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پيشگفتار

 گفته می شود انقلب ها با آرمان هاي وال و نيت آزادي خواهي آغاز مي شوند اما
 هميشه به خشونت، خودکامگي، و توتارليتاريسم مي انجامند. اين باور، به شکل
 کليشه اي رايج، غالباI از سوي روشنفکران ليبرال به بيان در می آيــد و بــه طــور
 معمول لحني اتهام آميز دارد. اتهام خطاب به گروهي ديگر از روشنفکران است
 که از سنت راديکاليسم انقلبي و چپ پيروي مــي کننــد. در ايــن جــدل ها، بــا
 حساسيتي که نسبت بــه «ايــدئولوژTي»، «آرمــان گرايــي»، «قهــر و خشــونت»،
 «قدرت طلبي»، و «تمــاميت خــواهي» در آن هــا مــوج مــي زنــد، لحــن غليــظ
 سرزنش هاي اخلقگرايانه بر تحليــل تــاريخي و جــامعه شــناختي مــي چربــد.
ــت و ــپ اس  دعواي روشنفکري، مثل هميشه، ميان خود روشنفکران راست و چ
 ادامة مشغلة پايان ناپذيرشان براي آشکار ساختن «خدمت» و «خيانت»ِ همان

روشنفکران! 

 کتاب حاضر، مثل ساير نوشته هاي مــن، فاقــد بينــش اخلقگــرا اســت و اخلق
ــا ــدن ي  گرايي يا «موراليسم» را نشانة نينديشيدن می داند که تنها راه به نفهمي

 ، به طور اخص، برداشت من ازسيزدهم و چهاردهمبدفهميدن مي برد. دوفصل 
 تعريف کار روشنفکرانه، آزادانديشي، و تعهد روشنفکري را بيرون از تلقي هــاي

 بهبــودرايج در ميان قلم زنان ايراني تعريف مي کند. ايــن موضــوع در کتــاب «
» نيز از جنبه هاي ديگري کاويده شده است. کيفيت زندگي

 در چند فصل کوتاه، نخست به رابطة روشــنگري، آزادي، انقلب و ســپس بــروز
 خشونت و ترور پرداخته ام با رجوع به نمونة کلســيک انقلب کــبير فرانســه و

نقشي که روشنفکران در آن بازي کردند.
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 سپس به سرعت وارد تاريخ معاصر ايران  می شوم و هميــن تــم هــا را از انقلب
 مشروطه تا انقلب بهمن پنجاه و هفت پي می گيــرم بــا تــوجه ويــژه بــه نقــش
 روشنفکران در آنها. از همان سالهاي نخستين پس از انقلب بهمــن، تشــخيص
 من اين بوده است که ــ به مراتب بيشتر از ايدئولوژی هاي رايج چپ، ليبرال، و
ــا ــالب» را تشــکيل می داده همان  راست ــ آنچه وجه غالب يا «پارادايم فکري غ
 خلق گرايي يا «پوپوليسم» بوده است. ايــن ديــدگاه را در برخــي از چهره هــاي
 منفرد و احزاب انقلبي بررسي کرده ام که توضيح دهنــدة بــومي گرايــي بخــش
ــنفکران  بزرگي از روشنفکران ما در برابر غرب نيز هست، آنچه که سرانجام روش
 متجدد و ســکولر مــا را يــاور ناخواســتة اســلمگرايي و زمينه ســاز ناخودآگــاهِ 

استقرار تئوکراسي شيعي در ايران کرد.  
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بخش اول

انقلب پيش از ترور

 انقلبي گري و رمانتي سيسم برادران دوقلواند. روشــنفکراني کــه مــي خواهنــد
 روابط مبتني بر ظلم را از پايه دگرگون کنند و به جاي آن جامعه اي مبتني بر
 آزادي، برابري، و برادري برقرار سازند، جــامعه اي کــه در آن دوســتي و عشــق
 بالترين ارزش ها باشد و استثمار انسان از انسان يک بار بــراي هميشــه رخــت
ــک  بربندد، حقيقتاI مي بايد روياپروراني بزرگ باشند تا جهان را چنين زيبا و ني
ــل  به تصور درآورند و اين جهان تصوري را، عليرغم شهادت تاريخ، شــدني و قاب

حصول بپندارند.

 پس چطور ممکن است همين رمانتيکهاي نيک انديش دســت شــان بــه خــون
 آلوده شود؟ چطور ممکن است رمانتي سيسم زايندة ترور باشد؟ آيا تــرور وجــه
 ضروري يک انقلب است؟ آيا تــرور همــان درد زايمــان جامعــة نوســت؟ دردي
 جانگداز اما موقتي و ضروري براي به دنيا آوردن آينــده اي بهــتر؟ گفتــه شــده
 است که انقلب سياسي پيش شرط انقلب اجتماعي است. آيا همة انقلبيان از
 همان ابتداي فعاليت سياسي خواهان انقلب اند يا به سوي عمل انقلبي «رانده
 مي شوند»؟ براي مثال مي دانيم ماکسيميليان روبسپير يــا فيــدل کاســترو، در
 اوان فعاليت هاي سياسي خود، روشنفکران ليبرال مسلک و غيرخشونت طلــب
ــا ــدرت و حفــظ آن، ي  بودند.  آيا منطق درگيري با نهاد دولت، منطق تسخير ق
 منطق مبارزة طبقاتي است که به ناگزير آزاديخواهان را درگيــر نــبرد خشــونت

آميز مي کند؟

مدرنيت ، زادة انقلب
 مفهوم «انقلب» در تاريخ عصر جديد با مفاهيم مهم ديگري گره خورده اســت،
 مفاهيمي که بدون آنها نمي توان تبار جامعة مدرن را شناخت. در بستر تاريــخ

9روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 اروپاي مدرن، پديدة  «ناسيوناليســم» بــدون مفهــوم انقلب بــي معنــي اســت.
 مفهوم «استقلل» يا جنگهاي استقلل يک ملت، بدون مفهــوم انقلب توضــيح
 ناپذير مي ماند. در همين رابطه مي توان به مفاهيم يــا موجــوديت هــاي ديگــر
 فکــر کــرد نظيــر «رفورماســيون»، «دنيــاي جديــد»، «آمريکــا»، «جمهــوري»،
 «مشروطيت»، «پايان فئوداليسم»، «پايان کولونياليسم»، «سرنگوني راج» [راج
 = حکومت امپراتوري بريتانيا در هند]، «سرنگوني ويشي»، «سرنگوني آپارتايد»
 و نظائر اينها در فرهنگ سياسي عصر مــا. درحقيقــت، آنچــه کــه معــرف تولــد
 مدرنيت در عرصة سياســي اســت، يعنــي تأســيس «دولــت ـ ملــت» (نيشــن ـ
 ستيت) در بيشتر نقاط عالم بدون مفهوم انقلب تصورناپذير اسـت. آنچـه مـا از
 مدرنيته مي شناسيم، تاريخ عصرجديد در اروپا و آمريکا، زادة انقلبهاي سياسي
 ِهلند، اسپانيا، انگليس، فرانسه، ايتاليــا، و قــارة آمريکــا اســت. در قــرن بيســتم،
ــاي  همين پديده را در جنگهاي ضداستعماري جهان سوم و ايجاد دولت ـ ملته
 پسااستعماري شاهد هستيم. «دموکراســي» نيــز، بــه عنــوان يکــي از الگوهــاي

جامعة نو، محصول انقلبهاي بورژواـ دموکراتيک اروپا و آمريکاي شمالي است.

 با يک تعريف مينيمال يا حداقلي شروع مي کنيم. انقلب سياسي عبارت اســت
ــت اســت.  از تغيير اجباري حاکميت. يا بهتر، انقلب سياسي تغيير قهرآميز دول
 اگر حاکماني که نهادهاي قـانوني قــدرت (دولــت) را در اختيــار دارنــد، بـا رأي
 اکثريت يا به طور مسالمت آميز تن به اصلحات ندهند، انقلب محتمل الوقــوع
 مي شود. انقلب همواره در رويارويي بــا خودکــامگي و خــودداري از اصــلحات
 صورت مي پذيرد؛ زماني که مشروعيت قدرت نــزد رعايــا از ميــان رفتــه اســت.
 نحوة جابحايي قدرت برحسب زمان و مکان و ساختار نيروهاي درگيــر، اشــکال

متفاوت به خود مي گيرد. 

روبسپير ، پيش از گيوتين
 پيش از تحليل رابطة انقلب و ترور، به گوشه اي از داستان انقلب کبير فرانسه
 اشاره اي خواهيم داشت. {در دو بخش: روبســپير پيــش از برپــايي گيــوتين، و
 روبسپير در جنــگ و تــرور انقلبــي}  پيــش از انقلب، ماکســميليان روبســپير
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Thirdحقوق دان و نمايندة «طبقة سوم» (  Estateدر مجلس ملي فرانســه ( 
 بود. طبقة سوم را کساني تشکيل مي دادند که در صــف اشــرافيت و روحــانيت

نمي نشستند، يعني بورژوازي، دهقانان و ساير اقشار غير ممتاز. 

ــاني  روبسپير در دوران تحصيلت اش شاگردي ممتاز بود که کلسيک هاي يون
ــه، در ــدهم در فرانس  را به خوبي مطالعه کرده و مي شناخت. در اواخر قرن هج
ــه يکــي از  شهر پاريس، «کلوب» هاي سياسي مختلفي وجود داشت. روبسپير ب
 آنها به نام «کلوب بروتون» پيوست و همين باشگاه بــود کــه بعــدها در جريــان
 انقلب فرانسه «کلوب ژاکوبن» نام گرفت. روبسپير بيشتر وقــت خــود را صــرف

تبليغ و تهييج سياسي در اين کلوب مي کرد. 

 ، سال شروع انقلب، پس از بلواي عمومي، دولت حکومت نظامي۱۷۸۹در سال 
 اعلم کرد. در اين هنگام، روبســپير بــه عنــوان نماينــدة جنــاج «چــپ» از ايــن
 مواضع دفاع مي کند: مخالفت با حکومت نظامي، مخــالفت بــا هرنــوع مجــازات
ــه  اعدام، و اصلح قانون. ديدگاهها و خواسته هاي روبســپير و همفکــران اش، ب
 عنوان حقوق دانان روشنفکر طبقة متوسط که مواضــع ليــبرال دارنــد، چنــدان

متمايز از مواضع ديگر نمايندگان مجلس نيست.

 تنها پس از اوج گيري جنبش مردم و طــي يکــي دوســال پــس از شــروع ايــن
 جنبــش، ديــدگاههاي روبســپير و همراهــان اش پــا بــه پــاي حرکــت انقلبــي
ــد. (از  راديکاليزه مي شود و کلوب ژاکوبن را در ميان فرودستان محبوب مي کن
 اينجا به بعد شباهتهاي بسياري را با سير وقــايع انقلب اکتــبر و نقــش لنيــن و
 همراهان اش در جناح بلشويک حزب سوسيال دموکرات روسيه مي بينيم.) در

 ، با گسترش حرکت مردم، لوئي شانزدهم پادشاه وقت قصد فرار مي۱۷۸۹سال 
 کند. متعاقباI وقــتي کــه او را دســتگير مــي کننــد و برمــي گرداننــد، روبســپير
 درخواست مي کند که لوئي از مقام اش خلع شود و قــدرت اجرايــي بــه مــردم
ــاي اشــرافي ــک کودت  واگذار گردد.  اما مجلس اعلم مي کند که لوئي قرباني ي
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 شده و فرار او از ترس مردم نبوده است. مجلس تصــميم مــي گيــرد پادشــاه در
مقام خود ابقا شود.

 به اعتراض، روبسپير و کلوب ژاکوبن و ساير سياســتمداران راديکــال بــه اتفــاق
 مردم دست به تظاهرات خياباني مي زنند. ارتــش بــه رهــبري لفــايت بــه روي
 مردم تيراندازي مي کند. پنجاه نفر از مردم بي سلح کشته مي شوند. موضــعي
 که ژاکوبن ها در اين درگيري به نفع مــردم مــي گيرنــد بــاعث مــي شــود کــه
ــورد تحســين و ــا م  روبسپير، دانتون، مارا، ميرابو، سن ژوست، و ساير ژاکوبن ه
 ستايش طبقات محروم (پله بين ها) قـرار بگيرنـد. ايــن نخسـتين پيوندهاسـت
 ميان روشنفکران انقلبي طبقة متوسط ــ که خودشان را فرزندان خلف جنبش
 روشنگري اروپايي و تفکر غيرديني و دموکراتيک مي دانستند ــ و تودة عوام يا

«خلق» که از امتيازات اشرافي و ظلم دربار به ستوه آمده بودند.

انقلب اجتناب ناپذير
 سال بعد، هنگامي که جنگ با اطريش و پروس قريب الوقوع به نظر مي رســيد،
 علرغم نظر دربار و علرغم مواضع «ژيروندن» ها که از نيروهــاي چــپ مــدافع
 جنگ بودند، روبسپير با جنگ مخالفت کرد چون به نظر او جنگ باعث مي شد
 که دستاوردهاي انقلب به خطر بيفتد و تثبيت دربار را به دنبال داشــته باشــد.

ــروس۱۷۹۲اما به رغم تلش او و کلوب ژاکوبن، در سال  ــش و پ   جنگ با اطري
ــداران روبســپير  درگرفت و به خاطر روحية وطن پرستانة مردم، در ابتدا از طرف
 کاسته شد؛ اما شکست هاي پياپي در جنگ، فــرار ســربازان از جبهــه، خيــانت
 فرماندهان و روحية شکست باعث بي آبرويي شاه شد و مردم بــه کــاخ تــويلري

حمله بردند و خواهان خلع يد از شاه شدند.

 ،۱۷۹۲در اين جو� شورشگرانه و در اين لحظة تاريخي، يعني اواسط مــاه ژوئيــة 
 روبسپير و ژاکوبن هــا هنـوز خواهــان قيــام تــوده اي نبودنـد و شـعار برقــراري
 «کنوانسيون ملي» و اصلح قانون اساسي را مــي دادنــد. ژيرونــدن هــا (رقبــاي
 ژاکوبن ها در مجلس که با اصطلح امــروزي مــي تــوانيم آنهــا را ليــبرال چــپ
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 بخوانيم) که از فشار توده اي و جو� هرج و مــرج بــه وحشــت افتــاده بودنــد بــه
 حمايت از شاه برخاستند. ژيروندن ها از اعلم جمهوري و رأي اکثريت پــابرهنه
 ها (سان کولوت ها، اقشار پايين، کسبة خرد، مستضعفان) واهمــه داشــتند. امــا
 مردم و رهبران خلقي شــان کميتــه اي انقلبــي بــه نــام «کميتــة همــاهنگي»

کوميتي/  کردندCorrespondence Committee(کورسپاندنس  درست   ( 
ــه ــد و ب  ــ روبسپير با آنها نبود اما تماس نزديک داشت ــ  قيام را سازمان دادن
 دنبال قيام ارگاني به اسم «کمون انقلبي» تشکيل شــد، چيــزي شــبيه حــالت

«قدرت دوگانه» يا دولت مضاعف در برابر دربار.

 درماه اوت، لوئي از کاخ تــويلري فــراري شـد و «کنوانسـيون ملـي» (بـه جــاي
 مجلس قانونگذاري بي اعتبارشده) برقرار گشــت و رســماI تشــکيل جمهــوري را

اعلم کرد.

ــدة «کنوانســيون  روبسپير، دانتون، مارا و ديگر رهبران کلوب ژاکوبن همه نماين
 ملي» بودند. در اين مجلس مبارزه ميان ژيروندن ها و ژاکــوبن هــا اوج گرفــت.
 روبسپير در اين مجلس نقش مهم آژيتــاتور انقلبــي را بــازي کــرد و بــه جــاي
 مراسم قانوني محاکمة لوئي (که ژيروندن ها خواهان آن بودند) خواهــان اعــدام
 پادشاه به عنوان خائن به انقلب شد. به مدت کوتاهي، با طرد رهبران ژيروندن

 اعدام شد.۱۷۹۳ ژانوية ۲۱از مجلس، لوئي شانزدهم پادشاه فرانسه در 
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بخش دوم

انقلب و ترور

  صحبت کرديــم و۱۷۸۹دربخش گذشته از شروع انقلب کبير فرانسه در سال 
 .۱۷۹۳راديکاليزه شدن تدريجي آن تا اعدام پادشــاه لــوئي شــانزدهم در ســال 

 راديکاليزه شدن انقلب منجر به دورة دوساله اي از جمهوري ژاکوبن شد که به
 «حکومت ترور» شهرت دارد. منظور از «ترور» سرکوب قهرآميــز ضــد انقلب و

  تــا۱۷۹۲نيروهاي مظنون به همکاري با ضــدانقلب اســت. ايــن دوره از ســال 
  به طول انجاميد. در پايان آن، در تاريخ نهم ترميــدور (بــا تاريــخ جديــد۱۷۹۴

ــادل ــتي متع  انقلب)، رهبر انقلب روبسپير دستگير و اعدام شد. ســپس حکوم
 وليبرال بر سرکار آمد که قادر نشد ثبات و امنيت کشور را احيا کند. به فاصــلة

 ، يک ژنرال جوان با يــک کودتــا ديکتــاتوري۱۷۹۹پنج سال، در هجدهم برومر 
نظامي اعلم کرد. نام اين ارتشي جوان ناپلئون بود.

ــا ــه ب  چرا انقلب «طبقه سوم» يا انقلب بورژوا دموکراتيک فرانسه ــ انقلبي ک
 تأسيس جمهوري و اعلمية جهاني حقوق بشر و شهروند مســير تاريــخ اروپــا را

براي هميشه دگرگون کرد ــ  راديکاليزه شد و به حکومت ترور انجاميد؟

ــا ــوگيري از جنــگ ب  گفتيم که علرغم تلش روبسپير و کلوب ژاکوبن براي جل
ــش فرانســه۱۷۹۲اطريش و پروس، در سال    نبرد با اين دو کشور درگرفت. ارت

ــه زودي  در اوان جنگ در مرزهاي شرقي پيروزي هايي به دست آورده بود اما ب
 دوباره به عقب رانده شد. ژنرال دوموريه، رهبر ارتش، که مجبور به عقب نشيني
ــد، عليــه ــت جدي  شده بود، تصميم گرفت با حمله به «کنوانسيون ملي»  و دول
 جمهوري تازه تأسيس دست به کودتا بزند، اما موفــق نشــد (مقايســه کنيــد بــا
 نقش ژنرال کورنيلوف در انقلب روسيه). ژيروندن ها (رقيبان ژاکوبن ها کــه بــا
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 اصطلحات امروزه شايد بتوان آنها را «ليبرال» ناميد) که پشت پــرده بــا ژنــرال
دوموريه تماسهايي برقرار کرده بودند، با شکست کودتاي او، بي اعتبار شدند. 

 دانتون مسؤول نيروهاي نظامي شد و با هدايت روبســپير دو نهــاد مهــم شــکل
Theگرفت؛ يکي «دادگــاه عــالي انقلبــي» (  Revolutionary  Tribunalو ( 

) عمومي»  حفاظت  «کميتة   ).The Committee of Public Safetyديگري 
اين دو نهاد ارکان اصلي «حکومت ترور» را تشکيل دادند. 

 از اين به بعد هر حرکت و جنبشي که بر ضد جمهوري تازه تأسيس صورت مي
 گرفت به عنوان اقدام ضدانقلبي محکوم و سرکوب مي شد. وقتي که مردم بــه
 خاطر کمبود غذا و گراني دست به آشــوب زدنــد، روبسـپير ايــن حرکـت را بــه
 عنوان بلواي اشراف محکوم کرد، اما زماني بعد که نماينــدگان اقشــار فرودســت
 مردم خواهان تصفية کنوانســيون از عناصــر فرصــت طلــب شــدند، روبســپير و
 ژاکوبن ها جانب آنها را گرفتند تا ژيروندن هــا را از کنوانســيون بيــرون کننــد.
ــوت  اخراج ژيروندن ها با زور و با استفاده از «گارد ملي» و با استخدام سان کول

ها (پا برهنه ها) به مزد دوفرانک در روز، عملي شد.

وحدت کلمه
 روبسپير که دو سال پيشتر مواضع {به اصــطلح} «ليــبرالي» داشــت (دفــاع از
ــاد ــون اعتق  مجلس و حمايت سرسختانه از آزادي بيان، لغو مجازات اعدام)، اکن
 پيدا کرده بود که بــراي حفــظ انقلب و جمهــوري، و بــه منظــور جلــوگيري از
 بازگشت سلطنت و اشراف، بايد با حمايت سان کولوت هاي مسلح، يــک دولــت
 مرکزي قدرتمند تشکيل شود. او اعلم کرد، «چيزي که مــا بــه آن نيــاز داريــم
ــراي  يک ارادة واحد است. اين قيام بايد ادامه پيدا کند تا همــة اقــدامات لزم ب
Iحفظ جمهــوري بــه ســرانجام برســد. تــوده هــا بايــد از کنوانســيون و متقــابل 

کنوانسيون از توده ها حمايت کنند.» 
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ــه۱۷۹۳در اواخر سال  ــا ن   دولت انقلبي متمرکز رسماI موجوديت پيدا کــرد. ام
ــد،  تنها جنگ با اتريش و پروس خاتمه نيافت و تحريکات ضد انقلبي بيشتر ش

 ) عليه دولت انقلبي دســت بــه شــورشVendeeبلکه دهقانان ايالت «ونده» (
زدند. 

ــگ۱۷۹۳جنگ «ونده» (از مارس تا دسامبر   ) طولني ترين و خونين ترين جن
 داخلي بود که در آن روستائيان شورشي زير پرچم «خدا و شاه» دست به قيــام
 زدند. دولت مرکزي، شورش ونده را بــه عنــوان قيــام اشــرافيت ضــدانقلبي بــه
 شديدترين وجه سرکوب کرد. برخي تاريخنگاران ضــد ژاکــوبن (فرانســوا فــوره
ــه ــه ب  براي مثال) اعتقاد دارند روستاييان ونده به راستي شاه پرست نبودند بلک
 خاطر خدمت نظام و اعزام اجباري و فشارهاي دولتي به اغتشــاش پرداختنــد و
 سپس آلت دست اشراف محل قرار گرفتند. کــارل مــارکس در رســالة معــروف
ــگرا  «هجدهم برومر» به طور گذرا قيام ونده را حرکتي از سوي روستائيان واپس
 برمي شمارد. در اين اوان وضع معيشت مردم رو به وخامت گذاشته بود. قيمت
 اجنــاس و مــواد غــذايي بــه طــرز سرســام آوري بــال رفتــه بــود. ادارة امــور در
ــد.  شهرستانها مي رفت که از کنترل دولت خارج شود و هرج و مرج به وجود آي
 ارتش در جنگ موقعيت خوبي نداشــت و در آســتانة شکســت بــود. در نــتيجه،
 اتکاي دولت مرکزي به دو ارگان انقلبي «کميتة حفاظت ملي» و «دادگاههــاي
 انقلبي» بيشتر و بيشتر مي شد. دولت با اتکا به سان کولوت هاي مسلح موفــق

شد ارادة خود را براي ايجاد نظم تحميل کند. 

ــه زور  دولت انقلبي به رهبري روبسپير آشوب ها را سرکوب کرد، قيمت ها را ب
 پائين آورد، قوانين زيادي مربوط بــه آمــوزش و صـنعت و امــور مــدني و دارائي
 دهقانان گذراندند، ارتش جمهوري را تجديد ســازمان کردنــد،  و موفــق شــدند

 از خاک فرانسه بيرون برانند. ۱۷۹۴قواي دشمن را در تابستان 

 ۲۵هزار نفر به گيــوتين ســپرده شــد و حــدود ۱۸در اين دورة انقلبي، گردن  
 هزار تن ديگر به نيز به طرق مختلف کشته شدند. افراطيان «چپ» نيز سرکوب
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 شدند. چپگرايان يا «ابرتيست ها» از حاميان راديکــال فلســفة روشــنگري و بــه
 شدت دين ستيز بودند (مقايسه کنيــد بــا حاميــان شــوراها و انقلب مــداوم در
 انقلب روسيه). در داخل حکومت، جناح «راست» ، يعني دانتــون و طرافــداران
 اش به همراه چندتن از رهبران برجستة ژاکوبن کــه نمــي خواســتند خشــونت
 انقلبي بال بگيـرد، بـه گيـوتين سـپرده شـدند (مقايسـه کنيـد بـا بوخـارين و

طرفداران «نپ» در انقلب روسيه).

 تا آنکه نوبت به خود روبسپير رسيد. درست چهار ماه پس از اعــدام دانتــون، در
 اوج اقتدار و محبوبيت روبسپير، عليــه او کودتــايي صــورت مــي گيــرد. تــوطئه
 کنندگان خود نمايندگاني از مجلس بودند که به خــاطر اعمــال نفوذهــا و ســوء
ــا ــذيرها ي ــخير ناپ ــژة تس ــأموران وي ــرد م ــورد پيگ ــوقعيت، م ــتفاده از م  اس

 ) قرار گرفته بودند. در فضــاي رعــب و بــيincorruptibles«فسادناپذيران» (
ــدگان ــاير نماين  اعتمادي تحت حکومت فسادناپذير و فضيلت طلب روبسپير، س
 مجلس نيز از ترس جان از کودتاکنندگان حمايت کردند. آنهــا روبســپير، ســن
 ژوست، کوتون، و ديگر رهبران انقلبي ژاکوبن را متهــم بــه ديکتــاتوري فــردي

  تــن از نزديــک تريــن يــاران اش ابتــدا بــه۲۱کردند. ماکسيميليان روبسپير و 
 «دادگاه عالي انقلبي» برده و سپس بــه گيــوتين ســپرده شــدند. روبســپير بــه

 سال داشت و تمامي دارائي اش چيزي معادل سيصد دلر بود.۳۶هنگام مرگ 
 به اين ترتيب، جمهوري دموکراتيک ژاکوبن، در

ــوري۱۷۹۴آخر تابستان  ــه جمه   جاي خود را ب
ــي ــاامني و ب  ترميدور داد. در  انتهاي پنج سال ن

 ، ايــن۱۷۹۹ثباتي ترميدور، در هجــدهم برومــر 
 حکومت بــا کودتــاي نظــامي نــاپلئون بوناپــارت

  ناپلئون خــود را۱۸۰۴ساقط مي شود. در سال 
 امپراتور مي نامد. اين پايان جمهوري فرانسه اما
ــوين ــة ن ــدن جامع ــادينه ش ــبيت و نه ــاز تث  آغ

بورژوايي يا جامعة طبقات متوسط است. 
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بخش سوم

فلسفه و انقلب

 امانوئل کانت را فيلسوف انقلب کبير فرانسه خطاب کرده انــد. ايــن انديشــمند
ــخ  بزرگ ايدآليسم کلسيک آلماني، نه تنها باني يکي از بزرگترين انقلبات تاري
 تفکر بود، انقلبــي کــه آنــرا انقلب کــوپرنيکي در فلســفه ناميــده انــد، بلکــه از
 مهمترين نظريه پردازان فلسفة حقـوق انسـان، جمهــوريت، صـلح بيـن الملــل،
 جهانشــهروندي (کاســموپالي تانيســم)، و الهــام بخــش بزرگــترين فيلســوفان
ــز،  ليبراليسم برابري خواه و عدالت طلب در عصر ما ــ کســاني چــون جــان رال
 نوربرتو بابيو، و يــورگن هابرمــاس ــ بــوده اســت. ايدآليســم کلســيک آلمــاني
 (کانت، فيخته، شلينگ، و هگل) فلسفة عصــر روشــنگري محســوب مــي شــود.

