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 پرسش : 

 
 کیلزومِ  ، آیابودمی حاضر در زمانِ  یعتیشردکتر اگر  ●

زد و را گوش ۵۷ انقالبِ از نوعِ یاسیس _ یانقالبِ اجتماع
 ؟کردمیرار صا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
با  ،را ۵۷ انقالبِ شکبی بود،امروز می یعتیشردکتر اگر  ●

به  ،بود ی"زودرس قالبِنا" یک ۵۷ انقالبِ که نیتوجه به ا
انقالِب " یپس از آغازِ مرحله ، چونکردنمی ائیدت وجه چیه

 انقالبِ "ی مرحلهواردِ ، ما هنوز توسطِ شریعتی "یفکر
ی فکری به جامعهاین انقالبِ ، به معنای انتقالِ "یاجتماع

و  ینهادساختارِ  چیهو هنوز  بودیم، نشده ،مذهبی و سنتی
و ما با یک شکل نگرفته بود،  آمدیو سندیکاییِ کار حزبی

 شدیم! "بِ سیاسیانقال"ی واردِ مرحله ،"ناگهانی پرشِ"
 
یکی از  :که کردممطرح بار  نیچندمن در رابطه با انقالب،  ●

آن است  ،ی روشنفکریِ مابزرگِ فکری در جامعه اتِاشتباه
نقالب ا ای میماست که انقالب بکن در اختیارِ میکنمی ما فکر که،
در  از ما بسیاریذهنیِ و این باور، باعثِ آشفتگیِ  !میننک

 مبارزاتی شده است. مشیِتعیینِ خطِ
 
ه ، و بستیناز سوی ما  "انتخاب"یک  ،آری! برپاییِ انقالب ●

ه، ، بلک"کنیممی"تر، ما نیستیم که انقالب عبارتی دقیق
 ای ازی مجموعهو در واقع، انقالب زاده !"شودمی"انقالب 

داده، و هم  ستکه دست در د ،است یاجتماعخاصِ  طِیشرا
 کشاند.جامعه را به سوی انقالب می



 
عه شرایط و مجمو یزادهاست، و  "رخداد"پس، انقالب یک  ●

وجوِد  ،یبدِ اقتصاد تِیوضع ،یاسیانسدادِ سعواملی چون: 
اطرافیانِ قدرتِ  گسترده در میانِ یدزداختالس و فساد و 

 عدمِ ،مردم یِاجتماعاخالقی و  و یتیامن هایِینگران، حاکم
 رِ یتحق و در نتیجه، احساسِ نوعی سیاسیِ حاکمان، استقاللِ

و خودکامگیِ رهبران، و در  ییراخودو  یکتاتوریدوجودِ  ،ملی
ی هفرهیختهای شخصیتروشنفکران و نتیجه، تحقیرِ سیاسیِ 

جدیدِ سیاسی و  هایافق باز شدنِ ،فرهنگی و سیاسی
بسته  در مقابل، و ،فرهنگی و سبِک زندگی در ذهنِ مردم

گوییِ به این خدر پاس موجود حاکمیت و قوانینِبودن و ناتوانیِ 
 بسیاری از عواملِ دیگر.نیز  جدید، واندازهای چشم

 
دلیِل این شرایط کم و بیش وجود داشت، و به  ،۵۷ در سالِ ●

جوانانِ خودآگاهِ حاضرِ ، و ما "شد"انقالب وجودِ این شرایط، 
کارگزارانِ این تحولِ انقالبی، و و تنها تنها  در کفِ خیابان نیز،

زایشِ نوزادی  ،اما این زایش بودیم.ی "ماما"به عبارتی دیگر، 
 الخلقهشش ماهه، و از بدِ روزگار، این نوزادِ زودرس، ناقص

 "رخورسَ"ای ف، بچهوبه دنیا آمد. و شوربختانه، به قولِ معر
، و یک ارتجاعِ و خالقانِ خویش را به کامِ مرگ فرستادبود، 

ا می مانده، خشن، و جنایتکار را بر جامعهمذهبیِ به غایت پس
 داد.بر باد دگی چندین نسل را حاکم ساخت، و زن

 



 
به قوِل ساز شد، مساله برای ما انقالب دورانِ آنچه که در ●

شرایِط آن، دلیلِ  و. بود "جامعهِ مدنی"فقدانِ یک  ،هاامروزی
بروِز ، نتیجه، و در ۳۲ی سیاسی در پس از کودتای بسته

