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 یعتشری نگاه  در مبارزه 
 
 کیدر صورت  حضور   ،یاصول یمبارزه کی ،یعتینگاه  شر در ●

سه  یدر جامعه، دارا "فداکار"، و "فعال"، "خودآگاه" ت یاکثر
، "یآزاد"کسب   یاول، مبارزه برا یمرحله است: مرحله

سوم،  یو مرحله ،یتحقق  برابر یدوم، مبارزه برا یمرحله
 ق  یعمی  بررسبا  ،یعتیعرفان. اما شر ق یتحق یمبارزه برا

 ران  یا یکه، جامعه دیرس جهینت نیبه ا ش،یدوران  خو یجامعه
خودآگاه  فعال  فداکار است،  ت یاکثر کیچهل، فاقد   یدهه

 آن ط یدر شرا ،یاجتماع ق یلذا، امکان  تحقق  هرگونه تحول  عم
 !ستیروز، ممکن ن

 
 نیاز آغاز  ا شیآن روز، پ ران یا یجامعه ،یعتیاز نظر  شر ●

 نیاز پیش یامرحله کی ازمند ین ،یاسه مرحله یمبارزه
 ،یعتی. شرناممیم "صفر یمرحله"است، که من آنرا  ییابتدا

وجود، به انجام   یبا همه ش،یخو یمبارزه ن  یدر دوران  نو
سه  یمرحله پرداخت. او هرگز به آن مبارزه نیا ات یمقتض
او، در انقالب  ی  . هر چند که، فرزندان  فکردینرس یامرحله
سه  یمرحله از آن مبارزه نیاول ابان،ی، و در کف  خ۰۵

 اش گرامی باد!یاد  او و یاران زدند. دیرا کل یامرحله
 
 



 
 یصفر  مبارزه را، به صورت یمرحله نیا نده،یدر آ من ●

 خواهم کرد. انیمشروح، ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ی صفر  مبارزهمرحله 
 
 سازیدر حال  آماده ●
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بخشییرها یمبارزه کی مراحل  
 
 بخش،ییو رها یاصول یمبارزه کی ،یعتیشر یشهیاند در ●

 است: یاساس یسه مرحله یدارا
 
 

 یستیالیـ ضد  امپر یضد  استبداد یمبارزه ی. مرحله۸⬥
 

 یضد  استثمار یمبارزه ی. مرحله۴ ⬥
 

 یضد  استحمار یمبارزه ی. مرحله۰ ⬥
 
 ،یعتیشری  مبارزاتی  استراتژ نیاست که، ا آشکار ●

 است. "عرفان ،یبرابر ،یآزاد"بخش  آرمان  تحقق
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اول  مبارزه یمرحله 
 

 یمل یمبارزه یمرحله ��
 
ضد   یمبارزه ،یاسه مرحله یمبارزه نیاول  ا یمرحله ●

 یبرا یااست، که مبارزه یستیالیضد  امپر _ یاستبداد
و استقالل  از  ،یجهت  کسب  آزاد ،ینظام  استبدادی  سرنگون
ق  است، و تحق یستیالیو امپر یبه نظام  استعمار یوابستگ

ی  نظام  دموکراس کیآن،  آل دهی، که در شکل  ا"یدموکراس"
 است. یآتن م یمستق و  یفدراتی  یشورا

 
 کی، است، "یمل یمبارزه" یاول  مبارزه، مرحله یمرحله ●
، "یفراطبقات" یاز نگاه ی، با برخوردار"یفراطبقات یمبارزه"

ر ب هیتک یعنی، "یملی  دئولوژیا" کیبر  هیکه مستلزم  تک
با  ، است."ملت  مظلوم" کینجات   یو در راستا سم،یونالیناس
 یستنژادپری  ماریاز ب ،را سمیونالیناس دیهشدار که، ما با نیا

(، که مزاج  سمینی)شوو یپرستخاکی  ماری(، و بسمی)راس
سخت مستعد  ها،یماریب نیا ت یسرا یبرا سم،یونالیناس

و  یو علم ینیع یهاهیپا یبر رو ،و آن را م،یاست، دور بدار
 .میاستوار بدار اش،یانسان

 
 



 
 مرحله نیدر ا سمیونالناسی نقش   ⚫
 
 یعنیاول  مبارزه،  یما در مرحله گاه هیتک ،یعتینظر  شر از ●

 یعنیاستبداد و استعمار،  ه ی، بر عل"یمل یمبارزه" یدر مرحله
 "یلم ی دئولوژیا" کیباید  عتاًیما، که طب ی مبارزات ی دئولوژیا

 و یتقابل یرابطه کیاست. که در  "سمیونالیناس"، باشد
 وح  و ر استعمار، در جان _د  با استبداد و در تضا ،یکیالکتید

 ملت، به وجود آمده است.
 