کانت انديشه پرداز بزرگ روشنگري اروپايي است. 

ــک  تحول بزرگ ورود به عصر مدرن را که کشور فرانسه با انقلب کبير خود و ي
 سلسله انقلبات بورژوايي ديگر از سرگذراند، آلماني هــا نــه در عرصــة سياســت
 بلکه در عرصه تفکر به اجرا گذاشتند. اين حکمــي اسـت کـه از جملــه از زبــان
 هانريش هاينه و کارل مارکس شنيده ايم. هاينريش هاينه است که راديکاليسم
ــاپلئون  فلسفة کانت و فيخته را به ترتيب با راديکاليســم سياســي روبســپير و ن
 مقايسه مي کند. اين شاعر بزرگ آلمان با غــرور هشــدار مــي دهــد بــه هنگــام
 رويارويي با ايده آليسم کلسيک آلماني به هوش باشيد کــه دســت تــان آتــش
 نگيرد! امانوئل کانت بود که دئيسم (خداباوري عقلي) را براي هميشه دفن کرد
 به نحوي که پس از او هيچکس نتوانست در پهنة انديشه ايــن جســد را دوبــاره
 زنده کند؛ درست به همان نحو که هيچ کس نتوانست پس از کوپرنيــک زميــن

را دوباره به جايگاه «مرکز کائنات» برنشاند. 
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 اما حقيقت آن است که فلسفة سياسي کانت يک فلســفة غيرانقلبــي و اصــلح
ــامي  طلبانه است و برخلف نظر هاينه از آن آتش انقلب برنمي خيزد. کانت ح
 انقلب آمريکا و انقلب فرانسه بود اما فلسفة سياســي خــود را چنــان فورمــول
 بندي کرد کــه طبــق آن هرگــونه انقلب، هرگــونه نافرمــاني مــدني، و هرگــونه

سرپيچي از قانون غيرمجاز انگاشته شود.

 امانوئل کانت فيلسوف روشنگري فکري يا روشن انديشي و انديشه پرداز اخلق
 غيرديني و  قانونيت است. مخالفت او با حرکت انقلبــي بيــش از آنکــه متــوجه
 بروز خشونت باشد، دلمشغول تنوير افکــار عمــومي  و نگــران از قــانون شــکني
 است. هنگامي که مقاله معروفش را با عنوان «روشنگري چيست؟ پاسخ به يک
 پرسش»  نوشت، هنوز پنج سال تا شروع انقلب کبير فرانسه و هشت ســال تــا
 حکومت انقلبي ژاکوبن ها فاصله بود. در اين مقاله کانت مي نويسد، «دستيابي
 مردم به روشنگري تنها به شکل تدريجي تحقق مي پــذيرد. يــک انقلب شــايد
ــا  بتواند استبداد خودکامه و بهره کشي تاراجگر و قدرت طلب را پايان بخشد ام
 هرگز باعث اصلح واقعي طرز فکر مردم نخواهد شــد. در واقــع، تعصــبات تــازه
 جاي تعصبات پيشين را مي گيرند و [دوباره] تبديل به افساري مي شوند که با

)۱آن انبوه تودة نادان زير کنترل درآيد.» (

 گفتيم کانت مدافع انقلب فرانسه بود. برخي از همدوره هاي کانت او را ژاکوبن
 خطاب مي کردند. سردمداران انقلب فرانسه نيز نيک مي دانستند کــه فلســفة
 کانت، دستاورد بزرگ عصر روشنگري، مــي توانــد نماينــدة نظــري انقلب آنهــا
 باشد. يکي از بنيانگذاران و متفکران کلوب ژاکوبن، آبــه ســي يــز، کــه نماينــدة
 مجلس بود، به نيابت خويش رئيـس «کميتــة حفـاظت عمـومي» را بـه آلمــان
ــد.  فرستاد تا نظر رسمي کانت و همکاري او را در تدوين قوانين جديد طلب کن
 گويا پاسخ کانت مفقود شده است. مارکس نيز کانت را فيلسوف انقلب فرانســه

مي داند.
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 اما کانت به طور مستقيم از انقلب، يا از انقلبيان درگيــر، حمــايت نمــي کنــد؛
 بلکه از ايدة انقلب و کساني که با شور و شوق نــاظر آن انــد، و لزومــاI خــود در

 ). فکــر انقلب، اصــل آزادي طــبيعي و۲انقلب شريک نيستند، دفاع مي کند (
 حقوق فردي است در برابــر امتيــازات اشــراف و وابســتگي رعايــا؛ ايــده يــا روح
ــن  جمهوريخواهي در برابر حکومت مطلقه؛ انسانگرايي انقلب در برابر تسلط دي
 و خرافه و سلطنت مقدس؛ و بي ترديد حق و باز هم حق، به ويژه حق مــالکيت

فردي. 

 اين ها همه دستاوردهاي تيپيک انقلبهاي بورژوايي اروپا اســت. امــا کــانت، در
 عين دفاع از نيت و محتواي انقلب، از شکل قانوشکن يا قهرآميز آن انتقاد مــي
 کند. پروسة انقلبي همچون يک واقعة سياســي، در برگيرنــدة مقــاومت مــدني،
 قيام، و خود حرکت انقلبــي، از نظــر کــانت مــردود اســت. مــردود اســت زيــرا
 انقلبيان براي رسيدن به عدالت و صلح، خود ناعادلنه رفتار مي کننــد. عــدالت
 از ديد کانت مستقيماI از اجراي قانون ناشــي مــي شــود. نقــض قــانون رفتــاري

غيرعادلنه است.  

 اگر بپرسيم در شرايطي که دولت خود قانون شکني مي کند، يا در شرايطي که
 ماهيت توتاليتر دولت مانع تغيير مسالمت آميــز قــانون اساســي اســت، تکليــف
 رعايا يا شهروندان چيست، آيا سرپيچي از قانون کماکــان عملــي غيراخلقــي و
ــه  نامشروع است، کانت پاسخ روشني نمي دهد. حتا اگر فراتر برويم و با توجه ب
ــت ــر دول  تجربه هاي تلخ چند دهة اخير، از جمله در کشور خود ما، بپرسيم اگ
 خود قدرت سازمانيافتة فراقانوني، يا حق کشي (قانون شکني) نظاميافتة مبتني
 بر قهر باشد، تکليـف شــهروندان در برابـر آن چيسـت، بـازهم در نوشـته هـاي

سياسي کانت پاسخ روشني نمي يابيم. 

 کانت مدافع و مبلغ مفهومي از حقوق انساني در جامعه است کــه طبــق اصــول
 اخلقي عام و جانشمول تدوين شده باشند. اين حقــوق خصــلتي غيرجانبــدار و
 «بي طرف» بايد داشته باشند و از همين رو جهانشــمول (يونيورســال) انــد. بــه
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 عبارت ديگر اين حقوق بايد بــراي همــة انســانها در شــرايط جامعــة مــدرن در
 هرمکان و زماني قابليت اجرائي داشته باشند. حقوق انسان مبتني بر اصول عام
ــه نيــروي ــرد ب  اخلقي است و اصول عام اخلقي اصولي عقلني اند؛ يعني هر ف

عقل مي تواند بفهمد که آزادي او و ديگران در گرو اطاعت از اين اصول است.

 از همين رو تئوري کانتي دولت نيز خصلتي تجويزي و نه تــاريخي دارد. دولــت
 بايد نمايندة عقلنيت جمعي انسانها باشد و طبق اصول حقوق بشر و اخلقيات
ــر منــافع  عام عمل کند؛ دولت بايد به نحوي عمل کند که «نفع همه» مقــدم ب

خاص گروهها و دسته ها باشد.

 پس بحث کانت را در خصوص انقلب چنين خلصه مي کنيــم. متفکــر بــزرگ
 عصر روشنگري پس از آنکه از فکــر انقلب کــبير فرانســه و روح جمهــوريت در
 برابر رژيم گذشته دفاع مي کند، فلسفة خود را چنان فرمولبندي مي کنــد کــه
 در برابر هرحرکت انقلبي بايستد. وجود هرنوع نظام حقوقي، ولو ناعادلنه، بهتر
 از بي حقوقي ناشي از قانون شکني انقلبي است. قانونيت مقدم بر هرچيز است
ــا روابــط  و نيز راه حل هرمشکل. هيچ مشکلي، از جمله خودکــامگي ســلطان ي

نابرابر مبتني بر امتياز را نمي توان با بي قانوني حل کرد.

 براي مثال اگر کسي در ايران امــروز بخواهـد کـانتي عمــل کنـد بايـد هرگـونه
 تحولي را منحصراI در چارچوب قانون اساسي ديکتاتوري شيعي و قــوانين ديگــر
 اين حکومت طلب کند. خروج از قانونيت و نافرماني مــدني، و بــه طريــق اولــي
 حرکت انقلبي، طبق ديگاه کانتي مجاز نيست. تحول سياسي و اجتماعي بايــد
 با تغييرات در قانون اساسي و به شيوة قانوني آغاز شود. اگر گفته شود خود اين
ــکل  حکومت بر اثر يک انقلب برسرکار آمده است، و از آنجا که انقلب در هرش
 خود براي کانت ناموجه است پس حکومت برآمده از انقلب هم بايــد نامشــروع
 باشد، کانت اين استدلل را نيز رد مي کند. درســت اســت کــه در زمــان رژيــم
 سابق، تخطي از قانون اساسي آن نامشروع بود، امـا بـه محـض آنکـه حکومـتي
 ديگر جاي آنرا گرفت، بي توجه به شيوة بــه قــدرت رســيدنش، اگــر آن دومــي

21روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 موفق شده باشد براي خود قانونيتي تازه برپــا دارد، بــاز حکــم کــانتي مشــمول
 رژيم جديد نيز مي شود: اين حکومت تازه نيز مشروعيت قانوني مختص خود را
 دارد و نافرماني عليه آن، قانوني شکني در آن، عملي غيــر اخلقــي و غيرمجــاز

خواهد بود.

اگر انقلب مجاز نيست و رفورم امکان ناپذير، راه تحول اجتماعي چيست؟

------
 در:۵۵) نوشته هاي سياسي کانت به زبان انگليسي، ص ۱(

Kant,  Political  Writings,  Edited  by Hans  Reiss,  Translated  by H.  B. 
Nisbet, (Cambridge University Press, Reprinted 1991) p. 55

۱۸۲) همان ص ۲(
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بخش چهارم

انقلب و فکر آزادي

ــه۱۷۸۹هگل ــ فيلسوف آلماني ــ نوزده ساله بود که انقلب کبير فرانسه (  ) ب
 وقوع پيوست. او در آنهنگام در دانشکده اي در شهر توبينگتن به تحصيل علــوم
ــدرلين و شــلينگ، پيمــان  ديني مشغول بود و با دو همدانشکده اي خــود، هول
 دوستي محکمي بسته بود. هولدرلين بعدها بــزرگ تريــن شــاعر آلمــان شــد و
 شلينگ يکي از برجسته ترين فيلسوفان ايده آليسم کلسيک آلماني. ايــن ســه
 نابغة جوان شيفتة انقلب رهايي بخــش فرانســه شــدند. آنهــا مثــل بســياري از
 جوانان تحصيل کردة آلمــاني در آن دوران، انقلبــي مشــابه را در دوک نشــين
 هاي فئودالي خود، راه حــل بيــرون آمــدن از عقــب مانــدگي فرهنگــي، خرافــه
 پرســتي دينــي، و ســتم پادشــاهي بــه شــمار مــي آوردنــد. انقلب بــراي ايــن
ــل، و  آرمانگرايان نه تنها تحولي سياسي بلکه يک نوزائي فرهنگي و اخلقي کام

ارمغان آورندة روشنگري و مدرنيته به شمار مي رفت.

 در تاريخ فلسفة روشنگري قصه اي معروف از دوستي اين سه نابغة آلماني نقــل
 شده است که به احتمال زياد صحت ندارد اما تکرار آن در بيوگرافي اين سه تن

 ، يعني يک سال۱۷۹۳نشاندهندة اهميت معنايي آن است. روز چهاردهم ژوئية 
 پس از روي کار آمدن ژاکوبن ها و اعلم جمهوري فرانسه، هگــل، هولــدرلين، و
ــا ــام «درخــت آزادي» برپ  شلينگ در حواشي شهر دانشجوئي خود درختي به ن
 مي کنند و با خواندن سرود «مارسي يز» (سرود ملي فرانسه که شــلينگ متــن
 آنرا به آلماني ترجمه کرده بود) به دور آن درخت مــي رقصــند و پــايکوبي مــي
ــاقي  کنند. هگل تا پايان عمر شصت و يک سالة خود ستايشگر انقلب فرانسه ب

ماند و هرساله در سالگرد اين انقلب ليوان شراب اش را بال برد.
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فلسلة آزادي و مدرنيت
 هگل يکي از مهمترين متفکران روشنگري اروپــائي و آخريــن فيلســوف بــزرگ
 ايدآليسم کلسيک آلماني است. فلسفة هگــل فلســفة آزادي و مــدرنيت اســت.
 برخي مفسران تفکر او را فلسفة انقلب نيــز ناميــده انــد. هگــل راوي و روشــن
 کنندة درک آدميان از آزادي طي تاريخ جهــاني اســت. بــه زبــان دقيــق تــر، او
 انکشاف¡ تاريخيِ  آگاهي نسبت به آزادي را برما پديدار مي کند. او تاريخي مــي
 انديشد، مفاهيم را در تحول و تطور تاريخي خود دنبال مي کنــد، و پديدآمــدن

 )freedomاشکال آگاهي ــ از جمله آگاهي نسبت به شرايط و لــوازم آزادي (
 در جوامع بشري از ابتدا تاکنون ــ  را در دگرگشــت هــاي تــاريخي/ فرهنگــي/

مفهومي خود دنبال مي کند. 

 نام ديگر تاريخي انديشيدن، بينــش ديــالکتيکي اســت. بينــش ديــالکتيکي بــه
ـ¢ت تاريخي پديده ها وقوف دارد. مفــاهيم، تئوري هــا، جهــان بينــي هــا،  نسبـي
 عمل اجتماعي، و ساختارهاي سياسي در بستر تاريخ ثابت نمي مانند. در نتيجه
ــت، از  هيچ اصلي مطلق و جهانشمول (هميشگي ـ همه جايي؛ يونيورسال) نيس
 جمله اصول اخلقي. {مقايسه کنيد با آنچه در بخش پيش دربارة اصول اخلق
 کانت گفتيم.} اين اصول تابع شرايط مشخص اجتماعي و فرهنگي و منبعث از
 هستي اجتماعي گروههاي متفاوت است. اما حرکت تاريخ نيــز حرکــتي عينــي
 است، بدان معني که اين حرکت به اختيار و تــابع تمايــل و خواسـت فـرد فــرد
ــه  انسانها نيست. انسانها زماني معني واقعي يک پديدة تاريخي را درمي يابند ک
 مدتي از وقوع آن گذشته باشد. در گيرودار يک حرکت سياسي، يــا هرمــوقعيت
 تاريخي، امکانپذير نيست که يک فرد خــود را از آگــاهي نســبیT تــاريخي خــود
 بيرون بکشد و از جايگاهي ماوراء نسبيت تاريخي، مثلI از جايگاه «عقل» کل يا

«حقيقت» مطلق (پايان تاريخ) به داوري بپردازد.

روابط ميانگروهي مقدم بر فرديت 
 هگل در خانواده اي مذهبي بار آمده بود کــه جــد انــدر جــد آنهــا از روحانيــان
ــود).  روشن انديش کليساي پروتستان بودند (بجز پدرش که ديواني و سکولر ب
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 تحصيلت دبيرستاني او شامل مواد درسي روشنگري و کلســيک هــاي يونــاني
 مي شد. تعلق قلبي هگــل بــه مســيحيت،  يــا بهــتر گفتــه باشــيم ارزش هــاي
 مسيحي (در عين بيزاري از الهيات سنتي)، در ديدگاه او تنشي را ميان ميراث

ــانيپاگان يوناني و ايمان ديني باعث مي شد.    در عصــررومانتي سيسم آلم
 هگل، که واکنشــي هنــري ـ عرفــاني ـ زيباشــناختي و شــبه فلســفي در برابــر
 عقلنيت روشنگري بود، بر انديشة او اثري هميشــگي بــه جــا گذاشــت. فلســفة
 هگل سرآغاز جدي تريــن تلش بــراي پــذيرش انتقــادي ليبراليســم بــورژوايي
 (فلسفة حقوق فردي و جامعة مدني) و همزمان فرارفتن از آن به سمت تعريــف
 حق و آزادي فراسوي فردگرايي در جامعة مبتني بــر رقــابت اســت. در ديــدگاه
 هگل، عدالت از آزادي برمي آيد. بدون اسـتقرار آزادي، عــدالت نـاممکن اســت.
 {مقايسه کنيد با آنچه در بخــش پيــش دربــارة عــدالت و قــانونيت نــزد کــانت

گفتيم.}

 آزادي براي هگل فقط به آزادي فردي محدود نمي شود (آزادي منفــي). آزادي
 براي او در وهلة اول در ساختار روابط متقابل انسـانها، تحقـق مـي يابـد. آزادي
 يک ساختار عيني است؛ و مثل هر ساختار عيني تابع «ضرورت» اســت.  آزادي

  به قول هگــل)مسلخ تاريخيک وضعيت ثابت نيست بلکه در مسير تاريخ (يا در 
 به تدريج متحقق مي شود. تحقق آن در گرو تغيير روابط ميانگروهي است، نــه
ــه در ــالغي ب  در جسارت يک فرد که هرلحظه اراده کند بتواند از قيموميت و ناب

آيد و به روشنگري برسد.

ترور
 هگل به جناح ميانه روي انقلب فرانسه، يعني ژيروندن ها سمپاتي داشت و بــه
 همين مناسبت، در همان جواني هنگامي که اخبار برپائي گيوتين ها و اعدام ها
 به او رسيد، نسبت به ژاکوبن ها بدبين و بي اعتقاد شد اما نظــرش را راجــع بــه
ــن ــز حــامي اي  خود انقلب تغيير نداد. هگل پس از کودتاي ناپلئون بوناپارت ني
 ارتشي جوان شد که به زودي خود را امپراتور اعلم کرد؛ امپراتوري روشنگر که
 با قوانين بورژوايي خود دستاوردها انقلب کبير را تثبيت کــرده بــود. جنگهــاي
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 ناپلئوني براي هگل به مثابه ادامــة انقلب فرانســه بــود. لودويــک بتهــوون نيــز
سنفوني معروف اروئيکا را براي ناپلئون نوشت. 

ــک«پديدارشناسي روح» سالگي شاهکار خود ۳۵هگل در    را به پايان برد. در ي
-۱۸۰۵سلسله سخنراني که در دانشگاه «يه نا» در همان سالها، يعني سالهاي 

  ايراد کرده و در آنها موضوعات کتاب خود را تشريح نمــوده، از جملــه دربــارة۶
 ترور در انقلب فرانسه صحبت کرده است. بخــش کوتــاهي از کتــاب او نيــز بــا
 همان زبان بسيار دشوار هگلي، تحت عنوان «آزادي مطلق و تــرور» بــه هميــن
 موضوع مي پردازد. او در سخنراني هايش اشاره مي کنــد اگــر در ابتــداي کــار،
 انقلب فرانسه براي مقاومت در برابر هجوم نظامي ضدانقلب بــه ضــرورت مــي
 بايست به ترور متوسل شود، پس از تثبيت رژيم جديد اين ضرورت از ميان مي
 رود. بنابراين اصرار روبسپير براي ادامة حکومت ترور به زودي ضرورت خــود را

از دست داد و برکناري [اعدام] خود او ضروري شد. 

 داوري منفي هگل در بارة شتاب انقلب براي رسيدن به آزادي از راه ترور، تنها
 شامل رويداد انقلب نمي شود و از آن فراتر مي رود. هگل معتقد است تمــامي
 پروژة روشنگري ــ که انقلب کبير فرانسه نماينـده آن بـود ــ بـا انکـار کامــل

ــتيجه قــادرfaithايمان ديني (  ) به يک پيروزي زودرس قناعت مي کند و در ن
 نمي شود آنچه را که وعده داده ــ فرديت غيربيگانه از جمع، آگاهي خودمختار
 اما هماهنگ با «روح» يا فرهنگ جمعي ــ بــه اجــرا بگــذارد. روشــنگري بايــد
 بتواند آنچه را که مدعي است عقل به تنهايي فراهم مي کند، و درعمل عقــل از
 انجام آن بازمي ماند، با ادغام نوعي ايمان ديني، يا به زبان امروزي نوعي «پروژة
 معنويت» يا اخلق اجتماعي،  ميسر سازد. منظور هگل البته دستگاه کشيشــان
 و حاميان دولتي آنها نيست، دستگاهي که به عقيدة او روشنگري و مدرنيت بــه

  ـ بخش «روشنگري(فنومنولوژيدرستي آنرا براي هميشه پائين کشيده است. 
و ايمان» بلفاصله قبل از بخش «آزادي مطلق و ترور»)
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 هگل روشن مي کند که براي فائق آمدن بر کمبودهاي روشـنگري، نمـي تــوان
 دولت ـ شهر يوناني را، به شــکل دموکراســي مســتقيم و ارادة عــام شــهروندان
 دوباره بازسازي کرد. او (در بخش «آزادي مطلق و ترور») به طــور غيرمســتقيم
 به ژاکوبنيسم حمله مي کند. به نظر مي رسد منظــور او از آزادي مطلــق يکــي
 شدن ارادة فردي و جمعي است، جائي که اتوريتة انقلبي خود را جانشين ارادة

عام مي کند. 

 اما ترور ژاکوبن طرح مسأله مي کند. ترور ژاکوبن براي تحميــل ارادة واحــد يــا
 ارادة عامة مردم و فائق آمدن بر اختلفات مهلک ميان شهروندان، خود راه حل
ــه  نيست اما وقوع آن، يا تکرار آن در شرايط مشابه تاريخي، باعث مــي شــود ک
 جامعة مدني، يا جامعة بورژوايي  «مسأله ساز» شود. آن نشــان مــي دهــد کــه
 فورم اين جامعه نيز نمي توان پايان تاريخ باشد بلکــه بايــد خــود را نگهــدارد و
 همزمان از خويش فراتر برود و نوع تازه اي از روابط اجتماعي را جايگزين سازد.

حق و آزادي
 در فلسفة سياسي هگل مسأله اي مطرح مي شود که تا هميــن امــروز اهميــت
 خود را حفظ کرده است. ايــن مسـأله آشـتي دادن دو قطـب آزادي فــردي (در
 جامعة رقابتي بورژوائي يا «جامعة مــدني») اســت بــا همبســتگي اجتمــاعي يــا
 کمونيته (به شکل نظام اخلق اجتماعي)، به نحوي که يکــي ديگــري را تحــت
 الشعاع قرارندهد يا فرد از جامعه بيگانه نگردد. انسانها همزمان، هــم بــه عنــوان
ــه نحــوي  فرد (يا سوژه)، خودمختار باشند و هم بخشي از يک هستي بزرگتر، ب
 که زندگي اجتماعي مظهري از زندگي افراد آن جامعه باشد، نه اجباري در برابر
 آن. براي رسيدن به چنين جامعة ايده آلي البته فلسفي انديشيدن کفايت نمي

کند بلکه بايد مقدمات عيني و تاريخي آن هم موجود باشد. 

 هگــل از بيســت و چندســالگي بــه بعــد، بــا مطالعــة نوشــته هــاي روشــنگران
 اسکاتلندي، از جمله آدام اسميت،  به اهميت اقتصاد سياسي سرمايه در جامعة
 مدني پي برد و به تدريج به اين نتيجه رسيد کــه کليــد تحقــق اهــداف انقلب
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ــدني و ــة م  (تثبيت حق، آزادي، و عدالت)، روشن ساختن مکانيسم رابطة جامع
 دولت است. در بارآورترين و آخرين مرحلة تفکرش، هگــل بــه طــور جــدي بــه
 مطالعة اقتصاد سرمايه پرداخت تــا رفتــار اجتمــاعي در حــوزة مبتنــي بــر نفــع
 خصوصي و منافع شخصي را از ديدگاهي جامعه شــناختي و نــه صــرفاI فلســفي

 ثمره اين دوران است. «فلسفة حق»مطالعه کند. رسالة

 فلسفة هگل به ما مي آموزد که حق و آزادي واقعي و همگاني در جــامعه، از راه
 انکار يا ميانبر زدن ليبراليسم (بخوان کانتيانيسم) به دست نمي آيد بلکــه از راه
ــز ــد. انقلب ني  پذيرش، ادغام، و فرارويشT انتقادي از ليبراليسم ميسر خواهد ش
 بايد همين خصلت را داشته باشد، چه در پهنة فرهنگ، چه در عرصة سياســت.
 اين نکته اي است کــه بــه هنگــام بررســي انقلبهــاي کشــور خــود مــا، انقلب

 ، بايــد بخــاطر داشــته باشــيم.۵۷مشروطيت، «انقلب سفيد»،  و انقلب بهمن 
 انقلب مشروطه با فکر آزادي، قانونيت، و دموکراسي؛ «انقلب سفيد» با الغــاي
 فئوداليسم، آزادي زنان، گسترش روابط بورژوائي و پيــدايش طبقــه متوســط؛ و

سرانجام انقلب بهمن در تحول تئوکراتيک خود براي نفي دو انقلب پيشين. 
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 بخش پنجم

روشنفکران و خشونت انقلبي

 به هنگام انقلب آيا خشونت خود به خود و به ناگزير «بروز مي کند» يا آگاهانه
 اعمال مي شود؟ کساني که در انقلب شرکت مي کنند، يا کساني که انقلب را
 هدايت مي کنند، چه توضيحي براي وقوع خشونت دارند؟ آيا بــه آن بــه چشــم
 رويدادي تراژيک نگاه مي کنند که ناخواسته بــر انقلبيــان تحميــل مــي شــود
ــالنه  (اقدامي دفاعي) يا برعکس آنرا معادل نوعي عدالت مي پندارند که بايد فع
 و بدون ترحم به اجرا گذاشته شود ــ يعني خشونت انقلبي بــه عنــوان جــبران
 بي عدالتي هاي گذشته و همچنين جلوگيرنده از بازگشت رژيمي کــه هميشــه

بي عدالتي را در حق مردم روا مي داشت؟

خشونت رسمي
 آشکارترين نوع خشونت همان نابودي فيزيکي معاند و منتقد است. ايــن حـذف
 فيزيکي مي تواند با زندان و شکنجه و تبعيد توأم باشد يا نباشــد. امــا خشــونت
 تنها بــه ايــن يــک نــوع محــدود نمــي شــود. خشــونت در گفتــار يــا خشــونت
 ديسکورسي (که ديگري را به سکوت مجبور مي کند) و خشونت در ايجاد ترس
ــايه ــر و پ  رواني (ترور) هم هست که  از خشونت فيزيکي براي  قدرت اساسي ت

اي تر هستند ــ هم براي حفظ قدرت و هم براي ضربه زدن به قدرت. 

