وق، اینسالت کاله منطقی امور و روابالط فال نتیجه المکانی و الزمانی و آینده: .4

ای بسالیار او، آینالده آینالدهزمان و مکان غربالزده، زمالان و مکالانی اسالت ذهنالی و 
عینالی  زمینالهاز  بیگانالهغربزده  هنزدیت و در عین حال سخت دور است. مطالع

زده در آن باله بیمالاری غالربیعنی مکان و زمان اجتماعی یالا محیطالی کاله غالرب
است که آدم رسمی راه بردهور ، صاحب نظران را به این بااستشدهزدگی دچار 

زیالد و از از لحاظ مکانی در دنیای تخیلی ساخته شده از روی الگوی غرب می
لحاظ زمانی در زمان حال ذهنی. برای او آینالده مثالل گذشالته وجالود نالدارد. امالا 
وقتی با اتخاذ روش درست و در پرتو مکان و زمان اجتماعی در آدم رسمی مالی

و در تحالول  بالردمیخالویش بسالر  ویالدهر مکالان و زمالان که او د بینیممینگریم، 
 .کنالالدمیاز بنیالالاد، عمالالل  ،زمالالان و مکالالان اجتمالالاع خالالویش در جهالالت خرابالالی آن

و عمالل  بالردمیکاله او در زمالان و مکالان یالت بعالدی وارداتالی بسالر ایالنتوضیح 
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. این زمان و مکان فقط سیما و نما دارد. الگو زمان و مکالان اجتمالاعی کندمی
انندکنیم، زمان و مکان زیرسلطه فاقد پایه و ساخت اسالت. عینالاً را به یت بنا م

ای اسالتوار نیسالت. زمالان و مکالان که بر پایاله ماندمیبه بناهای مقوائی سینمائی 
پوشالی سینمائی است که وی باید در آن نقش خالود را  هآدم رسمی، همان صحن

رش هماله ایفا کند، و چون عما و ابعاد ندارد و هر چه هست سیماسالت، او کالا
پالالنجم بالاله  برنامالالهدر » گویالالدمیجالالا گیالالر کالالردن سالالیمای غربالالی اسالالت. وقتالالی 

 (، یعنی: 19« )های تمدن بزرگ خواهیم رسید دروازه
  در برنامه پنجم سیمای کشور را غربی خواهیم کرد. ●
 ی کشور را زیر این قالب و سیما خواهیم پوشاند.هاواقعیت ●

جالود ار و کوشش امروز مردمش بایالد بوای نیست که کزیرسلطه، آینده آینده    
س. را پوشالید، همالین و بال آورد. این آینده مثل یت لباس وجود دارد و بایالد آن

ا آینده همین سیمای کنونی غرب است و باید کاری کرد که جامعه به ایالن سالیم
ب، ی بسیار نزدیت، در شکل یت لبالاس، یالت نقالاهاآیندهکه  مبینیدرآید. می

مقاومالت  هاواقعیت، کندمیجامعه به این آسانی تمکین ندر دست او است. اما 
ه دائمالالاً سالالت کالاله زیرسالاللطا روو ... از ایالالن رودمالالی، محتالالوی در قالالالب نکننالالدمی

نی بالا لجاجالت باله تخریالب مبالا .بردمیرا دور و دورتر « تمدن بزرگ»سررسید 
 وبدان امیالد پالوک کاله روزی شالکل  دهدمیخود ادامه  جامعهموجودیت مستقل 

ه ست که وقتالی بالا عنایالت بالا و تنها شکل و شمایل غربی شود. از اینجا شمایل
 جامعالهکاله در  بینیممینگریم، روابط موجود میان مسلط و زیرسلطه در امور می

 خواهالدمیو سیماسالت. و ایالن سیماسالت کاله « روبنالا»زیرسلطه هالر چاله هسالت 
  :خواهدمیکه  ،را در قالب خود بریزد هاواقعیتمحتوی، درون و 

  امکان اندیشه و عمل مستقل را از بین ببرد. ●
  فرهنگ ملی را عقیم کند. ●
گالر قطعالی و برگشالت زیرساللطه را باله ساللطه هوابستگی یت طرفه و همه جانبال ●

  :که ناپذیر کند تا
موجبات پیش فروش ثروتها و صدور استعدادهای کشالورهای زیرساللطه را از  ●

 پیش فراهم آورد.
ای اسالالت کالاله ثروتهالالا و سالاللطه در پالالیش دارد، آینالالدهواقعالالی کالاله زیر آینالالده    

خود از پی  فروخته و صرف استمرار زمدان حدال استعدادهای کشالورش را 
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ای میان تهی است. جهنم آباد . این آینده پوستهاستکردهذهنی خوی  
   است.
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 حلهای سیاسیراه :  فصل اول
 حلهای اقتصادیراه:  فصل دوم
 حلهای اجتماعیراه :  فصل سوم
 حلهای فرهنگیراه :  فصل چهارم
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 فصل اول

 حلهای سیاسیهرادر 
 
 

 رابطه سیاسی با قدرتهای جهانی:باره  قسمت اول در 
 

 ی جهالانی، جالای بحالث نالدارد کاله در محالدودههاقدرتبا توجه به هدفهای     
 هانی، انتظار تحول اساسی عَبَث و خویشتن فریبی است.موازنه قدرتهای ج

که در بخش   کنندمیی تعیین ئرا هدفها« تغییرات»حدود  ،در این محدوده    
 فراتالر رونالد،محالدوده هالر زمالان تغییالرات بخواهنالد از آن شناسائی شدند.  ،اول

مثبالت ه قرار در خارر از  موازنافتند. بدیندستگاههای فشار و اختناق بکار می
 .گردندمیاست که تغییرات بنیادی ممکن زیر سلطه  –یا رابطه مسلط 

 داتحدابایدد یدک اما برای آنکه خارر از این موازنه، تغییالر ممکالن گالردد،     
. در حالال تمامی یک ملت بده حرکدت درآیدد ،بدان ،بزرگ بوجود آید که

. بنابراین یدآمیجز از طریا اسالم بوجود ن اتحاداین  هاواقعیتحاضر به حکم 
 جنبش باید خود را در بطن فرهنگ اسالالمی قالرار دهالد و اسالتقالل و آزادی را

باله و در برنامه خود همه آنچه را که الزمه یت انقالب هماله جان بگرداندهدف 
  ی سلطه گر:هاقدرترهائی بخش است بگنجاند: بنابراین در رابطه با 

 
سددبات زور بایددد شددعار گددر و رهددا از مناایددران مسددتقل از نظددام سددلطه. 1

. تمام مناسبات سیاسالی، اقتصالادی، اجتمالاعی و فرهنگالی میالان همگان گردد
 (.ایرابطهسلطه گر و ایران باید قطع گردند. )روابط سلطه و نه هرگونه 
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ی . یعنالقوا در ایران و بازگرداندن مرکز تصمیم به ایدران عدمی موازنه. 2
  ی تصمیمات حکومت گردد.باید راهنما،قوا در مرزهاصفر کردن منتجه 

 
ر دو د این مسئلهو حل سلطه  هآزادکردن سازمان اداری و ارت  از رابط. 3

کردن رهالاآنهالا بالرای  هکشالور و تجهیالز هماله جانبال هجهت آزاد کردن قوای فعالال
ه بالرای هایی ککشور از هرگونه تعهد در برابر قدرتها. و قبول تعهد در قبال ملت

 .گند، باید هدف مقدم رهبری اسالمی قرار گیردجنخود میو آزادی استقالل 
 
 

 :قسمت دوم: راه حلها از لحا  روابط سیاسی داخل کشور
 
  نظامی: -اداری  -سیاسی  .الف

 
بدا  زیدر سدلطه –گدر سدلطه هعدمی، حبف رابطد موازنهمقت ای اصل  .1

باله حقالوق اسالت و تبدیل دولت به رهبری جامعاله در بازگردانالدن مراکز سلطه 
در حقیقت با انتقال عناصالر سیاسالی، اقتصالادی، اجتمالاعی و فرهنگالی  جامعه.

 عدمی. موازنهمؤلف دولت به داخله، و متکی کردنشان به 
تجزیالاله جامعالاله و ایجادکننالالده سلسالالله مراتالالب  هدولالالت حامالالل نیالالروی محرکالال    

 جامعه در جهالت هنیروی محرک بمثابهاجتماعی، جای خود را به رهبری سیاسی 
توحیالدی، خواهالد سالزرد. بالرای  جامعالهر نتیجه صیرورت باله استقالل کامل و د

 آنکه حکومت بتواند این نقالش اساسالی را ایفالا کنالد و کشالور را باله اسالتقالل و
ضرور است که رهبالری سیاسالی، ناله دولالت باله  ،خلا را به حا حاکمیت برساند

یعنالالی تمالالام  .(، قابالالل ارزیالالابی و انتقالالاد گالالردد20حالالاکم ) همعنالالای ابالالزار طبقالال
دولالت  مطلقالهقدرتها و بنیادهایی که هم اکنالون ابالزار بسالط قالدرت امکانات و 

بالدل ت ،بدانها ،بسیارند که حقوقیجای خود را به بنیادها و امکانات و  ،هستند
 دولت مردمی به دولت کانون تراکم قالدرت غیالرممکن گالردد. نیروهالای محرکاله

م ( سیاسی باید در خدمت جامعه و در جهت آزادی اجتماعی و افزایش ک21)
 ملی بکار افتند. برای اینکار: جامعهو کیف توانمندیهای 
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. کردن قطعی رژیدم شداه اسدتریشه کن ،ترین و نخستین قدماساسی .2
ه استقرار حکومت ملی یعنی حکومتی کاله اسالتقالل را باله کشالور بازگردانالد و را

  هموارگرداند، اول کار است. را توحیدی جامعه تحول به
 
 سدلطهههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تمامی پایگا .3

ه کاله در بخالش دیوانسالاالری دولتالی و توابسال طبقالهتالا خارجی ویدران گردندد 
روتهالای انتقال تولید مردم و محروم و ث وسیلهکه دولت را  -غیردولتی و قشون 

علالت وجالودی خالود را از  -اسالتکردههای خالود جیبکشور به مراکز سلطه و 
قالاد و ارزیالابی، انت هات مردم در ده و شهر باید به مرکز زنددست بدهد. اجتماع

 تبدیل گردند. مسجد، مدرسه و هر مرکز اجتماع دیگری باید پس گیریتصمیم
د بالاز نقش خود را بعنوان کانونهای اندیشه و عمالل، ارزیالاب و انتقالا ،هااز قرن

قالالب ، انی کشالور و سالنن انقالبالی اسالالمی و ایرانالیهالاواقعیت پایهیابند و بر 
 حاکمیتانتقال قطعی سیاسی در جهت تغییر قطعی ساخت سیاسی جامعه و 

خلدق و تنظدیم  همجریه چیدزی جدز بیدان اراد قوهبه خلق انجام گیرد و 
اد . زبالان و قلالم و اجتمالاع ناله تنهالا بایالد آزی خلق نباشددهافعالیتمجموع 

انالد مجریاله نتو قالوهمجریه و خلا روابطی برقرار گردد کاله  قوهباشند بلکه میان 
 حاکم بر مردم شود. بنابراین:

 
بایددد نقدد  خددود را در هدددایت  ،در مرکددز فرهندد  مردمددی ،مددبهش .4

اد به برین توحیدی بازیابد. باید از طریا اجتهو جامعه جامعه بسوی استقالل
د نده تنهدا نبایدجامعاله در رشالد و تکامالل پاسال  گویالد.  هنیازهای نوبه نو شوند

 بلکه بعنوان ،استبداد مبهبی گردد وسیلهاسی یا رسمی و ابزار قدرت سی
عامل اصلی همبستگی و توحید و کانون مبادلده عقایدد و آراء و اجتهداد، 

 بالارزهمعالدمی،  موازناله پایالهبر ،سالانبدین .رهاندها بگریبان خود را از پیرایه
دولالت بالا تشالکیل حکومالت مردمالی، بالا از بالین رفالتن رژیالم  بالاتاریخی مذهب 
 آزادی جامعه حل خواهد شد.استقالل و هت خودکامه، در ج

 
قشون از تمالامی روابالط  به پایه، یعنی خلق، حاکمیتدر جریان انتقال  .5

خالارجی  ساللطهاز خودبیگانه ساز کنونی و وظایفی که علیاله خلالا و در خالدمت 
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هالالای رهالالایی آزاد خواهالالد شالالد. سرنوشالالت انقالبهالالای اجتمالالاعی و جنالالبش ،دارد
مالالرداد در کشالالورهای دیگالر )اخیالالراً شالالیلی(  28بخالش ملالالی و تکالالرار کودتالای 

است. قشونهایی که به سبت قشونهای غربی و قشون را در مرکز توجه قرار داده
ای عاجزنالد درست از همان وظیفه ،اندکردهآنها بوجود آمده و رشد  هتحت ادار

، یعنی دفاع از استقالل کشور. اگر در شهریور آیدمیکه قشون بخاطر آن بوجود 
ست چنالد سالاعت مقاومالت کنالد، در شالرایط کنالونی، در توانمیش توز ارهن 20

اول و یا حتی دوم و سوم، همالان چنالد سالاعت  درجهیت قدرت  حملهصورت 
را هم نخواهد توانست. در جهالان امالروز بالا صالرف نظرکالردن قطعالی از جنالگ 

مالالرداد  28و  20تعرضالالی در خالالارر از مرزهالالا و بالالا توجالاله بالاله تجالالارب شالالهریور 
تان، یونان و چکسلواکی و شالیلی و ... کالار دفالاع از اسالتقالل و مجارس 1332

ملی را باید بخود جامعه باز گذارد. قشون را از روابالط طبقالاتی، بنالا بالر ایالن از 
وظایف خویش بعنوان ابزار سالرکوب ملالت، بایالد آزاد کالرد تالا بتوانالد باله نقالش 

ی خویش در تجهیالز جامعاله و تکامالل اسالتراتدی و تاکتیالت و تساللیح الزم بالرا
 دفاع از استقالل ملی بزردازد.

 
  را هدر ایراندی به جامعه، امکان تثبیت منزلتها واقعی حاکمیت انتقال .6

ان ضالعیف بلکاله بیال برضالددسالت قالوی  ای در. قانون نه وسالیلهآوردمیبوجود 
ای از حرکالالت بسالالوی حقالالوق و حالالدود در حالالد تسالالاوی امکالالان و انتالالار، مرحلالاله

. بالالا حالالذف روابالالط کنالدمیعالالی پیالالدا توحیالالدی، حکومالت قط جامعالالهاسالتقالل و 
سالالهم بالالردن از درآمالالدها و مزایالالا،  هشخصالالی قالالدرت، بعنالالوان عامالالل تعیالالین کننالالد

بازگردانده  طبیعی خود یعنی به قلمرو اقتصاد زمینهسیاسی به  زمینهاز  هاسرمایه
 (22) .شوندمی
 
و رهبدری زادی آو با استقرار حکومت مردمی مجدری طدرا اسدتقالل . 7

 هو حذف روابط خارجی موجالدبرین توحیدی  جامعهلی به م جامعه هکنند
حیالات ایالن طبقاله و تشالدید فشالار و  همالوجبی بالرای ادامال تنهالاوابسته، ناله  طبقه

عالوار  سیاسالی، اقتصالادی،  ،انگالل طبقهحذف این با بلکه  ،ماندمیاختناق ن
 هبالر دامنال خیزنالد واز میان بر می اجتماعی و فرهنگی پیدایش و رشد این طبقه،

هالالای از سالاللطه مسالالتقل. جامعالاله، گالالرددمییهالالای  فالالردی و اجتمالالاعی افالالزوده آزاد
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مزدور خارجی و داخلی، با شعار توحید و در نظالام توحیالد راه خالود را بسالوی 
پیماید. )هیچ دلیلی برین توحیدی و ایفای نقش پیشاهنگی در جهان می جامعه

آزادی ل و اسالتقالبالرای را ندارد که مالا نتالوانیم در مقیالاس جهالان، نقالش الگالو 
 عهده گیریم(.بر ،انسانها

 
: )ایالن از روابط سلطه و در نتیجه روابط طبقاتی ملی مستقلحکومت . 8

 امکانات مربوط به چنین حکومتی است(:
تمرکالالالز نیروهالالالای انسالالالانی را در بخالالالش و رشالالالد سالالالری  دیوانسالالالاالری  . الدددف

 متوقف خواهد کرد،« خدمات»
ر ایالن درا در اداره و یالا  هالاعالیتفها و تمرکز تمام تصمیمات و مسئولیت. ب

 دیوانساالری از بین خواهد برد.
وی سالبه روابط ارباب و رعیتی بین قشون و اداره از سوئی و مردم کشور از  .ج

 دیگر پایان خواهد داد. در نتیجه:
با از دست  هاگروهی حاکم ممکن خواهد شد. افراد این هاگروهاضمحالل  .د

توحیدی  جامعهند جذب توانمیو  شوندمیآزاد  ،شاندادن علل از خودبیگانگی
دل محیط فشار و اختناق از بین خواهد رفت و دولت به دستگاهی ب .بگردند

ر توحیدی بکا جامعهدر جهت استقرار  را تغییر جامعه هخواهد شد که اراد
 .نداختخواهد ا
ین ابعاد اتغییر، هر زمان به  ارادهکاربُرد بجا و درست نیروهای محرکه و  .هد

له ای فعاز قوانیروها و نتایج کاربُرد آنها خواهد افزود و کشور با استفاده کامل 
ر درشد همه جانبه و سری  خواهد کرد.  هو مناب  خود به معنای درست کلم

  نتیجه:
 
که موجب یت وحدت صوری متکی به  سیاسی کشور هجریان تجزی. 9

، به جریان «در اختالف استوحدت »( که همان 23) باشدمینیروی قشونی 
ملی بدل خواهد شد. با از بین بردن دولت  جامعه جانبهتوحید و وابستگی همه 

آن به خارر و بخش  هبمثابه کانون جذب قوا و استعدادها و صدور بخش عمد
ی توانگیر و سعی همه جانبه به جذب و دفع هافعالیتکوچکی از آن به 

رفته، جائی برای حکومت کشتار و زور و از بین  ،استعدادهای انسانی جامعه
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اعدام و شکنجه و زندان و ... نخواهد ماند و جای ترس همه از همه را 
 اطمینان و اعتماد متقابل همه به همه خواهد گرفت.