 

 : یعتشری از فاکت ��
 

 تکیه بر ناسیونالیسم ��
 
اه، یسرخ و س سم یالی... در برابر  استعمار و امپر" ●
 "( است...سمیونالی)ناس "تیمل"ام، گاههیتک
 
 *۲۶ ص/  های آشنابا مخاطب/  ۸ آثار مجموعه ��
 
 
 
 



 
 سمیونالیبا ناس آشنایی ⚫
 
ک یسم، منطقاً، نه یونالیاز آنجا که، ناس ،یعتینگاه  شر در ●

ط  یاست، آن را، در شرا یکیالکتید یدهیک پدیمکتب، بلکه، 
سم  یالیدر قبال  امپر یتزیجهان، به عنوان  آنتی  کنون

و به خصوص،  ،ی، اقتصادیاسیدر شکل  س ،یاستعمار
 سازد.یمشخص م اش،یو فکر یفرهنگ

 
 یدهیپد کیست، ین یت  ثابت  ابدیک واقعی سم،یونالیناس ●
د یم پدسیونالیناس یکه، هنگام ین معنیاست. بد یکیالکتید
 ریا تحقیرد، یگیو کتمان قرار م ید، که در معرض  نفیآ یم
ها و و کتمان  ارزش یک نوع نفیر، خود یشود، و تحقیم

 ها است.لتیفض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 راستین ناسیونالیسم   ��
 
 (سمیراس) ینژادپرستی  مارید از بیسم را بایونالیناس"...  ●

ن یا ت  یسرا یبرا اش،مزاج که (،سمیشوون) یو خاک پرست
ی هاهیپا یبر رو ،و آن را ،مستعد است، دور داشت ،هایماریب
 استوار کرد. ،اشیو انسان یو علم ینیع
 
ی دهپدی کیست، ین یابد ثابت  ت یک واقعی ،سمیونالیناس ●

د یم پدسیونالیناس یهنگام ،که ین معنیاست. بد دیالکتیکی
 ریا تحقی ،ردیگ یو کتمان قرار م ینف که در معرض  ،دیآ یم
ها و ارزش و کتمان  یک نوع نفیخود  ،"ریتحق"و  ،شود یم

 "..ها است.لتیفض
 
 *۰0۰ ص/  بازگشت/  0 آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 تعریف  ناسیونالیسم ��
 
ک مکتب، یسم، منطقاً، نه یونالیقت که، ناسین حقی... ا" ●

ی  نکنوط  یاست، آن را، در شرا یکیالکتید یدهیک پدیبلکه، 
در  ،یسم  استعماریالیدر قبال  امپر ،یتزیجهان، به عنوان  آنت

و  یو به خصوص، فرهنگ ،یو اقتصاد یاسیشکل  س
ن رو، روشنفکر، با علم  یسازد. از ایمشخص م اش،یفکر
برخوردار، و به  یاز موارد، طبقه یارین امر که، در بسیبد

، ماسک  سمیونالیآن، از ناسی  خصوص، دستگاه  رهبر
 یکورکننده ،یااستثمار  خود، و ماده یمایس یبرا ،یابندهیفر

 ید تنها در مرحلهیتوده، ساخته است، بای  طبقاتی  خودآگاه
 نیا یدر سنگرها ،یعمارو است یستیالیضد  امپر یمبارزه

ک یسم، منطقاً یونالیرد. چه، در زمان  ما، ناسیگاه، موضع گیپا
ت  یک واقعیاست، چنان که، استعمار،  یت  ضد  استعماریواقع

و  حساسی  دبانیاست. روشنفکر، در د یستیونالیضد  ناس
ر  نگاه  یدو موضع  خطر را، همواره، ز نید، ایش، بایمشرف  خو

 "ش، داشته باشد...یخو
 
 *۰00 ص/  بازگشت/  0 آثار مجموعه ��
 



 
 : اول مثال ��
 

 پیدایش  صهیونیسم ��
 
 ید آمد، که در جامعهیپد یاز هنگام هودی... ملت  " ●

انکار  اش،یوجود یهاا ارزشی، وجودش، و یت  غربیحیمس
م سیتیسم یآنت یسم، جبراً، و منطقاً، زادهیونیشود. صهیم

 یو نژادپرستانه یسم  وحشیهود و فاشیاست. چرا ملت  
 ه، کیاسالم یها، در شرق، و به خصوص، در جامعهیلییاسرا
بوده، هرگز خود  یاریان  بسیهودیو کار   یزندگ یرباز جایاز د

 "را نشان نداده است؟!...
 