ــرا  همة اين انواع خشونت ها زير مقولة خشونت «سوبژکتيو» قرار مي گيرند، زي
 توسط فاعل انساني يا «سوژه» به انجام مي رسند. اما مقولة ديگري از خشــونت
 نيز هست که «ابژکتيو» است و از عملکرد عيني سيستم سرمايه سربرمي کشد.
 خشونت ابژکتيو، نامرئي است اما حضور آن به طور روزمره به شکل اجبار رابطة
 سروري ـ بردگي در زندگي ميليونها انسان فرودست بروز پيــدا مــي کنــد. ايــن
 خشونت، يک خشونت «سيستمي» است؛ در بطــن و ذات نظــام حــاکم حضــور

29روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 دارد و از آن قابل تفکيک نيست.  بحث ما در اينجا منحصر به مقولة اول يعنــي
خشونت برهنه است.

ــم از  خشونت به شکل  ترور سازمان يافته، بنياد نامشهود هرنوع دولت است، اع
 دموکراتيک يا خودکامه. دولت انقلبي حجاب آنچه را که نامشهود اســت برمــي
 دارد و آنرا به جلوي صحنه مي آورد. برعکس، دولت غيرانقلبي خشــونت را بــه
 منظور دفاع از «نظم» و عقلنيتي به خـدمت مـي گيــرد کـه همـواره از سـوي
 آنارشي، هرج و مرج، و «بربريت» تهديد مي شود. خشونت نهادي شــدة دولــت
 در جهت دفاع از «امنيت» در برابر «قانون جنگل» به کار مي رود. ايــن تــوجيه
ــدرن اســت.  مشروعيت قانوني ترور سازمان يافته در دولت ليبرال ـ دموکرات م
ــدان ــا زن  ارتش و پليس مدرن، به عنوان سپاهيان پاسدار نظم موجود، همــراه ب
 مدرن، مشروعيت خود را از چنين عقلنيتي مي گيرند. رفتار آنها با «دشــمن»،
 هيچ چيز از خشونت تروريست ها، آنارشيســت هــا، و انقلبيــانِ  برانــداز کمــتر

ندارد. 

 در سطوح فردي، انواع جنون، سرريزشدن ناعقلي، پاگذاشتن آنسوي مرز مجاز،
 بت شکستن، بندگسيختن، گذر به حيطة تاريک کشـش هــاي ناشـناخته، رهــا
 کردن افسار شور و شهوت، جملگي رفتارهائي هستند که ديــر يــا زود مجــازات
 خشن خود را از سوي آن عقلنيت نهادي شدة رسمي (يا دولتي) دريــافت مــي

کنند. 

خشم کاريزمائي و خشونت
 انقلب ها به طور عام معطوف به کسب آزادي، برابري، و بــرادري انــد. دســتکم
 اينها شعارهاي عامي است که يک گروه، يا نمايندگان يک طبقــه، بــراي بســيج
 طبقات ديگر و تودة مردم از آنهــا کمــک مــي گيرنــد. انقلب در جامعــة فاقــد
 عدالت رخ مي دهد. انقلبها از اين رو از حمايت مردمي برخوردار مي شوند کــه
 وعدة پايان بي عدالتي را مي دهند. انقلبها براي استقرار «هدف وال» به وقــوع
ــن  مي پيوندند. هدف وال هم يک آرمان معنوي است و هم يک نظام سياسي اي
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 جهاني. هدف وال استقرار نظام عدل، آزادي، استقلل وصــلح اســت؛ هــدف وال
ــام  برقراري نظام جمهوري، نظام سوسياليسم، «دموکراسي»، يا استقرار هر «نظ

مقدس» ديگر است.

 انقلبيان زماني در ميان مردم محبوب مي شوند که اعتمــاد آنهــا را بــه عنــوان
ــي  رهبراني فسادناپذير و مؤمن به هدف وال  جلب کرده باشــند. رهــبران انقلب
 صاحب «کاريزما» هستند. کاريزما چيست؟ کاريزما آن هاله اي از اعتبار معنوي
ــي  در اطراف يک شخصيت استثنائي است که انسانهاي ديگر را به سوي خود م
 کشد و در آنها احساس احترام و تقدس برمي انگيزد. کاريزما مادرزادي نيســت،
 ارثي نيست، يادگرفتني هم نيست. کاريزما در آزمون گذشتن از آتش به دســت

مي آيد. 

 منشاء اقتدار معنوي، وجود مادي يا استقامت فيريکي يــک فــرد نيســت، بلکــه
 استقامت روحي او و ارتباطش با آن امر وال ــ هدف پيش رو، آرمــان انقلب ــ
 است. او به عنوان يک فرد صاحب گوشت و پوست وخون، مثل هرکس ديگــري
 مي تواند به خاک بيفتد. اما آنچه پامال نمي شود آرمان او است. او فســادناپذير
 است براي آنکه مرگ خود را پيشاپيش پذيرفته است. او از بـه خــاک افتــادن و
 شهادت باکي نــدارد زيــرا بـا ايــن کــار امــر وال را زنــده نگـه مـي دارد. اقتــدار
ــت شــکن و  کاريزمايي، از نوع اقتدار مقدس است. انقلبيان، همانند پيامبران، ب
ــش  براندازند. خشم آنها نيز هاله اي از تقدس دارد زيرا نويد دهنده و رهائي بخ
 است. آنها وعدة شکستن ميله هاي زندان را مي دهند و با خشــونت مشــت بــه
 دهان قدرتهاي حاکم، فرعون هاي زمانه، مي زنند. انتقــام آنهــا فــردي نيســت.

ترور آنها، همچون خشم الهي، مقدس است. 

 جفرسون، روبسپير، دانتون، گاريبالدي، زاپاتا، لنيـن، تروتســکي، مـائو، گانــدي،
 هوشــي ميــن، کاســترو، چــه گــوارا، و نلســون مانــدل نمــونه هــائي از رهــبران
 کاريزماتيک هستند که با جلب اعتماد مردم موفق به کسب قدرت انقلبي شده
 اند. در دوران مدرن، رهبران انقلبي غالب اوقات از ميــان روشــنفکران و تئوري
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 پردازان بر مي آينــد، نــه از ميــان پيــران طريقــت و شــيوخ، يــا روحانيــان. (در
 اصطلح آنتونيو گرامشي، آنها بيشتر روشــنفکر «اورگانيــک» انــد تــا روشــنفکر
 «سنتي».) اما همانطور که گفتيم، در کشــورهائي کــه مــذهب در آنهــا قــوي و
 ريشه دار است، سنت هاي شورشگري ماقبل مدرن آثاري از خود را در جنبـش

هاي انقلبي مدرن برجا مي گذارد.

جاذبة خشونت براي روشنفکر
ــه ســوي انقلب جلــب  هيچ چيز براي روشنفکران طبيعي تر از آن نيست که ب
 شوند؛ مگر اينکه خود وابستة قدرت حاکم باشند. بـه طـور معمـول، در جامعــة
ــاپ  اختناق زده، روشنفکران زبان شان بسته است، سانسور مي شوند، جلوي چ
 آثارشان را مي گيرند، حرف شان به مخاطبان شــان نمــي رســد. آنهــا بــا آنکــه

بصيرت و قدرت تحليل دارند منشاء اثري نيستند. 

 در جامعة اختناق زده يا در فرهنگ سراسر کاسبکار و مالدوست و پول پرســت،
 روشنفکران از راه کار روشنفکرانه نمي توانند امرار معاش کننــد؛ بــه اجبــار بــه
 کارهاي پست يا نامقبول روي مي آورند. نازک انديشاني که بيشتر عمر خــود را
ــش فنــي  به فکرکردن، خيال بافتن، و نوشتن گذرانده اند، صاحب تکنيک و دان
ــتيجه، مــدام  اي نيستند که بتوانند با آن شغل و امنيت مالي کسب کننــد. درن
ــد  کلفه اند از اينکه کسي از آنها حمايت نمي کند، از اينکه وقت پيدا نمي کنن
 با فراغت بينديشند و خلق کنند. روشنفکران از اينکه امور فرهنگ و انديشــه و
 هنر به دست مشتي نابخرد و ناليق مجيزگوي قــدرت افتــاده دل پــري دارنــد.
 انقلب نويد تغيير همة اين چيزها را مي دهد. انقلب، شأن واقعي انديشــمند و
 روشنفکر را در جامعه بــه او بــاز مــي گردانــد. ايــن جاذبــة انقلب اســت بــراي

روشنفکر. 

 روشنفکران اگر خود سوداي رهبري نداشــته باشــند، تمايــل بــه آن دارنــد کــه
 رهبران انقلب را ايده آليزه کنند. از اين لحاظ آنها تفاوتي با عوام الناس ندارند.
 آنها نيز ناخودآگاه آرزوي هاي خود را در وجود رهبران انقلبي برون فکــن مــي
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ــد و ظــالم را  کنند. مرد و زن عامي در انتظار آقائي نوراني اند که روزي مــي آي
 برزمين مي زند،  و روشنفکر در انتظار ناجي اي کــه مثــل هيــچ کــس نيســت.
 انقلب به پابرهنه ها وعدة قسط مي دهد، و به روشنفکر قــول تزکيــة روحــي و

پالودن فرهنگ از ابتذال و دنائت. 

 همين روشنفکران اند که در زمانة عسرت، شــيفتة «ضــدقهرمان» رمانتيــک در
 آثار هنري مي شوند و براي او مرثيه مي سرايند؛ ضدقهرماني که به ظاهر هيــچ
 وجه مشترکي با روشنفکر حساس و کتابخوان و روياپرور ندارد، ضدقهرماني که
 از حاشيه يا اعماق اجتماع مي آيد، قانون مي شکند، چــاقو مــي کشــد، راهــزن
 است، معتاد است، انتقام مي گيرد، دست به جنايت مــي آليــد، و ســرانجام بــا
 حفظ نوعي شرافت ذاتي زير چرخ دستگاه اجحاف رژيم حاکم به خون مي تپد؛
 شرافتي ديرينه و نوستالژيک که قرباني فرهنگ کاسبکار و متقلب امروزي شده
 است. براي روشنفکر مغبون، در شــهادت ضــدقهرمان لــومپن، نــوعي اشــرافيت
 والي اخلقي نهفته است که  همة جنايت هاي او را مي شويد و مي بــرد. ايــن
 همذات پنداري در ذهن او تصاوير جاني و معصوم را بر هم منطبق مــي ســازد.
 براي رسيدن به هدف وال، يا رسيدن به خود واليــش همچــون يــک مــوقعيت

وجودي، ريختن خون بي شک مجاز است. 
 

 ابژة خشونت، يا آن کس که خشونت عليه او اعمال مي شود «دشمن» يا «ضــد
 انقلب» نام دارد. دشمن هم آن نيروئي است که از بيرون قصد بــازپس گرفتــن
 قدرت از دست رفته را دارد، و هم آن کــس کــه «از درون» پــايه هــاي قــدرت
 انقلبي را تضعيف مي کنــد. گــاه «تــوطئه»ي دشــمن درونــي خطرنــاک تــر از
 دشمن بيروني مي شود زيرا او مي تواند در صفوف خود انقلبيان حضور داشــته
ــنا  باشد، نقاط ضعف و قدرت خودي را مي شناسد و با سياست هاي خودي آش

است!

 انگيزة دشمن دروني براي برگشتن از اهداف انقلب مي توانــد گونــاگون باشــد،
 جاه طلبي يا نفع شخصي، ضعف اعتقادي يا تزلــزل در مبــاني ايــدئولوژيک، يــا

33روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 صرفاI عدم جسارت و بي جنبگي براي ادامة کار خطير انقلب و جلوبردن آن به
 سمت هدف وال؛ کاري که ارادة راسخ مي طلبد و ايمان صد در صد به هدفهاي
 اولية انقلب. به قول روبسپير، هرآن کس که ترس به دل راه دهد مقصر اســت!

(سخنراني در پيشگاه مجلس ملي به مناسبت توقيف دانتون و کاميل دمولن)

زبان و ترور
 روشنفکران علوه بــر داشــتن تئوري و نظريــة انقلبــي، از نيــروي روشــنفکري
 ديگري نيز برخوردارند که در پروسة انقلب بسيار مؤثر مــي افتــد و آن نيــروي
 زبان است ــ نيروي ترغيب گر (يا اغوا کنندة) زبــان و خطــابت. ژاکــوبن هــائي
 چون روبسپير، دانتون، کاميل دمــولن، ســنت ژوســت و مارکسيســتهائي نظيــر
ــته  فيدل کاسترو، رژي دبره، و آنجل ديويس، براي نمونه، همه خطيباني برجس
 بوده اند با احاطه اي مسحور کننده بر زبان. زبان يک خطيب انقلبــي همچــون
 ماري زيبا است که با رقص خود مي تواند بفريبد، تهديدکند، يا وحشت  بر دل

ها بيندازد. ترور ديسکورسي يا ترور سمبوليک از زبان برمي خيزد.

 چه رابطه اي است ميان تئوري انقلبي، زبان، و ترور؟ تحيلگران محافظه کار به
 طور معمول بر روانشناسي فرد انقلبي تأکيد مي کننـد کـه او را بـه تــرور مـي
ــت ــق و کيفي ــبي مطل ــت و فضــيلت طل ــر جزمي ــن روانشناســي ب ــاند. اي  کش
 فسادناپذيري رهبر انقلبي انگشت مي گذارد کــه آشــتي ناپــذير اســت و همــة
 انسانهاي ديگر را قابل فاسد شدن مي بيند؛ يعني روانشناسي فــرد مــؤمني کــه
 بي حد و حصر منزه طلب است و تمام وجودش را وقف يک هدف، آرمان والي
ــي»  انقلب، مي کند؛ بدون آنکه فرصتي براي امور «خصوصي» و کارهاي «فرع
 ديگر باقي بگذارد. اما زبان روشنفکر انقلبي نيز مي تواند همچــون رفتــار منــزه
 طلب او حاوي عناصري از ترور باشد. در اينجــا، مفهــوم «تــرور» بــه معنــي آن
 حرکت ذهني است که معناي زبان راــ معناي سخني کــه گفتــه مــي شــود ــ
ــائن  مطلق مي کند و آنرا حقيقت مي خواند تا هرکس اين حقيقت را نپذيرد خ
 يا «دشمن» تلقي گردد. منتقــدان محــافظه کــار معتقدنــد اصــولI ژاکوبنيســم،
ــر  مارکسيسم انقلبي، و لنينيسم، آن نوعي از ايدئولوژي هستند کــه تئوري را ب
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 عمل برتري مي دهند و تلش مي کنند اين تئوري را به هر وسـيلة ممکـن بـر
 پروسة تاريخي منطبق سازند. در اين مسير، نــوع ويــژه اي از آکتــور يــا عامــل
 سياسي به وجود مي آيد که کسي نيست مگر همان روشنفکري که مي خواهد
 اصول فلسفه و تئوري اش را در عمل ببينــد و در راه ايــن هــدف حاضــر اســت

دست هاي خود را آلوده کند. 

«عدالت» فراسوي تمدن 
 همة اين تعابير جاي چون و چرا دارند. ما هرگز با قطعيت نمي توانيم بدانيم در
ــک روشــنفکر  ذهن و روان يک انسان،  از جمله يک روشنفکر، چه مي گذرد. ي
 انقلبي شايد به راستي هوادار فرودستان باشد و بخواهــد از ســوي آنهــا انتقــام
 بگيــرد و عــدالت را جــاري کنــد. متفکــر اروپــائي ســلوي ژيــژک در دفــاع از
 ژاکوبنيسم (و نيز دفاع از خشم مسلمانان محروم جهان سوم)  اشاره به نوعي از
 خشونت مي کند که نامش را «خشــونت الهــي» مــي گــذارد (نگــاه کنيــد بــه
 پيشگفتار ژيژک بر مجموعه سخنراني هاي روبسپير در کتاب «فضيلت و ترور»
ــک  ونيز فصل پنجم کتاب «خشونت» نوشتة ژيژک). خشونت الهي، همچون ي
 سانحة طبيعي از هيچ کجا نازل مي شود و نابود مي کند. هيچ طرح مقدماتي و
 هيچ نقشه اي از قبل بــراي آن وجــود نــدارد و نــه هيــچ کنــترلي بــر آن. ايــن
 خشونت، ماوراي قانون، ماوراي فرهنگ و تمدن، و فراسوي هر سپهر سمبوليک
 و زباني است. رخداد آن، نامنتظره، صاعقه آسا و به نهايت مرگبار اســت. امــا در
 بطن آن عدالتي است که هيچ انسان خاکي هرگز قادر به اجرايش نيســت. ايــن
 خشونت، تنها و آخرين نشانة عدلي است که هرچندگاه يکبــار، در ازاي قربــاني
 شدن ميليونها انسان کوچک وفرودست در مسلخ تاريخ، به جبران «پيشــرفت»،
 بر ستمکار و غيرستمکار جاري مي شود. نه روشنفکر و نه هيــچ کــس ديگــري

قادر نخواهد بود بر خشم آسمان مهار زند. 
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بخش ششم

منورالفکران و مجتهدان در انقلب مشروطه

ــه پيشــناد۱۳۵۷ (بهمن ۱۹۷۹براي فهم بهتر انقلب «اسلمي» سال   ) ــ بنا ب
ــد دو روش  صائب سعيد اميرارجمند جامعه شناس ايراني مقيــم آمريکــا  ــ باي
 توأمان را به کار گرفت: «قرار دادن اين انقلب در زمينــه و بســتر رابطــه ميــان
 شيعيسم و نظام سياسي در تاريــخ ايــران، و مقايســة ايــن انقلب بــا انقلبهــاي

 ) يکي از گرهگاههاي مهم ارتباط شيعيسم با نظام سياسي را۱تاريخي ديگر.» (
 ) شــاهد هســتيم. ايــن گرهگــاه از۱۹۱۱-۱۹۰۶در انقلب مشــروطيت ايــران (

 جهــتي ديگــر نيــز حــائز اهميــت اســت و آن ارتبــاط يــا تقابــل شيعيســم بــا
ــش ــه در جنب  روشنفکري ي مدرن است؛ يعني همان تضاد تاريخي ي عميقي ک
 ملي شدن نفت، در «انقلب سفيد» محمدرضا شاه، و مهمــتر ازهمــه در انقلب

ــرا۱۳۵۷اسلمي  ــاوت آن   شمسي، تکرار شد و تا همين امروز نيز شــکلهاي متف
 می توانيم ببينيم. به گفتة جانت آفــاري جــامعه شــناس ايرانــي مقيــم آمريکــا،
ــده  «بسياري از تضادهاي اصلي انقلب مشروطيت تا همين امروز برجا باقي مان
 اند ــ تضادهايي که براي يک قرن ملت ايران را به طرز مبرمي به خود مشغول

)۲کرده است.» (

سه نيروي فعال در نهضت مشروطيت
 در انقلب مشروطة ايران سه نيــروي اجتمــاعي نقش هــاي اصــلي را بــه عهــده
 داشتند: يک) طبقة بازرگان و تجار بازار؛ دو) منورالفکران و اصلح طلبان ليبرال
 و سوسيال دموکرات؛ و سه) بخشي از روحانيان و علما که با گروه نخست رابطــة

نزديک داشتند. 

 در نيمة دوم قرن نوزدهم بود که طبقة بازرگان و تاجر ايراني، نسبت به منــافع
 طبقاتي خود آگاه شد و در اثر مراوده و تردد بــا غــرب و آشــنايي بــا مشــارکت
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 سياسي شهروندي در مغرب زمين، خواهان حقوقي شــد کــه طبقــات متوســط
 بورژوا در اروپا کسب کرده بودند. اين آگاهي طبقاتي، همزمان عليه خودکامگي
 يک دولت پدرشاهي (پاتريمونيال) و عليه امتيازات شرکتهاي تجاري خارجي و

نفوذ سياسي ي دولتهاي امپرياليست بود.
 

 در نتيجه، ايــدئولوژي ي نهضــت مشــروطيت آميختــه اي بــود از دموکراتيســم،
 ناسيوناليسم، و ضديت بـا اســتعمار؛ و بـه هميـن اعتبــار، برخـي از تحليگــران،
 انقلب مشروطه را همزمان يک انقلب بورژواـ دموکراتيــک (ضــد اســتبدادي و
 خواهان استقلل طبقات متوسط ـ نظير انقلب کبير فرانسه) و يک انقلب ملي
 (ضد استعماري و مدافع سرماية ملي) دانسته اند.  به گمان ما بايد به اين تيـپ
 شناسي ي جامعه شناختي اين نکته را افزود که نقش خاص مجتهدان شــيعي و
ــا دو نيــروي ديگــر)، تحليــل  جناح بندی هاي تئوـ ايدئولوژيک آن (در ارتباط ب
 هردو انقلب مشروطه و انقلب بهمـن پنجـاه و هفـت را پيچيده ترمی کنـد؛ بـه
ــد،  نحوي که صف بندی هاي انقلب و ارتجاع،  بازار و دربار، منفورالفکر و مجته
 ليبرال و متشرع، سکولر و ديني،  همــواره و بــه ســادگي بــر يکــديگر منطبــق

نمی شوند.   

ــيک  بنابه گفتة فريدون آدميت، تاريخنگار معاصر و مؤلف چندين تحقيق کلس
 دربارة مشروطيت، «جنبش همگــاني و اعــتراض عــام را ســه عنصــر اجتمــاعي
 بوجود آوردند: ترقيخواهان روشــنفکر، علمــا، و بازرگانــان [تجــار بــازار]. عنصــر
 روشنفکر نمايندة حرکت ترقي و آزاديخواهي بود، تحرک فعلي داشت، و زمينــه
 اش از نسل پيش فراهم گشته بود. فعاليت عنصر روحاني در آرايش ديني جلوه
ــاجر در  کرد با روح سياسي، ماهيت آن بيشتر انفعالي بود و کمتر فعلي. عنصر ت

) ۳پي تأمين حقوق مالي و جاني بود و مخالف نفوذ اقتصادي بيگانه.» (

 همانطور که از اين گفته برمی آيد، فريدون آدميت نقش روحــانيت را انفعــالي و
ــاره  دنباله رو جنبش مردم و منورالفکران جديد ارزيابي می کنــد. امــا در ايــن ب
ــد  اتفاق نظر وجود ندارد. گذشته از پژوهشگران شيعي و خمينيست (نظير حام
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 الگار از دانشگاه برکلي)، تاريخنگاران و جامعه شناســان مســتقل (نظيــر يروانــد
 آبراهاميان، سعيد اميرارجمند، و عباس امانت)، نقش مجتهــدان مســلمان را در
 نهضت مشروطيت با اهميت دانسته اند. احمــد اشــرف، جــامعه شــناس ايرانــي
ــش  مقيم آمريکا، در تحقيقي مهم که سي سال پيش منتشر شد به تفصــيل نق
 سرماية تجاري و بازاريان را در انقلب مشروطه برمی رسد و دربارة رابطة آن بــا

روحانيت می نويسد:

 «پيروزي تجار در قيام برضد امتياز تنباکو که داراي جنبه هــاي دوگانــة مبــارزه
 برضد استبداد داخلي و استعمار خارجي بــود، زمينــة همکــاري و همگــامي دو
 نيروي بزرگ ضد استبدادي و ضداستعماري يعني روحانيان و بازاريان را فراهم
 آورد. بازار و روحانيت سوابق طولني در همبستگي با يکديگر داشتند. از عوامل
 اين همبستگي نياز متقابل اقتصادي و سياسي آنان بود. بدين معنــي کــه بــازار
 مباني اقتصادي و مالي روحانيت مستقل را فراهم می ساخت و از نظــر سياســي
ـ¢ال ديواني بود. در برابر  نيز مباني مردمي قدرت روحانيت در برابر حکومت و عم
ــر ــان در براب  اين خدمات و فايده ها، روحانيت نيز در مواقع ضروري حامي بازاري
ـ¢ال ديــواني بـود.گذشــته از آن، سـاخت کالبــدي و اقتصــادي بــازار  تعديات عم
 همواره گرايشهاي مذهبي بازاريان را تقويت می کــرد و بــازار را بعنــوان يکـي از
ــک  سنگرهاي تسخيرناپذير سنت و مذهب در می آورد. همة اين عوامل زمينة ي
 جبهه بندي طبقاتي را در جامعة شهري ايران فراهم می آورد که در يکسوي آن
ـ¢ــال ديــواني جــاي داشــتند.  روحانيت و بازار و در سوي ديگر آن حکومت و عم
ــگامي  تفوق اصولی ها بر اخباريون که از ابتداي حکومت قاجاريه به همت و پيش
 ملمحمدباقر بهبهاني (وحيــد، مجــد�د و مؤســس) تحقــق يــافته و بــا تأســيس
ــا فتــواي  مرجعيت کل تقليد از زمان شيخ مرتضي انصاري به کمال رســيده و ب
 ميرزاي شيرازي در تحريم تنباکو بـه قلمــرو سياسـت وارد شـده بـود، رهـبري
 روحانيت شيعه را که بــاب اجتهــاد را گشــوده می دانســت، در جامعــة سياســي
 تحکيم و تسجيل نمود، و نيروي عظيمي به پشتيباني جماعت تجار و بازاريــان

) ۴در مبارزه بر ضد استعمار و استبداد فراهم ساخت.» (
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منورالفکران و ترويج فرهنگ روشنگري
 منورالفکران قرن نوزدهم و روشنفکران قرن بيستم در ايران محصــول تمــاس و
 آشنايي با غرب اند. آنها همزمان فراورده و فراهم آورنــدة نظــام آموزشــي  نــوينِ 
ــنگري  کسب شده از اروپا بودند، نظامي که حامل انديشه هاي عقلي ي عصر روش
 بود. فکر آزادي و عدالت همراه با حــق حــاکميت ملــي، دموکراســي، قــانونيت،
ــهروندان، ــدة ش  حقوق، مجلس نمايندگان، دادگستري، مشروطيت، دولت نماين
 تفکيک قوا ــ مفـاهيمي کـه در فرهنــگ سـنتي مـا سـابقه نداشـتند ــ همــه
 رهاوردهاي منورالفکران مشروطه خواه بودند. درست به دليل آنکه منورالفکران
 نماينــدة آزادي مــدرن بودنــد از همــان آغــاز خشــم و خصــومت مجتهــدان و

اسلمگرايان محافظه کار شيعي را برانگيختند.

