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  ١ آمريكا با جمهوری اسالمى ايران دولتنقدی بر عوامل تقابلـ جهانى  و هژمونىفرهنگ مدرن 

  فرشيد فريدونى 

ی كشور را  كه تاريخ چهل سال گذشتهآمريكا ستيزی است ظاهرًا جمهوری اسالمى ايرانيكى از اصول سياست خارجى 

- را دنبال مىى ای مخصوصاهداف نظامى و منطقهد خوسياسى به اين صورت كه اسالميان از بدو خيزش . زندرقم مى

اكنون كشمكش هم. شدمطرح مى" نه شرقى، نه غربى، جمهوری اسالمى"كردند كه در يک جهان دو قطبى و تحت شعار 

 و "برجام"ی موسوم به به خصوص پس از خروج آمريكا از معاهده. ايران با آمريكا ظاهرًا به اوج خود رسيده است

عيار تمامجنگ يک  خطر ،جمهوری اسالمىو برخى از سران ی منافع عليهدولت ترامپ بر "  حداكثریهایتحريم"
از  ظاهرًا در حالى كه سران جمهوری اسالمى خطر جنگ را انكار و. استگشته تر از گذشته به مراتب جدیای منطقه

- آمريكا و همرا غير مستقيم به منافع های محلكى ضربهزمان سپاه پاسداران همكنند، ليكن اكره با آمريكا امتناع مىذم

نفوذ نظامى و سياسى جمهوری اسالمى در سوريه، لبنان، افزايش توان از از جمله مى. آوردمىر منطقه وارد دانش پيمان
  بقيق و ميداندرآرامكو كنسرن موشكى به تأسيسات نفتى ت  آمريكا در بصره و حمالگریبمباران كنسولعراق، يمن و 

-يمن جنبشدر چنين زمان در كشورهايى مانند لبنان و عراق و همهم. ياد كردعربستان سعودی  درنفتى حقل خريص 

آبان " ی خونينهفته"به همين صورت بايد از . رانندبه عقب مىاطعانه نفوذ جمهوری اسالمى را اند كه قهايى پديد آمده
جمهوری در ايران پديد آمد و ايدئولوژی و دستگاه ساختاری  بنزين ياد كرد كه پس از سه برابر شدن قيمت امسال ماه

    .تر از گذشته ساختاسالمى را متزلزل

در اين . اندآرايى كردهديگر صفدشمنانه در برابر يک ىهای چپ و احزاب كمونيستسازمانتحت تأثير اوضاع موجود 
 "های چپجريان"طيف اول شامل بخش سنتى . تميز دادديگر توان به طور كلى سه طيف متفاوت را از يکارتباط مى

 بخشى دومطيف . استنظام جمهوری اسالمى مدافع ی ضد امپرياليستى و به مبارزهچون گذشته معطوف همشود كه مى

و " سرنگونى انقالبى جمهوری اسالمى"سياسى خود را در اهداف كه گيرد را در بر مىهای كمونيست  جريان اتحادها واز
گيرد كه به سرنگونى هايى را در بر مىطيف سوم مابقى جريان. نداهامپرياليستى خالصه كرد" رژيم چينچ"خالفت با م

طلبان، سلطنت: انندمو شبه فاشيست  ارتجاعى یهادهند و مشكلى در همكاری با جريانجمهوری اسالمى اولويت مى

پديد نيز پرسش اين  پيداست كه تحث شراط سياسى موجود .ندبيمجاهدين خلق و عوامل صهيونيستى و امپرياليستى نمى
 جنبش كمونيستى و اآمريكا با جمهوری اسالمى بر سر چيست و اين كشمكش چه ارتباطى بدولت آيد كه دليل تقابل مى

  دارد؟ و منطقه كارگری در ايران

- سياسى آزاد مىپراكسيس  برای هميشه تحت تأثير آگاهى تئوريک است كه انرژی"ی ماركسجا كه به گفتهاز آن 

ا آن ب" های ايرانىماركسيست"كه تئوريک جستجو كرد در آن بحران توان مىنيز  را  پاسخ اين پرسش، در نتيجه"شود
                                                 

آ ـ " (ی آموزش كارگران سوئداتحاديه"و با همكاری " پاتوق كتاب انديشه"ز طريق اكه ی سخنرانى يک جلسهمن مضمون اين مقاله را در   ١
 اين مقاله بخش مختصری از دو كتاب است كه در سايت .زار شد، ارائه كردمبرگشهر گوتنبرگ در  ٢٠١٩ ژوئن ١٤ در تاريخ) ب ـ اف

، در آرمان و انديشه، جلد مدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٦(مقايسه، فريدونى، فرشيد : اندآرمان و انديشه منتشر شده
ميانه و ضرورت  نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاور ـ هژمونى؟ها يا بحران  نبرد تمدن): ٢٠٠٧(سوم، برلين، و فريدونى، فرشيد 

  .مان و انديشه، جلد پنجم، برلين، در آرجهانى همبستگى و همكارى



 ٢ 

شد، مشاهده مى در واقعيت قبل از سرنگونى نظام شاهنشاهى به خوبى با وجودی كه آثار اين بحران .هستندبوده و مواجه 
به درستى های كمونيست در كشور بود كه رفته رفته برای برخى از جرياننظام جمهوری اسالمى تشكيل پس از اما 

 مدرن اجتماعى و از جمله سينماهای كشور و زن ستيزی یهاتوان از حمالت تروريستى به كانوناز جمله مى.  شدنروش

 كه البته نه پس از استقرار سيحى ياد كردميى، يهودی و بهاايرانيان و ضديت عريان اسالميان با دگرباشان جنسيتى و 
 با تمامى .شدوقوع اين فاجعه به خوبى در پراكسيس اجتماعى مشاهده مى نظام جمهوری اسالمى در ايران، بلكه قبل از

بدون يا خواندند و يک دين پيشرو و ضد امپرياليست مى اسالم را در توهم خود ،های كمونيستجريانی همهاين وجود 

 يک ت ازظابا وجود مخالفت ضمنى در جهت حفدادند و يا مىی جماعت آخوندی تن به سلطهرين ترديدی تكوچک
  .كردندمىوت سكضد امپرياليستى ی متحد جبهه

 و و كمونيست مستولى بودفعاالن سياسى چپ تمامى بر ذهنيت بهمن قيام دوران در كه آن آگاهى تئوريک ی سرچشمه

 ماركسيسم ـ ايدئولوژی، شودمشاهده مىنيز متحزب و منفرد های كمونيستن نزد بسياری از آثار مخرب آن تا هم اكنو
اهداف سياسى جهت توجيه ی گذشته دهصكه در اوايل بود تئوريک توليدات محصول آن اين ايدئولوژی . استلنينيسم 

 گرا ويک درک تقليلآن ضمون م. شدمىحزب توده در ايران ترويج و از طريق  هپديد آمد كشور شوروی یاقتصادو 