 
. هدا بددل خواهندد شددهدا بده همگدونیدر مشی توحیدد، نداهمگونی. 10

 ، فالیلم و ...( درتمامی وسالایل ارتبالاط جمعالی، )رادیالو، مطبوعالات، تلویزیالون
اختیالالار مجالالامع عمالالومی و در خالالدمت انتقالالال افکالالار و دانشالالها و اطالعالالات بالالی

 قرار خواهند گرفت: ،خدشه
ولتالی و تمامی اموری که به ملت مربوطند نباید از او پوشالیده بماننالد. اسالرار د ●

 غیر آن تا حد مقدور وجود نخواهند داشت. 
بال به دن ،ستا هاین ناهمگونیهم نتیجهاصل قیمومیت در امور عمومی که  ●

العات در و جریان فکر و اندیشه و اط رودمیاز بین  ،هاحذف این ناهمگونی
ید به رشد فکری جامعه و تعمیم جوّ فکری مساعدی خواهد انجام مردمبستر 

در تحول و رشد همه جانبه غیرممکن خواهد شد.  مردمکه بدون آن شرکت 
اس انجام نگیرد بر اس مردمها در سطح ش)هر جمعی که در آن، انتقال دان

 شرک است و طبقاتی است(.
هالای حسالاب العماللکار دولت حذف نیروهای مخالف و تبدیل آن به عکالس ●

 ،بعالدی تحالول هشده نیست. بلکه تدارک نیروی جانشین است که باید در مرحل
 سان:. بدینجویدتوحیدی(، رهبری ب جامعه)در جهت 

 
 وسدیله وشرایط جانشین شددن خدوی   هآورندهر حکومتی، فراهم . 11

بعدی تحول جامعده در مشدی بسدوی  همرحل هکه بیان کنند است نیرویی
پاک از عوامل  جامعهتوحیدی است. نق  حکومت در ساختمان  جامعه

بنابراین اسدالمی و توحیددی، عظدیم  ،زادآو  مستقل جامعهانحطات، در 
حکومالت بعنالوان آلالت فعالل . اما شرط ایفای این نقالش آن اسالت کاله هالر است
مثبت، خودسرانه چهار چوب عمل موافالا  موازنهخارجی و عامل جریان  سلطه

، فالالردای شالالودمی. فردائالالی کالاله بالالدین ترتیالالب سالالاخته نکنالالدو مخالالالف را تعیالالین 
 استقالل، آزادی، بهروزی، توحید و خود شدن است.
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 فصل دوم

 حلهای اقتصادیراه
 
 

اقتصادی با قدرتهای تغییر بنیادی روابط  :قسمت اول
 :اقتصادی

 
  بالرای خلالع یالد کامالل ساللطه گالران از  منالاب استفاده از تعادل منفدی قدوا  .1

 ثروت کشور.
 
ز به داخل کشور )که حاال در خارر ابازگرداندن مرکز فعالیت تولیدی  . 2

 کشور است(.
 
 ی طبیعی و اجتماعی ایران.هاواقعیتبا  انطبا  تولید و مصرف. 3
 
د ، رشد اقتصاد متکی بخودینامیک نابرابری به دینامیک برابری تبدیل. 4

امکان  با قطع جریان انباشت، ثروتها در اقتصادهای  مسلط، نه تنها به کشور ما
حالول تکه استغنا  جوید بلکه نظامهای کشورهای ساللطه گالر را  نیالز باله  دهدمی

ثمار و )چون عدم تحول نظامهالای مساللط باله دلیالل اسالت ناگزیر خواهد ساخت.
 (.باشدمیبرداشتهای آنها از کشورهائی شبیه ما 

 
ی اقتصاد مسلط و بهم پیوستن هارشتهبه عنوان اجزا   هارشته رابطهقطع . 5

ی اقتصادی به صورت اجزا  مکمل یکدیگر در زمیناله فرهنگالی خالودی هارشته
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ی اقتصالادی در کشالور کاله تالاب  اقتصالادهای مساللط هارشالتهتمام  های)تابعیت
 ند باید قطع شود(.هست
 
ران و و  مناب  و مواد موجالود در ایال ی تولیدیهارشتهایجاد رابطه میان . 6

یالران مسالتقیم بالا طبیعالت ا رابطهنیازهای اساسی مردم کشور در با انطباق تولید 
آزادی. )تولیالالد  اسالالتقالل و در مسالالیر توحیالالد وایرانالالی  جامعالالهدر جهالالت تحالالول 

ور شالکدر ب  موجالود ااید متکی به منصنعتی و کشاورزی برعکس وضع حاضر ب
 باشد(.

 
و  تغییالر جریالان ثروتهالا محرکالهبه عنوان نیالروی  دولتی هاستفاده از بودج. 7

ی دولتالی. )کاله هاهزینالهاستعدادها از خارجه به داخلاله از طریالا تغییالر ترکیالب 
اآلن بر اسالاس افالزایش مصالرف و افالزایش قالدرت خریداسالت(. بالا ایالن تغییالر 

هالالت عمالالل بودجالاله از افالالزایش مصالالرف بالاله افالالزایش سالالرمایه، جهاهزینالالهترکیالالب 
ی دولالالت در جهالالت هاهزینالالهگالالذاری و تولیالالد تغییالالر خواهالالد کالالرد. )اآلن تمالالام 

ار در جهتالی باله کال شالودمی، ولالی بودجاله را گیرنالدانجالام مالیها افزایش مصرف
غییدر بدا ایدن تد(. نالسرمایه گذاری و تولیالد را افالزایش ده هاهزینهانداخت که 
نفت و دیگر منابع کشور تا حد مطلوب یعنی تدا حددی کده جهت، تولید 

و دیگدر  کاه  خواهدد یافدت و نفدت کندمیرشد اقتصادی کشور تعیین 
 .منابع در اقتصاد ملی مستقل بکار گرفته خواهند شد

 
 و سیاست ضالد تالورمی بعنالوان ابالزار نآ در سرمایه کردن استفاده از پول. 8

بالاله گالالذاریها ر جامعالاله و هالالدایت سالالرمایهاساسالالی توزیالال  برابالالر تولیالالد و درآمالالد د
ردمالی رشدشان، کار ساختمان اقتصاد مسالتقل م وی تولیدی که با ایجاد هارشته

 . در نتیجه:گیردمیشتاب 
 
اآلن در برابالر یالت تومالان ). میل کدردن صدادرات و واردات بده تعدادل. 9

 تومان واردات داریم(. 12صادرات، 
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ای آینالده ی خارجی و تغییالر نمالهاسرمایه و هاقرضهاز بین رفتن نیاز به . 10
 از فقر به رفاه.

 
اسالی ی پاسالخگو باله نیازهالای اسهارشالتهباله  هاسرمایهیابی تغییر جهت. 11

 کشور.
 
در  هدای اقتصدادی اسدتحاصل این روابط، تجدید امکانات بخد . 12

ل تأمین نیازهای واقعی مردم کشور و ایجاد و تحکالیم روزافالزون مبالانی اسالتقال
ری  اقتصالالادی و حالالذف علالالل اقتصالالادی اتالالالف سالالادی، اسالالباب رشالالد اقتصالال

گالر اهای اجتماعی. یعنی روابطالی را کاله تالا بحالال گفتالیم استعدادها و نابرابری
نیالروی »نالد توانمیهای اقتصادی مالا بصورتی که بیان کردیم تغییر دهیم. بخش

کالار ب هالا در آنهالاگذاریبیکار جامعه را جذب کنند. چون اآلن سرمایه «انسانی
 «نیالروی انسالانی» هو تبالدیل باله ذخیالر گشالتهبیکار  «نیروی انسانی»، افتندمین

 «ینیروی انسان» ه. مملکت ما نه محل ذخیراستشدهبرای اقتصادهای صنعتی 
صالاد ساده و نه محل تربیت کادر برای اقتصادهای مسلط است. آنها باید در اقت

اه شدن از این روابالط تبالرها خودی فعال گردند تا تمام جهان در جهت فعال و 
 کننده مشی کند.

 
شالان فرهنگالی زمینالهکه تبدیل اقتصاد ایران بجزء مکمل اقتصادهایی . 13

در بزرگ اقتصادی که قا هبا زمینه فرهنگی ایران یکی است به قصد ایجاد حوز
ز فرهنگی مالا ا هحوز .به دفاع از استقالل اقتصادی کشورهای عضو حوزه باشد

آنها بریده همهکه ما اآلن با  باشدمیی از چین تا شمال افریقا هایقسمتو هند 
 .(24) ایم
 

 تغییر روابط در مقیاس اقتصاد ملی: :قسمت دوم
 
 از لحا  تولید. 1
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ینهای بنیادی بایالد ایجالاد کالرد. بالددر ساخت تولید ملی ایران دگرگونی .1.1
 قرار:

و برخود افزا( پویای )یعنی متحرک و خودساز  هنفت باید در مجموع ●
 اقتصاد ملی ادغام گردد.

 ا( تعادلمتنوع )و نه نفت تنه صادراتِبهای و  یابندواردات باید به حداقل  ●
 پرداختهای خارجی کشور را بوجود آورد.

ردم می اجتماعی و نیازهای هاواقعیتصنعت باید بطور قطع با طبیعت و  ●
د های دیگر اقتصاشی مختلف آن و بخهارشتهکشور منطبا گردد و میان 

 اکمال متقابل بوجود آید. رابطهپیوند و 
تصاد ار اقبا باز رابطهکشاورزی ایران باید از موانع رشد، آزاد شود و نه در  ●

 کشور رشد کند. جانبهمسلط، بلکه در رابطه با رشد همه 
در ساخت بخش خدمات، بسود تعلیم و تربیت و بهداشت تغییرات اساسی  ●

 وی دیوانساالری باید به حداقل ممکن تقلیل یابد هانههزیرخ دهد و 
نههزی دستگاههای اجرائی در خدمت جامعه پویا و فعال قرار گیرند. اگر تمام

دادها ، خرر تربیت استعاستشدهای که از زمان کودتا تا بحال خرر قشون 
 ،ن مثال، ایران امروز چه استعدادهای عظیمی در اختیار نداشت؟ بعنواشدمی

و این خود  کندمیژاپن فقط یت درصد از تولید ناخالص ملی را صرف قشون 
به  این یکی از دالیلی داشتن باالترین نرخ رشد اقتصادی آن کشور است. البته

جای خود که ما با آن ترتیب و شکل رشد مخالف هستیم، ولی بطور عینی 
د داشته توانمیقشون چه تأثیری در رشد اقتصادی  هزینهکه کم کردن  بینیممی

 باشد.
اقتصاد ملی ما دیگر نبایالد نقالش بالگالردان اقتصالادهای مساللط را بالازی . 1.2

 روی درکند. نه تنها بایالد بالا قطالع روابالط وابسالتگی اقتصالاد مساللط را از پالیش
اتخاذ  بلکه باید این اقتصاد را با قطع روابط موجود و ،شود مکان و زمان مانع

دن تالر کالرطالوالنی ،مثال  .دنبنیادی ناگزیر ک نقش امامت و پیشاهنگی به تحول
عمر مناب  ثروت، خصوا نفت، در صالح مجموع بشریت است. نفت کاالی 

 سخت گرانبهایی است که نباید به صورت سوخت ارزان از بین برده شود.
رشد اقتصادی ایران معنالای خالود را در جهالت پالیش خالور کالردن  ،قراربدین    

. این رشالد راهالی بکلالی غیالر از دهدمیآینده از دست های متعلا به مناب  ثروت
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راه انحرافی و آینده سوز کنونی، کاله اقتصالادهای مساللط باله تمالامی اقتصالادهای 
، باید در پیش بگیرد. امروزه همه جا با نگرانالی صالحبت اندکردهجهان تحمیل 

ذخایر زمین را رشد  از تمام شدن ذخائر نفتی به میان است. اسراف در مصرفِ
اقتصالاد  محرکالهیکی از وجوه رشد اقتصادی افزایش نیروهالای  .نامید توانمین

 آینالدهدر حد معقالول از منالاب  موجالود، امکانالات  هسان که با استفاداست، بدان
د در اختیالالار توانالالمیاقتصالالاد را از لحالالاظ دانالالش و نیالالروی انسالالانی و منالالابعی کالاله 

 هز محالدودکالار شالدنی نیسالت مگالر بالا خالارر شالدن ا گیرد، افزایش دهالد. ایالن
. اسالتکردهگر بر تولیالد و مصالرف حالاکم ضوابط و نظام ارزشی که غرب سلطه
کدردن هایی را که هدفشان از خود بیگانهباید تمامی ضوابط و ضد ارزش

اختیدار، و تحکدیم بدی کننددهتمایالت و غرائز، تبددیل آدمدی بده مصدرف 
آیندده  مبانی طبقاتی است که الجرم اتدالف عظدیم نیروهدا و مندابع را در

ی این امر ممکن نیست ل. و، بدور انداختشودمیتر از گبشته موجش بی 
)= خودداری از تولید و مصالرف فالرآورده ولید و مصرفن تکردمیمگر با اسال

، احتیالار دهالدمیی دولتی تغییالر جهالت هاهزینه، در این صورت های مخرب(
یالد و مصالرف بالا و تول رودمالیها و استعدادهایش از بین کشور به صدور ثروت

 .کنندمینیازهای واقعی مردم کشور انطباق قطعی پیدا 
ر گالالذاری در اقتصالالاد ملالالی و دی دولتالالی بالاله سالالرمایههاهزینالالهتغییالالر جهالالت . 1.3

یی را که امالروزه هاسرمایهانطباق با نیازهای واقعی در حرکت توحیدی جامعه، 
و دههالا  در خدمت واردات، سالودابازی زمالین، ربالاخواری، خریالد و فالروش ارز

یالد کاله دالعین خواهنالد رأیه و همگان ب کندمیانحرافی دیگر است، آزاد  رشته
ی طالور کاله اقتصالاددانها کمبود سرمایه در اقتصالادهای زیالر ساللطه، ناله آن مسئله

ن باله آانحالراف سالرمایه و جریالان  نتیجالهو معتقدنالد، بلکاله  کننالدمیغربی ادعالا 
بالالا از بالالین رفالالتن تمرکالالز دولالالت  هبودجالال ،رواقتصالالادهای مسالاللط اسالالت، از ایالالن

 محرکالهی دولتی و تغییر ساخت و ترکیب و محل خرجشان، باله نیالروی هاهزینه
 رشدتولید ملی و استقالل اقتصادی بدل خواهند شد. در نتیجه:

رفالاه و  و اقتصالاد کشالورکاهش صدور ثالروت هالا و اسالتعدادها، بالا رشالد . 1.4
انباله یعنالی سیاسالی، ثالروت و رشالد هماله ج هتوزیال  عادالنال مردم به یمنبهروزی 

اقتصالالادی، اجتمالالاعی و فرهنگالالی مالالردم کشالالور در شالالتاب از یکالالدیگر سالالبقت 
 که: سانخواهند گرفت، آن
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ه در کای خواهد شد بودجه برداشتی خواهد شد از تولید ملی و نیروی محرکه ●
ر دمه، هعین برابرکردن امکان کار و فعالیت برای همه در رساندن استفاده به 

لی ملید لی بکار خواهد افتاد و رشد آن در مقایسه با رشد توجهت رشد تولید م
 به حد مطلوبی که این مقصود را تأمین کند میل خواهد نمود.

