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  فاضل غيبی

  حميد محوی: فرستنده
 ٢٠١۶ جنوری ١٧

  

  راز بقای حکومت اسالمی
برخی .  شته است می گذرد و حکومت برآمده از آن ھمواره استوارتر و پرنفوذتر گ۵٧ سال از انقالب اسالمی ٣۶

برخی  ديگر گسترش نيروھای سرکوبگر را . ناظران، ويژگی مذھبی حکومت اسالمی را پايگاه قدرت آن می دانند

شمرند و  داری حکومت اسالمی می کنند؛ گروه سوم نبود جبھۀ متحد مخالف را باعث ميدان وسيلۀ حفظ رژيم قلمداد می

  .. حساب می آورند ه ی  را باعث پايداری آن بھای خارج باالخره گروھی بزرگ مماشات  قدرت

می " مبارزات ملت مسلمان به رھبری روحانيت"در سوی ديگر، ھواداران حکومت اسالمی برقراری آن را ھدف 

آنان حکومت اسالمی را ابدی نيز می خوانند، زيرا که مشروعيت آن گويا بر مسلمانی مردم ايران استوار است و . دانند

  .ون شھدای انقالباش خ" وثيقه"

بدين صورت که برقراری و تداوم  آن را ناشی از ! د می کنندئيدر ميان مخالفان نيز بسياری ابديت رژيم اسالمی را تأ

در . اند ًھا ثابت ھستند عواقب ناشی از آنھا نيز منطقا ابدی می دانند و از آنجا که اين ويژگی" ايرانی"ويژگی ھای جمعی 

لوحی و  از ساده( و ضعف قابل تصوری ئی نوشته شده، ھر نارسا۵٧حال دربارۀ انقالب ه ا بای که ت ھزاران صفحه

حماقت ملی "اند و ھر يک را به نوبۀ خود باعث  به ايرانيان نسبت داده..) کاری و نمک نشناسی زدگی تا خيانت مذھب

  . اند دانسته" ۵٧

ی تاريخ است و ذھن ساده انديش و ناآگاه از دست آوردھای  و پيامدھای آن از پيچيده ترين رويدادھا۵٧البته رويداد 

ھای  ويژه در دو سه دھۀ گذشته به پيشرفته ھای اجتماعی ب خوشبختانه دانش. ی از آن بگشايدگرھتواند  دانش نوين نمی

اين دست دادن تحليلی منطقی با استفاده از ه اند و نوشتار حاضر کوششی ابتدائی است برای ب بزرگی دست يافته

  .ھا پيشرفت

اند، اما  حقيقت  ر و تحولييھا در گذشت زمان دستخوش تغ که بپذيريم، ھرچند پديده  نخستين گام در اين راه اينست

جوی حقيقت به عقل سالم و روش علمی بايد به  و بنابراين جست. دربارۀ ھر پديده ای در زمانی مشخص يکی است

  .  نجامديھر پديده ای بيافت حقيقت مشترکی دربارۀ 

را " عامل عمده"ای زنده  مؤثراند، بايد بتوان  که در  پديده) فاکتوری(که در ميان ھزاران عاملی  دومين اصل اينست

ای زنده  را بيابيم، نخواھيم توانست تحوالتش را درک  ن سرنوشت پديدهيياگر نتوانيم عامل عمده در تع.  تشخيص داد

  . م که پرداختن به آنھا جز سردرگمی و پريشانی حاصلی نداردئيروه روب)  ھافاکت(ھا  کنيم و با انبوھی از داده
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ای خواه جامعۀ بشری و خواه پيکر انسان و يا حتی يک سلول زنده، اندام  که در ھر پديدۀ زنده اصل سوم اينست

کنند، ھماھنگی به  ن میييھرگاه در ميان دو پارۀ اصلی، که عامل عمده را تع. کنند گوناگونی در ھماھنگی با ھم عمل می

