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 روش شناخت بر پاية توحيد

 
در مقالة بعثت دائمي كه خود نيز با استعانت اين روش اندريافته شد و به نگارش آمـد، از  روش علمـي اي                             

 ه مي خوانيد، همان روش است كه در خطـوط كلـي خـود بـه               سخن رفت كه قرآن معلم آنست و مقاله اي ك         
ي برخـوردي نـو صـورت گرفـت و بسـياري            jبه يمن همين روش با تاريخ و جامعه شـناس         . تحرير آمده است  

 . انگاشته در پرتو حل و شناسائي قرار گرفت» حل شده«حل نشده يا » مبهمات«
د، در تاريخ و علوم اجتماعي خصوص اقتصـاد،            تبيين اين روش بدين صورت حاصل بكار برد روشهاي موجو         

و اندريافت نارسائي ها و انتقاد علمي آنها، و نيز مباحث متعدد در اجتماعات دانش پژوهـان دربـارة آن بـوده                      
همـواره از دانشـجويان     (در حقيقت اگر جمع ها تشكيل نمي يافتند، جمع هايي كـه بلحـاظ تركيبشـان                 . است
مي توانسـتند دامنـة بحـث و انتقـاد را گسـترده و              ) و علوم انساني عبارت بودند    هاي مختلف علوم دقيقه      رشته

در ايـن   . هاي پيروز اين روش در زمينه هـاي مختلـف علمـي انجـام نمـي گرفـت                  گسترده تر سازند، آزمون   
ها بود كه اين متن از بسياري نقائص پرداخته شد، و به يمن انتقاد جمعـي كـه از ديربـاز يـار و مـددكار                           جمع

 جمـع فعـال و نقـاد    -و در جمع بزرگ . كديگر نوشتة حاضر به صورتي كه خواننده در دسترس دارد در آمد   ي
هاي بزرگ در پي دريدن پـرده هـاي ابهـام و تحقـق اصـل           جوانان مسلمان كه با كوششي در خور مسئوليت       

نتقـاد تـا جـاي       موضوع در پرتو بحث و ا      -به معناي در پيشاپيش شدن، حركت كردن و حركت دادن           : امامت
 .ممكن وضوح و روشني يافت و از كم و كاست پرداخته شد

ايـن  . زده شده اسـت   » روش«    و اين همه بدان معني نيست كه نوشتة حاضر حرف آخري است كه در زمينة                
 .متن فشرده است و در كارهاي بعدي تفصيل داده خواهد شد

گان غناي بيشتري خواهد يافت و هر زمان كار در جمـع     اين متن با تجربه ها و آزمون هاي نو بنو شوندة هم    
و كار جمع ابهام زدائي ها و نوآوري هاي تازه اي را به مثابه نور خدائي كه راه شناخت واقعيت و افـق آنـرا                         

 .دورتر خواهد كرد، سبب خواهد شد
 .جمع تجلّي گاه قدرت خداست و دست خدا با جماعت است

 
 بدو اميد 

 
 
 
 



 
 

  پاية توحيدروش شناخت بر
 موسوي . ا: از
 

 توحيد كه اصل اول و پايه نظام اسالمي است با چهار اصل ديگر قوانين عام و مطاع تمامي پديده ها نيز هستند                
 به همين عنوان بعنـوان قـوانين عـام سـاري و جـاري در                ما گفتگو از اصول قوي      و در اين بحث مقصود      ) 1(

 :تمامي پديده ها و امرهاي واقع است
كليه پديده هاي طبيعي و هم امر عادي واقع اجتمـاعي مجموعـه هـايي پويـا از اجـزاء و                     : نون اول توحيد  قا

اجزاء تركيب  . عناصري هستند كه در اين مجموعه هاي در حركت همساز مي شوند و به يك هويت مي رسند                 
يـدي   هر يك با هويـت خـاص خـود در مجموعـه جديـدي بـه يـك هويـت جد                     - در شرايط مساعد     -پذير  

هر كدام هويـت    (بدينسان در حركت تركيب عناصر تركيب پذير از مبداء توحيد حركت مي كنند              . رسند مي
 .مجموعه حاصل از تركيب باز يك هويت دارد: و باز به توحيد مي رسند) واحد و ويژه خود را دارند

. تيشـان افـزايش مـي يابـد        و عناصري كه مي توانند در يك مجموعه پويايي يابند بهنگام توحيدكارمايـه حيا              -
كامل شدن نظام و افزايش منتجه قوا، جهت و هم مسير حركت مجموعه حاصل از تركيب مجموعه هاي سابق                   

بدينسان بر فعاليت حياتي مجموعه افزوده مي شـود و          . را تصحيح و از اتالق كارمايه حيات جلوگيري مي كند         
هراندازه درجه ادغـام اجـزاء سـازندة        .  هستي است  توحيد قانون : از ميزان مرگ پذيري آن كاسته مي گردد       

هر اندازه نياز مجموعه به خارج از خود كمتر، هر انـدازه اثرپـذيريش از               . يك مجموعه نسبت به يكديگر بيشتر     
و بنـابراين در جهـت       تر و قطعي تر و منتجه نيروهاي محركه اش بزرگتر            ارجي كمتر، هويتش  يكي    مؤثرات خ 

 :يم نزديك ترحيات مسيرش به خط مستق
 

 توحيد قانون حركت به كمال نظام هستي و دست يابي به نظام كامل است
از .     هيچ پديده اي نيست كه درجه ادغام اجزايش نسبت بيكـديگر ضـد، يـا بـه تعبيـر درسـت مطلـق باشـد                        

 هـم   ، مجموعه هاي طبيعي و اجتماعي، پديده ها و امرهـاي واقـع            هم در جامعه  اينروست كه هم در طبيعت و       
داراي اجزاء مشترك يعني اجزايي هستند كه در همه آنها وجود دارند و هم نسبي و فعال هستند يعني قابليـت     
تركيب دارند و مي توانند با مجموعه هاي ديگر تركيب شوند و به هويت جديدي برسند كه باز نسبي و فعـال                      

 همه پديده ها و نسبي و فعال بودنشان         و تمام پديده هاي جهان هستي بدليل وجود اجزاء مشترك در          ... است  
تا وقتي با مجموعه هاي ديگر در اجزاء يا مجموع خود آميزش نكند  و در جريـان تركيـب قـرار نگيـرد و بـر                           

يك دانه گندم نسبت به خاك و آب و عناصر موجود در اين دو فعال و نسبي است                  . هويت خود باقي مي ماند    
 نيز نسبت به گندم نسبي و فعالند و خاك و آب شـرائط رشـد گنـدم و                   و خاك و آب و عناصر موجود در اينها        

صيرورت آن نيستند بلكه مجموعهخ هائي هستند كه با گندم به عنوان يك مجموعه فعل و انفعـال مـي كننـد و          
حاصل مجموعه اي است نسبي و فعال كه گندم بـا           ) بازگشت به خويشتن خويش   (سرانجام تشكيل خوشة گندم     

و تا وقتي اين مجموعه را تشكيل نداده است بـر هويـت             . ناصر موجود در آن تشكيل مي دهد      خاك و آب و ع    
 :فطري خود، گندم باقي مي ماند

 
 . عام بقاء بر هويت يگانه استناصل و قانو: توحيد



در واقع امر مجموعـه هـا در        .  و نكته سخت در خور دقت اينكه نوع هويت را ساخت تركيب معين مي كند               -
يعني بسته به اينكـه سـاخت تركيبشـان         . يب بسته به اينكه در چه نسبت هايي با يكديگر تركيب شوند           جريان ترك 

چه باشد، جهت حركت تغيير مي كند و بنابراين مجموعه اي كه بدست مي آيـد ايـن يـا آن هويـت را پيـدا                          
نتواند بـا گنـدم     در مثال گندم در صورتيكه بلحاظ مجموعه اي كه خاك و آب با يكديگر مي دهند                 . كند مي

و هويـت زمـين را   » مي پوسـد «مجموعه اي در خور ايجاد ريشه و ساقه و خوشه بدهند، گندم نمي رويد بلكه  
 :مي پذيرد

 
 تا از توحيد اجزاء در يك هويت: توحيد، قانون عام حركت در نظام است

 .نظامي بوجود نيايد، حركت بوجود نمي آيد
وئيدن گياه كامالً مساعد نباشد، هر چند جهت حركت به خوشه گندم            و نيز در صورتيكه ساخت تركيب براي ر       

 :است اما بعلت نقص ساخت، مسير خط مستقيم نيست و همين امر در كم و كيف محصول اثر مي گذارد
 .، قانون عام ايجاد نيروها و پيدايش منتجة نيروها و نحوه عمل آنهاست:توحيد

ويش مجموعه اي داراي يك هويت زنده و باقي در اين هويـت و               و پديده بر وفق فطرت و بنا بر طبيعت خ          -
پديده در صورتي گرفتار تعدد هويت مي گردد و به يـك يـا چنـد                . در حركت بسوي كمال اين هويت است      

هويت تجزيه مي شود كه در اجزاء سازندة خود با پديده هاي ديگر تركيب هايي بدهد و بـدان تركيـب هـا                       
مـثالً هـر جامعـه    . ت بدهد و به مجموعه هايي تجزيه گردد كه با يكديگر متفاوتند      هويت يگانه خويش را از دس     

و اگر دو يا چند هويت پيدا كرد و در جهـت  . اي بر وفق فطرت و بنا بر طبيعت خود داراي هويت يگانه است           
امعـه    در خـود و در درون ج تنهـا سيري را رد پيش گرفت علـت   ) شكل بنديها طبقات و اقشار    (تعدد هويت ها    

بناچار در تحليل هاي پاي طبيعت و جامعه هاي ديگر          . نيست بعلت مجموعه اي از عوامل خودي و بيگانه است         
را نيز بايد نه بعنوان شرائط بلكه بعنوان اجزائي بميان آورد كه با اجزاء جامعه مورد بررسي نسبت هايي تركيب                    

 :چار تعدد هويت مي كننددمي شوند و از اين راه آنرا از خودش بيگانه مي سازند و 
و شرك قانون تعدد هويت ها بنا بر        . توحيد قانون عام حركت در راه مستقيم به حيات و زيست بر فطرت است             

