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ساموئل بکت

  هنگامی که ما  از انقلبات و قیام های مردمی  صحبت می کنیم، به سرعت صحنه جمعیت بزرگی از مردم
 
معمول

مصمم و همبس(ته را  در جل(وی چش(مان خ(ود متص(ور می ش(ویم. اینک((ه مض(مون و ره((بران انقلب م(ذهبی و ی(ا
غیرمذهبی باشند، در اینجا اهمیت کمتری دارد. انقلبات محصول مردم هستند، در انقلبات این م((ردم هس((تند
که می جنگند، زخمی می شوند و می میرند. ما این صحنه ها را نه فقط در انقلب بهمن بلکه در انقلبات رنگ((ی، و
بهار عربی نیز دی((ده ایم. طبع((ا در پ((س ه((ر انقلب((ی  دلی((ل متع(دی از جمل((ه س((اختارهای اقتص((ادی، اجتم(اعی و
سیاسی، شرایط داخلی و خ(ارجی، مدرنیزاس(یون، جهانی ش(دن، امپریالیس(م، وابس(تگی، … را می بینی(م. م(ا در
انقلبات شاهد  نقش  و  قدرت احزاب، رهبران اپوزیسیون ، رقابت و همکاری در میان گروه های اپوزیسیون،  و
ضعف و انشقاق در قدرت حاکم را نیز هستیم. اما چه چیزی باعث می شود انقلب در اینجا صورت بگیرد ام((ا ن((ه
 همان شرایط را دارد؟ چه چیزی باعث می شود این حزب و رهبر در جریان رقابتی که با

 
در کشور مجاور که تقریبا

شرایطی یکسان شروع شده بود، موفق از کار داراید؟ و...
مردم زندگی، خانواده و نزدیکان خود را به خاطر برداشت های مجرد و انتزاعی به خطر نمی اندازن((د. در کش((وری
مانند ایران هر گونه مبارزه ای کم و بیش خطرات خاص خود را دارد. انقلبات قبل از هر چیز در ارتب((اط ب((ا امی((د،
تعهد، و شور هستند. گفته می شود انقلبات اتفاق می افتند و نباید برای آن برنامه ریخت. هر چن((د ک((ه برخ((ی از
تفسیراتی که از  این گفته صورت می گیرد درست نیست، اما بدون وارد شدن به این بحث، می توان به طور کلی
گفت که یک اعتراض می تواند بر اثر خشم صورت گیرد، ولی در یک انقلب، یا  ی(ک رف(رم رادیک((ال نی(از ب(ه ک(ار
طولنی ، امید، شور و تعهد است. اما چگونه می توان بر ترس مردم غلبه کرد؟ چگونه ی((ک ح((زب و ی((ا ی((ک ره((بر
می تواند مردم را برای اعتراض به خیابان بکشد؟  یا حتی چگونه می تواند برای مشارکت فع((ال در ی((ک انتخاب((ات
آزاد و دمکراتی((ک، در ط(ی ک(ل دوره انتخاب((ات، ک((ه گ((اه ط(ولنی اس(ت،  م((ردم را ب(رای ی((ک تغیی((ر رادیک((ال  ب((ه



میتینگ های انتخاباتی بکشاند؟ طبعا مردمی که برای  تغییرات رادیک((ال در ج((امعه  ب((ه میتینگ ه((ای اعتراض((ی ی((ا
انتخاباتی می روند، هر روز با مشکلت عدیده اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی روبرو هستند، آن ها  ه((زاران
خواسته برآورده نشده و یا جدید را در سر دارند،  ناامید از سیاستگذاران ح((اکم هس((تند، هم((ه خ((ود را متعه((د ب((ه
انجام برخی از کارها می شمرند، … و  مهمتر از هر چیز همه امید ب((ه آین(ده دارن((د.  آی((ا ب((دون ای(ن امی((د می ت((وان
تغییرات بزرگی در جامعه ایجاد کرد؟ هر کسی  کم و بی((ش، و ن((ه دقیق((ا، می دان((د ک((ه تغیی((رات ب((زرگ در ج((امعه،
مستلزم  تغییرات بزرگی در روتین های روزمره ، و فداکاری از جانب مردم است. اما همه خوش بین هس((تند.  ای((ن

خوش بینی طبعا به معنی کوچک کردن ابعاد مشکلت و زمان لزم برای حل مشکلت نیز می باشد.
۱۳۵۷هدف  اصلی این نوشته، فقط بررسی  چگونگی جلب مردم، به ویژه  جوانان، به قطار انقلب  قبل از س((ال 

بدون وارد شدن به مباحث  گسترده مرب(وط ب(ه انقلب اس(ت. چ(را نیروه((ای طرف((دار خمین(ی توانس(تند ره(بری
انقلب را به دست گیرند؟ آیا نیروهای دموکراتیک، به ویژه چپ، امکان کسب رهبری را حتی در شرایطی بهتر از

آنچه که در واقعیت با آن مواجه بود، را داشت؟

بیدار کردن مردگان
قبل از پرداختن به دلیل پیروزی جریان مذهبی در روند انقلب ایران، لزم است به نقش تاریخ بپردازیم. از این
جهت، شاید والتر بنیامین بهترین متفکری باشد که می تواند ما را یاری کند. سؤال اصلی این است آیا تاریخ فقط
مجموعه ای از حوادث  گذشته است که در حال و آینده ما نقشی  ایفا نمی کنند؟. از نظر بنی((امین گذش((ته دف((تری
بسته شده و آینده کتابی باز نبود. او معتقد بود آنچه که ما امروز انجام می دهی((م، می توان((د آنچ((ه ک((ه در گذش((ته

 در سال 
 
  انقلب ایران ب(ه ره(بری خمین(ی۱۳۵۷اتفاق افتاده است را دگرگون سازد. برای ما قطعی است که مثل

به پیروزی رسید. نیروهای چپ با همه فداکاری های خود در جریان انقلب شکست خوردن((د. هی((چ ج((ادوگری در
دنیا نمی تواند این را تغییر دهد. این اتفاقی است که افتاده است. 

برتولت برشت دوست بسیار نزدیک والتر بنیامین،  شعری دارد به نام «کسانی که پس از ما به دنیا می ایند». این
شعر از طرف آقای علی امینی نجفی به نام « به ایندگان» ترجمه شده است. در قسمتی از شعر گفته می شود،

...»
در روزگار من همه راهها به مرداب ختم می شدند

...
اهای ایندگان، شما که از دل توفانی بیرون می جهید

که ما را بلعیده است
وقتی از ضعف های ما حرف می زنید

یادتان باشد
که از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید.

...



این را خوب می دانیم:
حتی نفرت از حقارت نیز
آدم را سنگدل می کند.

حتی خشم بر نابرابری هم
صدا را خشن می کند.

اخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم
خود نتوانستیم مهربان باشیم
اما شما وقتی به روزی رسیدید

که انسان یاور انسان بود
در باره ما

با رأفت داوری کنید!»
 والتر بنیامین  در یادداشت های خود در مورد این شعر، در  تفسیری تلخ  می نویسد:

«از کسانی که بعد از ما می ایند تقاضا داریم از ما برای پیروزی هایمان قدردانی نکنند، بلکه شکس((ت م((ا را ب((ه ی((اد
اورند. این یک تسلی است-تنها تسلی به کسانی  است که دیگر امیدی ندارند دلداری داده شوند»

همه این ها را چگونه باید تفسیر کرد؟  منظور بنیامین از تغییر گذش(ته، بازگش(ت ب(ه گذش(ته و   تغیی(ر ح((وداث ب(ه
شیوه فیلم های علمی-تخیلی نبود، زیرا آن ها اتفاق افتاده اند و کسی نمی تواند آن ه((ا را تغیی((ر ده((د.  منظ((ور وی
این بود که ما با کارهای خود در زمان حاضر می ت(وانیم، معن(ی آنچ(ه را ک(ه در گذش(ته اتف((اق افت(اده اس(ت تغیی(ر
دهیم. مثل، معنی شکس(ت نیروه((ای س(کولر در انقلب ای(ران می توان(د اغ(از   پای((ان  آرزوی کش(وری س(کولر و
دمکراتیک باشد و حکومت ولیی سال ها و دهه های طولنی دیگری بر ایران حاکم باشد، یا حتی ب((دتر اختلف((ات
رژیم با کشورهای خارجی به جایی ختم شود که کشوری ب((ه ن((ام ای((ران ب((اقی نمان(د، آنگ((اه آن شکس(ت  مفه((وم
خاصی می یابد: اغازی برای نابودی ایران. یا اینکه اگر به هر شکلی ایران به سوی یک نظام دموکراتیک سکولر
قدم های بزرگی بردارد، آنگاه آن شکست اهمیت کمتری پیدا خواهد کرد و به مثابه شکس((تی کوچ((ک در راه ی((ک