ی ی خارجی که معنائی جز پیش فروش کردن کشور ندارند، موجبهاقرضه ●
در صورت تشکیل، پرداخت  ملیو البته حکومت  برای بقا  نخواهند داشت

ا بر رخود  سلطهی خارجی هاسرمایههد نخواهد کرد. ی فعلی را تعهاقرضه
ا و هو واردات به صورت فعلی و سودابازی دهندمیاقتصادکشور از دست 

کیب تر .استعدادها و اخالق عمومی از بین خواهند رفت کنندهتباه « خدمات»
 .آن تابعی از متغیر رشد اقتصاد ملی مستقل خواهد شد هواردات و انداز

 اش، بهاقتصادی، بعکس مجرای فعلی هین همه، دولت از جنبا نتیجهدر  ●
ریها گذامازاد درآمد جامعه به سوی سرمایهمجرائی بدل خواهد شد که در آن 

د فزایش خواهو درآمدهای بیشتر را تعدیل و درآمدهای کمتر را ا گرددمیروان 
ی سان که تفاوت استعدادهای افراد در تولید، موجب عدم تساوداد. بدان

بدین برابر از تولید ملی ممکن گردد. هامکان کار و فعالیت نشود و استفاد
یدن ای برای برکشتفاوت استعدادها که امری طبیعی است، خود وسیله ،ترتیب

  .و تربیت استعدادهای فروتر خواهد شد
رید با تغییر نقش دولت در توزی  درآمدهای حاصل از تولید ملی، قدرت خ ●

ار کاهش احتی و خلی گشته و اثرات خود را در داخله ظاهر تولید دا همتوج
 .کندمیکشور به واردات روزافزون 

به مردم کشور امکان خواهد داد این بسیج عمومی مناب  و استعدادها، نه تنها  ●
که سطح زندگی خود را به سطح قابل مقایسه با کشورهای صنعتی برسانند، 

ی، به ایران امکان خواهد داد تا در بلکه تغییر محتوی و مفهوم سطح زندگ
دارای اقتصاد وفور  یتوحید جامعهنظام اسالمی راه را بروی ایجاد  محدوده

 هبگشاید و در این راه نقش امامت و پیشاهنگی را در جهان بعهده گیرد. ضابط
 درسطح زندگی و رشد را توانائی عنان گسیخته مصرف، مصرفی که آدمی را 

 هو مصرفی که نشان سازدمیجنسی، از خویش بیگانه  هها، خصوا غریزغریزه
مصرف  هاصلی تبعیض و تمایز طبقاتی است و ... تشکیل نخواهد داد. ضابط

رشد  وسیلهها تشکیل خواهد داد: انسان را تقوی، یعنی آزاد شدن از غیریت
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 سلطهآزادی انسان از استقالل و اقتصادی نیست، بلکه غایت رشد اقتصادی 
. در این صورت ثروتها به خارر جریان باشدمیهای اجتماعی لطهطبیعت و س

نخواهند یافت و ایرانیان که امروزه زندگانی دون انسانی داشته و مجال هیچ 
هالیوودی( ندارند، فعال و خالق  زمینهای )جز فعالیت تولیدی در هیچ زمینه

ه، جای خواهند شد. رشد ثروت در یت کانون، رشد فقر همه جانبه در جامع
مجموع جامعه در جهت توحید خواهد سزرد.  جانبهخود را به رشد همه 

ط همبستگی الملی، نقش خود را به عنوان م اتحادبعنوان مظهر  ملیحکومت 
و  رودمیزور از بین  رابطهملی باز خواهد یافت. میان مردم سراسر کشور، 

 هگ در جهانی تشنای امام و پیشاهنای آزاد، در ایرانی مستقل، جامعهجامعه
 اینگونه رهبری، پای در وجود خواهد گذارد.

 مجموع این روابط دو نتیجه ببار خواهند آورد: . 1.5
ط های اقتصادی بالا روابالاقتصاد ملی و تولید متنوع ملی، مرکب از بخش :اول

یالن ا. صالنعت نفالت در آیالدمیهالا بوجالود و بخالش هارشالتهاکمال متقابل میالان 
ای و ثروت عظیمی که اکنون با صدور نفت در اقتصالاده دشومیاقتصاد ادغام 
و بنالابراین  . ایالن اقتصالاد مسالتقلگالرددمی، در ایران ایجاد شودمیمسلط ایجاد 

 د نمالودنتوانمند و پویا، نه تنها مناب  کشور را تفالریط نخواهالدکرد، بلکاله بالا آزا
 هرهایفنون از توقعات سلطه، بر کم و کیف آنهالا نیالز خواهالد افالزود. شال هتوسع

 سزرند و باله قلالب اقتصالاد کشالوردالل جای خود را به مراکز رشد اقتصادی می
ابالر و . نابرابری رشد میان منالاطا کشالور جالای خالود را باله رشالد برشوندمیبدل 

 وطقاله نمنالاب  موجالود در آن و نیازهالای م پایالهسالزرد و هالر منطقاله بالر متنوع مالی
شالده( خالویش را خواهالد وسی  رشد )رشد در معانی بدست داده  برنامهکشور، 
  داشت.
زور و قالدرت سیاسالی درآمالد و  ضالابطهاز لحاظ اقتصاد جزئی، مالک و  :دوم

نقالدی و انحصالار امکانالات سیاسالی، اقتصالادی،  مایهابزار تولیالد و زمالین و سالر
بالا ایجالاد و دوام  ملالیاعتبالار خواهالد گشالت. حکومالت اجتماعی، فرهنگی، بی

انسان برابری جوی را در عمومیت  بخشیدن به تساوی امکانات، آرزوی دیرین
هالای دادن و تضمین کردن مالکیت هر کس بر کار خود در حالدود محالدودیت

مقرر در نظالام اسالالمی برخواهالد آورد. ایالن حالدود ناشالی از ضالرورت اسالتمرار 
تساوی امکانات و مشی به توحیالد هسالتند. بنالابراین، اسالتعدادهای برتالر دسالت 
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ملالی خواهنالد گالذارد.  جامعهدر اختیار  ،آورد اضافی خود را از طریا حکومت
استعدادهای بیشتر، از امکاناتی که جامعاله بالرای فعالیالت دارندگان در حقیقت 

نتایج کار خود از و باید هم بیشتر جامعه را  کنندمیبیشتر استفاده  کندمیایجاد 
. در این صورت بدرای همده، کدار اندواع خواهدد داشدت و برخوردار سازند

، در رهبددری، در ارزیددابی و در کددار اجرائددی شددرکت همگددان در ابددداع
 خواهند کرد.

     
 از لحا  مصرف: .2

هالای مصرف غربی شده را ایرانی و اسالمی باید کرد. یعنی مصرف نقش. 2.1
جالویی باله غربالی و تمالایز تشالبه نشالانهاجتماعی کنونی خویش را کاله عالمالت و 

و غرایالز اسالت، از  از خودبیگالانگی مصالرف کننالده در تمالایالت عاماللطلبی و 
و نقالالش اجتمالالاعی جدیالالدی در جهالالت توحیالالد، در جهالالت آزادی  دهالالدمیدسالت 

میار میان جامعه و طبیعت رابطه جدیدی برقر کند.میها پیدا یتانسان از غیر
 انسان پاسدار و احیاکننده طبیعت خواهد شد.. شود
بالاق بالا اقتصالادی جامعاله و طبیعالت ایالران را از انط جنبالهانقالب اسالمی از     

رهانالد و هالدف مصالرف را تالأمین نیازهالای طبیعالی تولید اقتصاد مسلط باز مالی
. اسالتفاده از توزیال  نالابرابر درآمالدها تمرکالز و تکالاثر آنهالا در دهدمیانسان قرار 

فرهنالگ و نیالز تمالایالت و غرایالز، خصالوا غرایالز جنسالی، دست معدودی بالی
ی یعنالی رهالایی از و تقالو کنالدمیبرای نامحدود کردن میل به مصالرف را، نفالی 

حاکم بر مصرف و بنالابراین بالر  ضابطهبه خدا، به توحید را،  بقرتها و غیریت
مصالالرف بلکالاله نیازهالالا را مالالالک  ضالالابطه. نالاله درآمالالدها را دهالالدمیتولیالالد قالالرار 

و بالالا اسالالتقرار  گردانالدمیمحالالل یالالابی را بالیی خالاا قالالدرتهاهزینالاله .شناسالدمی
 ،و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیامنیت واقعی، یعنی تثبیت منزلتهای سیاسی 

ی هالالافعالیتمشالالی بالاله توحیالالد،  محالالدودهدر  ،تولیالالد بالالا ایجالالاد فرصالالتها بالالرای
ی هاهزینالهباله صالورت  هاسالرمایهو از خالرور  سالازدمیسوداگرانه را غیالرممکن 

هالای عجیالب و غریالب و ...( و گالنو انالدوزی قدرت و اسراف و تبذیر )جشالن
سان مصرف کننده به انسان تولیالد کننالده، و با تبدیل ان آوردمیجلوگیری بعمل 

غربزدگی، که در وجه اقتصادی همالان باله حالرار گالذاردن منالاب  ثالروت  بیماری
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کشور اسالت، عالالر خواهالد پالذیرفت. در ایالن انقالالب مصالارف دولتالی نقالش 
 تعیین کننده بازی خواهند نمود.

و خارجی  سلطهبا از بین رفتن وظایف ارتش و سازمان اداری در خدمت . 2.2
دفالالاع از اسالالتقالل ملالالی بالاله خالالود جامعالاله، رشالالد اقتصالالادی  هبالالا بازگالالذاردن وظیفالال

ه ی نظامی و اداری خواهد شد. باله جالای تجهیالز قشالون بالهاهزینهجانشین رشد 
فالاع مجهز خواهد شد. تجهیز دفنون کاملترین فنون، اقتصاد ملی به کامل ترین 

اهالد خویعنی فنونی  ترین فنون،ملی از نتایج خودبخودی تجهیز اقتصاد به کامل
را هالا امکالان تکامالل آن ،ساللطه ی ناشالی از روابالطهالافقدان محالدودیت ،کهشد 

نالد زیالرا . فنون در بسیاری از اقتصادهای مسلط امکان رشد ندارآوردمیبوجود 
ر بالولالی از آنجالا کاله در جامعاله اسالالمی  .انالدازدسود قدرتمداران را بخالاطر مالی

ن امکالان حالداکثر رشالد، داده خواهالد اساس نفع عمل نخواهد شد، به همه فنالو
 ،د مالردمی نظامی که به علت بازگذاردن امر دفاع به خالوهاهزینه ،در نتیجهشد. 

ل عامالاقتصادهای مسلط و  محرکهبه حداقل الزم خواهند رسید، نه تنها نیروی 
افالالزایش واردات و انحالالراف سالالرمایه نخواهنالالد شالالد، بلکالاله ایالالن امکالالان بوجالالود 

 ی عظیم آزاد و فعال شوند.اهسرمایهخواهد آمد که 
ایالن  ی دولتی همالراه بالا از بالین رفالتن شالهرهای دالل،هاهزینهعدم تمرکز . 2.3

 نتایج را ببار خواهد آورد:
سطح مصرف را در سراسر کشور، شهر و روسالتا، تمالام شالهرها و روسالتاهای  ●

 نیالازبیمتمایل به برابری خواهد کالرد. مالالک ایالن برابالری، برابالری در  ،کشور
 آزادی انسالاناسالتقالل و ن و برابری امکانات رشالد اسالتعدادها و در نتیجاله شد

و  هاسالالرمایهاسالالت. مصالالرف بالالا اتخالالاذ ایالالن جهالالت، خالالود موجبالالات آزاد شالالدن، 
. کنالالدمیرا فالالراهم  رونالالدمیاسالالتعدادهای عظیمالالی کالاله حالالبس شالالده و بالاله هالالدر 

دهالد ب را و استعدادها باید به اقتصاد ملی امکان رشدی هاسرمایهاین  نبکاربرد
 توضیح آنکه تمدام مندابعیاست. که هیچ اقتصادی تا این هنگام بخود ندیده

بده  )در اقتصاد آمریکدا نزدیدک روندمیکه به صورت مصارف زائد از بین 
( صددرف رشددد باشدددمیتولیددد ناخدداله ملددی  %80و در اقتصداد مددا  54%

. تجسم کنید این رشد چده حرکتدی در مقیداس ملدی و شوندمیاقتصادی 
 در نتیجه: نی ایجاد خواهد کرد!جها
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را بالرای پیشالبرد اقتصالاد  کالنصالافدرآمدهای کشور دیگالر نقالش جالاده . 2.4
ناله  کنونی ثروتها و استعدادهای کشور، همسلط بازی نخواهند کرد. مراکز مکند

ب با مناب  ای متناس، بلکه هر منطقهشوندمیتنها به مراکز مصرف کننده تبدیل ن
زی اقتصالاد ملالی بالا هخود را بمثابه قلب در بدن ویدهش و استعدادهای خود، نق

 باله تمالامییسان نالابرابری کنالونی در رشالد اقتصالادی کاله مبتلالخواهد کرد. بدین
و  رودمالیاز بالین  ،جوامع مسلط است سلطهکشورهای دنیا و حتی بخشهای زیر

 همبستگی ملی تقویت خواهد شد. اتحاد و ،بدان
ایالن  اکمالال متقابالل میالان رابطهشور و ایجاد تعمیم مراکز رشد به سرتاسر ک    

مراکالز و توحیالد مسالالاعی ایالن مجموعاله، تمالالامی اسالتعدادهای کشالور را فعالالال و 
 خالق خواهد کرد. در نتیجه:

از  هاسالرمایهروش افزایش مصرف و پیشی دائمالی آن بالر تولیالد و انتقالال . 2.5
 د اشالالباعیی کالاله در آنهالالا تقاضالالا امکالالان افالالزایش بیشالالتر نالالدارد و بالاله حالالهارشالالته
رایالز و غتحریالت امیالال و  پایهیی که در پی جعل نیاز بر هارشتهبه  ستارسیده

. (25) اند، بکلی متروک خواهد شالدبوجود آمده ،هاطلبیتبلیغ انواع تشخص
« بالورس بازیهالا»انالواع  همجالی برای پیدایش پولهای کالالن کاله کارشالان توسالع

ف، علت اور گرفتن میل به مصرباقی نخواهد ماند. اقتصاد ایران دیگر ب ،ستا
ل ثروتها و استعدادها به خارر نخواهد شد. روشالی کاله بالرای اشالتغا کنندهصادر
کارهالا  ای از انالواعمجموعه هکار اجرائی، بلکه ببه نه تنها  ،«نیروی کار»کامل 

مصرف )از لحاظ نیازهای اساسالی و ابتالدائی( و  دربکار خواهد رفت، توحید 
هالا و با رشالد شخصالیت انسالانی و آزادشالدنش از غیریالتتنوع تولید )در رابطه 

 .ردوآرا ببار میانسان در حال رشد(  هنو شونده ب جواب دادن به نیازهای نو
خالور بالرای پالیش دولت و واحدهای تولیدی هیچ قدرت خریدی هاز ناحی. 2.6

تولید آتی جامعه ایجاد نخواهد شد. انتشار پالول قطعالاً تالاب  نیازمنالدیهای کردن 
دولتی تنها و تنها برداشتی  هو بودج گرددمیاد ملی در فراگرد رشد خویش اقتص

ی دولتالی، باله هاهزیناله. قالدرت خریالد ایجالاد شالده توسالط شالودمیاز تولید ملی 
مجمالوع اقتصالاد  هشرحی که آمد در سراسر کشور توزی  و اثرات خالود را متوجال

ن باله اقتصالاد جریالان صالدور تالورم از اقتصالاد ایالرا ،سانملی خواهند کرد. بدین
مالالزمن اقتصالالاد مسالاللط و بازگشالالت آن بالاله ایالالران م شالالدنش بالالا تالالورم أمسالاللط و تالالو

تالورم امالروزی،  گیالرِمتوقف خواهد شد. توقف جریان دوجانبه و قوت و شتاب
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نده ، خواهالد کالرد نیالازبیو ثروتهالایش  هاسالرمایهنه تنها اقتصاد ما را از صدور 
تین بار رشد اقتصدادی توحید برای نخس پایهتنها روش رشد اقتصادی بر 

را با کاه  قیمتها هم عنان خواهد کرد، بلکه اقتصادهای مسدلط را نیدز 
 بسود مردم محروم کشورهای غربی ناچار از تحول خواهد ساخت.

هالای بعنالوان عامالل و ابالزار ساللطه ،نظام بانکی کشالور و پالول نقالش خالود. 2.7
مرکالز و تکالاثر و ت و فرهنگالی )از راه مصالرف( سیاسی و اقتصادی و اجتماعی

شالت باله . این نظام با بازگدهدمیاز دست  را ،ثروتها در دست صاحب امتیازان
ابالر گذاریها و توزیال  عادالناله و برطبیعت خود، نقش خود را در هدایت سرمایه

 درآمدها، و برابرکردن امکانات کار و فعالیت ایفا خواهدکرد.
ل و آیندده سداز و تبدیل اقتصاد حال و آینده فدروش بده اقتصداد حدا. 2.8

را  ساز، نه تنها امکان خالصه شددن آدمدی ساز به اقتصاد آزاداقتصاد برده
ز جملده ، نه تنها انواع بردگدی، ابردمیدر نیروی کار و شئی فعال از بین 

از  هدافرآوردهپی  فروش خود بده صدورت نیدروی کدار را در ازاء مصدرف 
ال  و خمع، نسبی و فعال، ، بلکه انسان را در جمع و با جداردمیمیان بر

 . گرداندمیمبتکر، و در نتیجه جامع 
انی، ی نه تنها با پیش فروش مناب  و نیالروی انسالملاقتصادی حکومت  برنامه    

منطقالی بوجالالود  رابطالالهآینالده را تبالاه خواهالالد سالاخت، بلکاله میالالان حالال و آینالده 
 عالالهخواهالالد آورد. یعنالالی دسالالتاوردهای امالالروز در خالالدمت سالالاختمان فالالردای جام

 گالاهاسالمی تجلی جامعهانسان به فطرت خویش بازگشته،  ،در آن ،توحیدی که
ن منالاب  قرار خواهد داد. با آزاد شدن نیروی انسانی، با آزاد شد ،شودمیتوحید 

ل در ایران مستقل، جریان تجزیه همه جانبه باله جریالان توحیالد هماله جانباله مبالد
 خواهد گشت. 
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 فصل سوم

 ماعیراه حلهای اجت
 
 

 :اجتماعی در رابطه با سلطه خارجی یقسمت اول: راه حلها
 
حددبف مبددانی اقتصددادی رشددد دیوانسدداالری و قشددون و قطددع عوامددل . 1

 سالاللطهسالالاختبندی اجتمالالاعی و آزاد کالالردن سالالازمان اداری و قشالالون از  خددارجی
ز جامعاله ا رهالائیدو در رابطه با اسالتقالل ملالی و  خارجی و تجدید سازمان این

 زائدس قدرت مسلط خارجی. هستواب طبقه
 
کاله در مؤسسالات سداالری غیردولتدی قطع روابط خارجی موجد دیدوان. 2

 .فعال شده و رشد انگلی دارند… بانکی و تجاری و توزی  کاال و مونتاژ و 
 
ادغام اجتماعی با از بین بدردن روابدط خدارجی موجدد طبقده وابسدته . 3

تخالاذ ن در داخالل کشالور، امتنالاع از ااز بین بردن نیاز به قشالو ،بنابراین ،حاکم
ا خارر از مرزهال در هرگونه سیاست توسعه طلبانه، بنابراین حذف وظایف قشون