 .اين تضادها و برخوردها و ستيزهاست
نخست بايد پديدة موضـوع مطالعـه را        : بدينقرار براي شناخت عيني و جامع بايد از مبداء توحيد حركت كرد           

حـد فاصـل پديـدة موضـوع        . نسبي و فعال، بنا بر اين رابطه پذير، اثرگذار و اثرپذير تلقـي كـرد              مجموعه اي   
و بـراي شـناخت     ) 2 (مطالعه و پديده هاي ديگر هويتي است كه بطور نسبي اين را از آنها مشـخص مـي كنـد                   

هار اصل ديگر نيـز    عيني و جامع اين هويت تنها كافي نيست كه تمام اجزاء آن را تشخيص دهيم بلكه بايد از چ                  
 :كه پديده در تكوين خويش از آنها پيروي مي كند سود گيريم

 
قانون عام دومي كه تمامي پديده ها در تكوين و موجوديت خـود از آن پيـروي مـي كننـد،                     :  اصل بعثت  -2

تـا وقتـي اجـزاء يـك مجموعـه در          . اصل بعثت است، بنا برا يان اصـل، هـر پديـده، نظـامي دارد و پوياسـت                 
هايي با هم رابطه برقرار نكنند، تا وقتي در اين نسبت ها اعمال اجزاء سازندة مجموعه، سـاز و نهادهـايي       نسبت

نيـروي حيـاتي وقتـي      . پيدا نكند، مجموعه بعنوان مجموعه موجوديت هويت و در نتيجه حيات پيدا نمي كند             
 مجموعه و   نظام و سوم مجموعه را      وجه مميزه دوم  : ايجاد مي گردد كه فعاليت اجزاء مجموعه نظام يافته باشد         

بـديگر  .  بصورت تركيب ذي حركت وجود دارد      جمع.  وجود خارجي ندارد   فرد: پويائي آن تشكيل مي دهند    
كـاملتر باشـد و   هر اندازه نظام مجموعه .  تنها در صورتي كه نظامي داشته باشد حركت مي كند  مجموعهسخن  

، هـر انـدازه   دازه اجزاء نسبت بهم نسـبي تـر و فعـال تـر باشـند            درجه ادغام اجزاء نسبت بهم بيشتر باشد، هر ان        



فردي اجزاء كمتر و ميزان شركتشان در هويت مجموعه افزونتر باشد، در يك كالم هر اندازه اجتمـاع             تشخص  
 مجموعـه بـر دوام تـر    حيـات  نزديكتر باشد، نيروي حياتي كه مجموعه ايجاد مي كند فزونتر و اجماعاجزاء به  

 .است
 قرار اگر مجموع روابط اجزاء يك مجموعه همان روابطي باشد كه با هم دارند و اگـر پديـده مـورد                       بدين -

مطالعه در مجموع خود و در اجزاء خود با پديده هاي ديگر رابطه نجويد، يعني از پديده هاي ديگر بـي نيـاز                       
رج، و نـه در كانونهـايي       باشد، نه چيزي بگيرد و نه چيزي بدهد، نيروهاي محركة مجموعه نـه از مجموعـه خـا                 

 .متراكم شوند، بلكه در مجموعه پخش گردند، پديده را بر هويت خود و بر نظام خود بر دوام نگاه مي دارند
 

 .بعثت اسالمي قانون نظام كامل، نظام حيات، نظام توحيد است
امشان نسبت بهم به صد     درجه ادغ . مثالً براي اينكه يك نيروي انقالبي بوجود آيد بايد گروهي از مردمان باشند            

نظـام داشـته   در صد ميل كند، روابطشان چنان باشد كه نيروها در برخوردهاي في مابين تلف نشود، حركتشان               
يك نظام فكري روشن داشته باشند، با تمرين و ممارست به وحدت عقيده و عمل رسيده باشـند، قابليـت                    باشد،  

ر خود ادغام كنند و به حركت آورند، بتوانند امكان اتكايشـان         ادغام داشته باشند و بتوانند نيروهاي جديد را د        
را بخود افزايش بدهند، با وضع حاكم، با نظام حاكم مجموعه نتوانند بدهند، بعنوان پـيش آهنـگ بتواننـد راه                  

در يك كـالم    . درست را برگزينند و آينده را در وجود نظام حاكم بر روابط خود واضح و آشكار متجلي كنند                 
اين مشخصات را كـم و بـيش در تمـامي جنـبش             .  اه بازگشت به فطرت و خويشتن خويش جامعه باشند        رهرو ر 

هاي انقالبي كه در تاريخ ظهور كرده اند مي توان جست، و هر كدام در يك يا چند وجه بـه صـفت اسـتمرار             
گوي حيات انسـاني،  الگوي توحيد و اجماع، الگوي توحيد عقيده و عمل، ال       ) ع(مثالً جنبش حسين    : الگو هستند 

الگوي جامعـه متعـالي توحيـدي و مصـداق          »  و جهاد  ∇∇∇∇ عقيد ∇∇∇∇انعا الحيا «: يعني مبارزه و شهادت در راه عقيده      
مدينه حريت و مدينه جماعت كه اهل آن جمله احـرار باشـند و تفـوق            «: جامعة حريت و مدينة جماعت است     

 ) 3 (»شان نه رئيسي بود و نه مرئوسينبود ميان ايشان مگر به سببي كه مزيد حريت بود و ميان اي
 و گمان نرود جامعة انسانها بعنوان پديده امري جدا است و از قاعده و قـانوني پيـروي نمـي كنـد و جامعـة                          -

در حقيقت جامعه در جامعيت و فطرت خـود         . توحيدي متعالي امري واقع نبوده است و متحقق نمي تواند شد          
حية طبيعت و يكديگر زير فشار قرار گرفتند از طبيعـت خـود بـر مـي                 وقتي جماعات بشري ازنا   . توحيدي است 

پس اجتماع آدميان مثل هر پديدة      . گردند، از فطرت خود بيگانه مي شوند، از جهت توحيد منحرف مي شوند            
طـي  . ديگري اگر به طبيعت و فطرت خود بازگردد، يعني از قوانين عام پيروي كند جامعه توحيدي مي شـود                  

ه ها بكار افتاده اند و هنوز هم بكارند تا مگر راهي براي بازيافت خويشتن خويش و بـاز آمـدن بـه                       قرنها، انديش 
 :فطرت بيايند و اين راه جز يك نظام كامل فكري و اجتماعي نمي تواند باشد

 
 .بعثت اسالمي نظام و راه مستقيم بازگشت به فطرت است

 نظامي مؤسس بر اساس قوانين عام اسـت و اجتمـاع            در حقيقت معني اسالم دين فطرت است اينست كه اسالم         
 . با حركت در آن به فطرت خود باز مي گردد و آزاد مي شود- و آدميان در اجتماع و با اجتماع-آدميان 

نبايد وجود ايـن قـانون عـام را بـا مطلـق كـردن               .  و اين اصل، اين قانون عام با ساخت گرائي مباينت دارد           -
يي در تحقيق بمعناي مجرد كردن پديده از روابطي كه با برون از خود دارد و                ساخت گرا . ساخت يكي شمرد  

 -ايـن روش كـه بنـايش        . بسنده كردن به شناخت ساخت آن و بر دوام دانستن ساخت ها روشي از روشهاست              
پذير  بر تغييرناپذيري ساخت است، با قوانين عام نمي خواند، ساخت داشتن بمعناي تغيير نا           -بدين يا بدان بيان     

بودنِ ساخت نيست، بمعناي آنهم نيست كه پديده مطلق است و نه در مجموع و نه در اجزاء خـود بـا پديـده                        



قانون اول توحيد بمعناي نسبي بودن و فعال بودن پديده هاست و معناي             . هاي ديگر روابطي برقرار نمي كند     
تحقيق علـيم  . امكان و زمان خارج كرد    اين اصل جز اين نيست كه پديده را نمي توان از  روابطش مجرد و از                 

 :  روابط دروني و بروني پديده مالزمه داردتماميبا شناخت 
 

 .اصل بعثت با اصل توحيد تناقض ندارد بيان اين اصل است
 و درست بدليل بياري روابط، بدليل ساخت هايي كه يك پديده بعنوان خود يا اجزاء خـود در آن شـركت                    -

ي پديده بايد از برون به درون، از ساخت صورت بـه سـاخت هويـت گـذر كـرد،             مي كنند، براي شناخت عين    
ساختي كه پديده را بطور نسبي از پديده هاي ديگر متمايز مي كند و ايجاد نيروهاي محركه يا تبديل كارمايه                    

 : به يمن نظام آن بوجود مي آيد و عمل مي كندنيروي حركتي پديده. به نيروهاي محركه بسته بدان است
 

 .بعثت بدون امامت همانسان كه نظام بدون نيروهاي محركه متصور نيست
در ايـن   . بدينقرار دومين قدم در شناخت جامع، تشخيص نظام پديدة طبيعـي يـا امـر واقـع اجتمـاعي اسـت                    

االّ اينكه اين تشخيص بايد به شناختِ توانمنديِ كارمايـه  . تشخيص همان طريق را شيوه بايد كرد كه بشرح آمد    
يِ پديده، يا استعداد ايجاد نيروهاي محركه و چگونگي ساز و كارهاي ايجاد آنها بيانجامد چرا كه حركـت                   ساز

 :محتاج نيرو و كارمايه است و جهت و مسير سرانجام ها بسته به چند و چون ساخت پديده
ر صـراط  بعثت اسالمي تغيير جهت شركت و نابرابري و اسارت به جهت توحيد و پيش رفـتن در ايـن جهـت د                  

 .مستقيم عدل است
 

پديده خواه كارمايه را خود ايجاد كند و خـواه از خـارج بگيـرد آنـرا بـه نيروهـاي                     : سومين قانون عام است   
پديده در جهت حركتش و در مسيرش و در سرانجام هايش تابع نحـوه بكـار بـرد ايـن                    . محركه بدل مي كند   

ر اجزاء خود از روابط با پديـده هـاي ديگـر آزاد    در صورتيكه پديده هم در مجموع خود و هم د  . نيروهاست
محل عمل  . در ايجاد آن همة اجزاء شركت دارند      . باشد، نيروهاي محركه و برآيندشان خودي و دروني است        