 جهــان بيني ســکولر و ايــدئولوژی هاي ليبراليســم، ناسيوناليســم (ملي گرايــي)،
 وسوسياليسم، توسط روشنفکران عصرمشــروطه از راه آشــنايي بــا انقلب کــبير
 فرانسه و جنبش هاي سوسيال دموکراتيک روسيه به کشورهايي نظيــر ترکيــه و
ــخ معاصــر  ايران وارد شد. نزاع فکري و سياسي منورالفکران و مجتهدان در تاري
ــه  ايران نزاعي دويست ساله است که تا همين امروز با همان شدت گذشته ادام
 دارد. فرهنگ سياسيِ  جديد ايران و مفاهيم و واژگان آن که ما امــروزه بــديهي

می گيريم و هرروز به کارمی بريم ساختة منورالفکران عصرمشروطه اند.

 نخستين منورالفکران از ميان اعيان وابسته به دربار قاجــار برخاســتند. آنهــا در
 نيمة قرن نوزدهم، با اين هدف که شکســت هاي نظــامي ايــران را (از روســيه و
 بريتانيا) جبران کنند و بر عقب ماندگي عمومي کشور چيره شوند، به تأســيس
 آموزشگاههاي مدرن، دعوت از اساتيد اروپايي، و اعزام دانشجو مبادرت کردند و
 نخستين نسل از متخصصان علمي، فني، حقوقي، و سياســيِ  ايرانــي را تربيــت
ــاهي  نمودند. کاميابي هاي آنها محدود بود زيرا سرسـپردگي به حاکميت پدرش
 قاجار و ملحظة منافع طبقة قدرتمند مجتهدان باعث می شد که تلشهاي آنهــا
 ريشه نگيرد. بخشي از اين روشن انديشان بــه تدريــج از بدنــة حــاکميت فاصله
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 گرفتند و فکر اصلحات از بــال ذره ذره جــاي خــود را بــه افکــار راديکــال تــر و
خواسته هاي انقلبي داد.

نقش دارالفنون و سايرنهادهاي آموزشي مدرن
 يرواند آبراهاميان می نويسد، «گل سرسبد اصلحات دارالفنون بود. دارالفنون که

ــتي۱۸۵۲در سال    تأسيس شد برآن بود که فرزندان اعيان را براي خدمات دول
ــزرگ۱۹۰۰تربيت کند. به سال    که می رسيم دارالفنون تبديل به يک مدرسة ب

  دانشــجو شــده بــود. فــارغ التحصــيلن رتبــة بــال بــورس۳۵۰پولي تکنيک بــا 
 تحصيلي ي اروپا دريافت می کردند که عمدتاI شامل فرانسه و بلژيک مي شد تــا
 از اين طريق نفوذ روسيه و بريتانيا در امور کشور محدود شود. وارد قرن بيستم
 کــه می شــويم، دولــت چهــار دبيرســتان ديگــر در تهــران، اصــفهان، و تــبريز و
 همچنين پنج کالج يا مدرسة عالي جديد وابسته بــه دارالفنــون گشــود. اين هــا
 عبارت بودند از دو مدرسة تربيت نظام، و مدرســه هاي عــالي علــوم کشــاورزي،
 علوم سياسي، و زبانهاي خارجي. کالج زبانهاي خارجي، با ياري چاپخانة دولــت،

  کتاب منتشر کرد. اين ها شامل هشتاد کتــاب پزشـکي، نظــامي، و۱۶۰بيش از 
 زبان آموزي، ده سفرنامه (از جمله شرح سفر ناصرالدين شاه به اروپا)، ده کتاب
 خلصه شدة کلسيک هاي غربـي نظيـر رابينســون کــروزو (دانيـل دفـو)، سـه
 تفنگدار (الکساندر دوما)، دور دنيا در هشتاد روز (ژول ورن)، گفتارها (دکارت)،
 اصول (نيوتون)، و منشاء انواع (چارلز داروين)، بيست جلد شرح زندگي مشاهير
 جهان نظير لوئي شانزدهم، ناپلئون، پطر کــبير، نيکلي اول، فردريــک کــبير، و
 يلهلم اول، و از همه مهمتر ده جلد تاريخ ايران، از جمله تاريــخ ايــران پيــش از

)۵اسلم که عمدتاI توسط اروپايی ها تأليف شده بودند.» (

 هماناطق، تاريخنگار مقيم فرانسه، در کتاب خواندني خود در بارة آموزشگاه هاي
 فرانسوي در عصر مشروطه می نويسد، «براي ايرانــي دســت يــافتن بــه زبانهــاي
 فرنگي، به ويژه زبان فرانسه که زبان روسو و ولتر هم بود، ابزار دست يازيدن به
 مدنيت و پيشرفت انگاشته می شد . . . رويکرد به فرنگي را نخست بايــد پي آمــد

ــران از روســيه (در  ــر۱۸۲۶ و ۱۸۱۲شکســت هاي اي ــزون ب  ) برشــمرد، کــه اف
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 ) مــدارس فرانســوي۶بحرانهاي اقتصادي و تجاري، بحران هويت نيز آفريــد.» (
 بودند که، «شاگرداني چون ميرزا آقاخان کرمــاني، صــادق هــدايت، محمــدعلي

)۷جمالزاده، پروين اعتصامي، نيمايوشيج و ديگران را در دامن خود پروردند.» (

تولد ژورناليسم مدرن
ــد ــن دوران متول  ژورناليسم ايراني به عنوان يکي از محصولت روشــنگري در اي
 می شود. منورالفکران تربيت شده در دارالفنــون و تحصــيل کردگــان غــرب، بــه
 منظور بيداري افکار عمومي، دست به انتشار نشــريات متعــدد زدنــد.  علوه بــر
ــا حمــايت  چند نشرية رسمي دولتي، نشريات مسـتقل اصلح طلب و انقلبي، ب
 مالي بازرگانان و تجار، در ايــران و خــارج از ايــران منتشــر می شـدند، از جملــه
 تربيت (تهران)، همت (تبريز)، حبل المتين (کلکته)، اختر (اســتانبول)، پــرورش

).۸(قاهره)، و قانون (لندن) (

ــي  در اين دوران، يعني نيمة دوم قرن نوزدهم، انجمن هاي نيمه علني و غيرعلن
ــورالفکران تشــکيل می شــد، ــج افکــار روشــنگرانه توســط من ــه منظــور تروي  ب
ــي، و ــاي انقلب ــي، کميته ه ــايي چــون انجمــن انســانيت، انجمــن مل  انجمن ه
 انجمن هايي که بر اساس الگوي معماران آزاد در اروپا (فري ميسون ها که نقـش

مهمي در روند روشنگري اروپايي داشتند) به وجود آمد. 

 يروانــد آبراهاميــان می نويســد، «[در آســتانة انقلب] منــورالفکران بــه ســرعت
 مشغول ترويج مفاهيمي شدند که در دهه هاي گذشته خطرناک تلقــي می شــد.
 اين مفاهيم، به ويژه آزادي، برابري، و برادري، خود منشــاء الهــام نــام نشــريات
 روشنگري شد همچون بيداري، ترقي، تمدن، وطــن، آدميــت، اميــد، عصــر نــو،
 نداي وطن، استقلل، اصلح، اقبال، حقوق، حقيقت، عدالت، آزادي، مســاوات، و
ــيل  اخوت. همانند همة انقلب هاي ديگر، به محض برداشته شدن سانسور، سـ
 مطبوعات سرازير شد. به گفتة ادوارد بــراون، يکــي از محبــوت تريــن نشــريات
ــود.»  صوراسرافيل بود که علرغم عنوان مذهبي اش، سراسر سکولر و راديکال ب

  هزار می رسيد و نوشته هاي علي اکبر دهخدا (دخو)۵) تيراژ صوراسرافيل به ۹(
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ــل ورق  را که به فارسي ساده و روشن می نوشت و به هجو علما می پرداخت، مث
 رسيد. ۹۰زر می بردند. در روند انقلب مشروطه، تعداد نشريات روشنگر به 

 ريشه هاي ديسکورس ناسيوناليستي ضدعرب ــ معطوف به احياي تاريخ ايـــران
 باستان ــ نيز به نوشته هاي روشنگرانة نويسندگان سکولر مشروطه بازمی گردد
ــدئولوژيک  که بعدها در دوران سلطنت سلسلة پهلوي به يکــي از گرايشــهاي اي

تحصيلکردگان مدرن و روشنفکران ناسيوناليست تبديل شد.  

 علوه بر نقش مهم منورالفکران در بيــداري افکـار و اشــاعة فکــر آزادي، بــزرگ
 تريــن دســتاورد آنهــا ــ طبــق آنچــه از انقلب کــبير فرانســه، از ژاکوبن هــا و
 ژيرونديست ها و نيز از سوسيال دموکراتهاي روسي آموخته بودنــد ــ مشــارکت
ــانون ــدوين ق ــايي مجلــس مؤسســان، ت  در ســازماندهي و رهــبري انقلب، برپ
 انتخابات براي مجلس شوراي ملي آينــده، تــدوين قــانون اساســي مشــروطه، و

تأسيس عدالتخانه يا دادگستري مدرن بود.

سه مفهوم از دموکراسي در مشروطيت
 ژانت آفاري معتقد اســت در جريــان انقلب مشــروطه ســه مفهــوم متفــاوت از

 - دموکراسي پارلماني به سياق کشورهاي اروپايي که۱دموکراسي پيديد آمد. «
 - يــک سلسله۲ بــود؛ ۱۹۰۶تبلور آن مجلــس شــوراي ملــي و قــانون اساســي 

 گرايش هاي سوسيال دموکراتيک که بــه طــور عمــده تحــت تــأثير انجمن هــاي
 -۳سوسيال دموکراتيک مــاوراء قفقــاز در روســية تــزاري بــه وجــود آمدنــد؛ و 

 تظاهرات گوناگون دموکراسي راديکال که به شکل انــواع انجمن هـا و شـوراهاي
 خلقي و مردمي بروز می کرد. کنش و واکنش پيچيدة اين سه دسته از نهادها و
 ايدئولوژی هاي دموکراتيــک و مبــارزة مشــترک آنهــا عليــه ســلطنت و علمــاي
 محافظه کــار، ســرانجام بــه انقلب جهــت بخشــيد. ايــن نــبرد در زمينــه اي از
 رقابت هــاي امپرياليســتي ــ بــه ويــژه دو قــدرت روســيه و بريتانيــا ــ صــورت

) ۱۰می گرفت اما ديناميسم آن تماماI از درون خود جنبش برمی آمد.» (
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 خانم آفاري در جاي ديگري می نويسد، «تــدوين کننــدگان قــانون اساســي [ي
ــه۱۸۳۱مشروطه] بيشتر از قانون اساسي سال    بلژيک اقتباس کردند، گرچــه ب

 قانون هاي اساسي فرانسه، بلغارستان، و عثماني نيز بي اعتنا نبودنــد. . . . قــانون
 اساسي ايــران در پــاره اي زمينه هــا از برخــي قــوانين اساســي اروپائيــان فراتــر
ــس  می رفت، به ويژه از آن رو که از حقوق پادشاه کاسته و قلمرو اختيارات مجل
 شورا و وزيران را گسترده تر کرده است. قــانون اساســي ايــران پايه هــاي بنــاي
 دادگستري عرفي [سکولر] را فراهم آورد و از قدرت سـنتي فقهــا و مجتهــدان
ــلم و ــه اس  کاست. اما از ديگر سو، قانون اساسي ايران امتيازهاي بي سابقه اي ب
 روحانيت شيعه داد و بدينروي هــم حقــوق مــدني شــهروندان و هــم اســتقلل

)۱۱مجلس شورا و قوة قضائيه را مخدوش کرد.» (

نقش دوگانة علما
 گفتيم که ايدئولوژي نهضت مشروطيت که توســط منــوالفکران ترويــج می شــد
 عبارت بود از فکر آزادي همراه با حــق حــاکميت ملــي، دموکراســي، قــانونيت،
 حقوق فــردي، مجلــس نماينــدگان، دادگســتري غيرشــرعي، و دولــت نماينــدة
 شهروندان. اکثر مجتهدان شيعي، به ويژه جناح «اصولي» فقهــا، ايــن مجمــوعه
 افکار جديد را که از اروپا می آمد، به درســتي فاقــد مبنــاي شــرعي و همچــون
ــه در  تهديدي عليه قدرت سياسي و اقتصادي خود تلقي می کردند؛ و آن عده ک
ــزة ــر انگي ــتند، علوه ب ــار برخاس ــايت از تج ــه حم ــاکو ب ــش تنب ــان جنب  جري
 وابستگی هاي خانوادگي با بازار، بــدين خــاطر چنيــن عمــل کردنــد کــه منـافع
 اقتصادي خود را در برابر امتيــازات خارجی هــا در خطــر می ديدنــد. در جنبــش
 تنباکو، حتا برخي مجتهدان محافظه کار و سنتي نظير شيخ فضل ال نوري نيز

شرکت جستند. 

 اما هنگامي که نهضت گسترش يافت جناحي از انديشمندان و علماي شيعي با
 مردم همگام شد و سعي کرد براي فکــرآزادي تــوجيه شــرعي پيداکنــد. ســالها
 پيش از آنها روحانيان جنبش شيخي و جنبش بابي ــ مهمترين جنبش اصلح
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 طلب ديني در قرن نوزدهم در ايران ــ زمينه هاي تحول فکري ضداستبدادي را
آماده کرده بودند. 

روحانيان روشن انديش
 فريدون آدميت با تأکيد بر اينکه «مليان [شــيعي] مبتکــر مفهــوم مشــروطيت
 نبودند»، همزمان از «عنصر مترقي طبقة روحاني» نام می بــرد کــه  «بــه فشــار
 واقعيات سياســي يــا هرانگيــزة ديگــري» بـه مشــروطيت گراييدنــد. آدميـت از
 سيدمحمد طباطبايي چنين نقل می کند که، «مــا مشــروطيت را کــه خودمــان
 نديده بوديم. ولي آنچه شنيده بوديم، و آنهايي که ممالک مشروطه را ديـده بـه
 ما گفتند مشروطيت موجب امنيت و آبادي مملکت است. ما هم شوق و عشقي

)۱۲حاصل نموده، تا ترتيب مشروطيت را در اين مملکت برقرار نموديم.» (

 در دوران شکل گيري نهضت، ميــرزا نصــرال خــان بهشــتي ملقــب بــه «ملــک
  م) روحاني سرشناس بــابي (ازلــي) نقــش مهمــي در۱۹۰۸المتکلمين» (وفات 

 روشنگري افکار داشت. عوامل محمدعلي شاه در دورة اســتبداد صــغير او را بــه
 همين جرم در باغشاه شکنجه کرده، به طــرز فجيعــي کشــتند.  روحــاني بــابي
 (ازلي) ديگري که نقش روشنگرانه داشت سيدجمال الدين واعظ اصفهاني (پدر

 م).  ۱۹۰۸محمدعلي جمالزاده) بود. او نيز به دستور شاه به قتل رسيد(

 عباس امانت، تاريخنگار و استاد دانشگاه ييل، در مطالعة کلسيک و ارزنده اش
ــک  دربارة جنبش بابي، اين جنبش را يکي از محرک هاي مهم انقلب دموکراتي
 مشروطيت به حساب می آورد. به عقيدة پروفسور امــانت، مشــروطيت «انقلبــي
 سکولر ساز» بود که هفتادسال بعــد حــاکميت تئوکراســي شــيعي تلش کــرد
 «پارادايم ها تغيير» آنرا را معکوس کند و به عقب بازگرداند. بابيسم جنبشي بود
 از درون دين براي رسيدن به مدرنيت و تجدد. عباس امانت می نويسد، «مبالغه
 نيست اگر بگوييم که [سرکوب] و انکار رهيافت آخرالزماني ي باب در نيمة قرن
 نوزدهم، باعث شد ايران در مسيري بيفتد که به انقلب اسلمي در پايــان قــرن
 بيستم ختم شـود، انقلبي که راه حل آن براي مسألة مرجعيت و اقتدار مقدس
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 چيزي نبود جز تلفيق جنبة مجتهدانه ـ کاهنانه و جنبــة پيــامبرانه (اصــطلحات
)  ۱۳ماکس وبر).» (

 ژانت آفاري می نويسد، «يکي از آيرونی هاي تاريخ ايران [طعن تاريخي] در قرن
 نوزدهم  اين بود که نابودي بابيــان توســط صــدراعظم اصــلح طلب و ســکولر،
 هرچند خودکامه، يعني اميرکبير صــورت گرفــت، کســي کــه افتخــار تأســيس

ــس از۱۴دارالفنون را نيز به خود اختصاص داده است.» ( ــاهي پ  ) به فاصلة کوت
 سرکوب و کشتار بابيان شورشي، اميرکبير خود به فرمان ناصــرالدين شــاه و بــا
 حمــايت علمــا بــه قتــل رســيد. از آن پــس، شــاخة ازلــي جنبــش بــابي، از راه
 انجمن هاي مخفي، نقش مهمي در تــدارک زمينه هــاي انقلب مشــروطه بــازي

کردند.

 عبدال بهبهاني و محمد طباطبايي دو مجتهد بالرتبة شــيعه در تهــران کــه در
 محافل وابسته به دربار نيز نفوذ داشتند به حمايت از بازاريان و بســت نشــينان
مشروطه خواه برخاستند. نقش آنها در بســط نشــينين هاي شــاه عبــدالعظيم (

 ) بــه خــاطر گســترش روح اعــتراض۱۹۰۶) و مهاجرت اعتراضي به قم (۱۹۰۵
 مؤثر بود. آقاي طباطبايي در مجلس اول بـه عنـوان نـاظر غيـر منتخـب نقـش

  نقــش فکــري نداشــتند و۱۹۰۶مثبتي بازي کرد. ايــن مجتهــدان در جنبــش 
ــدالتخانه  رهبري فکري را در فورمول بندي خواسته هاي مشروطه ــ از جمله ع
 و قانون اساسي ــ روشنفکران سکولر نظير يحي دولت آبادي و صنيع الدوله به
 عهده داشتند. سعيد اميرارجمنــد می نويســد، «بــراي آنکــه انقلب مشــروطيت
 بدون وقفـه بـه سـرانجام برسـد، مشـروطه خواهــان می بايسـت قـادر شـوند از
 خواسته هاي خاص رستة روحانيان و منافع ويژة طبقة بازاري، و نيــز طلــب بــي

 )  به عبارت ديگر،۱۵واسطة مردم کوچه بازار براي نان و گوشت، فراتر بروند.»(
 فورمولبندي عام و نظري مشــروطيت بــه مثــابه انقلب دموکراتيــک، فراســوي
 تمايلت مجتهدان همدل با جنبش، وظيفه اي بود که تنها منورالفکران سکولر

مشروطه از عهدة آن برمی آمدند. 
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ــد  در ميان علماي شيعي، فريدون آدميت از دو تن «ملي بيدار دل» ياد می کن
 که پذيراي آراي روشنگري می شوند و همزمان عليه روحــانيت متشــرع موضــع
ــبيه ــالة «تن  می گيرند. اين دو عبارت اند از ميرزا محمدحسين نائيني مؤلف رس

ــف۱۳۲۷المت و تنزيه الملت» (  قمري،  بغداد) ، و مل عبدالرسول کاشاني مؤل
 ، کاشان). اين هردو از منتقدان جــدي اســتبداد۱۳۲۸«رسالة انصافيه» (قمري

 شاهي و استبداد ديني اند و تلش می ورزند براي مشروطيت و حکومت قانون و
 دولت ملي، زمينة شرعي و فقهي بتراشند.  موفقيت اين تلش نسبي و محــدود
 است اما در همين دو رساله دربارة نحوة تدوين قــوانين عقلــي، تفکيــک قــوا، و
ــه آزادي  تعبير از آزادي فردي طبق هنجار دوران و «مقتضيات عصــر» (از جمل
 در طرز پوشاک)، به عقايدي برمی خوريم که از قوانين کنوني نظــام شـــيعي در
 قرن بيست و يکم پيشرفته تراند. اين دو روحاني پيشرو رسالت خود را دو ســه
 سال پس از تشکيل مجلس ملي نوشتند و هر دو، از نوشته هاي قبــل از انقلب
 منورالفکراني نظير ملکم خان و طالبوف تبريزي (هردو سکولر و ضدمتشــرع) و
ــذيرفته  ميرزا آقاخان کرماني (پيشرو تفکر سوسياليستي در مشروطيت) تأثير پ

)۱۶بودند. (

پان اسلميسم انقلبي
 پان اسلميسم نيمة دوم قــرن نــوزده را می تــوان يکــي از آبشــخورهاي جنبــش
 اسلمي در انقلب بهمن پنجاه و هفت به شمار آورد. در ربع آخر قرن نــوزدهم،

ــروطه،۱۸۹۷سيدجمال الدين اسدآبادي (وفات   م ـ نه سال پيش از انقلب مش
 و يک سال پس از قتل ناصرالدين شاه توسط يکي از هواداران اش ميرزا رضــاي
 کرماني) نقش مهمي در بيداري افکار ضداستبدادي بازي کرد. پــان اسلميســم
 به عنوان بديلي در برابر جهان بينی هــاي ســکولر غربــي از يکســو و روحــانيت
ــتي. ــرا و فراـ ملي  محافظ کار سنتي ازسوي ديگر، گرايشي بود همزمان بومي گ
 اسلمگرايي ضداستعماري آن خصلت بومي و ضدغربي داشت امــا بــه مرزهــاي
 ملي محدود نمي شد بلکه خواهان نوعي انترناسيوناليســم مبــارز اســلمي بــود.
ــابله  سيدجمال الدين نخستين نظريه پرداز مسلمان بود که براي رويارويي و مق
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 با غرب به جستجوي پايه هاي تئوريک و فلســفي مســتقلي برآمــد کــه هــم بــا
 پراتيک انقلبي پيوند خورده باشد و هــم بــر محــدوديت هاي محلــي و قــومي و
 مذهبي مسلمانان فائق آيد و آنها را در يک واحد بــزرگ تمــدني متحــد ســازد،
ــم، و ــم، ليبراليس ــر سکولريس ــد در براب ــديلي باش ــت ب ــه می بايس ــتي ک  کلي
 سوسياليسم (يا به قول خود او ماترياليسم و طبيعت گرايي).  اين فورمولي بــود
 که توسط برخي از شاگردان جمال الدين نظير محمــد عبــده و رشــيد رضــا در
 قــرن بيســتم دنبــال شــد و جــذابيت آن فراتــر از روحانيــان رفــت و در ميــان
 مسلمانان ملي گرا و شــبه متجدد (ملــي مــذهبي) نيــز هــواداران بســيار يــافت.
 شهرت سيدجمال الدين نيز بسيار فراتر از زادگاه او (ايران) گسترده شده، پهنه
 اي بزرگ از هند تا مصر و سودان را می پوشاند. در فرانسه نيز به خــاطر جــدال
 قلمي اش با ارنست رنان او را می شناسند. نوشته هاي سيد جمال الدين از زمان

حيات او تاکنون به زبانهاي مختلف ترجمه و گاه تدريس شده است. 

  (لوس آنجلس) برآن است کهUCLAنيکي کدي، تاريخنگار و استاد دانشگاه 
 سيدجمال الدين متأثر از مکتب عقلگراي معتزله بود و خــارج از ايــران خــود را

 ). ويلفــرد کنتـول سـميت او را «صـوفي و سـ¨ـني»۱۷شيعي معرفي نمی کـرد(
 ). برخي اسلمشناسان ديگر، نظير الي کدوري و همسرش ســيلويا۱۸می خواند(

 حييم، او را شيعي اما نه چندان پاي بند به ديــن می شناســند. نيکــي کــدي بــا
ــران،  ارجاع به منابع تازه يافته شده توسط ايرج افشار، محيط طباطبايي، و ديگ
 با قطعيت جمال الدين را متولد اسدآباد همدان (نه افغانســتان) و تربيــت شــدة
 مراکز ديني نجف می شناســد و گرايشــهاي مهدي گرايانــة او را متــأثر از آمــوزة
 شيعة اثني عشري می داند. سيلويا حييم معتقد است ديدگاه هاي جمال الــدين
 نقــش مهمــي در پيــدايس ايــدئولوژي «پــان عربيســم» داشــت کــه برخــي از
 بنيانگذاران آن از قضا مسيحي و مــاروني (فرقــة مســيحي در لبنــان) و برخــي
 مسلمان سني بودند. اما به دليــل نفــوذ فرهنگــي عميــق اســلم در کشــورهاي
 خاورميــانه، پــان عربيســم ســکولر (ميشــل افلــق، بنيانگــذاران بعــث، جمــال
ــن  عبدالناصر و ديگران) به تدريج در پان اسلميسم مستحيل و مسخ شد. همي

نوع استحاله را در تحول سازمان آزادي بخش فلسطين می بينيم.
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 جمال الدين از نخستين متفکراني بود که هرآنچه را در نظريــات غربــي موافــق
ــرا از آن خــود کننــد (بــومي  می يابند برايش سابقة اسلمي می تراشند تا هم آن
 سازند) و هم نسخة غربي و فرنگي آنرا که غيراسلمي می نمايــد طــرد بنماينــد.
 اين روش بيش از آنکه اهميت نظري داشته باشد (در حقيقت ندارد و در عمــل
 بــه مثلــه کــردن اصــل مفــاهيم می انجامــد) بــه خــاطر ملحظــات سياســي و
 ايدئولوژيک و با هدف تحول اجتماعي (اعم از رفورميستي يــا انقلبــي) صــورت
 می گيرد. تفاوت جمال الدين با مجتهدان مشروطه خواه در آن بود که او اسلم
 را همچون وسيله اي می خواست براي تحول سياســي و اتحــاد در برابــر غــرب،
 حال آنکه مجتهدان اصلح طلب، به خــاطر خــود اســلم و دوام آن در شــرايط
 مدرن در صدد ارائه تعابير اسلمي از مفاهيم غربي بودند. اهداف سيد جمال نه
 تئولوژيک، بلکه ايــدئولوژيک بــود. اهميــت ايــن ايــدئولوژي اســلمي در اعــادة
ــامت  احساسي از غرور فرهنگي، ايمان و اعتقادات مشترک، وحــدت کلمــه، و ق

راست کردن در برابر زور غرب تبلور می يافت.    
  