مردم. بنالابراین حالذف وظالایف اضالافی  ضدچنین وظایف داخلی قشون بر و هم
و آزادیهالای  وحالدت ملالیاسالتقالل و  پایالهقشون و سالازماندهی دفالاع کشالور بالر 

 جامعالاله قهالالر و پیالالدایش موجبالالات ایجالالاد کالالاهش جالالوّ نتیجالالهاساسالالی مالالردم در 
 خارجی. سلطهتوحیدی ناگزیر مستقل از 

 
جریالان نیروهالای  تعمیم ادغام اجتماعی با از بین بردن مجاری کندونی. 4

دادن باله انسانی و استعدادها و ایجاد مجاری جدیالد بالروی اسالتعدادها و میالدان
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به خالارر و در نتیجاله  بردن علل گریز استعدادهاها و ابتکارها و از بینخالقیت
 جامعه.  محرکهافزایش نیروی 

 
قطع مناسبات خدارجی موجدد انقطداع اجتمداعی و جدایگزین کدردن . 5

 .گرائی تمایل به توحید بجای تمایل به منطقه
 
 

 :تغییرات بنیادی اجتماعی :قسمت دوم
 
ت ددادهای داخلددی و خددارجی، کدده متقددابالا یکدددیگر را  هحددل مجموعدد. 1

ال مرکالز با انتقال .روابط سلطه همستقل کردن دولت از تنید اب ،کنندمیایجاب 
 تصمیمات سیاسی و اقتصادی به داخل کشور و با ایرانی کردن تولید و مصرف

. شالودمیملی فراهم  جامعهحکومت کننده در  جامعهو فرهنگ، امکان انحالل 
 هحاکم بالدنبال قطالع روابالط بالا مرکالز ساللطه را طبقهاداره و قشون بعنوان حزب 

 مالل توحیالدو عا یندهابمثابه نم ملی. با استقرار حکومت گیرندمیزوال در پیش 
دفالاع باله جامعاله و حالذف تمالامی وظالایف خالارجی و داخلالی  هبا انتقال وظیف و

 )امر واقع،« شاهنشاهی»دولت در قبال مرکز سلطه، به عمر حکومت خودکامه 
 .شودمیمستمر تا زمان ما( پایان داده 

و بالالدون بازگشالالت پایگالالاه اجتمالالاعی دولالالت و اسالالتقالل آن از انتقالالال قطعالالی     
ی ویعنی اسالالم، باله  ،و آزادیتعلقات طبقاتی، در مقام مجری منشور استقالل 

 امکان خواهد داد که:
ز و مرکب از ارتشیان و دیوانساالران که حول محور کانون تمرک« ایل جدید» ●

 . است را منحل کندتکاثر قوا بوجود آمده
یالان سالاواک( را از م ،هافشار و اختناق )در رأس آن ویدههای دستگاهتمامی  ●

 ببرد.بردارد و جوّ ترس را از بین
 تالوانت، و مناب  ثرو هابا در اختیار جامعه گذاردن تمام استعدادها و کارمایه ●

بالا  ،که دوگانگی اجتماعی )امر مستمر واقالع( سانرا افزایش دهد، آن ادغام آن
  از میان برود. ،فعال و خالق عهجامتوحید در یت 
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هالای آن کاله عمالده روابالط شخصالی لسله مراتب اجتمالاعی کنالونی و ضالابطهس ●
  ،است از بین برود، بنابراین

ل از با انقطاع از خارجه و بازپیوستن به داخله و استقال ملیرهبری حکومت  ●
و  ارتو تحت نظ شودمیمجری منشور  ،های طبقاتی، لزوماً و بر دواموابستگی

حیدی برین تو جامعهبه  در مشی جامعهوسیله این ملی،  جامعهارزیابی و انتقاد 
  است.

  ،جه. در نتیگردندمیبرخوردار  ،دوامبر ،منزلتهای اجتماعیهمگان از  ●
کاله در  دهالدمیحکومت تکیه گاه اقتصادی خود را بر اقتصاد مسالتقلی قالرار  ●

ز تمامی ده از نتایج آن برخوردارند. امردم از امکان مساوی کار و استفا همهآن 
اعی سالودجوینده از امتیالاز و انحصالار موقعیالت سیاسالی، یالا مگروهبندیهای اجت

و آنچاله از  کنالدمیاقتصادی، یا اجتماعی و یا فرهنگی ساللب امتیالاز و انحصالار 
  مسترد خواهد داشت. را صاحب امتیازان رفته است هراه نامشروع به کیس

 قالوهطلقه نیست و هدف آن حالذف دولالت بعنالوان ، حکومت مملیحکومت  ●
  قاهره و حاکم مطلا بر سرنوشت کشور است.

حالافظ و حالامی تأسیسالات آبیالاری و  تحت بیرق توحید نه تنها ملیحکومت  ●
 صنعتی و معدنی است و نه تنها موظف به تضالمین امکالان برخالورداری برابالر از

 هدتالار عنکبالوت گسالترمنالد اسالت ، بلکاله وظیفالهباشدمیتأسیسات برای همگان 
 نتیجهروابط شخصی را حذف، و از اتالف قوای مادی استعدادهای انسانی که 

  ، جلوگیری نماید.باشدمیوجود فعال این تارعنکبوت خبیث 
د، بلکاله پیونالدها را باز مالیهمبستگی هی بریدهارشتهنه تنها در مقیاس کشور  ●

 هجامعال هدگی ایالران از پیکالر، باله بریالعالدمی موازناله پایالهبر سیرس علالی )ع(، بالر 
فرهن  اسدالمی، رعایدت  هدر حوز اتحاد. اقت ای بخشداسالمی پایان می

به نام اسدالم، روابدط غالدش و مغلدوب، و  ،تا کهعدمی است  موازنهاصل 
، دهندمیسلطه گر و زیرسلطه، میان خلقهایی که ملت اسالم را تشکیل 

بالاال، باله یمالن جهالت . پس از شکست کوشالش بالرای وحالدت از بوجود نیاید
همت این حکومت پیش بردن امالر  هدرستی که خمینی برگزیده است، باید وجه

 در قاعده و در سطح مردم باشد. اتحاد
ی دیالن تمامی بنیادهای اجتماعی بویده بنیاد خانواده را بر وفا اصول راهنما ●

 :دهدمیو مناسب با مشی توحید مورد اصالح انقالبی قرار 
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رار ر مرد و مرد را در برابر زن بعنوان دو جزء یدک ت داد قدزن در براب    
گدر تحمیلدی از جاندش سدلطه جانبدهدادن، همان تالشی اجتمداعی همده 

است. زن و مرد بعنوان اجزاء یدک واحدد پیشداهن  و امدام، بعندوان دو 
جزء یک ترکیش و دو عنصر بنیادی یک توحید، موضوع حدق و تکلیدف 

واحدد  اسدالمی و در خدانواده بعندوان جامعه زن و مرد در. گیرندمیقرار 
ی  و . ازدواج از تمدامی روابدط سیاسدشدوندمیپیشههن ، از غیریتها آزاد 

 ،هسدتند اقتصادی و اجتماعی که مؤسس بر اساس تمرکز و تکاثر قددرتها
 ره بستن قدرتهای شخصی،گو خانواده بعنوان محل عقد و  شودمیآزاد 

سالاختار . تجلی گاه توحید خواهد سدپرد جای خود را به خانواده بعنوان
رت شرک و تعدد هویت ایجالاد و ابالزار قالد پایهتمامی بنیادهای اجتماعی که بر 

 .کنندتغییر می ،هستندحاکم در مهار کردن مردم 
تالا جریالان  داردمیاجتماعی کنونی ایران را از میان بر ارعوامل فرهنگی ساخت ●

 وما در بطن جامعاله بالزرگ بشالری  امعهجمنفی بطور قطع پیروز گردد و  موازنه
 در مقیاس جهانی، نقش امامت را ایفا کند.

و « دولددت»و وحدددت « حکومددت کننددده جامعدده»بددا از بددین رفددتن . 2
و تثبیت منزلتها، تضاد حاصل از دو هویت در سالتیز  ملیدر حکومت  «ملت»

 تباله صالور ،جویالد. نیروی قهالر، کاله امالروز وقتالی راه درسالت مالیرودمیاز بین 
باله صالورت بیماریهالای اجتمالاعی  ،جویالدتمایل و عمل شورشی و وقتی راه نمی

در « هالاسالرگرمی»، یالا پالوک شالدن در شالهوات و «هالاانالواع پرخاشالگری»یعنی 
. فتادای در جهت تغییر بنیادی جامعه بکار خواهد مل، از طریا حکومت آیدمی

کده سدان برآیدد تحکدیم مبدانی اسدتقالل، آن هاین حکومدت بایدد از عهدد
دولت  مطلقا در جهت حاکمیت ردولت و ملت  رابطهتأثیرات خارجی، 

بدددر ملدددت از بدددین ببدددرد و از ندددو فرزنددددان و اسدددتعدادهای جامعددده در 
. گیرودارهایی نظیر گیرودارهای امروزی به خاک و خون کشیده نشوند

  ،در نتیجه
ترجمان توحید است و میان حکومت و مردم نیازی به واسالطه  ملیحکومت  ●
  .درگذامیی میانه نقش و محل باقی نهاگروهیست و برای ن
تبدیل خود بده حداکم  وسیلهحکومت قدرتهای خارجی تجاوزطلش را  ●

دکرد. اسددتقرار وسددایل دفدداع از اسددتقالل ملددی در دسددت توانددمیمطلددق ن
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، حداکم «ملت»به حکومت اجازه نخواهد داد که در مقام حامی مردم، 
اجتماعی که موجد حکومالت شالده و دسالت در  هیفوظ ،سان. بدینبر وی گردد

دسالالت عوامالالل دیگالالر، حکومالالت را بالاله دولالالت مطلقالاله بالالدل و در همالالین غیریالالت 
خالط فاصالل  .یابالدمیاست، بار دیگر طبیعالت واقعالی خالویش را بالاز نگاهداشته

های سیاسی تضاد که در دوگانگی هو عارض رودمیاز میان « ملت»و « دولت»
. مالردم از گالرددمیگی بروز و ظهور داشت، رفالع و اقتصادی و اجتماعی و فرهن

زیسالالت طاقالالت شالالکن و اسالالتعدادکُش در دو محالالیط بالالاز خواهنالالد رهیالالد. دیگالالر 
دو حیالالاط و ... ، دو  ،مجبالالور نیسالالتند دو زبالالان، دو قالالول، دو رفتالالار، دو لبالالاس

ش و دیگری واقعالی رانداشته باشند. یکی ظاهری در قبال دولت و مأمو ،هویت
ز ژرفا تا رو، از سر ضمیر تا سالیما، خالط فاصالل از بالین در خلوت و باخودی، ا

. ملت حکومت را از خود خواهالد دانسالت )دوران حکومالت مصالدق را رودمی
قت، بیاد آوریم( و دیگر محتار نیست که با وی زبانی غیر از زبان صفا و صالدا

زبان معمول با خودیها، را بکار برد. با از بین رفتن جالوّ تالرس و تبالدیل محالیط 
اجتمالاعی موجالود  هگی به محیط یگالانگی، روابالط حرکالت گیالر و ظالمانالبیگان

 علت بقای خویش را از دست خواهند داد.
جامعه دیگر دلیلی بالر مانالدن در حجالابی کاله طالی قالرون در ورای آن مخفالی     
بالار  ، نخواهالد داشالت.کالردمیو استعدادهای خویش را در زیر آن حبس  شدمی

ار تعدادهای بزرگ خواهد پرورید و آنها بکفعال و خالق، اس جامعهدیگر این 
و  مظهرهالا و ارزشالها و عالمتها و رفتارهالاو و تالش برخواهند خاست. الگوها 

بالاز مهالد پالرورش نساللهای  جامعاله... یت رویه و بیانگر توحیالد خواهنالد شالد. 
 خالق و شجاع و فعال خواهد شد ...

خواهالد شالد. بالا  ، پایگاه مذهب و حکومت یکالیچنین با استقرار حکومتی    
ی، حالا ملواژگون کردن حکومت شرک، حکومت زیرسلطه، استقرار حکومت 

ن برای نخستین بدار در ایدبه حا دار یعنی به مردم اسیر کشور خواهد رسید. 
 هان تدودیدز بده ،اوامر و نواهی صداحش امتیدازانکشور، حکومت مجری 

ت خدوی  و جامعه به فطر رسدمیمحروم )امر مستمر تاریخی( به پایان 
و  گدرددمییعنی زیست در توحید، حرکت در توحید، بسوی توحیدد بداز 

  ،در نتیجه .رسدمیبه مرز بازگشت ناپبیر توحید 
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 وریالزد خارجی را از نو پایه می سلطهی سدهای مقاومت در برابر ملحکومت  ●
. از جملاله سالازدمیها مجهز جامعه را به تمامی وسایل دفاع در برابر انواع سلطه

 جامعاله در حرکالت بالهکالارگزار جلوگیری از تبدیل حکومالت از  وسیلهب ،و بویده
و  کانونهای قدرت داخلی و خالارجیروابط قوای توحید به دولت بعنوان برآیند 

  که کشور زیر سلطه بیگانه برود. شودمیپاسدار شرک، مانع از آن 
عالیت ف هعرص همسئول ارتقا  شخصیت انسانی از  طریا توسع ملیحکومت  ●

افالالزایش امکانالالات از راه  بالالردن سالالطح آگالالاهی و شالالعور  الاندیشالاله و عمالالل و بالالا
 استشعار است.

و مؤسالس بالر اسالاس  قالدرت پایالهاسالتوار بالر  بسالته و نظالام اجتمالاعی با تغییر ●
دولت را قدرتی در خدمت انحصارهای سیاسی و اقتصادی  که تبعیض و تمایز

نوان زیالر ن موقعیت ایران بعرفتز بین و با ابه نظام اجتماعی باز  ،استهآورددر 
  .گرددمیممکن  ،عدمی موازنهبر اساس  ،«ملت»و « دولت»سلطه، حل تضاد 

هماله  هتمامی سازوکارهای سیاسی و اجتمالاعی و اقتصالادی و فرهنگالی تجزیال ●
و از  کنالدمیجامعه را تبدیل به سازوکارهای توحیالد و ادغالام هماله جانباله  جانبه

ا( سیاسی )پیشاهنگان سیاسی خل محرکهاتالف نیروهای  این طریا، نه تنها از
و اقتصالالادی )مالالازاد تولیالالد جامعالاله( و اجتمالالاعی )نیالالروی انسالالانی( و فرهنگالالی 

آوردهالالای اندیشالاله و عمالالل خالالالق جامعالاله( جلالالو خواهالالد گرفالالت، بلکالاله )دسالالت
ه امکانات اشتغال کامالل آنهالا را فالراهم خواهالد آورد. ایالن اشالتغال کامالل و همال

هالای موجالود، بالر اسالاس تجزیاله و جالذب ال کامالل در نظالامجانبه بخالف اشتغ
نظام نیست، بلکه بر اساس صالیرورت و تحالول در  محدودهدر  محرکهنیروهای 

 جهت توحید است.
وابسته به قدرت خالارجی و جالذب آن  جامعههویت  هبا حذف عناصر سازند    
ملالالی تجدیالالد سالالاختمان شالالده، سالالازوکارهای اتالالالف نیروهالالا از میالالان  جامعالالهدر 

جالوی تخریالب جریالان رشالد از رشالد مانالدگی، و فراگالرد سالرعتخواهند رفت. 
مبالالانی موجودیالالت، بالالا قطالالع جریالالان ثروتهالالا و اسالالتعدادها بالاله خالالارر و تصالالحیح 
 انقالبی واردات. )که هم سیاسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی و هم فرهنگی

بالان ریاز هرگوناله وابسالتگی گملالی  جامعهو  رودمیاست( این دوگانگی از میان 
 استقالل برپایهی فرصت خواهد یافت ساختمان جامعه را ملآساید. حکومت می
  ،و در جهت توحید به پیش برد. در این جامعهزادی آو 
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. اقلیالت شالودیمتر ، توزی  آن نیز عادالنهیابدمیبه نسبتی که درآمدها افزایش  ●
یالت ار و فعالهای خود و نه از کصاحب امتیاز که امتیازات خود را از موقعیت

وحیالدی ت جامعالهو قابلیت عضویت در  شودمیدارد، با سلب امتیاز از او، آزاد 
ت، )کاله از . و این عدم تمرکز و تکاثر درآمدها در دست این اقلیکندمیرا پیدا 
خالود  هخارجی، حاکم مطلا بر هست و نیست کشور است(، بنوب سلطهرهگذر 

  .شودمیجه به داخله مؤثر در تغییر جهت ثروتها و استعدادها از خار
 قعی مردمبا جریان ثروتها و استعدادها به داخل و انطباق تولید با نیازهای وا ●

ی هارشالتهکالار جالذب و توزیال  نیالروی انسالانی در کشور، نیروهالای انسالانی بالی
و  با رشد اقتصادی و افزایش امکانات فعالیت در حال رابطهمختلف تولید در 
سالانی نیالروی عظالیم ان دهدمیاجازه ن ملیحکومت  .درسمیآینده بحد مطلوب 

ف نیروی کار اقتصادهای اسالرا هها، ذخیرانسانکشور به صورت بردگان و دون
اپالذیر ناقتصادهایی که نهنگ آسا مناب  کره زمین را با ولعی سالیری .کار در آید
ظالیم در ع. ایالن نیالروی گذارنالدمیرا رشالد اقتصالادی  کشند و اسالم آنبه کام می