سوی نابودی به پيش می ه گردد و پديده ب ھا نيز مختل می تضاد بدل شود، پديده دچار بحران گشته، ھماھنگی ديگر اندام

  .  رود

. توانند بر پديده اثر کنند که عوامل بيرونی تنھا غيرمستقيم و از راه تأثيرگذاری بر اندام ھای درونی می چھارم آن

که عوامل درونی را دستخوش  ن کند، مگر آنيييچ عامل خارجی نمی تواند بيواسطه سرنوشت پديده ای را تعبنابراين ھ

ای در ھماھنگی اندام و اجزايش قادر به زندگی است و ھرگاه در  ای و يا پيکر ھر جامعه ھر موجود زنده. راتی نمايدييتغ

  . ته به ناتوانی و انحطاط منجر خواھد شددرونش اختاللی رخ دھد، بايد ترميم گردد، وگرنه رفته رف

که  که اولی ناگزير از گذراندن مراحل بالندگی، بلوغ و پيری است، درحالی تفاوت مھم فرد انسان با جامعه در اينست

ّحل تضاد "جامعۀ بشری با زايش ھر نسل ھمواره نو گشته و بدين سبب حتی اگر به بحرانی جانکاه دچار گردد، پس از 

  . رود، بلکه به مرحلۀ ديگری وارد می شود  يز از ميان نمین" عمده

چون با اين مصالح فکری به تاريخ معاصر ايران بنگريم در درجۀ نخست بايد بپذيريم که ھمۀ تصورات دربارۀ قدر 

که کشور را تصرف نظامی  اند و  قدرت ھای خارجی مادامی واھی" ھای توطئه تئوری"قدرتی بيگانگان و ھمۀ 

فراتر از آن بايد اين اصل علمی . اند، تنھا از راه اقناع گروھی از ايرانيان ممکن است بر رويدادھا تأثير بگذارند نکرده

تواند بدون پشتيبانی بخش بزرگ جامعه به قدرت برسد و اگر حکومت اسالمی در  را پذيرفت که ھيچ حکومتی نمی

  .  نی بخش بزرگ جامعه بوده استايران نزديک به چھار دھه دوام آورده، دليل آن پشتيبا

از اين ديدگاه، آغاز  دوران . ھای اجتماعی ايران را در نظر گرفت بنابراين به منظور درک روند جامعه بايد ويژگی

از اين تاريخ به بعد، حاکميت سياسی ايران تا وقوع انقالب اسالمی به مدت .  می يابيم٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨معاصر  را 

حکومت بر زمينۀ قانون اساسی مشروطه قرار داشت؛ با اين .  ر  کمابيش ثابتی برخوردار بود سال از ساختا٢۵

وليتی ؤکه مس ن خط مشی سياسی را در دست گرفته بود، بدون آنييگانه و تع  که شخص شاه رھبری قوای سهئینارسا

  ! متوجه او باشد

به آن از حيثيت قانونی برخوردار بودند و کشور در ، دستگاه دولت و کليۀ نھادھای وابسته ئیصرفنظر از اين نارسا

ھای فرھنگی، در شمار کشورھای   نتيجۀ کار و کوشش مردم و استفاده از درآمد نفتی در راه توسعۀ صنعتی و پيشرفت

  .  رو به رشد قرار داشت

در يک سو حکومت شاه . دبر با اينھمه جامعۀ ايران نه تنھا از ھماھنگی برخوردار نبود، بلکه از تضادی ژرف رنج می

کوشيد با دامن زدن به پيشرفت،  مشروعيت خود را  شناخت، می با تکيه بر اکثريت مردم، که حکومت نوع ديگری نمی

به دمکراسی اعتقادی نداشت، شاه را به ديکتاتوری متھم  ثابت کند و در سوی ديگر جامعۀ روشنفکری، ھرچند خود

