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 گذرگاه انقالبدر 
 یی رهاکردن آخرین تیر ترکش رژیم شاه است؛ و به خاک افتادن صدها شهید و هزاران زخمی به مثابهبرقراری دولت نظامی به منزله

پذیر کرده است و سقوط رژیم را اجتناباعالم نهائی جنگ تا به آخر مردم زحمتکش با رژیم او. این اقدامِ از نظر رژیم اجتناب ناپذیر 

ای از نیروهایی که تا دیروز در ضرورت سقوط رژیم شاه مردد بودند به خوبی های اخیر پارهگیریتوان حتی از موضعمی ین حقیقت راا

کودتای فعلی را مشاهده کرد. دولت نظامی در هرحال ماندنی نیست. یا این دولت رسما زمام امور را از دست شاه خواهد گرفت و شبه

که جای خود را به یک دولت غیرنظامی خواهد داد: دولت ملی، یا دولت ائتالفی، بر کامل در خواهد آورد و یا اینبه صورت کودتای 

 طلبد.هکه شرایط چه بحسب آن

ی ائتالفی اهلل خمینی را برای شرکت جبهه ملی در کابینهدکتر سنجابی در سفر اخیر خود به پاریس نتوانست موافقت آیت

ی کنونی بدون داشتن حمایت خمینی قادر به بدیهی است که جبهه ملی در مرحلهی ملی )در عین ابقاء شاه( جلب کند. یا کابینه

د که ی خشن کنداد، یا مجبور بود با تظاهرکنندگان مقابلهافقت خمینی تشکیل دولت میست.  جبهه ملی اگر بدون مویحکومت ن

قادر به حکومت نبود. بنابر این عدم موافقت  صورت نیز مطلقاْکرد که در اینش مسلم بود و یا باید با مخالفین مدارا میاسقوط سریع

ذشته تر از گاز جبهه( را در حال حاضر به اتخاذ موضع به ظاهر قاطع ، جبهه )و در حقیقت بخشیهاییخمینی با تشکیل چنین کابینه

 و چند نفر از تر کردروی بیشتر از پیش بخش دیگری از جبهه را روشندر مورد این امر مجبور کرده است. این امر از یک جانب راست

ند و از جانب دیگر موجب دستگیری سنجابی که شرط مقدم تشکیل کابینه نشمر عنوانبهخلع شاه را  رهبران  را واداشت که علناْ

 غیرمقدور دیده است، شد. ی ملی در شرایط کنونی را ی ائتالفی یا کابینهشرکت در کابینه

قا ، مسئله بیش از پیش بر امر بدر شرایط حاضرهایی از این قبیل طور مشخص با کم شدن امکان تشکیل کابینهبنابراین، به

 طورهبهای وسط و بینابینی کمتر از گذشته ممکن شده است و به این جهت است که امپریالیسم یا طرد شاه متمرکز شده است. راه

اه شی نهایی خود یعنی اشغال نظامی کشور را در صورت عدم امکان باقی ماندن ی توسل به حربهمشخص، زمزمه الًمسربسته ولی کا

امپریالیسم به این صورت درآمده است که: تا  یهای متعدد گذشته در عمل، برنامهسر داده است. به عبارت دیگر اکنون با حذف راه

ی جنبش به حدی باال گرفت که شاه مجبور به فرار شد و یا برای حد امکان و تا آخرین حدِ قدرت از شاه حمایت کند، ولی اگر دامنه

ها ایران ی آن. به گفتهی جریان نفت( بازماند، به نیروهای نظامی خود متوسل شودی امور )وبه خصوص ادامهدارهمدت طوالنی از ا

 ست که بتوان از آن چشم پوشی کرد.ا تر از آنبرای غرب مهم

ه طور کهمانتر است. امپریالیسم هایی است که تعبیرش برای امپریالیسم از خود کابوس هولناکاما این نیز از آن خواب

ها به دست خواهد داشت و کنترل کار را از دست نخواهد ها و بند و بستبازیهمواره سرنخ مبارزات مردم را با سیاست کردگمان می

بار نیز بسیار کور خوانده است. اشغال نظامی ایران توسط نیروهای امپریالیسم سرآغاز فصل نوینی در تاریخ منطقه و جهان داد، این

 باشند "محق"ی خود از نظر ضرورت به دست دشمن نیافتادن معادن نفت استراتژهای پنتاگون ممکن است در محاسبه بود. خواهد

اند. در همین بها داده به مردم کم هموارهها العمل مردمی و انقالبیِ چنین اقدامی است. آنبینند عکساند و نمیها ندیدهولی آنچه آن

مردم  اکنون نیز بهدر به خطا بودند. قو دیدیم که چ را مهار خواهند کرد "شکنانشیشه"شته تصور کردند که ایران و در همین سال گذ

های جهان. اشغال نظامی امپریالیستی نیز هیچ چیز را دهند، هم به مردم ایران و هم به مردم منطقه و هم به سایر خلقکم بها می

قادر به نگهداری او نیست. خیلی سهل و ساده،  ر باشد،هرقدر هم در نگاه داشتن شاه مصّها درمان نخواهد کرد. آقای کارتر برای آن

بار هم مغزهای متفکر امپریالیسم کور خواهند. شاه باید برود و رژیم او سقوط کند. خواهیم دید که اینمردم ایران رژیم شاه را نمی

 اند.خوانده
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های قبلی را ادامه های مورد ادعای دولتبرنامهای از هایش مجبور شده است که پارهی هارت و هورتدولت نظامی با همه *

ی ه، نشان"بازکردن فضای سیاسی"ی وزرا و مدیران سابق، تکرار مکرر موقتی بودن حیات این دولت و ادامهای از دهد. دستگیری عده

 ظاهربههای دیگر حتی های حرم شاهانه، هویدا و نصیری و قالتاقردم وحشت دارند. وقتی که سوگلیها چقدر از ماین است که این

وقتی، م دهای رژیم، هرچنی مبارزه با فساد... را دید. این عقب نشینیشوند، باید ترس از مردم، تالش جهت باوراندن برنامهدستگیر می

ل ای از زندانیان سیاسی را، انحال، آزادی عدهها راهاست. ایناین "اخالل گران"و  "کنانششیشه"ی ، مبارزهی مردممبارزهدستاوردهای 

برای مردم کردند  "رهبران"ها را نه . اینکشانزحمتاند، مردم کوچه و خیابان، کرده مردمها را، ادهرا، بیرون کردن شاهز "رستاخیز"

ها حقوقی هستند که مردم از دست نخواهند داد. د که مردم کسب کردند. و اینها حقوقی هستنو نه امپریالیسم اعطا کرده است. این

 ساز کسب حقوق بیشترند.ها حقوقی هستند که زمینهاین

ح ی نوع حکومت آینده بیشتر مطراکنون، الاقل در چند ماه آینده( بالشک مسئلهبا بیشتر شدن امکان سقوط شاه )اگرنه هم *

 حکومت اسالمی، جمهوری دموکراتیک ...شود. سلطنت ولیعهد، می

ت. ی ابقاء شاه کنونی غیر محتمل اسبه همان اندازه )آلترناتیو( امپریالیسم بود تقریباً سلطنت ولیعهد که زمانی یک بدیل  

 داشت. امروزه خریداری نخواهند ،رفتن شاه به احتمال بسیار با برچیده شدن بساط سلطنت مقارن خواهد بود و مانورهای دیروزی

کند که هرکس از آن برداشتی میکه از نظر تعداد ناچیز نیستند، با آن هایش طرفدارانی داردی ابهامحکومت اسالمی با همه 

از حکومت سرهنگ  ــها سام حکومتقپوششی خواهند بود که انواع و ا که مسلم است که در عصر حاضر چنین مفاهیمی صرفاًو با آن

 "برقراری حکومت صدر اسالمی" .را در بر خواهند گرفت ــالد، از حکومت بومدین تا حکومت قابوس ... قذافی تا حکومت ملک خ

های روحانیونی که مبلغ این تز هستند و هم به تصور برای دارندگان آن است، معهذا ضروری است که هم به انگیزه اگرچه فقط یک

 هایی از این بدیل است.شماره کوششی در روشن کردن جنبهی این اندازهای آن در ایران توجه کنیم. مقالهچشم

نوعی انقالب آماده است. نوع این انقالب را مضمون آنچه  . بنابراین شرایطِتوانندها نمیخواهند و باالییها نمیامروز پائینی  *

قالبی کند. این انقالب، انمعین می ــباز رژیم شاه  یعنی ــتوانند هائی که نمیو آن باالئی ــ یعنی رژیم شاه ــخواهند ها نمیکه پائینی

را در کل  داریسیستم سرمایهها نخواستن است. هنوز نه پائینی یعنی یک انقالب سیاسیاست که هدف آن سرنگونی رژیم شاه است. 

ت. هدف مبارزات کنونی امحاء ی امکانات خود را از دست داده و به کلی ناتوان شده اسهمه داریسیستم سرمایهونه  اندهدف گرفته

ها هدف داری و برقراری سوسیالیسم نیست و بنابراین، انقالب کنونی، انقالب اجتماعی نیست. هنوز تا روزی که اینسیستم سرمایه

به  ی تدارک است.شوند فاصله داریم. هنوز کمبودهای فراوان داریم. هنوز شرایط عینی و ذهنی از جهت انقالب اجتماعی در مرحله

 این نکات نیز در همین مقاله اشاره شده است.

این امر که آیا انقالب سیاسی کنونی حتی در صورت سقوط شاه پیروز خواهد شد یا نه به این بستگی دارد که جانشین  *

 قشر جدیدی بههای سرکوبش و بساط سلطنت از میان برداشته شود و ی دستگاهحکومت او چه باشد. اگر شاه برود، رژیم او با همه

یک گام در جهت انقالب اجتماعی است، نه کمتر  پیروزی که صرفاً حکومت برسد، این انقالب سیاسی پیروز خواهد بود. انقالب سیاسیِ

 ی معتقدین به انقالبروست که همهو نه بیشتر. ولی این گام بدون شک در تسهیل شرایط نقش مهمی را بازی خواهد کرد. هم از این

ها، باید جهت پیروزی این انقالب سیاسی از هیچ اقدامی فروگذار نکنند. انقالب سیاسی نهایت کار نیست، ی کمونیستهمه اجتماعی،

ی نیروهای معتقد داری، همهسرمایهضدی نیروهای ابتدای کار است، مدخل است و بسیار مهم. در این انقالب است که همکاری همه

ی تدارک است که سازی انقالب سوسیالیستی، در این مرحلهیابد. زمینهگیرد و معنای ملموس میجان میبه ضرورت انقالب اجتماعی 

داده  اکنون به دستکند. اعتالی کنونی جنبش کارگری یکی از شروط مقدم برای گسترش کار و فعالیت را همامکان تحقق پیدا می

 است.

 به امید آینده           



5 
 

 

 مبحران سیاسی و اقتصادی رژی

 و

 نقش روحانیون در گذار قدرت
 

 گسترش عظیم ،ای اخیر معتقدند که دالیل موجودنظیر جنبش تودههای متعصب در توضیح علت وسعت بیای از مذهبیپاره

 دست غیب در کار است. دهند و بنابراین قطعاًجنبش را توضیح نمی

ایران وجود داشته است، بنابراین وضع فعلی هیچ چیز را ها معتقدند که همواره شرایط انقالبی در ای از مائوئیستعده 

 رساند.دهد بلکه صحت نظر آنان را میتغییر نمی

 ی شرایط انقالبیی مسائل به راحتی با دست غیب و وجود جاودانهبرای کسانی که از این دو قماش نیستند و حل همه 

 اخیر مطرح است. شود، بررسی جدی علل و موجبات جنبشبرایشان توضیح داده نمی

زنند هایی با رژیم الس میاند. بخشای رهبری مبارزات را به دست گرفتهسابقهبی طوربهکه روحانیون ی دیگر اینمسئله 

حزب کمونیست کارگران "و  "ی کارگرحزب طبقه"زنند. کمونیستی دامن میبه کارزار آنتی ماًکنند اما توأهایی مبارزه میبخش و

و کاریکاتورهای دیگر نیز تماشاچی هستند. ضرورت بررسی علل برجسته شدن فعلی نقش روحانیون، انگیزه و  "ایرانو دهقانان 

 کید ندارد.انداز آینده نیاز به تأچپ و چشم ی نیروهایی آنان و وظیفهبرنامه

 هایی از این مسائل.گویی به جنبهی حاضر کوششی است در پاسخنوشته 

*    *    * 

های داری )بحرانهای کالسیک ماهوی سرمایهرا از بحراناقتصادی و سیاسی رژیم برآمد سلسله عوامل متعددی است که آن بحران

 .رابطه با آن نیز نیستکه خواهیم دید بیکند، گرچه چنانادواری( متمایز می

ای از پاره 1 رهایی شمارهی و نیز در نشریه "بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ"ی در رساله 

ای از کید ضروری را بر پارهیم تا بتوانیم تأکنرا ذکر می جا رئوس مطالبعلل بحران اقتصادی و سیاسی را شرح دادیم. در این

  ترین این علل عبارت بودند از :ها بنمائیم. عمدهآن

زا هایی که غیرمولد و تورمها )بخشدر این بخشدرآمد نفت ی رشد سریع بوروکراسی و میلیتاریسم و تخصیص بخش عمده -1

 هستند(.

 )تشدید تورم(. داریعوارض بحران جهانی سرمایه -2

ایران، قدرت مطلق باند دربار و شرکا )بخش  یداری منحط و دفورمهی سرمایهامهنبرخصلت ویژه و رشد سریع و بی -۳

 بوروکرات و نظامی(.

http://www.vahdatcommunisti.org/bohran%20jadid%20syasi%20v%20eghtesadi%20v%20chap.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/Rehaii-1-57.pdf
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 دارد.گذاری با دید درازمدت باز میها را از سرمایهها به حدی که آنمین آنداری و عدم تأی بخش خصوصی سرمایهنارضای -۴

مسائلی مانند استبداد و فساد و ... که گرچه خود معلول و محصول نظام حاکم بر ایران هستند، معهذا به لحاظ عمق و  -5

 اند.شدت خود به علتی برای تشدید بحران مبدل شده

 سقوط آهنگ رشد تولید ناخالص ملی

 نسبی و واقعی

 

های راکد به تبدیل ثروت خاطربه ی اول قسماًرشد کرد. رشد در دهه ( پس از انقالب سفید سریعاً GNPتولید ناخالص ملی )

رغم تشتت در کشاورزی و سقوط ازدیاد درآمد نفت بود. علی خاطربه داری( و قسماًی مناسبات سرمایهجانبهی همهسرمایه )سلطه

بود که تولید ناخالص داخلی افزایش  های دیگر به قدری باالسطح تولید به نسبت جمعیت در این بخش، آهنگ رشد در زمینه

که غلوآمیزند، معهذا درصد( با آن ۴2تا  15اند )سالیانه بین ها دادهبسیار یافته بود. ارقامی که مراجع مختلف دولتی در این سال

 "ش خدماتبخ"تر رشد کرد. رشد سرطانی ناخالص ملی نیز سریع ناخالص ملی حتی از تولید درآمد 1اساس نیستند.به کلی بی
دالر در  ۴۸0به  196۴دالر در سال  150ملی شد. درآمد سرانه به ادعای دولت از  موجب تفارق بیش از حد درآمد و تولید 2

نه خدمات واقعی و ضروری،  "بخش خدمات"رسید. این امر که توزیع این درآمد چقدر نامتساوی بود، این امر که  19۷۳سال 

السویه بود. این واقعیت نظام از لحاظ رونق ظاهری و کاذب علی ،گرفترا در برمی "خدمات بوروکراسی اداری و نظامی"بلکه 

   ۳ تواند باشد.داری است و جز این نمیسرمایه

امکانات  19۷۳ـ  ۷۴میلیارد دالر در سال  20به بیش از  19۷2ـ  ۷۳میلیارد دالر در سال  2/2ازدیاد درآمد نفت از  

 برابر کرد. در این زمینه توضیحی ضروری است: صدهاطور موقت رژیم را به

ریال  20مثال اگر قیمت یک کاال  طوربهگردد. شود، نفع چند برابر میهنگامی که قیمت یک کاال ناگهان دوبرابر می 

(. حال اگر 20-1۸=2ریال خواهد بود ) 2دار از هر قلم کاال ریال باشد، سود سرمایه 1۸ی تولید و توزیع آن هزینه باشد و فرضاً

بود )البته برابر قبل خواهد  11( ریال یعنی ۴0-1۸)= 22دار ی سرمایهریال(، سود بالفاصله ۴0قیمت کاال ناگهان دوبرابر شود )