 ،عمل خواهد کرد و بالدین کالار ایرانی  جامعهت صیرورت و تحول تکاملی جه
سالان آن .تحوالت اجتماعی در جهان خواهد شد محرکهجز  مجموعه نیروهای 

که مفهوم رشد و مفهوم کار و مفهوم انسان در جهت تکامل شخصیت انسان و 
ا نیروهددای فعددال و خددال  بدد .آزادی وی از غیریتهالالا تغییالالر کنالالداسالالتقالل و 

را در جهدت  هاجامعدهشرکت در تولید )تولیدد در مفهدوم وسدیع کلمده( 
. بالا تغییالر سدازندمیتوحیددی در مقیداس جهدان متحدول  جامعدهاستقرار 

 ،جهالت عمالالومی از تجزیالاله و تکثالالر اقشالار و ... بالاله توحیالالد، انسالالان از زن و مالالرد
. دنالیابمی. روابالط آدمیالان فطالرت و طبیعالت خالود را بالاز گرددمیآزاد  مستقل و

 تولیالد و مصالرف و ضالابطهجنسی بحد مقرر در طبیعت بازگشته و بعنوان  رابطه
ه اجتمالاعی رانالد هئی و ... از صالحنگراجز  اساسی روابط اجتماعی و عامل قهر

تالا  گیالردمی. تمامی وسایل نشر اطالع و آگاهی در اختیالار جامعاله قالرار گرددمی
د. بالایزاان فعال و خالق، بخود را به عنو هانسان، پوست رسمی را بردَرَد و چهر

توانالالائی شالالرک در  یالالد وشخصالالیت بالالدر آ کننالالدهی اجتمالالاعی و تبالالاه هالالاقالباز 
انقالب بالزرگ و پالردوام فرهنگالی و یالارای دسالت یازیالدن باله بعثالت دائمالی را 

  بیابد.
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ه مهار کالردن و مهالار شالدن و نتالایج اجتمالاعی آن کال پایهترس و اطاعت،  پایه ●
یالت واقعالی و امن پایاله. بالر داردمالیا از میان بالر ن جامعه است رکردمیهمان نظا

، بالالا حالالذف کنالالدمیتوحیالالدی را اسالالتوار  جامعالالهآزادی و اطمینالالان خالالاطر، بنیالالاد 
عناصر و اجزا  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگالی، گروهبنالدی اجتمالاعی، 

 کند.ممکن میحرکت در جهت توحید را 
کردن عه است، اصالل مهالارن جامکردمینظا نتیجهاصل اطاعت کورکورانه که     
ن و کالردن، جالای خالود را باله اصالل همبسالتگی و شدمیتا حد قالبی و رس ،ودخ

 عیآزاد شدن و کردن اندیشه و عمل از مهارها و قیدهای اجتمالاو  توحید، اصل
ی هدافعالیتانسانها بطور خودجدوش در تنظدیم خدال   همهو  دهدمی را

 .کنندمیخود و رهبری آن شرکت 
جامعاله در قشالربندیهای بریالالده از  تجزیالهدولالت محصالول و عامالالل  بالا تبالدیل    

یکالالدیگر، دولالالت آلالالت تالشالالی اجتمالالاعی بالاله حکومالالت و رهبالالری منبعالالث از 
ها و توحید عناصر بنیادی، وحدت و همبسالتگی را از نالو موجودیالت همبستگی

سالبات فعالیالت منا محالدودهئی که در هاکارمایهبخشیده و بدان نیروهای فعال و 
توحیالد فعالال  و در تحول جامعه به شوندمی، آزاد روندمیجود هرز اجتماعی مو

جتمالاعی و ای سیاسی و اقتصالادی و هازمینهمستقل در تمامی  جامعه. گردندمی
. بالا از بالین گالرددمیفعال و خالق  یفعالیت و خالقیت انسانها عرصهفرهنگی 

نبه و س همه جاکانون تمرکز قوا و با از بین رفتن موجبات تر هرفتن دولت بمثاب
همالاله از همالاله، مالالوجبی بالالرای اسالالطوره سالالازی و اسالالطوره پرسالالتی و بیماریهالالای 

فشالالار و اختنالالاق  ویالالدهقشالالون و دسالالتگاههای  هاجتمالالاعی و سالالببی بالالرای توسالالع
 .ماندمین
 
 توجید اجتماعی: .3

 زنالهموا پایالهبا متوقف کردن جریان تجزیه و تالشی و اسالتقرار مناسالبات بالر     
ر جهالت حرکالت اجتمالاعی از شالرک باله توحیالد، جامعاله از منفی و عدمی و تغیی

هالای توانفرسالا و حرکالت و کالیش هااسالطورهمرام و مسلت شرک و از اسالارت 
 .شودمیگیر، آزاد 

ست ا عنوان بت شکن که ملت ما به خمینی داد، خود در عین حال مبین آن    
ی بیالانگر ملاند. حکومت ها به جان آمدهکه مردم از فشار این بتها و بت پرستی
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العنالانی و کالور و مطلالا مطلقهملی از اسارت قدرت  جامعه هتوحید و آزادسازند
العنالان بالوده، بسالاط کالیش شخصالیت، کالیش پالول، کالیش سالکس، ... را مطلا

 بالر میالزانجامعاله را از اسارتشالان آزاد کالرده،  محرکالهد و نیروهای یبرخواهد چ
ی سخت شده هاقالبتا به سوی توحید، بکار و فعالیت خواهد خواند  ،عدالت

  :آزادی و راست راه توحید گشاده گردنداستقالل و بشکنند و راه 
، استعدادها شودمیمنفی برقرار  موازنه پایهمستقل با روابطی که بر  جامعهدر  ●

گیالر آزاد ی حرکالتهااسالطورهی، انسالان از یابو در حرکت توحیالد شوندمیآزاد 
و توحیالالد و  کنالالدمیلبتالاله تحقالالا پیالالدا نمسالالتقل، بالالدون توحیالالد ا جامعالاله. شالالودمی

از  راسالالالت راه و تنهالالالا راه آزادی انسالالالان ،قالالالرارناسالالالازگارند. بالالالدین هااسالالالطوره
 هجامعال .روابالط نادرسالت اجتمالاعی، توحیالد اسالت کننالدهبیان  هبمثاب هااسطوره

ت آزاد ای اسخواهد زیست، بلکه لزوماً جامعه هااسطورهتوحیدی نه تنها بدون 
وران ی بجامانالالده از دهااسالالطورهدر جریالالان اسالالتقالل هالالم  .اهاسالالطوره سالاللطهاز 

 ی دوران انحطالاط کنالونی، راهالی دیالار عالدمهااسالطورهایالران و هالم  یگالرسلطه
م روی جامعه گشوده خواهد شد، ایرانی چشه خواهند شد. در افا توحیدی که ب
سالترده گکاله تالا بینهایالت دامالن  یابدمیوری ااندازی برای اندیشیدن و عمل پیش

ی علت وجود ،تضاد و ثنویت و استواری بنیان توحید پایهت. با ویران شدن اس
 ، و در گرمی جوّ توحید:رودمیاز میان  هااسطوره

دارنالد و باله ی خشت و سخت که جامعه را از تحالول طبیعالی بالاز مالیهاقالب ●
مالدها شکنند. دل به پیش آ، میبرندمیکرختی و حس باختگی و کزکردگی فرو 

د اسباب انحطاط اجتمالاع خالویش را فالراهم آوردن و ایالن جالدائی سزردن و خو
را  تفاوتی نسبت به سقوط یت ملت بزرگ که ایران امروزهمه از همه و این بی

از مغالول  ، از بین خواهد رفت. ایران پس از اسکندر و ایران، بعدکندمیتهدید 
 وروحیاله  زدن باله دامالن دیالن تجدیالدمنفی و با چنالگ موازنه هنیز به یمن اندیش

 هالای سالخت گالذر باله یالاد دارد.حیات کرد. تالاریخ هالر ملتالی از ایالن برهاله اراده
بارزه محیات و  ارادهو  هامکان دهد تا روحی ،قیادت خمینی باید به ایران امروز

ا از رایالران  ،بالا کوششالی پیگیالر ،را بازیابد، هنوز و پیش از آنکه دیر شالود بایالد
 به هرچه پیش آمد نجات داد. تسلیم هکزکردگی و حس باختگی و روحی

با از بین رفتن کانون قدرت حاکم مطلقه و موجالد تضالاد و تالشالی، سالازمان  ●
 هاکارمایالهتجدید بنا خواهد شد تالا  ،عدلیزان اجتماعی در جهت توحید و بر م
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های کینه توزانه و قهر راه گم کرده، خشونت و و نیروها و استعدادها آزاد گردند
 فتند. بکار ا ،عدلبر میزان  ،تغییر انقالبی جامعه محرکهبصورت نیروی 

ه قهر ذهنی و عجول، سنجیده گشته، با واقعیالات عینالی و از بطالن جامعاله، را ●
ی خشالت اجتمالاعی و دیوارهالای مسالتحکم هالاقالبسا بسالوی آخویش را سیل

گیالرد و عدمی سرچشمه ن موازنهالعنانی روان سازد. قهر تا وقتی از پایگاه مطلا
ر واقعیات اجتمالاعی و در بطالن جامعاله بصالورت عمالل انقالبالی جریالان در مسی

نیاید، جامعه از کزکردگی خارر نخواهد شالد. کوشالش حاضالر، کوششالی اسالت 
سالاللطه و بازگشالالت بخالالود و بالالازآوردن قهالالر بالاله  سالالاخته محالالدودهبالالرای خالالرور از 
 .تواند در ساختن بکار رودکه نیرو است و می مجرای اصلی آن

 
 زنده:سالم و سا جامعه .4

مالد، با تغییرات بنیادی روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به شرحی کاله آ    
گوناله روی . گنداب برخوردهالای بیمارشوندمیی  محبوس آزاد هاکارمایهالجرم 

 بخشکیدن مینهد.
هالالا و جالالرم و جنایالالت و اغواپالالذیری و هالالا و بیمالالاریجامعالاله از نابهنجالالاری   

 .شودمی، درمان هاپرخاشگری
و  گیرندیمالعنانی مایه مطلا گرایدئولوژی توجیهو  «دروغ»ن رفتارها که از آ   

 العنالانی بالا تحریالف و قلالب دیالن وها که خطرناک ترینشان توجیه مطلامداحی
 .روندمیاز میان  ،سان که در دوره حکومت علی )ع(عقیده و نظر است، همان

هالالا، ایالالن سالالقوط ایالالن انحطالالاط .رودمالالیشخصالالیت از بالالین بیمالالاری تعالالدد     
بالالاورنکردنی شخصالالیت، کالاله خالالود عالمالالت مرضالالی و نشالالانه سالالقوط شخصالالیت 

 .یابدمیاجتماعی است، امکان عالر 
که زاده اغواپالذیری  روندمیی هنگفت که اکنون در مصارفی هدر هاسرمایه    

ئی کاله هاهزینالهدر مجرای اجتماعی بسته است )یعنی  هاکارمایهو نتیجه جریان 
ایالالن نابهنجاریهالالا و اتالالالف نیروهالالا و یالالا نتیجالاله ایالالن بیماریهالالا و ا زمینالاله سالالاز یالال

را  هاهزیندهاگدر ایدن . شالوندمیآزاد ( هستندها ها و جرم و جنایتنابهنجاری
جامعده مدراد کندیم،  در ی حاصل از عدم صحت روابطهاهزینهمجموع 

و این رقم خدود درصد تولید ناخاله ملی کمتر نیست.   50میزان آن از 
. و راسدتی کنددمیهمیت خطری است که جامعه ملدی را تهدیدد گویای ا
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ی غیددرالزم و هاهزینددهای الزم و واقعددی و هددسددت کدده اگددر هزینددهاآن
ی غیدرالزم بده هاهزیندهغیرواقعی را از هم تفکیک کنیم، خواهیم دیدد، 

 درصد تولید ناخاله ملی بیشترند. 50مراتش از 
مامی تفتادن استعدادها و نزدیت به و از این بدتر و سخت پرخطرتر، بکار ا    

ت در جهال ،تالا نیالروی کالارتوانا باله اندیشالیدن  یکارمایه اجتماعی از استعدادها
تخریب خویش، تخریب اساس موجودیت ایران است. همین واقعیت است کاله 

ا رهالایی و ارزش و ارر فالداکاری کندمیضرورت یت تالش انقالبی را بدیهی 
 . سازدمیکار آش رسدمیظهور  منصهِ که به

و نالبر عهده نسل جوان امروز است که بالا انقالبالی بالزرگ، ایالران مساللمان را    
ست، در پیشرو سازد. بزرگترین مسئولیتی که هرگز تاریخ نظیر آنرا بخود ندیده ا

عهده نسل امروز اسالت. ایالن نسالل مسالئولیت بالزرگ نبایالد از عهالده داری ایالن 
 مسئولیت شانه خالی کند. 
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 فصل چهارم

 حلهای فرهنگیراه
 
 

 قسمت اول: راه بیرون رفتن از سلطه فرهنگی:
 

 اندیشه و عمل: زمینهخودی کردن  .1
نحصار اباید از  ،بدین منظور .ملی تعمیم داد جامعهاصل اجتهاد را باید در     

که کار ابتکار و کشف و ابداع در دست اقلیتی معدود جلوگیری نمود. برای آن
 نین کاری افزایش یابد، بایالد مراکالز تحقیالا و آمالوزش را از الزامالاتفرصت چ

امامالت و  هبالا سالزردن نقالش و وظیفال .آنها کوشید توسعهسلطه رها ساخت و در 
ای مجتهالد و در جهالت ایجالاد جامعاله ،پیشاهنگی به مراکالز علمالی و تحقیقالاتی

یالد با .ای فعالال تحالول پالذیردکارپذیر به جامعاله جامعه باید کوشید تا کهخالق 
 ر یعنیتمامی امکانات را بکارگرفت تا که تمامی مردم بتوانند در هر سه نوع کا

 ابتکار و ابداع، ●
 رهبری و ارزیابی و انتقاد، ●
 کار تولیدی و اجرائی، ●

 مثالال آورد: شخصالی فرانسالوی و متخصالص توانمیشرکت کنند. مورد نفت را 
 :گویدمیچنین  نفت کتابی در مورد خاا ایران نوشته است و در آن

اگر کشورهای نفت خیز، صنعتی شدن خود را بدر اسداس نفدت قدرار »    
ای بیست برابر کمتدر و در زمدانی بیسدت برابدر کوتداهتر، دهند، با سرمایه

سرآمد کشورهای صنعتی جهان خواهند شد. و وقتدی ایدن امدر را بددانیم 
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هدا راندیکه چرا کشورهای انگلوساکسون این چندین بدا ای شودمیمعلوم 
 «.کنندمیرفتار 

هنگامی کاله چنالد میلیالارد انسالان فرصالت بیابنالد اسالتعدادهای خالویش را در     
حرکالت  و ارزیابی و انتقاد و کار تولیدی و اجرائی باله یابتکار و ابداع و رهبر

ت را در آورند و بزرورند، بشر از هر دقیقه قرنها خواهالد سالاخت. اسالالم انسالانی
 .واندخمیبدین راه نیت فرجام 

 
 خودی کردن تولید و مصرف: .2

باید تولید )بمعنای وسی  کلماله( متکالی بخالود گالردد و مصالرف نیالز خالودی     
ی طبیعالی و هالاواقعیت هشود. یعنی تولید با نیازهالایی منطبالا شالود کاله اوالً زاد

دی از حرکالالت جامعالاله در جهالالت آزا هو ثانیالالاً زاد باشالالندمیاجتمالالاعی هالالر منطقالاله 
یالن اد. ایالن نیازهالا البتاله همالراه باشالند خارجی و داخلی، های همزاتمامی سلطه

 .شوندمینو ه ب بعثت، زمان به زمان نو
شدن و  آزادی از قید و بندهای فرنگی ،اساس ،شودمربوط می نیازنچه به آدر    

غربی شدن است. مصرف برای بالرآوردن احتیاجالات و نیازهالای بشالری اسالت. 
تالر سالت و فراا ای آزادی از گرما و سرماغذا برای آزادی از گرسنگی و لباس بر

از این حدود، بیگانگی از خود است. با قراردادن مصالرف در ایالن حالد، دیگالر 
طالالور کالاله در اقتصالالاد آمریکالالا زائالالد و تخریبالالی، آن   تولیالالد 4/54احتیالالاجی بالاله 

 یان داد.روزی مردم پابه فقر و سیه توانمی، نخواهد بود و بسرعت شودمی
ه، داری متوقف گشتشروی عناصر فرهنگی صادراتی سرمایههم چنین باید پی    

د. این فرهنگ صادراتی، شالبه فرهنالگ اسالت. مهالاجم و آلالت نواپس رانده شو
راه  کالار از چالهانسالان اسالت. امالا ایالن هاستعداد، و شئی سازند کنندهساز و تباه 

 ممکن است؟
نهالا گیالر آسری  میدان امکانات اندیشه و عمل و افزایش شالتاب توسعهاز راه    

در هر کشور و از طریالا طالرد ضالد ارزشالهای فرهنالگ مهالاجم و ایجالاد محالیط 
مالردم(،  هعدمی )فرهنگ تود موازنهفرهنگی مناسب بین نظام ارزشی متکی بر 

 .دهدمیکه اساس دین قویم اسالم را تشکیل 
فراخواندن جامعه به شرکت فعال در ارزیابی و انتقاد و ابتکار و  ،و باالخره    

آزاد از ساللطه هالای خالارجی و جامعاله مشالتقل و در جهت تحول سری  باله  عمل
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 .انالدکاله طالی قالرون بوجالود آمالدهکالار اسالت راهفعالال کالردن تأسیسالاتی  و داخلی
بازگرداندن نقالش ارزیالابی و انتقالاد باله اجتماعالات مردمالی و بکاربسالتن نتالایج 

 سلطهز توضیح آنکه برای رهائی ا کاری دیگر است.راهها و انتقادهاارزیابی
فرهنگی غدرب، بایدد امکدان داده شدود کده مدردم در ارزیدابی و انتقداد و 

انقالب »دائم با  «هاتوده»اگر  ،صورترهبری شرکت کنند. در غیر این
مواجه باشند و هدم چندان نقد  آلدت و کارپدبیر داشدته باشدند و « از باال

قل آزاد و مسدت جامعدهیدک  خدمتشان را در نتوانند استعدادهای بالقوه
بکار بگیرند، وضع عوض نخواهد شدد و همدان خواهدد ماندد کده بدوده و 

 .هست
 
 گر:بستن راه بر ورود ضد ارزشهای سلطه .3

ر و قهالر زوه و هالم بال شالوندمیزور و قهالر وارد ه این ضد ارزشها اکنون هم بال    
تی زیرساللطه و شخصالی - . انحطاط اخالقالییابندمیو استقرار  گردندمیتحمیل 

ه طالور کال، همالانشدر سالنج او در اندیشیدن و استقاللاو تن استقالل از بین رف
د ضالباله زور ایالن ، از جملاله اثالرات ورود و تحمیالل اسالتشدهقبال  توضیح داده 

ارزشالالها اسالالت. بالالا سالالدکردن راه ورود ایالالن ضالالد ارزشالالها و از بالالین بالالردن عوامالالل 
و  شالودمیخصالیت سالالم شخصیتی، محیط فرهنگی رشد ش -انحطاط اخالقی 

و در  دنالگردمیدر اندیشه و سنجش و ارزیالابی تحکالیم  زادیآو  ی استقاللمبان
و  ارزش نهالادن باله امالور ضالابطه». یعنی افتندخالق مبتکر بکار می جامعهرشد 

ورش کالاله آن امالالور و اشالالیا  در آزاد کالالردن انسالالان و پالالر شالالودمیاشالالیا ، اهمیتالالی 
ن باله تحالول استعدادهای او و در افزایش میالل باله ابتکالار و در سالرعت بخشالید

وق وقتالی بنالدهای اسالارت فرهنگالی فال. «باشالندمیجامعه در جهت توحیالد دارا 
 بریده شدند باید روابط را به ترتیبی دیگر پیوند داد.