 *۰00ازگشت / ص ب/  0 آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : دوم مثال ��
 

 ایرانی ناسیونالیسم   ��
 
، در یرانیسم  ایونالیم که، ناسینیبیران میخ  ای... در تار" ●

 یبرابر  هجوم  اسالم، خاموش است، اما، در سلطنت  امو
را اسالم تنها به نوع  تفکر یرد، زیگیشود، و جان میدار میپد

و  یاسیو س یز شکل  اجتماعیکار داشت، و ن یو اعتقاد  مذهب
ر دهد، در ییتغ واستخیران را میا یو فرد یروابط  گروه

به  ،یت و تفاخر  نژادیه بر عربیه، با تکیامیم  بنیکه، رژ یحال
 ، و کشتن  یو مفاخر  مل یفرهنگ یهاو انکار  ارزش ،ر  ملتیتحق
ار قر ،ران، در برابر  ملت  عربید. ملت  ایکوشیران، میخ  ایتار

 یرا نف یرانیت  ایمل ،دیکوشیکه م یگرفت، و عرب، در حال
 "کرد...یرا خلق م آنکند، 

 
 *۰00 ص/  بازگشت/  0 آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 



 
 سمیونالیبر ناس هیتکی  چرای ⚫
 

 : یعتشری نظر  از ��
 
و فوق   یت  ضد  ملیک واقعی... از آن رو که استعمار، " ●

استعمارزده است،  یهاجامعهی  اجتماع یربنای، و زیطبقات
، و یفرهنگ یهاه بر ارزشیسم، به عنوان  تکیونالیناس
د ی، بایت  مشخص و مستقل  ملی، و موجودیخیت  تاریواقع
اشد، ب زهن مباریتریاتیو ح نیتریگاه  روشنفکر، در فورهیتک

 یهزادی  کیالکتیت  دیک واقعیسم، منطقاً، یونالیو چون ناس
ک امر  یه بر آن، نه یسم است، تکیالیاستعمار و امپر

و  یاز احساسات  ارتجاع ی، و ناشیو عاطف یستیآلدهیا
ک ی، بلکه، یجاهل یو تفاخرات  خودخواهانه ینژادپرست

 "است... انهیمترقکامالً ی  نیو ع یو علم یمنطقی  ریگموضع
 
 *۰0۵ ص/  بازگشت/  0 آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 



 
 ؟یفراطبقات یمبارزه چرا ⚫
 
ضد   یمبارزه یعنیاول  مبارزه،  یمرحله ،یعتینگاه  شر در ●

، است یفراطبقات یمبارزه کی ،یضد  استعمار _ یاستبداد
ک جامعه را، در یک ملت، و یت  تام  یچراکه، استعمار، موجود

دهد. استعمار، یاش، مورد  هجوم قرار مابعاد  و طبقات یهمه
 کند، بلکه، ازینم مبتالتنها توده را به فقر و اسارت و جهل 

کشاند، یا زوال میز، به انحطاط و یرا ن ید  ملیآنجا که، تول
و را ای  و دشمن کند،یبه نابود م زیرا ن یملی  صنعتی  بورژواز

ص  یخصا ،ینژاد یها، چون ارزشیو از طرف زد،یانگیبرم زین
ک ملت را، یت و مذهب یخ و فرهنگ و معنوی، و تاریمثبت  مل

 ، با هر"صادق یروهاین"ن، همه یکند، بنابرا یا مسخ می ینف
، یت  اجتماعیثی، و حیطبقاتی  و وابستگ ،یش  اعتقادیگرا