  !  کرد تحريم میرا " دستگاه"ساخت و ھمکاری با  می

  ای تافت و به او کينه کلی تحت تأثير حزب توده قرار داشت شاه را به ھيچ وجه برنمیه جامعۀ روشنفکری ايران که ب

متحول ساخت از ديد " داری سرمايه"به " فئوداليسم"که جامعۀ ايران را از " انقالب سفيد"که  درحالی .ناپذير داشت آشتی

جناح اسکندری ـ "جالب است که ! (گرفت  بود و بايد مورد پشتيبانی چپ ھا قرار میمارکسی نيز انقالبی واقعی

در اين دوران حاضر به تفاھم با !) که متھم شدند دلشان برای کرسی ھای مجلس تنگ شده(در حزب توده " رادمنش

  :  در اين باره اعتراف کردبه آذينبعدھا .) حکومت بود، اما زير نفوذ شوروی برکنار شد
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عناصر پيشرو ايران، غافل از وظيفۀ روشنگری و رھبری خويش، در موضع نفی و انکار جا خوش کردند و ھمه «

  )١(» .چيز را به نيرنگ و عوامفريبی دستگاه باز آوردند و خود را آسوده داشتند

فرصت داد تا ) نداربه نمايندگی از ارباب زمي(در اين ميان تحريم رژيم شاه از سوی روشنفکران، به بخشی از ماليان 

امکان ھرگونه تفاھم " جبھۀ ملی"در اين ميان با درماندگی سياسی .   دست زنند۴٢ ]جوزا[به شورش ارتجاعی خرداد

" مجاھدين"ھا و "چريک"د که دو گروه جوان ئيملی نيز از ميان رفته بود و در چنين ميدانی تھی از خردمندی ديری نپا

ديدند شعارھای  اين دو گروه در رقابت برای جلب جوانان خود را ناگزير می.  دندپديد آم" فضای قھر و مبارزه"در 

  .تری مطرح کنند و در نھايت حکومت شاه را   صد در صد ضدملی جلوه دھند ھرچه افراطی

ھای نوع صدامی و  البته که حکومت شاه با توجه به تجربيات گذشته به آزاديھای سياسی مجال نمی داد، اما با رژيم

 انديشه ئی اھميت نداشت و نارسائیھا چنين تفاوت" مسلمانان مبارز"ًقذافی ماھيتا متفاوت بود، ھرچند برای چپ ھا و 

گلسرخی دورنمای اين . به کمترين ھدف جنبش انقالبی بدل شود" رژيم ضدملی شاه"باعث می شد که سرنگونی 

  : نشان داد) ۵٢ساله ب( را در دفاعيات خود ئیھمصدا

  !».عنوان يک روبنا قابل توجيه استه ک جامعۀ مارکسيستی اسالم حقيقی بدر ي  «
گونه گفتمان ملی معنا  نداشت و ھر نوع کوشش حکومت برای تفاھم با جامعۀ  روشنفکری به  از چنين منظری ھيچ

ک باعث در چنين بن بستی که ھم حرکت سرکوبگرانه و ھم اقدام دمکراتي! شد اظھار ضعف و عقب نشينی تعبير می

  .  شدت و قدرت مخالفان می شود، ديگر ھرگونه ابتکار  سياسی محکوم به شکست است

و اقداماتی " ده شب شعر"، آزادی زندانيان سياسی، برگزاری "سياست فضای باز"که   پس از آن. ش١٣۵۶سال ه ب

سوی حل تضاد عمده به پيش  همنجر شد، جامعه ديگر ب" رژيم"، به تشديد مبارزه با "مبارزه با گرانفروشی"مانند 

  .    رفت و ھر حرکت سياسی و يا اجتماعی می توانست ناقوس انقالب اجتناب ناپذير را به صدا درآورد می

  : بنابراين عوامل ذھنی و عينی انقالب ايران را می توان چنين برشمرد

ريت کشور به دمکراتيزه   جامعه در نتيجۀ رشد صنعتی و فرھنگی ديگر حکومت فردی را برنمی تافت و مدي )١