 
 ادغام و انسجام فرهنگی: .4

بالروز و ظهالور هویالت و شخصالیت و  از جملاله بمعنالایبه یمن استقالل، کاله     
این انسالجام و ادغالام فرهنگالی هالم ، استی عاطل و باطل هاکارمایهاستعداد و 

از خارجاله باله داخلاله،  هالافعالیت. با تغییر جهالت عمالوم گیردمیجانبه سرانجام 
رابطه هم بالا تالاریخ خالود،  کردنزبان بعنوان حامل فرهنگ )این البته در برقرار
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خود و هم با شخص خود(، جای زبان کنونی  جامعههم با  ،هم با طبیعت خود
. ایالن گیالردمی را کلمات و الفاظ زبانهای مسلط اسالت که قالب و معادل لفظی
 هدر خالود، گذشالته و حالال و نیالز اندیشال ،کاله شالودمالیل یزبان، به زبان تفکر تبد

کاله علمی خودی و غیرخودی را حامل و گویاسالت. بالا حالذف فرهنالگ مساللط 
و با استقرار رابطه میان اندیشه و عمالل و  است وجودی و مثبت موازنهترجمان 
(، یکالی دانالش 26)خودی، دو دانالش توحیالدی  جامعهی طبیعت و هاواقعیت

و  بادانی طبیعالتآهنگ کردن رشد انسان و آو هم (27) طبیعت سلطهمبارزه با 
. آوردمیاجتماعی میدان رشد و تکامل خود را به دست  سلطهدیگری مبارزه با 

اع با انسجام شهرهای قسمت قسمت شده )مثال  تهران امروز که نمایشگر انقطال
رابطاله بالا فرهنگی است( که در آنها از همه جور و همه رنگ در کنار هم و بالی

های ساکن قسمتهم وجود دارند و هم چنین ادغام شهر و روستا، اقوام و تیره
و فرهنگ مردمی  یابندبازمیخالقیت اندیشه و عمل  زمینههای مختلف کشور، 

جز به معندای بازیدافتن  در این انقالب فرهنگی که .پویدراه غنا و رشد می
 رودمدیعلت اجتماعی ترس بازگشت به خویشتن از میان  ،خوی  نیست

و جریان تبدل انسان کارپبیر یعنی انسانی که هویت و شخصیت و هدف 
جویددد، بدده انسددان فعددال و تولیدکننددده، شددتاب زندددگی را در مصددرف مددی

 .یابندمیز آینده با یندهاو گبشته و حال نق  خود را بعنوان ز گیردمی
 
 شرکت فعال و خال  در بنای تاریخ: .5

و خته ، انسان زیرسلطه، انسان کارپذیر، انسانی کاله سالابا حذف روابط سلطه    
ریخ باله معمالاری تالاخویشالتن را و  گرددمیآزاد  مستقل و ،موضوع و شئی است

 .خواندفرامیخود و شرکت فعال و خالق در بنای تاریخ بشر،  ویده
استقالل فرهنگالی باله زیرساللطه و مساللط هالر دو  محدودهل فکری در استقال    

جالوّ و  آینالده تلقالی کننالد و از هکه خود را حامل گذشالته و سالازند دهدمیامکان 
روشالن واقعیالات باله پروریالدن انسالان نالو  زمینالهمبهمالات رهالا گردنالد. در  هجاذبال

 هالدفهای مشالترک در کارگالاه ایجالاد فرهنالگ جهالانی توحیالد پایهبرخیزند و بر 
 فعاالنه شرکت جویند.
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فرهنگی تغییرات و  داخلی سطححل در راه :قسمت دوم
 بنیادی:

 
تعدادها چسان اس ،برپایه موازنه عدمی پایهدیدیم که از رهگذر استقالل و بر     

 زمینالهر دامکانات اندیشه و عمالل هالم  توسعه. با کنندمیدر کشور مانده و رشد 
ل ی اندیشاله و عمالراجتماعی، بر میزان بالارودانش  زمینهدانش طبیعی و هم در 

ات، مردم واقعیوردن به آروی با باز .گرددمیدر مقیاس ملی و جهانی افزوده 
و رشددد  یابندددمیایددران نقدد  خددوی  را بعنددوان معمددار تدداریخ خددود بدداز 

 جامعده که در رهبری و امامدت دهدمیشخصیتی بدانها امکان  -اخالقی
وحیدی، نق  خوی  را ایفدا کنندد. ایدن متعادل ت جامعهبشری به سوی 

 وتغییر بنیادی، از آدم زیرسلطه به انسان امام، بدون اسدتقالل فرهنگدی 
 . بناچار:اصلی، خواب و خیالی بی  نخواهد بود هپیروزی در این صحن

 
 ن فرهن (:کردمیتغییر پایه و هدفها )اسال .1

 تالوانمیای جهالان نپس از آنکه آزمایشهای مکرر روشن کردند در هیچ کجال    
 هایمذهب را از زندگانی بشر حذف کرد و در این دوران که در همه جا جنبش

ی هاجامعاله ،دیالنانالد، و هالم در ایالن زمالان کاله در زیالر لالوای مذهبی اور گرفته
، تبلیالغ شالبه گوینالدمی« نه»غرب  سلطهاند و به اسالمی به قیام و حرکت درآمده

 :گویدمیکه  استشدهجدیدی آغاز  هنظری
از طرفی جوامع بدون رنالگ مالذهبی، هویالت و شخصالیت خالود را از دسالت     
رگیالرد، و از طرف دیگر اگر مذهب تمامی وجود فعالیت جامعه را در ب دهندمی

ا بمثاباله رو مالذهب را تنهال. از اینشودمیبشر بسته « پیشرفت»و « ترقی»راه بر 
جامعاله تلقالی یت رنگ و فقط بعنوان یکی از وجوه هویالت شخصالیت جمعالی 

ز ااین سخن که امروزه غرب  .کرد و در همین حد به وی اجازه زیست دادباید 
 «:، بنفسه بیانگر دو واقعیت استکندمیتکرار « صاحب نظران خودی»زبان 
گالالر بالاله مالالذهب، در واقالالع بالاله قصالالد از بالالین بالالردن هویالالت و سالاللطه حملالاله :اول

 ی زیرسلطه بوده و هست، و هاجامعهشخصیت 
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و رنالگ هویالت( صالبغه نادرستی که در این شبه نظریه از مذهب ) مفهوم :دوم
ه ساللطهکال، همان مفهومی است گیردمیو مستند سازندگان آن قرار  شودمراد می

نسالان ابنابراین مفهوم، مذهب زندان اندیشه و عمل  .اندگران ساخته و پرداخته
و است. محدوده و حصالاری اسالت کاله اندیشاله و عمالل آدمیالان در آن محصالور 

ین لالزوم . از این رو برای حل تضاد )یعنی تضاد موجود بگرددمیعقیم گشته و 
و مانع بالودن مالذهب از سالوئی و وجالوب نگاهداشالتن مالذهب بمعنالای « ترقی»

رنگ هویت از سوئی دیگر( باید مذهب بعنوان زندان و چهاردیواری و حصار 
 اندیشه و عمل از بین برود و بعنوان رنگ هویت اعتال یابد!!

فرهنالگ ساللطه،  پایالهحالاکم بالر جهالان،  ساللطهکاله در نظالام  ستاحقیقت آن    
اسالت.  وجودی است و در آن هدف کار و ابداع، تمرکز و تکالاثر قالدرت موازنه

بالا هالر  و. بنالابراین بایالد باله آنهالا اندشالدهمذاهب رسمی در این فرهنگهالا ادغالام 
یالد آن سالان را از قتمرکز و تکاثر قدرت است مبارزه کالرد و ان رازای که ابعقیده

فرهن  بمعنای زندانی کدردن انسدان در ایدن ن کردمیاسالآزاد ساخت. 
اسالم نظامی اسدت کده در تر از ارتجاع است. حصار چیزی بدتر و کثیف

د بده انتهدای توحیدبدی ه، و در پهندشدودمی، آزاد شودمیآن اندیشه خود 
ن اسدت. . اسالم حصار نیست که حصارشدکآیدمیجوالنی شتاب گیر در 

باله مقتضالای ایالن برداشالت، اصالالول  نظدام آزادسدازی اندیشده و عمدل اسدت.
 ن فرهنگ به قرار زیرند:کردمیراهنما در اسال

 
اصول راهنمای نظام اسالمی: که عبارتند از توحید و نبالوت )نظالام  اصل اول:

نالد و توانمیاسالمی( و امامت و عدالت و معاد )یا تجلالی گالاه دائمالی توحیالد( 
فرهنگها و در فرهنگ جهانی هدف و مقصود هر کالار و خالقیتالی  مههباید در 

ند جهت یالاب اندیشاله و عمالل انسالانها در هماله جالای توانمیگردند. این اصول 
یاب، به انسان امکالان دهنالد تالا حصالار تنالگ جهان گردند و بعنوان دستگاه راه

سودجویی و قدرت طلبی و تشخص طلبی و ... را بشکند و اندیشاله و عمالل را 
ن فرهنالالگ کردمیاز اسالالارت الزامالالات تمرکالالز و تکالالاثر قالالدرت آزاد سالالازد. اسالالال

وجالودی و شالرک  موازنالهبمعنای تغییر بنیادهای فرهنگهالا و برگردانالدن آنهالا از 
 طلبی فردی و گروهی و طبقاتی و ملی و نالدادیتشخص ،مله وجوه آنج)که از 
 ،از جملاله ،است( به موازنه عالدمی و توحیالد اسالت: موازناله عالدمی کاله و جنسی
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بمعنی برابری امکان فعالیت و کار در همه جا و همه وقت و برای هماله اسالت. 
فرهنالگ جهالانی گالردد. اصالل  پایالهفرهنگ باشد. در یالت کالالم بایالد  پایهباید 

راهنما در کارهای ابتکار و ابداع و رهبری و انتقاد و اجرا، ناله توقعالات ساللطه
تمرکز و تراکم آن، بلکاله بایالد  طلبی و سود و انباشت سرمایه و قدرت سیاسی و

جستجوی توحید و هویت یگانه و افالزایش ابعالاد بعثالت دائمالی بسالوی توحیالد 
طبقاتی و تحکالیم مبالانی  سلطهباشد. از اینجا دیگر هدف کار و اندیشه تحکیم 

ی سیاسالالی و اقتصالالادی حالالاکم و تسالالری  تمرکالالز و تکالالاثر سالالرمایه و یالالا هاقالالدرت
یشاهنگی خواهد بود. جهت کار و اندیشه قدرت سیاسی نیست، بلکه امامت و پ

ها و از میان بردن برابری امکانات و حتی خود هم نه نابرابریها و انحصارجوئی
هالای ذهنالی و امکانات، بلکه برابر کردن امکانات و آزاد نمودن انسان از مطلا

اسالت.  عینی و قرار دادن وی در صراط مستقیم عدالت به جانب معاد توحیدی
ن نظامهای اجتمالاعی کنالونی یعنالی کردمیهدف کار و اندیشه، دائ در یت کالم

کانونهای شرک نیست، بلکه از بنیاد ویران کردن این نظامها و کوبیدن و هموار 
 .انجامدمیمتعالی توحیدی  جامعهای است که به کردن جاده

کیست آن انقالبی راسدتین کده ایدن اصدول را بعندوان هددف مشدترک     
را نمدی فرهنگدی  ؟طلبددو فرهنگی شکوفان را نمدی یردپبمیفرهنگها ن
 خدوی  را بازجویدد و بده خویشدتن بداز دهددمیکه به آدمی امکان پبیرد 
 پیوندد؟

های بی گفتگو دست آوردهای اندیشه و عمل افراد انسانی با توجه به خاصه    
 اطبیعی و اجتماعی، به فرهنگ آنان )هر چند دارای پایه و هدفهای مشالترک بال

غهبخشد. این صالبمتمایز از یکدیگر میهایی ی دیگران است( صبغههافرهنگ
کالار  حاصالل، بلکاله زننالدمیها نه تنها به توحید بنیادی جماعات بشری لطماله ن
 جامعهن تا در ساختما دهدمیفکری و یدی میلیاردها انسان به انسانیت امکان 
 جهانی توحیدی فعاالنه و خالقانه شرکت جویند.

 
م پیشالتر از لالزو :حرکت ربا« فرهنگی»ها و عناصر : مبارزه با کهنگیوماصل د

های فالوق در پرتو پایه هالدف توانمیپیوندهای مجدد سخن به میان آمد و اکنون 
 آن مفهوم را روشن کرد:
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نالای ی بریالده، بمعهارشالتهزدن در حقیقت خود شدن از لحاظ تاریخی و گره   
نیسالت کاله بالر جامعاله حکومالت داشالته و بازگشت به گذشته و به نظالام حالاکمی 

هالا و دلیل که بعثالت فرهنگالی خالصالی و آزادی از کهنگالین آبه  ،دارد. نخست
رین تای است که از قدیمظالمانه از نظام حرکت ربا و رهائی« فرهنگی»عناصر 

 استبودهبر جماعات بشری حکمروا  ،های گوناگوندر چهره ،ایام تا این زمان
ورد کالار و اندیشاله آکاله مضالمون اصاللی فرهنالگ را دسالت ین دلیله اب ،و سزس

 . بازجسالالتن رشالالته و گالالره زدن آنهالالا، بمعنالالایدهالالدمیدرگذشالالته و حالالال تشالالکیل 
جامعالهمداومی اسالت کاله در تمالامی  مبارزهقرارگرفتن در جریان بعثت مستمر و 

 حیالاتبا روابط قالوای تهدیالد کننالده  ،های شرکها و پایهبا سلطه ،بشریهای 
 مبالارزه ومبارزه و بعثت امالروز را، بعثالت  زمینه. زیرا گیردمیرت اجتماعی صو
ا و هالالهالالا را از بیراهالالهو ایالالن پیوسالالتگی اسالالت کالاله نهضالالت آوردمالالیدیالالروز فالالراهم 

ب و در بطالن بعثالت مسالتمر اسالت کاله نالوزاد انقالال داردمالیها مصون سردرگمی
پیوسالتن باز ،نیز. و کندمیو رشد  شودمیاسالمی یعنی انقالب توحیدی پرورده 

طبیعالت و پالذیرش  ساللطهبه جامعه و طبیعت خویش بمعنای بازگشت باله قبالول 
یشاله فرهنگ انقیاد و رکود اجتماعی نیست، بلکه بمعنای ایجاد زمینه بالرای اند

جامعه در صالراط مسالتقیم عالدالت و رهبالری  تادنو عمل و بعثت اجتماعی و اف
خ و جامعده و انقطداع از تداریمتعالی توحیدی اسالت.  جامعهبه سوی  خویش

وصدل  ،. پدسطبیعت، به قصد عقیم کردن فرهن  انجدام گرفتده اسدت
دادن امکان شرکت عمدوم در و تعمیم فرهن  قصد بارورکردن بهکردن 

خودی، نده اندیشدیدن  زمینهاین بارور ساختن فرهن  باید باشد. بدون 
 .فعلیت درآید هد به مرحلتوانمیممکن است و نه عمل 

 
مقت دای اصدل کاله س. توضالیح ایالنویی بجالای اقتبالاخویشتن جالاصل سوم: 

های خود به مشق امامت و عمومیت آن این است که همه در حد توانائی
ا ریعنی اندیشه و عمل  .بپردازند. امام وار عمل کنند یامامت و پیشاهنگ

