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 پیشگفتار
 

دو خیزش قهرمانانه مردم ایران در در ارتباط با به مجموعه نوشتارهایی  عمدتاًاین دفتر 
گاشته شده طی دو ساله اخیر ن کهاختصاص دارد  8931و آبان ماه  8931 ماه  ید

  است.

نگاشته  8931شهریور که در  «شهرهای کوچک، شکل گیری حلقه ضعیف» نوشتار
 برای نخستین بار در این مجموعه منتشر می شود. ،شده

بیش از این در « و شعار جمهوری ها کمونیست»و « درباره شعار رفراندوم»دو مقاله 
حقیقت ارگان حزب  ( نشریه8911)شهریور  11( و 8911 مرداد) 88 شماره های

مائوئیست( منتشر شده اند و مهر کار  –لنینیست  –ایران )مارکسیست  ستیکمون
 . دارند خودجمعی بر 
به گونه ای صورت گرفته که سیر وقایع را بازتاب  ها آنو فصل بندی  مطالبچیدمان 

 جلب کند. نظری  -عمده سیاسی  مسائلدهند و توجه را به برخی 
من بیان تعلق خاطر نگارنده به قیام آمل و مبارزه مسلحانه سربداران بهپنج انتخاب نشر 

نیز از نام یکی از نشریات داخلی اتحادیه « نقد و پژوهش»است.  8911در سال 
درون ایران در دوره انقالب برگرفته شد. نشریه ای که به مبارزات خطی  های کمونیست

 سازمانی اختصاص داشت. 
انتشار این مجموعه  ویرایش، صفحه آرائی و م که مرا درسپاسگزار همه رفقایی هست

 . رسانده اندیاری 
  8931 پنج بهمن  – امید بهرنگ
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 اقتصاد سیاسی شورش
   6931دی  61

 
ه ایران آغاز شدهوای تازه ای دمیده شد. فصل جدیدی در تاریخ مبارزات مردم 

این بار عزم  . آنانخون خود در حال نوشتن تاریخ اند . بهترین فرزندان خلق بااست
قدم در راه بی برگشت بگذارند و کار را تا به آخر پیش برند. آنان بی محابا  ،کرده اند

ها و  درگیر مبارزه شده اند، نمادهای جهل و خرافه مذهبی را به آتش می کشند، بانک
تخریب می کنند و در  سیاه نشاندن اکثریت مردم هستند که مظهر به خاک اداراتی

طلب می  نه می آورند و آینده ای متفاوتنبردهای خیابانی رویاهای خود را به صح
 همت شان، زنده باد دالوری شان!  کنند. درود بر عزم شان، افتخار بر

 8911پس از سال  بی شک، فرآیندی آغاز شده که در تاریخ چند دهه اخیر بویژه
مشخصه اصلی این اوضاع، آغاز روند سرنگونی رژیم اسالمی است. آنچه  بی سابقه است.

تعیین کننده در تاریخ جمهوری اسالمی است. نه دیگر  رخ داد، نشانه گسستی
جمهوری اسالمی قادر خواهد بود مانند گذشته به حکومت ادامه دهد، نه مردم به این 

تن خواهند داد. هر فرجامی که در کوتاه مدت در انتظار این حکومت مذهبی فاشیستی 
شورش قهرمانانه باشد، دستاوردهای انقالبی آن برای همیشه در ذهنیت مردم حک 

 شده و همچون آتشی دوباره گُر خواهد گرفت. 
داده تا پرچم  ها کمونیستتاریخ یک بار دیگر این شانس را به مردم ایران و 

این بخش از جهان به اهتزاز درآورند و صدماتی که شکست انقالب انقالب واقعی را در 
ایران و به قدرت رسیدن اسالم گرایان به مردم منطقه و جهان زده را جبران کنند. بی 
شک دفن بنیادگرایی دینی در کشوری که خاستگاه آن بوده، خدمتی بزرگ به بشریت 

اندیشی دینی پاک کند و ضربات خواهد بود و می تواند قرن بیست و یکم را از تاریک 
 . بزند جهان سراسر در امپریالیستی –تعیین کننده ای به نظام سرمایه داری 
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دوره خطیری آغاز شده است. دوران دشوار، پیچیده و پر پیچ و خمی در انتظار 
 می ها پیچیدگی و ها دشواری این به بهایی کم گونه هر. است جامعه کل و این خیزش

 نخواهد تکامل ساده و خطی تک اوضاع. آورد ببار انتظاری قابل غیر و خیمو نتایج تواند
 بینی پیش قابل غیر های وضعیت و شد خواهند تنیده هم در گوناگون تضادهای یافت،

نفی شکل خواهند گرفت. گذر از چنین دوره ای نیازمند آگاهی م یا مثبت جهت در
ی است که بتوانند این خیزش انقالبی سیاسی و هشیاری طبقاتی باال است. نیاز به کسان

را از میدان های مین عبور دهند. نیاز به پیشاهنگان کمونیستی است که خط و برنامه 
روشنی داشته باشند و بتوانند با مهارت در مسیرهای از قبل ترسیم نشده گام بردارند. 

نشان  های مردمی در گوشه و کنار جهان طی یک دهه اخیر همانطور که تجربه خیزش
آمال و  آن را انجام دادهرهبری نکند کسان دیگری داد، اگر پیشاهنگ کمونیست 

دیدگان بپاخاسته را قربانی منافع حقیر خود خواهند کرد و سرانجام تخم  آرزوهای ستم
 یاس و ناامیدی در میان مردم خواهند پاشاند. 

ر این انقالبی، چشم اسفندیا های کمونیست این هم واقعیتی است که ضعف
شورش است. اگر این ضعف برطرف نگردد آینده روشنی در انتظار این خیزش انقالبی و 

که داعیه کمونیست بودن دارد باید قبل از هر چیز و  هرکسیکل جامعه نخواهد بود. 
. اولین وظیفه احساس مسئولیت کند ،بیش از هر چیز برای برطرف کردن این ضعف

 هایی خط پایه ای روشن و صحیحی چنین خیزش این است که در مقابل ها کمونیست
ان جامعه حول این خط تالش ورزند. نوشتاری پیشروجلو گذارند و برای متحد کردن 

برای نشان دادن پایه های مادی  و این مسیرکه پیش روی دارید ادای سهمی است در 
زمند شکل گیری و گسترش پیشاهنگ انقالبی و اصیل. تصحیح و تکامل این نوشتار نیا

د و جامعه و جهانی مشارکت همه کسانی است که قلب شان با مبارزات مردم می تپ
 را طلب می کنند. کیفیتا متفاوت

است  ها کمونیستبی شک این خیزش نیازمند تشویق و حمایت همه انقالبیون و 
به پشتیبانی صرف تقلیل یابد.  ها کمونیستاما خطای جبران ناپذیری است اگر وظیفه 

 دارندانتظار  ها کمونیستاز  ،در صف مقدم نبرد جوانان مبارز و زنان شورشگر امروزه
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مسیر پیروزی را نشانه گذاری کنند. این  رده،گیری های استراتژیک را مشخص ک جهت
که اهمیت خود را  امر با پاسخگویی به نیازهای سازماندهی روزمره و تاکتیکی جنبش

است که  بعی از جهت گیری های استراتژیکیدر تحلیل نهایی تادارد متفاوت است و 
 تکامل یابنده باشد. باید منطبق با اوضاع

باید خوانش درستی از واقعیت عینی داشته  برای دست یابی به خط درست،
های بنیادین این  باشیم. واقعیتی تضادمند که مدام در حال حرکت است. باید محرک

 دریابیم را آن طبقاتی –خصلت سیاسی  تا بتوانیم توان و ظرفیت و خیزش را بشناسیم
 جداگانه بخش چند در نوشتار این. کنیم هموار کمونیستی فعال گری دخالت بر را راه و

ته که به مرور طی روزهای آتی در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. در این گش تنظیم
ورشی پا بخش به اختصار به اقتصاد سیاسی شورش و مؤلفه های بحرانی که به چنین ش

پرداخته می شود. در بخش های بعدی به مختصات سیاسی و نیروهای طبقاتی  ،داده
 . پرداخته می شود آنهای  درگیر در این خیزش و خطرات و فرصت

 
 اقتصاد سیاسی شورش

شورش مردم است باید به  "دستان چه کسی پشت"بدانند  آنانی که می خواهند
ه اجتماعی جامعه پا داد -به فروپاشی اقتصادی دستان قدرتمند بحرانی نگاه کنند که 

در  ی است که منطقشاصلی سیستم "توطئه گر"در کار نبوده،  "توطئه ای". است
 کشاند.  میآنان را به ضدیت با خود تضاد با منافع اکثریت مردم قرار دارد و 

طی چند دهه اخیر تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی اجتماعی ایران صورت 
سیاست  ه،. روند گلوبالیزاسیون تأثیرات کیفی بر این ساختار به جا گذاشتاسته گرفت

و به اشکال گوناگون در دولت های  روندش از دوران رفسنجانی آغاز تعدیل اقتصادی که
ی مختلف بخش ها، موجب ادغام هر چه بیشتر همختلف با افت و خیز پیگیری شد
و  هابط سرمایه دارانه جهش وار توسعه یافت. روه استاقتصاد ایران در اقتصاد جهانی شد

. این دگرگونی ها تأثیرات کیفی بر ه استزیر بنای اقتصادی جامعه به کلی دگرگون شد
خدمات( و روابط  و )صنعت،کشاورزی ی مختلف اقتصادیبخش هاروابط میان 
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زن و مرد و میان مناطق  و روستا، میان طبقات مختلف، میاناجتماعی میان شهر 
نابسامانی های جامعه و افزایش شکاف  ی. تمامه استی و دور از مرکز و ... گذاشتمرکز

کت مردم ریشه اجتماعی و گسترش فقر و فالهای طبقاتی و رشد نابرابری ها و تبعیض 
بررسی تناقضات حاکم بر این ساختار و  اردر کلیت این ساختار دارد. هدف این نوشت

نیست. در اینجا فقط به  آنات بحران جهانی بر و تأثیر رابطه اش با اقتصاد جهانی
ساله  اجتماعی اشاره می شود که طی ده و اختصار به برخی مؤلفه های مهم اقتصادی

 .  ه استاخیر جامعه را زیر و رو کرد
 کوچک صنایع بویژه کشور صنایع از مهمی یبخش ها در رکود و ورشکستگی بروزیکم: 

تصاد در دوران جنگ و بعد از آن سیاست تعدیل یکی از پیامدهای مهم اق. متوسط و
اقتصادی رشد و گسترش صنایع کوچک و متوسط بوده است. به گونه ای که بخش 

د. تغییرات در تقسیم کار ناعظم پایه صنعتی ایران را چنین کارگاه هایی تشکیل می ده
زان، عرصه اقتصاد جهانی و تبدیل چین به کارگاه جهان و تولید کننده اصلی کاالهای ار

ه را بر بسیاری از تولیدات داخلی در عموم کشورهای جهان منجمله ایران تنگ کرد
 – مصرفی کاالهای کننده تولید صنایع زمینه در بویژه –. بسیاری از صنایع ایران است
 دولت های حمایت از برخی چه اگر. نیستند چین از وارداتی کاالهای با رقابت به قادر

های زیر ده نفر از شمول قانون کار  کارگاه کارگران کردن خارج انندم( خاتمی دوره از)
 ،در جهت استثمار بیشتر کارگران امتیازی برای سرپا نگهداشتن چنین کارگاه هایی بود

اما رقابت در عرصه اقتصاد جهانی )همراه با منافع انحصاری قشری از بورژوازی ایران که 
( چنان فشرده بوده و هست که چنین ودتجارت خارجی در عرصه واردات ب درگیر

اقداماتی مانع از ورشکستگی و رکود این بخش نشد. البته در این زمینه نیز با گرایش و 
ضد گرایش های مختلف روبرو هستیم. به دلیل رشد ناموزون اقتصادی و نیازهای 

و  مختلف بازار داخلی )مانند نیازهای قسمی صنایع اتومبیل سازی یا صنایع غذایی(
های کوچک و متوسط در  نیازهای بازار منطقه ای می توان شاهد رشد برخی کارگاه

اما در مجموع بسیاری از صنایع کشور )حتی صنایع بزرگ  .برخی رشته های خاص بود
. تأثیرات اجتماعی این ندی( با بحران ناکارآمدی روبرو شدبه جز صنایع خود روساز
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سازی های وسیع، باالکشیدن حقوق کارگران و  مسئله در ارتباط با کارگران، بیکار
 9میلیون نفر( و گرسنگی )تا  1گسترش پدیده حقوق معوقه و بیکاری همگانی )تا 

 میلیون نفر( بوده است. 
شد. جالب اقشار میانی در سطحی دیگر این تاثیرات موجب آب رفتن بخشی از 

ر سیاست اقتصادی های فک اینجاست که برخی اقتصاددانان ایرانی و برخی اتاق
 اقشار جمهوری اسالمی درست چند ماه قبل از این خیزش بر خطرات آب رفتن این 

ی تحتانی جامعه بخش هاانگشت گذاشتند. طبقه ای که تا کنون حائل بین حکومت و 
بوده و از نظر سیاسی آنان را نسبت به وعده های حکومت دلخوش می کرد. نافرجامی 

ری این  بخش از جامعه را نسبت به روحانی سست کرد و برجام بیش از همه امیدوا
نوز موضع خنثی نسبت به خیزش اقشار میانی هبرایش پشیمانی ببار آورد. اگر چه 

مانع از آن شده که بتواند نقش خود را به عنوان  انش اما نارضایتی های ،دناخیر دار
که در دور دوم انتخابات د. ابعاد فقر و فالکت توده ها چنان باال گرفت نحائل ایفا کن

 روحانی آنان نتوانستند نقش میانجی گرایانه خود را به پیش برند. 
پائین تر  طبقات و اقشار آرزوهای بر بود سردی آباقشار میانی  موقعیت تضعیف دوم: 

جامعه که هنوز به تحرک و جابجائی طبقاتی امید داشتند. یکی از تبارزات مهم این امر 
کرده های جامعه بوجود آمد. بیکاری در میان این  ر موقعیت تحصیلتغییری است که د

درصد بیکاران کشور را فارغ التحصیالن  11قشر ابعاد گسترده ای یافت. بنا به آماری 
دانشگاهی تشکیل می دهند. در ایران بویژه از اوائل دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد 

انست تا حدی موجب تحرک اجتماعی و میالدی آموزش عالی تنها عاملی بود که می تو
جابجائی طبقاتی شود. کسب دانش و تحصیالت وسیله ای بود برای ارتقا موقعیت 
زندگی. اگر چه برخورداری از این امتیاز برای فرزندان کارگران و دیگر زحمتکشان و 

خرده  اما برای اقشار گسترده تر ،های خاص روبرو بود ملل تحت ستم با محدودیت
. اما بود یا حداقل حفظ موقعیت طبقاتی خویش ازی وسیله ای موثر برای ارتقابورژو

های اقتصادی دوران احمدی نژاد و تا حدی  بحران اقتصادی، تحریم جهانی و سیاست
پولی شدن دانشگاه ها این نردبان ترقی را از زیر پای تحصیل کرده های جامعه بیرون 
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دو لیسانس یا فوق لیسانس بیکار نداشته  کشید. دیگر کمتر خانواری است که یک یا
. بی ه استباشد. این مسئله بویژه در اقشار میانی جامعه شکل حادی به خود گرفت

جهت نیست که بخشی از این قشر با خیزش اخیر همراه شدند و نقش فعالی در 
 سازماندهی آن بر عهده گرفتند.

 سرمایه گسترش. داد پا اداقتص شدن مالی به کشور، تولیدی بنیه کلی تضعیفسوم: 
نداختن پروژه های تاسیساتی عمدتا در زمینه ا براه و خواری زمین بازی، بورس بانکی،

مسکن بخشی از سیاست تحرک بخشیدن به اقتصاد ایران بوده است. تصمیماتی که در 
های  زمینه مالی شدن بیشتر اقتصاد ایران صورت گرفته اساساً متأثر از سیاست

صادی بین المللی بوده و تا حدی و با اغماض بسیار می توان آنرا مشابه نهادهای اقت
در آمریکا شد. البته با  1111همان رویه ای دانست که منجر به بحران مالی سال 

ویژگی ها خاصی که اقتصاد جمهوری اسالمی به عنوان یک اقتصاد تحت سلطه داشت 
. افزایش درآمدهای نفتی و رشد و با شرایط تحریم اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد

تجاری  -صنعتی  -سرمایه داری در کشور منجر به شکل گیری الیگارشی های مالی 
شد که صرفاً در عرصه بازار داخلی فعالیت نداشتند و جهت گیری هایی منطقه ای )یا 

ین و شناخته شده ترین آن قرار گاه خاتم بزرگ ترشرکای منطقه ای( داشتند. یکی از 
 و دیگری آستان قدس رضوی است.  یا وابسته به سپاه پاسداران باالن

از نیمه دهه هفتاد شمسی هر یک از این الیگارشی ها برای انباشت بیشتر دست 
به  8931. برای مثال بانک توسعه که در سال زدندی وابسته به خود بانک هاایجاد به 

ه توسعه صنعت منزله اولین موسسه مالی اعتباری خصوصی تحت عنوان موسس
ساختمان از سوی انبوه سازان و برج سازان تاسیس شد و اندکی بعد به جایگاه بانک 

 الموحدین مولی اعتباری –دست یافت. یا بانک ایران زمین که منتج از موسسه مالی 
تأسیس بانک های  دوم موج. است( رضوی خراسان استان خصوصی بخش به متعلق)

ها در شرایطی که بحران پولی  راه افتاد. وظیفه این بانکجدید در دوران احمدی نژاد ب
تأمین نیازهای مالی شرکت های  ،و مالی و دشواری ها در کسب اعتبار بانکی حاد شده

در درون گروه های بزرگ وابسته به  . این موسساتمختلف صنعتی مالی تجاری بود
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 این روش. گرفتند شکل خصوصی و دولتی غیر –نهادهای دولتی، شبه دولتی، عمومی 
جذب نقدینگی تعاونی ها و  ،شتوانهپ کسب برای مالی –مؤسسات اعتباری  و بانک ها
های بازنشستگی و سپس گردآوری نقدینگی درون جامعه بود. برای مثال بانک  صندوق

شهر که توسط شهرداری های کالن شهرها تاسیس شد تکیه اش بر صندوق ذخیره 
بانک دی وابسته به امکانات بنیاد  ،انصار به تعاونی سپاه کارکنان شهرداری بود. بانک

. است وابسته سپاه بسیج به(  سابق مهر مالی –شهید و بانک مهر )موسسه اعتباری 
های مالی حول گروه های بزرگ اقتصادی شکل گرفت و به  لدینگه اقسام و انواع

اری ذسرمایه گل شدند. برای مثال شرکت میدان عمده تمرکز و انباشت سرمایه بد
سالها وابسته به بانک صادرات بوده و در  ،ذاری بورس تهرانین سرمایه گبزرگ ترغدیر 
طی یک معامله بزرگ به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار  8911سال 

نیمی از سهام این شرکت را در اختیار داشت.  ه است این سازمان پیش از اینشد
بندی های سرمایه های بزرگ انحصاری است که تقریباً  روهشرکت غدیر نمونه ای از گ

ساختمان  ،خودروسازی ،فوالد ،معادن ،در همه رشته ها از برق و نیروگاه تا پتروشیمی
و دامنه عمل آن از دوبی تا لندن  نفوذ و قدرت داردسیمان و حمل و نقل  ،سازی

این آستان  .اشاره کرد د به آستان قدس رضویگسترش یافته است.  در همین راستا بای
درصد هلدینگ های اقتصادی کشور را تحت کنترل خویش دارد و  11امروزه حدود 

 . گرفته استز صندوق های قرض الحسنه قرار کماکان پشت بسیاری ا
اقتصاد به جوالنگاه رانت خواران و انحصارگرانی بدل شد که با  ،خالصه کالم

خود  بی گلوگاه های اقتصادی را در اختیاراستفاده از نفوذ سیاسی و امتیازات مذه
ها و انواع و اقسام موسسات اعتباری از زمان رفسنجانی تا کنون به  گرفتند. رشد بانک

شکل بی سابقه ای به رشد واسطه گری و داللی در اقتصاد ایران پا داد. واسطه گران و 
تی و شبه دولتی دالالن مالی از حمایت مستقیم دولت و روابط ویژه با نهادهای دول

برخوردار بودند و مشغول انباشت سرمایه شدند. این وضعیت در دوره احمدی نژاد اوج 
ها بود. خود  تازه ای یافت. هدف بخشی از این موسسات اعتباری مالی دور زدن تحریم

این مسئله هرج و مرج بزرگی در سیستم مالی ایران ببار آورد. تقریباً بانک مرکزی 
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 . طی دهگشتبیکاره شد و فساد مالی نهادینه یدی خود را از دست داد و ایران، نقش کل
به یکی از فاسد ترین اقتصادهای جهان مبدل شد. بازی با نرخ بهره بانکی و  ایران سال

بورس بازی و ریسک کردن به یکی از مهمترین مشخصه های اقصادی بدل شد. حبابی 
فت که هر آن می توانست بترکد. حجم مالی بر فراز بنیه ضعیف تولیدی کشور شکل گر

میلیارد  8111هزار میلیارد تومان افزایش یافت و از  011نقدینگی طی دو سال اخیر 
تومان گذر کرد. اوضاع به جایی رسید که چندی پیش صندوق بین المللی پول رسما 

 بانک اعالم کرد که دولت ایران باید به طور اضطراری به دنبال بازسازی و تغییر ساختار
زندگی  که ها و موسسات مالی باشد. چنین فرمانی به معنای ترکاندن حباب بود

 . تغییر دادها تن را  میلیون
اعالم  ورشکستگی کردند.  مالی –و موسسات اعتباری  بانک هابسیاری از 
های بازنشستگی و تعاونی ها باد هوا شد، پرداخت حقوق بازنشستگان  نقدینگی صندوق

افتاد و اندوخته های بسیاری از مردم باال کشیده شد. پدیده اجتماعی  بر عهده دولت
قشرهای گسترده گوناگونی را در برگرفت. بسیاری از اقشار  وباختگان به وجود آمد  مال

فقیر اندک ذخایر خود را از دست دادند و اقشار میانه حال اندوخته های خود را به کلی 
زرگی صورت گرفت. اگر چه این سلب مالکیت از دست دادند. عمالً سلب مالکیت ب

اما به معنای واقعی پرولتریزه  ،شکل باال کشیدن اندوخته های مردم را به خود گرفت
ی از اهالی جامعه بود. دیگر نه آن خانواده فقیر می توانست چند میلیون بخش هاکردن 

ار جزئی تومان ذخیره خود را صرف خرید موتورسیکلتی کند تا جوان بیکارش به ک
بپردازد نه آن خانواده کمتر فقیر می توانست چند ده میلیون تومان ذخیره خود را به 

باختگی  اتومبیلی بدل کند تا فرزند تحصیلکرده اش مسافر کشی کند. پدیده مال
شوکی بزرگی به جامعه بود. این شوک موجب تغییر ناگهانی در موقعیت اجتماعی 

ر و متوسط شد. این شوک این بخش از جامعه را به بخش هایی از خرده بورژوازی فقی
 خشم آورد و آنان را به تحرک سیاسی واداشت.  

کسری بودجه دولت است. تاریخا بودجه  ،همؤلفه دیگر که بر ابعاد بحران افزودچهارم: 
. علیرغم افت و خیز درآمدهای نفتی طی استدولت ایران متکی بردرآمدهای نفتی 
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. امروزه دولت ه استکنترل خود بر این درآمد را از دست داد چند ساله اخیر، دولت
درصد  11فقط بر کمتر از چهل درصد درآمدهای نفتی کنترل دارد. در عمل بیش از 

برد  درآمدهای نفتی در کنترل نهادهای دیگر است. این امر عمدتاً حاصل پیش
 فت و گاز و پتروشیمی ایران است.خصوصی سازی ها در زمینه صنعت ن

های  جنگ پیش بردبلندپروازی های منطقه ای جمهوری اسالمی و هزینه 
ارتجاعی و بطور کلی هزینه های نظامی فشار معینی بر بودجه وارد کرده که تا کنون 
ناگفته و پنهان باقی مانده است. اینکه تا چه حد جمهوری اسالمی پایه اقتصادی 

قابل بررسی جداگانه  ،را داردمناسب برای گسترش بازوهای نظامی خود در منطقه 
است. اما دولت صرف هزینه های نظامی سنگین در جنگ سوریه را نتوانست از افکار 
عمومی پنهان کند. تناقضات میان اولویت دادن به مخارج کارزارهای ایدئولوژیکی چون 
راهپیمایی اربعین و نرسیدن به مناطق زلزله زده چنان آشکار بوده که خشم همگان را 

 رانگیخت. ب
 نیز مزید برعلت است. همواره بخش جمهوری اسالمی دینی –ویژگی رانتی 

اختصاص  ،یازات ویژه برخوردارندمهمی از رانت نفتی به نهادهای دینی کشور که از امت
شود. برخی از این نهادهای  می دیگر خرج ایدئولوژی رسمی کشور . به عبارتدارد

ی چون بسیج در هم تنیده اند و مخارج هنگفتی بر دینی با نهادهای نظامی و شبه نظام
 رقابت خود با جناح پیش برددوش دولت می گذارند. بی دلیل نبوده که روحانی برای 

و با این کار خویش  نمودهای دیگر صورت ریز مخارج نهادهای دینی را منتشر 
 ناخواسته افکار عمومی جامعه را علیه رهبر تحریک کرد.

های جهان بدهکار است و  ت جمهوری اسالمی مانند اغلب دولتاگر چه دولپنجم: 
سعی می کند با کاستن از ارائه خدمات عمومی، باال بردن قیمت انرژی و چاپ اسکناس 

و ... این بدهی ها را رفع و رجوع  انتشار اوراق ارزی مالی اسالمیهای بدون پشتوانه، 
، انگشت نهادن دولت بر زمین به کند. اما آنچه که طی چند ساله اخیر مسئله ساز شد

ه ایران شد در شدید بحران مالکیت ارضیعنوان یک منبع درآمد است. این امر موجب ت
می خواهد سراغ یک میلیون ملک  هکرد ماعال ده ودچار تب زمین ش. دولت است
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های گذشته هر  دولتی برود که هزاران هزار میلیارد تومان ارزش دارد. تقریباً طی ماه
توسط دولت در گوشه و کنار کشور  "رفع تصرف اراضی ملی"مطبوعات خبری از روز 

ساخته شده در این  ن رفع تصرف ها با تخریب تأسیساتند. بسیاری از ایه ادرج کرد
 هایی است که شاه در اواخر رژیم ها همراه بود. این نوع تخریب ها، یادآور تخریب زمین

. رفع تصرف اراضی ملی هم شامل زمین های ش در خارج از محدوده ها براه انداختا
کشاورزی است هم زمین های شهری و دیگر منابع طبیعی. رفع تصرف توسط عوامل 
دولت در چندین مورد به درگیری های جدی میان مردم با ماموران انتظامی منجر شد. 

آن بدل شد و از اهالی روستا دولت خود در زمینه ای دیگر به عامل اصلی سلب مالکیت 
 را در دستور کار خویش قرار داد.

دولت صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را به عنوان تکلیفی  30از سال 
یابی تمرکز قانونی در کشور آغاز کرد. هدف از این کار اساساً پاسخ دادن به روند 

نهادهای  سرمایه دارانه زمین در ایران است. خود دولت رسماً با صالح دید کارشناسان
کمک به یکپارچه سازی اراضی است. برای  شا هدف اصلی ن المللی اعالم کردبی

های کشاورزی آغاز شد تا چگونگی  نخستین بار در ایران عکس برداری هوائی از زمین
زمین بویژه در زمینه تمرکزیابی یکپارچه سازی اراضی بررسی شود. اگرچه روند 

های  آغاز شده بود، اما انبوه زمینها قبل  محصوالت باغی و کشاورزی تجاری از مدت
خرده مالکی مانع جدی بر سر این راه هستند. برای حدود یک چهارم از اهالی دست 
شستن از کشاورزی ممکن نیست، تامین بخشی از هزینه های زندگی بخورو نمیر شان 

ها، طی دوران انقالب به تصرف  به این زمین ها وابسته است. بخشی از این زمین
های اخیر بنا  ان در آمد، بخشی نیز سالها بعد توسط آنان آباد شد. دولت تا سالکشاورز

ه بار چشم بر امالک خود دوخت به دالیل سیاسی از این تصرفات چشم پوشید. اما این
های نظامی و  . یکی از دالیل این امر رسیدن به خودکفائی مالی برخی ارگاناست

کردن زمین های خود رفت. غصب زمین  دولتی است. برای مثال ارتش سراغ زنده
توسط ارتش در برخی مناطق مانند ایالم و دهلران در چند ماه پیش موجب درگیری 
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جمعی شدن شدید کشاورزان با نیروی انتظامی شد که منجر به زخمی و بازداشت 
 اهالی گردید. 

اما مشکل پیش پای دولت فقط مقاومت مردم نیست. قوانین حاکم در مورد 
. این قوانین که به شرع آمیخته ندیت بر زمین پاسخگوی نیازهای امروزی نیستمالک

میلیون زن  1است در تناقض آشکار با تغییرات در نظام مالکیت قرار دارد. برای مثال 
روستایی به طور مستقیم در کاشت و برداشت محصوالت کشاورزی مداخله دارند اما 

نظر شرعی حق مالکیت بر زمین های فقط یک درصد آنان مالک زمین اند و از 
کشاورزی را ندارند. مضاف بر این بسیاری از نهادهای دینی مانند آستان قدس رضوی از 

ین مالکان زمین اند و حاضر نیستند از امتیازات ویژه خود دست بکشند. بزرگ تر
ی بسیاری از کسانی که از زمین ها و واحدهای مسکونی متعلق به اوقاف و نهادهای دین

استفاده می کنند به دلیل نداشتن سند شش دانگ قادر به استفاده از تسهیالت بانکی 
مجتمع های قضایی زمین و . نیستند. این تناقضات بشدت بر دعواهای حقوقی افزود

مسکن راه اندازی شد. شعبه ای ویژه در دادسرا برای رسیدگی به پرونده های زمین و 
. تعداد پرونده ده های قوه قضاییه سر به فلک کشیدمسکن ایجاد شد. اینکه آمار پرون

ریشه در گسترش . این امر میلیون گذشت 80از رقم نجومی های حقوقی و کیفری 
دعواهای ملکی و مالی بین دولت و مردم و بخشا مردم با یکدیگر دارد. بحران حقوقی بر 

ل کرد. قوانین سر قوانین مربوط به مالکیت، قوه قضائیه را به نقطه ضعف سیستم بد
مبتنی بر شرع مزید بر علت شده و ناتوانی و ناکارآمدی قوه قضائیه را بیش از هر زمانی 
بر همگان آشکار کرد. بر این مجموعه باید جنایت های دائمی قوه قضاییه، حق کشی 

احمدی نژاد  را نیز افزود. بی جهت نبود مدام آن و منطق عدالت سالخ خانه ایی آن
منافع جناحی خود و پایه گیری در میان مردم ناراضی قوه قضاییه را  پیش بردبرای 

 مورد انتقاد قرار داد. قوه ای که اکثریت مردم از آن بشدت متنفرند.  
ه یافت شدتز روستاهای کشور بحران مالکیت بر زمین با شهر نامیدن بسیاری اششم: 

ولید و عرضه مسکن برای این تصمیم اداری قانون ساماندهی و حمایت از ت. بنابراست
هزار نفر )حدود  10خانوار و شهرهای زیر  11امالک داخل حریم و روستاهای باالی 
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شهر( تصویب شد تا وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تعیین  111
تکلیف شود. این خود دست اندازی به منابع و امکانات این قبیل مناطق بود. همانند 

داری ها انحصار زمین و پروانه ساختمان را در دست دارند و زمین کالن شهرها که شهر
و فروش تراکم منبع درآمد اصلی آنان است. شبکه ای از رانت خواری از زمین از سوی 

بل صدور نیز از قِ سراسر کشور ایجاد شد. راهداری هاهای بخش عمومی در  دستگاه
مین های مردم به عنوان حوزه منابع پروانه از مردم اخاذی کرده و با انگشت نهادن بر ز

طبیعی و راه سازی و شهر سازی و بنیاد مسکن با بسیاری از اهالی این مناطق 
درافتادند و به سهم خویش بر حجم پرونده های قوه قضائیه افزودند. همه به دنبال 
کسب سند در داالنهای پر پیچ و خم اداره ثبت اسناد و قوه قضاییه هستند. در برخی 

کسب سند برای زمین و  ،اطق که هنوز از ساختار طایفه ای و عشیرتی برخوردارندمن
 ساختمان موجب دامن زدن به درگیری های خشونت آمیز بین مردم شد.  

این قبیل مسائل عرصه را بر اکثریت اهالی روستاها و شهرهای کوچک تنگ کرد. 
اورزی مانند کاهش اعتبار با شانه خالی کردن دولت از زیر بار تعهداتش در قبال کش

صندوق بیمه کشاورزی و عدم پرداخت بدهی هایش در ازای خریدهای تضیمنی از 
کشاورزان وضعیت اسف بار شد. خشکسالی مزید بر علت شد، امنیت آبی بر امنیت 

میلیارد  1/1سال از  81غذایی اولویت داده شد. )وابستگی به واردات مواد غذایی طی 
د دالر رسید.(  بخش مهمی از منابع آبی کشور به شهرها اختصاص میلیار 81دالر به 

ها از روستا افزوده شد و حاشیه نشینی در شهرها  یافت در نتیجه بر دامنه مهاجرت
شهر کالن و نسبتا  81های غیر رسمی در  گسترش یافت. میانگین نرخ سکونت گاه

دند. جامعه شاهد نوع درصد رسید. یک سوم اهالی مشهد حاشیه نشین ش 18کالن به  
جدیدی از فروپاشی اقتصادی اجتماعی شد که از برخی جهات قابل قیاس با اوایل دهه 
پنجاه در دوره شاه است. یک نمونه برجسته از ابعاد این فروپاشی را می توان در 

هزار نفر در سال  011فروپاشی خانواده و رشد آمار زنان سرپرست خانوار دید که از رقم 
 ده سالهرسید. آماری که طی  8930و ششصد هزار نفر در سال   سه میلیون به 8900

اخیر تصاعدی افزایش یافت. نمونه دیگر را می توان در رشد اقتصاد غیر رسمی و زیر 
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میلیون نفر را به خود اختصاص  1زمینی دید که بنا به آمارهای غیر رسمی نیروی کار 
ربر می گیرد. اغلب شاغلین غیر رسمی از هیچ درصد اقتصاد ایران را د 91داده و حدود 

حق و بیمه ای برخوردار نیستند و به محض دچار شدن به حوادث کاری به زیر فقر  
فروشان،  مطلق رانده خواهند شد. این امر شامل اغلب فروشندگان دوره گرد، دست
کولبران  موتور سواران معیشتی، کارگران روزمره بی ثبات کار، مهاجران افغانستانی، و

می شود. همانند کولبرانی که در مناطق کردنشین طبق یک برآورد اولیه آماری 
فروشانی در استان گیالن که شمارشان  تعداشان به چهل هزار نفر رسیده است و دست

درصد فعاالن صنفی رسیده و بیش از صد هزار تن از آنان را افراد بازنشسته و  10به 
  بگیر تشکیل می دهند. مستمری

 اقتصادی فروپاشی این حاصل اخیر انقالبی خیزش نهائی تحلیل درهفتم: 
شورش شان به این فروپاشی و خانه خرابی همگانی  با مردم واقع در. است اجتماعی

عکس العمل نشان دادند. این خیزش محل تقاطع نیروهای مختلفی است که از این 
ران و خرده بورژوازی فقیر. فروپاشی بیش از همه آسیب دیدند. یعنی اکثریت کارگ

معموالً خطرناکترین دوران برای طبقات حاکمه زمانی است که جامعه با چنین 
 فروپاشی هایی روبرو می شود. جابجایی های که در موقعیت طبقاتی اجتماعی بخش

نیروی اجتماعی گسترده ای شد که بشدت از  ی از جامعه صورت گرفت، باعث ظهورهای
و خشمگین است. این نیرو پایه اجتماعی انقالب پرولتری است. این وضعیت عصبانی 

نباید درک ایستا از مفهوم طبقه کارگر و نیروهایی که در هر مقطع در صحنه مبارزه 
دست و ثابت  بلوک یکطبقاتی نقش فعال ایفا می کنند داشت. طبقه کارگر یک 

به دلیل مختلف ارتقا  یی از کارگران هستند که بنابخش ها وارههمطورکه  نیست. همان
یی از خرده بورژوازی شهر و روستا نیز هستند که به بخش ها وارهطبقاتی می یابند، هم

دلیل ورشکستگی به موقعیت کارگران رانده می شوند، یا بورژواهایی که ورشکسته می 
شوند. انواع و اقسام تحرکات بینابینی و ترکیبی دیگر نیز موجود است. داشتن درک 

این تغییر و تحوالت نه تنها برای ارائه تجزیه و تحلیل طبقاتی صحیح از جامعه  عینی از
مبارزات روزمره، تعیین شعارهای  پیش بردبرای  هر خیزش انقالبی مهم است بلکهو 
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های واقعی برای تبدیل کردن این خیزش به  تاکتیکی و استراتژیکی و فهم پتانسیل
ارزات انقالبی هستند که ی مستعد شرکت در مبانقالب نیز مهم است. غالباً آن اقشار

 تماعی شان دچار تغییرات عظیم شده باشد. جموقعیت ا
که این خیزش علیه است خواست ها و مطالبات خاصی  وجه برجسته و مهم دیگر

عمالً با سرنگونی این نظام گره خورده است. هیچ دار و دسته  و گرانی و فقر جلو نهاده
صولگرا، اصالح طلب و باند احمدی نژاد برای حل مشکالت واقعی ای از حاکمیت مانند ا

را آنان که خود مسبب این وضعیت هستند بهتر از  جامعه راه حلی در چنته ندارند. این
ارتجاعی مانند سلطنت طلبان و مجاهدین اپوزیسیون می دانند. این امر شامل  هرکسی

ند که بتواند برای برون رفت نیز می گردد. وضعیت، نیروی کمونیستی را طلب می ک
جامعه از این وضعیت فروپاشیده برنامه و راه حل صحیح و واقعی ارائه دهد. راه حل 

ی عادالنه مردم نیست، مسئله چگونگی متحقق ساختن خواست هاصرفاً تکرار شعارها و 
ی عادالنه خواست هاست. مسئله بر سر این نیست که  هر یک از این شعارها و ا آنها

گر کلیت برنامه کمونیستی اند. مسئله بر سر آن  ت سوسیالیستی دارند یا بیانخصل
حتی به لحاظ تاکتیکی با پیش برد انقالب  خواست هااست که پاسخگویی به این 

این  تاکمونیستی گره خورده است. امروزه این شانس به لحاظ عینی بوجود آمده 
نقطه ای بهم برسند و بر هم منطبق  ی عادالنه با کلیت برنامه کمونیستی درخواست ها

شوند. به این معنا پایه مادی برای به اهتزاز در آوردن پرچم انقالب سوسیالیستی در 
واقعی )هر چند کم و محدود باشند( به  های کمونیستایران فراهم شده است، اگر 

 وظایف تاریخی خود عمل کنند.  
از  جمع بندیکمونیسم در  زمانی رفیق باب آواکیان ارائه دهنده سنتز نوین

وقتی که به آستانه و »م تأکید کرد که قابل توجه است : انقالب اکتبر بر نکته ای مه
و فشرده می شوند و امکان  ی جامعه حادمرز انقالب برسیم، زمانی که تمام تضادها

بیرون کشیدنِ انقالب از درون این گرداب متالطم فراهم می شود، یک جورهایی 
ته می شود. مثل بسته شدن چتر، همه چیز حول یک طبقه ی اجتماعی چترنجات بس

)پرولتاریا به معنای گسترده ی آن( و آن نیروی اجتماعی که پیشاهنگ یک طبقه در 
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جامعه است و راه خروج از وضعیت را می داند، متراکم می شود. یکی از نشانه های 
تمام نیروهایِ دیگرِ اپوزیسیون و  رسیدن آستانه ی انقالب یا اوضاع انقالبی این است که

امتحان پس داده اند و برای توده ها در شمار  متفاوت شاننقطه نظرات و برنامه های 
میلیونی به طرز برجسته ای روشن شده است که هیچ یک از آن ها راه حل نیستند: نه 

آوردن فقط به معنای تاریخی راه حل نیستند بلکه حتا به معنای فوری نیز قادر به بر
 ی مردم به طور عاجل و حاد می خواهند و میلیون هاها توده کهخواست ها و نیازهایی 

حول آن خواست ها مبارزه کنند و برای جنگیدن حول  و ده ها میلیون نفر آماده اند
این خواست ها به دنبال رهبری می گردند نیز نمی باشند. به انقالب روسیه نگاه کنیم. 

انقالب چه بود؟ زمین، نان و صلح. فقط بلشویک ها دارای برنامه  شعار آن در آستانه ی
ای بودند که می توانست خواست های تجسم یافته در این شعارها را عملی کند. ...  

حول پرچم  تاان و صلح تبدیل به فراخوانی شد برای ده ها میلیون نفر شعار زمین و ن
ها این سه کلمه را گفته بودند، بلکه  بلشویک ها گرد آیند. نه به این دلیل که بلشویک

به دلیل این که در گرداب تحوالت و رخدادها و در جریان مبارزه ای که بر سر برنامه 
جز  بههمه ی نیروهای های مختلف در گرفت، توده ها در شمار میلیونی فهمیدند 

ن گوی ای بلشویک ها نه می خواهند و نه می توانند برای تغییری بجنگند که جواب
باشد. به این ترتیب ده ها میلیون نفر حول بلشویک  ی میلیونی ضروری و فورینیازها

به "و  "انتقام جویانه"ها متراکم شدند. این طور نیست که یک باره همه ی آن ها افکار 
و مفاهیم مشابه را دور ریختند و در جا کمونیست شدند. خیر! اکثریت  "جایی رسیدن

مونیست نبودند. مطمئناً ضد کمونیست یا عمیقا مخالف حامیان بلشویک ها اصال ک
کمونیسم هم نبودند. اما بیشتر آنان مخلوط پیچیده ای از نگرش های مختلف و مقاصد 
متفاوت را داشتند. افق های مختلفی به آنان انگیزه و قدرت حرکت می داد. اما با 

و تنگاتنگ به آن  متحد شدند و حول برنامه ی کمونیستی متراکم شدند ها کمونیست
داشتند. نه به این معنی که توده  را در دست راه حل ها کمونیستچسبیدند. زیرا فقط 

 ،گفتند: چه خوب است! بلکه اعالم می کردند ها کمونیستها جمع شدند و به برنامه ی 
راه برون رفت  ها کمونیستنمی توانند آن اوضاع را تحمل کنند و  برای یک لحظهحتا 
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راه حل نداشت و توده ها این  نیروی دیگریداشتند. هیچ  در دست موجود رااز شرایط 
را فهمیدند. به عبارت دیگر، به یک معنا در آن اوضاع انقالبیِ روسیه )و این خصلت 
همه ی انقالب ها در مرحله ای است که به نقطه ی کسب قدرت سیاسی در کل جامعه 

آن که توسط پیشاهنگ  بزرگ ترمی رسند( کلیت برنامه ی کمونیستی و ابعاد 
نمایندگی می شد در آن لحظه با این نیازهای حاد و اضطراری توده ها یکی شد؛ نه این 
که به طور مکانیکی و یک به یک روی هم منطبق شدند و یک چیز بودند؛ نه این که 
توده هایی که خواست های حاد و اضطراری داشتند کامال از کلیت برنامه ی کمونیستی 

یت می کردند. خیر! اما این خواست ها و کلیت برنامه ی کمونیستی به هم احم
، با عزیمت از برنامه و نقطه نظر استراتژیک شان و بر آن ها کمونیسترسیدند، زیرا فقط 

 «پایه )و نه چیزی کمتراز آن( می توانستند این نیازهای عاجل توده ها را برآورده کنند.
م و انشعاب در سوسیالیسم، جدایی جنبش کمونیستی از )به نقل از مقاله امپریالیس

 جنبش کارگری( 
 

متأسفانه به دلیل ضیق وقت و اضطرار اوضاع امکان آن نبود که  یک توضیح:
 تاین مقاله اساساً بر پایه یادداش. شودمنابع و آمارهای اشاره شده در این مقاله مستند 

 طبوعات ایران جمع آوری شد. هایی نوشته شد که چند ماه پیش هنگام مطالعه م
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 !صحنه نبرد، آرایش قوای طبقاتی، درس ها و دورنماها
 مختصات اصلی خیزش

  6931بهمن  66

 
که این اتفاق کی، تحت چه  اما ایناز مدت ها قبل بسیاری منتظر اتفاقی بودند. 

خی از قبل شرایطی و به چه شکلی بروز خواهد یافت قابل پیش بینی نبود. وقایع تاری
اخیر به خیزش  ده سالهاجتماعی  -مقدر نیستند. از قبل مقدر نبود فروپاشی اقتصادی 

به اشکال گوناگون با بحران های  ،کشورهای مختلفمنجر شود.  8931ماه  انقالبی دی
ند، اما لزوماً این بحران ها به خیزش واقتصادی و فروپاشی های اجتماعی روبرو می ش

شوند. مؤلفه های گوناگونی باید یا از سر ضرورت و یا تصادف با هم توده ای منجر نمی 
ترکیب شوند تا دیگ جوشان تضادها سرریز شود. فاکتور های سیاسی غیر قابل پیش 

تا  ،سو و یا کامالً متضاد از نظر ماهوی باید با یک دیگر تصادم کنند بینی، گاه غیر هم
اعی مختلف باید بر هم منطبق شوند تا ترکیب انفجاری ناب شکل گیرد. نیروهای اجتم

 .تناسب قوای مساعد شکل گیرد
 رد پای بسیاری از نارضایتی ها و اعتراضات گوناگون در گوشه و کنار کشور را 

توان در خیزش اخیر مشاهده کرد. اعتصابات پی در پی کارگران، تظاهرات مداوم  می
فروشان با مأموران  ستمالباختگان، اعتراضات معلمان، درگیری های روزمره د

های  شهرداری، مقاومت مردم در مقابل نیروی انتظامی در مخالفت با مصادره زمین
شان و اعتراض به آلودگی محیط زیست، بی اعتمادی مطلق به دولت و همبستگی 
عمومی در جریان زلزله کرمانشان .... هر یک به سهم خویش، شرایط را برای این 

ین خیزش را نمی توان ادامه صرف اعتراضات قبلی دانست. خیزش مهیا کردند. اما ا
از نظر محتوی، شکل و حتی نیروهای شرکت  اخیر خیزش. ه استجهشی صورت گرفت

کننده، بیان گسستی از اشکال قبلی مقاومت بود. خیزش ماهیتی کامالً سیاسی یافت و 
ج خیزش خطاب از خواست های مطالباتی فراتر رفت. یکی از زنان شرکت کننده در او
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 "ما از شما مطالبه ای نداریم، گورتان را گم کنید."به سران جمهوری اسالمی گفت: 
ترین بخش این خیزش و پیشرواین بیان روحیه عمومی شرکت کنندگان به خصوص 

فضای سیاسی حاکم بر آن بود. خصلت انقالبی خیزش را باید در این امر مهم جستجو 
 کرد. 

هشی کیفی صورت گرفت. روحیه دفاعی کنار رفت و در اشکال مبارزه نیز ج
روحیه تعرضی باال گرفت. شعارها رادیکال شد و کلیت جمهوری اسالمی به مصاف 

. این ه شدندل های حکومت دینی به آتش کشید. برخی نهادها و سمبه استگرفته شد
ه های د. در کرج پرونشدامر در تاریخ ایران بی سابقه بود. شماری از بانک ها تخریب 

که بیان نفرت بیش از حد مردم از قوه قضائیه دینی  دادگستری به آتش کشیده شد
آتش زدن دادگستری  بندرت  03بود، این نیز به نوعی بی سابقه بود. در دوران انقالب 

و  ادند که مستقیماً مسبب بدبختی هارخ می داد. این بار مردم نهادهایی را آماج قرار د
دند. هر آنجائی که امکان پذیر بود نیروهای بسیجی تنبیه شدند، تحقیر دائمی شان بو

دیگر ترسی از درگیری با نیروی انتظامی نبود. همه اینها حاصل شجاعت و دالوری 
جوانانی بود که اکثریت شان متعلق به طبقات تحتانی و محروم جامعه بودند، جوانانی 

. اینان مهمترین نیروی محرکه که دیگر آینده ای در این نظام برای خود نمی بینند
انقالبی در شرایط مشخص کنونی هستند. به این معنا که اساسی ترین نیاز و منافع 
شان تنها می تواند با انقالب پاسخ گیرد و بیش از هر قشر دیگری نیازمند انقالب 
 هستند. از این رو از نقش استراتژیک برخوردارند. البته بخشی مهمی از بیکاران تحصیل

کرده متعلق به اقشار خرده بورژوائی نیز با این خیزش همراهی کردند. این همراهی نیز 
بر قدرت، دامنه، گسترش جغرافیایی، ادامه یابی و سازمان یابی نسبی خیزش بسی 
افزود. بواقع نیروی ضربت انقالبی تازه نفسی به میدان آمد که می تواند طالیه دار 

 تغییرات اساسی در جامعه باشد.
نقش  11البته وقوع هر انفجاری نیازمند چاشنی انفجاری نیز هست. در سال 

گران در دامن زدن به خیزش توده ای برجسته و آشکار بود. این  شکاف میان حکومت
بار نیز شکاف میان باالیی ها به شکل دیگری ایفای نقش کرد. بسیاری شروع خیزش 
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نژاد و اقدام شان علیه روحانی ربط  در شهر مشهد را به عوامل علم الهدی یا احمدی
می دهند. امروزه صحت یا عدم صحت ماجراجویی دارو دسته های ارتجاعی با روشن 
شدن ابعاد گسترده خیزش انقالبی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. مهم این است 

مردم را به تحرک  وکه شکاف مستمر میان باالیی ها، فضای سیاسی  بوجود آورد 
شان افزود. بدون شک افشاگری هایی که جناح های مختلف طی  و بر جرئتواداشت 

جمهوری  یتچند ماهه اخیر از یکدیگر کردند، نقش بسزایی در مشروعیت زدایی از کل
اسالمی داشت. افشاگری ها در مورد زمین خواری شهرداری تهران، نق زدن شهرداری 

میزان بودجه اختصاص داده شده  در مورد تأمین هزینه راهپیمایی اربعین، روشن شدن
تر از همه افشاگری های احمدی نژاد علیه  به نهادهای مذهبی توسط روحانی و مهم

شاه " بر، به همگان نشان دادقوه قضائیه، مشخصاً آخرین گردن کشی اش در مقابل ره
ی انجام این افشاگری ها صرفاً بیان خطاکاری حکام نبود. مسلماً در هر باز "برهنه است.

اما مسئله اساسی این است که  ،سیاسی یا میدان نبرد، عنصر خطا نقش ایفا می کند
جناح های حاکم مجبور بودند به ضرورت های پیش پای خود و کل حکومت پاسخ 

زمین را داغ کرد. نیاز به  منافع خود عمالً پیش برددهند. پاسخ ها آنها به چگونگی 
ین مواقع هر اقدام غیر قابل کنترل و غیر جرقه ای بود که خرمن خشک آتش گیرد. ا

یک "قابل پیش بینی می تواند چنین نقشی ایفا کند. به قول لنین برخی مواقع حتی 
و عمالً نقش  "اعتراض کوچک لیبرالی می تواند موجب انفجاری بزرگ در جامعه شود

. تصادم آخرین پَر کاهی را ایفا کند که بر بار قاطر افزوده شود و کمرش را خرد کند
نیروهای متضاد نه از حقانیت و اصالت خیزش  می کاهد نه از اهمیت آن. ترکیب های 
داغ انفجاری همواره به دلیل در هم آمیختگی تضادهای مختلف با ماهیت های مختلف 

    دت گیری اختالفات درون هیئت حاکمسیاسی شکل می گیرند. بسیاری مواقع ش
شد. به قول مائوتسه دون زمانی که باد در برج ها می می تواند نشانه وقوع یک خیزش با

 .پیچد خبر از توفانی می دهد که در راه است
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  سه دستاورد تعیین کننده
خیزش دی ماه سه دستاورد تعیین کننده داشته است که از نظر تاریخی از 
اهمیت استراتژیک برخوردارند: گذر از ایدئولوژی اسالمی، عبور از اصالح طلبان 

عدم حضور نمادها و  .ومتی و به زیر سؤال کشیدن کلیت جمهوری اسالمیحک
شعارهای مذهبی، بسیار برجسته بوده و می توان آن را بیان گسست جدی از ایدئولوژی 
حاکم دانست. ضدیت با حکومت دینی و امتیازات مذهبی چنان تاروپود جامعه را 

ای ایدئولوژیک با مخارج هرازچندگاهی کارزاره شدهحکومت مجبور  که فراگرفته
هنگفت برای تقویت روحیه پایه اجتماعی خود سازماندهی کند. این کارزارها اغلب به 

آقا خدائی می کند ملت گدائی "و بر نفرت از رژیم افزودند. شعار  هضد خود بدل شد
و دیگر شعارهای مشخص  "حسین حسین شعارشه، تجاوز افتخارشه "یا  "می کند

ال ئوسرمایه داران اسالمی، مشروعیت ایدئولوژی حکومتی را زیر سعلیه آخوندها و 
زیرکشیدن ه تنها راه قطعی برای جدائی دین از دولت، ب کشید. تاریخ بار دیگر نشان داد

افکار و نمادهای مذهبی در نبردهای خیابانی است. تنها زمانی می توان واقعاً و به شیوه 
ت بود که همانند مردم فرانسه در دوران انقالب ای انقالبی خواستار جدائی دین از دول

صلیب کلیسا را به دم خر بست و در کوچه و پس کوچه ها چرخاند. خیزش  8313
سال  11اخیر تنها جلوه کوچکی از این پتانسیل عظیم در ضدیت با حکومتی است که 

م دین را وسیله ای برای تحمیق، سرکوب و غارت و استثمار مردم کرده است. این ه
طویله دین حکومتی را این بار توده های تحتانی پاکسازی  مسئولیتواقعیتی است که 

که  "اصالح طلبان ملی  مذهبی"و  "روشنفکران دینی"بر عهده گرفتند نه آن دسته از 
در متون منسوخ دینی هستند تا شاید بر  "آیه هایی"با میکروسکپ در جستجوی 

 شوند. مبنای آن اندک حقوقی برای مردم قائل
سیاسی اصالح طلبان حکومتی نیز در  -پا به پای این دستاورد، پروژه امنیتی 

آتش نبرد جوانان، یک باره دود شد و به هوا رفت. بعد از قریب بیست سال حقه بازی و 
عوام فریبی، نقاب از چهره واقعی نوکران نظام اسالمی برداشته شد. البته اصالح طلبان 

جناح خویش در نزد مردم با خبر بودند. آنان نفرت عمومی  مدت ها از موقعیت وخیم
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تا شکاف  ادندمشاهده کردند. مأیوسانه اقداماتی انجام دمردم از دولت را در جریان زلزله 
توده  اما کار از کار گذشته بود و در جریان خیزش، میان مردم و دولت عیان نگردد.

