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پیشگفتار
این دفتر عمدتاً به مجموعه نوشتارهایی در ارتباط با دو خیزش قهرمانانه مردم ایران در
دی ماه  8931و آبان ماه  8931اختصاص دارد که طی دو ساله اخیر نگاشته شده
است.
نوشتار «شهرهای کوچک ،شکل گیری حلقه ضعیف» که در شهریور  8931نگاشته
شده ،برای نخستین بار در این مجموعه منتشر می شود.
دو مقاله «درباره شعار رفراندوم» و «کمونیستها و شعار جمهوری» بیش از این در
شماره های ( 88مرداد  )8911و ( 11شهریور  )8911نشریه حقیقت ارگان حزب
کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) منتشر شده اند و مهر کار
جمعی بر خود دارند.
چیدمان مطالب و فصل بندی آنها به گونه ای صورت گرفته که سیر وقایع را بازتاب
دهند و توجه را به برخی مسائل عمده سیاسی  -نظری جلب کند.
انتخاب نشر پنج به من بیان تعلق خاطر نگارنده به قیام آمل و مبارزه مسلحانه سربداران
در سال  8911است« .نقد و پژوهش» نیز از نام یکی از نشریات داخلی اتحادیه
کمونیستهای ایران در دوره انقالب برگرفته شد .نشریه ای که به مبارزات خطی درون
سازمانی اختصاص داشت.
سپاسگزار همه رفقایی هستم که مرا در ویرایش ،صفحه آرائی و انتشار این مجموعه
یاری رسانده اند.
امید بهرنگ – پنج بهمن 8931
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هوای تازه ای دمیده شد .فصل جدیدی در تاریخ مبارزات مردم ایران آغاز شده
است .بهترین فرزندان خلق با خون خود در حال نوشتن تاریخ اند .آنان این بار عزم
کرده اند ،قدم در راه بی برگشت بگذارند و کار را تا به آخر پیش برند .آنان بی محابا
درگیر مبارزه شده اند ،نمادهای جهل و خرافه مذهبی را به آتش می کشند ،بانک ها و
اداراتی که مظهر به خاک سیاه نشاندن اکثریت مردم هستند تخریب می کنند و در
نبردهای خیابانی رویاهای خود را به صحنه می آورند و آینده ای متفاوت طلب می
کنند .درود بر عزم شان ،افتخار بر همت شان ،زنده باد دالوری شان!
بی شک ،فرآیندی آغاز شده که در تاریخ چند دهه اخیر بویژه پس از سال 8911
بی سابقه است .مشخصه اصلی این اوضاع ،آغاز روند سرنگونی رژیم اسالمی است .آنچه
رخ داد ،نشانه گسستی تعیین کننده در تاریخ جمهوری اسالمی است .نه دیگر
جمهوری اسالمی قادر خواهد بود مانند گذشته به حکومت ادامه دهد ،نه مردم به این
حکومت مذهبی فاشیستی تن خواهند داد .هر فرجامی که در کوتاه مدت در انتظار این
شورش قهرمانانه باشد ،دستاوردهای انقالبی آن برای همیشه در ذهنیت مردم حک
شده و همچون آتشی دوباره گُر خواهد گرفت.
تاریخ یک بار دیگر این شانس را به مردم ایران و کمونیستها داده تا پرچم
انقالب واقعی را در این بخش از جهان به اهتزاز درآورند و صدماتی که شکست انقالب
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
خواهد بود و می تواند قرن بیست و یکم را از تاریک اندیشی دینی پاک کند و ضربات
تعیین کننده ای به نظام سرمایه داری – امپریالیستی در سراسر جهان بزند.
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دوره خطیری آغاز شده است .دوران دشوار ،پیچیده و پر پیچ و خمی در انتظار
این خیزش و کل جامعه است .هر گونه کم بهایی به این دشواری ها و پیچیدگی ها می
تواند نتایج وخیم و غیر قابل انتظاری ببار آورد .اوضاع تک خطی و ساده تکامل نخواهد
یافت ،تضادهای گوناگون در هم تنیده خواهند شد و وضعیت های غیر قابل پیش بینی
در جهت مثبت یا م نفی شکل خواهند گرفت .گذر از چنین دوره ای نیازمند آگاهی
سیاسی و هشیاری طبقاتی باال است .نیاز به کسانی است که بتوانند این خیزش انقالبی
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.
همانطور که تجربه خیزش های مردمی در گوشه و کنار جهان طی یک دهه اخیر نشان
داد ،اگر پیشاهنگ کمونیست رهبری نکند کسان دیگری آن را انجام داده آمال و
آرزوهای ستم دیدگان بپاخاسته را قربانی منافع حقیر خود خواهند کرد و سرانجام تخم
یاس و ناامیدی در میان مردم خواهند پاشاند.
این هم واقعیتی است که ضعف کمونیستهای انقالبی ،چشم اسفندیار این
شورش است .اگر این ضعف برطرف نگردد آینده روشنی در انتظار این خیزش انقالبی و
کل جامعه نخواهد بود .هرکسی که داعیه کمونیست بودن دارد باید قبل از هر چیز و
بیش از هر چیز برای برطرف کردن این ضعف ،احساس مسئولیت کند .اولین وظیفه
کمونیستها این است که در مقابل چنین خیزش هایی خط پایه ای روشن و صحیحی
جلو گذارند و برای متحد کردن پیشروان جامعه حول این خط تالش ورزند .نوشتاری
که پیش روی دارید ادای سهمی است در این مسیر و برای نشان دادن پایه های مادی
شکل گیری و گسترش پیشاهنگ انقالبی و اصیل .تصحیح و تکامل این نوشتار نیازمند
مشارکت همه کسانی است که قلب شان با مبارزات مردم می تپد و جامعه و جهانی
کیفیتا متفاوت را طلب می کنند.
بی شک این خیزش نیازمند تشویق و حمایت همه انقالبیون و کمونیستها است
اما خطای جبران ناپذیری است اگر وظیفه کمونیستها به پشتیبانی صرف تقلیل یابد.
امروزه جوانان مبارز و زنان شورشگر در صف مقدم نبرد ،از کمونیستها انتظار دارند
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جهت گیری های استراتژیک را مشخص کرده ،مسیر پیروزی را نشانه گذاری کنند .این
امر با پاسخگویی به نیازهای سازماندهی روزمره و تاکتیکی جنبش که اهمیت خود را
دارد متفاوت است و در تحلیل نهایی تابعی از جهت گیری های استراتژیکی است که
باید منطبق با اوضاع تکامل یابنده باشد.
برای دست یابی به خط درست ،باید خوانش درستی از واقعیت عینی داشته
باشیم .واقعیتی تضادمند که مدام در حال حرکت است .باید محرک های بنیادین این
خیزش را بشناسیم تا بتوانیم توان و ظرفیت و خصلت سیاسی – طبقاتی آن را دریابیم
و راه را بر دخالت گری فعال کمونیستی هموار کنیم .این نوشتار در چند بخش جداگانه
تنظیم گش ته که به مرور طی روزهای آتی در اختیار خوانندگان قرار می گیرد .در این
بخش به اختصار به اقتصاد سیاسی شورش و مؤلفه های بحرانی که به چنین شورشی پا
داده ،پرداخته می شود .در بخش های بعدی به مختصات سیاسی و نیروهای طبقاتی
درگیر در این خیزش و خطرات و فرصت های آن پرداخته می شود.
اقتصاد سیاسی شورش

آنانی که می خواهند بدانند "دستان چه کسی پشت" شورش مردم است باید به
دستان قدرتمند بحرانی نگاه کنند که به فروپاشی اقتصادی  -اجتماعی جامعه پا داده
است" .توطئه ای" در کار نبوده" ،توطئه گر" اصلی سیستمی است که منطقش در
تضاد با منافع اکثریت مردم قرار دارد و آنان را به ضدیت با خود می کشاند.
طی چند دهه اخیر تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی اجتماعی ایران صورت
گرفته است  .روند گلوبالیزاسیون تأثیرات کیفی بر این ساختار به جا گذاشته ،سیاست
تعدیل اقتصادی که روندش از دوران رفسنجانی آغاز و به اشکال گوناگون در دولت های
مختلف با افت و خیز پیگیری شده ،موجب ادغام هر چه بیشتر بخش های مختلف
اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی شده است .روابط سرمایه دارانه جهش وار توسعه یافته و
زیر بنای اقتصادی جامعه به کلی دگرگون شده است .این دگرگونی ها تأثیرات کیفی بر
روابط میان بخش های مختلف اقتصادی (صنعت،کشاورزی و خدمات) و روابط
4
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اجتماعی میان شهر و روستا ،میان طبقات مختلف ،میان زن و مرد و میان مناطق
مرکزی و دور از مرکز و  ...گذاشته است .تمامی نابسامانی های جامعه و افزایش شکاف
طبقاتی و رشد نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی و گسترش فقر و فالکت مردم ریشه
در کلیت این ساختار دارد .هدف این نوشتار بررسی تناقضات حاکم بر این ساختار و
رابطه اش با اقتصاد جهانی و تأثیرات بحران جهانی بر آن نیست .در اینجا فقط به
اختصار به برخی مؤلفه های مهم اقتصادی و اجتماعی اشاره می شود که طی ده ساله
اخیر جامعه را زیر و رو کرده است.
یکم :بروز ورشکستگی و رکود در بخش های مهمی از صنایع کشور بویژه صنایع کوچک
و متوسط .یکی از پیامدهای مهم اق تصاد در دوران جنگ و بعد از آن سیاست تعدیل
اقتصادی رشد و گسترش صنایع کوچک و متوسط بوده است .به گونه ای که بخش
اعظم پایه صنعتی ایران را چنین کارگاه هایی تشکیل می دهند .تغییرات در تقسیم کار
اقتصاد جهانی و تبدیل چین به کارگاه جهان و تولید کننده اصلی کاالهای ارزان ،عرصه
را بر بسیاری از تولیدات داخلی در عموم کشورهای جهان منجمله ایران تنگ کرده
است .بسیاری از صنایع ایران – بویژه در زمینه صنایع تولید کننده کاالهای مصرفی –
قادر به رقابت با کاالهای وارداتی از چین نیستند .اگر چه برخی از حمایت های دولت
(از دوره خاتمی) مانند خارج کردن کارگران کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار
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
درگیر تجارت خارجی در عرصه واردات بود) چنان فشرده بوده و هست که چنین
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
مختلف بازار داخلی (مانند نیازهای قسمی صنایع اتومبیل سازی یا صنایع غذایی) و
نیازهای بازار منطقه ای می توان شاهد رشد برخی کارگاه های کوچک و متوسط در
برخی رشته های خاص بود .اما در مجموع بسیاری از صنایع کشور (حتی صنایع بزرگ
به جز صنایع خود روسازی) با بحران ناکارآمدی روبرو شدند .تأثیرات اجتماعی این
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مسئله در ارتباط با کارگران ،بیکار سازی های وسیع ،باالکشیدن حقوق کارگران و
گسترش پدیده حقوق معوقه و بیکاری همگانی (تا  1میلیون نفر) و گرسنگی (تا 9
میلیون نفر) بوده است.
در سطحی دیگر این تاثیرات موجب آب رفتن بخشی از اقشار میانی شد .جالب
اینجاست که برخی اقتصاددانان ایرانی و برخی اتاق های فکر سیاست اقتصادی
جمهوری اسالمی درست چند ماه قبل از این خیزش بر خطرات آب رفتن این اقشار
انگشت گذاشتند .طبقه ای که تا کنون حائل بین حکومت و بخش های تحتانی جامعه
بوده و از نظر سیاسی آنان را نسبت به وعده های حکومت دلخوش می کرد .نافرجامی
برجام بیش از همه امیدوا ری این بخش از جامعه را نسبت به روحانی سست کرد و
برایش پشیمانی ببار آورد .اگر چه اقشار میانی هنوز موضع خنثی نسبت به خیزش
اخیر دارند ،اما نارضایتی های شان مانع از آن شده که بتواند نقش خود را به عنوان
حائل ایفا کنند .ابعاد فقر و فالکت توده ها چنان باال گرفت که در دور دوم انتخابات
روحانی آنان نتوانستند نقش میانجی گرایانه خود را به پیش برند.
دوم :تضعیف موقعیت اقشار میانی آب سردی بود بر آرزوهای اقشار و طبقات پائین تر
جامعه که هنوز به تحرک و جابجائی طبقاتی امید داشتند .یکی از تبارزات مهم این امر
تغییری است که در موقعیت تحصیل کرده های جامعه بوجود آمد .بیکاری در میان این
قشر ابعاد گسترده ای یافت .بنا به آماری  11درصد بیکاران کشور را فارغ التحصیالن
دانشگاهی تشکیل می دهند .در ایران بویژه از اوائل دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد
میالدی آموزش عالی تنها عاملی بود که می توانست تا حدی موجب تحرک اجتماعی و
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
ملل تحت ستم با محدودیت های خاص روبرو بود ،اما برای اقشار گسترده تر خرده
بورژوازی وسیله ای موثر برای ارتقا یا حداقل حفظ موقعیت طبقاتی خویش بود .اما
بحران اقتصادی ،تحریم جهانی و سیاست های اقتصادی دوران احمدی نژاد و تا حدی
پولی شدن دانشگاه ها این نردبان ترقی را از زیر پای تحصیل کرده های جامعه بیرون
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کشید .دیگر کمتر خانواری است که یک یا دو لیسانس یا فوق لیسانس بیکار نداشته
باشد .این مسئله بویژه در اقشار میانی جامعه شکل حادی به خود گرفته است .بی
جهت نیست که بخشی از این قشر با خیزش اخیر همراه شدند و نقش فعالی در
سازماندهی آن بر عهده گرفتند.
سوم :تضعیف کلی بنیه تولیدی کشور ،به مالی شدن اقتصاد پا داد .گسترش سرمایه
بانکی ،بورس بازی ،زمین خواری و براه انداختن پروژه های تاسیساتی عمدتا در زمینه
مسکن بخشی از سیاست تحرک بخشیدن به اقتصاد ایران بوده است .تصمیماتی که در
زمینه مالی شدن بیشتر اقتصاد ایران صورت گرفته اساساً متأثر از سیاست های
نهادهای اقت صادی بین المللی بوده و تا حدی و با اغماض بسیار می توان آنرا مشابه
همان رویه ای دانست که منجر به بحران مالی سال  1111در آمریکا شد .البته با
ویژگی ها خاصی که اقتصاد جمهوری اسالمی به عنوان یک اقتصاد تحت سلطه داشت
و با شرایط تحریم اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد .افزایش درآمدهای نفتی و رشد
سرمایه داری در کشور منجر به شکل گیری الیگارشی های مالی  -صنعتی  -تجاری
شد که صرفاً در عرصه بازار داخلی فعالیت نداشتند و جهت گیری هایی منطقه ای (یا
شرکای منطقه ای) داشتند .یکی از بزرگ ترین و شناخته شده ترین آن قرار گاه خاتم
االنبیا وابسته به سپاه پاسداران و دیگری آستان قدس رضوی است.
از نیمه دهه هفتاد شمسی هر یک از این الیگارشی ها برای انباشت بیشتر دست
به ایجاد بانک های وابسته به خود زدند .برای مثال بانک توسعه که در سال  8931به
منزله اولین موسسه مالی اعتباری خصوصی تحت عنوان موسسه توسعه صنعت
ساختمان از سوی انبوه سازان و برج سازان تاسیس شد و اندکی بعد به جایگاه بانک
دست یافت .یا بانک ایران زمین که منتج از موسسه مالی – اعتباری مولی الموحدین
(متعلق به بخش خصوصی استان خراسان رضوی) است .موج دوم تأسیس بانک های
جدید در دوران احمدی نژاد براه افتاد .وظیفه این بانک ها در شرایطی که بحران پولی
و مالی و دشواری ها در کسب اعتبار بانکی حاد شده ،تأمین نیازهای مالی شرکت های
مختلف صنعتی مالی تجاری بود .این موسسات در درون گروه های بزرگ وابسته به
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نهادهای دولتی ،شبه دولتی ،عمومی – غیر دولتی و خصوصی شکل گرفتند .روش این
بانک ها و مؤسسات اعتباری – مالی برای کسب پشتوانه ،جذب نقدینگی تعاونی ها و
صندوق های بازنشستگی و سپس گردآوری نقدینگی درون جامعه بود .برای مثال بانک
شهر که توسط شهرداری های کالن شهرها تاسیس شد تکیه اش بر صندوق ذخیره
کارکنان شهرداری بود .بانک انصار به تعاونی سپاه ،بانک دی وابسته به امکانات بنیاد
شهید و بانک مهر (موسسه اعتباری – مالی مهر سابق ) به بسیج سپاه وابسته است.
انواع و اقسام هلدینگ های مالی حول گروه های بزرگ اقتصادی شکل گرفت و به
میدان عمده تمرکز و انباشت سرمایه بدل شدند .برای مثال شرکت سرمایه گذاری
غدیر بزرگ ترین سرمایه گذاری بورس تهران ،سالها وابسته به بانک صادرات بوده و در
سال  8911طی یک معامله بزرگ به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار
شده است این سازمان پیش از این نیمی از سهام این شرکت را در اختیار داشت.
شرکت غدیر نمونه ای از گروه بندی های سرمایه های بزرگ انحصاری است که تقریباً
در همه رشته ها از برق و نیروگاه تا پتروشیمی ،معادن ،فوالد ،خودروسازی ،ساختمان
سازی ،سیمان و حمل و نقل نفوذ و قدرت دارد و دامنه عمل آن از دوبی تا لندن
گسترش یافته است .در همین راستا باید به آستان قدس رضوی اشاره کرد .این آستان
امروزه حدود  11درصد هلدینگ های اقتصادی کشور را تحت کنترل خویش دارد و
کماکان پشت بسیاری از صندوق های قرض الحسنه قرار گرفته است.
خالصه کالم ،اقتصاد به جوالنگاه رانت خواران و انحصارگرانی بدل شد که با
استفاده از نفوذ سیاسی و امتیازات مذهبی گلوگاه های اقتصادی را در اختیار خود
گرفتند .رشد بانک ها و انواع و اقسام موسسات اعتباری از زمان رفسنجانی تا کنون به
شکل بی سابقه ای به رشد واسطه گری و داللی در اقتصاد ایران پا داد .واسطه گران و
دالالن مالی از حمایت مستقیم دولت و روابط ویژه با نهادهای دولتی و شبه دولتی
برخوردار بودند و مشغول انباشت سرمایه شدند .این وضعیت در دوره احمدی نژاد اوج
تازه ای یافت .هدف بخشی از این موسسات اعتباری مالی دور زدن تحریم ها بود .خود
این مسئله هرج و مرج بزرگی در سیستم مالی ایران ببار آورد .تقریباً بانک مرکزی
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ایران ،نقش کلیدی خود را از دست داد و بیکاره شد و فساد مالی نهادینه گشت .طی ده
سال ایران به یکی از فاسد ترین اقتصادهای جهان مبدل شد .بازی با نرخ بهره بانکی و
بورس بازی و ریسک کردن به یکی از مهمترین مشخصه های اقصادی بدل شد .حبابی
مالی بر فراز بنیه ضعیف تولیدی کشور شکل گرفت که هر آن می توانست بترکد .حجم
نقدینگی طی دو سال اخیر  011هزار میلیارد تومان افزایش یافت و از  8111میلیارد
تومان گذر کرد .اوضاع به جایی رسید که چندی پیش صندوق بین المللی پول رسما
اعالم کرد که دولت ایران باید به طور اضطراری به دنبال بازسازی و تغییر ساختار بانک
ها و موسسات مالی باشد .چنین فرمانی به معنای ترکاندن حباب بود که زندگی
میلیون ها تن را تغییر داد.
بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری – مالی اعالم ورشکستگی کردند.
نقدینگی صندوق های بازنشستگی و تعاونی ها باد هوا شد ،پرداخت حقوق بازنشستگان
بر عهده دولت افتاد و اندوخته های بسیاری از مردم باال کشیده شد .پدیده اجتماعی
مال باختگان به وجود آمد و قشرهای گسترده گوناگونی را در برگرفت .بسیاری از اقشار
فقیر اندک ذخایر خود را از دست دادند و اقشار میانه حال اندوخته های خود را به کلی
از دست دادند .عمالً سلب مالکیت بزرگی صورت گرفت .اگر چه این سلب مالکیت
شکل باال کشیدن اندوخته های مردم را به خود گرفت ،اما به معنای واقعی پرولتریزه
کردن بخش ها ی از اهالی جامعه بود .دیگر نه آن خانواده فقیر می توانست چند میلیون
تومان ذخیره خود را صرف خرید موتورسیکلتی کند تا جوان بیکارش به کار جزئی
بپردازد نه آن خانواده کمتر فقیر می توانست چند ده میلیون تومان ذخیره خود را به
اتومبیلی بدل کند تا فرزند تحصیلکرده اش مسافر کشی کند .پدیده مال باختگی
شوکی بزرگی به جامعه بود .این شوک موجب تغییر ناگهانی در موقعیت اجتماعی
بخش هایی از خرده بورژوازی فقی ر و متوسط شد .این شوک این بخش از جامعه را به
خشم آورد و آنان را به تحرک سیاسی واداشت.
چهارم :مؤلفه دیگر که بر ابعاد بحران افزوده ،کسری بودجه دولت است .تاریخا بودجه
دولت ایران متکی بردرآمدهای نفتی است .علیرغم افت و خیز درآمدهای نفتی طی
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چند ساله اخیر ،دولت کنترل خود بر این درآمد را از دست داده است .امروزه دولت
فقط بر کمتر از چهل درصد درآمدهای نفتی کنترل دارد .در عمل بیش از  11درصد
درآمدهای نفتی در کنترل نهادهای دیگر است .این امر عمدتاً حاصل پیش برد
خصوصی سازی ها در زمینه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است.
بلندپروازی های منطقه ای جمهوری اسالمی و هزینه پیش برد جنگ های
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
مناسب برای گسترش بازوهای نظامی خود در منطقه را دارد ،قابل بررسی جداگانه
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
برانگیخت.
ویژگی رانتی – دینی جمهوری اسالمی نیز مزید برعلت است .همواره بخش
مهمی از رانت نفتی به نهادهای دینی کشور که از امتیازات ویژه برخوردارند ،اختصاص
دارد .به عبارت دیگر خرج ایدئولوژی رسمی کشور می شود .برخی از این نهادهای
دینی با نهادهای نظامی و شبه نظامی چون بسیج در هم تنیده اند و مخارج هنگفتی بر
دوش دولت می گذارند .بی دلیل نبوده که روحانی برای پیش برد رقابت خود با جناح
های دیگر صورت ریز مخارج نهادهای دینی را منتشر نمود و با این کار خویش
ناخواسته افکار عمومی جامعه را علیه رهبر تحریک کرد.
پنجم :اگر چه دولت جمهوری اسالمی مانند اغلب دولت های جهان بدهکار است و
سعی می کند با کاستن از ارائه خدمات عمومی ،باال بردن قیمت انرژی و چاپ اسکناس
های بدون پشتوانه ،انتشار اوراق ارزی مالی اسالمی و  ...این بدهی ها را رفع و رجوع
کند .اما آنچه که طی چند ساله اخیر مسئله ساز شد ،انگشت نهادن دولت بر زمین به
عنوان یک منبع درآمد است .این امر موجب تشدید بحران مالکیت ارضی در ایران شده
است .دولت دچار تب زمین شده و اعالم کرده می خواهد سراغ یک میلیون ملک
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دولتی برود که هزاران هزار میلیارد تومان ارزش دارد .تقریباً طی ماه های گذشته هر
روز مطبوعات خبری از "رفع تصرف اراضی ملی" توسط دولت در گوشه و کنار کشور
درج کرده اند .بسیاری از این رفع تصرف ها با تخریب تأسیسات ساخته شده در این
زمین ها همراه بود .این نوع تخریب ها ،یادآور تخریب هایی است که شاه در اواخر رژیم
اش در خارج از محدوده ها براه انداخت .رفع تصرف اراضی ملی هم شامل زمین های
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.
دولت خود در زمینه ای دیگر به عامل اصلی سلب مالکیت از اهالی روستا بدل شد و آن
را در دستور کار خویش قرار داد.
از سال  30دولت صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را به عنوان تکلیفی
قانونی در کشور آغاز کرد .هدف از این کار اساساً پاسخ دادن به روند تمرکز یابی
سرمایه دارانه زمین در ایران است .خود دولت رسماً با صالح دید کارشناسان نهادهای
بین المللی اعالم کرد هدف اصلی اش کمک به یکپارچه سازی اراضی است .برای
نخستین بار در ایران عکس برداری هوائی از زمین های کشاورزی آغاز شد تا چگونگی
یکپارچه سازی اراضی بررسی شود .اگرچه روند تمرکزیابی زمین بویژه در زمینه
محصوالت باغی و کشاورزی تجاری از مدت ها قبل آغاز شده بود ،اما انبوه زمین های
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
به این زمین ها وابسته است .بخشی از این زمین ها ،طی دوران انقالب به تصرف
کشاورز ان در آمد ،بخشی نیز سالها بعد توسط آنان آباد شد .دولت تا سال های اخیر بنا
به دالیل سیاسی از این تصرفات چشم پوشید .اما این بار چشم بر امالک خود دوخته
است .یکی از دالیل این امر رسیدن به خودکفائی مالی برخی ارگان های نظامی و
دولتی است .برای مثال ارتش سراغ زنده کردن زمین های خود رفت .غصب زمین
توسط ارتش در برخی مناطق مانند ایالم و دهلران در چند ماه پیش موجب درگیری
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شدید کشاورزان با نیروی انتظامی شد که منجر به زخمی و بازداشت شدن جمعی
اهالی گردید.
اما مشکل پیش پای دولت فقط مقاومت مردم نیست .قوانین حاکم در مورد
مالکیت بر زمین پاسخگوی نیازهای امروزی نیستند .این قوانین که به شرع آمیخته
است در تناقض آشکار با تغییرات در نظام مالکیت قرار دارد .برای مثال  1میلیون زن
روستایی به طور مستقیم در کاشت و برداشت محصوالت کشاورزی مداخله دارند اما
فقط یک درصد آنان مالک زمین اند و از نظر شرعی حق مالکیت بر زمین های
کشاورزی را ندارند .مضاف بر این بسیاری از نهادهای دینی مانند آستان قدس رضوی از
بزرگ تر ین مالکان زمین اند و حاضر نیستند از امتیازات ویژه خود دست بکشند.
بسیاری از کسانی که از زمین ها و واحدهای مسکونی متعلق به اوقاف و نهادهای دینی
استفاده می کنند به دلیل نداشتن سند شش دانگ قادر به استفاده از تسهیالت بانکی
نیستند .این تناقضات بشدت بر دعواهای حقوقی افزود .مجتمع های قضایی زمین و
مسکن راه اندازی شد .شعبه ای ویژه در دادسرا برای رسیدگی به پرونده های زمین و
مسکن ایجاد شد .اینکه آمار پرونده های قوه قضاییه سر به فلک کشید .تعداد پرونده
های حقوقی و کیفری از رقم نجومی  80میلیون گذشت .این امر ریشه در گسترش
دعواهای ملکی و مالی بین دولت و مردم و بخشا مردم با یکدیگر دارد .بحران حقوقی بر
سر قوانین مربوط به مالکیت ،قوه قضائیه را به نقطه ضعف سیستم بدل کرد .قوانین
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
مدام آن و منطق عدالت سالخ خانه ایی آن را نیز افزود .بی جهت نبود احمدی نژاد
برای پیش برد منافع جناحی خود و پایه گیری در میان مردم ناراضی قوه قضاییه را
مورد انتقاد قرار داد .قوه ای که اکثریت مردم از آن بشدت متنفرند.
ششم :بحران مالکیت بر زمین با شهر نامیدن بسیاری از روستاهای کشور شدت یافته
است .بنابراین تصمیم اداری قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای
امالک داخل حریم و روستاهای باالی  11خانوار و شهرهای زیر  10هزار نفر (حدود
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 111شهر) تصویب شد تا وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تعیین
تکلیف شود .این خود دست اندازی به منابع و امکانات این قبیل مناطق بود .همانند
کالن شهرها که شهرداری ها انحصار زمین و پروانه ساختمان را در دست دارند و زمین
و فروش تراکم منبع درآمد اصلی آنان است .شبکه ای از رانت خواری از زمین از سوی
دستگاه های بخش عمومی در سراسر کشور ایجاد شد .راهداری ها نیز از قِبل صدور
پروانه از مردم اخاذی کرده و با انگشت نهادن بر زمین های مردم به عنوان حوزه منابع
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
مناطق که هنوز از ساختار طایفه ای و عشیرتی برخوردارند ،کسب سند برای زمین و
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.
با شانه خالی کردن دولت از زیر بار تعهداتش در قبال کشاورزی مانند کاهش اعتبار
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
غذایی اولویت داده شد( .وابستگی به واردات مواد غذایی طی  81سال از  1/1میلیارد
دالر به  81میلیار د دالر رسید ).بخش مهمی از منابع آبی کشور به شهرها اختصاص
یافت در نتیجه بر دامنه مهاجرت ها از روستا افزوده شد و حاشیه نشینی در شهرها
گسترش یافت .میانگین نرخ سکونت گاه های غیر رسمی در  81شهر کالن و نسبتا
کالن به  18درصد رسید .یک سوم اهالی مشهد حاشیه نشین شدند .جامعه شاهد نوع
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
فروپاشی خانواده و رشد آمار زنان سرپرست خانوار دید که از رقم  011هزار نفر در سال
 8900به سه میلیون و ششصد هزار نفر در سال  8930رسید .آماری که طی ده ساله
اخیر تصاعدی افزایش یافت .نمونه دیگر را می توان در رشد اقتصاد غیر رسمی و زیر
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زمینی دید که بنا به آمارهای غیر رسمی نیروی کار  1میلیون نفر را به خود اختصاص
داده و حدود  91درصد اقتصاد ایران را دربر می گیرد .اغلب شاغلین غیر رسمی از هیچ
حق و بیمه ای برخوردار نیستند و به محض دچار شدن به حوادث کاری به زیر فقر
مطلق رانده خواهند شد .این امر شامل اغلب فروشندگان دوره گرد ،دست فروشان،
موتور سواران معیشتی ،کارگران روزمره بی ثبات کار ،مهاجران افغانستانی ،و کولبران
می شود .همانند کولبرانی که در مناطق کردنشین طبق یک برآورد اولیه آماری
تعداشان به چهل هزار نفر رسیده است و دست فروشانی در استان گیالن که شمارشان
به  10درصد فعاالن صنفی رسیده و بیش از صد هزار تن از آنان را افراد بازنشسته و
مستمری بگیر تشکیل می دهند.
هفتم :در تحلیل نهائی خیزش انقالبی اخیر حاصل این فروپاشی اقتصادی
اجتماعی است .در واقع مردم با شورش شان به این فروپاشی و خانه خرابی همگانی
عکس العمل نشان دادند .این خیزش محل تقاطع نیروهای مختلفی است که از این
فروپاشی بیش از همه آسیب دیدند .یعنی اکثریت کارگران و خرده بورژوازی فقیر.
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
هایی از جامعه صورت گرفت ،باعث ظهور نیروی اجتماعی گسترده ای شد که بشدت از
این وضعیت عصبانی و خشمگین است .این نیرو پایه اجتماعی انقالب پرولتری است.
نباید درک ایستا از مفهوم طبقه کارگر و نیروهایی که در هر مقطع در صحنه مبارزه
طبقاتی نقش فعال ایفا می کنند داشت .طبقه کارگر یک بلوک یک دست و ثابت
نیست .همان طورکه همواره بخش هایی از کارگران هستند که بنا به دلیل مختلف ارتقا
طبقاتی می یابند ،همواره بخش ها یی از خرده بورژوازی شهر و روستا نیز هستند که به
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
عینی از این تغییر و تحوالت نه تنها برای ارائه تجزیه و تحلیل طبقاتی صحیح از جامعه
و هر خیزش انقالبی مهم است بلکه برای پیش برد مبارزات روزمره ،تعیین شعارهای
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تاکتیکی و استراتژیکی و فهم پتانسیل های واقعی برای تبدیل کردن این خیزش به
انقالب نیز مهم است .غالباً آن اقشاری مستعد شرکت در مبارزات انقالبی هستند که
موقعیت اجتماعی شان دچار تغییرات عظیم شده باشد.
وجه برجسته و مهم دیگر خواست ها و مطالبات خاصی است که این خیزش علیه
گرانی و فقر جلو نهاده و عمالً با سرنگونی این نظام گره خورده است .هیچ دار و دسته
ای از حاکمیت مانند ا صولگرا ،اصالح طلب و باند احمدی نژاد برای حل مشکالت واقعی
جامعه راه حلی در چنته ندارند .این را آنان که خود مسبب این وضعیت هستند بهتر از
هرکسی می دانند .این امر شامل اپوزیسیون ارتجاعی مانند سلطنت طلبان و مجاهدین
نیز می گردد .وضعیت ،نیروی کمونیستی را طلب می کند که بتواند برای برون رفت
جامعه از این وضعیت فروپاشیده برنامه و راه حل صحیح و واقعی ارائه دهد .راه حل
صرفاً تکرار شعارها و خواست های عادالنه مردم نیست ،مسئله چگونگی متحقق ساختن
آنها ا ست .مسئله بر سر این نیست که هر یک از این شعارها و خواست های عادالنه
خصلت سوسیالیستی دارند یا بیان گر کلیت برنامه کمونیستی اند .مسئله بر سر آن
است که پاسخگویی به این خواست ها حتی به لحاظ تاکتیکی با پیش برد انقالب
کمونیستی گره خورده است .امروزه این شانس به لحاظ عینی بوجود آمده تا این
خواست های عادالنه با کلیت برنامه کمونیستی در نقطه ای بهم برسند و بر هم منطبق
شوند .به این معنا پایه مادی برای به اهتزاز در آوردن پرچم انقالب سوسیالیستی در
ایران فراهم شده است ،اگر کمونیستهای واقعی (هر چند کم و محدود باشند) به
وظایف تاریخی خود عمل کنند.
زمانی رفیق باب آواکیان ارائه دهنده سنتز نوین کمونیسم در جمع بندی از
انقالب اکتبر بر نکته ای مهم تأکید کرد که قابل توجه است « :وقتی که به آستانه و
مرز انقالب برسیم ،زمانی که تمام تضادهای جامعه حاد و فشرده می شوند و امکان
بیرون کشیدنِ انقالب از درون این گرداب متالطم فراهم می شود ،یک جورهایی
چترنجات بسته می شود .مثل بسته شدن چتر ،همه چیز حول یک طبقه ی اجتماعی
(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
رسیدن آستانه ی انقالب یا اوضاع انقالبی این است که تمام نیروهایِ دیگرِ اپوزیسیون و
نقطه نظرات و برنامه های متفاوت شان امتحان پس داده اند و برای توده ها در شمار
میلیونی به طرز برجسته ای روشن شده است که هیچ یک از آن ها راه حل نیستند :نه
فقط به معنای تاریخی راه حل نیستند بلکه حتا به معنای فوری نیز قادر به برآوردن
خواست ها و نیازهایی که توده های مردم به طور عاجل و حاد می خواهند و میلیون ها
و ده ها میلیون نفر آماده اند حول آن خواست ها مبارزه کنند و برای جنگیدن حول
این خواست ها به دنبال رهبری می گردند نیز نمی باشند .به انقالب روسیه نگاه کنیم.
شعار آن در آستانه ی انقالب چه بود؟ زمین ،نان و صلح .فقط بلشویک ها دارای برنامه
ای بودند که می توانست خواست های تجسم یافته در این شعارها را عملی کند... .
برای ده ها میلیون نفر شعار زمین و نان و صلح تبدیل به فراخوانی شد تا حول پرچم
بلشویک ها گرد آیند .نه به این دلیل که بلشویک ها این سه کلمه را گفته بودند ،بلکه
به دلیل این که در گرداب تحوالت و رخدادها و در جریان مبارزه ای که بر سر برنامه
های مختلف در گرفت ،توده ها در شمار میلیونی فهمیدند همه ی نیروهای به جز
بلشویک ها نه می خواهند و نه می توانند برای تغییری بجنگند که جواب گوی این
نیازهای میلیونی ضروری و فوری باشد .به این ترتیب ده ها میلیون نفر حول بلشویک
ها متراکم شدند .این طور نیست که یک باره همه ی آن ها افکار "انتقام جویانه" و "به
جایی رسیدن" و مفاهیم مشابه را دور ریختند و در جا کمونیست شدند .خیر! اکثریت
حامیان بلشویک ها اصال کمونیست نبودند .مطمئناً ضد کمونیست یا عمیقا مخالف
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
کمونیستها متحد شدند و حول برنامه ی کمونیستی متراکم شدند و تنگاتنگ به آن
چسبیدند .زیرا فقط کمونیستها راه حل را در دست داشتند .نه به این معنی که توده
ها جمع شدند و به برنامه ی کمونیستها گفتند :چه خوب است! بلکه اعالم می کردند،
حتا برای یک لحظه نمی توانند آن اوضاع را تحمل کنند و کمونیستها راه برون رفت
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از شرایط موجود را در دست داشتند .هیچ نیروی دیگری راه حل نداشت و توده ها این
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
می رسند) کلیت برنامه ی کمونیستی و ابعاد بزرگ تر آن که توسط پیشاهنگ
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
حما یت می کردند .خیر! اما این خواست ها و کلیت برنامه ی کمونیستی به هم
رسیدند ،زیرا فقط کمونیستها  ،با عزیمت از برنامه و نقطه نظر استراتژیک شان و بر آن
پایه (و نه چیزی کمتراز آن) می توانستند این نیازهای عاجل توده ها را برآورده کنند».
(به نقل از مقاله امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم ،جدایی جنبش کمونیستی از
جنبش کارگری)
یک توضیح :متأسفانه به دلیل ضیق وقت و اضطرار اوضاع امکان آن نبود که

منابع و آمارهای اشاره شده در این مقاله مستند شود .این مقاله اساساً بر پایه یادداشت
هایی نوشته شد که چند ماه پیش هنگام مطالعه مطبوعات ایران جمع آوری شد.
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مختصات اصلی خیزش