هـر انـدازه نظـام      . اين مجموعه در جهت حيات، مسيرش خط مستقي اسـت         .  نيروها خود مجموعه است    منتجه
 خود بيگانه ساز آزادتر باشد مسيرش به خط مستقيم يعني مسير عدل نزديكتر              پديده كاملتر و پديده از روابط از      

بدينقرار هر پديده اي از جمله جامعه وقتي بر طبيعت و فطـرت خـويش باشـد برآينـد نيروهـاي                     . خواهد بود 
-شود، از مجموعه خارج و خنثي نمي شود، موجب نابرابري قوا             محركه اش در اين يا آن كانون متراكم نمي        

 و كمـال    توحيد نمي شود، حركت جامعه در جهت        -ه بنوبة خود از ميزان توليد نيروهاي محركه مي كاهد           ك
 .يگانگي در هويت به مسير عدل نزديك مي شود و در اين مسير شتاب مي گيرد
تي رهبري جامعه از تعلقات طبقا    مثالً در جامعه توحيدي، جامعه اي بازگشته به فطرت خويش و تابع قوانين عام               

 مظهـر   آزاد مي شود و سلطه خود را بر جامعه بعنوان برآيند روابط دروني و بيروني جامعه از دست مـي دهـد                     
 :توحيد و راهبري كننده جامعه به توحيد است

 
 .امام و پيشاهنگ برآيند قواي جامعه آزاد و امامت پويايي توحيد است

د، نيروهـاي محركـه اي ايجـاد مـي كنـد كـه            بدينقرار هر پديده اي در بطن خود، در مجموع روابط خـو            -
اين برآيند در منشاء خود، در اندازة خود، در محل عمل خود، در نوع عمل خود، در جهـت                   . برآيندي دارند 

 . عمل خود و در مسير عمل خود و در مراحل عمل خود تابع ساز و كارهاي مجموع روابط پديده است



ن كه گفته شد در تشخيص نيروهـاي محركـه و برآيندشـان و               روابط و سازوكارهاشان همانسا    مجموعتشخيص  
جدا كردن درون و برون پديده كار محقـق را بـه گمگشـتگي در وادي                . ويژگيهاي عمل آن سخت مهم است     

در حقيقت دو يا چند پديده ممكن است در يك يا چند جزء شريك باشـند، در ايـن صـورت          . كشاند ابهام مي 
ممكن است يك يا چند جزء پديـده اي جـزء تمـام    . ده ها رابطه دروني است    با هر يك از پدي     جزءرابطة آن   

و بـاز ممكـن     . عيار و شريك در روابط هويت ساز آن نباشند، اما در ساختن هويت پديده ديگر شـركت كننـد                  
است يك يا چند جزء پديده اي بعنوان عامل در پديده هاي ديگر فعال شوند، در ايـن صـورت ايـن اجـزاء                        

يده هايي كه در آن عمل مي كنند خارجي و نسبت به پديده هايي كه به نمايندگي از آنهـا عمـل                      نسبت به پد  
در يك مجموعه به يك هويت      ) دروني و بيروني  (اما در هر حال تا وقتي پويايي هاي         . مي كنند دروني هستند   

ودي كـردن نيروهـاي   نرسند يعني تا وقتي برآيند ندهند، ادامة حيات پديده ممكن نمي شود بنابراين شرط خ              
هر اندازه پديده كاملتر و درجه ادغام اجزاء بهم بيشتر، برآيند قـوا بزرگتـر و                . محركه، كامل كردن نظام است    

 :طول حيات پديده بيشتر است
 

 .امامت پويايي بعثت و حيات است
 شـكل خـود     دولـت در محتـوي و     .  بدينقرار بر سبيل مثال، دولت تنها حاصل برخورد در درون جامعه نيست            -

 :ساخته روابط و برآيند مجموع
  مناسبات مسلط هاي هر جامعه با زيرسلطه هاي همان جامعه و-
  روابط هر جامعه در مجموع خود با جامعه هاي ديگر و -
  روابط طبقات مسلط جامعه هاي در رابطه با هم و-
  روابط انسان و طبيعت بعنوان انعكاس روابط اجتماعي و-
 ، ارزشي، سياسي، و اقتصادي و حقوقي،)مذهب رسمي( يعني بنيادهاي تربيتي، مذهبي،  منتجه اينهمه-
 .  و جريان تراكم قدرت ها در مقياس هر كشور و جهان است-

مطالعه همـه جانبـه آن محتـاج شناسـائي اجـزاء فـوق،       .     از اينروست كه دولت پديده اي بغرنج و ديرپاست   
محركه آن، جهت و در جهت مسير عمل آن و مقاصد نزديـك و دور آن       هاي تركيب اين اجزاء، نيروي       نسبت
مثالً دولت ايران از جمله منتجة توحيد قشرهاي مسلط جامعه ايران و طبقات مسلط كشورهاي صـنعتي و                  . است

... اندازه نيروي محركه وي را منابع مالي، نظـامي و           . است... هم برآيند مجموع برخوردها در مقياس جهان و         
ر اختيار دارد يا مي تواند در اختيار بگيرد تعيين مي كند؛ اما محل عمل وي بلحـاظ نقـش تعيـين كننـدة               كه د 

دنبالة قدرت قطب هـاي مسـلط       ) از لحاظ مالي نفت و قرضه ها و توليد زحمتكشان         (منابعي كه در اختيار دارد      
 و جهـت آن در جهـان حريـان    نوع عمل وي تنظيم ادغام اقتصاد و جامعه ما در قدرت مسـلط . در ايران است 

ثروت هاي كشور به مراكز قدرت هاي مسلط جهاني و در ايران، جريان درآمدها به كيسة اقليت مسلطِ ادغـام                    
ادغـام منـابع طبيعـي و       ) از  لحاظ اقتصادي   (و مرحلة كنونيِ عمل وي      ). 4(  شده در قدرت مسلط جهاني است     

 .  بازار مسلط استةبديل ايران به جزئي از شبكتوليد ايران در اقتصاد مسلط و از جنبة مصرف ت
    بدينقرار در صورتي كه پديد هم در مجموع و هم در اجزاء خود از رابطة نابرابر با پديده هاي ديگـر آزاد                      

 خـودِ مجموعـه  محل عمـل آن  . باشد، منشاء منتجة قوا خودي و دروني است، در ايجاد آن همه شركت دارند        
ش درجة ادغام و در نتيجه كارآئي مجموعه، مسير عمل آن عدالت و مراحـب عمـل                 نوع عمل آن افزاي   . است

بدينقرار بازگشت پديده به طبيعت خود، به معني تعلق منتجه يـا نيـروي راه               . آن مراحل تقرّب توحيدي است    
مثالً جامعه وقتي به طبيعت خود نزديك مي شـود كـه دولـت بعنـوان                . ياب و پيش آهنگ و امام به همه است        

جـاي خـود را بـه يـك رهبـري           ) در جامعه مورد بحث و جامعه هاي ديگـر        (ابزار سلطه مجموع طبقات مسلط      



هـر  . وجود دولت با هويتي كه دارد خـود عالمـت بيمـاري اسـت             . بسپارد كه جامعه را به توحيد راهبري كند       
 شود، جامعه از خودش     اندازه بر درجة خودكامگي آن افزوده      اندازه دولت بر ابعاد قدرتش افزوده گردد، هر       

از اينروست كه بنا بـر جهـت  حركتـي كـه برآينـد قـوا تعيـين             . بيگانه تر و از فطرت خودش دورتر مي گردد        
حركت به توحيد حركت بـه طـرف جامعـة          : كند جامعه ممكن است به توحيد نزديك يا از آن دور گردد            مي

ه جزئي از نظـام جهـاني سـلطه رشـد كنـد              بمثاب دولتو در صورتيكه    . آزاد از سلطه ها و فرهنگ شرك است       
كيش شخصـيت  كـيش      : جهت حركت بطرف تشديد اختالفات طبقاتي و سيطرة ايدئولوژي شرك خواهد بود           

در ايـن   ... اسطوره هاي  گوناگون قدرت، كيش نژاد، كيش مقام، كيش پولف كيش شـهرت، كـيش سـكس و                    
انسانها را از خـود بيگانـه مـي سـازد و جامعـه              صورت چنانكه وضع موجود گواهي مي دهد، مناسبات اجتماع،          

 :كارگاه مطلق تراشي مي شود
 

دولت بعنوان ابزار سلطه، امام نظام و نظم اجتماعي بر پايه شرك و امام اسالمي بازگشت برهبري جامعه بر پاية                    
  .توحيد و بر وفق فطرت است

اهيت و هويت منتجه نيروهاي محركـه       بدينقرار جهت و در جهت مسير حركت پديده و سرانجام هاي آنرا م             -
شناسايي درست نيروهاي محركه و منتجه آنها شناخت محقق را از جهـت و در جهـت مسـير و                    . تعيين مي كند  

در صورتيكه پديده بر فطرت و طبيعت خود باشد، جهت حركـت  . سرانجام ها پديده به كمال نزديك مي كند     
 روابط از خود بيگانه ساز آزادتر باشد، در جهت حيات آزاد و             به حيات آزاد و فطري است هر اندازه پديده از         

 :فطري مسير حركتش به خط مستقيم  عدل، يعني مسير مستقيم نسبيت و فعاليت نزديكتر خواهد بود
 

 .امامت اسالمي رهبري جامعه در مسير مستقيم عدل بسوي توحيد است
جهـت و   . نتجة نيروهـاي محركـه تعيـين مـي كنـد           بدينقرار سرانجام هايي را كه پديده پيدا خواهد كرد م          -

مراحل گذشتة تحول در محتوي و شكل منتجه نيروهاي محركه، و محتـوي و شـكل ايـن منتجـه، در مراحـل                       
در صورتيكه منتجة نيروها، در جهت كامل كردن نظام پديده و هويت آن عمـل               . آيندة تحول، اثر مي گذارد    

مثالً اگر نظام اجتماعي در جهت وصول بـه يـك           . ك تر خواهد شد   كند، پديده هر زمان به كمال توحيد نزدي       
هويت صيرورت كند، يعني در صورتيكه جامعه براه عمل بمقتضاي قوانين عام بيايد، جامعه در هر مرحله نه تنها                   
نسبت به مرحله پيش به جامعة توحيدي نزديكتر است بلكه در آن مرحله، منتجة نيروهـايش، منتجـه اي كـه در                      