پیروزی بزرگ تر در نظر گرفته می شود. 
بنابراین، از نظر بنیامین ما می توانیم به  گذش((ته مانن(د ی((ک اث((ر هن(ری بنگری((م. ام((روز م((ا اش((عار ح(افظ را ب((رای
مواردی استفاده می کنیم که حافظ  حتی در خواب نی((ز نمی توانس(ت کوچک(ترین  تص(وری در م((ورد آن ه((ا داش((ته
باشد. بنیامین معتقد بود که در هر اثر هنری بزرگ،  معانی نهفته است که فق((ط  آین((دگان می توانن((د آن مع((انی  را

تعیین و تفسیر نمایند. فقط در پرتو آینده است که کلید رمز آن معانی پنهان شده یافت می شود. 
امروز  هر کدام از ما در مورد انقلب ایران نس((بت ب((ه کس((انی ک((ه در انقلب ش((رکت کردن((د و دیگ((ر در می((ان م((ا
نیستند آگاهی بیشتری در مورد انقلب داریم، حتی اگر خود ما در انقلب شرکت نکرده باشیم (البته در ص((ورتی
که علقه ای به موضوع داشته باشیم). ما روندهای بعدی انقلب و پیامدهای آن را دیده ایم، در مورد بس((یاری از
حوادث که در جلو چشمانمان رخ ندادند، شنیده، دیده و یا خوانده ایم. از این آگاهی بیشتر  می توان ب((رای تغیی((ر



روایت این حوادث و دادن ی((ک معن(ی جدی(د ب((ه انه((ا اس((تفاده ک((رد.از ای(ن روس(ت ک(ه بنی(امین از م((ا می خواه((د
شکست های گذشته را به یاد اوریم، نه به این خاطر که آن ها حوادثی دل انگیزند بلکه به ای((ن جه((ت ک((ه بت((وانیم
اهمیت انها، روایت آن ها را تغییر دهیم. گذشته گان دیگر وجود ندارند، به خاک بدل گشته اند، انها هی((چ ق((درتی

برای تغییر روایت خود ندارند و این بر عهده ما، زندگان است که به یک تراژدی، پایانی خوش اضافه کنیم.
»  ، ب((ه ی((اد داش((ته ب((اش،zakhorبنیامین که متفکری یهودی بود به خوبی از س((نت های یه((ودی چ((ون حک((م «

 ب��ه ی��اد داش��ته ب��اش،  اج�داد خ��ود را ک��ه در مص��ر ب��رده بودن��د، درآگاهی داشت. بنا بر آن  دستور گفته می شود :
ل تبعید گشتند، توسط تیتوس به بردگی گرفته شدند،  صلبیون آن ها را زن��ده س��وزاندند عمالیق قتل عام گشتند، به بابل

 همین سنت در مسیحیت، با یادآوری مصلوبین و در شیعه، در قتل ع((ام ک((ربلو در کشتار همگانی به قتل رسیدند.
تجلی پیدا می کند. این فقط سنتی مذهبی نیست و غیرمذهبی ها  نیز از چنین سنتی پیروی می کنند. 

  چطور می توان از نوس((تالژی در دوران م(ا ک(ه ب(ه ان(دازه نژادپرس(تی نکوهی((ده اس(ت، تفس(یری انقلب((ی نم(ود؟
سیاستمداران کنونی به م(ا می اموزن(د ک(ه ب(ه گذش(ته پش(ت کنی(م و ب(ه ج(ای آن،  فق(ط ب(ه س(وی  آین(ده ای ک(ه
فراموش کار و پوچ است بشتابیم. در کشورهای دیکتاتوری بس(یاری از ح(وادث گذش(ته سانس(ور می  ش((وند.این
سنت همیشگی آن ها می باشد، از  فاشیست ها گرفته تا استالینیس((ت ها ،  ت(ا خمین(ی و ت(ا خ(امنه ای.  در کش(وری
مذهبی که سرتاسر سال، مردم را به یاد گذشته  وادار به انواع سوگواری ها می نمای((د، چ((ه چی((زی در ی((ک خ((اطره
می تواند وجود داشته باشد که دستگاه حاکمه را وادار به سانسور می نماید؟ مگر نه آنکه  گذشته اتفاقی است که
افتاده، چیزی که در آن نمی توان تغییری داد  جانی است که  به جان افرین تسلیم شده است. بی قدرت و بیروح.

آیا بیدار کردن مردگان می تواند باعث ترس شود؟
 آنچه م((ردم را ب((ه ش((ورش ب((ر علی((ه بی ع((دالتی برمی انگی((زد ن((هبنیامین در تز هفتم خود در مورد تاریخ می گوید ،

. بنجامین از هواداران پر و پ((ا ق((رصتصویر نوادگان رها شده از بند، بلکه تصویر نیاکان به بند کشیده شده است
فروید بود. بنا بر عقیده فروید، انسان ها حیوانی فراموشکار هستند. این فراموشی ماست ک(ه ب(اعث می ش((ود م((ا
بتوانیم به راه  خود ادامه دهیم. بدون دفن کردن بخش زیادی از حوادث  ناخوش((ایند گذش(ته م((ا  امک((ان زن(دگی
کردن را نداریم. این طبیعت ماست و یاداوری نیز فقط وقتی صورت می گیرد که ما یادمان برود فراموش کنیم. 

اما  چه فرقی بین همه یاداوری های شبانه روزی دولتی در مورد  این یا آن حادثه بزرگ،  یک فاجعه انسانی،  کشته
شدن این یا آن فرد با خاطره جمعی شکست خوردگان وجود دارد؟ خ((اطره جمع((ی شکس((ت خوردگان ب((ا ی((ادآوری
دستگاه های تبلیغاتی دولتی  به خاطر اینکه به شخصیت های متفاوتی رجوع می کنند و  ی((اداور پیام ه((ای متف((اوتی
برای این گونه حوادث  هستند، فرق می کند. ، از نظر بنیامین تا زمانی که انها در خدمت هیچ قدرتی قرار نگیرند،
ارزشی ویژه دارند. این یادآوری فقط زمانی دارای اهمیت است که به منبعی برای الهام، به ان((رژی ب((رای مب((ارزه

امروز بدل شود.
این سنتی است که در امریکای لتین بسیار مت((داول اس(ت. شخص((یت هایی چ((ون خ((وزه م(ارتی، امیلی((انو زاپات((ا،
اوگوستو ساندینو، فارابوندو م(ارتی و ارنس(تو چه گ(وارا نمونه ه((ایی از کس(انی هس(تند ک(ه اله((ام بخ(ش مب(ارزین

می باشند. در اروپا، اسپارتاکوس و قیام آن ها همیشه الهام بخش بوده است. 



فقط مبارزه ای که بتواند از ستمدیگان گذشته مردم خود الهام بگیرد، ب(ه آین((ده و نس((ل های در راه،  امی((د داش(ته
باشد و با نسل های حاضر همبسته باشد، می تواند ق((درت  حاکم((ان را ب((ه ل((رزه در اورد. ص((رف ع((زاداری ب((رای از

دست رفتگان یا فجایع و شکست های بزرگ حاوی هیچ چیز انقلبی نیست.
چگونه می توانیم از تزهای بنیامین در مورد تاریخ  در تحلی(ل خ(ود از  آنچ(ه ک(ه م(ا در انقلب ای(ران  ب(دان موف(ق

نشدیم اما دیگران توانستند، استفاده کنیم؟  

 چرا شکست؟
در مورد دلیل شکست روایت چپ در انقلب و م(وفقیت روح((انیت طرف((دار خمین(ی در ب((ه دس(ت گرفت(ن ره(بری

انقلب میان چپ  نظر یکسانی وجود ندارد. من نیز مانند بسیاری عقیده دارم که 
روحانیت در سده های اخیر همیشه نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات مه((م کش((وری ک(م و بی((ش ب((ازی•

کرده است. هر چند که این نقش در دوره های مختل(ف ب(ه ی((ک ان((دازه نب(وده ام((ا پ((ذیرش ی(ا  ح(داقل
سکوت در مورد خط مشی های مهم رژیم، به خاطر قدرت بسیج روحانیت،  از اهداف حکومت پهل((وی
بوده است. اما زمانی که شاه خود را قدرتمند احساس می کرد، و یا ناچار از اتخاذ تص((میمی احس((اس

می کرد، اهمیت کمتری به این موضوع می داد.
روحانیت ب(ه خ(اطر ق((درت م(الی، خم((س و زکات ه((ای دری((افتی، و نی(ز تع((داد مس((اجد، حس((ینیه ها، و•

نهادهای مذهبی متفاوتی که در کشور داشت، از موقعیت ویژه ای برخوردار بود.
رژی((م ش((اه و همچنی((ن تم((ام رژیم ه((ای مش((ابه در منطق((ه  از ت((رس کمونیس((م و کمونیس((ت ها تلش•