اين . افتيی اما در نبود نھادھای دمکراتيک فضای باز سياسی امکان نم. کردن سيستم سياسی نياز داشت

را بايد کوشش . ش۵۶بست به نارضايتی ھمگانی دامن می زد و حرکت ھای سياسی و اجتماعی به سال  بن

  . برای غلبه بر آن دانست

دنبال کار به شھرھا روی آورده، با گسست از فرھنگ و ه ن ھا روستائی بدر نتيجۀ رشد صنعتی کشور ميليو )٢

چنين روندی در ھمۀ کشورھای پيشرفته . باورھای سنتی، در شھر به بحران فرھنگی شديدی دچار گرديده بود

مانند انگليس، (با اين تفاوت که کشورھای با ثبات اجتماعی و  ملی . رشد صنايع را ھمراھی کرده است

، المانمانند ( ديگر ئیاما در کشورھا. اين توده   به خودآگاھی ملی نوينی جلب  شد..) جاپان و امريکاه، فرانس

ه که خودآگاھی ملی دچار بحران بود،  احزاب توتاليتر توانستند ايدئولوژی خود را ب..) روسيه، ايتاليا و اسپانيا

 . درت برسندن نوينی گسترش دھند و با تکيه بر ھمين قشر به قئيصورت آ

 در ايران نيز از رشد خودآگاھی ملی به سبب شکاف ميان روشنفکران و حکومت جلوگيری شد و حکومت که  )٣

از . شد، از ايفای نقش تاريخی خود بازماند که عامل خارجی قلمداد می بود، به سبب آن بايد نماد ھويت ملی می

جای ھمياری اجتماعی ه خته شده بود که ستيزه را بتلفيق مارکسيسم مبتذل و اسالم، ايدئولوژی انقالبی پردا

ماليان توانستند با استفاده از آن و طرح شعارھای افراطی توده ھای ميليونی را به حرکت . کرد تبليغ می
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ھا با غلبه بر احساس حقارت پايگاه قدرتی را فراھم آوردند که جنبش دمکراسی خواھی را  درآورند و اين توده

 .    چرخش داد" سياسیاسالم "به تسلط 

تر آن را مارکسيسم جھان سومی  اسالمی است و نيمۀ پنھان و مھم" اسالم سياسی"بايد توجه داشت که تنھا نيمی از 

ھای  دست کمونيسته بود، اما ب" ايدئولوژی کارگری غربی"مارکسيسم پيش از انقالب روسيه در اروپا . دھد تشکيل می

  ) ٢.(نبود"  مذھب ارتجاعی ضدغربی"بدل شد که  چيزی جز روسی  به مارکسيسم جھان سومی 

کند و بر خرابه ھای آن تمدن نوينی برپا  باور اين مذھب نوين آن بود که جھان عقب افتاده،  تمدن جھانی را نابود می

ھت گفتن ندارد که پروراندن چنين باوری  جز سفا! خواھد ساخت که سراسر آن عدالت، صلح و رستگاری خواھد بود

وابسته !)  از جمله ابزار جنگ(زيرا بنا بر آن جوامعی که از گردونۀ تمدن بشری  عقب افتاده اند و از ھرلحاظ ! نيست

  .    اند بخواھند در راه نابودی آن بکوشند به جھان پيشرفته

.  گذار به مدرنيته بود، بلکه ناشی از ناتوانی از مھندسی روند"توطئۀ خارجی"بود و نه " شوخی تاريخ"انقالب ايران نه 

مھندسی اين روند به ھمکاری و ھمياری ھمۀ اقشار ملت نياز داشت و شکاف ميان حکومت شاه و جامعۀ روشنفکری از 

  .  گرفت آن جلو می

ائتالف "انگاشت شکل گرفت و آن    را دروغی بيش نمی گفت و نسل ما آن ايدئولوژی انقالب در واقع بر آنچه شاه می