 نيکــي کــدي، بــه تبــع تحقيــق ارزنــدة ســيلويا حييــم ( در کتــاب بــا اهميــت
 «ناسيوناليسم عرب»)  معتقد است يکي از تأثيرات جمال الدين را که در قــرن
ــارزه ــر و مب  بيستم اهميت روزافزون پيدا کرد می توان در «جنبش هاي توده گي
 جويانة اسلمي از جمله اخوان المسلمين در مصر» مشاهده کــرد. خــانم کــدي
 می نويسد، «اين جنبش ها به طور عمده کساني را به خود جلب می کرد کــه بــه
 طبقات پاييني شهري تعلق داشتند، به ويژه خرده بورژوازي در مشاغل ســنتي
 يا افرادي که پيشــينه هاي ســنتي داشــتند، از جملــه دانشــجويان و کارمنــدان
 دولتي. اين مردم کمتر متمايل به غرب بودند و در مقايسه با ليبرالها، وابستگي
ــود  کمتري به غربگرايان داشتند؛ تحصيلت آنها يا نقش اقتصادي شان طوري ب

ــونه۱۹که رغبتي به غربي کردن جامعه در آنها برنمي انگيخت . . .» (  ) در اينگ
ــتي  جنبش ها، عدالت اجتماعي (و اقتصادي) بيشتر از خواسته هاي پارلمانتاريس
 و اصلحات حقوقي برجسته می شود. بــه گفتــة نيکــي کــدي، هرچــه در قــرن
 بيستم جلوتر می آييم خصلت مبارزه جويانه و انقلبي ايــن جنبش هــا و تمايــل
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 شان به اسلم اصيل بيشتر می شود (بسيار بيشتر از تمــايلت خــود ســيدجمال
 الدين)، و بعدها با شکل گيري دولت اسراييل، نظريــه پــردازان ايــن جنبش هــا
ــاور ــه ب ــد؛ ب  دفاع از «اسلم» را مهمتر از دفاع از يک کشور خاص تلقي می کنن
ــه  آنها اين اسلم بود که در وهلة اول هدف تهاجم غرب و صهيونيسم قرار گرفت

 ). ويلفرد کنت ول سميت معتقــد اســت ســيد جمــال الــدين نخســتين۲۰بود(
 متفکري بود که دو مفهوم «اسلم» و «غرب» را بــه عنــوان دو مفهــوم مرتبــط

 ). تقابــل «اســلم» و «غــرب» در۲۱تاريخي ــ اما متخاصم ــ به کــار گرفــت(
 نوشته هاي سيدجمال الدين به سطح خودآگاه می آيد و خصلت مبــارزه جويــانه

يا «ضد استعماري» و «ضد امپرياليستي» به خود می گيرد.   

ــومي گرا، و ــورژوايي ي ب  ملحظات بال به خصلتهاي انقلبي، پوپوليستي، خرده ب
 ضد غربي جنبش پان اسلميسم اشاره دارد، اما بايــد يادآورشــويم کــه شــخص
 سيدجمال الدين، به عنوان يک ايدئولوگ اسلمي و يک فعال سياسي، هرکجــا
ــا، و  که امکانپذير بود با خلفا و سلطين خاورميانه، خاور نزديک، و شمال آفريق
 همچنين با سفراي کشــورهاي امپيريــال، بــه مــذاکره، معــامله، و بده ـ بســتان
 سياسي می پرداخت. او با هنر سياست به عنوان مانور ميان قــدرتهاي موجــود و
 امتيازگيري به خوبي آشنا بود. سيد جمال الــدين از اهميــت دورانســاز علــوم و
 ضرورت پيوند نزديک فلسفه با اين علوم صحبت می کند و همواره به شنوندگان
ــراي  اش اهميت اکتساب علم و تکنولوژي، و تدريس فلسفه را يادآور می شود. ب
 او داشتن حکمت فلسفي، به معني پرســش از چرايــي چيزهــا و کنجکــاوي در
 جهان پيرامون، پيش شرط کسب علم است. او ناقد خرافه هاي ديني نزد علما و
 حتا «حکما» است. به اين اعتبار سيدجمال الدين يــک «روشــنگر»، حتــا يــک

ــا مشــروطه۲۲منورالفکر است(  ). اما پان اسلميسم سـيدجمال الدين را نبايد ب
ــکولر  خواهي (ليبراليسم سکولر) يکي گرفت. او مخالف سرسخت آيين هاي س
 غرب است. رسالة معروف سيدجمال الدين دربارة «فرقة نيچريســت»، انتقــادي
ديني است به پاگانيسم يوناني، عقايد داروين، و مکــاتب سوسياليســتي مــدرن(

 ). مبارزه با «مادي گري» يکي از ويژگی هاي اصلي ايدئولوژی هاي اســلمگرا۲۳
 است. پان اسلميسم، با آرماني کردن جــامعه ســيا سي ـ نظــامي صــدر اســلم،
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 خواهان احياي امپراتوري اسلمی است، با اکتساب علوم و تکنولوژي غربي، تا از
ــه  اين راه بر عقب ماندگي مزمن جوامع اسلمي فائق آيد و شــکوه گذشــته را ب

آنها بازگرداند.

ارتجاع فقيهانه
ــول  دو جريان واپسگرا از همان صدر مشروطيت جلو تثبيت و نهادينه شدن اص
 دموکراتيک اين جنبش را گرفتند: يک، فشار مجتهدان شــيعي و تغييــر قــانون

اساسي به سود شريعت؛ و دو، فشار خارجي در حمايت از استبداد داخلي.

 حامد الگار پژوهشگر مسلمان و مترجم آثــار آيــت ال خمينــي و شــريعتي بــه
 انگليسي که رسالة دکتراي خود را در کمبريج درباره نقش روحانيت شــيعي در
 قرن نوزدهم نوشته معتقد است، «در فرهنگ و تاريــخ اســلمي، جــدايي ميــان

)۲۴حوزة سياسي و حوزة ديني امکان ناپذير است.» (

 نخستين ضربه را به انقلب مشروطيت مجتهداني زدند که با اعمال نفــوذ خــود
 قانون اساسي و متمم آنرا چنان تغيير دادند که مذهب شيعة اثنــي عشــري بــر
 فراز اصول دموکراتيک قرار گرفت. شيخ فضل ال نوري از قوانين سکولر، يعني
 آزادي مطبوعات، آزادي عقيده و دين، و آزادي زنــان هــراس داشــت. او و تنــي
 چند از همفکرانش در ميان مجتهدان شيعي (و برخــي از جملــه علمــاي عــالي
 رتبة عتبات) برآن بودند که وضع قوانيني کــه ايــن آزادی هــا را ضــمانت کنــد،
 دست پخت بابيان، بهائيــان، «طــبيعيون»، و «ژاکوبن هــا» اســت. در مجــادلت
 مربوط به اصول متمم قـانون اساسـي، آنهـا از اينکـه قـوانين مشــروطه حقـوق
 مسلمانان را همتراز با حقوق زرتشـتيان، ارمنيـان، و يهوديــان قــرار می داد، بـه
 صراحت انتقاد می کردند. مشروطيت ليبرال و راديکال براي آنها به منزلة تسليم

).۲۵مسلمانان به کفار بود(

ــة اول خــود (تابســتان  سعيد امير ارجمند ميان ضدانقلب (مشروطه) در مرحل
ــدئولوژيک۵۷ و آغاز استبداد صغير) و انقلب بهمن ۱۹۰۸  ، از لحاظ مضمون اي
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 رابطه اي مستقيم مشاهده می کند کــه از آن بــه نــام «فرجــام شناســي انقلب
 )teleology of the Islamic Revolution of 1979» (۱۹۷۹اسلمي 

 ). بــه نظــر اميــر ارجمنــد، ضــد انقلب در ايــن مرحلــه داراي۲۶يــاد می کنــد(
ــي اســلمي» ( ــود کــه همــان «ســنت گراي ــدئولوژي مشخصــي ب  Islamicاي

traditionalism) ــب روحــانيت  )hierocracy) باشد و از سوي سلسله مرات
 نمايندگي می شد. هراس  اينان از چــارچوب حقــوقي جديــد قــانون اساســي و
 متمم آن بود که مرجعيت و اقتدار سنتي را بي اعتبار می کرد. در ايــن مرحلــه،
 محمد علي شاه متوجه شد که ديگر با ايدئولوژي سلطنت موروثي نمی تواند بــا
ــدان ــب مجته ــز از اســلم و سلسله مرات ــتيجه او ني ــد، در ن  مشــروطيت بجنگ
ــي اســلمي   ضدانقلبي براي مقاصد خود ياري گرفت. به اين ترتيب، سنت گراي
 ضدمشروطه، تبديل به پرچم ايدولوژيک تمام کساني شد که  در اثــر مشــروطه

).  ۲۷اقتدار سياسي و امتيازات مالي خود را از دست می دادند (

 مجتهدان شيعي در صدد برآمدند نقش نگهباناني را بازي کنند که از فــراز ســر
 نمايندگان انتخابي، تطابق قوانين را با شريعت ضمانت نمايند. در عمل، اجــراي
 اين اصل از متمم قانون اساسي، يعني تشکيل يک هيــأت فقيهــانه يــا شــوراي
 نگهبان، تنها هفتاد و سه سال بعد در «جمهوري اسلمي» متحقق شد. امــا در

ــانون۱۹۰۷سال    مذهب به عنوان عامل کنترل کننده و ناظر بر اجراي اصول ق
 اساسي تثبيت شد و دين شيعة اثني عشري به عنــوان ديــن رســمي کشــور در
 قانون اساسي به ثبت رســيد. در نــتيجه، قــانون اساســي مشــروطيت، بــرخلف

انقلبهاي دموکراتيک در اروپا، موفق نشد دين و دولت را از هم جدا کند. 

  شاهد می شويم.۱۳۵۷هفتاد و چندسال بعد، تکرار همين سناريو را در انقلب 
 تغيير پيش نــويس قــانون اساســي را پــس از پيــروزي انقلب بهمــن، و تغييــر
 مجلس شوراي ملي به مجلـس شــوراي اسـلمي، زيـر فشـار روحـانيت شـيعه،

  توســط قزاقهــاي۱۹۰۸می توان معادل ســمبوليک بمبــاران مجلــس در ســال 
ــراز انقلب ــر ف  محمدعليشاه ـ لياخوف دانست. برآمدن روحانيت شيعي امامي ب

 ، از لحاظ پيشينة تاريخي به اين می مانــد کــه در انقلب کــبير فرانســه، بــه۵۷
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ــنگر  فاصله اي يکساله پس از سقوط باستيل و سرنگوني پادشاه، عناصر ضدروش
(ضدژاکوبن ـ ضدژيرونديست)، يعني عناصر کلريکال، به پيروزي رسيده باشند.

 جلل آل احمد، به عنوان روشنفکر مدرني که براي مبارزه با «غرب» بــه دامــن
 اسلم بازگشت، تلش بسيار داشت تا از شيخ نوري اعادة حيثيت کند. فضل ال
 نوري پس از شکست استبداد صغير (يک سال جنگ داخلي ميان انقلب و ضد
 انقلب) به دست مشروطه خواهان محاکمه و به عنوان «مفسـد في الرض» به
 دار آويخته شد. به زعم جلل آل احمد، فضــل ال نــوري يــک «شــهيد» بــود،
ــانت» ــي و «خي  شهيد حراست از هويت بومي و اصالت اسلمي در برابر غربزدگ
 روشنفکران.  می تــوان گفــت شــيخ فضــل ال نــوري ســرانجام انتقــام اش را از
 مشروطه خواهان گرفت آنهم به دســت مريــد خــود روح ال خمينــي. بــه ايــن
 اعتبار، روشنگري و مشروطه خواهي در تاريخ معاصر ما دو بار شکست خوردند!
 يک بار در صدر مشروطه و  بار دوم در بهمن پنجاه و هفت. به روشني می توان
 مشاهده کرد کـه شــيخ نــوري، ايــن «مفســدفي الرض»، پدرخوانــدة فکــري و

سياسي ي «نظام مقدس» وليت فقيه است. 

 ماشاال آجوداني در کتاب «مشروطة ايراني و پيــش زمينه هــاي نظريــة وليــت
 فقيه» از يک تعبير نادرست اما بسيار رايج دربــارة نقــش روحــانيت در جنبــش
 مشروطه ياد می کند. آقاي آجوداني می نويسد، «به برکت همان نوع بدخوانی ها،
ــوذ ــا نف  ضديت و مخالفت روحانيون با دولت [قاجار] و ضديت و مخالفت آنان ب
 کفار و ملل غيرمسلمان، به تمايلت ضداستبدادي، ضداستعماري و حــتي ضــد
 امپرياليستي روحانيون تعبير می گرديد، حال آنکــه نــه ميــرزاي شــيرازي ضــد
 استبداد و آزادي خواه بــود و نــه ميــرزاي آشــتياني، و نــه هيچکدامشــان ضــد

) ۲۸استعمار يا ضدامپرياليست.» (

ــاهيم  اکثر ايدئولوگهاي مشروطيت (به استثناي جناح راديکال) می خواستند مف
 نوين برآمده از روشــنگري اروپــايي را از درون ســنت و حــديث تــوجيه کننــد.
ــب ــور جل  پوشاندن ايده هاي روشنگري اروپايي به جامة شرعي و شيعي به منظ
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 حمايت علماي اعلم (در نجــف و کــربل) بــود. «حريــت» نــه بــه معنــي آزادي
ــه  عقيده، وجدان، آزادي مذهب و بي مذهبي، بلکه به معني «بنــدگي خــدا و ن
 بندگي غير و نه بندگي به سلطين» تعبير می شد. آزادي بيان و قلم به معنــي
 آزادي واقعي بيان و قلم نبود بلکه به معني آزادي در امر بــه معــروف و نهــي از
 منکر درک می شد. «ملت» در رسالت و حتا ادبيات و شعر مشروطه بــه معنــي
ــاملي از  «ملت مسلمان» فهميده می شد. ماشاال آجوداني به بررسي فهرست ک
 اين نوع مفاهيم و درک بومی گرايانه و اسلمي آنها می پردازد. مفاهيم کليدي و
 بنياديني چون «قانون» و «عدالت» (و نهــاد «عــدليه») و ترجمــة مفــاد بيانيــة
ـ¨دهاي ناپلئوني نيــز  حقوق بشر، قانون اساسي فرانسه (ثمرة انقلب کبير)،  و ک
 به همين سرنوشت دچار شدند. تا همين امروز روشنفکران ديني و روحانيان به
 اصــطلح اصــلح طلــب (همچنــان خواهــان قــدرت سياســي و حفــظ «نظــام
 مقدس» ) چنيــن اســتدلل می کننــد کــه «دموکراســي غربــي» ، «ليبراليســم
 سياسي»، و «سکولريسم» با فرهنگ يک کشور اسلمي و اعتقــادات مــردم آن
 جور در نمی آيــد و اگــر دموکراســي می خــواهيم بايــد آن از نــوع «دموکراســي

اسلمي» باشد. 

ــدئولوژي  منظور ماشاال آجوداني از عنوان «مشروطة ايرانــي» آن اســت کــه اي
 وجهان بيني مشروطه، ليبراليسم و دموکراتيســم را از صــافي بــوميگرا و دينــي
 خود گذر داد و آنرا تبديل به چيزديگري کــرد ســراپا متفــاوت از اصــل آن کــه
ــود و هميــن «تقلــب» ،  زاييدة روشنگري ي اروپايي بود. اين يک قلب ماهيت ب
ــران در ــخ اش را ملــت اي  آن نهالي را در زمين سياست کاشت که طعم ميوة تل

بهمن پنجاه و هفت چشيد.

ــروطه  در نهايت، می توان ديد که هردو جناح روحانيت در انقلب مشروطه (مش
 خواهان و مشروعه خواهان) در وهلة نخست خواهان «حفظ بيضة اسلم» بودند
 تا استقرار نظام قانون و دموکراسي بــه شــيوه هاي ليــبرالي غربــي يــا سوســيال
 دموکراسي. در تشخيص بيماري يا برشمردن علل عقب مانــدگي تــاريخي ملــل
 مسلمان («فتور در ممالک اسلميه» به قول ثقــه الســلم تــبريزي)  بــه طــور
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 عمده دو عامـل ذکـر می شـد: اسـتبداد سـلطين و اســتعمار اجـانب يـا «دول
 غيرمسلمان» (بلژيک ، روسيه، بريتانيا، و فرانسه) و وابســتگي اولــي بــه دومــي.
 آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته عامل فرهنگ بومي (فرهنگ ديني) است که

عاملي ديرپا، زماندار، و تاريخي به حساب می آيد. 

 تبليغگران «پسااستعماري» يا «پست کولونيال» نيز همسخن بـا ايــن نسـخه از
 قدرت طلبي ي شيعي اصرار دارند ثابت کننــد کــه تمــامي مفــاهيم روشــنگري
 اروپايي  و مدرنيت به طور ذاتي و سرشــتي بــا اســتعمار پيونــد خــورده و بايــد
 «عامليت بومي» و «سوبژکتيويته»ي ديگري را جــايگزين روشــنگري کــرد. در
 برخي محافل آکادميک آمريکا، به طرز مضحکي ادعا شــده اســت کــه «انقلب
 اسلمي» بـاعث آزاد کـردن «سـوبژکتيويته» ي نـويني در برابـر سـوبژکتيويتة

مدرن شده است!

 صنف مجتهدان، متشکل از علما و فقهاي شيعي، از چندتن استثنا که بگــذريم،
 در کليت خود از قرن نوزدهم تا امروز مــانعي بــزرگ برســر راه تحقــق آزادي و
 دموکراسي در ايران بوده است. همدستي آنهــا در ســرکوب و کشــتار بابيــان، و
 سپس مشارکت آنهــا در جنبــش مشــروطه بــه منظــور مهــارزدن بــر تمــايلت
 دموکراتيک و سکولر ــ يــا بــه شــکل ارتجــاع علني  ي فضــل ال نــوري عليــه
 مشروطه، يا به شــکل «اســلمي» کــردن مفــاهيم اصــلي روشــنگري در جنــاح
 معتدل مجتهدان ــ در تضعيف و سرانجام شکست انقلب دموکراتيک و ملي ي

مشروطيت نقش مهمي داشت.  

 تحقيقات با اهميت پژوهشگراني چــون ســعيد اميــر ارجمنــد، ژانــت آفــاري، و
 ماشاال آجوداني از اين دروغ تاريخي نقاب برمی دارد که پاية فکــري و دســتگاه
 نظري تئوکراسي شيعي به مثابه واکنشي عليه «اســتعمار» برجــا نهــاده شــد و
 رژيم فقاهتي برآمده از انقلب پنجــاه و هفــت يــک «دولــت ضدامپرياليســتي»
 است. نحوة قدرت گيري شــيعه در مجــاورت يــا درون حکومت هــاي صــفوي و
ــا  قاجار، پيش از نفوذ قدرت هاي خارجي در ايران، و ريشه هاي نظري قدرت آنه
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 در دستگاه فکري شيعة امــامي و تصــوف متشــرعانه، نشــان می دهــد کــه ارادة
 معطوف به قدرت اينجهاني که وجه بارز فرقة محمد و جانشينانش بود و پس از
 آنها در آيين شيعي همچون آبراهــه اي زيرزمينــي ، گــاه پيــدا و اغلــب ناپيــدا،
 درتاريخ اسلم جريان داشت، سرانجام بــا قــدرت گيــري تــدريجي مجتهــدان و
 حجت السلمهاي شيعي در عصر صفوي و قاجار رو آمد و  فعليــت پيــدا کــرد.
 همين جريان تاريک و ذاتاI خشونت زا مسير روشــنگرانة نهضــت مشــروطيت را
ــة سلســلة  منحرف ساخت، سپس به طور موقت در دوران حــاکميت تجددآمران
ــور و  پهلوي عقب نشيني کرد تا بار ديگر به بهانة نفوذ آمريکاييان بر شئون کش
 ناموس ملت مسلمان، قدرت را يک پارچه و تام در اختيــار بگيــرد و بــه رويــاي
ــل  شيخ نراقي واضع نظرية وليت فقيه و آرمانهاي «مفسدفي الرض» شيخ فض

ال نوري جامة عمل بپوشاند. 
۲۰۰۸دسامبر 

پانوشته ها
 از کتاب اميرارجمند، در اينجا:۴- نگاه کنيد به ص ۱

Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown (Oxford University Press, 1988), 
p.4

 از کتاب آفاري در اينجا:۲- نگاه کنيد به ص ۲
Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911  (Columbia 
University Press, 1996), p.2

 ش) ص۱۳۵۵ شاهنشاهي (۲۵۳۵، تهران، انتشارات پيام،  ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران- فريدون آدميت،۳
 ۱۴۷ ، و ص ۲۷

۱۱۲-۱۱، ص ۱۳۵۹، انتشارات زمينه، تهران، موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران- احمد اشرف، ۴

 از کتاب يرواند آبراهاميان، در اينجا:۴۰-۳۹- نگاه کنيد به صص ۵
Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran (Cambridge University Press, 
2008), pp. 39-40.

۱۹، ص ۱۳۷۵، انتشارات خاوران، پاريس، کارنامة فرهنگي فرنگي در ايران- هما ناطق، ۶

۸_ هما ناطق، همان، ص ۷

۴۱- يرواند آبراهاميان، همان، ص ۸
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.۴۶- يرواند آبراهاميان، همان، ص ۹

 از کتاب آفاري:۳- نگاه کنيد به ص ۱۰

ــمارة ايران نامه- ژانت آفاري، «آزادی ها مدني و نخستين قانون اساسي ايران»، ۱۱ ــوم، ش  ،۴-۳، سال بيست و س
۲۴۸، ص ۱۳۸۶پاييز و زمستان 

 ش) ص۱۳۵۵شاهنشاهي (۲۵۳۵، تهران، انتشارات پيام، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران- فريدون آدميت، ۱۲
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بخش هفتم

متفکران روس و روشنفکران ما ــ پوپوليسم

ــوط  در بررسي انقلب بهمن پنجاه و هفت، يکي از پرسش هاي مطرح شده، مرب
 است بــه رفتــار روشــنفکران در ايــن انقلب. چــرا روشــنفکراني کــه مهمــترين
 خواســته ي آنهــا «آزادي» بــود، بيــش از همــه بــا «ليبرال هــا» و «ليبراليســم»
 دشمني ورزيدند، و در عوض، حمــايت فکــري و سياســي ي خــود را در اختيــار
ــاره ي  روحانيت و نيروهاي مذهبي بومی گرا قرار دادند؟ اين پرسش به ويژه در ب
 روشنفکران سکولر جديت پيدا مي کند، همانها که ســازندگان اصــلي فرهنــگ
 جديد ايراني در قرن بيستم به شمار مي آينــد؛ کســاني کــه بــه خــاطر کســب
ــه  آزادي، با سلطنت خودکامه ستيزيده بودند، حتا به همين خاطر به زندان رفت
 بودند، و بيش از همه خود را پرچمــدار و ســخنگوي مبــارزه بــا اســتبداد و زور
 شناسانده بودند. چه عناصري در جهان بيني و ايدئولوژي آنها بــود کــه آنــان را
 وامي داشت «آزادی هاي ليبرالي» (يا «دموکراسي بورژوايي») را فداي مبارزه با

غرب و «امپرياليسم» سازند؟

پاسخ را شايد بتوان در دو کلمه خلصه کرد: بومی گرايي پوپوليستي. 

ــوه  «پوپوليسم» يعني خلق گرايي، و «خلق» يعني انبوهي از مردم فرودست. انب
 نه به شکل گروههاي متمايز با خواسته هاي متفاوت، نه به شکل طبقــه، رســته،
 صـنف، منزلت هـاي اجتمـاعي متفـاوت، تحصـيلت متفـاوت، شـعور و آگـاهي
 متفاوت. انبوه تنها به شکل پشته اي از پابرهنه ها و محرومان. به شکل ازدحام يا

فرياد مشترک، به شکل «خلق مستعمره شده»، نفرين شدگان زمين.

 بومی گرايي پوپوليستي هم به شکل مــذهبي بــروز مــي کنــد و هــم بــه شــکل
 ۲۸کمونيسم عاميانه يا جهان  سومي. در کشــورما، در ســالهاي ميــان کودتــاي 

ــا عنصــر۵۷مرداد و انقلب بهمن   ، پوپوليسم بومی گرا زيرساخت ايدئولوژيک، ي
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 اصلي ي ناخودآگاه سياسي اکــثر روشــنفکران ضداســتبدادي بــود؛ و کمونيســم
 عاميانه، مهمترين سرچشمه ي فکري روشنفکران چپگراي ايران و هواداران آنها
 در ميان دانشجويان و دانش آموزان. اين روشنفکران به هيچ وجه فرزندان خلف

منورالفکران صدر مشروطه نبودند!

متفکران روس و روشنفکران ما
 در سالهاي مياني قرن نوزدهم ميلدي، چند دهه قبل از انقلب مشــروطيت در
 ايران، در کشور روسيه ي تزاري همسايه ي شمالي ي ايران در عصر قاجار، تب و
 تابي ميان متفکران روس جريان داشت. عنوان روســي «ايــن تلــي گنســيا» بـه
 معنــي روشــنفکراني کــه داراي تعهــد اجتمــاعي هســتند و خــود را ســخنگوي
 توده هاي محروم مي دانند، در هميــن قــرن ســکه زده شــد. «متفکــران روس»
 همان روشنفکران راديکالي بودند که  قصد داشتند کشورشان را از قيد استبداد

تزاري رها ساخته و در آن اصلحات دموکراتيک را نهادينه کنند.