ند. شمشیر از رو بستن و حمایت شان زد های بپاخاسته سیلی محکمی بر چهره مفلوک
جویانه   وقیحانه شان در سرکوب مردم چنان آشکار بود که حتی بیانیه های به ظاهر دل

بازجو و جالد سابق( از معترضین و سخنان  81شخصیت اصالح طلب )در واقع  81
خاتمی بر همین سیاق، پشیزی ارزش نداشت. اصالح طلبان حکومتی مانند تمامی 

 .یخ، دیر صدای مردم را شنیدندمرتجعین تار
البته شکست مفتضحانه اصالح طلبان حکومتی به معنای پایان اصالح طلبی 
نیست. همواره در میان مردم اقشاری پیدا خواهند شد که دنبال اصالح طلبی بروند و 
همواره در میان باالئی ها نیز کسانی هستند که به دلیل ناکارآمدی دولت پرچم 

این دو جریان  تاخطر همواره در جامعه موجود است دست گیرند. این اصالحات را در 
از اصالح  دیگر این شکلاما دی بازتولید شود. در نقطه ای به هم برسند و توهمات جدی

بد و بدتر در چارچوبِ ایدئولوژی خاب انت میان ام بخش هایی از مردم را درطلبی که مد
ر جائی برای کسانی باقی نخواهد داشت. دیگکارآیی  ،و نظام اسالمی به بازی می گرفت

و از جمهوری اسالمی دفاع کنند. این قبیل  "انقالب اسالمی"بخواهند علناً از  تانمانده 
از جریانات نه تنها شانسی برای پایه گرفتن در میان توده های تحتانی نخواهند داشت 

های  دنبال سیاست بلکه حتی به سختی می توانند اقشار میانی و مرفه جامعه را به
 .خود کشند

ضدیت با کلیت جمهوری اسالمی، فضای سیاسی جامعه را به کلی دگرگون کرد. 
این غول را به موقعیت توان آن را ندارد، جمهوری اسالمی غول از شیشه بیرون آمد و 

سابق بازگرداند. علیرغم فروکش این خیزش، گردانندگان جمهوری اسالمی می دانند 
در راه است، موجی که می تواند قدرتمند تر از هر زمانی بر کاخ های که موج بعدی 

شنی شان فرود آید. این فضای سیاسی ملتهب، رنگ و بوی خاصی به مبارزات روزمره 
مطالباتی بخشیده است. سطح ها ارتقا یافته اند و حلقه محاصره بر حکومت تنگ تر 

جویانه  انه یا حتی دلسرکوب گر خورد که هر اقدام شده است. وضعیت به گونه ای رقم
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رژیم از مردم به ضد خود بدل شده و مردم همه را به حساب ضعف و ناتوانی و بی 
 لیاقتی آن می گذارند.

بطور عینی روندی آغاز شد، که مشخصه اش آشکار شدن آشتی ناپذیری هر چه 
دور سکوی پرش مطمئنی برای  هالی با کلیت جمهوری اسالمی است.بیشتر اکثریت ا

حاصله از این  تنها با برجسته کردن دستاوردهای بعدی خیزش توده ای فراهم شد.
ست که می توان راه را بر ا سیاسی و برنامه ای بخشیدن به آنها -خیزش و بیان نظری 

بسیاری از شرکت  11تکامل این خیزش انقالبی گشود. این بار بر خالف خیزش 
رهبری انقالبی را حس می کردند و در موردش  کنندگان و ناظران این خیزش،  نیاز به

به بحث می پرداختند. تا زمانی که عقب ماندگی فاکتور ذهنی )رهبری انقالبی( برطرف 
نگردد، اعتالی مبارزاتی مردم به سمت یک بحران انقالبی تمام عیار، تکامل نخواهد 

یا به   دخواهد کر، یا کامالً فروکش وجود خواهد داشتخیزش  سرکوبیافت و خطر
  .خواهد گرفته آلترنانیوهای ارتجاعی قرار شکلی به زیر سیطر

 
  یک پیچیدگی مهم

ترین معضالت کنونی برخورد اقشار و طبقات میانی جامعه به این  یکی از مهم
خیزش است. اکثریت این بخش از جامعه تا کنون موضع خنثی نسبت به خیزش داشته 

به دلیل ابعاد وخیم فروپاشی دیهی است اند. ب اند و هنوز به دفاع از آن برنخاسته
دلخوشی از وعده و وعیدهای  اجتماعی و ناامیدی از بهبود اوضاع، آنان نیز -اقتصادی 

عدالتی ها  ، مشخصاً جناح روحانی ندارند. بر نارضایتی آنان از نابرابری ها و بیحکومت
است، افزوده شده است. ت آن ین نظام و ماهینفک از ایو اجحافات موجود که جزئی ال

بر خالف گذشته از آنان به عنوان  تادر شرایط کنونی حکومت نیز این امکان را ندارد 
حائلی میان خود و توده های تحتانی استفاده کند. اما هنوز این بخش از جامعه به دفاع 

. این امر در کوتاه مدت نه تنها می ه استخیزش سرنگون خواهانه، نپرداختفعال از 
بلکه در درازمدت نیز غلبه بر  ،اند موجب محاصره و سرکوب فرودستان بپاخاسته شودتو

 .حکومت را غیرممکن خواهد کرد
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دارند. اصالح طلبان حکومتی نیز به گونه ای متضاد بر اهمیت این مسئله تاکید 
در  اقشار میانی را تان حداکثر تالش را به کار بردند آنا ،زمانی که خیزش جریان داشت

توطئه "ن راندن از سخ ، قانع کنند.ردچرا نباید در این خیزش شرکت کورد این که م
و شک انداختن مبنی بر اینکه مشخص نیست چه کسی پشت این  "های پشت پرده

ت ها و الشخورهای ال"ترساندن از  ،"سوریه ای شدن ایران"، تا خطر حرکت است
 جوانان تهی)شرارت و تخریب(  "هولیگانیسم و وندالیسم"تاکید بر  و "حاشیه نشین

بوده و هست که  مخاطبین اصلی آن را ندی م نظامدست، جملگی بیان خلق افکار 
 اقشار میانی جامعه تشکیل می دهند.

تا کنون سیاست رژیم بر مهار و کنترل خیزش دو وجه داشت. وجه اول تهدید و 
م ترساندن سرکوب، حبس و کشتار هسته مرکزی خیزش برای توقف آن و وجه دو

اقشار میانی برای عدم گسترش آن. البته اصالح طلبان بر هراسی تکیه می کنند که از 
پایه مادی برخوردار است. هراس اقشار و طبقات میانی جامعه از هرج و مرج های غیر 

واقعی است. اما نه بدون  ،جوانان زحمتکش "زیاده روی های"قابل پیش بینی و برخی 
تغییر اساسی صورت می گیرد و نه بدون بی نظمی، نظمی شکل  "زیاده روی ها"برخی 

است که یک شبه نظامی می گیرد. عامل اصلی هرج و مرج نه مقاومت مردم، بلکه 
میلیون ها نفر را به خاک سیاه می نشاند و  یک روزه در گوشه و کنار منطقه جنگ 

 .های ارتجاعی براه می اندازد
و طبقات میانی با بخش های تحتانی جامعه از سوی دیگر، شکاف میان اقشار 

واقعی است. نظم حاکم از زمان رژیم شاه تا جمهوری اسالمی وضعیتی را به وجود 
آورده که موجب شکل گیری نابرابری های مهم میان بخش های مختلف مردم شده 

زات ین کشورعالوه بر تمایاست. این نابرابری ها تاریخ صد ساله خود را داراست. در ا
ش جنسی، تفاوت های مهم در یت و گرایستمگرانه مبتنی بر ملیت، مذهب و جنس

طبقه "ه هائی از مردم موسوم به یگاه اقتصادی و اجتماعی افراد موجود است. الیجا
گاه بهتری از زاویه دسترسی به آموزش عالی و دستمزدهای بیشتر یعموماً از جا "میانه

بخشش های نظام به ویژه در کالن شهری مانند برخوردارند. آنان در اثر برخی بذل و 
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تهران به امتیازاتی دست یافتند. تفاوت سطح زندگی و برخورداری از امکانات رفاهی 
نیز امروزه، تحت فشارند و  "میانی ها"این دو بخش از جامعه مشهود است. اگر چه 

د، اما بطور کیفیت زندگی و چشم اندازشان از آینده مدام مبهم تر و تاریک تر می شو
د قرار دارند. در مقابل این بخش از جامعه که از ینسبی کمتر مورد سرکوبِ دائم و شد

 جامعه در عظیم اکثریت با ما توجهند، قابل - شهرها کالن در  خاصا –نظر جمعیتی 
برو هستیم که در فقرمطلق و شدید بسر می برند. به جز میلیون ها نفر  مردم فقیر رو

هرهای کوچک و متوسط، نزدیک به یک چهارم کل جمعیت کشور به در روستاها و ش
میلیون  1میلیون نفر حاشیه نشین رسمی بعالوه   80هستند ) "حاشیه نشین"نوعی 

ن نظام قرار یض و سرکوب ایتبع ق فقیر شهرهای بزرگ( که بشدت تحتجمعیت مناط
را تجربه  ثمار و سرکوبانکاه ترین ستم، استترین، تلخ ترین و ج دارند. آنان مدام عمیق

 می کنند. 
که عمالً تاریخ  به حدی پیش رفتهن دو بخش از جامعه جدائی و شکاف بین ای

ایران طی چند دهه اخیر شاهد خیزش ها و حرکت های نسبتاً متفاوت و مجزا از هم 
و خیزش دی ماه  11شده است. این شکاف به شکل برجسته ای خود را در دو خیزش 

به دالیل گوناگون نیازمند بحث جداگانه است نتوانست  11است. خیزش نشان داده  31
نیز تا  31مرزی که بین شمال و جنوب شهر تهران ترسیم شده را زیرپا گذارد و خیزش 

کنون نتوانست میانی ها را به خود ملحق کند. این شکاف در جامعه آنقدر مهم است که 
م، طی دو دهه اخیر دو استراتژی جناح های مختلف جمهوری اسالمی برای حفظ نظا

سیاسی متفاوت را برای خلق افکار و فریب مردم پیش برده اند. اصالح طلبان بر گسل 
سبک زندگی و خواست ها و نیازهای اقشار میانی سرمایه گذاری سیاسی می کنند و 

تا از این  ."جامعه مستعضعفان"اصول گرایان بر گسل فقر و خواست ها و نیازهای 
مانع شکل گیری اتحادی انقالبی بین این دو بخش از مردم شوند که هر یک به  طریق 

 گونه ای از کارکرد این نظام به تنگ آمده اند.
بین این دو بخش متفاوت از جامعه  تابدون شک پایه مادی آن موجود است 

ن یت ستمگرانه و سبعانه ایاری از تبارزات ماهیاتحادی به وجود آورد. اتحادی که با بس
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ها جستجو کند. اما شکل دادن  نظام مقابله کند و طریق بهتری برای روابط میان انسان
چنین اتحادی آسان نیست. مسئله صرفاً این نیست که یکی با دیگری متحد شود و 
جبهه گسترده تری علیه رژیم باز شود. این اتحاد اگر توسط رهبری انقالبی آگاهانه 

تضادهای میان بخش های مختلف مردم برخورد  هدایت نشود و با روش درستی به
 ه درستی محتوایش تضمین خواهد شد.، نه خودبخودی شکل خواهد گرفت و ننکند

جبهه متحد مبارزاتی بر پایه درست و انقالبی شکل  ،بدون وجود رهبری سیاسی انقالبی
ند زیرا هیچ اتحادی نمی توا .نخواهد گرفت. وجود و حضور چنین رهبری ضرورت دارد

شه  دارند یک شبه تغییر دهد یا یهای عمیقی را که در نظام ر ت و اثراتِ نابرابرییواقع
آن  حذف کند. تا زمانی که نظام پابرجاست امور درنهایت توسط  محرک های درونی

ری یاش دارای درک و جهت گ فقط انقالبی که رهبری از همین رون خواهد شد. ییتع
به اعماق روابطی که توده های مردم را تحت ستم قرار  ستی است، می تواند کامالًیکمون

 .شه کن کندیداده و آنها را منشعب می کند نفوذ کند و بکلی آن را ر
 

 دو پرسش اساسی
بسیاری از جوانان شرکت کننده در این خیزش حس می کنند که راه برگشتی 

ند و ه اردزیرا این حکومت هرگز آنان را که علیه اش شورش بپا ک ،در پیش نیست
دو پرسش مهم را در اذهان  حاضر ند نمی بخشد. وضعیته اش شداخواهان سرنگونی 

طرح کرده است. چگونه می توان مانع سرکوب خیزش شد و ادامه کاری اش را تضمین 
کرد؟ چگونه می توان این رژیم را برانداخت؟ این دو پرسش اگر چه به دو مرحله 

ا بطور تنگاتنگی در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و از یک ام ،متمایز از مبارزه اشاره دارد
بستر عینی برمی خیزند. بی شک فکر کردن به نیازهای فوری این خیزش از زاویه طرح 
شعارها، اشکال مبارزه روزمره و ... هر یک به جای خود مهم می باشند اما بدون تمرکز 

ش را به جلو سوق داد. مقابله با بر چگونگی مقابله با سرکوب دشمن نمی توان این خیز
شیوه های سرکوب دشمن، صرفاً امری تاکتیکی یا فنی نیست. در درجه اول امری 
سیاسی است. بدون تحلیل از شیوه های سرکوب دشمن، نمی توان راه های مقابله با 
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آن را کشف کرد و بدون درک همه جانبه سیاسی از وضعیت نمی توان ارزیابی درستی 
عدی را شکل شمن و توان مردم در مقابله با آنها کسب کرد؛ توازن قوای مسااز توان د

پرداخت یا عقب نشینی منظم را  پیش رویی که الزم باشد به یداد و بدرستی هر آنجا
  سازمان داد.
کنترل و مهار خیزش در خیابان بود تا  ترین وظیفه گردانندگان حکومت، عاجل

ته در این زمینه آنان با محدودیت های زیادی روبرو گسترش نیابد و توده ای نشود. الب
سو به دلیل اختالفات میان خود و شرایط بین المللی قادر به  بوده و هستند. از یک

خوبی می دانند با فضای ه اتخاذ یک تصمیم قاطع نبودند و نیستند. از سوی دیگر ب
می تواند منجر به و هرگونه سرکوب خونین و گسترده  شده اندسیاسی متفاوتی روبرو 

که گستردگی خیزش در شهرهای کوچک  گسترش بیشتر این خیزش شود. به ویژه آن
 و بزرگ امکان سرکوب یکباره به آنان را نمی دهد. حکومت سعی می کند موقتاً از یک
سو، از طریق قرق خیابان ها، مانع تظاهرات خیابانی شود، از سوی دیگر با دستگیری 

خواهد  جوانان معترض و قتل های گزینشی و بخشا پنهانی، میگسترده دانشجویان و 
مردم را بترساند. طراحان امنیتی در حال آزمون و خطا هستند تا ببیند چگونه می 

جویان را دستگیر می کنند تا هر گونه تالش برای  توانند توده ها را مرعوب کنند. دانش
وحشیانه فعالین منفرد را با قصد  سازمان یابی را از بین برند؛ دار و دسته های بسیج،

را  تهی دستنقص عضو مورد ضرب و شتم قرار می دهند؛  به شکل غیر رسمی جوانان 
در زندان ها به قتل می رسانند تا پیام شان برای جامعه آشکار باشد. علیرغم این 
ترفندها، فروکش کنونی خیزش نه حاصل مرعوب شدن مردم، نه حاصل سرخوردگی 

در عمل عقب نشینی صورت نگرفته و شکستی رخ نداده و آتش زیر آنان است، 
خاکستر هر آن منتظر برکشیدن شعله است. این را اتاق های فکر جمهوری اسالمی 
بهتر از همه می دانند و دنبال چاره ای برای آن هستند. اینکه راه حل مقابله با اقدامات 

عد سیاسی دارد هم امنیتی( حکومت )که هم بنظام مند سرکوبگرانه، نقشه مند و 
 چیست پرسشی است که پاسخ مشخص می طلبد.
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الزم به تأکید است که تنها با تکیه بر چند عامل کلیدی و تقویت آن می توان 
مانع موفقیت اعمال دشمن شد: توده ای شدن هر چه بیشتر مبارزه، تقویت روحیه 

سازماندهی. واقعیت این یابی به اشکال اولیه  نهراسیدن از مرگ و تالش برای دست
است که از نظر شمار شرکت کننده این خیزش هنوز نتوانسته توده های وسیع را 

 11هنوز قابل مقایسه با خیزش  31دربرگیرد. تعداد شرکت کنندگان خیزش دی ماه 
 شار وسیعقازمند توجه به خواست های سیاسی انیست. گسترش صفوف این جنبش نی

جامعه، راه دیگر بر برخی خواست ها و مطالبات بخش های  تری در جامعه است. تأکید
را برای ورود نیروهای جدید و اتحاد گسترده تر باز خواهد کرد. برای مثال، در این 

نقش ایفا نکرده اند. به جز در شهر تهران و  11خیزش زنان هنوز همانند سال 
 11ندازه خیزش شهرهایی مانند رشت و نجف آباد تعداد زنان شرکت کنندگان به ا

برجسته نیست. این مسئله خود ضرورت طرح شعاری خاص مانند لغو حجاب اجباری و 
گسترش ابتکار عمل توده ای برای تحقق آن را طرح می کند که می تواند نقش 
برانگیزاننده ای برای همه زنان به خصوص زنان اقشار میانی جامعه داشته باشد. از نظر 

می تواند نقش مؤثری  کرده به ویژه جنبش دانشجویی تحصیلسازمان یابی نیز جوانان 
ان تهی دستایفا کند. به شرط اینکه جهت گیری سیاسی روشن در حمایت از خیزش 

 در آن تقویت شود.
از تجارب خاص و بکار گیری درس های عام  جمع بندیمقابله با سرکوب بدون 

و منفی گذشته به میان میسر نیست. بدون بردن این جمع بندی ها و تجارب مثبت 
فعاالن و بدون دامن زدن به بحث و جدل و برانگیختن مردم به حفاظت از جان 

بلکه نمی توان بر ابزار  ،این خیزش میسر نیست تداومپیشروترین افراد جامعه نه تنها 
 .ضروری برای غلبه بر دشمن پرتو افکند

رفتن جمهوری چگونه "ی است که با پرسش اساسی پیش رویذهن کمتر جوان 
درگیر نشده باشد. به تجربه و قیاس با دیگر موارد تاریخی همه می دانند که  "اسالمی

جمهوری اسالمی از آن رژیم هایی نیست که براحتی کنار رود. به احتمال قوی سران 
در نتیجه احتمال وقوع جنگ  .رژیم مانند بشار اسد تا به آخر مقاومت خواهند کرد
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کشور دچار سرنوشت سوریه نشود و  تار این صورت چه باید کرد است. د داخلی بسیار
تر از آن آینده ای بهتر را  و مهم صی یابندتوانند از شر این حکومت خالمردم واقعاً ب

برای جامعه رقم زنند. این پرسش، دریچه ای است برای طرح مسائل کالن سیاسی. 
ه ای معین گره خورده قدرت سیاسی با سلطه طبقاینکه قدرت سیاسی چیست؟ چرا 

هد و تنها با درهم چرا قوای نظامی و امنیتی قلب قدرت دولتی را تشکیل می د است.
از درهم شکستن واقعی ماشین  رو می تواندر یک جنگ انقالبی رو در  شکستن این قوا

از تجارب مهم  طرح این حقایق تاریخی و درس گیری. بدون سخن گفتدولتی 
نمی توان هسته ز مردم ایران و جهان و تبلیغ و ترویج مدام آنها مبارزاتی دیروز و امرو
های نادرست و راه حل های میانبری  بتواند در مقابل گرایش تامستحکمی شکل داد 

 توان درس ها است که می ن. به پشتوانه ایکه بین مردم شکل می گیرد ایستادگی کند
. کردخیزش تحمیل کنند مقابله با روندهایی که نیروهای ارتجاعی می خواهند بر این 

درهم شکستن اراده دشمن و از بین بردن ساختارهای جهنمی آن بدون طرح اینکه چه 
چیزی باید جایگزین نظام کنونی شود، میسر نیست. بدون پاسخ مشخص به چگونگی 
امر براندازی و ارائه آلترناتیو حکومتی از زاویه مختصات جامعه آینده نمی توان بر فکر و 

ان این خیزش تأثیر گذاشت و این خیزش و مقاومت عادالنه را در مسیر پیش رومل ع
 انقالبی کشاند.

 
 سه روند سیاسی محتمل

در جهان پر هرج و مرج کنونی پیش بینی سیاسی در مورد آینده تقریباً 
تر تضادهای بنیادین به  غیرممکن است. اما می توان بر پایه مشاهدات و بررسی عمیق

ناخت دست یافت. اهمیت ترسیم روندهای سیاسی محتمل، بیشتر به کار حدی از ش
های سیاسی و موقعیت و جایگاه نیروهای سیاسی طبقاتی  تر از محرک شناخت دقیق

فعال در صحنه می آید. این امر می تواند دریچه ای باشد بر فهم  بیشتر خطرات و 
 فرصت هایی که در راهند.
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می تواند آن را با  است ضعفی که رهبری انقالبیای این خیزش فقدان ضعف پایه 
حتی اگر رهبری انقالبی اولیه ای هم شکل گیرد، این  روبرو کند. جدی محدودیت های

م و در شکل کنونی اش به انقالب منجر نخواهد شد. نیاز به یک خط مستقیخیزش در 
ادیکال خالف جریان رفتن های بسیار است. مانند تمامی جنبش های مثبت و حتی ر

گذشته اگر خیزش در مسیر خودبخودی باقی بماند، علیرغم تأثیر مثبتی که بر جامعه 
، مطلوب اکثریت مردماساسی  های تغییرایجاد گذاشته و باقی خواهد گذاشت، قادر به 

 مردم منتظر کسی باقی  و داردرک های خود را خیزش محبا این همه نخواهد بود. 
م خواهند داد. بسیاری مواقع شرایط سیاسی، می تواند بدون نمی مانند و کارشان را انجا

شرط مهمی  پیش روحضور حزب انقالبی نیز تحول یابد. البته وجود حزب انقالبی و 
باالیی  ننخواستن پایینی ها و نتوانست ری بحران انقالبی همه جانبه است.برای شکل گی

 .اما هرگز کافی نیست. ها برای ایجاد یک بحران انقالبی سراسری شرط الزم است
سیاسی توسط انقالبیون کمونیست پر نشود، دیر یا زود توسط  ءاگر این خال

نیروهای طبقاتی دیگر پر خواهد شد. شواهد تجربی یک دهه اخیر مبارزات مردم در 
تافته جدا  . ایرانه استگوشه و کنار جهان بارها  این حقیقت مهم را به اثبات رساند

های سیاسی معین می توان شاهد  کنونی نیست و علیرغم تفاوت بافته ای از جهان
تکرار همان تجارب البته در اشکال خاص خود باشیم. بر پایه این تجارب دو شکل یا دو 

 "سوریه ای شدن"دوم،  "مصری شدن"روند ارتجاعی مشخص قابل تصور است. یکم، 
قش آفرینی پیشاهنگ هر دو این روندها قابل تصور است؛ اگر خیزش بدون حضور و ن

 .کمونیست ادامه و تکامل یابد
بسیار ضعیف است. اما میزان  ،احتمال اینکه خیزش با فروکش کامل روبرو شود

کننده ی سمت و سوی حدت و شدت، کمیت و کیفیت خیزش و ادامه یابی آن تعیین 
جمهوری اسالمی تاکنون انسجام حکومتی خود را  به میزان  نهایی آن خواهد بود.

جمهوری اسالمی به عنوان یک بیندیشیم زیادی از دست داده است. اما اشتباه است که 
ین از میان رفتن انسجام حکومتی با بدولت نیز انسجام خود را از دست داده است. 

. یک دولت زمانی انسجام خود را از دست می دهد که نیروهای فرق است انسجام دولتی
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گون کارآیی و یکپارچگی خود را از دست دهد. میان امنیتی آن به دالیل گونا -نظامی 
امنیتی که قلب دولت را  -بحران سیاسی حکومتی با شکاف افتادن در قوای نظامی 

امنیتی می  -. شقه شدن و ناکارآمدی نیروهای نظامی ، فاصله استتشکیل می دهد
یا در اثر ( رخی مواقع دخالت های خارجیتواند در اثر اختالفات درون حکومتی )یا در ب
بدون درک درست از تفاوت  .، ممکن شودضربات انقالبی که مردم بر آن وارد می کنند

میان حکومت و دولت نه می توان از ترفندهای گوناگون حکام و دیگر نیروهای بورژوائی 
نه مردم را از فریب خوردن بازداشت. شکل های حکومتی  و حاضر در صحنه سر درآورد

در این زمینه  03بدون اینکه اساس دولت دست بخورد. انقالب  ،ابندمی توانند تغییر ی
مثال برجسته ای است. پس از آن تجربه، قدرت های امپریالیستی و اتاق های فکر 
بورژوائی می دانند که در مواقع بحران های انقالبی چگونه با تغییراتی در حکومت، 

نند و برای ترمیم ماشین دولتی حس پیروزی غیر واقعی و بخشا قالبی به مردم القا ک
 فرصت بخرند.

اگر این خیزش در جریان تکامل خودبخودی خویش قادر نشود ضربات تعیین 
بخش هایی از حکومت  تااحتمال آن هست  ،کننده ای بر ماشین دولتی وارد کند

اسالمی با ترفندهایی از قبیل کودتا یا اشکال مسالمت آمیزتر، در ائتالف سیاسی با 
و  رت، حکومت انتقالی به وجود آورندنیروهای سیاسی بورژوائی خارج از قدبرخی 

بتدریج با اصالحاتی در قانون اساسی تغییراتی در شکل حکومتی دهند تا بدان حد که 
نام چندانی از والیت فقیه و حتی جمهوری اسالمی باقی نماند. هدف اصلی چنین 

قی بماند اما شکل و شمایل مذهبی تغییری این است که اُس و اساس نظام دولتی با
چنین استراتژی با توجه به  پیش برداش بسیار کم رنگ شود یا کالً کنار گذاشته شود. 

های  تضادهای حاد میان جناح های درون جمهوری اسالمی و رقابت میان قدرت
امپریالیستی بر سر ایران، آسان نیست. این روش حداقل به معنای قربانی کردن جناح 

ناح هایی خواهد بود که براحتی حاضر نیستند دست از امتیازات خود بکشند. عالوه یا ج
بر این، چنین روندی می تواند بر اشتهای سیاسی توده ها بیفزاید و روندهای غیر قابل 
کنترل و غیر قابل پیش بینی دیگری را رقم زند. به ویژه اینکه هیچ یک از جناح ها و 
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رج از قدرت راه حلی واقعی برای معضالت اقتصادی حتی اپوزیسیون بورژوائی خا
اجتماعی جامعه ندارند و مجبورند دیر یا زود به اشکال دیگر به سرکوب و دیکتاتوری رو 
آورند. چنین روندی را می توان مشابه روندهای سیاسی دانست که پس از بهار عربی در 

ارک حس پیروزی به مبمصر ) و بخشا  تونس( اتفاق افتاد. نخست با برکناری حسنی 
 .نمودندره نظم و سیاق سابق را احیا پس از مدتی دوبا و مردم القا

ایران است. به این معنا که شیرازه دولت بواسطه  "سوریه ای شدن"روند دیگر 
های امپریالیستی از هم بپاشد یا ضربات تعیین  دخالت مستقیم یا غیر مستقیم قدرت

شود و رقابت های جناحی ابعاد گسترده تری به خود  کننده از سوی مردم بر دولت وارد
گیرد. این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که جمهوری اسالمی به ویژه  جناح اصول گرا 
بخواهد تا به آخر مقاومت کند و درگیری های مردم با نهادهای نظامی و امنیتی به 

ر این صورت اگر گونه ای پیش رود که موجب تضعیف جدی و چندپارگی آنان شود. د
نیروهای انقالبی از طریق سازمان دادن جنگ انقالبی نتوانند مهر خود را بر رویدادها 
زنند، هر یک از جناح های و باندهای حکومتی و غیر حکومتی ارتجاعی قوای مسلح 
وابسته به خود را شکل خواهند داد و جامعه را درگیر جنگ داخلی ارتجاعی خواهند 

، مقاومت حکومت و رقابت های درونی آن عامل درجه اول و اصلی کرد. به این معنا
است و راه را برای دخالت مستقیم قدرت های خارجی و  "سوریه ای شدن"

امپریالیستی فراهم می کند. چرا که هر یک از جناح ها خواهند کوشید که پای 
های  رقابتپشتیبانان بین المللی خود را به داخل کشور باز کنند. البته حاد بودن 

استراتژیک آمریکا با چین و روسیه بر سر کنترل ایران وضعیت را پیچیده تر خواهد 
های امپریالیستی براحتی بتوانند در زمینه  نیست که قدرت 03کرد. اوضاع مانند سال 

منافع  پیش بردبیرون بردن شاه مشترکا به توافق رسند و به گزینه ای مشترک برای 
ایران را به عرصه سرشاخ شدن با  تاترامپ تمایل داشته باشد  . شایدخود دست یابند

روسیه و چین بدل کند اما این امر نیز به معنای دامن زدن به بی نظمی بزرگ نه تنها 
در خاورمیانه بلکه کل جهان است و خطرات و هزینه هایش برای هژمونی رو به افول 
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ل تصور هم نیست که رژیم فاشیستی آمریکا می تواند بیش از اندازه باشد. اما غیر قاب
 ترامپ / پنس به چنین ماجراجوئی هایی دست یازد.

بر بستر این دو روند محتمل بهتر می توان رفتار نیروهای حاضر در هرم قدرت 
سیاسی را درک کرد. امروزه نیروهای سیاسی در قدرت حول سه محور اصلی قطب 

اند احمدی نژاد. اگر چه جریان احمدی بندی شده اند. اصول گرایان، اصالح طلبان و ب
نژاد از قدرت سیاسی رانده شده است اما کماکان از امکانات و نفوذ معینی در برخی از 
الیه های اداری و نظامی )مشخصاً سپاه پاسداران( برخوردار است. البته به دلیل پنهان 

موقعیت و توان ماندن بسیاری از روابط پشت پرده نمی توان در مورد وزن و جایگاه، 
به نظر می رسد اصول گرایان  جناح احمدی نژاد در کل حاکمیت اظهارنظر دقیق کرد.

تاکنون رفتاری همانند بشار اسد در پیش گرفته اند و حاضر به عقب نشینی در مقابل 
نارضایتی های مردم "اصول گرا از  طیف هایمردم نیستند. حمایت برخی  خیزش

می  هرکسیودشان بهتر از راندن دولت روحانی است. خ بیشتر برای به گوشه "فقیر
زیرا  ،جایگاهی در میان فرودستان جامعه ندارند. موقعیت آنان بسیار شکننده است دانند

نه آلترناتیوی برای رهبری بعد از خامنه ای دارند و نه توانائی متحد کردن صفوف و پایه 
 های خود را دارا هستند.

گرفتن  بامی خواهند در مشارکت با اصول گرایان اصالح طلبان حکومتی نیز 
تحکیم موقعیت روحانی انسجام از کف رفته حکومت را بدان  وبرخی امتیازات از آنان 

بازگردانند و در این راه اگر الزم شد باند احمدی نژاد را کامالً قربانی کنند. اما اتخاذ 
خود را داراست. این خود  های استراتژی همکاری در باال و ترساندن پائین محدودیت

سرمنشأ بحث و جدل های بسیار در میان اصالح طلبان شده است. دامنه اصالحات 
سیما( چنان محدود و  و پیشنهادی شان در شرایط کنونی )مانند رفع انحصار از صدا

ها را راضی نگه نمی دارد. البته این امر به معنای این  حقیر است که حتی بدنه آن
 اتخاذ نکنند و دنبال ائتالف "تندتر"های  در شرایط مقتضی سیاست نیست که آنان

فعال اصالح طلب نه نامی  81جاست که در بیانیه  های سیاسی دیگر نباشند. جالب این
از رهبری خامنه ای برده شد و نه چندان بر اسالمیت نظام تأکید شد. وانگهی قربانی 
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هد. نمی توان کاسه و کوزه را سر کردن جناح احمدی نژاد هم از خشم مردم نمی کا
کسانی شکست که امروزه نقش اصلی در قدرت سیاسی ندارند. شاید قربانی کردن 

یی از بخش هابرادران الریجانی مشخصاً رئیس قوه قضائیه موقتاً موجب فرکش خشم 
مردم شود. اما نه اصول گرایان نه اصالح طلبان حاضر به انجام چنین کاری نیستند زیرا 

 م شیر است و  نفت پاشیدن بر آتش.دانند این امر بازی با دُمی 
جناح احمدی نژاد هم سوداهای خود را در سر دارد. بسیاری به خطا فکر می 
کنند این جناح به دلیل نفرت عمومی مردم از آنان، قادر به ایفای نقش در تحوالت 

خود گیرد. این سیاسی آتی نیست. اما این جناح می تواند شکل و شمایل جدید به 
یی از بخش هاجناح )با احمدی نژاد یا بدون وی( شانس آن را دارد که در میان 

به خصوص اگر زمانی به شکلی خواهان عبور از رهبری، نهاد  .معترضان پایه کسب کند
روحانیت و جمهوری اسالمی گردد. از این منظر آنان می توانند نقش مخربی در ارتباط 

باشند. این باند پتانسیل ماجراجوئی های سیاسی حتی نظامی با خیزش مردم داشته 
منافع جناحی  پیش بردهای عجیب غریب برای  دارد و براحتی می تواند وارد ائتالف

می توانند برخی اپوزیسیون های ارتجاعی خارج از کشور مانند سلطنت  خود شود. آنان
ی تواند حلقه پیوند مشترک شان م "کورش پرستی"طلبان را با خویش متحد کنند، 

 "ری استارت"و  "مد نیوزآ"ایدئولوژیک میان آنان گردد و شبکه های ارتجاعی چون 
 .سربزنگاه آنها را با دیگر مرتجعین جوش دهند

واقعیت این است که اپوزیسیون ارتجاعی خارج از کشورمانند سلطنت طلبان و 
د. آنان مجبورند یا سرباز مجاهدین قادر به ایفای نقش مستقل در اوضاع کنونی نیستن

 پیاده ترامپ فاشیست شوند یا به دنبال ائتالف با جناح هایی از درون جمهوری اسالمی
. از همین رو رضا پهلوی ضمن سرسپردگی به ترامپ، ارتباطات خود با روحانیون رآیندب

بلند مرتبه را به رخ می کشد و مجاهدین نیز ضمن ارادت به هارترین جناح های 
سخن  "حجاب تا عاشورا"های اسالمی از  الیسم آمریکا، از وفاداری خود به ارزشامپری

احتمال شکل گیری روند  "سوریه ای شدن"و  "مصری شدن" پروسهجدا از  می رانند.
نیز بیش از هر  مسیریانقالب! پایه های مادی شکل گیری چنین  راهدیگری نیز هست. 
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بطور کلی دولت ارتجاعی هر شکل و زمانی فراهم شده است. جمهوری اسالمی و 
قادر به پاسخگوئی بحران عظیمی که جامعه را فراگرفته، نیست.  ،شمایلی به خود گیرد

تمامی نیروهای بورژوائی حاضر در صحنه قادر به ارائه هیچ راه حل واقعی نیستند. با 
 اه کمونیستتکیه به این نقطه ضعف استراتژیک دشمنان پرولتاریا و خلق است که 

شانس استفاده از این فرصت انقالبی را دارند تا تاریخ را رقم زنند. مشروط به اینکه نه 
بمثابه باقی مانده گذشته بلکه همانند پیش آهنگ آینده عمل کنند و خط، نقشه، 

 برنامه و راه حل درستی در برابر جامعه قرار دهند. 
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 آب در خوابگه مورچگان!
 یی پور  دختران خیابان انقالب و باقی قاایا ...حمیدرضا جال

 
6931اسفند )هشت مارس(  61  

 
شهادت حضرت "، نشستی به مناسبت 8931بهمن  91چندی پیش، به تاریخ 
در پژوهشکده مطالعات اجتماعی وزارت علوم در تهران  "فاطمه مادر انسان و انسانیت

گزار شد. آذر منصوری، فاطمه بر "مطالبات زنان، تضادها و تعارضات"تحت عنوان 
صادقی، حمیدرضا جالیی بور و نعمت اهلل فاضلی در این نشست سخنرانی کردند. 

قابل دسترس است. تمرکز  "سخنرانی ها"سخنرانی هر چهار تن در کانال تلگرامی 
 8سخنرانی را باید شنید.این حمیدرضا جالیی پور بر سر دختران خیابان انقالب بود. 

                                                           
8
زیادی را یدک می کشند: کمتر فعال سیاسی است که حمیدرضا جالیی پور را نشناسد. ایشان عناوین  . 

شناسی دانشگاه تهران، از اعضای  روزنامه نگار، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، استادیار گروه جامعه
تخصصی این انجمن. ایشان زمانی مدیر  -های علمی اصلی انجمن جامعه شناسی ایران و مسئول گروه

استگذاری روزنامه نشاط بود. جاللی مسئول روزنامه های جامعه و نوسازی و همچنین رئیس شورای سی
پور از طراحان اصلی پروژه امنیتی سیاسی دوم خرداد بود. البته کمتر ذکر می شود که ایشان در سال 

سالگی به عنوان فرماندار نقده  انتخاب شد و بعد از دو سال به سمت فرمانداری مهاباد  18در سن  8911
به دستگاه  8913اسی امنیتی استانداری کردستان تا سال ترفیع مقام یافت. سپس به عنوان معاون سی

جوان مبارز و انقالبی کرد در یک روز  03سرکوب و جنایت خدمت کرد. او بود که شرایط را برای اعدام 
خدمتی های به  وزارت امور خارجه منتقل می شود و چندی بعد  مهیا کرد. جالیی پور پس از این خوش

انگلستان رفته و در رشتۀجامعه شناسی در مقطع دکترا در دانشگاه لندن  با دریافت بورس تحصیلی به
تحصیل کرد و همزمان مسئولیت ادارۀ انجمن اسالمی دانشجویان در خارج از کشور را برعهده گرفت. 
قابل ذکر است که وظیفه اصلی این انجمن های اسالمی در آن دوران  خبرچینی و تدارک برای سازمان 

مخالفین جمهوری اسالمی در خارج از کشور بوده است. جالیی پور جز معدود سخنرانان دادن ترورهای 
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الش دارد راهکاری سیاسی برای بیرون آمدن جمهوری اسالمی از این پور ت جالیی
مخمصه ارائه دهد. این امر برای همه کسانی که دل در گرو رهایی زنان داشته و نگران 
سرنوشت حرکت دختران خیابان انقالب هستند از اهمیت زیادی برخوردار است. بدون 

، نمی توان امر سیاسی را به شناخت از استراتژی ها و تاکتیک های دشمنان مردم
چنانچه دشمن و خودت را بشناسی، صدبار می جنگی، به خطر " برد.درستی به پیش 

تنها با شناخت عمیق از تضادهای اجتماعی و صحنه نبرد و شناخت دقیق  "نمی افتی.
از نیروهای سیاسی طبقاتی حاضر در صحنه می توان مانع ازمصادره مبارزه چهل ساله 

ن علیه حجاب اجباری و علیه کلیت رژیم زن ستیز اسالمی توسط انواع و اقسام زنان ایرا
 مرتجعین شد. 

باید پخته »یابان انقالب از این قرار است : کالم جالیی پور در مورد دختران خ بل
برخورد کرد چهل سال یک عده در حکومت ما، حجاب را تبدیل کردند به هویت اصلی 

این اتفاق پدیده  حاال باید یک جوری درستش کرد. ،المیانقالب اسالمی و جمهوری اس
جدیدی است. زنان می گویند پوشش باید اختیاری باشد. این حرکتی مدنی است و 

آرام  رویپیشکاریش هم نمی شود کرد. این حرکت بر خالف اعتراض دی ماه مبتنی بر 
جا از این کارها است. قبلی بانک را آتش می زد و دادگستری را محاصره می کرد و هر 

ما باید بگذاریم این شکل نمادین حفظ بشود، تا سرش  می کنند باهاش مقابله می شود.
بحث شود. نباید خیلی شلوغ پلوغ شود. وجه اجتماعی جنبش زنان را باید به رسمیت 
بشناسیم. اصالح طلبان باید خیلی مواظب باشند. نباید حرکت زنان را سیاسی کنند. 

ب می شود. جنبش سیاسی در کشوری که در حال دموکراتیک شدن سیاسی کنند خرا
است معموالً به نفع مردم تمام نمی شود. این حرکت ها را کاری نمی شود کرد، نباید 
گذاشت خشونتی شود. در حرکت اجتماعی زنان، یک قدرت خوابیده و نباید گذاشت از 

دشان باشند. زیرا در آن آن برای سرنگونی استفاده شود. زنان باید مواظب حرکت خو

                                                                                                                             

وابسته به اصالح طلبان در کنفرانس برلین بود که صراحتاً بیان کرد که اگر دوباره شرایط دهه شصت 
 اتفاق بیفتد همان جنایت ها را انجام خواهد داد.
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صورت ضد جنبش فعال می شود. ضد جنبش زنان هم فوق العاده قوی است و فعالً 
  «.خوابیده و خدا نکند بیدار شود

جاللی پور بر خالف کسانی که در لفافه سخن می رانند رک و پوست کنده 
 شن شود. تفکرش را بیان کرد. اما نیاز به کُد شکنی است تا عجز و مکر اظهاراتش رو

یکم، جالیی پور نمی گوید چه کسانی در طول چهل ساله اخیر، حجاب را به 
هویت اصلی جمهوری اسالمی بدل کردند. جالیی پور مانند همه اصالح طلبان حکومتی 

به راه انداخته است. تمامی بیانیه هایی که به ظاهر  "کی بود کی بود من نبودم"بازی 
جمله  اصالح طلبان حکومتی و غیر حکومتی من در حمایت از حرکت اخیر از سوی

نیروهای ملی مذهبی ها صادر شد، این امر مهم مسکوت گذاشته شده است. انکار نقش 
کاری است. اغلب این آقایان  بیان آشکار شیادی و دغل ،خود در تحمیل حجاب اجباری

ا پا در شخصاً یا اسب خمینی را برای کسب قدرت و  لشکرکشی به زنان زین کردند ی
رکابش علیه زنان شمشیر زدند. آقای جالیی پور یادش می رود بگوید چه کسانی 
مسئول تیغ کشیدن بر صورت زنان، پونز فرو کردن بر سر آنان، انداختن سوسک به 

و اذیت و آزار زنان  بوده  دخترصدها هزار جان دختران بد حجاب و پرونده سازی برای 
  چه بوده است. "هویت اسالمی"ر تحکیم این اند. مشخصاً نقش امثال خودش د

پس از دهه شصت نیز تمام تالش اصالح طلبان حکومتی به همراه رفرمیست 
خواست رفع حجاب اجباری را از دستور کار جنبش  تاهای درون جنبش زنان این بود 

می اکنون نیز آنان با احتیاط به این امر برخورد می کنند. جالیی پور  1زنان خارج کنند.
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 تحت اخیراً که ای مقاله در زنان جنبش در رفرمیسم گران تدوین از یکی خراسانی، احمدی . نوشین 

 ای اشاره ترین کوچک نگاشته، "اجتماعی کنش گران جدید نسل ظهور و انقالب خیابان دختران" عنوان
کلمه ای تنها یک بار کلمه حجاب  9011به خواست مشخص این دختران نکرده است. در این مقاله 

نسل جدید "وی از  های  بته برای توضیح این امر که توصیفاجباری آن هم در زیرنویس آمده است. ال
ها از جمله حرکت دختران خیابان انقالب برای آن که  این حرکت "به این معنا نیست که  "گران کنش

مثال به تغییر در قانون حجاب اجباری بیانجامد، نیاز به واسطه ندارد، اتفاقا باز هم نیروی سیاسی، افراد 
این حرکت را تبدیل به تغییر قانون  تاخته شده و نمایندگانی در پارلمان الزم است صاحب نفوذ و شنا
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چه جوری را سپرد به اوضاع و احوال  "حاال یک جوری باید درستش کرد"گوید  
سیاسی. حداکثر می گوید پافشاری بر حجاب اجباری دیگر فایده ای ندارد. تقریباً غالب 
گردانندگان جمهوری اسالمی پس از ظهور پدیده دختران خیابان انقالب، بر حجاب به 

تأکید چندانی نمی کنند. اصول گرایان گفتمان عنوان جزئی از ارزش های اسالمی 
را برگزیدند و می گویند نباید قانون حجاب را زیر پا گذاشت و بهتر  "قانون و امنیت"

است زنان برای حفظ امنیت خود حجاب را رعایت کنند. گفتمانی که با تهدیدهای تند 
نان را به صبر برای و نرم همراه است. اصالح طلبان هم مکر و حیله بکار می گیرند و ز

مدام گوشزد  می دهند. البتهتغییر قانون دعوت می کنند. آنان وعده انتخاب پوشش را 
 "حجاب داران"کنند جامعه دینی است و متکثر و تحت عنوان دفاع از حقوق می 

 شمشیر را باالی سر زنان نگه می دارند. 
خیزش دی ماه تحت ا از حرکت دختران انقالب ر دوم، جالیی پور، تالش می کند

یکی حرکت مدنی است و دیگری خشونت طلب، جدا کند. او از این کار دو  ،عنوان
هدف دارد: تفرقه انداختن بین صفوف مردمی که هر یک به شکلی مخالف جمهوری 
اسالمی اند. و ترساندن زنان در صورتی که بخواهند دست به اقدامات جدی تری برای 

هر جا از این کارها "غیر مستقیم به زنان می گوید  کسب مطالبات خویش بزنند. او
پخته "مضاف بر این جاللی پور به رژیم اندرز می دهد که  "شود باهاش مقابله می شود.

کاری نکند که بین خیزش فرودستان جامعه و جنبش زنان پیوندی صورت  "عمل کند
دختران انقالب  به خوبی می داند که همزمانی حرکت "جامعه شناس"گیرد. البته این 

با خیزش دی ماه تصادفی نبوده و نیست. او آگاهانه چشم بر این واقعیت بزرگ می 
بندد که دوران نوینی آغاز شده است. دورانی که مشخصه اش  تعرض عمومی جامعه به 
حکومت است. حرکت دختران خیابان انقالب بخشی از ظهور و گسترش روحیه تعرضی 

رف مطالباتی به وری اسالمی است. گذر از جنبش های صدر میان مردم نسبت به جمه
                                                                                                                             

کرده  "مرز میان کنش مدنی و سیاسی را کم رنگ"ایشان نگران شده که دختران خیابان انقالب  "کنند.
را انگار نوشین احمدی قسم خورده تا آخر عمر سازش  طبقاتی تا چه حد!! -بزدلی سیاسی اند. حقارت و 

 با ساز سرکوبگران و مردساالرانی چون حمید رضا جالیی پور کوک کند.
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 . البتهاستبنیان های جمهوری اسالمی را نشانه رفته  و مشخصاخیزش سیاسی است 
: هکجاللی پور می تواند فعالً ترسش را با این جمالت پنهان کند و خود را دلگرمی دهد 

باش تا صبح "یی پور! اما جناب جال "که ندیدیم زش دی ماه آغاز انقالب نبود، ماخی"
 "دولتت بدمد!