توانستند باالخره ) گلسرخی"(اسالم حقيقی"چپ ھا پس از دو دھه انزوای سياسی با دفاع از . بود" ارتجاع سرخ و سياه

  .   پيوند دھند" جزيرۀ روشنفکران را به ساحل مردم"

معجونی پديد آمد که يک ) انند طبری، شايگان و فرديدم" (روشنفکران" از يک سو و شريعتی و آل احمدبا کوششھای 

آنچه "و " بازگشت به خويش"يک طرفش به ! روی آن اسالم بدوی بود و روی ديگرش انتقاد از ارزشھای مدنيت نوين

تشکيل " ھای غربی آزادی"خواند و طرف ديگرش را انتقاد چپ روانه از سرمايه داری، دمکراسی و  فرامی" خود داريم

  . ادد می

جای شگفتی نيست که اين معجون در ھمۀ اقشار اجتماعی از استادان دانشگاه گرفته تا کم سوادترين اليه ھا و از 

وسيلۀ آثار ھنری، از داستان ه ترين گروھھا تا رده ھای باالی دولتی رسوخ می کرد، زيرا جوانب گوناگون آن ب خرافی

  . ھای گروھی تبليغ می شد ر رسانهطور وسيع ده و شعر گرفته تا تئاتر و سينما، ب

و دست "  و اصالت بومی در برابر فرھنگ فاسد شھرنشينیئیدفاع از پاکی روستا"،  در "گاو"وار، پيام فيلم  نمونه

توان گفت،  که می چنان. ،  با پشتيبانی گستردۀ روشنفکران در ميان ھمۀ اقشار رسوخ يافت")ھا بلوری("اندازی خارجی 

در سينما  چيزی نبودند، جز جواب منفی روشنفکری ايران به نوسازی فرھنگی و " موج نو" و  اکثر آثار ادبی

  . ھای نوين مدنی ارزش

 ھای جامعۀ ايران، نه ناشی از سرشت قرون ئیپيام اصلی روشنفکران در اين دوران اين بود که عقب ماندگی و نارسا

نه تنھا نيازی به کوشش برای غلبه بر سرشت . ان حامی اوست، بلکه فقط نتيجۀ استبداد و غارت شاه و خارجيئیوسطا

" تھاجم فرھنگ منحط غرب" جامعه نيست، بلکه بايد باورھای توده را محترم شمرد و از آن در برابر ئیقرون وسطا

 می شکنی را فضيلت  و رفتار مدنی خو گيرد، قانونئیگرا رفت به قانون ای که می آنان در جامعه. دفاع انقالبی کرد

 . عنوان حماسه آفرينی ستايش می کردنده  را بئیجو دانستند و ستيزه

بود و از " جاافتاده"ترين اقشار جامعۀ ايران  بنابراين در سال ھای پيش از انقالب اسالمی مبانی فکری آن در گسترده

 ئینزلت اجتماعی باالای روشنفکرانه برخوردار بود، از م آنجا که مورد پشتيبانی نخبگان قرار داشت و از ھاله

 .  برخوردار شد
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ھای ھواداران نگرش چپ، به ارزش عام اجتماعی بدل   نگرش مبارزه جويانه، در نتيجۀ کوشش۵٧در آستانۀ انقالب 

دست گيرند، زيرا که با ھمين شعارھا اقشار زيرين ه در اين ميان ماليان توانستند رھبری حرکت عمومی را ب. شده بود

خبری نبود و ماليان سخنی جز " فقه اسالمی"گفتن ندارد که در اين مرحله از . ا جلب کردندو مذھبی جامعه ر

 مثبت برای خود دست و پا ئیآنان تنھا از اين راه توانستند آبرو. شعارھای وام گرفته از چپ ھا بر زبان نمی آوردند

  .  بربايندگوش شنوا بيابند و باالخره گوی سبقت را از چپ ھا" امت"کنند، در ميان 

.  می توانست جانی دوباره بيابدئیبدون رسوخ جھان بينی چپ روانه در اذھان عمومی قابل تصور نيست که اسالم گرا