 ازی چهل و پنجاه، و دههدو انسدادِ سیاسیِ بسیار شدید در 
ی نفرهگیری یک سیستمِ تک حزبیِ تکشکلآن بدتر، 

 .در اواخرِ عمرِ رژیمِ شاه خودکامه
 
آری! درست در همان زمانی که شرایطِ انقالبی فراهم  ●

 ی اصلیِ شدند، بدنهشد، و نیروهای جوان واردِ خیابان میمی
چون و  ارتجاعی بود. ناخودآگاه و اسیرِ مذهبِجامعه هنوز 

به یک  ،که شریعتی بانیِ آن بود ،"انقالبِ فکری"هنوز آن 
ی در سطحِ جوانانِ انقالب تنها، و تبدیل نشده "انقالبِ اجتماعی"

 د.دچار شبه چنین سرنوشتِ شومی  ما بود، انقالبِنفوذ کرده 
 
 دکتر شریعتی، ای روبرو هستیم کهبا جامعه ۵۶ ما در سالِ  ●

 شهید یا مرحومفعال،  انقالبیِآن جوانانِ اکثریتِ  فکریِ رهبرِ
 یننشروشنفکران یا در زندان هستند یا گوشهو  ،شده است

و اعضای  ،های انقالبی از هم پاشیده. تمامیِ سازماناندشده
 برند. و جامعهدر زندان به سر میهنوز ها ی آنماندهزنده

ها، فاقدِ نهادها، سازمان ، به دلیلِ انسدادِ شدیدِ سیاسی،نیز
جهتِ هدایتِ جنبِش  ،دیکاها، و احزابِ سیاسیِ فعالسن

 است. گیریدر حالِ شکلطوفانیِ  انقالبی و



 
ر د شاه رژیمِ مرگبارِ از ضرباتِ که  جریانی در آن زمان، تنها ●

یز نامان مانده بود، و از امکاناتِ مالی و مکانی و انسانیِ باالیی 
ی پیشین، با برخوردار بود، روحانیت بود، که در دو دهه

حمایتِ غیرمستقیمِ شاه، به دلیلِ ترسِ از رشِد اغماض و 
شگفتِ تکیه و مسجد،  افزایشِ، با در میانِ جوانان کمونیسم

رو کرد، روبهای تبلیغیِ روحانیت عمل میکه به صورتِ تریبون
ریزِ درآمدهای نفتی شده بود، و از نظرِ مالی هم، به دلیلِ سر

 ی قابلِ توجهی برخوردار بود.به بازار، از سرمایه
 
ه کجنبشی  م،یشد یطوفان یِاسیجنبشِ س کیپس ما واردِ  ●

 فکریِ آن دوران انِیجر نیتریبه دستِ ارتجاع آن یِرهبر
 کیبلکه  ،یعُرف یِو حزب یجمع یِرهبر کیافتاد. آن هم نه 

که نظامِ  ،یارتجاع یخودمحور و خودکامه یِفرد یِرهبر
ساِل  ۱۴۰۰در  نهیمد یماندهعقب یِبدو یجامعه اشآلدهیا
اکِت شر یکه، نقشِ روشنفکران در آن، نوع یبود. جنبش شیپ

 نافرجام بوده است! یانهیگراو کرنش یدیصرفاً تائ
 
 نه در آنبه هیچ وجه،  ،یعتیشردکتر  پس طبیعی است که، ●

 بِ انقال نیمشوقِ چن توانست تائیدگر ونمی ،مروزو نه ازمان، 
ود ب یخواهانِ انقالب یعتیشر چرا که باشد. ارتجاعیزودرس و 
 :زیر یِاساس یمرحلهسه  متشکلِ از

 



 
 یعتیشر که خودِ ،"یفکر انقالبِ" یمرحله اول، یمرحله ⬥

 یاتا اندازهو  آن بود،نجام ، و در حالِ اآغازگر و ایدئولوگِ آن
 .بود پیش رفتههم 

 
به معنای انتقاِل  ،"یاجتماع انقالبِ"ی دوم، مرحله یمرحله ⬥

ی گیریِ یک جامعهها، و شکلآن انقالبِ فکری به ضمیرِ توده
ما  کهو...،  ،سندیکاها ،احزابنهادها، خودآگاهِ متشکلِ در 

 اصالً واردِ آن مرحله نشدیم!
 