 66بهمن 6931

از مدت ها قبل بسیاری منتظر اتفاقی بودند .اما این که این اتفاق کی ،تحت چه
شرایطی و به چه شکلی بروز خواهد یافت قابل پیش بینی نبود .وقایع تاریخی از قبل
مقدر نیستند .از قبل مقدر نبود فروپاشی اقتصادی  -اجتماعی ده ساله اخیر به خیزش
انقالبی دی ماه  8931منجر شود .کشورهای مختلف ،به اشکال گوناگون با بحران های
اقتصادی و فروپاشی های اجتماعی روبرو می شوند ،اما لزوماً این بحران ها به خیزش
توده ای منجر نمی شوند .مؤلفه های گوناگونی باید یا از سر ضرورت و یا تصادف با هم
ترکیب شوند تا دیگ جوشان تضادها سرریز شود .فاکتور های سیاسی غیر قابل پیش
بینی ،گاه غیر هم سو و یا کامالً متضاد از نظر ماهوی باید با یک دیگر تصادم کنند ،تا
ترکیب انفجاری ناب شکل گیرد .نیروهای اجتماعی مختلف باید بر هم منطبق شوند تا
تناسب قوای مساعد شکل گیرد.
رد پای بسیاری از نارضایتی ها و اعتراضات گوناگون در گوشه و کنار کشور را
می توان در خیزش اخیر مشاهده کرد .اعتصابات پی در پی کارگران ،تظاهرات مداوم
مالباختگان ،اعتراضات معلمان ،درگیری های روزمره دست فروشان با مأموران
شهرداری ،مقاومت مردم در مقابل نیروی انتظامی در مخالفت با مصادره زمین های
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
خیزش مهیا کردند .اما این خیزش را نمی توان ادامه صرف اعتراضات قبلی دانست.
جهشی صورت گرفته است .خیزش اخیر از نظر محتوی ،شکل و حتی نیروهای شرکت
کننده ،بیان گسستی از اشکال قبلی مقاومت بود .خیزش ماهیتی کامالً سیاسی یافت و
از خواست های مطالباتی فراتر رفت .یکی از زنان شرکت کننده در اوج خیزش خطاب
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به سران جمهوری اسالمی گفت " :ما از شما مطالبه ای نداریم ،گورتان را گم کنید".
این بیان روحیه عمومی شرکت کنندگان به خصوص پیشروترین بخش این خیزش و
فضای سیاسی حاکم بر آن بود .خصلت انقالبی خیزش را باید در این امر مهم جستجو
کرد.
در اشکال مبارزه نیز جهشی کیفی صورت گرفت .روحیه دفاعی کنار رفت و
روحیه تعرضی باال گرفت .شعارها رادیکال شد و کلیت جمهوری اسالمی به مصاف
گرفته شده است .برخی نهادها و سمبل های حکومت دینی به آتش کشیده شدند .این
امر در تاریخ ایران بی سابقه بود .شماری از بانک ها تخریب شد .در کرج پرونده های
دادگستری به آتش کشیده شد که بیان نفرت بیش از حد مردم از قوه قضائیه دینی
بود ،این نیز به نوعی بی سابقه بود .در دوران انقالب  03آتش زدن دادگستری بندرت
رخ می داد .این بار مردم نهادهایی را آماج قرار دادند که مستقیماً مسبب بدبختی ها و
تحقیر دائمی شان بو دند .هر آنجائی که امکان پذیر بود نیروهای بسیجی تنبیه شدند،
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
که دیگر آینده ای در این نظام برای خود نمی بینند .اینان مهمترین نیروی محرکه
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.
البته وقوع هر انفجاری نیازمند چاشنی انفجاری نیز هست .در سال  11نقش
شکاف میان حکومت گران در دامن زدن به خیزش توده ای برجسته و آشکار بود .این
بار نیز شکاف میان باالیی ها به شکل دیگری ایفای نقش کرد .بسیاری شروع خیزش
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در شهر مشهد را به عوامل علم الهدی یا احمدی نژاد و اقدام شان علیه روحانی ربط
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
که شکاف مستمر میان باالیی ها ،فضای سیاسی بوجود آورد و مردم را به تحرک
واداشت و بر جرئت شان افزود .بدون شک افشاگری هایی که جناح های مختلف طی
چند ماهه اخیر از یکدیگر کردند ،نقش بسزایی در مشروعیت زدایی از کلیت جمهوری
اسالمی داشت .افشاگری ها در مورد زمین خواری شهرداری تهران ،نق زدن شهرداری
در مورد تأمین هزینه راهپیمایی اربعین ،روشن شدن میزان بودجه اختصاص داده شده
به نهادهای مذهبی توسط روحانی و مهم تر از همه افشاگری های احمدی نژاد علیه
قوه قضائیه ،مشخصاً آخرین گردن کشی اش در مقابل رهبر ،به همگان نشان داد "شاه
برهنه است ".انجام این افشاگری ها صرفاً بیان خطاکاری حکام نبود .مسلماً در هر بازی
سیاسی یا میدان نبرد ،عنصر خطا نقش ایفا می کند ،اما مسئله اساسی این است که
جناح های حاکم مجبور بودند به ضرورت های پیش پای خود و کل حکومت پاسخ
دهند .پاسخ ها آنها به چگونگی پیش برد منافع خود عمالً زمین را داغ کرد .نیاز به
جرقه ای بود که خرمن خشک آتش گیرد .این مواقع هر اقدام غیر قابل کنترل و غیر
قابل پیش بینی می تواند چنین نقشی ایفا کند .به قول لنین برخی مواقع حتی "یک
اعتراض کوچک لیبرالی می تواند موجب انفجاری بزرگ در جامعه شود" و عمالً نقش
آخرین پَر کاهی را ایفا کند که بر بار قاطر افزوده شود و کمرش را خرد کند .تصادم
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
سیاسی شکل می گیرند .بسیاری مواقع شدت گیری اختالفات درون هیئت حاکم
می تواند نشانه وقوع یک خیزش باشد .به قول مائوتسه دون زمانی که باد در برج ها می
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
حکومتی و به زیر سؤال کشیدن کلیت جمهوری اسالمی .عدم حضور نمادها و
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
فراگرفته که حکومت مجبور شده هرازچندگاهی کارزارهای ایدئولوژیک با مخارج
هنگفت برای تقویت روحیه پایه اجتماعی خود سازماندهی کند .این کارزارها اغلب به
ضد خود بدل شده و بر نفرت از رژیم افزودند .شعار "آقا خدائی می کند ملت گدائی
می کند" یا "حسین حسین شعارشه ،تجاوز افتخارشه " و دیگر شعارهای مشخص
علیه آخوندها و سرمایه داران اسالمی ،مشروعیت ایدئولوژی حکومتی را زیر سئوال
کشید .تاریخ بار دیگر نشان داد تنها راه قطعی برای جدائی دین از دولت ،به زیرکشیدن
افکار و نمادهای مذهبی در نبردهای خیابانی است .تنها زمانی می توان واقعاً و به شیوه
ای انقالبی خواستار جدائی دین از دولت بود که همانند مردم فرانسه در دوران انقالب
 8313صلیب کلیسا را به دم خر بست و در کوچه و پس کوچه ها چرخاند .خیزش
اخیر تنها جلوه کوچکی از این پتانسیل عظیم در ضدیت با حکومتی است که  11سال
دین را وسیله ای برای تحمیق ،سرکوب و غارت و استثمار مردم کرده است .این هم
واقعیتی است که مسئولیت پاکسازی طویله دین حکومتی را این بار توده های تحتانی
بر عهده گرفتند نه آن دسته از "روشنفکران دینی" و "اصالح طلبان ملی مذهبی" که
با میکروسکپ در جستجوی "آیه هایی" در متون منسوخ دینی هستند تا شاید بر
مبنای آن اندک حقوقی برای مردم قائل شوند.
پا به پای این دستاورد ،پروژه امنیتی  -سیاسی اصالح طلبان حکومتی نیز در
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
مدت ها از موقعیت وخیم جناح خویش در نزد مردم با خبر بودند .آنان نفرت عمومی
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مردم از دولت را در جریان زلزله مشاهده کردند .مأیوسانه اقداماتی انجام دادند تا شکاف
میان مردم و دولت عیان نگردد .اما کار از کار گذشته بود و در جریان خیزش ،توده
های بپاخاسته سیلی محکمی بر چهره مفلوک شان زدند .شمشیر از رو بستن و حمایت
وقیحانه شان در سرکوب مردم چنان آشکار بود که حتی بیانیه های به ظاهر دل جویانه
 81شخصیت اصالح طلب (در واقع  81بازجو و جالد سابق) از معترضین و سخنان
خاتمی بر همین سیاق ،پشیزی ارزش نداشت .اصالح طلبان حکومتی مانند تمامی
مرتجعین تاریخ ،دیر صدای مردم را شنیدند.
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
اصالحات را در دست گیرند .این خطر همواره در جامعه موجود است تا این دو جریان
در نقطه ای به هم برسند و توهمات جدیدی بازتولید شود .اما دیگر این شکل از اصالح
طلبی که مدام بخش هایی از مردم را در میان انتخاب بد و بدتر در چارچوبِ ایدئولوژی
و نظام اسالمی به بازی می گرفت ،کارآیی نخواهد داشت .دیگر جائی برای کسانی باقی
نمانده تا بخواهند علناً از "انقالب اسالمی" و از جمهوری اسالمی دفاع کنند .این قبیل
از جریانات نه تنها شانسی برای پایه گرفتن در میان توده های تحتانی نخواهند داشت
بلکه حتی به سختی می توانند اقشار میانی و مرفه جامعه را به دنبال سیاست های
خود کشند.
ضدیت با کلیت جمهوری اسالمی ،فضای سیاسی جامعه را به کلی دگرگون کرد.
غول از شیشه بیرون آمد و جمهوری اسالمی توان آن را ندارد ،این غول را به موقعیت
سابق بازگرداند .علیرغم فروکش این خیزش ،گردانندگان جمهوری اسالمی می دانند
که موج بعدی در راه است ،موجی که می تواند قدرتمند تر از هر زمانی بر کاخ های
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
شده است .وضعیت به گونه ای رقم خورد که هر اقدام سرکوب گرانه یا حتی دل جویانه
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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
بیشتر اکثریت اهالی با کلیت جمهوری اسالمی است .سکوی پرش مطمئنی برای دور
بعدی خیزش توده ای فراهم شد .تنها با برجسته کردن دستاوردهای حاصله از این
خیزش و بیان نظری  -سیاسی و برنامه ای بخشیدن به آنها است که می توان راه را بر
تکامل این خیزش انقالبی گشود .این بار بر خالف خیزش  11بسیاری از شرکت
کنندگان و ناظران این خیزش ،نیاز به رهبری انقالبی را حس می کردند و در موردش
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
یافت و خطرسرکوب خیزش وجود خواهد داشت ،یا کامالً فروکش خواهد کرد یا به
شکلی به زیر سیطره آلترنانیوهای ارتجاعی قرار خواهد گرفت.
یک پیچیدگی مهم

یکی از مهم ترین معضالت کنونی برخورد اقشار و طبقات میانی جامعه به این
خیزش است .اکثریت این بخش از جامعه تا کنون موضع خنثی نسبت به خیزش داشته
اند و هنوز به دفاع از آن برنخاسته اند .بدیهی است به دلیل ابعاد وخیم فروپاشی
اقتصادی  -اجتماعی و ناامیدی از بهبود اوضاع ،آنان نیز دلخوشی از وعده و وعیدهای
حکومت ،مشخصاً جناح روحانی ندارند .بر نارضایتی آنان از نابرابری ها و بی عدالتی ها
و اجحافات موجود که جزئی الینفک از این نظام و ماهیت آن است ،افزوده شده است.
در شرایط کنونی حکومت نیز این امکان را ندارد تا بر خالف گذشته از آنان به عنوان
حائلی میان خود و توده های تحتانی استفاده کند .اما هنوز این بخش از جامعه به دفاع
فعال از خیزش سرنگون خواهانه ،نپرداخته است .این امر در کوتاه مدت نه تنها می
تواند موجب محاصره و سرکوب فرودستان بپاخاسته شود ،بلکه در درازمدت نیز غلبه بر
حکومت را غیرممکن خواهد کرد.
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اصالح طلبان حکومتی نیز به گونه ای متضاد بر اهمیت این مسئله تاکید دارند.
زمانی که خیزش جریان داشت ،آنان حداکثر تالش را به کار بردند تا اقشار میانی را در
مورد این که چرا نباید در این خیزش شرکت کرد ،قانع کنند .سخن راندن از "توطئه
های پشت پرده" و شک انداختن مبنی بر اینکه مشخص نیست چه کسی پشت این
حرکت است ،تا خطر "سوریه ای شدن ایران" ،ترساندن از "الت ها و الشخورهای
حاشیه نشین" و تاکید بر "هولیگانیسم و وندالیسم" (شرارت و تخریب) جوانان تهی
دست ،جملگی بیان خلق افکار نظام مندی بوده و هست که مخاطبین اصلی آن را
اقشار میانی جامعه تشکیل می دهند.
تا کنون سیاست رژیم بر مهار و کنترل خیزش دو وجه داشت .وجه اول تهدید و
سرکوب ،حبس و کشتار هسته مرکزی خیزش برای توقف آن و وجه دوم ترساندن
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
قابل پیش بینی و برخی "زیاده روی های" جوانان زحمتکش ،واقعی است .اما نه بدون
برخی "زیاده روی ها" تغییر اساسی صورت می گیرد و نه بدون بی نظمی ،نظمی شکل
می گیرد .عامل اصلی هرج و مرج نه مقاومت مردم ،بلکه نظامی است که یک شبه
میلیون ها نفر را به خاک سیاه می نشاند و یک روزه در گوشه و کنار منطقه جنگ
های ارتجاعی براه می اندازد.
از سوی دیگر ،شکاف میان اقشار و طبقات میانی با بخش های تحتانی جامعه
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
است .این نابرابری ها تاریخ صد ساله خود را داراست .در این کشورعالوه بر تمایزات
ستمگرانه مبتنی بر ملیت ،مذهب و جنسیت و گرایش جنسی ،تفاوت های مهم در
جایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد موجود است .الیه هائی از مردم موسوم به "طبقه
میانه" عموماً از جای گاه بهتری از زاویه دسترسی به آموزش عالی و دستمزدهای بیشتر
برخوردارند .آنان در اثر برخی بذل و بخشش های نظام به ویژه در کالن شهری مانند
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تهران به امتیازاتی دست یافتند .تفاوت سطح زندگی و برخورداری از امکانات رفاهی
این دو بخش از جامعه مشهود است .اگر چه "میانی ها" نیز امروزه ،تحت فشارند و
کیفیت زندگی و چشم اندازشان از آینده مدام مبهم تر و تاریک تر می شود ،اما بطور
نسبی کمتر مورد سرکوبِ دائم و شدی د قرار دارند .در مقابل این بخش از جامعه که از
نظر جمعیتی – خاصا در کالن شهرها  -قابل توجهند ،ما با اکثریت عظیم در جامعه
رو برو هستیم که در فقرمطلق و شدید بسر می برند .به جز میلیون ها نفر مردم فقیر
در روستاها و ش هرهای کوچک و متوسط ،نزدیک به یک چهارم کل جمعیت کشور به
نوعی "حاشیه نشین" هستند ( 80میلیون نفر حاشیه نشین رسمی بعالوه  1میلیون
جمعیت مناطق فقیر شهرهای بزرگ) که بشدت تحت تبعیض و سرکوب این نظام قرار
دارند .آنان مدام عمیق ترین ،تلخ ترین و جانکاه ترین ستم ،استثمار و سرکوب را تجربه
می کنند.
جدائی و شکاف بین این دو بخش از جامعه به حدی پیش رفته که عمالً تاریخ
ایران طی چند دهه اخیر شاهد خیزش ها و حرکت های نسبتاً متفاوت و مجزا از هم
شده است .این شکاف به شکل برجسته ای خود را در دو خیزش  11و خیزش دی ماه
 31نشان داده است .خیزش  11به دالیل گوناگون نیازمند بحث جداگانه است نتوانست
مرزی که بین شمال و جنوب شهر تهران ترسیم شده را زیرپا گذارد و خیزش  31نیز تا
کنون نتوانست میانی ها را به خود ملحق کند .این شکاف در جامعه آنقدر مهم است که
جناح های مختلف جمهوری اسالمی برای حفظ نظام ،طی دو دهه اخیر دو استراتژی
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
اصول گرایان بر گسل فقر و خواست ها و نیازهای "مستعضعفان جامعه" .تا از این
طریق مانع شکل گیری اتحادی انقالبی بین این دو بخش از مردم شوند که هر یک به
گونه ای از کارکرد این نظام به تنگ آمده اند.
بدون شک پایه مادی آن موجود است تا بین این دو بخش متفاوت از جامعه
اتحادی به وجود آورد .اتحادی که با بسیاری از تبارزات ماهیت ستمگرانه و سبعانه این
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نظام مقابله کند و طریق بهتری برای روابط میان انسان ها جستجو کند .اما شکل دادن
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
هدایت نشود و با روش درستی به تضادهای میان بخش های مختلف مردم برخورد
نکند ،نه خودبخودی شکل خواهد گرفت و نه درستی محتوایش تضمین خواهد شد.
بدون وجود رهبری سیاسی انقالبی ،جبهه متحد مبارزاتی بر پایه درست و انقالبی شکل
نخواهد گرفت .وجود و حضور چنین رهبری ضرورت دارد .زیرا هیچ اتحادی نمی تواند
واقعیت و اثراتِ نابرابری های عمیقی را که در نظام ریشه دارند یک شبه تغییر دهد یا
حذف کند .تا زمانی که نظام پابرجاست امور درنهایت توسط محرک های درونی آن
تعیین خواهد شد .از همین رو فقط انقالبی که رهبری اش دارای درک و جهت گیری
کمونیستی است ،می تواند کامالً به اعماق روابطی که توده های مردم را تحت ستم قرار
داده و آنها را منشعب می کند نفوذ کند و بکلی آن را ریشه کن کند.
دو پرسش اساسی

بسیاری از جوانان شرکت کننده در این خیزش حس می کنند که راه برگشتی
در پیش نیست ،زیرا این حکومت هرگز آنان را که علیه اش شورش بپا کرده اند و
خواهان سرنگونی اش شده اند نمی بخشد .وضعیت حاضر دو پرسش مهم را در اذهان
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
متمایز از مبارزه اشاره دارد ،ام ا بطور تنگاتنگی در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و از یک
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
بر چگونگی مقابله با سرکوب دشمن نمی توان این خیزش را به جلو سوق داد .مقابله با
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
از توان د شمن و توان مردم در مقابله با آنها کسب کرد؛ توازن قوای مساعدی را شکل
داد و بدرستی هر آنجایی که الزم باشد به پیش روی پرداخت یا عقب نشینی منظم را
سازمان داد.
عاجل ترین وظیفه گردانندگان حکومت ،کنترل و مهار خیزش در خیابان بود تا
گسترش نیابد و توده ای نشود .البته در این زمینه آنان با محدودیت های زیادی روبرو
بوده و هستند .از یک سو به دلیل اختالفات میان خود و شرایط بین المللی قادر به
اتخاذ یک تصمیم قاطع نبودند و نیستند .از سوی دیگر به خوبی می دانند با فضای
سیاسی متفاوتی روبرو شده اند و هرگونه سرکوب خونین و گسترده می تواند منجر به
گسترش بیشتر این خیزش شود .به ویژه آن که گستردگی خیزش در شهرهای کوچک
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
گسترده دانشجویان و جوانان معترض و قتل های گزینشی و بخشا پنهانی ،می خواهد
مردم را بترساند .طراحان امنیتی در حال آزمون و خطا هستند تا ببیند چگونه می
توانند توده ها را مرعوب کنند .دانش جویان را دستگیر می کنند تا هر گونه تالش برای
سازمان یابی را از بین برند؛ دار و دسته های بسیج ،وحشیانه فعالین منفرد را با قصد
نقص عضو مورد ضرب و شتم قرار می دهند؛ به شکل غیر رسمی جوانان تهی دست را
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
آنان است ،در عمل عقب نشینی صورت نگرفته و شکستی رخ نداده و آتش زیر
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
سرکوبگرانه ،نقشه مند و نظام مند حکومت (که هم بعد سیاسی دارد هم امنیتی)
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
نهراسیدن از مرگ و تالش برای دست یابی به اشکال اولیه سازماندهی .واقعیت این
است که از نظر شمار شرکت کننده این خیزش هنوز نتوانسته توده های وسیع را
دربرگیرد .تعداد شرکت کنندگان خیزش دی ماه  31هنوز قابل مقایسه با خیزش 11
نیست .گسترش صفوف این جنبش نیازمند توجه به خواست های سیاسی اقشار وسیع
تری در جامعه است .تأکید بر برخی خواست ها و مطالبات بخش های دیگر جامعه ،راه
را برای ورود نیروهای جدید و اتحاد گسترده تر باز خواهد کرد .برای مثال ،در این
خیزش زنان هنوز همانند سال  11نقش ایفا نکرده اند .به جز در شهر تهران و
شهرهایی مانند رشت و نجف آباد تعداد زنان شرکت کنندگان به اندازه خیزش 11
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
سازمان یابی نیز جوانان تحصیل کرده به ویژه جنبش دانشجویی می تواند نقش مؤثری
ایفا کند .به شرط اینکه جهت گیری سیاسی روشن در حمایت از خیزش تهی دستان
در آن تقویت شود.
مقابله با سرکوب بدون جمع بندی از تجارب خاص و بکار گیری درس های عام
میسر نیست .بدون بردن این جمع بندی ها و تجارب مثبت و منفی گذشته به میان
فعاالن و بدون دامن زدن به بحث و جدل و برانگیختن مردم به حفاظت از جان
پیشروترین افراد جامعه نه تنها تداوم این خیزش میسر نیست ،بلکه نمی توان بر ابزار
ضروری برای غلبه بر دشمن پرتو افکند.
ذهن کمتر جوان پیش رویی است که با پرسش اساسی "چگونه رفتن جمهوری
اسالمی" درگیر نشده باشد .به تجربه و قیاس با دیگر موارد تاریخی همه می دانند که
جمهوری اسالمی از آن رژیم هایی نیست که براحتی کنار رود .به احتمال قوی سران
رژیم مانند بشار اسد تا به آخر مقاومت خواهند کرد .در نتیجه احتمال وقوع جنگ
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داخلی بسیار است .در این صورت چه باید کرد تا کشور دچار سرنوشت سوریه نشود و
مردم واقعاً بتوانند از شر این حکومت خالصی یابند و مهم تر از آن آینده ای بهتر را
برای جامعه رقم زنند .این پرسش ،دریچه ای است برای طرح مسائل کالن سیاسی.
اینکه قدرت سیاسی چیست؟ چرا قدرت سیاسی با سلطه طبقه ای معین گره خورده
است .چرا قوای نظامی و امنیتی قلب قدرت دولتی را تشکیل می دهد و تنها با درهم
شکستن این قوا در یک جنگ انقالبی رو در رو می توان از درهم شکستن واقعی ماشین
دولتی سخن گفت .بدون طرح این حقایق تاریخی و درس گیری از تجارب مهم
مبارزاتی دیروز و امروز مردم ایران و جهان و تبلیغ و ترویج مدام آنها نمی توان هسته
مستحکمی شکل داد تا بتواند در مقابل گرایش های نادرست و راه حل های میانبری
که بین مردم شکل می گیرد ایستادگی کند .به پشتوانه این درس ها است که می توان
با روندهایی که نیروهای ارتجاعی می خواهند بر این خیزش تحمیل کنند مقابله کرد.
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
عمل پیش رو ان این خیزش تأثیر گذاشت و این خیزش و مقاومت عادالنه را در مسیر
انقالبی کشاند.
سه روند سیاسی محتمل

در جهان پر هرج و مرج کنونی پیش بینی سیاسی در مورد آینده تقریب ًا
غیرممکن است .اما می توان بر پایه مشاهدات و بررسی عمیق تر تضادهای بنیادین به
حدی از ش ناخت دست یافت .اهمیت ترسیم روندهای سیاسی محتمل ،بیشتر به کار
شناخت دقیق تر از محرک های سیاسی و موقعیت و جایگاه نیروهای سیاسی طبقاتی
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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ضعف پایه ای این خیزش فقدان رهبری انقالبی است ضعفی که می تواند آن را با
محدودیت های جدی روبرو کند .حتی اگر رهبری انقالبی اولیه ای هم شکل گیرد ،این
خیزش در یک خط مستقی م و در شکل کنونی اش به انقالب منجر نخواهد شد .نیاز به
خالف جریان رفتن های بسیار است .مانند تمامی جنبش های مثبت و حتی رادیکال
گذشته اگر خیزش در مسیر خودبخودی باقی بماند ،علیرغم تأثیر مثبتی که بر جامعه
گذاشته و باقی خواهد گذاشت ،قادر به ایجاد تغییرهای اساسی مطلوب اکثریت مردم،
نخواهد بود .با این همه خیزش محرک های خود را دارد و مردم منتظر کسی باقی
نمی مانند و کارشان را انجام خواهند داد .بسیاری مواقع شرایط سیاسی ،می تواند بدون
حضور حزب انقالبی نیز تحول یابد .البته وجود حزب انقالبی و پیش رو شرط مهمی
برای شکل گیری بحران انقالبی همه جانبه است .نخواستن پایینی ها و نتوانستن باالیی
ها برای ایجاد یک بحران انقالبی سراسری شرط الزم است اما هرگز کافی نیست..
اگر این خالء سیاسی توسط انقالبیون کمونیست پر نشود ،دیر یا زود توسط
نیروهای طبقاتی دیگر پر خواهد شد .شواهد تجربی یک دهه اخیر مبارزات مردم در
گوشه و کنار جهان بارها این حقیقت مهم را به اثبات رسانده است .ایران تافته جدا
بافته ای از جهان کنونی نیست و علیرغم تفاوت های سیاسی معین می توان شاهد
تکرار همان تجارب البته در اشکال خاص خود باشیم .بر پایه این تجارب دو شکل یا دو
روند ارتجاعی مشخص قابل تصور است .یکم" ،مصری شدن" دوم" ،سوریه ای شدن"
هر دو این روندها قابل تصور است؛ اگر خیزش بدون حضور و نقش آفرینی پیشاهنگ
کمونیست ادامه و تکامل یابد.
احتمال اینکه خیزش با فروکش کامل روبرو شود ،بسیار ضعیف است .اما میزان
حدت و شدت ،کمیت و کیفیت خیزش و ادامه یابی آن تعیین کننده ی سمت و سوی
نهایی آن خواهد بود .جمهوری اسالمی تاکنون انسجام حکومتی خود را به میزان
زیادی از دست داده است .اما اشتباه است که بیندیشیم جمهوری اسالمی به عنوان یک
دولت نیز انسجام خود را از دست داده است .بین از میان رفتن انسجام حکومتی با
انسجام دولتی فرق است  .یک دولت زمانی انسجام خود را از دست می دهد که نیروهای
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نظامی  -امنیتی آن به دالیل گوناگون کارآیی و یکپارچگی خود را از دست دهد .میان
بحران سیاسی حکومتی با شکاف افتادن در قوای نظامی  -امنیتی که قلب دولت را
تشکیل می دهد ،فاصله است .شقه شدن و ناکارآمدی نیروهای نظامی  -امنیتی می
تواند در اثر اختالفات درون حکومتی (یا در برخی مواقع دخالت های خارجی) یا در اثر
ضربات انقالبی که مردم بر آن وارد می کنند ،ممکن شود .بدون درک درست از تفاوت
میان حکومت و دولت نه می توان از ترفندهای گوناگون حکام و دیگر نیروهای بورژوائی
حاضر در صحنه سر درآورد و نه مردم را از فریب خوردن بازداشت .شکل های حکومتی
می توانند تغییر یابند ،بدون اینکه اساس دولت دست بخورد .انقالب  03در این زمینه
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،
حس پیروزی غیر واقعی و بخشا قالبی به مردم القا کنند و برای ترمیم ماشین دولتی
فرصت بخرند.
اگر این خیزش در جریان تکامل خودبخودی خویش قادر نشود ضربات تعیین
کننده ای بر ماشین دولتی وارد کند ،احتمال آن هست تا بخش هایی از حکومت
اسالمی با ترفندهایی از قبیل کودتا یا اشکال مسالمت آمیزتر ،در ائتالف سیاسی با
برخی نیروهای سیاسی بورژوائی خارج از قدرت ،حکومت انتقالی به وجود آورند و
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
تغییری این است که اُس و اساس نظام دولتی باقی بماند اما شکل و شمایل مذهبی
اش بسیار کم رنگ شود یا کالً کنار گذاشته شود .پیش برد چنین استراتژی با توجه به
تضادهای حاد میان جناح های درون جمهوری اسالمی و رقابت میان قدرت های
امپریالیستی بر سر ایران ،آسان نیست .این روش حداقل به معنای قربانی کردن جناح
یا ج ناح هایی خواهد بود که براحتی حاضر نیستند دست از امتیازات خود بکشند .عالوه
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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حتی اپوزیسیون بورژوائی خارج از قدرت راه حلی واقعی برای معضالت اقتصادی
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
مصر ( و بخشا تونس) اتفاق افتاد .نخست با برکناری حسنی مبارک حس پیروزی به
مردم القا و پس از مدتی دوباره نظم و سیاق سابق را احیا نمودند.
روند دیگر "سوریه ای شدن" ایران است .به این معنا که شیرازه دولت بواسطه
دخالت مستقیم یا غیر مستقیم قدرت های امپریالیستی از هم بپاشد یا ضربات تعیین
کننده از سوی مردم بر دولت وارد شود و رقابت های جناحی ابعاد گسترده تری به خود
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
گونه ای پیش رود که موجب تضعیف جدی و چندپارگی آنان شود .در این صورت اگر
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
کرد .به این معنا ،مقاومت حکومت و رقابت های درونی آن عامل درجه اول و اصلی
"سوریه ای شدن" است و راه را برای دخالت مستقیم قدرت های خارجی و
امپریالیستی فراهم می کند .چرا که هر یک از جناح ها خواهند کوشید که پای
پشتیبانان بین المللی خود را به داخل کشور باز کنند .البته حاد بودن رقابت های
استراتژیک آمریکا با چین و روسیه بر سر کنترل ایران وضعیت را پیچیده تر خواهد
کرد .اوضاع مانند سال  03نیست که قدرت های امپریالیستی براحتی بتوانند در زمینه
بیرون بردن شاه مشترکا به توافق رسند و به گزینه ای مشترک برای پیش برد منافع
خود دست یابند .شاید ترامپ تمایل داشته باشد تا ایران را به عرصه سرشاخ شدن با
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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آمریکا می تواند بیش از اندازه باشد .اما غیر قابل تصور هم نیست که رژیم فاشیستی
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
بندی شده اند .اصول گرایان ،اصالح طلبان و باند احمدی نژاد .اگر چه جریان احمدی
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
ماندن بسیاری از روابط پشت پرده نمی توان در مورد وزن و جایگاه ،موقعیت و توان
جناح احمدی نژاد در کل حاکمیت اظهارنظر دقیق کرد .به نظر می رسد اصول گرایان
تاکنون رفتاری همانند بشار اسد در پیش گرفته اند و حاضر به عقب نشینی در مقابل
خیزش مردم نیستند .حمایت برخی طیف های اصول گرا از "نارضایتی های مردم
فقیر" بیشتر برای به گوشه راندن دولت روحانی است .خودشان بهتر از هرکسی می
دانند جایگاهی در میان فرودستان جامعه ندارند .موقعیت آنان بسیار شکننده است ،زیرا
نه آلترناتیوی برای رهبری بعد از خامنه ای دارند و نه توانائی متحد کردن صفوف و پایه
های خود را دارا هستند.
اصالح طلبان حکومتی نیز می خواهند در مشارکت با اصول گرایان با گرفتن
برخی امتیازات از آنان و تحکیم موقعیت روحانی انسجام از کف رفته حکومت را بدان
بازگردانند و در این راه اگر الزم شد باند احمدی نژاد را کامالً قربانی کنند .اما اتخاذ
استراتژی همکاری در باال و ترساندن پائین محدودیت های خود را داراست .این خود
سرمنشأ بحث و جدل های بسیار در میان اصالح طلبان شده است .دامنه اصالحات
پیشنهادی شان در شرایط کنونی (مانند رفع انحصار از صدا و سیما) چنان محدود و
حقیر است که حتی بدنه آن ها را راضی نگه نمی دارد .البته این امر به معنای این
نیست که آنان در شرایط مقتضی سیاست های "تندتر" اتخاذ نکنند و دنبال ائتالف
های سیاسی دیگر نباشند .جالب این جاست که در بیانیه  81فعال اصالح طلب نه نامی
از رهبری خامنه ای برده شد و نه چندان بر اسالمیت نظام تأکید شد .وانگهی قربانی
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کردن جناح احمدی نژاد هم از خشم مردم نمی کاهد .نمی توان کاسه و کوزه را سر
کسانی شکست که امروزه نقش اصلی در قدرت سیاسی ندارند .شاید قربانی کردن
برادران الریجانی مشخصاً رئیس قوه قضائیه موقتاً موجب فرکش خشم بخش هایی از
مردم شود .اما نه اصول گرایان نه اصالح طلبان حاضر به انجام چنین کاری نیستند زیرا
می دانند این امر بازی با دُم شیر است و نفت پاشیدن بر آتش.
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
سیاسی آتی نیست .اما این جناح می تواند شکل و شمایل جدید به خود گیرد .این
جناح (با احمدی نژاد یا بدون وی) شانس آن را دارد که در میان بخش هایی از
معترضان پایه کسب کند .به خصوص اگر زمانی به شکلی خواهان عبور از رهبری ،نهاد
روحانیت و جمهوری اسالمی گردد .از این منظر آنان می توانند نقش مخربی در ارتباط
با خیزش مردم داشته باشند .این باند پتانسیل ماجراجوئی های سیاسی حتی نظامی
دارد و براحتی می تواند وارد ائتالف های عجیب غریب برای پیش برد منافع جناحی
خود شود .آنان می توانند برخی اپوزیسیون های ارتجاعی خارج از کشور مانند سلطنت
طلبان را با خویش متحد کنند" ،کورش پرستی" مشترک شان می تواند حلقه پیوند
ایدئولوژیک میان آنان گردد و شبکه های ارتجاعی چون "آمد نیوز" و "ری استارت"
سربزنگاه آنها را با دیگر مرتجعین جوش دهند.
واقعیت این است که اپوزیسیون ارتجاعی خارج از کشورمانند سلطنت طلبان و
مجاهدین قادر به ایفای نقش مستقل در اوضاع کنونی نیستند .آنان مجبورند یا سرباز
پیاده ترامپ فاشیست شوند یا به دنبال ائتالف با جناح هایی از درون جمهوری اسالمی
برآیند  .از همین رو رضا پهلوی ضمن سرسپردگی به ترامپ ،ارتباطات خود با روحانیون
بلند مرتبه را به رخ می کشد و مجاهدین نیز ضمن ارادت به هارترین جناح های
امپریالیسم آمریکا ،از وفاداری خود به ارزش های اسالمی از "حجاب تا عاشورا" سخن
می رانند .جدا از پروسه "مصری شدن" و "سوریه ای شدن" احتمال شکل گیری روند
دیگری نیز هست .راه انقالب! پایه های مادی شکل گیری چنین مسیری نیز بیش از هر
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زمانی فراهم شده است .جمهوری اسالمی و بطور کلی دولت ارتجاعی هر شکل و
شمایلی به خود گیرد ،قادر به پاسخگوئی بحران عظیمی که جامعه را فراگرفته ،نیست.
تمامی نیروهای بورژوائی حاضر در صحنه قادر به ارائه هیچ راه حل واقعی نیستند .با
تکیه به این نقطه ضعف استراتژیک دشمنان پرولتاریا و خلق است که کمونیستها
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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حمیدرضا جالیی پور دختران خیابان انقالب و باقی قاایا ...
 61اسفند (هشت مارس) 6931
چندی پیش ،به تاریخ  91بهمن  ،8931نشستی به مناسبت "شهادت حضرت
فاطمه مادر انسان و انسانیت" در پژوهشکده مطالعات اجتماعی وزارت علوم در تهران
تحت عنوان "مطالبات زنان ،تضادها و تعارضات" برگزار شد .آذر منصوری ،فاطمه
صادقی ،حمیدرضا جالیی بور و نعمت اهلل فاضلی در این نشست سخنرانی کردند.
سخنرانی هر چهار تن در کانال تلگرامی "سخنرانی ها" قابل دسترس است .تمرکز
8
حمیدرضا جالیی پور بر سر دختران خیابان انقالب بود .این سخنرانی را باید شنید.

8

 .کمتر فعال سیاسی است که حمیدرضا جالیی پور را نشناسد .ایشان عناوین زیادی را یدک می کشند:
روزنامه نگار ،عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ،استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران ،از اعضای
اصلی انجمن جامعه شناسی ایران و مسئول گروه های علمی -تخصصی این انجمن .ایشان زمانی مدیر
مسئول روزنامه های جامعه و نوسازی و همچنین رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه نشاط بود .جاللی
پور از طراحان اصلی پروژه امنیتی سیاسی دوم خرداد بود .البته کمتر ذکر می شود که ایشان در سال
 8911در سن  18سالگی به عنوان فرماندار نقده انتخاب شد و بعد از دو سال به سمت فرمانداری مهاباد
ترفیع مقام یافت .سپس به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان تا سال  8913به دستگاه
سرکوب و جنایت خدمت کرد .او بود که شرایط را برای اعدام  03جوان مبارز و انقالبی کرد در یک روز
مهیا کرد .جالیی پور پس از این خوش خدمتی های به وزارت امور خارجه منتقل می شود و چندی بعد
با دریافت بورس تحصیلی به انگلستان رفته و در رشتۀجامعه شناسی در مقطع دکترا در دانشگاه لندن
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
دادن ترورهای مخالفین جمهوری اسالمی در خارج از کشور بوده است .جالیی پور جز معدود سخنرانان
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جالیی پور ت الش دارد راهکاری سیاسی برای بیرون آمدن جمهوری اسالمی از این
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
شناخت از استراتژی ها و تاکتیک های دشمنان مردم ،نمی توان امر سیاسی را به
درستی به پیش برد " .چنانچه دشمن و خودت را بشناسی ،صدبار می جنگی ،به خطر
نمی افتی ".تنها با شناخت عمیق از تضادهای اجتماعی و صحنه نبرد و شناخت دقیق
از نیروهای سیاسی طبقاتی حاضر در صحنه می توان مانع ازمصادره مبارزه چهل ساله
زنان ایرا ن علیه حجاب اجباری و علیه کلیت رژیم زن ستیز اسالمی توسط انواع و اقسام
مرتجعین شد.
لب کالم جالیی پور در مورد دختران خیابان انقالب از این قرار است « :باید پخته
برخورد کرد چهل سال یک عده در حکومت ما ،حجاب را تبدیل کردند به هویت اصلی
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ،حاال باید یک جوری درستش کرد .این اتفاق پدیده
جدیدی است .زنان می گویند پوشش باید اختیاری باشد .این حرکتی مدنی است و
کاریش هم نمی شود کرد .این حرکت بر خالف اعتراض دی ماه مبتنی بر پیشروی آرام
است .قبلی بانک را آتش می زد و دادگستری را محاصره می کرد و هر جا از این کارها
می کنند باهاش مقابله می شود .ما باید بگذاریم این شکل نمادین حفظ بشود ،تا سرش
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.
سیاسی کنند خرا ب می شود .جنبش سیاسی در کشوری که در حال دموکراتیک شدن
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
آن برای سرنگونی استفاده شود .زنان باید مواظب حرکت خودشان باشند .زیرا در آن
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.

63

از گستره اعماق تا افق های دور

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
تفکرش را بیان کرد .اما نیاز به کُد شکنی است تا عجز و مکر اظهاراتش روشن شود.
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
بازی "کی بود کی بود من نبودم" به راه انداخته است .تمامی بیانیه هایی که به ظاهر
در حمایت از حرکت اخیر از سوی اصالح طلبان حکومتی و غیر حکومتی من جمله
نیروهای ملی مذهبی ها صادر شد ،این امر مهم مسکوت گذاشته شده است .انکار نقش
خود در تحمیل حجاب اجباری ،بیان آشکار شیادی و دغل کاری است .اغلب این آقایان
شخصاً یا اسب خمینی را برای کسب قدرت و لشکرکشی به زنان زین کردند یا پا در
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
جان دختران بد حجاب و پرونده سازی برای صدها هزار دختر و اذیت و آزار زنان بوده
اند .مشخصاً نقش امثال خودش در تحکیم این "هویت اسالمی" چه بوده است.
پس از دهه شصت نیز تمام تالش اصالح طلبان حکومتی به همراه رفرمیست
های درون جنبش زنان این بود تا خواست رفع حجاب اجباری را از دستور کار جنبش
زنان خارج کنند 1.اکنون نیز آنان با احتیاط به این امر برخورد می کنند .جالیی پور می
1

 .نوشین احمدی خراسانی ،یکی از تدوین گران رفرمیسم در جنبش زنان در مقاله ای که اخیراً تحت
عنوان "دختران خیابان انقالب و ظهور نسل جدید کنش گران اجتماعی" نگاشته ،کوچک ترین اشاره ای
به خواست مشخص این دختران نکرده است .در این مقاله  9011کلمه ای تنها یک بار کلمه حجاب
اجباری آن هم در زیرنویس آمده است .البته برای توضیح این امر که توصیف های وی از "نسل جدید
کنش گران" به این معنا نیست که " این حرکت ها از جمله حرکت دختران خیابان انقالب برای آن که
مثال به تغییر در قانون حجاب اجباری بیانجامد ،نیاز به واسطه ندارد ،اتفاقا باز هم نیروی سیاسی ،افراد
صاحب نفوذ و شنا خته شده و نمایندگانی در پارلمان الزم است تا این حرکت را تبدیل به تغییر قانون
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گوید "حاال یک جوری باید درستش کرد" چه جوری را سپرد به اوضاع و احوال
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
عنوان جزئی از ارزش های اسالمی تأکید چندانی نمی کنند .اصول گرایان گفتمان
"قانون و امنیت" را برگزیدند و می گویند نباید قانون حجاب را زیر پا گذاشت و بهتر
است زنان برای حفظ امنیت خود حجاب را رعایت کنند .گفتمانی که با تهدیدهای تند
و نرم همراه است .اصالح طلبان هم مکر و حیله بکار می گیرند و زنان را به صبر برای
تغییر قانون دعوت می کنند .آنان وعده انتخاب پوشش را می دهند .البته مدام گوشزد
می کنند جامعه دینی است و متکثر و تحت عنوان دفاع از حقوق "حجاب داران"
شمشیر را باالی سر زنان نگه می دارند.
دوم ،جالیی پور ،تالش می کند حرکت دختران انقالب را از خیزش دی ماه تحت
عنوان ،یکی حرکت مدنی است و دیگری خشونت طلب ،جدا کند .او از این کار دو
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
کسب مطالبات خویش بزنند .او غیر مستقیم به زنان می گوید "هر جا از این کارها
شود باهاش مقابله می شود ".مضاف بر این جاللی پور به رژیم اندرز می دهد که "پخته
عمل کند" کاری نکند که بین خیزش فرودستان جامعه و جنبش زنان پیوندی صورت
گیرد .البته این "جامعه شناس" به خوبی می داند که همزمانی حرکت دختران انقالب
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
در میان مردم نسبت به جمهوری اسالمی است .گذر از جنبش های صرف مطالباتی به
کنند ".ایشان نگران شده که دختران خیابان انقالب "مرز میان کنش مدنی و سیاسی را کم رنگ" کرده
اند .حقارت و بزدلی سیاسی  -طبقاتی تا چه حد!! انگار نوشین احمدی قسم خورده تا آخر عمر سازش را
با ساز سرکوبگران و مردساالرانی چون حمید رضا جالیی پور کوک کند.
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خیزش سیاسی است و مشخصا بنیان های جمهوری اسالمی را نشانه رفته است .البته
جاللی پور می تواند فعالً ترسش را با این جمالت پنهان کند و خود را دلگرمی دهد که:
"خیزش دی ماه آغاز انقالب نبود ،ما که ندیدیم" اما جناب جالیی پور! "باش تا صبح
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
سیاسی است را پنهان کند .ایشان این بار کمر به قتل واژه گان بسته است .از یکسو
خودش اذعان دارد که "حجاب هویت اصلی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی" بوده
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
متصل است خصلت سیاسی ندارد .چگونه تحقق پیگیرانه مطالبه ای که شرط اولیه اش
جدایی دین از دولت است و معنایی جز سرنگونی جمهوری اسالمی ندارد را می توان
"حرکت مدنی" نامید .تحقق آزادی پوشش – حتی در اشکال نیم بندی که اصالح
طلبان پیشنهاد می دهند – به معنای این است که در شکل و شمایل تند دینی
جمهوری اسالمی باید تغییرات سیاسی مهم صورت گیرد" .جامعه شناس" کور جنس،
در سیاست نیز خود را به کوری می زند .او می داند که زنان نیروی قدرتمندی برای
سرنگونی رژیم هستند اما تمام تالشش این است که این نیرو مهار و کنترل شود.
از همین رو است که می گوید "بگذاریم این شکل نمادین حفظ شود تا در
موردش بحث شود ".این برخورد نیز به نوعی بیانگر خط و نشان کشیدن و محدوده
تعیین کردن برای حرکت دختران خیابان انقالب است تا مبادا" شلوغ و پلوغ شود" و
حرکتی وسیع و فراگیر حول این ابتکار عمل پیش رو شکل گیرد .از نظر او اگر این کار
صورت گیرد "ضد جنبش" حساب زنان را خواهد رسید .جالیی پور مختصات و
چگونگی به راه انداختن "ضد جنبش" را خوب می داند زیرا یک دهه شغل اصلی اش
روغن کاری و به راه انداختن این قبیل "ضد جنبش ها" بود .او با تکیه به "ضد جنبش
ها" تا سال  8913همانند اغلب ایدئولوگ های جناح اصالح طلب کمر به قتل جوانان
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مبا رز و کمونیست بست و از نردبان جمهوری اسالمی باال رفت .سپس قلم به دست
گرفت تا با کالم اعمال جنایت کارانه را تقدیس کند .سپس به کسوت "روزنامه نگار"
در آمد تا با ذبح کالم ،معانی واقعی را از آنها بگیرد و به آن خیانت کند.
جالیی پور می گوید خواهان حفظ شکل نمادین این حرکت است تا در موردش
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
است .تکلیف روشن است .دختران خیابان انقالب هم نه منتظر بحث کسی ماندند نه
نیازی به بحثی در این زمینه دارند؛ آنان با عمل نشان دادند که چه می گویند و چه
می خواهند .در واقع مخاطبین جاللی پور کسان دیگری هستند .او فرصت می خواهد
تا بحثی بین حکومت گران شکل گیرد تا بتوانند "یک جوری" قضیه را "درستش"
کنند ،به آن آب بندند و ماستمالی اش کنند .او می خواهد در هم فکری با اصول
گرایان "هویت" جدید برای جمهوری اسالمی "جعل" کند تا همه چیز به حجاب گره
نخورد .جاللی پور همانند دیگر اصالح طلبان فرصت می خواهد تا ببیند چقدر می توان
از این اهرم "نمادین" برای چک و چانه زدن با جناح مقابل برای پیش برد منافع شان
استفاده کرد .آنها با تکیه به چنین "نماد"ی می خواهند (نه بیشتر از نماد زیرا بیشتر
از آن بازی بین مردم با کل حکومت و بازی بین جناح های مختلف را به هم می ریزد).
اصول گرایان را به قبول برخی اصالحات جزئی – منجمله در زمینه حقوق زنان  -برای
حفظ کلیت جمهوری اسالمی قانع کنند .به ظاهر تغییری دهند تا هیچ چیز تغییر
نکند .این نقشی است که امثال جاللی پور برای خود می بینند.
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باقی قاایا  ...اصل قایه!