سوم، جالیی پور، خود را به کوچه علی چپ می زند. او اصرار دارد که حرکت 
دختران انقالب حرکتی مدنی است نه سیاسی. او سعی می کند ذات حرکتی که 

گان بسته است. از یکسو  سیاسی است را پنهان کند. ایشان این بار کمر به قتل واژه
بوده  "حجاب هویت اصلی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی"ارد که خودش اذعان د

است. یعنی شاخص اصلی حکومت دینی در ایران است. اما مخالفت با آن امری مدنی 
است. چگونه می توان گفت مبارزه بر سر مطالبه ای که به شیره جان حکومت دینی 

ای که شرط اولیه اش  متصل است خصلت سیاسی ندارد. چگونه تحقق پیگیرانه مطالبه
جدایی دین از دولت است و معنایی جز سرنگونی جمهوری اسالمی ندارد را می توان 

 اصالح که بندی نیم اشکال در حتی – پوشش آزادی تحقق. نامید "مدنی حرکت"
 دینی تند شمایل و شکل در که است این معنای به – دهند می پیشنهاد طلبان

 جنس، کور "شناس جامعه". گیرد صورت مهم سیاسی تغییرات باید اسالمی جمهوری
. او می داند که زنان نیروی قدرتمندی برای زند می کوری به را خود نیز سیاست در

 سرنگونی رژیم هستند اما تمام تالشش این است که این نیرو مهار و کنترل شود. 
بگذاریم این شکل نمادین حفظ شود تا در "از همین رو است که می گوید 

این برخورد نیز به نوعی بیانگر خط و نشان کشیدن و محدوده  "وردش بحث شود.م
و  "شلوغ و پلوغ شود "تعیین کردن برای حرکت دختران خیابان انقالب است تا مبادا

شکل گیرد. از نظر او اگر این کار  پیش روحرکتی وسیع و فراگیر حول این ابتکار عمل 
خواهد رسید. جالیی پور مختصات و حساب زنان را  "ضد جنبش"صورت گیرد 

را خوب می داند زیرا یک دهه شغل اصلی اش  "ضد جنبش"چگونگی به راه انداختن 
 ضد جنبش"بود. او با تکیه به  "ها ضد جنبش"کاری و به راه انداختن این قبیل  روغن

همانند اغلب ایدئولوگ های جناح اصالح طلب کمر به قتل جوانان  8913تا سال  "ها
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رز و کمونیست بست و از نردبان جمهوری اسالمی باال رفت. سپس قلم به دست مبا
 "روزنامه نگار"گرفت تا با کالم اعمال جنایت کارانه را تقدیس کند. سپس به کسوت 

 خیانت کند.  ه آننی واقعی را از آنها بگیرد و بدر آمد تا با ذبح کالم، معا
این حرکت است تا در موردش جالیی پور می گوید خواهان حفظ شکل نمادین 

بحث صورت گیرد اما نمی گوید بر سر چه موضوعی و بین چه کسانی این بحث باید 
صورت گیرد. تا آنجایی که به حجاب اجباری بر می گردد نیاز به بحثی نیست چهار 
دهه است که بر بستر نفرت همگانی زنان از این یونیفرم اسالمی بحث ها صورت گرفته 

روشن است. دختران خیابان انقالب هم نه منتظر بحث کسی ماندند نه است. تکلیف 
نشان دادند که چه می گویند و چه  این زمینه دارند؛ آنان با عملنیازی به بحثی در 

می خواهند. در واقع مخاطبین جاللی پور کسان دیگری هستند. او فرصت می خواهد 
 "درستش"قضیه را  "جوری یک"تا بحثی بین حکومت گران شکل گیرد تا بتوانند 

کنند، به آن آب بندند و ماستمالی اش کنند. او می خواهد در هم فکری با اصول 
کند تا همه چیز به حجاب گره  "جعل"جدید برای جمهوری اسالمی  "هویت"گرایان 

نخورد. جاللی پور همانند دیگر اصالح طلبان فرصت می خواهد تا ببیند چقدر می توان 
منافع شان  پیش بردبرای چک و چانه زدن با جناح مقابل برای  "نمادین"از این اهرم 

 بیشتر زیرا نماد از بیشتر نه)  خواهند می ی"نماد"استفاده کرد. آنها با تکیه به چنین 
.( ریزد می هم به را مختلف های جناح بین بازی و حکومت کل با مردم بین بازی آن از

 برای - زنان حقوق زمینه در منجمله – جزئی اتاصالح برخی قبول به را گرایان اصول
ه ظاهر تغییری دهند تا هیچ چیز تغییر ب. کنند قانع اسالمی جمهوری کلیت حفظ

 برای خود می بینند.  ن نقشی است که امثال جاللی پورنکند. ای
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 باقی قاایا ... اصل قایه!
برای جمهوری ظهور دختران خیابان انقالب در شهرهای بزرگ به معضلی جدی 

اتاق های فکر و نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی برای مقابله  9اسالمی بدل شده است.
از سوی  ،با این حرکت اعتراضی نقشه می ریزند. از یک سو مالیمت نشان می دهند

دیگر خط و نشان می کشند. در عمل مانع می شوند، ولی در حرف می گویند زنان حق 
های سیاسی متفاوت. مردم ایران به ویژه  اند و راه حل گوناگوناعتراض دارند. ترفندها 

 زنان باید نسبت به تمامی ترفندها، سیاست ریزی ها و راه حل هایی که توسط جناح
آگاهانه مسیری را دنبال کنند که به پیروزی  وهای حاکم طراحی می شود آگاه باشند 

 و کسب دستاوردهای بزرگ بیانجامد. 
ابان انقالب موضوع حساس و پیچیده ای را به صحنه آورده پدیده دختران خی

است. حساس به این معنا که پای سرنوشت سیاسی نیمی از جامعه و بهتر است گفته 
کل جامعه در میان است. هر برخورد نادرست به این امر عواقب منفی بسیار در بر  ،شود

ختلفی حول این مسئله مهم چرا که امروزه تضادهای م ،دارد. عالوه بر این پیچیده است
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 در ویژه به –این واقعیتی است که هنوز پدیده دختران خیابان انقالب به شهرهای متوسط و کوچک  - 

 و باید که طور آن هنوز ستمدیده ملل به متعلق زنان. است نیافته گسترش –های تحت ستم ملیت  میان
 این در شدیدتر امنیتی جو ها، شهرستان بر تر سنتی فضای غلبه شک بی. نکردند آفرینی نقش شاید
نیز به عنوان یک مانع در این زمینه عمل می  ناسیونالیستی های گرایش  اما. است نبوده تأثیر بی زمینه

یونالیسم کند. چرا که انگشت نهادن بر مسئله زنان بیان وجود شکاف در یک ملت بوده و بالقوه ضد ناس
است. از این رو زنان پیشرو باید دوبار خالف جریان حرکت کنند. هم علیه مردساالری و سنت، هم علیه 
ملت گرایی مبارزه کنند. مسئله زنان یک گسل اجتماعی مهم در جامعه است نباید گذاشت این گسل 

که حول گسل  31تحت الشعاع گسل ملی کم رنگ شود. متأسفانه به آن نسبت که خیزش دی ماه 
سراسری فقر و سرکوب سیاسی شروع شد و توانست در مناطق محل سکونت دیگر ملل مانند کرد و 
عرب پایه گیرد، حرکت دختران خیابان انقالب در میان دختران این مناطق پایه نگرفت. هنوز دختران 

ه  زنان کُرد آگاهی مناطق دور از مرکز پیشگام چنین حرکاتی نشدند. جا دارد زنان این مناطق به ویژ
انقالبی و تجارب تاریخی خود را به میدان آورند و با ابتکار عمل های مبارزاتی خویش نقش فعالی در 

 گسترش این حرکت بر عهده گیرند.
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گره خورده است. نیاز به متد و رویکرد علمی و درست است تا بتوان پیچیدگی ها را 
 و بر راه حل صحیح پرتو افکند.   درک کرد

از آن دفاع کرد و تالش بوده و باید  پیشرواین حرکت نمادین بسیار مترقی و  
باید تالش کرد پدیده دختران . نموداشکال فردی و چه جمعی فراگیر  در کرد آن را

. گردده یک حرکت توده ای گسترده بدل خیابان انقالب از حالت نمادین خارج شود و ب
دارد. احزاب و وجود ی نیاز به همدلی، مراقبت و حمایت فعال پیشرویمانند هر حرکت 

به  دنمایننه دفاع کنند بلکه باید تالش های چپ نه تنها باید از این حرکت فعاال سازمان
این دستاورد زنان بیان سیاسی نظری درست بخشند و آن را در سطح جامعه تبلیغ و 
 ترویج کنند. بدون برجسته کردن کیفیت های نوین مبارزاتی که مردم از خود نشان 

 می دهند، نمی توان توجه شان را به افق و دورنمای انقالب کمونیستی جلب کرد.  
بمانند باید به همگان  نهیب ید بی تفاوت باقی در عین حال مردان جامعه نیز نبا

بی قید و شرط از این حرکت ترقی خواهانه حمایت کنند و نگذارند خطای سال  تازد 
تکرار شود. این یک وظیفه عملی است که مردم نگذارند در کوچه و خیابان این  8903

م قرار دختران به راحتی توسط نیروی انتظامی بازداشت شوند و مورد ضرب و شت
گیرند. هر بالیی بر سر زنان جامعه بیاید بر سر کل جامعه خواهد آمد. این مهم ترین 
درسی است که می توان از ناکامی مقاومت زنان در برابر حجاب احباری در دوران 

مردان در این زمینه به جمهوری  "نه گفتن"گرفت. مضاف بر این  8903انقالب 
که حکومت دینی طی چند دهه به مردان داده تا اسالمی، اعالن نفی امتیازی است 

  جامعه را شدیدتر کنترل کند. 
 

 قایه اما و اگر ندارد!
این دختران تحت تأثیر چه جریان سیاسی دست به این اقدام زده اند.  مهم نیست

این اقدام نقش عینی بسیار مثبت و انقالبی در فضای عمومی جامعه دارد. ممکن است 
بدانند  "چهارشنبه های سفید"یا  "آزادی های یواشکی"را ادامه  بعضی ها این حرکت

که چندان منطبق بر واقعیت نیست. برداشتن حجاب در سطح عمومی، در خیابان و به 
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عنوان یک حرکت اعتراضی نمادین با گذاشتن روسری سفید یا برداشتن حجاب 
تران تحت تأثیر یواشکی دو نقش و کارکرد متفاوت دارد. حتی اگر برخی از این دخ
فعال  ها کمونیستچنین کارزارهایی بوده باشند، نشانه آن است که اگر انقالبیون و 

و ابتکار عمل به خرج ندهند دیگر نیروهای  ند، نقش رهبری برای خود نبینندنباش
سیاسی میدان دار خواهند شد. وانگهی اوضاع عینی مشخص همواره با تداخل روندهای 

سو( شکل می گیرد.  مال نیروهای سیاسی مختلف )متضاد یا همگوناگون و ترکیب اع
بسیاری مواقع، برخی روندها و کارزارها بر خالف میل و اراده به راه اندازندگانش موجب 
به راه افتادن روندهای دیگر می شود که ماهیتاً با اهدافی که آنان داشته اند، متفاوت 

 است. 
یژگی مهمی بدان بخشیده است. خیزش هم زمانی این حرکت با خیزش دی ماه و

انقالبی دی ماه، فضای سیاسی جامعه را رادیکال کرد و بر جرئت همگان در مخالفت با 
رژیم اسالمی افزود. زنانی که در خیابان حجاب از سر بر می دارند صرفاً بر یک مطالبه 

کومت تاریخی و عادالنه انگشت نمی گذارند آنان با این عمل اصلی ترین مشخصه ح
دینی را زیر سؤال می برند و به مشروعیت ایدئولوژیک حکومت دینی ضربه جدی وارد 
می کنند. سرپیچی و مقاومت در مقابل حجاب اجباری، امنیت ملی و بین المللی 
جمهوری اسالمی را به خطر می اندازد و آن را تضعیف می کند. عالوه بر این دختران 

شعار را بیان نمی کنند. آنان مطالبه شان را عملی  خیابان انقالب صرفاً یک خواست یا
می کنند. این جنبه ای رادیکال بدان می بخشد. عملی کردن این مطالبه تاریخی به 

 .شیوه رادیکال و از پایین به نفع کل زنان ستمدیده ایران از هر قشر و طبقه ای است
طی به منافع زنان هر گونه درک تقلیل گرایانه از این حرکت تحت عنوان اینکه رب

کارگر ندارد یا مخالفت با حجاب امری مربوط به زنان طبقات میانی است، بسیار 
ه این حرکت نادرست و زیانبار است. باید به کسانی که از منظر چنین تقلیل گرایی ها ب

نایستند و تجارب تلخ دوران انقالب  پیش روحرکات  در برابر تامی نگرند هشدار داد 
نکنند. حجاب اجباری نقش و کارکرد اساسی در سرکوب ایدئولوژیک همه  را تکرار 03

زنان دارد. حجاب نقش خرد کننده شخصیت، درهم شکستن حس غرور و سربلندی و 
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بزدل کردن زن را بازی می کند. عبودیت و اطاعت را روزانه به زن آموزش می دهد و 
ط حجاب اجباری مورد سلطه مرد بر زن را جاودانه می کند. زن کارگری که توس

سرکوب ایدئولوژیک قرار می گیرد به راحتی تن به استثمار شدید هم خواهد داد. به 
این معنا می توان گفت که زنان کارگر و به طور کلی جنبش کارگری نه تنها ذینفع 

 .هستند بلکه امروزه خود باید پرچمدار چنین حرکاتی در محیط کار و جامعه شوند
 ر زنان یکی از مولفه های مهم مبارزه برای رهایی بشریت است. مقابله با ستم ب

 
 پیچیدگی قایه!

ابراز مخالفت کسانی است که خود زمانی اما آنچه قضیه را پیچیده می کند 
خواهان عقب نشینی حکومت در این این افراد عاملین برقراری حجاب اجباری بودند. 

اسالم "تحت عنوان بازگشت به  "ان دینینواندیش"زمینه هستند. برای نمونه عده ای از 
خواهان چنین عقب نشینی از سوی  "های انقالب پنجاه و هفت به عنوان یکی از آرمان

حکومت شده اند. بدون اینکه بگویند خودشان چه نقشی در اجباری کردن حجاب و 
سرکوب زنان داشتند. بدون اینکه بگویند حجاب اجباری محصول همان آرمان های 

برای نجات  "آرمان های انقالب اسالمی"بوده است.  دفاع شان از  "ب اسالمیانقال"
دینی است که به مدت چهار دهه مسلط بوده و جامعه را به قهقرا برده است. آنان در 
دوره ای به فکر نجات اسالم افتادند که اسالم به عنوان یکی از ستون های نظم 

گرفته و نمادها و سمبل هایش توسط ارتجاعی مورد نیشخند و تمسخر مردم قرار 
 جوانان به آتش کشیده می شود. 

دارند یا حداقل وانمود بر همین راستا جناح هایی از اصالح طلبان حکومتی تمایل 
مسئله حجاب رفرمی در حکومت به وجود آورند. اینکه آنان  "حل"از طریق  می کنند

چگونگی  اید به آینده واگذار کرد که بهب تا چه حد واقعاً خواستار این امر هستند یا نه را
  پیشرفت مبارزات مردم و مشخصاً پیشرفت مبارزات زنان ربط دارد. 

اصالح طلبان اهداف چندگانه دارند: آنان از این طریق می خواهند فرصت بخرند، 
امید قالبی به وجود بیاورند و توهماتی را میان زنان دامن زنند. استراتژی شان عقب 
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یک زمینه برای حفظ کلیت نظام است. هدفشان حداکثر، انجام رفرم  نشینی در
 تر مهم و دینی حکومت اصلی های پایه که است ای گونه به حجابارتجاعی درزمینه 

شود. البته انجام چنین رفرم های   حفظ ارتجاعی دولت اصلی ساختارهای آن از
نیست و هر آن می تواند به ارتجاعی در شرایطی که مردم به تعرض رو آورده اند، آسان 

ضد خود بدل شود. به ویژه آنکه دست شستن از حجاب به عنوان پرچم ایدئولوژیک 
سیاسی جمهوری اسالمی راحت نیست. این واقعیتی است که جمهوری اسالمی بدون 
حجاب دیگر جمهوری اسالمی نخواهد بود. اما نباید جزم گرایانه فکر کرد که در فردای 

ت آتی اصالً امکان آن وجود ندارد که جمهوری اسالمی به چنین عقب تغییر و تحوال
الزم باشد برای حفظ  جاگران هر  حکومتنشینی هایی دست یازد. تاریخ نشان داد 

 دولت ارتجاعی به چنین اقدام هایی دست خواهند زد. 
 حجاب ظاهراً که. است "ترکیه مدل" حجابایده آل اصالح طلبان درزمینه 

 و هراسند و هول در مدام "حجابان بی" که است ای گونه به فضا اما تنیس اجباری
 حجاب به احترام لوای تحت حکومت. گیرند نظر در را حکومتی "شئونات" مجبورند

نه آنان، بی حجابان را به اشکال مختلف مورد تهدید و آزار قرار می پشتوا به و داران
است.  "مدل جمهوری اسالمی"دهد. طنز ماجرا این است که ایده آل اردوغان 

ها به راه انداخته اند  در خیابان "گشت های دعوت به حجاب"طرفداران اردوغان اخیراً 
 که با مخالفت و مقاومت زنان ترکیه روبرو شده است. 

نهایت رفرمی است که اصالح طلبان در زمینه حجاب مد نظر  "مدل ترکیه"
جاعی از باال قصدش در درجه اول شکاف دارند. این رفرم همچون تمامی اصالحات  ارت

انداختن در میان مردم و مشخصاً زنان )از این طریق دعوا راه انداختن میان بی حجابان 
و با حجابان( است. در ثانی مانند تمامی رفرم های ارتجاعی، این رفرم نیز کشدار، بطئی 

عدم رعایت  رانحکومت گو کشنده خواهد بود و هر آن قابل بازگشت. اینکه برخی از 
حجاب را به برخورد قانونی حواله می دهند و حداکثر می گویند زنان جریمه دهند یا 
اینکه می گویند صبر کنید تا آرام آرام مسئله به طور قانونی حل شود به معنای آن 
است که به محض اینکه توازن قوا را مساعد حال خود دیدند، دوباره فیل شان یاد 
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های  جامعه را به عقب برمی گردانند. این خصیصه تمامی رفرم هندوستان می کند و
 .حتی نمی توان بر آن نام مسکن برای تخفیف درد نهاد وارتجاعی از باال بوده است 

برای  از این زاویه مسئله حجاب و انجام برخی تغییرات سطحی، می تواند ابزاری
دم برخی تغییرات در در مقابله با خیزش عمومی مر دولت جمهوری اسالمی شود تا

ساختار حکومتی خود دهد. این موضوع است که مسئله حجاب را در موقعیت کنونی 
پیچیده می کند. خطر آن موجود است که سرنوشت زنان، بازیچه جناح هایی از 
بورژوازی در قدرت و خارج از قدرت شود و حول آن اتحادها و ائتالف های جدید 

جمله زنان حفظ از وان اهرم اصلی سرکوب همه مردم نسیاسی شکل گیرد تا دولت به ع
 شود. 

 
 دورنمای حل قایه!

ویژه زنان هشیاری شان را نسبت به این قبیل ترفندها باال  مهم است مردم به 
 مبارزه برای رهایی خود را تا به آخر پیش ببرند. زیرا هر گونه توقف در ایستگاه وبرند 

سرکوب زنان چه بسا به اشکال شنیع تر است. های بین راه به معنای ادامه ستم و 
اشکالی که می تواند ظاهر جدید به خود گیرد یا ترکیبی از اشکال جدید و قدیم باشد 

 یا حتی بدتر، به اشکال قدیمی تر و تکرار آن باز گردد. 
هر چند مهم و الزم است اما کافی  "جدایی دین از دولت"امروزه، افق و شعار 

ر دوره ای به لحاظ تاکتیکی درست بوده و خصلت آگاهی بخش و نیست. این شعار د
بسیج کننده داشته است. اما امروزه با توجه به تغییراتی که در صحنه سیاسی و سطح 

به عنوان افق جنبش  "جدایی دین از دولت"مبارزات توده ای صورت گرفته، طرح شعار 
روهای سیاسی طبقاتی مختلف زنان کافی نیست. به ویژه در دوره ای که بسیاری از نی

)حتی از درون جمهوری اسالمی( به شیوه خودشان )راست یا دروغ( جدایی دین از 
دولت و رفع حجاب اجباری را تبلیغ می کنند. پافشاری صرف بر این شعار در دوره ای 

نه تنها که آلترناتیو های طبقاتی گوناگون برای اداره جامعه در حال طرح شدن هستند 
و به ضد خود بدل خواهد شد و زنان را در برابر  هم نبوده یست بلکه درستکافی ن
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شعار پایه ای  د. فزون بر این باید توجه داشتتغییرات از باال خلع سالح خواهد کر
 و ترینپیشرو سیاسی ایدئولوژیک هویت بیانگر گاه هیچ "دولت از دین جدایی"

 زنانی جنبش. نیست و نبوده – کمونیست زنان یعنی – زنان جنبش بخش پیگیرترین
قرار  "ولتد از دین جدایی" دمکراتیک خواست صرفا را خود سیاسی دورنمای و افق که

دهد دیر یا زود در مقابل ترفندهای دشمنان خود خلع سالح خواهد شد. آن هم زمانی 
که جامعه برای حل مشکالت خویش راه حل های کالن طبقاتی می طلبد. این درست 

ها همواره مهر طبقاتی  ئله زنان، مسئله ای فراطبقاتی است اما بر راه حلاست که مس
خورده است. از این زاویه تأکید بر محتوی و شکل راه حل طبقاتی که واقعاً می تواند 
زنان را رها کند از اهمیت حیاتی برخوردار است. بدون طرح اینکه رهایی زنان تنها از 

کن است، نمی توان با آلترناتیوهای بورژوایی فعال طریق انقالب واقعی سوسیالیستی مم
 در صحنه به درستی و تا به آخر مقابله کرد. 

 حجاب رفع درزمینه "تر رادیکال"نمی توان صرفاً از طریق شعارهای تاکتیکی 
 اتخاذ البته. برآمد قدرت از خارج و قدرت در بورژوایی نیروهای با رقابت پس از اجباری
های رادیکال مهم است. باید هر چه بیشتر مبارزه از پایین  و روشها، شعارها  سیاست

های انقالبی تری برای توده ای  را دامن زد، آن را از حالت نمادین خارج کرد، روش
ها مهم است اما آنچه مهم تر است  در محله، کارخانه و خیابان بکار برد. همه این شدن

نان باید در آن طرح شود. اینکه افق و چارچوبی است که مسئله حجاب و رهایی ز
 جباری مبارزه می کنندامروزه زنان چگونه با چه سیاست و با چه روشی علیه حجاب ا

. هر چقدر مصمم تر و جدی تر مرتبط است به افقی که جلوی روی خود قرار می دهند
خواهان رسیدن به جامعه ای باشند که در آن ستم و استثمار نباشد و مبارزه برای 

ی زنان نیروی محرک پیشرفت آن باشد؛ مبارزه امروز را عمیق تر، همه جانبه تر و رهای
 رادیکال تر پیش خواهند برد و راه را برای تغییر و تحوالت اساسی باز خواهند کرد.

های کمونیستی )که  طرح آلترناتیو سوسیالیستی متکی بر پیشرفته ترین تئوری
ه( بهترین طریق برای مقابله با نیروهای امروزه در سنتز نوین کمونیسم فشرده شد

ر این تئوری و های توده ای است. تنها با پافشاری ب بورژوایی در میان مردم و جنبش
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انتقادی آن از رابطه جنبش کمونیستی با مبارزات زنان است  - جمع بندی های علمی
داد و  که می توان افق و چشم انداز نوینی در مقابل جنبش زنان و کل جامعه قرار

 مسیر پیروزی را هموار کرد.
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 پاسخ به چند پرسش کلیدی!
 پیرامون بپاخیزی توده ها از منظری دیگر!

  6931آبان  93

 اند؟ آیا گردانندگان جمهوری اسالمی از عواقب محرک های خیزش اخیر کدام
 بنزین مطلع نبودند؟ تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت 

 
یت آن جرقه این خیزش را زده بلکه کل ،ر نه این یا آن جناح هیئت حاکمبااین 

گردانندگان جمهوری اسالمی پیش بینی اعتراضات مردم را داشتند. اما تصور  است.
می دانستند و  هرکسیشوند. آنان بهتر از  نمی کردند  با چنین انفجار توده ای روبرو

صمیم نبود. آنان می گریزی از اتخاذ این ت بر دهانه آتشفشان نشسته اند. اما می دانند
ها  گوی نهادهای مالی جهانی باشند. سران جمهوری اسالمی از مدت پاسخ بایست

پیش خواستار عملی کردن این تصمیم بودند. بارها در نشست های دولت و مجلس در 
ماه  این مورد بحث کرده اند. اما احتیاط مانع از اقدام آنان می شد. درواقع خیزش دی

اعالن و اجرای این تصمیم را به عقب انداخت. اما فشارها و اجبارات نظام سرمایه  8931
بر انبار باروت خشم مردم  آتش یشداری جهانی آنان را وادار کرد تا خود به دست خو

 زنند. 
می گوید سرمایه داران می دانند چه می خواهند اما « سرمایه»مارکس در کتاب 

تظارشان است. این در مورد تصمیمات سیاسی دولت بورژوایی نیز نمی دانند چه در ان
 در امپریالیستی –صادق است. محرک این خیزش قوانین بنیادین نظام سرمایه داری 

 رشد روند کاهش و وار دیوانه اقتصادی رقابت و مرج و هرج. است جهانی سطح
 جهان کنار و گوشه در تصمیم این اتخاذ اصلی دلیل جهان کشورهای اغلب در اقتصادی

یران جزئی ارگانیک از نظام جهانی امپریالیستی است و باید طبق منطق ا اقتصاد. است
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 8این نظام عمل کند. این اجبار برخاسته از تضادی به نام آنارشی و ارگانیزاسیون است.
تضادی که محرک اصلی نظام سرمایه داری و تشدیدکننده مدام استثمار نیروی کار 

کشورها مجبورند برای رقابتی کردن اقتصاد و کارآمد کردن بیشتر آن به  است. تمامی
چنین تعدیالت ساختاری دست زنند. تعدیالتی که توسط بانک جهانی و صندوق بین 

 المللی پول دیکته می شود. 
با توجه به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانی معضالت، موانع و مشکالت پیش 

شترک است هرج و مرج حاکم بر اقتصاد جهانی و اقتصاد هر رو متفاوت است. آنچه م
مانند یه داران است. جمهوری اسالمی کشور و منطق به حداکثر رساندن سود سرما

دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای تحت سلطه با شتری روبرو است که جلوی در 
و حتی کشور گونه که لبنان و عراق، شیلی و آرژانتین  خانه خوابیده است. همان

امپریالیستی چون فرانسه با آن روبرو بوده و هستند. در شرایط بحرانی، سرمایه داران 
در هر کشوری باید برای مقابله با کاهش نرخ سود و باال بردن توان رقابتی در بازار 
جهانی، مدام به سطح معیشت توده ها حمله برند. بی جهت نیست که طی روزهای 

با  گران بورژوازی هیچ گونه مخالفتی امپریالیستی و تحلیل اخیر تمامی قدرت های
نشان ندادند و حداکثر بر سر نحوه اجرای آن این تصمیم جمهوری اسالمی  اتخاذ

 کوچکی ابراز کردند.  انتقادات

                                                           
8
منظور از تضاد میان آنارشی و ارگانیزاسیون اشاره به تخاصمی است که بین سازمان یافتگی  . 

ها، کارخانه ها، شرکت ها و واحد سرمایه، با هرج و مرج تولید در سطح تولید در سطح هر یک از کارگاه 
کل جامعه موجود است. این تضاد شکلی از حرکت تضاد اساسی عصر سرمایه داری یعنی تضاد میان 
مالکیت خصوصی با تولید اجتماعی است.  شکل دیگر حرکت تضاد اساسی تضاد میان کار و سرمایه 

ان این دو تضاد و به طور کلی دینامیک تغییرات در نظام سرمایه داری است. است. بحث بر سر رابطه می
 سرمایه تغییرات دینامیک و آنارشی محرکه نیروی"برای بحث بیشتر در این زمینه به مقاله در باره 

 ایران کمونیست حزب سایت در فارسی به اثر این ترجمه.  شود رجوع لوتا ریموند اثر - "داری
 ست.ا موجود( مائوئیست – نینیستل – مارکسیست)
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سیاسی معین نیز قرار دارد. این  -البته جمهوری اسالمی تحت فشارهای اقتصادی 
وری اسالمی اضافه کرده است. فروپاشی و بحران فشارها بر اجبارات پیش روی جمه

کاهش فروش نفت در اثر تحریم ها و کسر بودجه عظیم دولتی بر فوریت  1اقتصادی،
افزایش قیمت بنزین افزود. امروزه شاهد افزایش قیمت سوخت و مالیات ها در بسیاری 

به دیگر  در اقتصاد ایران نقش متفاوتی نسبت از کشورها هستیم. اما مسئله بنزین
کشورها ایفا می کند. بنزین ارزان )و همچنین نان ارزان( نقش مهمی در ساختار 
اقتصادی ایران داشته و دارد. جمهوری اسالمی ثبات نسبی خویش را به عنوان کشور 

فسیلی در کل اقتصاد ایران بر عهده  نفت مدیون نقشی است که سوختصادر کننده 
وش نفت، این کاال به عنوان شکلی از سرمایه ثابت در دارد. جدا از درآمد حاصله از فر

نقش کلیدی در تولید و بازتولید ارزان صنایع ایران داشته و مضافاً بنزین نیز  -گردش 
نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشته است. مطابق آمار منتشره شده باید به سیصد هزار 

ور غیررسمی در خدمات راننده رسمی تاکسی، چندین میلیون نفر دیگر را که به ط
حمل و نقل و به صورت پاره وقت یا تمام وقت مشغول به کار هستند، افزود. به این رقم 
باید حداقل چند صد هزار موتورسوار جوان در سراسر کشور را نیز اضافه کرد که حول و 
حوش بازار تهران و دیگر شهرهای بزرگ به کارهای خدماتی مختلف مشغول اند. 

ت بنزین به معنای اشتغال زدایی بزرگ نیز هست. بسیاری از صنایع کوچک افزایش قیم
و بزرگ که هم اکنون دچار رکودند آسیب خواهند دید و بخشی از کارکنان آن بیکار 
خواهند شد. بسیاری از کسانی که در حیطه حمل و نقل غیررسمی به سختی لقمه نانی 

استه خواهد شد یا کالً از دور به دست می آورند، یا از سطح معیشت شان بشدت ک
خارج می شوند. قیمت کاالی صنعتی و کشاورزی به دلیل باال رفتن قیمت سوخت و 

                                                           
1
در همین  "شورش سیاسی اقتصاد"نوشتار  به اقتصادی بحران بیشتر جوانب با آشنایی برای . 

 مجموعه رجوع شود.
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هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد شد و این به نوبه خود به شکل تصاعدی نرخ تورم 
 موجود را باالتر خواهد برد.

رساندن سود به ی و به حداکثر منطق متناقض نظامی که بر پایه وابستگی ساختار
ندگان جمهوری اسالمی را سرمایه می چرخد، گردان نفع تعداد قلیل صاحبان قدرت و

عصب حساس اقتصاد و سیاست ایران را تحت فشار قرار دهند. اثرات کارکرد  تاواداشت 
ها برای مردم معنایی جز  این تناقض ساختاری به راحتی قابل مشاهده است. همه این

ر و نابرابری نخواهد داشت. از این رو انفجار خشم توده ها و نفرت تشدید ستم و استثما
و انزجار عمیق مردم از حاکمان سیاسی برای هر انسان شرافتمندی قابل درک است. 
انگشت نهادن بر محرک های واقعی این خیزش مهم است زیرا اگر واقعیات درست 

نی نظام سرمایه داری را درک نشوند، مردم بپاخاسته سرچشمه درد و رنج های خود یع
توان  های بنیادین، نمی در نخواهند یافت. بدون درک تئوریک صحیح و زنده از محرک

پیدا کرد.  اهداف و خصلت مبارزه را تشخیص داد و شیوه  راه حل های پایه ای درست
 های مبارزاتی منطبق بر آن را سازمان داد.  

میم زه مردم را محدود کنند. آنان تصبه ویژه آن که بسیاری تالش دارند آماج مبار
 تصمیم" دمکراتیک"و فساد ناشی از آن یا نحوه غیر فوق را صرفاً به رانت خواری 

 است درست. دهند می تقلیل غیره و ها تحریم از ناشی شرایط دینی، استبداد و گیری
 بر نظام این اما هستیم روبرو داری سرمایه "دینی – رانتی" شکل با ایران در ما که

. چرخد می اجتماعی تولید با خصوصی مالکیت میان تضاد نام به اساسی تضاد مبنای
تولید مایحتاج زندگی  دهی اجتماعیِ ضاد مانع از آن می شود که مردم به سازمانت این

طبقه سرمایه دار به واسطه رقابت دائمی میان خود و اعمال کنترل بر خود بپردازند. 
مانع از برنامه ریزی آگاهانه اقتصاد در و ابزار تولید ثروت وت نیروی کار و انحصار بر ثر

جامعه و جهان می شود. تا زمانی که این تضاد حل نشود، جهت تامین نیازهای اساسی 
شاهد بهبودی اساسی در زندگی مردم نخواهیم شد. از همین رو تنها راه حل واقعی و 

ه تداوم وضع موجود منجر خواهد پایه ای انقالب کمونیستی است. راه حل های دیگر ب
  شد.



 از گستره اعماق تا افق های دور

04 

 

ویژگی خیزش اخیر چیست؟ بیان چه وضعیتی در جامعه و جهان است؟ تفاوتش با 
 خیزش های قبلی چیست؟ مردم واقعاً چه می خواهند؟ 

 
است و در مقابله با  و فراگیرتر سیار توده ای و گسترده  تعرضیاین بار خیزش ب

 –شهری  تهی دستفته است. توده های سرکوب گری رژیم شکل قهری به خود گر
موتور محرک  -شین و حاشیه شهرهای بزرگ ن فقیر های شهرک و شهرها در ساکن

، خیزش از حمایت نسبتاً  8931این خیزش هستند. این بار بر خالف خیزش دی ماه 
گسترده الیه های میانی جامعه برخوردار است. جوانان بی باک اند و با شجاعت می 

ز مرگ هراسی ندارند. همه این ویژگی ها، آینده را نوید می دهند. آینده رزمند و ا
 و تکامل این قبیل خیزش ها و روحیات انقالبی وابسته است.  پیش رویجامعه به 

در شرایط کنونی شاهد ظهور عناصری از وضعیت انقالبی هستیم. باالیی ها نمی 
هند. هر چند فقدان عنصر سوم، توانند حکومت کنند و پایینی ها تن به حکومت نمی د

یعنی فقدان حضور حزب انقالبی یا عدم حضور فاکتور ذهنی عامل منفی است که مانع 
بر خالف تصورات اولیه این  از شکل گیری اوضاع انقالبی به شکل کالسیک می شود.

در مخالفت با امر مشخص خیزش اخیر با اینکه یک جنبش مطالباتی نیست. خیزش،
ن بنزین به راه افتاده، اما از همان ابتدا خصلت سیاسی و ضد دولتی خود یعنی گران شد

را در  31نه تنها تراکم تیزترین خواست های دی ماه  این خیزش را آشکارا نشان داد.
. هر چند ه استگذر کرد 31تری از خط اوج دی  خود دارد بلکه در فرصت زمانی کوتاه

یعنی مقابله با گرانی  آنید بر انگیزه اولیه خیزش خصلت سرنگونی طلبانه دارد اما تاک
کماکان ضروری است.  بیشتر در بین توده های گسترده بنزین برای کسب حقانیت

اینکه خیزش خصلت سیاسی و ضد حکومتی و رادیکال به خود گرفته هم ناظر بر 
موقعیت ویژه جمهوری اسالمی است، هم برخاسته از ویژگی های دوران جدیدی است 

 سطح بین المللی ظهور یافته است.  که در
تا جایی که به وضعیت جامعه بر می گردد، ما با ذهنیت های رادیکال شده روبرو 

بوده که تا حد  31ماه  هستیم. این قضیه بیان تاثیرات و دستاوردهای مهم خیزش دی
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امکان جامعه را شخم زد و به شکل تعیین کننده ای گنداب اصالح طلبی را رو آورد و 
نمی توان جمهوری د. مردم به تجربه دریافته اند ضربه ای خرد کننده بر آن وارد کر

آن را به اسالمی را در یک زمینه مشخص به عقب نشینی واداشت اگر در همه زمینه ها 
ای کامال براندازانه! این امر ناظر بر  "مطالبه"یعنی این . عقب نشینی وادار نکنند

کسی نمی تواند چیزی را تغییر دهد مگر آنکه همه ". وضعیت کنونی جهان امروز است
 "چیز را تغییر دهد.

بر بستر اوضاع منطقه ای و بین المللی مشخص به راه افتاده است. اخیر خیزش 
عراقی و لبنانی با  ،التهاب انقالبی. جوانان شیلیایی بستری پر از تب و تاب مبارزاتی و

دند. جوانان عراقی ماهیت رذیالنه جمهوری جان فشانی شان به جوانان ایرانی درس دا
اسالمی را بار دیگر به مردم جهان نشان دادند. قدر قدرتی جمهوری اسالمی در منطقه 
زیر ضرب رفت و ضعف هایش عیان شد. اگر دم اژدها را می توان در دست گرفت چرا 

ه ژواک یافتنتوان سر اژدها را در هم کوبید. مبارزات مردم عراق این گونه در ایران پ
 . است

این خیزش بخشی از موج مبارزاتی است که در مقطع کنونی جهان را در نوردید. 
بر  1181دیده می شد، اما از سال   نشانه های این موج در ده ساله گذشته اگرچه

. افزایش فقر و بیکاری، نابرابری و تبعیض و تخریب جهش ه استدامنه آن افزوده شد
می شناخته « جهانی شدن»و « نئو لیبرالیسم»آنچه با عنوان وار محیط زیست در اثر 

. مقاومت و اعتراض توده ای را نسبت به نظم بین المللی کنونی در اشکال گوناگون شود
ببار آورد. اوضاع جدیدی در دنیا و منطقه در حال شکل گیری است. هر چند به دلیل 

اوضاع نوز نمی توان گفت ری انقالبی هخودبخودی بودن این جنبش ها و فقدان رهب
ها می توانند روندهای  جهانی به چه سمتی خواهد چرخید اما بطور عینی این جنبش

را تغییر دهند.  ه(ویژه در منطقه خاورمیان )بهحاکم در دهه های اخیرارتجاعی 
های مبارزاتی مشترک اند و بیان هم سرنوشتی مردم جهان  موضوعات، اهداف و روش

های انقالبی  ی انترناسیونالیستی است تا بتوان به حداکثر از فرصتاست. نیاز به دید
 شکل گرفته در هر کشور سود جست و به رهایی بشریت یاری رساند. 
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 چرا رژیم با این میزان از خشونت به این خیزش برخورد می کند؟ 
 

جمهوری اسالمی با مسئله مرگ و زندگی روبروست. به ویژه آنکه روحیه تعرضی در 
ن توده ها باالست. این امر می تواند موجب شکاف هایی در پایه اجتماعی حاکمیت میا

شود. تضعیف این پایه اجتماعی سازمان یافته می تواند جمهوری اسالمی را به مرحله 
گرانه ای های خونین سرکوب آخر حیاتش نزدیک کند. به همین دلیل رژیم تمامی روش

برد: با مستقر بکار می  معترض تجربه کرده اند ه جوانانرا که مزدورانش در عراق علی
در پشت بام ها جوانان را هدف قرار می دهند، بسیجی ها در خیابان  کردن تک تیرانداز

های  روشزخمی ها را به اسارت می گیرند،  با کلت مغز جوانان را نشانه می روند.
    زه ها از م می کشند و برای تحویل جناارعاب گرایانه دهه شصت را به رخ مرد

ی کشته شده ها طلب پول تیر یا وثیقه می کنند. با هلی کوپتر به سمت ها خانواده
مردم تیراندازی می کنند. رسما در برخی مناطق و شهرهایی که کنترل را از دست داده 

 بودند حکومت نظامی برقرار می کنند. 
 اً زمانی دولتها ناظر بر مشکل اساسی جمهوری اسالمی است. غالب همه این روش

ها این حد از خشونت را بکار می گیرند که ناکارآمدی شان هویدا شده باشد. اگر چه 
گاه از اعمال خشونت عریان پرهیز نداشت اما از دهه هفتاد  جمهوری اسالمی هیچ

اشکالی از تحمیق سیاسی را چاشنی این سرکوب کرد تا نظام را کارآمدتر کند. از دست 
ی و ورشکستگی مطلق ایدئولوژی اسالمی، بدبینی و بی اعتمادی دادن مشروعیت سیاس

مطلق مردم نسبت به حاکمان، سوخته شدن کارت اصالح طلبان و فریب کاری های 
نظامی  -سیاسی شان، به بن بست رسیدن طرح برجام، بی آبرو شدن مداخالت سیاسی

ه دیگر جمهوری ها مؤلف در لبنان و عراق، عیان شدن فساد ساختاری بر همگان و ده
ه قرار داد  8911ش پس از تابستان سال ا اسالمی را در بدترین و ضعیف ترین موقعیت

 . است
ترین عقب نشینی در موقعیت کنونی به معنای از دست رفتن  کوچک درژیم می دان

 باید تصور کردکل حاکمیت خواهد بود. از همین رو شمشیر از رو بسته است. البته ن
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طرح و بطور مثال مانورهای سیاسی نخواهد زد رژیم دست به تحت شرایط معین 
ها منوط به آن است که اول  . اما همه ایننمودش قیمت بنزین را تعدیل نخواهد افزای

تکلیف خیابان مشخص شود. آیا رژیم موفق خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش به 
گفت حتی اگر  سرنوشت نبردی بستگی دارد که هم اکنون جاری است. البته می توان

به فاصله زمانی نه  -رژیم بتواند در کوتاه مدت به درجاتی موفقیت کسب کند، هر آن 
 گرُ خواهد گرفت.اکستر  دوباره آتش زیر خ -چندان طوالنی 

 
آیا این خیزش تداوم خواهد یافت یا در شکل های تکامل یافته تری ظهور خواهد 

 کرد؟ 
 

. حتی اگر از معضل می رودضاع چگونه پیش هیچ کس به یقین نمی تواند بگوید او
فقدان رهبری که نقش کلیدی در مسیر تکاملی این خیزش دارد، بگذریم. تداوم و 
تکامل خیزش به لحاظ عینی امری در خود نیست. نیروهای سیاسی با خصلت های 
سیاسی طبقاتی متفاوت ناظر میدان اند و هر آن ممکن است در اوضاع دخالت گری 

ای مثال سیاست های دولت آمریکا در قبال جمهوری اسالمی می تواند تاثیرات کنند. بر
های امپریالیستی از این  متضادی بر روند این خیزش داشته باشد. آمریکا و دیگر قدرت

نوع بی ثباتی که خصلت و ماهیت انقالبی دارند، ناراحت اند. برخی مقامات آمریکایی 
هر چند در صورت ادامه   9ن تغییر رژیم نیستند.اعالن کردند در چنین شرایطی خواها

ها می توانند تغییراتی در سیاست خویش دهند و وارد  یابی این خیزش، این قدرت
شوند. سرسخت جمهوری اسالمی هستند،  انرقابت یا تبانی با روسیه و چین که مدافع

ا در هم نگاه کنیم تضادهای گوناگون و تداخل شان ر ظاهری اگر فقط به مؤلفه های
                                                           

9
 آمریکا دولت که است آن نشانگر بیشتر داد انجام گذشته روز چند در پهلوی رضا که هایی مصاحبه . 

کار چ بگویم که نخواهد من از کسی گوید می پهلوی رضا. زند دامن خیزش این به که ندارد تمایلی فعالً
آمریکا در  "منفعالنه"بیشتر ناظر بر هماهنگی رضا پهلوی با سیاست های  "سلب مسئولیت"کند. این 

 قبال اوضاع سیاسی ایران در مقطع کنونی است.
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نخواهیم دید. اوضاع به گونه ای است که در عمل هر آن می توان با وقایع غیر منتظره 
 دیگری مواجه شد. 

طور قطع و یقین بر پایه ضرورت و آزادی که این خیزش انقالبی و رادیکال به  اما به
بان این خیزش را به جلو سوق داد. باید با توده ها در خیا ید به حداکثروجود آورد  با

همراه و درگیر اشکال مختلف مبارزه و سازماندهی شد. تا جایی که ممکن است باید به 
های عینی و ذهنی فشار آورد و خیزش را گسترش داد. زمانی لنین  دیوار محدودیت

به پیش راند. از قبل و  "کشش مقاومت حداقلی"گفت نباید هیچ مبارزه ای را بر مبنای 
تعیین کرد و برای اشکال  پیش رویای که جاری است حد سر خود نباید برای مبارزه 

در این مسیر حتی اگر  1مختلف مبارزه ای که توده ها می کنند قید و شرط گذاشت.
خیزش با افت روبرو شود یا حتی دچار شکست موقتی یا سخت شود، زمین برای دور 

 بعدی خیزش های توده ای حاصلخیزتر خواهد شد. 

                                                           
1
معلوم نیست به »رده است: تر چنین تدوین کعمیق  و باالتر سطحی در را لنین نکته آواکیان باب . 

اصطالح تکان های  جامعه به کجا بیانجامد. خیزش های توده ای را در نظر بگیرید: نمی توانید از قبل 
بگویید که این خیزش ها به جزیی از کدام ترکیب تبدیل خواهند شد.  چیزی که می دانید این است که 

رایط را  به جلو، به سمت هدف انقالب، هل دهید ش باید  تا جایی که زورتان می رسد و هر چه سریع تر،
و تا حد ممکن هم نیروهایی را که در چنین مواقعی برای انقالب پا پیش می گذارند تحکیم کنید تا در 
این بحبوحه پیشرفت کرده باشید ... اصل قضیه این است چه کار کنیم که شرایط عینی را تا جایی که 

م که دانی نمی ما. نکنیم تعیین پیشروی در هر مقطعی، محدوده می شود تغییر دهیم و پیشاپیش یا
نمی  ما مسائل قرار است به کجا ختم  شوند چون که چیزهای مختلفی در دنیا دارد اتفاق می افتد و

توانیم همه آنها را  دقیقاً در هر زمان معینی حساب کنیم. یک روند تبدیل می شود به روند دیگر، با روند 
ی کند و یک چیز دیگر می شود، شاید به مسیر مشخصی بیفتد و پیشروی نکند، شاید هم دیگر تداخل م

بکند. نکته اینجاست که نمی توانیم پیشاپیش و دلبخواهی بگوییم که در هر مقطع تا کجا می توانیم 
 پیشروی کنیم. در عین حال نمی توانیم وضع موجود را در هر مقطع نادیده بگیریم و هر کاری که دل

)به نقل از کتاب کمونیسم نوین « ان خواست بکنیم. این هم تضادی است که باید به درستی حل کرد.م
 در اثر این( فارسی ترجمه 111 – 3فصل سوم، رویکرد استراتژیک نسبت به انقالب واقعی صفحات 

 .است دسترس قابل(  م ل م) ایران کمونیست حزب سایت
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ت که از دل خیابان آگاهی، سازماندهی و رهبری انقالبی به آیا می توان امید داش
 وجود آید؟ 

 
قطعاً شرکت کنندگان در هر مبارزه انقالبی به درجات گوناگون در سطوح مختلف 
آگاهی کسب خواهند کرد. هر لحظه از یک خیزش انقالبی برابر با سال ها دوران آرامش 

امر  پیش بردو تجربه به هیچ وجه برای درس و تجربه سیاسی دربردارد. اما این آگاهی 
دهی الزمه  انقالب کافی نیست. از دل این سطح از آگاهی رهبری انقالبی و سازمان

بیرون نخواهد آمد. رهبری  -به طور مشخص برای انقالب کمونیستی   -برای انقالب 
 نگیری ها. از دل مبارزه در خیاباانقالبی یعنی تعیین اهداف، چارچوب ها و جهت 

شکل نخواهد گرفت. مسیر و سمت خیابان را کسانی تعیین می کنند که  رهبری چنین
. نصب نشانه ها در خیابان کرده باشندگوشه و کنار آن نشانه های راهنما نصب در 

وظیفه و تالش جداگانه ای است. مبارزات خیابانی مصالح و مواد الزمه برای شکل 
    اهم می کند اما این کار خودبخود صورتگیری و تقویت یک رهبری انقالبی را فر

های اخیر در  نمی پذیرد. اگر چنین بود ما به ازای هزاران هزار جنبشی که طی سال
گوشه و کنار جهان به راه افتاده حداقل چند صد رهبر انقالبی می بایست به وجود آید. 

ی یعنی ظهور اما نیم دوجین از این رهبران نیز شکل نگرفتند. مسئله رهبری انقالب
داشته باشند.  نگی تغییر آنکسانی که خوانش صحیحی از واقعیات عینی جامعه و چگو

انی که توسط تضادهای جامعه به پیشرواین امر در درجه اول به معنای آن است که 
خاذ جلو رانده می شوند به خط و تئوری انقالبی کمونیستی مجهز شوند. کسانی که با ات

دنیا چگونه کار می کند و چگونه می توان تغییرش داد.  ریابندرویکرد و متد علمی د
دهی  سازماننباشت شده بشر در زمینه اهداف و کسانی که به پیشرفته ترین دانش ا

ارتباط با مبارزات مردم  در به کارگیری و پیوند علم انقالبانقالب مسلح شوند و توانایی 
و چگونه باید آن را به دست آورند.  . کسانی که بدانند چه می خواهندنمایندکسب را 

ترین جوانانی که در هنگامه آتش و خون و نبرد با این پرسش حاد روبرو نشوند پیش رو
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نه تنها قادر نخواهند بود با چشمانی باز بجنگند بلکه یا بار دیگر شکستی را تجربه 
 . از سوی طبقات  دیگر ربوده خواهد شدخواهند کرد یا حاصل مبارزاتشان 

خیزش خودبخودی حتی در انقالبی ترین شکل آن، دیر یا زود  باید فراموش کردن
های  به قول لنین تقال می کند به زیر پر و بال بورژوازی بخزد. این امر جدا از تالش

کرده است که از طریق رسانه ها مدام خلق افکار سرمایه سازمان یافته صاحبان قدرت و 
. اگر پیشاهنگ کمونیستی رهبری کنند ن میییدم هدف، جهت و رهبر تعو برای مر

نکند کسان دیگری رهبری خواهند کرد یا رهبری را به دست خواهند آورد. این یکی از 
 جهان کنونی است.سخت واقعیت های 

این خیزش همانند بسیاری از جنبش های مشابه ای که در گوشه و کنار جهان 
ختانه بر خالف دو سه دهه گذشته نه علیه نظم کنونی جهان به وجود آمده اند، خوشب

های هویتی و دینی اند. این قبیل  مذهبی و نه دنبال راه حل و هویت طلب اند نه قومی
جنبش ها بر مسایلی مهم و مشابه مانند مقابله با فقر، بیکاری و نابرابری های طبقاتی و 

سائلی کالن تبعیضات اجتماعی یا مقابله با تخریب محیط زیست انگشت می گذارند. م
ها در  که راه حل های کالن و انترناسیونالیستی می طلبند. هر چند این خیزش

ها  قوی است اما  چارچوب ملی جریان دارند و علیرغم اینکه بینش ناسیونالیستی در آن
اما تا زمانی که مردم با راه حل واقعی  ،کالسیک جنبش ناسیونالیستی نیستندبه معنای 

ستی و با آرمان خواهی کمونیستی روبرو نشوند، می توانند به راه علمی و عملی  کمونی
حل های دم دستی بازگردند. تا زمانی که آینده ای متفاوت ترسیم نشود، هر آن 
بازگشت به گذشته میسر است. جایی که امید به آینده کم رنگ و بی معنا شود 

وان شاهد احیای راه نوستالژی و گذشته گرایی جایش را پر خواهد کرد. دوباره می ت
های دینی و ناسیونالیستی یا ترکیبی از هر دو یا انواع و اقسام راه حل های  حل

پوپولیستی و رفرمیستی در اشکال جدید بود. راه حل هایی که به ناگزیر مهر منافع 
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که توسط « رضا شاه روحت شاد»نیروهای سیاسی طبقاتی معین بر خود دارند. شعار 
  0تکرار می شود تنها یکی از اشکال بروز آن است. هایی از مردم بخش
 

 آیا پایه عینی برای تقویت خط و رهبری کمونیستی در این خیزش موجود است؟ 
 

بدون شک آری. مسئله فقط این نیست که خود واقعیت تضادمند سرمایه داری 
است  وجه برجسته و مهم اوضاع اینمدام بر راه حل انقالب کمونیستی پرتو می افکند. 

که پایه های مادی شکل گیری چنین روندی در ایران بیش از هر زمانی فراهم شده 
است. جمهوری اسالمی و به طور کلی دولت ارتجاعی قادر به پاسخگوئی بحرانی که 
جامعه را فراگرفته، نیست. هیچ دار و دسته ای از حاکمیت برای حل مشکالت واقعی 

ارتجاعی مانند سلطنت ی اپوزیسیون هاامر شامل  جامعه راه حلی در چنته ندارند. این
طلبان و مجاهدین نیز می گردد. با تکیه به این نقطه ضعف استراتژیک آنان، 

با استفاده از این فرصت انقالبی پایه های خود را  تاشانس آن را دارند  ها کمونیست
ون رفت گسترش دهند. وضعیت، نیروی کمونیستی را طلب می کند که بتواند برای بر

جامعه از بحران برنامه و راه حل صحیح و واقعی ارائه دهد. راه حل صرفاً تکرار شعارها و 
ی عادالنه مردم نیست، مسئله چگونگی متحقق ساختن آن ها بر پایه اهداف خواست ها

استراتژیک و درازمدت و افق کمونیستی است. مسئله بر سر این نیست که هر یک از 
ی عادالنه خصلت سوسیالیستی دارند یا بیانگر کلیت برنامه هاخواست این شعارها و 

حتی به لحاظ  خواست هاکمونیستی اند. مسئله بر سر آن است که پاسخگویی به این 
تاکتیکی با پیش برد انقالب کمونیستی گره خورده است. امروزه این شانس به لحاظ 

نامه کمونیستی در نقطه ای ی عادالنه با کلیت برخواست هاعینی به وجود آمده که این 
بهم رسند و بر هم منطبق شوند. به این معنا پایه مادی قوی تر و مشخص تری برای به 
اهتزاز در آوردن پرچم انقالب کمونیستی در ایران فراهم شده است. این امر مستلزم آن 
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 این مجموعه رجوع شود.  در "شاد روحت شاه رضا"به نوشتار کندو کاو در شعار    
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نه تنها مختصات دولت سوسیالیستی آینده را ترسیم کنند بلکه  ها کمونیستاست که 
 قشه راه برای کسب قدرت سیاسی را جلو گذارند. به لحاظ تاکتیکی پرداختن به گامن

های فوری و راستای دگرگونی ها، در فردای کسب قدرت سیاسی مهم است. به ویژه در 
شرایط خاص ایران که ضرورت ارائه  راه حل برای مشکالت خاص و عدیده کشور تمام 

 قد به وسط میدان آمده است. 
باید از دو ذهنیت غلط گسست  ها کمونیستخ دادن به این ضرورت ها برای پاس

ذهنیت تکرار تجارب انقالبی  "و گسست از  "ذهنیت شکست خورده"کنند. گسست از 
 شان می شود.  که مانع از فعال شدن مغز و بازوان "پیشین
امروزه سدی در مقابل طرح آلترناتیو کمونیستی است.  "ذهنیت شکست خورده"
و اقسام شعارهایی که به ظاهر در دفاع از قدرت شورایی یا حکومت انسانی یا  انواع

مجلس موسسان جلو گذاشته می شود پیشاپیش نفی مسئولیت رهبری از خود و 
 -کار  -نان "واگذاری آن به بورژوازی تحت لوای قدرت مردم است. با شعارهایی چون 

معه را نمی توان پر کرد. بدون کوچک ترین خال قدرت سیاسی در جا "اداره شورایی
برخورد عینی و علمی با تضادهای پیش روی جنبش ها و اعتراضات توده ای نمی توان 

جتماعی و  روابط سیاسی ایدئولوژیک حاکم بر ا -تغییری بنیادین در روابط اقتصادی 
 جامعه به وجود آورد. 