 ، به معنای تغییرِ "یاسیانقالبِ س"ی سوم، مرحله یمرحله ⬥

بسیار زودهنگام، و بدوِن ، ما متاسفانه که ،سیاسی حاکمیتِ
 ،ی آخرمرحله، به "انقالبِ اجتماعی"ی حیاتیِ حلهمر طی کردنِ 

 پریدیم، و بدفرجام شدیم. ،"انقالبِ سیاسی"ی یعنی مرحله
 
 همان طی نکردنِ به علتِما متاسفانه  انقالب، پیروزیِ با ●

 انقالبِ زودرسِ و پیروزیِ  ،یانقالبِ اجتماع حیاتیِ یمرحله
و  ی سیاسیدر صحنه ، و حضورِ میلیونیِ مردمی ناآگاهسیاسی

نیز و  ،آگاه و سرکوبِ مبارزانِ ،های نمایشیدر انتخابات
اع ارتج طوفانِ وحشیِآن برابرِ که بتوانند در  یینهادها فقدانِ

جای  به شریعتی، به تعبیرِ زیبا و بس دردناکِ مقاومت کنند،
 رسیدیم! "فاجعه"، به "فالح"رسیدنِ به 

 



 
آزادیِ روشنفکران و مبارزان  و، با فرارسیدنِ بهارِ آزادی ●

ی ی روشنفکران در جامعه، پروژهاز زندان، و حضورِ فعاالنه
، به معنای "انقالبِ اجتماعی"ی سازیِ مرحلهپیاده

، و کلید خورد ی مردم،"بخشیسازمان"و  "بخشیخودآگاهی"
 ، و باعثِ وحشتِ ارتجاعِ حاکم شد.کردبه سرعت رشد 

 
 حاکمیتِ ارتجاع، حزبِ جمهوریِدولتِ بازرگان، و  با برکناریِ ●

اسالمی، به عنوانِ نماینده و نمادِ ارتجاعِ حاکمِ بر انقالب، کامالً 
 دبتوانن نیروهای مردمی و انقالبی اگر :ش جمع بود کهاواسح

 ،درست کنند حزبدرست کنند، سازمان  ،کنند ینهادساز
 آنگاه خواهند شد، و "متشکل"و  "خودآگاه"ها به سرعت توده
شکل خواهد گرفت، و در آن ی عمیق "انقالبِ اجتماعی"یک 

و حاکمیتِ روحانیت  ارتجاعی مذهبِ برای  ییجاصورت دیگر 
 یِتمام یِسرکوبدر  ،را تنها راه ،نیبنابرا ، ونخواهند ماند

 .یافتهای مستقل سانهها، احزاب، و ر، سازماننهادها
 
اِی ها وقفه در آن استراتژیِ سه مرحلهامروز، پس از سال ●
 مشخص ،"یاسیانقالبِ س ،یاجتماع انقالبِ ،یانقالبِ فکر"

ی االن در مرحله ، ومیرا انجام داد یفکر ما انقالبِاست که، 
این در  سوال این است که، حال. میهست یانقالبِ اجتماع

مبارزان و روشنفکراِن ما رسالتِ  ،"یاجتماع انقالبِ"ی مرحله
 مسئول چیست؟ 



 
 روشن است: ،رسالتِ ما روشنفکرانِ مسئولاکنون،  ●
 
گوناگون  اَشکالِی مردم در ی توده"بخشیخودآگاهی"اول،  ⬥

با دادنِ خودآگاهیِ انسانی، خودآگاهیِ جنسیتی، خودآگاهِی 
 طبقاتی، خودآگاهیِ ملی، و...

 
 اقشارِ مختلفِ از دعوتِ ی مردم با "بخشیسازمان"، دوم ⬥

 تردقیق، و به تعبیرِ "یابیسازمان" در راستای جامعه
 ،کاهایسنداحزاب، ایجادِ نهادها،  از طریقِ، "دهیخودسازمان"

 ی سراسری.هاهیو اتحاد
 
پلورالیسم  رب تکیهبا مردم  ی"بخشیآزادی"سوم،  ⬥

 اتحادِ ملی جهتِعمومی  گفتگویبه  دامن زدنِ( و گرایی)تکثر
 .یورشِیپ "انقالبِ سیاسیِ " هدایتِ برایآلترناتیوی  ایجادِ و
 
در این رابطه، چنان که پیش از این نیز بارها گفتم: انقالب  ●

. و ما ستین "قابلِ کنترل" یلیخاست، و  "رخداد"یک 
نگرانیم، باید دریابیم  "انقالبِ زودرس"روشنفکرانی که از 

 "رخ دادنِ "دانیم، باید پیش از کاری را که اصولی میکه، هر 
 یانقالب انجام دهیم، چون در غیرِ این صورت، با آغازِ پروسه

د، و انقالب آیما برنمی انقالب، دیگر کارِ چندانی از دستِ
 براساسِ منطقِ درونیِ خویش به پیش خواهد رفت!