 به سوی سوسياليسم گزارش "ماترياليستىناپذير ابژكتيو و اجتنابحركت "از يک  كه دترمينيستى از روند تاريخ است
در انتظار ذير ی مثبت و دلپيک آيندهاقتصادی و با رشد نيروهای مولد زيربنای ی انگاری كه از طريق توسعه. دهدمى

يک  سوبژكتيو و تمامى عواملشود مستقر مىآليسم ماترياليسم دشمنانه در برابر ايدهبه اين ترتيب، . ها استانسانتمامى 

چيزی كه ظاهری و بى اهميت  آن ،پيداست. كنندجلوه مىاهميت ظاهری و بى و ايدئولوژی، فلسفه دين، يعنى جامعه
ابراين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از نقد بن. وجود نداردنيز آن  نقدشناخت و ، ضرورتى هم در شودمحسوب مى

ذاتى تضاد درون ،اترياليستىرود و با يک درک خشک می طبقاتى طفره مىكليت ديالكتيكى و حركت واقعى جامعه

و استقرار سوسياليسم و تشكيل ديكتاتوری دهد تقليل مىنيروهای مولد با مناسبات توليد حركت سرمايه را به تناقض 
ی خودآگاهى از اين منظر، ديگر استقرار سوسياليسم يک امكان و نتيجه. خواندرا فرجام محتوم زيست بشری مى پرولتاريا

انتقادی و شناسى ترويج روش جامعهنقد آگاهى تئوريک موجود، ديگر نيست، ی انقالبى به عنوان سوژهپرولتاريا ی و اراده

 و ی حاكمبا طبقهنبرد ايدئولوژيک م نوين ضرورتى ندارد، ديگر يک نظذاتى جهت تشكيل درونروشنگری و تكامل افق 
ی گردد و نقش سوژهجابجا مى) ابژه(جا سوژه با محمول ، اينرسدبه نظر نمى اجتماعى ضروری تشكيالت مناسبتدارک 

به صورت و الزامًا تاريخ روند انگاری كه . شود محول مى"پيشتاز پرولتاريا"به اصطالح و  " تراز نوينحزب"انقالبى به 

ی رهبری و مديريت اين  و مشكل تنها محدود به مسئلهگيردمت مىخودی به سوی سوسياليسم س به مقدر و خود
سياليسم همان تشكيل ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از سوجا منظور اينپيداست كه . شودحركت ماترياليستى مى

متحقق شده شوروی سابق كشور كه تحت عنوان استالينيسم در باشد مى جامعهبوروكراتيک ی ادارهاستبداد حزبى و 

   ٢.است

                                                 
، در آرمان و انديشه، جلد ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم): ١٩٩٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢

   ادامه، برلين٤٥ی يازدهم، صفحه
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، زيرا اين خصلت مواجه هستيمجا با يک تصور دينى از روند تاريخ ما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها را به  و آنانكار كنندشان اقعىها را در زندگى وی آن آگاهى و اراده وها فعاليت انسان نتايجكه تمامى اديان است

جا ديگر هيچ فرقى ندارد كه از قدرت الهى، قدرت مفهوم، اين. ى در بياورندو متافيزيكيش انقياد يک قدرت خارج از خو

ايدئولوژی شكل دينى به غير از . ناپذير تاريخ سخن به ميان بيايدقوانين ابژكتيو اجتماعى و اقتصادی و يا روند اجتناب
در سياسى ی به صورت يک فلسفهرا كه آنشود نيز مجهز مىبردی كلى و راهول مسه فربا ، آن كسيسم ـ لنينيسممار

. نددوم تا چهارم كمينترن مدون شدهای كنگرهو در  ميالدی ١٩٢٢ تا ١٩٢١های اين سه فرمول ميان سال. وردآمى

بلشويستى و دولت ی انگلستان و فرانسه قرار داشت هاشوروی تحت تعرض نظامى دولتكشور يعنى همان دورانى كه 
قدرت سياسى در درون امنيت مرزهای كشور را تضمين و از بيرون  كه گشتپيمان سياسى در منطقه مىبه دنبال هم

ا زير ،خواندندمىبه كلى مردود و طرح مسائل ملى را ناسيوناليسم تمايل به ها تا اين زمان كمونيست. خود را تثبيت سازد

در نظر را جهان  كارگرانتمامى اتحاد تى با استناد به مانيفست كمونيسو شمرده ی پرولتاريا را موجب تفرقهها آن
را " ديدهناسيوناليسم ستم"و تميز داد " هديدناسيوناليسم ستم" و "گرناسيوناليسم ستم"برای اولين بار لنين ميان . داشتند

در ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از طريق لنين و ی سياسى فلسفهبيان ديگر، به  .پيشرو و ضد امپرياليست خواند

   .ه استشدمتكامل ماركس تناقض با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

به اين د، نسازمىسياسى ی را تبديل به يک فلسفهايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كه بردی  و راهكلىسه فرمول اين 

اردوگاه "ی  به عنوان سركردههمكارى كشور شوروىبا است كه البته ى ضد امپرياليستى  اول، مبارزه: دعبارت هستن

تئوری امپرياليسم يک رجوع اجمالى به برای يادآوری جا اين. پيونددبه وقوع مى در يک جهان دو قطبىو  "سوسياليستى
ادغام وام گرفت و مدعى شد كه هيلفردينگ را از " ی مالىتئوری سرمايه "به اين صورت كه وی. ضروری استلنين 

را ضرورتًا كشورهای امپرياليستى خارجى سياست ها شده و منجر به تشكيل كنسرنی صنعتى سرمايهبا ی مالى سرمايه

ی امپرياليستى به صدور سرمايهبه اين ترتيب، . راندمىجهان مجدد جهت تقسيم به سوی جنگ و كشورگشايى 
، در حالى كه انتقال ارزش به كشورهای شودمىجا ممكن  در آنالعادهفوقی سرمايهسود ره و كسب مستعمكشورهای 

دوم، ائتالف سياسى و تشكيل جبهه  ٣.كندممانعت مىشورهای مستعمره  ك نيروهای مولد درامپرياليستى همواره از رشد

داران بزرگ مالكين و سرمايهبورژوازی ملى در برابر به اين معنى كه . است بورژوازى كمپرادوربر عليه با بورژوازى ملى 
نبرد با در سازد، بلكه استقالل ملى را تضمين مى، زيرا ظاهرًا نه تنها دوش، انقالبى محسوب مىو وابسته به امپرياليسم

" تىسوسياليساردوگاه "با سياسى همكاری به سوی ضرورتًا ی اقتصادی جهت تحقق سياست توسعهدر امپرياليسم و 

 هاى مستعمره و  در كشور"دارى راه رشد غير سرمايه"سوم، تشكيل جمهورى دموكراتيک خلق و تحقق . گيردسمت مى
ارتباطى با تشكيل مالكيت اجتماعى و لغو كارمزدی و " داریراه رشد غير سرمايه"جا اصول اين البته .استنيمه مستعمره 