ظهور دختران خیابان انقالب در شهرهای بزرگ به معضلی جدی برای جمهوری
اسالمی بدل شده است 9.اتاق های فکر و نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی برای مقابله
با این حرکت اعتراضی نقشه می ریزند .از یک سو مالیمت نشان می دهند ،از سوی
دیگر خط و نشان می کشند .در عمل مانع می شوند ،ولی در حرف می گویند زنان حق
اعتراض دارند .ترفندها گوناگون اند و راه حل های سیاسی متفاوت .مردم ایران به ویژه
زنان باید نسبت به تمامی ترفندها ،سیاست ریزی ها و راه حل هایی که توسط جناح
های حاکم طراحی می شود آگاه باشند و آگاهانه مسیری را دنبال کنند که به پیروزی
و کسب دستاوردهای بزرگ بیانجامد.
پدیده دختران خیابان انقالب موضوع حساس و پیچیده ای را به صحنه آورده
است .حساس به این معنا که پای سرنوشت سیاسی نیمی از جامعه و بهتر است گفته
شود ،کل جامعه در میان است .هر برخورد نادرست به این امر عواقب منفی بسیار در بر
دارد .عالوه بر این پیچیده است ،چرا که امروزه تضادهای مختلفی حول این مسئله مهم
9

 این واقعیتی است که هنوز پدیده دختران خیابان انقالب به شهرهای متوسط و کوچک – به ویژه درمیان ملیت های تحت ستم – گسترش نیافته است .زنان متعلق به ملل ستمدیده هنوز آن طور که باید و
شاید نقش آفرینی نکردند .بی شک غلبه فضای سنتی تر بر شهرستان ها ،جو امنیتی شدیدتر در این
زمینه بی تأثیر نبوده است .اما گرایش های ناسیونالیستی نیز به عنوان یک مانع در این زمینه عمل می
کند .چرا که انگشت نهادن بر مسئله زنان بیان وجود شکاف در یک ملت بوده و بالقوه ضد ناسیونالیسم
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
تحت الشعاع گسل ملی کم رنگ شود .متأسفانه به آن نسبت که خیزش دی ماه  31که حول گسل
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
مناطق دور از مرکز پیشگام چنین حرکاتی نشدند .جا دارد زنان این مناطق به ویژه زنان کُرد آگاهی
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
درک کرد و بر راه حل صحیح پرتو افکند.
این حرکت نمادین بسیار مترقی و پیشرو بوده و باید از آن دفاع کرد و تالش
کرد آن را در اشکال فردی و چه جمعی فراگیر نمود .باید تالش کرد پدیده دختران
خیابان انقالب از حالت نمادین خارج شود و به یک حرکت توده ای گسترده بدل گردد.
مانند هر حرکت پیشرویی نیاز به همدلی ،مراقبت و حمایت فعال وجود دارد .احزاب و
سازمان های چپ نه تنها باید از این حرکت فعاالنه دفاع کنند بلکه باید تالش نمایند به
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.
در عین حال مردان جامعه نیز نباید بی تفاوت باقی بمانند باید به همگان نهیب
زد تا بی قید و شرط از این حرکت ترقی خواهانه حمایت کنند و نگذارند خطای سال
 8903تکرار شود .این یک وظیفه عملی است که مردم نگذارند در کوچه و خیابان این
دختران به راحتی توسط نیروی انتظامی بازداشت شوند و مورد ضرب و شتم قرار
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
انقالب  8903گرفت .مضاف بر این "نه گفتن" مردان در این زمینه به جمهوری
اسالمی ،اعالن نفی امتیازی است که حکومت دینی طی چند دهه به مردان داده تا
جامعه را شدیدتر کنترل کند.
قایه اما و اگر ندارد!

مهم نیست این دختران تحت تأثیر چه جریان سیاسی دست به این اقدام زده اند.
این اقدام نقش عینی بسیار مثبت و انقالبی در فضای عمومی جامعه دارد .ممکن است
بعضی ها این حرکت را ادامه "آزادی های یواشکی" یا "چهارشنبه های سفید" بدانند
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
یواشکی دو نقش و کارکرد متفاوت دارد .حتی اگر برخی از این دختران تحت تأثیر
چنین کارزارهایی بوده باشند ،نشانه آن است که اگر انقالبیون و کمونیستها فعال
نباشند ،نقش رهبری برای خود نبینند و ابتکار عمل به خرج ندهند دیگر نیروهای
سیاسی میدان دار خواهند شد .وانگهی اوضاع عینی مشخص همواره با تداخل روندهای
گوناگون و ترکیب اعمال نیروهای سیاسی مختلف (متضاد یا هم سو) شکل می گیرد.
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.
هم زمانی این حرکت با خیزش دی ماه ویژگی مهمی بدان بخشیده است .خیزش
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
تاریخی و عادالنه انگشت نمی گذارند آنان با این عمل اصلی ترین مشخصه حکومت
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
خیابان انقالب صرفاً یک خواست یا شعار را بیان نمی کنند .آنان مطالبه شان را عملی
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.
هر گونه درک تقلیل گرایانه از این حرکت تحت عنوان اینکه ربطی به منافع زنان
کارگر ندارد یا مخالفت با حجاب امری مربوط به زنان طبقات میانی است ،بسیار
نادرست و زیانبار است .باید به کسانی که از منظر چنین تقلیل گرایی ها به این حرکت
می نگرند هشدار داد تا در برابر حرکات پیش رو نایستند و تجارب تلخ دوران انقالب
 03را تکرار نکنند .حجاب اجباری نقش و کارکرد اساسی در سرکوب ایدئولوژیک همه
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
سلطه مرد بر زن را جاودانه می کند .زن کارگری که توسط حجاب اجباری مورد
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.
مقابله با ستم بر زنان یکی از مولفه های مهم مبارزه برای رهایی بشریت است.
پیچیدگی قایه!

اما آنچه قضیه را پیچیده می کند ابراز مخالفت کسانی است که خود زمانی
عاملین برقراری حجاب اجباری بودند .این افراد خواهان عقب نشینی حکومت در این
زمینه هستند .برای نمونه عده ای از "نواندیشان دینی" تحت عنوان بازگشت به "اسالم
به عنوان یکی از آرمان های انقالب پنجاه و هفت" خواهان چنین عقب نشینی از سوی
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
"انقالب اسالمی" بوده است .دفاع شان از "آرمان های انقالب اسالمی" برای نجات
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
ارتجاعی مورد نیشخند و تمسخر مردم قرار گرفته و نمادها و سمبل هایش توسط
جوانان به آتش کشیده می شود.
بر همین راستا جناح هایی از اصالح طلبان حکومتی تمایل دارند یا حداقل وانمود
می کنند از طریق "حل" مسئله حجاب رفرمی در حکومت به وجود آورند .اینکه آنان
تا چه حد واقعاً خواستار این امر هستند یا نه را باید به آینده واگذار کرد که به چگونگی
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
40

از گستره اعماق تا افق های دور

نشینی در یک زمینه برای حفظ کلیت نظام است .هدفشان حداکثر ،انجام رفرم
ارتجاعی درزمینه حجاب به گونه ای است که پایه های اصلی حکومت دینی و مهم تر
از آن ساختارهای اصلی دولت ارتجاعی حفظ شود .البته انجام چنین رفرم های
ارتجاعی در شرایطی که مردم به تعرض رو آورده اند ،آسان نیست و هر آن می تواند به
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
تغییر و تحوال ت آتی اصالً امکان آن وجود ندارد که جمهوری اسالمی به چنین عقب
نشینی هایی دست یازد .تاریخ نشان داد حکومت گران هر جا الزم باشد برای حفظ
دولت ارتجاعی به چنین اقدام هایی دست خواهند زد.
ایده آل اصالح طلبان درزمینه حجاب "مدل ترکیه" است .که ظاهراً حجاب
اجباری نیست اما فضا به گونه ای است که "بی حجابان" مدام در هول و هراسند و
مجبورند "شئونات" حکومتی را در نظر گیرند .حکومت تحت لوای احترام به حجاب
داران و به پشتوا نه آنان ،بی حجابان را به اشکال مختلف مورد تهدید و آزار قرار می
دهد .طنز ماجرا این است که ایده آل اردوغان "مدل جمهوری اسالمی" است.
طرفداران اردوغان اخیراً "گشت های دعوت به حجاب" در خیابان ها به راه انداخته اند
که با مخالفت و مقاومت زنان ترکیه روبرو شده است.
"مدل ترکیه" نهایت رفرمی است که اصالح طلبان در زمینه حجاب مد نظر
دارند .این رفرم همچون تمامی اصالحات ارتجاعی از باال قصدش در درجه اول شکاف
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
و کشنده خواهد بود و هر آن قابل بازگشت .اینکه برخی از حکومت گران عدم رعایت
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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هندوستان می کند و جامعه را به عقب برمی گردانند .این خصیصه تمامی رفرم های
ارتجاعی از باال بوده است و حتی نمی توان بر آن نام مسکن برای تخفیف درد نهاد.
از این زاویه مسئله حجاب و انجام برخی تغییرات سطحی ،می تواند ابزاری برای
دولت جمهوری اسالمی شود تا در مقابله با خیزش عمومی مردم برخی تغییرات در
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
سیاسی شکل گیرد تا دولت به عنوان اهرم اصلی سرکوب همه مردم از جمله زنان حفظ
شود.
دورنمای حل قایه!

مهم است مردم به ویژه زنان هشیاری شان را نسبت به این قبیل ترفندها باال
برند و مبارزه برای رهایی خود را تا به آخر پیش ببرند .زیرا هر گونه توقف در ایستگاه
های بین راه به معنای ادامه ستم و سرکوب زنان چه بسا به اشکال شنیع تر است.
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.
امروزه ،افق و شعار "جدایی دین از دولت" هر چند مهم و الزم است اما کافی
نیست .این شعار د ر دوره ای به لحاظ تاکتیکی درست بوده و خصلت آگاهی بخش و
بسیج کننده داشته است .اما امروزه با توجه به تغییراتی که در صحنه سیاسی و سطح
مبارزات توده ای صورت گرفته ،طرح شعار "جدایی دین از دولت" به عنوان افق جنبش
زنان کافی نیست .به ویژه در دوره ای که بسیاری از نیروهای سیاسی طبقاتی مختلف
(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
که آلترناتیو های طبقاتی گوناگون برای اداره جامعه در حال طرح شدن هستند نه تنها
کافی نیست بلکه درست هم نبوده و به ضد خود بدل خواهد شد و زنان را در برابر
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تغییرات از باال خلع سالح خواهد کرد .فزون بر این باید توجه داشت شعار پایه ای
"جدایی دین از دولت" هیچ گاه بیانگر هویت ایدئولوژیک سیاسی پیشروترین و
پیگیرترین بخش جنبش زنان – یعنی زنان کمونیست – نبوده و نیست .جنبش زنانی
که افق و دورنمای سیاسی خود را صرفا خواست دمکراتیک "جدایی دین از دولت" قرار
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
است که مسئله زنان ،مسئله ای فراطبقاتی است اما بر راه حل ها همواره مهر طبقاتی
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
طریق انقالب واقعی سوسیالیستی ممکن است ،نمی توان با آلترناتیوهای بورژوایی فعال
در صحنه به درستی و تا به آخر مقابله کرد.
نمی توان صرفاً از طریق شعارهای تاکتیکی "رادیکال تر" درزمینه رفع حجاب
اجباری از پس رقابت با نیروهای بورژوایی در قدرت و خارج از قدرت برآمد .البته اتخاذ
سیاست ها ،شعارها و روش های رادیکال مهم است .باید هر چه بیشتر مبارزه از پایین
را دامن زد ،آن را از حالت نمادین خارج کرد ،روش های انقالبی تری برای توده ای
شدن در محله ،کارخانه و خیابان بکار برد .همه این ها مهم است اما آنچه مهم تر است
افق و چارچوبی است که مسئله حجاب و رهایی زنان باید در آن طرح شود .اینکه
امروزه زنان چگونه با چه سیاست و با چه روشی علیه حجاب اجباری مبارزه می کنند
به افقی که جلوی روی خود قرار می دهند مرتبط است .هر چقدر مصمم تر و جدی تر
خواهان رسیدن به جامعه ای باشند که در آن ستم و استثمار نباشد و مبارزه برای
رهای ی زنان نیروی محرک پیشرفت آن باشد؛ مبارزه امروز را عمیق تر ،همه جانبه تر و
رادیکال تر پیش خواهند برد و راه را برای تغییر و تحوالت اساسی باز خواهند کرد.
طرح آلترناتیو سوسیالیستی متکی بر پیشرفته ترین تئوری های کمونیستی (که
امروزه در سنتز نوین کمونیسم فشرده شده) بهترین طریق برای مقابله با نیروهای
بورژوایی در میان مردم و جنبش های توده ای است .تنها با پافشاری بر این تئوری و
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جمع بندی های علمی  -انتقادی آن از رابطه جنبش کمونیستی با مبارزات زنان است
که می توان افق و چشم انداز نوینی در مقابل جنبش زنان و کل جامعه قرار داد و
مسیر پیروزی را هموار کرد.
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پیرامون بپاخیزی توده ها از منظری دیگر!
 93آبان 6931
محرک های خیزش اخیر کدام اند؟ آیا گردانندگان جمهوری اسالمی از عواقب

تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت بنزین مطلع نبودند؟

این بار نه این یا آن جناح هیئت حاکم ،بلکه کلیت آن جرقه این خیزش را زده
است .گردانندگان جمهوری اسالمی پیش بینی اعتراضات مردم را داشتند .اما تصور
نمی کردند با چنین انفجار توده ای روبرو شوند .آنان بهتر از هرکسی می دانستند و
می دانند بر دهانه آتشفشان نشسته اند .اما گریزی از اتخاذ این تصمیم نبود .آنان می
بایست پاسخ گوی نهادهای مالی جهانی باشند .سران جمهوری اسالمی از مدت ها
پیش خواستار عملی کردن این تصمیم بودند .بارها در نشست های دولت و مجلس در
این مورد بحث کرده اند .اما احتیاط مانع از اقدام آنان می شد .درواقع خیزش دی ماه
 8931اعالن و اجرای این تصمیم را به عقب انداخت .اما فشارها و اجبارات نظام سرمایه
داری جهانی آنان را وادار کرد تا خود به دست خویش آتش بر انبار باروت خشم مردم
زنند.
مارکس در کتاب «سرمایه» می گوید سرمایه داران می دانند چه می خواهند اما
نمی دانند چه در ان تظارشان است .این در مورد تصمیمات سیاسی دولت بورژوایی نیز
صادق است .محرک این خیزش قوانین بنیادین نظام سرمایه داری – امپریالیستی در
سطح جهانی است .هرج و مرج و رقابت اقتصادی دیوانه وار و کاهش روند رشد
اقتصادی در اغلب کشورهای جهان دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم در گوشه و کنار جهان
است .اقتصاد ا یران جزئی ارگانیک از نظام جهانی امپریالیستی است و باید طبق منطق
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این 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
است .تمامی کشورها مجبورند برای رقابتی کردن اقتصاد و کارآمد کردن بیشتر آن به
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
رو متفاوت است .آنچه م شترک است هرج و مرج حاکم بر اقتصاد جهانی و اقتصاد هر
کشور و منطق به حداکثر رساندن سود سرمایه داران است .جمهوری اسالمی مانند
دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای تحت سلطه با شتری روبرو است که جلوی در
خانه خوابیده است .همان گونه که لبنان و عراق ،شیلی و آرژانتین و حتی کشور
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
اخیر تمامی قدرت های امپریالیستی و تحلیل گران بورژوازی هیچ گونه مخالفتی با
اتخاذ این تصمیم جمهوری اسالمی نشان ندادند و حداکثر بر سر نحوه اجرای آن
انتقادات کوچکی ابراز کردند.

8

 .منظور از تضاد میان آنارشی و ارگانیزاسیون اشاره به تخاصمی است که بین سازمان یافتگی
تولید در سطح هر یک از کارگاه ها ،کارخانه ها ،شرکت ها و واحد سرمایه ،با هرج و مرج تولید در سطح
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
است .بحث بر سر رابطه می ان این دو تضاد و به طور کلی دینامیک تغییرات در نظام سرمایه داری است.
برای بحث بیشتر در این زمینه به مقاله در باره "نیروی محرکه آنارشی و دینامیک تغییرات سرمایه
داری"  -اثر ریموند لوتا رجوع شود .ترجمه این اثر به فارسی در سایت حزب کمونیست ایران
(مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) موجود است.
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البته جمهوری اسالمی تحت فشارهای اقتصادی  -سیاسی معین نیز قرار دارد .این
فشارها بر اجبارات پیش روی جمهوری اسالمی اضافه کرده است .فروپاشی و بحران
اقتصادی 1،کاهش فروش نفت در اثر تحریم ها و کسر بودجه عظیم دولتی بر فوریت
افزایش قیمت بنزین افزود .امروزه شاهد افزایش قیمت سوخت و مالیات ها در بسیاری
از کشورها هستیم .اما مسئله بنزین در اقتصاد ایران نقش متفاوتی نسبت به دیگر
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
صادر کننده نفت مدیون نقشی است که سوخت فسیلی در کل اقتصاد ایران بر عهده
دارد .جدا از درآمد حاصله از فروش نفت ،این کاال به عنوان شکلی از سرمایه ثابت در
گردش  -نقش کلیدی در تولید و بازتولید ارزان صنایع ایران داشته و مضافاً بنزین نیز
نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشته است .مطابق آمار منتشره شده باید به سیصد هزار
راننده رسمی تاکسی ،چندین میلیون نفر دیگر را که به طور غیررسمی در خدمات
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.
افزایش قیم ت بنزین به معنای اشتغال زدایی بزرگ نیز هست .بسیاری از صنایع کوچک
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
به دست می آورند ،یا از سطح معیشت شان بشدت کاسته خواهد شد یا کالً از دور
خارج می شوند .قیمت کاالی صنعتی و کشاورزی به دلیل باال رفتن قیمت سوخت و

1

 .برای آشنایی با جوانب بیشتر بحران اقتصادی به نوشتار "اقتصاد سیاسی شورش" در همین
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.
منطق متناقض نظامی که بر پایه وابستگی ساختاری و به حداکثر رساندن سود به
نفع تعداد قلیل صاحبان قدرت و سرمایه می چرخد ،گردانندگان جمهوری اسالمی را
واداشت تا عصب حساس اقتصاد و سیاست ایران را تحت فشار قرار دهند .اثرات کارکرد
این تناقض ساختاری به راحتی قابل مشاهده است .همه این ها برای مردم معنایی جز
تشدید ستم و استثما ر و نابرابری نخواهد داشت .از این رو انفجار خشم توده ها و نفرت
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
درک نشوند ،مردم بپاخاسته سرچشمه درد و رنج های خود یعنی نظام سرمایه داری را
در نخواهند یافت .بدون درک تئوریک صحیح و زنده از محرک های بنیادین ،نمی توان
راه حل های پایه ای درست پیدا کرد .اهداف و خصلت مبارزه را تشخیص داد و شیوه
های مبارزاتی منطبق بر آن را سازمان داد.
به ویژه آن که بسیاری تالش دارند آماج مبارزه مردم را محدود کنند .آنان تصمیم
فوق را صرفاً به رانت خواری و فساد ناشی از آن یا نحوه غیر "دمکراتیک "تصمیم
گیری و استبداد دینی ،شرایط ناشی از تحریم ها و غیره تقلیل می دهند .درست است
که ما در ایران با شکل "رانتی – دینی" سرمایه داری روبرو هستیم اما این نظام بر
مبنای تضاد اساسی به نام تضاد میان مالکیت خصوصی با تولید اجتماعی می چرخد.
این تضاد مانع از آن می شود که مردم به سازمان دهی اجتماعیِ تولید مایحتاج زندگی
خود بپردازند .طبقه سرمایه دار به واسطه رقابت دائمی میان خود و اعمال کنترل بر
نیروی کار و انحصار بر ثروت و ابزار تولید ثروت مانع از برنامه ریزی آگاهانه اقتصاد در
جهت تامین نیازهای اساسی جامعه و جهان می شود .تا زمانی که این تضاد حل نشود،
شاهد بهبودی اساسی در زندگی مردم نخواهیم شد .از همین رو تنها راه حل واقعی و
پایه ای انقالب کمونیستی است .راه حل های دیگر به تداوم وضع موجود منجر خواهد
شد.
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ویژگی خیزش اخیر چیست؟ بیان چه وضعیتی در جامعه و جهان است؟ تفاوتش با

خیزش های قبلی چیست؟ مردم واقعاً چه می خواهند؟

این بار خیزش بسیار توده ای و گسترده تعرضی و فراگیرتر است و در مقابله با
سرکوب گری رژیم شکل قهری به خود گرفته است .توده های تهی دست شهری –
ساکن در شهرها و شهرک های فقیر نشین و حاشیه شهرهای بزرگ  -موتور محرک
این خیزش هستند .این بار بر خالف خیزش دی ماه  ، 8931خیزش از حمایت نسبتاً
گسترده الیه های میانی جامعه برخوردار است .جوانان بی باک اند و با شجاعت می
رزمند و ا ز مرگ هراسی ندارند .همه این ویژگی ها ،آینده را نوید می دهند .آینده
جامعه به پیش روی و تکامل این قبیل خیزش ها و روحیات انقالبی وابسته است.
در شرایط کنونی شاهد ظهور عناصری از وضعیت انقالبی هستیم .باالیی ها نمی
توانند حکومت کنند و پایینی ها تن به حکومت نمی دهند .هر چند فقدان عنصر سوم،
یعنی فقدان حضور حزب انقالبی یا عدم حضور فاکتور ذهنی عامل منفی است که مانع
از شکل گیری اوضاع انقالبی به شکل کالسیک می شود .بر خالف تصورات اولیه این
خیزش ،یک جنبش مطالباتی نیست.خیزش اخیر با اینکه در مخالفت با امر مشخص
یعنی گران شد ن بنزین به راه افتاده ،اما از همان ابتدا خصلت سیاسی و ضد دولتی خود
را آشکارا نشان داد .این خیزش نه تنها تراکم تیزترین خواست های دی ماه  31را در
خود دارد بلکه در فرصت زمانی کوتاه تری از خط اوج دی  31گذر کرده است .هر چند
خیزش خصلت سرنگونی طلبانه دارد اما تاکید بر انگیزه اولیه آن یعنی مقابله با گرانی
بنزین برای کسب حقانیت بیشتر در بین توده های گسترده کماکان ضروری است.
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
که در سطح بین المللی ظهور یافته است.
تا جایی که به وضعیت جامعه بر می گردد ،ما با ذهنیت های رادیکال شده روبرو
هستیم .این قضیه بیان تاثیرات و دستاوردهای مهم خیزش دی ماه  31بوده که تا حد
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امکان جامعه را شخم زد و به شکل تعیین کننده ای گنداب اصالح طلبی را رو آورد و
ضربه ای خرد کننده بر آن وارد کرد .مردم به تجربه دریافته اند نمی توان جمهوری
اسالمی را در یک زمینه مشخص به عقب نشینی واداشت اگر در همه زمینه ها آن را به
عقب نشینی وادار نکنند .این یعنی "مطالبه" ای کامال براندازانه! این امر ناظر بر
وضعیت کنونی جهان امروز است" .کسی نمی تواند چیزی را تغییر دهد مگر آنکه همه
چیز را تغییر دهد".
خیزش اخیر بر بستر اوضاع منطقه ای و بین المللی مشخص به راه افتاده است.
بستری پر از تب و تاب مبارزاتی و التهاب انقالبی .جوانان شیلیایی ،عراقی و لبنانی با
جان فشانی شان به جوانان ایرانی درس دادند .جوانان عراقی ماهیت رذیالنه جمهوری
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
نتوان سر اژدها را در هم کوبید .مبارزات مردم عراق این گونه در ایران پژواک یافته
است.
این خیزش بخشی از موج مبارزاتی است که در مقطع کنونی جهان را در نوردید.
اگرچه در ده ساله گذشته نشانه های این موج دیده می شد ،اما از سال  1181بر
دامنه آن افزوده شده است  .افزایش فقر و بیکاری ،نابرابری و تبعیض و تخریب جهش
وار محیط زیست در اثر آنچه با عنوان «نئو لیبرالیسم» و «جهانی شدن» شناخته می
شود  .مقاومت و اعتراض توده ای را نسبت به نظم بین المللی کنونی در اشکال گوناگون
ببار آورد .اوضاع جدیدی در دنیا و منطقه در حال شکل گیری است .هر چند به دلیل
خودبخودی بودن این جنبش ها و فقدان رهبری انقالبی هنوز نمی توان گفت اوضاع
جهانی به چه سمتی خواهد چرخید اما بطور عینی این جنبش ها می توانند روندهای
ارتجاعی حاکم در دهه های اخیر(به ویژه در منطقه خاورمیانه) را تغییر دهند.
موضوعات ،اهداف و روش های مبارزاتی مشترک اند و بیان هم سرنوشتی مردم جهان
است .نیاز به دید ی انترناسیونالیستی است تا بتوان به حداکثر از فرصت های انقالبی
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
میا ن توده ها باالست .این امر می تواند موجب شکاف هایی در پایه اجتماعی حاکمیت
شود .تضعیف این پایه اجتماعی سازمان یافته می تواند جمهوری اسالمی را به مرحله
آخر حیاتش نزدیک کند .به همین دلیل رژیم تمامی روش های خونین سرکوبگرانه ای
را که مزدورانش در عراق علیه جوانان معترض تجربه کرده اند بکار می برد :با مستقر
کردن تک تیرانداز در پشت بام ها جوانان را هدف قرار می دهند ،بسیجی ها در خیابان
با کلت مغز جوانان را نشانه می روند .زخمی ها را به اسارت می گیرند ،روش های
ارعاب گرایانه دهه شصت را به رخ مردم می کشند و برای تحویل جنازه ها از
خانواده ها ی کشته شده ها طلب پول تیر یا وثیقه می کنند .با هلی کوپتر به سمت
مردم تیراندازی می کنند .رسما در برخی مناطق و شهرهایی که کنترل را از دست داده
بودند حکومت نظامی برقرار می کنند.
همه این روش ها ناظر بر مشکل اساسی جمهوری اسالمی است .غالباً زمانی دولت
ها این حد از خشونت را بکار می گیرند که ناکارآمدی شان هویدا شده باشد .اگر چه
جمهوری اسالمی هیچ گاه از اعمال خشونت عریان پرهیز نداشت اما از دهه هفتاد
اشکالی از تحمیق سیاسی را چاشنی این سرکوب کرد تا نظام را کارآمدتر کند .از دست
دادن مشروعیت سیاسی و ورشکستگی مطلق ایدئولوژی اسالمی ،بدبینی و بی اعتمادی
مطلق مردم نسبت به حاکمان ،سوخته شدن کارت اصالح طلبان و فریب کاری های
سیاسی شان ،به بن بست رسیدن طرح برجام ،بی آبرو شدن مداخالت سیاسی -نظامی
در لبنان و عراق ،عیان شدن فساد ساختاری بر همگان و ده ها مؤلفه دیگر جمهوری
اسالمی را در بدترین و ضعیف ترین موقعیت اش پس از تابستان سال  8911قرار داده
است.
رژیم می داند کوچک ترین عقب نشینی در موقعیت کنونی به معنای از دست رفتن
کل حاکمیت خواهد بود .از همین رو شمشیر از رو بسته است .البته نباید تصور کرد
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تحت شرایط معین رژیم دست به مانورهای سیاسی نخواهد زد و بطور مثال طرح
افزایش قیمت بنزین را تعدیل نخواهد نمود .اما همه این ها منوط به آن است که اول
تکلیف خیابان مشخص شود .آیا رژیم موفق خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش به
سرنوشت نبردی بستگی دارد که هم اکنون جاری است .البته می توان گفت حتی اگر
رژیم بتواند در کوتاه مدت به درجاتی موفقیت کسب کند ،هر آن  -به فاصله زمانی نه
چندان طوالنی  -آتش زیر خاکستر دوباره گرُ خواهد گرفت.
آیا این خیزش تداوم خواهد یافت یا در شکل های تکامل یافته تری ظهور خواهد

کرد؟

هیچ کس به یقین نمی تواند بگوید اوضاع چگونه پیش می رود .حتی اگر از معضل
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
کنند .بر ای مثال سیاست های دولت آمریکا در قبال جمهوری اسالمی می تواند تاثیرات
متضادی بر روند این خیزش داشته باشد .آمریکا و دیگر قدرت های امپریالیستی از این
نوع بی ثباتی که خصلت و ماهیت انقالبی دارند ،ناراحت اند .برخی مقامات آمریکایی
اعالن کردند در چنین شرایطی خواهان تغییر رژیم نیستند 9.هر چند در صورت ادامه
یابی این خیزش ،این قدرت ها می توانند تغییراتی در سیاست خویش دهند و وارد
رقابت یا تبانی با روسیه و چین که مدافعان سرسخت جمهوری اسالمی هستند ،شوند.
اگر فقط به مؤلفه های ظاهری نگاه کنیم تضادهای گوناگون و تداخل شان را در هم
9

 .مصاحبه هایی که رضا پهلوی در چند روز گذشته انجام داد بیشتر نشانگر آن است که دولت آمریکا
فعالً تمایلی ندارد که به این خیزش دامن زند .رضا پهلوی می گوید کسی از من نخواهد که بگویم چکار
کند .این "سلب مسئولیت" بیشتر ناظر بر هماهنگی رضا پهلوی با سیاست های "منفعالنه" آمریکا در
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.
اما به طور قطع و یقین بر پایه ضرورت و آزادی که این خیزش انقالبی و رادیکال به
وجود آورد باید به حداکثر این خیزش را به جلو سوق داد .باید با توده ها در خیابان
همراه و درگیر اشکال مختلف مبارزه و سازماندهی شد .تا جایی که ممکن است باید به
دیوار محدودیت های عینی و ذهنی فشار آورد و خیزش را گسترش داد .زمانی لنین
گفت نباید هیچ مبارزه ای را بر مبنای "کشش مقاومت حداقلی" به پیش راند .از قبل و
سر خود نباید برای مبارزه ای که جاری است حد پیش روی تعیین کرد و برای اشکال
مختلف مبارزه ای که توده ها می کنند قید و شرط گذاشت 1.در این مسیر حتی اگر
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

 .باب آواکیان نکته لنین را در سطحی باالتر و عمیق تر چنین تدوین کرده است« :معلوم نیست به
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
باید تا جایی که زورتان می رسد و هر چه سریع تر ،ش رایط را به جلو ،به سمت هدف انقالب ،هل دهید
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
می شود تغییر دهیم و پیشاپیش یا در هر مقطعی ،محدوده پیشروی تعیین نکنیم .ما نمی دانیم که
مسائل قرار است به کجا ختم شوند چون که چیزهای مختلفی در دنیا دارد اتفاق می افتد و ما نمی
توانیم همه آنها را دقیقاً در هر زمان معینی حساب کنیم .یک روند تبدیل می شود به روند دیگر ،با روند
دیگر تداخل م ی کند و یک چیز دیگر می شود ،شاید به مسیر مشخصی بیفتد و پیشروی نکند ،شاید هم
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
م ان خواست بکنیم .این هم تضادی است که باید به درستی حل کرد( ».به نقل از کتاب کمونیسم نوین
فصل سوم ،رویکرد استراتژیک نسبت به انقالب واقعی صفحات  111 – 3ترجمه فارسی) این اثر در
سایت حزب کمونیست ایران (م ل م ) قابل دسترس است.
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آیا می توان امید داشت که از دل خیابان آگاهی ،سازماندهی و رهبری انقالبی به

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
درس و تجربه سیاسی دربردارد .اما این آگاهی و تجربه به هیچ وجه برای پیش برد امر
انقالب کافی نیست .از دل این سطح از آگاهی رهبری انقالبی و سازمان دهی الزمه
برای انقالب  -به طور مشخص برای انقالب کمونیستی  -بیرون نخواهد آمد .رهبری
انقالبی یعنی تعیین اهداف ،چارچوب ها و جهت گیری ها .از دل مبارزه در خیابان
چنین رهبری شکل نخواهد گرفت .مسیر و سمت خیابان را کسانی تعیین می کنند که
در گوشه و کنار آن نشانه های راهنما نصب کرده باشند .نصب نشانه ها در خیابان
وظیفه و تالش جداگانه ای است .مبارزات خیابانی مصالح و مواد الزمه برای شکل
گیری و تقویت یک رهبری انقالبی را فراهم می کند اما این کار خودبخود صورت
نمی پذیرد .اگر چنین بود ما به ازای هزاران هزار جنبشی که طی سال های اخیر در
گوشه و کنار جهان به راه افتاده حداقل چند صد رهبر انقالبی می بایست به وجود آید.
اما نیم دوجین از این رهبران نیز شکل نگرفتند .مسئله رهبری انقالبی یعنی ظهور
کسانی که خوانش صحیحی از واقعیات عینی جامعه و چگونگی تغییر آن داشته باشند.
این امر در درجه اول به معنای آن است که پیشروانی که توسط تضادهای جامعه به
جلو رانده می شوند به خط و تئوری انقالبی کمونیستی مجهز شوند .کسانی که با اتخاذ
رویکرد و متد علمی دریابند دنیا چگونه کار می کند و چگونه می توان تغییرش داد.
کسانی که به پیشرفته ترین دانش انباشت شده بشر در زمینه اهداف و سازمان دهی
انقالب مسلح شوند و توانایی به کارگیری و پیوند علم انقالب در ارتباط با مبارزات مردم
را کسب نمایند .کسانی که بدانند چه می خواهند و چگونه باید آن را به دست آورند.
پیش رو ترین جوانانی که در هنگامه آتش و خون و نبرد با این پرسش حاد روبرو نشوند

01

از گستره اعماق تا افق های دور

نه تنها قادر نخواهند بود با چشمانی باز بجنگند بلکه یا بار دیگر شکستی را تجربه
خواهند کرد یا حاصل مبارزاتشان از سوی طبقات دیگر ربوده خواهد شد.
نباید فراموش کرد خیزش خودبخودی حتی در انقالبی ترین شکل آن ،دیر یا زود
به قول لنین تقال می کند به زیر پر و بال بورژوازی بخزد .این امر جدا از تالش های
سازمان یافته صاحبان قدرت و سرمایه است که از طریق رسانه ها مدام خلق افکار کرده
و برای مردم هدف ،جهت و رهبر تعیین می کنند .اگر پیشاهنگ کمونیستی رهبری
نکند کسان دیگری رهبری خواهند کرد یا رهبری را به دست خواهند آورد .این یکی از
واقعیت های سخت جهان کنونی است.
این خیزش همانند بسیاری از جنبش های مشابه ای که در گوشه و کنار جهان
علیه نظم کنونی جهان به وجود آمده اند ،خوشبختانه بر خالف دو سه دهه گذشته نه
هویت طلب اند نه قومی و مذهبی و نه دنبال راه حل های هویتی و دینی اند .این قبیل
جنبش ها بر مسایلی مهم و مشابه مانند مقابله با فقر ،بیکاری و نابرابری های طبقاتی و
تبعیضات اجتماعی یا مقابله با تخریب محیط زیست انگشت می گذارند .مسائلی کالن
که راه حل های کالن و انترناسیونالیستی می طلبند .هر چند این خیزش ها در
چارچوب ملی جریان دارند و علیرغم اینکه بینش ناسیونالیستی در آن ها قوی است اما
به معنای کالسیک جنبش ناسیونالیستی نیستند ،اما تا زمانی که مردم با راه حل واقعی
علمی و عملی کمونی ستی و با آرمان خواهی کمونیستی روبرو نشوند ،می توانند به راه
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
نوستالژی و گذشته گرایی جایش را پر خواهد کرد .دوباره می توان شاهد احیای راه
حل های دینی و ناسیونالیستی یا ترکیبی از هر دو یا انواع و اقسام راه حل های
پوپولیستی و رفرمیستی در اشکال جدید بود .راه حل هایی که به ناگزیر مهر منافع
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نیروهای سیاسی طبقاتی معین بر خود دارند .شعار «رضا شاه روحت شاد» که توسط
0
بخش هایی از مردم تکرار می شود تنها یکی از اشکال بروز آن است.
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
مدام بر راه حل انقالب کمونیستی پرتو می افکند .وجه برجسته و مهم اوضاع این است
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
جامعه راه حلی در چنته ندارند .این امر شامل اپوزیسیون های ارتجاعی مانند سلطنت
طلبان و مجاهدین نیز می گردد .با تکیه به این نقطه ضعف استراتژیک آنان،
کمونیستها شانس آن را دارند تا با استفاده از این فرصت انقالبی پایه های خود را
گسترش دهند .وضعیت ،نیروی کمونیستی را طلب می کند که بتواند برای برون رفت
جامعه از بحران برنامه و راه حل صحیح و واقعی ارائه دهد .راه حل صرفاً تکرار شعارها و
خواست ها ی عادالنه مردم نیست ،مسئله چگونگی متحقق ساختن آن ها بر پایه اهداف
استراتژیک و درازمدت و افق کمونیستی است .مسئله بر سر این نیست که هر یک از
این شعارها و خواست های عادالنه خصلت سوسیالیستی دارند یا بیانگر کلیت برنامه
کمونیستی اند .مسئله بر سر آن است که پاسخگویی به این خواست ها حتی به لحاظ
تاکتیکی با پیش برد انقالب کمونیستی گره خورده است .امروزه این شانس به لحاظ
عینی به وجود آمده که این خواست های عادالنه با کلیت برنامه کمونیستی در نقطه ای
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
0

به نوشتار کندو کاو در شعار "رضا شاه روحت شاد" در این مجموعه رجوع شود.
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است که کمونیستها نه تنها مختصات دولت سوسیالیستی آینده را ترسیم کنند بلکه
ن قشه راه برای کسب قدرت سیاسی را جلو گذارند .به لحاظ تاکتیکی پرداختن به گام
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.
برای پاسخ دادن به این ضرورت ها کمونیستها باید از دو ذهنیت غلط گسست
کنند .گسست از "ذهنیت شکست خورده" و گسست از " ذهنیت تکرار تجارب انقالبی
پیشین" که مانع از فعال شدن مغز و بازوان شان می شود.
"ذهنیت شکست خورده" امروزه سدی در مقابل طرح آلترناتیو کمونیستی است.
انواع و اقسام شعارهایی که به ظاهر در دفاع از قدرت شورایی یا حکومت انسانی یا
مجلس موسسان جلو گذاشته می شود پیشاپیش نفی مسئولیت رهبری از خود و
واگذاری آن به بورژوازی تحت لوای قدرت مردم است .با شعارهایی چون "نان  -کار -
اداره شورایی" کوچک ترین خال قدرت سیاسی در جامعه را نمی توان پر کرد .بدون
برخورد عینی و علمی با تضادهای پیش روی جنبش ها و اعتراضات توده ای نمی توان
تغییری بنیادین در روابط اقتصادی  -اجتماعی و روابط سیاسی ایدئولوژیک حاکم بر
جامعه به وجود آورد.
امروزه بدون تکیه به سنتز نوین که حاصل جمع بندی علمی – انتقادی از موج اول
انقالب های کمونیستی به ویژه تجارب ساختمان سوسیالیسم در چین و شوروی در
قرن بیستم است ،نمی توان از "ذهنیت شکست خورده" گسست کرد .تنها با اتکا به
این تئوری پیشرفته که دستاورد چهار دهه فعالیت تئوریک انقالبی نظام مند باب
آواکیان است می توان آلترناتیو جمهوری سوسیالیستی با حداکثر خودمختاری ملی
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فرهنگی برای ملل ستم دیده را طراحی کرد و برای رهایی جامعه از هر شکل از
1
استثمار طبقاتی ،ستم جنسیتی و مذهبی جنگید و مانع تخریب محیط زیست شد.
از سویی دیگر نمی توان با تکرار تجارب انقالبی پیشین ،انقالبی در جهان امروز
سازمان داد" .ذهنیت تکرار" مانع از دیدن تغییراتی عظیمی است که در ساختار
اقتصادی  -اجتماعی و ساخت قدرت سیاسی من جمله در زمینه نظامی صورت گرفته
است .درس ها و دستاوردهای انقالب های قرن بیستم در جای خود ارزشمند هستند.
اما با استراتژی قیامی از نوع اکتبر روسیه نمی توان به قدرت رسید ،زیرا در فاصله
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
روستا در اغلب کشورهای تحت سلطه به وجود آمده است .ترسیم خطوط کلی راه
انقالب در هر کشور مشخص ،به تحلیل صحیح از روابط و شرایط اقتصادی – اجتماعی
(مشخصاً ساخت دولت) و موقعیت سیاسی کلی (مشخصاً چگونگی ظهور بحران انقالبی
و اوضاع انقالبی) بستگی دارد.
تکرار تجارب پیشین انقالبی آن هم به شکل سر و دم بریده نه تنها عملی نیست
بلکه امروزه ب ه پوششی برای تهی کردن مفهوم انقالبی کسب قدرت سیاسی بدل شده
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
شکستن نیروهای امنیتی و قوای مسلح سرکوبگر سخن نراند" .ذهنیت تکرار" در ایران
بدل به کاریکاتوری از "راه انقالب" شده است .این ذهنیت یا به دنبال آن است که دری
به تخته خورد و شاهد قیامی از نوع  11بهمن  03شود یا از طریق اعتصابات کارگری
در انتظار قیامی به وقت گل نی بماند .این تخیالت سدی است برای تفکر واقعی در
1

 .یک نمونه از این تالش برای تعیین مختصات دولت آینده ،ارائه "پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی
جمهوری سوسیالیستی نوین ایران" توسط حزب کمونیست ایران ( م ل م) است .جا دارد در جنبش
سیاسی حول این سند و مقایسه آن با دیگر قان ون اساسی های پیشنهاد شده بحث و جدل جدی صورت
گیرد.
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مورد حل مشکالت تئوریکی و پراتیکی که در زمینه راه انقالب و چگونگی در هم
شکستن ماشین دولتی و از بین بردن قوای نظامی – امنیتی پیش روی کمونیستها و
مردم قرار دارد.
"ذهنیت تکرار" مانع از آن می شود که به تجارب زنده و غنی که توده ها در نبردها
و جنگ و گریزهای خیابانی کسب می کنند رجوع شود .تجاربی که نشان می دهد
"قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید" و بدون سازماندهی جنگ داخلی انقالبی
نمی توان هیچ دولتی را برانداخت .در همین چند روزه بسیاری از نقاط قوت و ضعف
دشمن (از نظر ساخت نظامی – امنیتی) و به لحاظ استراتژیک و تاکتیکی آشکار شد.
بدون ارزیابی دقیق علمی از نقاط قوت و ضعف اردوی انقالب و ضد انقالب ،نمی توان
امکان کسب پیروزی جنگ انقالبی در ایران را نشان داد .مشاهدات تجربی غنی که
حاصل مبارزات قهرمانانه مردم است ،نیازمند مفهوم سازی های تئوریک جدید است.
3
بدون انسجام تئوریک کافی و الزم نمی توان صحبت از پیروزی انقالب کرد.
فروپاشی نظم کهن در حال رسیدن به موقعیتی است که به قول انگلس "تاج ها بر
زمین در خواهند غلتید و کسی برای برداشتن 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 شکستن تمامی زنجیرهای بردگی کسب خواهد شد؟ آیا مردم کورکورانه
(هر چند تا مدتی با شدت) خواهند جنگید یا با سری افراشته و با چشمانی باز ،دوخته
شده به افق برای کسب پیروزی و پایه ریزی آینده و جامعه ای کیفیتا متفاوت خواهند
جنگید؟ این است مسئله اساسی!