 رند. یگیجبراً، در برابر آن، قرار م
 
هم به  یبورژواز یاول  مبارزه، طبقه یدر مرحله پس ●

 "متحد  خلق یجبهه"در  دیو با وست،یمبارزه خواهد پ
 شتری، که ب"کمپرادوری  بورژواز" یشود، به استثنا رفتهیپذ
وابسته به  ،یطبقه، و از نظر  اقصاد کیاست، تا  "باند" کی

ز ا ،یعیطب کن  او در کشور است، و به طور صافاستعمار، و راه
متحد   یجبهه"استبداد  حاکم به دفاع خواهد پرداخت! پس 

 یهاروینی  است، با حضور  تمام "یفراطبقات" یجبهه کی، "خلق



ی  بورژواز"باند   یبه استثنا ،یمل خواه یصادق  آزاد
 ، که از مدافعان  استبداد و استعمار است."کمپرادور

 
، در "یطبقات یمبارزه"افروختن  آتش   ،یعتیاز نظر  شر پس، ●
 ر است،ی، درگیدر سطح  مل ،یضد  استعمار یکه، مبارزه یحال

 یروهایجاد  نفاق و تفرقه، در وحدت  همه نیا یبه منزله
است که،  یهشدار نیخواه و ضد  استعمار است. و ایآزاد

 نایب ،یمل بخش  ییچپ  جنبش  رها یروهایخطاب به ن شتریب
 هیتک یبه جا ،یمرحله از جنبش  مل نیت، تا مبادا در اشده اس

 _خلق "مرحله از مبارزه، که تضاد   نیا "یتضاد  اصل"بر 
 ی"یتضاد  اصل"است، به  "استعمار _خلق "و تضاد   "استبداد
 !مینکن هیتک "هیسرما _کار "تضاد   یعنی ،یبعد یمرحله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 ی فراطبقاتیمبارزه ��
 
 ی، در حالیطبقات ین که، افروختن  آتش  مبارزهیا یکی... " ●

ر است، به ی، درگیدر سطح  مل ،یضد  استعمار یکه، مبارزه
 یروهایجاد  نفاق و تفرقه، در وحدت  همه نیا یمنزله
ت  تام  یخواه و ضد  استعمار است. چه استعمار، موجودیآزاد

اش، مورد  د  و طبقاتابعا یک جامعه را، در همهیک ملت، و ی
دهد. استعمار، تنها توده را به فقر و اسارت و یهجوم قرار م
را  یلد  میو تول یت و بورژوازیکند، بلکه، مالکیجهل مبتال نم

، چون یکشاند، و از طرفیا زوال میز، به انحطاط و ین
خ و فرهنگ و ی، و تاریص  مثبت  ملیخصا ،ینژاد یهاارزش
ن، یکند، بنابرا یا مسخ می ینف را،ک ملت ی ت و مذهب  یمعنو
ی  و وابستگ ،یش  اعتقادی، با هر گرا"صادق یروهاین" یهمه
، جبراً، در برابر آن، قرار یت  اجتماعیثی، و حیطبقات

 "..رند.یگیم

 
 *۰0۰ ص/  بازگشت/  0 آثار مجموعه ��
 
 
 



 
 یدعوت  ضد  انسان کی ��
 
ی  گانگیطرح   یعنی)عرفان(،  سمیطرح  اومان ،یعتینظر  شر از ●

 ،یکردن  بر مسائل  انسان هیو عمده کردن و تک ،یانسان
 یعنیاول  مبارزه،  یدر مرحله ،یعام  انسانی  اخالقو  ،یعرفان

که  ،یضد  استعمار _ یضد  استبداد یمبارزه یدر مرحله
 _ یتقابل یرابطه کی دیبا دشمنان  مردم و کشور، با یرابطه

لق خ"، و "استبداد _ یآزاد"براساس  تضاد   یعنی ،یاستقالل
ی  شاوندیخوی  ادآوریباشد، دعوت به سازش و  "سمیالیامپر _
 یو طبقه ،استعمارگرملت  با ان  ملت  استعمارزده، یم

ت  ک دعویاستثمارگر است، که خود،  یبا طبقهاستثمارشده، 
 است! یابندهیفر ونه مغرضای  ادآوری، و یضد  انسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 طرح  اومانیسم ��
 
 ،یضد  استعمار یمبارزه یسم، در مرحلهی... طرح  اومان" ●

ان  ملت  یمی  شاوندیخوی  ادآوریدعوت به سازش و 
استثمارشده، با استعمارگر و  یاستعمارزده، و طبقه