                                                 
٣ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des Kapitalismus, in: Ausgewählte 
Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin 
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با  سياسى و اقتصادی و همكاریامپرياليستى با بازار جهانى ی اقتصاد ملى قطع رابطهقانون ارزش ندارد و تنها به معنى 
  ٤.در يک جهان دو قطبى است" اردوگاه سوسياليستى"های كشور

معادالت مسائل اقتصادی و ترين  پيچيدهايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كند،ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 از و سطحى تفكر سادهآورد و از طريق ترويج يک روش ها در مىی آنترين شكل ممكنهسياست جهانى را به عاميانه
افكار عمومى فعاالن جنبش " ناپذير تاريخ به سوی سوسياليسماجتنابابژكتيو و "به اصطالح حركت ماترياليستى 

، اما در شدترويج مىر ايران داز طريق حزب توده اين ايدئولوژی  با وجودی كه .كشدكمونيستى را به انقياد خود مى

سازمان پيكار، ( "خط سه"، )های فدايى خلقسازمان چريک( "خط دو"را ی سياسى آناصول فلسفهدوران قيام بهمن 
  استالينيسم وبر سربا حزب توده ها دليل دشمنى آن. كردنددنبال مىهای تروتسكيست چنين سازمانو هم) هايستئمائو

حزب توده ستون پنجم شوروی در ايران محسوب در حالى كه .  حزب كمونيست شوروی بود٢٠ یكنگرهتحليل مباحث 

را مشابه با پيروزی ی مركزی حزب كمونيست در كميتهی استالين ها تصرف قدرت بالمنازعهو تروتسكيست شدمى
به اپورتونيسم محكوم را شوروی حزب كمونيست " استالين زدايى" سياست "خط دو" خواندند،مى در شوروی ضد انقالب

  .خواندمىتى سوسيال امپرياليسيک كشور  شوروی را "خط سه" و كردو رويزيونيسم مى

حدود چهل سال است كه فعاالن جنبش كمونيستى ايران عواقب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را در هم اكنون 
. نبودها آننى اسالميان با شاه به معنى دوستى با كه دشمند تجربه كردها آن. كنندمىكرده و پراكسيس سياسى تجربه 

توان به اهداف ی ارتجاعى مىهاجريانو نه همراه با " استدوست من  ضرورتًا دشمن دشمن من،"به اين معنى كه نه 

به بيان ديگر، فعاليت سياسى در پرتو ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم باعث . جنبش كمونيستى ـ كارگری دست يافت
و كرده را مصادره  قيام بهمن اسالمىجريان فوق ارتجاعى چپ در ايران شد و تنها از اين طريق بود كه نيروهای  ضعف

در ايران باقى هم ها آنكه حتا يک آدرس پستى از وارد آورد كمونيستى ها و احزاب سازمان را بر ى قاطعشكستچنان 

در حالى كه بسياری از كشورهای در حال شود، مى" ياليستىاردوگاه سوس"ی بعدی مربوط به فروپاشى تجربه. نماند
از جمله . اند اقتصادی شدهای و منطقهیهای قابل مالحظهبه قدرتداری ادغام و تبديل در بازار جهانى سرمايهتوسعه 

كشورهای لى كه  ياد كرد، در حاتركيه  وی جنوبى، سنگاپور، تايوان، آفريقای جنوبىبرزيل، كرههند، چين، توان از مى

 در زمان اوضاع اقتصادیهم .اندخاورميانه شدهی منطقهی مالى و تجاری در امارات عربى تبديل به مركز سرمايه
 در حالى كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ .داردی واقعى بورژوازی ملى بر مىپرده از چهرهجمهوری اسالمى ايران است كه 

 كشور ازی روزمرهشمارد، اما اخبار ی اقتصادی و رشد نيروهای مولد مىمل توسعهلنينيسم بورژوازی ملى را پيشرو و عا

داران به سرمايهی ملى و سرمايهی ملى، فرار های ميلياردی، مفقود شدن بخشى از خزانهساختال: فساد گسترده مانند
 و مبارزه برای حقوق معوقه ،خواری مستمر، استهالک صنايع ملى، ركود اقتصادیخارج، انهدام محيط زيست، رانت

   .   دهندگزارش مىروزی كارگران مزدی سيهی فاجعه

                                                 
٤ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-Wern-Werke, Bd. ٣١, 
S. ٢٠١ff, Berlin (ost), S. ٢٢٠f., und  

   ادامه٢٠ى   ادامه، تهران، صفحه٩ى  پيشگفتار، در كمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ صفحه): ١٩٦٠(مقايسه، اوليانوفسكى، ر ـ ا ـ 
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نيز در مسير فعاليت سياسى انرژی  غلط است، کتئوريآگاهى زمانى كه كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود و بخش حران تئوريک مىببه  مربوط به بيان ديگر، خطر انحطاط جنبش كمونيستى در ايران. گرددآزاد مىغلط 

پديد نيز ا جمهوری اسالمى عوامل واقعى تقابل آمريكا بپيرامون  جا پرسشيناپيداست كه . خودكرده استاعظم آن 

انگلستان، فرانسه، آلمان، چين و روسيه ظاهرًا مشكلى : مانندداری سرمايهبه اين صورت كه چرا كشورهای ديگر . آيدمى
 منظبط ی دولت تراپندارند، در حالى كه برنامهخاورميانه ی منطقهو نفوذ جمهوری اسالمى در ای ی هستهبا برنامه

ايران است؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد نخست در كردن سياست خارجى و در نهايت تغيير نظام جمهوری اسالمى 

 جمهوری اسالمى ىی سياسفلسفهناقض تبعدًا و پرداخت  داریمونى جهان سرمايههژی رتبهداليل صعود آمريكا به به 
چهل سال در  اين دو دولت شمكشكبه ماهيت روشن ساخت كه ی خاورميانه در منطقهرا با اهداف دولت آمريكا 

  .گذشته پى برد

كه رئيس جمهور آمريكا، صورت به اين . آغاز گشتميالدی  ١٩٣٣سال از هژمونى جهانى ی  رتبهصعود آمريكا به
به " توافق جديد"اى را با عنوان  برنامه كارگری  راديكالبرای مقابله با بحران اقتصادی و مهار جنبشروزولت، تئودور 

از  . ساعت محدود شد٨كار به ی حداكثر روزانهو ی كارگران معين مزد روزانه اين برنامه حداقل كار در. اجرا گذاشت

مالى را دولت يک صندوق ، در حالى كه ميت شناخته شدندها به عنوان نمايندگان صنفى كارگران به رس سنديكااين پس، 
العاده  كارگران از طريق مزاياى فوقزمان هم. كارگران مزدی ايجاد كردى همگانى و حقوق بازنشستگى  بيمهتأمين براى 

 تمامى را براى ميان سنديكاها با كارفرمايان هاى كار داد قرارنيز ولت  و ددر توفيق اقتصادى كارخانه سهيم شدند

های در جوار اين اقدام. ساختبرقرار كار و سرمايه قراردادهای را جهت نظارت بر  دادگاه كار وشمرد كارگران معتبر 
را معين كنند، در حالى ها  ى كاال منصفانهتأسيس شدند كه قيمت   نيز"كنندگانو مصرفكنندگان توليد"هاى  نهاد ،دولتى