3

 .برای بحث بیشتر درزمینهٔ راه انقالب از نگاه سنتز نوین می توان به این آثار باب آواکیان رجوع کرد:
«در باره امکان انقالب» و «چگونه می توانیم پیروز شویم؟» و «برخی نکات در مورد راه انقالب در
کشورهای جهان سوم» این آثار در سایت حزب کمونیست ایران ( م ل م ) قابل دسترس است.
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آبان ماه 6933

هفتم آبان ماه ،پاسارگاد شاهد برگزاری مراسمی در بزرگداشت کورش بود .در این
تجمع شعارهایی چون "آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه" علیه حاکمیت مذهبی
سر داده شد ،ولی بسیاری از شعارها در تمجید از کورش ،تبلیغ وطنپرستی و ضدیت
با عربها بوده است .شعارهایی چون "کورش آریایی تولدت مبارک"" ،ایران وطن
ماست ،کوروش پدر ماست"" ،ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم"" ،همهاش میگن
دست خداست هر چه بالست از عربهاست" .در کنار این تجمع نیز عدهای با پوشیدن
لباس محلی (عمدتاً بختیاری) شعارهایی در مورد وحدت و همبستگی اقوام در
چارچوب ایران واحد سر دادند.
بنا به گزارش شاهدان عینی ،از مدتها قبل این مراسم از طریق شبکههای
اجتماعی تدارک دیدهشده بود .علیرغم برخی محدودیتهایی که رژیم درزمینه تردد
مردم به این مکان به وجود آورد (مانند توقف تورهای توریستی به بهانه ترمیم بنای
تاریخی پاسارگاد) و ترافیک گسترده ،جمعیتی حدود ده هزار نفر از سراسر ایران در این
مراسم شرکت کردند .برخی از فعالین جنبشهای اجتماعی نیز به تصور اینکه امکان
برافراشتن پالکاردهایی مبنی بر طرح مطالبات شان موجود است به پاسارگاد رفتند .اما
شرط شرکت در مراسم نیاوردن پرچم و پالکارد بود .مراسم عمالً تحتالشعاع چند صد
نفر قرار داشت که جو و ابتکار عمل را در دست داشتند ،شعارها را تعیین میکردند که
عمدتاً از جانب خودشان تکرار میشد .رسانههای جمهوری اسالمی اعتنای چندانی به
این مراسم نکرده و عمدتاً نسبت بدان سکوت اختیار کردند .آیتاهلل حسین نوری
همدانی از مراجع شیعه علیه این تجمع سخنانی ایراد کرد و خواستار برخورد با مسببان
آن شد .دادستان شیراز نیز از شناسایی و بازداشت سرشاخههای مراسم بزرگداشت
کوروش خبر داد.
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اما برگزاری این مراسم با پرسشهای مختلفی روبرو شده است :آیا این مراسم
خودجوش بوده یا سازمانیافته؟ چه کسانی یا چه گرایشهای فکری پشت آن قرار
داشتهاند ؟ چه کسانی از آن سود جسته؟ نسبت این مراسم با حکومت چه بوده؟ آیا آن
را به عنوان یک حرکت اعتراضی علیه جمهوری اسالمی باید قلمداد کرد؟ یا یک حرکت
ناسیونالیستی تهاجمی علیه اعراب ،علیه ملیتهای ساکن ایران و کالً مردم منطقه
خاورمیانه؟ برافراشتن پرچم کورش در زمانه کنونی چه معنای سیاسی خاصی دارد؟
عدهای این گردهمایی را صرفاً بهانهای برای ابراز مخالفت با جمهوری اسالمی
میدانند .آنان شعارهایی که علیه اعراب داده شد را در چارچوب ضدیت با اسالم،
مشروع میدانند و آن را توجیه میکنند .گروهی این حرکت را نشانی از هویتیابی
دوباره ملیگرایی ایرانیان طرح کردند" ،هویت ملی" که نزدیک به چهار دهه توسط
"هویت اسالمی" نفی و انکار شده است .کسانی این حرکت را "جنبش باستانگرایی"
نام نهادند یا "اسطوره انسجام بخشی" که میتواند مانع از فروپاشی ایران گردد،
بسیاری نیز این پدیده را بیان ظهور نوعی افراطیگری ملی خطرناک دانستهاند.
این واقعیتی است که بنیادگرایی اسالمی در ایران از ابتدا در نفی ملت و نشاندن
امت بر جای آن بود .به همین دلیل آیتاهلل خمینی نظر خوشی به اعیاد و نمادهای
باستانی نداشت .در ابتدای انقالب آیتاهلل خلخالی  -همچون برخورد کنونی داعش در
سوریه وعراق نسبت به آثار باستانی  -در پی تخریب اماکن تاریخی چون پاسارگاد بود.
جمهوری اسالمی به دلیل مخالفت و نارضایتی اکثریت مردم نتوانست این کار را پیش
برد .هرچند در مناطقی چون همدان به دیوارههای بجای مانده از دوران باستان صدمات
جبران ناپذیر وارد آمد .امروزه نیز جمهوری اسالمی علیرغم هشدارهای ملی و بینالمللی
مبنی بر امکان تخریب بنای تاریخی پاسارگاد به دلیل سدسازی که در منطقه صورت
گرفته ،تاکنون حساسیت چندانی از خود نشان نداده است .این بیتفاوتی برخاسته از
تبعات ایدئولوژی پان اسالمیستی است .ایدئولوژی بنیادگرایانه شیعی که زمانی در
خدمت "صدور انقالب" برای تأمین جاهطلبیهای جمهوری اسالمی در منطقه
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خاورمیانه بوده و امروزه در خدمت چکوچانه زدن با قدرتهای بینالمللی و منطقهای
قرار دارد.
حفاظت از میراث فرهنگی امر پسندیدهای است .زیرا این میراث متعلق بهکل
بشریت و تمدن بشری است و بطور قسمی نشانگر نحوه زندگی ،کار و تالش آدمیان و
روابط میان انسانها در یک دوره مشخص تاریخی است .هر یک از این آثار آموزشگاه
معتبر واقعیات تاریخیاند .ازاینرو حفاظت از آنها صرفاً بر مبنای منافع محدود اقتصاد
توریستی یا تنگنظری ملی قابل توضیح نیست .طی سالهای گذشته عدهای با انگیزه
ترقیخواهانه – حفظ میراث فرهنگی  -اعتراض خود را نسبت به بیتوجهی به این آثار
نشان دادند که بعضاً با حضور در اطراف پاسارگاد همراه میشد .چنین تجمعاتی به
ناگزیر خصلت اعتراضی داشتند ،علیرغم مالیم بودن این اعتراضها جمهوری اسالمی
هیچگاه نظر خوشی نسبت بدانها نداشت و آن را خالف ارزشهای اسالمی خود
میدانست.
ممکن است برخی از جوانان با چنین انگیزههایی در این گردهمایی شرکت کرده
باشند اما واقع یت این است که امسال این مراسم بار سیاسی کیفیتا متفاوتی برخوردار
بود .گستردگی تجمع ،فضای سیاسی – نظامی حاکم بر منطقه ،صفبندیهای
ایدئولوژیک سیاسی در جامعه و نیروهای فعال سیاسی درگیر در ماجرا ،جایگاه دیگری
به این گردهمایی بخشید.
هیچ شخصیت تاریخی را نمیتوان دوبار آفرید .درواقع انسانها با پرداختن به
شخصیتها ی تاریخی دنبال ایفای نقش امروز خود هستند .آنان گذشته را به عاریت
میگیرند تا با زبان عاریتی صحنه جدیدی را بازی کنند .آنان روح کورش را به مدد
میطلبند ،شمشیر و پیامهای او را در دست میگیرند تا به تصور خویش به نیازهای
سیاسی نظری امروز خود پاسخ دهند ،له این یا علیه آن بودن را نشان دهند .این نیاز
است که تعیین میکند کدام جنبه میراث کورش برجسته شود ،کدام کنار نهاده شود،
کدام با سکوت برگزار شود.
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امروز کورش به میدان میآید ،تا امنیت در برابر ناامنی برجسته شود .امنیت
اسطورها ی در برابر ناامنی خاورمیانه اسالم زده و اسالم گزیده .کورش به میدان میآید،
تا قدرت امپراتوری در برابر ضعف جهانسومی آرزو شود .کورش به میدان میآید تا
تساهل و تعامل جایگزین سختگیری شود .این پندارها بدل به آرزوی برخی شده
است .اینکه کورش واقعاً که بود ،نقش اش در تاریخ چه بود و چه کرد و امپراتوری
مبتنی بر بردهداری را چگونه میچرخاند جای مهمی در این آرزوهای پنداشته شده
ندارد.
پندارها و آرزوهای سیاسی در خأل تولید و بازتولید نمیشوند .اگر این پندارها قرار
باشند نقشی ایفا کنند باید با منافع مادی این یا آن گروه و نیروی اجتماعی ،این یا آن
قشر و طبقه اجتماعی برخورد کنند و به حلقه واسط بدل شوند" .کورش پرستی"
میتواند حلقه اتصال گرایشهای سیاسی مختلف شود زیرا بر شرایط مشترک و نیاز
روحی مشترک بخش هایی از جامعه  -درست یا نادرست  -منطبق است .پرسش این
است که چه کسانی از این فضاسازی "کورش پرستی" سود میجویند و چگونه؟ چرا
فالن جوان بیکار که یک پاپاسی هم در جیب ندارد ،در کنار فالن هواخواه کورش که با
هواپیما سراغ معبودش میآید در کنار هم قرار میگیرند؟ چرا فالن معلم عاصی و
معترض ،در کنار فالن شاعر هالو 8قرار میگیرد؟ چه کسانی این کنار آمدنها را جوش
میدهند و چرا؟
درست است که این تجمع مانند تجمعات مشابه ،بهانهای است برای مردم جان به
لب رسیده تا نارضایتی خود را در این یا آن شعار ضد حکومتی بیان کنند .اما آنچه
خصلت اصلی چنین فعالیتی را تعیین میکند نه این قبیل شعارها ،بلکه چارچوب،
جهتگیری و مسیر کلی است که این فعالیت در آن جریان دارد .بسیاری مواقع مردم
معترض با وجه سلبی یک حرکت اینهمانی میکنند .برای آنان همین کافی است که
8

 .اشاره به محمد رضا عالی پیام ملقب به هالو
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بخشی از ارزش و منافع حاکمان زیر سؤال رود .غالباً چنین خاطرجمعیهای قسمی و
نامطمئن سریعاً موجب ناامیدی های دردناک میشود.
تا آنجایی که به حاکمان برمیگردد ،آنها بهتر از هرکسی میدانند که دیگر تیغ
اسالم برایی ندارد .باید در فکر بافتن بندهای تحمیق جدید بود که به بندهای قبلی
رنگ و لعاب بخشد و آن را مستحکمتر کند .از زمانی که هاشمی رفسنجانی لباسش را
از امیرکبیر به عاریت گرفت ،دیگر تن کردن لباس عاریتی برای جمهوری اسالمی عار
نبود .از جامعه مدنی (یا مدنینۀ النبی) تا گفتگوی تمدنهای محمد خاتمی و کورش
پرستی ،مشایی مشاور اول احمدینژاد (برای ظهور سریعتر امام زمان) همه بخشی از
بازی در نقشهای متفاوت بوده و هستند  .این امر را باید در کنار انتخاب روز کورش
توسط رسانههای خارجی و انتخاب کورش بهعنوان بزرگ ترین مرد تاریخ ایران توسط
بیبیسی در دوران احمدینژاد قرارداد .جمهوری اسالمی زودتر از مردم نیاز به کورش
را برای تروتازه کردن خود دریافته است .اگر زمانی بزرگداشت خالد اسالمبولی قاتل انور
سادات میتوانست به جاهطلبیها جمهوری اسالمی در منطقه یاری رساند ،چرا کورش
نتواند در اوضاع کنونی به جاهطلبیهای جنگطلبانه جمهوری اسالمی در سوریه و
عراق و لبنان مدد کند  .چرا جمهوری اسالمی نتواند خود را چون کورش آورنده امنیت
و حافظ آن جلوه دهد .آنهم زمانی که در منطقه سنگ روی سنگ بند نیست .چرا
نتوان از تساهل کورش با یهودیان سود جست و تساهلهای پشت پرده با اسرائیل را
علنی کرد.
سوی دیگر ماجرا اصالحطلبان حکومتی هستند که بازارشان بعد از شکست جنبش
سبز از رونق افتاده ،چندپاره و مضمحل شدهاند  .آنان نیز باید از این نمد کالهی برای
خود سازند تا بلندقدتر به نظر آیند .وکیل مدافعی چون آقای شعله سعدی باید به
میدان آید و بر شباهت کورش با ذوالقرنین در قرآن حکم قطعی راند ،پزشکی چون
مهدی خزعلی باید پیدا شود و اثبات کند کلمه قریش از کورش ریشه گرفته درنتیجه
پیغمبر نواده کورش است .حسین علیزاده سفیر مستعفی جمهوری اسالمی در فنالند
که زمانی موجی (سبز) شد باید از جنبش باستانگرایی سخن راند و سرانجام لب
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مطلب را بگوید که اگر درست به مسئله کورش برخورد شود و باستانگرایی در مقابل
اسالمگرایی قرار داده نشود ،یک تهدید را میتوان به فرصت برای جمهوری اسالمی
بدل کرد .کورش نیز میتواند با همه تناقضاتی که برای جمهوری اسالمی دارد در
خدمت حفظ امنیت و جاهطلبی منطقهای ،پیش برد منازعه با اعراب سنی مذهب چون
عربستان و تعاملش با دیگر قدرتها قرار گیرد.
در این میان طرفداران سلطنت نه سر پیازند نه ته پیاز .ممکن است اسیر شوری
کوتاهمدت شوند و چند شعار اینجاوآنجا در حمایت از شاهزاده پهلوی سر دهند اما
مدتهاست که خود بهتر از هرکسی میدانند ،شانس شان تنها در وصل کردن حلقه
سیاسیشان به قالب قدرتمندانی است که فعالً میتوانند منادی برقراری نظم و امنیت
باشند.
سخن بر سر آن نیست که این تجمع حاصل توطئه این یا آن نیروی قدرتمند
درصحنه بوده است .بگذریم که در جهان امروز همه قدرتهای حاکم سرگرم توطئه
علیه رقیبان و دشمنان خود هستند اما سیاست است که چندوچون توطئهها را رقم
میزند؛ توطئه ادامه سیاست است ،بدون سیاست توطئهای در کار نیست .تجمع
پاسارگاد نه حاصل توطئهای سازمانیافته بوده ،نه جنبشی خودانگیخته! ابتکار عمل و
زمینهسازی عدهای بود بر بستر ائتالف ایدئولوژیکی میان برخی گرایشهای سیاسی
موجود در جامعه از باال تا پایین .یکی از محکهای قضاوت در مورد جایگاه یک رخداد،
تشخیص این امر هست که واقعاً چه کسانی از آن رخداد سود میبرند .اینکه ابتکار عمل
آن در دست عدهای بوده باشد که حولوحوش امثال مهدی خزعلی جمع شدهاند یا
فالن جریان ادبی – سیاسی ،یا فالن تعداد جوان خودانگیخته و عصبانی از دست
جمهوری اسالمی تفاوتی در ماهیت امر ایجاد نمیکند .سیاست علم است و قوانین خود
را داراست .در چنین صحنههایی همواره این نیروهای صاحب قدرت و مکنت حاضر
درصحنه هستند که میتوانند مهر خود را بر خودانگیختهترین حرکتهای از پائین
بزنند .بهویژه در این مورد خاص که ایدئولوژی خودانگیخته گان فصل مشترک زیادی
با ایدئولوژی قدرتمندان داشته و پیشاپیش آنان را خلع سالح کرده است.
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پرسش آخر این است که چرا در جامعه شعار "بازگشت به گذشته" خریدار دارد.
چرا جامعهای که یکبار شعار "بازگشت به  8111سال پیش و "بازگشت به اسالم ناب
محمدی" را تجربه کرده است این بار میخواهد عقبتر رود و  1011سال پیش را آماج
قرار دهد .درست است چنین رفتارهایی عکسالعملی به جمهوری اسالمی محسوب
میشود اما هیچ جامعهای با رجوع به گذشته نمیتواند راه پیشرفت را هموار کند.
بسیاری فکر میکنند با بازگشت به "افتخارات گذشته" میتوان از شر فجایعی که
جمهوری اسالمی ببار آورد خالص شد .اما این پندار و توهمی بیش نیست .فقدان افق و
دورنمای رهاییبخش در جهان موجب شده که اکثریت مردم فکر کنند امکانی برای
تغییر بنیادین نیست .این امر به ایدئولوژی "بازگشت به گذشته" پا داده است .هرچند
چنین امری پدیده جدیدی نیست .با آغاز عصر مدرن و تغییرات بیوقفه و سریع
فنّاورانه که منجر به از بین رفتن مشاغل قدیمیتر میشود ،گرایش بازگشت به گذشته
برای خالص شدن از فجایع مدام تولید می شود .همواره کسانی بوده و هستند که این
گرایش خود به خودی در میان مردم را تئوریزه میکنند و ظاهری "نو" بدان می
بخشند .اما این ظاهر"نو" تحت عنوان "رجعت به گذشته" و "بازگشت به خویش"
عمالً موجب تقویت کسانی میشود که به این یا آن شکل بر جامعه مسلطند.
بازگشت به ریشه ها ،بازگشت به  1011سال پیش ،به ناگزیر نوعی از بنیادگرایی را نیز
با خود به همراه دارد .اینکه امروز آشکارا "کورش پرستی" شکل تهاجمی به خود
میگیرد ،برای عربها خطونشان میکشد ،و با ایرانی گری ،ستم ملی بر ملیتها را
انکار میکند ،خود جلوههایی از شیوههای هراس آوری است که امروزه در جهان رایج
بوده و کاربرد دارد .از این زاویه چنین بازگشت به عقبی میتواند وحشتناک باشد و
صرفاً در چارچوبِ پارهای مخالفتها با جمهوری اسالمی باقی نماند؛ بهراحتی میتواند
به ابزار دهشت بدل شود و مردم ایران را در این یا آنسوی مرز گوشت دم توپ
جنگهای ارتجاعی کند .در جهان پرآشوب کنونی چنین دورنماهای خطرناک
غیرقابلتصور نیست .مردم نیاز به چشمانداز نوین دارند تا طرحی نو دراندازند.
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این نوشتار در پاسخ به دو پرسش مهم نگاشته شده که به تازگی یکی از دوستان طرح
کرد .او که مطالعه گسترده ای در ارتباط با دوره رضاشاه دارد و با اسناد جدیدی که
درزمینه تضادهای رضاشاه با دولت انگلیس منتشرشده ،کامالً آشناست ،پرسید :چرا
کمونیستها رضاشاه را شخصیت ملی نمی دانند؟ اگر واقعیات خالف تئوری های
پیشین جنبش کمونیستی باشد که او را نوکر انگلیس می دانستند ،چه باید کرد؟
روشن است که اگر تئوری خالف واقعیت با شد ،باید کنارش گذاشت .اگر زمانی یک
تئوری منطبق بر واقعیت بوده اما امروزه نیست ،باید از خیرش گذشت .اگر عناصری از
آن نادرست است باید تصحیح اش کرد و اگر نیاز به تئوری جدیدی است ،باید کشفش
کرد و البته نسبت ا ش با دانش انباشت شده قبلی را به لحاظ انسجام منطقی نشان داد؛
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
محدود ،یک جانبه ،مکانیکی و تک خطی از "بازتاب" و "واقعیت" مد نظر قرار ندهیم.
تئور ی ابزاری برای درگیر شدن انسان با واقعیت است .درنتیجه همواره نقطه عزیمت،
واقعیت عینی است .واقعیت ی تضادمند که مدام در حال حرکت و تغییر بوده و شناخت
ما از آن همواره نسبی است نه مطلق .هرگز نمی توان تمام واقعیت را در یک مقطع
معین درک کرد .شناخت آدمی نمی تواند د ر مورد یک پدیده کامل باشد .همواره جنبه
هایی از واقعیت که مدام در حال تغییر است ،ناشناخته باقی می ماند .اما در هر لحظه
یا مقطع معین می توان حقایقی را کشف کرد .به این معنا که در مجموع به درستی
واقعیت عینی را در قالب تئوری های صحیح منعکس کرد .انسان باید همواره
جستجوگر حقیقت باشد و به دنبال حقیقت روان شود .در این راه نیز نباید مصلحت
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گرایانه عمل کند و منافع قسمی یا لحظه ای را در نظر گیرد .حقیقت ،حقیقت است
حتی اگر به زیان کمونیستها باشد .در هر شرایطی کشف حقیقت به نفع کسانی است
که به دنبال تغییر جهان مادی هستند.
با همین متد باید به موضوع ملی بودن یا نبودن رضاشاه (و کال "خدمات اش" )
نگریست .به ویژه آن که به دلیل بعضی برخوردهای مصلحت گرایانه سیاسی قبلی
جنبش چپ ،بر حقیقت یا جوانبی از حقیقت سرپوش گذاشته شد .مسئله صرفاً انتشار
اسناد جدید از کشمکش های رضاشاه با دولت انگلیس نیست .مسئله این است که در
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
فالن "اقدام مثبت" را رضاشاه انجام داده ،به او امتیاز می دهند .این کار معموالً تحت
این عنوان صورت می گرفت که نباید به یک مستبد امتیاز داد .این مسئله در سطحی
دیگر در برخورد به اصالحات ارضی محمد رضاشاه در سال  8911نیز خود را نشان داد.
البته این رفتار و متد پایه تئوریک خود را داشت .اغلب کمونیستها تحت تأثیر تئوری
اقتصاد سیاسی موسوم به "بحران عمومی" قرار داشتند که توسط کمینترن فرموله
شده بود 8.بر مبنای این تئوری "امپریالیسم نه می خواهد و نه می تواند نیروهای مولد
را رشد دهد" درنتیجه همواره مدافع روابط اقتصادی  -اجتماعی عقب مانده پیشا
سرمایه داری در جوامع تحت سلطه است و نمی تواند تغییرات مهمی در این روابط
بوجود آورد .این تئوری مانع از آن شد تا کمونیستها به خوانش درستی از واقعیت
دست یابند .بسیاری بر مبنای "نیت امتیاز ندادن به دشمن و سازش کاران" از چنین
تئوری های نادرستی دنباله روی کردند .البته نباید فراموش کرد که حزب توده به آن
ور بام افتاد و تحت لوای "راه رشد غیر سرمایه داری" به دفاع از دستاوردهای "انقالب
سفید شاه و ملت" پرداخت و بر پایه رشد حاصله بر بوق سازِش با نظام شاه دمید.
8

 .در این زمینه به مقاله "در نقد تئوری بحران عمومی" رجوع شود .این مقاله در مجموعه ای به نام "از
اقتصاد و سیاست"  -از ریموند لوتا منتشر شده و در اینترنت قابل دسترس است.
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درهرصورت فقدان تئوری و رویکرد درست ،عواقب منفی خود را ببار آورد .به گونه ای
که امروز شعار "رضاشاه روحت شاد" به دردسری برای جنبش انقالبی و کمونیستی
بدل شد .فزون بر این باید توجه داشت دانش همگانی در مورد دوره رضاشاه افزایش
یافته است .چه از زاویه رؤیت بیشتر زوایای پنهان آن دوره تاریخی معین و چه در دیگر
موارد مشابه در سایر نقاط جهان وهمچنین درک پیشرفته تری درزمینه چگونگی
کارکرد سیستم جهانی سرمایه داری  -امپریالیستی حاصل شده است .با نگاه امروز
بهتر از قبل می توان و باید به واقعیات تاریخی و معضالت باقی مانده از گذشته برخورد
کرد و به درک عمیق تر و همه جانبه تری از آن واقعیات دست یافت .رضاشاه اقدامات
"مثبتی" درزمینه مدرن کردن جامعه در عرصه زیربنا و روبنا انجام داد .کلمه مثبت را
در گیومه می گذاریم ،نه به سبب آنکه اخالقی اش کنیم یا غیر مستقیم منفی بودنش
را متذکر شویم ،بلکه "مثبت" را باید بر بستر تاریخی و ضرورت های پیشاروی آن دوره
از تاریخ ایران و جهان قرار داد؛ به نسبت آنچه در آن مقطع برای بشر امکان پذیر بود،
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
اقتصادی – اجتماعی شان بیشتر مشابه ایران بود ودر اثر آن انقالب چهره شان به کلی
دگرگون شد.
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
به چالش گرفته شد ،مناسبات فئودالی سرنگون شد و اشکال تعاونی و همکاری میان
مردم گسترش یافت ،زن و مرد از لحاظ حقوقی برابر اعالم شدند ،حجاب و بُرقع بدور
افکنده شد ،برای نخستین بار فرهنگ مترقی بومی و آموزش زبان مادری مورد حمایت
قرار گرفت ،میان ملیت های مختلف دوستی و برابری برقرار شد .قطعاً این راه گشایی
های تاریخی با خطاهای فرعی نیز همراه بوده است .نه این خطاها و نه بعدها احیا
مجدد سرمایه داری در این مناطق از حقانیت این اقدامات تاریخی و افقی که این
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جوامع در آن مقطع پیشاروی بشریت قرار دادند ،ذره ای نمی کاهد .نباید فراموش کرد
وظی فه اصلی رضاشاه مقابله با تحقق این افق بود .او با سرکوب جنبش های آزادی
بخش – مشخصاً جمهوری گیالن  -و خون ریزی از پیکر مردم مانع از آن شد که
ضرورت های زمانه به آزادی بدل شوند .مسئله نفی اقدامات "مثبت" رضاشاه نیست.
باید قبول کرد چنین اقداماتی (علیرغم هر محدودیت و نواقصی که داشت) انجام شد.
آنچه مهم است توضیح دالیل انجام آن بر بستر شرایط اقتصادی – اجتماعی معین
است .برای نمونه می توان به یک مورد تاریخی در آمریکا اشاره کرد .موردی که از زاویه
چگونگی رویکرد به این قبیل مسائل آموزنده است .در کتاب "کمونیسم نوین" 1اشاره
می شود که چگونه دیوان عالی ایاالت متحده ،در سال 8301علیه جداسازی مدارس
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
سیاه به مدرسه شده بودند به یکی از شهرهای ایالت آرکانزاس ارتش اعزام کرد .کتاب
با اشاره به این واقعه تالش دارد تحلیل کند چرا این قانون تصویب شد و به طور کلی
چرا جنبشی در دفاع از حقوق مدنی سیاه پوستان در دهه  01و  11میالدی در آمریکا
بپاخاست .در این تحلیل با محرک های نظام سرمایه داری که موجب تغییرات مهم در
زیربنا و روبنای جامعه آمریکا شده ،آشنا می شویم .اینکه چگونه پس از جنگ جهانی
دوم موقعیت اقتصادی اجتماعی سیاهان عمدتاً در منطقه ای موسوم به "کمربند
جنوب" تغییر اساسی کرد .به دلیل رشد نیروی مولد در حین جنگ (و بعدها بکار
گیری ماشین آالت سنگین در کشاورزی) اقتصاد نیمه فئودالی این منطقه دچار
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
برخورد کرد .همچنین در مقابله با رقیبی به نام شوروی نمی شد از اشکال آشکارا زشت
1

 .رجوع شود به کتاب "کمونیسم نوین" اثر باب آواکیان .ترجمه فارسی این کتاب در سایت حزب
کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) قابل دسترس است.
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تبعیض نژادی دفاع کرد و به مقابله با مبارزه مهم و هر دم رشد یابنده توده های سیاه
پرداخت .همه این عوامل پایه ای برای تغییرات وسیع تر در جامعه – من جمله
تغییرات در حیطه قانون – شد .البته آن زمان نیز در میان کمونیستهای آمریکایی
کسانی بودند که چشم بر این واقعیات بستند و معتقد بودند هیچ چیز تغییر نکرده
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
معنای می هنی و مردمی هم می دهد .در ادبیات سیاسی ایران نیز به معنای کسی است
که وابسته به قدرت خارجی نبوده ،مزدور و نوکر بیگانگان نباشد .همه این معادل ها،
علیرغم زاویه هایی که با یکدیگر دارند ،یکسان انگاشته می شوند .این تعاریف عمدتاً در
مواجهه با واقعیت های دوران انقالب مشروطه فرموله شدند .در برابر دخالت های
مستقیم و غیرمستقیم قدرت های خارجی و افشای عوامل آن ها محتوای خاصی
یافتند .در مقابل روسوفیل ها و انگلوفیل هایی که در اواخر دوران قاجار پرچم روس و
انگلیس را بر سر درخانه های خود می آویختند .سرسپردگی به قدرت های خارجی به
مرور معنای مزدوری و نوکری مستقیم به خود گرفت؛ نوکری گوش به فرمان یا "سگ
زنجیری" که بی چون و چرا مجری اوامر ارباب است و هیچ تضادی با آنان ندارد .این
امر ناظر بر فضای روحی – روانی بود که دخالت های مدام قدرت های خارجی در امور
داخلی (مانند کودتای محمد علیشاه ،کودتای سید ضیا و رضاخان ،کودتای  11مرداد و
انواع و اقسام اشغالگری های نظامی دیگر) در جامعه و به طور کلی عملکرد استعمار
کهنه و نو در ایران و جهان ببار آورده بود .بر این بستر روحی – روانی ،تقلیل گرایی
صورت گرفت و معضالت و پیچیدگی های جهان ساده شدند.
ایران در اواخر قرن  83همان گونه که لنین تحلیل کرد به دلیل رقابت های میان
قدرت های امپریالیستی هیچ گاه بدل به مستعمره نشد و همواره نیمه مستعمره باقی
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ماند .علیرغم این که پادشاهان قاجار چشم به قدرت های امپریالیستی داشتند،
استقالل سیاسی نسبی یکی از ویژگی دستگاه دولتی ملوک الطوایفی قاجار در اواخر
قرن نوزده و اوایل قرن بیست بود .در نگاهی تاریخی دولت رضاشاه میراث دار این
"استقالل نسبی"بود و ایران مجدداً در چارچوب نوینی کماکان نیمه مستعمره باقی
ماند .منظور از چارچوب نوین تغییرات عظیمی است که بعد از جنگ جهانی اول در
عرصه تجدید ساختار سرمایه در عرصه بین المللی صورت گرفت و به اشکال نوینی از
سلطه سیاسی – اقتصادی امپریالیسم و به اشکال نوینی از اتحادهای طبقاتی در
حاکمیت به رهبری بورژوازی بوروکرات – کمپرادور و  ....پا داد .اگر از این زاویه
بخواهیم در مورد "استقالل" دولت رضاخان از قدرت های خارجی قضاوت کنیم ،امتیاز
چندانی نصیب رضاشاه نخواهد شد .به یک معنا او بر همان میراث دولت قاجار و
مستعمره نبودن ایران تکیه داشت .بگذریم از تأثیرات انقالب مشروطه که علیرغم
شکست ،اثرات اجتماعی ژرفی بر ذهنیت توده ها ،من جمله حاکمان ایجاد کرده بود.
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
خارجی  -رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی امپریالیسم  -نداشت .رهایی ملی به این
معنا که کشورهای تحت سل طه از حق برابر دمکراتیک در برابر کشورهای امپریالیستی
برخوردار شوند .حقی که فی المثل چین انقالبی در سال  8313تحت رهبری مائو
توانست بدون قید و شرط بدان دست یابد و اما هند "مستقل" تحت رهبری گاندی با
قید و شرط های بسیار بدان دست یافت و به یک معنا درزمینه رهایی ملی ناکام باقی
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
وابسته نیست ،د ر نوسان است و بسته به شرایط می تواند در موضع طرفداری یا خنثی
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بودن یا ضدیت با انقالب قرار گیرد .البته گرایش قدرتمندی دیگری کمپرادور – فئودال
ها را بعنوان عامل و متحد امپریالیسم ،اساساً جزء ملت به حساب نمی آورد .این خط
مشی عمومی به مرور و با کسب تجارب تاریخی بیشتر فرموله شد .پایه های اولیه آن
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.
اگرچه مائو در جریان انقالب چین در دوره معین از تضاد میان دشمنان (میان
امپریالیست ها با یکدیگر ،میان دار و دسته های فئودالی با یکدیگر و همچنین میان
تضاد کمپرادور – فئودال هایی که با ژاپن تضاد داشتند) به حداکثر سود جست .اما
گرایش عمومی جنبش کمونیستی این بود که تضادی واقعی میان "نوکر و ارباب"
موجود نیست .اگ ر هم تضادی میان بخش هایی از بورژوازی با امپریالیست ها موجود
باشد ،البد خصلتی ترقی خواهانه دارد .در این زمینه نیز اغلب به استالین استناد می
شد که زمانی از خصلت ترقیخواهانه تضاد امیر افغان با امپریالیسم انگلیس یاد کرد و
وی را به طور عینی در صف اردوگاه سوسیالیسم قرار داد .برخی محدودیت های
سیاسی نظری درزمینه ارزیابی از تضاد میان "ارباب و نوکر" جنبش کمونیستی را با
مشکالت و انحرافات معینی روبرو کرد.
دیگر نمی توان ظهور پدیده بنیادگرایی دینی (از قبیل خمینی و داعش ) و تقابل شان
با قدرت های امپریالیستی و همچنین سرکشی هردم فزاینده این یا آن نوکر سیستم
(مانند صدام و اردوغان و چاوز و  )...در برابر این یا آن قدرت امپریالیستی را با جنبه
های نادرست نظریه های پیشین و محدودیت های تاریخی که آن تئوری ها دچارش
بودند ،توضیح داد 9.حتی با تأکید صرف بر عناصر درست تئوری های پیشین  -برای
9

 .بر پایه چنین محدودیت های نظری سیاسی باقی مانده از گذشته ،هنوز هستند "مارکسیست هایی"
که از جریانات ارتجاعی چون حماس و حزب اهلل لبنان و جمهوری اسالمی در مقابل امپریالیسم دفاع می
کنند و مدام به مقاومت آنان در مقابل امپریالیسم امتیاز می دهند .این قبیل مارکسیست ها در نظر نمی
گیرند برخی از نیروهای طبقاتی می توانند از زاویه ارتجاعی با امپریالیسم مخالف باشند و حتی با آن
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مثال تأکید بر نکته ای که لنین در نقد پان اسالمیست ها و ماهیت ارتجاعی تضادشان
با امپریالیسم بیان کرد  -نمی توان رویدادهای جاری جهان کنونی را توضیح داد .نیاز
به دستگاه مفهومی جدید است.
اقتصادهای ملل تحت ستم ،کیفیتا متفاوت تر از گذشته در اقتصاد جهانی ادغام شده
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
امپریالیستی گسست کند و نه می توان د قدمی در راه رهایی از سلطه اقتصادی –
1
سیاسی امپریالیسم بردارد .از سوی دیگر عمل کرد تضاد میان آنارشی و ارگانیزاسیون
به عنوان محرک نظام سر مایه داری به هرج و مرج زیادی دامن زده است .بسیاری از
حاکمان کشورهای تحت سلطه به ویژه پس از دوران جنگ سرد "افسارگسیخته" شده
اند و در برخی مواقع در برابر قدرت های امپریالیستی طغیان می کنند .تاریخ قرن
بیستم سرشار از کشمکش های دائمی میان برخی دولت های کمپرداوری با قدرت های
امپریالیستی در مورد سهم شان بوده و حتی به جنگ های خونین انجامیده است.
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
از زاویه ناسیونالیستی طالبان را بر داعشی ها ارجح می داند چرا که برخالف داعشی ها پدیده ای بومی
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
مارکسیستی جلو نهاد .این تز در کتاب "آمریکا در سراشیب" اثر ریموند لوتا بسط و گسترش یافت .برای
آشنایی با این بحث به مقاله «درباره نیروی محرکه آنارشی و دینامیک های تغییر» اثر ریموند لوتا در
نشریه حقیقت شماره  /11دی  8931ارگان حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست –
مائوئیست) رجوع شود.
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درنتیجه این روندها آشفتگی های تئوریک زیادی ببار آمده که نیازمند تحلیل صحیح
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
داخلی و سرمایه های امپریالیستی در سطح بین المللی انباشت می کنند 0.دفاع دولت
0

.میان سرمایه های کمپرادوری (به عنوان دالل یا نایب سرمایه های خارجی) با سرمایه های
امپریالیستی وحدتی اساسی موجود است اما در برخی مواقع تضادهایی میان آنها بروز می یابد که ازنظر
اقتصادی ناشی از تفاوت میان افق و میدان عملکرد آنها است .سرمایه های امپریالیستی اساساً تابع
منطقی جهانی بوده و منطبق بر استراتژی قدرت های امپریالیستی از یک مکان به مکان دیگر منتقل می
شوند .اما سرمایه های کمپرادوری دورنمای محدود تر(کشوری و یا تا حدی منطقه ای) داشته و همواره
نگران تحرکات یا بیرون کشیدن یا عدم حمایت سرمایه های امپریالیستی از خود می باشند .این هم
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
و به شکلی دیگر در ترکیه به وجود آمده اند و عمدتاً عملکرد منطقه ای و حتی جهانی دارند .که هم در
رقابت دائمی با یکدیگر بسر می برند هم هر کجا توان شان اجازه دهد برای دیگر بخش های سرمایه های
امپریالیستی شاخ و شانه می کشند .از نظر بیان سیاسی نیز ،تضاد میان "ارباب  -نوکر" شسته و رفته
نیست .این تضاد علی رغم مختصات ویژه خود ،عموماً و سریعاً تحت الشعاع دیگر تضادهای سیستم قرار
می گیرد .نه نوکر پدیده ای یک دست است نه امپریالیسم .نوکران در عین وحدت اساسی در برابر مردم
به جناح های اقتصادی سیاسی متفاوت تقسیم می شوند (مانند بورژوازی بوروکرات  ،بانکدار و زمیندار،
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
امپریالیست های رقیب یا تضادهای درون خود انحصارات یک کشور امپریالیستی منقسم می شود .به این
علت ،تضاد میان "نوکر – ارباب" ،در بسیاری از مواقع می تواند به شکل تضاد میان جناح یا جناح هایی
از هیئت حاکمِ کمپرادوری با یک امپریالیسم یا برخی سیاست های امپریالیست ها بروز یابد .موقعیت
استراتژیک هر کشور تحت سلطه ،سابقه تاریخی نفوذ امپریالیست ها و نقش آن در رقابت های
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
سلطه ،کارآئی یا عدم کارآئی دولت نومستعمراتی مفروض در سرکوب و تحمیق توده ها و میزان تغییراتی
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
ای شگفت آوری نبوده و نیست .اما برای رسیدن به درک عمیق تر باید "منافع ملی" را
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
مشخص تر منافع دولت حاکم .اما رهایی ملی یعنی رهایی از سلطه اقتصادی سیاسی
امپریالیسم .می دانیم که مرز میان "منافع ملی" با "رهایی ملی" باریک است .در
بسیاری از مواقع می تواند شباهت های ظاهری زیادی بین شان موجود باشد و مردم را
به اشتباه اندازد .تنها راه برای تشخیص این امر پیچیده ،بررسی و تحلیل سیاست ها و
برنامه های طبقاتی نی روهایی است که درگیر چنین تضادهایی هستند .هر نوع نگرش
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
یا مطالبه می تواند در چارچوب رهائی از سلطه امپریالیسم طرح شود یا در جهت تولید
و بازتولید آن سلطه بیان گردد .از همین رو توجه به روابط طبقاتی و چارچوب های
سیاسی و برنامه ای کالن مهم است .نباید در سطح شباهت های مطالباتی یا شیوه
هایی که نیروهای طبقاتی مختلف برای تحقق مطالبات شان به پیش می برند محدود
ماند.