بر وفق اصول راهنمدا بکدار گیرندد و از خدود درگبرندد و از خویشدتن فدرا 
زاد کننددد. کارپددبیری را رهددا نماینددد و فعددال آ مسددتقل و رونددد و خددود را

 .شوند
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ه بالجوئی و اقتبالاس را داری جهانگشای غرب است که اصل تشبهاین سرمایه    
ه مالیبسالوی پرتگالا ،هاهالبیردر این او را و هم چنان  استکردهانسانیت تحمیل 

زادی افکنالد و آپیشاهنگ و امام کردار، این اصل را باله دور مالی ،. در نتیجهبرد
و دها را در کالارکردن و اندیشالیدن )هالر ها و از خود بیگانگیخویش از غیریت
 .نمایدمیباهم( جستجو 

 
 ابتکالار وامامت بدون  ،. در حقیقتابتکار و ابداع بجای تقلید اصل چهارم:
بالرای  ، تنها بالا شالرکت خالود انسالانها در کوشالش و مبالارزهیابدمیابداع تحقا ن

. در یابالدمیسالت کاله ایالن مهالم سالرانجام ا هانگیاز خودبیگا هاآزادکردن انسان
. مانالدمیانسان همچنان از خویشتن خویش گسسته بالر جالای  ،صورت غیر این

اگر پدرورش انسدانی ندو، انسدانی وصدل جسدته بده فطدرت و بازپیوسدته بده 
کدار بددون آنکده آدمیدان خدود در آزاد  خویشتن خوی  هدف باشد، این

هدی  انقالبدی بددون شدرکت  کردن خوی  شرکت جویند شدنی نیست.
 ن الهی:این بیا .باشدمیپبیر نفعال مردم در ابداعات و ابتکارات، امکان

 (28) هِمْ نْفُسِبِاَ اِنَّ اللِّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ  يُغَيِّرُواْ مَا

ردن بیان یت واقعیت عینی است و ما با این واقعیت همواره روبروئیم. تغییرکال
ادن هر دو یت جریالان و یالت کارنالد و در گالرو فعالال شالدن و مبتکالر و تغییر د

تر در د زیالرا کاله بیشالنالعصالر مالا روزگالاری سالیاه دار هالای. انسالانباشندمیشدن 
 «ب از باالانقال» ،که در آنها بر وفا توقعات سلطه کنندمییی زندگی هاجامعه

 سالان. هدف از نهادن بندهای اسارت بر دسالت و پالای انگیردمی( صورت 29)
بالالرایش سالالاخته « بالالاال»د و سرنوشالالتی را کالاله از شالالوسالت کالاله انسالالان کارپالالذیر اآن
ن و ی دو اصل امامت و عدالت فعال و نسالبی شالدا، پذیرا گردد و مقتضشودمی

 ابتکار است.
و  دو کار یکی ابتکالار عرصهباید تا ممکن است خصوصاً در تعلیم و تربیت    

 شالودمیخشالید تالا نساللی کاله تربیالت ابداع و دیگری انتقاد و رهبری را وسعت ب
 های بزرگ گردد.مسئولیتداری توانا به عهدهنسل اندیشه و کار و نسل 
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کاله فرهنالگ هیئالت  کننالدایجالاب مالیاصول پیش  :ادغام فرهنگی اصل پنجم
 هجالوم نظالامی، نتیجالهفرهنگهالا کاله  تجزیالهمجموعه پیدا کند. بنالابراین جریالان 

ایالد متوقالف شالود و بالا بازپیوسالتن فرهنگی غالرب اسالت، ب و سیاسی، اقتصادی
 های شالرکشود و در جهت تغییر قطعی پایهفرهنگ رشدیاب ی بریده، هارشته

پالذیر گالردد. دوگالانگی فرهنگالی موجالود در جوامالع، تحالول ،های توحیالدبه پایه
موازناله وجالودی و فرهنالگ مردمالی بالر  پایه)دوگانگی بین فرهنگ سلطه گر بر 

ویالران  سان که فرهنگ شرک از پایهبرود. بدین عدمی( باید از میان موازنه پایه
وابالط دسته عناصر فرهنگی که بر اثر استمرار ر گردد و فرهنگ مردمی نیز از آن

 همثابالبگردد. اسالم  زدودهاند، سلطه پیدایش یافته و در فرهنگ مردم راه جسته
ع اقالومستمر با شرکی که در تنیالده امرهالای  مبارزه هبعثت دائمی و سازمان دهند
رکالز ماست، باید بعنوان نظام فکری و اجتماعی در مستمر انسان را اسیر ساخته

نالدها راه یاب اندیشه و عمل مستقر گردد تالا بشالر از قیالد و بها بعنوان مجموعه
ما ایالن اگیر به پیش تازد. ای توحید با حرکتی شتابتهانآزاد گشته و در افا بی

 ای وابستگی است.نو کردن مجموعه فرهنگ در گرو بریدن بنده
 

ای عمومی و هماله جانباله تجزیهمتوقف کردن جریان  ادغام عمومی: اصل ششم
. باشدمی، کاری مهم استآوردهکه رشد مناسبات سلطه در مقیاس جهانی پدید 

 اما ایجاد جریانی جدید که غرضش ادغام همه جانبه در مقیاس ملالی و جهالانی
 عدمی مؤسالس باشالد، کالاری موازنه بوده و با اصول پنجگانه مطابا و بر اساس

 تر است. هر دو کار در گرو آنند که:بس مهمتر و عظیم
هالالم در تولیالالد و هالالم در مصالالرف، پایالاله و هالالدفهایی کالاله راهنمالالای فعالیالالت  :لاو

اتی، هالایی نظیالر موقالع طبقالاند، از شرک به توحید تغییر یابند: ضابطهاقتصادی
گروهالی و فالردی، بایالد  هالای طبقالاتی وطلبالیتشخص اجتماعی، انواع تشالخص

ز توحیالد اجتمالاعی و آزادی ا ضالابطهیعنی باله  ،ای دیگرجای خود را به ضابطه
طبیعت و تسالاوی و افالزایش  سلطههای اجتماعی و از ها و سلطهتشخص طلبی

امکان و افزایش نیروزایی جامعه و نزدیت شدن به صراط مسالتقیم عالدالت در 
 حرکت به معاد توحید، بسزارند.
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نالد. و ، بایالد خالودی گردشوندمیید و مصرف که هر روزه بیشتر غربی تول :دوم
د بایالد باشالاین خودی شدن در انطباق کامل با نیازهای اساسی یعنالی نیازهالایی 

 .شوندمینو ه که در فراگرد حرکت به توحید، نوب
طبیعالت کاله باله اعتبالار امکانالات زیسالتی و منالابعش در معالر  تبالاهی و  :سوم

مینی قید الزامات سلطه آزاد گردد. محیط زیست و مناب  زتمامی است. باید از 
سلطه آینده است و نباید اجازه داد که نسلهای از آن نسل امروز بشر و خصوصاً
ا ررا از قابلیت زیست انداخته و بالود و نبالود آن  گران محض تراکم قدرت، آن

 به چزاول برند.
ی د تالا دیگالر کشالورهای خودی اندیشاله و کالار ایجالادگردهازمینهباید  :چهارم

زیرسالاللطه نالاله بعنالالوان ذخیالالره گالالاه نیالالروی انسالالانی و مالالواد خالالام، بلکالاله بعنالالوان 
ه انسالان همال ،در آنآزاد و محالل پالرورش انسالان باشالند. و مسالتقل و ی هاجامعه

 ابعاد انسانی خویش را بازیابد.
 
( اغتشاش در هویت و 30)سان که دیدیم همان اغتشاش زدائی از هویت: .2

 رسمی دو علت دارد:شخصیت آدم 
 غربالالی و نابالالاوری بخالالود، و دوم تالالرس.« هالالوش خالالالق»اول، بالالاور مطلالالا بالاله 

 ها است.زدائی به معنی مبارزه با این بیماریاغتشاش
مشخص استوار  زمینهراست است که اساس هویت بر اندیشه و عمل در یت    

 برناماله، دشالفا نیابال سازدمیزده از ناباوری بخود که زبونش است: اما اگر غرب
 .انجامدمیزدائی فرهنگی به بعثت فرهنگی نسلطه
 وی غالرب هسالتند هالافرآوردهآدمیانی که حتی در تخیالتشان مصالرف کننالده     

جوینالد و شخصالیت خالود را در همرنالگ جماعالت وار به غربی تشبه مالیمیمون
قالدم  شالودمیجدیالدی کاله بدیشالان عرضاله  عرصالهدر نالد توانمی، نداننالدمیشدن 

 . بگذارند
زدایی فرهنگ اجالرا ی سلطههابرنامهشویم: تا با مشکلی روبرو می ،در اینجا    

نشود، آدمیان امکان پیدا نخواهند کرد گریبان ذهن و اندیشه خویش را از باور 
نالد. برفالر  هالم گریبالان نمطلا به هوش غربی و نابالاوری مطلالا بخالود، رهالا ک

یالت امالر مشالخص بترسالند و رهاکردند، تالا از اندیشالیدن و کالارکردن راجالع باله 
ت تفکالر نداشالته و از خالراب کالردن دیوارهالای أغربی جر های غیر از شیوبگونه
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ترس خود هراسیده و جسارت نورزند در راه ساختمان دنیائی دیگر و انسالانیتی 
یندیشند و کالار کننالد و بالاالخره تالا شالهامت بخالرر ندهنالد و از ایالن بالار بدیگر 

گاهاناله از تنها تقلید میمالون توانفرسا خود را آزاد نسازند، نه وار، بلکاله تقلیالد آ
هالای تبالاهی شخصالیت و باله مردابهالا و لجاله ،غربی برای غربی شدن نیز، هر دو

 زدائی فرهنگی، شدنی نیست.. در چنین شرایطی سلطهدنشومیهویت منتهی 
نسان نالو ااست که برای پدید آمدن باور بسیاری بر این ،راه حلارائه در مقام    

 فائی انسانیت نو، صرف تغییر بنیادی محیط اجتماعی اندیشه و عمالل وو شکو
یالن . بسالیاری دیگالر نیالز بالر اکننالدمیصرف تغییر ساختهای اجتمالاعی، کفایالت 

بنالد، یعنالی تالا انسالانهای نالو پالرورش نیا .باورند که تقدم با تعلیم و تربیت است
ایالن دو سالان کاله دیالدیم، تغییر ماهوی خواب و خیالی بالیش نیسالت. امالا همالان

ریان دارند. : این هر دو تغییر، یت فراگرد و یت جگیرندمیتغییر با هم انجام 
مدان انددازه هاسالم  ،رواز این. دهندمیو بیکدیگر شتاب  کنندمیدر هم اثر 

 که به تغییر ساختهای اجتماعی می پردازد، بده تغییدر بنیدادی انسدان نیدز
ان، ست که انسالاهمه برای آن های فردی جمعی اسالمیتمرین .کندمیعنایت 

از  زدائالیبه اغتشاش ،به بیرون توحیدگر گردد. برای حرکت از زندان کارپذیری
 نالهزمیاندیشه و عمل مسالتقل در  ،هویت و برای آن که آدمی بخود باور پیداکند

یعندی  .اغتشاش زدائدی در گدرو اجتهداد اسدتالزم است.  هاواقعیتروشن 
مسدائل بشدری اندیشده شدود،  هغرب، دربدارکه بدون بیم و هراس از  نای
 راه حالل زمالان مالا همالان اسالت کاله .یندآعمل در د و به نگردپیدا  هاحلراه

د بده توحیدی: همه بای جامعه: در بردمیولیِ عصر در جامعه توحیدی بکار 
(، و جامعدده و انسددان در فراگددردی انقالبددی 31مرتبددت اجتهدداد رسددند )

 کنند. منقلش شوند و یکدیگر را  منقلش
 وسیلهخالصه آنکه بدون دو اصل امامت و عدالت، بویده عمومیت امامت و    

عدالت، بشر همچنان اسیر توقعات تمرکالز و تکالاثر قالدرت سنجش شدن میزان 
شکل منسل تازه باید از سختیهای کار نهراسد و از  ،رواز اینخواهد مانالد. 

ز اور پیددا کندد و اکار و اندیشه، بویژه مشکل اندیشیدن نترسد و بخدود بد
 بازیافت خود نترسد. و بازگشت و بخود
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ولیالد تپیوستن به طبیعت و جامعه و تاریخ خود و پرداختن به  :ابهام زدائی .3
. عالالوه کنالدمی)بمعنای وسی  کلمه(، برای بازیافت خویشتن خویش کفایالت ن

 بر اینها:
توار ن از تفکالر اسالترسالاند پایالهباید بنای تعلیم و تربیت کنونی را کاله بالر  :اول

است از بیخ و بن ویران سالاخت و بالر اسالاس پالنو اصالل راهنمالا )بعنالوان نظالام 
 ارزه بالاارزشی حاکم بر کار و اندیشه( تعلیم و تربیتی انقالبی بوجود آورد و مب

د. ، عاجالل تالرین کارهالا و وظالایف شالمراسالتکردهها خانه ترسی را که در ذهن
 . گشودد و بازیافتن خویش را ترس از بازگشت بخو هخصوصاً باید عقد

ا هالناتوانالایی بینی و خالود و هموطنالان خالویش را درخود کم هباید با عقد :دوم
مالوم را کالار بایالد ع کرد و برای اینمبارزه ،کردن)بویده در زمینه اندیشه( مطلا

 جوئی و انتقاد و ارزیابی شرکت داد.حلدر اندیشیدن و راه
 ه را از ایالن بالاور تحجریافتاله آزاد نمالود.زد« فرهنالگ غربالی»باید ذهن  :سوم

ارغربی  هحل هر مشکلی از پیش وجود دارد و اندیشباوری که بر اساس آن راه
ردن روش حل مسائل جز با بکالار بال ،بنابراین .استکردهحل را ساخته و آماده ه

ی غربی ممکن نیست! برای آزادسازی از این باور، باید روشهای معمالولی کنالون
حلراه ی از پیش ساخته را نفی کرد وهاقالبدر  هاواقعیتریختن یعنی روش 

بی اندشده« ساخته و آماده»هایی را که حتی پیش از وجود پیدا کردن مسئله، 
ی هالاواقعیتکالردن مشالکل بالا راه حالل و انطبالاق اعتبار دانست و روش منطبالا

بالی وسالاخته ی ذهنی از پیش ساخته و آماده را رسوا هاقالبعینی اجتماعی با 
 مایه خواند.پایه و بی

نپیوسالتبازحل از خود مسالئله تمالرین شالود، راهروش جستجوی  هوقتی دربار   
. آدم آورنالالدمیهالالایی کالاله از آنهالالا گفتگالالو کالالردیم معنالالای واقعالالی خالالود را بدسالالت 

ته ی از پالیش سالاخهاقالبی اجتماعی در هاواقعیتزیرسلطه که کارش ریختن 
بالا راه هالاواقعیتهمان قالب زنی و منطبالا کالردن است و انقالب و اصالح را 

، بنالای «ساخت فرنگ»ی هاقالبدر  هاواقعیتو با همین ریختن  داندمیحل 
در محالالیط فرهنگالالی  ،سالالازدمیخالالویش را ویالالران  جامعالالهموجودیالالت فرهنگالالی 

، گریبالان آوردمالیمشخص بعمل  زمینهتوحیدی و با مداومتی که در کار معین و 
 .سازدمیهامات رها خویش را از چنگ اب
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ر و های مرئالی و نالامرئی و از هزارهالا اسالباب تحقیالباید از برق سرنیزه :چهارم
ز نزدیالت شالد. ا هالاواقعیتهالا بخالرر داد و باله تأوسایل ارعاب نترسند و جالر

ن زده در آن زنالدانی اسالت و از ایال« فرهنگ غربی»این دنیای ذهنی که  ،زندان
ز اسالت کاله انسالان ااین آزادی آن نتیجه آزاد گردید. ،عشا مصنوعی به ذهنیات

 عنصری مخرب به انسانی سازنده، از عنصری بیرون از زمان به عنصری معمالار
 .یابدمیزمان تبدل 

 
و  ای کالاله افالراد انسالانی در دنیالای تخیلالالیدوره :اسدتقرار در زمدان و مکدان .4

بسالر  ند،کردمیساخته شده از روی الگو غرب و بیرون از مکان و زمان، زندگی 
د و در در کنالار فقالر سالیاه و هماله جانباله زنالدگی کالر توانمیاست. دیگر نرسیده

ی هالاواقعیتعالم خیال، خود را در پاریس و هالالیوود پنداشالت و یالا در کنالار 
ز تل ، در درون حصار ابهام و ترس برای خود دنیای رؤیایی غرب را ساخت. ا

دیالد کاله باله  یرساللطه را در ایالنمیلیاردها انسالان ز آینده توانمیاین بدتر دیگر ن
شکل و شمائل غربی درآیند. دوران تحمیل قالب به واقعیت و سالیما و روکالش 

یالب ل تخرسالیاست. پیش از آنکه دیر شود باید در برابر به محتوی به سر رسیده
ی بشالالری قالالدر برافراشالالت و هاجامعالالهمبالالانی موجودیالالت و هویالالت  هحسالالاب شالالد

ت و افراد انسانی در آن غرقه اند شالکاف که« دیوارهای شب سیه و دیرپایی را»
  ت.بشرحی که پیشتر گذش هافرهنگاز راه پویا کردن  ● بیرون رفت. چگونه؟

ی وابسالالتگی سیاسالالی و اقتصالالادی و اجتمالالاعی و هارشالالتهاز راه قطالالع تمالالامی  ●
عالدمی در مناسالبات میالان  موازنالهفرهنگی به قدرتهای مسلط و اتخاذ سیاسالیت 