 ی  ادآوری، و یک دعوت  ضد  انسانیاستثمارگر است، که خود، 
 "است... یابندهیمغرضانه و فر
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 دوم  مبارزه یمرحله 
 

 یطبقات یمبارزه یمرحله ��
 
ضد   یمبارزه ،یاسه مرحله یمبارزه نیدوم  ا یمرحله ●

در هم شکستن  نظام   یبرا یااست، که مبارزه یاستثمار
 کیاست، و تحقق   "یبرابر"جهت  کسب   ،یطبقات _ یاستثمار

نظام   کیآن،  آل دهی، که در شکل  ا"یستیالیسوس"نظام 
 است. یانسان از  یبر اساس  نی  یشورای  ستیالیسوس

 
 کی، است، "یطبقات یمبارزه" یدوم  مبارزه، مرحله یمرحله ●
ضد  " یاز نگاه ی، با برخوردار"یضد  استثمار یمبارزه"

 یعنی، "یطبقاتی  دئولوژیا" کیبر  هی، که مستلزم  تک"یطبقات
 یتوده"نجات   ی، و در راستا"هیسرما _کار "بر تضاد   هیتک

 ، است."محروم
 
اول، نجات   یکه، هدف  مبارزه، در مرحله ی! در حالیآر ●
 نش  یب یهیو بر پا ،یمل ی"یبرادر"، با شعار  "ملت  مظلوم"
دوم،  یهدف  مبارزه، در مرحله ،بوده است ،یمل "وحدت  "

 یهیو بر پا ،یطبقات ی"یبرابر"، با شعار  "محروم یتوده"نجات  
 .است ،یطبقات "تضاد  " نش یب
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 ی طبقاتیمبارزه ��
 
، یتسیالیضد  امپر یمبارزه یافتن  مرحلهیان ی... پس از پا" ●

 د دگرگونیبا "شکل  مبارزه"درنگ، یو طرد  کامل  استعمار، ب
 سم، بهیونالیناس یده شود، و ادامهیکش "داخل"شود، و به 

دن، یاد کشین زمان، به صورت  فری، در ا"یوحدت  مل"عنوان  
ب یاست که، دشمن غا یا، در صحنهیحماس یهایو رجزخوان
 مردم در درون  شهر!اغفال   یاست برا ییاهویاست، و ه

 
شکل  "خود، به  ی"یشکل  مل"ن مرحله، مبارزه، از یا در ●

گانه ی، که در برابر  ب"یبرادر"ابد، و شعار  ییر میی، تغ"یطبقات
 "یبرابر"خود را، به شعار   ید جایو مورد دارد، با یمعن

 "بدهد...
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 ملی رهبران   و قهرمانان خطر  ��
 
دوم   یدر مرحله ،یاز خطرات  اصل یکی ،یعتینظر  شر از ●

که روشنفکران  ،یطبقات یمبارزه یدر مرحله یعنیمبارزه، 
ی  به شدت به آن توجه داشته باشند، نقش  ارتجاع دیبا

 خواه،یو رهبران  آزاد ،یرهبران  ضد  استعمار ،یقهرمانان  مل
در  یعنیدوم  مبارزه،  یلهشان، در مرحاست، که نقش

شان در ، برخالف  نقش  درخشان"یطبقات یمبارزه" یمرحله
 هیکبا ت کوشند،یاست! که م یضد  انقالب یاول، نقش یمرحله

 یمل یکه در مبارزه یو نفوذ ش،یدرخشان  خو یبر سابقه
 ، و طرح "یوحدت  مل"دائم  بر طبل   دن یاند، با کوبکسب کرده
، ضمن  حفظ و یروها و طبقات  اجتماعین یوند  همهیضرورت  پ

 یمبارزه "اشتعال "در انقالب، از  شیخوی  نقش  رهبر یادامه
ساختار  "، و درهم شکستن  "یبرابر"، و طرح  شعار  یطبقات
داده  ی، که در متن  جامعه رو"یجنگ  طبقات" کی، در "یطبقات

 کنند! یریاست، جلوگ
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 خطر  روشنفکران ��
 
د مراقب  آن باشد، یکه روشنفکر با ،یگریخطر  د ی... نقطه" ●
، "یضد  استعمار یمبارزه"افتن  یان ین است که، پس از پایا

و  یمل یروهاین ی، و با شرکت  همه"یخارج یجبهه"که در 
 ییهاتیها و شخصر بوده است، جناحی، درگیطبقات  اجتماع