 تاريخ روشنفکري روسيه در دو قرن اخير بــراي مــا ايرانيــان مــي توانــد بســيار
ــوزدهم و ــرن ن  آموزنده باشد. شباهت هاي بسياري ميان روسيه ي نيمه ي دوم ق
 ايران چنددهه ي گذشته وجود داشته است. تغييرات مهــم ســاختاري ناشــي از
 صنعتي شدن سريع و از بالي جامعه، به وجود آمدن بوروکراسي وسيع دولتي،
 رشد طبقه ي متوســط شــهري کــه طــرز فکــر و عمل اش را از نظــام آمــوزش و
 پرورش نوين و متجدد کسب مي کند؛ گسترش آموزش عالي و افزايــش تعــداد
 روشنفکران و متخصصان و دانشجويان و آشنايي اينان با تجدد و تمدن غربــي؛
 همه بر روي هم روندها و شيوه هاي زندگی اي را شکل مي دهنــد کــه آســايش
 زيست ســنتي را بــه هــم مــي ريــزد و سبب  ســاز بحــران در آگــاهي و وجــدان
 پيشامدرن مي گردد. کساني که هستي اجتماعي و اخلقيات قومي يا ديني شان
ــه ــج دم از «بازگشــت ب  در اثر شهرنشيني و غربي شدن به خطر افتاده، به تدري
 خويش» و احيا اصل و مبــداء قــومي و مــذهبي مــي زننــد. دو جريــان متضــاد
 غربگرايي و تجددستيزي تبــديل بــه گفتارهــاي اصــلي روشــنفکري و سياســي
 دوران مي شوند. هنوز هم به هنگام بحث از «طبقه ي متوسط»، گــاه بــه لحــن
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 تحقيرآميز روشنفکراني برمي خــوريم کــه خيــال مــي کننــد فرهنــگ طبقــات
ــق و  متوسط باسمه اي، تقليدي، و وارداتي است حال آنکه فرهنگ توده هاي خل
 روستاييان از «اصالت» برخوردار است. روســتاگرايي يکــي از جريانهــاي اصــلي

). ۱ادبيات، تئاتر، و موسيقي روز سالهاي پيش از انقلب بهمن بود(

 متفکران روس در قرن نوزدهم به دو شاخه تقســيم مــي شــدند: غرب گرايــان و
ــا سوسياليســت ها را  بومي گرايان (اسلوفيل ها). غرب  گرايان طيفي از ليبرال ها ت
 در بر مي گرفت که مبلــغ انديشــه هاي روشــنگري اروپــايي بودنــد ــ همچــون
 منورالفکران مشروطه خواه ما. اما اسلوفيل ها نويسندگان برجسته اي بودند کــه
 عليق ديني و قومي خود را بر پيروي از غرب مقدم مي داشتند. بيشتر آنهــا بــا
 اصلحات تجددگرايانه ي شاه (از پتر کبير تا نيکلي) مخالفت مي ورزيدند زيرا
 اين اصلحات مدرن باعث مي شد وحدت اورگانيک و يکپارچگي فرهنگ بومي،
ــي  به ويژه روح ديني آن، اختلل پيدا کند. به باور آنها، آنچه از فرهنگ غرب م
 آمد با زمين بومي بيگانه بود و نمي توانست در اين خاک رشد کند و ثمر دهد.
 ورود فرهنگ غرب باعث بي ريشگي، سرگشتگي و بيگــانگي از هــويت قــومي و
ــاي صــوري، ــي، آزادی ه ــادی گري، سکولريســم، فردگراي ــي مــي شــد. م  دين
 ماشينيســم بــي روح، و پــول بــه عنــوان بــالترين ارزش، عناصــري بودنــد کــه
 «فرهنگ غربي» را شکل مي دادند. خلق اسلو تنها با انکار ايــن ارزش هــا مــي
 توانست هويت و ريشه هاي فرهنگي خود را از آفت غربزدگي حفظ کنــد. واژه ي

ــاWesterner/Westernizerغرب گرا (  ) نخستين بار در ادبيات اسلوفيل ه
بارعاطفي منفي پيدا کرد. 

ــم در  خلق گرايي يا پوپوليسم، طرز تفکري بود که هم در ميان بومی گرايان و ه
 ميان غربگرايان راديکال ريشه گرفته بود. غربگرايان خود به دو دسته ي انقلبي
 و ليبرال تقسيم مي شدند و گرايش انقلبي، «بازگشت به خلق» و روانه شدن به
 روستاها براي آموزش توده ي موژيک را زمينه ســاز انقلب مردمــي تصــور مــي

کرد. 
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 جا دارد اينجا مکث کنيم و از خود بپرســيم چــرا يــک روشــنفکر جــوان کــه از
 طبقه ي متوسط شهري برخاسته اين چنين هواخــواه خلــق محــروم روســتا يــا
 طبقه ي کارگر تازه به شهرآمده مي شود؟ روشنفکر جوان چــه وجــه مشــترکي
 ميان خود و «خلق» مي بيند؟ اين پرسش بيشتر ما را کنجکاو مي کنــد وقــتي
 که دريابيم اين جوان خود محروميت نچشيده و فقر را در زندگي نزيسته است.
 بي شک او از شرايط محيطي خود ناراضي است. او آرماني را براي تحول جامعه
 در سر مي پروراند؛ يا بهتر گفته باشيم به دنبال چنين آرماني است. اما گذشته
 از چنين آرماني و فراتر از آن، شايد از ديدگاهي وجودي مسأله چيزي کمــتر از
ــونه از  يافتن معناي زندگي در سالهاي خطير جواني نباشد. او مي پرســد، «چگ
 اين بيهودگي به درآيــم؟ زنـدگي مـن از بهــر چيســت؟ چگــونه مـي تــوانم بـه

زندگی ام معنا ببخشم؟»

 اين طلب و کاوش حتا پس از تصميم گرفتن درباره ي وجود يا عــدم خــدا، بــاز
ــه «چــرا»  هم با ما و در ضمير آگاه/ناآگاه ما مي ماند. گاه پرسش از «چگونه» ب
 تبديل مي شود، «اگر جهان زيســتي ي مــن بــا مــن بيگــانه اســت، چــرا در آن

بمانم؟»

 نارودنيک هاي جوان روسي علرغم شعار «پيش بــه ســوي خلــق» موفــق نمــي
 شدند پيوند پايداري با روستايي و کــارگر روســيه برقــرار کننــد. در عــوض بــه
 فعاليت هاي توطئه گرانه روي مي آوردند. تورگنيــف، رمــان نــويس و روشــنفکر
 جناح ليبرال غربگرايان روسي، در شــاهکار خــود «پــدران و پســران» نــام ايــن
 روشنفکران انقلبي را «نيهيليست» گذاشته است. ايــن نامگــذاري تــا انــدازه اي
 خارج از انصاف به نظــر مــي رســد زيــرا پوپوليســت هاي روس، بــه ويــژه نســل
 درخشــان اوليه ي آنهــا ــ کســاني چــون هرتــزن، بلينســکي، چرنيشفســکي، و
 دوبروليوبوف ــ روشن انديشاني بودند کــه از سوسياليســت هاي اروپــايي نظيــر
 پرودون تأثير مي گرفتند. هدف آنها تحــول مثبــت جــامعه بــه ســمت آزادي و
 دموکراسي بــود، نــه تبليــغ يــأس فلســفي.  بــا اينهمــه، کــم نبودنــد در ميــان
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  بــه ايــن ســو) کــه در پي ي کنکاش هــاي۱۸۶۰پوپوليست هاي نســل بعــد (از 
فلسفي ي متأثر از رمانتيسيسم آلماني، دست به خودکشي مي زدند.

 از سوي ديگر، فدا شدن در راه خلق نيز مي توانست هم آرمان اجتماعي باشد و
 هم پاسخي به آن پرســش وجــودي، «معني ي زنــدگي مــن رهــايي خلــق مــن

است.»

 ما نمی دانيم کداميک از ايدئولوگهاي تيزهوش رژيم سلطنتي آريامهر، به دنبال
ــران ــاي اي  واقعه ي سياهکل، براي نخستين بار واژه ي «خرابکار» را براي چريکه
 به کار برد تا از آن پــس گزارشــات روزنامه هــاي آن دوران مــردم را نســبت بــه
 فدائيان خلــق و مجاهــدين خلــق بــدبين ســازند (هوشــنگ وزيــري؟ داريــوش
 همايون؟ محمود جعفريان؟ پرويز نيکخواه؟). اما اگر در معني ي اين واژه دقيــق
 شـــــويم، ارتبـــــاطي پنهـــــان مـــــي بينيـــــم ميـــــان «خرابکـــــار» و
ــه  «تروريست/آنارشيست/نيهيليست»؛ به معني ي آن نوع مبارزي که هدف اش ن
 سازندگي بلکه تخريب است و ضربه زدن و رعب انداختن در دل دستگاهي بــه
ــام  مراتب قوی تر از خود؛ و شايد با گرايشي اگزيستانسيل به خودـ تباهي و انتق

انتحاري. 

 بومی گرايان اسـلوفيل از لحـاظ دينـي و فرهنگـي بـه تـوده ي خلــق احســاس
 نزديکــي مــي کردنــد و پوپوليســت هاي ســکولر بــه خــاطر جايگــاه اقتصــادي
 روستاييان در مزارع اشتراکي (مير). آنها به خاطر همين باور به اصالت «خلق»،
ــان روســي ـ  پوپوليست (نارودنيکي) خوانده مي شدند. اين «خلق» (نارود به زب
 فولک به آلماني) ــ به ويژه روستاييان هنوز آلوده نشــده بــه شــهر ــ بــود کــه
 عنصر وحدت بخش فرهنگ بومي را شکل مــي داد. بومی گرايــان سوسياليســت
 در روسيه ي تزاري بر اين عقيده بودند که مي توان از طريــق مــزارع اشــترااکي
 روستائيان، مستقيم بــه «کمونيســم» رســيد بــدون آنکــه لزم باشــد از مســير

«سرمايه داري بورژوايي» (و جهان بيني ليبراليستي آن) عبور کرد. 
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ستيزه با ليبراليسم سياسي
 هنگامي که به قرن بيســتم مــي رســيم و رشــد جنبــش کمونيســتي را نــه در
 کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري بلکه در شــرق اروپــا، روســيه، و کشــورهاي
 آسيايي شاهد مي شويم، مسأله ي اتحاد استراتژيک اين جنبـش بـا «خلق هــاي
 محروم کشورهاي شرق و مسـتعمرات» (و بعـدها کشــورهاي «غيرمتعهـد») ــ
 براي مبارزه ي مشترک با امپرياليسم ــ واجد اهميت مي شــود. وجــه مشــترک
 بومی گرايي و کمونيسم عاميانه در اين باور بود که  مغرب زمين جامعه اي است
ــن  دچار «پوسيدگي و اضمحلل». اين نظريه مخلوطي بود از تز امپرياليسم لني
 و پان اسلويسم روسي (و در جهان سوم آميخته با نظرات متفکران غرب ستيز
 آلماني). امپرياليسم به قول لنين همان «سرمايه داري در حال احتضار» بود. تز
 لنين اقتصاد کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري را در اوان قرن بيستم در حال
 «زوال» ترسيم مي کرد که تنها راه بقاي آن نظــاميگري و چنــگ انــداختن بــه
 منابع مستعمرات اســت؛  و پوپوليســم بــومی گرا تمــامي تمــدن مغرب زميــن را
 ورشکسته اعلم مي داشت، به ويژه در فرهنــگ، هنــر، و اخلقيــات.  غــرب بــه

عنوان الگوي تمدني هيچ چيز نداشت که به ماي شرقي بدهد. 

 جنگ جهاني اول اين باور را تقويت مي کرد. طبعــاI سياســت مغــرب زميــن ــ
ــي ــم م  همان نظام آزادی هاي ليبرالي يا دموکراسي غربي ــ نيز شامل اين حک
 شد. به قول لنين، نمي بايست، «در بند اسارت پيشداوری هاي موهوم بورژوايي
 و دموکراتيک» باقي ماند. بــاور بــر ايــن بــود کــه «ليبرال هــا»  ابــزار بازگشــت
 استعمار، يا  «جاده صاف کن امپرياليسم» هستند. اساساI مهم نبود که ليبرال ها
ــراي ــم ب ــه وقل ــه آزادي انديش ــادي، از جمل ــاي بني ــک سلسله آزادی ه ــه ي  ب
 روشنفکران، معتقدند اما پوپوليســت هاي دينــي روشــنفکران را از دم تيــغ مــي
ــدافع  گذرانند. روشنفکري که دم از «آزادی هاي ليبرالي» مي زد در حقيقــت م
 «ديکتاتوري سرمايه» بود و  همان بهتر که از دم تيغ مي گذشــت! هيــچ کــس

حق نداشت چهره ي غرب را «بزک» کند. 
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درسي از مارکس
 در ايران پيش از انقلب پنجاه و هفت، بومی گرايان ديني و بومی گرايان سکولر
ــه  براي رسيدن به جامعه ي ايده آل خود (اولي جامعه ي توحيدي، دومي نظام ب
ــد.  اصطلح «سوسياليستي») مسيري «غيرغربي» براي خود ترســيم مــي کردن
ــاله اش  گويي فرارفتن از جامعه ي ليبرال مغرب زمين و دستاوردهاي دويست س

را فقط مي شد با ناديده  گرفتن و «ميانبرزدن» آن ميسر ساخت.

 مارکس هرگز چنين نظري نداشت. کارل مارکس، به عنــوان دانــش آمــوخته ي
 مکتب هگل، «فراتر رفتن» را به طرزي ويژه درک مي کرد که عبــارت باشــد از
 پذيرش، در خود گرفتن و خودي کردن، و آنگاه فراگذشــتن بــه پهنه اي بــالتر.
ــرفته را ــتعمار پيش  مارکس رابطه ي جامعه ي عقب مانده ي مستعمره شده با اس
 نيز همينگونه درک مي کرد؛ هم در پهنه ي اقتصاد و هم فرهنــگ. مــي تــوانيم
ــود: روشــنفکر کشــور  بگوييم درس مارکس براي روشنفکر جهان سومي ايــن ب
 واپسمانده، اگر نمي خواست به قهقرا بازگردد، پيــش از مبــارزه ي نــاگزيرش بــا
 قدرت استعماري، مــي بايســت يــک رونــد يــادگيري تمــدني را از ســربگذراند؛
ــورژوايي» )  آموزشي که مکتب آن جايي بجز خود تمــدن غربــي («جــامعه ي ب

نبود. و اين درسي است که هنوز هم بسياري از روشنفکران ما نياموخته اند.

 پس اين اندرز مارکسي براي روشنفکران متعهــد: بــا نيروهــاي تاريــک انــديش
 پوپوليست و ضدليبرال نبايد متحد شد ولو آنکه آنها شعارهاي انقلبــي و «ضــد
 امپرياليستي» بدهند و سنگ خلق و مستضعفان را بــه ســينه بزننــد؛ يــا خلــق
 سنگ پيشوايی ي اين نيروها را به سينه بزند. از درون اين پوپوليسم غرب ستيز
 و ضدروشنگري، همان خودکامگي شرقي برون مي آيد که بعــدها در پيونــد بــا
 تکنيک مدرن،  اخذ شده از خود غــرب، زاينــده ي فاشيســم بــومي مــي شــود.
 رگه هاي عقل ستيز عرفان اجتماعي پيشامدرن و کيش شخصيت کاريزماتيــک
 رهبر و پيشوا و شيخ نيز بر خصــلت فاشيســتي جنبش هــاي  پوپوليســتي مــي
 افزايد.  اين همان اشتباهي  بــود کــه سوســيال دموکراســي مــدرن (پلخــانوف،
ــکي) را در  مارتوف) و بلشويسم جهانشهر (تروتسکي، لنين، بوخارين، پربراژينس
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 برابر ناسيوناليسم روسي پايين کشيد و به دام بومی گرايي،  خودکامگي آسيايي،
 و استالينيسم غرب ستيز و بعدها روســتايی گرائي مائويســم انــداخت؛ مــدلهاي
 پوپوليستی اي که اسلمگرايی ي مبارز و کيــش «بازگشــت بــه خــود» در عصــر

حاضر از آنها الهام گرفته است.

پانوشته ها
 در ايران نگاه کنيد به:۵۷- براي گرايش پوپوليستي در ادبيات پيش از انقلب ۱

 ، دفتر ششــم،کنکاش، »مدرنيسم در مقابله با پوپوليسم در داستان نويسي ايران«عبدي کلنتري، 
۱۳۶۹بهار 

ــه  براي جريان روستاگرايي و خلق و خوي بومی گرا در ميان روشنفکران سکولر چپ نگــاه کنيــد ب
بخش «صمد بهرنگي» در اينجا:

  ۱۳۶۷، بهار ۳-۲، دفتر کنکاش، » سه چهره ي مارکسيسم در ايران«عبدي کلنتري،
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بخش هشتم

انقلبيان روس و انقلبيان ما ـ بلشويسم

ــن  ــذهبي و۵۷در انقلب بهم ــاي م ــر نيروه ــنفکران،  علوه ب ــان روش  ، در مي
 روشنفکران ليبرال و تحصيل کردگان شــهري، کمونيســت ها نيـز شــرکت فعـال
 داشــتند. هــم در تبليــغ و ترويــج انديشــه ي انقلبــي در روزنامه هــا و محافــل
 روشــنفکري و دانشــگاهها، هــم در تــدارک و ســازماندهي اعتصــابات صــنفي و
ــه  اعتراضات خياباني، و هم در قيام مسلحانه ي بهمن. وقتي که رهبري انقلب ب
 دست ائتلفي از خمينيست ها و ليبرالهاي اسلمگرا افتــاد، کمونيســت ها ــ کــه
 خود را مغبون و  رانده از مشارکت در حکومت انقلبــي يافتنــد ــ مــي بايســت
 تکليف خود را با اين رهبري روشن مي کردند. آنها مي بايست تصــميم بگيرنــد
 ماهيت دولت برآمده از انقلب بهمن چيست، تا چه اندازه بايد با آن اتحاد کرد؛
 نيروهاي دوست و دشمن کدامند؛ با چه نيرويي (در دولــت و خــارج از دولــت)
 بايد متحدشد و با کدام جنگيد. منظور از «نيرو» تنها احزاب سياسي نبود بلکه
 طبقات و ليه هاي اجتماعي اي بود که آن احزاب «نمايندگي» شان را به عهده
 داشتند. اين طبقــات و ليه هــاي اجتمــاعي عبــارت بودنــد از بازاريــان و تجــار
ــورژوازي  (بورژوازي «ملي»)، صاحبان صــنايع و مقامــات بــالي بوروکراســي (ب
 مدرن  يا «وابسته /کمپرادور»)،  کسبه ي خرد، خرده مالکان روســتا، قشــرهاي
 حاشيه ي شــهري (خــرده بــورژازي ســنتي)؛ کارمنــدان و تحصــيل کردگــان و

متخصصان شهري (خرده بورژوازي مدرن)؛ و کارگران صنعتي (پرولتاريا).

ــران در ســال  انشعاب بزرگ و سرنوشت ساز در سازمانها و احزاب کمونيستي اي
 اول انقلب رخ داد. اين شکاف ميان جناح «راست» (حزب توده و فداييان خلق
 اکثريت) و جناح «چپ» (فداييان اقليت، سازمان راه کــارگر، ســازمان پيکــار و
ــاع از  دهها سازمان کوچکتر کمونيستي) پديدار شد. اختلف دو جناح بر سر دف
 آزادی هاي ليبرالي يا مبارزه با خطر فاشيسم نبود. اين اختلف بر سر ارزيابي از
ماهيت طبقاتي سرکردگي انقلب (خمينيست ها) و نحوه ي برخورد با آن بود. 
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 حزب توده و فداييان اکثريت، سرکردگان انقلب را (نيروي هژمونيک در انقلب
ــل  بهمن) مترقي، مردمي، و «ضدامپرياليست» مي شناخت. طبق نظريه و تحلي
ــورژوايي  آنها، خمينيسم يا «خط امام»، نوعي «دموکراسي انقلبي» ي خــرده ب
ــا ــام، ب  بود که به راستي منافع اکثريت پابرهنگان را نمايندگي مي کرد. خط ام
 راهنمايي چپ سکولر و با فرهنگ (و همکــاري بــا «اردوگــاه سوسياليســم» يــا
 اتحاد شوروي سابق)، مي توانست انقلب را در مسير درستي به جلــو بـبرد، بـه
 نحوي که هم استقلل سياسي و اقتصــادي از امپرياليســم حاصــل شــود و هــم
 مردم محروم در سياست کشور سهيم شوند. طبق ايــن تحليــل، کســاني کــه از
 «خطر فاشيسم» ، «تئوکراسي اسلمي»، و «ملتاريا» صحبت مي کردند و مــي
ــردم را  خواستند دين از دولت جدا باشد، ليبرالهايي بودند که قصــد داشــتند م
ــت ها  نسبت به انقلب بدبين سازند. به باور نظريه پردازان حزب توده، خمينيس
 مي خواستند شريانهاي اقتصادي و طبقاتي ي ارتباط با امپرياليسم و استعمار نو
 را پاره کنند، اما ليبرالها کماکان مدافع سرمايه داري وابسته بودند، يعنــي رژيــم
 شاه منهاي خود شاه. حزب توده به اعضاي خود توصيه مــي کــرد بــه اســلم و
ــا  روحانيت و اعتقادات ديني مردم احترام بگذارند و در مبارزه ي خمينيست ها ب

ليبرالهاي سکولر، از «خط امام» دفاع کنند. 

 سازمانهاي متعدد چپ راديکال، برعکس، سرکردگان انقلب بهمن را نمايندگان
 مرتجع خرده بورژوازي ي محافظه کار و سـنتي مـي شـناختند کـه جلــو رشــد
ــدکرد. خصــلت  جنبش انقلبي را به سمت يک نظام دموکراتيک مسدود خواهن
 واپسگراي رهبري ي انقلب بهمن را مي شد در برخورد آن به زنان و اقليت هاي
 قومي و در محافظه کاری ي فرهنگي و اخلقي، و به ويــژه خصــومت مرگبــار بــا
ــام ــوز تم  کمونيسم مشاهده کرد. به گفته ي کمونيست هاي راديکال، انقلب هن
 نشده بود و مي بايست قدرت يک بار ديگر دست به دست شــود و ايــن بــار، در
ــا  تداوم انقلب بهمن، قدرت به دست نمايندگان واقعي کارگران و شوراهاي آنه
 برسد. الگو در اينجا انقلبهاي کوبا و چين (و البتــه انقلب اکتــبر) بــود. از ديــد
 کمونيست هاي چپ، «قيام بهمن» پيروز شده بود اما «انقلب» هنوز تا پيروزي
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 فاصله داشت. برخي از سازمانهاي کمونيستي بــه خــاطر اســتقرار «ديکتــاتوري
 انقلبي کارگران و دهقانان» يا حتا «ديکتاتوري پرولتاريا» به مبارزه ي مسلحانه

عليه حکومت اسلمي برخاستند.  

ــتند ــتيزه داش  هردو جناح راست و چپ کمونيست هاي ايراني، با «ليبرال ها» س
ــا را ــانه رو) و آنه ــنفکران مي ــت آزادي و روش ــي و نهض ــزاب جبهه ي مل  (اح
 ضدانقلبي و نماينده ي داخلي امپرياليسم مي شــناختند. بــراي هــر دو جنــاح،
 عامل دين و ايدئولوژي مذهبي، يک عامل «روبنايي» و کم اهميــت تلقــي مــي

شد. آنچه اهميت داشت منافع اقتصادي و طبقاتي بود. 

ــاري را در تئوري و پراتيــک کمونيســم،  دو جنــاح حــزب  الگــوي چنيــن رفت
ــراي  سوسيال ـ دموکرات روسيه (بلشويک ها و منشويک ها) فراهم کرده بودند. ب
ــاهي  فهم رفتار کمونيست هاي ايراني در انقلب بهمن و سالهاي پيش از آن، نگ
 مي اندازيم به اين تئوري و پراتيک در جريان يکي از مهمترين رويدادهاي قرن

بيستم، يعني انقلب اکتبر.

 در ادبيات سياسي ي روسيه از اواخــر قــرن نــوزدهم تــا انقلب اکتــبر، مبــاحث
 نظــري ي پردامنــه اي دربــاره ي رابطه ي کمونيســت ها و ليبرال هــا وجــود دارد.
 پرسش محوري اين مباحث اين است: چرا در يــک ديکتــاتوري شــاهي از نــوع
 تزاريســم، نيروهــاي ليــبرال و ليبراليســم ضــعيف، عقــب مانــده، سازشــکار، و
 ناپيگيرند و برخلف بورژوازي اروپاي غربــي، اينــان قــادر نيســتند يــک انقلب
ــه پيــروزي  بورژواـ دموکراتيک را (مثل انقلب کبير فرانسه) هــدايت کننــد و ب
 برسانند؟ وقتي که بورژوازي يک کشور ضعيف باشد، آيا اين امکـان وجــود دارد
 که وضعيت انقلبي ايجاد شود؟ و اگر وضــعيت انقلبــي ايجــاد شــود و تــزار در
 آستانه ي سقوط قرار گيرد، اما همزمــان بــورژوازي نخواهــد يــا نتوانــد رهــبري
ــا  انقلب را به دست گيرد، چه بايد کرد؟ آيا امکان دارد کمونيست ها، خواسته ي
 ناخواسته، در رأس انقلبي قراربگيرند که وظايف آن همان وظايفي است که در
 اصل بورژوازي مــي بايســت انجــام مــي داد (نظيــر اصــلحات ارضــي، انباشــت
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 سرمايه ي ملي، صــنعتي کــردن کشــور، برقــراري دموکراســي، و رشــد طبقه ي
ــک»  کارگر)؟ آيا اين امکان وجود دارد که به نحوي «مرحله ي بورژواـ دموکراتي
 انقلب ميانبر زده شود و از تزاريسم نيمه فئودال حرکتي به سمت سوسياليسم
ــوچکي در ــت ک  پيشرفته آغاز گردد؟ وقتي که طبقه ي کارگر صنعتي هنوز اقلي
 ميان انبوه روستاييان و پابرهنگان است، آيا چنين انقلبي «زودهنگام» نيست و
ــبرالي،  در شرايط فقدان طبقات متوسط و فعاليت آزاد سرمايه و دموکراســي لي
 آيا چنين انقلبي به ديکتاتوري تک حزبــي منجــر نخواهــد شــد؟ لنيــن، رهــبر
 نابغه ي انقلب اکتبر، در سالهاي پاياني ي عمر کوتاه خــود، يعنــي شش ـ هفــت
 سال پس از انقلب بار ديگر به اين پرسش ها بازمي گــردد و تلش مــي ورزد از
 نو آنها را مورد بررسي قرار دهد. در اين بازانديشی ها لنين بــه مفــاهيمي چــون
 آمــوزش و يــادگيري تمــدني، دســتاوردهاي اروپــاي غربــي و آمريکــا، و عقــب

ماندگي ي فرهنگي ي مزمن روسيه نظر مي دوزد. 

از سرنگوني شاه تا انقلب اکتبر
  در روسيه دو انقلب به وقوع پيوست. اول، انقلب فوريه، انقلب۱۹۱۷در سال 

 ضدپادشاهي و ضدديکتاتوري که در آن همــه ســهيم بودنــد. ايــن يــک انقلب
ــويکها. در انقلب اول  بورژوا دموکراتيک بود. سپس انقلب اکتبر به رهبري بلش
 تزار سرنگون شد و قــدرت بـه دسـت مشــروطه خواهــان و ليبرال هــا افتــاد. در
 انقلب دوم، بلشويکها موفق شدند به فاصله ي چندماه توازن قواي مردمي را در
ــدرت را از ــد و ق  شوراهاي کارگران، دهقانان، و سربازان، به نفع خود عوض کنن
 چنگ رقيبان ليبرال خــارج ســازند و خــود بــر ســرکار بياينــد. انقلب لنيني ي
ــاد  اکتبر، انقلبي بدون خونريزي بود. آنچه از فوريه تا اکتبر در روسيه اتفاق افت
 ــ هم از لحاظ تئوريک و هم تاکتيکهاي مبارزه در وضعيت انقلبي ــ تا همين

 ). نوشته هاي لنين طــي۱امروز براي چپگرايان جهان حائز اهميت بسيار است (
ــناد  اين چندماه (از «تزهاي آوريل» تا تسخير قدرت)، نوشته هاي تروتسکي، اس
ــته هاي ــويکها، و نوش ــته هاي منش ــيه، نوش ــوکرات روس ــيال دم ــزب سوس  ح
 روشنفکران حزب مشروطه خواهان دموکراتيــک (کادت هــا) از خوانــدنی ترين و
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 جذاب ترين منابع تئوري و پراتيک فعاليت سياسي در باره ي موضوع «انقلب يا
). ۲اصلحات» است (

ــود و۱۹۱۸-۱۹۱۴در سال انقلب، روسيه هنوز درگير جنــگ جهــاني اول (  ) ب
 احزاب مشروطه خواه و بورژواـ ليبرال مثل هميشه از شرکت روســيه در جنــگ
 دفاع مي کردند. اين درحالي بود که صدهاهزارسرباز روسي در جنگ کشـته يــا
ــل و ــزار ســرباز علي ــزاران ه ــان را ه ــد و بازگشــتگان و فراري  ناپديدشــده بودن
 روان زخمي و فقير تشکيل مي دادند. بلشويکها از همان آغاز مخالف شــرکت در

«جنگ امپرياليستي» بودند. روي کارآمدن آنها به معني آغاز صلح بود. 