ناي جامعة توحيدي عمل مي كند، نيز افزايش مـي يابـد و بهمـان نسـبت امكـان بازگشـت بـه شـرائط                         جهت ب 
 :حكومت شرك كاهش مي پذيرد

آزاد مـي  ) و انسان در جامعه  (امامت اسالمي رهبري جامعه است به دوراني كه جز خدا حاكمي نيست و جامعه               
 .شود

 
 :  چهارمين قانون عام يا اصل عدالت-4

هـر پديـده اي     .  اين در بعثت دائمي معلوم شده است كه مسير عدالت مسير نسبيت و فعاليت اسـت                پيش از      
اگـر عناصـري كـه يـك        . اجزاء هر پديده در طبيعت خود فعال و نسبي هستند         . خود امري نسبي و فعال است     

گـر مجموعـه در     ا. مجموعه را بوجود مي آورند در رابطه با هم نسبي و فعال نباشند مجموعه بوجود نمي آيـد                 
حركت خو بسفت دوام نسبي و فعال باقي نماند از مسير خارج و در جريـان بيگـانگي از طبيعـت خـود ممكـن                    

 .است تا انتها برود



اين تخم مرغ با اجزاء محيط مجموعه مناسب مي دهد و حركت در اين              .      مثالً  تخم مرغ مجموعه اي است      
اگر عناصر مجموعـه بـا عناصـر محيطـي كـه حركـت در آن       . مجموعه در مسير عدل بسوي جوجه شدن است  

اگـر  . صورت مي گرد مجموعة مناسب ندهد و توحيد مناسب پيدا نكنند، تخم مرغ هرگز جوجه نخواهد شـد                 
يكي از عناصر رابطة نسبيت و فعاليت را با عناصر ديگر مجموعه از دست بدهد، تخم مرغ در مجموعه اي كه بـا                 

 .ديدن حركت خواهد كردمحيط مي سازد، در جهت گن
اين حركت در جهت بيگانه شدن از خود همواره نتيجه دو جريان است جريان تجزيه و تالشـي و تضـاد و                           

مثالً جريان تالشي اقتصاد ايـران بـا جريـان          . اين دو جريان با هم انجام مي گيرند       . جريانات اجتماع و تركيب   
در هر مجموعه اي تضاد بمعناي تعدد هويت هـاي در           . يانندادغام اجزاع آن در اقتصاد مسلط همانند يك جر        

ستيز وقتي پيدا مي شود كه در مجموعه، اجزاء رابطه نسبيات و فعاليت را نسبت بيكديگر از دسـت مـي دهنـد،                       
 و هويـت هـاي   جزء يا اجزائي از مجموعه مورد بحث با مجموه يا اجزاء مجموعه ديگر روابط برقرار مي كنند               

از ايـن ببعـد     . سازند، داراي ظرفيات ادغام و در نتيجه به كانون تراكم قوا بدل مـي شـوند                ي  مي  نسبتاً متمايز 
پديده به دو يا چند مجموعه تجزيـه مـي شـود و در              : جهت حركت، توحيد و مسير حركت خط عدالت نيست        

صورت يـك   در اين   . به هويت هاي متضاد و در ستيز بدل مي شود         ... صورت وجود و خدمت زمان و مكان و         
يا چند پديده به كانون تراكم تبديل مي شوند و بقية پديده ها ها حركاتشان تابع حركات كانون مي گردند و                     

و جريان ميان اين دو دسته پديـده هـا جريـان تشـديد              . بنابراين جهت حركتشان تجزيه و تشديد تضادهاست      
 :نابرابري هاست

 
 : راه مستقيم عدل راه توحيد است

هت و در جهت مسير حركت هر پديده  اي حاصل مجموع برخورد هايي است كه آن پديده در                    بدينقرار ج  -
حركت . مجموع خود و در اجزاء و عناصر خود با مجموعه هاي ديگر و عناصر متشكله مجموعه هاي ديگر دارد              

 يك مجموعـه  اگر عناصر نتوانند با هم تركيب شوند و در        . نتيجة اجتماع، نتيجة جمع شدن، نتيجه تركيب است       
در حقيقت بعد و شدت حركـت در رابطـه          ). 5(به هويت واحد يعني به توحيد رسند، حركت بوجود نمي آيد            

اگر درجه تركيب صد در صد باشد و هيچ عنصر ديگري نتوانـد             . مستقيم است با درجه تركيب، با درجة توحيد       
ه دو يا چند هويت در آن ايجاد تضـاد كنـد،            با مجموعه يا اجزاء آن روابطي برقرار كنند و با تقسيم مجموعه ب            

: مجموعه كامالً در خط مستقيم عدالت بوده و حركت در ابعاد و شتاب خود به بي نهايـت ميـل خواهـد كـرد                       
مگر نه براي افزايش حركت در ابعاد و شتاب، از همين اصل پيروي مي شـود؟ مسـير مسـتقيم    . وصول به توحيد 

 : ر آن ابعاد حركت به بي نهايت ميل مي كنندعدل در جهت توحيد مسيري است كه د
 

 .مسير مستقيم عدل را  جز با يك نظام كامل نمي توان در پيش گرفت
 اما جهت و در جهت مسير و نيز سرانجام هاي گذشته و حـال پديـده را نيـز در شـناخت هويـت نيروهـاي                           -

در صورتيكه پديده در جهت . هستندمحركه بايد بكار گرفت، فاصل ماهيت و هويت اين نيروها جهت و هدفها              
از دست دادن موجوديت يا هويت خود سير كند، مطالعة مراحل حركت يعني جريان مرگ يا تعـدد هويـت،                
براي شناخت ماهيتِ نيروهاي محركه و نظامِ روابط و اجزائي كه از نظام خارج، يا در آن وارد مـي شـوند، و                       

 .ا هويت هاي نسبتاً متفاوت تقسيم مي كنند ضرور استدر نتيجه مجموعه را به دو يا چند مجموعه ب
بدينقرار هم منتجه نيروهاي محركه در شناخت جهت و مراحل حركت در آينده بكار مي آيد و هـم ايـن                          

مـثالً  . يـاري مـي دهنـد     ) منتجه نيروهاي محركـه   (دو در گذشته و حال خود محقق را در شناسايي جامع امام             
 مراحل تحولي كه ايران معاصر اتخاذ كرده است، شناسايي كامل ماهيت و هويـت               شناخت همه جانبة جهت و    



از  . دولت حاكم را ممكن مي كند و همين شناسايي، تشخيص جهت و مراحل تحول آينده را ميسر مي گرداند                  
اينروست كه مطالعه بيش گذشته و بدون آينده، يعني مطالعـه در يـك مقطـع زمـاني، راه بـه شـناخت كامـل                         

همين مطالعة دم بريده اسـت كـه موجـب تبـديل            . برد و روشي است كه بكار مي برند براي فريب دادن           نمي
همين مطالعه اَبتر است كه مجال فريفتن توده هـا را فـراهم سـاخته اسـت و                  . اسالمي شده است  هويت نظريه   

» كذّابين«است تا بدانجا كه     جاذبة حادثات رنگارنگ بي دوام، آنها را از توجه به امرهاي واقع مستمر بازداشته               
تحـول را   » حـال «ايـن نظريـه سـازان       ... و  » سياسـت «و  » اخالق«يعني جامعه شناسان و اقتصاددانان و علماء        

 ... بمعناي تغييرات صوري بخورد مردم مي دهند و 
كت مثالً جهت و مسير حر    . جهت و در جهت مسير حركت پديده، روشنگر نحوه عمل نيروهاي محركه است                 

امامت اسالمي جهت رهبريش وصـول بـه هويـت          : جامعه ايران از جمله روشنگر نحوة عمل دولت ايران است         
دولت هاي كشـورهاي مسـلط و دولـت هـاي           (يگانه، به توحيد و مسير خط مستقيم عدل است و امامت شرك             

رانـدازه  جهت رهبريش به هويـت هـاي متضـاد اسـت و در ايـن جهـت ه            ) كشورهاي زير سلطه، هر دو دسته     
مسيرش به خط مستقيم نزديكتر باشد هويت هاي متضاد سريعتر در وجـود مـي آينـد و برخوردهـا قهرآميزتـر                      

 .گردند مي
هر زمان ساخت پديده و برآيند نيروهايش تغيير كنند، بسته       .  اما نبايد پنداشت كه مسير و جهت تغيير ناپذيرند         -

در صورتيكه مسير، خط مستقيم عدل نباشد، پديده        .  مي كند  به درجة تغيير، مسير و حتي جهت حركت نيز تغيير         
مثالً يك كارخانه وقتي در مسير مستقيم عدل توليـد         . داراي ساخت متناسب نيست، كارمايه و نيرو تلف مي كند         

اگر كارخانه، در توليد، از مسير مسـتقيم  . مي كند، كه ضايعات آن از بين برود يا بحد اقلي چشم پوشيدني برسد      
خارج شود، هر زمان ضايعاتش بيشتر مي شود، نيروها و موارد را تلف مي كند و اگر بـه موقـع بـه دادش             عدل  

 .خود نيز از كار مي افتدنرسند، 
خـارج شـدن از ايـن       . بدينقرار مسير مستقيم عدل مسيري است كه هر پديده سالمي آنرا در پيش مي گيرد                   

 .و اتالف نيرو استمسير نشانة پيدايش اختالل در نظام پديده 
 

 :مسير عدل، صراط مستقيم و قانوني عام و اصلي فطري است
 و اگر جهت تغيير كند، نه تنها نشانة تغييرات ساختي، و هويت، منتجة نيروهاي محركه است، بلكه بنوبـة خـود       -

ت بـه اقتصـاد     مثالً تغيير جهت جامعه ما در دوران نهضت ملي كردن نف          . در سرانجام هاي جامعه اثر مي گذارد      
كمكهاي «ايران، در جهت استقالل، آن توان و پويايي را بخشيد كه جز برآيند نيروهاي محركه وابستگي يعني                  

و درآمدهاي نفتي و قرضه هاي خارجي و واردات نمي توانست جهـتِ آنـرا عـوض كنـد و آنـرا در                       » آمريكا
 :سلط جهاني ادغام نمايدجهت وابستگي به تجزيه بكشاند و اجزاء جدا شده را در اقتصاد م