 یی فوق ملحوظ گردد(. در مورد جهش درآمد نفت ایران هزینهباید در محاسبه ،ی تولید افزایش یابداگر طی این مدت هزینه

انی شود که چهاربرابر شدن ناگهاتوماسیون کاهش نیز یافت. به این ترتیب مشاهده می خاطربهتنها اضافه نشد، بلکه تولید نه

ات در . ابعاد واقعی افزایش امکانایش تولید آن چه گشایش عظیم و باورنکردنیِ ناگهانی برای رژیم ایجاد کردقیمت نفت و نیز افز

میلیارد،  20یارد به میل 2/2ی تفاوت میلیارد دالر به این طریق نه به نسبت ساده 20میلیارد به بیش از  2/2اثر ازدیاد درآد نفت از 

ده و توزیع ش کند که این افزایش درآمد متساویاً طبیعی است که رژیم چنین وانمود میشود. )بلکه به صورت جهشی روشن می

 دالر افزایش یافته است(. 2000کند که درآمد سرانه به حدود مفتخرانه اعالم می

                                                           
)قبل از افزایش درآمد  19۷۳و  19۷2های درصد، در سال ۸ی شصت میالدی ساالنه حدود های دههمطابق آمار دولتی تولید ناخالص ملی در سال 1 

 درصد افزایش یافته است. ۴2تا  ۳0های بعد بین درصد و در سال 2/1۴نفت( سالیانه 

درصد رسید )در  5/۳9به  19۷۴ـ  ۷5داد. این رقم در سال ناخالص داخلی را تشکیل میدرصد تولید  5/۳1، 1959ـ  60بخش خدمات در سال  2 

 داد(درصد را تشکیل می 1/16همین سال بخش صنعت فقط 

درصد  50یابد! )چون بیش از مندان سه برابر شود، درآمد ملی افزایش میسوم تقلیل یابد و مایملک ثروتداری اگر مایملک فقرا به یکدر سرمایه ۳ 

گذارند و به مندان است(. بنابراین طبیعی است که آمارگران بورژوازی تکیه را بر میزان درآمد ملی )و درآمد سرانه( میثروت جامعه در اختیار ثروت

 کنند.ای نمیی شکاف طبقاتی اشارهمسئله
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اش نخواهد داشت. کاالیی که قیمت "آسامعجزه"به هرحال طبیعی بود که این افزایش ناگهانی درآمد برای همیشه اثر  

ی تولیدش نیز به تدریج باال خواهد رفت. افزایش پولِ در گردش در مقابل ثابت ماندن ریال جهش کند، هزینه ۴0ریال یه  20از 

 ی طبقاتی وشود. و باز تورم موجب تشدید مبارزهم موجب افزایش قیمت مواد خام میبه تورم منجر خواهد شد. تور سطح تولید

ریال بود بسیار بیشتر  1۸ی تولید کاالیی که قبال گردد. بنابراین هزینهازدیاد فشار کارگران برای باال بردن سطح دستمزد می

 اند:شرکت داشته xایران چند عنصر در ترکیب  . در موردx -22 = [(x+1۸) -۴0]شود و نفع از میزان قبلی سقوط خواهد کرد. می

 عوارض تورم جهانی -1

 داری ایرانهای سرمایهگیتورم ناشی از ویژه -2

  تر رشد سریع میلیتاریسم و بوروکراسی.واز همه مهم -۳

انداز رشد. شمتوهم در مورد چتر، ایجاد و جانب دوم و مهم Xعامل اخیر از دو جانب تاثیرگذار بود. جانب اول باالبردن  

 وضیح مختصری ضروری است:در این زمینه نیز ت

کند. عالوه بر آن قیمت درصد ذکر می 25ی درآمد نفت را خورد. شاه این رقم را تورم جهانی بخش بزرگی از اضافه 

شود های غرب سقوط کرد و این امر برای ایران که درآمدش بر حسب دالر محاسبه میاخص در مقابل سایر پول طوربهدالر 

 20که قدرت خرید یطوربهکمرشکن بوده است. مجموع این دو عامل بیش از یک سوم از اضافه درآمد نفت را مستحیل کرد، 

رسید. حال اگر درنظر گرفته شود که میزان استخراج و فروش دالر  میلیارد 1۴-1۳میلیارد دالر چهارسال پیش به چیزی معادل 

گیر رژیم در روز( به مصیبتی که گریبان بشکه میلیون ۸/5میلیون بشکه به  5/6ت ایران هم کمتر از گذشته شده است )از فن

 است. هنگامی که یک بوروکراسیس واپسین آنأها بدتر اما باالرفتن سطح انتظارات و یاز همه اینشده بیشتر پی خواهیم برد. 

ی حرکت مطابق قوانین اینرسی متمایل به ادامه ،گیردکند و سرعت میمفلوک ناگهان به علت افزایش امکانات رشد سرطانی می

 یهظار ادامشود. اگر امسال درآمد چندبرابر شد و بوروکراسی چندبرابر، در سال آینده نیز بوروکراسی به انتبه همان سرعت می

 طور کهشود، بلکه همانبرابر نمی تنها درآمد نفت هرساله چنددیگر نهــ متاسفانه برای رژیم ــ اما  ۴رشد تصاعدی خود است.

دید و برای انداز رشد تصاعدی را در مقابل خود میجاست که بوروکراسی که چشمدر این یابد.نشان دادیم، در واقع کاهش نیز می

کند. می وار تقالکوبد. دیوانهشود که عبور از آن برایش ممکن نیست. با سر به سد میه با سد عظیمی میآن تدارک دیده بود مواج

ی موجودیت )رشد( به هر چیز برای ادامه ،اش را در گرو رشدش نهاده بودموجودیتکند. نهادی که چاپد و دریدگی میمی

جاست که این 5یابد.سابقه میاسی است ابعاد بیی هر بوروکرشود. اینجاست که فساد و ارتشا و دزدی که مشخصهمتوسل می

ارد دنه پایه در سنن  "شناسانجامعه"آمیز شود. این برخالف دالیل حماقتمی "فاسدترین بوروکراسی جهان"بوروکراسی ایران 

 (جاست که مبارزه با فساِد بوروکراسی  توسط بوروکراسی، )از اصول اخیر انقالب شاهانه)!( است. این "های ملیخصیصه"و نه از 

                                                           
 میلیارد دالر. 69( ۷۸ – ۷۳ی اخیر )ی پنج سالهمیلیون دالر بود، برنامه ۳50ی اول ایران ی هفت سالهبرنامه ۴ 

 که مختصر ممر درآمدی برایش ایجاد کرد، یکی از علل تشدید نارضایتی مردم بود. در این زمینه:تقالهای بوروکراسی برای ازدیاد درآمد با وجود آن 5 

چهارم موسسات بزرگ مالیات فقط یک 19۷5بورژواها بود )در سال داران کوچک و خردهفشار برای وصول مالیات بر درآمد که طبعاً متوجه سرمایه –الف 

 درصد تولید ناخالص داخلی از این راه تأمین شد(. 5/۳دادند و تنها 

داران باند شاه بود، در عین حال درآمد قابل توجهی بورژوازی به نفع سرمایهاش تسریع ورشکست کردن خردهفروشی که دلیل عمدهمبارزه با گران –ب 

 هم برای بوروکراسی داشت.

که حتی  بین،توانست توسط یک بوروکراسی کوتههایی که صرفاً میکاریو غیره و انواع و اقسام دغل "ملی"های ی جشنتلکه کردن کسبه به بهانه –ج 

 ند، انجام گیرد.کفکر فردای خود را هم نمی
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بورژوا یا بورژوای نوپایی که به حساب درآمد سریع زندگی خود را شود. خردهیک شوخی ناشیانه و و یک نمایش سفاهت می

ان یده بود، ناگهشش برای خود خرج تراادشان تلفن، خانه، ماشین ... (، که چندین برابر درآمد مشروعتوسعه داده بود )به قول خو

در  "زندگی"به نام که ای دهد. نگاهی به مضحکهشود و به زمین و زمان دشنام میکشیدن امکانات روبرو میبا هیوالی مهیب ته

 دهد.شان میکمیک را ن ــ ید، این هراس تراژمیهن ما جریان دارد

اما این تنها بوروکراسی ایران نیست که به چنین هراسی افتاده است. این هراس که خود معلول متوقف شدن رشد یا  

 بود که رژیم شرط داشت و این مصیبتیداری جهانی پیشتری را در بخشی دیگر از سرمایهکم شدن امکانات است، هراس مهم

 کرد:را نمیبینی آنایران پیش

دهد. وام، اعتبار، سفته و انواع و اقسام تدابیر اقتصادی موجبات اش خود را گسترش میبرابر سرمایه نبورژوا چندی یک 

 برگشته، روز به شام نرسیده، ورشکستها وصول نشود. تاجر بختکنند. اما امان از روزی که یکی از سفتهاین گسترش را فراهم می

ی "سرمایه" کند.خواهد و اعتبارها را لغو میها را پس میک پس از بانک وامرسد. بانل میپس از سفته برای وصوشود. سفته می

ای هچند سال پیش بانک ش بود که نامعتبر شد. و این درست مصیبتی بود که به روز رژیم ایران آمد."اعتبار"تاجر بورژوا 

ی دیدند. رژیم حتی امکان استفاده از همهدر مقابل خود می ی ازدیاد درآمد نفت ایران مشتری معتبری راشکرانهالمللی بهبین

دیگر تا کباب شدنش چیری باقی نماند. در سال  "در سرخی فرو رفت"ها قول بانککه ایران بهاعتبارات را نداشت. اما همین

د های خوادن وام به ایران از دولتها برای دهای غرب هر بار با اشکال مواجه شد. بانکگذشته رژیم ایران برای گرفتن وام از بانک

پیشین را فراموش  "پذیریانعطاف"های گذشته گرفتن وامخواستند. شرایط دادن وام را دشوارتر کردند و در پسضمانت می

داری جهانی اش. هراسی که در سرمایهکردند. این امر برای رژیم ایران به همان اندازه کمرشکن بود که کم شدن درآمد واقعی

 نمک بر زخم بود. یمثابهفتاد، برای رژیم ایران بها

ایران را ناگهان به حد رژیمی که برای حیات خود  "قدرقدرت و معتبر"م این عوامل، رژیم کرد توأاین طریق عملبه 

که )وچنانافزود  ــ کشانزحمت ــهای همیشگی زند سقوط داد و خیل عظیمی از ناراضیان جدید را به انبوه ناراضیدست و پا می

 ای میهن ما دارد(.ای بر جنبش تودهثیر دوگانهخواهیم دید، این امر تأ

ته ها در گذشکنیم، چه اینداری ایران بوده است اشاره نمیگیر سرمایهما در این نوشته به مسایل دیگری که گریبان 

ی بخش کشاورزی و اند تالشی کامل شیرازهز این جملهسازند. اای را میاند و موضوعات بحث جداگانهمورد توجه قرار گرفته

ی ما در ی عمدهتکیه 6تر از آب درآمده است.ها هم وخیمبینیی بخش صنعت، به حدی که از بدترین پیشگسترش دفورمه

یدی ان امر جدخرابی وضع کشاورزی و صنعت در ایر دهد.دست میوضع رژیم را به ناگهانیجا بر مسایلی است که دلیل سقوط این

 "موئی بود که کمر شتر را شکست."نیست. باید در جستجوی عواملی بود که خرابی وضع را برای همه عیان کرد و به اصطالح 

                                                           
تا  داری جهانی در مدار مشابهی قرار دارند )کره جنوبی، برزیل، فیلیپین و ...( مقایسه شودکافی است صنعت ایران با کشورهای دیگری که در سرمایه 6 

اکتور فشود، باال بودن خارج طی می ها درسرانجامی وضع آن بهتر مشخص شود. تکیه بر صنایع مونتاژ و یا محصوالتی که قسمتی از فرایند تولید آنبی

انگیز بارآوری کار حتی در (، پائین بودن رقتدرصد است! ۴0این فاکتور در ایران  19۷6حد غیرقابل تصور )مطابق گزارش دولت امریکا در سال به اتالف

کند، بلکه به قدری این می بر غربایران را کالً متکی  درصد آلمان غربی( ... از جمله عواملی است که نه تنها تولید صنعتی 60نسبت صنایع مدرن )به

ی محصوالت صنعتی ایران به شود! قسمت عمدهدهد که برای فروش کالً متکی بر شرق میمحصوالت را از نظر رقابت اقتصادی در موضع بد قرار می

حصوالت خارجی هستند و معامالت نیز پایاپای است و بنابراین ها خریدار مشود، زیرا در این کشورها دولتشوروی و کشورهای اروپای شرقی صادر می

 شده است! "پل بین غرب و شرق"نوعی تواند افتخار کند که بهرژیم ایران میشود! ها خارج نمیی آنپولی از کیسه
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 نقش امپریالیسم جهانی

 

های اساسی تزلزل وضع رژیم شدند، اما اثرات نامساعد این عوامل به چه ذکر شد، بحران اقتصادی و ازدیاد نارضایی، زمینهچنان

های گذشته در نوشته ــسیاست جهانی امپریالیسم امریکا  ــعلت ظهور عامل جدیدی مضاعف شد. در مورد این عامل جدید 

ظامی یابی بخش غیرنکنیم که قدرتقدر اشاره میبینیم. همیننیاز میجا بیها در اینار آنایم و خود را از تکرسخن گفته مفصالً

در امریکا طماعان بیشتری را در مقابل رژیم ایران قرار داد. رژیم که به علت بدی وضع خود برای ارضای عطش اربابان اصلی کهن  

فاع از د"ی اکنون با ازدیاد فشار جناح دیگر که در پوشش متقلبانهدچار اشکال شده بود،  ــهای نفتی بخش نظامی و کارتل ــ

را رژیم از همان ابتدا درک کرد. اگر تا دیروز الزم بود کذایی بودن دفاع از حقوق رو گشت و اینشد، روبهعنوان می "حقوق بشر

این باید پی برده باشند نیز به "خواهانادیآز"و  "های اصیللیبرال"ترین ای افشا شود، امروزه حتی احمقبشر کارتر برای عده

. شد، رها گشت "وخیم"که وضع اهرمی سیاسی برای گرفتن امتیاز اقتصادی بود و به همین جهت به مجرد آن "حقوق بشر"که 

روز شمردند و امداری میهای رشد سرمایهشرطشدند که دموکراسی و حقوق بشر را از پیشاگر تا دیروز متعذرینی یافت می

ر چه دروند )!(، دیگر نیازی به بحث بیشتر در این زمینه نیست. آنجنگ اشباح چند ماه پیش خود میها نیز اجبارا بههمین

)!( این یورش جدید امپریالیسم مواجه با زمانی شد که او از همیشه  گفتنی است، این است که از بخت بد رژیم   جا این

را  ارباب و حامی اصلی دیرینه نبودنِ طماعان را راضی کند و از همیشه بیشتر دردِتوانست می از همیشه کمتر ،پذیرتر بودآسیب

کردند، امکانات او فورد بر امریکا حکومت می ــکرد. اگر در زمان شروع بحران رژیم هنوز جناح نیکسون در راس قدرت حس می

 برای مقابله با بحران بیشتر بود.