نظير بى داری در نظام سرمايهی اقتصادی به عهده گرفت كه تا كنون وسعهتسياست در را دولت يک نقش فعال كه 

به اين ترتيب، شرايطى .  بود در آمريكا محصول اين اقدامات دولتى شكوفايى دراز مدت اقتصادی و اشتغال همگانى.بود
ورديستى در اوايل قرن گذشته از طريق سيستم تيلوريستى و ف البته  كهها در برابر توليدات انبوه مصرف انبوه كاالبرای 

 همراهنيز  مدرن  مسلط و يک فرهنگ ترويج با و اجتماعىالبته اين دگرديسى اقتصادی .د آمدوبود، به وجپديد آمده 

ياد كرد هاى سريال تلوزيونى  هاى سينمايى هاليود، موسيقى جاز، موزيكال برادوى و برنامه ئاتر، فيلم تاز جمله بايد از. بود
 اين ترتيب، يک به. كردندتبليغ مىرا " ى زندگى آمريكايى شيوه"، ى مدرن آمريكا جامعه تاب فرهنگى بازت كه به صور

با در نظر داشتن  به وجود آمد كهنيروى كار توليد بازو صنعتى و خدماتى ات از توليدشمول  جهانو جذاب شكل 

-مىرا و ثبات سياسى يک وحدت ظاهری ی يكا جلوه آمر دری طبقاتىبه جامعهداری سرمايه نظام ذاتىتضادهای درون

قادر به شد كه در جوار شكوفايى اقتصادی داری سرمايه ی نمونهكشور يک تبديل بهظاهرًا از اين پس، آمريكا  .داد

  .رفتبه شمار مى نيزسياسى  و دموكراسىشهروندان  ، برابری حقوقىاصول آزادی، امنيتتحكيم 

از جمله بايد از فعاليت . شدهای عمومى نمىو رسانههيئت حاكمه  تبليغاتمربوط به فقط   جذابيت آمريكاپيداست كه
نظام به نقش هژمونى در " آمريكانيسم"و " فورديسم: "ى مانندهايمقولهياد كرد كه تحت گرامشى تئوريک آنتونيو 

به اين . گيردبه كار مى" ى اجبار  به وسيلهوار توافق زره"را به معنى " هژمونى"ی وی مقوله. پرداختآمريكا داری سرمايه
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يه و ی سياسى شامل قوای مقننه، قضايعهجام. دهدميز مىت" ی مدنىجامعه"را از  "ی سياسىجامعه"كه گرامشى صورت 
د گيررا در بر مى و شوراها های مدنى احزاب، سنديكاجامعهروند، در حالى كه به شمار مىشود كه ابزار اجبار مجريه مى

ی مدنى از اين بابت، گرامشى به جامعه. آورندپديد مىداری  سرمايه مدرندر يک نظامرا ابزار توافق جا اينالبته كه 

وی منظور جا اين. كندكارخانه رشد مىدرون هژمونى از كند كه  و بر اين اصل تأكيد مىگويدمىنيز  "توافقی حوزه"
 ٥روزانه پس از به كاربندی باند توليد به كارگران خود است كه ر آمريكا  دفورداتوموبيل سازی ی كارخانهمشخصًا 

ی معروف فورد  در اين زمان جمله٥.را نيز ممكن سازدداد كه در برابر توليد انبوه اتوموبيل مصرف انبوه آنمزد مىدالر 

   ٦!".خرندها، اتوموبيل نمىاتوموبيل"به اين عبارت كه . ها بودورد زبان

مواجه  بورژوايى  مدرندولتاز هژمونيک با يک شكل نوين در آمريكا " توافق جديد"ی پس از تحقق برنامهما  ينبنابرا

توان از از جمله مى. ها شده بودندداری مشاهده و نه موضوع نقد كمونيستهای سرمايهشويم كه نه تا كنون در نظاممى

- مىسركوب جنبش كارگری خالصه  دولت بورژوايى را به عاليتفياد كرد كه " دولت و انقالب"تحليل لنين در كتاب 

درونى و شكوفايى سياسى ثبات ی عمل به خود گرفت، آمريكا با يک جامه" توافق جديد"ی  از آن پس كه برنامه٧.كند

اقتصادی رشد % ١٣٠ميالدی حدود  ١٩٤٤ تا ١٩٤٠از سال در عرض چهار سال، يعنى كه بى نظير مواجه شد اقتصادی 

گونه كه پال  همان. مهيا گشتنيز به اين ترتيب، بهترين شرايط ممكنه جهت شركت آمريكا در جنگ دوم جهانى . داشت
هاى ديگر در اختيار  ز كشورهتر اببه مراتب توليدى و منابع علمى خود را كند، آمريكا صنايع تشريح مىكندى به درستى 

 دور  و خاور)ايتاليا، آلمان (زمان در دو جنگ اروپا هم نيز قادر شد كه واز اين رو گذاشت نظامى تجهيزات توليد تكامل و 

   ٨.دوپيروز ش  وند شركت ك)ژاپن(

به همين دليل نيز . ساخترا به كلى دگرگون گذشته المللى نيز پديد آمد كه روابط بينيک نظم نوين جهانى از اين پس، 

خاورميانه ی منطقهو اوضاع كنونى جهانى پس از پايان جنگ دوم های رايج امپرياليستى توان درک اوضاع سياسى تئوری

صعود داری هژمونيک جهان سرمايهی رتبهبه جنگ دوم جهانى پيروزی در پس از آمريكا به اين صورت كه  .را ندارند
مانوئل گونه كه ايهمان. متفق كرد" اردوگاه سوسياليستى" در برابر هيرارشىرا در يک  دخو پيمانهمكشورهای و 

 به اين معنى كه ٩.ی باالتر امكان دارددرجهيک به كشورها صعود در اين هيرارشى  گويد،والرستين به درستى مى

اش را ی اقتصادی كشورهای تحت سلطهشرايط توسعه ،ا تشكيل مناسبات كلى توليد در سطح جهان، بسو از يک آمريكا
 مدت ممكنه همان ترين آلمان و ژاپن ياد كرد كه در كوتاه:مانند زده جنگهایرتوان از كشومىاز جمله . پديد آورد

سوی از قادر بود كه  آمريكازمان هم. داشتندل از آغاز جنگ جايگاه اقتصادی را در بازار جهانى كسب كردند كه قب

و ی كره و ويتنام هااز جنگتوان مىبرای نمونه  . مناسبات كلى توليد شودكشورها از اينديگر ی مانع استفاده ديگر،
                                                 
٥ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), 
Frankfurt am Main 
٦ Vgl. Foster, J-B (١٩٨٩): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, H. ٧٦, S. ٧١ff., Berlin 
٧ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. ٣١٥ ff., Berlin (ost) 
٨ Vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer Wandel und militärischer 
Konflikte von ١٥٠٠ bis ٢٠٠٠, Aus dem Englischen von Catharina Jurisch, Zweite Auflage, Frankfurt am 
Main, S. ٥٣٢ 
٩ Vgl. Wallerstin, Immanuel (١٩٨٩): Der historische Kapitalismus, Hamburg 