بر میزان و نحوه بروز تنش های میان دولت های تحت سلطه با قدرت های امپریالیستی هستند .تجارب
تاریخی تا کنونی نشان می دهد که تضاد میان "ارباب  -نوکر" پتانسیل آن را دارد ،یا سریعاً به تضاد
میان امپریالیست ها بدل گردد یا به تسلیم طلبی نوکر در مقابل امپریالیسم منجر شود.
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برای بحث بیشتر می توان از مثال حجاب سوزان در الجزایر توسط مستعمره چی های
فرانسوی سود جست 1.دولت فرانسه در اوج جنگ آزادی بخش الجزایر تصمیم گرفت از
مسئله زنان علیه جبهه آزادی بخش سود جوید .عوامل دولت مستعمراتی با اتکا به پایه
اجتماعی بسیار محدود و استفاده از زور و اجبار کارزار حجاب سوزان را در شهر الجزیره
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
را برانگیخت و عمالً موجب تقویت جبهه آزادی بخش شد( .این جبهه به نوبه خود به
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
شهروندی ای ن بود که از فرهنگ و آداب فرانسوی برخوردار باشند .کارزار حجاب سوزان
در واقع "رفرمی" در این زمینه نیز محسوب می شد تا معضل شهروند درجه دوم بودن
الجزایری ها به طریقی رفع و رجوع شود.
حجاب سوزان فرانسوی ها در الجزایر به ظاهر شبیه به حجاب سوزان در جمهوری های
آسی ایی بعد از انقالب اکتبر بود .هردو یک عمل مشخص بودند .اما می دانیم که علیرغم
شباهت ،از نقطه نظر چارچوب ،جهت گیری و اهداف کامالً با یکدیگر فرق داشتند .این
ناهمسانی حتی موجب تفاوت در شیوه و نحوه پیش برد کارزار حجاب سوزان نیز شد.
اگر حجاب سوزان فرانسوی را با اغماض یک "رفرم" در نظر گیریم ،رفرمی بود که از
باال و به شیوه ارتجاعی قرار بود اجرا شود .اما در شوروی سوسیالیستی این امر را به
شیوه ای انقالبی و با تکیه به مردم و ارتقا سطح آگاهی زنان ستمدیده پیش بردند.
دولت بلشویکی تالش داشت نقش سنتی زنان را به چالش گیرد و نابرابری های میان

1

 .برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به مقاله "کشف حجاب زنان مسلمان در الجزایر" منتشر
شده در نشریه لوموند دیپلماتیک در اوت  1181رجوع شود.

16

از گستره اعماق تا افق های دور

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
دولت مردساالرش ضربه ای وارد نشود .نابرابری میان زن و مرد یک رکن مهم دولت
رضاشاه بود .امروز نیز می بینیم که چگونه آلترناتیوهای امپریالیستی تالش دارند نجات
زن ایرانی از حجاب اجباری را به افق و سیاست هایی گره زنند که ذره ای به رهایی
زنان منجر نخواهد شد .نادیده انگاشتن چارچوب های سیاسی کالن حتی به پیش برد
مبارزات و مطالبات جاری صدمه خواهد زد.
اگر از زاویه چارچوب ها و راه حل های کالن نگاه کنیم پرسش اصلی این است که
"خدمات و اقدامات مثبت" رضاخان درزمینه منافع ملی در تحلیل نهایی در جهت
تقویت اعمال دیکتاتوری طبقه معینی بنام کمپرادور – فئودال ها بود (که حیاتش به
سلطه امپریالیسم گره خورده بود) یا تضعیف این دیکتاتوری؟ می توان وارد این بحث
نیز شد که رضاشاه واقعاً تا چه حد و با چه شیوه ای با دولت انگلستان در ارتباط با
قراردادهای نفتی مقابله کرد و چگونه کوتاه آمد .حتی اگر سازشکاری نمی کرد و وسط
راه نمی ایستاد و بسیار هم رادیکال عمل می کرد تغییری در ماهیت و خصلت
3
اقداماتش داده نمی شد.
فزون بر این باید مشخص تر به مختصات و کارکرد "ملی گرایی" رضاشاه پرداخت .در
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
بخش نبوده و نیست و دیر یا زود با دیوار محدودیت های خود روبرو می شود .سرنوشت تمامی جنبش
های آزادی بخش ملی در دهه شصت میالدی بیانگر این حقیقت تلخ است .تمامی ناسیونالیست های
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 ارتجاعی ،ناسیونالیسم لیبرالی ،ناسیونالیسم افراطی یا همان شوونیسم) جای خود دارند.
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تحت س تم در ایران) مدون و فراگیر شد .حتی بسیاری از روشنفکران مترقی آن دوره
مانند صادق هدایت را تحت تأثیر قرار داد .این ایدئولوژی همچون مالطی اجزای
مختلف دولت متمرکز پهلوی را به هم چسباند و سلطنت رضاشاه را سر و سامان
بخشید .برآمد این شکل از ایدئولوژی ناسیونالیستی متأثر از عوامل گوناگون دیگری نیز
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
جهان و مقابله با انقالب اکتبر و ایدئولوژی کمونیستی در شکل گیری "ناسیونالیسم
1
عرب ستیز آریایی" بی تأثیر نبود.
این ایدئولوژی مانند هر ایدئولوژی ناسیونالیستی به راحتی می توانست سازگار با
"منافع ملی" دولت و طبقه حاکم باشد و در مواقع لزوم برای سهم خواهی بیشتر در
مقابل انگلیس هم قد علم کند یا در رقابت های میان بلوک بندی های سیاسی بین
المللی ی ا رقابت میان قدرت های امپریالیستی خودی نشان دهد .فراموش نکنیم که
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
این مانور ها و مخالفت هایش را باید در چارچوب پرسش کلی "برای کی و برای چی؟"
(برای چه طبقه ای و برای چه هدفی؟) قرار داد .خالصه کنیم :رضاشاه به منافع ملی
1

 .بسیاری از تاریخ نگاران ،ناسیونالیسم رضاشاهی را با ناسیونالیسم آتاتورک در کشور ترکیه مقایسه
می کنند .بدون شک شباهت هایی بین این دو هست .اما واقعیت این است که ریشه ،سابقه و شرایط
تاریخی سربرآوردن کما لیسم با رضاخان متفاوت است .ناسیونالیسم آتاتورک یا کمالیسم "ریشه دارتر،
قدرتمندتر و مایه دارتر" از ناسیونالیسم رضاشاه بود .هم به دلیل توان و قدرتی که سابقا امپراتوری
عثمانی داشت و هم سابقه جنگ "استقالل طلبانه" آتاتورک در مقابل انگلیس .این تفاوت به حدی بود
ک ه جنبش کمونیستی ترکیه تا زمان ابراهیم کایپاکایا (از رهبران برجسته جنبش نوین کمونیستی در
ترکیه در ابتدای دهه هفتاد میالدی) قادر به تشخیص و حل معضل کمالیسم در ترکیه به عنوان شکلی
از ناسیونالیسم ارتجاعی نشد .شوروی سوسیالیستی نیز به مدت طوالنی نسبت به آتاتورک توهم سیاسی
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
درافتاد و امتیازاتی گرفت اما این منافع ملی ربطی به رهائی ملی به معنای رهایی از
سلطه اقتصادی سیاسی امپریالیسم نداشت .او "سگ زنجیری" ،نوکر بی اراده و همواره
گوش به فرمان امپریالیسم انگلیس نبود .اما پروژه سیاسی اش تولید و بازتولید و تقویت
روابطی بود که بیش از همه قدرت های امپریالیستی از آن سود می بردند و این از افق
و برنامه طبقاتی اش بر می خاست.
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کند و کاو در شعار «رضا شاه ،روحت شاد!»
دی ماه 6931
چند نکته مقدماتی

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
سیاسی متفاوت .شاید ام روز دامنه این مصاف در میان توده های شرکت کننده چندان
گسترده نباشد .اما پا به پای گسترش خیزش – علیرغم فراز و نشیب هایش – جدال بر
سر اینکه سرانجام کدام نیروی سیاسی -طبقاتی فاتح اذهان شده و هدایت امور را در
دست خواهد گرفت ،به ناگزیر از حدت و شدت بیشتری برخوردار خواهد شد .به همان
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.
هر گونه کم بهایی به این جدال ،توده ها را در مقابل انواع آلترناتیوهای بورژوایی
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
چندانی نخواهد داشت .بدون داشتن دورنمای سیاسی نظری روشن نه می توان این
جدل ها را به درستی پیش برد و نه از مبارزات قهرمانانه توده ها به معنای واقعی
آموخت.
طی دو ساله اخیر طرح شعار «رضا شاه ،روحت شاد» عرصه آزمونی سیاسی،
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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از گستره اعماق تا افق های دور

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
اند .معضل اصلی در این میان آن نیست که چرا آنان چنین می کنند ،اقتضای تاریخ
«گهربار» شاهان شان است که ریسمان از شانه های رعیت گذر دهند ،رود خون جاری
کنند و در طلیعه ی قرن بیست و یکم کشته و مرده "ژن خوب و شایسته" شاهان
نرینه باشند.
مشکل اصلی را باید در برخورد نیروهای چپ دانست که در مقابل این تعرضات
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
و بیشرمی ت مام به جو ضدیت با کمونیسم دامن زنند .امروزه نبرد میان پرچم ها نبردی
واقعی است .نمی توان برای نشان دادن «دمکرات منشی چپ تحت عنوان آزادی بیان»،
یا با توجیهی نظیر «خیابان جای مرز بندی سیاسی نیست» و یا تحت عنوان «حفظ
وحدت در مقابله با دشمن مشترک» از نبرد میان پرچم ها دوری جست .هدف این
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
و به اشکال م ختلف مهر باطل بر شخصیت های ارتجاعی زنند ،کمتر سلطنت طلبی
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
نظری و عملی رویگردان هستند .بی شک این رویگردانی دالیل گوناگون دارد« .ذهنیت
شکست خورده» ناشی از شکست انقالب های سوسیالیستی در قرن بیستم و فشار
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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.
اغلب نیروهای چپ عنوان می کنند که شعار "رضا شاه ،روحت شاد" از سوی تعداد
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
گوناگون پیش روی مبارزات مردم خلع سالح می کند .این واقعیت هر اندازه تلخ باشد،
بخشی از موانع عینی – به عبارت دقیقتر بخشی از خطراتی – است که در مقابل
کمونیستها قرار دارد .این بخشی از صحنه است که باید آن را دید و به طرز صحیح با
آن برخورد کرد .واقعیت را نمی توان نادیده گرفت یا حاشا کرد .وجود "ذهنیت
8

 .یکی از رفقای به گوشه رانده شده که در تظاهرات های اخیر نیز فعال بوده ،نوشته بود که
کمونیستها به خاطر خطاهایی که در انقالب های قرن بیستم مرتکب شدند ،چندان خوشنام نیستند.
پاسخ اولیه ام این بود که قیاس عمیقا نادرستی است .کمونیست ها هر خطایی کرده باشند از سلطنت
طلبان که "بدنام تر" نیستند .آنان خطاهای استالین را به رخ می کشند ،خطای فردی که در حال
ایستادگ ی در مقابل کسانی بود که کلیه مصائب و فجایع جهان را سازمان داده بودند .آنان فراموش می
کنند در همان دوره قهرمان شان رضا خان ،به پیروزی هیتلر امید بسته بود .هیتلری که مسبب اصلی
قتل  11میلیون انسان در جریان جنگ جهانی دوم بود .وانگهی مگر کم جنایت و خیانت به نام شاهان
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
فداکاری های خود مهر باطل بر "حق الهی شاهان" و "فرّه ایزدی" زدند و مشروعیت این تفکر را زیر
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
دستگاه دولتی به مراتب جنایتکارتر و کارآمدتر را در همراهی با "پاسداران و بسیجیان میهن دوست"
دوباره باز پس گیرند .مگر امروز تمامی "اقتصاددانان متخصص" سلطنت طلب آشکارا مدافع افزایش
قیمت بنزین و انواع و اقسام طرحهای موسوم به تعدیل اقتصادی در ایران نیستند.
کمونیستها باید شجاعانه چنین حقایقی را افشا نموده و با مخالفین دروغ پرداز تند و تیز برخورد کنند.
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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ارتجاعی" در بین بخش هایی از مردم (هر چند که محدود باشد) و وجود نیروهای ضد
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،
یک امر است انکار واقعیت امری دیگر.
البته انکار یا کم بها دادن به حمایت بخشی از مردم از سلطنت اشکال "سیاسی -
نظری" نیز به خود گرفته است .برخی ها می گویند که تاریخ به عقب بر نمی گردد.
برخی دیگر می گویند سلطنت طلبان عددی نیستند و فقط فیل هوا می کنند .نباید
تشکالتی را که آنان هرازچندگاه تحت عنوان فرشگرد و شورای متخصصین و غیره علم
می کنند ،جدی گرفت ،زیرا دیر یا زود از هم خواهند پاشید 1.عده ای نوستالژی مردم
نسبت به رضا شاه را هم سطح همان نوستالژی سال های اولیه دهه  11اقشار محافظه
کاری می دانند که اینجا و آنجا با عباراتی چون "نور به قبرش بباره" و "خدا بیامرز" از
محمد رضا شاه پهلوی یاد می کردند .گروهی نیز که می خواهند سیاسی تر برخورد
کنند ،می گویند مردم از لج حکومت دینی شعار "رضا شاه ،روحت شاد" را سر می
دهند .عده ای نیز سعی می کنند ،ارتباطی میان نوستالژی مردم با اقدامات "مثبت"

1

 .در آثار حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران شاهد چنین تبلیغاتی علیه
سلطنت طلبان هستیم.
حزب کمونیست کارگری مدام بر موقتی و نمایشی بودن تشکالت نوظهور سلطت طلبان تاکید می کند.
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
اتحاد عم ل های تاکتیکی شان با این نیرو است .افق دید محدود رهبران حزب کمونیست کارگری مانع از
آن می شود که متوجه نقش قدرت امپریالیستی چون آمریکا در متحد کردن جناح های مختلف
بورژوازی باشد .فزون بر این ،شگرد بورژوایی ایجاد تشکل های یک شبه "واقعی یا غیر واقعی" توسط
سلطنت طلبان بیشتر به کار اعالم حضور صرف در صحنه سیاسی می آید .کافیست رهبران حزب
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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رضا شاه برقرار کنند 9.برخی دیگر مقایسه میان رفاه اقتصادی آن دوره با دوران
جمهوری اسالمی و خفقان سیاسی و اجتماعی و نا امیدی از آینده و تبلیغات سازمان
یافته رسانه ای برون مرزی را دلیل رشد طرفداری از رضا شاه می دانند 1.جامعه
شناسانی نیز از اینکه جمهوری اسالمی با تحریفات تاریخی و قطع رابطه مردم با
گذشته مانع از انتقال تجارب سیاسی به مردم شده به فغان در آمده و بر تکیه مردم به
0
"تجارب بالواسطه روزمره" لعنت می فرستند.
9

 .برای آشنایی با این قبیل نظرات به مجله میهن شماره  ،11آذر و دی  8933تحت عنوان
«بازگشت سلطنت؛ توهم یا واقعیت» رجوع شود .در این شماره دیدگاه "ملیون"" ،ملی – مذهبی" ها و
برخی اکثریتی ها سابق و امروزی انعکاس یافته است.
1

 .برای مثال می توان به مقاله ای تحت عنوان «به کوری چشمِتون ،رضا شاه هم تو ماهه» در
شماره  31نشریه آتش ،رجوع کرد .این مقاله علیرغم موضع گیری صحیح ،فاقد تحلیل طبقاتی از ظهور
نوستالژی رضا شاه در جامعه است و صرفا به شمردن برخی فاکت ها و مشاهدات اکتفا می کند .رویکرد
علمی ایجاب می کند که از سطح شواهد و فاکت های تجربی گذر کنیم و در پس حرکت مشهود و
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

 .یوسف اباذری استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در سخنرانی کوتاهی ضمن انتقاد از جمهوری
اسالمی ،توده های مردم را مورد عتاب و خطاب قرار داده و آنان را به دلیل تکیه بر "تجربه بالواسطه
روزمره" محکوم می کند .ایشان فراموش می کنند که در جامعه ای که توسط تضادهای آنتاگونیستی
طبقاتی منشعب شده ،ایدئولوژی صرفا عوامفریبی و دروغ نیست بلکه پدیده ای عینی است که در میان
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.
این نوستالژی مانند هر ایدئولوژی از وضعیتی خاص سربرآورده تا هم این وضعیت را تشریح کند هم
تضادهایش را پنهان سازد .نقد این نوستالژی بدون نقد وضعیت اقتصادی – اجتماعی حاکم ،بدون نقد
فتیشیسم کاالیی سرمایه داری (نه صرفا نقد نئولیبرالیسم به عنوان سیاستی اقتصادی) نقدی بی ثمر
است .وانگهی مردم را به دلیل منطق قیاسی که به کار می برند ،نمی توان محکوم کرد .مردم نمی توانند
خود را با فردایی که هنوز ندیده اند ،مقایسه کنند؛ اگر در میان روشنفکران جامعه کسانی نباشند که
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هر یک از این افشاگری های "سیاسی – نظری" جوانبی از واقعیت را بیان می
کنند .اما مشکل تمامی رویکردهای فوق این است که در سطح باقی می مانند و قادر
نیستند به عمق بروند و روابط  ،ساختارهای پایه ای ،فرایندهای اساسی و قوای محرکه
ای که مبنای ظهور چنین "گذشته گرایی" در میان بخشی از مردم شده را تشخیص و
توضیح دهند .معضل در متد و رویکرد رایج در میان اکثریت مردم منجمله گروه های
سیاسی است .متدی که در سطح بررسی پدیدارها باقی می ماند و به ناگزیر به تجربه
گرایی (یا اشکالی از پیشداوری) در می غلتد.
مشکل بتوان در جامعه ای که هنوز داغ عقب گرد تاریخی ناشی از "انقالب
اسالمی" را بر پیشانی دارد ،خود را با احکامی چون تاریخ به عقب بر نمی گردد ،قانع
کرد یا همه چیز را به نوستالژی تاریخی یا روح و روان مردم تقلیل داد .باید پرسید ،چرا
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
اقتصادی نابسامان تر بود ،شاهد ظهور این نوستالژی نشدیم؟ چرا این بازگشت خود را
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
گذشته گرایی بروز نکرد؟ چرا در این مقطع و لحظه تاریخی با ظهور این پدیده روبرو
هستیم؟ ربط آن به دیگر تحوالت اقتصادی – اجتماعی و فضای سیاسی -فرهنگی
جامعه و جهان چیست؟ خالصه کالم مبنای مادی بروز چنین پدیده ای در سطوح و
الیه های مختلف جامعه کدام است؟

آینده ای کیفیتا متفاوت را نوید دهند و بر مبنای درس ها و دستاوردهای تجارب انقالب های
سوسیالیستی قرن بیستم مختصات این آینده را ترسیم کنند چگونه می توان مردم را از تکیه به "تجربه
بالواسطه روزمره" بر حذر داشت .خوبست آقای اباذری از این زاویه نگاهی به خود اندازد ،بویژه زمانی که
سربزنگاه های تاریخی دانشجویان را از هر حرکت انقالبی و رادیکال می ترساند.
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بدون بررسی علمی تحوالتی که در زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی  -فرهنگی
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
آن می شود تا کمونیستها به افشای همه جانبه و تیز سلطنت طلبان بهای الزمه را
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
شود .یعنی برقراری جامعه ای عاری از ستم و استثمار که امکان پذیر است.
هدف این نوشتار بررسی نقش رضا شاه در تاریخ ایران نیست 1.این نوشتار فقط می
خواهد به چند پرسش اصلی پاسخ دهد :دالیل پایه ای رجعت به گذشته در میان بخش
هایی از اهالی که در شعار "رضا شاه ،روحت شاد" تجلی یافته ،چیست؟ این شعار در
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
تناقضات درونی این ایدئولوژی نوستالژیک کدام است؟
الزم به ذکر است که بخش اعظم این نوشتار ،دربرگیرنده یادداشت هایی است که
در دوره خیزش دیماه  8931تهیه شده است .نیاز به یاری خوانندگان است تا این
نوشتار از گستره و عمق کافی برخوردار شود .بی شک به پرسش گرفتن متن به تکامل
این بحث یاری خواهد رساند.
از تخریب عام تا فروپاشی خاص!

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

 .رجوع شود به نوشتار «آیا رضا شاه شخصیتی ملی بود؟»  -امید بهرنگ  ،اسفند 8933
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نظام از یکسو پایه های مادی برای رهایی واقعی بشر از ستم و استثمار را مهیا می
کند .از سوی دیگر مدام "رجعت به گذشته" را در میان برخی از اهالی دامن می زند.
این بخشی از کارکرد متناقض نظام سرمایه داری است.
برای نخستین بار مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست (و قبل تر از آن در
کتاب ایدئولوژی آلمانی) اشکال گوناگون گذشته گرایی تحت نظام سرمایه داری را
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
حسرت بازگشت به دورانی بسر می برند که از ثبات و آرامش نسبی برخوردار بود.
مارکس و انگلس در فصل سوم «مانیفست کمونیست» اشکال گوناگون تفکرات گذشته
گرا  -که آن زمان اغلب لباس سوسالیسم نیز بر تن داشتند  -را افشا کردند .آنان
افرادی را که گرایش های خودبخودی گذشته گرایی در میان مردم را تئوریزه می
کردند ،بشدت مورد انتقاد قرار داده و نشان دادند که چرا "راه حل های" پیشنهادی
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.
نظام سرمایه دا ری در کارکرد روزمره اش از دو طریق پایه مادی برای گذشته
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.
تخریب اقتصاد فئودالی ،نیمه فئودالی و اقتصاد خرد دهقانی ،از میان بردن اصناف و
پیشه وران با سلب مالکیت از تولید کنندگان مستقیم و خانه خرابی شان همراه است.
اصالحات ارضی  8911نمونه ای برجسته و کیفی از این گونه تخریب ها در تاریخ
ایران است .مناسبات کهنه و قدیمی بیرحمانه و در مدت نسبتا کوتاهی از هم گسیخته
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
14
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سطح ملی و بین المللی) بود که بنیادگرایی اسالمی در ایران پایه گرفت و سخنگویانی
چون خمینی ،شریعتی و مطهری ظهور یافتند تا شعارهایی چون "بازگشت به خویش"
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
تعبیر «مانیفست کمونیست» تفاوت دوران سرمایه داری با نظام های ماقبل سرمایه
داری ،آن است که مدام با تحوالت الینقطع در تولید و تزلزل بالانقطاع کلیه اوضاع و
احوال اجتماعی و عدم اطمینان دائمی همراه است« .آنچه که تازه ساخته شده ،پیش از
آنکه جانی بگیرد کهنه شده است ».اما جایگزینی روشهای جدید به جای کهنه به عدم
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.
فقط کافیست نگاهی به اطراف محل سکونت خود بیندازیم و دریابیم که طی چند دهه
اخیر چه شغل هایی (مشخصا در زمینه خدمات) بوجود آمده اند و بعد از مدتی از بین
رفته اند .تا مفهوم " آنچه که تازه ساخته شده بیش از آنکه جانی گیرد ،کهنه می شود"
3
را درک کنیم.
این دو شکل از تخریب در اقتصاد ایران که حول در آمد نفتی به عنوان شکلی از
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

 .برای آشنایی با نظرات مارکس و انگلس در این زمینه رجوع شود به «مانیفست کمونیست» – ترجمه
اداره نشریات زبان های خارجی پکن ،8330 ،صفحات  93 – 11و فصل سوم آن به نام «ادبیات
سوسیالیستی و کمونیستی» صفحات .31 – 11
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بر سر این نیست که سرمایه داری صرفا تخریب اقتصادی ببار می آورد .تخریب و
ب ازسازی دو روی اقتصاد سرمایه داری هستند .از یکسو مشاغل و تخصص های جدید
(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
تخصص های قدیمی از بین می روند و بی ثباتی شغلی تشدید می شود .برای مثال می
توان به شاخص طول مدت ماندگاری افراد در شغل اصلی رجوع کرد .طبق بررسی
میدانی وزارت کار در سال  8931در ایران بیش از نیمی از شاغالن ( 01/1درصد)
کمتر از ده سال در شغل اصلی خود باقی ماندند 1.پدیده شغل هایی که دیگر نیست و
محصوالتی که دیگر در داخل تولید نمی شود به بخشی از خصیصه اقتصادی کشور بدل
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.
طی چند دهه اخیر بر ابعاد و دامنه تخریب افزوده شده است .از دوره ای که
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
حاشیه شهرها رانده شدند .طی سالهای  ، 8931 – 31چهار صد هزار نفر از کانال
رسمی و قانونی حکم اخراج گرفتند 3.طی سال های  8911تا  311 ،8933هزار نفر از
تعداد کارکنان بخش کشاورزی کاسته شده است .بر دامنه مهاجرت ها از روستا افزوده
1

نتایج بررسی میدانی وزارت کار طی سال  8931حاکی از آن است که از  19/1میلیون نفر شاغل
در ایران ،طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بیش از  81/3میلیون نفر از شاغالن که حدود 01/1
درصد را شامل می شود ،کمتر از  81سال و طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود  0/1میلیون
نفر از شاغالن بین  81تا  11سال است؛ این در حالی است که برای سه میلیون نفر از شاغالن ایرانی
طول مدت اشتغال در شغل اصلی  11تا  91سال و تنها برای 8/1میلیون نفر بیش از  91سال بوده است.
https://www.yjc.ir/fa/news/1111301
3

به نقل از کتاب «زندگی روزمره تهی دستان شهری» اثر علیرضا صادقی ،انتشارات آگاه .8933 ،صفحه
 01برگرفته از «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» اثر فرشاد مومنی (تهران ،نقش و نگار .) 8911
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شده و حاشیه نشینی در شهرها گسترش یافته است .به گونه ای که امروز نرخ رشد
حاشیه نشینی سی برابر بیست سال پیش و به رقم  81تا  11میلیون نفر رسیده است.
پیش بینی می شود که بزودی حدود سه میلیون نفر به دلیل فقر ،روستاهای کوچک را
81
ترک خواهند کرد و راهی شهرها خواهند شد.
بسیاری از اقشار و میانه حال بخشی از اندوخته های خود را از دست دادند .عمالً به
شکل خاصی سلب مالکیت بزرگی از توده ها صورت گرفت و پدیده اجتماعی
88
مالباختگان به وجود آمد.
 13رجوع شود به مصاحبه روزنامه شرق با کمال اطهاری تحت عنوان «واکاوی نقش حاشیه نشینی
در حوادث اخیر :اعتراضات از «تله فضایی فقر» بیرون زد»  81آذر 8931
88

استفاده از مفهوم سلب مالکیت به احتیاط و دقت نظری بیشتری نیاز دارد .برخی کاهش درآمد
مردم یا مصادره پس اندازشان را نوعی سلب مالکیت می دانند .آنان برای اثبات نظرشان در این زمینه به
دیوید هاروی اقتصاددان و مدرس کتاب کاپیتال مارکس رجوع می دهند .هاروی با ارائه تز "انباشت
سرمایه از طریق سلب مالکیت"  ،به نوعی تئوری پایه ای مارکس در مورد سلب مالکیت توده ها را
تحریف و معوج می کند .هر گونه ورشکستگی یا پایین آوردن سطح زندگی توده ها و مصادره مسکن یا
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
سلب مالکیت از دهقانان ،پیشه وران و اصناف .درست است امروزه ما شاهد خانه خرابی وسیع توده ها در
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
می شود ،صندوق مالی بازنشستگان مالخ ور می شود و  ...اما اینها را نمی توان با خلع ید یا سلب
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
مالکیت از ابزار تولید (به عبارت دقیق تر وسیله تامین معاش) را در برداشته باشد .باال کشیدن اندوخته
های مردم به لحاظ عینی ،بخشی از اهالی را پرولتریزه می کند .برای مثال مصادره مالکیت  11هزار
موتورسیکلت به نفع دولت در آذر ماه  ،8931بی شک به معنای بی خانمان سازی بخشی از موتورسواران
معیشتی است( .روزنامه شرق  91آذر  ،8931درج شده در کتاب تهی دستان شهری اثر علیرضا صادقی)
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این قبیل مسائل عرصه را براکثریت اهالی روستاها و شهرهای کوچک تنگ کرد.
هرکسی به طریقی موقعیتی را از دست داد .بی خانمان سازی و "چیز باختگی" و بی
ثباتی شغلی به پدیده ای همگانی بدل شده است .کارگران بیکار شده ای که به اقتصاد
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
گذشته ،یک دور دیگر بر خانه خرابی هردم فزاینده اقشار میانی و تهی دست خواهد
81
افزود.
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
شمار عظیمی از مردم شده است .در حال حاضر ناامنی و بی ثباتی مشخصه زندگی
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
بخش هایی از مردم دلتنگ دوران "خوش" گذشته شده اند .دورانی که زندگی شان
حداقل از ثبات و امنیت نسبی بیشتری برخوردار بود .سر دادن شعار "چه اشتباهی
کردیم که انقالب کردیم" توسط تجمع اعتراضی بازنشستگان اصفهان درست یک ماه
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
موجب می شود تا نتایج نادرستی بویژه در زمینه راه حل به بار آید .با این منطق تئوریک ،مقابله با
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
هم شکستن انح صار و کنترل مالکیت سرمایه داران بر ابزار تولید است ،نمی توان به معنای واقعی از این
نظام خالصی یافت.
81

 .این جوانب پیش تر در نوشتار «اقتصاد سیاسی شورش» مورد بررسی قرار گرفته است.

11

کندوکاوی در شعار رضاشاه روحت شاد

قبل از شروع خیزش دی ماه  ،31اولین نمود آشکار این وضعیت روانی سیاسی جدید
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
و جهان است از سوی دیگر به سیاست ها و حرکات آگاهانه نیروهای طبقاتی حاضر در
صحنه مشروط است.
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
سازی است.
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
دوران رژیم شاه مشهود بود .اما بحران انقالبی  03فرصت بلند پروازی به بورژوازی ایران
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
فراهم شد .تغییرات ناشی از فروپاشی بلوک شرق و شکل گیری بازارهای منطقه ای (از
جمهوری های آسیایی گرفته تا کشورهای خلیج) زمینه را برای تقویت این جهت گیری
فراهم کرد .پتانسیل های اقتصادی ایران در برخی زمینه ها  -مانند توانایی در ایجاد
تاسیسات زیرساختی ،صنایع غذایی و کشاورزی – امتیاز ویژه ای در اختیار بورژوازی
ایران قرار داد .موقعیتی که از پشتوانه قدرت سیاسی  -نظامی نیز برخوردار است.
قدرتی که به تبع جنگ ایران و عراق و خال ناشی از سقوط نیروهای وابسته به شوروی
در افغانستان و بعدها سقوط صدام و طالبان ،نقش برجسته تری به خود گرفت.
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در اثر ادغام بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و پیدایش اشکال جدید تقسیم
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
واردات شیر خشک از چین به قصد تولید لبنیات در صنایع مواد غذایی با هدف فروش
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
پوشش شرکت های مختلف مسئولیت پیش برد بسیاری از پروژه های تاسیساتی را در
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
به در جات مختلف از رانت نفتی سود جسته اند ،هم کسانی که از قبل "رانت ارضی" و
سیاست شهرداری ها در تعریف "طرح تفضیلی" و تعیین "محدوده شهری" با خرید و
89
فروش زمین و تراکم شهری و ساز و کار مسکن نفع برده اند و ناگهان سربرآورده اند.
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 .بخشی از تازه به دوران رسیده ها با استفاده از رانت ارضی به ویژه زمین های داخل محدوده
شهری و رانت ایجاد شده از فروش تراکم ،ثروتمند شده اند .طبق آمار ،طی سالهای  8931تا  8913فقط
سهم رانت ایجاد شده از فروش تراکم از  % 8 / 1 1تولید ناخالص ملی به  % 1 / 1تولید ناخالص ملی
رسید( .به نقل از کتاب «زندگی روزمره تهی دستان شهری»  -صفحه )08
برای بحث بیشتر در این زمینه رجوع شود به سخنرانی ناصر فکوهی در سمینار «خوانش اجتماعی
انقالب اسالمی در چهل سالگی» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران .ناصر فکوهی نشان می دهد
چگونه رانت زمین شهری در تهران به ویژه از دوران شهرداری کرباسچی اهمیت زیادی پیدا کرده است.
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
بخشی از حاشیه نشینان از تغییر مرز خارج از محدوده و داخل محدوده شهر منتفع شده اند .به این معنا
که دولت مالکیت بر زمین و خانه شان را به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته است.
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این قشر هر چند از نظر جمعیتی محدود است ،اما از نفوذ اقتصادی – سیاسی و
فرهنگی قابل توجهی برخوردار است .این قشر یک پا در بازار داخل دارد ،یک پا در بازار
خارج؛ هم دست در تجارت منطقه ای دارد ،هم تجارت داخلی را سامان می بخشد؛
یک پا درون جمهوری اسالمی دارد یک پا در "اپوزیسیون" آن .یک پا در فرهنگ
سنتی  -اسالمی دارد ،یک پا در فرهنگ "مدرن  -ناسیونالیستی".
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
رفاهی ممتازی در جامعه برخوردار شده اند .کسانی که به "نجومی بگیران" معروف
شده اند .اگر چه این اقشار روابط نهان و آشکاری با بورژوازی بزرگی که شکل گرفته
دارند و از رانت های دولتی نیز سود می جویند ،اما به لحاظ حجم و اندازه سرمایه و
ثروت با آنان قابل قیاس نیستند .ولی کماکان پایه اجتماعی مستقیم آنان محسوب می
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
اینان طی بیست سال ا خیر پای شان به خارج از کشور رسیده و ربط چندانی به
مهاجران ثروتمند قبلی  -از قماش سلطنت طلبان  -ندارند.
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
مدارهای سرم ایه تولیدی ،سرمایه پولی و سرمایه کاالیی در جهان .در پی این تغییر و
تحوالت است که در ایران همچون بسیاری از کشورهای تحت سلطه با پدیده حقوقی به
نام "دوتابعیتی ها" روبرو شده ایم" .دوتابعیتی" های متخصصی که نسبتا از ارج و قرب
فراوان برخوردارند و امورات اقتصادی کشور بدون مشارکت آنان نمی گذرد .امروزه
اورهان پاموک نویسنده ترک زبان در رمان «شوری در سر» این روند را در کالن شهری چون استانبول با
دقتی هنرمندانه به تصویر کشیده و از این زاویه بر دالیل پایه گیری اسالم سیاسی در میان بخش هایی
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
خبر می دهند.
طبق برآورد اولیه میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور از  8911تا  1111میلیارد
دالر تخمین زده می شود .طبق برآوردی دیگر حجم سرمایه آنان حداقل  80برابر
بودجه سال  8933کشور است.
بین  111تا  111میلیارد دالر از سرمایه ایرانیان در آمریکا ،چین و برخی از
کشورهای اروپایی سرمایه گذاری شده است.
بنا به آمار رسمی میزان سرمایه گذاری ایرانیان در بازار امالک دبی در سال 1180
به یک میلیارد و  110میلیون دالر رسیده است.
طبق آمارهای جهانی در سال  1183ایران با صادرات  1/1میلیارد دالری  89درصد
از نیاز بازار کاالیی عراق ر ا تامین کرده و از این لحاظ سومین وارد کننده به عراق
محسوب می شد .در سال  8930باالی  11درصد از لبنیات ایران به عراق صادر شده
است.
در همین سال بیش از یک میلیارد دالر از کاالهای ایرانی (مصالح ساختمانی ،فرش،
مواد خوراکی ،وسایل برقی و محصوالت بهداشتی و )...به افغانستان صادر شده است.
بنا به گفته نماینده کرمان در مجلس شورای اسالمی ،در وزارت نفت مدیرانی
هستند که باالی  91تا  11میلیون تومان در ماه در آمد دارند .در وزارت بهداشت
افرادی هستند که باالی  011میلیون تومان در ماه درآمد داشته و عمدتا از اعضای
هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی هستند .درآمد  811میلیون تومان به باال برای
این قشر امری عادی شده است .طبق ارزیابی های اولیه  3111میلیارد تومان از
فرارهای مالیاتی "نجومی بگیران" به پزشکان عمدتا متخصص اختصاص دارد .که در
بهترین حالت نشان دهنده یک دهم درآمد واقعی آنان است .معموال متوسط در آمد
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یک پزشک در جهان سه تا چهار برابر درآمد سرانه هر کشور است .این رقم در ایران در
سال  ، 8911به  11برابر در آمد سرانه رسیده بود.
تعداد  10هزار متخصص در بخش فناوری کامپیوتری (موسوم به صنعت رقومی)
مشغول به کار هستند که حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص
داده اند« .اسنپ» در ایران با  9میلیارد تومان درآمد روزانه ،یکی از پنج اپلیکیشن مهم
"حمل و نقل خودروی با راننده" در جهان است که با نیم میلیون راننده خودرو و
81
موتورسیکلت انحصار جابجایی حداقل دو میلیون مسافر در روز را در دست دارد.
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
امنیت و ثباتی بوده که رژیم ب رای شان فراهم کرده است .آنان بودند که طی این سالها
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
خارج از کشور در سطح نسبتا گسترده ای پشت صندوق های رای به صف شدند و
وزن سیاسی خود را به رخ همگان کشیدند.
از "امت اسالمی" تا "امت هخامنشی"!

مارکس در کتاب معروف خود به نام هجدهم برومر لویی بناپارت در مورد علت رو
آوری انسان ها به دوران های تاریخی گذشته می گوید :انسان ها با رجوع به نمادها،
اسطوره ها و شخصیت های تاریخی ،دنبال ایفای نقش امروز خود هستند .آنان از
گذشته قرض می گیرند تا با لباس و زبان عاریتی نمایش جدیدی را بازی کنند 80.به
81

 .کلیه آمارهای مورد استفاده در این بخش از نوشتار در اینترنت قابل دسترس است.