، بمعناي غير قابل تغييـر بـودنِ جهـت يـا            جهت توحيد، در مسير مستقيم عدل         حاصل سخن اينكه حركت در      
هر بـار فزونـي گيـرد،       مسير نيستف اما در صورتيكه نظام پديده به كمال رو كند و منتجة نيروهاي محركه اش                 

 :توصول بمرحلة تغييرناپذيريِ جهت و مسير ممكن اس
در جهت توحيد و در مسير عدل، به جامعة كمال مطلـوب توحيـدي   ) امامت(جامعه در نظام اسالمي با رهبري      

در . بدينسان شناخت مسير و جهت، چهارمين مرحله، در مشيِ شناختِ جامع است           . برگشت نكردني تواند رسيد   
صورتيكه پديده را در اجزاء آن و در ساخت و روابط آن و در  نيروهاي محركه و منتجه و در جهـت و مسـيرِ                          

ي بـر وفـق     مطالعه پديده، بعنوان مجموعة پويا تا بدينجا، يعن       . آن بشناسيم، به شناختِ جامعِ هويت آن نزديكيم       
اما هنوز بايدمان منزلگاههـا، مرحلـه       . اين چهار قانون عام، مطالعه اي عيني و پرداخته از دخالت ذهنيات است            

 : كه پديده طي مي كند، مرحله ها را بشناسيمكوتاه سخن، در فراگردي. ها، مقصدها، سرانجامها



 
 : پنجمين قانون عام يا اصل معاد-5

پزشـك حـاذق وظيفـه    . پزشكي را ببالين بيماري خوانده انـد : ن مثالي مي آوريم     براي فهم اهميت اين قانو    
 :شناس بر وفقِ روشِ درست، يعني بر اساسِ قوانين عام، مشغول تشخيص و مداوا مي شود

بـا موضـع يـا مواضـعي از بـدن      ) عنصر خارجي( اجزاء بيماري، محل و نوع و مجموعه اي را كه ميكرب   -الف
ميان دو هويت، هويتِ بدن سالم و هويـتِ مجموعـه اي كـه بـا ورود ميكـرب                   : ص دهد داده است بايد تشخي   

پزشك بايد اجزاء مجموعه    . بوجود آمده است بر سر تسري خود و غلبة قطعي بر بدن، تضاد بوجود آمده است               
 بيمار، يعني اجزايي را كه تشخيص هويتِ بيماري بسته بشناخت آنهاست بشناسد،

و  مجموعه اي را كه ميكرب با بدن داده است با بدن معلوم كند يعني ساختي بيماري را                 بايد روابط اجزاء     -ب
 اش را با ساخت بدن بشناسد  رابطه

 بايد نيروهاي محركة بدن را براي مقاومت در برابري بيماري و نيروهاي محركة بيماري را بـراي تصـرف                    –ج  
 :بدن بĤورد كند تا بتواند

 .بدون تعيين جهت و مسير بيماري مداواي درست غير ممكن است. ناسد جهت و مسير بيماري را بش-د
 اگر جهت بيماري به بهبودي بود پزشك بايد مرحلة كنوني بيماري را تشخيص دهد و بـا مـداوا، اسـباب                      -هـ  

در صورتيكه پزشك از قوانين عمومي كـه        . مراحل بعدي را تا بازگرداندن بيمار به سالمت از پيش فراهم آورد           
از جمله پديدة حاصل از حضور و دخالت ميكـرب و ايجـاد مجموعـه اي از برخـي اجـزاء بـدن و           (ه ها   پديد

در تكون و زيست تابع آنها هستند، پيروي نكند نه تنها مسير، بلكه جهت را نيز ممكن است تغيير دهـد و                     ) ميكرب
ني را مراحـل بعـدي بيمـاري        حتي اگر اين نادرستي تشخيص مربوط به مرحلة كنـو         بيمار را بكار مرگ اندازد      

 .باشد
آن ضـرور اسـت بلكـه مراحـل     بدينقرار نه تنها تشخيص مرحله اي كه پديده در آنست در شناخت هويـت             

 .بعدي و فراگردي كه اين مراحل در آن با هم ربط مي يابند، نيز الزم است
در .  هـم توحيـد اسـت       هر پديده اي در طبيعت و فطرت خود، در جهت توحيد پوياست و هدف آفـرينش                -

از اينروسـت كـه     . تركيب و در هر اجتماع نيز هدف رسيدن به هويت جديدي زينده تر و بـردوام تـر اسـت                   
پديده هاي تركيب پذير در گيرودار رابطه جويي با هم، از كارماية زندگيشـان كاسـته گشـته و بـا تركيـب و                        

گـردد و درجـة مـرگ پذيريشـان كـاهش           رسيدن به هويت يگانة جديد، بر كارمايـة حياتشـان افـزوده مـي               
پديده ها در جريانِ توحيد خويش، درهر مرحله اي، از مرحل پيش، به حيات نزديكتر، و از مـرگ                   . پذيرد مي

 .دورتر مي شوند
   و نه فقط تمامي پديده ها محصول ميل تركيب و اجتماع عناصر متشكله خويشند، بله تمامي پديـده هـا ميـل           

پديده هـا در پيـروي از       ) سنت خدا ( و از همينجاست كه بنا بر قانون عام و تغييرناپذير            .تركيب و توحيد دارند   
 اليه راجعون: وصول به توحيدندقوانين عمومي، يعني بنا بر فطرت، در تكاپوي 

 نمي كند، مجموعة جديد باز نسبي و فعال اسـت و بـاز ميـل                مطلق، هيچ مجموعه اي را      اين رسيدن به توحيد   
در مثال باال مرحله اي     . از مرحل اي به بعد جهت بطور نسبي يا مطلق برگشت ناپذير مي شود             اما  . تركيب دارد 

 .كه در آن ميكرب بكلي نابود مي شود، مرحله اي است كه بطور نسبي جهتِ سالمتي ديگر تغيير نمي كند
آيند و ابزار كانون هـاي      و به دستياري دولت بعنوان بر     ) تبعيض ها و تمايزها   (و باز هر جامعه اي درنظام شرك        

تراكم قدرت، در جهت تعدد هويت هاي ستيزنده و متضاد به جهنم ديرپايي قـدم گـذارده اسـت كـه در آن                       
حركـت در ايـن     . و عملة دوزخ در آتش ستم كردن و ستم ديدن مي سوزند و خواهنـد سـوخت                » دوزخيان«

 وخامت بارتر از پيش مي شود تـا نـابودي           جهات خودبخود به تغيير جهت نخواهد انجاميد بلكه هر زمان وضع          



ضرورت مبارزة آگاهانه، بديگر سخن پيامبري، يعني آوردن يـك نظـام توحيـدي              . يعني از خودبيگانگي كامل   
بجاي نظام شرك و امامت، يعني رهبري جامعه ها در اين نظام به توحيد و عدالت، يعني اتخاذِ جهتِ توحيد و            

نسبي و فعال بـودن در فكـر كـردن، آدمـي را از           . ط مستقيم از همين جاست    در اين جهت، رساندنِ مسير به خ      
صيرورت بسته به مبـداء و      : واقعيتي بديهي مي آگاهاند كه انديشة مطلق زده و مطلق گرا بدان توجه نمي كند              

 .جهت به سرانجام هاي متفاوت مي انجامد
امعه را بطور نسبي به مرحلـة برگشـت ناپـذير           و اين حركتِ از مبداءِ توحيد و در جهتِ توحيد است، كه ج                 
در .  و به توحيد نيسـت     مفرّي جز بخدا   رستاخيز و سرانجام آخرين، هيچ       معادِ نهايي در آن  روز       در  . رساند مي

 . معاد، ميعادِ توحيد و تجلي گاه جامعة برينِ توحيدي است
يده در اجزاء و در نسبت هايي كه اجـزائش        كه پد  از مرحله اي آغاز مي شود      بنابراين انقالبِ برگشت ناپذير      -

بــا هــم دارنــد و نيروهــاي محركــه اش و در جهــت و مســيرش بــا قــوانين عــام انطبــاق يابــد و موجبــات از  
 انقـالب تغييـر بنيـادي،   . تا آن زمان تغيير هست، بازگشت هـم ممكـن اسـت          . ها هم مفقود گردند    خودبيگانگي

مسـتمر بـودن پديـده هـا بمعنـاي          . طرت خويش بازگشته باشد   قطعي وقتي صورت گرفته ا ست كه پديده به ف         
 بـدينقرار مطالعـة     .تغييرناپذيري آنها نيست، اما بمعناي آنهم نيست كه هر تغيير صـوري را انقـالب تلقـي كنـيم                  

در . مراحل صيرورت، در درجة اول يعني مطالعه تغييراتي كه در اجزاء و نسبت هاي تركيبشان رخ مـي دهـد                   
 بعنوان نتيجة مراحل قبلـي و فـراهم         مرحله خود حركت كند، هر      نظامدر جهت كامل كردن     صورتيكه پديده   

اين تغييرات وقتي بـه     . آورندة مراحل بعدي، از جمله نشان دهنده تغييرات ساختيِ پديده در آن مرحله است             
رخ  همچـون جهشـي   در اين زمـان اسـت كـه انقـالب           .  كامل شده باشد   نظام پديده مرحلة آخر مي رسد كه      

 :اين جهش در حقيقت يك حركت پيوسته اي است كه ناظر و تماشاگر مراحل پيشين آنرا نمي بيند. دهد مي
بازگشت به فطرت، موكول به كامل شدن نظام است و از اينجاست كه تا وقتي جامعه بـه نظـامن اجتمـاعي           

ته اي است به معـاد، بـه كامـل          بعثت اسالمي حركت پيوس   : كاملي نرسد، جمع و انسان در جمع آزاد نمي شود         
 .كردن نظام اجتماعي و نظام فكري

 و نيز همانسان كه نيروهاي محركه، و منتجه شان در مراحل حركت مؤثرند، اين مراحل نيـز بنوبـه خـود در                       -
 به روشـن كـردن چگـونگي عمـل ايـن          مراحل بعدي از اينرو شناخت    .  عمل اين نيروها مؤثرند    نحوة و   اندازه