ديدند توده ھای ميليونی در  ھای پيش از انقالب از آنجا که می ھای چپ در ماه سبب نيست که ھواداران سازمان بی

آنان پيش از اين در خفا نيز جرأت بيان آنھا را نداشتند، نسبت به نفوذ خود  را فرياد می زنند که ئیخيابانھا  شعارھا

که مدتھا بود که ماليان شعارھای چپ روانه را به سرمايۀ قدرت و نفوذ خود بدل ساخته  دچار توھم شدند، درحالی

  . بودند

د شده، يعنی اسالم سنتی را نمايان  قدرت وجه ديگر معجون ياۀماليان با ھمين سرمايه به قدرت رسيدند و تازه بر اريک

است، که حکومت اسالمی "  انقالبیئیجو مبارزه"تا به امروز نيز، در درجۀ اول نه دفاع از اسالم سنتی، بلکه .  ساختند

، بلکه قشر وسيعی از ايرانيان غيرمذھبی نيز برای آن جانشينی "امت انقالبی"را بر موضع قدرت تثبيت کرده و نه تنھا 

که سرمايۀ قدرتی که ماليان با استفاده از شعارھای وام گرفته شده از جريان چپ فراھم  نکتۀ مھم آن.   توانند میتصور ن

که حتی اقشار عقب ماندۀ جامعه با آن بيگانه بودند  آوردند، چنان عظيم بود که به آنان جرأت داد، اسالم سياسی را با آن

  .بر جامعه حاکم کنند

ذھنيت "عيت چپ ھا است که ھرچند با خشونت مورد سرکوب و کشتار قرار گرفتند، اما به از ھمه اسفبارتر موق

  !  ھستند" نخستين حکومت مستقل و انقالبی در تاريخ معاصر ايران"ھنوز ھم مجبور به پشتيبانی از "  مبارزاتی

، انتظار دارند اين "ھا ابرقدرت"مندتر از چپ ھا، ايرانيانی ھستند، که شيفتۀ مبارزات حکومت اسالمی با  البته زيان

بدآموزی چپ ھا به آنان فھمانده است  کشورھای پيشرفتۀ جھان با ! حکومت نابسامانی ھای ايران را نيز جوابگو باشد

اند و ھمۀ ويژگی ھای آنھا مانند دمکراسی، حقوق بشر،  غارت کشورھای عقب مانده موجب عقب ماندگی آنھا شده

جز ظاھری آراسته برای استثمار سرمايه داری بيش نيست و بدين سبب تمدن و ... و مرد آزادی بيان و تساوی زن 

 را تمدنی نوين خواھد گرفت که بنيانش بر ظلم  فرھنگی منحط را نمايندگی می کنند که محکوم به فنا است و جای آن

  . ستيزی ضدسرمايه داری قرار خواھد داشت

اند، تنھا يک  عنوان ارزش برتر   رسوخ يافته که فراموش کردهه نيان چنان ب در ميان بخش بزرگی از ايرائیستيزه جو

 امن و در محيطی صلح ئیای می انجامد و آن کوشش ملی در راه آبادانی و پيشرفت در فضا راه به بھروزی ھر جامعه

  . آميز است

ايه داری و دمکراسی ناشی از آن به که جوامع پيشرفته نشان می دھند صدھا ميليون مردم دنيا در سايۀ نظام سرم چنان

. کنند و ھيچ راه ديگری برای رسيدن به جايگاه اين کشورھا وجود ندارد رفاه، امنيت و حقوق شھروندی زندگی می

انتقاد . سوی بھبود ھمه جانبۀ زندگی اجتماعی آموختن  از مردم  کشورھای پيشرفته استه بنابراين پيش شرط حرکت ب