انقلبي که دنيا را تکان داد
 ، در «ايستگاه فنلند» پتروگراد، لنين پس از بازگشــت۱۹۱۷ آوريل ۳در تاريخ 

 از تبعيد، با ارائه ي بلفاصله ي «تزهاي آوريل» خــود تمــامي جنبــش، از جملــه
 رهبران بلشويک، را شوک زده کرد. بوگدانف يکي از رهــبران بلشــيک «تزهــاي
 آوريل» را «هذيان هاي يک مجنــون» خوانــد. نــادژدا کروپســکايا همســر لنيــن

).۳گفت، «متأسفانه به نظر مي آيد که لنين عقل اش را از دست داده!» (

ــخيص داد و  لنين نخست «قدرت دوگانه»ي شوراها را در برابر دولت موقت تش
 از موضع مخالفت قاطع با حکومت موقت و جنگ، پيشروي بــه ســمت تشــکيل
 حکومت انقلبي مبتني بر شوراها را مطرح ساخت. اکثريت رهبري بلشويکها، از
 جمله استالين، کامنوف، و نــوگين کــه در آخريــن کنفرانــس سراســري حــزب

تصميم گرفته بودند با منشويکها متحد شوند بيش از همه شگفتي زده شدند.

 با توجه به موضع اکثريت بلشويکها در اين تاريخ، اهميــت ورود لنيــن، اهميــت
 ۴تزهاي آوريل و رهبري قاطع او، اهميتي بود با ابعاد تاريخي. يک روز بعد، در 

 آوريل که جلسه ي مشترکي با منشويکها براي تــدارک يــک کنفرانــس وحــدت
 برگزار شده بود، لنين بار ديگر با مطرح کردن تزهــاي خــود از ايــن «وحــدت»
 جلوگيري کرد. حاميان لنين در اين موضع گيري از جمله مولوتــوف، آلکســاندرا
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 کولونتاي، و شلياپنيکف بودند. در روزهاي آوريل، لنين بــا انتشــار ســند بســيار
ــه  مهم «نامه هايي درباره ي تاکتيک ها» مواضع جناح راســت بلشــويکي، از جمل
 کامنوف و زينوويف را به چالش مي خواند. در کنار شعار عام «همه ي قدرت به
 شوراها»، در سطح شعارهاي اقتصادي نيز شعار کنــترل کــارگري در صــنايع از

جانب بلشويکها مطرح مي گردد.

  مه، دو نفر از منشويکها به کابينه ي ائتلفي ي حکومت موقت مي پيوندند.۵در 
 دو ماه بعد، معروف به «روزهــاي ژوئيــه»، در نــتيجه ي نارضــايتی هاي مــردم از
 حکومت موقت، تظاهرات خياباني به اوج مي رسد و تا مرحله ي شــورش پيــش
ــوگيري از عمــل زودرس  مي رود. واکنش بلشويکها دفاع همراه با هشــدار و جل
 است. دولت موقت، با کرنسکي در رأس آن، بلشويکها را متهـم بـه آشــوبگري و
 تدارک قيام مسلحانه و کودتا مي کنند. در مطبوعات دولتي مدارکي جعلي دائر
ــي  بر اينکه رهبران بلشويک جاسوس آلمان (دشمن روسيه در جنگ جهاني) م

باشند به چاپ مي رسد. حکم توقيف لنين صادر مي شود.

 لنين و زينوويف زندگي مخفي پيشه مي کنند و تا انقلب اکتــبر آفتــابي نمــي
  اوت شـرکت۳ ژوئيه تـا ۲۶شوند. (آنها از جمله در کنگره ي ششم حزب نيز از 

 نمي کنند.) در اين کنگره اعضاي کميته ي مرکزي حزب به اين ترتيب انتخاب
ــامنوف /  مي شوند: ي. برژين / آ. بوبنوف / ن. بوخارين / ف. دزرژينسکي / ل. ک
 آ. کولونتاي / ن. کرستينسکي / و. لنين / و. ميليوتين / م. مورانوف / و. نوگين /
ــوکولنيکوف / ج. ــميلگا / گ. س  آ. رايکوف / ف. سرگيوف / س. شوميان / ي. س

استالين / ي. سوردلوف / ل. تروتسکي / م. اوريتسکي / گ. زينوويف.

 درباره ي نظريات لئون تروتسکي تا پيش از اکتبر بايد اشاره کرد کــه او همــواره
 در استراتژي مواضعي مخالف با بلشويکها داشت، از جمله برداشــت او در مــورد
 رابطه ميان انقلب دموکراتيک و انقلب سوسياليستي در روســيه، کــم اهميــت
 دانستن نقش روستاييان به عنوان متحدان طبقه ي کــارگر در انقلب، و نيــز در
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 رابطه با برنامه هاي ارضي ي پرولتاريا و مسأله ي ملي. تروتسکي در اين دوران به
منشويکها نزديک تر بود.

کودتاي کورنيلف
ــزار  جناح بلشويک از حزب سوسيال ـ دموکرات در اين تاريخ دويست و چهل ه
 عضو داشت. کنگره ي بلشويک شعار «همه ي قدرت به شوراها» را، که به معنـي
 گذار مسالمت آميز قدرت به دست کارگران و روستاييان بود، کنار گذاشت زيرا
 پس از «روزهاي ژوئيه» امکان هرگونه گذار مسالمت آميزي منتفــي شــده بــود.

تدارک قيام در دستور روز حزب قرار گرفت. 

 همزمان هشدار داده شد که نبايد با تحريکات بورژوازي به نــبردي زودرس تــن
 داد. اين هشدار و آمادگي بسيار به جا بود، زيــرا در اواخــر مـاه اوت، فرمانــده ي
ــه  قواي خود دولت کرنسکي، ژنرال کورنيلف، دست به يک کودتاي نظــامي علي
 حکومت موقت زد. هدف او در وهله ي نخست ســرکوب يکبــاره ي بلشــويکها در

ــد و بلفاصله۲۷ ــت نزدن ــاهرات دس ــه تظ ــويکها در آن روز ب ــود. بلش   اوت ب
 کميته هــاي مبــارزه بــا ضــدانقلب را تشــکيل دادنــد و موفــق شــدند کودتــاي
ــال  کورنيلفي را عقيم بگذارند. بي عملي و رضايت تلويحي ي دولت موقت در قب
ــرد.  غائله ي کورنيلوفي به زدودن توهم مردم نسبت به اين دولت کمک بسيار ک

حمايت مردم از بلشويکها فزوني گرفت.

 تناسب قوا در شوراي کارگران و سربازان پتروگراد به نفع نماينــدگان بلشــويک
 تغيير کرد. لنين بار ديگــر شــعار «همه ي قــدرت بــه شــوراها» را ــ بــه همــان
 معني ي گذار مسالمت آميز ــ به ميان کشيد اما بازهم به فاصله ي کوتاهي اين

 ۹ سپتامبر در شــوراي مســکو و در ۵«احتمال» را از دست رفته تلقي کرد. در 
ــه ــد. لنيــن ب  سپتامبر در شوراي پتروگراد، بلشويکها اکثريت را به دســت آوردن

فوريت اهميت اين پديده را دريافت: لحظه ي قيام مسلحانه فرا رسيده بود.
 

تنهايي لنين
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ــويک ــزب بلش  در دو نامه ي بسيار مهم از مخفي گاه خود به کميته ي مرکزي ح
 در پتروگراد، لنين ضرورت اقدام بي درنگ و فوري به قيام را مطرح مي ســازد.

ــه۱۵در    سپتامبر کميته ي مرکزي نامه ها را دريافت مي کند و پس از بررسي ب
اتفاق آراء با آن مخالفت مي کند. لنين پاسخي دريافت نمي کند. 

 از اين تاريخ لنين با انرژي بسيار شروع به نامه نوشتن به کميته ي مرکزي و بــه
 تک تک اعضاي رهبري بلشويکها مي کند و با لحني مبرم همه جا بـر ضــرورت
 از دست ندادن لحظه ي تاريخي تأکيد مي ورزد. اينکه اگر تســخير قــدرت هــم
ــا مخــالفت کميته ي مرکــزي،  اکنون صورت نگيرد فردا بسيار دير خواهد بود. ب
 لنين اعلم مي کند که از کميته ي مرکزي اســتعفا خواهــد داد  ومســتقيماI بــه
 توده هاي حزبي و کنگره ي حزب روي خواهد آورد. تهديد لنين مؤثر واقــع مــي

  اکتبر کميته ي مرکزي پيشــنهاد مــي کنــد کــه لنيــن مخفيــانه بــه۳شود. در 
پتروگراد بيايد تا در مورد قيام تصميم نهايي گرفته شود. 

 از اين تاريخ وقايع سرعت بي سابقه اي پيدا مــي کنــد. زينوويــف و کــامنوف و
 جناح راست بلشويکي مصراI با قيــام مخــالفت مــي ورزنــد. آنهــا روي پيشــنهاد
ــه دعــوت حکــومت مــوقت از همه ي  شــرکت در «کنفرانــس دموکراتيــک» (ب

ــد. در  ــبر،۷نيروهاي سياسي) براي تدارک مجلس مؤسسان اصرار مي ورزن   اکت
 تروتسکي در رأس يک هيأت بلشــويکي در «کنفرانــس دموکراتيــک» عملI بــه
 دولت اعلن جنگ مي دهد و بالتفاق کنفرانس را ترک مي کنند تا به کار قيام

  سپتامبر لنين به پتروگراد مي آيد و در قطعنــامه اي پيشــنهاد۱۰بپردازند. در 
قيام بلفاصله را مطرح مي سازد.

  اکتبر زينوويــف و کــامنوف طــي نــامه اي بــه ســازمانهاي حزبــي دلئل۱۱در 
ــان را مــي طلبنــد. در   ۱۶مخالفت خود را با قيام تشريح مي کنند و حمايت آن

 اکتبر لنين بار ديگر مخفيانه به پتروگراد مي آيد تا بر اقدامات مشخص تــدارک
 قيام نظارت کند. کامنوف به نشانه ي اعتراض از کميته ي مرکــزي اســتعفا مــي
ــا  دهد. در اين روز يک «مرکز نظامي» تشکيل مي گردد تا رابط رهبري حزب ب
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 ۲۰کميته ي انقلبي نظامي شوراي پتروگراد بــه رهــبري تروتســکي باشــد. روز 
اکتبر براي قيام تعيين مي شود.

 لنين به مخفيگاه باز مي گردد و در پاسخي بـه اپوزيســيون حزبـي بـه رهـبري
ــيت انقلبي ي  کامنوف و زينوويف، به ترديد و تزلزل روشنفکرانه و فقدان شخص

  اکتــبر کــامنوف و زينوويــف بــه۱۱آنها حمله مي کند. در ايــن ميــان نــامه ي 
 سازمانهاي حزبي به خارج درز مي کند. اين دو نفر يادداشتي در نشريه ي «نوايا
 ژيزن» (به رهبري ماکسيم گورکي) به چاپ مي رسانند و از قيام به عنوان قمار
 خطرناک نام مي برند. علني کردن تصميم به قيام، آنهم دو روز مانده بــه قيــام،
 لنين را آتش مي زند و از جانب او به مثابه «خيانت» تلقي مي شــود. قيــام بــه

تأخير مي افتد.

 لنين تقاضاي اخراج زينويوف و کامنوف از حزب را مي کنــد. کميته ي مرکــزي
 در نشست بعدي خود، بدون حضور لنين و زينوويف، در اين باره تصميمي نمي
 گيرد. لنين بار ديگر فرياد برمي دارد که همه چيز، «سرنوشت روســيه و انقلب
 جهاني»، همه بســتگي بــه اقــدام ظــرف هميــن دو ســه روز دارد. تروتســکي و

  اکتبر تدارکات تازه ي خود را کامل مي کنند. در۲۳کميته ي انقلبي نظامي تا 
ــا۲۴ ــرد و ب   اکتبر حزب آماده ي عمل است. کامنوف موضع خود را پس مي گي

انتقاد از خود به حزب بازمي گردد تا در قيام شرکت داشته باشد. 

 روز بعد، کارگران مسلح و سربازان به رهبري بلشــويکها اکتــبر را در تاريــخ بــه
ثبت مي رسانند.

پانوشته ها
ــگفتار و۱  - براي نمونه نگاه کنيد به منتخبي از نوشته هاي لنين در فاصله ي آوريل تا اکتبر، با پيش

مؤخرة طولني سلوي ژيژک، در اينجا:
Slavoj Zizek, ed., Revolution at the Gates (Verso, 2002)

- براي يک منبع معتبر در اين زمينه رجوع کنيد به:۲
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۱۳۷۱، ترجمة نجف دريابندري، در سه جلد، تهران تاريخ روسية شوروياي اچ کار، 
 
- ژيژک، همان، به نقل از نيل هاردينگ.۳

پيوست

شکل گيري بلشويسم
نوشته ي عبدي کلنتري

 بلشويسم منبعي است مهم براي فهــم مکانيســم ســازماندهي انقلبي ي چــپ و
 عملکــرد آن پــس از ســقوط رژيــم پادشــاهي و موضــع گيــري آنهــا در قبــال
 پوپوليست ها (خلق گرايان) ازيکسو و ليبرال ها از سوي ديگر. مسايل مربــوط بــه
 دموکراسي درون حزبي، تاکتيک ها در دوران فروکش بحــران انقلبــي، نحــوه ي
 تلفيق فعاليت علنــي و غيرعلنــي، تاکتيــک هــا بــراي شــرکت در (يــا تحريــم)
 انتخابات فرمايشي، تاکتيک ها براي ائتلف با احــزاب خــرده بــورژوا، يــا احــزاب
 بورژواـ ليبرال، تاکتيک ها در برابر دولت موقت برآمده از انقلب ضد ديکتاتوري
 (وقتي که رژيم پادشاهي سرنگون مي شود) و بسياري مسايل ديگر را مي توان

در تئوري و پراتيک حزب سوسيال دموکرات روسيه مشاهده کرد. 

  ــ شــروع مــي۱۹۰۳ما اين بررسي ي وقايع نگارانه را از کنگره ي دوم حزب ــ 
 کنيم زيرا  بنيانگذاري واقعي حــزب، طــرح اساســنامه و برنــامه ي آن از هميــن
 کنگره شروع شد. کنگـره دوم تنهـا بـه خــاطر احــترام بـه آغــازگران کنگـره ي

 ) خود را «دومين» کنگره ناميد. به هنگام تشکيل کنگره ي اول۱۸۹۸مينسک (
 در شهر مينسک، لنين، مارتوف، و کروپسکايا در زندان تزاري به سر مي بردند.
 از مهمترين اقدامات لنيــن پــس از آزادي از زنــدان تــا فاصله ي کنگــره ي دوم،
 تأسيس نشريه ي سراسري «ايسکرا» (اخگر) بود با کمک پله خانوف، آکســلرود،
 و ورا زاسوليچ ــ رهبران اولين نسل مارکسيست هاي روسي ــ و نيز مارتوف، و
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ــترين  از نسل جوانتر تروتسکي. به هنگام گشايش کنگره ي دوم، «ايسکرا» مهم
 نشريه ي سياسي ـ تئوريک و تشکيلتي جنبش کارگري روسيه بــه شــمار مــي

).۱رفت (

: کنگره ي دوم۱۹۰۳
 در کنگره ي دوم، چهل و سه نماينده، با پنجاه و ســه حــق رأي شــرکت کــرده
ــوان  بودند (برخي از نمايندگان مانند لنين و مارتوف دو رأي داشتند: هم به عن
 عضو حزب  و هم عضو هيأت تحريره ي ايسکرا). از اين تعــداد ســي و يــک رأي
 متعلق به هواداران نشريه ي «ايسـکرا» بـود. از نشـريه ي رقيـب ايســکرا، يعنـي
 «رابوچيه دلو» (متعلق به جنــاح اکونوميســت هــا) ســه نفــر در کنگــره بودنــد:
ــدن  مارتينوف، آکيموف، و خواهرش. کنگره در بروکسل آغاز شد و سپس در لن

ادامه يافت.

 اختلف نظري که سرانجام به انشعاب انجاميد از همان اوائل کنگــره بــه شــدت
 مطرح گرديد. اختلف نخست بر سر يک موضوع به ظاهر ساده ــ تعريف اينکه

چه کسي مي تواند عضو حزب محسوب شود ــ درگرفت. 

ــن  مارتوف، دوست بسيار نزديک لنين و از برجسته ترين رهبران جوان حزب، اي
ــذيرد،  متن را پيشنهاد مي کند: «عضو کسي است که برنامه ي حــزب را مــي پ
 پشتيباني مادي از حزب به عمل مي آورد و همکاري شخصي و مرتــب خــود را

زير هدايت يکي از سازمانهاي حزبي عرضه مي کند.» 

 پيشنهاد ديگر از جانب ولديمير ايليچ اوليانوف (لنين) که در اين زمان، در سن
 سي و يک سالگي، از رهبران مهم و پـر انــرژي حــزب شـناخته مـي شـد، ارائه
 گشت: «عضو کسي است که برنامه ي حزب را مــي پــذيرد وحمــايت خــود را از
ــي  حزب هم به شکل مادي و هم با شرکت شخصي در يکي از ســازمانهاي حزب

عملي مي کند.»
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ــل  اين اختلف به ظاهر کوچک درمتن پيشنهادي اساسنامه ي حزب به اين دلي
ــوط  اهميت زياد پيدا مي کرد که با ايده ي لنين از ترکيب وساختمان حزب مرب
 مي شد؛ يعني سازماني مستحکم و سخت منضبط که نمي تواند روي حمــايت
ــد. لنيــن در  نيم بند اشخاص غيرفعال و رهبري صرفاI «روشنفکري» حساب کن
 اين مورد، با آنکه حمايت پلــه خــانوف (پــدر مارکســيم در روســيه) را داشــت،

نتوانست رأي اکثريت را بگيرد.

 بنابراين، پيشنهاد مارتوف که از حمايت يکي ديگر از رهبران جــوان حــزب، لئو
 داويديج برونستاين (تروتسکي) برخوردار بود، در اساسنامه بــه تصــويب رســيد.
ــزب ــيع در ح  استدلل اکثريت آن بود که طرح لنين مانع شرکت توده هاي وس
 شده و آنرا به چارچوب تنگ و مخفي و نظامي ي انقلبيان حرفه اي محدود مي
 کند. تجربه ي سالهاي بعــد نشــان داد کــه ايــن جنــاح (منشــويکها) درمقــاطع
 حساس و بحراني از توده ها عقب مي مانند. (به جز يک استثنا در مورد شــخص

  در ســازماندهي نظــامي و۱۹۱۷ و هــم در ۱۹۰۵تروتسکي که هــم در انقلب 
رهبري شوراي سربازان و کارگران نقش فعال ايفا کرد.)

 مخالفت با ايده ي لنيني حزب محدود به رفورميست ها نبــود. خــارج از کنگــره،
 انقلبي ي برجسته ي سوسيال دموکراسي آلمــان، روزا لوکزامبــورگ، کــه در آن
 سالها در سطح جنبش انقلبي اروپا بسيار شناخته شده تر از لنين بود، مخالفت
 خود را با طرح لنين در مورد ساختمان حزب، طي يک سلسله مقالت تئوريک
ــه مرکزيــت  ابراز نمود. لوکزامبورگ و تروتسکي معتقد بودند طرح لنين منجر ب
 بيش از حد حــزب مــي شــود، کــه در رأس سلسله مراتــب تشــکيلتي، اقتــدار
ــترل  يکجانبه و بلمنازع کميته ي مرکزي و در کميته ي مرکزي اقتدار بدون کن

يک فرد آنرا از دموکراسي ارگانيک و دو جانبه تهي مي سازد.

 از سوي ديگر، لنين نگران وحدت عمل و وحدت کلمه ي انقلبي بود. او خواهان
 اراده ي يکدست حــزب بــه عنــوان پيشــاهنگ طبقه ي کــارگر در شــرايط حــاد
 ديکتاتوري تزاري بود. لنين کــه خــود هيچگــاه اهميــت دموکراســي درونــي را
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 ناديــده نمــي گرفــت، نگــران آن بــود کـه تحــت رهـبري ي نــه چنــدان قــاطع
 اکونوميست ها، حزب و جنبش دچار انفعال گشته و تابع جنبش خود به خودي
 و اتحاديه اي کارگران باقي بماند و گامي در جهت کســب رهــبري در جنبــش

بورژوا ـ دموکراتيک ضد تزاري برندارد. 

 اختلفاتي که ميان دو جناح بر سر تعريــف عضــويت و شــکل ســازماني حــزب
ــي  درگرفت، انعکاس خود را در برنامه ي استراتژي و تاکتيک سوسيال دموکراس
ــويکها)  به شکلي واضح تر در کنگره ي بعدي (بلشويکها) و کنفرانس بعدي (منش

 به نمايش گذاشت.۱۹۰۵و در روند انقلب 

 نماينــدگان اتحــاديه ي سراســري کــارگران يهــود (بونــد) بــه دليــل مخــالفت
ــد  ايسکريست ها با طرح آنها مبتني بر خودمختاري فدراتيو درون ـ حزبي ي بون
 در مناطق لهستان، ليتواني، و روسيه ي سفيد، به اعتراض کنگره را ترک کردند.
 همينطور لنين در پافشاري خود براي تصويب ايســکرا بــه عنــوان تنهــا ارگــان
 حزب، پيشنهاد انحلل «رابوچيه دلو» را داد و براي آن نيز رأي آورد. در نتيجه
 دو تن از نمايندگان رابوچيه دلو نيز کنگره را ترک کردند. خروج بونديست ها و
 رابوچيه دلوئی ها توازن آراء را به نفع جناح لنين و پله خانوف (عليــه مــارتوف و

تروتسکي) عوض کرد. از اينجا جناح لنين «اکثريت» (بلشويک) نام گرفت. 

 اين اکثريت به لنين امکان داد تا پيشنهاد خود را دائر بــر کــاهش تعــداد افــراد
 هيأت تحريريه ي ايسکرا از شش نفر به سه نفر (لنين، پله خانوف، و مارتوف؛ بــا
ــروزي  حذف ورا زاسوليچ، پوتره سوف، و آکسلرود) به تصويب برساند. اما اين پي
ــلرود و  لنين موقتي بود. مارتوف از همان ابتدا عنوان کرد که بدون شرکت آکس

ورا زاسوليچ حاضر به شرکت در هيأت تحريريه نيست. 

 به فاصله اي کمتر از شش ماه از کنگره، پله خانوف از افراد قبلــي دعــوت کــرد
 دوباره به هيأت تحريره بپيوندند. لنين به نشانه ي اعتراض از «ايســکرا» اســتعفا

 ) و اعلم کرد که اين نشريه ديگر نماينــده ي اکــثريت حــزب۱۹۰۳داد (نوامبر 
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 سوسيال دموکرات روسيه نيست. ايسکرا از آن پس ارگان منشويکها شد که پله
ــه ــه ب  خانوف نيز به آنها پيوسته بود. در اين نشريه صفحات بسياري صرف حمل

شکل لنيني ي تشکيلت اختصاص داده مي شد. 

 پله خانوف لنين را متهم به بوناپارتيســم (رهــبري بــر فــراز طبقــه)، باکونيســم
ــا» ــر پرولتاري  (توطئه گري مخفيانه)، سکتاريسم (فرقه گرايي)، و «ديکتاتوري ب
 مي کرد. ديگر منشويکها لنين را متهم به ترويج «کيش شخصيت انقلبي حرفه

اي» مي کردند. 

لنين پاسخ مي داد:
 پيوند تشکيلتي بايد مبتني بر قواعــد فورمــال، «بوروکراتيـک» (از زاويه ي
ــا  ديد روشنفکر غيرسازماني) باشد که تنها نظارت دقيق بر آنها مي تواند م
 را از آرزو انديشي و بولهوسي روحيه ي محفلي، از شــيوه هاي درهــم برهــم
ــه، ــام گرفت ــدئولوژيک» ن  محفلي که به اصطلح «پروسه ي آزاد مبارزه ي اي

»)يک گام به پيش، دو گام به پسحفظ کند. (کتاب «

 روزا لوکزامبورگ در مقاله اي در همان ايسکرا نوشت، «اولتراـ سانتراليسمي که
 لنين پيشنهاد مي کند، چيزي نيست کــه از روحيــه اي مثبــت و خلق ناشــي

شده باشد بلکه آن منبعث است از روحيه ي سترون و منفي يک پاسبان.»

 تروتسکي نيز با «ژاکـوبن» خوانــدن لنيـن در جـزوه ي «وظــايف سياسـي مـا»
 نوشت، «اين شيوه ها، چنانکه آينده نشان خواهد داد، منجر به اين مي شود که
 آپارات حزبي جانشين خود حزب، کميته ي مرکزي جانشين آپارات، و سرانجام

ديکتاتور جانشين کميته ي مرکزي شود.»

 لنين در پاسخ بر شرايط خاص کار مخفي در روسيه انگشت مــي گذاشــت: «در
 شرايطي که ايجاب مي کند کار ما در پنهان کاري کامل ادامه يابد، و در زماني
 که بيشتر فعاليت هاي ما بايد به محفل هاي کوچک و مخفي . . . محدود شــود،
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 تمايز بين کساني که فقط حرف مي زنند و کساني که کار مي کننــد بــراي مــا
)۲شديداI مشکل و حتا غيرممکن است.» (

 بلشويکها پس از جدايي از ايسکرا با انــرژي تمــام ســعي در جــذب ســازمانهاي
  توانســتند۱۹۰۴سوسيال دموکراتيک درون روسيه کردنــد و در اواســط ســال 

ــيه ــزب در روس  کميته ي مرکزي جديدي از نمايندگان سازمانهاي زيرزميني ح
 بنا کنند (در مقابل کميته ي قديمي که لنين کنترل خود را برآن از دست داده
ــه  بود). همزمان در مهاجرت، بلشويکها نشريه ي «وپريود» را به راه انداختند و ب

تدارک کنگره ي سوم حزب پرداختند. 