 اول موج از تقادیان –علمی  جمع بندیامروزه بدون تکیه به سنتز نوین که حاصل 
ویژه تجارب ساختمان سوسیالیسم در چین و شوروی در  های کمونیستی به انقالب

گسست کرد. تنها با اتکا به  "ذهنیت شکست خورده"قرن بیستم است،  نمی توان از 
این تئوری پیشرفته که دستاورد چهار دهه فعالیت تئوریک انقالبی نظام مند باب 

رناتیو جمهوری سوسیالیستی با حداکثر خودمختاری ملی آواکیان است می توان آلت
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فرهنگی برای ملل ستم دیده را طراحی کرد و برای رهایی جامعه از هر شکل از 
  1استثمار طبقاتی، ستم جنسیتی و مذهبی جنگید و مانع تخریب محیط زیست شد.
امروز  از سویی دیگر نمی توان با تکرار تجارب انقالبی پیشین، انقالبی در جهان

مانع از دیدن تغییراتی عظیمی است که در ساختار  "ذهنیت تکرار"سازمان داد. 
جمله در زمینه نظامی  صورت گرفته  اجتماعی و ساخت قدرت سیاسی من -اقتصادی 

. هستند ها و دستاوردهای انقالب های قرن بیستم در جای خود ارزشمند است. درس
روسیه نمی توان به قدرت رسید، زیرا در فاصله اما با استراتژی قیامی از نوع اکتبر 

زمانی کوتاه درهم شکسته خواهد شد. با استراتژی محاصره شهرها از طریق دهات نیز 
نمی توان پاسخگوی معضالت عظیمی شد که در اثر تغییر ترکیب جمعیتی شهر و 

. ترسیم خطوط کلی راه ه استروستا در اغلب کشورهای تحت سلطه به وجود آمد
 اجتماعی –به تحلیل صحیح از روابط و شرایط اقتصادی قالب در هر کشور مشخص، ان
 انقالبی بحران ظهور چگونگی مشخصاً) کلی سیاسی موقعیت و( دولت ساخت مشخصاً)

 و اوضاع انقالبی( بستگی دارد.
تکرار تجارب پیشین انقالبی آن هم به شکل سر و دم بریده نه تنها عملی نیست 

ه پوششی برای تهی کردن مفهوم انقالبی کسب قدرت سیاسی بدل شده بلکه امروزه ب
است. کسی نمی تواند در مورد سیاست سخن راند اما از قدرت سیاسی و کسب آن 
چیزی نگوید. همچنین از کسب قدرت سیاسی حرف بزند اما از چگونگی در هم 

در ایران  "رارذهنیت تک"شکستن نیروهای امنیتی و قوای مسلح سرکوبگر سخن نراند.  
شده است. این ذهنیت یا به دنبال آن است که دری  "راه انقالب"بدل به کاریکاتوری از 

شود یا از طریق اعتصابات کارگری  03بهمن  11به تخته خورد و شاهد قیامی از نوع 
در انتظار قیامی به وقت گل نی بماند. این تخیالت سدی است برای تفکر واقعی در 

                                                           
1
پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی "یک نمونه از این تالش برای تعیین مختصات دولت آینده، ارائه  . 

توسط حزب کمونیست ایران ) م ل م( است. جا دارد در جنبش  "جمهوری سوسیالیستی نوین ایران
ون اساسی های پیشنهاد شده بحث و جدل جدی صورت سیاسی حول این سند و مقایسه آن با دیگر قان

 گیرد.
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تئوریکی و پراتیکی که در زمینه راه انقالب و چگونگی در هم  مورد حل مشکالت
و  ها کمونیست  روی پیش امنیتی –شکستن ماشین دولتی و از بین بردن قوای نظامی 

 مردم قرار دارد. 
مانع از آن می شود که به تجارب زنده و غنی که توده ها در نبردها  "ذهنیت تکرار"

نند رجوع شود. تجاربی که نشان می دهد و جنگ و گریزهای خیابانی کسب می ک
و بدون سازماندهی جنگ داخلی انقالبی  "قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید"

نمی توان هیچ دولتی را برانداخت. در همین چند روزه بسیاری از نقاط قوت و ضعف 
. شد آشکار تاکتیکی و استراتژیک لحاظ به و( امنیتی –دشمن )از نظر ساخت نظامی 

 توان نمی انقالب، ضد و انقالب اردوی ضعف و قوت نقاط از علمی دقیق ارزیابی بدون
بی غنی که تجر مشاهدات. داد نشان را ایران در انقالبی جنگ پیروزی کسب امکان

حاصل مبارزات قهرمانانه مردم است، نیازمند مفهوم سازی های تئوریک جدید است. 
  3ی توان صحبت از پیروزی انقالب کرد.نم کافی و الزم سجام تئوریکانبدون 

تاج ها بر "فروپاشی نظم کهن در حال رسیدن به موقعیتی است که به قول انگلس 
اگر « زمین در خواهند غلتید و کسی برای برداشتن آنها گام به جلو نخواهد برداشت.

بار و مردم آمادگی الزمه برای رویارویی با چنین وضعیتی را کسب نکنند  ها کمونیست
دیگر نظم کهن چه بسا به اشکال ارتجاعی تر می تواند بازسازی شود. پرسش حیاتی 
روشن است: آیا زنجیرهای نظم کهن تنها تکانی خواهند خورد یا زمینه نوینی برای امر 
آزادی و در هم شکستن تمامی زنجیرهای بردگی کسب خواهد شد؟ آیا مردم کورکورانه 

هند جنگید یا با سری افراشته و با چشمانی باز، دوخته )هر چند تا مدتی با شدت( خوا
شده به افق برای کسب پیروزی و پایه ریزی آینده و جامعه ای کیفیتا متفاوت خواهند 

 جنگید؟ این است مسئله اساسی!
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: کرد رجوع آواکیان باب آثار این به توان می نوین سنتز نگاه از انقالب راه ٔدرزمینه بیشتر بحث برای . 
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 ابل دسترس است.ق(  م ل م)  ایران کمونیست حزب سایت در آثار این «سوم جهان کشورهای
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 از کدام منظر؟ پاسارگاد
6933 ماه آبان  

  
هفتم آبان ماه، پاسارگاد شاهد برگزاری مراسمی در بزرگداشت کورش بود. در این 

علیه حاکمیت مذهبی  "آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه"تجمع شعارهایی چون 
ی و ضدیت پرست وطن سر داده شد، ولی بسیاری از شعارها در تمجید از کورش، تبلیغ

ایران وطن "، "کورش آریایی تولدت مبارک"بوده است. شعارهایی چون  ها عرببا 
میگن  اش همه"، "میپرست ینمما آریایی هستیم عرب "، "ماست، کوروش پدر ماست

ی با پوشیدن ا عده. در کنار این تجمع نیز "هاست عربدست خداست هر چه بالست از 
اقوام در  بختیاری( شعارهایی در مورد وحدت و همبستگی عمدتاًلباس محلی )

 ایران واحد سر دادند. چارچوب
ی ها شبکهقبل این مراسم از طریق  ها مدتبنا به گزارش شاهدان عینی، از 

تردد  نهیدرزمیی که رژیم ها تیمحدودبود. علیرغم برخی  شده دهیداجتماعی تدارک 
مردم به این مکان به وجود آورد )مانند توقف تورهای توریستی به بهانه ترمیم بنای 

و ترافیک گسترده، جمعیتی حدود ده هزار نفر از سراسر ایران در این  تاریخی پاسارگاد(
امکان  نکهیای اجتماعی نیز به تصور ها جنبشمراسم شرکت کردند. برخی از فعالین 

موجود است به پاسارگاد رفتند. اما  شان مطالباتبرافراشتن پالکاردهایی مبنی بر طرح 
چند صد  الشعاع تحت عمالًد بود. مراسم نیاوردن پرچم و پالکار در مراسمشرط شرکت 

که  کردند یمنفر قرار داشت که جو و ابتکار عمل را در دست داشتند، شعارها را تعیین 
ی جمهوری اسالمی اعتنای چندانی به ها رسانه. شد یماز جانب خودشان تکرار  عمدتاً

سین نوری اهلل ح نسبت بدان سکوت اختیار کردند. آیت عمدتاًاین مراسم نکرده و 
همدانی از مراجع شیعه علیه این تجمع سخنانی ایراد کرد و خواستار برخورد با مسببان 

ی مراسم بزرگداشت ها سرشاخهآن شد. دادستان شیراز نیز از شناسایی و بازداشت 
 کوروش خبر داد.
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: آیا این مراسم است های مختلفی روبرو شده اما برگزاری این مراسم با پرسش
ی فکری پشت آن قرار ها شیگرایافته؟ چه کسانی یا چه  یا سازمان خودجوش بوده

؟ چه کسانی از آن سود جسته؟ نسبت این مراسم با حکومت چه بوده؟ آیا آن اند داشته
عنوان یک حرکت اعتراضی علیه جمهوری اسالمی باید قلمداد کرد؟ یا یک حرکت  را به

مردم منطقه  کالًساکن ایران و  یها تیملناسیونالیستی تهاجمی علیه اعراب، علیه 
 خاورمیانه؟ برافراشتن پرچم کورش در زمانه کنونی چه معنای سیاسی خاصی دارد؟

ی برای ابراز مخالفت با جمهوری اسالمی ا بهانه صرفاًی این گردهمایی را ا عده
را در چارچوب ضدیت با اسالم،  شدکه علیه اعراب داده  ی. آنان شعارهایدانند یم

یابی  این حرکت را نشانی از هویت . گروهیکنند یمو آن را توجیه  دانند یممشروع 
که نزدیک به چهار دهه توسط  "هویت ملی"گرایی ایرانیان طرح کردند،  دوباره ملی

 "گرایی جنبش باستان"نفی و انکار شده است. کسانی این حرکت را  "هویت اسالمی"
مانع از فروپاشی ایران گردد،  تواند یمکه  "انسجام بخشیاسطوره "نام نهادند یا 

 .اند دانستهگری ملی خطرناک  افراطی بسیاری نیز این پدیده را بیان ظهور نوعی
این واقعیتی است که بنیادگرایی اسالمی در ایران از ابتدا در نفی ملت و نشاندن 

 اهلل خمینی نظر خوشی به اعیاد و نمادهای امت بر جای آن بود. به همین دلیل آیت
همچون برخورد کنونی داعش در  -خلخالی  اهلل تیآباستانی نداشت. در ابتدای انقالب 

بود.  پاسارگاددر پی تخریب اماکن تاریخی چون  -سوریه وعراق نسبت به آثار باستانی 
جمهوری اسالمی به دلیل مخالفت و نارضایتی اکثریت مردم نتوانست این کار را پیش 

ی بجای مانده از دوران باستان صدمات ها وارهیدهمدان به هرچند در مناطقی چون  .برد
المللی  ناپذیر وارد آمد. امروزه نیز جمهوری اسالمی علیرغم هشدارهای ملی و بین جبران

مبنی بر امکان تخریب بنای تاریخی پاسارگاد به دلیل سدسازی که در منطقه صورت 
تفاوتی برخاسته از  . این بیاز خود نشان نداده است حساسیت چندانی تاکنونگرفته، 

شیعی که زمانی در   انهیادگرایبنتبعات ایدئولوژی پان اسالمیستی است. ایدئولوژی 
ی جمهوری اسالمی در منطقه ها یطلب جاه نیتأمبرای " صدور انقالب" خدمت
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ی ا منطقهالمللی و  ی بینها قدرتزدن با  وچانه چکدر خدمت  و امروزه خاورمیانه بوده
 د.قرار دار

 کل بهی است. زیرا این میراث متعلق ا دهیپسندحفاظت از میراث فرهنگی امر 
و  بشریت و تمدن بشری است و بطور قسمی نشانگر نحوه زندگی، کار و تالش آدمیان

ها در یک دوره مشخص تاریخی است. هر یک از این آثار آموزشگاه  روابط میان انسان
بر مبنای منافع محدود اقتصاد  صرفاً ها آنفاظت از ح رو نیازا. اند یخیتارمعتبر واقعیات 

ی با انگیزه ا عدههای گذشته  ی ملی قابل توضیح نیست. طی سالنظر تنگتوریستی یا 
ی به این آثار توجه یباعتراض خود را نسبت به  -حفظ میراث فرهنگی  – خواهانه یترق

. چنین تجمعاتی به دش یمبا حضور در اطراف پاسارگاد همراه  بعضاًکه  دادندنشان 
 جمهوری اسالمی ها اعتراضناگزیر خصلت اعتراضی داشتند، علیرغم مالیم بودن این 

ی اسالمی خود ها ارزشنداشت و آن را خالف  ها بداننظر خوشی نسبت  گاه چیه
 .دانست یم

یی در این گردهمایی شرکت کرده ها زهیانگبرخی از جوانان با چنین  ممکن است
یت این است که امسال این مراسم بار سیاسی کیفیتا متفاوتی برخوردار باشند اما واقع

ی ها یبند صفنظامی حاکم بر منطقه،  –بود. گستردگی تجمع، فضای سیاسی 
درگیر در ماجرا، جایگاه دیگری  در جامعه و نیروهای فعال سیاسی ایدئولوژیک سیاسی

 به این گردهمایی بخشید.
با پرداختن به  ها انسان درواقعدوبار آفرید.  توان ینمهیچ شخصیت تاریخی را 

ی تاریخی دنبال ایفای نقش امروز خود هستند. آنان گذشته را به عاریت ها تیشخص
تا با زبان عاریتی صحنه جدیدی را بازی کنند. آنان روح کورش را به مدد  رندیگ یم
ش به نیازهای تا به تصور خوی رندیگ یمی او را در دست ها امیپ، شمشیر و طلبند یم

سیاسی نظری امروز خود پاسخ دهند، له این یا علیه آن بودن را نشان دهند. این نیاز 
کدام جنبه میراث کورش برجسته شود، کدام کنار نهاده شود،  کند یماست که تعیین 

 کدام با سکوت برگزار شود.
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منیت ، تا امنیت در برابر ناامنی برجسته شود. ادیآ یمامروز کورش به میدان 
، دیآ یمی در برابر ناامنی خاورمیانه اسالم زده و اسالم گزیده. کورش به میدان ا اسطوره

تا  دیآ یمی آرزو شود. کورش به میدان سوم جهانتا قدرت امپراتوری در برابر ضعف 
شده  ی برخیبدل به آرزو ی شود. این پندارهاریگ سختتساهل و تعامل جایگزین 

ش در تاریخ چه بود و چه کرد و امپراتوری ا که بود، نقش واقعاًاست. اینکه کورش 
در این آرزوهای پنداشته شده  مهمی جای چرخاند یمی را چگونه دار بردهمبتنی بر 

 ندارد.
. اگر این پندارها قرار شوند ینم دیبازتولتولید و  خألپندارها و آرزوهای سیاسی در 

یا آن گروه و نیروی اجتماعی، این یا آن باشند نقشی ایفا کنند باید با منافع مادی این 
 "کورش پرستی"قشر و طبقه اجتماعی برخورد کنند و به حلقه واسط بدل شوند. 

ی سیاسی مختلف شود زیرا بر شرایط مشترک و نیاز ها شیگراحلقه اتصال  تواند یم
منطبق است. پرسش این  -درست یا نادرست  -یی از جامعه بخش هاروحی مشترک 

و چگونه؟ چرا  ندیجو یمسود  "کورش پرستی"ی فضاسازه کسانی از این است که چ
ی هم در جیب ندارد، در کنار فالن هواخواه کورش که با پاپاس کفالن جوان بیکار که ی

؟ چرا فالن معلم عاصی و رندیگ یمدر کنار هم قرار  دیآ یمهواپیما سراغ معبودش 
را جوش  ها آمدن؟ چه کسانی این کنار دریگ یمقرار  8هالو شاعر معترض، در کنار فالن

 و چرا؟ دهند یم
ی است برای مردم جان به ا بهانهدرست است که این تجمع مانند تجمعات مشابه، 

 آنچهلب رسیده تا نارضایتی خود را در این یا آن شعار ضد حکومتی بیان کنند. اما 
ب، چارچوبلکه  نه این قبیل شعارها، کند یمرا تعیین فعالیتی خصلت اصلی چنین 

د. بسیاری مواقع مردم ن دارجریا آندر فعالیت ی و مسیر کلی است که این ریگ جهت
که  است یکاف. برای آنان همین کنند یمی همان نیامعترض با وجه سلبی یک حرکت 

                                                           
8
 هالوبه ملقب  امیپ یاشاره به محمد رضا عال.  
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ی قسمی و ها یخاطرجمعچنین  غالباًرود.  سؤالبخشی از ارزش و منافع حاکمان زیر 
 .شود یمی های دردناک دیامناموجب  عاًیسرنامطمئن 

که دیگر تیغ  دانند یمی هرکسبهتر از  ها آن، گردد یبرمتا آنجایی که به حاکمان 
اسالم برایی ندارد. باید در فکر بافتن بندهای تحمیق جدید بود که به بندهای قبلی 

کند. از زمانی که هاشمی رفسنجانی لباسش را  تر مستحکمرنگ و لعاب بخشد و آن را 
عار  تن کردن لباس عاریتی برای جمهوری اسالمی به عاریت گرفت، دیگر ریرکبیمااز 

کورش  ی محمد خاتمی وها تمدننبود. از جامعه مدنی )یا مدنینۀ النبی( تا گفتگوی 
امام زمان( همه بخشی از  تر عیسر)برای ظهور  نژاد یاحمدپرستی، مشایی مشاور اول 

. این امر را باید در کنار انتخاب روز کورش دنی متفاوت بوده و هستها نقشبازی در 
ین مرد تاریخ ایران توسط بزرگ ترعنوان  انتخاب کورش به و ی خارجیها رسانهتوسط 

. جمهوری اسالمی زودتر از مردم نیاز به کورش قرارداد نژاد یاحمدی در دوران س یب یب
لد اسالمبولی قاتل انور . اگر زمانی بزرگداشت خاه استکردن خود دریافت تروتازهرا برای 
چرا کورش  ،جمهوری اسالمی در منطقه یاری رساند ها یطلب جاهبه  توانست یمسادات 

در سوریه و جمهوری اسالمی  طلبانه جنگی ها یطلب جاهنتواند در اوضاع کنونی به 
. چرا جمهوری اسالمی نتواند خود را چون کورش آورنده امنیت عراق و لبنان مدد کند

زمانی که در منطقه سنگ روی سنگ بند نیست. چرا  هم آنن جلوه دهد. و حافظ آ
ی پشت پرده با اسرائیل را ها تساهلنتوان از تساهل کورش با یهودیان سود جست و 

 علنی کرد.
حکومتی هستند که بازارشان بعد از شکست جنبش  طلبان اصالحسوی دیگر ماجرا 

. آنان نیز باید از این نمد کالهی برای ندا شدهسبز از رونق افتاده، چندپاره و مضمحل 
خود سازند تا بلندقدتر به نظر آیند. وکیل مدافعی چون آقای شعله سعدی باید به 

 پزشکی چون میدان آید و بر شباهت کورش با ذوالقرنین در قرآن حکم قطعی راند،
 جهیدرنتکورش ریشه گرفته  باید پیدا شود و اثبات کند کلمه قریش از مهدی خزعلی

سفیر مستعفی جمهوری اسالمی در فنالند  حسین علیزاده نواده کورش است.پیغمبر 
 گرایی سخن راند و سرانجام لب ستانکه زمانی موجی )سبز( شد باید از جنبش با
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گرایی در مقابل  کورش برخورد شود و باستان مسئلهمطلب را بگوید که اگر درست به 
به فرصت برای جمهوری اسالمی  توان یمید را یی قرار داده نشود، یک تهدگرا اسالم

 با همه تناقضاتی که برای جمهوری اسالمی دارد در تواند یمبدل کرد. کورش نیز 
منازعه با اعراب سنی مذهب چون  پیش بردی، ا منطقهی طلب جاهخدمت حفظ امنیت و 

 قرار گیرد. ها قدرتعربستان و تعاملش با دیگر 
ت نه سر پیازند نه ته پیاز. ممکن است اسیر شوری در این میان طرفداران سلطن

در حمایت از شاهزاده پهلوی سر دهند اما  نجاوآنجایاشوند و چند شعار  مدت کوتاه
 حلقهدر وصل کردن  تنها شان شانس ،دانند یمی هرکسکه خود بهتر از  هاست مدت

ی نظم و امنیت منادی برقرار توانند یم فعالًبه قالب قدرتمندانی است که  نشا یاسیس
 باشند.

سخن بر سر آن نیست که این تجمع حاصل توطئه این یا آن نیروی قدرتمند 
ی حاکم سرگرم توطئه ها قدرتبوده است. بگذریم که در جهان امروز همه  درصحنه

را رقم  ها توطئه چندوچونعلیه رقیبان و دشمنان خود هستند اما سیاست است که 
ی در کار نیست. تجمع ا توطئهست، بدون سیاست ؛ توطئه ادامه سیاست ازند یم

! ابتکار عمل و ختهیخودانگبوده، نه جنبشی  افتهی سازمانی ا توطئهپاسارگاد نه حاصل 
ی سیاسی ها شیگرای بود بر بستر ائتالف ایدئولوژیکی میان برخی ا عدهی ساز نهیزم

د جایگاه یک رخداد، ی قضاوت در مورها محکموجود در جامعه از باال تا پایین. یکی از 
. اینکه ابتکار عمل برند یمچه کسانی از آن رخداد سود  واقعاًتشخیص این امر هست که 

یا  اند شدهامثال مهدی خزعلی جمع  وحوش حولی بوده باشد که ا عدهآن در دست 
و عصبانی از دست  ختهیخودانگسیاسی، یا فالن تعداد جوان  –فالن جریان ادبی 
. سیاست علم است و قوانین خود کند ینماوتی در ماهیت امر ایجاد جمهوری اسالمی تف

یی همواره این نیروهای صاحب قدرت و مکنت حاضر ها صحنهرا داراست. در چنین 
ی از پائین ها حرکت نیتر ختهیخودانگمهر خود را بر  توانند یمهستند که  درصحنه
گان فصل مشترک زیادی ه تویژه در این مورد خاص که ایدئولوژی خودانگیخ بزنند. به

 ان را خلع سالح کرده است.آنبا ایدئولوژی قدرتمندان داشته و پیشاپیش 
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خریدار دارد.  "بازگشت به گذشته"پرسش آخر این است که چرا در جامعه شعار 
بازگشت به اسالم ناب "سال پیش و  8111بازگشت به "شعار  بار کی که یا جامعهچرا 

سال پیش را آماج  1011رود و  تر عقب خواهد یمت این بار را تجربه کرده اس "محمدی
ی به جمهوری اسالمی محسوب العمل عکسقرار دهد. درست است چنین رفتارهایی 

راه پیشرفت را هموار کند.  تواند ینمی با رجوع به گذشته ا جامعهاما هیچ  شود یم
شر فجایعی که  از توان یم "افتخارات گذشته"با بازگشت به  کنند یمبسیاری فکر 

جمهوری اسالمی ببار آورد خالص شد. اما این پندار و توهمی بیش نیست. فقدان افق و 
موجب شده که اکثریت مردم فکر کنند امکانی برای جهان در  بخش ییرهای دورنما

 هرچندپا داده است.  "بازگشت به گذشته"تغییر بنیادین نیست. این امر به ایدئولوژی 
و سریع  وقفه یببا آغاز عصر مدرن و تغییرات جدیدی نیست. پدیده  یامرچنین 
گرایش بازگشت به گذشته ، شود یم تر یمیقدکه منجر به از بین رفتن مشاغل  فنّاورانه

که این بوده و هستند همواره کسانی می شود.  دیتولمدام برای خالص شدن از فجایع 
بدان می  "نو" یظاهرو  کنند یگرایش خود به خودی در میان مردم را تئوریزه م

 "بازگشت به خویش"و  "رجعت به گذشته"تحت عنوان  "نو"بخشند. اما این ظاهر
 .مسلطندکه به این یا آن شکل بر جامعه  شود یمموجب تقویت کسانی  عمالً

به ناگزیر نوعی از بنیادگرایی را نیز  ،سال پیش 1011بازگشت به ریشه ها، بازگشت به 
شکل تهاجمی به خود  "کورش پرستی"د. اینکه امروز آشکارا با خود به همراه دار

را  ها تیمل، و با ایرانی گری، ستم ملی بر کشد یم ونشان خط ها عرب، برای ردیگ یم
ی هراس آوری است که امروزه در جهان رایج ها وهیشیی از ها جلوه، خود کند یمانکار 

وحشتناک باشد و  تواند یمقبی بوده و کاربرد دارد. از این زاویه چنین بازگشت به ع
 تواند یمی راحت بهبا جمهوری اسالمی باقی نماند؛  ها مخالفتی ا پاره چارچوبِدر  صرفاً

ی مرز گوشت دم توپ سو آنبه ابزار دهشت بدل شود و مردم ایران را در این یا 
کنونی چنین دورنماهای خطرناک  پرآشوبی ارتجاعی کند. در جهان ها جنگ

 ندازند.درانوین دارند تا طرحی نو  انداز چشم. مردم نیاز به ستین رتصو رقابلیغ
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 آیا رضاشاه شخصیتی ملی بود؟

 6931اسفند  61

این نوشتار در پاسخ به دو پرسش مهم نگاشته شده که به تازگی یکی از دوستان طرح 
ی که کرد. او که مطالعه  گسترده ای در ارتباط با دوره رضاشاه دارد و با اسناد جدید

رشده، کامالً آشناست، پرسید: چرا منتش انگلیس دولت با رضاشاه تضادهایدرزمینه 
رضاشاه را شخصیت ملی نمی دانند؟ اگر واقعیات خالف تئوری های  ها کمونیست

 پیشین جنبش کمونیستی باشد که او را نوکر انگلیس می دانستند، چه باید کرد؟ 
شد، باید کنارش گذاشت. اگر زمانی یک روشن است که اگر تئوری خالف واقعیت با

باید از خیرش گذشت. اگر عناصری از  ،تئوری منطبق بر واقعیت بوده اما امروزه نیست
باید کشفش  ،آن نادرست است باید تصحیح اش کرد و اگر نیاز به تئوری جدیدی است

ن داد؛ ش با دانش انباشت شده قبلی را به لحاظ انسجام منطقی نشاا کرد و البته نسبت
تداوم و گسست از تئوری های پیشین را مستدل کرد و سرانجام شناخت از یک پدیده 

 را تکامل و گسترش داد. 
این متد ضروری است زیرا تئوری ها بازتاب واقعیت اند. البته به شرطی که درک 

. مد نظر قرار ندهیم "واقعیت"و  "بازتاب"خطی از یک جانبه، مکانیکی و  تک ، محدود
ی ابزاری برای درگیر شدن انسان با واقعیت است. درنتیجه همواره نقطه عزیمت، تئور

ی تضادمند که مدام در حال حرکت و تغییر بوده و شناخت واقعیت عینی است. واقعیت
هرگز نمی توان تمام واقعیت را در یک مقطع ما از آن همواره نسبی است نه مطلق. 

ر مورد یک پدیده کامل باشد. همواره جنبه معین درک کرد. شناخت آدمی نمی تواند د
هایی از واقعیت که مدام در حال تغییر است، ناشناخته باقی می ماند. اما در هر لحظه 

تی یا مقطع معین می توان حقایقی را کشف کرد. به این معنا که در مجموع به درس
 هانسان باید هموار های صحیح منعکس کرد. واقعیت عینی را در قالب تئوری

. در این راه نیز نباید مصلحت شودحقیقت روان  به دنبال جستجوگر حقیقت باشد و
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گرایانه عمل کند و منافع قسمی یا لحظه ای را در نظر گیرد. حقیقت، حقیقت است 
باشد. در هر شرایطی کشف حقیقت به نفع کسانی است  ها کمونیستحتی اگر به زیان 

 که به دنبال تغییر جهان مادی هستند.
(  "شا خدمات"موضوع ملی بودن یا نبودن رضاشاه )و کال با همین متد باید به 

برخوردهای مصلحت گرایانه سیاسی قبلی  عضیبه دلیل ب یست. به ویژه آن کهنگر
جنبش چپ، بر حقیقت یا جوانبی از حقیقت سرپوش گذاشته شد. مسئله صرفاً انتشار 

لیس نیست. مسئله این است که در اسناد جدید از کشمکش های رضاشاه با دولت انگ
گذشته نیروهایی چون حزب توده )که کل جنبش چپ حتی در دوره های بعدی به 
درجات متفاوت تحت تأثیر متد و تئوری هایش قرار داشتند( فکر می کردند اگر بگویند 

. این کار معموالً تحت می دهند، به او امتیاز هرا رضاشاه انجام داد "اقدام مثبت"فالن 
این عنوان صورت می گرفت که  نباید به یک مستبد امتیاز داد. این مسئله در سطحی 

نیز خود را نشان داد.  8911دیگر در برخورد به اصالحات ارضی محمد رضاشاه در سال 
تحت تأثیر تئوری  ها کمونیستالبته این رفتار و متد پایه تئوریک خود را داشت. اغلب 

قرار داشتند که توسط کمینترن فرموله  "ان عمومیبحر"اقتصاد سیاسی موسوم به 
امپریالیسم نه می خواهد و نه می تواند نیروهای مولد "بر مبنای این تئوری  8شده بود.

اجتماعی عقب مانده پیشا  -درنتیجه همواره مدافع روابط اقتصادی  "را رشد دهد
در این روابط سرمایه داری در جوامع تحت سلطه است و نمی تواند تغییرات مهمی 

به خوانش درستی از واقعیت  ها کمونیست تاتئوری مانع از آن شد  بوجود آورد. این
از چنین  "کاران نیت امتیاز ندادن به دشمن و سازش"دست یابند. بسیاری بر مبنای 

آن  بهحزب توده  تئوری های نادرستی دنباله روی کردند. البته نباید فراموش کرد که
انقالب "به دفاع از دستاوردهای  "راه رشد غیر سرمایه داری"حت لوای افتاد و ت ور بام

 ش با نظام شاه دمید. پرداخت و بر پایه رشد حاصله بر بوق سازِ "سفید شاه و ملت

                                                           
8
از "له در مجموعه ای به نام مقا این. شود رجوع "عمومی بحران تئوری نقد در" مقاله به زمینه این در . 

 ترنت قابل دسترس است.از ریموند لوتا منتشر شده و در این - "اقتصاد و سیاست
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درهرصورت فقدان تئوری و رویکرد درست، عواقب منفی خود را ببار آورد. به گونه ای 
برای جنبش انقالبی و کمونیستی  به دردسری "رضاشاه روحت شاد"که امروز شعار 

افزایش  ش همگانی در مورد دوره رضاشاهدان فزون بر این باید توجه داشتبدل شد. 
دیگر چه در  و معین زوایای پنهان آن دوره تاریخی. چه از زاویه رؤیت بیشتر ه استیافت

 چگونگیدرزمینه  درک پیشرفته تریهمچنین وموارد مشابه در سایر نقاط جهان 
 امروز نگاه با. است شده حاصل  امپریالیستی - داری سرمایه جهانی سیستم کردکار

 برخورد گذشته از مانده باقی معضالت و تاریخی واقعیات به باید و توان می قبل از بهتر
تر و همه جانبه تری از آن واقعیات دست یافت. رضاشاه اقدامات  درک عمیق به و کرد
 را مثبت کلمه. داد انجام روبنا و زیربنا عرصه در معهجا کردن مدرن درزمینه "مثبتی"

بودنش  منفی مستقیم غیر یا کنیم اش اخالقی آنکه سبب به نه ،گذاریم می گیومه در
های پیشاروی آن دوره  ر تاریخی و ضرورتبست بر باید را "مثبت" بلکه را متذکر شویم،

قطع برای بشر امکان پذیر بود، از تاریخ ایران و جهان قرار داد؛ به نسبت آنچه در آن م
مورد قضاوت قرار داد. برای مثال نسبت به انقالب اکتبر که چهره روسیه را تغییر داد و 
افق نوینی جلوی روی بشریت گشود. به ویژه چهره جمهوری های آسیایی که شرایط 

 لیک بهچهره شان  انقالب آن اثر دربود و ایران مشابه بیشتر شان اجتماعی –اقتصادی 
 . شد دگرگون

در جریان انقالب اکتبر، جمهوری های آسیایی به رهائی ملی دست یافتند، سلطه 
تزاریسم و طبقات ارتجاعی را برانداختند. در فاصله کوتاهی دست شریعت و روحانیون، 
خوانین و روسای قبایل از زندگی مردم کوتاه شد. عقب ماندگی ها اقتصادی و فرهنگی 

مناسبات فئودالی سرنگون شد و اشکال تعاونی و همکاری میان  به چالش گرفته شد،
رقع بدور شدند، حجاب و بُ مو مرد از لحاظ حقوقی برابر اعال مردم گسترش یافت، زن

افکنده شد، برای نخستین بار فرهنگ مترقی بومی و آموزش زبان مادری مورد حمایت 
گشایی  ار شد. قطعاً این راهقرار گرفت، میان ملیت های مختلف دوستی و برابری برقر

. نه این خطاها و نه بعدها احیا ه استهای تاریخی با خطاهای فرعی نیز همراه بود
مجدد سرمایه داری در این مناطق از حقانیت این اقدامات تاریخی و افقی که این 
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 نباید فراموش کردجوامع در آن مقطع پیشاروی بشریت قرار دادند، ذره ای نمی کاهد.  
 فه اصلی رضاشاه مقابله با تحقق این افق بود. او با سرکوب جنبش های آزادیوظی

 که شد آن از مانع مردم پیکر از ریزی خون و - گیالن جمهوری مشخصاً –بخش 
. نیست رضاشاه "مثبت". مسئله نفی اقدامات شوند بدل آزادی به زمانه های ضرورت

. شد انجام( داشت که نواقصی و یتمحدود هر علیرغم) اقداماتی چنین کرد قبول باید
 معین اجتماعی – اقتصادی شرایط بستر بر آن انجام دالیل توضیح است مهم آنچه
از زاویه  که موردی. کرد اشاره آمریکا در تاریخی مورد یک به توان می نمونه برای. است

ه اشار 1"کمونیسم نوین"چگونگی رویکرد به این قبیل مسائل آموزنده است. در کتاب 
علیه جداسازی مدارس 8301می شود که چگونه دیوان عالی ایاالت متحده، در سال 

سیاه پوستان از سفید پوستان رأی داد و فرمان ادغام مدارس سیاه وسفید را صادر کرد. 
حتی دولت فدرال برای مقابله با نژادپرستان سفیدپوست که مانع از ورود دانش آموزان 

ب یکی از شهرهای ایالت آرکانزاس ارتش اعزام کرد. کتا سیاه به مدرسه شده بودند به
تصویب شد و به طور کلی  این قانونچرا تحلیل کند دارد با اشاره به این واقعه تالش 

میالدی در آمریکا  11و  01چرا جنبشی در دفاع از حقوق مدنی سیاه پوستان در دهه 
ه موجب تغییرات مهم در نظام سرمایه داری کمحرک های بپاخاست. در این تحلیل با 

، آشنا می شویم. اینکه چگونه پس از جنگ جهانی هزیربنا و روبنای جامعه آمریکا شد
کمربند "سوم به عمدتاً در منطقه ای مو موقعیت اقتصادی اجتماعی سیاهاندوم 

تغییر اساسی کرد. به دلیل رشد نیروی مولد در حین جنگ )و بعدها بکار  "جنوب
نگین در کشاورزی( اقتصاد نیمه فئودالی این منطقه دچار گیری ماشین آالت س

فروپاشی شد. مضاف بر این دیگر نمی شد به سربازان سیاه پوستی که در جنگ جهانی 
دوم شرکت بسزایی داشتند، مانند گذشته به لحاظ قانونی به عنوان شهروند درجه دوم 

شد از اشکال آشکارا زشت  برخورد کرد. همچنین در مقابله با رقیبی به نام شوروی نمی

                                                           
1
 حزب سایت در کتاب این فارسی ترجمه. آواکیان باب اثر "نوین کمونیسم"رجوع شود به کتاب  . 

 .است دسترس قابل( مائوئیست – لنینیست – مارکسیست) ایران کمونیست
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تبعیض نژادی دفاع کرد و به مقابله با مبارزه مهم و هر دم رشد یابنده توده های سیاه 
جمله  من –تر در جامعه  پرداخت. همه این عوامل پایه ای برای تغییرات وسیع

 آمریکایی های کمونیست میان در نیز زمان آن البته. شد –تغییرات در حیطه قانون 
 نکرده تغییر چیز هیچ معتقد بودند و بستند واقعیات این بر چشم که ودندب کسانی

 . است
 

 آیا رضاشاه شخصیتی ملی بود؟ 

برای رسیدن به زبان مشترک، نخست باید تکلیف مفهوم ملی را روشن کنیم. ملی در  
فرهنگ لغات فارسی به معنای منسوب به ملت )گاها دولتی( و طرفدار ملت ذکرشده 

هنی و مردمی هم می دهد. در ادبیات سیاسی ایران نیز به معنای کسی است معنای می
که وابسته به قدرت خارجی نبوده، مزدور و نوکر  بیگانگان نباشد. همه این معادل ها، 

یکسان انگاشته می شوند. این تعاریف عمدتاً در  ،علیرغم زاویه هایی که با یکدیگر دارند
های  قالب مشروطه فرموله شدند. در برابر دخالتمواجهه با واقعیت های دوران ان

ها  محتوای خاصی  های خارجی و افشای عوامل آن مستقیم و غیرمستقیم قدرت
یافتند. در مقابل روسوفیل ها و انگلوفیل هایی که در اواخر دوران قاجار پرچم روس و 

ارجی به انگلیس را بر سر درخانه های خود می آویختند.  سرسپردگی به قدرت های خ
سگ "مرور معنای مزدوری و نوکری مستقیم به خود گرفت؛ نوکری گوش به فرمان یا 

که بی چون و چرا مجری اوامر ارباب است و هیچ تضادی با آنان ندارد. این  "زنجیری
های خارجی در امور  قدرت مدام های دخالت که بود روانی –امر  ناظر بر فضای روحی 

مرداد و  11علیشاه، کودتای سید ضیا و رضاخان، کودتای  داخلی )مانند کودتای محمد
انواع و اقسام اشغالگری های نظامی دیگر( در جامعه و به طور کلی عملکرد استعمار 

گرایی  تقلیل روانی، –کهنه و نو در ایران و جهان ببار آورده بود. بر این بستر روحی 
  .شدند ساده جهان های پیچیدگی و معضالت وصورت گرفت 

گونه که لنین تحلیل کرد به دلیل رقابت های میان  همان 83ایران در اواخر قرن 
گاه بدل به مستعمره نشد و همواره نیمه مستعمره باقی  قدرت های امپریالیستی هیچ
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که پادشاهان قاجار چشم به قدرت های امپریالیستی داشتند،  ماند. علیرغم این
گاه دولتی ملوک الطوایفی قاجار در اواخر استقالل سیاسی نسبی یکی از ویژگی دست

 میراث دار ایندولت رضاشاه  در نگاهی تاریخیود. قرن نوزده و اوایل قرن بیست ب
و ایران مجدداً در چارچوب نوینی کماکان نیمه مستعمره باقی  بود"استقالل نسبی"

در ماند. منظور از چارچوب نوین تغییرات عظیمی است که بعد از جنگ جهانی اول 
عرصه تجدید ساختار سرمایه در عرصه بین المللی صورت گرفت و به اشکال نوینی از 

 در طبقاتی اتحادهای از نوینی اشکال به و امپریالیسم اقتصادی –سلطه سیاسی 
 زاویه این از اگر. داد پا....  و کمپرادور –حاکمیت به رهبری بورژوازی بوروکرات 

امتیاز  ،های خارجی قضاوت کنیم قدرت از رضاخان دولت "استقالل" مورد در بخواهیم
بر همان میراث دولت قاجار و  واهد شد. به یک معنا اوچندانی نصیب رضاشاه نخ

بگذریم از تأثیرات انقالب مشروطه که علیرغم  تکیه داشت. مستعمره نبودن ایران
بود.  جمله حاکمان ایجاد کرده شکست، اثرات اجتماعی ژرفی بر ذهنیت توده ها، من

هر نیروی سیاسی که به قدرت دست می یافت نمی توانست این تاثیرات را نادیده 
 انگارد.

تا جایی که به جنبش کمونیستی بر می گردد، ملی بودن معنایی جز رهایی از سلطه 
نداشت. رهایی ملی به این   -رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی امپریالیسم  -خارجی 

طه از حق برابر دمکراتیک در برابر کشورهای امپریالیستی معنا که کشورهای تحت سل
تحت رهبری مائو  8313برخوردار شوند. حقی که فی المثل چین انقالبی در سال 

 با گاندی رهبری تحت "مستقل"توانست بدون قید و شرط بدان دست یابد و اما هند 
 باقی ناکام ملی رهایی درزمینه معنا یک به و یافت دست بدان بسیار های شرط و قید
 . ماند

جنبش کمونیستی در عین اینکه برای حل مسئله ملی معتقد به راه حل های طبقاتی 
متفاوت بود، بین مفهوم ملت و خلق نیز تمایز قائل شد. خلق کسانی بودند که در 
انقالب منفعت داشتند ولی ملت شامل بورژوازی ملی نیز می شد. یعنی بورژوازی که 

ر نوسان است و بسته به شرایط می تواند در موضع طرفداری یا خنثی وابسته نیست، د
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 فئودال –کمپرادور  دیگریالبته گرایش قدرتمندی  بودن یا ضدیت با انقالب قرار گیرد.
. این خط می آوردملت به حساب ن ءاساساً جز ،عامل و متحد امپریالیسم بعنوانرا  ها

ی بیشتر فرموله شد. پایه های اولیه آن مشی عمومی  به مرور و با کسب تجارب تاریخ
توسط لنین در کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی در گزارش کمیسیون ملی و 
مستعمراتی طرح شد و سرانجام توسط مائو تکامل یافت و در انقالب چین بکار بسته 

 شد و موفقیت نیز ببار آورد.
اد میان دشمنان )میان از تضدوره معین اگرچه مائو در جریان انقالب چین در  

ها با یکدیگر، میان دار و دسته های فئودالی با یکدیگر و همچنین میان  امپریالیست
اشتند( به حداکثر سود جست. اما د تضاد ژاپن با که هایی فئودال –تضاد کمپرادور 

 "نوکر و ارباب"گرایش عمومی جنبش کمونیستی این بود که تضادی واقعی میان 
ها موجود  ر هم تضادی میان بخش هایی از بورژوازی با امپریالیستموجود نیست. اگ

خواهانه دارد. در این زمینه نیز اغلب به استالین استناد می  باشد، البد خصلتی ترقی
شد که زمانی از خصلت ترقیخواهانه تضاد امیر افغان با امپریالیسم انگلیس یاد کرد و 

یسم قرار داد. برخی محدودیت های وی را به طور عینی در صف اردوگاه سوسیال
 با را کمونیستی جنبش "نوکر و ارباب" میان تضاد از ارزیابیسیاسی نظری درزمینه 

 . کرد روبرو معینی انحرافات و مشکالت
دیگر نمی توان ظهور پدیده بنیادگرایی دینی )از قبیل خمینی و داعش ( و تقابل شان 

ی هردم فزاینده این یا آن نوکر سیستم با قدرت های امپریالیستی و همچنین سرکش
)مانند صدام و اردوغان و چاوز و ...( در برابر این یا آن قدرت امپریالیستی را با جنبه 

های پیشین و محدودیت های تاریخی که آن تئوری ها دچارش  های نادرست نظریه
برای  -حتی با تأکید صرف بر عناصر درست تئوری های پیشین  9بودند، توضیح داد.
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 "هایی مارکسیست" هستند هنوز گذشته، از مانده باقی سیاسی نظری های محدودیت چنین پایه بر . 

 می دفاع امپریالیسم مقابل در اسالمی جمهوری و لبنان اهلل حزب و حماس چون ارتجاعی جریانات از که
ست ها در نظر نمی مارکسی قبیل این. دهند می امتیاز امپریالیسم مقابل در آنان مقاومت به مدام و کنند

م مخالف باشند و حتی با آن گیرند برخی از نیروهای طبقاتی می توانند از زاویه ارتجاعی با امپریالیس
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و ماهیت ارتجاعی تضادشان  که لنین در نقد پان اسالمیست ها مثال تأکید بر نکته ای
نمی توان رویدادهای جاری جهان کنونی را توضیح داد. نیاز  -با امپریالیسم بیان کرد 

 به دستگاه مفهومی جدید است. 
غام شده اقتصادهای ملل تحت ستم، کیفیتا متفاوت تر از گذشته در اقتصاد جهانی اد

اند. از یک سو هیچ بخش از بورژوازی در کشور تحت سلطه )علیرغم حجم و اندازه 
سرمایه اش( نیست که به اشکال مختلف در مدار وابستگی قرار نداشته باشد. به این 
معنا هیچ بخشی از بورژوازی علیرغم برخی مخالفت ها نه می خواهد از نظام 

 –د قدمی در راه رهایی از سلطه اقتصادی امپریالیستی گسست کند و نه می توان
 1ارگانیزاسیون و آنارشی میان تضاد کرد عمل دیگر سوی از. بردارد امپریالیسم سیاسی

مایه داری به هرج و مرج زیادی دامن زده است. بسیاری از سر نظام محرک عنوان به
شده  "افسارگسیخته"حاکمان کشورهای تحت سلطه به ویژه پس از دوران جنگ سرد 

های امپریالیستی طغیان می کنند. تاریخ قرن  اند و در برخی مواقع در برابر قدرت
بیستم سرشار از کشمکش های دائمی میان برخی دولت های کمپرداوری با قدرت های 

. ه استحتی به جنگ های خونین انجامید وامپریالیستی در مورد سهم شان بوده 

                                                                                                                             

بجنگند. یک نمونه اسفناک چنین برخوردی را می توان در  خط مشی حزب کمونیست افغانستان 
)مائوئیست( مشاهده کرد. این حزب به مقاومت طالبان در برابر قدرت های امپریالیستی امتیاز می دهد و 

د چرا که برخالف داعشی ها پدیده ای بومی از زاویه ناسیونالیستی طالبان را بر داعشی ها ارجح می دان
 .هستند

 
1
تأکید بر تضاد آنارشی و ارگانیزاسیون به عنوان نیروی محرک نظام سرمایه داری و رابطه آن با تضاد  . 

کار و سرمایه،  تزی است که در اوایل دهه هشتاد میالدی باب آواکیان در عرصه اقتصاد سیاسی 
 برای. یافت گسترش و بسط لوتا ریموند اثر "سراشیب در آمریکا"ر کتاب مارکسیستی جلو نهاد. این تز د

اثر ریموند لوتا در « های تغییردینامیک  و آنارشی محرکه نیروی درباره» مقاله به بحث این با آشنایی
 – لنینیست –ارگان حزب کمونیست ایران )مارکسیست  8931/ دی 11نشریه حقیقت شماره 

 شود. رجوع( مائوئیست
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ک زیادی ببار آمده که نیازمند تحلیل صحیح درنتیجه این روندها آشفتگی های تئوری
هستند. از نظر اقتصاد سیاسی این کشمکش و سهم خواهی ریشه در انباشت دو شکل 
از سرمایه با دو افق و عملکرد متفاوت است. سرمایه های کمپرادوری عمدتاً در سطح 

ع دولت دفا 0داخلی و سرمایه های امپریالیستی در سطح بین المللی انباشت می کنند.

                                                           
0
 های سرمایه با( خارجی های سرمایه نایب یا  دالل عنوان به) کمپرادوری های سرمایه میان. 

ا بروز می یابد که ازنظر آنه میان تضادهایی مواقع برخی در اما است موجود اساسی وحدتی امپریالیستی
اساساً تابع  ست. سرمایه های امپریالیستیا اقتصادی ناشی از تفاوت میان افق و میدان عملکرد آنها

های امپریالیستی از یک مکان به مکان دیگر منتقل می  منطبق بر استراتژی قدرت ومنطقی جهانی بوده 
تا حدی منطقه ای( داشته و همواره )کشوری و یا شوند. اما سرمایه های کمپرادوری دورنمای محدود تر

تی از خود می باشند. این هم نگران تحرکات یا بیرون کشیدن یا عدم حمایت سرمایه های امپریالیس
واقعیتی است که امروزه به ویژه در خاورمیانه در اثر توسعه بیشتر سرمایه داری و روند گلوبالیزاسیون و 
تمرکز باالی درآمدهای نفتی، اقشاری از بورژوازی در کشورهایی چون ایران، عربستان و کشورهای خلیج 

عمدتاً عملکرد منطقه ای و حتی جهانی دارند. که هم در  و و به شکلی دیگر در ترکیه به وجود آمده اند
توان شان اجازه دهد برای دیگر بخش های سرمایه های  هر کجارقابت دائمی با یکدیگر بسر می برند هم 

شسته و رفته  "نوکر -ارباب "امپریالیستی شاخ و شانه می کشند. از نظر بیان سیاسی نیز، تضاد میان 
رغم مختصات ویژه خود، عموماً و سریعاً تحت الشعاع دیگر تضادهای سیستم قرار نیست. این تضاد علی

می گیرد. نه نوکر پدیده ای یک دست است نه امپریالیسم. نوکران در عین وحدت اساسی در برابر مردم 
های اقتصادی سیاسی متفاوت تقسیم می شوند )مانند بورژوازی بوروکرات ، بانکدار و زمیندار،  به جناح

سرمایه داران خصوصی وابسته به خارج، سرمایه داران دولتی و خصوصی که برای بازار داخل تولید می 
کنند با سرمایه داران دولتی و خصوصی که به قصد صادرات تولید می کنند و ... (. امپریالیسم نیز به 

م می شود. به این های رقیب یا تضادهای درون خود انحصارات یک کشور امپریالیستی منقس امپریالیست
 هایی جناح یا جناح میان تضاد شکل به تواند می مواقع از بسیاری در ،"ارباب – نوکر"علت، تضاد میان 

ها بروز یابد. موقعیت  های امپریالیست ری با یک امپریالیسم یا برخی سیاستکمپرادو حاکمِ هیئت از
های  ها و نقش آن در رقابت ستاستراتژیک هر کشور تحت سلطه، سابقه تاریخی نفوذ امپریالی

امپریالیستی، استراتژی جهانی هر یک از بلوک ها در مقابل بلوک رقیب،  استراتژی منطقه ای شان و 
جایگاه هر کشور در سلسله مراتب قدرت و تقسیم کار بین المللی ، تضادهای میان کشورهای تحت 

سرکوب و تحمیق توده ها و میزان تغییراتی سلطه، کارآئی یا عدم کارآئی دولت نومستعمراتی مفروض در 
مد نظر امپریالیسم در ساختارهای اقتصادی یک کشور در هر مقطع معین جملگی مؤلفه های تأثیرگذار 
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های کمپرادوری از منافع خود در مقابل قدرت های امپریالیستی را نباید با منافع ملت 
 یکسان انگاشت و آن را گامی در جهت رهایی ملی دانست.

از این زاویه و با نگاه امروز به گذشته، تقابل و مخالفت های رضاشاه با انگلیس پدیده 
را  "منافع ملی"دن به درک عمیق تر باید ای شگفت آوری نبوده و نیست. اما برای رسی

نیز تعریف کنیم. بسیاری از مردم، عموماً رهایی ملی یا خواست ملی را با منافع ملی 
یکسان می گیرند. در جهان امروز، منافع ملی یعنی منافع طبقه حاکم یا به عبارتی 

سیاسی  مشخص تر منافع دولت حاکم. اما رهایی ملی یعنی رهایی از سلطه اقتصادی
باریک است. در  "رهایی ملی"با  "منافع ملی" مپریالیسم. می دانیم که مرز میانا

بسیاری از مواقع می تواند شباهت های ظاهری زیادی بین شان موجود باشد و مردم را 
ها و  به اشتباه اندازد. تنها راه برای تشخیص این امر پیچیده، بررسی و تحلیل سیاست

روهایی است که درگیر چنین تضادهایی هستند. هر نوع نگرش برنامه های طبقاتی نی
یا جهان بینی، انعکاس نگرش این یا آن طبقه معین است. هر خواست و مطالبه ای نیز 
بر بستر و چارچوب روابط طبقاتی مشخص معنا می یابد. در تحلیل نهایی یک خواست 

ولید طرح شود یا در جهت تیا مطالبه می تواند در چارچوب رهائی از سلطه امپریالیسم 
توجه به روابط طبقاتی و چارچوب های  همین رو. از گرددو بازتولید آن سلطه بیان 

سیاسی و برنامه ای کالن مهم است. نباید در سطح شباهت های مطالباتی یا شیوه 
شان به پیش می برند محدود  هایی که نیروهای طبقاتی مختلف برای  تحقق مطالبات

 ماند. 

                                                                                                                             

بر میزان و نحوه بروز تنش های میان دولت های تحت سلطه با قدرت های امپریالیستی هستند. تجارب 
یا سریعاً به تضاد  ،پتانسیل آن را دارد "نوکر -ارباب "ن تاریخی تا کنونی نشان می دهد که تضاد میا

 ها بدل گردد یا به تسلیم طلبی نوکر در مقابل امپریالیسم منجر شود. میان امپریالیست
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بحث بیشتر می توان از مثال حجاب سوزان در الجزایر توسط مستعمره چی های برای 
بخش الجزایر تصمیم گرفت از  دولت فرانسه در اوج جنگ آزادی 1فرانسوی سود جست.