 ازادتری در اختیار نیروهای مذهبی در مقایسه با نیروهای چپ غیرمذهبی قرار
 
می کردند فضای نسبتا

دهند.
نفوذ مذهب و سنت های مذهبی در ایران•

بنا بر این دلیل، و نیز دلیل مشابه دیگری، نیروهای مذهبی و به وی(ژه روح(انیت از امتیازه((ای بس((یار بیش(تری در
مقایسه با دیگر احزاب و سازمان های سیاسی برخوردار بودن((د. ام((ا این ه((ا فق((ط دلی((ل بیرون((ی شکس((ت چ(پ را
نشان می دهند و هیچ انتق((ادی مت((وجه سیاس((ت های نیروه((ای چ((پ نمی نمای((د. م(ن می ت((وانم پرس((ش را ب((ا ی((ک
ازمایش فکری مطرح کنم. اگر چپ در سال های قبل از انقلب از شرایط و امکانات مساوی نسبت ب((ه نیروه((ای
 امک((ان ایج((اد و فع((الیت در

 
م((ذهبی برخ((وردار ب((ود، آی((ا می توانس((ت ره((بری انقلب را ب((ر عه((ده گی((رد؟ (مثل

اتحادیه های کارگری، گذاشتن شب های شعر، مانند ده شب انستیتو گوته،... را داشت). به نظر من نه؟
دو عقیده رایج اشتباه وجود دارد. اول اینکه اگ((ر از ط((رف نیروه((ای سیاس((ی راه حل ه((ای خ((وبی ب((رای مش((کلت
سیاسی ارائه شود، آنگاه مردم  راه حل بهتر را انتخ((اب می کنن(د. ب((ه عب((ارتی انه((ا تص((میمات خ((ود را ب(ه ص(ورت

 نیروه((ای فاشیس((تی۱۹۳۰عقلنی اتخاذ می کنند. در اینجا این پرسش مط((رح می ش((ود ک((ه آی((ا در بح((ران ده((ه 
برنامه بهتری نسبت به نیروهای پیشرو ارائه دادند؟ آیا در انتخابات اخیر امریکا، ترام((پ، اگ((ر چ((ه ب((ر مش((کلت
درستی انگشت می نهاد، اما راه حل های بهتر و منطقی تری را مطرح نمود؟ آیا بس(یاری از  کس((انی ک(ه ب(ه ترام((پ



رأی دادند، «نمی دانستند و رای دادند» یا اینکه «می دانستند و با این احوال به او رأی دادن((د»؟ در ه((ر ح((ال،   ه((ر
چند که داشتن راه ح(ل مناس(ب  ش(رط لزم(ی ب(رای پیروزی اس(ت، ام((ا ش(رط ک(افی نیس(ت و متأس((فانه همیش(ه

راه حل های «بهتر»، حتی اگر به گوش همه برسند، موفق نخواهند بود.
دوم، از جانب دیگر این نظر وجود دارد که به دلیل  نفوذ مذهب در ایران، چپ به لولوخرخره تبدیل شده اس((ت و
امکان موفقیت ندارد. باز هم شکی نیست ک(ه ب(ه خ(اطر تبلیغ((ات منف(ی در ط(ی س(ال های دراز،  چ(پ از ش(رایط
مساعدی برای نفوذ وسیع برخوردار نیست. اما مشکل اینجاست که اولن،  چپ در کشورهای غیرمذهبی اروپای
شمالی نیز از محبوبیت زیادی برخوردار نیست. دوم(ن، در گذش(ته ن(ه چن(دان دور در کش(ورهای مسلمان نش(ین
خاورمیانه اوضاع به گونه دیگری بود. حزب توده از نفوذ زی((ادی در ج(امعه برخ(وردار ب(ود. در کش(ور عقب افت(اده
یمن، طرفداران سوسیالیسم قدرت را در دست داشتند. در مصر، لیبی و عراق، رهبران حکومت از ناصر تا معمر
قذافی خود را نوعی «سوسیالیست»  قلمداد می کردند. طبع((ا، در دوران((ی ک((ه روح زم((انه «سوسیالیس((تی» ب((ود و
همه پیروزی نظام سوسیالیسم را قطعی می دانستند، طرفداری از سوسیالیسم راحت تر بود،  در هر ح((ال، در آن

زمان مردم ایران اگر مذهبی تر از امروز یا دوران انقلب نبودند، کمتر هم نبودند. 
  در جل((و چش((مان م((ا رخ

 
ما انسان ها از نظر روانی (خوشبختانه) نمی توانیم به بسیاری از پدیده هایی که مس((تقیما

نمی دهند و یا ما خود را به نوعی با آن ها درگیر احساس نمی کنیم،  واکنش نش((ان دهی((م.  هم((ه م((ا از اینک((ه ع((ده
 ساده ای می میرند، مطلع هستیم، ام(ا ب(ا ای(ن وج(ود،

 
زیادی در کشورهای فقیر از گرسنگی و یا بیماری های نسبتا

تعداد کشته شدگان فقط در ذهن ما یک عدد، یک فاجعه ناخوشایند است که باعث بی خوابی شبانه ما نمی ش((ود.
 در  سوئد، فقیران کولی ک(ه از روم((انی  ب(ه آن کش(ور ب(رای گ((دایی ک((ردن

 
در بسیاری از کشورهای اروپایی، مثل

می ایند، از نظر تعداد زیادی از مردم سوئد مشکل زاست.  بسیاری برای اینکه نمی خواهن((د روز خ(ود را ب((ا ص(حنه
گدایی کردن فرد فقیری خراب کنند، خواهان اخراج گدایان از این کشور هستند. دلیل ان؟ همه می دانند ک((ه ب((ا
اخراج آن ها و پس فرستادنشان به رومانی یا بلغارستان، گدایان وضعشان نه بهتر بلکه  بدتر خواه((د  ش((د، ول((ی

روز آن ها با دیدن این صحنه های خراب نمی شود. 
مثال دیگر،  در طی چند سال گذشته همه مردم اروپا از بحران فجیع مهاجرین سوریه ای اطلع داشتند، اما ای((ن
اطلع بیشتر جنبه انتزاعی داشت تا اینکه صحنه مرگ دلخراش آلن کوردی در مرزهای اروپا باعث تاثر بسیاری
گشت. یا مثل، همه ما ک(م و بی(ش از فج(ایع جن(گ ع(راق خ(بر داش(تیم ت(ا اینک(ه ص(حنه های وحش(تناک زن(دان
ابوغریب ما را به خود اورد.  یا انتشار فیلم  تیراندازی از هلی کوپتر آمریک((ایی ب((رای کش(تن اف((راد بی گن(اه توس(ط
ویکی لیکس همه  را متأثر و نام ویکی لیکس را بر سر زبان ها انداخت. قبل از افشاگری های سنودن،  ما ب((ه ط((ور
انتزاعی از شنود مکالمات تلفنی اطلع داشتیم، اما وسعت گسترده آن را نمی توانستیم حدس زنیم. بعلوه، اگر
 ای((ن را می دانس((ت، ول((ی احتم((ال

 
ما از وسعت شنودهای تلفنی امریکائیان خبر نداشتیم، خانم انگل مرک((ل قطع((ا

شنود مکالمات تلفنی خود و مقامات آلمانی را نمی داد، ت((ا اینک((ه ای((ن راز نی((ز ف((اش ش(د و منج((ر ب(ه ی((ک بح((ران
سیاسی گشت. نتیجه اینکه، ما تا وقتی که از  پدیده ای فق((ط ب((ه ط(ور مج((رد اطلع داش((ته باش((یم، ام((ا آن را ب((ه

نوعی نتوانیم لمس کنیم نمی توانیم سمپاتی زیادی نشان دهیم.



اگر چپ به صورت مجرد در مورد بسیاری نکات زیبا مانند برابری فقط به شکل آمار و ارقام حرف بزند، نمی تواند
نظر عده زیادی را به خود جلب نماید. مسلما،  قدم اول و بزرگ برای اثبات نابرابری جمع اوری آمار و ارقام است.
زیرا بدون داشتن دلیل و مدارک کافی امکان تحلیل درست و جلب نظر روشنفکران وجود ن((دارد. طبع((ا، یک((ی از
دلیل موفقیت پیکتی، نشان دادن و مقایسه نابرابری در میان کشورها در طی دوره طولنی است. اینکه نابرابری
امروز به هیچوجه طبیعی نیست، زیرا نیم قرن پیش چنین اختلفی وجود نداشت، اما برای ایج((اد ت((أثیر بیش((تر،
باید بتوان آن را مشخص تر نم((ود. در امریک((ا، فمینیس((ت ها ب((رای نش((ان دادن اختلف دس((تمزد ن((ابرابر  زن((ان و
مردان برای کار برابر بارها با آمار و ارقام متقاعد کننده  به دادگاه رفتند، اما مت((وجه ش((دند ک((ه ب((رای گرفت((ن ی((ک
 موض(وع را ب(ا گوش(ت و پوس(ت خ(ود

 
حکم مناسب، قاضیان نیاز به شهادت فردی دارند. زنانی که خود مس(تقیما

لمس نموده اند. در این موارد فقط تجزیه و تحلیل و مقایسه آماری شرط لزم مهمی ب((رای ط((رح در دادگ((اه ب((ود،
اما برای گرفتن نتیجه مناسب نیاز به  شاهدان عینی وجود داشت.