 ٧ 

صورت تشكيل جا با نقش هژمونيک آمريكا به ما اين. ياد كرد "سوسياليستىاردوگاه "ی اقتصادی كشورهای محاصره
پيداست كه آمريكا در يک چنين نظمى نقش يک . شويمدر سطح جهان مواجه مى" ى اجبار وار به وسيله توافق زره"

آن  ازاش سلطه تحتكشورهای  به مراتب بيشتر از كهرا پديد آورد آناين انگيزه بلكه با ، دركبازی نمى را خيرهسازمان 

 ورد كخويش مىملى ، به اين معنى كه آمريكا امكانات مادی كشورهای ديگر را سبب شكوفايى اقتصاد سود ببرد
 مرداد را بر عليه ٢٨سازمان سيا كودتای كه  هژمونيک آمريكا بودی رتبهو نظم نوين جهانى همين منظر مشخصًا از 

  . تدارک ديددر ايران مصدق دكتر محمد ملى دولت 

دولت به يک ثبات نسبى دست يافت، ظاهرًا نظام شاهنشاهى اپوزيسيون در ايران قاطعانه سركوب شد و از آن پس، كه 
موضوع . قرار دادديپلماتيک تحت فشار  در كشور ارضى و سياسى اصالحاتجهت را محمد رضا شاه كندی جان اف 

  كره،، چين:مبارزات دهقانى مانندمانعى در برابر سو، يک شد كه از مى ارضىاصالحات اصلى اين اصالحات مربوط به 

به . ادغام سازد داری و تقسيم كار جهانىسرمايهمدرن در نظام اقتصاد ايران را  ديگر،سوی و از پديد آورد و ويتنام كوبا 
در و صنايع صنعتى و منتاج در آمد كه ارزش افزايى سرمايه را گران مزدی پديد مىانبوهى از كاراين معنى كه بايد 

ا يانقالب سفيد  "با شعارايران در  ارضى تاصالحا  ضرورتكهبود بنابراين اتفاقى ن .سازدتضمين توليدات خدماتى 

    . رح شدطم "انقالب سرخ

 كه معروف به الله بروجردیآيت .قبال به مجلس ارائه شدی اابينهاز طريق كی اصالحات ارضى اليحهبرای اولين بار 

روابطش استفاده از ه كخواست الله بهبهانى آيتبود، از  مرداد ٢٨و يكى از هواداران كوتای  در امور سياسى تقيهاتخاذ 

در ، اه شدالله بهبهانى آگمحمد رضا شاه از فعاليت آيتاز آن پس كه  .شوددر مجلس  و مانع تصويب اين قانونند ك
نيست و در تمامى جهان برای ايران خصوص ه ی به اصالحات ارضى يک برنامهكنوشت الله بروجردی ای به آيتنامه

، از اين موضوع شاه نوشتمحمد رضا در جواب اين نامه به الله بروجردی آيتای كه در نامه. استمتحقق شده نيز 

كه دليل يد آمىديد پپرسش بالفاصله اين جا اين ١٠.استگشته ون همه جا نظام شاهنشاهى نيز سرنگدر سخن گفت كه 
طرح می سرنگونى محمد رضا شاه را  و چرا يكى از مدافعان سرسخت نظام شاهنشاهى مسئلهشدت اين درگيری چيست

  ؟ شودپيش كشيده مىاصالحات ارضى به ی برنامهكند، زمانى كه مى

ى در تشيع دوازده امامى تبديل به دين دولتزمانى كه  همان يعنى .ستجو كرداريخ ايران جتپاسخ اين پرسش را بايد در 
، مستقل از دولت مركزی به صورتو ه را به عهده گرفت حكومت صفوی هاینقش ايدئولوگ و علمای دينى ايران شد

سنگ وژی همجا كه حكومت صفوی به يک ايدئولاز آن .مستقر شدنددر كشور "  اسالمىدولت در دولت"يعنى در شكل 

سنى اسالم اعتقاد داشتند و يا ی فرقهی ايرانيان به جا كه اكثر قابل مالحظهاز آن در برابر خالفت عثمانيان نياز داشت و
وجود كردند، در نتيجه يک قشر از علمای تشيع دوازده امامى در ايران باطنى پيروی مىتصوف و های متفرق از فرقه

شيعه را جهت علمای شدند كه لبنان، بحرين، اردون و جبال اميل راهى  صفویحكومت فيران سنداشت و از اين بابت، 

                                                 
١٠ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik“ - Ökonomische, 
politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen 
Republik Iran“, Berlin 
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ی حاكم در قشری از طبقهی حكومتى گرفتند كه به صورت ها وعدهآنه اين ترتيب، ب. متقاعد سازندبه ايران مهاجرت 
باشد مى" آقاخوانده"است، مختصر مفهوم ی ايرانيان رايج  كه در زبان روزمره"آخوند"عنوان . خواهند شدمستقر يران ا

حكومت  مستقر بود، در نتيجه  زمينجا كه زيربنای اقتصادی ايران بر اساس رانتاز آن. دهدكه معنى مالک را مى

ها را تضمين آن مستقل امرار معاشدر اختيار علمای شيعه قرار داد كه  اوقاف زراعى را به صورت هایصفوی زمين
تجاری معامالت  خمس و زكات از طريق روابط خويشاوندی با بازاريان به وزمان در بازار مسكون شدند ها همآن .سازد

 دولت در دولت" كه ساختار دادندرا تشكيل   از دولت مركزىىمستقلهای نهادها سپس آن .دست يافتندنيز در بازار 

ها  هاى تبليغاتى آن نهادتبديل به انى و روضه خوانى تريبون نماز جمعه، تعزيه خوبرای نمونه . را تحكيم سازند" اسالمى
- مىرا تشكيل هاى آموزشى و تربيتى علماى شيعه  هاى علميه نهاد هاى قرآن و حوزه ها، كالس مكتبدر حالى كه شدند، 

هاى  دادگاهبرای نمونه . شتند داعهدهبه كه وظايف قواى سه گانه را ردند ك هايى را اداره مى ها نهاد آنزمان هم .دادند

ها يا استنتاج طريقت از شريعت به آن" احكام الهى"ادعاى مجتهدين براى تفسير ، ادندد يه را تشكيل مىيى قضا شرع قوه
كه شبيه قواى بودند ها  ميدانىها و همان لوتى، ى علماى شيعه ى مجريه قوه و درك ى مقننه را واگذار مى ى قوه وظيفه

زنى  زنى، زنجير هاى دينى به سينه  ارعاب اقليت جهتاشورا و تاسوعا براى ابراز قدرت وهاى ع هاى مستبد در روز دولت

 و توجيه دينىيک "  اسالمىدولت در دولت"به غير از زيربنا و ساختار مستقل  .ختندپردا ها مى زنى در خيابان و قمه
 به ، سيد محمد باقر مجلسىصفویومت حكپايتخت  یاز طريق آخرين امام جمعهوجود داشت كه البته نيز  ايدئولوژيک