بخش سود جوید. عوامل دولت مستعمراتی با اتکا به پایه  مسئله زنان علیه جبهه آزادی
و اجبار کارزار حجاب سوزان را در شهر الجزیره اجتماعی بسیار محدود و استفاده از زور 

به راه انداختند. این کارزار پیش نرفت و به ضدش بدل شد. به گونه ای که فرماندار 
محلی دستور توقف این کارزار را صادر کرد. زیرا مخالفت نیروهای مذهبی علیه فرانسه 

هه به نوبه خود به بخش شد. )این جب را برانگیخت و عمالً موجب تقویت جبهه آزادی
دنبال سازش با سنت و مذهب بود.( هدف دولت فرانسه از این اقدام، ایجاد تفرقه و 
شکاف در بین مخالفان بود. تا آن زمان با اینکه الجزایر تحت قوانین فرانسه اداره می 
شد، الجزایری ها رسماً شهروند درجه دوم محسوب می شدند. شرط دستیابی به حقوق 

ن بود که از فرهنگ و آداب فرانسوی برخوردار باشند. کارزار حجاب سوزان شهروندی ای
در این زمینه نیز محسوب می شد تا معضل شهروند درجه دوم بودن  "رفرمی"در واقع 

 الجزایری ها به طریقی رفع و رجوع شود. 
حجاب سوزان فرانسوی ها در الجزایر به ظاهر شبیه به حجاب سوزان در جمهوری های 

ایی بعد از انقالب اکتبر بود. هردو یک عمل مشخص بودند. اما می دانیم که علیرغم آسی
شباهت، از نقطه نظر چارچوب، جهت گیری و اهداف کامالً با یکدیگر فرق داشتند. این 

کارزار حجاب سوزان نیز شد.  پیش بردناهمسانی حتی موجب تفاوت در شیوه و نحوه 
در نظر گیریم، رفرمی بود که از  "رفرم"غماض یک اگر حجاب سوزان فرانسوی را با ا

. اما در شوروی سوسیالیستی این امر را به شوداجرا  قرار بوداال و به شیوه ارتجاعی ب
شیوه ای انقالبی و با تکیه به مردم و ارتقا سطح آگاهی زنان ستمدیده پیش بردند. 

نابرابری های میان دولت بلشویکی تالش داشت نقش سنتی زنان را به چالش گیرد و 

                                                           
1
 منتشر "الجزایر در مسلمان زنان حجاب کشف"  مقاله به زمینه این در بیشتر اطالعات کسب برای . 

 .شود رجوع 1181 اوت رد دیپلماتیک لوموند نشریه در شده
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مردان زنان را در همه زمینه ها محدود کند و بر مبنای درک و دانش زمانه خود، زنان 
 را وسیعا درگیر کار و تولید کند و بر حق کار و مزد برابر تأکید کند. 

رضاشاه نیز چادر از سر زنان برداشت اما در چارچوب و روشی که به منافع و پایه های 
ضربه ای وارد نشود. نابرابری میان زن و مرد یک رکن مهم دولت دولت مردساالرش 

رضاشاه بود. امروز نیز می بینیم که چگونه آلترناتیوهای امپریالیستی تالش دارند نجات 
هایی گره زنند که ذره ای به رهایی  زن ایرانی از حجاب اجباری را به افق و سیاست

 پیش بردب های سیاسی کالن حتی به زنان منجر نخواهد شد. نادیده انگاشتن چارچو
 مبارزات و مطالبات جاری صدمه خواهد زد. 

اگر از زاویه چارچوب ها و راه حل های کالن نگاه کنیم پرسش اصلی این است که 
 جهت در نهایی تحلیل در ملی منافع درزمینه رضاخان "مثبت اقدامات  و خدمات"

 به حیاتش که) بود ها فئودال – ادورکمپر بنام معینی طبقه دیکتاتوری اعمال تقویت
 بحث این وارد توان می دیکتاتوری؟ این تضعیف یا( بود خورده گره امپریالیسم سلطه

که رضاشاه واقعاً تا چه حد و با چه شیوه ای با دولت انگلستان در ارتباط با  شد نیز
کرد و وسط قراردادهای نفتی مقابله کرد و چگونه کوتاه آمد. حتی اگر سازشکاری نمی 

راه نمی ایستاد و بسیار هم رادیکال عمل می کرد تغییری در ماهیت و خصلت 
  3اقداماتش داده نمی شد.

رضاشاه پرداخت. در  "ملی گرایی"فزون بر این باید مشخص تر به مختصات و کارکرد 
دوران او بود که ناسیونالیسم ایرانی )شوونیسم عظمت طلبانه فارس علیه سایر ملل 

                                                           
3
 تجارب مبارزاتی قرن بیستم به ما آموخت ایدئولوژی ناسیونالیستی حتی در انقالبی ترین شکلش رهائی 

 های خود روبرو می شود. سرنوشت تمامی  جنبش بخش نبوده و نیست و دیر یا زود با دیوار محدودیت
لخ است. تمامی ناسیونالیست های بخش ملی در دهه شصت میالدی بیانگر این حقیقت ت های آزادی

انقالبی زمانی که به قدرت رسیدند، خود به ارباب توده ها بدل شدند و به اشکالی پیچیده تر به بازتولید 
سلطه امپریالیسم بر کشور خویش یاری رساندند. اشکال دیگر ناسیونالیسم )ناسیونالیسم فئودالی، 

 ناسیونالیسم افراطی یا همان شوونیسم( جای خود دارند. ناسیونالیسم ارتجاعی، ناسیونالیسم لیبرالی،
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تم در ایران( مدون و فراگیر شد. حتی بسیاری از روشنفکران مترقی آن دوره تحت س
 یمانند صادق هدایت را تحت تأثیر قرار داد. این ایدئولوژی همچون مالطی اجزا

مختلف دولت متمرکز پهلوی را به هم چسباند و سلطنت رضاشاه را  سر و سامان 
ی متأثر از عوامل گوناگون دیگری نیز بخشید. برآمد این شکل از ایدئولوژی ناسیونالیست

بود: مؤلفه هایی چون توسعه مناسبات سرمایه داری در ایران، شکل گیری طبقه 
متوسط نوین، تأثیرات مثبت و منفی انقالب شکست خورده مشروطه، فضای سیاسی 

ناسیونالیسم "جهان و مقابله با انقالب اکتبر و ایدئولوژی کمونیستی در شکل گیری 
 1بی تأثیر نبود. "یز آریاییعرب ست

این ایدئولوژی مانند هر ایدئولوژی ناسیونالیستی به راحتی می توانست سازگار با 
دولت و طبقه حاکم باشد و در مواقع لزوم برای سهم خواهی بیشتر در  "منافع ملی"

مقابل انگلیس هم قد علم کند یا در رقابت های میان بلوک بندی های سیاسی بین 
ا رقابت میان قدرت های امپریالیستی خودی نشان دهد. فراموش نکنیم که المللی ی

رضاشاه به نوبه خود در مقاطعی سعی می کرد از عامل شوروی نیز برای تحکیم قدرت 
خود سود جوید یا در اواخر از رقابت میان انگلیس و آلمان بهره برداری کند. اما همه 

 "برای کی و برای چی؟"چارچوب پرسش کلی این مانور ها و مخالفت هایش را باید در 
خالصه کنیم: رضاشاه به منافع ملی  )برای چه طبقه ای و برای چه هدفی؟(  قرار داد.

                                                           
1
نگاران، ناسیونالیسم رضاشاهی را با ناسیونالیسم  آتاتورک در کشور ترکیه مقایسه  بسیاری از تاریخ  . 

هایی بین این دو هست. اما واقعیت این است که ریشه، سابقه و شرایط  می کنند. بدون شک شباهت
ریشه دارتر، "لیسم با رضاخان متفاوت است. ناسیونالیسم آتاتورک یا کمالیسم تاریخی سربرآوردن کما
امپراتوری  از ناسیونالیسم رضاشاه بود. هم به دلیل توان و قدرتی که سابقا "قدرتمندتر و مایه دارتر

آتاتورک در مقابل انگلیس. این تفاوت به حدی بود  "استقالل طلبانه"عثمانی داشت و هم سابقه جنگ 
ه جنبش کمونیستی ترکیه تا زمان ابراهیم کایپاکایا )از رهبران برجسته جنبش نوین کمونیستی در ک

ترکیه در ابتدای دهه هفتاد میالدی( قادر به تشخیص و حل معضل کمالیسم در ترکیه به عنوان شکلی 
توهم سیاسی از ناسیونالیسم ارتجاعی نشد. شوروی سوسیالیستی نیز به مدت طوالنی نسبت به آتاتورک 

را رواج داد. همچون دامن زدن به توهم سیاسی نسبت به ملی گرایی رضاخان که به فاصله کوتاهی 
 تصحیح شد، هرچند چارچوب تئوریک غلط قبلی دست نخورده باقی ماند.
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دولت طبقاتی خویش آگاه بود و در مقاطعی به خاطر این منافع با دولت انگلیس 
هایی از درافتاد و امتیازاتی گرفت اما این منافع ملی ربطی به رهائی ملی به معنای ر

، نوکر بی اراده و همواره "سگ زنجیری"سلطه اقتصادی سیاسی امپریالیسم نداشت. او 
گوش به فرمان امپریالیسم انگلیس نبود. اما پروژه سیاسی اش تولید و بازتولید و تقویت 

این از افق  و لیستی از آن سود می بردندهای امپریا روابطی بود که بیش از همه قدرت
 تی اش بر می خاست. و برنامه طبقا
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 «رضا شاه، روحت شاد!»کند و کاو در شعار 
 

  6931 ماه دی
 
 مقدماتی نکته چند

بر بستر خیزش آبان ماه و نبرد خونین جوانان عاصی با مزدوران رژیم اسالمی، 
مبارزه دیگری نیز جریان دارد. مصاف میان ایده ها، جهت گیری ها و دورنماهای 

روز دامنه این مصاف در میان توده های شرکت کننده چندان سیاسی متفاوت. شاید ام
جدال بر  –فراز و نشیب هایش  علیرغم –گسترده نباشد. اما پا به پای گسترش خیزش 

طبقاتی فاتح اذهان شده و هدایت امور را در  -سر اینکه سرانجام کدام نیروی سیاسی
ار خواهد شد. به همان دست خواهد گرفت، به ناگزیر از حدت و شدت بیشتری برخورد

اندازه که مقابله با روش های سرکوب و شکست مزدوران رژیم در تکامل نبردهای 
خیابانی، ضروری است، نبرد بر سر تعیین افق و اهداف نهایی آن نیز مهم بوده و نقش 
تعیین کننده ای بر سرنوشت نهایی نبرد برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی 

 خواهد داشت. 
گونه کم بهایی به این جدال، توده ها را در مقابل انواع  آلترناتیوهای بورژوایی هر 

درون و بیرون جمهوری اسالمی خلع سالح خواهد کرد. بدون تعیین اهداف پایه ای و 
تعیین راهبردهای مشخص، جدل بر سر تاکتیک ها و اشکال مبارزاتی روزمره حاصل 

مای سیاسی نظری روشن نه می توان این چندانی نخواهد داشت. بدون داشتن دورن
درستی پیش برد و نه از مبارزات قهرمانانه توده ها  به معنای واقعی  جدل ها را به 

 آموخت. 
عرصه آزمونی سیاسی، « رضا شاه، روحت شاد»طی دو ساله اخیر طرح شعار 

 ایدئولوژیک برای اغلب نیروهای چپ شده است. سر دادن این شعار توسط بخش هایی
از مردم در برخی از تظاهرات ها و در برخی از شهرها، مارهای سمّی را از النه های یخ 
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زده اعصار بیرون کشیده است. سلطنت طلبان از این وضعیت روحیه گرفته اند و روش 
تهاجمی نسبت به نیروهای سیاسی گوناگون، به ویژه نیروهای سیاسی چپ اتخاذ کرده 

آن نیست که چرا آنان چنین می کنند، اقتضای تاریخ اند. معضل اصلی در این میان 
شاهان شان است که ریسمان از شانه های رعیت گذر دهند، رود خون جاری « گهربار»

شاهان  "ژن خوب و شایسته"کنند و در طلیعه ی قرن بیست و یکم کشته و مرده 
 نرینه باشند. 

ابل این تعرضات مشکل اصلی را باید در برخورد نیروهای چپ دانست که در مق
شاهانه در موضع دفاعی قرار گرفته اند. در مدت اخیر کم نبود تظاهرات هایی در خارج 
از کشور که توسط چند سلطنت طلب پرچم بدست در آنها اخالل بوجود نیامده باشد یا 
توسط  آنان مصادره به مطلوب نشده باشد. آنان به انحای مختلف تالش دارند با وقاحت 

مام به جو ضدیت با کمونیسم دامن زنند. امروزه نبرد میان پرچم ها نبردی و بیشرمی ت
، «دمکرات منشی چپ تحت عنوان آزادی بیان»واقعی است. نمی توان برای نشان دادن 

حفظ »و یا تحت عنوان « خیابان جای مرز بندی سیاسی نیست»یا با توجیهی نظیر 
پرچم ها دوری جست. هدف این از نبرد میان « وحدت در مقابله با دشمن مشترک

نوشتار تعیین راهکارهای تاکتیکی برای مقابله با این یورش ضد کمونیستی نیست. 
روشن است که اگر چپ ها نشانه ها و شاخص های خود را در تظاهرات علیه کلیه 
نیروهای ارتجاعی که در کمین مبارزات مردم نشسته اند، به حد کافی در دست گیرند 

ختلف مهر باطل بر شخصیت های ارتجاعی زنند، کمتر سلطنت طلبی و به اشکال م
 جرأت آن را به خود خواهد داد تا پای در چنین میدان هایی گذارد و خودی نشان دهد. 
مسئله جای دیگری گره خورده است. اغلب نیروهای چپ از این مصاف در حیطه 

ذهنیت »گوناگون دارد. نظری و عملی رویگردان هستند. بی شک این رویگردانی دالیل 
ناشی از شکست انقالب های سوسیالیستی در قرن بیستم و فشار « شکست خورده
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ناشی از کارزار تبلیغاتی ضد کمونیستی بورژوازی در عرصه بین المللی طی چند دهه 
  8.اخیر بسیاری از نیروی های چپ را به لحاظ ایدئولوژیک، سیاسی به گوشه رانده است

از سوی تعداد  "رضا شاه، روحت شاد"عنوان می کنند که شعار  اغلب نیروهای چپ
معدودی از مردم  سر داده شده و این رسانه های طرفدار سلطنت هستند که آن را در 
بوق و کرنا دمیده اند و بزرگ اش کرده اند. این انکار، آنان را پیشاپیش در مقابل موانع 

ند. این واقعیت هر اندازه تلخ باشد، مبارزات مردم خلع سالح می ک پیش رویگوناگون 
 مقابل در که است – خطراتی از بخشی دقیقتر عبارت به –بخشی از موانع عینی 

قرار دارد. این بخشی از صحنه است که باید آن را دید و به طرز صحیح با  ها کمونیست
ذهنیت "آن برخورد کرد. واقعیت را نمی توان نادیده گرفت یا حاشا کرد. وجود 
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رفقای به گوشه رانده شده که در تظاهرات های اخیر نیز فعال بوده، نوشته بود که  یکی از . 

خاطر خطاهایی که در انقالب های قرن بیستم مرتکب شدند، چندان خوشنام نیستند.  کمونیستها به
پاسخ اولیه ام این بود که قیاس عمیقا نادرستی است. کمونیست ها هر خطایی کرده باشند از سلطنت 

نیستند. آنان خطاهای استالین را به رخ می کشند، خطای فردی که در حال  "بدنام تر"طلبان که 
ی در مقابل کسانی بود که کلیه مصائب و فجایع جهان را سازمان داده بودند. آنان فراموش می ایستادگ

کنند در همان دوره قهرمان شان رضا خان، به پیروزی هیتلر امید بسته بود. هیتلری که مسبب اصلی 
شاهان  میلیون انسان در جریان جنگ جهانی دوم بود. وانگهی مگر کم جنایت و خیانت به نام 11قتل 

در تاریخ ایران و جهان صورت گرفته است. مگر این شاهان عالم نبودند که شورش مردم علیه خود و 
سلطنت را شورش علیه خدا و نظم مقدر می دانستند. مگر مردم سراسر جهان نبودند که با مبارزات و 

ت این تفکر را زیر زدند و مشروعی "فرّه ایزدی"و  "حق الهی شاهان"فداکاری های خود مهر باطل بر 
سوال بردند. مگر همین سلطنت طلبان دستگاه دولتی شان را که بر پایه ظلم و ستم و استثمار بنا شده 
بود از طریق سران ارتش شاهنشاهی دو دستی تقدیم خمینی نکردند. آنان امروز می خواهند همان 

 "پاسداران و بسیجیان میهن دوست"دستگاه دولتی به مراتب جنایتکارتر و کارآمدتر را در همراهی با 
سلطنت طلب آشکارا مدافع افزایش  "اقتصاددانان متخصص"دوباره باز پس گیرند. مگر امروز تمامی 

 قیمت بنزین و انواع و اقسام طرحهای موسوم به تعدیل اقتصادی در ایران نیستند.  
روغ پرداز تند و تیز برخورد کنند. کمونیستها باید شجاعانه چنین حقایقی را افشا نموده و با مخالفین د

این تندی بخشی از مبارزه برای مردم است. در غیر این صورت یک بار دیگر فداکاری مردم به هدر 
 خواهد رفت.
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در بین بخش هایی از مردم )هر چند که محدود باشد( و وجود نیروهای ضد  "تجاعیار
انقالبی امثال سلطنت طلبان مانعی عینی برای تحقق اهداف انقالبی محسوب می شود. 
اینکه این قبیل افکار و نیروها از نقطه نظر تاریخی ذره ای از حقانیت برخوردار نیستند، 

 ری دیگر. یک امر است انکار واقعیت ام
 -سیاسی "البته انکار یا کم بها دادن به حمایت بخشی از مردم از سلطنت اشکال 

نیز به خود گرفته است. برخی ها می گویند که تاریخ به عقب بر نمی گردد.  "نظری
برخی دیگر می گویند سلطنت طلبان عددی نیستند و فقط فیل هوا می کنند. نباید 

اه تحت عنوان فرشگرد و شورای متخصصین و غیره علم تشکالتی را که آنان هرازچندگ
عده ای نوستالژی مردم  1می کنند، جدی گرفت، زیرا دیر یا زود از هم خواهند پاشید.

اقشار محافظه  11نسبت به رضا شاه را هم سطح همان نوستالژی سال های اولیه دهه 
از  "خدا بیامرز"و  "ببارهنور به قبرش "کاری می دانند که اینجا و آنجا با عباراتی چون 

محمد رضا شاه پهلوی یاد می کردند. گروهی نیز که می خواهند سیاسی تر برخورد 
را سر می  "رضا شاه، روحت شاد"کنند، می گویند مردم از لج حکومت دینی شعار 

 "مثبت"دهند. عده ای نیز سعی می کنند، ارتباطی میان نوستالژی مردم با اقدامات 
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در آثار حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران شاهد چنین تبلیغاتی علیه  . 

 سلطنت طلبان هستیم. 
بر موقتی و نمایشی بودن تشکالت نوظهور سلطت طلبان تاکید می کند. حزب کمونیست کارگری مدام 

این حزب به فروپاشی آنها بر اثر اختالفات درونی امید بسته است. البته این امر قبل از اینکه بیان برآورد 
واقعی از توان سلطنت طلبان باشد، پوششی برای کم اهمیت نشان دادن خطر سلطنت طلبان و توجیه 

ل های تاکتیکی شان با این نیرو است. افق دید محدود رهبران حزب کمونیست کارگری مانع از اتحاد عم
آن می شود که متوجه نقش قدرت امپریالیستی چون آمریکا در متحد کردن جناح های مختلف 

توسط  "واقعی یا غیر واقعی"بورژوازی باشد. فزون بر این، شگرد بورژوایی ایجاد تشکل های یک شبه 
در صحنه سیاسی می آید. کافیست رهبران حزب صرف ت طلبان بیشتر به کار اعالم حضور سلطن

کمونیست کارگری نگاهی به سبک کار بورژوایی خود نیز بیندازند و انواع و اقسام تشکالت توخالی که 
 صرفا برای تبلیغات ساخته اند را برشمارند.
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برخی دیگر مقایسه میان رفاه اقتصادی آن دوره با دوران  9ر کنند.رضا شاه برقرا
جمهوری اسالمی و خفقان سیاسی و اجتماعی و نا امیدی از آینده و تبلیغات سازمان 

جامعه  1یافته رسانه ای برون مرزی را دلیل رشد طرفداری از رضا شاه می دانند.
اریخی و قطع رابطه مردم با شناسانی نیز از اینکه جمهوری اسالمی با تحریفات ت

گذشته مانع از انتقال تجارب سیاسی به مردم شده به فغان در آمده و بر تکیه مردم به 
  0لعنت می فرستند. "تجارب بالواسطه روزمره"
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تحت عنوان  8933، آذر و دی 11ماره نظرات به مجله میهن ش قبیل این با آشنایی برای.  

 و ها "مذهبی – ملی" ،"ملیون"رجوع شود. در این شماره دیدگاه « بازگشت سلطنت؛ توهم یا واقعیت»
 اکثریتی ها سابق و امروزی انعکاس یافته است.  برخی

 
1
 در« به کوری چشمِتون، رضا شاه هم تو ماهه»برای مثال می توان به مقاله ای تحت عنوان  . 

نشریه آتش، رجوع کرد. این مقاله علیرغم موضع گیری صحیح، فاقد تحلیل طبقاتی از ظهور  31شماره 
نوستالژی رضا شاه در جامعه است و صرفا به شمردن برخی فاکت ها و مشاهدات اکتفا می کند. رویکرد 

ود و علمی ایجاب می کند که از سطح شواهد و فاکت های تجربی گذر کنیم و در پس حرکت مشه
ظاهری،  حرکت درونی و واقعی را بازشناسیم.  باید همواره در تحلیل سیاسی، تحلیل طبقاتی را نقطه 

 عزیمت قرار داد. زیرا هر نگرشی انعکاس جهان بینی این یا آن طبقه معین است.
 

0
ضمن انتقاد از جمهوری  کوتاهی سخنرانی در تهران دانشگاه شناسی جامعه استاد اباذری یوسف . 

تجربه بالواسطه "اسالمی، توده های مردم را مورد عتاب و خطاب قرار داده و آنان را به دلیل تکیه بر 
محکوم می کند. ایشان فراموش می کنند که در جامعه ای که توسط تضادهای آنتاگونیستی  "روزمره

ت که در میان طبقاتی منشعب شده، ایدئولوژی صرفا عوامفریبی و دروغ نیست بلکه پدیده ای عینی اس
مردم شکل می گیرد و تجربه زندگی شان را تشریح و بازنمایی می کند. ظهور نوستالژی نسبت به رضا 
شاه صرفا امری دروغین و ناشی از هیاهوی تبلیغاتی نیست. هر چند دروغ و تبلیغات نیز در آن هست. 

ن وضعیت را تشریح کند هم این نوستالژی مانند هر ایدئولوژی از وضعیتی خاص سربرآورده تا هم ای
حاکم، بدون نقد  اجتماعی –تضادهایش را پنهان سازد. نقد این نوستالژی بدون نقد وضعیت اقتصادی 

فتیشیسم کاالیی  سرمایه داری )نه صرفا نقد نئولیبرالیسم به عنوان سیاستی اقتصادی( نقدی بی ثمر 
برند، نمی توان محکوم کرد. مردم نمی توانند است. وانگهی مردم را به دلیل منطق قیاسی که به کار می 

خود را با فردایی که هنوز ندیده اند، مقایسه کنند؛ اگر در میان روشنفکران جامعه کسانی نباشند که 
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 می بیان را واقعیت از جوانبی "نظری – سیاسی"هر یک از این افشاگری های 
 قادر و مانند می باقی سطح در که تاس این فوق رویکردهای تمامی مشکل اما. کنند

بروند و روابط ، ساختارهای پایه ای، فرایندهای اساسی و قوای محرکه  عمق به نیستند
در میان بخشی از مردم شده را تشخیص و  "گذشته گرایی"ای که مبنای ظهور چنین 

توضیح دهند.  معضل در متد و رویکرد رایج در میان اکثریت مردم منجمله گروه های 
ی می ماند و به ناگزیر به تجربه سیاسی است. متدی که در سطح بررسی پدیدارها باق

 گرایی )یا اشکالی از پیشداوری( در می غلتد. 
انقالب "مشکل بتوان در جامعه ای  که هنوز داغ عقب گرد تاریخی ناشی از 

را بر پیشانی دارد، خود را با احکامی چون تاریخ به عقب بر نمی گردد، قانع  "اسالمی
یا روح و روان مردم تقلیل داد. باید پرسید، چرا  کرد یا همه چیز را به نوستالژی تاریخی

این نوستالژی زودتر رخ نداد و بیان سیاسی نگرفت؟ برای مثال در دهه هفتاد شمسی؟ 
اگر تفاوت در میزان رفاه اقتصادی میان دو دوره است، چرا در دهه شصت که وضعیت 

این بازگشت خود را اقتصادی نابسامان تر بود، شاهد ظهور این نوستالژی نشدیم؟ چرا 
به شکل بازگشت به رضا شاه نشان می دهد نه محمد رضا شاه؟ اگر معیار ما میزان 
مدرنیزاسیون در جامعه باشد، پهلوی دوم به واقع جامعه را بیشتر مدرنیزه کرد. اگر 
مسئله قابل تقلیل به نقش رسانه ها باشد، چرا طی این چند دهه چنین شکلی از 

نکرد؟ چرا در این مقطع و لحظه تاریخی با ظهور این پدیده روبرو گذشته گرایی بروز 
 فرهنگی -سیاسی فضای و اجتماعی –هستیم؟ ربط آن به دیگر تحوالت اقتصادی 

در سطوح و  ای پدیده چنین بروز مادی مبنای کالم خالصه چیست؟ جهان و جامعه
 الیه های مختلف جامعه کدام است؟ 

                                                                                                                             

آینده ای کیفیتا متفاوت را نوید دهند و بر مبنای درس ها و دستاوردهای تجارب انقالب های 
تجربه "را ترسیم کنند چگونه می توان مردم را از تکیه به  سوسیالیستی قرن بیستم مختصات این آینده

بر حذر داشت. خوبست آقای اباذری از این زاویه نگاهی به خود اندازد، بویژه زمانی که  "بالواسطه روزمره
 .سربزنگاه های تاریخی دانشجویان را از هر حرکت انقالبی و رادیکال می ترساند
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فرهنگی  -ه در زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی بدون  بررسی علمی تحوالتی ک
صورت گرفته، نمی توان دالیل ظهور ایده ها و افکار و گرایشات ایدئولوژیک سیاسی 
مختلف در بین مردم را توضیح داد. فقدان تحلیل علمی و دقیق از این مسئله مانع از 

ن بهای الزمه را به افشای همه جانبه و تیز سلطنت طلبا ها کمونیستآن می شود تا 
بدهند و با گرایشات غلط در میان مردم مبارزه کنند. موضوع اصلی مصاف، صرفا 
قضاوت صحیح در مورد تاریخ یا ارزیابی واقعی از یک پادشاه مستبد و افشای رفتار و 
کردار وی یا نوه و نتیجه اش نیست. مبارزه اصلی بر سر آینده ای است که باید طلب 

 ی جامعه ای عاری از ستم و استثمار که امکان پذیر است. شود. یعنی برقرار
این نوشتار فقط می  1هدف این نوشتار بررسی نقش رضا شاه در تاریخ ایران نیست.

خواهد به چند پرسش اصلی پاسخ دهد: دالیل پایه ای رجعت به گذشته در میان بخش 
چیست؟ این شعار در تجلی یافته،  "رضا شاه، روحت شاد"هایی از اهالی که در شعار 

شرایط کنونی از چه محتوای ایدئولوژیک، سیاسی برخوردار است؟ کدام تمایل اجتماعی 
را ارضاء می کند؟ منافع کدام نیروی طبقاتی را نمایندگی می کند؟ چگونه نوستالژی 
رایج در میان بخشی از مردم با منافع این نیروی طبقاتی پیوند می خورد؟ و سرانجام 

 رونی این ایدئولوژی نوستالژیک کدام است؟ تناقضات د
الزم به ذکر است که بخش اعظم این نوشتار، دربرگیرنده یادداشت هایی است که  

تهیه شده است. نیاز به یاری خوانندگان است تا این  8931در دوره خیزش دیماه 
ل نوشتار از گستره و عمق کافی برخوردار شود. بی شک به پرسش گرفتن متن به تکام

 این بحث یاری خواهد رساند. 
 
 !خاص فروپاشی تا عام تخریب از 

از زمانی که نظام سرمایه داری بر جهان غلبه یافت، در مقابله با نتایج فاجعه بار 
تداوم آن گرایش بازگشت به گذشته در میان بخشی از توده ها تقویت شده است. این 

                                                           
1
 8933، اسفند  بهرنگ امید - «بود؟ ملی شخصیتی شاه رضا آیا» نوشتار به شود رجوع . 
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شر از ستم و استثمار را مهیا  می نظام از یکسو پایه های مادی برای رهایی واقعی ب
را در میان برخی از اهالی دامن می زند.  "رجعت به گذشته"کند. از سوی دیگر مدام 

 این بخشی از کارکرد متناقض نظام سرمایه داری است. 
برای نخستین بار مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست )و قبل تر از آن در 

ناگون گذشته گرایی تحت نظام سرمایه داری را کتاب ایدئولوژی آلمانی( اشکال گو
صورت بندی کرده اند. آنان نشان دادند که عده ای در مقابل ابعاد غیر قابل کنترل و 
غیر قابل پیش بینی فجایع گسترده و هر دم فزاینده و سریع نظام سرمایه داری در 

ردار بود. حسرت بازگشت به دورانی بسر می برند که از ثبات و آرامش نسبی برخو
اشکال گوناگون تفکرات گذشته « مانیفست کمونیست»مارکس و انگلس در فصل سوم 

را افشا کردند. آنان  -که آن زمان اغلب لباس سوسالیسم نیز بر تن داشتند  -گرا 
افرادی را که گرایش های خودبخودی گذشته گرایی در میان مردم را تئوریزه می 

پیشنهادی  "راه حل های"اده  و نشان دادند که چرا کردند، بشدت مورد انتقاد قرار د
آنان ایده آلیستی است و نه تنها قادر نیست مصیبت های ناشی از سرمایه داری را 
تخفیف بخشند، بلکه عمال و در نهایت این نظام استثماری را با تمامی ستم ها و 

 تبعیض های اجتماعی اش تقویت و بازتولید می کنند. 
ری در کارکرد روزمره اش از دو طریق پایه مادی برای گذشته نظام سرمایه دا

 گرایی فراهم می کند.
یکم، از طریق تخریب شیوه های تولیدی ماقبل سرمایه داری که موجب اضمحالل 
و عقب نشینی همه طبقاتی می شود که درگیر چنین شیوه های تولیدی بوده اند. 

د خرد دهقانی، از میان بردن اصناف و تخریب اقتصاد فئودالی، نیمه فئودالی و اقتصا
پیشه وران  با سلب مالکیت از تولید کنندگان مستقیم و خانه خرابی شان همراه است. 

نمونه ای برجسته و کیفی از این گونه تخریب ها در تاریخ  8911اصالحات ارضی  
خته ایران است. مناسبات کهنه و قدیمی بیرحمانه و در مدت نسبتا کوتاهی از هم گسی

شدند، روابط فئودالی و پدرساالرانه بر هم زده شدند و به درجات گوناگون با مناسبات 
پولی در هم آمیخته شدند. بر پایه پیامدهای این تغییر )و در ترکیب با دیگر عوامل در 
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سطح ملی و بین المللی( بود که بنیادگرایی اسالمی در ایران پایه گرفت و سخنگویانی 
 "بازگشت به خویش"تی و مطهری ظهور یافتند تا شعارهایی چون چون خمینی، شریع

 یا بازگشت به اسالم را فرموله کنند. 
دوم، نظام سرمایه داری مدام با تحوالت دائمی در ابزارهای تولیدی همراه است. این 
امر موجب تغییر دائم در مناسبات تولید و مجموعه مناسبات اجتماعی می شود. به 

تفاوت دوران سرمایه داری با نظام های ماقبل سرمایه « کمونیست مانیفست»تعبیر 
داری، آن است که مدام با تحوالت الینقطع در تولید و تزلزل بالانقطاع کلیه اوضاع و 

آنچه که تازه ساخته شده، پیش از »احوال اجتماعی و عدم اطمینان دائمی همراه است. 
نی روشهای جدید به جای کهنه به عدم اما جایگزی« آنکه جانی بگیرد کهنه شده است.

تعادل ها و بحرانهای سخت پا می دهد. انباشت سرمایه داری همواره شامل پروسه 
دیالکتیکی تخریب و بازسازی است. به دلیل آنارشی و رقابت حاکم بر سرمایه داری، 
بازسازی مدام از دل تخریب های سهمگین جلو می رود. ثمرات این بازسازی ها عمدتا 
نصیب اقلیت سرمایه دار و زیان های مخربش اساسا سهم توده های زحمتکش است. به 
همین دلیل زندگی و کار توده های کارکن مدام در معرض ورشکستگی و فروپاشی قرار 
می گیرد. بسیاری از آنان مجبور می شوند به کارهای فالکت بار حاشیه ای روی آورند. 

کونت خود بیندازیم  و دریابیم که طی چند دهه فقط کافیست نگاهی به اطراف محل س
اخیر چه شغل هایی )مشخصا در زمینه خدمات( بوجود آمده اند و بعد از مدتی از بین 

 "آنچه که تازه ساخته شده بیش از آنکه جانی گیرد، کهنه می شود"رفته اند. تا مفهوم 
 3.را درک کنیم

ر آمد نفتی به عنوان شکلی از این دو شکل از تخریب در اقتصاد ایران که حول د
صدور سرمایه امپریالیستی می چرخد، نه تنها نهادینه شده، بلکه با ادغام هر چه بیشتر 
آن در اقتصاد جهانی بر عمق، گستره، سرعت و شدت آن ها نیز افزوده شده است. بحث 

                                                           
3
 ترجمه –« ت کمونیستمانیفس» به شود رجوع زمینه این در انگلس و مارکس نظرات با آشنایی برای . 

ادبیات » نام به آن سوم فصل و 93 – 11 صفحات ،8330 پکن، خارجی های زبان نشریات اداره
 .31 – 11صفحات « سوسیالیستی و کمونیستی
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بر سر این نیست که سرمایه داری صرفا  تخریب اقتصادی ببار می آورد. تخریب و 
ازسازی دو روی اقتصاد سرمایه داری هستند. از یکسو مشاغل و تخصص های جدید ب

)منجمله تخصص های جدید در رابطه با شغل های قدیمی مانند تعمیر اتوموبیل و 
وسایل مصرفی و برقی و...(  بوجود می آید از سوی دیگر بسیاری از مشاغل سنتی یا 

شغلی تشدید می شود. برای مثال می  تخصص های قدیمی از بین می روند و بی ثباتی
توان به شاخص طول مدت ماندگاری افراد در شغل اصلی رجوع کرد. طبق بررسی 

درصد(  1/01در ایران بیش از نیمی از شاغالن ) 8931میدانی وزارت کار در  سال 
پدیده شغل هایی که دیگر نیست و  1.کمتر از ده سال در شغل اصلی خود باقی ماندند

ی که دیگر در داخل تولید نمی شود به بخشی از خصیصه اقتصادی کشور بدل محصوالت
شده است. تا جایی که به بحث این نوشتار بر می گردد این وجه از کارکرد سرمایه 

 داری است که مدام به افکار و ایده های نوستالژیک پا می دهد.
دوره ای که طی چند دهه اخیر بر ابعاد و دامنه تخریب افزوده شده است. از 

رفسنجانی سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت، اشکال گوناگونی از خانه خرابی 
آغاز شد. اقتصاد روستایی بار دیگر زیر ضرب قرار گرفت و میلیونها نفر از روستاها به 

 کانال از نفر هزار صد چهار ، 8931 – 31حاشیه شهرها رانده شدند. طی سالهای 
هزار نفر از  311، 8933تا  8911 یسال ها یط 3.گرفتند خراجا حکم قانونی و رسمی

کاسته شده است. بر دامنه مهاجرت ها از روستا افزوده  یتعداد کارکنان بخش کشاورز
                                                           

1
میلیون نفر شاغل  1/19حاکی از آن است که از  8931نتایج بررسی میدانی وزارت کار طی سال  

 1/01میلیون نفر از شاغالن که حدود  3/81در ایران، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بیش از 
یون میل 1/0سال و طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود  81درصد را شامل می شود، کمتر از 

سال است؛ این در حالی است که برای سه میلیون نفر از شاغالن ایرانی  11تا  81نفر از شاغالن بین 
 سال بوده است.  91میلیون نفر بیش از 1/8سال و تنها برای  91تا  11طول مدت اشتغال در شغل اصلی 

1111301a/news/https://www.yjc.ir/f 
 

3
 صفحه. 8933 آگاه، انتشارات صادقی، علیرضا اثر «شهری دستان تهی روزمره زندگی» کتاب از نقل به 

 .( 8911 نگار و نقش تهران،) مومنی فرشاد اثر «ساختاری تعدیل دوران در ایران اقتصاد» از برگرفته 01

https://www.yjc.ir/fa/news/6686758
https://www.yjc.ir/fa/news/6686758
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که امروز نرخ رشد  یاست. به گونه ا افتهیدر شهرها گسترش  ینینش هیشده و حاش
است.  دهینفر رس ونیلیم 11تا  81و به رقم  شیسال پ ستیبرابر ب یس ینینش هیحاش

 راکوچک  یفقر، روستاها لینفر به دل ونیلیحدود سه م یشود که بزود یم ینیب شیپ
81شهرها خواهند شد.  یترک خواهند کرد و راه

 

میانه حال بخشی از اندوخته های خود را از دست دادند. عمالً به و بسیاری از اقشار 
گرفت و پدیده اجتماعی شکل خاصی سلب مالکیت بزرگی از توده ها صورت 

  88.مالباختگان به وجود آمد

                                                           
نشینی  واکاوی نقش حاشیه»عنوان رجوع شود به مصاحبه روزنامه شرق با کمال اطهاری تحت  13

 8931آذر  81« بیرون زد« تله فضایی فقر»در حوادث اخیر: اعتراضات از 
 

 
88

احتیاط و دقت نظری بیشتری نیاز دارد. برخی کاهش درآمد  به مالکیت سلب مفهوم از استفاده 
ظرشان در این زمینه به مردم یا مصادره پس اندازشان را نوعی سلب مالکیت می دانند. آنان برای اثبات ن

انباشت "دیوید هاروی اقتصاددان و مدرس کتاب کاپیتال مارکس رجوع می دهند. هاروی با ارائه تز 
، به نوعی تئوری پایه ای مارکس در مورد سلب مالکیت توده ها را "سرمایه از طریق سلب مالکیت

دگی توده ها و  مصادره مسکن یا تحریف و معوج می کند. هر گونه ورشکستگی یا  پایین آوردن سطح زن
فضاهای شهری از جانب سرمایه داران را نوعی سلب مالکیت قلمداد می کند. در صورتی که منظور 
مارکس از سلب مالکیت، تاریخا سلب مالکیت تولید کنندگان مستقیم از ابزار تولید بوده است. مانند 

امروزه ما شاهد خانه خرابی وسیع توده ها در  سلب مالکیت از دهقانان، پیشه وران و اصناف. درست است
اثر تناقضات ساختاری بویژه در حیطه گردش سرمایه هستیم. مانند این که یک شبه پس اندازهای مردم 
دود می شود و به هوا می رود، مسکن شان در اثر قرض مصادره می شود، حقوق های معوقه باال کشیده 

ور می شود و ... اما اینها را نمی توان با خلع ید یا سلب می شود، صندوق مالی بازنشستگان مالخ
 مالکیتی که مارکس از آن صحبت کرد، مترادف دانست. 

البته برخی از اشکال مصادره درآمدها به شکلی غیر مستقیم و تا حدی می تواند مفهوم سلب 
باشد. باال کشیدن اندوخته  مالکیت از ابزار تولید )به عبارت دقیق تر وسیله تامین معاش( را در برداشته

هزار  11های مردم به لحاظ عینی، بخشی از اهالی را پرولتریزه می کند. برای مثال مصادره مالکیت 
، بی شک به معنای بی خانمان سازی بخشی از موتورسواران 8931موتورسیکلت به نفع دولت در آذر ماه 

 تاب تهی دستان شهری اثر علیرضا صادقی( ، درج شده در ک8931آذر  91معیشتی است. )روزنامه شرق 
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این قبیل مسائل عرصه را براکثریت اهالی روستاها و شهرهای کوچک تنگ کرد. 
و بی  "چیز باختگی"به طریقی موقعیتی را از دست داد. بی خانمان سازی و  هرکسی

به اقتصاد به پدیده ای همگانی بدل شده است. کارگران بیکار شده ای که ثباتی شغلی 
غیر رسمی رانده شده اند، روستائیانی که به حاشیه شهرها رانده شده اند و مالباختگانی 
که وسط زمین وآسمان رها گشته اند، جملگی بیان دگرگونی های سریعی است که 
عمدتا طی دهه اخیر رخ داده است. بدون شک افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 

خواهد  تهی دستخرابی هردم فزاینده اقشار میانی و گذشته، یک دور دیگر بر خانه 
81افزود.

 

خالصه کالم این وضعیت حاصل جهش هایی است که در جریان جهانی سازی در 
اقتصاد ایران انجام پذیرفته و منجر به  تغییرات مهم و تکان دهنده و ناگهانی در زندگی 

اتی مشخصه زندگی شمار عظیمی از مردم شده است. در حال حاضر ناامنی و بی ثب
اکثریت مردم است. بدون شک انعکاس این تغییرات در روبنای سیاسی فرهنگی، در 
مسیری ساده، یک بیک و تک خطی پیش نرفته و هر تغییر اقتصادی با پیچ و تاب های 
زیاد در روبنا انعکاس یافته است. بر بستر این تالطم ها و جابجایی های بزرگ است که 

گذشته شده اند. دورانی که زندگی شان  "خوش"دلتنگ دوران   بخش هایی از مردم
چه اشتباهی "حداقل از ثبات و امنیت نسبی بیشتری برخوردار بود. سر دادن شعار 

توسط تجمع اعتراضی بازنشستگان اصفهان درست یک ماه  "کردیم که انقالب کردیم
                                                                                                                             

هاروی  می خواهد مفهوم سلب مالکیت توسط سرمایه مالی را به حیطه های گردش سرمایه بسط دهد. 
این امر از این زاویه که نارضایتی و مقاومت توده ها چه اشکال جدیدی به خود می گیرند مهم است. اما 

زمینه راه حل به بار آید. با این منطق تئوریک، مقابله با موجب می شود تا نتایج نادرستی بویژه در 
سرمایه داری به مقابله با اثرات بحران سرمایه داری تقلیل می یابد و مبارزه طبقاتی به مبارزه در حیطه 
توزیع تنزل پیدا می کند. در صورتی که بدون سرنگونی مناسبات تولیدی سرمایه دارانه که در قلبش در 

صار و کنترل مالکیت سرمایه داران بر ابزار تولید است، نمی توان به معنای واقعی از این هم شکستن انح
 نظام خالصی یافت.

 
81

 .  استمورد بررسی قرار گرفته « اقتصاد سیاسی شورش»جوانب پیش تر در نوشتار این  . 
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روانی سیاسی جدید ، اولین نمود  آشکار  این وضعیت 31قبل از شروع خیزش دی ماه 
 بود. 

اینکه گذشته گرایی در جامعه ای معین بتواند فعال یا فراگیر شود یا در چه اشکالی 
بروز یابد، به عوامل مختلفی وابسته است. از یکسو تابع تغییرات سیاسی مهم در جامعه 

از سوی دیگر به سیاست ها و حرکات آگاهانه نیروهای طبقاتی حاضر در  و جهان است
 ه مشروط است. صحن

 

 بورژواهای تازه به دوران رسیده!  
 -طی حاکمیت چهل ساله جمهوری اسالمی، تغییرات زیادی در موقعیت اقتصادی 

اجتماعی و وضعیت  ایدئولوژیک، سیاسی طبقات حاکم صورت گرفته است. این 
تغییرات موجب ظهور قشر جدیدی از بورژوازی شده که عمدتا حاصل روند جهانی 

 است. سازی 
در طول این مدت چند تغییر مهم در سوخت و ساز بورژوازی ایران صورت گرفته 
است. اوال، بر گستره جغرافیایی حوزه انباشت بورژوازی بزرگ ایران افزوده شده و بطور 
کلی جهت گیری آن، خارجی تر )منطقه ای تر( شده است. چنین جهت گیری از اواخر 

فرصت بلند پروازی به بورژوازی ایران  03بحران انقالبی  دوران رژیم شاه مشهود بود. اما
را نداد. بعد از اتمام جنگ ایران و عراق، همراه با توسعه بیش از پیش مناسبات سرمایه 
داری در ایران، از نقطه نظر اقتصادی امکانات بیشتری برای گسترش حوزه انباشت 

گیری بازارهای منطقه ای )از فراهم شد. تغییرات ناشی از فروپاشی بلوک شرق و شکل 
جمهوری های آسیایی گرفته تا کشورهای خلیج( زمینه را برای تقویت این جهت گیری 

مانند توانایی در ایجاد  -فراهم کرد. پتانسیل های اقتصادی ایران در برخی زمینه ها 
امتیاز ویژه ای در اختیار بورژوازی  –تاسیسات زیرساختی، صنایع غذایی و کشاورزی 

نظامی نیز برخوردار است.  -ایران قرار داد. موقعیتی که از پشتوانه قدرت سیاسی 
قدرتی که به تبع جنگ ایران و عراق و خال ناشی از سقوط نیروهای وابسته به شوروی 

 ن، نقش برجسته تری به خود گرفت.در افغانستان و بعدها سقوط صدام و طالبا
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اقتصاد جهانی و پیدایش اشکال جدید تقسیم در اثر ادغام  بیشتر اقتصاد ایران در 
کار بین المللی، فرصت بیشتری برای بورژوازی ایران فراهم آمد. می توان از نقش 
شرکت های مختلف تاسیساتی در برخی از کشورهای آفریقایی مانند کنیا نام برد تا 

فروش واردات شیر خشک از چین به قصد تولید لبنیات در صنایع مواد غذایی با هدف 
در بازار عراق، تا شرکت در بازار امالک دبی، تا گسترش تجارت انواع و اقسام کاالها از 
چین به دبی و به کردستان عراق تا جمهوری های آسیایی. سرمایه های درگیر در این 
عرصه ها  به شکل دولتی یا خصوصی و یا ترکیبی از این دو هستند. نهاد سپاه تحت 

بسیاری از پروژه های تاسیساتی را در  پیش بردمسئولیت پوشش شرکت های مختلف 
 شراکت با بخش خصوصی یا دیگر شرکت های خارجی بر عهده دارد. 

حول این پروژه ها و سرمایه گذاری ها، قشری نازک اما قدرتمندی شکل گرفته 
است. این قشر تازه بدوران رسیده هم شامل کارخانه داران بزرگ و متوسطی است که 

و  "رانت ارضی"جات مختلف از رانت نفتی سود جسته اند، هم کسانی که از قبل به در
با خرید و  "محدوده شهری"و تعیین  "طرح تفضیلی"سیاست شهرداری ها در تعریف 

 89.فروش زمین و تراکم شهری و ساز و کار مسکن نفع برده اند و ناگهان سربرآورده اند
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داخل محدوده  بخشی از تازه به دوران رسیده ها با استفاده از رانت ارضی به ویژه زمین های . 
فقط  8913تا  8931شهری و رانت ایجاد شده از فروش تراکم، ثروتمند شده اند. طبق آمار، طی سالهای 

% تولید ناخالص ملی  1/  1% تولید ناخالص ملی به  8/  1 1سهم رانت ایجاد شده از فروش تراکم از 
 (  08صفحه  -« دستان شهری زندگی روزمره تهی»رسید. )به نقل از کتاب 

خوانش اجتماعی »برای بحث بیشتر در این زمینه رجوع شود به سخنرانی ناصر فکوهی در سمینار 
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ناصر فکوهی نشان می دهد « انقالب اسالمی در چهل سالگی

ا کرده است. چگونه رانت زمین شهری در تهران به ویژه از دوران شهرداری کرباسچی اهمیت زیادی پید
طرح های تفضیلی و تعیین محدوده شهری و بخشش زمین نقش بسزایی در توزیع رانت به گروه های 
خاص و ایجاد قشری ثروتمند تحت عناوینی چون زمین خوار و برج ساز داشته است. در عین حال 

اند. به این معنا بخشی از حاشیه نشینان از تغییر مرز خارج از محدوده و داخل محدوده شهر منتفع شده 
 که دولت مالکیت بر زمین و خانه شان را به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته است. 
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 و سیاسی –ت، اما از نفوذ اقتصادی این قشر هر چند از نظر جمعیتی محدود اس
قابل توجهی برخوردار است. این قشر یک پا در بازار داخل دارد، یک پا در بازار  فرهنگی

خارج؛ هم دست در تجارت منطقه ای دارد، هم  تجارت داخلی را سامان می بخشد؛ 
آن. یک پا در فرهنگ  "اپوزیسیون"یک پا درون جمهوری اسالمی دارد یک پا در 

 . "ناسیونالیستی  -مدرن "اسالمی دارد، یک پا در فرهنگ  -نتی س
فزون بر این، اقشار جدید دیگری از مدیران، فن ساالران، مهندسان، وکال و پزشکان 
در جامعه شکل گرفته که  اقلیتی از آنان به دلیل داشتن تخصص های باال، از موقعیت 

معروف  "نجومی بگیران"ی که به برخوردار شده اند. کسان رفاهی ممتازی در جامعه
آشکاری با بورژوازی بزرگی که شکل گرفته نهان و شده اند. اگر چه این اقشار روابط 

دارند و از رانت های دولتی نیز سود می جویند، اما به لحاظ حجم و اندازه سرمایه و 
می  ثروت با آنان قابل قیاس نیستند. ولی کماکان پایه اجتماعی مستقیم آنان محسوب

شوند. به این معنا که موقعیت اجتماعی بورژوازی بزرگ الگوی زندگی شان است. منبع 
درآمدهای کالن این قشر اساسا از بازار داخلی است. اغلب خانواده های آنان در خارج از 
کشور سکونت دارند و از زندگی مرفه و نسبتا  فوق مرفه ای برخوردارند. بسیاری از 

خیر پای شان به خارج از کشور رسیده و ربط چندانی به اینان طی بیست سال ا
 ندارند.   -از قماش سلطنت طلبان  -مهاجران ثروتمند قبلی 

ظهور این قشر مهاجر ثروتمند بخشی از ساز و کار جهانی سازی یعنی وسیعتر و 
جهانی تر شدن دامنه و عملکرد انباشت سرمایه است. یعنی ادغام هر چه بیشتر 

ایه تولیدی، سرمایه پولی و سرمایه کاالیی در جهان. در پی این تغییر و مدارهای سرم
تحوالت است که در ایران همچون بسیاری از کشورهای تحت سلطه با پدیده حقوقی به 

های متخصصی که نسبتا از ارج و قرب  "دوتابعیتی"روبرو شده ایم.  "ها دوتابعیتی"نام 
شور بدون مشارکت آنان نمی گذرد. امروزه فراوان برخوردارند و امورات اقتصادی ک

                                                                                                                             

این روند را در کالن شهری چون استانبول با « شوری در سر»اورهان پاموک نویسنده ترک زبان در رمان 
اسی در میان بخش هایی دقتی هنرمندانه به تصویر کشیده  و از این زاویه بر دالیل پایه گیری اسالم سی

 از اقشار حاشیه نشین و تقویت گرایشات سیاسی محافظه کارانه در میان آنان پرتو افکند.
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تحلیل طبقاتی صحیح از جامعه ایران بدون در نظر گرفتن نقش این قشر و تاثیراتش بر 
 صف آرایی های ایدئولوژیک سیاسی و چیدمان قوای طبقاتی میسر نیست. 

برخی از آمارهای قابل دسترس از اهمیت و جایگاه این اقشار به لحاظ اقتصادی 
 دهند.  خبر می 

میلیارد  1111تا  8911طبق برآورد اولیه میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور از 
برابر  80دالر تخمین زده می شود. طبق برآوردی دیگر حجم سرمایه آنان حداقل  

 کشور است.  8933بودجه سال 
میلیارد دالر از سرمایه ایرانیان در آمریکا، چین و برخی از  111تا  111بین 

 ورهای اروپایی سرمایه گذاری شده است. کش
 1180بنا به آمار رسمی میزان سرمایه گذاری ایرانیان در بازار امالک دبی در سال 

 میلیون دالر رسیده است.  110به یک میلیارد و 
درصد  89میلیارد دالری  1/1ایران با صادرات  1183طبق آمارهای جهانی در سال 

ا تامین کرده و از این لحاظ سومین وارد کننده به عراق از نیاز بازار کاالیی عراق ر
درصد از لبنیات ایران به عراق صادر شده  11باالی  8930محسوب می شد. در سال 

 است.  
در همین سال بیش از یک میلیارد دالر از کاالهای ایرانی )مصالح ساختمانی، فرش، 

 ه افغانستان صادر شده است. مواد خوراکی، وسایل برقی و محصوالت بهداشتی  و...( ب
بنا به گفته نماینده کرمان در مجلس شورای اسالمی، در وزارت نفت مدیرانی 

میلیون تومان در ماه در آمد دارند. در وزارت بهداشت  11تا  91هستند که باالی 
میلیون تومان در ماه درآمد داشته و عمدتا از اعضای  011افرادی هستند که باالی 

میلیون تومان به باال برای  811انشگاه های علوم پزشکی هستند. درآمد هیئت علمی د
میلیارد تومان از  3111این قشر امری عادی شده است. طبق ارزیابی های اولیه 

به پزشکان عمدتا متخصص اختصاص دارد. که در  "نجومی بگیران"فرارهای مالیاتی 
ست. معموال متوسط در آمد هنده یک دهم درآمد واقعی آنان ان دبهترین حالت نشا
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یک پزشک در جهان سه تا چهار برابر درآمد سرانه هر کشور است. این رقم در ایران در 
 برابر در آمد سرانه رسیده بود.  11،  به  8911سال 

هزار متخصص در بخش فناوری کامپیوتری )موسوم به صنعت رقومی(  10تعداد 
ولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص مشغول به کار هستند که حدود یک درصد از ت

میلیارد تومان درآمد روزانه، یکی از پنج اپلیکیشن مهم  9در ایران با « اسنپ»داده اند. 
در جهان است که با نیم میلیون راننده خودرو و  "حمل و نقل خودروی با راننده"

  81.دارددر دست موتورسیکلت انحصار جابجایی حداقل دو میلیون مسافر در روز را 
خالصه کالم از صدقه سر جمهوری اسالمی، قشری از بورژوازی با پایه اجتماعی 
نسبتا قدرتمند عروج یافته که هر چند در برخی زمینه ها در تضاد با انحصارگری 
باندهای اصلی قدرت و زیاده روی های ایدئولوژی اسالمی آن قرار دارند، اما قدردان 

رای شان فراهم کرده است. آنان بودند که طی این سالها امنیت و ثباتی بوده که رژیم ب
مدام هراس سوریه ای شدن را در جامعه پراکندند و در دور دوم انتخاب روحانی نقش 
برجسته ای در حمایت از او ایفا کردند. برای نخستین بار پایه اجتماعی این قشر در 

به صف شدند  و  خارج از کشور در سطح نسبتا گسترده ای پشت صندوق های رای
 وزن سیاسی خود را به رخ همگان کشیدند. 