 نیکوس ــهای غرب در این زمینه اشاره به تزی که در یکی، دوسال اخیر عنوان شده ضروری است. یکی از کمونیست 

ی رقابت همسئلپس از بررسی فاکتوگرافیک وضع یونان، اسپانیا و پرتغال،  "هابحران دیکتاتوری"نام در اثر خود به ــپوالنزاس 

 یتر در مقابل انحصارات عظیم( را در بروز بحران در این کشورها و نحوهری کوچکداکشورهای بازار مشترک و امریکا )سرمایه

 عنوان یک امر مسلم تلقی کرد وبه ماند که این مشاهده را هنوز نبایدالبته او از تذکر این نکته غافل نمی شمارد.حل آن موثر می

عنوان شده، الزم است که مورد توجه اپوزیسیون ایران قرار گیرد.  هرحالجا که این تز بهاز تعمیم بالجهت باید اجتناب کرد. از آن

این تز  اگر ۷.طلبد که هنوز موجود نیستهای خارجی در ایران را میگذاریاین امر تحقیق جامع در مورد میزان و میدان سرمایه

در  طور کههمان ــکه داری اروپا و امریکا را در مورد ایران توضیح داد. مختصر آنی متفاوت سرمایهشاید بتوان رویه صحیح باشد

ای و رادیکالیسم حاکم ت تودهی مبارزاسابقهو گسترش بیپس از وخیم شدن وضع ایران  ــذکر شده  2ی رهایی شمارهی نشریه

نانکه چ ــ متفقاًی ایران سرپوش نهاده و مسئلهی زیادی تضاد خود را بر سر های مختلف امپریالیسم امریکا تا اندازهبر آن، جناح

مطبوعات لیبرالی امریکا که به حمایت همه جانبه از شاه همت گماشتند.  ــآید همواره در موارد احساس خطر جدی پیش می

کارترین مطبوعات به شمارش صدا همراه با محافظهگفتند، یکسال پیش از فقدان احترام به حقوق بشر در ایران سخن مییک

 از تظاهرات ایران فراموش نکردند که هرگاه اجباراً رژیم شاه پرداختند. نیویورک تایمز و واشنگتن پست ابداً "جوانب مثبت"

                                                           
میلیون دالر  ۳۷میلیون دالر و برای بازار مشترک  ۸0برای امریکا  19۷۴ – 1956های ی سالگذاری خصوصی خارجی در فاصلهمیزان رسمی سرمایه ۷ 

دهد. این ها در ایران را تشکیل میگذاریدرصد سرمایه 5میلیون دالر( که در جمع  20ها میلیون دالر و مولتی ناسیونال ۴0بوده است )ژاپن حدود 

سرمایه است.  موضعچه بیش از قدرمطلق سرمایه مهم است داری انحصاری آنرمایهآمارهای رسمی مطلقا غیرگویا و غیرقابل اعتماد هستند. در س

ی عظیمی را در دست گرفت. البته قرار گرفتن در رأس ی ناچیز در موضع خاص ، کنترل واقعی سرمایهتوان در سیستم هرمی با قراردادن سرمایهمی

های گذاریکه قدر مطلق سرمایهاین جهت است که با آناع و اقسام مسایل دیگر است. بهسیستم هرمی وابسته به قدرت سیاسی و مانور و زدوبند و انو

 ها.هاست و نه میدان آنای که رسمًا اعالم شده معلوم است، ولی این نه به معنای روشن بودن میزان واقعی آنخارجی تا اندازه

http://www.vahdatcommunisti.org/rehaii57-2.pdf
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شاه  ۸"لیبرالیزاسیون"ی ای فناتیک هستند که نه تنها مخالف برنامهکنندگان عدهتظاهر ذکر دهند کهمیان آوردند تذکری به

روپا رسد که سوسیال دموکراسی انظر میخواهند قیمت نفت را باال ببرند!! اما در مقابل، بهانگیزتر میهستند، بلکه از همه وحشت

طور که ذکر شد، نباید به این مشاهده اهمیت تعیین کننده داد؛ نمعهذا، همادهد. های خود ادامه میزدن هنوز به چک و چانه

 که:ویژه آنبه

 تند.ی کشورهای امپریالیستی هسماندگی و فقر نسبی در زمرهی فوق )یونان، اسپانیا، پرتغال( با وجود عقبگانهکشورهای سه -1

 دهند.  را تشکیل میآنی اندازهای توسعهاین کشورها مورد نظر بازار مشترک هستند و چشم -2

 ( هستند و با کشور آسیایی ایران قابل قیاس نیستند."مهد تمدن"این کشورها اروپایی ) -۳

ی فوق گانهتر از کشورهای سهنسبت قدرت سیاسی و اقتصادی امپریالیسم امریکا به کشورهای اروپایی در ایران بسیار بزرگ -۴

 است.

اشد. ی بحرانی خاورمیانه بالخصوص که در منطقهلیعتوان کرد؛ احتیاطی نمیخیز است. با چنین کشوری بیایزان کشور نفت -5

 کند.شریان حیات امپریالیسم از آن عبور میای که منطقه

ردون ود را با ماه گها در دل مشتاقین آب شود و ماه خبنابراین حتی برفرض صحت تز فوق نباید قند پادویی کارامانلیس 

 یکی بگیرند!

 عوامل دیگر

 

مله عوامل دیگر و منج کرددر صفحات قبل به نابسامانی وضع اقتصادی رژیم و بحران موجود اشاره کردیم. اما بدیهی است که عمل

های هنیستند. ما در نوشتویل به یک عامل عوامل متعددی است که قابل تأ عوامل روبنایی را نباید نادیده گرفت. هر بحران معلول

 اً خصوصــ فکنیم و در مورد برخی اها بیضروری است نظر مجددی بر آن ایم. اکنونای از این مسایل اشاره کردهقبلی به پاره

 مطالبی بیان داریم. ــمذهب 

ال نشانده به صورت کامای نیست. استبداد در بخش اعظم کشورهای دستی وجود استبداد در ایران امر ناشناختهمسئله 

م نده شده است. استبداد و خفقان توأدموکراسی پوشاشبهعریان و عیان وجود دارد و در معدودی دیگر فقط با یک نقاب شفاف 

در کشورهایی که سنت نظام دموکراتیک ندارند موثرتر و  ثر افتد. این خصوصاًتواند در سرکوب مواالصول تا مدتی میبا آن علی

العمل یک فرد عادی در مقابل خفقان زار دیگری حد و حدودی دارد. اولین عکسکرد خفقان مانند هر ابت. اما عملتر اسبادوام

اما این اثر تا  ردید عامل بازدارنده است.کاری و سکوت است. ترس از بیکاری و ترس از زندان و شکنجه بدون تمحافظه دشدی

مجموع عوامل معیشتی و روبنایی او را به حالت  عنصر ناراضی راه جدید مبارزه را نیافته باشد و ثانیاً زمانی وجود دارد که اوالً

دیدتر خواهد یک شتر باشد، آنیک سختزاید و خموشی شورش. هرچه اینانفجار نرسانده باشد. ترس در بطن خود عصیان می

 د.تواند باشسوزانند و جز این نمیکشند و میبود. آواهای در گلو خفه شده و فریادهای برنیامده و انبوه شده باالخره زبانه می

                                                           
افشا نشود همین  "حقوق بشر"که دروغ گفتند. امروزه برای آناو سخن می "یونمدرنیزاس"جاست که در گذشته طرفداران غربی شاه از جالب این ۸ 

ها مخالف دادن آزادی هستند و خفقان گذشته را اند! به هرحال گویا چند میلیون معترض در خیابانتبدیل کرده "لیبرالیزاسیون"مدرنیزاسیون را به 

ی سناریو را گرفته و اظهار جاست که شاه هم دنبالهخواهان نباید سرزنش کرد. جالب اینانخواهند! و بنابراین شاه لیبرال را در کشتن این خفقمی

   "ی فضای باز سیاسی را دنبال خواهیم کرد.رغم اعتراض مخالفین برنامهما علی"دارد که می
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همواره و  آور شاهنمایی تهوعر ایران اما تنها استبداد نبود که برای هر انسانی مشمئز کننده بود. تفرعن و قدرتد

سال یک  15 ــ 10حدود های اخیر به قدری تنفرانگیز شده بود که در هیچ جایی و زمانی سابقه نداشته است. خصوص در سالبه

، زهرچشم گرفت و هر موجودی را که طلبیدنشانده کوس برابری با کورش و داریوش زد، امپراتور شد، هل من مبارز مزدور دست

مندان و همه چاکری در برابر قدرتنمایی در برابر ناتوانان، با آنبرداشت. تضاد این همه قدرت دید از میانسد راه خود می

ساختند که شاه، شاهِ شاهان، آریامهر ی منفور عنصر پلیدی را میوجوه مختلف چهره رجزخوانی برای ضعفا و نوکری برای اربابان

مکن م کنند.ی عفنی احساس احترام نمیرشت باشند برای چنین مجسمهجز کسانی که از همین س... نام داشت. هیچ انسانی، به

جز کسانی که با انسانیت وداع کس بهای خاموش باشند، ممکن است حتی از ترس تظاهر به محبت کنند، ولی هیچاست عده

تا یاد آوریم کودریم آن فرار را، بهویاد آها را و بهیاد آوریم آن کورش تو بخوابماند. بهاند بدون احساس چندش تماشاگر نمیکرده

ها نیز بر هم تاثیر ای دیرتر. و اینای زودتر و در عدهزاید و زایید. در عدهو رذلی در هر انسانی نفرت میاین حقارت را. موجودی به

تر بود. مبارزین انقالبی در اذهان آگاه سریع همه خفقان و تفرعن طبعاًهمه نابرابری و استثمار و اینالعمل اینگذاردند. عکس

ال های شمماه پرشکوه پرچم مبارزه را بر فراز کوههای لشگر انبوهی از خشم و قهر مقدس خلق بودند که در بهمنمیهن ما، طالیه

. بودند فشانآور آتشهایی که پیامسوخت. لهیبهای آتشی بودند که در دوردست در دل خلق میها بلندترین زبانهکوبیدند. این

جا سخن بر سر درستی یا نادرستی و بیهوده نبود که همه در مقابل این نمودارهای آگاهی و احساس تعظیم کردند. در این

دادند که در دل جامعه چه است که مبارزین مسلح نشان میی مسلحانه نیست. گر چه درست بود. سخن بر سر اینمبارزه

ی مسلحانه مملو از ذکر شواهدی است های اول مبارزهدادند. ادبیات سالر را خبر میها التهاب را، آتش را و انفجااینگذرد. می

 کردند.بستگی میهای قابل توجهی از مرفهین با مبارزین احساس همتنها مردم تحت ستم، بلکه حتی بخشدادند نهکه نشان می

ها علیه رژیم منفور. هر کس در ی آنها. با مبارزهه با پیام آنها، بلکها. احتماال نه با معتقدات ایدئولوژیک آنشاید نه با راه آن

 ها و نه قطعاً پیروزی آن آور بود. نه الزاماًچه پیامدید. این بود آنی خود را میها فریاد خشم فروخفتههای آنآوای مسلسل

 ها.اشتباهات آن

ای که از دل خلق برخاسته بود نتوانست پیوند الزم شعلهپاید. ای دیر نمیاما شعله هنگامی که از آتش جدا شود لمحه 

جا بود که خلقی که بالقوه ذات شده است و نبود. از ایناز توده دور افتاد. در این توهم فرو رفت که قائم به را با خلق بنا کند.

ناچار در ها را بههایی برآمد و آنلی انقالبی حرکت کند، در فقدان این پیوند در جستجوی بدیدنبال مشعل مبارزهتوانست بهمی

ه نشده لئی کثیری هنوز هم مسو برای عده ــله نبود ئها واقعی بودند یا سراب، هنوز مسکه این بدیلسنن خود جستجو کرد. این

 میان آمد. جاست که پای مذهب بهمنظور پیدا کردن پرچمی بود برای حرکت. و این ــاست 

   راه رستگاری

 

یشروی ها را به پکوشند. این کوشش آنها برای تغییر آن میشود، انسانه شرایط معیشت و زندگی غیر قابل تحمل میهنگامی ک

 ،داری صنعت جدید را به وجود آوردکند. هنگامی که سرمایهگذشته متمایل می بهترِ و یا برعکس، به بازگشت به دوران متصوراً

ظام وضع معیشتی او بدتر شده است. ن دید که در شرایط جدیدالعمل یک کارگر ناآگاه شکستن ماشین بود. کارگر میاولین عکس

شد دید. برای او ماشین مظهر لعنت جدیدی بود که داری هنوز برایش قابل رویت نبود ولی ماشین را به راحتی میسرمایه

دیدند را می نظامتر شکست. رجعت به گذشته. اما معدودی آگاهرا میوجود. آن ین عدمش به زِاش را تباه کرده بود؛ و بنابرازندگی

ها با ماشین دشمنی نکردند بلکه معتقد به تسریع تکامل پوشانید. آنها میهای جدیدی را که استثمار خود را در آنو پوشش

 جامعه شدند. به جای خرد کردن ماشین، نظام را کوبیدند.
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ی ادوار تاریخ و در مقابل انواع بالیا و گرایش به فرار از وضع موجود، همین جستجوی راه رستگاری، در همه همین 

 عنوانهب، در مراحل متعددی خود را گر اساسی بازگشت به دوران طالیی گذشتهتوجیه عنوانبهمصائب پدیدار شده است و مذهب، 

 راه رستگاری نمودار ساخته است.

خورد. این گرایش وسیع نوعی توجه مجدد به مذهب در بخشهایی از مردم به چشم می چندین سال پیش در ایران از 

د که ها نبوی شریعتیی ویژهدانیم که این نطق و خطابهها. ما میبود و برای خود قهرمانان جدیدش را نیز آفرید. دکتر شریعتی

دند. آفریکه در جستجوی راه رستگاری خطبای جدید را میهایی از مردم بودند کشید. این بخشی ارشادها میمردم را به حسینیه

اری، دالعمل نسبت به وضع موجود، به فرهنگ منحط سرمایهعکسآوردند. سخنان را بر سر شوق میمستمعین بودند که صاحب

 ت؛ در مقابلِ، معصومیمین، به خفقان و استبداد. در مقابِل فسادید استثمار، به ورشکستگی و عدم تأبه نفوذ امپریالیسم، به تشد

ها ابهی کرسی خطنابرابری، مساوات. احالم شیرینی که شنوندگان را بر پایه تفرعن، خضوع؛ در مقابلِ استبداد، آزادی؛ در مقابلِ

ها چند صد جلد کتاب مذهبی به صور مخفی و علنی چاپ شد. و کتاب برای چاپ شدن در طول این سال کرد.میخکوب می

های کوچک و بزرگ مذهبی، هم ها کار محفلارد و هنگامی که چاپ شد خواننده دارد. در طول همین سالخواننده الزم د

  به وجود آمد ... 9های حضرت زینبی جالب چریکپدیدهها سابقه یافت. در طی همین سالجو و هم منفعل، رونق بیمبارزه

رنسانس معلول شرایط زیست بود، ولی این نوزاد در تولد مجدد بر کردند. ها همه حکایت از یک رنسانس مذهبی در ایران میاین

  گذاشت و گذاشت.شرایط جامعه نیز تاثیر می

آحاد و  ــتشیع  ــتوانست انجام گیرد که این مذهب اما این حرکت در جهت بازگشت به سنن مذهبی هنگامی می 

های ر سنتب، تکیه بر تفکیک تشیع علوی از تشیع صفوی گویی به مشکالت را بتواند بنمایاند. تکیهعناصر الزم جهت جواب

 داد.های مختلف خلفا، عناصر الزم را برای این تصور به دست میی تشیع در مخالفت با سلسلهجویانهمبارزه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ها ابدا پیدا نباشد. در کردند که موی آنبه سر میهای فاطمه زهرا نامی است که مردم به دخترانی داده بودند که روسری را به شکلی ویا چریک 9 

 دار سنتی نیستند، بسیار زیاد شده است.   های حجابها و ادارات تعداد این زنان که اغلب از خانوادههای اخیر در دانشگاهسال
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 کلریکالیسم یا

 مکتب اصالت روحانیون

 

وجه با )هیرارشی( روحانیون متفاوت بود و این دو را نباید به هیچ مراتبسلسلهی هایی از مردم چنین بود، انگیزهاگر تصور بخش

 کند.هم اشتباه کرد. این امر توجه مختصر به جهت حرکت به ظاهر متفاوت مذهب در غرب با جوامع آسیایی را ضروری می

الیسم دترین مرکز قئودمنترین و قدرتو فرمانروای کل دنیوی و دینی بود. کلیسا بزرگالقدس در غرب پاپ جانشین روح 

 ها، تابع ترین آنمندترین حاکم سراسر اروپا بود. سایر پادشاهان، و حتی قویترین فئودال و قدرتو پاپ بزرگ

ن سنگ اولی ی پاپ،اتوریتهضدداری لوترانیسم، اولین جنبش کردند. با آغاز رشد سرمایهو یا الاقل چنین تظاهر می ــپاپ بودند 

لستان کردند، کالوینیسم، کلیسای انگهای بزرگ دیگری که تحت لوای مذهب حرکت میدولت را بنا نهاد. جنبشتفکیک کلیسا از 

 به حد امروزی رساندند. های دیگری که حتی همین ظاهر مذهبی را هم نداشتند، امر تفکیک مذهب و دولت راو باالخره انقالب

تشیع در غالب موارد در طول قرون در وضع چنین نبود.  ــخاصه در ایران و در مورد تشیع  ــدر جوامع آسیایی  

خاص آن  مراتبسلسلهنبود. نهاد مذهب و  11و دولت 10در دوران صفویه وحدتی بین مذهب جزبهاپوزیسیون قرار داشت. 