اين دو يعني، شناخت مراحل بعدي و نحوة عمل نيروهـاي محركـه را              . ر حركت مدد مي رساند    نيروها در طو  
 نيروها در آينده اي كه خود مي سازند تشخيص داده           وضع،  مراحلبا شناخت اين    . نمي توان از هم جدا كرد     

يروهـا در    حذف امكانـات تـراكم ن      جهتاگر پديدة مورد مطالعه در جهت كاهش اتالف نيروها و در            . مي شود 
 و بنا بر اين به توحيـد نزديـك تـر           نظام كامل كانونها و خروج آنها از جريان  عمل كند، پديده در هر زمان به               

 :مي شود
امامت، به فطرت بازگرداندن رهبري جامعه است بدانسان و بدان پايه و بدان مرحله كه بازگشت و ارتجاع بـه                    

هويت هاي چندگانه يكي نشود، و ساختهاي اجتماعي موجود، و اين كار تا وقتي    . نظام شرك غير ممكن گردد    
و نيروهاي محركه، و نحوة منتجه دادنشان، و جهت و در جهتِ مسيرِ حركتشان از بنياد تغيير نكنـد بطـور قطـع                       

پديـده هـا و امرهـاي       از اينروست كه نظرية اسالميِ بر پاية قوانين عمومي بـا آن             . تواند پذيرفت  صورت نمي 
 ، به زمانهاي بسيار دراز، به مبـارزة       دورانهاو تغيير در محتويشان به      . رد كرده است كه پايا و بردوامند       بر خو  واقع
تا . ، به قرنها تمرين نسبي و فعال شدن، و به ويران كردن كارگاههايِ ذهني و عينيِ مطلق سازي نياز دارد                   نسلها

 . ارتجاع همواره ممكن است، تا زماني كه تعيينِ سررسيدش محتاج علم خدائي است،آن زمان
، نـه تنهـا ضـرور اسـت         نتايج حاصله از تركيب ها و تجزيه ها       بدينسان، شناخت جامع، پي بردن به چگونگيِ             

 مرحلـه هـا   مطلـق كـردن   مطالعه كننده بايـد از      . بلكه بدون آن تعقيب حركت پديده ها غير ممكن مي گردد          



هـيچ امـري جـز      .  شود كه انقالبِ كلّي و همه جانبه رخ دهد          از زماني شروع مي    مرحله نهايي تحول  بپرهيزد،  
 و در سـاخت خـود شـروع بـه صـيرورت             محتـوي خدا مطلق نيست، بنابراين هر پديده اي از زمـاني كـه در              

پديده هاي پايا، امرهاي واقع مسـتمر، در محتـوي و           . كند، تا مرز توحيد مطلق همواره نسبي است و فعال          مي
مثالً دولت يك پديدة ديرباسـت بايـد       . زمة شناخت جامعه شناختنِ علل ديرپايي است      ساختِ خود ديرپايند، ال   

 جامعه، به دولت يعني كانون تراكم       رهبريِتعيين كنيم در چه دوران و بر اثر چه فعل و انفعالهائي امامت يعني               
ر آن مرحلـه    مطالعه مرحله اي كـه ايـن صـيرورت د         . قدرت و ابزار حكومت بر جامعه صيرورت پذيرفته است        

انجام گرفته است در شناسائي راهي كه براي بازگشت به رهبري فطري بايد در پـيش گرفـت امـري اساسـي                      
 اقتصادي و سياسي در مقياس جهان، بعنوان امر واقع سيال، از مطالعة سـرانجام هـاي                 قدرتو نيز مطالعة    . است

رمحتويِ روابط جامعه هاي بشري از روابـط        مثالً در تاريخ جهان، صيرورت د     . قدرت هاي جهاني بي نياز نيست     
، در زماني صـورت گرفتـه اسـت كـه ايـن      )و نه درشكل(طبيعي ميان جامعه هاي داراي هويت هاي جداگانه    

. به دولـت و پيـدايشِ قـدرتهاي جهـاني انجاميـده اسـت             ) رهبري فطري (روابط به از خودبيگانه شدن امامت       
را كه تا هم اكنون الينحل       تشكيل قدرتهاي جهاني نه تنها مسائلي     مطالعة چگونگي برخورد جامعه هاي بشري و        

 .نمايد مانده اند، قابل حل مي كند بلكه راهي را هم كه طي بايد كرد روشن مي
 تاريخ اسالم تـا امـروز جـدا كنـيم هرگـز نخـواهيم       عموميو باز مطالعة تاريخ صدر اسالم را اگر از مطالعة       

 يعنـي بـه خالفتهـاي امـوي و عباسـي و سـلطنت هـاي مطلقـه                   ارتجاع را كه به      برخوردهايي واقعيتتوانست  
 :برخوردي بر پاية دو اصل بوددر اين تاريخ، برخورد، . انجاميد، فهم كنيم

امامت بمثابة رهبري جامعه در حد فطرت و عدالت بمعناي رهبـري            (جانبداران اصل امامت و اصل عدالت            
فاجعة . با طرفداران اصل دولت و اصل خودمختاري دولت ستيزيدند        ) يم عدل در جهت توحيد و بر مسير مستق      

 .دورانهاي بعدي حاصل پيروزي طرفداران نظرية اخير بود
پيدا مـي كنـد     ) همانند هر پديدة ديگر   (     بدينقرار اتحاد هر جهتي و هر مسيري در سرانجام هايي كه جامعه             

نجام ها بنوبة خود هم در جهت و هم در مسير حركت مـؤثر واقـع                همانسان كه اين سرا   . اثر تعيين كننده دارد   
بـه وضـعي    ...) نـژادي قـومي، منطقـه اي، طبقـاتي، مـذهبي و             ( حركت در جهت تعددِ هويت هـا         :مي شوند 

بـه توحيـد، بـه آزادي انسـان از اسـارت            ) 6 (انجامد كه درآنيم و حركت در جهت يكـي كـردن هويـت             مي
پويائي توحيد، در پايان موجبات بازگشت به فطرت را فراهم مـي آورد و              . مدخداهاي ذهني و عيني، مي انجا     

 . معاد، ميعادگاه انسان آزاد و خداست
*** 

     و اكنون برپاية اين پنج قانون عام و بعنوان مثال، طرح مطالعة قرارداد اخيـر نفـت را در وجـه اقتصـاديش                       
 :عرضه مي كنيم

وجود دارد، الجـرم بـه      » تضادهايي«و  » تناقضات«ن ايران و كنسرسيوم      اگر از اين جا شروع كنيم كه بي        -الف
دولت ايران و كنسرسيوم خصـم      .  رسيده است  به مرحلة خصومت  اينجا مي رسيم كه اين تضادها تشديد شده و          

 )7. (يكديگر شده اند و دولت ايران ناچار از اتحاد موضعي شده است كه ايران از آن سود مي برد
و اگـر   .  خود مي آييم كه كار از كار گذشته و ثروت هاي بي حساب كشور از دست رفتـه اسـت                    و وقتي به       

پديده را بعنوان يك مجموعه مطالعه كنيم و اجزاء و عناصر مجموعه را پيـدا كنـيم، قـدم اول را در شناسـايي            
د ايـران و اقتصـادهاي       براي اينكار بايـد اقتصـا     . برداشته ايم ) قرارداد ايران و كنسرسيوم   ( پديده   هويت واقعي 

محل هايي تلقي كنيم كـه اجـزاء و عناصـر مجموعـه را در     . نفت آنها را با هم در رابطه مي گذارد  ديگر را كه    
يعني عناصري كه در هر دو مجموعة اقتصاد ايـران و اقتصـادهاي             (با پيدا كردن اجزاء،     . آنها بايد جستجو كنيم   



مادة خـام   ما قدم اول را در شناسايي مجموعه هايي كه نفت بعناوين            ) ديگر، در رابطه با يكديگر فعال شده اند       
 : با اين اقتصادها بوجود مي آورد، برداشته ايمو كارمايه و درآمد و سرمايه

     
 و در توليـد بخـش هـاي ديگـر چـه             در توليد خود  بايد ببينيم با اقتصاد ايران نفت       : بعنوان كارمايه و ماده خام    

 مي دهد؟ و در اقتصادهاي صنعتي چه نقشـي دارد؟ بـا آنهـا مجموعـه            مجموعهتصاد ايران   آيا با اق  . سهمي دارد 
 جهتي كه توليـد نفـت در        فهمو در اقتصادهاي صنعتي چه نقشي دارد؟ با آنها مجموعه مي دهد؟ در              دهد؟   مي

 :پذيرداما كار به اينجا خاتمه نمي . پيش خواهد گرفت و حدود رشد آن، چاره اي جز اين شناسائي نيست
 

نيز هم در اقتصاد ايران و هم در اقتصادهاي صنعتي عمل مي كند، يعني با ايـن اقتصـادها                   : نفت بعنوان درآمد  
شـناخت اجـزاء مجموعـه در رابطـه، يعنـي      .  برقرار مي كنـد روابطيمجموعه هايي مي دهد و ميان اقتصادها   

و اهميـتش در ايـن مجموعـه و اجـزاء           اجزاء مجموعه اي كه درآمد نفت با اقتصاد ايـران ايجـاد مـي كنـد،                 
درآمدهاي ايران بعالوه سهم اقتصادهاي صنعتي از درآمدهاي حاصل از فـروش            (اي كه درآمد نفت      مجموعه

با اقتصادهاي مسلط بوجـود  ) نفت و بعالوه ارزش افزودة بقية بخشش هاي اقتصادي كه از نفت حاصل مي شود     
تصادي اقتصاد ايران و اقتصادهاي صنعتي پديد مي آورد ضـرور           مي آورد و اجزاء مجموعه اي كه از روابط اق         

 )8 (.است
 

 : ساختي كه اجزاء مجموعه ها دارند و ساخت روابطشان-ب
 كه نفت بعنوان ماده با اقتصاد ايران مجموعه نمي سـازد، و             – و مي انجامد     –   اگر اين شناسايي باينجا انجاميد      

ي نفتي با اقتصاد ايران نه تنها مجموعه مـي دهـد، بلكـه مايـة ادامـة                  با اقتصادهاي مسلط مي سازد، و درآمدها      
و با همة آنها مجموعه مي سازند،       . حيات آنست و همين درآمدها نقش تعيين كننده در اقتصادهاي مسلط دارند           