 یایستگیو شا تن جبهه، به خاطر  صداقت و شهامیکه، در ا
 یمقدس  مل یو وجهه ،ینفوذ  معنو یاند، و داراکه نشان داده

، به یستیالیضد  امپری  اند، در بازگشت  از جنگ  ملشده
 یشود، م یآغاز م "یطبقات یمبارزه"، که "یداخل یصحنه"

خود را، نگاه دارند، و به  ی"یت  اجتماعیثیح "کوشند، تا 
 یو از موقع  خاص، و سابقه د،خود، ادامه دهنی  رهبر

اند، و به کسب کرده یمل یکه در مبارزه یدرخشان، و نفوذ
 یوند  همهی، و پ"یوحدت  مل"خصوص، با عنوان کردن  حفظ  

، یطبقات یمبارزه "اشتعال  "، از یروها و طبقات  اجتماعین
ه  یکه، به همان اندازه که، در مبارزه عل یدتکنند. وح یریجلوگ

ار  ه  استثمیو مثبت بود، در مبارزه عل یاتی، حیخارج ار  استعم
 است. یآور و منفانی، زیداخل
 
 



 
 ،یهند یهاها و خواجهن است. راجهیهند همی  کنون مشکل  ●

ه دند، و بیجنگیس، در کنار  مردم میکه در طرد  استثمار  انگل
، که داشتند یاجتماع یت  برجستهیثی، و حیرشد  فرهنگخاطر  

خود به خود، در صف  مقدم  مبارزه، قرار گرفته بودند، و 
خواه و ضد  استعمار  یو آزاد یقهرمانان  مل یعتاً، در چهرهیطب

، در متن  "یجنگ  طبقات"ملت  هند ظاهر شدند، اکنون، که 
روز، در جهل و رهیها مردم  تونیلیداده است، و م یجامعه رو

اند تا با استثمار  دهند، و به پا خاستهیجان م یفقر و قحط
ها درافتند، و "راجه"شگفت   یهایع و انحصارطلبیفج
 ن قهرمانان  یرند، خود را در برابر  ایآنان را بگ ازات  مطلق یامت
خواه  یو رهبران  آزاد یمقدس  ضد  استعمار یهاو چهره یمل
 نند!یبیس، میسم  انگلیالیه  امپریعلش، در جنگ  یخو
 
وحدت  "، و "سمیونالیناس"ن مرحله است که، حصار  یا در ●

د یطبقات پد یه  همهیاستعمار عل ی، که در حمله"یطبقات
ده شده بود، به یکش "ت  جامعهیموجود"آمده، و گرداگرد  

ها و امالک و ها و کارخانه، گرداگرد  باغییوارهایشکل  د
 شود. یده میازات کشیها و امتهیسرما

 
، "یخطر  خارج"، که در برابر  یوطنی  ، و برادرینیدی  برادر ●

 ی  ، ضامن  حفظ  نابرابر"یداخلی  برابر"است، در  یروزیضامن  پ
ان  حاکم و یم ی، وقت"تیمل"و  "مذهب"دو برادر است. 



 یب، و مادهیرد، عامل  فریگیمحکوم، و دارا و نادار جا م
رده ا بیو زندانبان،  یدانان  زنیکه، م ین است. هر عاملیتسک

 یگریر دیبرقرار کند، زنج یشاوندیا خویوند یو خواجه، پ
 است که، بر یاتازه ی، و ربقهیزندان یاست که، بر دست و پا

ر؟ ربقه؟ بر دست یم؟ زنجیگویفشرند. چه میگردن  برده، م
 ینش  او. عاملیتعقل و ب شه و روح ویو پا و گردن؟ نه؟ بر اند

ن عامل، یتر از او اسارت، محکم یرا، در بردگ وست که، این
سازد، و یر و برده میاست که، او را، اس ینگاه دارد. عامل

ق یاست که، به خون و مغز  او تزر یاپرورد! مادهیم
 "شود...یم
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 سوم  مبارزه یمرحله 
 

 یانسان یمبارزه یمرحله ��
 
ضد   یمبارزه ،یاسه مرحله یمبارزه نیسوم  ا یمرحله ●

در هم شکستن  نظام   یبرا یااست، که مبارزه یاستحمار
استحمار  کهنه و  یعنیآن،  یبه مفهوم  گسترده ،یاستحمار