آغاز انقلب

حال اگر به دوران انقلب ایران باز گردیم، می توانیم از زاویه مشابهی به قضیه بنگریم. دوره انقلب را می ت((وان
به مراحل مختلفی از نظر حوادث مهمی که در ایران رخ داد تقس((یم نم((ود. یک((ی از ح(وادث مه((م در ش((کل گیری

 بود یعنی زمانی که از طرف مقامات رژیم سابق  به روزنامه اطلعات ماموریت حمل((ه۱۳۵۶انقلب، حادثه  دی ماه 
به خمینی داده شد.  پس از آن چند هزار طلبه طرفدار خمینی در شهر قم تظاهرات نمودن((د و در ط((ی آن ن((ه نف((ر
کشته و چهل و پنج نفر زخمی شدند. از اینجا ب(ه بع(د، روح((انیون طرف(دار خمین(ی کم ک(م وارد ص(حنه  اع(تراض

 ره((بری انقلب را ب((ه دس((ت گیرن((د. از ای((ن رو م((ا۱۳۵۷شدند تا اینکه  آن ها توانستند طی چند ماه،  ت((ا ش((هریور 
 نگاهی افکنیم.۱۳۵۶می توانیم در این جا  فقط به حوادث  تا قبل از دی ماه 

به طور کلی طرفداران اسلم  در آن دوره  را می توان به چهار دسته تقسیم نمود: 
جوانان و روشنفکران طرفدار اسلم بدون روحانیت، عمدتا طرفداران شریعتی.1
 طرفداران خمینی اعم از روحانی، بازاری و غیره.2
مسلمانان و لیبرال اسلمیست های طرفدار مصالحه با شاه، جبهه ملی، نهضت ازادی،....3
طرفداران روحانیت سنتی که مخالف مداخله در سیاست بودند..4

اگر چه خمینی از سردمداران مبارزه با شاه پس از رف((رم انقلب س((فید ب((ود، ام((ا طرف((داران وی پ((س از ح((وادث
  به طور جدی وارد صحنه مب((ارزه عمل((ی ب((ا ش(اه نش((ده بودن((د. هم((ان طور ک(ه۱۳۵۶ تا قبل از دی ماه ۱۳۴۲خرداد 

می دانیم در حوادث خردادماه نیز هدف خمینی سرنگونی سلطنت نبود و سال ها بعد به این نتیجه رسید. بن((ابراین
ما می توانیم تمرکز خود را بر گروه اول یعنی جوانان و روشنفکران مسلمان گذاریم. گفته می شود که متفک((ران و
نویسندگانی چون احمد فردید، فخرالدین شادمان، داریوش شایگان، جلل ال احمد، احسان نراقی و ش((ریعتی
از سردمداران مبارزه با غرب زدگی و بومی گرایی و به نوعی بازگشت به برخی از اندیشه های اسلمی بوده اند. اما



 گوناگونی به اسلم به عنوان
 
 متفاوت و از زاویه های کامل

 
باید در نظر داشت که این نویسندگان به درجات کامل

راهی نجات بخش می نگریستند. ولی از همه مهم تر،  تأثیر انان بر جوانان و روشنفکران بسیار متفاوت بود. 
جلل ال احمد خود تحت تأثیر نظرات احمد فردید در مورد غرب زدگی بود. اما او فقط به خاطر مب((ارزه ب((ا ش((اه ب((ه
  او مق((اله ای در م((ورد غ((رق ش((دن ص((مد در ارس

 
هر بهانه ای اعم از اسلم و غیراس((لم توس((ل می جس((ت. مثل

نوشت.  شش ماه پس از مرگ وی در نامه ای به منصور اوجی چنین می نویسد «ام((ا در ب((اب م((رگ ص((مد. در ای((ن
تردید نیست که غرق شده. اما چ(ون دلم((ان می خواس(ت و می خواه(د قص(ه بس(ازیم و س(اختیم. خ(وب س(اختیم
  تکنی((ک ای(ن افسانه س(ازی را روش(ن کن(م. ب(رای خ(ودم.»

 
دیگر. و آن مقاله را هم به همین قصد نوشتم که مثل

بنابراین او برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، ستیز با شاه و بومی گرایی،  به راحتی می توانست طرفدار ش((یخ
فضل الله نوری شود. او با وجود آنکه طرفداران زیادی داشت، و قصه گوی بسیار ماهری بود اما در می(ان جوان(ان
هیچ گاه به اندازه شریعتی نفوذ پیدا نکرد. ال احمد فضای دهه چهل را اشغال نموده بود، اما شریعتی دهه پنج((اه
را از آن خود کرد. ال احمد نویسنده ای توانا بود اما شریعتی س((خنرانی چیره دس((ت.  ب((ا ای((ن ح((ال ای((ن دو دارای

وجوه مشترک زیادی  بودند : بومی گرایی، بازگشت به گذشته، ضدیت با شاه،.. و  قصه سازی. 
اگر معل((م چپگرای((ان ص((مد بهرنگ((ی ب((ود، جوان((ان مس((لمان معل((م خ((ود را داش((تند. ش((ریعتی ی((ا «معل((م انقلب»
جامعه شناسی دینی بود که بشدت تحت تأثیر بسیاری از اندیشمندان غربی  قرار داش((ت و از زب((ان علم((ی ب((رای
شناختن و معرفی اس((لم اس((تفاده می ک((رد. اگ((ر بازرگ((ان در پ((ی اثب((ات اموزه ه((ای پی((امبر و ق((رآن ب((ا اس((تفاده از
کشفیات علمی بود، شریعتی به قول خودش در پی «حقیقت» بود. از نظر وی در غرب همه «عل((م ب((اور» بودن((د و
در نتیجه «واقعیت» موجود را پذیرفته بودند، در حالی که وی در جستجوی «حقیقت»،  یعن((ی جه((ان ب((دان گ((ونه
» عل((م ب((ا «حقیق((ت» که باید باشد و نه آن گونه که هست، بود. به این ترتیب  بازرگان در پی اثبات اینکه «واقعی((ت 
اسلم  یکی است، بود. شریعتی تأکید می نمود که اسطوره را ب((ر تاری(خ ترجی(ح می ده((د، زی((را اس((طوره،  روای((ت
تاریخ بدان گ((ونه ک((ه می بایس((ت اتف((اق می افت((اد ب((ود در ح((الی ک((ه تاری((خ بی((انگر واقعیت ه((ایی اس(ت ک((ه اتف((اق
افتاده اند. او در پی آن بود که اسلم علوی  را از فرهنگ به ایدئولوژی بدل کند.  غرب «غول موحشی» بود که در
عین    افسونگری  شاخ هم  می زد. «استعمار فرهنگ((ی» غ(رب بی(ش از ه((ر چی((ز «ویرانگ((ر» ب(ود.در می((ان چه((ار
گانه های خ((ویش (اس((تعمار، اس((تثمار، اس((تبداد و اس((تحمار)، او بی((ش از هم((ه ب((ه اس((تعمار پرداخ((ت ام((ا نق((ش

استحمار را عمیق تر و ماندگارتر از دیگر عوامل می دانست. 
شریعتی برخلف ال احمد که فقط به تشریح مشکلت می پرداخت، در پی پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» ب((ود.
پاسخ وی «بازگشت به خویشتن»  و اسلم بود هر چند که  اسلم وی اسلم عالمان و روح((انیون نب((ود، او در پ((ی
بازگشت به اسلم به  عنوان یک ایدئولوژی بود. زیرا از نظ((ر وی هرک((س ای((دئولوژی دارد، ب((ه دنب((ال ی((ک ج((امعه
ایده ال، یک انسان ایده ال است. هدف غایی ایدئولوژی اسلمی او «رستگاری از چهار زندان همیش((گی انس((ان:
جبر طبیعت، جبر تاریخ، جبر اجتم(اع و ب(الخره ج(بر خ(ویش» ب(ود. او ن(تیجه می گرف(ت ک(ه اسلم شناس(ی «ن(ه
تقلیدی و نه غریزی بلکه آگاهانه» است. از این رو او در پی «ایجاد ی((ک پروتستانیس((م اس((لمی»، اس((لم ب((دون
روحانیت بود. او می خواست ضمن یافتن مشکلت جامعه راه حل هایی متناس(ب ب(ا فرهن(گ اس(لمی ج(امعه ارائه



دهد.
شریعتی  که یکی از وظایف  خود را آگاه کردن مردم می دانست، به خ((وبی از نف((وذ مارکسیس((م در می((ان جوان((ان
 به یک((ی