به اين معنى كه . دادبه استقالل علمای شيعه از حكومت مركزی رسميت مى  وتكامل شدم " اصولىمكتب"عنوان 

و  خواندمىذكر را ى مقلد  فكر و وظيفهرا ى مجتهد  گذارد و وظيفه فكر و ذكر تفاوت مىميان  ،سو از يک " اصولىمكتب"
از اين . گذاردمى شيعه نامجتهدی و ظهور امام زمان به عهده اتا پايان غيبت كبررا امت اسالمى ت هدايديگر، سوی از 

دولت در دولت " و ساختار شوندمؤمنان شيعه محسوب مى مسئول هدايت )اجماع(توافق منظر تمامى مجتهدان با 

و سياسى محمد رضا شاه كه حات ارضى به بيان ديگر، اصال. گيرد يک شكل پلوراليسم داخلى را به خود مى"اسالمى
در معرض مركزی حكومت از  را "اسالمى دولت در دولت"استقالل مطرح شد، در كشور " انقالب سفيد"تحت عنوان 

لبته ا. ی سرنگونى نظام شاهنشاهى را به پيش كشيدالله بروجردی مسئلهو تنها از اين بابت بود كه آيت داده قرارخطر 

اصالحات ی دوباره اليحه  امينىیكابينهبود كه الله بروجردی وفات آيتن عقب نشينى كرد و پس از دولت در اين دورا
   .به مجلس ارائه كردجهت تصويب انتخابات ايالتى و واليتى را همراه با آن قانون  و ارضى

يک شيخ نه چندان الله متشخص در رأس علمای شيعه قرار نداشت، در نتيجه يک آيتدر اين دوران جا كه از آن

به . اعتراض كردهای مذهبى و زنان اقليتبه حق رأی و شاه نوشت محمد رضا الله خمينى تلگرامى به به نام روحگمنام 
يک قشر ، بودجهانى و تقسيم كار داری سرمايهمدرن  نظام ی ادغام درشرايطى كه ايران در آستانهآن  تحت بيان ديگر،

 "العرضالله فىلظ"به عنوان را شاه محمد رضا نقش حكومتى  به عنوان ايدئولوگ كهشد مىر نضحاعلمای شيعه از 

ی حكومت شاهنشاهى جهت شناخت رسمى و ايجاد روابط ديپلماتيک از آن پس كه انگيزه.  سازدموجهردم ايران برای م
- اين نزاع ابعاد بسيار گسترده بر مال شد،در ايران آمريكا شهروندان مصونيت حقوقىتصويب قانون اسرائيل و با كشور 

ارضى و سياسى در كشور تدارک ديده تأييد اصالحات حكومت جهت در پى رفراندمى كه سرانجام . تری به خود گرفت
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برخى از . تبعيد خمينى از كشور انجاميدبود، مقاومت اسالميان به خيابان كشيده شد كه البته به سركوب تظاهرات و 
به پايين پرتاب بسط نشستند كه توسط قوای انتظامى قم  یهيعلم یبر بام حوزهد خمينى طالب جهت اعتراض به تبعي

 اين امر ی دادرسى و اعدام خمينى را داشت كه البتهانگيزهبود كه  كشور در اين دوران اسدالله اعلم نخست وزير. شدند

  .منتفى شدو برخى از درباريان يا نفوذ الله شريعتمداری با وساطت آيت

با وجودی . كند، حكومت شاهنشاهى پهلوی با يک بحران ايدئولوژيک مواجه بودی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندهمانه

نياز هم به يک تفسير مدرن از اسالم شمرد، اما مىنيز ی كشور  ساله٢٥٠٠شاه خود را وارث تاريخ  محمد رضا كه

ی حكومت مركزی و ارادههای آبادانى و توسعه اقتصادی ر برنامهرا در برابكشور  و دينى قشار سنتىداشت كه مقاومت ا
 ی كشور از سازمان اطالعات و قوای مجريهی تنهابه بيان ديگر، نظام شاهنشاهى قادر نبود كه با استفاده. منفعل سازد

 احتياج  نيزمناسب و جديدايدئولوژی به يک " ارتجاع سياه و سرخ"مبارزه با و جهت تثبيت سازد خود را سياسى قدرت 

-ی خويش مىآمد و افكار عمومى را به سلطه پديد مىآگاهى از اوضاع وارونهاين ايدئولوژی بايد به صورت يک . داشت

وقايع اجتماعى اما عريان طبقاتى، ذاتى و درونبا وجود تضادهای شدند كه ها بايد متقاعد مىانسانبه اين معنى كه . كشيد

انقالب " اقشار فرودست و كارگران كشور بايد به صورت سازنده در .شود ها سپرى مى خود آن منافع  تحققدر راستاى

منافع آتى خود را در پيروزی  اهداف دولتى های ناشى ازها و بحرانكردند و با وجود كاستىشركت مى" شاه و مردم
دستان جامعه قانع  انبوه فرو كشيده و  به انفعالاقشار سنتى و دينى كشوربه اين ترتيب، . ديدندمى" انقالب سفيد"

 در تهران و ی ارشادحسينيهبود كه با همين منظور شخصًا مغلط است و " ابژكتيو"كه اوضاع ابژكتيو به صورت شدند  مى

     .  در كشور تأسيس شدندسازمان اوقاف و سپاه دين

 و ليبرال"تفسير معلوم در پى يک قرار از  كه ردی ارشاد ياد كهي در حسينعلى شريعتى تئوريک از جمله بايد از فعاليت

كار محصول در تضاد است، در نتيجه و تمدن ليبراليسم ، جا كه اسالم اصوًال با مدرنيتهاما از آن.  از اسالم بود"مدرن

و  گذاشتتفاوت " ى علوى شيعه"و " ى صفوى شيعه"ميان وی ه اين معنى كه ب. از آب در آمدايشان هم چيز ديگری 
جا با نقد شريعتى از ما اين.  خوانديک ناجىبه ظهور  ترويج فرهنگ قسمت و انتظار را مسبب" ی صفویشيعه"

ايمان را به صورت پرداخت و آن" گريزى فعال جهان"وی در برابر به تبليغ برای . شويممواجه مى" گريزى منفعل انجه"

جبر كلى "عنوان ه برا  روندی تاريخ تشيع دوازده امامىدر نسبت داد و سپس " ی علویشيعه" به ايثار و شهادتبه 
 "ى توحيدى ى بى طبقه جامعه"به سوى گزير ناصورت  به "امت اسالمى" انگاری به اين معنى كه. كشف كرد "تاريخى

ى  شيعه" اخروی هاى تشديد اين روند را به مجاهدت مؤمنان، يعنى همان جنبهشرط ليكن شريعتى . در حركت است

   ١١.نسبت داد  ايثار و شهادت:مانند" علوى

شود مىدر يک بستر تاريخى و فرهنگى متكامل از اسالم شريعتى كند، تفسير ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