 و نيز نحوه توزيع اين درآمدها در اقتصادهاي صنعتي، يعني سهمي كه هر كدام، از اين خوانِ يغما مـي برنـد،              
و .  روابط ميان كشورهاي صنعتي و ساخت مجموعة روابطشان با اقتصاد ايـران مـؤثر اسـت                مجموعةدر ساخت   

اگر باينجا رسيديم كه اقتصاد ايران به افزايش درآمدهاي نفت و اقتصادهاي مسـلط بـه افـزايش توليـد نفـت                      
ي بخود نفت بيشـتر اسـت، بـا         نيازمندند و شدت احتياج ايران به درآمد نفت از شدت احتياج اقتصادهاي صنعت            

كه از نسبت هاي تركيب نفت بعنوان ماده و بعنوان درآمد بـا اقتصـادهاي در                (برآوردِ ميزان اين احتياج هخا      
 در  :ما ميزاني را كه براي رشد توليد تعيين خواهد شـد، بدسـت آورده ا يـم                ) رابطه مي سازد، بدست مي آيد     

 سال بعد، دو برابـر توليـد        5يد نفت به ميزاني رشد كند كه توليد         كند كه تول   واقع شدت احتياج ها ايجاب مي     
 .و اين يكي از مواد قرارداد است. امروز باشد

قيمت نفـت هـر انـدازه بيشـتر،         . اقتصاد ايران تشنة پول است    :    دربارة قيمت نيز بايد همين روش را  بكار برد         
 :ا در اقتصادهاي صنعتي هم دانستاما بايد بمعناي افزايش قيمت ر. براي اقتصاد ايران بهتر

 افزايش قيمت هاي نفت به دليل مشاركت نفت در توليداتِ تمامي رشته ها، در قيمتِ تمامي فرآورده ها اثر                    -
 .كند و سطح قيمت ها را باال مي برد مي

نـده اي   قيمت هاي نفتي حربة خُـرد كن      :  اين افزايش قيمت ها، بازرگانيِ جهاني را تحت تأثير قرار مي دهد            -
است كه اختيار تعيين آن بدست هر قدرتي بيفتد، براحتي مي تواند اقتصـادهاي رقيـب را نـه تنهـا از صـحنه                        

 .بازرگاني جهاني براند، بلكه خورد و زبون كند
 و باالخره افزايش قيمت ها به اقتصاد ايران، خصوص بخشي كه به واردات متكي است بـه مقـداري بيشـتر از                       -

 )صدور تورم(تقل مي شود كشورهاي صنعتي من



    شناسايي اجزاء قميت ها در اقتصاد مسلط و شناخت اجزاء قيمت ها در اقتصاد ايران بعنـوان دنبالـة اقتصـاد                     
 را كه در قـرارداد تعيـين خواهـد          حدد قيمت هايي  مسلط به ما امكان مي دهد كه ساخت قيمت ها و باالخره             

 .شد برآورد كنيم
از منابع ثروت كشـور     ) در حال و آينده   (فت و سرمايه گذاري و سهم كشورهاي قوي         دربارة ادارة صنعت ن        

اگـر تعيـين    . نيز بهمين ترتيب بايد نخست اجزاء مجموعه و آنگاه ساخت آن يعني نسـبت هـا را بدسـت آورد                   
 ميـان   نسبت ها ما را به اينجا رساند كه در دوران ركود و تورمِ كنوني؛ ساخت قيمت هاي  نفت از جمله نسبت                     

قيمت خريد نفت و فروش آن، در صورتي هم كه امكان تغيير داشته باشـد، در جهـت افـزايش فاصـلة قيمـت                        
 :فروش از قيمت خريد است،ماده دوم قرارداد بدست آمده است

دربـارة  ) 9 (»كمتر از كشورهاي ديگر منطقه نخواهنـد داد       «به ايران كه گويا نفت خود را ملي كرده است                
ت نفت و سرمايه گذاري در اين صنعت و سهم كشورهاي مسلط از منـابع ثـروت كشـور نيـز بهمـين                       اداره صنع 

هر پديده  ( بايد به اصل اول      تعيين نسبت ها   و در    .ترتيب بايد عمل كرد، تا اجزاء و ساخت هايشان بدست آيند          
حركـت در نظـام     نيروهاي محركه در بطن نظامِ پديده بوجـود مـي آينـد و              (و به اصل سوم     ) يك هويت دار  

و اصل چهارم و پنجم نيز توجه كرد بنابراينم مقصود از نسبت ها، آن نسبت هايي است كه در آنها                    ) ممكن است 
.  و جهتي و مسيري را پيش مي گيرند تا به هويتي برسـند             ايجاد نيرو و حركت مي كنند      مجموعه   سازندهاجزاء  

 :بنابراين
 : نفت بعنوان نيروي محركه-ج

ينكه اجزاء مجموعه و نسبت هايشان را بدست آورديم بايد نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آنرا                 پس از ا       
اگر مطالعه ما را به اينجا رساند كـه نفـت بعنـوان مـاده، نيـروي محركـه                   : بعنوان نيروهاي محركه مطالعه كنيم    

 نفت هر چندن متعلـق  اقتصاد ايران نيست و نيروي محركه اقتصادهاي صنعتي مسلط هست، خواهيم دانست كه  
به ايران است اما بعنوان عنصري اقتصادي، نسبت به اقتصاد ايران، خارجي و نسبت باقتصادهاي صـنعتي مسـلط                   

 . با آنها يك هويت را مي سازدداخلي است و 
 اين نيروي محركه در اقتصادهاي صنعتي ظاهر مي شود و در مجموعِ فعاليـت               تمامي اثرات در اين صورت         

اما درآمدهاي نفتي نيز بعنوان نيروي محركه دراقتصادهاي صـنعتي،          . امعه هاي صنعتي منعكس مي شود     هاي ج 
همين نيروي محركـه در اقتصـاد امـروز ايـران           . بصورت تقاضا براي فرآورده هاي صنعتي وارد عمل مي شود         

ه اثر مي گـذارد و از         است كه بر مجموع روابط جامع       نحوه عمل برانگيزندة تقاضا براي واردات است و همين        
سـاز و كـار     .  و قدرت خريد ايجـاد مـي كنـد         تقاضاجمله در زمينه اقتصادي همواره به نسبت بيشتري از خود،           

 .افزايش قرضه هاي خارجي كشور نتيجه همين است
اينكه نفت بعنوان مادة خام جزء مجموعة اقتصادي صنعتي است بنابراين محل عملش بعنـوان               حاصل سخن        

 محركه در اقتصاد غرب است نوع عملش ورود در شبكه گسـتردة بخـش هـاي اقتصـادي و شـركت در                       نيروي
به ... بعنوان محصول، جزئي از تركيب بسياري از فرآورده هاست و           . فعاليت توليدي تمامي اين بخش ها است      

ـ                    روي محركـه، از    ديگر سخن در ارزشِ اضافيِ هر واحد كاال، سهمي از آن نفت است و مطالعة نفت بعنـوان ني
 .)10 (جمله محاسبه سهم نفت در ارزش افزودة اقتصادهاي صنعتي است

مطالعة اثرات ايـن  مطالعة درآمد نفت .  بناي اقتصاد ايران استمايه و پايةو درآمدهاي نفتي نيز در حقيقت       
 . و سمت يابي و سرانجام هاي آنستدرآمدها در تغيير اجزاء و ساخت اقتصاد ايران

 : جهت و مسيري كه نفت به اقتصاد ايران مي بخشد-هـ 
 كه در آنها بعنوان مادة خام و بعنوان درآمد       در مجموعه هايي  پس از آنكه اهميت و محل و طرز عمل نفت                

اگـر  : عمل مي كند دانسته شد، بايد جهت و در جهت مسيري را كه به اين اقتصادها مـي دهـد مطالعـه كنـيم                       



ين ما را بهمان نتايج رساند، و ديديم كه نفت در اقتصاد مسلط، در جهت افزايش ابعاد آن                  مطالعة سه مرحلة  پيش    
اقتصاد و قابليت جذب و ادغام آن و در اقتصاد ايران، در جهـت تجزيـة ايـن اقتصـاد و ادغـام اجـزاء آن در                           

. دِ نفت را بوضوح دريابيماقتصاد مسلط عمل مي كند ما توانسته ايم به كُنهِ مطلب پي بريم و معنيِ واقعي قراردا                
 .اقتصاد ايران يعني قسمت ننوشتة قرارداد نفت هموار خواهد كردتعيين جهت، راه ما را در شناختِ سرانجام 

 : سرانجام هايي كه نفت به اقتصاد ايران خواهد بخشيد–و 
ا در اقتصـاد مسـلط      در اين قسمت ما بايد نخست اقتصاد ايران را در گذشته و مراحل تجزيـه و ادغـام آنـر                        

مطالعه كنيم و آنگاه به تشخيص مرحلة كنوني بپردازيم و دست آخر مراحل بعـدي آنـرا در رابطـه بـا اقتصـاد                        
جريـان نفـت بـه غـرب        ،  )11(اگر نتايج حاصله در مراحل پيشين همان باشد كه فرض شد            . مسلط تحقيق كنيم  

هاي نفت و افزايش قرضـه هـاي خـارجي و بـه             موجب انباشته شدن ثروتها در آن اقتصادها و خالي شدن چاه          
 .تاراج گذاردن ثروتهاي كشور ايران خواهد شد

*** 
خواننده هر كس هست و هر عقيده اي دارد مي تواند ايـن             .      ضامن درستي اين نظامِ شناخت، آزمون است      

 بكار برد روشهاي ديگـر      روش را در هر رشتة علمي كه مي خواهد بكار برد  و نتايج حاصله را با نتايج حاصله از                   
 .همان كاري كه نگارنده خود كرده است. مقايسه كند

مقصود از تنظيم اين روش، تغيير ديد و تهيه ابزاري براي نسبي و فعال شدن، بـراي جـرأت پيـدا كـردن و                             
قوانين عامي كـه هـر پديـده در پيـدايش و عمـل از آنهـا پيـروي                   . هاي بزرگ دست يازيدن است     بخالقيت