 
 او با  امیر پرویز پویان که در کلس های درس پدرش  مرتبا شرکت می کرد، ولی  بعدا

 
اطلع داشت (مثل

از رهبران چریک های فدایی بدل گشت، آشنایی داشت.) اما  وی که از معروف ترین  روشن فکران دهه پنجاه در
ایران محسوب می شد، هیچ گاه  از طرف چپ ها ج(دی گرفت((ه نش((د. روح((انیون او را «التق((اطی» درک می کردن((د.
خمینی برای مرگ او حاضر به دادن یک پیام نشد. اما او موفق شد بیش از هر کس دیگ((ری ب((ه انقلب اس((لمی
خدمت کند. او روایتگر بسیار عالی بود. نه تنها خوب می نوشت بلکه سخنور بسیار ماهری بود. بسیاری  از سران

و روشنفکران  آینده جمهوری اسلمی در سخنرانی های او در حسینیه ارشاد شرکت می کردند. 
اما چه چیزی وجه مشخصه او بود؟ همان طور که گفته شد او نه به تاریخ بلکه اس(طوره علق((ه داش((ت. او علق(ه
چندانی به ابن سینا و فارابی نداشت، اما از اب(وذر و س(لمان ب(ا ش(ور و ش(وق نوش(ت و ح(رف زد. در کش(وری ک(ه
ادبیات شفاهی نقش مهمی ایفا می کرد، در کشوری که به  گفته ای، به برکت ش((اهنامه، ش((اهنامه خوانی و نق((الی
زبان پارسی نجات داده شد، کسی که بتواند هم نویسنده و ناطق ماهری باش((د،  بتوان((د س((نت های ق((دیمی را ب((ا
علم جدید بیامیزد، و انگشت بر مشکلت واقعی مردم نهد، کسی که نبض م((ردم را در دس((ت داش((ته باش((د،  در
 می تواند  تأثیر به سزایی در جامعه نهد. ح(تی علم(ای

 
صورتی که امکان استفاده از همه این فضائل را بیابد،  قطعا

بلندپایه روحانی که سال های طولنی را وقف خطبه خوانی کرده بودند ،  از شریعتی به عنوان سخنوری م((اهر ی((اد
می کنند.

 شریعتی مجادله گری بود که برعلیه استبداد، رژیم شاه و امپریالیسم حرف می زد،   طرفدار  بومی گرایی  ب((ود ام((ا
در عین حال،  طرفدار اسلم بدون روحانیت ، و پروتستانیسم اسلمی و جامعه بی طبقه توحیدی نیز  بود. ب((ا ای((ن
حال،  نقاط مشترک شریعتی با روحانیت مبارز بسیار بیشتر از نقاط افتراق آن بود. در غ(رب، ل((وتر ب((ه دنب((ال ی((ک
انقلب مذهبی بود، چیزی که با کمک شاهان و رهبران غیرمذهبی وقت امکان پ((ذیر گش(ت. بس(یاری از ش(اهان
فشار یوغ  واتیکان را بر شانه  های خویش احساس می کردند و در ص(دد راه((ی ب(رای ف((رار از آن بودن((د. ل((وتر ب(ه
دنبال انقلب سیاسی  و اجتماعی نبود. او مخ((الف سرس(خت جنبش ه((ای اعتراض(ی دهقان((ان ب(ود. در برخ((ی از
کشورها، رهبران سیاسی خود تصمیم گرفتند که مذهب کشور را از کاتولیک به پروتستانیسم تغییر دهند. از ای((ن
رو اگر شریعتی به دنبال تغییر انقلبی در نهادهای اسلمی بود می بایست با شاه متحد می گش(ت. ام((ا جنب((ه ض(د

۱۳۵۶روحانی شریعتی بسیار کمتر از رادیکالیسم ضدشاهی و ضدامپریالیستی  وی ب((ود و از ای((ن رو،  بع((د از دی 
همه روشنفکران طرفدار ش(ریعتی و مجاه((دین  کم ک(م ب(ه اردوی علم((ای خمین(ی پیوس((تند.نمی توان گف(ت، در
 چه موضعی اتخاذ می کرد، اما به جز گروه فرقان ک((ه بع((د

 
صورت زنده ماندن وی، در مراحل نهایی انقلب  دقیقا

از انقلب به ترور روحانیون طرفدار خمینی پرداخت،  عده زی((ادی از طرف((داران وی در مراح((ل نه((ایی انقلب در
هر حال رهبری خمینی را  پذیرفتند. 

اسلم رادیکال خمینی به تنهایی نمی توانست جوانان را به سوی خود بکشد، همچنانکه اسلم لی((برال بازرگ((ان و
نهضت آزادی با وجود استفاده از زبانی شبه علمی  نتوانست جوانان زیادی را به س(وی خ(ود جل(ب کن(د. خمین(ی



بارها عنوان کرد که اسلم بدون روحانیت مانند بیمارستان بدون پزشک است. او در یکی از سخنرانی های خ((ود
قبل از انقلب از روشنفکرانی که اسلم بدون مل می خواهند شکایت ک((رد و از آن ه((ا خواس((ت ک(ه ب((ه روح((انیت
 نمی شود...این ها بهتر از شما توی مردم، به((تر یعن((ی ک((ه ش((ما نف((وذ نداری((د،

 
کمک کنند «اسلم بی اخوند اصل

این ه((ا دارن((د، در بی((ن م((ردم نف((وذ دارن((د، ه((ر ملی((ی در محل((ه خ((ودش ناف((ذ اس((((ت...مردم [روح((انیت] را
می خواهند...جمع شوید دور آن آخوندی که مسایل سیاسی را نمی داند، یادش بدهی((د آن مس((ایل را، ت((ا او عم((ل
کند تا منبعد دنبالش باشد، تا بتوانید اجرا کنید...». خصوصیاتی که شریعتی و مجاهدین داشتند، امکان پیوستن
ارتش جوانی را به اردوی خمینی فراهم ساخت.  بهشتی بعد از انقلب گفت، «اثار و نوشته های شریعتی، ب((رای
انقلب حیاتی بود. در حالی که نوشته های امام برای جلب نسل جوان چندان مناسب نبود.» (ب((ه نق((ل از مجاه((د

)۱۳۶۲ ، ۱۶۴شماره 
در ط((ی انقلب در ح((دود س((ه هزار نف((ر کش((ته و بی((ش از دوازه هزانف((ر زحم((ی ش((دند. اک((ثریت قری((ب بالتف((اق
کشته شدگان و مجروحین را جوانان و نوجوانان مذهبی و غیرمذهبی تشکیل می دادند. روح(انیون و بازاری((ان ک(ه
سهم بسیار ناچیزی در میان کشته شدگان و مجروین داش(تند، بیش(ترین به(ره سیاس(ی (و اقتص(ادی) را پ(س از

انقلب کسب نمودند. 
برخی از پژوهشگران به درستی عنوان کرده اند که ای((ن فق((ط روش((نفکران مس((لمان نبودن((د ک((ه از اس((لم دف((اع
نمودند بلکه روشنفکران غیرمذهبی نیز بر جنبه های ازادیخواه((انه و ض(د اس(تبدادی ش(یعه، ب((ر اینک((ه در مقاب((ل
امپریالیسم و غرب زدگی می توان از اسلم کمک گرفت، تأکید داشتند. واقعیت ام((ر ای((ن اس((ت ک((ه ب((ومی گرایی
ربطی به طرفداری از اسلم ن((دارد.  روش((نفکرانی وج((ود داش((ته و دارن((د ک((ه ب((ومی گرا و مخ((الف اس((لم ب((وده و
هستند. اگر چه  در اواخر دوران شاه سرعت تغییرات بسیار زیاد بود اما جامعه سنتی ایران بس((یار عقب افت((اده تر
از آن بود که مشکلتش با مشکلت ماشینی غربی یکسان گرفته شود. انتقاد از برخی از مظاهر غرب به خ((ودی
خود مشکلی ایجاد نمی کرد، و می بایست ص(ورت می گرف(ت ام(ا رد ک(ردن تم(ام مظ((اهر و دان(ش غرب(ی، ب(ه ن(ام
غربزدگی، درغلتیدن به ناسیونالیسم  و شووینیسم با تکیه بر فرهنگ اسلمی یا پیشااس(لمی مسأله س(از ب((ود. از
سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم که انتقاد از غرب، مختص ایران نبود. ادوارد س((عید کت((اب مع((روف خ((ود ،
شرق شناسی را یک سال قبل از پیروزی انقلب ایران نوشت. انتقاد از ش((یوه برخ((ورد غ((رب ب((ا ش((رق موض((وعی
عمومی بود. این گفتمان فقط مختص ایران نبود. رژیم استبدادی شاه که طرفدار پروپا قرص ایلت متحده ب((ود

مانع اصلی بسط تحولت به شکلی به غیر از آنچه که شد بود.