ای با های دولت در جامعهگیمولود ویژهحد ه که این امر تا چآن داشت. این مراتبسلسلهموجودیتی جدا از نهاد دولتی و 

تواند مورد بحث قرار گیرد ولی جای آن در این مقاله های تشیع، میگیبود و تا چه اندازه ناشی از ویژه 12خصوصیات نظام آسیایی

چه مسلم است این است که این دو نهاد، در عین داشتن ارتباط نزدیک با هم، استقالل خود را تا حد زیادی حفظ نیست. آن

دولت  وین زمین مرتبط بودند و آحاد همان تضاد میان این اقشار و طبقات کرده بودند. روحانیون بزرگ از نزدیک با تجار و مالک

  1۳کردند.آسیایی را در خود حمل می

                                                           
وتند. دین اسالم و مذهب تشیع. معهذا به دالیلی که ایم و این دو متفای دین ، واژه ی مذهب را به کار بردهما در سراسر این نوشته به جای واژه 10 

های مذهبی و غیرمذهبی را به کار های متدین و غیرمتدین غالبا واژهکنند و به جای واژهی مذهب تکیه میغیرقابل فهم نیست متدینین ایرانی بر واژه

 بریم. مذهب را برای سادگی به کار میتر ی معمولمذهب تشیع، واژه –برند. ما به جای عبارت طوالنی دین اسالم می

 چنانکه گفته شد همین استثنا را نیز بسیاری از شیعیان قبول ندارند.11 

ی ایران تا چه حد خصوصیات نظام آسیایی خود را حفظ کرد و تا چه توان وارد این بحث شد که پس از اسالم جامعهجا بدیهی است که نمیدر این 12 

کنون در دانیم تا ساالری آن به کلی با دولت فئودالی غرب متفاوت بود. تا آنجا که میی دولت و دیوانحد از دست داد. حداقل این است که سامانه

 ی ارتباط نهادهای مذهب و دولت در جوامع فئودالی و آسیائی اشاره نشده است. ی تفاوت نحوهمسئلهادبیات مارکسیستی به 

دانیم، در زمان حکومت خلفا نهاد که میباید توجه داشت که تفاوت غرب و جوامع آسیایی را به تفاوت غرب و شرق تعمیم نداد. در شرق، چنان 1۳ 

 دولت مانند کلیسای روم در هم مدغم بود و خلیفه همانند پاپ هم حاکم و هم ولی عصر بود.مذهب و 
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سلطنتی از اما آن  شروع حرکت جهت محدود کردن قدرت دولت  ست که در قرن اخیر با  ست این ا سیار جالب ا چه ب

ــرمایه ــدن را پیمودند و عدهطرف تجاری که راه س ــتند، روحانیون بزرگ نیز الای از فئوددار ش ــرکت نداش ها که در حکومت ش

در همین سمت حرکت کردند. جنبش تنباکو که به دنبال اعطای امتیاز  ـ      ها تجار و فئودال ـ      همراه متحدین همیشگی خود 

 به زعامتها و ای از فئودال، تحت رهبری تجار و عدهانحصــار کشــت و تجارت توتون و تنباکو به تالبوت انگلیســی شــروع شــد

ـــ  انگیز نیست که در جنبش بعدیشگفتپیشوایان مذهبی بود؛ و  رین تهمکاری همین نیروها به واضح ـ       جنبش مشروطیت ـ

خارج شده و همراه با نیروهای  1۴شکلی نمایان گشت. در این جنبش بود که روحانیون کوشیدند که از حالت اپوزیسیون سنتی

صول دیگر متحد خود امتیازاتی به نفع خود ا سی مح سا شرکت کنند. بنابراین طبیعی بود که قانون ا ز رژیم بگیرند و در قدرت 

صرفاً شی به رهبری این نیروها،  سلطنت،  جنب سبی قدرت مطلقه  سرمایهموجب محدودیت ن شودبه نفع  در  .داران و روحانیون 

ـــت کاین ـــتگان دربجاس ـــرکت میتجار محترم و ، هاار و فئوداله مجلس جدید عالوه بر وابس دهد. روحانیون را در قدرت ش

ـــــت کــه هــیــایــن  ی نــهــایــی تصـــــویــب کــنــنــده ی مــجــتــهــدیــنت پــنــج نــفــرهئــجــاس

صوب مجلس می صطالح امروزی حق وتوی مطلقی به آنقوانین م شود. به این ترتیب مذهبی که در عین ها داده میشود و به ا

ــتن ارتباط با نهاد دولت تاریخاً طور و این، همان کند.این زمان در جهت وحدت با آن حرکت می قابل تفکیک از آن بود، در داش

شد، با جهتی که کلیسا در غرب پیمود تفاوت دارد عبارت دیگر نقش تهاجمی مذهب ی این تفاوت مهم و بهمشاهده 15.که ذکر 

ستدر قرن اخیر در ایران، برای همه و به صوص کمونی شراکت دخ صد  ست. مذهب در این قرن ق ضروری ا ر قدرت دولتی را ها 

چه در عمل پس از آن واقع شد و از اجرای آن جلوگیری ی تحقق پوشانید. آنجامه ـ   ـ   قانون اساسی  ـ   ـ   صورت قانونی الاقل به

 به آتش این خواست دامن زد.  کرد، صرفاْ

سط هیات پنج نفرهتوضیح آن  صویب قوانین تو سازش مربوط به ت سیکه  سا گاه هیچ ی مجتهدین طراز اول در قانون ا

شید.  ی عمل بهجامه ضایی اما تا زمانی کهروحانیت نمیخود نپو شد. این نار ضی نبا ضع نارا ست از این و سی  توان سا منافع ا

تند ها داشداران و فئودالهایی از روحانیون که پیوند نزدیک با سرمایهشد و برای بخشطبقات متحد روحانیون بزرگ رعایت می

ــرمایه ــده بودند و فئودالقابل تحمل بود. س ــرکت داده ش ــمیت داران به نوعی هرچند محدود در قدرت ش ــان به رس ها حقوقش

شاه که قدرت مرکزی، قدرت ضا شده بود. حتی در زمان ر ی منافع طبقاتی منکوب کرد، کلیه راها های محلی فئودالشناخته 

ــــآن ــل اس ــاب ــق ــعــی در م ــان ــچ م ــــمــرد و هــی ــرم ش ــحــت ــا را م ــه ــی آنت ــودال ــئ ــمــار ف ــا اث ــکــرد. دره ــجــاد ن  ی

سال ست که مشاهده میطول تمام این   یا سکوتکنند و کنیم روحانیون بزرگ و مراجع تقلید یا از رژیم دفاع میهای طوالنی ا

ـــاه مخالفتی نکردند و این 16کنند.می ـــاش را هرگز نباید فراموش کرد. تنها زمانی که مراجع تقلید نه در ابتدا و نه در انتها با رض

صطالحاًها بعد سال شی از بورژوازی، که ا شاه بخ ضا سقوط ر شروع به حرکت کرد و رژیم و شد، بورژوازی ملی خطاب می از 

سم مانع شدند، روحانیونی مانند آیتحرکت امپریالی ستند؛ و چه عجب که همیناش  شانی به جمع مخالفین پیو ها جزو اهلل کا

ها اولین نیروهایی بودند که با رادیکالیزه شــدن حکومت مصــدق از او بریدند. اگر در نظر گرفته شــود که حتی طی همین ســال

حامی شاه بودند و از هیچ کوششی برای کمک به او خودداری نکردند،  ــها اهلل بروجردیکسانی مانند آیت ــمراجع اصلی تقلید 

                                                           
 ی حاکم نیست.علیه طبقه کشانزحمتجا اپوزیسیون نگفته پیداست که مراد از اپوزیسیون در این 1۴ 

چه در دهد. در انگلستان نیز آنر تغییری در کل قضیه نمیما واقف هستیم که در انگلستان این حرکت با سایر نقاط اروپا متفاوت بود. معهذا این ام 15 

ت یانه اس –ی زمانی و بنابراین معرف یک فاصله –نهایت واقع شد تفکیک مذهب از دولت بود. این امر نیز که آیا این تفاوت صرفاْ نمودار مراحل مختلف 

 این بحث مربوط نیست.طور خاص به)که به نظر ما هست( به

ی پزشکی جدیدالتاسیس بود که با یک تشر ها با تشریح اجساد در دانشکدهعتراضات نسبتا وسیع روحانیون در زمان رضاشاه، مخالفت آنیکی از ا 16 

 ها متوقف شد. مورد دیگر هنگام کشف حجاب بود.رضا شاه نسبت به آن
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ــیــون ــگــی روحــان ــــت ــزان وابس ــی ــه م ــرد. ب ــم ب ــی خــواهــی ــر پ ــــت ــیش ــر ب ــمــارگ ــث ــــت ــات اس ــق ــه طــب ــزرگ ب  ب

مذهبی و روحانیون در ادواری خاص در یک جهت حرکت کنند، ولی باید مردم  ظاهربنابراین گرچه ممکن اســـت در  

شت که این سعادت  و رفاه دنیوی گر دو پدیدهها بیانتوجه دا ستگاری در پناه مذی متفاوتند. یکی در پی  ب هو اخروی و راه ر

رست د روحانی )کلریکالیسم، موبدساالری(. مراتبسلسله)بخشی از مردم تحت ستم( و دیگری در پی شرکت در قدرت از طریق 

داند. و ی کل مردم مذهبی میخواند، روحانیت بزرگ نیز خود را نمایندهی تمامی جامعه میدولت خود را نمایندهطور که همان

 ای از مردم مذهبی هم به ایندهند، عدهطبقات تحت ســتم ماهیت دولت را تشــخیص نمیهایی از طور که بخشدرســت همان

سائل پیچیده 1۷تفاوت آگاهی ندارند. سایر م سئله نیز مانند  ست که به علت تداخل با عوامل اما در این م ی اجتماعی مواردی ه

ــتثنائاتی به وجود میدیگر، به ظاهر  ــادق طور که در مورد هر طبقه. همانآیند که باید مورد توجه قرار گیرنداس ی اجتماعی ص

اند اند. بودهروحانیت نیز از این موارد وجود داشــته مراتبســلســلهتوانند از موضــع طبقاتی خود ببرند. در اســت، عناصــری می

شته ستثمارگر ندا صه پیوندی با طبقات ا شخ سانی اند و یا این پیوند را بریدهروحانیون بزرگی که به  ر بینش خود که بنا باند. ک

اند )وچه بســا از طرف مراجع عالیقدر روحانیت قرار داده مراتبســلســلهاعتقاد به کوشــش جهت ســعادت انســان را فوق منافع 

ــده ــت.اهلل طالقانی نمونهاند(. آیتروحانی تکفیر هم ش ــوص در مورد روحانیون جوان 1۸ای از این قبیل روحانیون اس تر و به خص

ـی مردم زحمتکش یان تودههایی که از مآن ـهای بزرگ روحانی و نه از خانواده ـ اند این استثنائات حتی بیشتر است. برخاسته ـ

سایر  ستند و پیوند نزدیکی با  صر زحمتکش ه ستاها از عنا صوص در رو سیار روحانیون جوان، به خ شانزحمتدر مواردی ب  ک

ی روابط استثماری هستند. گر اصلی ادامهبگیر اربابان توجیهمواجب نوانعبهدارند. در مواردی دیگر در همین روستاها روحانیون 

ــایر  طوربهبه عبارت دیگر گرچه روحانیون  ــلهکلی مانند س ــلس ــتثمارگر و در پایین با  مراتبس اجتماعی، در فوق با طبقات اس

 ها در موارد بسیاری ازایدئولوژیک در آناند و پایگاه طبقاتی مشابهی دارند، معهذا به علت تسلط عنصر طبقات زحمتکش مرتبط

 گیرد.الشعاع قرار میگیری سیاسی و اجتماعی این مرزبندی به هم خورده و تحتنظر موضع

 پیوندندآحاد به هم می
 

ریج به هم پیوستند. دهای اخیر به تقدرت مذهب ظاهر شده است، در سال عنوانبهای که امروز به این ترتیب اجزاء پدیده

ای روحانیون را فراهم ساخت. این امر ی گسترش قدرت تودهپایه ،که برشمردیم یلیبه دال ،هایی از مردم به مذهبل بخشتوس

آورد. روحانیون از وضع راضی بود و یا نارضایتی عمیقی نداشت، برای رژیم خطری جدی به وجود نمی مراتبسلسلهتا زمانی که 

را جهت جلوگیری از شته نه تنها شاهد رشد نفوذ مذهبِ منفعل بود بلکه حتی رشد آنهای گذبه همین جهت نیز رژیم در سال

ای از روحانیون بزرگ هنگامی شروع شد که عدهمشکل اساسی رژیم  19داد.مفید تشخیص می "انحراف کمونیستی جوانان"

اهلل جاست که آیتناراضی شدند. این ــدو  پیوندهای میان آن خاطربهو به تبع آن  ــداران بخش خصوصی همراه با سرمایه

جاست که آن آیات عظامی که دعای خواهد. اینکند و امتیاز میی رژیم نیز به بخش حاکم پشت میشریعتمداری حامی دیرینه

ون یداران و روحانشود. سرمایهکنند. یک بار دیگر تاریخ تکرار میخواندند به ناگاه چهره ترش میسالمتی برای وجود شاه می

مردم ستمدیده استفاده کردند تا پرچم مبارزه را به دست گیرند و پس از گرفتن امتیاز  بزرگ در صدر مشروطیت از نارضایتی

                                                           
ی زندگی خود به این ی روزمرهبسیاری از مردم مذهبی در تجربه طور کلی.این امر بیشتر در مورد متعصبین مذهبی صادق است تا مردم مذهبی به 1۷ 

 اعتماد ندارند. "آخوند جماعت"اند و به قول خودشان به مسئله واقف شده

 ها در زندان شاه به سر برد حتی یک از مراجع بزرگ روحانی برای آزادی این شخصیت مبارز که سالبسیار جالب توجه است که هیچ 1۸ 

 هم نداد.یک اعالمیه 

 گذاشتند.می ــالبته با آن نوع تبلیغات مذهبی که مد روز بود  ــواین به حدی بود که در دربار نیز جلسات مذهبی  19 
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داری و روحانیون بزرگ باز با بار دیگر بخش خصوصی سرمایهها را رها کنند. امروز نیز یکی خود، آنبه نفع قشر و طبقه

هایی است بزرگ. هیچ چیز به همان صورت آیند. اما در این تکرار تاریخ تفاوتده به میدان میاستفاده از نارضایتی مردم ستمدی

  شود و خواهیم دید چرا.گذشته تکرار نمی

   نگاه مجدد

 

زمان برگردیم. در آن ،سال پیش، زمانی که هنوز هیچ بدیلی خود را در جامعه تثبیت نکرده بودجا ضروری است که به یکدر این

های حول و حوش و درون کانون های انقالبی، جریانخوردند: سازمانهای مخالف رژیم به چشم میامکان برای رهبری تودهسه 

تی کفایو بی ، ضعف اولی، درهمی دومییمدر این مورد سخن گفت مفصالً "بحران جدید ..."ی ملی. ما در نوشته نویسندگان و جبهه

ود را بینی صحت خها قدرت بسیج و رهبری مردم را ندارند. این پیشیک از ایننظر ما هیچهو گفتیم که ب سومی را بیان کردیم

دهی و رهبری رغم کوشش شدید خود در مبارزه با رژیم، در بسیج و سازمانهای انقالبی علیها و گروهدر عمل اثبات کرد. سازمان

 را به بدیلی در برابر جبههکوشیدند آنای میو مرکزی که عدهمردم نقش مهمی ندارند. کانون نویسندگان به سرعت افول کرد 

ی خود را از دست داد. این نکته برای ما مسلم بود که برخی از گردانندگان کانون ملی تبدیل کنند حتی قدرت و کشش اولیه

اما این استقبال روشنفکران، اند. های شعر را به اشتباه مبین جذابیت راه و رسم خود تصور کردهاستقبال روشنفکران از شب

توانست ی یک روزنه بود و نمیاستفاده از آن به منزله خاطربهطور که گفته بودیم، نه به علت جذابیت مشی کانون، بلکه همان

ی چپ و کوشش جهت حفظ ها در مقابل برنامهدیرپا باشد و نشد. البته اشتباهات و انحرافات مسئولین کانون، مقاومت آن

مشخص نیست، اما مسلم است که  که از دل کانون در آینده چه برآیدکانون نیز به این افول سریع کمک کرد. این "رفیطبی"

های خود ادامه داد. نیرویی به آن بازیهرچه باشد در جهت قطبی شدن آشکار آن خواهد بود. جبهه ملی کماکان به سیاست

، بدون وجود "هاشخصیت"ی محدودی متشکل از بهه ملی به صورت مجموعهجلب نشد ولی نیروی چندانی نیز از دست نداد. ج

 تشکیالت، تا کنون باقی مانده و منتظر فرصت است.