80

 « .آدمیان هستند که تاریخ خود را می سازند ولی نه آن گونه که می خواهند یا در شرایطی که خود
انتخاب کرده باشند بلکه در شرایط داده شده ای که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با
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تعبیر مارکس رجوع به تاریخ برای شکوه بخشیدن به مبارزات جدید است نه تکرار یا
تقلید از گذشته .در این مواقع شخصیت ها بدل به اسطوره می شوند تا در خیال مردم
در مورد وظایف مشخص روز بزرگنمایی شود.
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،
امنیت ،ثبات و جدایی دین از دولت به نوستالژی دوران پهلوی اول پناه می برند .آنان
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
توانس ته نهاد روحانیت را سر جای خود بنشاند .اینکه این تصویر تا چه اندازه واقعی
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
رضا شاه را گرفته اند .این تضاد و دشمنی با حکومت دینی چنان عرصه را بر همگان
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.
درست است که فروپاشی اقتصادی  -اجتماعی بستر شیوع گذشته گرایی است و
نوستالژی مردم نسبت به رضا شاه بیان نارضایتی از وضعیت حال است ،اما مهمتر از آن
بیان فقدان آرمان گرایی در جامعه نیز می باشد .در اثر این فقدان است که بخش هایی
آن درگیرند .بار سنت همه نسل های گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگینی می کند .حتی
هنگامی که این زندگان گویی بر آن می شوند تا وجود خود و چیزها را به نحوی انقالبی دگرگون کنند و
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
آراسته و در خور احترام و با این زبان عاریتی بر صحنه تاریخ ظاهر شوند ».مارکس  -هجدهم برومر لوئی
بناپارت.
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از مردم ناچارا به نوستالژی روی می آورند .زمانی نوستالژی در جامعه ای پررنگ می
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
تقویت گذشته گرایی ایفا کرده و نباید به آن کم بها داده شود .تحلیل و تضعیف
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
سوسیالیستی بعد از مرگ مائو تسه دون در سال  8331را نمی تواند نادیده گرفت .این
دگرگونی طی چند دهه اخیر ،تاثیر منفی عمیقی بر ذهن توده ها بجا گذاشته است .به
این معنی که احساس موجود در میان بسیاری از ستمدیدگان سراسر دنیا نسبت به
انقالب سوسیالیستی به مثابه تنها راه رهایی از وضعیت فالکت بار موجود تضعیف شده
است .تاریخا بر این بستر بود که بنیادگرایی دینی در جهان ،خصوصا در ایران و منطقه
خاورمیانه عروج یافت 81.تا زمانی که معضل فقدان آلترناتیو انقالبی در جامعه حل
نشود ،شاهد ظهور چنین عقب گردهایی در اشکال گوناگون خواهیم بود .این فاکتور
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
گویند "مردم طرفدار رضا شاه شده اند" به جای اینکه بگویند "مردم را طرفدار رضا
شاه کرده اند" .همان گونه که زمانی جوانان دهه هفتاد شمسی می گفتند "خاتمی را
ما انتخاب کردیم" به جای اینکه بگویند ،دیگران گزینه خاتمی را جلوی روی شان قرار
81

 .برای بحث بیشتر به نوشتار باب آواکیان تحت عنوان «علل رشد بنیادگرایی مذهبی در جهان» رجوع
شود.
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داده اند .مارکس بر این حقیقت بنیادین نیز انگشت نهاد که افکار و ایده های حاکم بر
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
برشت "در پشت هر قاعده ای فریبی نهفته است ".فریب و خود فریبی است که ظاهر
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
اسطو ره هایی دارند تا به خود انسجام بخشند .زیرا با تکیه به اسطوره بهتر قادر خواهند
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
کنند و به انسان هایی که اس یر ناتوانی در مقابله با خطرات حال و آینده نامعلوم
هستند ،حس رضایت قالبی دهند و در نهایت برای مشروعیت بخشیدن به اعمال خود و
83
توجیه اش از آن سود جویند.
اسطوره سازی از رضا شاه را باید بر بستر بحران ایدئولوژیکی قرار داد که جمهوری
اسالمی در دهه اخیر دچارش شده است .پس از وقایع سال  8911عیان شد که
ایدئولوژی اسالمی دیگر کارآیی خود را در متحد کردن صفوف طبقات حاکم و تحمیق
83

 .غالبا طبقات حاکم از طریق اسطوره خاطره جمعی مردم را کنترل می کنند تا پویایی و قدرت
تحرک شان را مهار نمایند و حتی از این طریق تجربیات ،دانش و مبارزات گذشته مردم و حقایق
تاریخی را تحت کنترل خویش در آورند .اسطوره ذهن را فلج می کند و هر آنچه «حقیقت» بی چون
چرایش را خدشه دار می کند از خود می راند .بدین طریق خود را در برابر براهین عقالنی مصون می
دارد و به خردستیزی افراطی پا می دهد .در طول تاریخ قرن بیستم ایدئولوژی های فاشیستی به حداکثر
از این قبیل اسطوره های خردستیز سود جسته اند .مطالعه کتاب روالن بارت به نام «اسطوره ،امروز»
(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
دستور کار طبقات حاکم قرار داد 81.از مدتها قبل  -بویژه در دهه هفتاد شمسی  -از
درون و بیرون جمهوری اسالمی نیروهای نسبتا سازمان یافته ای به فکر افتاده بودند که
چگونه می توان بر بحران ها – بویژه بحران مشروعیت ایدئولوژیک  -فائق آیند و
دستگاه دولتی کارآمدتری را سازمان دهند تا هم بتواند اتحاد و انسجام باالیی ها را
حفظ کنند ،هم پائ ینی ها را مهار کرده و برخی مشکالت رابطه با دولت آمریکا را حل
81

 .مراد از ایدئولوژی شکلی از آگاهی اجتماعی است که بازتاب تخاصم اساسی طبقاتی در هرعصری
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
و رفتارشان را توجیه می کند .اما ایدئولوژی قادر نیست شرایط تولید خود را توضیح دهد .ایدئولوژی
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
طبیعت ،جامعه و تفکر) که چگونگی نگاه به دنیا را به ما نشان می دهد وعلم که چرایی کارکرد جهان را
برای ما روشن می کند ،متفاوت است .با این همه ،از ایدئولوژی گریز نیست .ایدئولوژی مانند هوایی است
که تنفس می شود .این شکل از آگاهی اجتماعی نه تنها از واقعیت (فرماسیون اجتماعی) برخاسته بلکه
خود در واقعیت دخالت کرده و بر آن تاثیر گذاشته و در نهایت به بازتولید فرماسیون اجتماعی یاری می
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
شده اش (مثال ایدئولوژی کمونیستی) می تواند هدف نهایی را تصویر کند اما از پاسخگویی به چرایی این
هدف و چگونگی دستیابی به آن ناتوان است .تنها با عزم و اراده ناشی از این ایدئولوژی نمی توان اهداف
کمونیستی را تحقق بخشید .کمونیسم علم رهایی جامعه است .تنها با تکیه به علم است که می توان
ایدئولوژی را نیز تشریح کرد.
برای بحث بیشتر در زمینه ایدئولوژی و مشخصا رابطه میان جانبداری طبقاتی و علمی بودن به فصل
سوم جزوه «کندوکار در سنتز نوین» تحت عنوان "علم ،ایدئولوژی و تفاوت ها" اثر م .پرتو 8931 ،از
انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) و نوشتار «کمونیسم علم است،
نه ایدئولوژی علمی» اثر باب آواکیان رجوع شود.
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نمایند .بی جهت نیست که از مقطعی پروژه ادغام "اسالمیت" با "ایرانیت" کلید خورد.
گام های اولیه و ناپیگیری که اصالح طلبان در این زمینه برداشتند توسط احمدی نژاد
تکمیل شد .در واقع باند احمدی نژاد به عنوان شاخه ای از نوبنیادگرایان اسالمی 83پر و
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 .گفتمان نوبنیادگرایی اسالمی ،جریانی است که اواسط دهه هفتاد شمسی در مقابل جریان
اصالح طلب و اصول گرا سر برآورد .آنان زبان جدیدی پیش گرفتند تا بتوانند میان نسل جوان متعهد به
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
بنیادگرایانه بشدت تحت تاثیر گفتمان ضد اومانیستی و ضد مدرنیستی در خود فلسفه غرب بودند .آنان
در این زمینه از دو منبع فکری غربی به نام "سنت گرایان جاودانه" و "آنتی اومانیست های هایدگری"
تغذیه می شدند .نماینده "سنت گرایان جاودانه" در ایران سید حسین نصر (استاد فردید "فیلسوف"
مورد عالقه نوبنیادگرایان) است که در زمان شاه نقش مهمی در انجمن سلطنتی فلسفه داشت و به کمک
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
هایدگر در مقابله با اومانیسم غربی ب ه یاری این جریان برخاستند .تا در مقابل اسالم رفرم گرای پرو –
غرب ی امثال عبدالکریم سروش ایستادگی کنند .نوبنیادگرایان برای اولین بار ایده ظهور قریب الوقوع امام
زمان را به میدان آوردند .اینان برای ایجاد فضای آخرالزمانی چاه جمکران را علم کردند .احمدی نژاد
نمای نده سیاسی این جریان بود که راه را برای کورش پرستانی چون مشایی در عرصه سیاست باز کرد .اما
پس از مغضوب واقع شدن احمدی نژاد توسط خامنه ای ،عمال انشعابی در میان نوبنیادگرایان اسالمی
صورت گرفت .احمدی نژاد در مصاحبه ای که با خبرنگار اعتماد آنالین در اسفند سال  8933انجام داد،
تالش کرد دیدگاه های خود را از اسالم ارائه دهد .او مدعی شد وجه و نسبت امام زمان به عموم انسان ها
یکسان است و هیچ فرد یا گروهی ،برتر و صاحب امتیاز نیست .ظهور نزدیک است .نیازی نیست که
انسانها از طریق مراجع با امام زمان رابطه برقرار کنند .از نظر او با هر انسانی که توحید را قبول داشته
می توان وارد بحث و گفتگو شد .او با انتشار "منشور بهار" عمال خواهان اتحاد با هر جریانی جدا از درجه
پای بندی شان به دین شده است.
برای آشنایی با تاریخچه و تفکرات اصلی نوبنیادگرایان اسالمی رجوع شود به نوشتاری از احمد اشرف
تحت عنوان « جنبش های سیاسی اسالمی در قرن بیستم در ایران – یک بررسی عمومی» که به زبان
انگلیسی در سال  1113برای دایرۀ المعارف ایرانیکا نگاشته شده است.
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بال ایرانیت و "کوروش پرستی" 11را گرفت و آن را به اوج رساند .باند او دریافت که
دیگر اسالم جایگاه خود را به عنوان ایدئولوژی انسجام بخش و وحدت بخش در
حکومت از دست داده و نیاز به ادغام اسطوره های جدید در اسالم برای بقای حکومت
است" .کوروش پرستی" این باند ،راه را بر هواخواهی از عظمت تاریخ سلطنتی ایران در
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
بیش از هر رئیس جم هوری تالش کرد روابط حسنه ای با مهاجران ثروتمند خارج از
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
دمیدند .نشان فَروهَر بر گردن آویختند و همزمان علیرغم اینکه چندان پای بند ارزش
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
حکومت و در داخل و خارج از کش ور به تکاپو افتاده تا راه چاره ای یابند ،به امید آنکه
بتوانند رخت ایدئولوژیک جدیدی برای پیکر فرسوده دولت ارتجاعی بدوزند و به جای
پان اسالمیسم هویت جدیدی دست و پا کنند.
عمال عوامل زیادی در عرصه سیاست و فرهنگ ،تاریخ و سنت دست به دست هم
دادند ،تضادها و منافع گوناگونی با یک دیگر تالقی کردند تا پیوند میان اسالمیت و
ایرانیت در قالب ایدئولوژی جدید «کوروش – رضا پرستی» خود را به عرصه ظهور
رساند .می بایست مسیر پر و پیچ و خم و از قبل تعیین نشده ای طی می شد تا
11

 .به نوشتار «پاسارگارد از کدام منظر؟» در همین مجموعه رجوع شود.
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نیروهای سیاسی منتسب به اقشار تازه به دوران رسیده ،فعاالنه پرچمدار این شکل
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
در شرایط کنونی ایران و جهان است .ایدئولوژی که بازنمود حرص و آز اقشاری است که
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
بدست آورند و به این معنا "ایران را بازپس گیرند".
البته میان کسانی که این ایدئولوژی "جدید" را خلق و فراگیر کرده با کسانی که
مخاطب آن قرار گرفته و آن را پذیرا شدند باید تفاوت گذاشت .واقعیت دارد که حول
شعار "رضا شاه ،روحت شاد" عمال حلقه اتصال ایدئولوژیکی شکل گرفته و گرایشات
سیاسی متفاوت با نیازهای روحی مشترک تالقی کرده است .اما نباید این حقیقت را
فراموش کرد که اساسا توسط صاحبان قدرت بر اسطوره و نوستالژی رضا شاه دمیده
شده تا همچون مخدری در میان بخشی از مردم عمل کند .نوستالژی که "بی مایگی و
فقر حال" را با "پرمایگی و غنای گذشته" می پوشاند .بر باستان گرایی ایرانی می دمد
تا "بازگشت به خویش" جدیدی رواج داده شود .دلتنگی نسبت به گذشته افسانه ای را
افزون می کند تا افق دید و توقعات سیاسی مردم کاهش یابد .این ایدئولوژی مانند
اغلب نوستالژی های ناسیونالیستی ،مانع از روگردانی کامل مردم از دستگاه دولتی به
عنوان اصلی ترین حافظ "ملت و نظم جامعه" می شود .قبل از اینکه به تناقضات این
تقاطع ایدئولوژیک سیاسی پرداخته شود ،نیاز است به یک فاکتور بین المللی مهم که
فضای مساعدی برای رشد این شکل از ایدئولوژی فراهم کرده ،اشاره کنیم.
قدرت گیری ترامپ در امریکا ،صرفا موجب تقویت جناح های راست محافظه کار
در صحنه سیاسی جهان نشد .ایدئولوژی فاشیستی ترامپ ،فضا را برای رشد و افزایش
انواع و اقسام ایدئولوژی های پوپولیستی ،ناسیونالیستی و مشخصا فاشیستی فراهم کرده
است .تالش آگاهانه و سازمان یافته ای از سوی دار و دسته ترامپ در جریان است تا
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این قبیل ایدئولوژی ها در گوشه و کنار جهان تقویت شود .همانطور که آریایی گری در
عصر رضاخان با عروج فاشیسم هیتلری همراه بود .امروزه نیز نمی توان ظهور این قبیل
ایدئولوژی ها را از شیوع انواع ایدئولوژی های فاشیستی و ارتجاعی که با انتخاب ترامپ
قدرت گرفته ،جدا کرد .ایده های ارتجاعی که بر موج هراس مردم سوارشده ،مدعی
ترسیم دورنمای متفاوتی اند تا بر ترس مردم از ناامنی و بی ثباتی و بی آیندگی فائق
آیند .ایدئولوژی هایی که وعده تغییرات بزرگ مبنی بر آرزوهای بزرگ عوامفریبانه می
دهند تا مردم را قانع کنند که تحت این یا آن اوضاع مشخص از مطالبات واقعی خود
دست بشویند و برای اهداف کلی تر و تغییرات بزرگتر مد نظر آنان فداکاری کنند .این
جنبه است که به اسطوره هایی چون کوروش و رضا شاه در اوضاع بی ثبات کنونی
منطقه بار خطرناک می دهد .زیرا براحتی می تواند مردم را گوشت دم توپ درگیری
های ملی و قومی در داخل کشور و جنگ های ارتجاعی در خارج کند و بپای دین و
وطن هر "ناهموطنی" را سر ببرد.
"افقی" وحدت بخش اما متناقض!

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
ترین ضع ف این ایدئولوژی در نقطه قوت ظاهری آن نهان است؛ درست در نقطه ای که
قرار است مردم را حول جدایی دین از دولت به برنامه های سیاسی خود متصل کند .نه
تنها میراث رضا شاه در این زمینه دوگانه است 18.بلکه امیال واقعی کسانی که از رضا
18

 .رضا شاه به واسطه سازش با روحانیت به قدرت رسید .علمای نجف ذوالفقار علی را به او اهدا
کردند تا شهر به شهر بگرداند و با نمایش اش پادشاهی خود را تثبیت کند .حوزه علیمه قم اساسا در
دوران حکومت او پر و بال گرفت .بطور کلی برخورد او به روحانیت و اسالم ریاکارانه بود .او بعد از سال
 8981زمانی که حکومت اش تثبیت شد تالش کرد قدرت نهاد روحانیت را محدود کند اما به هیچ وجه
نمی خواست نقش پایه ای اسالم را در حفظ و بازتولید مناسبات اقتصادی  -اجتماعی استثمارگرانه و
ستمگرانه تضعیف کند .او شخصا در جلسات روضه خوانی شرکت می کرد .در آذر ماه  8989طبق
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شاه اسطوره ساخته اند نیز در این زمینه متفاوت است .آنان از نظر سیاسی هم نیم
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
حساب باز کرده اند هم رضا پهلوی .برای همین هنوز بطور قطع تصمیم نگرفته اند که
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
عناوین گوناگون به اسالمیت دولت آتی نیز رضایت دهند .از این زاویه است که به
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
نیز نیازهای ائتالف های سیاسی آتی برای اداره دستگاه دولتی ،می تواند دلیل محکمی
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
در سکوالرترین حکومت ها ،از ایدئولوژی اسالمی سود جسته اند .بر این بستر تاریخی و

فرمانی دین بهایی را ملغی ساخت ،مدارس متعلق به آنان را بست و فعالیت علنی آنان را ممنوع اعالم
کرد .بهایی ها که در تاریخ  811ساله ایران همواره مرغ عروسی و عزای رابطه دربار با روحانیت شیعه
بوده ا ند ،در دوره رضا شاه نیز از حق شهروندی برخوردار نشدند .کاسب های بهایی در دوره حکومت وی
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
گذارند یا آن را توجیه می کنند .برای نمونه به یکی از برنامه های رادیو بی بی سی تحت عنوان "تورج
اتابکی و چرایی زنده شدن نام رضا شاه " در  83دسامبر  1183رجوع شود .این تاریخ پژوه ضد
کمونیست و نان به نرخ روز خور نهایت تالش خود را بکار می برد تا تحت عنوان اینکه "بین اسالم
ستیزی با روحانیت ستیزی فرق است ".سازش های رضا شاه با دین را تالشی برای تقویت عقالنیت در
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.
مدافعان ایدئولوژی "کورش – رضا پرستی" نقد دین را از نقد دولت جدا می کنند.
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
کرد .حال آنکه رابط ه دوجانبه ای میان نهاد دین و دولت در طول تاریخ ایران موجود
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
نمی توانند به تنهایی دوام آورند .علیرغم تداوم تنش میان نهاد دین و دولت ،بورژوازی
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
تازه به دوران رسیده قرار دارد .این تضاد عرصه امکانی است که ترک ها و شکاف های
ایدئولوژی آنان بروز می یابد.
این ایدئولوژی در زمینه های دیگری چون – تمامیت بخشی ،ایجاد همبستگی
اجتماعی و دادن انگیزه برای عمل – با مشکالت اساسی روبرو است.
در جامعه طبقاتی هر ایدئولوژی که مدعی کسب قدرت سیاسی است ،نه تنها باید
مواضع خود را در مقابل دیگر ایدئولوژی ها تعریف کند بلکه باید برتری خود را نیز ثابت
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
برای فتح اذهان مجبورند نظریات خود را جهانشمول اعالم کنند .بر پایه این کلیت
بخشی یا جهانشمولی است که می توانند خود را به مثابه آلترناتیو توجیه کرده،
استراتژی های سیاسی خود را خردمندانه جلوه دهند و در مبارزه طبقاتی صف آرایی
نمایند .تناقض درونی ساختار ایدئولوژی ناسیونالیستی "کوروش – رضا پرستی" مانع از
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
برخوردار نیست 11.این ایدئولوژی مجبور است بر تمامی تفاوت ها و تضادهای واقعی
چون تضادهای طبقاتی ،جنسیتی و ملیتی و فرهنگی درون جامعه خط بطالن کشد ،تا
انسجام خود را حفظ کند .جهانشمولی این ایدئولوژی مانند تمامی ایدئولوژی های
بورژوایی از عینیت برخوردار نبوده و منطبق بر واقعیت مادی جامعه و جهان نیست .این
19
ناهمخوانی با واقعیت آن را از درون شکننده می کند.

11

 .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
نژاد و ژن آریایی کار ساز و وحد ت بخش نیست .ولی آنان با تکیه به شبه علم دنبال نوعی ژن فرهنگی
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
برای قبول تمامیت گرایی بورژوایی می گشایند .پست مدرنیسم ،هویت گرایی ،نسبی گرایی به عنوان
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
است .در عصر سرمایه داری تنها ایدئولوژی و تئوری کمونیستی است که قادر است کلیت جهان را در
برگیرد و همه روندها را بر مبنای علمی توضیح دهد و به معنای واقعی جهانشمول باشد .به همین دلیل
گفته می شود کمونیسم علم رهایی جامعه است نه علم رهایی یک طبقه .این علم به ما نشان می دهد
چرا پرولتاریا می تواند و باید بشری ت را رها کند .تمامیت بخشی ایدئولوژی پرولتری بر واقعیت مادی
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.
چنین انت ظاری غیر واقعی و تحمیلی است .بسیاری در جامعه هستند که جانبداری کمونیستی ندارند و
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

884

کندوکاوی در شعار رضاشاه روحت شاد

البته این ایدئولوژی می تواند در کنار سایر عوامل (چون زور و سرکوب دولتی و
حمایت امپریالیستی) در بازتولید روابط تولیدی استثمارگرایانه و روابط اجتماعی
ستمگرانه از خود کارآیی نشان دهد و به حفظ و بازتولید مشروعیت نهادهای
ایدئولوژیک مستقر و هویت مخاطبان خویش یاری رساند .اما در زمینه ایجاد و حفظ
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
گسل های اصلی درون جامعه ندارد .از زاویه گسل ملی ،ایدئولوژی ناسیونالیستی فارس
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
زنان در جامعه راه چاره ای نخواهد داشت ،مگر جرح و تعدیالتی در حجاب اسالمی.
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
بر اقتصاد و سیاست کشور حواله دهد .امری که پیشاپیش نتایج وخیمش برای اکثریت
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
گذار) می شو د که از زاویه ناسیونالیسم نسبتا ترقی خواهانه ،مخالفت هایی با سلطه
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
کند و در بهترین حالت روکشی دمکراتیک نازکی بر دیکتاتوری عریان خواهد کشید.

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
عقالیی برای شکست تاریخی سلطنت در انقالب  03دست و پا کند .یا به دلیل گذشته
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
پیروانشان شور آفریدند و بهترین های جامعه را سرکوب کردند.
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
شمول بورژوازی جهانی مبنی بر حقوق بشر و توسعه و پیشرفت اقتصادی و تاریخی،
فردگرایی افراطی و فرهنگ مصرفی خود در معرض بحران جدی قرار دارد .پیشرفت
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.
از زاویه هدف عملی کسب قدرت سیاسی نیز ای ن ایدئولوژی از صالبت و استقالل
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
به عنوان راهبر جامعه بروز دهد .باال و پایین رفتن روحیه رضا پهلوی و پیروانش در
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
عملی به کسی دهد ،نه توجیه کننده عملی باشد.
همه این ضعفهای ذاتی و استراتژیک می تواند برای خنثی کردن و به شکست
کشاندن این ایدئولوژی ارتجاعی مورد استفاده قرار گیرد .به شرطی که کمونیستها به
وظایف خود در این عرصه واقف باشند .آشغال تا زمانی که آگاهانه جارو نشود ،روی
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فرش باقی می ماند .با ید به نبرد ایدئولوژی ها در جامعه توجه کافی و وافی کرد .نمی
توان مقابله با این ایدئولوژی را به طرح چند خواست و مطالبه اقتصادی یا چند
افشاگری سیاسی یا افشاگری از اعمال ضد دمکراتیک رضا شاه و محمد رضا شاه و
هواداران رضا پهلوی تقلیل داد.
مسسله اساسی این است که مردم ایران همانند دیگر بخش های جهان نیاز به افق
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
کمونیستی در صحنه نبرد ،تمامی فداکاری ها و دستاوردهای مبارزاتی مردم به هدر
خواهد رفت .کمونیستهای ایران شانس آن را دارند که با تکیه به پیشرفته ترین
دستاوردهای این علم که امروزه در سنتز نوین کمونیسم فشرده شده ،به مصاف تمامی
ایدئولوژی های رقیب رفته و ورشکستگی تاریخی آنها را برای مردم به طریقی زنده و
دیالکتیکی و تیز و روشن اثبات کنند .کم بهایی جنبش کمونیستی به مبارزه با
ایدئولوژی بنیادگرایانه دینی خمینی در سال  03فاجعه آفرید و زندگی مردم ایران و
منطقه خاورمیانه و حتی جهان را با تراژدی بزرگی روبرو کرد .حاشا که دوباره چنین
شود!
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شهرهای کوچک ،شکل گیری حلقه ضعیف
شهریور 6931
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
نقطه عزیمت بحث خویش قرار داده بود و معتقد بود اکثریت جمعیت ایران در کالن
شهرها زندگی می کنند .و با تکیه به این فاکت می خواست استراتژی راه انقالب در
ایران را توضیح دهد .دراین نوشتار به لحاظ تئوریک این شرط به پرسش کشیده می
شود و با تکیه به آمار و شواهد تالش می شود ،تصویری واقعی تر از ترکیب جمعیتی
شهر و روستا در ایران و مهم تر از آن مناسبات اقتصادی – اجتماعی میان شهر و روستا
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
در ساخت اقتصادی – اجتماعی ایران صورت گرفته ارائه می دهد .موضوعی که
شوربختانه تا کنون کمتر مورد توجه نیروهای چپ قرار گرفته است .بر بستر بررسی این
تغییرات خواننده می تواند دریابد چگونه شهرهای کوچک یا "خام شهر"ها یا "شهر-
روستا" ها شکل گرفته اند و امروزه بدل به یکی از نقاط ضعف نظام حاکم شده اند .بی
دلیل نبوده که شهرهای کوچک و متوسط ،در خیزش دی ماه  8931نقش مهمی ایفاء
کرده اند.
فزون بر این تا حدی مصالحی در اختیار خواننده قرار می دهد تا عینی تر به
موضوع استراتژی کسب قدرت سیاسی (یا راه انقالب مسلحانه و کسب قدرت از طریق
جنگ انقالبی به عنوان وظیفه مرکزی کمونیست ها) پرداخته شود .با توجه به اهمیتی
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که این بحث برای کمونیستهای انقالبی دارد ،نیاز است که در این زمینه کمونیستها
در عرصه تئوریک از انسجام کافی و الزمه برخوردار باشند .یعنی برخورد درستی به
الگوی تئوریک پیشین و مفهوم سازی های تئوریک جدید داشته باشند و با وسعت نظر
و دقت نظر علمی باال به فاکت ها و مشاهدات تجربی برخورد کنند.
طرح استراتژی سیاسی کسب قدرت توسط کمونیستها بدون ترسیم خطوط
کلی استراتژی نظامی معنای واقعی نخواهد داشت .سیر رویدادها و تکامل تحوالت
سیاسی دیر یا زود می تواند موضوع ضرورت سالح را در دستور کار مردم قرار دهد .اگر
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
ضرورت بکار گیری قهر انقالبی در مقابل خشونت بی حد و حصر مزدوران رژیم در بین
بسیاری از جوانان طرح شد .برخی ایده دفاع مسلحانه یا عملیات تاکتیکی چریکی را
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
ها یی می تواند در بهترین حالت ناکارآمد و در بدترین حالت زیانبار باشد .دفاع مسلحانه
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
نظامی قرار خواهد گرفت؟ پاسخ به این پرسش ها نیازمند مفهوم سازی های نوین در
زمینه نظامی است .مفهوم سازی صحیح در این زمینه ،مشروط به تحلیل درست از
ساخت اقتصادی اجتماعی ایران ،ساخت سیاسی  -نظامی دولت و چگونگی شکل گیری
بحران های انقالبی و اشکال بروز خال قدرت در این یا آن گوشه کشور یا در بعد
سراسری است.
در چند ساله اخیر منطقه خاورمیانه شاهد بروز اشکال گوناگونی از خال قدرت
سیاسی بوده است .اغلب این خال قدرت ها ساختاری بوده و در تداخل با بحران های
سیاسی و جنگ های منطقه ای شکل گرفته اند .بدون تفکر جدی در مورد این مسایل
و جمع بندی از درس های مثبت و منفی از جنگ های جاری در جهان امروز،
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کمونیستها و طبقه کارگر نمی توانند در شرایطی که همه طبقات با سالح سیاست
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

رویکرد علمی قرار داشته و آن را تاعیف می کند - ».باب آواکیان

گفته می شود که "محل کار و زیست اکثریت توده های مردم در شهرهای کالن
است" و "مراکز جمعیت در ایران شهرها هستند" .معموال عمده بحث ها در زمینه راه
انقالب متکی به این "فاکت" کلی و عمومی است .فرمول بندی اول یعنی اکثریت در
شهر های کالن زندگی می کنند آشکارا غلط است .به فرمول بندی دوم یعنی "مراکز
جمعیت در ایران شهرها هستند" نیز باید با قید و شرط برخورد کرد.
احتماال مبنای ارائه چنین حکمی آمار سر شماری سال  8930است .بر پایه این
سرشماری حدود هفتاد درصد جمعیت شهر نشین اند و سی درصد روستا نشین و
عشایر .البته الزم به ذکر است که در برخی منابع جمعیت روستایی تقریبا  11/1درصد
و در برخی منابع دیگرحتی  19درصد ذکر شده است .متاسفانه نتوانستیم دلیل این
تفاوت را دریابیم .این واقعیتی عریان است که در ایران ،تغییرات اساسی در ترکیب
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
دارد .طبق همین سر شماری در هشت شهر بزرگ ،باالی یک میلیون نفر موجود است
که برابر با  11درصد جمعیت کل کشور است( .این رقم از کل جمعیت روستایی و
عشایر نشین ایران کمتر است) حتی اگر جمعیت  81شهر دیگر که بین پانصد تا یک
میلیون نفر جمعیت دارند را بدان اضافه کنیم .باز کل جمعیت شهرهای باالی نیم
میلیون نفر  99درصد جمعیت کل کشور خواهد شد.
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واقعیت این است که آمار رسمی از جمعیت کالن شهرها (با توجه به حاشیه
نشینی گسترده) تا کنون منتشر نشده است .برای بدست آوردن جمعیت واقعی کالن
شهرها کافی نیست جمعیت شهرهای باالی یک میلیون نفر را به حساب آورد .شاید
بهتر باشد بر پایه آمار استانی پیش رویم .بر این پایه اگر کل جمعیت استان تهران و
استان البرز (کرج) و استان مرکزی (اراک) و استان اصفهان را کالن شهر (و با کمی
اغماض روستاهای اطرافشان را نیز جز شهر حساب کنیم) و جمعیت شهرهایی چون
مشهد ،شیراز ،تبریز ،اهواز ،قم و کرمانشاه را نیز بدان اضافه نماییم ،یعنی چهار استان
بعالوه شش شهر بزرگ در مجموع شامل  91/0میلیون نفر (حدود  11درصد جمعیت
کشور) خواهد شد .بر مبنای این رقم نیز نمی توان حکم داد ،اکثریت مردم ایران در
شهرهای کالن زندگی می کنند .البته ارقام ذکر شده از دقت باال برخوردار نیستند ولی
متکی بر آمار فهرست جمعیت شهرهای ایران محاسبه شده که در اینترنت قابل
8
دسترس است.
در مفهوم شهر نیز باید دقت کنیم .از  8110شهر ایران 931 ،شهر کمتر از
 0111نفر جمعیت دارند وحدود  111شهر بین  11الی  10هزار نفر جمعیت دارند .این
شهرها اغلب روستاهایی هستند که طی دو دهه اخیر از نظر تقسیم بندی اداری شهر
خوانده شدند .در فاصله سالهای  8930تا  8931هر ده روز یک شهر به تعداد شهرهای
ایران افزوده شد .در واقع حدود  111شهر به معنای واقعی موجود است .با این همه
قابل تاکید است که تعداد و تنوع جمعیتی شهرها و اینکه کدام نقطه جمعیتی شهر
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
طوالنی و پیش برد این جنگ است .این ساختار پیچیده جمعیتی هم موانع و هم
امکاناتی را برای پیش برد جنگ دراز مدت فراهم می کند و باید بدرستی شناسایی و
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
که مهم است مفهوم سا زی دوباره از شهر و روستاست .نه شهر ،شهر قدیم (دوران قبل
از انقالب  )03است نه روستا ،روستای آن دوران .مفهوم سازی در این زمینه کاری است
که باید صورت گیرد .برای مثال توجه را به تز دانشجویی در مورد شهرهای کمتر از
 0111نفر تحقیق کرده جلب می کنم .این دانشجو مفهوم "خام – شهر" را برای
بسیاری از شهرهای ایران (در واقع اکثریت شهرهای ایران از لحاظ تعداد) بکار برد که
1
درست است.
زمانی مارکس در ارتباط با متد اقتصاد سیاسی ثابت کرد ،چرا برای مطالعه
اقتصاد یک کشور نباید از جمعیت شروع کرد و باید روابط تولیدی را نقطه عزیمت قرار
دارد .این نکته ظریف مارکس به نوعی برای پیش برد بحث استراتژی نیز صادق است.
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
متمرکز است باید نقطه آغاز عملیات مسلحانه کمونیستها باشد .انقالب روسیه از نقطه
ای شروع شد که اکثریت جمعیت را در بر نمی گرفت .در دو شهر مسکو و پترزبورگ.
در کشور چین ،کمونیستها در ابتدا در شهرهای بزرگ با تمرکز جمعیت نسبتا باال،
قیام مسلحانه سازمان دادند اما شکست خوردند و سپس از مناطق دور افتاده روستایی
1

به مقاله فرایند تبدیل نقاط روستایی به شهر در مقیاس ملی و پیدایش پدیده "خام شهرها" رجوع
شود .این مقاله در اینترنت قابل دسترس است.
چندی پیش تحلیلگری سیاسی رفتار مردم در انتخابات ایران را بر مبنای سه نوع مراکز جمعیتی (شهر
های بزرگ – شهرهای متوسط و شهر و روستاهای کوچک) مورد تحلیل قرار داده بود .تقریبا هر یک از
این سه نوع یک سوم جمعیت کشور را در خود جای داده اند .در انتخابات ها در شهرهای بزرگ بخش
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
جمعیتی و تفاوتهای شان با یکدیگر از زوایای مختلف نیاز به مشاهدات میدانی است.
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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.
مرکز ثقل انقالب لزوما به تمرکز مکانی جمعیت بستگی ندارد ،بلکه به روابط و
شرایط اقتصادی – اجتماعی (مشخصا ساخت دولت از زاویه نقاط قوت و ضعف های
استراتژیکی و تاکتیکی در عرصه نظامی) و موقعیت سیاسی کلی (مشخصا چگونگی
ظهور بحران انقالبی و اوضاع انقالبی) بستگی دارد .در این زمینه آن چه در درجه اول
باید مد نظر قرار دهیم روابط اقتصادی – اجتماعی میان شهر و روستاست .در اینجا
قصد ورود به بحث ساختار را نداریم فقط بر آن جوانب مهمی از مبحث ساختار که به
استراتژی و راه انقالب مربوط است اشاره می کنیم .به لحاظ فاکت و شواهد تجربی می
توان بر چند مولفه کلیدی و مهم که بر رابطه شهر و روستا در چند دهه اخیر تاثیرات
عمیق گذاشت ،انگشت نهاد.
 – 8تغییر مهمی از لحاظ درهم تنیدگی و ادغام اقتصاد شهر و روستا در ایران
صورت گرفته است .تقریبا اقتصاد شهر و روستا قابل تمایز از یکدیگر نیستند .علیرغم
در نظر گرفتن ناموزونی ها در برخی مناطق ،دیگر نمی توان اقتصاد شهری و روستایی
را از هم جدا کرد.
 – 1تغییر مهمی در جهت رشد و غلبه مناسبات سرمایه دارانه در زمینه روابط
مالکیت بر زمین مشخصا بهره کشی از نیروی کار روستایی و الگوی کشاورزی ایران
صورت گرفت.
 – 9تغییر مهم در الگوی اقتصاد کالن کشور به واسطه روند گلوبالیزاسیون و
ادغام بیشتر در نظام جهانی امپریالیستی صورت گرفت.
در بسیاری از استان ها اقتصاد روستا عمیقا به شهر وابسته شده اند .تا قبل از
انقالب  03اکثر مناطق شهری ایران هنوز عمدتا از قبل کار اضافی در روستا بهره می
بردند( .خریداران عمده تمامی بازارهای سنتی در شهرهای کوچک و حتی شهرهای
متوسط ،دهقانان بودند ).این معادله دچار تغییر جدی شد .بر خالف گذشته که اکثریت
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نیروی کار روستایی ساکن روستا و عمدتا به کار کشاورزی وابسته بودند اکنون بخش
اعظم نیروی کار روستایی یک پا در روستا یک پا در شهر دارند .برای مثال چندی پیش
با دوستی که ساکن یکی از روستاهای شمال بود مالقات داشتم .او سه شغله است.
مالک یک هکتار زمین است و هنگام کشت برنج خود و همسرش بر روی آن کار می
کنند( .مواقع نشاء یا درو نیز مجبورند کارگر از مناطق دیگر استخدام کنند) .شغل دوم
او مسافر کشی است و شغل سوم اش نصب ماهواره .او دائم بین شهر و روستا در حال
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.
امروزه بسیاری در روستا ساکن هستند ،اما در شهر کار می کنند یا برعکس
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
جوان روستا در اغلب موارد به کارهای غیر از کشاورزی اشتغال دارند و مواقع کشت و
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.
سطح یا الیه دیگر؛ در مجموع در اثر انقالب و جنگ بر توان تولیدی کشور افزوده
شد .این دو فاکتور به رشد بیشتر مناسبات سرمایه داری دامن زده است .در اثر انقالب
مالکیت های ارضی بزرگ نوع کهن فئودالی و نیمه فئودالی ضربه خوردند .علیرغم
سیاست های متناقض در زمینه مالکیت ارضی در مجموع رژیم تالش کرد پایه خود را
در روستاها گسترش دهد .از این رو در برخی مناطق تقسیم و مصادره زمین ها توسط
دهقانان در دوران انقالب را به رسمیت شناخت .یا خود نیز به اشکالی دیگر (با تقسیم
زمین های بایر و موات) مالکیت های خرد دهقانی را تقویت کرد .البته امروزه با شکل
دیگری از روند تمرکز یابی زمین در اثر رشد سرمایه داری روبرو هستیم که می توان در
فرصت های آتی بدان پرداخت.
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جنگ ایران و عراق نیز مانند برخی جنگ ها در دوره معاصر موجب رشد نیروهای
مولده شد .طی دوران تحریم اقتصادی دهه شصت بر پتانسیل تولید داخلی افزوده شد.
رشد نیروی مولده در دو سطح کالن و خرد بویژه بعد از جنگ آشکار شد .توانایی و
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
سیاسی رفسن جانی در دوران ریاست جمهوری اش بود ،اما پایه مادی چنین امری طی
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
تامین می کردند .به این مجموعه باید به امتیاز حضور نزدیک به دو میلیون نیروی کار
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.
روبنای سیاسی نیز در اثر جنگ و انقالب دچار تغییرات جدی شد .علیرغم برخی
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
شده و ضربه خورده اند .این مسئله حتی در ساخت قدرت سیاسی نیز بازتاب یافت.
(برای دوری از یک به یک قلمداد کردن رابطه روبنا و زیربنا ،بهتر است به جای بازتاب
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
دینی) در مناطق محلی شکل گرفته اند که بالطبع پایه اجتماعی گسترده تری برای
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.
در اثر جنگ اقشاری ا ز روستاییان که از قبل شرکت در جنگ به سهمی از قدرت دست
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
انعکاسی از سهم خواهی بیشتر این اقشار تازه به قدرت دست یافته روستایی بود .این
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.
اما در دورا ن رفسنجانی و در اثر سیاست تعدیل اقتصادی بود که ساخت اقتصادی
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
به کلی ساختار سنتی روستایی ایران را در هم کوبید بلکه تاثیرات بالواسطه بر ساختار
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
یک کشور تحت سلطه بر جامعه غالب شد .اگر چه روند تبدیل شدن به نیروی کار از
زمان رضا شاه اغاز شده بود و اصالحات ارضی سال  11گام کیفی مهم در این زمینه
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.
هر چند هنوز اشکالی از نیمه فئوالیسم در زیربنا و عمدتا در روبنا مورد استفاده قرار می
گیرد.
در اثر الگوی کشاورزی صادراتی (عمدتا در بهره برداری های متوسط به باال) و
بکار گیری تکنیک های جدید در آبیاری و مراحل گوناگون کار و کشت و برداشت،
نیروی کار مازادی شکل گرفت که به اشکال گوناگون مجبور به مهاجرت به شهرها
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 ...
823