 
 !"امت هخامنشی"تا  "امت اسالمی"از  

مارکس در کتاب معروف خود به نام هجدهم برومر لویی بناپارت در مورد علت رو 
نمادها،  به رجوع با ها انسانها به دوران های تاریخی گذشته می گوید:  آوری انسان

 از آنان. هستند خود امروز نقشی فایا دنبالای تاریخی، اسطوره ها و شخصیت ه
به  80.کنندی باز رای دیجد شینمای تیعار زبان و لباس با تا رندیگ یم قرض گذشته
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 است. دسترس قابل اینترنت در نوشتار از بخش این در استفاده مورد آمارهای کلیه . 
 

80
ر شرایطی که خود آدمیان هستند که تاریخ خود را می سازند ولی نه آن گونه که می خواهند یا د» . 

انتخاب کرده باشند بلکه در شرایط داده شده ای که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با 
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 ای تکرار نه است دیجد مبارزات به دنیبخش شکوهی برا خیتار به رجوعتعبیر مارکس 
 مردم الیخ در تا شوندی م اسطوره به بدل ها تیشخص مواقع نیا در. گذشته از دیتقل
 . شودیی بزرگنما روز مشخص فیوظا مورد در

تا جایی که به بخش هایی از مردم کوچه و خیابان بر می گردد، رجوع به رضا شاه 
بیان قسمی و خودبخودی بخشی از مطالبات امروزین شان است. آنان در طلب اقتدار، 

پهلوی اول پناه می برند. آنان  امنیت، ثبات و جدایی دین از دولت به نوستالژی دوران
رضا شاه را شخصیتی مقتدر می پندارند که توانست امنیت و ثبات سیاسی اقتصادی در 
جامعه برقرار کند، دست روحانیون را از سیاست گذاری های دولتی، نظام حقوقی، 
عرفی و قضائیه و نظام آموزشی کوتاه کند، حجاب از سر زنان بر دارد و بطور کلی 

ته نهاد روحانیت را سر جای خود بنشاند. اینکه این تصویر تا چه اندازه واقعی توانس
است و حقایق تاریخی واقعا چه بوده اند و عملکرد واقعی رضا شاه در هر یک از زمینه 
های چه بوده برای مردم نقش فرعی دارد. از بغض حکومت دینی است که مردم طرف 

شمنی با حکومت دینی چنان عرصه را بر همگان رضا شاه را گرفته اند. این تضاد و د
تنگ کرده که چشم بسیاری را بر حقایق تاریخی بسته است. آنجا که حقیقت کنار 
گذاشته شود، ذهن راحت تر دروغ های ساخته و پرداخته را می پذیرد و تن به اسطوره 

 سازی های رنگارنگ می دهد.  
ر شیوع گذشته گرایی است و اجتماعی بست -درست است که فروپاشی اقتصادی 

نوستالژی مردم نسبت به رضا شاه بیان نارضایتی از وضعیت حال است، اما مهمتر از آن 
در اثر این فقدان است که بخش هایی می باشد. بیان فقدان آرمان گرایی در جامعه نیز 

                                                                                                                             

آن درگیرند. بار سنت همه نسل های گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگینی می کند. حتی 
ا به نحوی انقالبی دگرگون کنند و هنگامی که این زندگان گویی بر آن می شوند تا وجود خود و چیزها ر

چیزی یکسره نو بیافرینند. درست در همین دوره های بحران انقالبی است که با ترس و لرز از امواج 
گذشته مدد می طلبند، نام های شان را به عاریت می گیرند و شعارها و لباس های شان را تا در ظاهری 

هجدهم برومر لوئی  -مارکس « ی بر صحنه تاریخ ظاهر شوند.آراسته و در خور احترام و با این زبان عاریت
 .بناپارت
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ی از مردم ناچارا به نوستالژی روی می آورند. زمانی نوستالژی در جامعه ای پررنگ م
شود که امید به آینده در آن کم رنگ شده باشد. به بیانی دیگر نگرانی از آینده با 
حسرت گذشته در هم می آمیزد. این بخشی از وضعیت کلی حاکم بر جهان امروز 
است. شکست انقالب های سوسیالیستی و تضعیف جنبش کمونیستی نقش کلیدی در 

کم بها داده شود. تحلیل و تضعیف تقویت گذشته گرایی ایفا کرده و نباید به آن 
نیروهای سکوالر منجمله نیروهای انقالبی و کمونیست واقعی، نقش مهمی در تقویت 
گذشته گرایی )در اشکال بنیادگرایی مذهبی و انواع هویت گرایی قومی و فرهنگی( در 
میان مردم جهان داشته است. تاثیر تحوالتی چون احیا سرمایه داری در چین 

را نمی تواند نادیده گرفت. این  8331تی بعد از مرگ مائو تسه دون در سال سوسیالیس
توده ها بجا گذاشته است. به ذهن دگرگونی طی چند دهه اخیر، تاثیر منفی عمیقی بر 

این معنی که احساس موجود در میان بسیاری از ستمدیدگان سراسر دنیا نسبت به 
ی از وضعیت فالکت بار موجود تضعیف شده انقالب سوسیالیستی به مثابه تنها راه رهای

است. تاریخا بر این بستر بود که بنیادگرایی دینی در جهان، خصوصا در ایران و منطقه 
تا زمانی که معضل فقدان آلترناتیو انقالبی در جامعه حل  81خاورمیانه عروج یافت.

فاکتور  نشود، شاهد ظهور چنین عقب گردهایی در اشکال گوناگون خواهیم بود. این
کلیدی در ترکیب با عوامل اقتصادی اجتماعی پیش گفته شده وضعیتی را به وجود 
آورده است که بخش هایی از مردم در عرصه افق و دورنما به راه حل های ساده و دم 

 دستی روی آورند.  
اما رشد نوستالژی در میان بخش هایی از مردم امری درون زاد نیست. غالبا می 

مردم را طرفدار رضا "به جای اینکه بگویند  "رفدار رضا شاه شده اندمردم ط"گویند 
خاتمی را ". همان گونه که زمانی جوانان دهه هفتاد شمسی می گفتند "شاه کرده اند

به جای اینکه بگویند، دیگران گزینه خاتمی را جلوی روی شان قرار  "ما انتخاب کردیم
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رجوع « علل رشد بنیادگرایی مذهبی در جهان»برای بحث بیشتر به نوشتار باب آواکیان تحت عنوان  . 
 شود.
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انگشت نهاد که افکار و ایده های حاکم بر  داده اند. مارکس بر این حقیقت بنیادین نیز
یک جامعه افکار و ایده های طبقه حاکم است. اما در جامعه سرمایه داری این حقیقت 
شکل وارونه ای به خود می گیرد. در این نظام به قول شاعر کمونیست آلمانی برتولد 

که ظاهر فریب و خود فریبی است  "در پشت هر قاعده ای فریبی نهفته است."برشت 
انتخاب آگاهانه بخود می گیرد. توهمات مردم در عرصه سیاست بر این حلقه ناپیدا 

 استوار است. 
رضا شاه اسطوره نبود. صاحبان قدرت و سرمایه و رسانه از او اسطوره ساختند و این 
اسطوره را فراگیر کردند. کلیه ایدئولوژی ها گذشته گرا در نظام گفتمانی خویش نیاز به 

ره هایی دارند تا به خود انسجام بخشند. زیرا با تکیه به اسطوره بهتر قادر خواهند اسطو
شد، تضادهای واقعی را پنهان کنند و عناصر ناهمگون و ناهمساز را کنار هم بچسبانند؛ 
رمز و راز و کنایه و تفسیر را جایگزین گفتار رک و صریح و روشن و مستدل علمی 

یر ناتوانی در مقابله با خطرات حال و آینده نامعلوم کنند و به انسان هایی که اس
هستند، حس رضایت قالبی دهند و در نهایت برای مشروعیت بخشیدن به اعمال خود و 

  83توجیه اش از آن سود جویند.
اسطوره سازی از رضا شاه را باید بر بستر بحران ایدئولوژیکی قرار داد که جمهوری 

عیان شد که  8911است. پس از وقایع سال اسالمی در دهه اخیر دچارش شده 
ایدئولوژی اسالمی دیگر کارآیی خود را در متحد کردن صفوف طبقات حاکم و تحمیق 
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غالبا طبقات حاکم از طریق اسطوره خاطره جمعی مردم را کنترل می کنند تا  پویایی و قدرت  . 
مهار نمایند و حتی از این طریق تجربیات، دانش و مبارزات گذشته مردم و حقایق   تحرک شان را

بی چون « حقیقت»تاریخی را تحت کنترل خویش در آورند. اسطوره ذهن را فلج می کند و هر آنچه 
چرایش را خدشه دار می کند از خود می راند. بدین طریق خود را در برابر براهین عقالنی مصون می 

به خردستیزی افراطی پا می دهد. در طول تاریخ قرن بیستم ایدئولوژی های فاشیستی به حداکثر دارد و 
« اسطوره، امروز»از این قبیل اسطوره های خردستیز سود جسته اند. مطالعه کتاب روالن بارت به نام 

 )نشر مرکز، ترجمه شیرین دخت دقیقیان( در این زمینه خالی از فایده نیست. 
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محکومان از دست داده است. این امر ضرورت بازنگری و بازسازی ایدئولوژی حاکم را در 
از  -سی بویژه در دهه هفتاد شم -از مدتها قبل  81.دستور کار طبقات حاکم قرار داد

درون و بیرون جمهوری اسالمی نیروهای نسبتا سازمان یافته ای به فکر افتاده بودند که 
یند و آ فائق - ایدئولوژیک مشروعیت بحران بویژه –چگونه می توان بر بحران ها 

دستگاه دولتی کارآمدتری را سازمان دهند تا هم بتواند اتحاد و انسجام باالیی ها را 
ینی ها را مهار کرده و برخی مشکالت رابطه با دولت آمریکا را حل حفظ کنند، هم پائ
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از ایدئولوژی شکلی از آگاهی اجتماعی است که بازتاب تخاصم اساسی طبقاتی در هرعصری  مراد . 
هرعصری است. ایدئولوژی موضع طبقاتی افراد را نشان می دهد، اینکه کجای جهان ایستاده اند و از چه 
نقطه ای به دنیا نگاه می کنند. این شکل از آگاهی اجتماعی نشان می دهد که در جامعه طبقاتی افراد 
در کدام سوی این تخاصم قرار دارند و از چه احساسات، ارزش ها و اخالقیاتی پیروی می کنند. 
ایدئولوژی جایگاه و تجربه زندگی افراد و جانبداری طبقاتی شان را بازنمایی می کند، آن را تشریح کرده 

ح دهد. ایدئولوژی و رفتارشان را توجیه می کند. اما ایدئولوژی قادر نیست شرایط تولید خود را توضی
تجارب را نه به مثابه محصول تضادها بلکه از طریق پنهان کردن تضادها پاسخ می دهد. از این منظر، 
ایدئولوژی با دیگر اشکال آگاهی اجتماعی مانند فلسفه )به عنوان راهنمای پژوهش برای کسب شناخت از 

ن می دهد وعلم که چرایی کارکرد جهان را طبیعت، جامعه و تفکر( که چگونگی نگاه به دنیا را به ما نشا
، از ایدئولوژی گریز نیست. ایدئولوژی مانند هوایی است همه برای ما روشن می کند، متفاوت است. با این

که تنفس می شود. این شکل از آگاهی اجتماعی نه تنها از واقعیت )فرماسیون اجتماعی( برخاسته بلکه 
ن تاثیر گذاشته و در نهایت به بازتولید فرماسیون اجتماعی یاری می خود در واقعیت دخالت کرده  و بر آ

رساند. به این معنا در مبارزه طبقاتی نقش محرک دارد. ایدئولوژی می نمایاند که قادر است تضادهای 
اجتماعی را حل کند. اما علیرغم خواست، توان حل را در خود ندارد. ایدئولوژی حتی در شکل مدون 

ایدئولوژی کمونیستی( می تواند هدف نهایی را تصویر کند اما از پاسخگویی به چرایی این شده اش )مثال 
هدف و چگونگی دستیابی به آن ناتوان است. تنها با عزم و اراده ناشی از این ایدئولوژی نمی توان اهداف 

می توان  کمونیستی را تحقق بخشید. کمونیسم علم رهایی جامعه است. تنها با تکیه به علم است که
 ایدئولوژی را نیز تشریح کرد. 

برای بحث بیشتر در زمینه ایدئولوژی و مشخصا رابطه میان جانبداری طبقاتی و علمی بودن به فصل 
از  8931اثر م. پرتو،  "علم، ایدئولوژی و تفاوت ها"تحت عنوان « کندوکار در سنتز نوین»سوم جزوه 

کمونیسم علم است، »( و نوشتار مائوئیست – لنینیست –انتشارات حزب کمونیست ایران )مارکسیست 
 اثر باب آواکیان رجوع شود.« نه ایدئولوژی علمی
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کلید خورد.  "ایرانیت"با  "اسالمیت"نمایند. بی جهت نیست که از مقطعی پروژه ادغام 
های اولیه و ناپیگیری که اصالح طلبان در این زمینه برداشتند توسط احمدی نژاد  گام

پر و  83وان شاخه ای از نوبنیادگرایان اسالمیتکمیل شد. در واقع باند احمدی نژاد به عن
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گفتمان نوبنیادگرایی اسالمی، جریانی است که اواسط دهه هفتاد شمسی در مقابل جریان  . 
ن متعهد به اصالح طلب و اصول گرا سر برآورد. آنان زبان جدیدی پیش گرفتند تا بتوانند میان نسل جوا

اسالم محبوبیتی کسب کنند. این دیدگاه توسط موسسه آموزشی و تحقیقاتی امام خمینی در قم به 
مدیریت مصباح یزدی تبلیغ می شد. بنیانگذاران نوبنیادگرایی اسالمی بر خالف گفتمان های قبلی 

ه غرب بودند. آنان بنیادگرایانه بشدت تحت تاثیر گفتمان ضد اومانیستی و ضد مدرنیستی در خود فلسف
 "آنتی اومانیست های هایدگری"و  "سنت گرایان جاودانه"در این زمینه از دو منبع فکری غربی به نام 

 "فیلسوف"در ایران سید حسین نصر )استاد فردید  "سنت گرایان جاودانه"تغذیه می شدند. نماینده 
نجمن سلطنتی فلسفه داشت و به کمک مورد عالقه نوبنیادگرایان( است که در زمان شاه نقش مهمی در ا

امثال آیت اهلل مطهری راه را برای تقویت اسالم سیاسی در ایران باز کرد تا مانع پایه گیری افکار 
کمونیستی و نفوذ شوروی در ایران شود. فردید و دانشجوی او رضا داوری اردکانی نیز با استفاده از افکار 

 –ه یاری این جریان برخاستند. تا در مقابل اسالم رفرم گرای پرو هایدگر در مقابله با اومانیسم غربی ب
ی امثال عبدالکریم سروش ایستادگی کنند. نوبنیادگرایان برای اولین بار ایده ظهور قریب الوقوع امام غرب

زمان را به میدان آوردند. اینان برای ایجاد فضای آخرالزمانی چاه جمکران را علم کردند. احمدی نژاد 
نده سیاسی این جریان بود که راه را برای کورش پرستانی چون مشایی در عرصه سیاست باز کرد. اما نمای

پس از مغضوب واقع شدن احمدی نژاد توسط خامنه ای، عمال انشعابی در میان نوبنیادگرایان اسالمی 
انجام داد،  8933صورت گرفت. احمدی نژاد در مصاحبه ای که با خبرنگار اعتماد آنالین در اسفند سال 

ها  تالش کرد دیدگاه های خود را از اسالم ارائه دهد. او مدعی شد وجه و نسبت امام زمان به عموم انسان
یکسان است و هیچ فرد یا گروهی، برتر و صاحب امتیاز نیست. ظهور نزدیک است. نیازی نیست که 

او با هر انسانی که توحید را قبول داشته انسانها از طریق مراجع با امام زمان رابطه برقرار کنند. از نظر 
عمال خواهان اتحاد با هر جریانی جدا از درجه  "منشور بهار"می توان وارد بحث و گفتگو شد. او با انتشار 

 پای بندی شان به دین شده است. 
ف برای آشنایی با تاریخچه و تفکرات اصلی نوبنیادگرایان اسالمی رجوع شود به نوشتاری از احمد اشر

 زبان به که «عمومی بررسی یک –جنبش های سیاسی اسالمی در قرن بیستم در ایران »تحت عنوان 
 ه است.شد نگاشته ایرانیکا المعارف دایرۀ برای 1113 سال در انگلیسی
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را گرفت و آن را به اوج رساند. باند او دریافت که  11"کوروش پرستی"ایرانیت  و  بال
دیگر اسالم جایگاه خود را به عنوان ایدئولوژی انسجام بخش و وحدت بخش در 

ای حکومت حکومت از دست داده و نیاز به ادغام اسطوره های جدید در اسالم  برای بق
این باند، راه را بر هواخواهی از عظمت تاریخ سلطنتی ایران در  "کوروش پرستی"است. 

 فضای سیاسی جدید گشود. بر بستر اسطوره کورش بود که رضا خان از گور برون افتاد. 
مضاف بر این، احمدی نژاد اهمیت اقشار جدید تازه به دوران رسیده را دریافت. او 

هوری تالش کرد روابط حسنه ای با مهاجران ثروتمند خارج از بیش از هر رئیس جم
ایران برقرار کند. هر چند وی در این زمینه چندان موفق نشد ولی راه را برای ورودشان 
به عرصه سیاست هموارتر کرد. این اقشار نیز به نوبه خود بر فضای کورش پرستی 

رغم اینکه چندان پای بند ارزش دمیدند. نشان فَروهَر بر گردن آویختند و همزمان علی
های اسالمی نبودند از بلندپروازی های منطقه ای جمهوری اسالمی تحت لوای هالل 
شیعی دفاع کردند؛ سردار قاسم سلیمانی را رستم و آریو برزن زمانه دانستند و سرانجام 
 برای انتخاب روحانی کف زدند و پیروزی برجام را جشن گرفتند. اما زمانی که کشتی

روحانی به گل نشست، برجام نافرجام ماند و بحران های پی درپی ظهور کرد و ناتوانی 
های جمهوری اسالمی در کنترل امور بویژه بحران مشروعیت ایدئولوژیک آن بیش از 
هر زمان دیگری عیان شد. این اقشار جدید تازه به دوران رسیده در درون و بیرون از 

ور به تکاپو افتاده تا راه چاره ای یابند، به امید آنکه حکومت و در داخل و خارج از کش
بتوانند رخت ایدئولوژیک جدیدی برای پیکر فرسوده دولت ارتجاعی بدوزند و به جای 

 پان اسالمیسم هویت جدیدی دست و پا کنند. 
و فرهنگ، تاریخ و سنت دست به دست هم  عمال عوامل زیادی در عرصه سیاست

گوناگونی با یک دیگر تالقی کردند تا پیوند میان اسالمیت و  دادند، تضادها و منافع
خود را به عرصه ظهور  «پرستی رضا –کوروش »ایرانیت در قالب ایدئولوژی جدید 

رساند. می بایست مسیر پر و پیچ و خم و از قبل تعیین نشده ای طی می شد تا 
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 در همین مجموعه رجوع شود. « پاسارگارد از کدام منظر؟»به نوشتار  . 
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پرچمدار این شکل نیروهای سیاسی منتسب به اقشار تازه به دوران رسیده، فعاالنه 
جدید از ایدئولوژی شوند. ایدئولوژی ملی گرای فاشیستی که هدفش قرار گرفتن در 
راس سلسله مراتب قدرت بوده و مشخصه اصلی اش تحقیر زحمتکشان، مردساالری، 
شوونیسم آریایی، عرب ستیزی، افغان ستیزی و نوکر صفتی در مقابل قدرت های بزرگ 

هان است. ایدئولوژی که بازنمود حرص و آز اقشاری است که در شرایط کنونی ایران و ج
امید دارند در جابجایی های قدرت در آینده خود را باال کشند و همچون پیروان 
خمینی به واسطه سرنگونی شاه در باز توزیع رانت ها و ثروت های جامعه سهمی 

 .  "ایران را بازپس گیرند"بدست آورند و به این معنا 
را خلق و فراگیر کرده با کسانی که  "جدید"کسانی که این ایدئولوژی  البته میان

مخاطب آن قرار گرفته و آن را پذیرا شدند باید تفاوت گذاشت. واقعیت دارد که حول 
 شاتیگراعمال حلقه اتصال ایدئولوژیکی شکل گرفته و  "رضا شاه، روحت شاد"شعار 

 را قتیحق نیا دینبا اما. است دهکری تالق مشترکی روحی ازهاین با متفاوتی اسیس
 دهیدم شاه رضای نوستالژ و اسطوره بر قدرت صاحبان توسط اساسا که کرد فراموش

 وی گیمای ب" کهی نوستالژ. کند عمل مردم ازی بخش انیم دری مخدر همچون تا شده
 دمدی می  رانیایی گرا باستان بر. پوشاندی م "گذشتهی غنا وی گیپرما" با را "حال فقر

 رای ا افسانه گذشته به نسبتی دلتنگ. شود داده رواجی دیجد "شیخو به بازگشت" تا
 مانندی دئولوژیا نیا. ابدی کاهش مردمی اسیس توقعات و دید افق تا کندی م افزون
 بهی دولت دستگاه از مردم کاملی روگردان از مانع ،یستیونالیناسی های نوستالژ اغلب

 نیا تناقضات به نکهیا از قبل. شودی م "جامعه نظم و ملت"  حافظ نیتری اصل عنوان
 که مهمی الملل نیب فاکتور کی به است ازین شود، پرداختهی اسیس کیدئولوژیا تقاطع

 . میکن اشاره کرده، فراهمی دئولوژیا از شکل نیا رشدی برای مساعدی فضا
 ارک محافظه راستی ها جناح تیتقو موجب صرفا کا،یامر در ترامپی ریگ قدرت

 شیافزا و رشدی برا را فضا ترامپ،ی ستیفاشی دئولوژیا. نشد جهانی اسیس صحنه در
 کرده فراهمی ستیفاش مشخصا وی ستیونالیناس ،یستیپوپولی های دئولوژیا اقسام و انواع
 تا است انیجر در ترامپ دسته و داری سو ازی ا افتهی سازمان و آگاهانه تالش. است
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 دری گریی ایآر که همانطور. شود تیتقو جهان کنار و گوشه در های دئولوژیا لیقب نیا
 لیقب نیا ظهور توانی نم زین امروزه. بود همراهی تلریه سمیفاش عروج با رضاخان عصر

 ترامپ انتخاب با کهی ارتجاع وی ستیفاشی های دئولوژیا انواع وعیش از را های دئولوژیا
ی مدع سوارشده، مردم هراس موج بر کهی ارتجاعی ها دهیا. کرد جدا گرفته، قدرت

 فائقی ندگیآی ب وی ثباتی ب وی ناامن از مردم ترس بر تا اندی متفاوتی دورنما میترس
ی م بانهیعوامفر بزرگی آرزوها بری مبن بزرگ راتییتغ وعده کهیی های دئولوژیا. ندیآ

 خود یواقع مطالبات از مشخص اوضاع آن ای نیا تحت که کنند قانع را مردم تا دهند
 نیا. کنندی فداکار آنان نظر مد بزرگتر راتییتغ و تری کل اهدافی برا و ندیبشو دست
ی کنون ثباتی ب اوضاع در شاه رضا و کوروش چونیی ها اسطوره به که است جنبه

ی ریدرگ توپ دم گوشت را مردم تواندی می براحت رایز. دهدی م خطرناک بار منطقه
 و نیدی بپا و کند خارج دری ارتجاعی ها جنگ و کشور داخل دری قوم وی ملی ها

 . ببرد سر را "یناهموطن" هر وطن
 
 وحدت بخش  اما متناقض!  "افقی"

تار و پود گلیم ایدئولوژیکی که حول نوستالژی رضاشاه بافته شده، نه مستحکم 
است نه بادوام. زیرا با تناقضات بی شماری همراه است. خاص ترین تناقض و برجسته 

ف این ایدئولوژی در نقطه قوت ظاهری آن نهان است؛ درست در نقطه ای که ترین ضع
قرار است مردم را حول جدایی دین از دولت به برنامه های سیاسی خود متصل کند. نه 

لکه امیال واقعی کسانی که از رضا ب 18.ضا شاه در این زمینه دوگانه استتنها میراث ر
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قدرت رسید. علمای نجف ذوالفقار علی را به او اهدا ه واسطه سازش با روحانیت به ب شاه رضا . 
حوزه علیمه قم اساسا در و با نمایش اش  پادشاهی خود را تثبیت کند.  کردند تا شهر به شهر بگرداند

بطور کلی برخورد او به روحانیت و اسالم ریاکارانه بود. او بعد از سال دوران حکومت او پر و بال گرفت. 
وجه  یچه اش تثبیت شد تالش کرد قدرت نهاد روحانیت را محدود کند اما به زمانی که حکومت 8981

اجتماعی استثمارگرانه و  -نمی خواست نقش پایه ای اسالم را در حفظ و بازتولید مناسبات اقتصادی 
طبق  8989ستمگرانه تضعیف کند. او شخصا در جلسات روضه خوانی شرکت می کرد. در آذر ماه 
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ه متفاوت است. آنان از نظر سیاسی هم نیم شاه اسطوره ساخته اند نیز در این زمین
نگاهی به جمهوری اسالمی و تحوالت درونی آن دارند، هم نیم نگاهی به اپوزیسیون 
مورد حمایت آمریکا. آنان هم به روی اصالح طلبان حکومتی و بخشا احمدی نژاد 

که  حساب باز کرده اند هم رضا پهلوی. برای همین هنوز بطور قطع تصمیم نگرفته اند
پشت کدام نیرو و شخصیت سیاسی حاضر در صحنه صف بکشند. آنان می دانند که از 
نظر عینی در موقعیتی نیستند که بتوانند بدون تشکیل ائتالفی با جناح هایی از درون 
جمهور اسالمی به قدرت دست یابند. از همین رو مجبورند به درجات مختلف و تحت 

آتی نیز رضایت دهند. از این زاویه است که به عناوین گوناگون به اسالمیت دولت 
توجیه سازش هایی که رضا شاه برای به قدرت رسیدن خویش با روحانیت کرده می 
پردازند. اگر زمانی روحانیت توانست رضاخان را قانع کند که تاج شاهی سرکند، این بار 

اند دلیل محکمی نیز نیازهای ائتالف های سیاسی آتی برای اداره دستگاه دولتی، می تو
برای حفظ وزنه اسالمیت باشد. در این میان نیاز به تحمیق همیشگی مردم بواسطه 
دین نیز جای خود دارد. تاریخ منطقه خاورمیانه و تحوالت سیاسی آن نشانگر این است 
که قدرت های امپریالیستی همواره برای حفظ نظم موجود بر اسالم تکیه زده اند. حتی 

حکومت ها، از ایدئولوژی اسالمی سود جسته اند. بر این بستر تاریخی و در سکوالرترین 

                                                                                                                             

 مرا ملغی ساخت، مدارس متعلق به آنان را بست و فعالیت علنی آنان را ممنوع اعالفرمانی دین بهایی 
ساله ایران همواره مرغ عروسی و عزای رابطه دربار با روحانیت شیعه  811کرد. بهایی ها که در تاریخ 

وی  ند، در دوره رضا شاه نیز از حق شهروندی برخوردار نشدند. کاسب های بهایی در دوره حکومته ابود
 مجبور بودند بابت بستن مغازه به دلیل روزهای تعطیلی مذهب خود به دولت جریمه بپردازند. 

امروزه اکثر کسانی که به نوعی از رضا شاه طرفداری می کنند، یا بر این تاریخ حقیقی سرپوش می 
تورج "ت عنوان گذارند یا آن را توجیه می کنند. برای نمونه به یکی از برنامه های رادیو بی بی سی تح

رجوع شود. این تاریخ پژوه ضد  1183دسامبر  83در  "اتابکی و چرایی زنده شدن نام رضا شاه 
بین اسالم "کمونیست و نان به نرخ روز خور نهایت تالش خود را بکار می برد تا تحت عنوان اینکه 

ی تقویت عقالنیت در سازش های رضا شاه با دین را تالشی برا "ستیزی با روحانیت ستیزی فرق است.
 اسالم جلوه دهد.
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سیاسی است که امثال رضا پهلوی و اعوان و انصارش هراز چندگاهی پیام های فدایت 
 شوم برای سرداران اسالم و پاسداران جمهوری اسالمی ارسال می دارند. 

قد دولت جدا می کنند. نقد دین را از ن "پرستی رضا –کورش "مدافعان ایدئولوژی 
زیرا منفعت شان در حفظ دستگاه دولتی ارتجاعی است که به درجات مختلف به دین 
نیاز دارد. آنان این گونه وانمود می کنند که دین، دولت را به خدمت گرفته و حتی 
موجب تضعیف خودش شده و برای نجات دین هم که شده باید آن را از دولت جدا 

ه دوجانبه ای میان نهاد دین و دولت در طول تاریخ ایران موجود کرد. حال آنکه رابط
بوده و هست. دین حتی زمانی که عنصر مسلط در ایدئولوژی حاکم نبود، نقش محوری 
      در حفظ سلطه طبقاتی داشته است. نهاد دین و دولت همچون دو برادر دو قلو 

میان نهاد دین و دولت، بورژوازی نمی توانند به تنهایی دوام آورند. علیرغم تداوم تنش 
ایران بدون تکیه به دین قادر به حفظ نظم جامعه نیست. اشتیاق مردم در بدور انداختن 
تام و تمام سلطه دین بر جامعه، در تضاد با تمایالت و خواست های واقعی بورژواهای 

کاف های تازه به دوران رسیده قرار دارد. این تضاد عرصه امکانی است که ترک ها و ش
 ایدئولوژی آنان بروز می یابد.  

 همبستگی ایجاد بخشی، تمامیت –این ایدئولوژی در زمینه های دیگری چون  
 با مشکالت اساسی روبرو است.  – عمل برای انگیزه دادن و اجتماعی

در جامعه طبقاتی هر ایدئولوژی که مدعی کسب قدرت سیاسی است، نه تنها باید 
بل دیگر ایدئولوژی ها تعریف کند بلکه باید برتری خود را نیز ثابت مواضع خود را در مقا

نماید. باید نشان دهد که ایدئولوژی اش قادر به تمامیت بخشی است و می تواند همه 
چیز را دربر گیرد و هر آنچه که هست را توضیح دهد. ایدئولوژی های اصلی در جامعه 

شمول اعالم کنند. بر پایه این کلیت برای فتح اذهان مجبورند نظریات خود را جهان
توانند خود را به مثابه آلترناتیو توجیه کرده،  بخشی یا جهانشمولی است که می

استراتژی های سیاسی خود را خردمندانه جلوه دهند و در مبارزه طبقاتی صف آرایی 
از مانع  "پرستی رضا –کوروش "نمایند. تناقض درونی ساختار ایدئولوژی ناسیونالیستی 

انجام این مهم می شود. این ایدئولوژی دنبال هویت تمدنی، نژادی، فرهنگی، سرزمینی، 
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زبانی ناب و خالص است و داعیه یکپارچگی فرهنگ و ملتی دارد که از واقعیت تاریخی 
این ایدئولوژی مجبور است بر تمامی تفاوت ها و تضادهای واقعی  11برخوردار نیست.

ی و ملیتی و فرهنگی درون جامعه خط بطالن کشد، تا چون تضادهای طبقاتی، جنسیت
جهانشمولی این ایدئولوژی مانند تمامی ایدئولوژی های انسجام خود را حفظ کند. 

ست. این یت مادی جامعه و جهان نیت برخوردار نبوده و منطبق بر واقعینیبورژوایی از ع
  19.ده می کندنناهمخوانی با واقعیت آن را از درون شکن
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البته در این میان بخشی از روشنفکران وابسته به این طیف هستند که دنبال رفع و رجوع پاره ای از  . 
تناقضات ذاتی درون این ایدئولوژی هستند. برخی که از اهالی علم اند، می دانند در جهان امروز تکیه بر 

ت بخش نیست. ولی آنان با تکیه به شبه علم دنبال نوعی ژن فرهنگی نژاد و ژن آریایی کار ساز و وحد
ویژه و ذاتی هستند تا تمایز ایرانی را در مقابله با غیر ایرانی معنا بخشند. تالشهای دیگری نیز در حال 
 انجام است تا ناسیونالیسم فرهنگی و زبانی را جایگزین ناسیونالیسم باستان گرایی و آریایی گرایی تاریخا

 رسوا کند.
 

19
تمامی ایدئولوژی های اصلی باید بتوانند جهانشمولی خود را اثبات کنند. این یکی از الزامات زندگی  . 

در جامعه طبقاتی است. کسانی که ضد این تمامیت گرایی یا جهانشمولی سخن می رانند عمال راه را 
گرایی، نسبی گرایی به عنوان  برای قبول تمامیت گرایی بورژوایی می گشایند. پست مدرنیسم، هویت

اشکالی از ایدئولوژی خرده بورژایی با اتخاذ سیاست ورزی های خُرد )میکرو پولتیک( عمال کنترل مسایل 
کالن را به صاحبان قدرت می سپارند. مسئله اصلی این است که کدام یک از تمامیت بخشی ها واقعی 

کمونیستی است که قادر است کلیت جهان را در  در عصر سرمایه داری تنها ایدئولوژی و تئوریاست. 
توضیح دهد و به معنای واقعی جهانشمول باشد. به همین دلیل  مبنای علمیبرگیرد و همه روندها را بر 

گفته می شود کمونیسم علم رهایی جامعه است نه علم رهایی یک طبقه. این علم به ما نشان می دهد 
ت را رها کند. تمامیت بخشی ایدئولوژی پرولتری بر واقعیت مادی چرا پرولتاریا می تواند و باید بشری

استوار است. از این رو کسی که می خواهد بطور واقعی و همه جانبه ساختار جامعه سرمایه داری  تغییر 
کند باید از پرولتاریا جانبداری نماید. اما این ضرورت به معنای جانب داری همگان از پرولتاریا نیست. 

ظاری غیر واقعی و تحمیلی است. بسیاری در جامعه هستند که جانبداری کمونیستی ندارند و چنین انت
مانند کمونیست ها نمی اندیشند. به این معنا جهان شمولی ایدئولوژی کمونیستی و نهادینه کردن آن 
 همچون حقیقتی ناب و همگانی مشکل آفرین خواهد بود. این امر مانع از دیدن سوخت و ساز واقعی
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این ایدئولوژی می تواند در کنار سایر عوامل )چون زور و سرکوب دولتی و البته 
حمایت امپریالیستی( در بازتولید روابط تولیدی استثمارگرایانه و روابط اجتماعی 
ستمگرانه از خود کارآیی نشان دهد و به حفظ و بازتولید مشروعیت نهادهای 

د. اما در زمینه ایجاد و حفظ ایدئولوژیک مستقر و هویت مخاطبان خویش یاری رسان
همبستگی اجتماعی با مشکالت جدی روبروست. همان عواملی که به ظاهر در خدمت 
حفظ و تقویت هم بستگی اجتماعی است، یعنی اتحاد همه زیر یک پرچم واحد، به 
اختالل و اغتشاش در همبستگی عامه مردم منجر می شود. این ایدئولوژی پاسخی برای 

درون جامعه ندارد. از زاویه گسل ملی، ایدئولوژی ناسیونالیستی فارس گسل های اصلی 
محور، مجبور است در پی حذف حواشی و تقویت مرکز بر آید. از این زاویه حتی برای 
بورژوازی ملل تحت ستم جذابیتی نخواهد داشت. برای مقابله با فرودستی نهادینه شده 

گر جرح و تعدیالتی در حجاب اسالمی. زنان در جامعه راه چاره ای نخواهد داشت، م
قادر نیست مدعی ارائه راه حل برای رفع بحران اقتصادی باشد. مجبور است حل معضل 
فقر را به ایجاد روابط آشتی جویانه با قدرت های امپریالیستی و قبول سلطه بیشتر آنان 

اکثریت  بر اقتصاد و سیاست کشور حواله دهد. امری که پیشاپیش نتایج وخیمش برای
مردم دنیا و منطقه آشکار شده است. طرفداران این ایدئولوژی از یکسو بر ناسیونالیسم 
هویت طلب و تهاجمی و توسعه طلب  تاکید دارند، از سوی دیگر دنبال تحکیم سلطه 
امپریالیستی بر کشورند. این امر نیز مانع اتحاد آنان با اقشاری )هر چند محدود اما تاثیر 

د که از زاویه ناسیونالیسم نسبتا ترقی خواهانه، مخالفت هایی با سلطه گذار( می شو
امپریالیسم دارند. از زاویه آزادی های سیاسی، عنصر قدرتمند شوونیستی و نخبه 
گرایانه آن، پیشاپیش راه را برای برقراری دیکتاتوری طبقاتی به شکل فاشیستی باز می 

 زکی بر دیکتاتوری عریان خواهد کشید. کند و در بهترین حالت روکشی دمکراتیک نا

                                                                                                                             

جامعه است. اعالن ایدئولوژی رسمی توسط دولت پرولتری شکلی از این مشکل آفرینی در تئوری و 
 پراتیک جنبش کمونیستی در قرن بیستم بوده است.
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این ایدئولوژی از زاویه انگیزه و امید بخشیدن به پیروان خود و به میدان عمل 
کشاندن شان نیز دچار محدودیت های جدی است. نه صرفا از این زاویه که به خاطر 
اهداف محدود و حقیر تاریخی قادر نیست امیدی بیافریند. یا قادر نیست پاسخی 

دست و پا کند. یا به دلیل گذشته  03یی برای شکست تاریخی سلطنت در انقالب عقال
گرایی و توهمی که در ذاتش است، شور و اشتیاقی ایجاد کند. با این همه بارها در 
تاریخ مشاهده شد که عقب مانده ترین و گذشته گراترین ایدئولوژی ها چگونه در میان 

 ی جامعه را سرکوب کردند.  پیروانشان شور آفریدند و بهترین ها
این ایدئولوژی ناتوان از ترسیم چشم اندازی است که ارزش ایثار و فداکاری داشته 
باشد. بُعد ارزشی آن از استحکام برخوردار نیست. بویژه زمانی که ارزش های جهان 

مبنی بر حقوق بشر و توسعه و پیشرفت اقتصادی و تاریخی، جهانی شمول بورژوازی 
افراطی و فرهنگ مصرفی خود در معرض بحران جدی قرار دارد. پیشرفت  فردگرایی

های اقتصادی مدام برشکاف و نابرابری میان انسان ها افزوده است و غارت مدام طبیعت 
و نابودی محیط زیست محدودیت های پیشرفت تاریخی سرمایه داری را روشن کرده 

 است.  
ن ایدئولوژی از صالبت و استقالل از زاویه هدف عملی کسب قدرت سیاسی نیز ای

عمل برخوردار نیست. زیرا عمدتا یا به دنبال متحد شدن با جناح هایی از درون 
جمهوری اسالمی یا به دنبال کسب حمایت سیاسی نطامی مستقیم امپریالیسم آمریکا 
است. )یا ترکیبی از هردو( به این دلیل هنوز قادر نیست دورنمایی از نقش مستقل خود 

عنوان راهبر جامعه بروز دهد. باال و پایین رفتن روحیه رضا پهلوی و پیروانش در  به
خارج از کشور و تعریف و تمجید یا  لعن و نفرین های مدام شان نسبت به یک دیگر یا 
نسبت به ترامپ شاخصی از محدودیت های ایدئولوژی است که فعال نه می تواند انگیزه 

 ننده عملی باشد. عملی به کسی دهد، نه توجیه ک
همه این ضعفهای ذاتی و استراتژیک می تواند برای خنثی کردن و به شکست 

به  ها کمونیستکشاندن این ایدئولوژی ارتجاعی مورد استفاده قرار گیرد. به شرطی که 
وظایف خود در این عرصه واقف باشند. آشغال تا زمانی که آگاهانه جارو نشود، روی 
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ید به نبرد ایدئولوژی ها در جامعه توجه کافی و وافی کرد. نمی فرش باقی می ماند. با
دئولوژی را به طرح چند خواست و مطالبه اقتصادی یا چند یتوان مقابله با این ا

افشاگری سیاسی یا افشاگری از اعمال ضد دمکراتیک رضا شاه و محمد رضا شاه و 
 هواداران رضا پهلوی تقلیل داد. 
مردم ایران همانند دیگر بخش های جهان نیاز به افق  مسسله اساسی این است که

و دورنمایی دارند که به رهایی بشریت منجر شود. در عصر کنونی تنها ایدئولوژی 
کمونیستی می تواند به این نیاز پاسخ دهد. بدون به میدان آوردن علم و ایدئولوژی 

اتی مردم به هدر کمونیستی در صحنه نبرد، تمامی فداکاری ها و دستاوردهای مبارز
ایران شانس آن را دارند که با تکیه به پیشرفته ترین  های کمونیستخواهد رفت. 

دستاوردهای این علم که امروزه در سنتز نوین کمونیسم فشرده شده، به مصاف تمامی 
زنده و  یایدئولوژی های رقیب رفته و ورشکستگی تاریخی آنها را برای مردم به طریق

و روشن اثبات کنند. کم بهایی جنبش کمونیستی به مبارزه با دیالکتیکی و تیز 
فاجعه آفرید و زندگی مردم ایران و  03دئولوژی بنیادگرایانه دینی خمینی در سال یا

منطقه خاورمیانه و حتی جهان را با تراژدی بزرگی روبرو کرد. حاشا که دوباره چنین 
 شود!
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 فیحلقه ضع یریکوچک، شکل گ یشهرها
 

  6931شهریور 

 
توضیح : این نوشتار در نقد متدولوژی و نظر یکی از رفقا در مورد مبحث 
استراتژی راه انقالب در ایران نگاشته شد. او میزان تمرکز جمعیت در شهر و روستا را 

ن در کالن تقد بود اکثریت جمعیت ایرانقطه عزیمت بحث خویش قرار داده بود و مع
ه انقالب در استراتژی رامی خواست و با تکیه به این فاکت شهرها زندگی می کنند. 

دراین نوشتار به لحاظ تئوریک این شرط به پرسش کشیده می  د.هایران را توضیح د
ی تصویری واقعی تر از ترکیب جمعیت ،شود و با تکیه به آمار و شواهد تالش می شود

یان شهر و روستا اجتماعی م –تر از آن مناسبات اقتصادی  شهر و روستا در ایران و مهم
  ارائه داده شود.

برای عالقمندان به این بحث، مطالعه این نوشتار از چند زاویه می تواند مفید واقع 
 شود.  

نوشتار، چارچوبی اولیه و ابتدایی از تغییراتی که طی حاکمیت جمهوری اسالمی 
اجتماعی ایران صورت گرفته ارائه می دهد. موضوعی که  –ساخت اقتصادی در 

شوربختانه تا کنون کمتر مورد توجه نیروهای چپ قرار گرفته است. بر بستر بررسی این 
 -شهر"ها یا "خام شهر"تغییرات خواننده می تواند دریابد چگونه شهرهای کوچک یا 

یکی از نقاط ضعف نظام حاکم شده اند. بی ها شکل گرفته اند و امروزه بدل به  "روستا
نقش مهمی ایفاء  8931، در خیزش دی ماه ی کوچک و متوسطدلیل نبوده که شهرها

 کرده اند.
به  رار می دهد تا عینی ترفزون بر این تا حدی مصالحی در اختیار خواننده ق

ریق راه انقالب مسلحانه و کسب قدرت از طموضوع استراتژی کسب قدرت سیاسی )یا 
( پرداخته شود. با توجه به اهمیتی جنگ انقالبی به عنوان وظیفه مرکزی کمونیست ها
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 ها کمونیستنیاز است که در این زمینه  رد،انقالبی دا های کمونیستکه این بحث برای 
از انسجام کافی و الزمه برخوردار باشند. یعنی برخورد درستی به  تئوریکدر عرصه 

هوم سازی های تئوریک جدید داشته باشند و با وسعت نظر و مف الگوی تئوریک پیشین
 و دقت نظر علمی باال به فاکت ها و مشاهدات تجربی برخورد کنند. 

بدون ترسیم خطوط  ها کمونیستطرح استراتژی سیاسی کسب قدرت توسط 
کلی استراتژی نظامی معنای واقعی نخواهد داشت. سیر رویدادها و تکامل تحوالت 

سالح را در دستور کار مردم قرار دهد. اگر  زود می تواند موضوع ضرورت ر یاسیاسی دی
ایده نسبتا روشنی در این زمینه موجود نباشد، بسیاری از فرصت های انقالبی از کف 
خواهند رفت و مبارزات مردم به پیروزی نخواهد رسید. در جریان خیزش آبان ماه 

بی حد و حصر مزدوران رژیم در بین  بکار گیری قهر انقالبی در مقابل خشونت ضرورت
انه یا عملیات تاکتیکی چریکی را بسیاری از جوانان طرح شد. برخی ایده دفاع مسلح

طرح کرده اند. بدون درک درست از استراتژی نظامی و آشنایی با قوانین حاکم بر 
جنگ انقالبی و چگونگی آغاز و تکامل آن در شرایط کنونی جهانی، طرح چنین ایده 

یی می تواند در بهترین حالت ناکارآمد و در بدترین حالت زیانبار باشد. دفاع مسلحانه ها
قرار است به کدام سیاست طبقاتی و دورنمای نظامی خدمت کند؟ تاکتیک عملیات 
چریکی چگونه ادامه کاری خود را تضمین خواهد کرد و در خدمت کدام استراتژی 

رسش ها نیازمند مفهوم سازی های نوین در نظامی قرار خواهد گرفت؟ پاسخ به این پ
ت از زمینه نظامی است. مفهوم سازی صحیح در این زمینه، مشروط به تحلیل درس

ی و چگونگی شکل گیرنظامی دولت  -ساخت اقتصادی اجتماعی ایران، ساخت سیاسی 
اشکال بروز خال قدرت در این یا آن گوشه کشور یا در بعد  بحران های انقالبی و

 ی است. سراسر
چند ساله اخیر منطقه خاورمیانه شاهد بروز اشکال گوناگونی از خال قدرت  در

و در تداخل با بحران های  ن خال قدرت ها ساختاری بودهسیاسی بوده است. اغلب ای
سیاسی و جنگ های منطقه ای شکل گرفته اند. بدون تفکر جدی در مورد این مسایل 

ی از جنگ های جاری در جهان امروز، بندی از درس های مثبت و منف و جمع
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و طبقه کارگر نمی توانند در شرایطی که همه طبقات با سالح سیاست  ها کمونیست
 های خود را  به پیش خواهند برد، نقش مستقلی ایفا کنند. 

امید آنکه ایده های خام و اولیه طرح شده در این نوشتار به ظهور افکار منسجم 
   تر و روشن تر یاری رساند.

 
باید شور داشته باشیم ولی نباید آشفتگی داشته باشیم. آشفتگی در تااد با » 

 باب آواکیان -« رویکرد علمی قرار داشته و آن را تاعیف می کند.
 

محل کار و زیست اکثریت توده های مردم در شهرهای کالن "گفته می شود که 
ه بحث ها در زمینه راه . معموال عمد"مراکز جمعیت در ایران شهرها هستند"و  "است

بندی اول  یعنی اکثریت در  کلی و عمومی است.  فرمول "فاکت"انقالب متکی به این 
مراکز "بندی دوم یعنی  شهر های کالن زندگی می کنند آشکارا غلط است. به فرمول

 نیز باید با قید و شرط برخورد کرد.  "جمعیت در ایران شهرها هستند
است. بر پایه این   8930ن حکمی آمار سر شماری سال احتماال مبنای ارائه چنی

نشین و  سرشماری حدود هفتاد درصد جمعیت شهر نشین اند و سی درصد روستا
درصد  1/11عشایر. البته الزم به ذکر است که در برخی منابع جمعیت روستایی تقریبا 

لیل این درصد ذکر شده است. متاسفانه نتوانستیم د 19 و در برخی منابع دیگرحتی
 در ایران، تغییرات اساسی در ترکیباین واقعیتی عریان است که تفاوت را دریابیم. 

جمعیتی شهر و روستا صورت گرفته و اکثریت شهرنشین شده اند. اما این مسئله هنوز 
با این که بگوئیم اکثریت مردم ایران در شهرهای بزرگ یا کالن زندگی می کنند، فاصله 

باالی یک میلیون نفر موجود است  ،هشت شهر بزرگدر شماری دارد. طبق همین سر 
از کل جمعیت روستایی و  درصد جمعیت کل کشور است. )این رقم 11ا برابر ب که

تا یک شهر دیگر که بین پانصد  81عشایر نشین ایران کمتر است( حتی اگر جمعیت 
ی باالی نیم بدان اضافه کنیم. باز کل جمعیت شهرهارا میلیون نفر جمعیت دارند 

 درصد جمعیت کل کشور خواهد شد.  99میلیون  نفر 
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واقعیت این است که آمار رسمی از جمعیت کالن شهرها )با توجه به حاشیه 
کالن  یواقع تیبدست آوردن جمع یبرانشینی گسترده( تا کنون منتشر نشده است. 

شاید  رد.نفر را به حساب آو ونیلیم کی یباال یشهرها تیجمعکافی نیست شهرها 
استان تهران و  تیکل جمع اگر هیپا نی. بر اپیش رویم یآمار استان هیبر پا بهتر باشد

)و با کمی اصفهان را کالن شهر  ان)اراک( و است یاستان البرز )کرج(  و استان مرکز
چون  ییشهرها تیو جمعاغماض روستاهای اطرافشان را نیز جز شهر حساب کنیم( 

چهار استان  یعنی نماییم، بدان اضافهنیز واز، قم و کرمانشاه را اه ز،یتبر راز،یمشهد، ش
 تیدرصد جمع 11حدود نفر ) ونیلیم 0/91بعالوه شش شهر بزرگ در مجموع شامل 

اکثریت مردم ایران در  توان حکم داد، . بر مبنای این رقم نیز نمیکشور( خواهد شد
دقت باال برخوردار نیستند ولی شهرهای کالن زندگی می کنند. البته ارقام ذکر شده از 

که در اینترنت قابل متکی بر آمار فهرست جمعیت شهرهای ایران محاسبه شده 
 8 دسترس است.

شهر کمتر از  931شهر ایران،  8110از  در مفهوم شهر نیز باید دقت کنیم.
جمعیت دارند. این  هزار نفر 10الی  11شهر بین  111نفر جمعیت دارند وحدود  0111

اغلب روستاهایی هستند که طی دو دهه اخیر از نظر تقسیم بندی اداری شهر  اهشهر
 یشهر به تعداد شهرها کیهر ده روز  8931تا  8930 یدر فاصله سالها خوانده شدند.

شهر به معنای واقعی موجود است. با این همه  111 در واقع حدود افزوده شد. رانیا
شهرها و اینکه کدام نقطه جمعیتی شهر  قابل تاکید است که تعداد و تنوع جمعیتی

حساب می شود، کدام روستا از اهمیت چندانی برخوردار نیست. آنچه که برای بحث 
استراتژی مهم است در نظر گرفتن تنوع ساختار جمعیتی از زاویه تاثیرات آن بر جنگ 

این جنگ است. این ساختار پیچیده جمعیتی هم موانع و هم  پیش بردطوالنی و 
باید بدرستی شناسایی و  وجنگ دراز مدت فراهم می کند  پیش برداناتی را برای امک

 تحلیل شوند. 

                                                           
8
 به ضمیمه این نوشتار رجوع شود.   
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تکیه اصلی نباید بر سر ترکیب جمعیت شهری و روستایی باشد. جدل و مشاجره 
نباید بر سر این باشد که کدام نقطه جغرافیایی را باید شهر نامید و کدام را روستا. آنچه 

زی دوباره از شهر و روستاست. نه شهر، شهر قدیم )دوران قبل که مهم است مفهوم سا
( است نه روستا، روستای آن دوران. مفهوم سازی در این زمینه کاری است 03از انقالب 

در مورد شهرهای کمتر از  مثال توجه را به تز دانشجوییکه باید صورت گیرد. برای 
را برای  "شهر –خام "م نفر تحقیق کرده جلب می کنم. این دانشجو مفهو 0111

بسیاری از شهرهای ایران )در واقع اکثریت شهرهای ایران از لحاظ تعداد( بکار برد که 
 1درست است. 