روایت 
سخن گفتن در مورد اینکه چپ در دوران پیش از انقلب  می بایست چه کار می کرد، قدری غیرواقعی و نادرس(ت
به نظر می رسد. دلیل این امر آن است که برای اج((رای ی((ک سیاس((ت می بایس((تی امکان((ات م((ادی آن نی((ز وج((ود
داشته باشد.  اما در عوض ما می توانیم نگاه خود را بر آنچه گذش(ت افکنی(م. چ(ه چی(زی ب(اعث ش(د ک(ه جوان(ان

زیادی رو به اسلم رادیکال اورند؟ 



تاکنون در مورد برخی از جنبه های اساسی آن به طور اختصار صحبت کرده ایم. اما در اینجا می بایس((ت ب((ه جنب((ه
دیگری که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، نگاهی بیاندازیم. دفاع از یک خط مشی سیاس(ی فق(ط ب((ه معن(ی دف((اع
عقلنی از یک موضوع نیست. پیشبرد یک خط مشی سیاسی مستلزم شور و شوق نیز است. شریعتی، خواه((ان
تبدیل اسلم به ایدئولوژی،  ایجاد یک سیستم فکری اسلمی با راه حل های کلن سیاسی، اقتصادی، اجتم((اعی
و فرهنگی بود. او نیاز به یک جامعه ایده ال،  جامعه بی طبق((ه توحی((دی، ایج((اد انس((ان ن((وین اس((لمی داش((ت. او
برخی از شخصیت های تاریخی را در شمایلی جدید بازسازی کرد.  شریعتی کتاب « ابوذر غف((اری، سوسیالیس((ت
خداپرست»  نوشته عبدالحمید جودةالحسار مصری را ترجمه کرد. البته نام اصلی کتاب «اب((وذر الغف((اری» ب((ود و
شریعتی سوسیالیست خداپرست را به آن اضافه کرد. او همچنی(ن کت(اب «س(لمان پ(اک» اث(ر ل(ویی ماس(ینون را
ترجمه کرد. سلمان فارسی که ایرانی بود  و  چون به مانویان پیوست از ایران فرار ک((رد. س((لمان ب((ه خ((اطر آنک((ه
ایرانی و از نزدیکان محمد بود از ارج و قرب فراوانی در میان ایرانیان برخوردار است. از شخصیت های مع((روف
دیگر می توان از  حر نام برد که او نوشته خود در باره او را در شب عاشورا در مجلسی خواند و سپس آن را به نام
«حر، انسانی در انتخاب فاجعه یا فلح» (فلح، رستگاری یا پیروزی) به چاپ رساند. در ای((ن نوش((ته، ح((ر کس((ی
است که باید بین پاکی (حسین) و زشتی و پلیدی (یزید) یکی را انتخاب کن(د ک(ه در نه((ایت حس(ین را ب(ه عن((وان

رهبر بر می گزیند.
 به  ن(ام «ف(اطمه، ف(اطمه اس(ت» ب(ه چ(اپ رس(ید.۱۳۴۹او سخنرانی معروفی در باره فاطمه در سال 

 
 دارد که بعدا

شریعتی در این کتاب فاطمه را به عنوان زنی مستقل که نه به خاطر دختر محمد ی((ا همس(ر عل((ی ب(ودن، بلک((ه ب((ه
خاطر خودش مورد احترام شیعیان است.

  می باشد. او در ای((ن کت((اب۴۹–۵۰«حسین وارث ادم»، که شامل هشت سخنرانی در حسینیه ارشاد در سال های 
به شرح حوادث کربل می پردازد. اما تفسیر او به حدی از تفاسیر مرسوم فاصله داشت که مرتضی مطهری آن را
«روضه مارکسیستی» برای حسین خواند.  یک(ی از ای(ن  س(خنرانی های  ب(ه ن(ام« پ(س از ش((هادت »  اس(ت ک(ه ،
درست پس از کشته شدن مجید و مسعود احمدزاده در مبارزه مسلحانه و تحت تأثیر انها ایراد می شود. شریعتی
با خانواده احمدزاده آشنایی نزدیک داشت. در همی(ن کت(اب او تئوری خ(ود ب(ه ن((ام «انتظ((ار مکت(ب اع(تراض» ی(ا
«انتظار مذهب اعتراض» را مطرح نمود. بنا به نظر وی شیعیان  که در انتظار (مهدی) به سر می برن((د ب((ه خ((ودی
خود معترض هستند، زیرا از وضع موجود ناراضی اند و امید به تغییر وضع موج((ود دارن((د. ب((ه عب((ارتی دیگ((ر خ((ود

س   انتظار  مهدی، عملی سیاسی است و از این رو شیعه دینی سیاسی است.
س
نف

از کتاب های معروف دیگر او، «اری این چنین بود برادر»، در مورد ب((رده داری و سرنوش((ت کنفوس((یوس و ب((ودا و
مقایسه آن ها با محمد وعلی است. سخنرانی دیگری در مورد تشیع علوی و صفوی داشت که با نام «تشیع علوی
و تشیع صفوی» به چاپ رسید. در آن  ادعا می شود که وزیر امور روضه خوانی در دوران صفوی به اروپای شرقی
رفت و بسیاری از سنت های مسیحیت و کلیسا را اقتباس نموده و به ن((ام س((نت های ش((یعه ب(ه کم(ک روح((انیونی

چون مجلسی تثبیت نمودند و روح انقلبی شیعه را از آن بازستادند.
درک گفته ها و نوشته های ش(ریعتی ب(دون ت(أثیری ک(ه اموزه ه(ای مارکسیس(تی و اگزیستانسیالیس((تی  غیرممک(ن



است. این اموزه ها و  مبارزات ضداستعماری آن دوره تأثیر زیادی بر شریعتی داشتند. او سعی ک((رد از مت((دولوژی
مارکسیستی ب(رای تحلی(ل ح(وادث ت(اریخی و اجتم(اعی اس(تفاده کن(د.  در ای(ن ج(ا،  اینک(ه درک او  از اموزه ه(ای
مارکسیستی چقدر  درست بود یا نبود اهمیتی ندارد. او می خواست مانع ترویج مارکسیسم در میان جوانان شود و
همان قدر از مارکسیسم برداشت می نمود که خود می خواست و نی((از داش((ت. مجاه((دین در هم((ان س((ال ها اعلم
نمودند ما فقط فلسفه مارکسیستی را قبول نداریم، اما از آن برای تحلیل جامعه طبقاتی اس((تفاده می کنی((م. آنچ((ه
که مهم است این است که برای آنکه اسلم شریعتی به یک ایدئولوژی به معنای یک سیستم هم(ه ج(انبه تب(دیل
 نظرات ماس((ینیون ، گوروی((ج، ارون، گ((ارودی،

 
شود تلش کرد از اموزه های رایج در جامعه شناسی آن زمان مثل

سارتر، مارکس، لنین و ... استفاده کند. 
 او توانست تفسیرهای جدید ، قابل فهم و مبارزه جویانه ای از حوادث گذشته، رویدادهایی که همه ب((ا آن آش((نایی
داشتند ارائه دهد. مثل، او توانست با تبلیغ اینکه ابوذر اولین سوسیالیست دنیا بود، در شرایطی که درک درس((تی
از مفهوم سوسیالیسم در ایران وجود نداشت، مبارزه گذشته مسلمانان در سده ها قبل با مب((ارزه کن((ونی را  پیون((د
دهد، ضمن آنکه به آن جلیی مدرن نیز اعط(ا نمای(د.  مب(ارزه جویی حس(ین را ب(ه آدم وص(ل ک(رد. او ک(ه طرف(دار
بازگشت به خویشتن و جامعه بدوی بود ، ماجرای هابیل و قابیل را به ی(ک مب(ارزه طبق((اتی ب(دل می کن(د. قابی(ل ب(ه
خاطر حرص و آز برادر خود را می کشد و جامعه که تا آن زمان جامعه واحدی بود ب((ه ی((ک ج((امعه دو قط((بی،  ی((ک

جامعه حاکم و محکوم، قابیلی و هابیلی بدل می شود. یک جامعه طبقاتی....
اول،  مسأله اصلی در اینجا ای(ن اس(ت ک(ه ی(ک  جری((ان مب(ارز ک(ه خواه((ان جل(ب م(ردم ب(رای اع(تراض ب(ه ی(ک
بی عدالتی است نمی تواند به ویژه در ایران، فقط به ارائه یک برنامه مناسب کفایت کند. خمینیسم  نشان داد که

می توان برنامه ای ارتجاعی داشت اما توده ها را به اعتراض برای مبارزه با بی عدالتی جذب خود کرد.
دوم، در زمانی که بسیاری از مردم از بی سواد و کم سواد بودند، استفاده از سخنرانی و موعظه اهمی((ت بس((زایی
داشت.نیروهای مذهبی با توجه به داشتن امکانات لزمه از چنین شیوه ای حداکثر اس((تفاده را نمودن((د. نواره((ای

سخنرانی شریعتی و خمینی بسرعت پخش می شدند.
سوم،  در اکثر کشورها سانسور  بر نوشته های چاپ ش(ده، و ی(ا وس(ایل ارتب(اطی قاب(ل تک(ثر مانن(د ن(وار، فیل(م  و
 غیرممک((ن اس(ت. جن((اح

 
امثالهم،  اعمال می شود اما ب((ه دلی((ل عمل((ی سانس((ور  س((خنرانی ها و موعظ((ات تقریب((ا

مذهبی توانست  از چنین  امکانی در سطحی گس((ترده اس((تفاده کن((د. تهی((ج حاض((رین در ی((ک  س((خنرانی بس((یار
اسان تر است تا اینکه همان افراد به طور جداگانه به همان سخنرانی گوش دهند یا متن  سخنرانی را بخوانند.