ک ی عنوانبهبینی شود و از طرف هیچ نیرویی نشد، امکان قدرت یابی روحانیون توانست پیشچه در زمان خود میآن 

 به دست گرفته است. ــالاقل در حد علنی  ــ مل رهبری مبارزات رابدیل به ظاهر مستقل بود. بدیلی که امروز در ع

موجب برجسته شدن نقش روحانیون و مذهب شوند  بالقوهتوانستند ما در صفحات گذشته عناصر و آحادی را که می 

  کنیم که چگونه این بالقوه به بالفعل تبدیل شد.جا به این نکته اشاره میبیان داشتیم. در این

 اند:رسد که چند عامل در این مسئله نقش داشتهمینظر به 

داران در این رابطه به خصوص تذکر این نکته مهم است که رابطه و پیوند سرمایه :های انقالبی، لیبرالی و ...فقدان کارآیی بدیل -1

ی که ت. تا زمانادل یگانگی نیسخواهند. اتحاد معیک چیز را می و روحانیون بزرگ به این معنی نباید تلقی شود که هردو کامالً

بورژوازی( متحد روحانیون بزرگ بتواند و یا چنین بنمایاند که قادر به امتیاز گرفتن است، روحانیون برجستگی بورژوازی )و خرده

 رسد.زمان ایفای نقش روحانیون فرا می ،کفایتی بورژوازی روشن شوداما زمانی که بیپیدا نخواهند کرد. 

داران هنوز ضعیف بودند، روحانیون در مقام رهبری بالمنازع بودند. در زمان نهضت ملی در جنبش مشروطه که سرمایه  

انداز تا زمانی که جبهه ملی چشم ۴2 ــ ۳9های الشعاع بودند. در سالکه بورژوازی ملی دینامیسم و ابتکار داشت، روحانیون تحت

مقابل  رکفایتی خود را نشان داد و دگاهی کامال تبعی داشتند. تنها زمانی که جبهه ملی بیداد روحانیون جایموفقیت را ارائه می

ا به همین شکل بود. در ابتد ه زیر رهبری بخشی از روحانیون درآمد. در بحران اخیر نیز وضع دقیقاًرژیم خلع سالح شد، جنبش ب
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که برای همه مسلم شد که جبهه ملی مجرد آند. ولی به هه ملی به تک و تاش پرداخت، هنوز از روحانیون خبری نبوکه جب

دقت مورد همواره بازی شده است و باید به نقش تکمیلی دو متحدبرجسته شد. این قدرت و کفایت الزم را ندارد، نقش روحانیون 

 ها خواهیم پرداخت.توجه قرار گیرد. معهذا طبیعی است که این دو متحد تضادهایی هم دارند که ناشناخته نیستند و به آن

اند چه کسانی را در توان این جدل را که رژیم شاه و امپریالیسم در صورت اجبار به عقب نشینی مایلمی کرد دولت:عمل -2

ریزی رژیم و ی برنامهقدرت ببینند ادامه داد. اما این امری نیست که با بحث و جدل روشن شود و نیاز به اطالع دقیق از نحوه

برای ما اظهار نظر قطعی  ی دقیق؟دارد. حمالت اولیه رژیم به روحانیون به چه علت بوده است؟ اشتباه یا محاسبه امپریالیسم

در این گمانه زنی آزادند. طرفین ذینفع  عنوانبههای متعصب ای از مذهبیهای غیر مذهبی و پارهمقدور است. برخی از لیبرالغیر

  بینیم.ما هردو امکان را می

کنند، نقش ماندگی و خفقان دست به دست هم حرکت میدر جوامعی مانند ایران که عقب اهلل خمینی:ی آیتوانهپشت -۳

الرجال شده و از جانب  طرف سرکوب در آن موجب قحط ای که از یکها بیش از جوامع پیشرفته و آزاد است. در جامعهشخصیت

دهند، وجود یا فقدان ها بهای بیش از حد میهای قرون به شخصیتآموزیدیگر هم نیروهای مترقی و هم مرتجع تحت تاثیر بد

روها، چه ی نیگیر همهگریبان مسئلهاین  .شودهای مختلف اجتماعی به عامل بسیار مهمی تبدیل میشخصیت برجسته در بدیل

امل گیری امپریالیسم ع( برای تصمیمخواهد باشد!)هرچه می "ی شاهشخصیت و سابقه"مرتجع، چه بینابینی و چه مترقی است. 

مطرح است که اگر شاه برود چه کسی قادر خواهد بود نقش نوکری او را بدون  مسئلهمهمی است. برای امپریالیسم همواره این 

امپریالیسم برای فریب و تحمیق مردم تا  داشت قطعاًوجود می "شخصیتی"ایجاد اختالل به عهده بگیرد )در حقیقت اگر چنین 

نی اهلل خمیرژیمی آیتضدی کنون شاه را عوض کرده بود(. برای نیروهای ضدرژیم نیز همین امر واقعیت دارد. سابقه و پشتوانه

ون رفت که روحانیی که بدون وجود خمینی احتمال قریب به یقین میطوربهاست عامل بسیار مهمی در تقویت بدیل روحانیون 

ناپذیر علیه رژیم شاه بوده نازع را به دست گیرند. خمینی به دالیل مشخص مبارز آشتینتوانند مانند حال حاضر رهبری بالم

که زمانی بسیار محدود بود  ــای بود که در حد توانایی خود ی تودهاست. در عرض پانزده سال تبعید، وی تنها شخصیت با پایه

ح و به موقع گرفت. این اقدامات شخصیت اجتماعی او را در با رژیم شاه مبارزه کرد. علیه غالب اقدامات ارتجاعی او موضع صری ــ

ه ای درآمد کهای مخالف شاه و یا مخالف دیکتاتوری شاه معتبرتر ساخت. خمینی به صورت پشتوانهقیاس با سایر شخصیت

ها و عتمداریبرای بدیل روحانیون بسیار موثر واقع شود و شد. انواع شریتوانست در صورت به وجود آمدن شرایط مساعد می

طور که مشاهده شد هنگامی بودند و همانی خمینی مسلما قادر به ابراز قدرتی که شدند نمیها بدون داشتن پشتوانهخوانساری

 که خمینی رهبر مسلم روحانیت شد.یطوربهکه شروع به باز کردن دست خود کردند همه چیز را به نفع خمینی از دست دادند، 

قبول دارند. به هم  مرجع تقلید شیعیان عنوانبهدیگر را شریعتمداری و خمینی یک دین و یک مذهب دارند. هردو یک 

ی دو جریان در همین روحانیت دارند، ولی در عین حال نماینده مراتبسلسلهای در گذارند. هردو مقام برجستهاحترام فراوان می

 شاید بهتر باشد که از حوادث صدر مشروطه کمک بگیریم.هستند. برای دادن زمینه  مراتبسلسله

ی مجلس را به صورت داشتن حق وتو کسب یا رد قوانین مصوبه تأییددر صفحات قبل گفتیم که روحانیون امتیاز  

ر کف ی مقدرات جامعه را دکرد که همهها را به قشری ممتاز تبدیل میاین پیروزی عظیمی برای روحانیون بود که آنکردند. 

شدند. ها توده مردم، مجلس و خالصه تمام طبقات و اقشار اجتماعی تحت فرمان و مطیع روحانیون میاختیار داشته باشند. میلیون

شد. اما خواستند، قانون نمیی مردم میپسندیدند، حتی اگر همهها نمیچه آنشد و آنخواستند تصویب میها میچیزی که آن

ها تعیین کننده بود و شان با بورژوازی و فئودالل اجرا نشد. عدم اجرا برای برخی از روحانیون که روابطاین امتیاز عجیب در عم

 روحانیت تعیین مراتبسلسلهها به ای ایجاد نکرد، اما برای روحانیونی که تعلق آنشدند چندان مسئلهاز آن طریق ارضاء می
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به اتفاق هم حرکت  ــداران و روحانیون بزرگ سرمایه ــزمانی که این دو نیرو . معهذا تا ی بودیالبته موجب نارضا کننده بود

)و روحانیت  "مدرن"قابل تحمل بود. ولی به تدریج راه بورژوازی  مسئلهشد. کردند، این امر موجب برخوردهای شدید نمیمی

د های اخیر در چنهایی پیدا کرد. این امر به خصوص در سالروحانیت تفاوت مراتبسلسلهمتحد آن( از راه معتقدین متعصب به 

 ی عطف تشدید شد:نقطه

ردهها و خبه علت پیوندهای خود با فئودال ها در مبارزه با فئودالیسم مقارن انقالب سفید بود که برخی از روحانیوناولین این

ی کاپیتوالسیون بود. در طالب آن نبودند. دومین نقطه مسئلهپرادور( بورژوازی سنتی، برخالف بورژواهای مدرن )بخوانید کم

داشت. امپریالیسم. این عامل برای بورژوا قدومش مبارک است و برای جا عامل بسیار مهمی تفوق نهایی خود را بیان میاین

دینی اسالمی، یک عامل مروج بیضد، یک عامل یک عامل خارجیروحانی بورژوا نیز. اما برای روحانی معتقد به اصالت مذهب، 

کنند، چه قوانین شرعی و عرفی معین میاین عامل خارجی حتی حقوق ویژه داده شود، حقوقی مافوق آنهنگامی که به است.

 اسالمی انجام گرفت )ولی طبعاً  ی صرفاًی خمینی با کاپیتوالسیون از این زاویهمبارزه شد. شود، وغیر قابل تحمل می مسئله

برای خلع سالح کردن روحانیون بود. در  1۳51ی سوم مبارزه با کوشش دولت در سال امپریالیستی هم داشت(. نقطهضدت اثرا

مساجد و تکایا و مدارس دینی را خود به دست گیرد و مانند این سال دولت کوشش کرد توسط سازمان اوقاف کنترل کامل 

روحانیون نه تنها مخالفتی نکرد،  "متحد"جا بورژوازی ر خود کند. در اینبگیشورهای اسالمی روحانیون را مواجببسیاری از ک

ه اعتمادی روحانیون نسبت بکه دولت عقب نشینی کرد و طرح اجرا نشد، ولی این امر بیبلکه از اقدام رژیم استقبال نمود. با آن

د را ی خوروحانیت اقدام کرد و پشتوانه مراتبسلسلهحامی  عنوانبهمتحدین بورژوای خود را بیشتر کرد. در این موارد خمینی 

ی از او رژیمی خمینضد یجویانهمعتبرتر ساخت. به این ترتیب این اقدامات همراه با مواضع مبارزه مراتبسلسلهنزد دیوانیان این 

 مراتبلهسلسواضع پیگیر او به نفع مالشعاع قرار داده است. شخصیتی ساخت که اکنون به تنهایی سایر مراجع تقلید را تحت

 مردم را مجذوب کرده است.رژیمی او بخش بزرگی از ضدگیر زرگی از روحانیون را تضمین و اقدامات پیروحانی وفاداری بخش ب

رکت در ش این تز نه صرفاًداند. را قابل تحقق می "حکومت اسالمی"ایست که خمینی تز اساسی خود با چنین پشتوانه 

تبدیل  روحانی مراتبسلسلهاین تز شرایطی را مد نظر دارد که در آن  لتی، بلکه تصرف قدرت دولتی توسط مذهب است.قدرت دو

 الدین اسدآبادی است )با این تفاوت کهاساس این تز شبیه نظرات سید جمال شود. ــدولت  ــحاکمیت بر جامعه  مراتبسلسلهبه 

یشوای پ عنوانبهی عینی این تز بازگشت به دوران خالفت علی او اتحاد اسالمی تمام کشورهای مسلمان را مد نظر داشت(. زمینه

سال  ۳00اند، ها مملکت را فاسد کردهرجیسال است که خا ۳00اهلل خمینی خود اظهار داشته که دین و حاکم جامعه است. آیت

  20کشد تا آثار شوم نفوذ استعمار از بین برود.طول می

*  *  * 

اخص خمینی رهبری مبارزات را در این  طوربههای مختلف روحانیون و شود که چگونه از میان بدیلبه این طریق مشاهده می

توان یاند. اکنون مآهلل خمینی را انتخاب کردهرگی از مردم و روحانیون آیتاند و به عبارت بهتر چرا بخش بزمقطع به دست گرفته

ب اهلل شریعتمداری نیز دقیقا مذهدید که این یگانگی مذهب خمینی با مذهب مردم نبوده که منجر به این انتخاب شده است. آیت

نیز با مذهب ده سال پیش او تفاوتی نکرده است. در  اند. مذهب امسال خمینیاهلل خمینی را دارد و مردم او را انتخاب نکردهآیت

                                                           
نظیر روحانیون در این دوران باشد. در حقیقت این استعمارگران نبودند که به قدرت روحانیون سال، ارجاع به زمان صفویه و قدرت کم ۳00شاید  20 

مال به را کا ها زد و سپس کوشید با ساختن یک دین جدید نهاد مذهبی اول را به آنضربه زدند. نادرشاه افشار در ابتدا با ضبط موقوفات روحانیون ضربه

 . عمرش کفاف نداد ولی لعنت ابدی روحانیون را برای خود خرید.تز حکومت اسالمیآنتیزیر یوغ نهاد دولت درآورد. 
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ثیر های کگفت. امروز اما تودهلبیک نمیهای او و کسی به فراخوان شنیدنداقلیتی از مردم نمی جزبهآن زمان حتی فتواهای او را 

کنند. این مردم هستند که عاصی از وضع خواهد شرکت میها هم در تظاهراتی که خمینی میکنند. امروز سنیاز او حمایت می

ها و برجسته شدن های دیگران موجب زده شدن مردم از آنکفایتیها و بیهای مختلف روی آوردند، ضعفموجود به بدیل

بودند که روحانیون سازشکار و رجال دیگر را طرد  "شکنانشیشه"وحانیون شد. و باز این مردم غیر سازشکار و رادیکال، این ر

کردند. مردم خمینی را خمینی کردند. نه خمینی )و نه مذهب او( در واداشتن مردم به حرکت عاملیتی نداشت. این نکته را حتی 

ش برای جنببدیل خمینی به عوارض دانند که به آن اعتراف کنند. اما قبل از آنکه صالح نمیدانند ولی به های آگاه میمذهبی

    بینیم که به عامل دیگری که در جنبش اخیر موثر بوده اشاره کنیم.بپردازیم الزم می

   اشتباهات رژیم

 

باید به اشتباهات متعدد رژیم نیز توجه کرد. اند های متعددی که در رشد و گسترش جنبش دخالت داشتهعالوه بر علل و انگیزه

  دلیل نبوده و با ماهیت رژیم و بحران آن ارتباط دارد.نقش این اشتباهات کم نبوده، گو اینکه وقوع اشتباهات نیز بی

به آن "بحران جدید ..."ی هایی به بخش خصوصی داد که در نوشتهوعده ،آموزگار بر سرکار آمد یکه کابینههنگامی 

ه عمد طوربهها های مختصر نیز وفا کند. وعدهایم. اما ماهیت رژیم چنان بود که نخواست و نتوانست به همین وعدهها اشاره کرده

بخش دولتی )بخش بوروکرات نظامی و به عبارت بهتر باند شاه و شرکا( و دخالت بخش خصوصی در فرایند شامل محدود کردن 

 کشانزحمتشد که با راضی کردن بخش خصوصی نارضایی محدود به ادی بود. چنین تصور میهای اقتصهای برنامهگیریتصمیم

نمود، در عمل امکان اجرا نداشت. بهتر بگوییم، شود و آن هم با سرکوب خفه خواهد شد. این برنامه اگر بر کاغذ فریبنده میمی

. دادنشینی رضایت نمیی آهنین خلق گردن باند حاکم را لگدمال نکرده بود، باند حاکم به هیچ نوع عقبتا زمانی که پاشنه

ی جنایاتی است که این باند سیاه طی بیش از نیم قرن برای خود ش به معنای نفی دستاورد همهمحدود کردن باند شاه و شرکای

حد بوده و به این آسانی قابل تفویض نبود. محدود به دست آورده است. این همه جنایت و خیانت برای کسب قدرت و ثروتی بی

ها به شوخی شباهت داشت و طبیعی بود که تا زمانی زادهبرای باند شاه و شاه "عدم دخالت در مسائل اقتصادی"کردن قدرت و 

ه شاها عملی نشد. داری آموزگار این وعدهدر طول زمامکه مرگ را در مقابل چشم نبینند به آن رضایت نخواهند داد. این بود که 

 ان طماعی که زمانی تصور کسبلوحگاه با سادهقدر کش بیاورند تا موج جنبش فرونشیند و آنخواستند قضیه را آنو باند او می