چرا برای مطالعه  ،قتصاد سیاسی ثابت کردزمانی مارکس در ارتباط با متد ا
ار اقتصاد یک کشور نباید از جمعیت شروع کرد و باید روابط تولیدی را نقطه عزیمت قر

بحث استراتژی نیز صادق است.  پیش برددارد. این نکته ظریف مارکس به نوعی برای 
درست است که بدون اکثریت مردم )یا بدون جمعیت( و بدون متحول کردن آنان نمی 
توان انقالب کرد. اما این امر لزوما برابر با آن نیست هر مکانی که در آن جمعیت 

انقالب روسیه از نقطه  .باشد ها کمونیستت مسلحانه نقطه آغاز عملیامتمرکز است باید 
. زبورگپترو مسکو   . در دو شهررا در بر نمی گرفتای شروع شد که اکثریت جمعیت 

در ابتدا در شهرهای بزرگ با تمرکز جمعیت نسبتا باال،  ها کمونیستدر کشور چین، 
ر افتاده روستایی قیام مسلحانه سازمان دادند اما شکست خوردند و سپس از مناطق دو

                                                           
رجوع  "خام شهرها" دهیپد شیدایو پ یمل اسیبه شهر در مق یینقاط روستا لیتبد ندیبه مقاله فرا 1

 این مقاله در اینترنت قابل دسترس است.  .شود
چندی پیش تحلیلگری سیاسی رفتار مردم در انتخابات ایران را بر مبنای سه نوع مراکز جمعیتی  )شهر 

شهرهای متوسط و شهر و روستاهای  کوچک( مورد تحلیل قرار داده بود. تقریبا هر یک از  –های بزرگ 
خود جای داده اند. در انتخابات ها در شهرهای بزرگ  بخش این سه نوع یک سوم جمعیت کشور را در 

زیادی از اهالی شرکت نمی کنند، در شهرهای متوسط بیشتر شرکت می کنند و در شهرها و روستای 
کوچک باالی هشتاد درصد مشارکت می کنند. در تحلیل دقیق و همه جانبه از این سه نوع مراکز 

 زوایای مختلف نیاز به مشاهدات میدانی است.  جمعیتی و تفاوتهای شان با یکدیگر از
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و نسبت به چین کم جمعیت، جنگ انقالبی را آغاز کردند و گام به گام گسترش یافتند 
و پیروز شدند. در کوبا نیز مبارزه مسلحانه از منطقه ای شروع شد که جمعیت چندانی 

 را در بر نمی گرفت. 
ابط و بلکه به رو ،مرکز ثقل انقالب لزوما به تمرکز مکانی جمعیت بستگی ندارد

های از زاویه نقاط قوت و ضعف  اجتماعی )مشخصا ساخت دولت –شرایط اقتصادی 
و موقعیت سیاسی کلی )مشخصا چگونگی ( نظامیاستراتژیکی و تاکتیکی در عرصه 

در درجه اول  بستگی دارد. در این زمینه آن چهظهور بحران انقالبی و اوضاع انقالبی( 
اجتماعی میان شهر و روستاست. در اینجا  –دی باید مد نظر قرار دهیم روابط اقتصا

به که مبحث ساختار  اختار را نداریم فقط بر آن جوانب مهمی ازقصد ورود به بحث س
استراتژی و راه انقالب مربوط است اشاره می کنیم. به لحاظ فاکت و شواهد تجربی می 

هه اخیر تاثیرات توان بر چند مولفه کلیدی و مهم که بر رابطه شهر و روستا در چند د
 عمیق گذاشت، انگشت نهاد. 

تغییر مهمی از لحاظ درهم تنیدگی و ادغام اقتصاد شهر و روستا در ایران  – 8
قابل تمایز از یکدیگر نیستند. علیرغم  است. تقریبا اقتصاد شهر و روستا صورت گرفته

و روستایی در نظر گرفتن ناموزونی ها در برخی مناطق، دیگر نمی توان اقتصاد شهری 
 را از هم جدا کرد. 

تغییر مهمی در جهت رشد و غلبه مناسبات سرمایه دارانه در زمینه روابط  – 1
مالکیت بر زمین مشخصا بهره کشی از نیروی کار روستایی و الگوی کشاورزی ایران 

 صورت گرفت.
واسطه روند گلوبالیزاسیون و ه بدر الگوی اقتصاد کالن کشور تغییر مهم  – 9

 ام بیشتر در نظام جهانی امپریالیستی صورت گرفت.ادغ
در بسیاری از استان ها اقتصاد روستا عمیقا به شهر وابسته شده اند. تا قبل از 

اکثر مناطق شهری ایران هنوز عمدتا از قبل کار اضافی در روستا بهره می  03انقالب 
حتی شهرهای بردند. )خریداران عمده تمامی بازارهای سنتی در شهرهای کوچک و 

متوسط، دهقانان بودند.( این معادله دچار تغییر جدی شد. بر خالف گذشته که اکثریت 
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بخش  به کار کشاورزی وابسته بودند اکنوننیروی کار روستایی  ساکن روستا و عمدتا 
اعظم نیروی کار روستایی یک پا در روستا یک پا در شهر دارند. برای مثال چندی پیش 

 مالقات داشتم. او سه شغله است.بود شمال ن یکی از روستاهای با دوستی که ساک
هنگام کشت برنج خود و همسرش بر روی آن کار می  ومالک یک هکتار زمین است 

کنند. )مواقع نشاء یا درو نیز مجبورند کارگر از مناطق دیگر استخدام کنند(. شغل دوم 
بین شهر و روستا در حال  او مسافر کشی است و شغل سوم اش نصب ماهواره. او دائم

حرکت است. اگر چه شمال از قدیم به دلیل تمرکز نسبی جمعیت از زاویه جغرافیایی و 
نزدیکی شهر و روستا و رشد بیشتر روابط کاالیی و پولی شاهد چنین مواردی بوده اما 

 این روند تقریبا دراغلب مناطق کشوربه اشکال مختلف فراگیر شده است. 
اما در شهر کار می کنند یا برعکس  ،در روستا ساکن هستندامروزه بسیاری 

ساکن شهر هستند ولی در روستا کار می کنند. کار کشاورزی بیشتر به نیروی کار زنان 
و افراد مسن خانواده وابسته شده است که بطور دائمی تر ساکن روستا هستند. مردان 

اشتغال دارند و مواقع کشت و جوان روستا در اغلب موارد به کارهای غیر از کشاورزی 
کار به روستا باز می گردند. در پاره ای از کارخانه های بزرگ اطراف تهران و کرج 
بسیاری از کارگران ایام مرخصی خود به روستا بر می گردند و در کار باغداری و غیره 

 مشارکت می کنند. 
یدی کشور افزوده سطح یا الیه دیگر؛ در مجموع در اثر انقالب و جنگ بر توان تول

. در اثر انقالب ه استشد. این دو فاکتور به رشد بیشتر مناسبات سرمایه داری دامن زد
ضربه خوردند. علیرغم فئودالی و نیمه فئودالی مالکیت های ارضی بزرگ نوع کهن 

سیاست های متناقض در زمینه مالکیت ارضی در مجموع رژیم تالش کرد پایه خود را 
رو در برخی مناطق تقسیم و مصادره زمین ها توسط  دهد. از این در روستاها گسترش

دهقانان در دوران انقالب را به رسمیت شناخت. یا خود نیز به اشکالی دیگر )با تقسیم 
مالکیت های خرد دهقانی را تقویت کرد. البته امروزه با شکل های بایر و موات(  زمین

سرمایه داری روبرو هستیم که می توان در دیگری از روند تمرکز یابی زمین در اثر رشد 
 فرصت های آتی بدان پرداخت.  
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جنگ ها در دوره معاصر موجب رشد نیروهای رخی جنگ ایران و عراق نیز مانند ب
مولده شد. طی دوران تحریم اقتصادی دهه شصت بر پتانسیل تولید داخلی افزوده شد. 

د از جنگ آشکار شد. توانایی و رشد نیروی مولده در دو سطح کالن و خرد بویژه بع
تجربه نیروهای نظامی در فعالیت تاسیساتی و زیرساختی به همراه تجهیزاتی که در 
طول جنگ متمرکز شده بود، سپاه را به یک نهاد مهم اقتصادی در سطح ملی و بخشا 
بین المللی تبدیل کرد. قطعا محرک رشد این نهاد اقتصادی اساسا تصمیم گیری 

جانی در دوران ریاست جمهوری اش بود، اما پایه مادی چنین امری طی سیاسی رفسن
جنگ فراهم شده بود. در سطح خرد نیز بسیاری از صنعتگران کوچک رشد کردند که 
در دوران جنگ برخی نیازهای کارخانه های بزرگ و دیگر وسایل مصرفی صنعتی را 

دیک به دو میلیون نیروی کار تامین می کردند. به این مجموعه باید به امتیاز حضور نز
افغانستانی اشاره کرد که فوق استثمارشان تحرکی ویژه به اقتصاد ایران )بویژه در زمینه 
تولید کشاورزی و کارگاههای کوچک در دوران جنگ( داد و به انباشت بیشتر سرمایه 

 یاری رساند.
رغم برخی روبنای سیاسی نیز در اثر جنگ و انقالب دچار تغییرات جدی شد. علی

ضد گرایشات )بر مبنای نیازهای حکومت دینی مشخصا در زمینه سرکوب زنان( 
بسیاری از روابط سنتی، عشیرتی و فئودالی و حتی اشکال سنتی تر مردساالری سست 

یافت. شده و ضربه خورده اند. این مسئله حتی در ساخت قدرت سیاسی نیز بازتاب 
رابطه روبنا و زیربنا، بهتر است به جای بازتاب )برای دوری از یک به یک قلمداد کردن 

 بگوئیم تحوالت زیر بنایی هنگام بروز در روبنا تاب خوردند.( 
بر خالف زمان شاه، از تمرکز قدرت سیاسی دولتی کاسته شد، به این معنا که 
قشر قدرتمندی از بورژوازی بورکراتیک )عمدتا در شکل نظامی و نهادهای دینی و غیر 

مناطق محلی شکل گرفته اند که بالطبع پایه اجتماعی گسترده تری برای  دینی( در
رژیم فراهم کرده اند. موجی از محلی گرایی و قوم گرایی فرهنگی به راه افتاد که قابل 

 مقایسه با زمان شاه نیست. 
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در زمینه ساخت قدرت سیاسی شهر و روستا نیز تغییرات زیادی صورت گرفت. 
ز روستاییان که از قبل شرکت در جنگ به سهمی از قدرت دست در اثر جنگ اقشاری ا

یافته بودند حاضر نبودند از این موقعیت به آسانی دست کشند. تقریبا اغلب رقابت ها و 
درگیریهای مربوط به انتخابات مجلس در دهه شصت، بویژه در شهرهای کوچک 

فته روستایی بود. این انعکاسی از سهم خواهی بیشتر این اقشار تازه به قدرت دست یا
سهم خواهی پایه اجتماعی نیز داشته است. دیگر نمی شد روستائیانی که در جنگ 
شرکت کرده بودند را در موقعیت پست تر و درجه دوم مانند زمان شاه نگهداشت. همه 

 اینها زمینه را برای تغییرات اساسی تر و رشد بیشتر روابط سرمایه دارانه باز کرد.
ن رفسنجانی و در اثر سیاست تعدیل اقتصادی بود که ساخت اقتصادی اما در دورا

اجتماعی ایران نقطه عطف مهم تاریخی و تعیین کننده اش را از سرگذراند. در اثر 
تعدیل اقتصادی الگوی کشاورزی ایران به کلی دگرگون شد. کشاورزی صادراتی نه تنها 

د بلکه تاثیرات بالواسطه بر ساختار به کلی ساختار سنتی روستایی ایران را در هم کوبی
صنعتی ایران نیز گذاشت. در اثر این تغییر و تحوالت می توان گفت که نیروی کار به 
شکل بازگشت ناپذیری تبدیل به کاال شد و مناسبات سرمایه دارانه با خود ویژگی های 

ر از یک کشور تحت سلطه بر جامعه غالب شد. اگر چه روند تبدیل شدن به نیروی کا
گام کیفی مهم در این زمینه  11زمان رضا شاه اغاز شده بود و اصالحات ارضی سال 

محسوب می شد اما ضربه یا گسست آخر را سیاست تعدیل اقتصادی وارد آورد. روابط 
کاالیی سرمایه دارانه کیفیتا متفاوت تر از گذشته عمومیت یافت و بر جامعه غالب شد. 

ه فئوالیسم در زیربنا و عمدتا در روبنا مورد استفاده قرار می هر چند هنوز اشکالی از نیم
 گیرد. 

های متوسط به باال( و  در اثر الگوی کشاورزی صادراتی )عمدتا در بهره برداری
بکار گیری تکنیک های جدید در آبیاری و مراحل گوناگون کار و کشت و برداشت، 

جبور به مهاجرت به شهرها نیروی کار مازادی شکل گرفت که به اشکال گوناگون م
شدند. البته با رشد تکنولوژی این روند حتی در مالکیت های خرد دهقانی نیز آغاز شد. 
با استفاده از بذرهای پیشرفته تر، کود، سم، تراکتور و کمباین و وسایل حمل و نقل و ... 
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اشکال دیگر همچون گذشته نیاز به نیروی کار دائمی وابسته به زمین نبوده و نیست. 
در مواقعی  9دیگری از سازماندهی نیروی کار روستایی با تحرک نسبتا باال شکل گرفت. 

 که کشاورزی به نیروی کار متمرکز نیاز دارد، عالوه بر استفاده از نیروی کار خانوادگی و
روزانه نیروی کار از مناطق همجوار )که در بسیاری مواقع  فامیلی اشکال از استخدام

را زنان تشکیل می دهند( سازمان یافت. افرادی در روستا واسطه خرید بخش عمده آن 
و فروش این نیروی کار جدید شدند. با حمایت دولت اشکالی از تعاونی های کوچک 
شکل گرفت که ماشین آالت کشاورزی را به دیگران اجاره می دهند. هر چند در تعیین 

مل می کند، یا مال االجاره ماشین دستمزدها هنوز برخی روابط ماقبل سرمایه دارانه ع
آالت با توجه به نوع محصول بخشا جنسی پرداخت می شود، اما دیگر نمی توان از 
وابستگی نیروی کار روستایی به زمین صحبت کرد. این وابستگی عمدتا در سطح 
مالکیت های خرد باقی مانده که آنان نیز اغلب چند شغله اند.  تقریبا در روستاها )بویژه 
در مناطق شمالی کشور( از بی زمین ها خبری نیست. روستا برای آنان حداکثر به 
سکونتگاه ارزان یا محلی برای کار بروی صنایع روستایی مانند قالیبافی )متکی بر کار 

 زنان و کودکان( بدل شده است. 
تامین نیازهای جمعیت افزایش یافته کشور محرک رشد دامداری های و 

تی شد که خود بخشی از نیروی کار روستایی را به خود اختصاص مرغداری های صنع
داده اند. در عین حال کشاورزی صادراتی نقش تعیین کننده ای بر صنایع تبدیلی مواد 
دامی و زراعی گذاشت، بخش مهمی از نیروی کار به این سمت سوق یافت. برای مثال 

)باالی ده نفر( به صنایع باالترین رقم کارکنان صنایع بزرگ  8919طبق آمار سال 
درصد کارکنان که  80آشامیدنی و غذایی اختصاص یافت. )حدود صد هزار نفر برابر با 

اگر  ص داده بود.(درصد ارزش افزوده را به خود اختصا 1درصد از سرمایه گذاری و  80
دیگر رشته هایی که مستقیما به کشاورزی یا بسته بندی مربوطند را اضافه کنیم بالغ 

                                                           
9
توسعه جاده های روستایی در سراسر کشور را باید بر این بستر قرار داد. هر چند که در ابتدا   

 امنیتی صورت گرفت.  –بویژه در مناطقی چون کردستان و بلوچستان این امر به دلیل کنترل نظامی 



 شهرهای کوچک،شکل گیری حلقه ضعیف

 

821 

 

بیست درصد نیروی کارکن صنایع باالی ده نفر خواهد شد. این جدا از کارکنان  بر
حدود ده درصد  ت برای کشاورزی تولید می کنند وکارخانه هایی هستند که ماشین آال

نیروی کار صنایع بزرگ را دربر دارند. بر این ارقام باید تعداد کارکنان صنایع مواد 
حدود شصت هزار  8938سال  نیز افزود. ) طبق آماردنی زیر ده نفر را غذایی و آشامی

نفر بودند.( بر پایه این تغییرات و توان اقتصادی شکل گرفته الگوی مصرف خانگی در 
 مناطق مختلف کشور همسان و همگون شد.

روستاهای قبلی حاصل این تغییرات سرمایه دارانه  "شهری شدن"در واقع روند 
وان گفت تصمیم اداری سیاسی مبنی بر شهر نامیدن بوده است. به گونه ای دیگر می ت

نفر جمعیت دارد خود انعکاسی از این وضعیت و شاید  0111هر روستایی که باالی 
بهتر است بگوئیم به نوبه خود تقویت کننده آن بود. الزم به ذکر است که این تصمیم 

یشترین تعداد در ابتدا بر پایه مالحظات امنیتی و سیاسی استراتژیک صورت گرفت. ب
در ابتدا به کردستان و آذربایجان اختصاص داشت. بعدها که استان  "شهرها –خام "

در این منطقه نیز رقم  "شهرها –خام "خراسان به سه استان تقسیم شد تعداد این 
 قابل توجهی را تشکیل دادند. 

ام در واقع جمهوری اسالمی کاری که رژیم شاه نتوانست انجام دهد را به سرانج
نظامی دولتی را جایگزین اتوریته  –جمهوری اسالمی توانست اتوریته اداری  رساند.

فئودال ها کند که در اثر اصالحات ارضی از هم فروپاشیده بود. البته این تصمیم دلیل 
اجتماعی دیگری نیز داشت. برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر  –اقتصادی 

وره ای )در مقایسه با دیگر کشورها مشخصا آمریکای برای دو این تصمیم تا حدی 
التین( موثر بود. این مسئله ربط دارد به توانایی دولت ایران به عنوان دولتی که تکیه 
اش به رانت نفتی است. رانت نفتی این امکان را به جمهوری اسالمی داد که تقریبا در 

ه شهری شدن این روستاها به بر نان خور دولتی بیفزاید. پروس "شهرها –خام "تمامی 
نظامی حداقلی بوده که به نوبه خود  -امنیتی  –معنی انتخاب شهرداری و کادر اداری 

این تصمیم ساختاراجتماعی فرهنگی روستا را به  لی را تغییر داده است.ساختارهای قب
کلی بر هم زد. تقریبا تمامی اشکال همیاری سنتی را از بین برده و شکل معوجی از 
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. ه استوابط پولی را بر بستر فرهنگ عقب مانده نیمه فئودالی گذشته بوجود آوردر
کنار تریاک کشی و کم  موبایل و ماهواره در کنار االغ و شلوار جین و برک دنس در

 سوادی.
تزریق در آمد نفتی به  شهر و روستا برای گسترش پایه اجتماعی حکومت دینی 

اقضاتی ببار آورد و سر منشا رقابت ها و درگیری )بخشا توسط نهادهای مذهبی( خود تن
های انتخاباتی دهه هفتاد  های زیاد در میان مناطق مختلف شد. بسیاری از درگیری

به عنوان  بر به رسمیت شناختن روستای شان شمسی و حتی اعتراضات مردمی مبنی
نفتی  میزان تخصیص درآمدبه چگونگی توزیع و شهر یا منطقه شان به عنوان استان 

ربط داشت. هم اکنون نیز با روند انحصار بر زمینی که در اشکال گوناگون جریان دارد 
)خصلت انحصار بر زمین شهری و روستایی و روند تمرکزیابی جدید زمینی که آغاز 

ثبت رساندن و  شده، نیازمند تحلیل مشخص است( و با افزایش قیمت زمین، تب به
ه شهر تبدیل شده اند باال گرفته و این بدل به روستاهایی که ب سند گرفتن زمین

خواست اهالی این مناطق شده است. درمقابل شهرداری ها نیز مدعی زمین شده اند و 
 انگشت نهاده اند.  "ملی"بر زمین های 

در آمد  ر بحران های اقتصادی و نوساناتاث ین قبیل مناطق جمعیتی هر آن درا
دات مالی خود می توانند شاهد بی ثباتی و شکنندگی نفتی و ناتوانی رژیم در انجام تعه

شوند و خال قدرت در آنها شکل گیرد. این نوع خال قدرت که ریشه در ساختار اقتصادی 
نظامی در سطح ملی و منطقه ای  –اجتماعی ایران دارد، می تواند با تحوالت سیاسی  –

 ترکیب شوند و فرصت های انقالبی معینی ببار آورند. 
کالم، در اثر این تغییرات می توان گفت که دیگر ما در روستاهای ایران با خالصه 

 01جامعه دهقانی روبرو نیستیم. هر چند که در معدودی از استان ها هنوز حدود 
درصد جمعیت در روستاها به سر می برند و می توان روستاهایی یافت که تا حدی 

در درجه اول وابسته  –ترکیب دهقانی  ترکیب دهقانی دارند. منظور از جامعه دهقانی یا
بویژه در بین مالکیت  –بودن نیروی کار به زمین است. البته اشکالی از این وابستگی 

 نی)البته با در نظر گرفتن اندازه زمموجود است. حتی برای این اقشار نیز  -های خرد 
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ئوریک بهره نیست. از نقطه نظر ت اصله از زمین منبع اصلی درآمددرآمد حشان(  یها
کشی سرمایه  کشی از این بخش از نیروی کار روستایی را باید اساسا در چارچوب بهره

جمعیت روستایی تحلیل کرد. همان تحلیلی که مارکس برای جوامع  داری از کار اضافیِ
البته سرمایه داری اولیه که هنوز از جمعیت دهقانی گسترده برخوردار بودند بکار برد. 

این اشکال ویژه به تحوالتی ژه ای که به خود گرفته اند را شناسایی کرد. باید اشکال وی
 صورت گرفته، ربط دارد. کالن  ر الگوی اقتصادکه د

ست. در این جا ا کالن ایران ضروری از این زاویه بررسی تغییرات الگوی اقتصاد
دل تکیه به فقط به چند نکته از زاویه نیروی کار می پردازیم. بواسطه گلوبالیزاسیون م

درآمد نفتی و استراتژی رشد صنایع جایگزین واردات دچار تغییرات مهم شد. حاصل 
 هیمدام از بناست که  یگسسته و معوج ناموزون ازهموابسته،  یاقتصاداین تغییرات 

 –داخل  دی. مدام تولشود یم اضافهآن و بر بخش خدمات  شود یاسته مآن ک یدیتول
و  شود یورشکسته م جهانی بازار با رقابت در – نیمع یدیولت یها رشته برخی در جز به

و  یدر اقتصاد جهان راتییتغ با. گردد یکشور به واردات افزوده م ازیبر ن دائما جهیدرنت
در  یجهان حت یاز کشورها یاریبخش خدمات در بس ،یبه کارگاه جهان نیچ لیتبد

رده است. انتقال کاال از رشد ک ریچند دهه اخ یط زین یصنعت تر شرفتهیپ یکشورها
 و  از حمل یخدمات یها  به رشد انواع و اقسام رشته ریخارج به چهارگوشه کشور ناگز

کنندگان   مصرف انیو پخش کاال در م عیتا توز گریمنطقه به منطقه د کیاز  النقل کا
شهر و خرد )حتی متوسط(  دکنندگانیتول ینظم اقتصاددر این  .شود یخرد منجر م

می  یواردات یکاالها عیو توز پخششوند و به کار  کاریدام ورشکسته و بروستا م
در  یررسمیبه نام اقتصاد غ یا دهیپدو رشد  یریگ مسئله منجر به شکل نیپردازند. ا

ندارد اما بخش  ییجا یاقتصاد محاسباتکه در  یرسم ریکشور شده است. اقتصاد غ
آمارها، ارزش بخش اقتصاد ی برخ. طبق دهد یم لیرا تشککشور از اقتصاد  یمهم

درصد اشتغال  91است و  یناخالص مل دیدرصد تول 11برابر با  رانیدر ا یررسمیغ
 .شود یکشور را شامل م
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در الگوی قبلی اقتصادی، کشاورزی گسترده نیمه فئودالی نقشی مهم در تولید و 
روی کار ارزان به باز تولید نیروی کار ارزان داشت. روستا مکانی بود که غذای ارزان و نی

شهر ارائه می داد. امروزه تولید وباز تولید نیروی کار شکل پیچیده تری به خود گرفته 
شود.  یمامین ت گرید یها طهیکارگران از ح یکار و حت یرویاز دستمزد ن یبخشاست. 

بدل شده است. کارکنان فامیلی بدون دستمزد  یساختاربه امری بودن  یچند شغل
 نهیهزمهمی از  بخشی در ترکیب ساختار نیروی کار پیدا کردند. نقش عمده و کیف

اقتصاد  اکشاورزی و صنایع روستایی یاقتصاد خرد  قیاز طر ای یمعاش خانواده کارگر
( و و تامین غذای آماده و رستوران داری حمل و نقلدر زمینه  ژهی)بو یخرد خدمات

کار  یاز حلقه ها یا انجام برخت یخدمات ی)از انجام کارها یرسم ریاقتصاد غ نیهمچن
 شود. یم نییتع کوچک و بزرگ در خانه( یاه بنگاهتولیدی برای 

آنچه در زمینه رابطه شهر و روستا مهم است فهم چارچوب تغییرات و روند کلی 
شهرنشینی است. البته این روند مسیر از قبل تعیین شده ای ندارد. فاکتورهای مختلف 

و این روند را تسریع یا کُند  انند عمل کنندتظره نیز می تودخیل اند و وقایع غیر من
کنند. فاکتورهای چون جنگ های پیش بینی نشده، خشکسالی و فقر و ویرانی های 
بیشتر روستاها می تواند شهرهای کالن ایران را از این هم کالن تر کند یا منجر به 

 -جمعیتی  -یدیشهرهای کالن جدید شود. در عین حال برخی توانایی های تول
امکاناتی و وسعت سرزمینی و ... هست که می تواند به مثابه ضد گرایش این روند را 

  1کند نماید. 

                                                           

 1
هنوز با کشورهای امریکای التین فاصله دارد. برای مثال در از زاویه رشد شهرهای کالن، ایران   

کشورهایی چون آرژانیتن یا پرو بیش از یک سوم جمعیت کشور در پایتخت به سر می برند. قطعا فقدان 
در آمد نفتی یا فقدان کشاورزی سودآور این روند را تسریع کرده است. )هم اکنون از شدت فقر و ناامنی 

ثروتمند دیوار کشیده شده تا امنیت آنان حفظ شود.( در برخی دیگر از کشورهای  در لیما بدور محله
امریکای التین بخشی از هزینه بازتولید خانوارهای فقیر روستایی و شهری وابسته به بخشی از دستمزد 
یکی از اعضای خانواده است که در امریکا کار می کند. برخی از کشورهای جمهوری های آسیایی )مانند 
ازبکستان و تاجیکستان( تا برخی کشورهای شمال آفریقا و مصر نیز از چنین موقعیتی برخوردارند. بخش 
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تنها با کشف پیچیدگی رابطه میان شهر و روستا در ایران است که می توانیم به 
مفهوم سازی های درست تئوریک دست یابیم. صرف مشاهده تقسیم جمعیت در شهر 

 ر آمارهای رسمی مشکلی را حل نمی کند. باید ریشه ای تر برخورد کرد. روستا و تکرا
نباید قبل از اینکه با دقت و عمق بیشتر پیچیدگی های رابطه میان شهر و روستا 
در ایران و رابطه میان شهرهای کوچک و بزرگ مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار 

تخاذ چنین متدهایی کمکی به گیرند بر مبنای تصورات پیشینی حکم صادر کرد. ا
مشخصا بحث  –کشف حقیقت و قانونمندی حاکم بر رابطه شهر و روستا در ایران 

نمی کند. در بهترین حالت دگمی را جایگزین دگم دیگر می کند. چنین  -استراتژی 
ببار می آورد و به قول مائو مانند تمامی راه حل های آسان،  ءراه حل آسانی نتایج سو

 گرایش به عقب را تقویت کند.می تواند 
 
 
 

                                                                                                                             

مهمی از درامد ملی کشور وابسته به مزد کارگرانی است که در خارج کار می کنند. شکل گیری چنین 
مانعی برای  بازارهای کار نیز روندهای متناقضی بر روند شهر نشینی داشته است. بیشتر مواقع به

مهاجرت بیشتر جمعیت روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ محسوب می شود. برخی مواقع 
)مانند مصر( نیز نتایج عکس داشته است که نیازمند تحلیل و شناخت بیشتر است. به واسطه مهاجرت 

 تیم.  بخشی از ایرانیان شاهد ظهور چنین اشکالی از تامین معاش خانوار در ایران نیز هس
حتی روند شهر نشینی در کشوری چون آمریکا نیز مسیر از قبل تعیین شده ای را طی نکرد. بعد 

)عمدتا سیاه پوستان(  به دلیل  "کمر بند سیاه"از جنگ جهانی دوم جمعیت شهرهای جنوبی حول 
بعد از   توسعه سرمایه داری در تولید کشاورزی به شهرهای شمالی مهاجرت کردند. اما شهرهای جنوبی

 "دستگاه تهویه مطبوع"سالها دوباره رونق یافتند. یکی از فاکتورهای کم اهمیت ظهور پدیده ای به نام 
 بود که امکان زندگی در مناطق گرمسیر آمریکا را فراهم کرد.
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 : مهیضم
در آن ها بنا بر  تیجمع یپراکندگ زانیآمار تعداد شهرها و روستاها و م

  6933سال  یسرشمار
  نفر( ونیلیم کی یشهر )باال 1( در تی% جمع 11تن )معادل  ونیلیم 11/ 1
  نفر( ونیلیم کیهزار تا  011شهر ) 81( در تی% جمع 3نفر )معادل   ونیلیم 1/ 1
  (نفر هزار 101 – 011شهر ) 81( در تی% جمع 0نفر )معادل  ونیلمی 3/1

  (نفر هزار 811 – 101شهر) 11( در تی% جمع 81نفر)معادل  ونیلیم 88
 (نفر هزار 01 – 811شهر ) 10( در تی% جمع 0/3نفر )معادل  ونیلیم 1
 (نفر هزار 10 – 01شهر ) 889( در تی%  جمع 0معادل  باینفر )تقر ونیلیم 1 /8

  (نفر هزار 11 – 10شهر ) 11کل کشور( در  تی% جمع 8هزار نفر )معادل  311 بایتقر
  (هزارنفر 0 – 11شهر ) 091( در تی% جمع 3/1نفر )معادل  ونیلیم 1 / 1
  هزار نفر( 0 ریشهر) ز 931( در تی% جمع 1/8معادل  باینفر )تقر ونیلیم 1/8

 یریو مناطق عشا یهزار روستا، آباد 31( در تی% جمع 11نفر )معادل  ونیلیم 19
  فوق در مورد آمار حیتوض چند
شهر و روستا را  تیجمع عیاز توز و تقریبی یکل یریآمار فقط تصو نیا - 8 

 تیاست. مشخصا جدول آمار جمع 8930سال  یآن سر شمار یدهد. مبنا ینشان م
 .ترس استقابل دس نترنتیهزار نفر است که در ا 11 یباال یشهرها

 ینیتخم یتا حد ستند،یشده از دقت باال برخوردار ن قیاعداد جمع و تفر - 1
به محاسبه  ازیباال ن یدقت علم یاست. امکان اشتباه محاسبه هم موجود است. برا

 .مجدد است
قابل  8930هزار نفر در سال  11 ریز یشهرها تیکه آمار جمع یاز انجائ - 9

 ستیب ریز یشهرها تیآمار جمع یعنیاستفاده شد.  8938دسترس نبود  از آمار سال 
هم از نظر تعداد  ادیبر ارقام آن دوره است. باحتمال ز یمتک بایهزار نفر عمدتا و تقر

 .شده اند یراتیینفر( دچار تغ ونیلیم 9/9)حدود  تیشهر( و هم جمع 311شهرها )
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 تیجمع نزایم یها بر مبنا یبند میتقس یدر نظر داشت که  تمام دیبا - 1
 یی. موارد استثناستیروستا بودن آنها ن ایشهر  تیواقع انگری( لزوما بییروستا ای ی)شهر
 رغمیبزرگ هستند که عل یاطراف شهر ها یبه اصطالح روستاها ی. برخستندیکم ن
روستاها  یبرخ ایشوند.  یروستا محسوب م یرهزار نفر هنوز از نظر ادا 0 یباال تیجمع

 ییکه هنوز ساختار روستا یکوچک ی"شهرها"کار هستند تا  یرویکه صرفا سکونتگاه ن
 .خود را حفظ کرده اند

شدند.  سیتازه تاس یواقع یشهر به معنا 11تا کنون تنها  8990پس از سال  - 0
 کیاستراتژ یاسیو س یتیریمد یادار لیبودند که عمدتا به دل ییشهرها، روستاها هیبق

شدند و آرام آرام  لی( به شهر تبدیر و داشتن شهردارهزار نف 0 یباال اریمع ی)بر مبنا
 .کردند دایپ یگوناگون ساختار شهر درجاترشد کردند و ب یمواقع جهش یبرخ ای

 ریمناطق فق تینفر( و جمع ونیلیم 80)حدود  نینش هیحاش تیجمع - 1
چهارم کل  کینفر( است که در مجموع  شامل  ونیلیم 1 یبزرگ )حدودا باال یشهرها

  .دهند یم لیکشور را تشک تیجمع
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 درباره شعار رفراندوم

6911مرداد   

منافع  یاسیو س یاخالق یدهاینکنند در پس وعده و وع یکه مردم سع یتا زمان» 
 نیلن -«خواهند شد. یاست همواره قربانیطبقات را جستجو کنند در س

 
م شده اند. از ا طرفدار شعار رفراندوکمختلف مشتر یاسیس یروهایه نکاست  یمدت

ه خود را ک یسانک، از یو رضا پهلو یگرفته تا طرفداران رفسنجان یان خاتمیاطراف
شعار  یاگر زمان«. ارگرکراه »چپ مانند  یگروهها یدانند تا برخ یخواه میجمهور

 ین تحت لوایمع یاسیف سیط یکه کبود  یآن عبارت مرموز« یاستقرارجامعه مدن»
همانها بدل شده  یل مشگل گشایشعار رفراندوم به آج آن گرد آمده بودند، امروزه

ن مجلس و یه بک یخاتم یح دو قلویخواهند لوا یم یها یاز دوم خرداد یاست. بخش
خواهند یگرشان مید یشود را به رفراندوم بگذارند و برخ یم یارکنگهبان پاس  یشورا

رابطه با  یرقرارخواهد ب یم یرفسنجان یبگذارند. هاشم یریگ یه را به رایت فقیوال
ه بازگشت سلطنت را به کبه دنبال آنست  یا را به رفراندوم بگذارد. رضا پهلویکآمر

 یرا به را یاسالم یا نظام جمهوری یند قانون اساسیگویگر مید یرفراندوم بگذارد. برخ
. دننک ین مکصحبت از رفراندوم ساختار ش یچون حشمت اهلل طبرزد یسانکم. یبگذار
شاندن ک، یمل یآشت یبرا یله ایران امثال باقر پرهام رفراندوم را وسکفروشن یپاره ا

ران یدر ا یاسیز بحران قدرت سیومت به طرف خود و حل مسالمت آمکاز ح یئبخش ها
راه »  8اند. یومتکح یلهاکدانند و مدافع به رفراندوم گذاشتن انواع و اقسام ش یم
ند. قبل ک یم کمکم یرژ یه به سرنگونکنند ک یقلمداد م یکیتکرفراندوم را تا« ارگرک

متفاوت پشت شعار رفراندوم چه اهداف  یطبقات یروهایه نکم ین بپردازیه به اکنیاز ا
                                                           

8
 رجوع شود به مصاحبه نشریه تالش با باقر پرهام . 
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 یا با رفراندوم میست؟ آیم اصال رفراندوم چینیینند نخست بک یرا دنبال م یاسیس
ن یوزه اد؟ چرا امرنده یرا نشان م یزیچه چ یخی؟ تجارب تارتغییر دادرا  یمیتوان رژ

 ینونکط یمختلف شده است؟ و سرانجام در شرا یطبقات یروهاین کشعار فصل مشتر
چه « یمبارزات»وه یش یکرفراندوم به عنوان  ین المللیو ب یدر صحنه مل یمبارزه طبقات

 آورد؟  یمردم ببار م یبرا یخطرات
 

 رانیخ آن در ایبه رفراندوم و تار ینگاه
؛ یا قبول امریرد  یبرا یار عمومکاجعه به آرا و افمر یعنی یا همه پرسیرفراندوم 

ا یدن به امر یت بخشیمشروع یا دولت برایسازمان  یکه کاست  یله ایدر واقع وس
طرح  یبه چگونگ یادیار زیرفراندوم تا حد بس یکند. پاسخ به ک یاتخاذ م یاستیس

ه چه کنیم به ایئدارد؛ ساده تر بگو یننده رفراندوم  بستگکپرسش و به سازمان برگزار 
 یبه رفراندوم گذاشته م یقدرت را در دست دارد وابسته است. عموما موضوعات یطبقه ا
 یرویا نیروشن شده  یجدال طبقات یا سرنوشت آن از قبل در صحنه عملیه کشود 

را گرد آورده  یاست مشخصیبه اجرا گذاشتن س یبرا یافکننده آن توان و عزم کبرگزار 
برگزار  یجه آن از قبل برایه نتکشود  یبرگزار م یرفراندوم غالبا زمانرو  نیاست. از هم

 یرویجه هر رفراندوم را نیتر نت یحتر و واقعیصر یعبارته ا بینندگانش روشن باشد. ک
 ین مییتع -برخوردار است  یو نظام یاسیه از پشتوانه قدرت سک -ننده آن کبرگزار 

 ند. ک
توده ها و اعمال  یاسیان اراده سیوجه ب چیه هرفراندوم ب یبورژوائ یها در نظام

بنده ینقش فر یانتخابات یارزارهاکه یلکست و غالبا همانند ینبوده و ن یت توده ایمکحا
تحت  یها یتاتوریکژه در دین امر بویا 1مردم دارد. یبرا یننده اکن منفعل یو همچن

                                                           
1
مندرج « ضمون و کارکرد انتخابات در نظامهای ارتجاعیم»برای مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله  . 

و به مقاله ای از باب آواکیان صدر حزب کمونیست  (8931نشریه حقیقت دوره دوم )سال  13در شماره 
مندرج در « دمکراسی: بیش از هر زمانی می توانیم و باید بهتر از آنرا بدست آوریم»انقالبی آمریکا به نام 
 ( رجوع شود.8938)سال  83تی جهانی برای فتح شماره مجله انترناسیونالیس



 از گستره اعماق تا افق های دور

861 

 

ند. یکمحرومند صدق م یکراتکن حقوق دمیتر یه مردم از ابتدائکران یمانند ا یا سلطه
ت یمشروع یجهان هم انتخابات برا یه داریسرما یشورهاکن یشرفته تریدر پ یحت

ه کاست  یقیمه است و طرکطبقه حا یردهاکو عمل یت بورژوازیمکدن به حایبخش
ن یه تحت همکزند  ین توهم دامن میند و به اک یدوار میم امکمردم را به نظام حا

 خود برسند.  یهاخواست به  ندتوان ینظام م
موجود، از رابطه  یاز مناسبات قدرت و مناسبات طبقات ه رفراندوم راک یسانکه یلک

ل کن شیتر یرا بعنوان عال رده و آنکوم، سلطه گر و تحت سلطه جدا کم و محکحا
خودشان  یاسیشور و دخالت مردم بر سرنوشت سک یکن نظام ییتع یبرا یراسکدم

رد کرا سرنگون  یمیتوان رژ یا متوهم. با رفراندوم نمیبند یفر ا عوامینند، ک یقلمداد م
و  یخ با رایدر طول تار یمیچ رژیق در آن بوجود آورد. هیو عم یجد یرییا حتا تغیو 
و  یه طرفدار سرنگونک یسانکرو از نظر  نیسرنگون نشده است. از هم یریگ یرا
ا یمناسب و  یاستراتژ یکان تواند بعنو یدر جامعه هستند، رفراندوم نم یرات واقعییتغ

شبرد مبارزه است و نه یپ یبرا یارساز باشد. رفراندوم نه ابزار موثرک یکتکتا یکبعنوان 
ه امروزه مردم را منفعل و کاست  یمبارزات یها لکمناسب. رفراندوم از آن ش یلکش

ه تا به ک یبا دشمنان یه خرافه مسالمت جوئکند چرا ک یند. متوهم مک یمتوهم م
 یار مکه مردم را سر کننده است چرا کزند. منفعل  یدان مسلح هستند را دامن مدن

 رسد.  ینم یگذارد و به جائ
رفراندوم را نشان داده است.  یرد واقعکارکز نقش و یران نیدر ا یخ مبارزه طبقاتیتار

ه نظام ک یرد. زمانکبرگزار  01ن سال یرفراندوم را در فروردجمهوری اسالمی اولین 
و دار و  ینیسپرده شده بود، خم کرانه مردم عمال به خایمبارزات دل یدر پ ینتسلط

ده یها و سازش با ارتش به قدرت رس ستیالیبند و بست با امپر یه در پکدسته اش 
قدرت را در دست گرفتند  یاصل یو نهادها یگروه یرسانه ها ینترل تمامکبودند و 

با  ینیردند. خمکرا برگزار  یذائکاندوم دن به نظام شان آن رفریت بخشیمشروع یبرا
رفراندوم را جلو گذاشت. مقابل  ،ل مجلس موسسانکیفراخوان تش یبه جا یحقه باز

ن خدعه توانست نود و یرا قرار داد و با ا یاسالم یا جمهوریمردم عمال سئوال سلطنت 
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ساسا ه اک یم درصدیت نیه همان زمان اقلک یاورد. در حالیب یم درصد رایهشت و ن
بود حاضر « رانیا یها ستیمونکه یاتحاد»مانند  یانقالب یروهایها و ن ستیمونکشامل 
ت عمل آنان را نشان داد. البته آن یخ حقانینشدند و تار یبیفر ت در آن عوامکبه شر

طول  یادیمدت زارزش نداشت و  یزیپش یام اسالمکح یمردم برا یزمان هم را
ت مردم در آن رفراندوم کرد. در واقع شرکاعالم را این موضوع علنا  ینیه خمکد یشکن

 شند. کران را به خون یانقالب مردم ا یدستاوردها تابود  یسرپوش
رد و اصول کرفراندوم برگزار  یک 8918ز در بهمن ماه  ین یمحمد رضا پهلو

ه ک «یدیانقالب سف»ب رساند. یرا به تصو« د و انقالب شاه و ملتیانقالب سف»ششگانه 
دهه قبل  یکه کبرگزار شد  یطیاه نشاند. آن رفراندوم در شرایس کران را به خایامردم 

وب و کرا سر یو مترق یانقالب یروهایهمه ن 91مرداد  11 یائیکآمر یودتاکاز آن شاه با 
رفراندوم شاه، قدرت  ی. پشتوانه اصله بودسلطنت خود را از آتش خشم مردم نجات داد

 ا بود. یکسم آمریالیرامپ یو اقتصاد ی، نظامیاسیس
 یاد می یخینمونه مثبت تار یکها از آن به عنوان  ید برخیه شاک یتنها رفراندوم

رد. موضوع آن کومت خود برگزار کآخر ح یها ه مصدق در ماهکبود  یرفراندوم ،نندک
ه شاه ک یخواست مانع یق مین طریرفراندوم انحالل مجلس طرفدار شاه بود. مصدق از ا

را ببندد، اما  یان بردارد. اگر چه مصدق توانست مجلس ارتجاعیبود را از مرده کجاد یا
 یکس توسط یا و انگلیکم آمریت مستقیو حما یه ارتش شاه با رهبرکد یشکن یطول

 یروئیم، نیکه کز نشان داد یرد. آن تجربه نکومت مصدق را سرنگون کح ینظام یودتاک
در قدرت  یاناتکا حداقل سهم و امیباشد ه در قدرت کند کتواند رفراندوم برگزار  یم
ن یتر کوچک یبرالیل یوه هاین شیه با چنک یزمان یداشته باشد. دوم، حت یاسیس

 قدرت یایاح یمسلح خود را برا یفتد، آنان قواین بیمرتجع یاسیبر قدرت س یخراش
 رفراندوم در دانشگاه یکسمبل ین نمونه برگزاریجه آخرینت آورند. یدان میشان به م

خود گواه  بود کهبهشت ماه امسال یهمدان در اواخر ارد کینا و علوم پزشیس یبوعل
ان توسط یجو دانش یرا یها است. صندوق ین روش مبارزاتیا یحاصل یاز ب یروشن

ده شد. تازه موضوع آن رفراندوم یشکو انصار حزب اهلل به آتش  یجوئ ج دانشیبس
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 یط یاسالم ینون گردانندگان جمهورک ه تاکبود  یان سه قانون اساسیانتخاب از م
 نبود!  یاسالم یر نظام جمهورییش برده اند. موضوع تغیمختلف پ یها سال

 
 مختلف   یطبقات یروهایرفراندوم و ن

 یمختلف سر داده م یطبقات یروهایه امروز شعار رفراندوم توسط نکنیا یعلت اساس
 یها یروین نیمرتجع تر یدان آمدن توده ها است. حضور مردم را حتیشود به م

بر  یاسالم ینظام جمهور یا نفید یه به تائکرند. تا آنجایده بگیتوانند ناد ینم یاسیس
 ین رایه صادر شده است. اکهاست  مورد مدت نیخ در ایم تارکو ح یگردد را یم

 یعنی -اد شده یارخانه و مزرعه و دانشگاه فرکابان، خانه و یوچه و خکتوسط مردم در 
را به  ین رایشان در تالشند تا ا و امروز مردم با مبارزات -تر  یبس جد یندومدر رفرا

 یه امروز حتکاست است یم مردم در صحنه سیقا به خاطر حضور مستقیاجرا گذارند. دق
مردم و به  یطرفدار را ،نداشته یشان ارزش یمردم برا یگاه نظر و را چیه هک یسانک

خواهند به مردم  یوه خود میبه ش یکند. هر شده ا« مردم یاسیت سکمشار»اصطالح 
 ند.یاعطاء  نما« یاسیت سکمشار»

ت یبرنامه ها و منافع خودشان مشروع یخواهند برا یرفراندوم م یآنان تحت لوا
 یت طبقاتیه از نظر ماهک یرغم تفاوتیند. علانشکب ند و مردم را به دنبال خودکجاد یا
مدافع  یروهایگر نیومت با دکرون و درون حیع بمرتج یروهایژه نیبو -روها ین نیان ایم
گر یدیکروها از ین نیاز ا یکهر  یاسیزه ها و اهداف سیموجود است و انگ  -ن شعار یا

بوده و  یکیت مردم کن شعار بر حریا ینیو ع یاسیر سیجه و تاثیمتفاوت است، اما نت
چون  یومتکانات مرتجع حیجر. اهیدنبال نخود س فرستادن مردم جز ستین یزیچ

خود بر سهم شان  یشنهادیپ یق رفراندوم هایخواهند از طر یم یو خاتم یرفسنجان
خواهند به  یهدف عمده آنها رو به خارج است. آنان م یند ولیفزایب یاسیدر قدرت س

  ان بهتر از همه کماکان مردم هواخواه دارند و یه در مکا بقبوالنند یکسم آمریالیامپر
نند. کوب مردم عمل کنترل و سرکنه مهار و یخود در زم یرکنوفه یتوانند به وظ یم

ها یاو حساب شود. دوم خرداد ید رویان باکماکد یا بگویکخواهد به آمر یم یرفسنجان
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از جناح  یازاتینند و امتکلشگر خود بدل  یاهیخواهند مردم را به س یق مین طریاز ا
 رند. یب بگیرق

خود و  یکراتکو ضد دم یت ارتجاعید ماهخواه یبا شعار رفراندوم م یرضا پهلو
شد و تحت  یقلمداد م« یاله یموهبت»ه ک یرا بپوشاند. سلطنت یدودمان سلطنت پهلو

شتار بود. امروزه سلطنت طلبان کودتا و زندان و کو  کآن جواب مردم همواره توپ و تان
 یگذاشتن سلطنت م ی، مشخصا با به رایریگ یو را یتحت عنوان احترام به را

 یکراتکدم یرده و حجابکران متزلزل و خود فروخته را جلب کاز روشنف یخواهند پاره ا
ن اجازه را یخواهند ا یمان شند. آنکخود ب یو ضد مردم یکراتکتا ضد دمیبر چهره ماه

ان نظام مرده یم نتخابان مرده ها حق انتخاب داشته باشند: ایه از مکبه مردم بدهند 
ه کدانند  یم یبخوب ی! امثال رضا پهلویاسالم یگ جمهورا نظام در حال مریسلطنت 
 یها ها و زره پوش که سوار بر تانکدن را دارند یشانس دوباره به قدرت رس یآنها زمان

امثال  یروهائیشان توسط ن یا بخواهد و جایکران شوند. البته اگر آمریوارد ا یائیکآمر
اربابانشان  یآنها و برا یراندوم برامردم و رف یگران رزرو نشده باشد. راین و دیمجاهد

 ارزش ندارد. یزیپش
 یون جمهوریمل یا برخیها  یمذهب - یجامعه، امثال  مل یانیم یروهاین یبرا

ائتالف با  یومت براکاز ح یئبخش هاردن کوادار  یاست برا یله ایخواه، رفراندوم وس
انقالب  یکتوسط  یاسالم یم جمهوریرژ یاز سرنگون یریآنان و مهمتر از آن جلوگ

را وادار  یاسالم یخواهند جمهور یم« یقانون گرائ»و « یرا»ن. آنان با یو از پائ یقهر
ه شش کاست  یاست مسخره و خنده دارین همان سینند. اکا اصالح ی یریناره گکبه 

خود  ینارکبر یبرا یمیچ رژینون هکخود را نشان داده. تا  یثمر یسال آزگار ب
و به  یاسالم یم جمهوریه خواهان اصالح رژک یآنان یرده است. حتکنگزار رفراندوم بر

از قدرت هستند اول از  ینار گذاشتن خامنه اکه و در واقع یت فقیرفراندوم گذاشتن وال
در  8911ه در سال ک یراتییطبق تغ رند.یبگ یاز شخص خامنه ا د اجازه اش رایهمه با

در  که یته مراجعه به آرا عمومصورت گرف یاسالم یجمهور یارتجاع یقانون اساس
صد و هفتاد و یکشده بود، توسط اصل  ینیش بیران پیا یاصل پنجاه و نهم قانون اساس
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محدود شد. طبق آن اصل رجوع به همه « یقانون اساس یبازنگر»هفتم تحت عنوان 
اصالح قانون  یص موارد ضروریشود و تشخ ینم یشامل اصالح قانون اساس یپرس

 یعنیص مصلحت نظام سپرده شد. یخه با مجمع تشیفق یو مشورت ول به رهبر یاساس
 یجمهور یشانده نشود و قانون اساسکر یه قدرت به زیکاز ار یه خامنه اک یتا زمان
 ست. یسر نیه میت فقینار گذاشتن والک یبرا یچ رفراندومینشود ه یملغ یاسالم

ه کنند ک یرو طرح م ن در قدرت و خارج از قدرت رفراندوم را از آنیاگر مرتجع
 سازش یروهایان صف انقالب و ضد انقالب شوند. نیز و قاطع میمانع از انشقاق تر و تم

ن یرو طرفدار ا خواهان از آن یو جمهور یمذهب یمل یروهایچون ن یار و فرصت طلبک
نند. آنها کم را سرنگون یار خود رژکو ابت یمردم با انرژ یترسند توده ها یه مکشعارند 

ارگران و دهقانان و جوانان و زنان مانند ک ،دانند یند چون مکمردم هراسنا یوده هااز ت
توانند منفجر  یشبانه خرداد ماه م یها زشیه هر آن مانند خکهستند  یمواد انفجار

ه ک یسانک یعنیباشد.  یانقالب یها ستیمونکه به نفع کبراه افتد  یشوند و روند
خواهند  یاران فرصت طلب مکل جامعه هستند. سازشایکن و رادیادیرات بنییخواهان تغ

خواهند از  یباب. آنان هراس دارند  نظم موجود به هم بخورد و مکخ بسوزد نه ینه س
 یمفر یار و قربانکتیدادن جنا یق آشتیامال متضاد، از طرک یروهایدادن ن یق آشتیطر
م یمستق یراسکز دما یلکش»نان با اختراع رفراندوم تحت عنوان یا ابند.یخود ب یبرا

ه ک ینند. امرکجاد یا یت مردمکاز مشار یمصنوع یلکخواهند ش یم« یتوده ا
برند.  ینام م«  ت محدودکمشار»مواقع از آن بعنوان  ینجا و آنجا برخیخودشان هم ا

ار و فرصت طلب خارج از کسازش یروهایمرتجع با ن یها یان رفراندومیم کفصل مشتر
ستند ین« ت نامحدودکمشار»ران آماده یمعتقدند مردم ا یه جملگکن است یقدرت در ا

 اده خواه نشوند.یتا پر رو و زارزانی شان کرد  "دمکراسی"د قطره قطره یو با
 

 نادرست!  یکیتکرفراندوم: تا
)راه « رانیارگران اک یسازمان انقالب»چپ مانند  یروهایاز ن یان برخین میدر ا