از گستره اعماق تا افق های دور

دیگر همچون گذشته نیاز به نیروی کار دائمی وابسته به زمین نبوده و نیست .اشکال
دیگری از سازماندهی نیروی کار روستایی با تحرک نسبتا باال شکل گرفت 9 .در مواقعی
که کشاورزی به نیروی کار متمرکز نیاز دارد ،عالوه بر استفاده از نیروی کار خانوادگی و
فامیلی اشکال از استخدام روزانه نیروی کار از مناطق همجوار (که در بسیاری مواقع
بخش عمده آن را زنان تشکیل می دهند) سازمان یافت .افرادی در روستا واسطه خرید
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
دستمزدها هنوز برخی روابط ماقبل سرمایه دارانه عمل می کند ،یا مال االجاره ماشین
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
مرغداری های صنع تی شد که خود بخشی از نیروی کار روستایی را به خود اختصاص
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
طبق آمار سال  8919باالترین رقم کارکنان صنایع بزرگ (باالی ده نفر) به صنایع
آشامیدنی و غذایی اختصاص یافت( .حدود صد هزار نفر برابر با  80درصد کارکنان که
 80درصد از سرمایه گذاری و  1درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص داده بود ).اگر
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
بویژه در مناطقی چون کردستان و بلوچستان این امر به دلیل کنترل نظامی – امنیتی صورت گرفت.
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بر بیست درصد نیروی کارکن صنایع باالی ده نفر خواهد شد .این جدا از کارکنان
کارخانه هایی هستند که ماشین آالت برای کشاورزی تولید می کنند و حدود ده درصد
نیروی کار صنایع بزرگ را دربر دارند .بر این ارقام باید تعداد کارکنان صنایع مواد
غذایی و آشامیدنی زیر ده نفر را نیز افزود ( .طبق آمار سال  8938حدود شصت هزار
نفر بودند ).بر پایه این تغییرات و توان اقتصادی شکل گرفته الگوی مصرف خانگی در
مناطق مختلف کشور همسان و همگون شد.
در واقع روند "شهری شدن" روستاهای قبلی حاصل این تغییرات سرمایه دارانه
بوده است .به گونه ای دیگر می توان گفت تصمیم اداری سیاسی مبنی بر شهر نامیدن
هر روستایی که باالی  0111نفر جمعیت دارد خود انعکاسی از این وضعیت و شاید
بهتر است بگوئیم به نوبه خود تقویت کننده آن بود .الزم به ذکر است که این تصمیم
در ابتدا بر پایه مالحظات امنیتی و سیاسی استراتژیک صورت گرفت .بیشترین تعداد
"خام – شهرها" در ابتدا به کردستان و آذربایجان اختصاص داشت .بعدها که استان
خراسان به سه استان تقسیم شد تعداد این "خام – شهرها" در این منطقه نیز رقم
قابل توجهی را تشکیل دادند.
در واقع جمهوری اسالمی کاری که رژیم شاه نتوانست انجام دهد را به سرانجام
رساند .جمهوری اسالمی توانست اتوریته اداری – نظامی دولتی را جایگزین اتوریته
فئودال ها کند که در اثر اصالحات ارضی از هم فروپاشیده بود .البته این تصمیم دلیل
اقتصادی – اجتماعی دیگری نیز داشت .برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر
این تصمیم تا حدی و برای دوره ای (در مقایسه با دیگر کشورها مشخصا آمریکای
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
تمامی "خام – شهرها" بر نان خور دولتی بیفزاید .پروسه شهری شدن این روستاها به
معنی انتخاب شهرداری و کادر اداری – امنیتی  -نظامی حداقلی بوده که به نوبه خود
ساختارهای قبلی را تغییر داده است .این تصمیم ساختاراجتماعی فرهنگی روستا را به
کلی بر هم زد .تقریبا تمامی اشکال همیاری سنتی را از بین برده و شکل معوجی از
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ر وابط پولی را بر بستر فرهنگ عقب مانده نیمه فئودالی گذشته بوجود آورده است.
موبایل و ماهواره در کنار االغ و شلوار جین و برک دنس در کنار تریاک کشی و کم
سوادی.
تزریق در آمد نفتی به شهر و روستا برای گسترش پایه اجتماعی حکومت دینی
(بخشا توسط نهادهای مذهبی) خود تناقضاتی ببار آورد و سر منشا رقابت ها و درگیری
های زیاد در میان مناطق مختلف شد .بسیاری از درگیری های انتخاباتی دهه هفتاد
شمسی و حتی اعتراضات مردمی مبنی بر به رسمیت شناختن روستای شان به عنوان
شهر یا منطقه شان به عنوان استان به چگونگی توزیع و میزان تخصیص درآمد نفتی
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
شده ،نیازمند تحلیل مشخص است) و با افزایش قیمت زمین ،تب به ثبت رساندن و
سند گرفتن زمین روستاهایی که ب ه شهر تبدیل شده اند باال گرفته و این بدل به
خواست اهالی این مناطق شده است .درمقابل شهرداری ها نیز مدعی زمین شده اند و
بر زمین های "ملی" انگشت نهاده اند.
این قبیل مناطق جمعیتی هر آن در اثر بحران های اقتصادی و نوسانات در آمد
نفتی و ناتوانی رژیم در انجام تعهدات مالی خود می توانند شاهد بی ثباتی و شکنندگی
شوند و خال قدرت در آنها شکل گیرد .این نوع خال قدرت که ریشه در ساختار اقتصادی
– اجتماعی ایران دارد ،می تواند با تحوالت سیاسی – نظامی در سطح ملی و منطقه ای
ترکیب شوند و فرصت های انقالبی معینی ببار آورند.
خالصه کالم ،در اثر این تغییرات می توان گفت که دیگر ما در روستاهای ایران با
جامعه دهقانی روبرو نیستیم .هر چند که در معدودی از استان ها هنوز حدود 01
درصد جمعیت در روستاها به سر می برند و می توان روستاهایی یافت که تا حدی
ترکیب دهقانی دارند .منظور از جامعه دهقانی یا ترکیب دهقانی – در درجه اول وابسته
بودن نیروی کار به زمین است .البته اشکالی از این وابستگی – بویژه در بین مالکیت
های خرد  -موجود است .حتی برای این اقشار نیز (البته با در نظر گرفتن اندازه زمین
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های شان) درآمد حاصله از زمین منبع اصلی درآمد نیست .از نقطه نظر تئوریک بهره
کشی از این بخش از نیروی کار روستایی را باید اساسا در چارچوب بهره کشی سرمایه
داری از کار اضافیِ جمعیت روستایی تحلیل کرد .همان تحلیلی که مارکس برای جوامع
سرمایه داری اولیه که هنوز از جمعیت دهقانی گسترده برخوردار بودند بکار برد .البته
باید اشکال ویژه ای که به خود گرفته اند را شناسایی کرد .این اشکال ویژه به تحوالتی
که در الگوی اقتصاد کالن صورت گرفته ،ربط دارد.
از این زاویه بررسی تغییرات الگوی اقتصاد کالن ایران ضروری است .در این جا
فقط به چند نکته از زاویه نیروی کار می پردازیم .بواسطه گلوبالیزاسیون مدل تکیه به
درآمد نفتی و استراتژی رشد صنایع جایگزین واردات دچار تغییرات مهم شد .حاصل
این تغییرات اقتصادی وابسته ،ناموزون ازهمگسسته و معوجی است که مدام از بنیه
تولیدی آن کاسته میشود و بر بخش خدمات آن اضافه میشود .مدام تولید داخل –
بهجز در برخی رشتههای تولیدی معین – در رقابت با بازار جهانی ورشکسته میشود و
درنتیجه دائما بر نیاز کشور به واردات افزوده میگردد .با تغییرات در اقتصاد جهانی و
تبدیل چین به کارگاه جهانی ،بخش خدمات در بسیاری از کشورهای جهان حتی در
کشورهای پیشرفتهتر صنعتی نیز طی چند دهه اخیر رشد کرده است .انتقال کاال از
خارج به چهارگوشه کشور ناگزیر به رشد انواع و اقسام رشته های خدماتی از حمل و
نقل کاال از یک منطقه به منطقه دیگر تا توزیع و پخش کاال در میان مصرف کنندگان
خرد منجر میشود .در این نظم اقتصادی تولیدکنندگان خرد (حتی متوسط) شهر و
روستا مدام ورشکسته و بیکار شوند و به کار پخش و توزیع کاالهای وارداتی می
پردازند .این مسئله منجر به شکلگیری و رشد پدیدهای به نام اقتصاد غیررسمی در
کشور شده است .اقتصاد غیر رسمی که در محاسبات اقتصادی جایی ندارد اما بخش
مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد .طبق برخی آمارها ،ارزش بخش اقتصاد
غیررسمی در ایران برابر با  11درصد تولید ناخالص ملی است و  91درصد اشتغال
کشور را شامل میشود.
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در الگوی قبلی اقتصادی ،کشاورزی گسترده نیمه فئودالی نقشی مهم در تولید و
باز تولید نیروی کار ارزان داشت .روستا مکانی بود که غذای ارزان و نیروی کار ارزان به
شهر ارائه می داد .امروزه تولید وباز تولید نیروی کار شکل پیچیده تری به خود گرفته
است .بخشی از دستمزد نیروی کار و حتی کارگران از حیطه های دیگر تامین می شود.
چند شغلی بودن به امری ساختاری بدل شده است .کارکنان فامیلی بدون دستمزد
نقش عمده و کیف ی در ترکیب ساختار نیروی کار پیدا کردند .بخش مهمی از هزینه
معاش خانواده کارگری یا از طریق اقتصاد خرد کشاورزی و صنایع روستایی یا اقتصاد
خرد خدماتی (بویژه در زمینه حمل و نقل و تامین غذای آماده و رستوران داری) و
همچنین اقتصاد غیر رسمی (از انجام کارهای خدماتی تا انجام برخی از حلقه های کار
تولیدی برای بنگاه های کوچک و بزرگ در خانه) تعیین می شود.
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
دخیل اند و وقایع غیر منتظره نیز می توانند عمل کنند و این روند را تسریع یا کُند
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
شهرهای کالن جدید شود .در عین حال برخی توانایی های تولیدی -جمعیتی -
امکاناتی و وسعت سرزمینی و  ...هست که می تواند به مثابه ضد گرایش این روند را
1
کند نماید.
1

از زاویه رشد شهرهای کالن ،ایران هنوز با کشورهای امریکای التین فاصله دارد .برای مثال در
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
در لیما بدور محله ثروتمند دیوار کشیده شده تا امنیت آنان حفظ شود ).در برخی دیگر از کشورهای
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
روستا و تکرار آمارهای رسمی مشکلی را حل نمی کند .باید ریشه ای تر برخورد کرد.
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
گیرند بر مبنای تصورات پیشینی حکم صادر کرد .اتخاذ چنین متدهایی کمکی به
کشف حقیقت و قانونمندی حاکم بر رابطه شهر و روستا در ایران – مشخصا بحث
استراتژی  -نمی کند .در بهترین حالت دگمی را جایگزین دگم دیگر می کند .چنین
راه حل آسانی نتایج سوء ببار می آورد و به قول مائو مانند تمامی راه حل های آسان،
می تواند گرایش به عقب را تقویت کند.

مهمی از درامد ملی کشور وابسته به مزد کارگرانی است که در خارج کار می کنند .شکل گیری چنین
بازارهای کار نیز روندهای متناقضی بر روند شهر نشینی داشته است .بیشتر مواقع به مانعی برای
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
بخشی از ایرانیان شاهد ظهور چنین اشکالی از تامین معاش خانوار در ایران نیز هستیم.
حتی روند شهر نشینی در کشوری چون آمریکا نیز مسیر از قبل تعیین شده ای را طی نکرد .بعد
از جنگ جهانی دوم جمعیت شهرهای جنوبی حول "کمر بند سیاه" (عمدتا سیاه پوستان) به دلیل
توسعه سرمایه داری در تولید کشاورزی به شهرهای شمالی مهاجرت کردند .اما شهرهای جنوبی بعد از
سالها دوباره رونق یافتند .یکی از فاکتورهای کم اهمیت ظهور پدیده ای به نام "دستگاه تهویه مطبوع"
بود که امکان زندگی در مناطق گرمسیر آمریکا را فراهم کرد.
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ضمیمه :

آمار تعداد شهرها و روستاها و میزان پراکندگی جمعیت در آن ها بنا بر

سرشماری سال 6933

 11/ 1میلیون تن (معادل  % 11جمعیت) در  1شهر (باالی یک میلیون نفر)
 1/ 1میلیون نفر (معادل  % 3جمعیت) در  81شهر ( 011هزار تا یک میلیون نفر)
 1/3میلیون نفر (معادل  % 0جمعیت) در  81شهر ( 101 – 011هزار نفر)
 88میلیون نفر(معادل  % 81جمعیت) در  11شهر( 811 – 101هزار نفر)
 1میلیون نفر (معادل  % 3/0جمعیت) در  10شهر ( 01 – 811هزار نفر)
 1 /8میلیون نفر (تقریبا معادل  % 0جمعیت) در  889شهر ( 10 – 01هزار نفر)
تقریبا  311هزار نفر (معادل  % 8جمعیت کل کشور) در  11شهر ( 11 – 10هزار نفر)
 1 / 1میلیون نفر (معادل  % 1/3جمعیت) در  091شهر ( 0 – 11هزارنفر)
 8/1میلیون نفر (تقریبا معادل  % 8/1جمعیت) در  931شهر( زیر  0هزار نفر)
 19میلیون نفر (معادل  % 11جمعیت) در  31هزار روستا ،آبادی و مناطق عشایری

چند توضیح در مورد آمار فوق

 - 8این آمار فقط تصویری کلی و تقریبی از توزیع جمعیت شهر و روستا را
نشان می دهد .مبنای آن سر شماری سال  8930است .مشخصا جدول آمار جمعیت
شهرهای باالی  11هزار نفر است که در اینترنت قابل دسترس است.
 - 1اعداد جمع و تفریق شده از دقت باال برخوردار نیستند ،تا حدی تخمینی
است .امکان اشتباه محاسبه هم موجود است .برای دقت علمی باال نیاز به محاسبه
مجدد است.
 - 9از انجائی که آمار جمعیت شهرهای زیر  11هزار نفر در سال  8930قابل
دسترس نبود از آمار سال  8938استفاده شد .یعنی آمار جمعیت شهرهای زیر بیست
هزار نفر عمدتا و تقریبا متکی بر ارقام آن دوره است .باحتمال زیاد هم از نظر تعداد
شهرها ( 311شهر) و هم جمعیت (حدود  9/9میلیون نفر) دچار تغییراتی شده اند.
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 - 1باید در نظر داشت که تمامی تقسیم بندی ها بر مبنای میزان جمعیت
(شهری یا روستایی) لزوما بیانگر واقعیت شهر یا روستا بودن آنها نیست .موارد استثنایی
کم نیستند .برخی به اصطالح روستاهای اطراف شهر های بزرگ هستند که علیرغم
جمعیت باالی  0هزار نفر هنوز از نظر اداری روستا محسوب می شوند .یا برخی روستاها
که صرفا سکونتگاه نیروی کار هستند تا "شهرها"ی کوچکی که هنوز ساختار روستایی
خود را حفظ کرده اند.
 - 0پس از سال  8990تا کنون تنها  11شهر به معنای واقعی تازه تاسیس شدند.
بقیه شهرها ،روستاهایی بودند که عمدتا به دلیل اداری مدیریتی و سیاسی استراتژیک
(بر مبنای معیار باالی  0هزار نفر و داشتن شهرداری) به شهر تبدیل شدند و آرام آرام
یا برخی مواقع جهشی رشد کردند و بدرجات گوناگون ساختار شهری پیدا کردند.
 - 1جمعیت حاشیه نشین (حدود  80میلیون نفر) و جمعیت مناطق فقیر
شهرهای بزرگ (حدودا باالی  1میلیون نفر) است که در مجموع شامل یک چهارم کل
جمعیت کشور را تشکیل می دهند .
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درباره شعار رفراندوم
مرداد 6911
«تا زمانی که مردم سعی نکنند در پس وعده و وعیدهای اخالقی و سیاسی منافع

طبقات را جستجو کنند در سیاست همواره قربانی خواهند شد -».لنین

مدتی است که نیروهای سیاسی مختلف مشترکا طرفدار شعار رفراندوم شده اند .از
اطرافیان خاتمی گرفته تا طرفداران رفسنجانی و رضا پهلوی ،از کسانی که خود را
جمهوریخواه می دانند تا برخی گروههای چپ مانند «راه کارگر» .اگر زمانی شعار
«استقرارجامعه مدنی» آن عبارت مرموزی بود که یک طیف سیاسی معین تحت لوای
آن گرد آمده بودند ،امروزه شعار رفراندوم به آجیل مشگل گشای همانها بدل شده
است .بخشی از دوم خردادی های می خواهند لوایح دو قلوی خاتمی که بین مجلس و
شورای نگهبان پاس کاری می شود را به رفراندوم بگذارند و برخی دیگرشان میخواهند
والیت فقیه را به رای گیری بگذارند .هاشمی رفسنجانی می خواهد برقراری رابطه با
آمریکا را به رفراندوم بگذارد .رضا پهلوی به دنبال آنست که بازگشت سلطنت را به
رفراندوم بگذارد .برخی دیگر میگویند قانون اساسی یا نظام جمهوری اسالمی را به رای
بگذاریم .کسانی چون حشمت اهلل طبرزدی صحبت از رفراندوم ساختار شکن می کنند.
پاره ای روشنفکران امثال باقر پرهام رفراندوم را وسیله ای برای آشتی ملی ،کشاندن
بخش هائی از حکومت به طرف خود و حل مسالمت آمیز بحران قدرت سیاسی در ایران
می دانند و مدافع به رفراندوم گذاشتن انواع و اقسام شکلهای حکومتی اند« 8.راه
کارگر» رفراندوم را تاکتیکی قلمداد می کنند که به سرنگونی رژیم کمک می کند .قبل
از اینکه به این بپردازیم که نیروهای طبقاتی متفاوت پشت شعار رفراندوم چه اهداف
8

 .رجوع شود به مصاحبه نشریه تالش با باقر پرهام
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سیاسی را دنبال می کنند نخست بیینیم اصال رفراندوم چیست؟ آیا با رفراندوم می
توان رژیمی را تغییر داد؟ تجارب تاریخی چه چیزی را نشان می دهند؟ چرا امروزه این
شعار فصل مشترک نیروهای طبقاتی مختلف شده است؟ و سرانجام در شرایط کنونی
مبارزه طبقاتی در صحنه ملی و بین المللی رفراندوم به عنوان یک شیوه «مبارزاتی» چه
خطراتی برای مردم ببار می آورد؟
نگاهی به رفراندوم و تاریخ آن در ایران

رفراندوم یا همه پرسی یعنی مراجعه به آرا و افکار عمومی برای رد یا قبول امری؛
در واقع وسیله ای است که یک سازمان یا دولت برای مشروعیت بخشیدن به امر یا
سیاستی اتخاذ می کند .پاسخ به یک رفراندوم تا حد بسیار زیادی به چگونگی طرح
پرسش و به سازمان برگزار کننده رفراندوم بستگی دارد؛ ساده تر بگوئیم به اینکه چه
طبقه ای قدرت را در دست دارد وابسته است .عموما موضوعاتی به رفراندوم گذاشته می
شود که یا سرنوشت آن از قبل در صحنه عملی جدال طبقاتی روشن شده یا نیروی
برگزار کننده آن توان و عزم کافی برای به اجرا گذاشتن سیاست مشخصی را گرد آورده
است .از همین رو رفراندوم غالبا زمانی برگزار می شود که نتیجه آن از قبل برای برگزار
کنندگانش روشن باشد .یا به عبارتی صریحتر و واقعی تر نتیجه هر رفراندوم را نیروی
برگزار کننده آن  -که از پشتوانه قدرت سیاسی و نظامی برخوردار است  -تعیین می
کند.
در نظام های بورژوائی رفراندوم به هیچ وجه بیان اراده سیاسی توده ها و اعمال
حاکمیت توده ای نبوده و نیست و غالبا همانند کلیه کارزارهای انتخاباتی نقش فریبنده
و همچنین منفعل کننده ای برای مردم دارد 1.این امر بویژه در دیکتاتوری های تحت
1

 .برای مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله «مضمون و کارکرد انتخابات در نظامهای ارتجاعی» مندرج
در شماره  13نشریه حقیقت دوره دوم (سال  )8931و به مقاله ای از باب آواکیان صدر حزب کمونیست
انقالبی آمریکا به نام « دمکراسی :بیش از هر زمانی می توانیم و باید بهتر از آنرا بدست آوریم» مندرج در
مجله انترناسیونالیستی جهانی برای فتح شماره ( 83سال  )8938رجوع شود.
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سلطه ای مانند ایران که مردم از ابتدائی ترین حقوق دمکراتیک محرومند صدق میکند.
حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری جهان هم انتخابات برای مشروعیت
بخشیدن به حاکمیت بورژوازی و عملکردهای طبقه حاکمه است و طریقی است که
مردم را به نظام حاکم امیدوار می کند و به این توهم دامن می زند که تحت همین
نظام می توانند به خواست های خود برسند.
کلیه کسانی که رفراندوم را از مناسبات قدرت و مناسبات طبقاتی موجود ،از رابطه
حاکم و محکوم ،سلطه گر و تحت سلطه جدا کرده و آن را بعنوان عالی ترین شکل
دمکراسی برای تعیین نظام یک کشور و دخالت مردم بر سرنوشت سیاسی خودشان
قلمداد می کنند ،یا عوام فریبند یا متوهم .با رفراندوم نمی توان رژیمی را سرنگون کرد
و یا حتا تغییری جدی و عمیق در آن بوجود آورد .هیچ رژیمی در طول تاریخ با رای و
رای گیری سرنگون نشده است .از همین رو از نظر کسانی که طرفدار سرنگونی و
تغییرات واقعی در جامعه هستند ،رفراندوم نمی تواند بعنوان یک استراتژی مناسب و یا
بعنوان یک تاکتیک کارساز باشد .رفراندوم نه ابزار موثری برای پیشبرد مبارزه است و نه
شکلی مناسب .رفراندوم از آن شکل های مبارزاتی است ک ه امروزه مردم را منفعل و
متوهم می کند .متوهم می کند چرا که خرافه مسالمت جوئی با دشمنانی که تا به
دندان مسلح هستند را دامن می زند .منفعل کننده است چرا که مردم را سر کار می
گذارد و به جائی نمی رسد.
تاریخ مبارزه طبقاتی در ایران نیز نقش و کارکرد واقعی رفراندوم را نشان داده است.
جمهوری اسالمی اولین رفراندوم را در فروردین سال  01برگزار کرد .زمانی که نظام
سلطنتی در پی مبارزات دلیرانه مردم عمال به خاک سپرده شده بود ،خمینی و دار و
دسته اش که در پی بند و بست با امپریالیست ها و سازش با ارتش به قدرت رسیده
بودند و کنترل تمامی رسانه های گروهی و نهادهای اصلی قدرت را در دست گرفتند
برای مشروعیت بخشیدن به نظام شان آن رفراندوم کذائی را برگزار کردند .خمینی با
حقه بازی به جای فراخوان تشکیل مجلس موسسان ،رفراندوم را جلو گذاشت .مقابل
مردم عمال سئوال سلطنت یا جمهوری اسالمی را قرار داد و با این خدعه توانست نود و
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هشت و نیم درصد رای بیاورد .در حالی که همان زمان اقلیت نیم درصدی که اساسا
شامل کمونیست ها و نیروهای انقالبی مانند «اتحادیه کمونیست های ایران» بود حاضر
به شرکت در آن عوام فریبی نشدند و تاریخ حقانیت عمل آنان را نشان داد .البته آن
زمان هم رای مردم برای حکام اسالمی پشیزی ارزش نداشت و مدت زیادی طول
نکشید که خمینی علنا این موضوع را اعالم کرد .در واقع شرکت مردم در آن رفراندوم
سرپوشی بود تا دستاوردهای انقالب مردم ایران را به خون کشند.
محمد رضا پهلوی نیز در بهمن ماه  8918یک رفراندوم برگزار کرد و اصول
ششگانه «انقالب سفید و انقالب شاه و ملت» را به تصویب رساند« .انقالب سفیدی» که
مردم ایران را به خاک سیاه نشاند .آن رفراندوم در شرایطی برگزار شد که یک دهه قبل
از آن شاه با کودتای آمریکائی  11مرداد  91همه نیروهای انقالبی و مترقی را سرکوب و
سلطنت خود را از آتش خشم مردم نجات داده بود .پشتوانه اصلی رفراندوم شاه ،قدرت
سیاسی ،نظامی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا بود.
تنها رفراندومی که شاید برخی ها از آن به عنوان یک نمونه مثبت تاریخی یاد می
کنند ،رفراندومی بود که مصدق در ماه های آخر حکومت خود برگزار کرد .موضوع آن
رفراندوم انحالل مجلس طرفدار شاه بود .مصدق از این طریق می خواست مانعی که شاه
ایجاد کرده بود را از میان بردارد .اگر چه مصدق توانست مجلس ارتجاعی را ببندد ،اما
طولی نکشید که ارتش شاه با رهبری و حمایت مستقیم آمریکا و انگلیس توسط یک
کودتای نظامی حکومت مصدق را سرنگون کرد .آن تجربه نیز نشان داد که یکم ،نیروئی
می تواند رفراندوم برگزار کند که در قدرت باشد یا حداقل سهم و امکاناتی در قدرت
سیاسی داشته باشد .دوم ،حتی زمانی که با چنین شیوه های لیبرالی کوچک ترین
خراشی بر قدرت سیاسی مرتجعین بیفتد ،آنان قوای مسلح خود را برای احیای قدرت
شان به میدان می آورند .نتیجه آخرین نمونه برگزاری سمبلیک رفراندوم در دانشگاه
بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان در اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که خود گواه
روشنی از بی حاصلی این روش مبارزاتی است .صندوق های رای دانش جویان توسط
بسیج دانش جوئی و انصار حزب اهلل به آتش کشیده شد .تازه موضوع آن رفراندوم
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انتخاب از میان سه قانون اساسی بود که تا کنون گردانندگان جمهوری اسالمی طی
سال های مختلف پیش برده اند .موضوع تغییر نظام جمهوری اسالمی نبود!
رفراندوم و نیروهای طبقاتی مختلف

علت اساسی اینکه امروز شعار رفراندوم توسط نیروهای طبقاتی مختلف سر داده می
شود به میدان آمدن توده ها است .حضور مردم را حتی مرتجع ترین نیروی های
سیاسی نمی توانند نادیده بگیرند .تا آنجاکه به تائید یا نفی نظام جمهوری اسالمی بر
می گردد رای و حکم تاریخ در این مورد مدت هاست که صادر شده است .این رای
توسط مردم در کوچه و خیابان ،خانه و کارخانه و مزرعه و دانشگاه فریاد شده  -یعنی
در رفراندومی بس جدی تر  -و امروز مردم با مبارزات شان در تالشند تا این رای را به
اجرا گذارند .دقیقا به خاطر حضور مستقیم مردم در صحنه سیاست است که امروز حتی
کسانی که هیچ گاه نظر و رای مردم برای شان ارزشی نداشته ،طرفدار رای مردم و به
اصطالح «مشارکت سیاسی مردم» شده اند .هر یک به شیوه خود می خواهند به مردم
«مشارکت سیاسی» اعطاء نمایند.
آنان تحت لوای رفراندوم می خواهند برای برنامه ها و منافع خودشان مشروعیت
ایجاد کند و مردم را به دنبال خود بکشانند .علیرغم تفاوتی که از نظر ماهیت طبقاتی
میان این نیروها  -بویژه نیروهای مرتجع بیرون و درون حکومت با دیگر نیروهای مدافع
این شعار  -موجود است و انگیزه ها و اهداف سیاسی هر یک از این نیروها از یکدیگر
متفاوت است ،اما نتیجه و تاثیر سیاسی و عینی این شعار بر حرکت مردم یکی بوده و
چیزی نیست جز فرستادن مردم دنبال نخود سیاه .جریانات مرتجع حکومتی چون
رفسنجانی و خاتمی می خواهند از طریق رفراندوم های پیشنهادی خود بر سهم شان
در قدرت سیاسی بیفزایند ولی هدف عمده آنها رو به خارج است .آنان می خواهند به
امپریالیسم آمریکا بقبوالنند که در میان مردم هواخواه دارند و کماکان بهتر از همه
می توانند به وظیفه نوکری خود در زمینه مهار و کنترل و سرکوب مردم عمل کنند.
رفسنجانی می خواهد به آمریکا بگوید کماکان باید روی او حساب شود .دوم خردادیها
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از این طریق می خواهند مردم را به سیاهی لشگر خود بدل کنند و امتیازاتی از جناح
رقیب بگیرند.
رضا پهلوی با شعار رفراندوم می خواهد ماهیت ارتجاعی و ضد دمکراتیک خود و
دودمان سلطنت پهلوی را بپوشاند .سلطنتی که «موهبتی الهی» قلمداد می شد و تحت
آن جواب مردم همواره توپ و تانک و کودتا و زندان و کشتار بود .امروزه سلطنت طلبان
تحت عنوان احترام به رای و رای گیری ،مشخصا با به رای گذاشتن سلطنت می
خواهند پاره ای از روشنفکران متزلزل و خود فروخته را جلب کرده و حجابی دمکراتیک
بر چهره ماهیتا ضد دمکراتیک و ضد مردمی خود بکشند .آنان می خواهند این اجازه را
به مردم بدهند که از میان مرده ها حق انتخاب داشته باشند :انتخاب میان نظام مرده
سلطنت یا نظام در حال مرگ جمهوری اسالمی! امثال رضا پهلوی بخوبی می دانند که
آنها زمانی شانس دوباره به قدرت رسیدن را دارند که سوار بر تانک ها و زره پوش های
آمریکائی وارد ایران شوند .البته اگر آمریکا بخواهد و جای شان توسط نیروهائی امثال
مجاهدین و دیگران رزرو نشده باشد .رای مردم و رفراندوم برای آنها و برای اربابانشان
پشیزی ارزش ندارد.
برای نیروهای میانی جامعه ،امثال ملی  -مذهبی ها یا برخی ملیون جمهوری
خواه ،رفراندوم وسیله ای است برای وادار کردن بخش هائی از حکومت برای ائتالف با
آنان و مهمتر از آن جلوگیری از سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی توسط یک انقالب
قهری و از پائین .آنان با «رای» و «قانون گرائی» می خواهند جمهوری اسالمی را وادار
به کناره گیری یا اصالح کنند .این همان سیاست مسخره و خنده داری است که شش
سال آزگار بی ثمری خود را نشان داده .تا کنون هیچ رژیمی برای برکناری خود
رفراندوم برگزار نکرده است .حتی آنانی که خواهان اصالح رژیم جمهوری اسالمی و به
رفراندوم گذاشتن والیت فقیه و در واقع کنار گذاشتن خامنه ای از قدرت هستند اول از
همه باید اجازه اش را از شخص خامنه ای بگیرند .طبق تغییراتی که در سال  8911در
قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسالمی صورت گرفته مراجعه به آرا عمومی که در
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی ایران پیش بینی شده بود ،توسط اصل یکصد و هفتاد و
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هفتم تحت عنوان «بازنگری قانون اساسی» محدود شد .طبق آن اصل رجوع به همه
پرسی شامل اصالح قانون اساسی نمی شود و تشخیص موارد ضروری اصالح قانون
اساسی به رهبر و مشورت ولی فقیه با مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد .یعنی
تا زمانی که خامنه ای از اریکه قدرت به زیر کشانده نشود و قانون اساسی جمهوری
اسالمی ملغی نشود هیچ رفراندومی برای کنار گذاشتن والیت فقیه میسر نیست.
اگر مرتجعی ن در قدرت و خارج از قدرت رفراندوم را از آن رو طرح می کنند که
مانع از انشقاق تر و تمیز و قاطع میان صف انقالب و ضد انقالب شوند .نیروهای سازش
کار و فرصت طلبی چون نیروهای ملی مذهبی و جمهوری خواهان از آن رو طرفدار این
شعارند که می ترسند توده های مردم با انرژی و ابتکار خود رژیم را سرنگون کنند .آنها
از توده های مردم هراسناکند چون می دانند ،کارگران و دهقانان و جوانان و زنان مانند
مواد انفجاری هستند که هر آن مانند خیزش های شبانه خرداد ماه می توانند منفجر
شوند و روندی براه افتد که به نفع کمونیست های انقالبی باشد .یعنی کسانی که
خواهان تغییرات بنیادین و رادیکال جامعه هستند .سازشکاران فرصت طلب می خواهند
نه سیخ بسوزد نه ک باب .آنان هراس دارند نظم موجود به هم بخورد و می خواهند از
طریق آشتی دادن نیروهای کامال متضاد ،از طریق آشتی دادن جنایتکار و قربانی مفری
برای خود بیابند .اینان با اختراع رفراندوم تحت عنوان «شکلی از دمکراسی مستقیم
توده ای» می خواهند شکلی مصنوعی از مشارکت مردمی ایجاد کنند .امری که
خودشان هم اینجا و آنجا برخی مواقع از آن بعنوان «مشارکت محدود» نام می برند.
فصل مشترک میان رفراندومی های مرتجع با نیروهای سازشکار و فرصت طلب خارج از
قدرت در این است که جملگی معتقدند مردم ایران آماده «مشارکت نامحدود» نیستند
و باید قطره قطره "دمکراسی" ارزانی شان کرد تا پر رو و زیاده خواه نشوند.
رفراندوم :تاکتیکی نادرست!

در این میان برخی از نیروهای چپ مانند «سازمان انقالبی کارگران ایران» (راه
کارگر) که خود را سرنگونی طلب می نامند نیز بر بوق رفراندوم می دمند .آنها رفراندوم
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را بعنوان تاکتیک و هدفی کوتاه مدت برای نزدیک کردن «نقطه جوش» یعنی
سرنگونی رژیم می دانند .تاکتیکی که از نظر آنان متناسب با آرایش قوای سیاسی
موجود و موقعیت کنونی جنبش توده ای می باشد .از نظر آنها این تاکتیک در شرایطی
که تناسب قوا به نحو قاطعی به نفع مردم عمل نمی کند و مردم نمی توانند مستقیما
9
سرنگونی رژیم را طرح کنند ،بهانه بدست دشمن برای سرکوب مردم نمی دهد.
«راه کارگر» تحت عنوان همراهی با مردم و همراهی با «ناتوانی و ضعف مردم» در
واقع راست روی و ضعف خود را توجیه می کنند .یکم ،هیچ گاه سیاست و تاکتیکی
چون رفراندوم که منبع اشاعه توهمات نسبت به رژیم و نحوه سرنگونی آن است ،مردم
را به «نقطه جوش» نمی رساند .بدون طرح شعار سرنگونی انقالبی رژیم از پائین و
توسط مردم نمی توان سیاستی انقالبی را دنبال کرد .با پاشیدن آب سرد بر روحیات
انقالبی نمی توان به نقطه جوش رسید.
دوم ،بدیهی است که بخش های مختلف مردم ،همه با هم و در یک لحظه به
«نقطه جوش» نمی رسند .مردم به قشرها و طبقات مختلف و به پیشرو ،میانی و عقب
مانده تقسیم می شوند .زمانی که بخش های پیشرو جامعه در آتش بی صبری انقالبی
می سوزند الیه های عقب مانده تازه به حرکت در می آیند .این اولیه ترین درس از
فرایند تکامل انقالب ها است که قشرهای مختلف و گرایشات گوناگون یکی پس از
دیگری و با فواصل ناگزیر به نتیجه واحد می رسند .منطق تحوالت عینی به طور روزانه
به هیچ عنوان بر منطق جریان های فکری توده ها منطبق نیست .اختالف موجود میان
سطح آگاهی و حالت روحی قشرهای مختلف مردم فقط در میدان عمل از میان می
رود .قشر پیشرو افراد مردد را به دنبال می کشد و مخالفان را منزوی می کند .با روش
های پارلمانتاریستی چون رفراندوم که فقط در یک لحظه واحد انجام می گیرند به هیچ
وجه نمی توان به تضاد چگونگی تکامل روحیات انقالبی میان بخش های مختلف جامعه
9

 .در این زمینه به مقاله «سه روایت از شعار رفراندوم» نوشته آرش کمانگر از فعالین راه کارگر رجوع
شود.
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و رشد ناموزون آن پاسخ داد .در بهترین حالت تاکتیک رفراندوم روحیات انقالبی بخش
های پیشرو را به پس می راند.
سوم ،بر خالف ادعای «راه کارگر» در مورد اینکه جنبش ضعیف است و به این
خاطر بایستی شعارهای غیر مستقیم طرح کرد ،بخش وسیعی از توده ها بویژه اکثریت
دانشجویان از تعلل و راست روی های موجود و غلبه چنین شعارها و استراتژی های
راست به ستوه آمده و بسیاری می پرسند مگر همین شماها نبودید که با انتخاب
خاتمی تحت عنوان «نه بزرگ» از ما خواستید که به دوم خردادی ها امید بندیم؟
اکنون که بخش های وسیعی از جنبش دانشجوئی با صراحت بیشتری علیه خاتمی
شعار می دهند ،باز این قبیل جریانات با شعار رفراندوم به جای رادیکالیزه کردن
جنبش مردم به آن روح رخوت و انتظار می دمند .جنبش کنونی ضعیف نیست بلکه
مثل هر جنبش توده ای دارای قدرت و ضعف نسبی است .آنچه که موجب تشدید
ضعف هایش می شود ،اتخاذ شعارهای راستی چون رفراندوم و امید به تغییر توسط
باالئی ها است.
چهارم ،با مرحله مرحله کردن ساختگی و بی پایه نمی توان بر مضمون یک سیاست
راست روانه سر پوش گذاشت .این چه سیاستی است که فصل مشترک با کلیه جریانات
راست درون جامعه دارد؟ این چه شعار تاکتیکی است که آب به آسیاب نیروهای
طبقاتی قدرتمندتر درون جامعه می ریزد؟ سرانجام این چه شیوه ای است که طبق
ادعای طراحانش مردم حول آن بسیج می شوند و بعد زمانی که معلوم نیست کی فرا
می رسد به مردم گفته می شود این دیگر شعار ما نیست و باید بدور انداخته شود چون
که حاال وقت کار دگر است؟ روشن است که کسانی که توسط چنین شعارهائی مسخ و
منفعل شده باشند در آن موقع هم حال انجام کار دگر را نخواهند داشت و دنبال آسان
ترین راهی که دیگر نیروهای قدرتمندتر در صحنه جلو می گذارند خواهند افتاد.

844

درباره شعار رفراندوم

رفراندوم :فصل مشترکی سرشار از خطر و زیان

در شرایط امروز شعار رفراندوم نه تنها ذره ای آمال و خواست توده های مردم و
واقعیات عینی مبارزه طبقاتی را منعکس نمی کند بلکه می تواند نقش مخرب و
زیانباری ایفاء کند .شعار رفراندوم پتانسیل آنرا دارد که به فصل مشترکی میان پالتفرم
های سیاسی مختلف تبدیل شود و حول آن ائتالف سیاسی گفته و ناگفته ای (رسمی یا
غیر رسمی) شکل گیرد .همانند اتئالفی که دوره انتخاب خاتمی حول شعار
«استقرارجامعه مدنی» شکل گرفت .اتئالف سیاسی ننگینی که نتیجه ای جز فریب
1
توده ها و دامن زدن به روحی ه صبر و انتظار و فرصت دادن به دشمنان مردم نداشت.
علت نادرست بودن شعار رفراندوم فقط در این نیست که شعاری آشتی جویانه و
مسالمت جویانه است ،به توده های مردم متکی نیست و به دشمنان مردم فرصت
بازسازی می دهد .خطر آنجاست که تقریبا کلیه جریانات طرفدار این شعار خواهان
انجام رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل که آلت دست امپریالیست هاست ،هستند.
یعنی خواهان کشاندن پای نیروی خارجی به ایران هستند .آنان به پشتوانه قدرت
سیاسی و نظامی امپریالیست ها می خواهند جمهوری اسالمی را بر کنار کنند و با
رفراندوم بدان مشروعیت حقوقی بخشند .آنچه اکثریت نیروهای طرفدار رفراندوم را به
فراخواندن سازمان ملل وا می دارد ترسشان از انقالب و شبح از هم گسیختگی دولت در
ایران است .فراخوان رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل آن هم در شرایطی که
خاورمیانه عرصه تاخت و تاز نظامی امپریالیست های آمریکائی و اروپائی است ،معنائی
جز دعوت امپریالیست ها به اشغال ایران و تداوم سلطه امپریالیسم اینبار به شکل
مستقیم ندارد .این سلطه بطور الینفکی با حفظ قدرت سیاسی طبقات ارتجاعی گره
خورده است.