های اجرانشده راضی داران بخش خصوصی با وعدهکردند تسویه حساب کنند. اما نه جنبش فرونشست و نه سرمایهامتیاز می

بینی پیشزاد او از انواع دکتر اقبال که وخامت وضع را ای از غالمان خانهداد. حتی عدهشدند. شاه به این زودی تن به سازش نمی

اما به تدریج معلوم شد  21"ای!پیر و خرفت شده"ولی جواب او به اقبال این بود که:  کردند به او توصیه کردند که کوتاه بیایدمی

 ای با خبرنگارانها ادامه یافت. باز برای سردواندن و وقت یافتن، شاه در مصاحبهتر خود او بوده است. مخالفتکه از اقبال خرفت

خویشاوندان او از این پس در امور اقتصادی دخالت نخواهند کرد. ولی در کمال وقاحت به خبرنگاران  خارجی اظهار داشت که

 خواست در عین دادن وعدهشود! به عبارت روشن شاه میی خارجی گفت که متن این مصاحبه در ایران منتشر نمیبهت زده

خوانند ولی حاشا که در میهای خارجی را وصی بود که روزنامهای برای بخش خصجای مانور را برای خود باز بگذارد. چنین وعده

ی دخالت شاهزادگان و شرکا در امور ی او و ادامهنشوند و با دیدن تضاد بین وعده "پررو"های ایران منتشر نشود و مردم روزنامه

برد ولی الخره به دروغ او پی میدانست که بخش خصوصی هم بامی ی او پی نبرند. )البته شاهروزمره به دروغین بودن وعده

را حمل بر عقب نشینی او کنند و و مایل نبود مردم عادی با شنیدن این وعده آن کوشید که با وعده موج را از سر بگذراندمی

                                                           
 پس از این اظهار خشم ملوکانه سکته کرد و مرد! "زادغالم خانه"شود که گفته می 21 



20 
 

موج را از سر بگذراند. اکنون  ــطور که ذکر شد همان ــتر شوند(. به هرحال جنبش ادامه یافت و شاه فرصت پیدا نکرد که جری

های اقتصادی رسمی و علنی از متوقف کردن فعالیت طوربههای اولیه، شاه باالجبار سال از وعدهپس از گذشت بیش از یک

اجرای ای که ظاهرا مسئول عرضهساله و بی ۸0که این امر چقدر عملی است از انتصاب وزیر دربار گوید. اینشاهزادگان سخن می

فن های عاست که تا موقعی که خطر از بین نرفته ممکن است اموال بعضی از این مجسمهاست پیداست. حداکثر این "ن مهمای"

نیز در حد شعور و تحمل شاه و باند او  "گذشت"گرچه همین اندازه  22را در بنیادهایی بگذارند تا زمان چپاول مجدد فرارسد.

 گنجد.نمی

نهایت احمق است و تا زمانی که خطر کل موجودیت او را تهدید دار، بید یک سرمایهعبارت دیگر شاه حتی در حبه 

وانست تخواست و نمینکرده حاضر به سازش نیست. همین سرسختی در مورد مخالفین لیبرال، شاه را به ورطه کشاند. شاه نمی

کردند شاه به جای درک واقعیت ها مخالفت میلو اقتصادی باید امتیازهایی بدهد. هنگامی که لیبرابفهمد که از لحاظ سیاسی 

وری افتاد و تصور کرد بحران را با ها به سالمتی پیشهها را ایادی بیگانه خواند، به یاد جام زدن آنقضیه، شاخ و شانه کشید، آن

یایند ت چشم و ابرو بو یا علیاحضر "کابینه"کند. این نیز نشد. اعلیحضرت ممکن است به قول خودشان برای توپ و تشر حل می

 2۳توانند مسائل اجتماعی و اقتصادی را با ادا در آوردن حل کنند.ولی به سختی می

های متوالی که همه نشان ترین واقعیات، این شل کن سفت کن، این کوری در مقابل ملموس"خرکی"های این مقاومت 

ی شاه شخصا فرماندهرش شد، که در بازار شوشد. هنگامیده میانتها و نه قدرت او داشت، به صورت دیگر نیز نشان دااز ضعف بی

مآب چه تنها دست او را رو کرد و نشان داد که چقدر هراس دارد و جاللتنیروهای حمله به بازار را به عهده گرفت. این حماقت 

ر این قلدکه حزب رستاخیز در عمل منحل شده بود، یک از چشم مردم تیزبین پنهان نماند. هنگامیها هیچاین شود.زود هول می

کرد. سپس گفت فقط در  "آزاد"را اعالم کند. صد جور حرف زد. ابتدا احزاب را نقدر شعور نداشت که انحالل رسمی آنآنفهم 

ماند. بعد از این گفت حزب رستاخیز د ولی حزب رستاخیز هم باقی می. بعد گفت به کلی آزادن"آزادند"کادر حزب رستاخیز 

گرفت که حزب رستاخیز در واقع وجود سفت کرد و این بازی موش و گربه مفتضح زمانی انجام میممکن است برود. دوباره 

 خارجی نداشت.

ت ها از ماهیتعجب آور نیست. این ست"غرب آسیا"کند امپراتور ها برای قزاق نوکرصفتی که واقعا خیال میاین حماقت 

اشتباه سیاسی نیست. حماقت محض است بی کم و کاست. اما در مواردی اشتباه سیاسی  ها صرفاًشاه و رژیم او جدا نیست. این

کس نقش روحانیون را به ایم که هیچدر صفحات قبل گفتهها افزوده شد و آن در مورد نقش روحانیون بود. نیز به این حماقت

د به توانسازد این است که او تصور کرد میچه شاه را در این مورد از دیگران متمایز می. اما آنکردبینی نمیی فعلی پیشندازها

که اوال منافع شریعتمداری از منافع ها، تکیه کند. غافل از اینکسانی مانند شریعتمداری در مقابل دیگران، و از جمله لیبرال

ها از طرف شوند. ثانیا شریعتمداریهنگام به خطر افتادن منافع باد هوا می "های پشتیبانیتلگراف"یست و جدا ن سایرین کامالً 

شوند که رجال بدون عمامه. قمار شاه بر سر شریعتمداری و خارج شدن کنترل از دست مردم عاصی به همان سهولتی طرد می

 ترین اشتباهات رژیم بود.او به اعتراف خودش از بزرگ

                                                           
( FUNDشود اموال خود را به صورت بنیاد )ان به شغل رسمی دولتی گماشته میمندهای غربی هنگامی که یکی از ثروتای از دموکراسیدر پاره 22 

ای فریبانه کشورهی عوامرا اداره کنند تا تضاد منافع پیش نیاید. این حیلهسپارد که به ظاهر بدون دخالت او آنای میآورد، یعنی به هیئت مدیرهدرمی

 شود.د که فرد مذکور در منصب خود باقی بماند. پس از آن اصل و فرع به او داده میشوغربی فقط تا زمانی حتی به صورت ظاهر رعایت می

کند احتیاج به سخن گفتن ندارد بلکه وزرا از حرکات چشم و ابرو شاه چند سال پیش اظهار کرد که هنگامی که در جلسات هیات دولت شرکت می 2۳ 

 شوند!متوجه نظر او می
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شمار دیگری را برشمرد. ولی دلیل و انواع این اشتباهات متعدد و سفیهانه درست در رابطه با عمل توان اشتباهات بیمی 

 کند و یا اگر اشتباههایش کم اشتباه میرغم حماقتجنبش و ماهیت رژیم قابل فهم است. هنگامی که وضع آرام است، رژیم علی

 پاچگی و سردرگمیرسد، ارتجاع به نهایت دستما درست زمانی که موج پس از موج فرا میکند. اکرد عواقب وخیمی را تحمل نمی

دیکتاتوری در روز مفاجات را نشان داد. هرمرتجعی در پی جان و های ی بارز طرز عمل رژیمغلتد. ویتنام نمونهآور درمیفضاحت

ناشکری "خطر بود که حماقت پشت حماقت و به قول شاه شناخت. در ایران نیز در شرایط مال خود بود و سگ صاحبش را نمی

و هرکس گلیم خود  2۴ها فرار کردظاهر شد. سرمایه "کسانی که ثروت خود را مدیون رژیم من هستند"از طرف  "پشت ناشکری

می مه های زائدالوصف نقشتوان گفت عدم تشخیص موقعیت، اشتباهات مکرر و حماقترا از آب بیرون کشید. در یک کالم می

 تر کردن وضع رژیم بازی کرد.در خراب

رسد و ی سرکوب و خفقان به نهایت خود میاهنگامی که در جامعهای دیگر توجه کنیم. جا الزم است به نکتهدر این 

دارک ز تنمایاند، در عین حال نابودی سریع خود را نیخودمی قدرقدرت عنوانبهرژیم با استفاده از ابزار سرکوب و امکانات دیگر 

دانیم که میچنان ــبیند. قدرقدرتی به صورت یک تصور ذهنی کاذب، به صورت یک طلسم با واقعیت مغایر است. و طلسم می

دارد، ی عمر دیو بدسرشت معادل نابودی اوست. طلسم ترک برنمیشود. شکستن شیشهشکند، قطعه قطعه میکه میهنگامی ــ

ه را ضدضربکند و این امر برای کسانی که آنین عقب نشینی، نابودی طلسم را اعالم میبا اول "قدرقدرت"شود. رژیم خرد می

ند یابدرمی ی زندگی خودی روزمرهتجربهمحسوس در  طوربهبرای تشدید مبارزه است. مردم ترین مشوق کردند بزرگتصور می

ت. پذیر اسپذیر و شکستاش، با کمیته و ساواکش ... ضربههای عریض و طویلی دستگاهش و با همهو فرّ ی کرّکه رژیم با همه

ی طعم شیرین اولین پیروزی در مبارزه، پیروزی کسب شده، بسیج کننده نیست. و چنین بود که مردم ما هر هیچ چیز به اندازه

و چنین بود که تجمعات هزار نفری به کسب پیروزی بیشتر. تر و ی گستردهپیروزی را تبدیل به پلی کردند برای مبارزه

پیروزی نیست. پل است. بسیج کننده و تهییج  صدهزارنفری و باالخره چند میلیون نفری منجر شد. پیروزی کسب شده صرفاً 

  آفرین است.کننده است. پیروزی

 

 استفاده از موقعیت

   عوارض قدرت

 

های گیزهبر ان بنا کشانزحمتای سازمان نیافته جنبش توده کند.کنونی را تبیین میی عوامل فوق شدت و شکل جنبش مجموعه

 روحانی و برقراری حکومت اسالمی. این تضاد و دوگانگی مراتبسلسلهی قدرت یابی سیاسی و اقتصادی با رهبری خمینی با انگیزه

 تواند در سرنوشت جنبش تاثیر نگذارد.نمی

او مرگ خود را اشاره کرده است که از عمر او چیزی باقی نمانده است.  مسئلهها پیش به این اهلل خمینی از سالآیت 

که را ی مثبت اوست(. او تصور دیدن روزی برد اعتقاداتش آماده بود )و این جنبهخاطر پیشدید و برای آن بهدر تبعید می

                                                           
یان بازی عردر این مورد رژیم با تضرع و زاری بسیار اعالم کرد که ظرف چند هفته چند میلیارد دالر پول از کشور خارج شده است. اما این نیز یک حقه 2۴ 

ملی  ارز توسط بانک توانست خروجخواست میاگر رژیم نمی به یک دلیل بسیار ساده:بود چون عمده کسانی که پول خارج کردند خود شاه و باند او بودند. 

 ترینشد! پول را کسانی خارج کردند که هدف جنبش اخیر بودند، یعنی خود شاه و شرکای او. و همین امر یکی از عمدهرا متوقف کند و ارزی خارج نمی

  .دادها از کشور بودند تشکیل میهای کارمندان بانک ملی را که ناظر فرار پولها و اعتصابدالیل اعتراض
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ها مبارزه کرده بود و عواقب کرد. او معتقداتی داشت، برای آناد خمینی سردهند نمیها مردم شعار مرگ برشاه و زنده بمیلیون

های تنها مذهبیی مبارزین قابل احترام است. در این روال نهی او از نظر همهجا و از این جنبه، رویهرا نیز پذیرفته بود. تا اینآن

 هایهای سیاسی، بلکه سازمانکردند. نه تنها سازماناز او حمایت میها هم همواره آگاه، بلکه نیروهای غیر مذهبی و کمونیست

، ها تمایالت کمونیستی و غیرمذهبی داشتندکه اکثریت اعضای آندانشجویی خارج کشور که امکان ابراز نظر علنی داشتند، با آن

 دانستندمذهبی خمینی آگاهی داشتند و میبه اعتقاد ها کردند. طبیعی است که کمونیستپیام سالیانه به خمینی را فراموش نمی

چه برای شمارد. کسی در این مورد توهمی نداشت. آنکه خمینی از نظرگاه خود کمونیسم را که منکر وجود خداست مردود می

رژیمی بود. خمینی نیز علیرغم مردود دانستن کمونیسم چنین ضدی ها برجستگی داشت قاطع بودن خمینی در مبارزهکمونیست

در  کرد. مناسبات طرفینگیری علنی نمیها موضعنهد و بنابراین علیه آنها ارج میرژیمی کمونیستضدی نمود که به مبارزهیم

در  که هیچ نیرویی توهمیها در بسیاری از نقاط دنیا، به صورتی مناسب بود. با آنحد مناسبات عناصر مذهبی مبارز و کمونیست

ی دشمن شاد کن، به تمرکز حمله علیه سرانهیگر نداشت، معهذا طرفین به جای جنگ سبکمورد چند و چون نظر نیروی د

های طبیعی و مجاز طرفین برای تبلیغ و ترویج ایدئولوژی خود در چهارچوبی پرداخته بودند. کوشش ــرژیم شاه  ــدشمن مشترک 

 ....گرفت که به نفع رژیم نباشد..انجام می

ی مجاهدین کارانهاقدام خیانتی این امر را اما این قرارداد نامکتوب و تفاهم متقابل ناگهان به هم خورد. اولین زمینه 

 هایاصطالح مارکسیست با اخراج و اعدام و ضبط اموال و اسلحه و اسناد مجاهدین مسلمان فراهم کرد. ما در این مورد در نوشتهبه

این  و ــاند. ما معتقد بودیم ای از اعضای قبلی این سازمان نیز مطالبی عنوان کردهایم و پارهمفصل بحث کرده طوربهگذشته 

کار ه ک ــها اطالع دادیم ها و غصب نام سازمان، شفاهی و کتبی به آنآن "تغییر ایدئولوژی"را بالفاصله پس از اطالع از  مسئله

ی این خیانت اما ضربه 25توان کرد.رات شوم آن مبالغه نمیآورد که در مورد اثکمونیسم به وجود میگری از آنتیها موج ویرانآن

نماها در مورد این جنایت بود. توانست کامل باشد. عامل اول سکوت بسیاری از کمونیستبدون اضافه شدن دو عامل دیگر نمی

جای اعتراض سپرد و دیگران بهی اعدام میجوخهرا به درست مانند زمانی که استالین هزاران هزار مردم کمونیست و غیر آن

طلب و جبونی که شخصیت، فرصتهای مرعوب شده، بیجا نیز انسانخفقان گرفته بودند تا نوبت خود آنان فرا رسد، در این

جا ا به آنر شرمیای نام کمونیست را نیز بر خود نهاده بودند، یا شاهد و تماشاچی این جنایت باقی ماندند و یا حتی بیپاره

 26اصطالح کمونیست شدن مجاهدین پرداختند.به تأییدکرده و به  "پوشیچشم"له رساندند که از این مسئ

نبش جطلبان اعالم کرد. فرصت تأییدمارکسیسم ورود نامیمون خود را با سکوت یا  عنوانبهاستالینیسم به این طریق  

ی فانهپریده و خائهای رنگو اعتراضک کنندگان این جنایت را نخواهد بخشیدتأییدکنندگان یا کمونیستی ایران هرگز سکوت

نمایان به این طریق به مردمی که شناخت از ی شجاعانه و به موقع اشتباه نخواهد کرد. این کمونیستها را با مقابلهکنونی آن

 گشایند و دزدند.رزم و مبارز خود آتش میای همها جانی هستند، به روی رفقکمونیسم نداشتند وانمود کردند که کمونیست

 بدون تردید ننگ این تمکین، از پلیدی آن اقدام کمتر نیست.