دمند. آنها رفراندوم  یز بر بوق رفراندوم میامند نن یطلب م یه خود را سرنگونکارگر( ک
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 یعنی« نقطه جوش»ردن ک یکنزد یوتاه مدت براک یو هدف یکتکرا بعنوان تا
 یاسیس یش قوایه از نظر آنان متناسب با آراک یکیتکدانند. تا یم میرژ یسرنگون

 یطیشرادر  یکتکن تایباشد. از نظر آنها ا یم یجنبش توده ا ینونکت یموجود و موقع
ما یتوانند مستق یند و مردم نمک یبه نفع مردم عمل نم یه تناسب قوا به نحو قاطعک

   9دهد. یوب مردم نمکسر ینند، بهانه بدست دشمن براکم را طرح یرژ یسرنگون
در « و ضعف مردم یناتوان»با  یبا مردم و همراه یتحت عنوان همراه« ارگرکراه »

 یکیتکاست و تایگاه س چیم، هیک ند.نک یه میتوجو ضعف خود را  یواقع راست رو
آن است، مردم  یم و نحوه سرنگونیه منبع اشاعه توهمات نسبت به رژکچون رفراندوم 

ن و یم از پائیرژ یانقالب یرساند. بدون طرح شعار سرنگون ینم« نقطه جوش»را به 
ات یر روحدن آب سرد بیرد. با پاشکرا دنبال  یانقالب یاستیتوان س یتوسط مردم نم

 د. یتوان به نقطه جوش رس ینم یانقالب
لحظه به  یکمختلف مردم،  همه با هم و در  یبخش هاه کاست  یهیدوم، بد

و عقب  یانیشرو، میرسند. مردم به قشرها و طبقات مختلف و به پ ینم« نقطه جوش»
 یانقالب یصبر یشرو جامعه در آتش بیپ یبخش هاه ک یشوند. زمان یم میمانده تقس

ن درس از یه ترین اولیند. ایآ یت در مکعقب مانده تازه به حر یه هایسوزند ال یم
پس از  یکیشات گوناگون یمختلف و گرا یه قشرهاکاست ها  امل انقالبکند تیفرا
به طور روزانه  ینیرسند. منطق تحوالت ع یجه واحد میر به نتیو با فواصل ناگز یگرید

ان یست. اختالف موجود میتوده ها منطبق ن یرکف یها انیچ عنوان بر منطق جریبه ه
 یان میدان عمل از میمختلف مردم فقط در م یقشرها یو حالت روح یسطح آگاه
 ند. با روشک یم یشد و مخالفان را منزوک یشرو افراد مردد را به دنبال میرود. قشر پ

 چیه به ندریگ یلحظه واحد انجام م یکدر ه فقط کچون رفراندوم  یستیپارلمانتار یها
مختلف جامعه  یبخش هاان یم یات انقالبیامل روحکت یتوان به تضاد چگونگ یوجه نم

                                                           
9
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بخش  یات انقالبیرفراندوم روح یکتکن حالت  تایو رشد ناموزون آن پاسخ داد. در بهتر
 راند. یشرو را به پس میپ یها

ن یف است و به ایه جنبش ضعکنیدر مورد ا« ارگرکراه » یسوم، بر خالف ادعا
ت یثرکژه ایاز توده ها بو یعیرد، بخش وسکم طرح یر مستقیغ یشعارها یستیخاطر با
 یها ین شعارها و استراتژیموجود و غلبه چن یها یتعلل و راست روان از یدانشجو

ه با انتخاب کد ین شماها نبودیپرسند مگر هم یم یاریراست به ستوه آمده و بس
م؟ ید بندیها ام یه به دوم خردادکد یتاز ما خواس« نه بزرگ»تحت عنوان  یخاتم

 یه خاتمیعل یشتریبا صراحت ب یاز جنبش دانشجوئ یعیوس یبخش هاه ک اکنون
ردن کزه یالیکراد یانات با شعار رفراندوم به جایل جرین قبیدهند، باز ا یشعار م

ه کست بلیف نیضع ینونکدمند. جنبش  یجنبش مردم به آن روح رخوت و انتظار م
د یه موجب تشدکاست. آنچه  یقدرت و ضعف نسب یدارا یبش توده امثل هر جن

ر توسط یید به تغیچون رفراندوم و ام یراست یشود، اتخاذ شعارها یش میها ضعف
 ها است.  یباالئ

است یس یکتوان بر مضمون  یه نمیپا یو ب یردن ساختگکچهارم، با مرحله مرحله 
انات یه جریلکبا  که فصل مشترکت اس یاستین چه سیراست روانه سر پوش گذاشت. ا

 یروهایاب نیآب به آس هکاست  یکیتکن چه شعار تایراست درون جامعه دارد؟ ا
ه طبق کاست  یوه این چه شیزد؟ سرانجام  ایر یقدرتمندتر درون جامعه م یطبقات
فرا  کیست یه معلوم نک یشوند و بعد زمان یج میطراحانش مردم حول آن بس یادعا

د بدور انداخته شود چون یست و بایگر شعار ما نین دیشود ا یدم گفته مرسد به مر یم
مسخ و  ین شعارهائیه توسط چنک یسانکه کار دگر است؟ روشن است که حاال وقت ک

 ار دگر را نخواهند داشت و دنبال آسانکمنفعل شده باشند در آن موقع هم حال انجام 
 گذارند خواهند افتاد. یجلو م قدرتمندتر در صحنه یروهایگر نیه دک ین راهیتر
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 ان یسرشار از خطر و ز کیرفراندوم: فصل مشتر
مردم و  یآمال و خواست توده ها یط امروز شعار رفراندوم نه تنها ذره ایدر شرا

تواند نقش مخرب و  یه مکند بلک یس نمکرا منع یمبارزه طبقات ینیات عیواقع
ان پالتفرم یم کیه به فصل مشترکل آنرا دارد یند. شعار رفراندوم پتانسکفاء یا یانباریز

ا ی ی)رسم یگفته و ناگفته ا یاسیل شود و حول آن ائتالف سیمختلف تبد یاسیس یها
حول شعار  یه دوره انتخاب خاتمک یرد. همانند اتئالفیل گک( شیر رسمیغ
ب یجز فر یجه ایه نتک ینیننگ یاسیل گرفت. اتئالف سکش« یاستقرارجامعه مدن»

  1ه صبر و انتظار و فرصت دادن به دشمنان مردم نداشت.یها و دامن زدن به روحتوده 
انه و یجو یآشت یه شعارکست ین نیعلت نادرست بودن شعار رفراندوم فقط در ا

ست و به دشمنان مردم فرصت ین کیمردم مت یانه است، به توده هایمسالمت جو
ن شعار خواهان ینات طرفدار اایه جریلکبا یه تقرکدهد. خطر  آنجاست  یم یبازساز

هاست، هستند.  ستیالیه آلت دست امپرکانجام رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل 
ران هستند. آنان به پشتوانه قدرت یبه ا یخارج یروین یشاندن پاکخواهان  یعنی

نند و با کنار کرا بر  یاسالم یخواهند جمهور یها م ستیالیامپر یو نظام یاسیس
طرفدار رفراندوم را به  یروهایت نیثرکبخشند. آنچه ا یت حقوقیمشروع رفراندوم بدان

دولت در  یختگیدارد ترسشان از انقالب و شبح از هم گس یفراخواندن سازمان ملل وا م
ه ک یطیاست. فراخوان رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل آن هم در شرا رانیا

 یاست، معنائ یو اروپائ یائیکآمر یها ستیالیامپر یانه عرصه تاخت و تاز نظامیخاورم
ل کنبار به شیسم ایالیران و تداوم سلطه امپریها به اشغال ا ستیالیجز دعوت امپر

گره  یطبقات ارتجاع یاسیبا حفظ قدرت س کینفین سلطه بطور الیا ندارد.  میمستق
 خورده است. 
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را هدف ان یو دانشجو رانکه، طراحان شعار رفراندوم عمدتا روشنفکنیالم آخر اک
و  یآنان را از نقش انقالب یستیق سموم رفرمیخواهند با تزر یق مین طریقرار داده و از ا

خواهند خط  یق مین طرینند باز دارند. آنان از اکفاء یتوانند ا یه مک یآگاهگرانه ا
و  یارتجاع یا د شان را به قدرتهینند و امکدر ذهن آنان القاء  ز رایمبارزه مسالمت آم

بردن  یش در حال پیش از پیه مردم بک یطینند. آن هم در شراکجلب  یستیالیامپر
را پاسخ داد.  یتوان خشونت ضد انقالب یم یه فقط با خشونت انقالبکت اند ین واقعیبه ا

 یچه دست قدرتهایا نا آگاهانه مردم را بازیه آگاهانه ک ین اهدافید با چنیرو با نیاز هم
رار شعار رفراندوم در تجمعات و کرد. از تکدهد، مقابله  یقرار م یستیالیو امپر یارتجاع

و انفعال  یجز سردرگم یجه این شعار نتید. ایورز یخوددار یدانشجوئ یها تظاهرات
امده و یرون نیب یرا یها گاه از درون صندوق چیه یاسیدر بر نخواهد داشت. قدرت س

است و  یخیتار یقتیحقن ید. ایآ یرون میاز لوله تفنگ ب یاسینخواهد آمد. قدرت س
 رد.که آن عمل ید بر پایبا
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نی را به همراه می آورد. یک معیتئور -یاسیزش توده ای با خود موضوعات سیهر خ
اسی است. در یگری س دان دخالتیژگی های مثبت ورود توده های مردم به مین از ویا

ط های یرشته از مسائل نظری بزرگ که سال ها در محافل و محک ین دوره هائی یچن
می شود. باورهای نظری  بدلادی از مردم یه فکری عده زمحدود طرح می شد به مشغل

روهای یان نیر جدال میابند. به ناگزیاسی روز بازتاب می یل های سیدر شعارها و تحل
می از مبارزه ن بخش مهیاسی مختلف در صحنه نظری هم منعکس می شود. ایس

ن کننده ای ییرات تعیرا مربوط به خط مشی ها و قطب نماهاست و تاثیطبقاتی است ز
 جنبش مردم می گذارد.  و سوی بر سمت

خچه یح تاریه توضیا نادرستی شعارها و خط مشی ها را نمی توان بر پایدرستی 
خود  نشان دادد ین کرد. باییکنند تعن ها را طرح می یا افرادی که ایاسی یروهای سین

چه نوع  ،خط مشی ها و شعارها منطبق بر منافع چه طبقه ای هستند و اگر عملی شوند
 ر.یا خینی هستند یهای ع رد و بطور کلی منطبق بر واقعتیجامعه ای شکل می گ

 
 !تیت در برابر والیدفاع از جمهور

 و« تیوال»ان یا میاست که گو ن روزهایج ایه پردازی های رایظرکی از نی
ر موجود است. رهبران موج سبز هم مدام ین نظام تضادی آشتی ناپذیا« تیجمهور»

نظام است. برخی « تیجمهور»ن بردن یباند کودتاچی در حال از ب ،تکرار می کنند
ک تناقض ی« یجمهوری اسالم»اسی افشاگری می کنند که بطور کلی نام یروهای سین

« ین الهیقوان»ق یا  اداره جامعه از طرریتی ندارد زیت سنخیت با اسالمیاست و جمهور
 سط انسان وضع می شود تضاد دارد. نی که هر دوران تویق قوانیبا اداره جامعه از طر
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انه است که نظام انتخاباتی یم های مستبد خاورمیجمهوری اسالمی جزو معدود رژ
هد و  رغم تالش هائی نتوانست انجام دیم شاه علیکاری که رژ -نه کرده است یرا نهاد

د و مهم یارایب« کیدموکرات»م استبدادی خود را با ظاهری یجه هرگز نتوانست رژیدر نت
داری بوجود یش های متفاوت درون طبقات حاکمه انسجام نسبتا پایان گرایتر از آن، م

تی نسبی داشته است. کارکرد یآورد. اما جمهوری اسالمی در استفاده از انتخابات موفق
ت استبدادی و یکم، پنهان کردن ماهی: داردری اسالمی دو وجه ی جمهوانتخابات برا

ان یک انسجام نسبی میجاد یو دوم، ا« یانتخابات مردم»ضد مردمی اش در پشت 
 اما ن نظام انتخاباتی،یئت حاکمه جمهوری اسالمی. ایمحافل و باندهای مختلف درون ه

 نی نبوده است.یمانعی برای اعمال  استبداد د
ب انتخاباتی برای یی از ابتدای کار، به شکل موثری از کارکرد فرجمهوری اسالم

گرفته تا انتخابات « ا نهیجمهوری اسالمی آری »ق مردم سود جست. از رفراندم یتحم
ن مسئله چندان هم با سنت های یر. ایاست جمهوری در دوره های اخینسبتا پر رونق ر

در تضاد « عت گرفتن از مردمیب»امبر اسالم مبنی بر یاسالمی و روش های محمد پ
 یانی( یبی از تئوکراسی )حکومت دیکنبوده است. قانون اساسی جمهوری اسالمی تر

نظام انتخاباتی است که برای جمهوری اسالمی کارآئی داشته است. مانند همه نظام 
مات واقعی نه توسط انتخابات بلکه توسط یهای طبقاتی مبتنی بر ستم و استثمار، تصم

ئت حاکمه گرفته می شود. هر آنجا که نظام دچار تناقضات درونی شده یلی همحافل اص
ری ها و اقدامات یم گیق تصمین تناقضات از طریا با اراده مردم روبرو شده است، ای

ن است یژگی جمهوری اسالمی ایح قانون حل شده است. ویاضطراری خارج از نص صر
ه شده ینی در قانون اساسی تعبیری بطور رسمی و در شکل دیم گین روش تصمیکه ا

ا رهبر مذهبی( ین کننده رهبران مذهبی )یین در مواقع بحرانی و تعیاست. برای هم
ند آری من می یون نفر بگویلیاگر سی م»نی یرند. به قول خمیم نهائی را می گیتصم

 «. م نهیگو
 ت رقمیت و جمهوریان والیوجه با تضاد مهیچ  روند تکاملی جمهوری اسالمی به

ن نظام، رای و اراده مردم نقش مهمی یدن اینخورده است. از همان ابتدای به قدرت رس
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م یو سرنگونی رژ 03در کارکرد کلی نظام نداشت. درست است که اراده مردم در انقالب 
بهمن لگدمال شد و حضورش در  11ن اراده از همان فردای یافت. اما ایشاه تجلی 

مائی یا راهپیافت: در پای صندوق های رای یل یلد، به حضوری فرمال تقیحکومت جد
ران و یا شروع جنگ ایژه در دوران اشغال سفارت ینی بویبا خم« عت گونهیب»های 

زی ارزش نداشت. یم، اراده و رای مردم پشیه گردانندگان رژینی و کلیعراق. برای خم
ت یمهورت و جیز ربطی به تضاد والیان جناح های حاکم نیکشمکش ها و مناقشات م

چی های « تیوال»چی های سبز امروز، « یجمهور»اری از ینکه بسینداشته است. کما ا
ک کلمه از نظام اسالمی و یستند یز حاضر نیروز بودند. اغلب آنان امروز نیدو آتشه د

ت مطلقه یه به والیت فقین می نالند که والیند. حداکثر از این آیه پائیت فقیبخشا وال
ه یگال 8و در مقابل منافع جناح آنان بی طرفی اتخاذ نکرده است.ه بدل شده است یفق

حاکی از جمهوری خواهی آنان « تیکم رنگ شدن جمهور»های رهبران موج سبز از 
آنها برای حل کردن بحران ان تالش یست. بلکه بیبرالی آن نیک و لیبه معنای کالس

ن بحران را ینونی،  احکومتی کنونی است. آنان سعی می کنند در محدوده مناقشات ک
و با اصالحاتی در قانون « تیجمهور»و « تیوال»ان یم رابطه مید تنظیبه شکل تجد

ت کل نظام آنان را در یطی که بحران مشروعیگر، در شرایاساسی حل کنند. به عبارت د
ت نظام یبرگرفته، آنان آگاهانه خط مشی ای را اتخاذ کرده اند که نگذارند بحران مشروع

 اینز ین« چپ»ن یه بحران انقالبی و سرنگونی کل نظام شود. عده ای از مخالفل بیتبد
ن جناح یان ایمنقش واسطه را و  شده اندرا یپذ« کیتاکت»خط مشی را تحت عنوان 

ف دعوای یاول بهتر است تکل»د قانع شوند یکه بابازی می کنند حکومت و مردمی 
که از « تیت و والیان جمهوریم تضاد»ه ینظر« ت روشن شود.یت و والیان جمهوریم

                                                           
8
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ت می شود در واقع مردم را ین جمهوری اسالمی تقویشات درون مخالفیسوی برخی گرا
 ل می کند.ین دعوای حکومتی تبدیاهی لشگر ایبه س
ا مجموعه اعتقادات منبعث از قرآن یدئولوژی یعنی ایت )یان اسالمینکه تضادی میا

ت  است نه ی( وجود دارد، فقط بخشی از واقعت ) رای مردمیو سنت اسالمی( با جمهور
دئولوژی یج، این شکل غلط است. بر خالف تصور رایتمام آن. اساسا طرح مسئله به ا

در تضاد با روابط  -ه داری یدئولوژی عصر ماقبل سرمایبه عنوان شکلی از ا -یاسالم
دئولوژی های یگر ایدئولوژی همانند دین ایقرار ندارد. اانه ه داریدی و اجتماعی سرمایتول

 خود رااستثمارگرانه و ستمگرانه از چنان انعطافی برخوردار است که می تواند براحتی 
دئولوژی می تواند ین ایسازگار کند. ا گرانه و استثمار گرانه ای با هر مناسبات ستم

ده هائی پر یساختارهای نظام های جمهوری را اتخاذ کند ولی  مغز مردم را با افکار و ا
دئولوژی می تواند  مردم را ین اینی مورد نظر آنان را انتخاب کنند. ایدای دیکاند تاد کن

نی در یهمان کاری که خم می توان امورات جامعه را چرخاند.نگونه بهتر یقانع کند که ا
راد بحث ناسازگاری یری از مردم انجام داد. ایبا قانع کردن عده کث 03دوره انقالب 

ه داری در یر بنای سرماینی با زیاسی دیعدم انطباق روبنای س ایت یت با جمهوریوال
دی و اجتماعی ین است که بر تضاد واقعی انگشت نمی گذارد. همواره روابط تولیا

دئولوژی خاص و با روشی خاص پنهان می شود. یک ایمبتنی بر استثمار و ستم، توسط 
ک. تمام جوامع یدمکراتدئولوژی بورژوا یا اینی باشد یدئولوژی دیحال می خواهد ا

ژه در عصر ین خود استفاده کنند. به ویشیدئولوژی نظام پیطبقاتی می توانند از ا
ای یه داری برای کسب مافوق سود در کشورهای تحت سلطه از بقایسم که سرمایالیامپر

 .برده داری کمال استفاده را می یشاسرماینظام پ
دی و ین روابط تولید در ایا بار -قت ماجرا یو کال حق -تضاد اصلی و واقعی 

دئولوژی ین تضاد با کدام شکل از اینکه اینه ا ،تماعی استثمار و ستم  جستجو کرداج
ران یدئولوژی اسالمی در دوران برده داری شکل گرفته و در جامعه ایپنهان شده است. ا

افظت و ه کرده و آن را محیر از روابط اقتصادی و اجتماعی فئودالی تغذیدر قرن های اخ
دی حاکم یه داری، قادر شده به مجموعه روابط تولیت کرده است. اما با رشد سرمایتقو
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س دهد. یوه ای کارآمد سرویز به شیه داری( نیه داری و ماقبل سرمای)روابط سرما
نده هم اگر توسط انقالب ینکار را کرده است و در آین سی سال ایهمانگونه که طی ا

 نکار را ادامه دهد. یگری ایاند به اشکال دپرولتری جاروب نشود می تو
دئولوژی های متعلق به صورت یتا زمانی که روابط ستم و استثمار موجود است ا

ه داری یه داری می توانند توسط سرمایبندی های اقتصادی و اجتماعی ماقبل سرما
 یبر یم قرن اخیه داری که در نیرند. رشد مذهب در جهان سرمایمورد استفاده قرار گ
ند یه داری می آینی به کار سرمایدئولوژی های دین مدعاست. هم ایسابقه است، شاهد ا

دئولوژی برای دولت ها، ماله یرا کارکرد اصلی ایک. زیدئولوژی های بورژوا دمکراتیو هم ا
ان طبقات استثمارگر و تحت یزات طبقاتی و پوشاندن تخاصم میدن روی تمایکش

ر یک حاکم در هر جامعه ای بازتاب زیدئولوژیاسی و ایس استثمار است. هر چند روبنای
دئولوژی جز یروبنا )که ا ن امر نسبی است.یی آن است اما ااجتماع -یبنای اقتصاد

ر بنای اقتصادی است. یمهمی از آن است( دارای استقالل و خودمختاری نسبی از ز
ا می توانند با جرح و دئولوژی هیروند. برخی ان نمی یع  از بیوژی ها معموال سردئولیا

ان یر مین رو تضاد آشتی ناپذیرند. از ایل خود زنده بمانند و مورد استفاده قرار گیتعد
شتر از یت بیت و اسالمیان جمهوریه تضاد میست. نظریت موجود نیت و اسالمیجمهور

اسی طرح کنندگان آن است یالت فکری و سیقت امر باشد نشانه تمایآنکه بازتابی از حق
ا آن جناح از بورژوازی هموار می ین یاز دادن به ایه را برای سازش طبقاتی و امتو را

ت نظام می یت نظام در مقابل والین حالت مردم را به دفاع از جمهوریکنند. در بهتر
تا متفاوت تر از جامعه کنونی را از نظر مردم دور یفیکشد و امکان برقراری جامعه ای ک

 می کند.
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 رانی!یشعار جمهوری ا ذوق زدگی از
اری از مردم قرار گرفته یمورد استقبال بس« یرانیاستقالل، آزادی، جمهوری ا»شعار 

عنی مخالفت ید. ین شعار دید عمدتا در جنبه سلبی این استقبال را بایاست. علت ا
ن و دولت. بی جهت هم نبوده که یزی دیآشکار با جمهوری اسالمی و نفی درهم آم

نی را تکرار یهای خم ن شعار همان حرفین موسوی در مخالفت با ایر حسیبالفاصه م
همراهی و « ک کلمه کمتر.یشتر نه یک کلمه بیجمهوری اسالمی، نه »کرد که : 

ن شعار تحت عنوان مقابله با نفوذ موج سبز یهمدلی برخی از افراد مبارز و چپ با ا
ک یاز جامعه به طرح ینانگر ین حال بین شعار در عیرد. استقبال از ایصورت می گ

ا ینجاست که آیو مثبت حکومتی در مقابل جمهوری اسالمی است. اما سئوال ایآلترنات
 شرو و مترقی در جامعه ما باشد؟یان آمال پیا می تواند بین شعار درست است؟ آیا

ات یه ساخت و خصوصکت آن بلیت هردولتی را نه ملید گفت ماهیز بایقبل از هر چ
د ین شعار، تاکیات طرح کنندگان این، جدا از نیند. عالوه بر ایکدرونی اش مشخص م

تی یران کشوری چند ملیرا ایانه و ناعادالنه دارد زیض گرایتی تبعیماه« یرانیا»برصفت 
گری که  جامعه ما یتی، شکاف بزرگ دیاست. عالوه بر شکاف طبقاتی و ستم گری جنس

رانی یسم ایونالیبرافراشتن پرچم ناسرا رقم می زند، شکاف ملی و ستم گری ملی است. 
ن یده گرفتن ایسم فارس می تواند باشد ( به معنای نادیونالی)که تنها به معنای ناس

ده ین جمهوری به معنای نادیدن ایرانی نامیش ایشاپیپ نی مهم است.یشکاف ع
ان مردم یدر م ن امریش است. این سرنوشت خوییتع ده دریانگاشتن حق ملل ستمد

ران برای سرنگونی یفکنده و مانع از آن می شود که اتحاد بزرگی از خلق های اتفرقه ا
رد. یستی، شکل بگیالین و سوسیک نویک جامعه دموکراتیجمهوری اسالمی و بنای 

شه کن کردن ستم گری ملی و بستن شکاف های یتنها راه حل مترقی و مردمی برای ر
نی است یدر جامعه نو« شیخو ن سرنوشتییحق ملل در تع»ت شناختن یملی به رسم

ک اتحاد یم. فقط آن دولتی می تواند ید بر خاکستر جمهوری اسالمی بنا کنیکه با
ت یه منافع طبقاتی اکثریجاد کند که بر پایران ایان خلق های ایواقعی و داوطلبانه م

 رد.یاقشار و طبقات تحت ستم و استثمار، شکل بگ



و شعار جمهوری کمونیست ها  

806 

 

رانی صرفا بازتاب و ابراز ی، شعار جمهوری ااری از توده های مردمیهر چند برای بس
ن ین شعار دارای لبه زهرآگینی( است. اما ایک )دیت تئوکراتیت با سی سال حاکمیضد
سم نه تنها سالح قدرتمندی در برابر یونالیز هست. در جهان امروز ناسیسم نیونالیناس

ب رشد ست بلکه خود براحتی می تواند بدل به مذهبی تازه شود و موجیمذهب ن
ات نظام طبقاتی گردد. یع و جنایه فجایگری برای توجیستی از نوع دیپندارهای فاش

منجمله  -یده ها و  سنت های ارتجاعین ایسم توان آن را دارد که کهنه تریونالیناس
سم براحتی می تواند به  روابط یونالیرد. ناسیرا در خود ادغام کند و بکار گ -مذهبی 

گر پوشش دهد. یملل دزی و فخر فروشی به یزن ست اجتماعی ارتجاعی مانند
نده ای بدون یمانع از اتحاد خلق های مختلف به حول چشم انداز ساختن آسم یونالیناس

زی، بدون ستم گری ملی و نژادی و مذهبی یستم و استثمار طبقاتی، بدون زن ست
 است.

ت یار ماهن شعین شعار بر می گردد، ایتا آنجائی که به وجه جمهوری خواهی ا
ن جمهوری در پرده ای از ابهام قرار دارد. معلوم یروشنی ندارد و خصلت طبقاتی ا

ست؟ یای کنونی  چیها موجود در دن« یجمهور»گر یبا د« یجمهور»ن یست تفاوت این
شرفت دمکراسی در یان اراده مردم و درجه پیبخودی خود ب« یجمهور»در جهان امروز 

ه دمکراسی یم های سلطنتی بر پایی رژیکشورهای اروپااری از یست. در بسیک کشور نی
اری از جمهوری های یاس با بسیزان دمکراسی قابل قیاز نظر م وند ا پارلمانی حاکم

در  -خ یستند. در دوره ای از تارین نیکا التیآمر ایانه یا، خاورمیقا، آسیجهان سوم در آفر
سا بر یرنگون کردن انحصار کلجمهوری خواهی مترادف با س -ه داری یدوره ظهور سرما

است به شکل حق رای یدولت و باز کردن راه دخالت توده های مردم در عرصه س
کی که تحت رهبری یه انقالبات دمکراتیهمگانی بود. جمهوری های اروپائی عمدتا بر پا

گر یسا و شاه و نظام فئودالی به راه افتاد، شکل گرفتند. دیت کلیه حاکمیبورژوازی عل
ن بار یا سلطان نبود. بلکه این یندگان خدا بر روی زمیا نمایت از آن خدا، یحاکم

عنی استقرار نظام یم مردم انتخاب می شدند. جمهوری یق رای مستقیحاکمان از طر
ه شعار ین زاویندگی. از ایعنی برقراری دمکراسی نمایجمهوری خواهی  دگی ونینما
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ن شکل حکومتی می تواند یفکند. ات طبقاتی دولت نمی ایپرتوی بر ماه« یجمهور»
ا آن شکل، ین یای معاصر به ایتوسط طبقات مختلف به کار گرفته شود. هر دولتی در دن

ت خود یندگی را در اداره دولت به کار می برد. مسئله اساسی، ماهینوعی از نظام نما
ه را ن جامعیازمند چه نوع دولتی است و چه قدرتی می تواند ایدولت است. جامعه ما ن

  ت مردم را برآورده کند؟ یدگرگون کند و منافع اقتصادی و اجتماعی اکثر
و اثباتی حکومتی در مقابل جمهوری یک آلترناتیازمند یر نیزش اخیبدون شک خ

ه به چه قدرتی و چگونه می توان یابند که با تکیاسالمی است. اما تا زمانی که مردم در ن
قدرت طبقاتی با چه مختصاتی توان حل جمهوری اسالمی را سرنگون کرد و چه 

و حکومتی در سطح باقی خواهد ماند. آنچه ین جامعه را دارد، شعار آلترناتیمعضالت ا
ن قدرت دولتی ینده است. شکل ایاز جامعه آیکه امروزه مهم است محتوی قدرت مورد ن

تجاعی م ارن نظاین و قاطع برای سرنگونی تام و تمام  ایتنها در پروسه مبارزه خون
روزمند در گذشته نشان داد که قدرت یتمام انقالب های پ ن خواهد شد. تجربهییتع
ابد. یی خود را باز می ین انقالبی در پروسه مبارزه با دشمنان اش شکل قطعی و نهاینو

جمهوری تحت  -ن قدرت شکلی از جمهوری خواهد بود یا ها کمونیستاز نقطه نظر 
تمامی اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار و خلق های  رهبری طبقه کارگر در اتحاد با

ن یران خواهد بود. ایآگاهانه و داوطلبانه ملل گوناگون ا گر اتحادانین جمهوری بیران. ایا
ک در جامعه خواهد زد تا راه را برای یجمهوری بالفاصله دست به تحوالت دمکرات

 1ستی هموار کند.یالیک جامعه سوسیاستقرار 

                                                           
1
این فرمولبندی علیرغم جهت گیری صحیح اش، منطبق بر درک قدیمی مائوئیستی در نامگذاری و  -  

گوناگون جامعه تنها  یمارکس در بدنه آثارش ثابت کرد که دردهامرحله بندی کردن انقالب ها است. 
انقالب مهم  حیصح یاست. توجه به نام گذار یستیراه حل هم نامش انقالب کمون نیراه حل دارد ا کی

 نیدر ا یراتییتغ جیگوناگون )درست و نادرست(، به تدر لیدارد که پس از مارکس به دال تیاست. واقع
به  یستیالیوسانقالب س افت،ی رییتغ یستیالیبه انقالب سوس یستیکمونصورت گرفت، انقالب  ینامگذار

 یطبقه کارگر فرموله شد، انقالب پرولتر یتحت رهبر کیشد، انقالب دمکرات میتقس یانقالب دو مرحله ا
 می(  تقسیستیالی( و حداکثر )سوسکیبدل شد، برنامه انقالب به برنامه حداقل )دمکرات یبه انقالب کارگر
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  ی محتوای طبقاتی روشنی دارد؟یشوراا جمهوری یآ
به جمهوری تالش دارند « شورا»روهای چپ با اضافه کردن صفت یبرخی از ن

د بگذارند. اما اضافه یو حکومتی متفاوتی ارائه دهند و بر خصلت کارگری آن تاکیآلترنات
د یخصلت طبقاتی جمهوری را روشن نمی کند. در ابتدای امر با« شورا»کردن کلمه 

نده را روشن کرد و سپس نامی را که به حداکثر یای طبقاتی و برنامه ی دولت آمحتو
دمکراسی »ی مانند یروهای چپ نام هایان کننده و نماد آن است انتخاب کرد. اغلب نیب

کتاتوری ید»ان واژه یز از بیرا برای پره« ییک شورایجمهوری دمکرات»ا ی« ییشورا
ک طبقه ی کتاتوری و دموکراسیِیکه هر دولتی دیبه کار می برند. در حال« ایپرولتار
 ،ه داری بر جهانیعصر غلبه سرما یعنین است. در عصر کنونی یاجتماعی مع -یاقتصاد

کتاتوری و یکتاتوری و دموکراسی طبقاتی می تواند موجود باشد: دیدو نوع دولت د
                                                                                                                             

به  کیو دوران گذار دمکرات یانتقال یاشد، انوع و اقسام برنامه ه دهیآنها کش انیم نیچ واریشد و د
غلط مصطلح  گرید یها آشکارا غلط بودند، برخ ینامگذار نیاز ا یشدند، قطعا برخ یطراح سمیالیسوس

 یها بدر انقال ها ستیکمون یپا شیپ ینیع یبا ضرورت ها یاروئیاز رو یناش گرید یبودند و برخ
بدان  زین ستیکمون فستیکه مان یمتفاوت یکیتاکت یهابودند. از همان نوع ضرورت ستمیگوناگون در قرن ب

کمرنگ شد،  یو شورو نیدر چ سمیالیپس از شکست سوس ژهیتوجه داشت. اما آنچه که به مرور بو
کسب قدرت  یکودکانه که فردا یمعنا نیاش بود. نه به ا یقیو نام حق یستیانقالب کمون یمحتو

توده ها  نیمدام در ب دیاست که با یبر دورنما و افق دیاکبرقرار خواهد شد بلکه ت سمیفورا کمون یاسیس
شود.  دهیها با آن سنج اقدامات و گام یو ممکن طرح شود و تمام یضرور یبه عنوان تنها راه حل انقالب

 یریبر اهداف و جهت گ دیتاک یعنی ،یستینشود. انقالب کمو دیتاک حیصح یبر نام گذار دیبا هیزاو نیاز ا
به قول  یعنیانقالب با آن روبرو است،  نیکه ا ییها تیمراحل و موقع رغمیعل ینهائو  یا هیپا یها
 دیتاک یعنیاست.  ندهیزدن حال با آ وندیدر زمان حال بودن و پ ندهیآ ندهینما ستیکمون فستیمان

 نیا یو کشور یرشته ا ،یبخش ،یبر منافع قسم دی)نه تاک ایپرولتار جهانی – یخیبر رسالت تار یدائم
انقالب صرفا در  نیمنظر که ا نیانقالب از ا نیدر ا دهیستمد یتوده ها یبر شرکت تمام دیبقه(، تاکط

انقالب خود را باید  ها ستیاست. کمون تیکل بشر ییبلکه در خدمت رها ستیخدمت منافع کارگران ن
 یستیکمون دیعقا حیصر جیو ترو غیکنند و از تبل غیتبل یستیکمونانقالب  یعنشان ی یواقع نقالببه نام ا

و بین مراحل متفاوت در یک انقالب با مرحله گرایی تفاوت گذارند. تشخیص مراحل  خود نهراسند
 ( 8931ضروریست اما مرحله گرایی غلط است. )اضافه شده در بهمن 
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در جهان  دموکراسی طبقه بورژوازی )که با اتحادهای طبقاتی و اشکال حکومتی متنوع
ه با انقالب یا )که ابتدا در روسیکتاتوری و دموکراسی طبقه پرولتاریموجود است(، د

تحت رهبری  8313ن با انقالب ین بوجود آمد و سپس در چیتحت رهبری لن 8383
کتاتوری و یستی، فعال دولت های دیالیل سرنگونی کشورهای سوسیمائوتسه دون(. به دل

ست اما ما برای استقرار دوباره آن ها مبارزه می یوجود ندموکراسی پرولتری در جهان م
قت ین حقیدر واقع احتراز از روشن کردن ا« ایکتاتوری پرولتارید»م. احتراز از واژه یکن

 است و مسئله ای را حل نمی کند. 
زی ین خط تمایک جمهوری می تواند مبیبودن « یشورائ»ا ین است که آیسئوال ا

 د؟با جمهوری بورژوائی باش
ست؟ شورا فرمی از تشکل برای دخالت ین واژه چیخچه ایست و تاریچ« شورا»

ده یه آفریروس 8310ت بود که در انقالب یم کارگران و سربازان در حاکمیگری مستق
ن فرم  به خودی ینه شد. اما ایدر آن کشور نهاد 8383ان انقالب اکتبر یشد و در جر

ه تا اکتبر یمثال در فاصله انقالب فور ن کننده خصلت پرولتری آن نبود.یخود تضم
ی با خط یان هایر نفوذ جریه، شوراهای کارگران و دهقانان عمدتا زیدر روس 8383

همه قدرت »ن برای مدتی از شعار ین خاطر لنیی بودند. به همیمشی و برنامه بورژوا
ن یک ها تحت رهبری لنیان رهبری انقالب، بلشویکناره گرفت. در جر« بدست شوراها

ت آنان به خط انقالبی یکه اکثرین شوراها گذاشتند بطورینفوذ قابل مالحظه ای بر ا
ل به یروزی، شوراهای کارگران و دهقانان تبدیدند. پس از پیک ها گروین و بلشویلن

ه یدر روس 8383ستی یالیارگان های حکومتی شدند. نام دولتی که پس از انقالب سوس
 -بود« ستییالیر شوروی سوسیاتحاد جماه»د بلکه نبو« یجمهوری شورائ» مستقر شد 

ستی که با اتکاء به شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان شکل یالیک دولت سوسی
ش های متفاوت موجود یری شوراها، درون آن ها گرایگرفت. اما از همان ابتدای شکل گ
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نده یتاً نمایاه نهکشات مختلف یندگان گرایان نمایمبارزه ای سخت و مداوم مبود و 
 9ان بود.یمنافع طبقاتی متفاوت بودند در جر

جاد می کند، یری در مقابل بورژوازی ایوار نفوذ ناپذین فکر که اتخاذ فرم شورا دیا
ت داده و به یاشتباه است.  طبقه بورژوازی به راحتی می تواند هر فرمی را قلب ماه

د: ین مسئله می گویردن همرد. مائوتسه دون در مبحثی مهم برای روشن کیخدمت بگ
ن به شوق آمده و یافت، لنیتحقق ی یاسی شورایل قدرت سکشه( ی)در روسه یکهنگام»

                                                           
9
. محصول مبارزه طبقاتی بودند ی کارگران و دهقانان در انقالب روسیهشوراهاشوراها در انقالب روسیه:  . 

تحت تاثیر نیروهای سیاسی متفاوت توده های کارگر و دهقان و سایر قشرهای مردم در این مبارزه 
مبارزه ای سخت و  ،درون شوراها از همان آغاز .قرار داشتند دیگرانها و  ها و منشویک منجمله بلشویک

 بودند در جریان بود.مداوم میان نمایندگان گرایشات مختلف که نهایتاً نماینده منافع طبقاتی متفاوت 
یکی از نکات اصلی مبارزات این بود که باالخره نقش سیاسی شوراها چیست و باید بخشی از چه روندی 

نظم کهن، درهم کوبیدن ی ها شوراها را ابزاری برای متشکل کردن توده ها جهت سرنگون باشند. بلشویک
را قبول  ها و سایرین این . منشویکدستگاه دولتی کهن و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا می دانستند

را ارگانی برای کسب قدرت سیاسی و اعمال قدرت از سوی پرولتاریا نمی دانستند ها شوراها  آنند. نداشت
مبارزه بر سر این اختالفات اساسی درون شوراها بلکه چشم اندازی رفرمیستی برای آن در نظر داشتند. 

مدت کوتاهی پس از کسب قدرت،  ادامه یافت.ر اشکال متفاوتی دپیروزی انقالب تا قیام اکتبر و پس از 
جنگ داخلی جانفرسا و از اوضاع . پی بردلنین به ضرورت تعدیالتی در نقش شوراها و رابطه حزب با آنها 

. در چنین شرایطی بود هم پاشیدگی، جابجایی و از هم گسیختگی اقتصادی و سیاسی در سطح گسترده
درون شوراها داوطلب شدند در مقام رهبران و کمیسارهای ارتش سرخی که  بسیاری از عناصر پیشرو

سایرین نیز در  شوند.تقریباً در عرض یک شب تشکیل شد، با شتاب وارد عرصه جنگی تعیین کننده 
دیگر عرصه های بسیار مهم ولی متفاوت مبارزه بسیج شدند: از قبیل رسیدگی به اوضاع و مسائل بحرانی 

شرکت در کادر تامین مواد خوراکی، مدیریت  ،کمک به سرکوب ضدانقالب ،روز میکردگوناگونی که ب
ها هزار کارگر، سرباز و  پیوستن به حزب و تقویت آن. در پایان جنگ داخلی، ده، کارخانجات و غیره

ه این نتیجدر اما جنبه دیگر واقعیت این بود که شدند. مقامات پرمسئولیت اداری عهده دار ملوان، 
بسیاری از بهترین و دوراندیش ترین رهبران پرولتاریا نه در شوراها بلکه در نهادهای دیگر جای « بجذ»

گرفتند و بدین ترتیب، در رابطه با اداره مستقیم جامعه و کال اعمال دیکتاتوری پرولتاریا یک جابجائی در 
 صورت گرفت.وزن نسبی شوراها در مقام مقایسه با سایر نهادها، منجمله و بویژه حزب، 
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تاتوری یکن دیل نوکز شیارگران، دهقانان و سربازان و نکرا خلقت خارق العاده  آن
ارگران، که هر چند کند کنی یش بیزمان نمی توانست پ ن در آنیا خواند. اما لنیپرولتار

نند، ولی بورژوازی کاسی استفاده یل قدرت سکن شینان و سربازان می توانند از ادهقا
ن به ینونی از شوروی لنکن، شوروی یخروشچف هم می تواند. بنابرا .هم می تواند

 1«افته است.یر ییشوروی خروشچف تغ
به ازی ینند، کاگر بورژوازی مارا سرنگون و قدرت را غصب »د یو در ادامه می گو

ن خواهد خواند. مسئله اصلی یان آنرا جمهوری خلق چکماکدن نام ندارد و رکعوض 
ن مسئله اساسی است، نه یاسی را در دست دارد. ایه چه طبقه ای قدرت سکنست یا

  0«نام.
ست. نمونه ین امر مستثنا نیهم از ا« ستیحزب کمون»د اضافه کرد که حتا  فرم یبا
ک حزب صد در صد بورژوائی یت یحاکمه داری امروز است که تحت  ین سرمایاش چ

« یجمهوری شورائ»ن ید اید پرسین رو بایاز ا قرار دارد.« ستیحزب کمون»اما به نام 
ندگی خواهد کرد؟ چه برنامه ای خواهد یاسی چه طبقه ای را نمایشنهادی، قدرت سیپ

ک جمهوری شرکت هر چه گسترده تر توده های یبودن « یشورائ»ن فکر که یا داشت؟ 
ن کرده و دست آنان را در یگر قشرهای کارکن جامعه را در امور دولتی تضمیارگر و دک
ک ی« شورا»را یست. زین سرنوشت خود باز خواهد گذاشت هم چندان واقعی نییتع

چه خط مشی ای را در « شورا»ن است که یندگی است. باز هم مسئله اصلی ایارگان نما
ا منافع توده یش می برد؟  آیافکار جامعه پ نه روابط اقتصادی، روابط اجتماعی ویزم

 ندگی می کند؟ چگونه؟یده را نمایهای استثمار شده و ستمد
ا سوخت وساز درونی آن یک تشکل یک طبقه حاصل فرم یخط مشی و تئوری 

ست. نه تئوری های مارکس حاصل تشکالت کارگری دوران خود بود و نه تئوری های ین
شاهنگان و ین و مائو به مثابه پیامثال مارکس و لنن حاصل شوراهای آن دوره. یلن

                                                           
1
 101، ص 1جلد  به انگلیسی، آثار پراکنده مائو . 

0
 1آثار پراکنده مائو ، جلد  . 
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از  جمع بندیه به درک علمی از ساختارهای جامعه و یرهبران طبقه کارگر عمدتا با تک
ازهای زمانه خود یان داشت، به نیخ و ابعاد جهانی جریمبارزات طبقاتی که در گستره تار

از انقالب را فرموله کنند. یق توانستند تئوری های مورد نین طریپاسخ دادند. آنان بد
ا آن فرم از ین یا آن لحظه از مبارزه طبقاتی، این ین تئوری ها  محصول بررسی ایا

خی جهانی طبقه کارگر )و یتشکل نبوده است. بلکه حاصل جمع بست از تجارب تار
ن کننده در ییدی و تعیبطور کلی دانش بشری( و بکاربست آن بوده است. مسئله کل

التی خط مشی و برنامه آن است. اغلب کسانی که فرم شورا را حالل یتشک رابطه با هر
شاهنگ طبقه یمشخصا رهبری حزب پ -ا به رهبری پرولتری یمشکالت می دانند 

ت یجه ماهین مسئله را مسکوت می گذارند. در نتیا ایی می دهند یکم بها -کارگر 
 رد. یدر پرده ابهام قرار می گاستفاده کند « شورا»طبقاتی دولتی که قرار است از فرم 

ندگانی اداره شود. شورا به ید توسط نمایز کماکان بایم، شورا نیهمانطور که گفت
گر جمع می شوند واداره  دولت را بر عهده یکدیست که همه کارگران با یمعنای آن ن

بی ندارد و شکلی از گردهمائی توده ای است. کنار یب و غریرند. شورا معنای عجیمی گ
عنی یت طبقاتی دولت یبدون روشن کردن ماه« یجمهور»و « شورا»دن واژه یم چه

ت طبقاتی دولت به یزی در مورد ماهید هنوز چین تاکیندگی. اید بر نظام نمایدو بار تاک
صه هر دولتی است. تا زمانی یندگی در جهان امروز خصیرا نظام نمایدست نمی دهد. ز

ز روبرو یندگی نیده ای به نام نمایو کار دارد، با پد ده ای به نام دولت سریکه بشر با پد
ت شناختن یان برسمین امر بیت بشناسد. این فرم را برسمیاست و  مجبور است ا

ن یدی است. ایم کار فکری و یان تقسیم جامعه بشری به طبقات و بطور مشخص بیتقس
ستند که یی نتیشکاف به چه معناست؟ به معنای آن است که همه آحاد جامعه در موقع

ن یفا کنند. ایم و بالواسطه نقش ایزی و اداره جامعه بطور مستقیبتوانند در برنامه ر
معضلی است که نظام طبقاتی بوجود آورده و بالفاصله پس از استقرار جامعه 

دن یستی و رسیند گذر به جامعه کمونیستی حل نخواهد شد. حل آن در فرآیالیسوس
ن رفتن طبقات، دولت یستی با از بی. در جامعه کمونستی ممکن استیبه جامعه کمون

 افت. یز ضرورت خود را از دست داده و زوال خواهد ین
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ت دولت پرولتری و دولت بورژوائی یندگی نمی توان ماهید بر نحوه نظام نمایبا تاک
 -ا یکتاتوری پرولتاریا دی -ص داد.  بدون شک دولت طبقه کارگر یگر تشخیکدیرا از 

ندگی خواهد بود. اما دمکراسی پرولتری و دمکراسی یاز دمکراسی نما شکل  خاصی
ن دو نوع دمکراسی، یست. ایکی نیرا مشغله اصلی شان یستند. زیکی نیبورژوائی  ابدا 

تا متفاوت از اداره جامعه اند. درست است یفیت دو طبقه و دو روش کیان دو حاکمیب
گر متفاوت است. یکدیشان کامال با کسان به نظر می رسند اما محتوای یکه در فرم 

د و استثمار یت خصوصی بر ابزار تولیت شناختن مالکیان به رسمیدموکراسی بورژوائی ب
ان یاسی برابری میان سیه است. دموکراسی بورژوائی بیروی کار برای انباشت سرماین

 ه دار درین دموکراسی، برابری کارگر با سرمایصاحبان کاالهای مختلف است. در ا
روی یعنی زمانی که کارگر به مثابه فروشنده کاالئی به نام نی -چارچوب قانون ارزش 

ن برابری یت شناخته می شود. اما ایبه رسم -ه دار ظاهر می شودیکار در مقابل سرما
ک رای ین نظام در سطح یاسی کارگر در ایابد. مشارکت سین جا خاتمه می یدر هم

افته یجزا در مقابل قدرت متشکل و سازمان است. آحاد جامعه به صورت افراد م
ت خصوصی یرند. اما دموکراسی پرولتری حق سرنگون کردن مالکیبورژوازی قرار می گ

ن یت می شناسد و پشتوانه آن است. ایروی کار را به رسمید و استثمار نیبر ابزار تول
ابطه مبادالتی ان دارندگان کاالهای گوناگون که با هم وارد ریان رابطه میدموکراسی، ب
ست یان دخالت گری آگاهانه توده های مردم در اداره جامعه ایست. بلکه بیمی شوند، ن

ن یافته است. در اید و همکاری اجتماعی سازمان یت اجتماعی، تولیکه بر مبنای مالک
ز کارکرد دارد اما کارکرد آن با کارکرد انتخابات یدموکراسی فرم جمهوری و انتخابات ن

بورژوائی متفاوت است. در جمهوری بورژوائی انتخابات در خدمت پنهان در جامعه 
ق اجتماعی است. در صورتی که یدن حقایمات و تخاصمات طبقاتی و ندیکردن تقس

ق اجتماعی را آنطور که هست یدمکراسی پرولتری توده ها را توانمند می کند که حقا
عنی توانمند یسی پرولتری ر آن بکوشند. دموکراییدرک کنند و بطور جمعی برای تغ

ن یرند. انتخابات به اینکه آگاهانه سرنوشت خود را بدست گیسازی توده ها در ا
م جامعه به طبقات و یتقس -ت ماجرا یچارچوب خدمت می کند. دولت پرولتری واقع
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 -ک یجه زمانی که از فرمهای دمکراتیپنهان نمی کند. در نت -ر آن را ییضرورت تغ
 -است یبه عنوان شکلی از دخالتگری توده ها و شراکت توده ها در سمانند انتخابات 

ست. برای ین حاکم بر جامعه نین و قوانیادیق بنید، برای پنهان کردن حقایسود می جو
 ر آنهاست. ییآشکار کردن آنها و نشان دادن راه تغ

 گر شوند ویکدیر بحث و مجادله فکری با ید درگیر، توده های مردم باییبرای تغ
ن امر است. اما در دولت دموکراسی پرولتری یل ایکی از ابزارهای تسهیعرصه انتخابات 

ک بار به عرصه دخالت در امور دولتی کشانده نمی یتوده های مردم هر چند سال 
شوند. بلکه بخش مهمی از کارکرد دولت پرولتری آن است که مرتبا و به اشکال 

ل به ین دخالت گری را تبدیت گری بکشد و ان دخالیگوناگون توده های مردم را به ا
ت شوراها و انواع یری و تقویکی از مشغله های روزمره توده های مردم کند. شکل گی

ت ین هدف خدمت خواهد کرد. اما هسته مرکزی فعالیگر به ایتشکالت های توده ای د
ه جنبش ک امور جامعه بلکه دامن زدن بیز نه اداره بوروکراتین تشکالت توده ای نیا

گر تشکالت توده ای بدون دامن زدن یان مردم خواهد بود. شوراها و دیستی در میکمون
ر جامعه و جهان، قادر به توانمند ییبه آگاهی و شور و شوق و تحرک انقالبی برای تغ

 ت خواهند داد.  یکردن توده های کارگر و کارکن جامعه نخواهند بود و کم کم قلب ماه
ت یتحت حاکم -بطور مشخص پروسه های انتخاباتی  -ندگی یمان معنا نظام نیبه ا
ن تفاوت یت بورژوازی کامال متفاوت است. ایا  با پروسه های مشابه تحت حاکمیپرولتار

تا یفیش های کیک فرم خاص بلکه عمدتا ناشی از محتوی و پوینه ناشی از اتخاذ 
ا که در تمام یپرولتار ش جامعه تحت رهبری طبقهیمتفاوت حاکم بر دو جامعه است. پو

ه یقت و نظریط کشف حقیجاد شرایابد اید بازتاب یز بایک نین فرم های دمکراتیا
بر خالف  ها کمونیستر جامعه است. ییپردازی و فکر سازی از جانب توده ها برای تغ

کتاتوری طبقاتی هستند و صحبت از یدمکرات ها اعالن می کنند که همه دولت ها، د
  بی است.یکتاتوری عوامفریحبت از دصدموکراسی بدون 

نده یت دولت آید توجه توده های مردم را به خصلت و ماهیاساسا با ها کمونیست
نده طی چه پروسه ای ساخته خواهد شد، چه مختصاتی خواهد یجلب کنند: دولت آ



 از گستره اعماق تا افق های دور

832 

 

داشت و چه اقدامات فوری در جهت رفع نابرابری های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و 
راث انقالب یدن هر گونه ستم و استثمار سازمان خواهد داد و با توجه به مشه کن کریر

از نقاط ضعف و قوت آن ها با معضالت  جمع بندیستم و یستی در قرن بیالیهای سوس
 نده چگونه برخورد خواهد کرد.یو تضادهای جامعه آ



نشر ۵ بهمن

فروپاشی نظم کهن در حال رسیدن به موقعیتی است که "تاج ها بر زمین در خواهند غلتید و 
کسی برای برداش� آنها گام به جلو نخواهد برداشت.» اگر کمونیستها و مردم آمادگی الزمه برای
 رویارویی با چنین وضعیتی را کسب نکنند بار دیگر نظم کهن چه بسا به اشکال ارتجاعی تر 

می تواند بازسازی شود. پرسش حیاتی روشن است: آیا زنجیرهای نظم کهن تنها تکانی خواهند 
خورد یا زمینه نوینی برای امر آزادی و در هم شکس� �امی زنجیرهای بردگی کسب خواهد شد؟ 
آیا مردم کورکورانه (هر چند تا مدتی با شدت) خواهند جنگید یا با رسی افراشته و با چش�نی باز

، دوخته شده به افق برای کسب پیروزی و پایه ریزی آینده و جامعه ای کیفیتا متفاوت 
خواهند جنگید؟ این است مسئله اساسی!
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