 ر  ی، و به تعب"سمیاومان" ق یاستحمار  نو، جهت  طرح و تحق
است، که عبارت است از، باور به اصالت   "عرفان" ،ما یآشنا

عمق  وجود، و دعوت  او  اانسان ب وند یانسان، و پی  عیفوق  طب
و  نی، و رشد  راستشیخو "ی زیخود  غر"از  ی"یوفرارَ"به 
 ع  یرف گاه یبه فالح، و عروج به جا دن یو رس ،یمعنوی  تعال

 !یگخداگون 
 
، است، "یانسان یمبارزه" یسوم  مبارزه، مرحله یمرحله ●
استحمار  نو و استحمار   ه  ی، بر عل"یضد  استحمار یمبارزه" کی

، که مستلزم  "یضد  استحمار" یاز نگاه ینو، با برخوردار
بر مکتب   هیتک یعنی، "یانسانی  دئولوژیا" کیبر  هیتک
 ، است."انسان"نجات   ی، و در راستا"سمیاومان"
 
 
 



 
اول، نجات   یکه، هدف  مبارزه، در مرحله ی! در حالیآر ●
 نش  یب یهیو بر پا ،یمل ی"یبرادر"، با شعار  "ملت  مظلوم"
دوم،  یو هدف  مبارزه، در مرحله ،بوده است ،یمل "وحدت  "

 یهیو بر پا ،یطبقات "یبرابر"، با شعار  "محروم یتوده"نجات  
 یهدف  مبارزه، در مرحله ،بوده است ،یطبقات "تضاد " نش یب

، و بازگشت  "یگانگیاز خود ب"یاز ورطه "انسان"سوم، نجات  
که،  یااست، رابطه ،"وجود"با  شیکهن  خو یانسان به رابطه

 تاکنون، به محاق رفته است. شیقرن  پ نیاز چند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مرحله نیدر ا سماومانی نقش  ��
 
 ینعیسوم  مبارزه،  یما، در مرحله گاه هیتک ،یعتینظر  شر از ●

استحمار  نو و استحمار   ه ی، بر عل"یانسان یمبارزه" یدر مرحله
 ی لوژدئویا" کی عتاً یما، که طب ی  مبارزات ی دئولوژیا یعنیکهنه، 
است. که، با اعتقاد به اصالت   "سمیاومان"است،  "یانسان

، و "اریاخت"، "یآگاه"سه استعداد   وانسان، ی  عیفوق  طب
عت ساخته است، یخدا در طب ی، که او را به گونه"ینندگیآفر"

ن سه بُعد  یاو را، در ای  ن و تکامل  معنویرشد  راست
ر قابل  تصور  مطلق است، یت، که کمال  غینهایاش، تا بییماروا
 کند.یم یراهبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 تعریف  اومانیسم ��
 
 یمرحلهی  د پس از طیمن، با یدهیسم، که به عقی... اومان" ●

که، با  یمبارزه، عنوان شود، عبارت است از مکتبی  طبقات
 ،"یآگاه"انسان، و استعداد  ی  عیاعتقاد  به اصالت  فوق  طب

عت یخدا در طب ی، که او را به گونه"ینندگیآفر"، و "اریاخت"
 ن سهیو را، در اای  معنو ن و تکامل  یساخته است، رشد  راست

ر قابل  تصور  مطلق یت، که کمال  غینهایاش، تا بییبُعد  ماروا
 کند.یم یاست، راهبر

 
ش اسم، که الزمهیام که، اومانن نکته را، بارها گفتهیا اما، ●

است، اگر در  یو طبقات یو مل ینژاد یعدم  اعتقاد  به مرزها
( عنوان یاستعمار _استبدادی نظام   کی)در  یط  کنونیشرا

ضد   یهاکتمان  تضادها و تناقض ی، برایشود، جز پوشش
که،  یدر حال چه،که وجود دارد، نخواهد بود.  یایانسان
م  است، و در عال یو اخالق یفلسفی  ک مفهوم  انتزاعیت، یبشر
ت، آنچه هست، استعمارگر است و استعمارزده، یواقع

اکم و دارنده است، استثمارکننده است و استثمارشونده، ح
، ین و بومیتیدست، و متمدن و منحط، متروپلیو محکوم و ته