پيداست كه يک  .استبيگانه اصوًال  رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم  باكه با تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن، يعنى

هم كه شود  مىجنبش اجتماعىيک فقط زمانى تبديل به قدرت ذهنى از اسالم ارتجاعى فوق  وروی اختفسير چنين 
شكست پس از اين اوضاع . ای به آن وارد نيايد و هم انتقاد قابل مالحظهنيز پديد آمده باشدمادی آن مناسب ی زمينه

                                                 
  ه ادام٥٧ى  ، صفحه١٤،٧،٣٦ -  ٩٥٦، شماره ثبت )محل انتشار ندارد( ايدئولوژى و تمدن، -انسان و اسالم ): ١٣٣٦(شريعتى، على مقايسه،   ١١
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های زراعى  كشاورزان از روستاها و زمينبه اين صورت كه از يک سو، انبوه. در كشور به وجود آمداصالحات ارضى 
مسكون شدند، در حالى كه از سوی شهرهای بزرگ همجوار ی آبادهاحلبىرانده و به صورت كارگران مزدی در خود 

جهت تشكيل ذاتى يک افق درون نظريات شريعتى وجود داشت و نه ی مدرن و سكوالر در نقديک نظريهديگر، نه 

ی انهقدرت ذهنى بستگى به توازن قوا دارد و قدرت يكى نشجا كه از آنبه بيان ديگر، . پديد آمده بودسوسياليسم 
ذهنى دوران قيام بهمن تبديل به قدرت مسلط های اسالمى  جريانضعف ديگری و بر عكس است، در نتيجه نظريات

های بحثها نه تنها آن .تندشدا رسىدستی قيام جهت مصادرهبه بهترين امكانات ممكنه افزون بر اين، اسالميان . شدند

دولت در دولت "ساختار ، بلكه كشيده بودندقدرت ذهنى خويش ی خود را مدون كرده و افكار عمومى را به سلطه
پس از بنابراين اتفاقى نيست كه . كردند و مستقل از حكومت مركزی فعاليت مىداشتنداختيار در نيز را  "اسالمى

مدون اساسى جمهوری اسالمى و در قانون ی دولت  تبديل به وظيفه"امت اسالمى"ل سرنگونى نظام شاهنشاهى تشكي

را به رسميت ملى های  نيست و مرزملتبا ی دولت رابطهی سياسى اسالم اصوًال مبتنى بر فلسفهبه بيان ديگر، . شد
   . اسالمى استامت متعلق به جاكنند، آنمىندگى  زانهر جا كه مسلماناز منظر اسالميان  .شناسدنمى

 ٢٣به اين صورت كه محمد در دوران . شوداسالم توجيه مىامبر ی امت اسالمى با استناد به قرآن و احدايث پينظريه

حكومت جا تشكيل  اين١٢.تشكيل حكومت اسالمى پديد آوردجهت مانيفست يک قرآن را به صورت  خودرسالت سال 
صورت كه محمد از طريق آيات به اين . است امت اسالمى ونى و درونى بيراندشمن در برابر مرزحد و تعيين به معنى 

در حالى كه از سوی ديگر، اسالمى را به عنوان كافران، مشركان و اهل كتاب معين كرد،  حكومت دشمنان بيرونىقرآن 

و متقيان نوان عبه هواداران خود از وی سپس . ناميدمفسد  و فاسق، منافق، مرتد، ملحد، محاربرا آندشمنان درونى 
به وی  هستند و پايبندشوند كه به بيعت با پيامبر الله شامل آن مسلمانانى مىتنها ها اين مقوله البته كهياد كرد متعقالن 

 .شوديز مىا متمسالماالدارالحرب و داراسالمى در تشكيل حكومت  به اين ترتيب، سياست .پردازندخمس و زكات مى

رسد كه زمانى به پايان مىتنها آن  و و مشركان استافران نابودی كجهت ی جهاد  محوطهی نظامى ودارالحرب منطقه
خاتم ايمان امبر ها بايد مسلمان شوند و به دين پيی انسانهمهبه بيان ديگر، . شده باشندی اديان يكسره تابع الله همه

 نه با منطق و گفتگو با  البتهكه  كلمه استخليفه ايجاد وحدتی سالم سرزمين امت اسالمى و وظيفهداراال .ورندابي

خليفه اختيارات تام در اين ارتباط . شودمتحقق مىها آنبا حذف فيزيكى   با اعمال خشونت وبنا بر قرآنمخالفان، بلكه 
   :شودتوجيه مى) ٢(ى البقره   سوره٣٠ى  در آيه كه به شرح زير دارد

مود، من در زمين خليفه خواهم گماشت، گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فر»

كنيم، خداوند فرمود من  كه ما خود تو را تسبيح و تقديس مى ها ريزند و حال آن گماشت كه در زمين فساد كنند و خون
  . «دانيد دانم كه شما نمى مى) از اسرار خلقت بشر(چيزى 

امت اسالمى، بلكه  ملت و يا ی مسلمانان مشروعيت خود را نه ازكند، خليفهحظه مىی نقاد مالگونه كه خوانندههمان

. مواجه هستيمگرا مطلقبا يک نظام حا اينبه اين معنى نيست كه ما اين مسئله منتها طرح . كندمستقيمًا از الله كسب مى

                                                 
رمان و انديشه، قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل حكومت اسالمى؟، در آ): ٢٠١٠( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٢

  برلين ادامه، ٢٤٧ی جلد پانزدهم، صفحه
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مواجه با خطر اما اگر  د،نصلح نكنند،  هستتا زمانى كه در جهاد پيروز، دهدبرای نمونه قرآن به مسلمانان هشدار مى
با مشركان، كافران، منافقان و اهل كتاب دوستى هرگز كند كه تهديد مىرا قرآن مسلمانان كنند، صلح ند، دشكست ش

، ارتداد بنا بر شريعت اسالمى مرگ استمجازات در حالى كه . ها دوستى كنندهراسند، با آنها مىنكنند، اما اگر از آن

ما  .شمارد مسلمان گردد، قابل مجازت نمى يکرا اگر صوری باشد و منجر به نجات جانو اسالم  انكار الله  حتاقرآن اما
برای نمونه قرآن خوردن گوشت مرده و گوشت خوک و . يابيمنيز مىمسلمانان همين رفتار را در رابطه با مسائل عرفى 

 ند، در حالى كه اگر جان يک مسلمان در معرض خطر گرسنگى باشد،كنوشيدن خون را برای مسلمانان اكيدًا ممنوع مى

كه  گرايى مواجه هستيمی سياسى مصلحتبا يک فلسفهنزد اسالميان  ما ،به بيان ديگر. شماردها را مجاز مى آنخوردن
 .سالم استاالدهى شده جهت تجديد قوا و تعرض دوباره به دارالحرب و دارای و سازماننشينى لحظهبه معنى يک عقب

كه پس از كنند عمل مىمانند يک سپاه  و شوندگاه از تشكيل امت اسالمى منصرف نمىاسالميان هيجبه اين معنى كه 