خواننده مي تواند خود اين واقعيت را بيازمايد و پديده ها را با اين محك               . كند جز اين پنج قانون نيستند      مي
و بنظر عده اي كه ايـن       . بسنجد، بهمين نتيجه خواهد رسيد و خواهد ديد كه افق ديد تا كجا وسعت مي گيرد               

 داشته اند، بايسته بود كه در هر قسمت بـه  نوشته را قبل از انتشار خوانده اند يا در مباحث قبل از تحرير شركت       
 تشريح كنـيم تـا هـم        قوانين عام  اصل را بعنوان     5آيات قرآني استناد شود، اما ما ترجيح داديم كه نخست اين            

خواهند بمقتضاي مسئوليت خود بعنوان انسان عمل كنند، روشي در اختيار داشـته باشـند و                 همة كساني كه مي   
 مطلق هاي ذهني خود برخورد عملي كنند و آنها را بكُشند و هم در جستجو و كشف                  هم باستعانتِ اين روش با    

و خلق به روش درست تفكر مجهز باشند، و هم پس از اينكه خود پديده ها را آزمودند و ديدند اين پنج اصل                       
ربارة قرآن بـر    در تمام پديده ها مصداق دارد، با اسالم برخورد علمي كنند و هم ما بتوانيم مطالعات خود را د                  

 5در كار تفصيلي كه دربارة      .  متكي كنيم  - روشي كه قرآن در انطباق كامل با آن نازل شده است             -اين روش   
 . و مستندات خود را ذكر خواهيم كرد. اصل پايه اسالمي در دست داريم اين روش را تفصيل خواهيم داد

 قوانين عامي هسـتند كـه تمـامي پديـده هـا بـدون               باري پنج اصل پايه اسالم صرف نظر از ابعاد ديگرشان،              
 اسـت   قوانين عمـومي  مسئله اساسي در شناخت يافتن نظام يعني روشي بر پاية           . استنثاء از آنها پيروي مي كنند     

 .در اين جا كوشش شد كه خطوط اساسي نظام مذكور شناسانيده گردد. كه پديده ها از آن پيروي مي كنند
ر دانشجو است مي تواند اين نظام را در جستجوي علمي خود بكار گيرد خواهد ديد                خواننده اين متن، اگ        

كه پرده هاي ابهام از پيش چشمانش بكنار خواهند رفت و منظر بينش علميش گسترده و گسـترده تـر خواهـد                      
 ملت اسير اسالم نيازمند پيشاهنگان خالق است اتخاذ روش علمي درست به نسل امـروز امكـان خواهـد              . گشت

. داد كه انديشه را در گشودن راه مستقيم بكار گيرد و در تمامي رشته هاي علمي به كشفيات بزرگ دست يابـد                     
بگوشـيم و   . تا وقتي علم در انحصار سلطه گران و تحصيل علم اسير توقعات سلطه است از آزادي خبري نيسـت                  

 .آن انحصار و اين اسارت را با كشف و ابداع علمي از ميان ببريم
*** 



و امر واقع بدست داديم كه بنوبـه خـود           پديده در عين حال ما با مدد جستنم از قوانين عمومي تعريفي از                
خواننده از اين پس مي داند كه هم پديـده مجموعـه اي اسـت كـه سـاختي و                    . تعريفي نو جامع و مانع است     

ذ مـي كنـد و ايـن حركـت         را اتخـا   جهتي و مسـيري    و در حركت     پوياستنظامي دارد و ميل تركيب دراد و        
 .سرانجام ها و مقصدهايي دارد

اسالم ديني است در انطباق كامل با اين قوانين عمومي و نظامي            . يعني چه » اسالم دين فطرت است   «و ديديم   
تمامي قرآن در انطبـاق  . است براي بازگشت به فطرت و حركت در مسير مستقيم عدل به جامعة برين توحيدي        

 .همواره نازل شده است) البته در همة ابعادش(ون عام كامل با اين پنج قان
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  هويتِ قطعيِ امر واقعِ   ه نيروها و جهت و مسير آن و سرانجام اقتصادهاي در رابطه، يعني به               تمامي اجزاء و ساخت آنها و منتج      
 .جريان نفت از چاههاي ايران به اقتصادهاي مسلط پي بريم

» اسطورة قيمت « با استفاده از فرصت توضيح كوتاهي دربارة         در اينجا . سخنراني شاه در مراسم افتتاح كارخانه ذوب آهن           ----9
. قيمت خريد نفت يكدهم قيمت فروش آنسـت       اگر متوسط برآوردها را مالك قرار بدهيم،        . د تا راه بر انحراف بسته شود      بايددا

چرا چنين است؟ آيـا بـه آن        . قيمت نفت خام حتي اگر به دو برابر هم افزايش پيدا كند تازه يك پنجم قيمت فروش مي شود                  
صار فروش هر دو را دارند؟ اگر اقتصاد ايران مثل اقتصادهاي صنعتي بود،             دليل است كه كمپاني هاي نفتي انحصار خريد و انح         

اما عالوه بر اين انحصار، ساخت اقتصاد ايران چنانست كه نفت با آن مجموعه نمي دهد، اما                . نقش انحصار تعيين كننده مي بود     
. صاري و قدرتمنـد نفـت هسـتند   اقتصادهاي مسلط مصرف كننده انحبه ديگر سخن   . با اقتصادهاي صنعتي مجموعه مي دهد     



بنابراين تا وقتي نفت با اقتصاد ايران بيگانه است، افزايش قيمت ها اوالً بمعناي تغيير نسبت موجـود ميـان قيمـت خريـد و                         
قيمت فروش نيست و ثانياً به دليل اينكه درآمدهاي نفت صرف خريد از اقتصادهاي صنعتي مي شود، در اقتصاد ايران موجب                     

 نفت قيمت واقعي خود را بدست مي        تنها وقتي .  براي واردات و در اقتصاد صنعتي موجب افزايش توليد مي شود           افزايش فشار 
اگر از اثرات ديگر صرف نظـر       (در اين صورت    .   نفت تغيير كند، يعني نفت با اقتصاد ايران مجموعه بدهد           جهت جريان آورد كه   
ما با حداكثر استخراج، برابـر يكـدهم توليـد امـروز، همـان        .  است اگر فرض كنيم درآمد ايران ده درصد قيمت فروش        ) كنيم

بنابراين عمر چاههاي نفت ايران حداقل ده برابر مي شود يعني اگر در وضعيت فعلي              . درآمدي را پيدا مي كنيم كه امروز داريم       
 : سال مي شود200 سال فرض كنيم، 20عمران را 

 . سال ثروت بزرگ ايران نيست180ن معناي قرارداد نفتي ايران چيزي جز بر بادداد
 سال عمر نفت نيسـت      180 نفت تنها نجات     تغيير جهت نفت را از جنبه اقتصادي و فرهنگي هم مطالعه كنيم مي بينيم             اما اگر   
 :بلكه
 ش درآمد هاي نفتي كه امروز بخارجه باز مي گردد در خود اقتصاد كشور فعال مي شود و همان انرژي را كه امروز بـر افـزاي                          -

 .واردات دارد بر افزايش توليد ملي بجا مي گذارد
توضيح آنكه صدور نفت    ). وجه فرهنگي نفت  ( هم هست    دست ها  و   مغزها صدور نفت خودبخود بمعناي صدور زمينه فعاليت         -

تمـامي  اما همين نفت نه تنها در رشتة صنايع نفتـي بلكـه در              . موجب مي شود كه در اقتصاد ايران زمينة فعاليتي پيدا نشود          
رشته هاي اقتصادهاي دريافت كنندة مواد خام و صادركنندة فرآورده هاي ساخته هم با دريافت مواد خـام و هـم بـا صـدور                         
فرآورده هاي ساخته ديگر جايي براي فعاليت مغزها و دست ها در اقتصادهاي زير سلطه باقي نمي گذارنـد و بـا همـين كـار                          

 .  بسيار ارزان از اقتصادهاي زير سلطه جذب مي كننداستعدادها و نيروي كار الزم را به قيمت
 حكومت رابطه خود را بعنوان برآيند قواي گروه هاي مسلط داخلي و خارجي و ابزار دست كانونهاي تـراكم قـدرت بـا ايـن                   -

ـ          ) وجه سياسي نفت  (كانونها و گروههاي مسلط از دست مي دهد          ردم بـه   و امكان استقرار حكومت ملي بعنوان بيـانگر ارادة م
خود اين امر در بكار انداختن اسـتعدهاي        . تحصيل استقالل و ايجاد جامعه برين توحيديِ آزاد از ستم طبقاتي، فراهم مي آيد             

 .اقتصادي و انساني و طبيعي اثري بي حساب دارد
 خالقيـت هـاي   آزاد مي شوند و) وجه اجتماعي نفت ( نيروهاي اجتماعي كه در ساخت فعليِ جامعه زيرسلطه تلف مي شوند             -

انديشه ها و ثمرات كار بازوان اين مردمِ محروم حال و آينده ايران را عوض مي كند و در جامعه آزاد توحيدي انسـانهايِ آزاد                         
 .از غيريت ها، امكان بدست مي آورند كه در دگرگوني جهان نقش خود را بعنوان پيشĤهنگ بازي كنند

و تا وقتي جهـت تغييـر نكـرده اسـت افـزايش و      .  است كه بايد تغيير كندن جهتاي. بدينقرار نبايد قيمت ها را اسطوره كرد   
 .كاهش قيمت ها تابع ايجابات رشد اقتصاد مسلط باقي خواهد ماند

 و اگر مسئله نفت با روش علمي مطالعه شده بود، ميزانِ واقعيِ غارت، و سرانجام هـاي اقتصـادهاي در رابطـه، بوضـوح                         -10
بلكه بعكس بـه  » نفت را زودتر ببرند، راحت بشويم. به جهنم«درس خوانده هاي قشري ما نمي گفتند و ديگر . دانسته مي شد 

اهميت آن پي مي بردند، به اختالفات بر سر هيچ و پوچ تن در نمي دادند، به انديشه اي روشن مجهز مي شدند و به جهاد بـر                            
 .مي خواستند

در اينجا چون قصد، تحقيق بر اساس پنج قانون عـام           . طالعه نيز شده اند    اين فرض ها در حقيقت واقعيت عيني دارند و م          -11
 .است، از آن واقعيت ها تحت عنوان فرض صحبت مي كنيم

 