 
ط، و ی متوسرا به سه بخشِ روشنفکران، طبقه اگر مردم ●

معموالً مطالباتِ روشنفکران  ی محروم، تقسیم کنیم،توده
، و "اقتصادی _سیاسی "ی متوسط ، مطالباتِ طبقه"سیاسی"

 است. "اقتصادی" ی محروممطالباتِ توده
 
زد کنیم که: ما باید این حقیقت را بارها به خودمان گوش ●

از آن روزی که طبقاتِ محروم، و به ویژه  ی،انقالبدر هر 
میلیون نفر  ۱۵ ، که االن حدودِنشینرِ حاشیهاقشافرزندانِ 

انقالب به هیچ روندِ دیگر  جریانِ انقالب شوند، واردِ هستند،
بِل قا توسطِ حاکمیت و نیز جریاناتِ سیاسیِ اپوزیسیون وجه

د شد، نخواهد بود، و جبراً واردِ فازِ سرنگونی خواه کنترل
 .گرددو چه سرکوب  ،چه موفق شود ،حال

 
 "کنترل"روندِ انقالب را  میبتوانکه ما  ستین چنین پس ●
هم اگر و از زودرس بودنِ آن جلوگیری کنیم. و  ،ردهک

 نیاز همکنیم، باید  "هدایت"این روند را تا حدی  میبخواه
شهر و محرومِ پائینی توده که نیقبل از اامروز، و 

 شورای"ایجادِ یک با  نشینان به انقالب بپیوندند،حاشیه
 یهمه رهبریِ ،"حیتسب نخِ" یک یبه مثابه ،"هماهنگیِ قیام

شورایی که  زنیم. وندیپهم ه را ب یاجتماع اعتراضاتِاین 
بر عهده داشته، و  نهایی را تا پیرویِ یمردم جنبشِهدایتِ 
 .گردد طلبقدرت سواریِ جریاناتِ پوپولیستیِمانعِ موج



 
، به عنواِن "شورای هماهنگیِ قیام"ی این برنامه ●
 ودتنظیم ش یطور باید حکومتِ ضدِ مردمیِ کنونی، "آلترناتیوِ"

 ایبرنامه. دهدپوشش را  اقشارِ جامعهمطالباتِ اکثریتِ  ،که
حل برای راهِ قابلِ قبول، "حداقل حقوقِ"یک  تعیینِ :شاملِ

ذیرِش پ ض،یتبع هرگونه یِنفایجادِ برابری با  ،یکاربیی لهامس
 بهتوجهِ ویژه و  ،های فردی و اجتماعی و سیاسییآزاد صریحِ
 های ملی و مذهبی.و حقوقِ اقلیت کارگران، حقوقِ ،زنان حقوقِ

 
 انآن مطالباتِاحساس کنند که  ای که اکثریتِ مردمبرنامه ●
 طبقاتِ مطالباتِتنها  که نینه ا خواهد شد، برآورده یحد تا

در نظر گیرد. وگرنه، برخی از اقشار جامعه به جنبش  را یخاص
خواهد خورد، و نپیوسته، و جنبش در غیبتِ آنان شکست 

ح، مطالباتِ بر روی هم ی اصال"استراتژی"آنگاه، با شکستِ 
 خواهد داد! "رخ"، شرایطِ انقالبی فراهم، و انقالب تلنبار

 
، یک "انقالب_اصالح "ی دوگانهی ایدهو کالمِ آخر آن که،  ●

در امِر است. چرا که،  سیاسیدر علومِ  خطای فاحشِ فکری
حال آن که، است،  "یاستراتژ"اصالح یک سیاسی، ی مبارزه

 انقالب و! است، و نه یک استراتژی "رخدادِ "یک انقالب، 
بست رسیدنِ استراتژیِ اصالح در مبارزه با ی به بنزاده

های اصالحِ فرهنگی و اجتماعی و ی راههمهرژیمی است که، 
 بسته است. گران،اصالحبر روی  ،سیاسی را
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 ۹۸ آذرآخرین ویرایش : 
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