                                                           
ی اعدام و ضبط چاپ شده است. الزم به تذکر است که در زمان نگارش آن مطلب ما هنوز از مسئله "مشکالت و مسائل جنبش"ین نوشته در کتاب ا 25 

ون پیرام"ی مجاهدین از این مسئله مطلع شدیم روابط خود را با آنان قطع کردیم و دفتر اپ بیانیهاموال مسلمانان اطالع نداشتیم و هنگامی که با چ

 را منتشر ساختیم. "خلق ایران سازمان مجاهدین ایدئولوژیکتغییر مواضع 

 ها )البته با درکرا دلیل کافی برای کمونیست شدن آن "کمونیست"طلب حتی کشتار مسلمانان توسط مجاهدین های فرصتیکی از این جریان 26 

به صفوف کمونیسم را تبریک گفت. چنین  شانی مسلحانه را نیز نفی کردند ورودمبارزهها آنای از کمونیسم( تلقی نکرد، بلکه زمانی که ویژه

 ریزند.  کمونیسم میها آب به آسیاب آنتیکنند. اینلبانی فقط خود را رسوا نمیطفرصت

 

http://www.vahdatcommunisti.org/moshkelat%20v%20masaelm%20jonbash.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/piramon%20taghir%20Mojahedin.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/piramon%20taghir%20Mojahedin.pdf
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ضربه، هم به ج  ستی و هم به جنبش خردهاما این  سهمگینی میورژوازیِ مبارز، علیبنبش کمونی ست به رغم همه  توان

ساز رانشد کمتر ویالعمل معقول مذهبیون مبارز مواجه میبا عکسنمایان شاید اگر ی کمونیستطریق دیگر تخفیف یابد. ضربه

ــیاری از مســلمانان مبارز تا مدتبود. در این ــهجا باید حق داد که بس ــوس و تحریکات متعصــبین که  های طوالنی در مقابل وس

ای ا این مقاومت در عدهکمونیستی کنند مقاومت کردند. امضدی مجاهدین را مستمسکی برای کارزار وسیع مسئلهخواستند می

 اهلل خمینی است. و این عامل دومی است که ذکر کردیم.جا متوجه آیتی آن در اینبه تدریج شکسته شد و مسئولیت عمده

ه را اما این نکتایم. صفحات پیش سخن گفتهاهلل خمینی علیه رژیم در ی ایتجویانههای مثبت مبارزهما در مورد جنبه

. سازمان مجاهدین اسالمی حتی نکرد تأییدها را مسلمان آن نی فعالیت مجاهدینیم که وی حتی در بحبوحهکنیز فراموش نمی

 أییدتها سر باز زد. دلیل خودداری از آن تأییدنمایندگانی را چند سال پیش برای مدت طوالنی نزد خمینی نگاه داشت ولی او از 

 ،نژادهامجاهدین مذهبی توضیح دهند و به مردم بگویند که هنگامی که حنیفاهلل خمینی، هواداران او و یا را باید آیت

اهلل شدند، دلیل امتناع آیتو با تکیه بر اعتقادات اسالمی خود قطعه قطعه می کشانزحمت خاطربهها ها و مفیدیزادگانبدیع

ه جاست کی جالب اینرا روشن کند. اما نکتهبسیاری از مسائل کنونی  ،ها چه بوده است. شاید این جوابآن تأییدخمینی از 

ای توسط عدهنژادها کرد، اکنون از کشته شدن رفقای حنیفنژادها خودداری میحنیف تأییداهلل خمینی که از همین آیت

ای رنمایان را مجوزی بدهد بر حقایق پا بگذارد و عمل کمونیستشود که به خود حق مینمای کاذب چنان ناراحت میکمونیست

ها کند. باید از ایشان پرسید آیا راه مجاهدین مسلمان راه اسالم بود یا نه؟ اگر بود ی کمونیستبه راه انداختن کارزار علیه همه

از پشت "تر چرا امروز از باز نداشتید و از این مهم "گمراهی"شان نکردید و اگر نبود چرا اعالم نکردید و مردم را از تأییدچرا 

گویید؟ آیا به نظر شما چنین روش و منطقی نیز مطابق با منطق و اخالقیات سخن می "ها به مسلماناننیستخنجر زدن کمو

 حکومت اسالمی است؟

ها را حمالت ناروای خمینی به کمونیست ــای تنها دلیل وحتی عده ــاهلل خمینی دلیل اساسی ای از نزدیکان آیتعده 

. واقعیت چنین حکم دهندخرج می حسن نیت بهزیادی به گمان ما این افراد در این مورد دانند. اما همین اقدامات مجاهدین می

  کند:نمی

ری و گیاهلل خمینی هنگامی که کشتارهای مجاهدین فاش شد سکوت کرد. برای شخصی که همواره به تصمیمآیت اوالً 

و  ــاهلل خمینی به خوبی واقف است آیت اعالم سریع نظراتش معروف بوده سکوت طوالنی در این مورد قابل توجیه نیست. ثانیاً 

هواداران یک  جزیی ازکه اقدامات و اشتباهات  ــباشد د منطق است میاین اولین درس منطق برای کسی که مانند ایشان استا

باید اهلل خمینیِ استاد منطق نشود. اگر مردم بسیار عامی نتوانند چنین تفکیکی قائل شوند، آیتها نمیآن کلآرمان شامل حال 

دین انگیزتر از مجاهاند، جنایاتی هولت شدهداند که بسیاری از مسلمانان نیز مرتکب جنایاز درک آن عاجز باشد. آیا خمینی نمی

گذرد و چگونه آنان قاتل خلق خود و ای از کشورهای اسالمی چه میبه اصطالح مارکسیست؟ آیا خمینی خبر ندارد که در پاره

اگرنه،  ؟میت اسالم استوحامی شاه و نوکر امپریالیسم هستند؟ آیا به نظر ایشان عمل کشورهای اسالمی خود به خود دلیل محک

انقالبی چین و شوروی را مستمسکی برای ضدهای رژیم شاه توسط دولت تأییدها خشم به حق خود از ایشان در اعالمیه پس چرا

یا ملک خالد کمتر از هواکوفنگ آکند؟ هایی که با سیاست چین و شوروی مخالفند میها و از جمله آنی کمونیستحمله به همه

تر است؟ البته نه تنها خمینی بلکه هرکس که مختصر آشنایی با منطق داشته الحق از برژنف منزهضیاءآور است؟ و آیا کراهت

داند که هزاران کمونیست با شرافتی که در مبارزه با داند که چنین نیست. هرکس که مختصر انصافی داشته باشد میباشد می

ی با شکوه قامت راست حماسه نیستند. "عمال شاه"دهند او جان میهای چالرژیم منفور شاه جان باختند و یا اکنون در سیاه

ی فراخ و با ابهت خسرو ، چهرهخواندرفت و سرود میی کف پایش راه میزدههای از پوست بیرونکتیرائی که روی استخوان
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ها ها و جزنیها و احمدزادهپویانی که از سینهرا ای جویانهگلسرخی که با مقاومت حماسی خود خلقی را تکان داد، سرود مبارزه

و از جمله اخالق و ایمان صدر اسالمی که مورد  ــپوشی از هرگونه اخالق و ایمان ندای آغاز جنگی باشکوه درداد بدون چشم

ان شو چه خوب شد که به همه ن ــدهد اهلل خمینی نشان میتوان ملهم از امپریالیسم خواند. آیتنمی ــتوجه آقای خمینی است 

اگراین منطق آقای خمینی درست است بنابراین حکومت اسالمی شود. که در حکومت اسالمی مورد نظر او چگونه حکم می ــداد 

شوند و خونشان حالل است؛ حکومتی که در آن ها عامل شاه و امپریالیسم تلقی میاو حکومتی خواهد بود که در آن گلسرخی

  شوند. حکومتی که در آن حتی از انصاف و عدالت صدر اسالمی خبری نیست...چال فرستاده میها به سیاهگلتره

چه خوب شد که این نیز آشکار شد و در حقیقت تنها تحت این شرایط آشکار شدنی بود. تحت شرایط احساس قدرت. و  

که اوضاع و احوال دست نها خبری نبود. به مجرد آاهلل خمینی در موضع ضعف قرار داشت از حمله به کمونیستهنگامی که آیت

ن ها از جانب او آغاز شد. ایها هنوز زیر تیغ رژیم بودند، حمله به آنکه کمونیستبه دست دادند تا موقعیت او تثبیت شود، با آن

کس در هیچ زمان در این توهم نبوده که بازی عریان است. طبیعی است که هیچنیست. این سیاست "دین و انصاف"دیگر حکم 

ورد برعکس. ما در این مها تبلیغ نکنند. مذهب مخالف کمونیسم است و ها اقدام کنند و یا علیه آنیون به نفع کمونیستروحان

گوید هنگام احتیاج سکوت کن و یا صدای مخالف برنیاور، اما هنگام قدرت بکوب، ولی آن مذهبی که می 2۷هیچ توهمی نداریم.

، دان وطنترین فرزنترین و شریفگرداندن از واقعیات، به قیمت بهتان زدن به صدیقرویازی به قیمت ب. سیاستباز استسیاست

ها خشک نشده است. آقای خمینی! حکومت اسالمی شاید چالهای پاکی که قطراتش هنوز بر دیوار سیاهبه قیمت ندیدن خون

ه کند. شما با دست خود کلنگ ب تأییدای شما را های راه رستگاری تلقی شود، ولی هیچ انسان آگاهی نیست که بهتانبرای عده

چه تصور تر از آنای نیز نداشتید. احساس قدرت خیلی سریعساختمان حکومت اسالمی خود زدید و شاید در حقیقت چاره

مسند قدرت این توهم را نداریم که آقای خمینی تغییر رویه دهد. او فعال خود را بر  رفت عوارض خود را نشان داد. ما مطلقاًمی

گیری کمونیستی خمینی منتشر شد از موضعضدی گوید. ما عامدانه چند ماه پیش که اولین اعالمیهخواهد میبیند و هرچه میمی

ای از نزدیکان های مبارز و صدیق و حتی عدهو کوشش خود را معطوف به توضیح مسائل برای مذهبی علنی خودداری کردیم

گیری به تفکر واداشته شوند و ای از مبارزین مسلمان بدون افتادن در موضعاین خاطر بود که عدهخمینی کردیم. این اقدام به 

امری گذرا درآمده و فراموش به صورت  مسئلهشد گویی نمیشد و جوابکه این بهانه به دست نیاید که اگر سکوت میهم این

دیگران هم باید روشن شده باشد که حمالت مستمر آقای خمینی . ما البته توهمی در این مورد نداشتیم ولی اکنون برای شدمی

و ادامه  شده است، بلکه ناشی از یک تصمیم حسابمسئلهالعمل عجوالنه به این یا آن عکس عنوانبهبه مبارزین کمونیست نه 

ای مطلع توسط عده مسئله های اول اینی سیاسی این تصمیم چیست البته قابل بحث است. در ماهزمینهپسکه خواهد یافت. این

شرط  راای آنکمونیستی ناشی از سازش با جناح شریعتمداری بوده است. حتی عدهضدگیری علنی شد که این موضععنوان می

الشعاع قرار اهلل خمینی فعال شریعتمداری را تحتکه آیتی این حمالت در حالیکردند. اما ادامهها تلقی میمقدم همکاری آن

های آمیزاعالمیه است که موجبات دیگری هم در میان بوده است. این امر به خصوص از لحن موهن و افترای آنانهداده، نش

 وآید. اظهارات او بهتان کمونیسم به عمل نمی ایدئولوژیکهای خمینی کوششی در رد خمینی آشکار است. در سراسر نوشته

ده شنی"گری تحت عنوان ها با حساببه خود داده شود. این بهتان "ستداللا"که حتی زحمت تهمت با الفاظ موهن است بدون آن

مال ها عکه کمونیست "شنیده شده است"کاری شده است. از نظر شرعی محکم حو غیره به اصطال "گویندمی"و یا  "شده است

ی ها )!( ممکن است شرعکاریمحکمخواهد تبلیغات کمونیستی کند!! به هرحال این که رژیم می "شودگفته می"امریکا هستند! 

                                                           
ترین نکته در اسالم جا که مهمکرد که از آنشمرد و چنین استدالل میاسالم نمیضدما واقف هستیم که ایدئولوژی مجاهدین مسلمان، کمونیسم را  2۷ 

کمونیسم در همان جهتی است که مورد قبول اسالم است. اما ظاهرا  تکامل است، پس عمالً جا که کمونیسم در مسیرتشخیص تکامل است و از آن

 مراتب روحانی نیست.گذارد مورد قبول سلسلهی اساسی را بر وجوه انقالبی اسالم میچنین مباحثی که تکیه
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اظهار  کند ودر یک استثنا خمینی بحث ایدئولوژیک می 2۸کند.باشد ولی کسی را از هدف اصلی که بهتان زدن است دور نمی

ی این رشته اهلل خمینانسانیت کار بکند. چه خوب بود که آیت خاطربهتواند غیبی معتقد نیست نمی دارد که کسی که به منشأمی

هایی ا آنترند یکنند قابل احترامغیبی و اجر آخرت کوشش می منشأ خاطربهکه شد که کسانیداد تا ثابت میاستدالل را ادامه می

و دیگران  اهلل خمینیکنیم. معتقدیم آیتکنند. ما از این نوع استدالالت ایدئولوژیک استقبال میداشت جان فدا میکه بدون چشم

رندگی ی عدم اعتقاد به باما بهتان زدن نشانه بنویسند. تمام دالئل خود را بیاورند. که دارند بیان کنند. علناًرا باید هر استداللی 

 است. ایدئولوژیکی نهایت ضعف و کفایت آرمان خود است. نشانه

کس ی محاسبه و مصالحه، هیچو چه نتیجه ه در اثر احساس موضع قدرت باشدها چبه هرحال اتهام زدن به کمونیست 

را برای مدت طوالنی گمراه نخواهد کرد. بگذار خمینی بگوید گلسرخی عامل شاه بود. این گلسرخی شهید عزیز خلق نیست که 

شا می ضاوت خواهنشود. بگذار خمینی بگوید مفتاحیاف سم بودند. مردم ق ضاوت نهایی مردم آموزنده د کرد و ها عامل امپریالی ق

. در این میان اما، تا زمانی که این مسائل برای همه روشن نشده است، مسئولیت تشتت در صفوف مبارزه، مسئولیت خواهد بود

 .اهلل خمینی شــعار ســرنگونی رژیم را بدهدها خواهد بود. کافی نیســت که آیتبرداری رژیم با خمینیگمراه کردن اذهان و بهره

ــــال ــــت س ــیس ــههــزاران کــمــون ــت ــف ــن گ ــی ــیــش از او چــن ــــال و پ ــد و هــای س ــن جــان خــود ان ــا ت ــــده  ص

اشد. ب اند. شعار سرنگونی کافی نیست اگر عمل در جهت ایجاد نفاق غیر اصولی و تشدید تشتترا هم در راه اجرای آن گذاشته

ـــاه میخمینی خدمتی را که با مبارزه ـــتی ناپذیر علیه ش نداختن جنگ حیدر نعمتی بیکند با به راه ی آش  کند.ارزش میا

.   هاستآن بدتر مسئول زد و خوردهای میان آنان و احیاناً "ها ... مقابله کنندبا کمونیست"دهد کسی که به مسلمانان درس می

    

ست شاه و ارتجاع جهانی نمیها از حملهآقای خمینی، کمونی سم و رژیم  سند، بهتانی امپریالی شما تر که جای های 

ها حجت باشــد، شــما ممکن اســت مســحور ای امام خمینی باشــید و حرفتان برای آنشــما ممکن اســت برای عده خود دارد.