  کشورها.
حسالالاب و کتالالاب ثروتهالالا و منالالاب  بالالی وشان بخشالالیدن بالاله پالالیش فالالراز راه پایالال ●

  کشورهای زیرسلطه.
ساسش الگوی غرب. الگویی که ا هو باالخره از راه آزاد کردن آینده از سیطر ●

 بر تمرکز و تکاثر سرمایه و قدرت سیاسی و استعدادهاست.
بویده  هانهزمی همههرگز از تکرار این نکته خسته نشویم که عالر غربزده در     
بر  جوئیحلتوحیدی و راه آیندهآینده، شرکت در کار بزرگ ساختمان  زمینهدر 

ز ای عینی و متناسب با پایه و هالدفهائی اسالت کاله باله تفصالیل هاواقعیتاساس 
 .استشدهآنها گفتگو 
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ی خالالویش و بازیافالالت خالالویش و بالالا کالالار و هالالاواقعیتعالالالر در بازگشالالت بالاله    
متعالالالی  جامعالالهینالالده را گشالالودن اسالالت. آینالالده ای کالاله اندیشالاله و امالالام وار راه آ

 د پدید آورد.توانمیتوحیدی 
  
هالای زاد در اجتماعآهای موضوع بحث ،که از آن پس 1350تاریخ نگارش  ●

 ایرانیان در شهرهای اروپا و امریکا شد.
 ، دهم فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشتدر ایران تاریخ انتشار ●
 1360انشجویان متعهد مسلمان شهر هانور، مهرماه د تکثیر از: ●
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 ها:زیرنویس
 

همه جا آن مذهبی است که سر از جالذب « مذهب»در این نوشته، منظور از  .1
 است. شدن در قدرت خودکامه سیاسی همواره باز پیچیده

های هستند که دارای خاصالطبیعی است که در اینجا منظور قدرتهای سیاسی .2
ه کلیه شاهنشاهی نیستند بلک استبدادی برشمرده شده هستند. این قدرتها تنها ها

 ال است.ن مورد مثاایر ،. در این نوشتهشوندمیقدرتهای سیاسی فاسد را شامل 
کاله برخالوردار از  مجموع حقالوق و تکالالیف فالرد در یالت جامعاله معالین را .3

 .گویندمیمنزلت  تضمین باشد را
 18-17 هایآیهقرآن، سوره زمر،  .4
م از از همین قل« اقتصاد توحیدی»برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب  .5

 انتشارات اتحادیه انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا.
 هانگاه کنید به برنامه پنجم و چند ملیتی .6
درت دالر ق 2یعنی اینکه هر یت دالری که در جامعه توزی  شود، برابر  .7

 اهد کرد.خرید ایجاد خو
هالدایت، دومالین نخسالت  هاصطالحی است که مخبرالسلطن« تمدن بلواری» .8

ود بالای نویسد: برنامه دهسالالهاست. و در خاطراتش میوزیر رضاخان بکار برده
ر دبرای آوردن ظواهر تمدن غربی باله ایالران و وابسالته کالردن ایالران باله خالارر و 

  ذاشته شد. زمان نخست وزیری من این برنامه به مرحله اجرا گ
زن » :ستاشاه در مصاحبه خود با اوریانا فاالچی، خبرنگار ایتالیایی گفته .9

 «.فقط باید زیبا باشد و غیر از این نقشی ندارد
. مثال  شاه طهماسب صفوی نیز انحصالار استبودههمیشه این وضع برقرار  .10

او رفته و باله ای نزد بازارهای اصفهان را در اختیار داشت. روایت است که عده
او گوشزد کردند که این کار حالرام و بالرخالف قالوانین شالرع اسالت کاله مالردم را 

گویی از تو بخرند و به هالر قیمتالی کاله تالو مالیمجبور کنی به هر قیمتی که تو می
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بعد از این گوشزدها بالرای یکسالالی ایالن انحصالار را  گویندمیخواهی بفروشند. 
 را برقرارکرد.  برداشت و دوباره آن

 بس به عنوان مثال، امروز در ایران هر تجمعی چند نفره برای هر منظوری .11
مگر آنکه تحت مهار دولالت باشالد. اآلن مسالاجد  .مشکل بلکه غیرممکن است

ی مقالاله و یالا کتالاب . اگالرمنبالررفتن زیالر نظالر اوقالاف اسالت .انالدزیر نظر اوقالاف
ا کاله ت ایالران ربنویسی باید از زیر تیغ سانسور سازمان امنیت رد شالود. انتشالارا

یالا  نگاه کنالیم غالبالاً یالا مسالتقیماً دولتالی هسالتند و یالا در دسالت داللهالای دولتالی
مالردم  . و امید کاله خیالزش عمالومیباشندمیکذابین یعنی توجیه کنندگان قدرت 

 کشور، به انقالب سرانجام بخش بیانجامد.
م رسماً اعال« پایان تمدن قنات»تحت عنوان  ،سخن های در مجلدر مقاله. 12
آن در  3000قنالات ایالران قبالل از اصالالحات ارضالی  42000که از  استشده

است که در دفاعیات شهید سعید محسن نیالز باله آن اشالاره حال حاضر خشکیده
 است!!هکه اقتصاد ما را رشد داد کندمیحال دولت ادعا . با ایناستشده
ائی باله یاسی چرا: در حقیقت سیل عظیم مهاجران روسالتس -اثر اجتماعی  .13

، یعنالی جمعیالت اسالتکردهشهر، اثرات سالاخت سالنی جمعیالت ایالران را بیشالتر 
و این جمعیت جالوان اسالت کاله نگالران آینالده خالویش،  استشدهشهرها جوانتر 

 ه است.که موجودیت رژیم را به خطر افکند استهکردمیشهرها را عرصه قیا
وی دولالت سنتی ما، جامعه بالر جامعهاآلن هم در تمام شهرهای کوچت و  .14

ن ای برای تحقیا به یکالی از روسالتاهای خوزسالتابسته است. بعنوان مثال، عده
 افتنالد.ده نی هرفتند. وقتی که وارد شدند، تمام درها را بسته و کسی را در محوط

 با تعجب و تأمل بسیار عاقبالت کدخالدا را پیالدا کالرده و بعالد از توضالیح منظالور
دا ن مسئله را سئوال کردنالد، کدخالسفر، بر کدخدا وارد شدند. وقتی که علت ای

ل بالا مردم به خیال اینکاله عزرائیال آیدمیدر جواب گفت که وقتی صدای ماشین 
. آینالدمین بندند و تا آنها نروند بیروناست به منزل رفته و درها را میجیپ آمده

 . است و منظور از عزرائیل ژاندارم
. مثال  خانم دهدمینجام حتی در خارر از کشور هم رژیم همین برنامه را ا .15

که کتالابی نوشالته اسالت در مالورد وضالع                  میس لمزتونانگلیسی بنام 
روستاها، اصالحات ارضی در ایران، در مجلس سخنرانی که از طرف رژیالم در 

بالالا  .صالحبت کالرد« اصالالحات ارضالالی»پالاریس ترتیالب داده شالده بالالود، دربالاره 



 131 

گاهی از ایالن جریالان، بهالر وسالیله را سالخنرانی  هورود باله جلسال هاجالاز ،ودای بالآ
بدست آوردیم )نه از طریا رژیم( و قبل از شروع سخنرانی همالراه تنالی چنالد از 
برادران وارد سالن شدیم. مسئولین ایرانی برنامه، با دیدن جمع ما دریافتنالد کاله 

کاله پالس از  سالتااز آنجا کاله رسالم بالر آن .مجلس بر وفا مراد تمام نخواهد شد
، ما به انتظالار پایالان سالخنرانی کنندمیمعین از سخنران سئواالتی سخنرانی، مست

نشسالالتیم. در حضالالور تعالالداد زیالالادی خبرنگالالار و پدوهنالالده خالالانم سالالخنران دیگالالر 
ها نشد و خود این امالر بالر هماله حاضالران حاضر به شنیدن سئوالها و دادن پاس 

ه که این رژیم برای مردم )چه ایرانالی چاله خالارجی( جالز تحسالین شالا معلوم کرد
 .شناسدمیای نوظیفه
مطالعالاله کالالرده کالاله « دوزخیالالان روی زمالالین»نظیالالر ایالالن وضالالع را فالالانون در  . 16
 ید به ترجمه فارسی آن کتاب مراجعه کنید.توانمی
هالا در و مانند ما ایرانالی اندکردهها تحمیل ما ایرانی همهاین بیماریها را به  .17

. از ایالن توجیالهشالودمیت نهیج کجا یافدر  ،اوامر و نواهی قدرتتوجیه کردن 
اسالالت در جالالواب ایالالن ای در آمالالدهگفتنالالد جالالزوه :اسالالتیکالالی ایالالن ،اردهخنالالد ،هالالا

( هیچ چپ نمایاناعترا  که چرا مائو با مصدق مظهر بورژوازی ملی! )بقول 
است که دولت چین در موقع خالود باله برقرار نکرده بود. در جزوه آمده ایرابطه

ضالر بالود هالر چاله کاله ایالران داشالته باشالد آن حکومت خیلی هم کمت کرد و حا
بخرد و چون دولت ایران چیزی جز خرما برای صدور نداشت، پس چین تمالام 
خرمای ایران را خرید بحالدی کاله مالردم چالین از زیالادی خالوردن خرمالا مالریض 

نفری یت دانه خرما هم  ،میلیون چینی 700دار این است که اگر شدند!! خنده
. انسان چقدر بایالد در قالبهالای پالیش شدمیمام خوردند، تمام خرمای دنیا تمی

هالای تالا کاله اینگوناله توجیاله ساخته فکر کرده و تا چه حد به دنبال توجیاله بالرود
؟ و چرا بالرای توجیاله غلالط یالا درسالت گانه و مضحت بسازددروغ بچه ،دروغ

یالت مسالالئله بایالالد اینگونالاله بالاله دروغ متوسالل شالالد؟ بالالرای درک ایالالن مسالالئله بایالالد 
پالی تالای قدرت دولت را در آن زمان در چین مطالعه کالرد جزئیات روابط درون

خرمائی در میان نبود.  مسئلهبرد که چرا چنین سیاستی دارد. حقیقت آن بود که 
را نصالف قیمالت جهالانی اعالالم و  مسئله، مسئله نفت بود که مصالدق قیمالت آن

برای فروش عرضه کرد ولی نه دولت شوروی و ناله چالین هیچکالدام از مالا نفالت 
میلیون تُن  12. حال این را توجیه کن. در همان زمان، دولت استالین نخریدند
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نفت از اروپا به قیمت تمام خرید و از ایالران باله نصالف قیمالت جهالانی نخریالد. 
مصالدق »نه، کتاب خاطرات آیزنهاور را بخوانند که نوشالت  گویندمیآنهایی که 

د که روسیه از میلیون دالر کرده بو 20از دولت شوروی تقاضای کمکی به مبل  
 .استکردهرا تکذیب ن وقت آن، و روسیه هم تاکنون هیچ«رفتزیر آن در می

یالن ، باله ا72اقتصاددانی آمریکایی پس از مطالعه اقتصاد آمریکا در سال  .18
ال، نتیجه رسید که از هزارمیلیارد دالر تولیالد ناخالالص ملالی آمریکالا در ایالن سال

انالد موع تولید آمریکا، تولیالداتی بالوده% از مج 4/54میلیارد دالر، یعنی  544
ایی و یعنی حتی از نظر آسالایش هالم بالرای فالرد آمریکال کنندمیکه آدمی را مس  

بایستی میناند و زیانبخش بوده هافرآوردهاین  کنندهطبیعتاً مردم کشورهای وارد
 ند.کردمیمصرف 

جودیت که مو برنامه پنجم به پایان رسید و ما به پرتگاه بحرانهایی رسیدیم. 19
 اند.کشور را مواجه با خطر ساخته

 حالاکم و آنهالایی کاله طبقالهگفتیم رهبری سیاسی و نه دولالت بمعنالای ابالزار . 20
گفتند دولت باید روزی به طبیعالت خالودش بالازگردد منظورشالان همالین رهبالری 

را به صورت اصل امامالت مطالرح  سیاسی بود که اسالم در چهارده قرن پیش آن
ر مالورد نظالر د هامامت خواند و نه اصل دولت و فقط با نظریرا اصل  کرد و آن

و در مفهالالوم یکالالی اسالالت. در پالالاریس بحثالالی بالالود راجالالع بالاله  کنالالدمیلغالالت فالالرق 
عالت بالا طبی مبارزهفرهنگ. برادری به نقل از مائو خواند که علم دوتاست: علم 

ه اجتماعی. شخصی که تمایل به این نظریه داشت اعترا  کرد کال مبارزهو علم 
بوی نحدیث در گفتیم که از این و آن نقل می کنید. پاس  داده شد: اگر میچرا 
سالت. علم االدیالان و علالم االبالدان.  یعنالی علالم دوتا ،است که العلم علمانآمده

گفتیالد کاله ایالن عربالی اسالت و یالا وقت می دانش طبیعی و دانش اجتماعی. آن
 است. قرن پیش گفته 14پیغمبر 

ه از نظر ترکیب جمعیالت، نیالروی کالار اسالت: از هر جامع محرکهنیروهای  .21
ولیالد از  لحاظ امکان تولیالد، ت هستند.لحاظ مناب ، مناب  موجود نیروی محرکه 

کشالالاورزی نیالالروی محرکالاله اسالالت، از لحالالاظ صالالنعتی، مالالازاد تولیالالد صالالنعتی هالالر 
 کشوری نیروی محرکه است. برای تفصیل به اقتصاد توحیدی مراجعه کنید.

ایالران  هجامعه شناسی رشالد: نمونال»ب آمریکایی بنام یت کتا 66در سال  .22
روابالط شخصالی در  هو در آن آمده کاله میالزان پالولی کاله در شالبک استشدهچاپ 
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کل پول در جریان در نظام بانکی است. وقتی این روابط  هجریان است به انداز
و سالرمایه گالذاری  شالوندمیایالن پولهالا بطبال  آزاد  ،دنحذف شالو شخصی قدرت

 خواهند شد.
های مختلف کشور یالت وحالدت صالوری دارنالد بالرای اینکاله اآلن قسمت .23

 .سالتاگرایی را فزونالی دادهحدی زیاد است که تمایل به منطقهبفشار و اختناق 
. بایالد پرسالید کاله شالدمیاگر قشون نبود خوزستان، عربستان  کندمیدولت ادعا 

بالل ی متقاهاپیوندهای طبیعی و همبستگیاگر ؟ شدمیچرا خوزستان، عربستان 
مالی چالرا بوجالود ،به زور فشار از بالاال از میالان نمالی رفتنالد، ایالن روابالط نالابرابر

 کنالدمیدولت خود را محکالوم  ،«اگر قشون نبود»آمدند؟ پس با این حرف که 
ا حالهای متقابل و آزادیهایی که هر منطقه و مالردم آن که بجای تمام همبستگی

بالا  اسالت و باله جالزقالرار دادهرا ر دارند داشته باشند و برابری امکالان، دولالت زو
علی فآنهم در چهارچوب روابط  .را نگهداشت آن شودمیزور، طبیعی است که ن

اهالد قوا در جهان که اگر کمی تغییر کند، مثل پاکستان، آن زور هم پیالروز نخو
 شد.
و  گرفالتمیروابط اقتصادی ما در این حوزه انجالام  هتا زمان قاجار، عمد .24

ی اقتصادی داشتیم. اصال  یت از علالل جنگهالای صاللیب رابطهم با اروپا خیلی ک
ده شالاقتصادی مانده و دچالار فقالر  ههمین مسئله بود که اروپا خارر از این حوز

ای بود و این جنگ را به کشورهای اسالمی تحمیل کرد برای اینکه این جریانه
 باالخره موفا شد.  .دناقتصادی را به طرف خود، منحرف ک

ای از ی رشالتههالافرآوردهر اقتصادهای مسلط هرگاه تقاضالا بالرای امروزه د .25
گالر منتقالل را از آن رشالته باله رشالته دی هاسالرمایه، رسالدمیاقتصاد به حد اشالباع 

نسالی، ج. یعنی نیازهای دیگری بر مبنای غرایز انسانی، خصوا غرایالز کنندمی
طریالا وسالایل  و از کنندمیو برای رفع آن نیازها سرمایه گذاری  آورندمیبوجود 

مصالالرف  همیشاله ،رو. از ایالالنکننالدمی« مالد»را  هالالافرآوردهتبلیغاتیشالان مصالرف 
دانسالتنی  ت.و این خود یکی دیگر از علل تورم اسال گیردمیباالتر از تولید قرار 

 داری در فزونی تقاضا بر عرضه است.که حیات سرمایه
تی تنها توحید انسان و طبیعت و توحید اجتماعی که حذف نظام طبقا .26

 ست.اآن هیکی از وجو
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وزه ها امرطور که غربیطبیعت و نه با خود طبیعت آن سلطهبا  مبارزه .27
 .کنندمی
ا کاله آنهالا خودشالان ر همانا خدا قومی را دگرگون نخواهد ساخت تا زمانی .28

 (.11 هتغییر دهند. )قرآن، سورس رعد، آی
دا تغییرکالردن را باله پالای که خال استدر ایند و شرک! از جمله فرق توحی -29

تغییالر دادن  و طالاغوت، خواهالدمیو آنها را فعال و نسبی  درگذامیخود آدمیان 
. هالیچ شالرکی خواهالدمیو آنها را آلت و کارپالذیر  کندمیآدمیان را خود تصدی 

 بدتر از شرک طاغوت نیست و به همین دلیل خدا طاغوت را تا رستاخیز لعنت
 . کندمی
 «ش در هویتاغتشا»در بحث  .30
 نوشتة محمد حکیمی« در فجر ساحل»نگاه کنید به  .31