سرمايه داری آن نقطۀ کوری است که نگرش ايرانيان نسبت به جوانب مثبت زندگی در کشورھای جھان سومی از نظام 

پيشرفته را تيره ساخته  و بر اين واقعيت پرده کشيده است که در اين کشورھا جوانب مثبت زندگی اجتماعی  پس از 

ھای سياسی تنھا بر بستر   آزادیبرقراری نظام سرمايه داری ممکن گشته و دمکراسی اجتماعی، حکومت بھبود بخش و

  . اقتصاد آزاد شکل گرفته است
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 ممکن نيست که حکومتی ھم در راه ستيزه با جھان متمدن بکوشد و ھم بتواند در درون کشور به سازندگی و پيشرفت 

ان را در گاه آبادانی اير گران اسالمی در اين مورد به توھمی دامن نزده اند و ھيچ جالب است که حکومت. دست يابد

نمی " مبارزه با امپرياليسم"تنھا چپ ھا ھستند که از درک اين تضاد ناتوانند که در . زمرۀ اھداف خود اعالم نکرده اند

توان به نظام اقتصادی و سياسی بھتری دست يافت و انتقاد جھان سومی به سرمايه داری به استقرار بدترين شکل ھای 

د و تنھا از راه نزديکی و ھمکاری با کشورھای پيشرفته و انباشت سرمايۀ مولد می انجام بدوی استثمار و بی عدالتی می

  . داری را بر طرف کرد ھای سرمايه ئیتوان گام به گام نارسا

ھای اجتماعی ناشی از آن به ھمان اندازه انسانی و عدالت پرور است که اعضای آن از سطح  داری و ويژگی  سرمايه

 اما قدر مسلم اينست. شند و با جديت بيشتری در جھت رسيدن به جامعه ای مطلوب تالش کنندرشد باالتری برخوردار با

دمکراسی اجتماعی و سياسی . دست آورده توان ب ستيزی بدوی و عدالت را به ستيزه  و خشونت نمی که ظلم را با ظالم

  . ھای سرمايه داری بکاھدئیساالزمۀ پيشرفت است و تحکيم ھرچه بھتر آن می تواند به ميزان باالتری از نار

که انباشت و تمرکز سرمايۀ صنعتی و  در اين کشور با آن.  الگوی جالبی استيدناز اين نظر کشور سرمايه داری سو

 خانواده قرار دارد،  با اينھمه به سبب ھمياری ملی در شمار پيشرفته ١۵حدی است که کل آن در مالکيت تنھا ه مالی ب

  .    کشورھای جھان قرار داردترين و عادالنه ترين

کار برد و از راه  داد و ستد با ه ھر جامعه ای تنھا در محيط امن و آرام می تواند نيروھای خود را در راه پيشرفت ب

ديگر کشورھا به ثروت و آبادانی مادی و معنوی برسد، بدين سبب کوشش برای حفظ صلح و ھمزيستی با ھمۀ 

  . گان، مھمترين وظيفۀ ھر حکومتی استويژه ھمسايه کشورھای جھان، ب

که در ادامۀ تحقق آرمانھای چپ روانه در سراشيب سقوط مدنی  يکی آن.  بنابراين در برابر ايران دو راه بيشتر نيست

بکوشد به پيش شرط سازندگی، يعنی " مبارزۀ ضدامپرياليستی" و ئیجو به سوی فاجعه گام بردارد و يا با ترک ستيزه

  . رھای پيشرفتۀ جھان دست يابددوستی با کشو

که اغلب ادعا می شود ناشی از مذھب زدگی اقشار عقب مانده، يا   و تحکيم حکومت اسالمی نه چنانءبنابراين بقا

ای است که ھمچنان  ،  بلکه تنھا ناشی از سياست زدگی چپ روانه"ھای روانی، اخالقی و تاريخی ايرانيان ضعف"