ست خود را  شما ممکن ا شید،  شده با شید مبدانید ... اما مط "سمبل مردم"فریادهای زنده باد خمینی  ه ای ککه این رویهئن با

 ــ    تان را متالشی خواهد کرد و شما دومرتبه با دست خالی د بود که این قدرت ناگهانیترین عواملی خواهدر پیش دارید از مهم

ها با امپریالیسم و ارتجاع خواهید بود. ما عقیده ی کمونیستی مبارزهشاهد ادامه ـ   ـ   خرداد اتفاق افتاد  15طور که پس از همان

مل و مح عنوانبهتوانند بدیلی پایدار باشــند، بلکه حداکثر اند و نه به خصــوص امروز میداریم که روحانیون نه هرگز توانســته

ست می داکثرگیرند. حی دیگر قرار میای به مرحلهمحلل در خدمتِ گذار از مرحله ان ی آقایکابینه آیدچیزی که از این راه به د

سای رو"( در ائتالف با جبهه ملی آقای سنجابی و امثالهم است. شق دیگر ضیاءالحق یا "خوشنام"های شالچیان و کنی )امینی

ــالمی امکان تحقق ندارد و حرکت تهاجمی اوائل قرن نه در آن زمان و "محترم ارتش ــدر اس ــت. حکومت ص نه در این زمان  اس

ـــت. قول و قرار بلی. نظارت هیات مجتهدین روی کاغذ بلی. اما همین. در  ـــته و نخواهد داش امکان گرفتن امتیاز پایدار را نداش

ـــالمی باور دارند، تاعین ـــانی که به این امر، به تحقق حکومت اس ر کنند دکه با رژیم مبارزه میزمانی  حال ما معتقدیم که کس

                                                           
ی توجه خاص آقای محترم ارتش شاهنشاهی شایسته روسایاند ولی ها عامل شاه و امپریالیسمچه قدر جالب است و چه قدر گویا، کمونیست 2۸ 

 های اخیر خود بنویسند: اند که در یکی از اعالمیهخمینی. ایشان فراموش نکرده

، نبگویید ایران کشور شماست و ملت ایرا تحیت و سالممحترم ارتش برسانید، به نیروهای زمینی، دریایی و هوایی. پس از  به روسایجانب را سالم این"

های شاه خائن و گریهستید و از این کشتارها و غارت کشور اسالم وفاداراز شما به ملت و  بسیاریدانم ملت شماست. به ملت بپیوندید، من می

 ها از ماست()تکیه "المللی ناراحت هستید...کاران بینبستگانش و جنایت

 اد! آیا هنوز کسانی هستند که ابعاد قضیه را نبینند؟ سالم ب وفادارند، به ایشان تحیت وروسای محترم ارتش به کشور اسالم 

 



26 
 

قند. حق دارند، اما تا زمانی که خیال نکنند تا گرفتن قدرت دو قدمی بیشـــتر فاصـــله ندارند و بنابراین از حکوشـــش خود ذی

 ند.بیرا نبیند، هیچ چیز را نمیاند. کسی که اینهای تاریخاکنون روی کسانی شمشیر بکشند که فداکارترین انسانهم

وذ امپریالیسم ضدنفامپریالیسم یا حداقل ضدی نیروهایی که رژیم هستند، همهضدی نیروهایی که ما معتقدیم که همه 

باید در شرایط کنونی تالش خود را مصروف سرنگونی رژیم شاه و قطع نفوذ  ــشود واین شامل مسلمانان رادیکال می ــهستند 

ناپذیر را وقفهی ایدئولوژیک هستیم و آنترین شرایط، معتقد به ضرورت مبارزهامپریالیسم کنند. ما همیشه، حتی در بحرانی

 ی ایدئولوژیک را مقدس و بهتان را نامقدسمبارزه ی ایدئولوژیک و بهتان و افترا فرق زیادی قائلیم. مادانیم. اما میان مبارزهمی

کنیم. ما روحانیون را ترغیب به را از جانب هرنیرویی محکوم میدانیم و توسل به آندانیم. ما اتهام زنی را به نفع دشمن میمی

ه و شنام و توهین را محکوم کردزنی، دکنیم، اما بهتانکنیم و از این مبارزه استقبال میی ایدئولوژیک علیه کمونیسم میمبارزه

 شماریم.ها میرا به مثابه سند ضعف و عدم حقانیت آنآن

اهلل خمینی احترام نسبت به مبارزات ضدرژیمی آیت خاطربهیک نکته دیگر را نیز باید در این زمینه توضیح دهیم. اگر ما  

سانی که و یا ک اندکمونیسم پیوستهارزه نکرده به کارزار آنتیهای او خشمگینیم، در مورد آن شیادانی که با رژیم مبزنیاز بهتان

چیزی جز احساس نفرت نداریم. از این موجودات کثیف که مانند علف هرز  سازدها را میونیسم وجه غالب موجودیت آنمکآنتی

ر کثافت دیروز در زندگی سراس زندگی ننگین کسانی هستیم که تا هرزگی انتظاری نیست. ما شاهد جزبه روینددر هر بوستانی می

یابی روحانیون و مذهب مجال را برای خورند( اما امروزه ناگهان با قدرتخوردند )وهنوز هم میمی خود غوطه یو دورویانه

دهند و با تفتین و ها مسابقه میها در دشنام به کمونیستآمد امپریالیستاین افراد برای خوش اند.برداری فراهم دیدهبهره

ی گیرگویی و وارونه جلوه دادن حقایق سعی در مشوب نمودن اذهان کرده و نیز خمینی را ترغیب به بیشتر کردن موضعدروغ

اتی مانند ن موجودفکثافت و تعکنند بلکه های معمول را تکرار میهای رایج و دروغها نه تنها سفسطهکنند. اینکمونیستی میضد

که الاقل الشائی و نیکخواه که های سفاهت گفت گذارند! باید به این مجسمهها میگردن کمونیستها را به و نیکخواه هاالشایی

داند، آیتکردند گفتند که کمونیسم مردود است. اما امام جمعه هنوز هم خود را مسلمان میزمانی ادعای کمونیست بودن می

های عمامه به سر فراوانند ... آیا باید هنوز دارید(، که ساواکی آهلل خوئی شما هنوز هم مرجع تقلید است )وشما هم او را قبول

ها مربوط به کمونیسم است!؟ ی ساواکی دلیل مسلمان بودن او نیست ولی خودفروشی نیکخواهبشماریم!؟ چطور است که عمامه

ب کس خاطربهه خود را شما حضرات کراهت دارد. شما قابل افشا شدن هم نیستید. شما وردستان خوئی هستید کحتی افشای 

 های دور شیرینی هستید و عمری به همان کوتاهی دارید. کامتان شیرین!خوانید. شما مگسقدرت مبارز می

*  *  * 

ی مختصری بکنیم. ما مقاله الزم است به تغییراتی که جنبش اخیر در وضع ایران به وجود آورده اشاره یقبل از خاتمه 

ن سخبودن، رادیکال بودن، قهرآمیز بودن، ...(  ایهای آن )خودجوشی، تودهگیی اهمیت جنبش و ویژههای قبلی دربارهدر نوشته

پردازیم که وجود جنبش اخیر چه می مسئلهجا صرفا به این دهیم. در اینها ارجاع میایم و خوانندگان را به آن نوشتهگفته

 دهد.ی آن میی انقالب و مرحلهمسئلهتغییری در ارزیابی از 

تنها و این امر نه 29ایم که تنها انقالب اجتماعی ایران انقالب سوسیالیستی است.های گذشته بر این نظر بودهما از سال 

این حقیقت است که تنها انقالب اجتماعی دوران انقالب سوسیالیستی است، بلکه از این نظر نیز هست که در ایران، هم  خاطربه

داری است. انقالبی که تغییر مناسبات تولیدی داری حاکم است و هم حکومت در دست سرمایهمناسبات تولیدی سرمایه

                                                           
 "انقالب دموکراتیک یا سوسیالیستی"، "مرحله تدارک انقالبی"، "ی انقالبدرباره" 29 
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د. تواند باشچیز جز انقالب سوسیالیستی نمیدار باشد هیچی حاکم سرمایههعلیه طبق داری را هدف قرار دهد و ضرورتاًسرمایه

با  داری و برقراری سوسیالیسمسرمایهبرای امحای  "ملی"داران تخیالتی مانند انقالب دموکراتیک نوین که طی آن گویا سرمایه

ما در عین حال  ۳0اند.ی دیگر مورد بحث قرار گرفتههاها تعلق دارد و در نوشتهی عتیقهکنند به موزهکارگران اشتراک مساعی می

 ایم که گرچه انقالب ما انقالب سوسیالیستی است اما هنوز شرایط انقالب اجتماعی در ایران کامالً های گذشته معتقد بودهاز سال

ن خود را با تشخیص ایو باید وظائف  بریمی تدارک انقالب سوسیالیستی به سر میفراهم نشده است و بنابراین ما در مرحله

های طبقاتی، در شرایطی که نه جنبش وسیع طبقاتی وجود داشت، نه حرکت سیاسی عمومی و نه تشکل مرحله تنظیم کنیم.

شد انتظار چیزی هنوز آماده نبود و در صورت به وجود آمدن حرکت سیاسی عمومی حداکثر می انقالب اجتماعیشرایط  طبعاً

 را داشت. انقالب سیاسیشبیه 

ی کارگر در چند ماه اخیر شرایط کلی را مساعدتر کرده گسترش مبارزات طبقه سال گذشته و خصوصاًرویدادهای یک 

ــت. مبارزات کنونی طبقهولی تغییر کیفی در مرحله ــع ی انقالب اجتماعی ایجاد نکرده اس ــر انعکاس وض ی کارگر در حال حاض

اتی پیدا کند و ادامه و رود. این مبارزات تا زمانی که کیفیت مســتقل طبقه شــمار میعمومی جامعه اســت و هنوز تابعی از آن ب

سترش یاب شود. مهمگ شخص تر آند راهی در پیش دارد که باید پیموده  ضمون ایدئولوژیک مبارزات کارگران باید جهت م که م

ذیر است. پطبقه، سندیکا، حزب و شورا امکانهای کارگری پیدا کند. این امر تنها با پیدایش، رشد و گسترش تشکل ـ  ـ  طبقاتی 

 "حزب طبقه کارگر"هایی شبیه ی کارگر ما هنوز دچار کمبودهای اساسی است. اگر شوخیی خاص، مبارزات طبقهجنبهاز این 

ران ما گچند روشــنفکر آرزومند و پرمدعا را کنار بگذاریم، باید اذعان کنیم که تشــکل طبقاتی کار "حزب کارگران و دهقانان"و 

صابات اخیر و دامنه ست. اما اعت شان میی آندر مراحل جنینی ا ست. حداقل این ها ن سریع ا شد  دهند که این جنین در حال ر

برداری از وضــع موجود های فیمابین کارگران آگاه، و بین کارگران آگاه و روشــنفکران کمونیســت و امکان بهرهاســت که تماس

صورت چه نوع تشکل خاص رشد خواهد  ها تا چه حد و بهها و همکاریکه این نوع تماس. اینبسیار بیشتر از گذشته شده است

ی کارگر تحت اســتثمار، امکان ی عوامل رشــد وجود دارند. طبقهبینی اســت. قدر مســلم این اســت که همهغیرقابل پیشیافت 

شنفکران آگاه و بحران عمومی، زمینه ساختههاحداقل تحرک و وجود کارگران و رو ساعد  شد را از هرجهت م ست به ی ر اند. در

ست که وظیفه شکلی ما، یعنی تدارک، زمینههمین جهت ا سترش مبارزات از هر جهت سازی، کمک به ایجاد ت شد و گ ها و ر

ست.مبرم ای امکان ایفی خود و جانبهی تحقق جدی و همهی تدارک نه تنها پایان نیافته، بلکه به مرحلهوظایف مرحله تر شده ا

بنابراین باید توجه داشت که دوران تدارک به سر نیامده و تصورات و توهماتی از  نقش به صورت ملموس و واقعی رسیده است.

رار های گذشته اتفاق افتاد. تکچه که در سالآن هتواند منجر به بروز ضایعات و صدمات کمرشکنی شود، شبیاین قبیل فقط می

شخیص این واقعیت روشن میما در مرحلهکنیم: می سوسیالیستی هستیم. وظایف ما را ت سرابی تدارک انقالب  هایی کند، نه 

ـــتی باز میمی "ملی"دنبال بورژواهای  مانند انقالب دموکراتیک نوین که ما را به ـــاند و از انجام وظائف کمونیس دارد و نه کش

کند و ما را به ی تدارک را پایان یافته تلقی میتمام نشـــدهتوهماتی مانند آمادگی شـــرایط انقالب ســـوســـیالیســـتی که کار 

ــاند. این انحرافاتماجراجویی و انفعال می ــعاربافی و کش ــند خواهد ها تنها دل گویندگان خودفریب و مردماین ش فریب را خرس

ضربه سالی واقعی را به جنبش کارگران کرد، ولی  ساخت. اگر در  شو به انقالب وارد خواهد  شخیص های گذ ته همه به این ت

شرایط انقالبی را نمی شعار آماده بودن  سیده بودند و  د، ساختندادند و اقدامات خود را با واقعیت و نیازهای جنبش منطبق میر

ــــت ـــکس ـــیــاری از ش ــــایــد از بس میش یری  گ لو ج بشهــا  ن ج ظمــت  ع مقــابــل  مجــذوب در  یز  ن مروز  ــــد. ا  ش

اساسی ای های، ضعفنظیر جنبش تودهبی ی وسعتباید قادر بود در عین مشاهدهای، نباید متد تحلیل طبقاتی را نفی کرد. توده

                                                           
  "سیاست خارجی چین و اندیشه مائوتسه دون" ۳0 
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شخص نبودن مرزبندی شکلآن، م شانزحمتهای طبقاتی های طبقاتی و فقدان ت صور نکرد که مرحله ک شاهده کرد و ت  یرا م

 ایم!رایط انقالب اجتماعی شدهشی آمادگی تدارک تمام شده و وارد مرحله

هنوز فاصله داریم نباید به این معنی تلقی شود که با هرنوع انقالبی فاصله است.  انقالب اجتماعییت که با اما این واقع 

الب انقبه هر حال یک  ــموقت  طوربههرچند  ــسرنگونی رژیم پهلوی، نابودی بساط سلطنت و به قدرت رسیدن قشری دیگر 

مین ه تسریع و تسهیل انقالب اجتماعی باید مورد توجه باشد. دقیقاً  بخشی آن درخواهد بود و امکان عملی شدن و فایدهسیاسی 

رای دهد. چه بسا که بها در مبارزه جهت سرنگونی رژیم و نابودی بساط سلطنت را توضیح میی کمونیستکه وظیفهجنبه است 

شماری از های بیده اروپا نمونههای سیاسی متعددی در مسیر باشد. قرن نوزفراهم آمدن کامل شرایط انقالب اجتماعی، انقالب

را شاهد بوده است. خوشبختانه در آن قرن تزهایی مانند انقالب دموکراتیک نوین هنوز طرح نشده بود و تزهای معادل آن، آن

شاید افشا شده بودند و کسی انقالب سیاسی و انقالب اجتماعی را  وچه باید و مهمالت دیگر چنان "دولت تمام خلقی"تزهای 

داری و برقراری رورت امحای سرمایهضاست که امروزه در ایران تا درک کرد. به هرحال قدر مسلم اینتباه و درهم نمیاش

ی ای اخیر زمینهفاصله داریم. جنبش توده ، تا انقالبی که به این جهت و در این جهت باشد،کشانزحمتسوسیالیسم توسط 

ت ولی خودِ حرکت زمانی انجام خواهد گرفت که برای آن کار و کوشش مشخص تر در این جهت را بیشتر کرده اسحرکت سریع

را محقق کرد. باقی ماندن در بند توهم و داشتن این تصور که شرایط انقالب اجتماعی آماده شود. پتانسیل وجود دارد، باید آن

 ن و به انتظار آماده شدن شرایط نشستن.شده است به همان اندازه گمراه کننده و ضربه زننده است که منفعل و تماشاچی ماند

همه جانبه کمک کنیم. برقراری و  طوربهی ماست که با درک هدف نهایی خود به امر بسیج و تشکل کارگران وظیفه 

ه ی ماست. برای کمک بترین وظیفهی کارگر و دامن زدن به مبارزات طبقاتی و کمک به تشکل آن مهمگسترش تماس با طبقه

میز تا عملیات آهای مبارزه، از اقدامات مسالمتی شیوهی کارگر و برای تسهیل امر پیوند باید از همهارزات طبقهمباعتالی 

ی اعتقاد به این امر که مبارزه خاطربهمسلحانه در خدمت مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقه استفاده شود. در عین حال درست 

ی سیاسی و دموکراتیک عمومی جامعه جدایی ناپذیر است، شرکت در مبارزات سیاسی عمومی و مبارزات ی کارگر از مبارزهطبقه

دانیم. طبیعی است که چنین مبارزاتی فقط با را واجب می کشانزحمتگیری به سمت دموکراتیک با محتوای مشخص سمت

 داران و کاپیتالیسمو سوسیالیسم و نه سرمایه کشانزحمترد نظر خواهد بود. مبارزاتی که برآیند را به سوی وممحتوای چپ 

ری از بارتها مبارزات مشخص کارگری نیستند، نوع مرگای اخیر به این بهانه که اینمتمایل کند. دور نشستن از مبارزات توده

ا وظایف اساسی خود در رابطه بی بیکاره بدل خواهد کرد. بکوشیم تا در عین انجام ها را به تماشاچیانانحراف است که کمونیست

دهی آن هایمان و جهتای خلقی کارگران، به ایفای وظایف دموکراتیک خود و شرکت در جنبش تودهمبارزات طبقاتی ویژه

 مبادرت ورزیم.

     به امید آینده           