1

 .در این زمینه به مقاله «درباره شعار استقرار جامعه مدنی» مندرج در حقیقت شماره  13دوره دوم
(سال  ) 8931رجوع شود.
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کالم آخر اینکه ،طراحان شعار رفراندوم عمدتا روشنفکران و دانشجویان را هدف
قرار داده و از این طریق می خواهند با تزریق سموم رفرمیستی آنان را از نقش انقالبی و
آگاهگرانه ای که می توانند ایفاء کنند باز دارند .آنان از این طریق می خواهند خط
مبارزه مسالمت آمیز را در ذهن آنان القاء کنند و امید شان را به قدرته ای ارتجاعی و
امپریالیستی جلب کنند .آن هم در شرایطی که مردم بیش از پیش در حال پی بردن
به این واقعیت اند که فقط با خشونت انقالبی می توان خشونت ضد انقالبی را پاسخ داد.
از همین رو باید با چنین اهدافی که آگاهانه یا نا آگاهانه مردم را بازیچه دست قدرتهای
ارتجاعی و امپریالیستی قرار می دهد ،مقابله کرد .از تکرار شعار رفراندوم در تجمعات و
تظاهرات های دانشجوئی خودداری ورزید .این شعار نتیجه ای جز سردرگمی و انفعال
در بر نخواهد داشت .قدرت سیاسی هیچ گاه از درون صندوق های رای بیرون نیامده و
نخواهد آمد .قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید .این حقیقتی تاریخی است و
باید بر پایه آن عمل کرد.
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شهریور 6911

هر خیزش توده ای با خود موضوعات سیاسی -تئوریک معینی را به همراه می آورد.
این از ویژگی های مثبت ورود توده های مردم به میدان دخالت گری سیاسی است .در
چنین دوره هائی یک رشته از مسائل نظری بزرگ که سال ها در محافل و محیط های
محدود طرح می شد به مشغله فکری عده زیادی از مردم بدل می شود .باورهای نظری
در شعارها و تحلیل های سیاسی روز بازتاب می یابند .به ناگزیر جدال میان نیروهای
سیاسی مختلف در صحنه نظری هم منعکس می شود .این بخش مهمی از مبارزه
طبقاتی است زیرا مربوط به خط مشی ها و قطب نماهاست و تاثیرات تعیین کننده ای
بر سمت و سوی جنبش مردم می گذارد.
درستی یا نادرستی شعارها و خط مشی ها را نمی توان بر پایه توضیح تاریخچه
نیروهای سیاسی یا افرادی که این ها را طرح می کنند تعیین کرد .باید نشان داد خود
خط مشی ها و شعارها منطبق بر منافع چه طبقه ای هستند و اگر عملی شوند ،چه نوع
جامعه ای شکل می گیرد و بطور کلی منطبق بر واقعت های عینی هستند یا خیر.
دفاع از جمهوریت در برابر والیت!

یکی از نظریه پردازی های رایج این روزها است که گویا میان «والیت» و
«جمهوریت» این نظام تضادی آشتی ناپذیر موجود است .رهبران موج سبز هم مدام
تکرار می کنند ،باند کودتاچی در حال از بین بردن «جمهوریت» نظام است .برخی
نیروهای سیاسی افشاگری می کنند که بطور کلی نام «جمهوری اسالمی» یک تناقض
است و جمهوریت با اسالمیت سنخیتی ندارد زیرا اداره جامعه از طریق «قوانین الهی»
با اداره جامعه از طریق قوانینی که هر دوران توسط انسان وضع می شود تضاد دارد.
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جمهوری اسالمی جزو معدود رژیم های مستبد خاورمیانه است که نظام انتخاباتی
را نهادینه کرده است  -کاری که رژیم شاه علیرغم تالش هائی نتوانست انجام دهد و
در نتیجه هرگز نتوانست رژیم استبدادی خود را با ظاهری «دموکراتیک» بیاراید و مهم
تر از آن ،میان گرایش های متفاوت درون طبقات حاکمه انسجام نسبتا پایداری بوجود
آورد .اما جمهوری اسالمی در استفاده از انتخابات موفقیتی نسبی داشته است .کارکرد
انتخابات برای جمهوری اسالمی دو وجه دارد :یکم ،پنهان کردن ماهیت استبدادی و
ضد مردمی اش در پشت «انتخابات مردمی» و دوم ،ایجاد یک انسجام نسبی میان
محافل و باندهای مختلف درون هیئت حاکمه جمهوری اسالمی .این نظام انتخاباتی ،اما
مانعی برای اعمال استبداد دینی نبوده است.
جمهوری اسالمی از ابتدای کار ،به شکل موثری از کارکرد فریب انتخاباتی برای
تحمیق مردم سود جست .از رفراندم «جمهوری اسالمی آری یا نه» گرفته تا انتخابات
نسبتا پر رونق ریاست جمهوری در دوره های اخیر .این مسئله چندان هم با سنت های
اسالمی و روش های محمد پیامبر اسالم مبنی بر «بیعت گرفتن از مردم» در تضاد
نبوده است .قانون اساسی جمهوری اسالمی ترکیبی از تئوکراسی (حکومت دینی) یا
نظام انتخاباتی است که برای جمهوری اسالمی کارآئی داشته است .مانند همه نظام
های طبقاتی مبتنی بر ستم و استثمار ،تصمیمات واقعی نه توسط انتخابات بلکه توسط
محافل اصلی هی ئت حاکمه گرفته می شود .هر آنجا که نظام دچار تناقضات درونی شده
یا با اراده مردم روبرو شده است ،این تناقضات از طریق تصمیم گیری ها و اقدامات
اضطراری خارج از نص صریح قانون حل شده است .ویژگی جمهوری اسالمی این است
که این روش تصمیم گیری بطور رسمی و در شکل دینی در قانون اساسی تعبیه شده
است .برای همین در مواقع بحرانی و تعیین کننده رهبران مذهبی (یا رهبر مذهبی)
تصمیم نهائی را می گیرند .به قول خمینی «اگر سی میلیون نفر بگویند آری من می
گویم نه».
روند تکاملی جمهوری اسالمی به هیچ وجه با تضاد میان والیت و جمهوریت رقم
نخورده است .از همان ابتدای به قدرت رسیدن این نظام ،رای و اراده مردم نقش مهمی
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در کارکرد کلی نظام نداشت .درست است که اراده مردم در انقالب  03و سرنگونی رژیم
شاه تجلی یافت .اما این اراده از همان فردای  11بهمن لگدمال شد و حضورش در
حکومت جدید ،به حضوری فرمال تقلیل یافت :در پای صندوق های رای یا راهپیمائی
های «بیعت گونه» با خمینی بویژه در دوران اشغال سفارت یا شروع جنگ ایران و
عراق .برای خمینی و کلیه گردانندگان رژیم ،اراده و رای مردم پشیزی ارزش نداشت.
کشمکش ها و مناقشات میان جناح های حاکم نیز ربطی به تضاد والیت و جمهوریت
نداشته است .کما اینکه بسیاری از «جمهوری» چی های سبز امروز« ،والیت» چی های
دو آتشه دیروز بودند .اغلب آنان امروز نیز حاضر نیستند یک کلمه از نظام اسالمی و
بخشا والیت فقیه پائین آیند .حداکثر از این می نالند که والیت فقیه به والیت مطلقه
فقیه بدل شده است و در مقابل منافع جناح آنان بی طرفی اتخاذ نکرده است 8.گالیه
های رهبران موج سبز از «کم رنگ شدن جمهوریت» حاکی از جمهوری خواهی آنان
به معنای کالسیک و لیبرالی آن نیست .بلکه بیان تالش آنها برای حل کردن بحران
حکومتی کنونی است .آنان سعی می کنند در محدوده مناقشات کنونی ،این بحران را
به شکل تجدید تنظیم رابطه میان «والیت» و «جمهوریت» و با اصالحاتی در قانون
اساسی حل کنند .به عبارت دیگر ،در شرایطی که بحران مشروعیت کل نظام آنان را در
برگرفته ،آنان آگاهانه خط مشی ای را اتخاذ کرده اند که نگذارند بحران مشروعیت نظام
تبدیل ب ه بحران انقالبی و سرنگونی کل نظام شود .عده ای از مخالفین «چپ» نیز این
خط مشی را تحت عنوان «تاکتیک» پذیرا شده اند و نقش واسطه را میان این جناح
حکومت و مردمی بازی می کنند که باید قانع شوند «اول بهتر است تکلیف دعوای
میان جمهوریت و والیت روشن شود ».نظریه «تضاد میان جمهوریت و والیت» که از
8

 .برای نمونه عطااهلل مهاجرانی می نویسد« :بایستی دوباره ریشه ها را جستجو کرد و به این پرسش
پاسخ داد که کار از کجا آسیب دید؛ و به این نقطه رسیده ایم و در یک کالم به جای والیت فقیه دچار
استبداد فقیه شده ایم؛ استبداد مطلقه»  -نقل شده از منبع اینترنتی
http://mohajerani.maktuob.net
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سوی برخی گرایشات درون مخالفین جمهوری اسالمی تقویت می شود در واقع مردم را
به سیاهی لشگر این دعوای حکومتی تبدیل می کند.
اینکه تضادی میان اسالمیت (یعنی ایدئولوژی یا مجموعه اعتقادات منبعث از قرآن
و سنت اسالمی) با جمهوریت ( رای مردم) وجود دارد ،فقط بخشی از واقعیت است نه
تمام آن .اساسا طرح مسئله به این شکل غلط است .بر خالف تصور رایج ،ایدئولوژی
اسالمی -به عنوان شکلی از ایدئولوژی عصر ماقبل سرمایه داری  -در تضاد با روابط
تولیدی و اجتماعی سرمایه دارانه قرار ندارد .این ایدئولوژی همانند دیگر ایدئولوژی های
استثمارگرانه و ستمگرانه از چنان انعطافی برخوردار است که می تواند براحتی خود را
با هر مناسبات ستم گرانه و استثمار گرانه ای سازگار کند .این ایدئولوژی می تواند
ساختارهای نظام های جمهوری را اتخاذ کند ولی مغز مردم را با افکار و ایده هائی پر
کند تا کاندیدای دینی مورد نظر آنان را انتخاب کنند .این ایدئولوژی می تواند مردم را
قانع کند که اینگونه بهتر می توان امورات جامعه را چرخاند .همان کاری که خمینی در
دوره انقالب  03با قانع کردن عده کثیری از مردم انجام داد .ایراد بحث ناسازگاری
والیت با جمهوریت یا عدم انطباق روبنای سیاسی دینی با زیر بنای سرمایه داری در
ای ن است که بر تضاد واقعی انگشت نمی گذارد .همواره روابط تولیدی و اجتماعی
مبتنی بر استثمار و ستم ،توسط یک ایدئولوژی خاص و با روشی خاص پنهان می شود.
حال می خواهد ایدئولوژی دینی باشد یا ایدئولوژی بورژوا دمکراتیک .تمام جوامع
طبقاتی می توانند از ایدئولوژی نظام پیشین خود استفاده کنند .به ویژه در عصر
امپریالیسم که سرمای ه داری برای کسب مافوق سود در کشورهای تحت سلطه از بقایای
نظام پیشاسرمایه داری کمال استفاده را می برد.
تضاد اصلی و واقعی  -و کال حقیقت ماجرا  -را باید در این روابط تولیدی و
اجتماعی استثمار و ستم جستجو کرد ،نه اینکه این تضاد با کدام شکل از ایدئولوژی
پنهان شده است .ایدئولوژی اسالمی در دوران برده داری شکل گرفته و در جامعه ایران
در قرن های اخیر از روابط اقتصادی و اجتماعی فئودالی تغذیه کرده و آن را محافظت و
تقویت کرده است .اما با رشد سرمایه داری ،قادر شده به مجموعه روابط تولیدی حاکم
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(روابط سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری) نیز به شیوه ای کارآمد سرویس دهد.
همانگونه که طی این سی سال اینکار را کرده است و در آینده هم اگر توسط انقالب
پرولتری جاروب نشود می تواند به اشکال دیگری اینکار را ادامه دهد.
تا زمانی که روابط ستم و استثمار موجود است ایدئولوژی های متعلق به صورت
بندی های اقتصادی و اجتماعی ماقبل سرمایه داری می توانند توسط سرمایه داری
مورد استفاده قرار گیرند .رشد مذهب در جهان سرمایه داری که در نیم قرن اخیر بی
سابقه است ،شاهد این مدعاست .هم ایدئولوژی های دینی به کار سرمایه داری می آیند
و هم ایدئولوژی های بورژوا دمکراتیک .زیرا کارکرد اصلی ایدئولوژی برای دولت ها ،ماله
کشیدن روی تمایزات طبقاتی و پوشاندن تخاصم میان طبقات استثمارگر و تحت
استثمار است .هر چند روبنای سیاسی و ایدئولوژیک حاکم در هر جامعه ای بازتاب زیر
بنای اقتصادی -اجتماعی آن است اما این امر نسبی است .روبنا (که ایدئولوژی جز
مهمی از آن است) دارای استقالل و خودمختاری نسبی از زیر بنای اقتصادی است.
ایدئولوژی ها معموال سریع از بین نمی روند .برخی ایدئولوژی ها می توانند با جرح و
تعدیل خود زنده بمانند و مورد استفاده قرار گیرند .از این رو تضاد آشتی ناپذیر میان
جمهوریت و اسالمیت موجود نیست .نظریه تضاد میان جمهوریت و اسالمیت بیشتر از
آنکه بازتابی از حقیقت امر باشد نشانه تمایالت فکری و سیاسی طرح کنندگان آن است
و راه را برای سازش طبقاتی و امتیاز دادن به این یا آن جناح از بورژوازی هموار می
کنند .در بهترین حالت مردم را به دفاع از جمهوریت نظام در مقابل والیت نظام می
کشد و امکان برقراری جامعه ای کیفیتا متفاوت تر از جامعه کنونی را از نظر مردم دور
می کند.
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ذوق زدگی از شعار جمهوری ایرانی!

شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری ایرانی» مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفته
است .علت این استقبال را باید عمدتا در جنبه سلبی این شعار دید .یعنی مخالفت
آشکار با جمهوری اسالمی و نفی درهم آمیزی دین و دولت .بی جهت هم نبوده که
بالفاصه میر حسین موسوی در مخالفت با این شعار همان حرف های خمینی را تکرار
کرد که « :جمهوری اسالمی ،نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر ».همراهی و
همدلی برخی از افراد مبارز و چپ با ای ن شعار تحت عنوان مقابله با نفوذ موج سبز
صورت می گیرد .استقبال از این شعار در عین حال بیانگر نیاز جامعه به طرح یک
آلترناتی و مثبت حکومتی در مقابل جمهوری اسالمی است .اما سئوال اینجاست که آیا
این شعار درست است؟ آیا می تواند بیان آمال پیشرو و مترقی در جامعه ما باشد؟
قبل از هر چیز باید گفت ماهیت هردولتی را نه ملیت آن بلکه ساخت و خصوصیات
درونی اش مشخص میکند .عالوه بر این ،جدا از نیات طرح کنندگان این شعار ،تاکید
برصفت «ایرانی» ماهیتی تبعیض گرایانه و ناعادالنه دارد زیرا ایران کشوری چند ملیتی
است .عالوه بر شکاف طبقاتی و ستم گری جنسیتی ،شکاف بزرگ دیگری که جامعه ما
را رقم می زند ،شکاف ملی و ستم گری ملی است .برافراشتن پرچم ناسیونالیسم ایرانی
(که تنها به معنای ناسیونالیسم فارس می تواند باشد ) به معنای نادیده گرفتن این
شکاف عینی مهم است .پیشاپیش ایرانی نامیدن این جمهوری به معنای نادیده
انگاشتن حق ملل ستمدیده در تعیین سرنوشت خویش است .این امر در میان مردم
تفرقه ا فکنده و مانع از آن می شود که اتحاد بزرگی از خلق های ایران برای سرنگونی
جمهوری اسالمی و بنای یک جامعه دموکراتیک نوین و سوسیالیستی ،شکل بگیرد.
تنها راه حل مترقی و مردمی برای ریشه کن کردن ستم گری ملی و بستن شکاف های
ملی به رسمیت شناختن «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» در جامعه نوینی است
که باید بر خاکستر جمهوری اسالمی بنا کنیم .فقط آن دولتی می تواند یک اتحاد
واقعی و داوطلبانه میان خلق های ایران ایجاد کند که بر پایه منافع طبقاتی اکثریت
اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار ،شکل بگیرد.
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هر چند برای بسیاری از توده های مردم ،شعار جمهوری ایرانی صرفا بازتاب و ابراز
ضدیت با سی سال حاکمیت تئوکراتیک (دینی) است .اما این شعار دارای لبه زهرآگین
ناسیونالیسم نیز هست .در جهان امروز ناسیونالیسم نه تنها سالح قدرتمندی در برابر
مذهب نی ست بلکه خود براحتی می تواند بدل به مذهبی تازه شود و موجب رشد
پندارهای فاشیستی از نوع دیگری برای توجیه فجایع و جنایات نظام طبقاتی گردد.
ناسیونالیسم توان آن را دارد که کهنه ترین ایده ها و سنت های ارتجاعی -منجمله
مذهبی  -را در خود ادغام کند و بکار گیرد .ناسیونالیسم براحتی می تواند به روابط
اجتماعی ارتجاعی مانند زن ستیزی و فخر فروشی به ملل دیگر پوشش دهد.
ناسیونالیسم مانع از اتحاد خلق های مختلف به حول چشم انداز ساختن آینده ای بدون
ستم و استثمار طبقاتی ،بدون زن ستیزی ،بدون ستم گری ملی و نژادی و مذهبی
است.
تا آنجائی که به وجه جمهوری خواهی این شعار بر می گردد ،این شعار ماهیت
روشنی ندارد و خصلت طبقاتی ای ن جمهوری در پرده ای از ابهام قرار دارد .معلوم
نیست تفاوت این «جمهوری» با دیگر «جمهوری» ها موجود در دنیای کنونی چیست؟
در جهان امروز «جمهوری» بخودی خود بیان اراده مردم و درجه پیشرفت دمکراسی در
یک کشور نیست .در بسیاری از کشورهای اروپایی رژیم های سلطنتی بر پایه دمکراسی
پارلمانی حاکم اند و از نظر میزان دمکراسی قابل قیاس با بسیاری از جمهوری های
جهان سوم در آفریقا ،آسیا ،خاورمیانه یا آمریکا التین نیستند .در دوره ای از تاریخ  -در
دوره ظهور سرمایه داری  -جمهوری خواهی مترادف با سرنگون کردن انحصار کلیسا بر
دولت و باز کردن راه دخالت توده های مردم در عرصه سیاست به شکل حق رای
همگانی بود .جمهوری های اروپائی عمدتا بر پایه انقالبات دمکراتیکی که تحت رهبری
بورژوازی علیه حاکمیت کلیسا و شاه و نظام فئودالی به راه افتاد ،شکل گرفتند .دیگر
حاکمیت از آن خدا ،یا نمایندگان خدا بر روی زمین یا سلطان نبود .بلکه این بار
حاکمان از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می شدند .جمهوری یعنی استقرار نظام
نمایندگی و جمهوری خواهی یعنی برقراری دمکراسی نمایندگی .از این زاویه شعار
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«جمهوری» پرتوی بر ماهیت طبقاتی دولت نمی افکند .این شکل حکومتی می تواند
توسط طبقات مختلف به کار گرفته شود .هر دولتی در دنیای معاصر به این یا آن شکل،
نوعی از نظام نمای ندگی را در اداره دولت به کار می برد .مسئله اساسی ،ماهیت خود
دولت است .جامعه ما نیازمند چه نوع دولتی است و چه قدرتی می تواند این جامعه را
دگرگون کند و منافع اقتصادی و اجتماعی اکثریت مردم را برآورده کند؟
بدون شک خیزش اخیر نیازمند یک آلترناتیو اثباتی حکومتی در مقابل جمهوری
اسالمی است .اما تا زمانی که مردم در نیابند که با تکیه به چه قدرتی و چگونه می توان
جمهوری اسالمی را سرنگون کرد و چه قدرت طبقاتی با چه مختصاتی توان حل
معضالت این جامعه را دارد ،شعار آلترناتیو حکومتی در سطح باقی خواهد ماند .آنچه
که امروزه مهم است محتوی قدرت مورد نیاز جامعه آینده است .شکل این قدرت دولتی
تنها در پروسه مبارزه خونین و قاطع برای سرنگونی تام و تمام این نظام ارتجاعی
تعیین خواهد شد .تجربه تمام انقالب های پیروزمند در گذشته نشان داد که قدرت
نوین انقالبی در پروسه مبارزه با دشمنان اش شکل قطعی و نهایی خود را باز می یابد.
از نقطه نظر کمونیستها این قدرت شکلی از جمهوری خواهد بود  -جمهوری تحت
رهبری طبقه کارگر در اتحاد با تمامی اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار و خلق های
ایران .این جمهوری بیانگر اتحاد آگاهانه و داوطلبانه ملل گوناگون ایران خواهد بود .این
جمهوری بالفاصله دست به تحوالت دمکراتیک در جامعه خواهد زد تا راه را برای
1
استقرار یک جامعه سوسیالیستی هموار کند.
1

 این فرمولبندی علیرغم جهت گیری صحیح اش ،منطبق بر درک قدیمی مائوئیستی در نامگذاری ومرحله بندی کردن انقالب ها است .مارکس در بدنه آثارش ثابت کرد که دردهای گوناگون جامعه تنها
یک راه حل دارد این راه حل هم نامش انقالب کمونیستی است .توجه به نام گذاری صحیح انقالب مهم
است .واقعیت دارد که پس از مارکس به دالیل گوناگون (درست و نادرست) ،به تدریج تغییراتی در این
نامگذاری صورت گرفت ،انقالب کمونیستی به انقالب سوسیالیستی تغییر یافت ،انقالب سوسیالیستی به
انقالب دو مرحله ای تقسیم شد ،انقالب دمکراتیک تحت رهبری طبقه کارگر فرموله شد ،انقالب پرولتری
به انقالب کارگری بدل شد ،برنامه انقالب به برنامه حداقل (دمکراتیک) و حداکثر (سوسیالیستی) تقسیم
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آیا جمهوری شورایی محتوای طبقاتی روشنی دارد؟

برخی از نیروهای چپ با اضافه کردن صفت «شورا» به جمهوری تالش دارند
آلترناتی و حکومتی متفاوتی ارائه دهند و بر خصلت کارگری آن تاکید بگذارند .اما اضافه
کردن کلمه «شورا» خصلت طبقاتی جمهوری را روشن نمی کند .در ابتدای امر باید
محتوای طبقاتی و برنامه ی دولت آینده را روشن کرد و سپس نامی را که به حداکثر
بیان کننده و نماد آن است انتخاب کرد .اغلب نیروهای چپ نام هایی مانند «دمکراسی
شورایی» یا «جمهوری دمکراتیک شورایی» را برای پرهیز از بیان واژه «دیکتاتوری
پرولتاریا» به کار می برند .در حالیکه هر دولتی دیکتاتوری و دموکراسیِ یک طبقه
اقتصادی -اجتماعی معین است .در عصر کنونی یعنی عصر غلبه سرمایه داری بر جهان،
دو نوع دولت دیکتاتوری و دموکراسی طبقاتی می تواند موجود باشد :دیکتاتوری و
شد و دیوار چین میان آنها کشیده شد ،انوع و اقسام برنامه های انتقالی و دوران گذار دمکراتیک به
سوسیالیسم طراحی شدند ،قطعا برخی از این نامگذاری ها آشکارا غلط بودند ،برخی دیگر غلط مصطلح
بودند و برخی دیگر ناشی از رویاروئی با ضرورت های عینی پیش پای کمونیست ها در انقالب های
گوناگون در قرن بیستم بودند .از همان نوع ضرورتهای تاکتیکی متفاوتی که مانیفست کمونیست نیز بدان
توجه داشت .اما آنچه که به مرور بویژه پس از شکست سوسیالیسم در چین و شوروی کمرنگ شد،
محتوی انقالب کمونیستی و نام حقیقی اش بود .نه به این معنای کودکانه که فردای کسب قدرت
سیاسی فورا کمونیسم برقرار خواهد شد بلکه تاکید بر دورنما و افقی است که باید مدام در بین توده ها
به عنوان تنها راه حل انقالبی ضروری و ممکن طرح شود و تمامی اقدامات و گام ها با آن سنجیده شود.
از این زاویه باید بر نام گذاری صحیح تاکید شود .انقالب کمونیستی ،یعنی تاکید بر اهداف و جهت گیری
های پایه ای و نهائی علیرغم مراحل و موقعیت هایی که این انقالب با آن روبرو است ،یعنی به قول
مانیفست کمونیست نماینده آینده در زمان حال بودن و پیوند زدن حال با آینده است .یعنی تاکید
دائمی بر رسالت تاریخی – جهانی پرولتاریا (نه تاکید بر منافع قسمی ،بخشی ،رشته ای و کشوری این
طبقه) ،تاکید بر شرکت تمامی توده های ستمدیده در این انقالب از این منظر که این انقالب صرفا در
خدمت منافع کارگران نیست بلکه در خدمت رهایی کل بشریت است .کمونیست ها باید انقالب خود را
به نام انقالب واقعی شان یعنی انقالب کمونیستی تبلیغ کنند و از تبلیغ و ترویج صریح عقاید کمونیستی
خود نهراسند و بین مراحل متفاوت در یک انقالب با مرحله گرایی تفاوت گذارند .تشخیص مراحل
ضروریست اما مرحله گرایی غلط است( .اضافه شده در بهمن )8931
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دموکراسی طبقه بورژوازی (که با اتحادهای طبقاتی و اشکال حکومتی متنوع در جهان
موجود است) ،دیکتاتوری و دموکراسی طبقه پرولتاریا (که ابتدا در روسیه با انقالب
 8383تحت رهبری لنین بوجود آمد و سپس در چین با انقالب  8313تحت رهبری
مائوتسه دون) .به دلیل سرنگونی کشورهای سوسیالیستی ،فعال دولت های دیکتاتوری و
دموکراسی پرولتری در جهان موجود نی ست اما ما برای استقرار دوباره آن ها مبارزه می
کنیم .احتراز از واژه «دیکتاتوری پرولتاریا» در واقع احتراز از روشن کردن این حقیقت
است و مسئله ای را حل نمی کند.
سئوال این است که آیا «شورائی» بودن یک جمهوری می تواند مبین خط تمایزی
با جمهوری بورژوائی باشد؟
«شورا» چیست و تاریخچه این واژه چیست؟ شورا فرمی از تشکل برای دخالت
گری مستقیم کارگران و سربازان در حاکمیت بود که در انقالب  8310روسیه آفریده
شد و در جریان انقالب اکتبر  8383در آن کشور نهادینه شد .اما این فرم به خودی
خود تضمین کننده خصلت پرولتری آن نبود .مثال در فاصله انقالب فوریه تا اکتبر
 8383در روسی ه ،شوراهای کارگران و دهقانان عمدتا زیر نفوذ جریان هایی با خط
مشی و برنامه بورژوایی بودند .به همین خاطر لنین برای مدتی از شعار «همه قدرت
بدست شوراها» کناره گرفت .در جریان رهبری انقالب ،بلشویک ها تحت رهبری لنین
نفوذ قابل مالحظه ای بر این شوراها گذاشتند بطوریکه اکثریت آنان به خط انقالبی
لنین و بلشویک ها گرویدند .پس از پیروزی ،شوراهای کارگران و دهقانان تبدیل به
ارگان های حکومتی شدند .نام دولتی که پس از انقالب سوسیالیستی  8383در روسیه
مستقر شد « جمهوری شورائی» نبود بلکه «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» بود-
یک دولت سوسیالی ستی که با اتکاء به شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان شکل
گرفت .اما از همان ابتدای شکل گیری شوراها ،درون آن ها گرایش های متفاوت موجود
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بود و مبارزه ای سخت و مداوم میان نمایندگان گرایشات مختلف که نهایتاً نماینده
9
منافع طبقاتی متفاوت بودند در جریان بود.
این فکر که اتخاذ فرم شورا دیوار نفوذ ناپذیری در مقابل بورژوازی ایجاد می کند،
اشتباه است .طبقه بورژوازی به راحتی می تواند هر فرمی را قلب ماهیت داده و به
خدمت بگیرد .مائوتسه دون در مبحثی مهم برای روشن کردن همین مسئله می گوید:
«هنگامیکه (در روسیه) شکل قدرت سیاسی شورایی تحقق یافت ،لنین به شوق آمده و
9

 .شوراها در انقالب روسیه :شوراهای کارگران و دهقانان در انقالب روسیه محصول مبارزه طبقاتی بودند.
در این مبارزه توده های کارگر و دهقان و سایر قشرهای مردم تحت تاثیر نیروهای سیاسی متفاوت
منجمله بلشویک ها و منشویک ها و دیگران قرار داشتند .درون شوراها از همان آغاز ،مبارزه ای سخت و
مداوم میان نمایندگان گرایشات مختلف که نهایتاً نماینده منافع طبقاتی متفاوت بودند در جریان بود.
یکی از نکات اصلی مبارزات این بود که باالخره نقش سیاسی شوراها چیست و باید بخشی از چه روندی
باشند .بلشویک ها شوراها را ابزاری برای متشکل کردن توده ها جهت سرنگونی نظم کهن ،درهم کوبیدن
دستگاه دولتی کهن و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا می دانستند .منشویک ها و سایرین این را قبول
نداشتند .آن ها شوراها را ارگانی برای کسب قدرت سیاسی و اعمال قدرت از سوی پرولتاریا نمی دانستند
بلکه چشم اندازی رفرمیستی برای آن در نظر داشتند .مبارزه بر سر این اختالفات اساسی درون شوراها
تا قیام اکتبر و پس از پیروزی انقالب در اشکال متفاوتی ادامه یافت .مدت کوتاهی پس از کسب قدرت،
لنین به ضرورت تعدیالتی در نقش شوراها و رابطه حزب با آنها پی برد .اوضاع جنگ داخلی جانفرسا و از
هم پاشیدگی ،جابجایی و از هم گسیختگی اقتصادی و سیاسی در سطح گسترده بود .در چنین شرایطی
بسیاری از عناصر پیشرو درون شوراها داوطلب شدند در مقام رهبران و کمیسارهای ارتش سرخی که
تقریباً در عرض یک شب تشکیل شد ،با شتاب وارد عرصه جنگی تعیین کننده شوند .سایرین نیز در
دیگر عرصه های بسیار مهم ولی متفاوت مبارزه بسیج شدند :از قبیل رسیدگی به اوضاع و مسائل بحرانی
گوناگونی که بروز میکرد ،کمک به سرکوب ضدانقالب ،شرکت در کادر تامین مواد خوراکی ،مدیریت
کارخانجات و غیره ،پیوستن به حزب و تقویت آن .در پایان جنگ داخلی ،ده ها هزار کارگر ،سرباز و
ملوان ،عهده دار مقامات پرمسئولیت اداری شدند .اما جنبه دیگر واقعیت این بود که در نتیجه این
«جذب» بسیاری از بهترین و دوراندیش ترین رهبران پرولتاریا نه در شوراها بلکه در نهادهای دیگر جای
گرفتند و بدین ترتیب ،در رابطه با اداره مستقیم جامعه و کال اعمال دیکتاتوری پرولتاریا یک جابجائی در
وزن نسبی شوراها در مقام مقایسه با سایر نهادها ،منجمله و بویژه حزب ،صورت گرفت.
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آن را خلقت خارق العاده کارگران ،دهقانان و سربازان و نیز شکل نوین دیکتاتوری
پرولتاریا خواند .اما لنین در آن زمان نمی توانست پیش بینی کند که هر چند کارگران،
دهقانان و سربازان می توانند از این شکل قدرت سیاسی استفاده کنند ،ولی بورژوازی
هم می تواند .خروشچف هم می تواند .بنابراین ،شوروی کنونی از شوروی لنین به
1
شوروی خروشچف تغییر یافته است».
و در ادامه می گوید «اگر بورژوازی مارا سرنگون و قدرت را غصب کند ،نیازی به
عوض کردن نام ندارد و کماکان آنرا جمهوری خلق چین خواهد خواند .مسئله اصلی
اینست که چه طبقه ای قدرت سیاسی را در دست دارد .این مسئله اساسی است ،نه
0
نام».
باید اضافه کرد که حتا فرم «حزب کمونیست» هم از این امر مستثنا نیست .نمونه
اش چین سرمایه داری امروز است که تحت حاکمیت یک حزب صد در صد بورژوائی
اما به نام «حزب کمونیست» قرار دارد .از این رو باید پرسید این «جمهوری شورائی»
پیشنهادی ،قدرت سیاسی چه طبقه ای را نمایندگی خواهد کرد؟ چه برنامه ای خواهد
داشت؟ این فکر که «شورائی» بودن یک جمهوری شرکت هر چه گسترده تر توده های
کارگر و دیگر قشرهای کارکن جامعه را در امور دولتی تضمین کرده و دست آنان را در
تعیی ن سرنوشت خود باز خواهد گذاشت هم چندان واقعی نیست .زیرا «شورا» یک
ارگان نمایندگی است .باز هم مسئله اصلی این است که «شورا» چه خط مشی ای را در
زمینه روابط اقتصادی ،روابط اجتماعی و افکار جامعه پیش می برد؟ آیا منافع توده
های استثمار شده و ستمدیده را نمایندگی می کند؟ چگونه؟
خط مشی و تئوری یک طبقه حاصل فرم یک تشکل یا سوخت وساز درونی آن
نی ست .نه تئوری های مارکس حاصل تشکالت کارگری دوران خود بود و نه تئوری های
لنین حاصل شوراهای آن دوره .امثال مارکس و لنین و مائو به مثابه پیشاهنگان و
1

 .آثار پراکنده مائو به انگلیسی ،جلد  ،1ص 101
0
 .آثار پراکنده مائو  ،جلد 1
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رهبران طبقه کارگر عمدتا با تکی ه به درک علمی از ساختارهای جامعه و جمع بندی از
مبارزات طبقاتی که در گستره تاریخ و ابعاد جهانی جریان داشت ،به نیازهای زمانه خود
پاسخ دادند .آنان بدین طریق توانستند تئوری های مورد نیاز انقالب را فرموله کنند.
این تئوری ها محصول بررسی این یا آن لحظه از مبارزه طبقاتی ،این یا آن فرم از
تشکل نبوده است .بلکه حاصل جمع بست از تجارب تاریخی جهانی طبقه کارگر (و
بطور کلی دانش بشری) و بکاربست آن بوده است .مسئله کلیدی و تعیین کننده در
رابطه با هر تشکی التی خط مشی و برنامه آن است .اغلب کسانی که فرم شورا را حالل
مشکالت می دانند یا به رهبری پرولتری  -مشخصا رهبری حزب پیشاهنگ طبقه
کارگر  -کم بهایی می دهند یا این مسئله را مسکوت می گذارند .در نتیجه ماهیت
طبقاتی دولتی که قرار است از فرم «شورا» استفاده کند در پرده ابهام قرار می گیرد.
همانطور که گفتیم ،شورا نیز کماکان باید توسط نمایندگانی اداره شود .شورا به
معنای آن نیست که همه کارگران با یکدیگر جمع می شوند واداره دولت را بر عهده
می گیرند .شورا معنای عجیب و غریبی ندارد و شکلی از گردهمائی توده ای است .کنار
هم چیدن واژه «شورا» و «جمهوری» بدون روشن کردن ماهیت طبقاتی دولت یعنی
دو بار تاکید بر نظام نمایندگی .این تاکید هنوز چیزی در مورد ماهیت طبقاتی دولت به
دست نمی دهد .زیرا نظام نمایندگی در جهان امروز خصیصه هر دولتی است .تا زمانی
که بشر با پدیده ای به نام دولت سر و کار دارد ،با پدیده ای به نام نمایندگی نیز روبرو
است و مجبور است این فرم را برسمیت بشناسد .این امر بیان برسمیت شناختن
تقسیم جامعه بشری به طبقات و بطور مشخص بیان تقسیم کار فکری و یدی است .این
شکاف به چه معناست؟ به معنای آن است که همه آحاد جامعه در موقعیتی نیستند که
بتوانند در برنامه ریزی و اداره جامعه بطور مستقیم و بالواسطه نقش ایفا کنند .این
معضلی است که نظام طبقاتی بوجود آورده و بالفاصله پس از استقرار جامعه
سوسیالیستی حل نخواهد شد .حل آن در فرآیند گذر به جامعه کمونیستی و رسیدن
به جامعه کمونیستی ممکن است .در جامعه کمونیستی با از بین رفتن طبقات ،دولت
نیز ضرورت خود را از دست داده و زوال خواهد یافت.
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با تاکید بر نحوه نظام نمایندگی نمی توان ماهیت دولت پرولتری و دولت بورژوائی
را از یکدیگر تشخیص داد .بدون شک دولت طبقه کارگر  -یا دیکتاتوری پرولتاریا -
شکل خاصی از دمکراسی نمایندگی خواهد بود .اما دمکراسی پرولتری و دمکراسی
بورژوائی ابدا یکی نیستند .زیرا مشغله اصلی شان یکی نیست .این دو نوع دمکراسی،
بیان دو حاکمیت دو طبقه و دو روش کیفیتا متفاوت از اداره جامعه اند .درست است
که در فرم یکسان به نظر می رسند اما محتوای شان کامال با یکدیگر متفاوت است.
دموکراسی بورژوائی بیان به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و استثمار
نیروی کار برای انباشت سرمایه است .دموکراسی بورژوائی بیان سیاسی برابری میان
صاحبان کاالهای مختلف است .در این دموکراسی ،برابری کارگر با سرمایه دار در
چارچوب قانون ارزش  -یعنی زمانی که کارگر به مثابه فروشنده کاالئی به نام نیروی
کار در مقابل سرمایه دار ظاهر می شود -به رسمیت شناخته می شود .اما این برابری
در همین جا خاتمه می یابد .مشارکت سیاسی کارگر در این نظام در سطح یک رای
است .آحاد جامعه به صورت افراد مجزا در مقابل قدرت متشکل و سازمان یافته
بورژوازی قرار می گیرند .اما دموکراسی پرولتری حق سرنگون کردن مالکیت خصوصی
بر ابزار تولید و استثمار نیروی کار را به رسمیت می شناسد و پشتوانه آن است .این
دموکراسی ،بیان رابطه میان دارندگان کاالهای گوناگون که با هم وارد رابطه مبادالتی
می شوند ،نیست .بلکه بیان دخالت گری آگاهانه توده های مردم در اداره جامعه ایست
که بر مبنای مالکیت اجتماعی ،تولید و همکاری اجتماعی سازمان یافته است .در این
دموکراسی فرم جمهوری و انتخابات نی ز کارکرد دارد اما کارکرد آن با کارکرد انتخابات
در جامعه بورژوائی متفاوت است .در جمهوری بورژوائی انتخابات در خدمت پنهان
کردن تقسیمات و تخاصمات طبقاتی و ندیدن حقایق اجتماعی است .در صورتی که
دمکراسی پرولتری توده ها را توانمند می کند که حقایق اجتماعی را آنطور که هست
درک کنند و بطور جمعی برای تغییر آن بکوشند .دموکراسی پرولتری یعنی توانمند
سازی توده ها در اینکه آگاهانه سرنوشت خود را بدست گیرند .انتخابات به این
چارچوب خدمت می کند .دولت پرولتری واقعیت ماجرا  -تقسیم جامعه به طبقات و
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ضرورت تغییر آن را  -پنهان نمی کند .در نتیجه زمانی که از فرمهای دمکراتیک -
مانند انتخابات به عنوان شکلی از دخالتگری توده ها و شراکت توده ها در سیاست -
سود می جوید ،برای پنهان کردن حقایق بنیادین و قوانین حاکم بر جامعه نیست .برای
آشکار کردن آنها و نشان دادن راه تغییر آنهاست.
برای تغییر ،توده های مردم باید درگیر بحث و مجادله فکری با یکدیگر شوند و
عرصه انتخابات یکی از ابزارهای تسهیل این امر است .اما در دولت دموکراسی پرولتری
توده های مردم هر چند سال یک بار به عرصه دخالت در امور دولتی کشانده نمی
شوند .بلکه بخش مهمی از کارکرد دولت پرولتری آن است که مرتبا و به اشکال
گوناگون توده های مردم را به این دخالت گری بکشد و این دخالت گری را تبدیل به
یکی از مشغله های روزمره توده های مردم کند .شکل گیری و تقویت شوراها و انواع
تشکالت های توده ای دیگر به این هدف خدمت خواهد کرد .اما هسته مرکزی فعالیت
این تشکالت توده ای نیز نه اداره بوروکراتیک امور جامعه بلکه دامن زدن به جنبش
کمونیستی در میان مردم خواهد بود .شوراها و دیگر تشکالت توده ای بدون دامن زدن
به آگاهی و شور و شوق و تحرک انقالبی برای تغییر جامعه و جهان ،قادر به توانمند
کردن توده های کارگر و کارکن جامعه نخواهند بود و کم کم قلب ماهیت خواهند داد.
به این معنا نظام نمایندگی  -بطور مشخص پروسه های انتخاباتی  -تحت حاکمیت
پرولتاریا با پروسه های مشابه تحت حاکمیت بورژوازی کامال متفاوت است .این تفاوت
نه ناشی از اتخاذ ی ک فرم خاص بلکه عمدتا ناشی از محتوی و پویش های کیفیتا
متفاوت حاکم بر دو جامعه است .پویش جامعه تحت رهبری طبقه پرولتاریا که در تمام
این فرم های دمکراتیک نیز باید بازتاب یابد ایجاد شرایط کشف حقیقت و نظریه
پردازی و فکر سازی از جانب توده ها برای تغییر جامعه است .کمونیستها بر خالف
دمکرات ها اعالن می کنند که همه دولت ها ،دیکتاتوری طبقاتی هستند و صحبت از
دموکراسی بدون صحبت از دیکتاتوری عوامفریبی است.
کمونیستها اساسا باید توجه توده های مردم را به خصلت و ماهیت دولت آینده
جلب کنند :دولت آی نده طی چه پروسه ای ساخته خواهد شد ،چه مختصاتی خواهد
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داشت و چه اقدامات فوری در جهت رفع نابرابری های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و
ریشه کن کر دن هر گونه ستم و استثمار سازمان خواهد داد و با توجه به میراث انقالب
های سوسیالیستی در قرن بیستم و جمع بندی از نقاط ضعف و قوت آن ها با معضالت
و تضادهای جامعه آینده چگونه برخورد خواهد کرد.
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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 ﻻزﻣﻪ 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 ﴎی 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!

ﻧﺸﺮ  ۵ﺑﻬﻤﻦ