چهارم، یکی از اهداف اصلی شریعتی مبارزه با شیوع مارکسیسم در میان جوانان بود. او ب((رای ای((ن ک((ار ب((ه ق((ول
سروش به  فربه کردن دین پرداخت، این فربه کردن از طریق ق((رض ک((ردن از دیگ((ران ب((ویژه مارکسیس((م ب((ود.
هنگامی که شریعتی به ترویج نظرات خود پرداخت از طرف کل جناح چپ نادیده گرفته شد. قب((ل از انقلب فق((ط
یک کتاب در رد نظرات وی نوشته شد (اکبری)، در ح((الی ک(ه از س(وی بخش(ی از  روح(انیت ب(ا او برخ((ورد ج(دی
صورت گرفت. روحانیت پا را از روش های ع((ادی فرات((ر نه((اده و م(انع س(خنرانی او در حس(ینیه ارش((اد ب(ه ش(یوه

غیردموکراتیک گشت. اگرچه بنا به گفته  بهشتی  شریعتی برای انقلب حیاتی بود.



نیروی دیگری که در ابتدای جریان انقلب نفوذ داشت مجاهدین بودند که من در اینج((ا ب((ه آن نمی پ((ردازم زی((را
شریعتی  در میان  مجاهدین از نفوذ بسیار زیادی برخوردار بود. به جز حسینیه ارشاد، مسجد ه((دایت (طالق((انی)

نقش بزرگی در ترویج اسلم رادیکال داشت.
پنجم، انقلب ایران در درجه اول قیام طبقات متوسط اع((م از س(نتی و ن((و ب((ود. کم((ی کم((تر از نیم((ی از جمعی((ت
کشور یعنی روستائیان در انقلب نقش بسیار کمی ایفا کردند. کارگران صنعتی، به ویژه ک((ارگران ص((نعت نف((ت،
اگر چه نقش مهمی در انقلب ایفا نمودند اما آن ها بسیار دیر وارد صحنه گش(تند. بن(ا ب(ه نوش(ته ابراهامی((ان، در

زمان انقلب ترکیب طبقاتی کشور به شرح زیر بود:

ترکیبدرصدطبقه

خانواده پهلوی، بازرگانان، صاحبان صنایع و مقاطعه کاران0.01%طبقه بالی جامعه
وابسته به دربار، کارمندان عالی رتبه و افسران ارتش

روحانیون، تجار بازار، مغازه داران و صاحبان کارگاه های13%طبقات متوسط سنتی(مالکان)
کوچک (شهری و روستایی)، کشاورزان تجاری، کاسب ها

خارج بازار

طبقات متوسط
مدرن(حقوق بگیران)

صاحبان حرفه های تخصصی (مشاغل ازاد)، کارمندان%10
دولت، کارکنان سایر مؤسسات و شرکت ها، دانشجویان

دهقانان زمین دار، دهقانان کم زمین45%طبقات پایین روستایی

کارگران صنعتی، حقوق بگیران کارگاه ای کوچک،32%طبقات پایین شهری 
دستمزدبگیران بازار، کارکنان خانگی

انقلب ایران یک انقلب شهری بود و نیروی پیشتاز آن در درجه اول دانشجویان، دانش اموزان بودند  و بع((د از
حوادث دی ماه  روحانیون رادیکال و بازاریان ب(ه آن پیوس(تند. اقش(ار دیگ((ر اع(م از کارمن(دان دول((ت، و ک(ارگران
بسیار بعدتر ب(ه جری((ان انقلب ملح(ق ش(دند. چ(پ بیش(ترین نف((وذ را در می((ان طبق((ات متوس((ط م(درن داش(ت.
نیروهای چپ در میان کارگران و دیگر زحمتکشان حضور و  نفوذ بسیار کمی داشتند. اما در بین  اقلیت ه((ای مل((ی
و مذهبی از  نفوذ بیشتری برخوردار بودند. بنا به دیدگاه های عقب افتاده خلقی چپ خواهان جلب طبقات متوسط
بال به سمت خود نبود. این مسأله خصوصا بعد از انقلب در اعتراضات زنان بر علیه حج((اب اجب((اری خ((ود را ب((ه

خوبی نشان داد. 
بنابراین اگرچه چپ در میان بخشی از جوانان موفقیت هایی کسب نمود، اما قسمت اعظم جوانان تش((نه آگ((اهی

جلب نظرات شریعتی گشتند.



رؤیای  آمریکایی
اگر  بخواهیم پیوند بین  نسل های گذشته و حال،  و  قدرت  ارواح زنده ش((ده را درسیاس(ت ام((روز در جه((ان درک
کنیم کافی است به دور و بر خود نگاهی افکنیم. آیا تصور پیروزی اوباما در اولین دوره انتخاب((اتی ب(دون ت(وجه  ب(ه

 در نیوهامپشایر چنین گفت:۲۰۰۸گذشته نژادپرستانه آمریکا ممکن بود؟ اوباما در نطق اتشین خود در ژانویه 
به ما در مورد دادن امید کاذب به مردم این کشور اخطار شده است. اما در داستان

باورنکردنی که امریکاست، هیچ گاه هیچ امید کاذبی وجود نداشته است. زیرا وقتی که ما با
یک شرط و احتمال غیرممکن روبرو هستیم، زمانی که به ما گفته شده است که ما آماده

نیستیم یا ما نباید تلش کنیم یا ما نمی توانیم، نسل های آمریکایی با مرام و منشی ساده که
روح  مردم را  نشان می دهد پاسخ داده اند: اری، ما می توانیم. اری ما می توانیم. اری، ما

می توانیم.
این مرامی است که  در قانون اساسی آمریکا که سرنوشت ملت در آن اعلم شد، نوشته شده

است: اری، ما می توانیم.
توسط بردگان و الغا کنندگان برده داری، هنگام تلش برای آزادی در طی تاریکترین شب ها

زمزمه گشت: اری، ما می توانیم.
توسط مهاجرانی که از سواحل دور رانده شدند و پیشگامانی که به سمت غرب  بسوی بیابان

بی رحم هل داده شدند، خوانده شد: اری، ما می توانیم....اری، ما می توانیم این ملت را
التیام دهیم. اری، ما می توانیم این جهان را اصلح کنیم. اری، ما می توانیم.

اوباما در مورد  «گناه نخستین» و «تاریخ تاریک» ملت آمریکا به شیوه فصیحی صحبت کرد و تلش نمود آن را با
مشکلت امروز آمریکا و امید به اینده  پیوند دهد. او برای پیروزی خود از  همه بردگانی ک((ه در خ((ون خ((ود ب((دون
هیچ گناه و دلیلی در غلتیده بودند، کمک گرفت ( اینکه آیا توانست جنایات نژادپرس((تانه ام((روز را  ک((م کن((د ی((ا ن((ه
بحث دیگری است). او توانست به مردم امید به آینده را بدهد. او از جهن((م دی((روز آغ((از ک((رد و در ب((اغ بهش((ت را

نشان داد. 
 برگردیم، آنگاه با شخصیت دیگری روبرو می شویم. ج((ان ک((ری.۲۰۰۴اما اگر به مبارزه انتخاباتی قبل تر، در سال 

او در مقابل جورج بوش قرار گرفت. بوش به عنوان یک سردار جنگی   جه((انی را ب(ه آت(ش کش(یده ب(ود، ارت(ش
آمریکا در مرداب عراق گیر کرده و  همه چیز به ضرر جمهوری خواهان ب(ود. ج(ان ک(ری ب(ه عن(وان ثروتمن(دترین
 ب((ه ان((دازه

 
کاندیدای دموکراتی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کرد، توانست برای اولین ب((ار  تقریب((ا

 میلیارد دلر. از این رو جمهوری خواهان و دموکرات ها از1.1جمهوری خواهان در رقابت انتخاباتی پول خرج کند: 
شرایط مساوی تبلیغاتی برخوردار بودند. جان کری قهرمان جنگ ویتنام بود در مقاب(ل، ش((ایعات زی((ادی در م(ورد



دوران خدمت نظامی  جورج بوش در ویتنام وجود داشت. کری  برنامه پیش((رفته تری در انتخاب((ات ارائه نم((ود. او
وعده «هوای پاک، مدرسه های بهتر، و مراقبت های پزشکی بیشتر» را داد.  جورج بوش   اسلحه ای دیگ((ری  ب((ه
جز ترس و امنیت نداشت. او گفت، «من از  شما در مقابل تروریست ها در تهران و همجنسگرایان هالیودی دفاع
می کنم.» به عبارت دیگر او همچون هر سردار جنگی دیگر، نشانی خائن((ان و قهرمان((ان را داد و توانس((ت بع((د از
فجایع دوران اول ریاست جمهوری همچنان رأی مردم را به دست اورد. نتیجه اینکه فقط ب((ا داش((تن ی((ک برن((امه
خوب، با داشتن امکانات مناسب ، حتی دموکرات ها  هم نمی توانند  در یک انتخابات  پی((روز ش((وند، چ((ه رس((د ب((ه