و کارگر، خان و  دارهی، سرمایو شرق یاه، غربید و سیسف



مغرضانه، خواهد  ایب  خطرناک، و سفسطهیک فریت...، یرع
رد و ایلیک می"ان  ی، و ز"ون انسانیلیپانصد م"بود، به سود  

 کیا ب پنجه،یدار  قوهیک سرمای! شرکت  "یون بومیلیپانصد م
 دست  ناتوان.یته
 
م، یسم آغاز کنیسم، اگر از اومانیدن  به اومانیرس یبرا ●
سم، یدن به اومانیرس یم. برایاشه از آن دور شدهیهم یبرا

سم و استعمار  یالیکه، در برابر  امپر ییهادر حال  حاضر، ملت
، و سپس "سمیونالیناس"از د یآن، قرار دارند، با رومند  ین
 ، بگذرند."یطبقاتی  برابر"
 
، رشدهیتحق یش از آن که، نژادهایسم، پیبه اومان دن یرس ●

ت، و شسته از فرهنگ و ارزش و یزدوده از شخص یهاملت
ا هم ه"یبوم"د یست. ابتدا بایاصالت، انسان شوند، ممکن ن

د. ابیب یو واقع ینیت  انسان، تحقق  عیانسان شوند، تا نوع
را،  یانسان یشدهفراموش یهاد، و ارزشیبه سخن آ یبوم
 "اورد...یسم بیان  اومانیاد  مدعیبه 
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 مبارزه یسه مرحله یسهمقای 
 

 : مخاطب نظر   از ��
 

 اول : ملت یمرحله ⬥
 دوم : توده یمرحله ⬥
 سوم : انسان یمرحله ⬥
 
 

 : مبارزه نوع   نظر   از ��
 

 یمل یاول : مبارزه یمرحله ⬥
 یطبقات یدوم : مبارزه یمرحله ⬥
 یانسان یسوم : مبارزه یمرحله ⬥
 
 

 : یدئولوژای نظر   از ��
 

 یمل ی دئولوژیاول : ا یمرحله ⬥
 یطبقات ی دئولوژیدوم : ا یمرحله ⬥
 یانسان ی دئولوژیسوم : ا یمرحله ⬥



 
 : روش نظر   از ��
 

 یضد  استبداد یاول : مبارزه یمرحله ⬥
 یضد  استثمار یدوم : مبارزه یمرحله ⬥
 یضد  استحمار یسوم : مبارزه یمرحله ⬥
 
 

 : هدف نظر   از ��
 

 یمل ی اول : برادر یمرحله ⬥
 یطبقات ی دوم : برابر یمرحله ⬥
 یانسان ی سوم : برادر یمرحله ⬥
 

 یاول : وحدت  مل یمرحله ⬥
 یدوم : وحدت  طبقات یمرحله ⬥
 یسوم : وحدت  انسان یمرحله ⬥
 

 مظلوم "ملت "اول : نجات   یمرحله ⬥
 محروم ی"توده"دوم : نجات   یمرحله ⬥
 شدهمسخ "انسان  "سوم : نجات   یمرحله ⬥
 



 
 یاول : کسب  آزاد یمرحله ⬥
 یدوم : تحقق  برابر یمرحله ⬥
 عرفان ق یسوم : تحق یمرحله ⬥
 

 یاول : کسب  دموکراس یمرحله ⬥
 سمیالیدوم : تحقق  سوس یمرحله ⬥
 سمیاومان ق یسوم : تحق یمرحله ⬥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : پاورقی 
 

 "تحقق" و "تحقیق" یواژه ��
 

 آزادی کسب :  اول یمرحله ⬥
 برابری تحقق :  دوم یمرحله ⬥
 عرفان تحقیق :  سوم یمرحله ⬥
 
 بند   در اما، کردم، استفاده ،"تحقق" یواژه از دوم بند در ●

 و ،"تحقق" از نه و کردم، استفاده "تحقیق" یواژه از سوم
 ترجیح شریعتی خود بلکه نیست، تایپی اشتباه یک این
 نشان برای شاید نکند، استفاده تحقق یواژه از که دهدمی

 آمرانه و عرفان، و اومانیسم انجام  امر بودن تدریجی دادن  
 توجه امر این به دوستان خواستم صورت هر در. آن نبودن
 .کنند

 
 
 پایان ��
 
 
 
 



 
🟉 
 

 
 
 
 

 ۸۰۲۵ دیآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی

 

 خانه 
 