 مستقالت نظامى را وو در همان زمان كشتار  دننشي مى تهاجم دوباره گام به گام به عقب تجديد قوا وشكست و جهت
   .هد بكا خود كه از فشار دشمنكندمنهدم مى

فقه سنتى  هواداران ق تبديل به يک كشمكش شرعى ميانرا عباجنگ ايران اواخر در به خصوص " مصلحت"ی مقولهين ا

ی مصلحت  ميالدی برای فقه پويا موضع گرفت و مسئله١٩٨٧در سال سرانجام خمينى . فقه پويا شدپردازان نظريهبا 
" ى فقيه واليت مطلقهفتوای " به ا صادر كرد كه بعدها معروفرى يفتوابه اين صورت كه وی  .نظام را به پيش كشيد

رعايت شمارد كه البته نسبت به مىاصول دين  و جزء امبر متعلق به واليت پيرا حكومت اسالمى جا خمينى اين. شد

 رعايت بهنسبت تداوم نظام جمهورى اسالمى به بيان ديگر، خمينى از طريق اين فتوا به . گيردمىفروع دين اولويت 
 ٥٩٨ی بيانيهپذيرش  ١٣.نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر اولويت داد: مانندفروع دين 

ممكن " لحتصم"ی و قتل عام زندانيان سياسى نيز فقط با درک مضمون مقولهعراق شورای امنيت جهت پايان جنگ با 

ی سياسى نظام و فلسفه شوندطرح مىمای خامنه" ینرمش قهرمانانه" خمينى و "جام زهر"است كه البته در اشكال 
ی زور آيند كه سنبهبه بيان ديگر، اسالميان تنها زمانى به عقل مى. كندجمهوری اسالمى ايران را قابل نقد و ارزيابى مى

الميان مخرب، مرتجع و متعرض  تنها از اين طريق است كه اس.گاه از فشار خود نكاهد و هيچی كافى قوی باشدبه اندازه

   . گزينندبر مى" تقيه"شوند و به عقب رانده مى

در عرض چهل سال را  آمريكابا ايران جمهوری اسالمى روابط " مصلحت"ی ما حال اگر با در نظر داشتن مضمون مقوله

ی اين دو كشور در منطقه تقابلبه سه عامل اصولى به بهترين وجه ممكنه بعدًا  ،گذشته به صورت اجمالى مرور كنيم

اردوگاه "فروپاشى پس از كه البته  داری استسرمايهمدرن  جهاندر آمريكا  کهژمونينقش  ،اول. بريمخاورميانه پى مى
به اين . استقرار گرفته در معرض خطر به صدر هيرارشى جهانى چين جهت صعود ی متزلزل و با انگيزه" سوسياليستى

شود كه آمريكا همپيمانان خود را بر داری يک دشمن قابل مالحظه مشاهده مى سرمايه مدرننمعنى كه نه در برابر جها

از . دهندتن مىاياالت متحده ی بى چون و چرا به سلطهعليه آن متحد سازد و نه تحت شرايط موجود كشورهای اروپايى 
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كشورهای خاورميانه و ی منطقهبر ان و تسلط ی دولت ترامپ برای استقرار يک نظام پرو آمريكا در ايراين منظر انگيزه
در اسالمى جمهوری اسالمى جهت تشكيل امت خارجى  سياست ،دوم. گرددنيز به درستى روشن مىخليج فارس 

. گيرداسرائيل سمت مىانهدام كشور آن به سمت  پيكان  كه البته نوک تيز است به رهبری خودكشورهای خاورميانه

است كه در برابر كشورهای ديگر كامًال مناسب عمل جهت تدام جمهوری اسالمى نظام  گرايىمصلحت سياست ،سوم
 چشم شاي منطقهتحقق اهدافو از كشور و خارج   خود در داخلسركوب مخالفانقتل و كه از كند، البته بدون اينمى

به كشورهای همجوار  "اسالمى صدور انقالب" ها هدف آنو" جنگ تا پيروزیجنگ، "برای نمونه شعار اسالميان . بپوشد

.  شورای امنيت همين سياست را از طريق ديگری دنبال كرد٥٩٨ی بيانيهش پس از پذيرجمهوری اسالمى نظام اما  .بود
الله در دهى حزبدولت ربانى جهت استقرار يک حكومت شيعه در افغانستان، سازمانتوان از حمايت برای نمونه مى

 جهت يمنهای حوسىقيام از اسرائيل، حمايت نظامى و مالى كشور جهت مبارزه با  حماس  و پشتيبانى مالى ازلبنان

ی نتيجه. سركوب بهار عربى در سوريه و حمايت نظامى از دولت بشار اسد ياد كردشركت در ، ولت عربستانتضعيف د
ت شاه اسماعيل صفوی و  حكومسنى در منطقه است كه ما را به دورانبا جنگ شيعه جمهوری اسالمى سياست خارجى 

جمهوری اسالمى به اين صورت كه كشورهای عربى از قوای طالبان و داعش در برابر نفوذ . كشاندمىسلطان سليم دوم 

روابط عريان گيری و آمريكا ستيزی در تمامى اين مدت جمهوری اسالمى با وجود گروگان. كننداستفاده مىدر منطقه 
از همكاری اطالعاتى سازمان سيا با جمهوری توان مىاز جمله . را حفظ كرده استت متحده اياالی ديپلماسى با پردهپشت

لن به ايران جهت انتقال تجهيزات رفاسفر ماکی بعدی نمونه .ياد كرددر ايران ی جاسوسان شوروی اسالمى درباره

 ١١ی پس از واقعهكه البته  است ایهستهاز فعاليت ی ايران صرف نظر يک جانبه بعدًا و جنگى به سپاه پاسداران
نيز " برجام"ی موسوم به مسئله در مورد معاهدههمين . ی آمريكا به كشور اتخاذ شد و جهت ممانعت از حملهسپتامبر

  . منعقد شدمطلحت نظام ی جهانى و با در نظر داشتن های گستردهكند كه زير فشار تحريمصدق مى

  :نتيجه

موجود های تئوریايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و  با استناد به ،كهاول اين. ته استموضوع نقد اين نوشته دو نك

بردی ها به يک سياست راهتوان با استفاده از آنهستند و نه مىقابل درک نظم جهانى المللى و روابط بيننه امپرياليستى 

ارتجاعى مانند جمهوری اسالمى و فوق ريانج دواكنون كه، همدوم اين. برای جنبش كمونيستى ـ كارگری دست يافت
به بيان ديگر، . اندآرايى كردهديگر دشمنانه صفستيزی توافق كامل دارند، در برابر يکدولت ترامپ كه در كمونيست

 و قربانى شدنمردم از شركت كه شود ها مىبه كمونيستمربوط جا فقط تا اينآمريكا دولت تقابل جمهوری اسالمى با 

دولت در "، انهدام مستقيمًا به سوی سرنگونى نظامسياست خود را در اين جنگ احتمالى ممانعت كنند و ی كارگر طبقه
  .دهندی شورايى كشور سمت  و تشكيل اداره"دولت اسالمى
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