  . حکومت است" پرياليستیسياست مستقل و ضدام"پشتيبان 

  توان گفت، ايرانيانی که  بدين سبب نمونه وار می

 ـ  حاضر به دفاع از حق حيات اسرائيل نيستند،  

  را مخالف منافع ملی ايران می دانند امريکاـ  دوستی ھمه جانبه با اياالت متحده 

 ،.. را تنھا سيستم مطلوب حکومتی نمی شناسند" دمکراسی غربی"ـ  و يا 

  !   حتی اگر خود را مخالف حکومت اسالمی بدانند ناخواسته پشتيبانش  ھستند

   ١٣٩۴ آذر

======================  

  ٨۶به آذين، از ھر دری ، چاپ اول، ص ) ١(

  ارتباط ماركسيسم با الھيات ھگل، مصاحبه با يدهللا موقن)٢ (
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  :افزودۀ فرستنده

  متن ارسال از ممنون

 روشن چندان حاضر تحليل و انسانی علوم آوردھای دست آخرين رابطۀ ولی رسد، می نظره ب گیھماھن و جالب تحليل

 ھميشه انسانی مسائل ولی ھستم قائل بديلی بی ارزش علم برای گرچه انسانی مسائل به من نگاه در اين بر عالوه .نيست

 ما تواند می ًاحتماال جامعه تحولی سير رد يا زنده موجود در »اصلی فاکتور« ساختن منزوی و شناسائی و است پيچيده

 .باشد مطرح مطلق حقيقت عنوان به تواند نمی ولی کند راھنمائی خاصی نتايج به را

 ھای گسترش جای و است آموزنده بسيار گمان بی سطورش تمام در اسالمی جمھوری بقای راز يعنی حاضر تحليل

 نقد در ساعدی مثل )حاکم( روشنفکران نگرش ضعف و شده طرحم اينجا در که گاو فلم مثال عنوان به دارد بيشتری

 از ايران خروج برای که رسد می نظره ب غيبی فاضل پايانی سطور در )البته من ديدگاه از( متأسفانه ولی...اجتماعی

 دنکشي دست : شود می طبقاتی جامعۀ و داری سرمايه نظام دامن به دست تاريخی توقف از خروج يا و بحرانی وضعيت

 )؟( پيشرفته کشورھای با دوستانه رابطه برقراری و »امپرياليستی ضد« مبارزۀ از

 و خانواده، ١٥ نزد سرمايه انباشت يعنی يدنسو نمونۀ ...باشد می آن انجام حال در اسالمی جمھوری را کار ھمين بوخ

 واقعيت ؟ است کدام پيشرفته ورھایکش از منظور ولی .کند نمی فرقی ...خانواده ھزار معروف کالم تکيه مصداق به يا

 تضمين و تأمين جھان در را اش سلطه تا دارد احتياج خدمتگذار به ندارد، احتياج دوست به متحده اياالت که است اين

 سوريه و عراق و اليبي به مريکاا ...کند پيدا ايران پيشرفت برای جائی مريکاا سلطۀ در توانيد می غيبی فاضل حاال .کند

 بيابان ندارد، نياز پيشرفته و مستقل کشورھای به امپرياليستی منافع است، نيازمند اند گرفته خوده ب حاال که شکلی در ...

 سودی و است فايده بی حضورشان ًعمال زمين کرۀ جمعيت صد در ٨٠ نيز اتوماتيزاسيون با...است آن آل ايده برھوت

  ...ندارند داری سرمايه نظام برای

 عبارت به است، مکتب ھم مذھب با نکته اين در و بوده گريز خرد که است نھفته نکته اين در داری هسرماي نظام مشکل

 سرشت و باشيم داشته نظر مد بايد را سرمايه سرشت .آيد می در گردش به خانواده ١٠٠٠ يا ١٥ منافع ھدف به تر ساده

  .ندا رأی ھم و پيمان ھم اتجناي و کالھبرداری با که دينی بنيادھای سرشت و جھانی امپرياليسم

 

 

  

   

   

    

 

 

 
 