تشویق مردم ایران به اعتراض به شرایط موجود. در ایرانی که هر گونه اعتراضی جرم محسوب می شود. 
حزب  سوسیال دمکرات س(وئد، ک(ه خ(ود را ح((زب طبق(ه ک(ارگر می نام(د،  دارای س(ابقه ط(ولنی دف((اع از حق(وق
کارگران و زحمتکشان است. در مقابل، تاریخ  حزب محافظه کاران (م((ودرات ) س((وئد ش((هادت از مب((ارزه ط((ولنی

 این حزب با یک کودت((ای۲۰۰۶این حزب با  حتی کوچکترین حق ابتدایی کارگران و زحمتکشان می دهد. در سال 
تبلیغاتی با بی شرمی هر چه تم((ام تر خ((ود را ح((زب «جدی((د» طبق((ه ک((ارگر اعلم نم((ود. ح((زب محافظه ک((ار گف((ت،
سوسیال دمکراسی تا امروز حزب طبقه کارگر سوئد بوده است، اما  آن   دیگر به طبقه کارگر پشت کرده  است  و از
حال  به بعد ما پرچم دار مبارزه طبقه کارگر و وارث سنت مبارزاتی طبقه کارگر هستیم. آن ها ب((ا ای(ن ش(عار، و البت((ه
حماقت های بیشمار سوسیال دمکرات ها، توانستند هشت سال  با محبوبیت زیادی در سوئد حکومت کنند. اولین
و بزرگترین کار آن ها نیز کاهش یک صد میلیارد کرونی مالیات بود که ثروتمندان بیشترین سود ای((ن کاهش ه((ا را

کسب کردند.
در  هشت  مارس  امسال، خانم مارین لوپن  از س((مبل چ((پ و فمینیس((ت های فرانس((ه و جه((ان، س((یمون دوب((وار

برای حمله به مهاجرین استفاده نمود.
در ایران خمینی تاریخ رهبران صدر اسلم را عوض کرد. او محمد را که یک بازرگان موف(ق ب((ود ، چوپ((ان خاض(ع
 گفت((ه خواه((د ش(د ک(ه هم((ه م(ردم می دانن((د بای((د  در

 
کرد و علی نیز که ت((اجر ب((ود را س((قا خط((اب می نم((ود. قطع((ا

روضه خوانی راست و دروغ را  قاطی کرد و این سنت دیرین و تغییرناپذیر روح(انیت اس(ت.  همچنی(ن ن(ه فق(ط در
ایران بلکه در تمام کشورها به درستی انتظار مردم از روشنفکران این است که به عقل ، حقیقت و عل((م و دان((ش
امروز وفادار باشند و مسولیت اخلقی بیشتری بر گردن انان نسبت به دیگر اقشار جامعه گذاش((ته می ش((ود. ام((ا
این امر باعث شده است که گاهی  روشنفکران چپ حتی از گفتن واقعیت های گذشته نیز اب((ا کنن(د. میراث ه((ای
خ((ود، میراث ه((ای مل((ی را نف((ی کنن((د. اگ((ر اب((وذر اولی((ن «سوسیالیس((ت» جه((ان اس((ت، آی((ا  ک((اوه اهنگ((ر از او
 ما نبای((د ب((ه دام((ن ناسیونالیس((م ک((ور  پن((اه بری((م. دف((اع م((ا از ی((ک

 
«سوسیالیست »تر ،  و قدیمی تر   نیست؟ قطعا

قهرمان  اعم از ملی یا بین المللی  به خاطر ارجگذاری بر ارزشی هایی است که  آن ه((ا را قب((ول داری((م و ب((ه همی((ن
خاطر  باید آن نکته ای را برجسته می کنیم که مورد قبول ماست. 

نتیجه
چپ به لحاظ تاریخی در میان روشنفکران ایران از نفوذ بالیی برخوردار بود، ام((ا چ((را ال احم((د در ده((ه چه((ل و



شریعتی در دهه پنجاه توانستند نفوذ زیادی در میان جوانان بیابند؟ آیا این فقط به خاطر نظرات مذهبی شریعتی
   چنین موفقیتی نداشتند؟ چ((را ش((ریعتی ب((رای۱۳۵۶بود؟ اگر چنین بود، چرا خمینی  و شاگردانش تا قبل از دی 

مشروعیت بیشتر  اسلم رادیکال خود به صراحت از مارکس و لنین ص((حبت می ک((رد و  بخش((ی از نظرات((ش را از
آن ها  عاریه گرفت ؟  آیا به خاطر ترویج مطالب شبه علمی بود؟ اما بازرگان  نتوانست در این راه موفقیت چن((دانی
کسب کند.چه  چیزی شریعتی را منحصربفرد می کرد : او سخنور ماهری بود که توانست اسلم رادیکال را بنا بر
آرزوی خود به یک ایدئولوژی که بسیاری از بخش های آن را از دیگر مکاتب قرض نموده بود، تبدیل کند. اس((لم
او توانست روایت های گذشته اسلمی را گردزدایی نماید و تفسیری جدید از آن ه((ا ارائه ده((د. او توانس((ت آنچ((ه
که خمینی قبل از انقلب جرأت اعلم آن را نداشت، به شکلی که از سوی جوانان قاب((ل قب((ول ب((ود ارائه کن((د. او
اگر چه می گفت خواهان تحولی فرهنگی است اما گفتاره((ا و نوش((ته هایش در پ(ی ی(ک انقلب سیاس(ی ب(ر علی(ه
استبداد بودند. او توانست با استفاده از دوگانه هایی چون تشیع صفوی  تشیع علوی، هابیل و قابیل، مستضعفان
و مستکبران،  شعارهایی چون فاطمه فاطمه است، حسین وارث ادم،  پافش((اری ب((ر اینک((ه  اب((وذر غف((اری اولی((ن
سوسیالیست جهان است، تأکید ب(ر مب(ارزه ض(د امپریالیس(تی از طری(ق بازگش(ت ب(ه خویش(تن، ج(امعه بی طبق(ه
توحیدی و  انگشت گذاشتن بر برخی از تم((ایلت ناسیونالیس((تی  مجم(وعه ج(ذابی را در ب(ازاری عرض(ه کن(د ک(ه
هیچ کس با او به رقابت در ان برنخاست. او توانست تمام ارواح گذشته را به کمک گیرد، چیزی که چ((پ ایران((ی
همیشه از آن ابا داشته است. برای چپ ایرانی مهمترین چیز گسست از گذش(ته اس(ت و ن(ه پیون((د ب((ا ان. م(ا در
بهترین حالت خود را میراث دار بخشی از چپ سازمان یا حزب خود می دانیم. در ط(ول تاری(خ ای((ران جنبش ه((ای
ازادی خواهانه زیادی وجود داشته اند که ما هیچکدام خود را میراث دار آن ها نمی دانیم. در این میان تلش هایی

صورت گرفته است، اما آن ها فقط جرقه هایی بودند در ظلمت شب. 
بنابراین اگر ما  به آزمایش ذهنی خود بازگردیم، حتی در صورتی که قبل از انقلب با ش((رایطی براب((ر ب((ا نیروه((ای
مذهبی، و نه آن شرایط نابرابری که در واقعیت داشتیم، آغاز می کردیم با توجه ب(ه ش((یوه های مب((ارزاتی خ(ود، ب((ا
توجه به عدم  توانایی  در پیوند میراث گذشته انقلبی  با امی((د ب((ه آین((ده و همبس((تگی ب((ا ح((ال، ع((دم اس((تفاده  از
شیوه های شفاهی نمی توانستیم رهبری انقلب را بدست بگیریم. این ن(ه بخ(اطر آنک(ه م(ا بلفاص((له ب(ا مق(اومت
 این چنین می بود، بلکه  قبل از ه((ر چی(ز ب(ه خ((اطر ض((عف های

 
بخشی از طبقه سنتی روبرو می گشتیم، که احتمال

  می توانس(ت طرف((داران بیش(تری را ب(ه خ((ود جل(ب کن(د، ام((ا ن((ه انق((در ک(ه بتوان(د
 
درونی خود ما بود. چپ مسلما

نیروهای سنتی را در موضع بیطرفی نگه دارد. ما در بهترین حالت می توانستیم شورشی که محک((وم ب((ه شکس((ت
بود را رهبری کنیم. این امکان وجود داشت که پس از شکست انقلب،  شاه دست به اصلحاتی بزند اما تجربه

  ای((ران،  چنی((ن چی((زی را نش((ان ن((داد. آی((ا ش(اه نی((ز مانن(د ان((ان عم(ل۱۳۵۷ترکیه، مصر و تونس پ((س از انقلب 
می کرد؟ 
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