: کنگره ي سوم وانقلب۱۹۰۵
ــل و مــه    در۱۹۰۵پس از جدايي از منشويکها، لنين و ساير بلشــويکها در آوري

 لندن کنگره اي به نام تمامي حزب برگزار کردند (کنگره ي سوم) و به انتخابات
 کميته ي مرکزي آن پرداختند. در حاليکه جنبش مردمــي در روســيه، کــه بــه

  انجاميد، بال مي گرفت، بلشــويکها تصــميم خــود را بــراي طــرح۱۹۰۵انقلب 
 ريزي و آمادگي براي قيام مسلحانه و تسخير قدرت سياســي در کنگــره مطــرح
 ساختند. آنها همزمان منشويکها را به انتقاد گرفتند که «عنصــر آگــاهي» را در
ــا تــدارک  مبارزه ي طبقه ي کارگر تابع جنبش «خود به خودي» مي ســازند و ب
 قيام عمومي و (در صورت پيروزي) شرکت در حکومت انقلبــي مــوقت مخــالف

مي ورزند.

ــه ــوقعيت اش ب  در قطعنامه ي بلشويکها گفته مي شد، «پرولتاريا به واسطه ي م
 عنوان پيشرو ترين و تنها طبقه ي پيگير انقلبي بايد نقش رهبري را در جنبش

) ۳انقلبي دموکراتيک عمومي روسيه ايفا کند.» (

ــتري ســرکار  اگر رژيم پادشاهي (تزاريسم) سرنگون مي شد و حکومتي غيرپرول
 مي آمد، بلشويکها موظف مي شدند، «در ميان وسـيع ترين بخشــهاي پرولتاريــا
 اين ايده را ترويج کنند که پرولتارياي مسلح و تحــت رهــبري حــزب سوســيال
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 دموکرات بايد پيوسته حکومت موقت را به منظور حفــظ، تحکيــم، و گســترش
)۴دستاوردهاي انقلب تحت فشار قرار دهد.» (

 کنگره حزب را مجاز دانست که براي مبارزه با حکـومت تــزار، بـا حــزب خــرده
 بورژوايي اس ـ آر (سوسيال رولوسيونر) «توافق هاي رزمي موقتي» به عمل آورد
ــامه ي حــزب لطمــه اي  مشروط بر آنکه آن توافقها به استقلل تاکتيکهــا  و برن
 نزند. همينطور حزب بايد از هر فرصتي بــراي فعــاليت علنــي و بهــره گيــري از
ــراي  کليه ي انجمن هاي کارگري و اتحاديه ها و سازمانهاي علني و نيمه علنــي ب
ــان ــوان ارگ  بسط نفوذ خود استفاده کند. در کنگره، نشريه ي «پرولتاري» به عن

مرکزي حزب شناخته شد (در برابر «ايسکراي نو» ي منشويکها).

ــدارک  فراکسيون منشويکها هم، در همان ماه آوريل، کنفرانس تشــکيل داد و ت
 قيام مسلحانه را وظيفه ي اصلي خود برشمرد. اما جــالب آن بــود کــه بــه زعــم
 منشويکها اين قيام مسلحانه ي پرولتري نـمي بايست از جانب آنهــا بــه تســخير
 قدرت سياسي بيناجامد. قطعنامه ي منشــويکها اعلم مــي کــرد کــه بــه خــاطر
 خصلت تاريخي انقلب، يعني خصلت بوژوا دموکراتيک آن، پرولتاريا و سوسيال
 دموکراتها (کمونيســت ها) نبايــد هــدف خــود را تســخير يــا تقســيم قــدرت در
 حکومت موقت برآمده از قيام قرار دهند. آنها بايد به عنــوان حــزب اپوزيســيون
 انقلبــي بــاقي بماننــد. تســخير قــدرت زمــاني مجــاز اســت کــه در کشــورهاي
ــد. از  پيشرفته ي سرمايه داري (اروپاي غربي) انقلب سوسياليستي رخ داده باش
 بسياري جهات اين روش رفورميستي بــه ديــدگاههاي مــارکس نزديک تــر بــود
 (هرچند مارکس و انگلس براي دوران بســيار کوتــاهي احتمــال ميــان بــر زدن

مرحله ي سرمايه داري را در روسيه تزاري مورد تأمل قرار داده بودند).

۱۹۰۵انقلب 
  (يــک ســال پيــش از آغــاز انقلب مشــروطه در ايــران۱۹۰۵در متــن انقلب 

ــال  عصرقاجار)، تمايل به اتحاد در ميان اعضاي حوزه هاي منشويک و بلشويک ب
 گرفت. از ميان بلشــويکها کراســين و بوگــدانوف، يــاران نزديــک لنيــن، مــدافع
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ــوع  سرسخت اتحاد بودند. بوگدانوف معتقد بود در يک حزب واحد، مي توان تن
  در شـهر «ريگــا»۱۹۰۵کاملي از عقايد سياسي را جــايز دانســت. در ســپتامبر 

 کنفرانس مشترکي با حضور نمايندگان بلشويک و منشويک و نمايندگان بوند و
 چند سازمان ديگر سوسيال دموکرات برگزار شد تا تاکتيکهاي حزبي را طراحي

کند.

ــر  در همين زمان پادشاه تلش ورزيد از شدت بحران انقلبي بکاهد. تزار به وزي
ــد.  کشور خود «بوليگين» دستور داد تا دوما (مجلس نمايندگان) را تشکيل ده
 کنفرانس ريگا، بنا به پيشنهاد لنيــن کــه تشــخيص مــي داد وضــعيت انقلبــي
 فرارسيده، انتخابات مجلس دوما را تحريم کرد و در عوض تدارک قيام مسلحانه
 را در دستور کار حزب قرار داد. لنيــن شــرکت کننــدگان در انتخابــات دومــا را

خائن خواند.

 بلشويکها و منشويکها در همان سال هرکدام جداگانه کنفرانس تشکيل دادند تا
 وحدت قطعي و نهايي دو جناح را تدارک ببينند. در نوامبر منشــويکها در ســن
 پــترزبورگ (بــا حضــور لنيــن بــه عنــوان مهمــان) و در دســامبر بلشــويکها در
 تامرفورس (فنلند) هريک کنفرانس خود را تشــکيل دادنــد. لنيـن معتقـد بـود
 براي کنفرانس مشترک آينده، نمايندگان بايــد بــه تعــداد مســاوي از دو جنــاح
ــن ــا اي  شرکت داشته باشند. در هردو کنفرانس، هم منشويکها و هم بلشويکها ب
 پيشنهاد مخالفت نموده و تصويب کردند که نمايندگان بايد بــه تناســب تعــداد

سازمانهاي سوسيال دموکرات به کنگره بروند. 

 ) منشــويکها برحســب۱۹۰۶در نتيجه، در کنگره ي بعــدي (کنگــره ي وحــدت، 
 تعــداد ســازمانهاي شــان اکــثريت را پيــدا کردنــد. در هــردو کنفرانــس اصــل
 «سانتراليسم دموکراتيک» و انتخابات (در مقابل انتصابات حزبي) در تشــکيلت
 تصويب شد. (درحاشيه ــ در ايران سالهاي هفتاد ميلدي، بــه هنگــام تشــکيل
 حزب آريامهري رستاخير، تدوين کنندگان اساســنامه ي ايــن حــزب نيــز اعلم
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 کردند براساس اصول «ديالکتيک»، در حزب اصل «سانتراليسم دموکراتيک» به
اجرا گذاشته خواهد شد!)

 در قطعنامه ي بلشويکها در تامرفورس گفته مي شد، «کنفرانس با پذيرش اصل
ــي  مسلم سانتراليسم دموکراتيک، اجراي گسترده ي اصل انتخابات را ضروري م
 داند، و درحاليکه به مراکز منتخب در امــور مربــوط بــه رهــبري ايــدئولوژيک و
ــند،  عملي قدرت کامل مي دهد، ولي اين مراکز در عين حال قابل عزل مي باش
 و اعمال شان وسيعاI به اطلع مردم مي رســد و اکيــداI پاســخگوي فعاليت هــاي
 خود هستند؛» و «کنفرانس کليه ي سازمانهاي حزبي را موظــف مــي کنــد کــه
 سازمانهاي محلي خود را سريعاI و با کمــال جــديت بــر اســاس اصــل انتخابــات

)۵تجديد سازماندهي کنند.»(

  سال داشت ــ۲۶در کنفرانس تامرفورس براي اولين بار لنين و استالين ــ که 
  کميته ي مرکزي مشترکي بــا۱۹۰۵يکديگر را ملقات مي کنند. در پايان سال 

 ترکيب سه نفر از هر جناح ونيز يک ارگان مشــترک حزبــي بــه وجــود آمــد. از
 بلشويکها در کميته ي مرکزي «کراسين» و «رايکوف» و در هيــأت تحريريــره ي

ارگان جديد، «لوناچارسکي» و «بازاروف» درکنار لنين حضور داشتند.

: کنگره ي چهارم (وحدت)۱۹۰۶
 کنگره ي وحدت نتوانست به وجود دو فراکســيون منشــويک و بلشــويک پايــان
 دهد. همانطور که ذکر شد، چون نمايندگان به نسبت تعداد ســازمانهاي حزبــي
 به کنگره ي وحدت فرستاده شده بودند، اکــثريت در آن بــا منشــويکها بــود. در
 واقع موقعيت جناح بلشويکي پس از کنگره، شــبيه وضــع منشــويکها در پايــان
ــميمات  کنگره ي دوم بود. در آنجا لنين جناح مارتف را متهم مي کرد که از تص
 اکثريت کنگره سرپيچي کــرده انــد. اکنــون بــه خــاطر ويژگی هــاي منشــويکي
ــز ــاره اي ج  قطعنامه ي کنگره ي چهارم، لنين و بلشويکها که در اقليت بودند چ
 مبارزه با تصميمات کنگـره، کـه اکـثريت سـازمانهاي سوسـيال دموکراتيــک را

نمايندگي مي کردند، نمي ديدند.
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 بلشويکها روزنامه ي مستقل خود «پرولتاري» را حفظ کردند. به هنگام تشــکيل
ــه  «بوروي نظامي ـ تکنيکي» براي تدراک قيام مسلحانه، بلشويکها کنترل آنرا ب
 دست گرفتند و کادرهاي مخفــي و منـابع پــولي خــود را جــداگانه بــراي خــود

 ، حــزب سوســيال دمــوکرات بــه۱۹۰۵محفوظ نگه داشتند. در اوضاع انقلبــي 
 تمامي به تحريم دوما دست زد. انقلب به پيــروزي نرســيد. انتخابــات دومــا در

  انجــام شــد. از ميــان نيروهــاي اپوزيســيون ضــد تــزاري، حــزب۱۹۰۶مــارس 
ــروه  دموکراتهاي مشروطه خواه (دموکراتهاي کانستيتوسيونل يا «کادت») و «گ
ــثريت را  کار» (ترودويکي) رأي قابل توجهي به دست آوردند. اين اپوزيسيون اک

در مجلس نمايندگان (دوما) به دست آورد.

ــتند  منشويکها با ديدن اين نتيجه ي غيرمنتظره، بلفاصله بايکوت را کنار گذاش
 و وظيفه ي خود را آمادگي براي شرکت در دوماي دوم اعلم کردنــد. بلشــويکها
 هنوز در تدارک قيام مسلحانه بودند. از اين زمان به بعــد، بــه تدريــج در ميــان
 خود بلشويکها دو جناح به وجود مي آيد. جناح چپ از اين پس تا انتها کماکان
 بر ايده ي تحريم و عدم شــرکت در دومــا پــامي فشــارد. از ســوي ديگــر، لنيــن
ــات افشــاگرانه ي ــد از امکان  تصميم مي گيرد که با فروکشي جنبش انقلبي، باي

شرکت در دوما حداکثر استفاده را کرد.

ــات دومــاي دوم۱۹۰۷در سال    سوسيال دموکراتها، هردو جناح توأم، در انتخاب
  سوســيال دمــوکرات بــه۶۵شرکت جستند و موفقيت جالبي نصيب شان شـد. 

ــاي  نمايندگي انتخاب شدند که هجده نفرشان بلشويک بودند. از جمله تاکتيکه
 مورد تصويب سوسيال دموکراتها عبارت بود، «طي اولين دور انتخابات در گروه
 انتخاباتي کارگران، هرگونه توافق جزيي يا محلي با گروهها يــا احزابــي کــه بــه
 ديدگاه مبارزه ي طبقاتي پرولتري وفادار نيستند، مطلقاI غيرمجاز اســت»؛ و «در
 کليه ي گروههــاي انتخابـاتي ديگــر . . . در صـورت بــروز خطـر انتخــاب شـدن
ــي  کانديداهاي احزاب دست راستي درجريان مبارزه ي انتخاباتي، توافقهاي محل
 با احزاب اپوزيسيون انقلبي و دموکرات مطابق شــرايط محــل و تحــت نظــارت
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 عمومي نهادهاي مرکزي حزب مجاز است. ولي در چنين مواردي، کانديــداها و
ــا احــزاب ديگــر، در  سازمانهاي حزبي مطلقاI مجاز نيستند که در موقع توافــق ب

) ۶مورد اصول گذشت کنند.» (

ــت ها و۱۹۰۷ ــر پوپوليس ــرد در براب ــم ــ رويک ــره ي پنج  : کنگ
ليبرال ها

ــار  کنگره در لندن با اکثريت بلشويکها تشکيل شد. در اين کنگره براي اوليــن ب
 لنين و ماکسيم گورکي يکديگر را ملقات مي کنند. همينطور دو عضو تازه کــه
 هريک بيست و چهار سال داشــت، و هــردو بعــدها نقشــهاي مهمــي در تاريــخ
 بلشويکي بازي کردند، در کنگره حضور پيدا مي کنند: لئو روزن فلد (کــامنوف)

و گريگوري رادوميسلسکي (زينوويف).

 در قطعنامه ي اين کنگره دو حکـم بـه تصـويب رسـيد کـه برداشـت درسـت و
ــوده اســت.  کاربست عملي آنها تا امروز نيز در ميان مارکسيست ها بحث انگيز ب
 اين حکم ها به ترتيب درباره ي چگونگي ائتلف با نيروهاي بينابيني و در مــورد
 رويکرد حزب کمونيست به امر اســتقلل يــا رهــبري ايــدئولوژيک اتحاديه هــاي

کارگري است.

 در مورد اول در قعطنامه ذکر مي گــردد، «احــزاب پوپوليســت يــا زحمتکشــان
ــه  (مثل حزب سوسياليست هاي خلقي، ترودويکی ها، سوســيال رولوســيونرها) ب
 طور کمابيش دقيقي منافع و ديدگاه توده هاي وســيع خــرده بــورژوازي شــهر و
 روستا را بيان مي کنند و بين تسليم به هژمــوني ليبرال هــا و مبــارزه ي قطعــي
ــاI بورژواـ  عليه زمينداران و دولت فئودالي در نوسانند. اين احزاب هدفهاي اساس
 دموکراتيک خود را در لفافه ي ايدئولوژي سوسياليســتي ي کمــابيش نــامفهومي
 مي پوشانند. بنــابراين، حــزب سوســيال دمــوکرات بايــد مــاهيت سوسياليســم
 دروغين آنها را افشا سازد و عليه تلشهاي شان جهت بــي اهميــت جلــوه دادن
ــيال ــزب سوس  تقابل بين پرولتاريا و خرده مالکان مبارزه کند. از سوي ديگر، ح
 دموکرات بايد هرکوششي به عمل آورد تا اين احزاب را از زيــر نفــوذ و رهــبري
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 ليبرال ها جدا کند، آنها را وادارسازد تا بين سياســتهاي دموکراتهــاي مشــروطه
)۷طلب و سياستهاي پرولتارياي انقلبي يکي را انتخاب کنند .» (

ــاليت  درمورد اتحاديه هاي کارگري، قطعنامه ي کنگره ي پنجم هدف عمده ي فع
ــبري  سوسيال دموکراسي در اتحاديه هاي کارگري را، «پيش بردن شناسايي ره
 ايدئولوژيک حزب سوسيال دموکرات توسط اتحاديه هــاي کــارگري و همچنيــن

برقرارکردن ارتباط تشکيلتي با حزب» تعيين مي کند. 

 دراينجا تصريح نمي شود که آيا اين حکم همواره درست است يا تنها تــا زمــان
ــد در  به قدرت رسيدن حزب پرولتري صدق مي کند و از آن پس اتحاديه ها باي
 قبال دولت از اســتقلل برخــوردار باشــند تــا بتواننــد از حقــوق خــود در برابــر
 اجحافات احتمالي دولت دفاع کنند. پس از انقلب اکتــبر، يکــي از نگرانی هــاي
ــاي  لنين و تروتسکي، استقلل کارگران واتحاديه هاي شان در برابر زياده روی ه

بوروکراتيک خود دولت «کارگري» بود.

 رابطه ي پيچيده ي حزب، دولت، و طبقه ي کارگر از جملــه مســايل مهــم دوران
 گذار سوسياليستي است که حتا تا امروز نيــز ــ بــا تــوجه بــه تجــارب منفي ي
ــافته  اتحاد شوروي وچين ــ نسخه ي تئوريک يا الگوي عملي ي کاملي برايش ي

نشده است.

ــده اي از مارکسيســت ها تلش  از سوي ديگر، براي دوران پيش از انقلب نيز ع
 براي ا¡عمال رهبري ايدئولوژيک و سازماني را در مبارزات اتحاديه اي باعث بروز
 تفرقه در صفوف کارگران، اعم از کمونيست وغيرکمونيست، حزبي و غيرحزبـي،
 مذهبي و غيرمذهبي، مي دانند. چگونگي ودقايق رابطه ي مبارزه ي طبقه يکارگر
 با مبارزه ي تشکيلتي حزب (هاي)  طبقه ي کارگر، يعني چگونگي ارتباط دادن
ــوني و  مبارزات صنفي به مبارزه ي عام سياسي که براي تاکتيک هاي کسب هژم
 تصرف قدرت دولتي، در رابطه با فعاليت هاي پيشاهنگ، بسيار مهم است دراين

نقطه نظر تا حدودي مبهم مي ماند.
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ــال  ــيال۱۹۰۸در س ــزب سوس ــزي ح ــامه ي اجلس کميته ي مرک  ، در قطعن
 دموکرات، ذکر مي شــود کــه، «شناســايي اتحــاديه هــاي کــارگري بــه عنــوان
ــيال ــازماندهي سوس ــج و س ــتيجه ي تروي ــرفا® ن ــد ص ــوکرات، باي ــيال دم  سوس
ــارزه ي  دموکراتيک در درون اتحاديه هاي کارگري باشد و نبايد يکپارچگي  و مب

)۸اقتصادي پرولتاريا را بگسلد.» (

ــزب۱۹۱۷کنگره ي پنجم آخرين کنگره ي حزب تا سال    بود. کنگره ي ششم ح
  برگزار گرديد. وحدت صوري حــزب بـه۱۹۱۷(بلشويکها) ميان دو انقلب سال 

  به طور پيگير۱۹۱۲شکل کميته ي مرکزي واحد و کنفرانس هاي واحد تا سال 
 دنبال مي شد، هرچند اختلفات فراکسيوني طي ايــن ســالها هيچگــاه کــاهش

نگرفت.

تحريم يا شرکت در انتخابات فرمايشي؟
 به فاصله ي کوتاهي پــس از کنگــره ي لنــدن، بــرخلف انتظــار نيروهــاي چــپ،
 نخست وزير وقت روسيه «استولي پيـن» امـر بـه انحلل دومـا داد، کـاري کـه
 انقلبيان آنرا «کودتاي ارتجاعي استولي پين» ناميدند. اســتولي پيــن بــا قــانون
 انتخابات جديد، به مراتب محافظه کارانه تر از گذشته، دســتور تشــکيل دومــاي
 سوم را داد. بار ديگر مسأله ي تحريم انتخابات در محافل سوسيال دموکراتيــک

  ميــان۱۹۰۷مطرح گرديد. بر سر اين موضوع در کنفرانــس حــزب در ژوييه ي 
خود بلشويکها نطفه ي انشعاب گذاشته شد. 

 اکثر بلشويکها (با رهبري فکري بوگدانوف) رأي به تحريم انتخابــات دادنــد. بــه
جز يک نفر: خود لنين.

 لنين توانست سرانجام با استدلل به اينکه دوران اعتلي انقلبي فروکش کرده،
ــف، ــه زينووي  و تحريم نشانه ي ماجراجويي چپ روانه است، پيروان خود از جمل
 کامنوف، و رايکوف را بــه پــذيريش شــرکت در انتخابــات قــانع گردانــد. جنــاح
ــات پــاييز ــات پرداخــت. در انتخاب  اکثريت به رهبري بوگدانوف به تحريم انتخاب
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 ، هفت منشويک و شش بلشــويک بـه نماينــدگي دومـا برگزيــده شـدند.۱۹۰۷
 «جناح چپ» بلشويک مدافع بازپس خوانــدن نماينــدگان از مجلــس بــود. (بــه
 همين دليل آنهــا را «اتزوئيســت»، بــه معنــي بــازپس خوانــان، مــي ناميدنــد.)
 مشاجرات سياسي بر سر تاکتيکهاي مبارزه و مناظرات فلسفي بر ســر زيربنــاي
 متدولوژيک و هستي شناسانه ي مارکسيســم ميــان دو جنــاح بلشــويک، ميــان

بوگدانوف و لنين، با گذر ماهها و سالها حادتر شد. 

 ، رهبران جناح چپ بلشويکها در شهر کاپري در ايتاليا يک۱۹۰۹در اوائل سال 
ــکي، ــدانوف، لوناچارس  مدرسه ي حزبي براي اعضا برپا کردند که زير نظارت بوگ
 ماکسيم گورکي، و آلکسينسکي اداره مـي شـد. لنيـن هـم متعاقبــاI در پـاريس
 مدرسه ي حزبي جناح خود را تأسيس کرد. در ژوئن همان سال طي کنفرانسي،
 جناح چپ از صفوف بلشويکها «اخراج» شد (هرچند آنهــا خــود را بلشــويکهاي
 اصــيل مــي ناميدنــد) و عملI در حــزب سوســيال دمــوکرات بــه صــورت يــک
ــه  فراکسيون مستقل با نشريه ي مستقل خود در کنار منشــويکها و بلشــويکها ب
 فعاليت ادامه دادند. جناح چپ،  لنين وساير بلشويکهاي ميانه رو را متهــم مــي
ــقوط  کرد که در حال استحاله ي منشويکي هستند و به تمايلت سانتريستي س
 کرده اند. تاکتيکهاي جناح چپ نظير تحريم فعاليت هــاي پارلمــاني و صــنفي ـ
 اتحاديه اي در رژيم خودکامه ي شاهي، رد هرگونه مصالحه و سازش، و اقدام به
 ماجراجويی هاي مسلحانه آنهــا را عملI در صــفوف آنارشيســت ها قــرار مــي داد.
ــاره اي از  ديري نينجاميد که اختلفات داخلي، اين جناح را به انحلل کشاند. پ
 اعضاي آن بعدها دوباره به صفوف بلشويکها بازگشتند. بوگــدانوف  ســالها بعــد،
 پس از انقلب اکتبر، از اشاعه دهندگان آموزه ي «فرهنگ پرولتري» بــود و نيــز
 در اوائل سالهاي بيست، از رهبران يکي از گروههـاي اپوزيســيون چـپ بـه نـام

ــه۱۹۲۶«حقيقت کارگران» شد. او در سال  ــبي ک   در نتيجه ي يک تجربه ي ط
روي خود انجام داد درگذشت.

 لنين، به زودي پس از فراغت از مبارزه با  جناح چپ، خود را مــواجه بــا جنــاح
 ، در کنفرانس ششم حــزب،۱۹۱۲). در سال ۹راست يا «انحلل طلبان» يافت (
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 معروف به کنفرانس پراگ، منشويکها و بلشويکها به طور کامل از يکــديگر جــدا
  جنگ جهاني اول آغاز شد و لنين بـار ديگـر، بـا تحيـر و۱۹۱۴شدند. در سال 

 وحشت، خود را در ميان اقليتي ناچيز يافت: اکثر رهــبران سوســيال دمــوکرات
 اروپا با حمايت ملی گرايانه از دولتهــاي خــود، مــدافع شــرکت در جنــگ شــده

بودند.///

پانوشته ها
  ،»حزب سوسيال دموکرات روســيه در تــدارک انقلب«- نقل کامل از اين منبع: عبدي کلنتري، ۱

).۱۳۶۵ (زمستان ۱۹۸۶، ژانويه ي پويافصلنامه ي 
 ، به زبان فارسي، انتشاراتقطعنامه ها و تصميمات حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه- ۲

۳۱سازمان فدائيان خلق ايران ـ اقليت. ص 
۵۷- قطعنامه ها، همان، ص ۳
۵۹- قطعنامه ها، ص ۴
۹۲- قطعنامه ها، ص ۵
۱۱۸- قطعنامه ها، ص ۶
۱۲۴- قطعنامه ها، ص ۷
۱۳۹- قطعنامه ها، ص ۸
۲۰۰-۱۵۸- قطعنامه ها، صص ۹
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بخش نهم

نخستين آموزگار
سه چهرة مارکسيسم درايران ـ يک

 «. . . توي کتابخانه آمد با ترس و لرز. مــن آنجــا بـودم، ديــدم بچــة
ــد کــرد» ــده اي تنــش اســت و «چــه باي  جــواني آمــد و لبــاس ژن

چرنيشفسکي را مي خواهد . . .»
  ، شمارة الفباعلمحسين ساعدي ، «تاريخ شفاهي ايران» ، گاهنامة

هفتم

  شمسي ، دهة شــکوفايي ادبيــات و هنــر ايــران تلقــي شــده اســت.۱۳۴۰دهة 
 فرزندان شعر نيمايي در سالهاي ايــن دهــه ، خــود برنايــان پــرآوازة شــعر نــوي
 فارسي شده بودند. تجربه هاي تازه اي در شعر مابعدـ نيمــايي ، در نــثر نــو، در
 داستان نويسي ، و در ادبيات نمايشي صورت مــي گرفــت. بــا ايــن همــه ، ايــن
 تمامي حقيقت نبود. هيچکس نمي تواند فقر فرهنگــي عــام، و بــه طــور اخــص
 نقادي فرهنگي چپ ، را در اين سالها انکار کنـد: سـالهاي اســتبداد زدة بعـد از
ــور ،  کودتا که در آن ميراث فرهنگي روشنفکران صدر مشروطه ، به دليل سانس
 غيرقابل دسترسي و ناياب بود؛ جدلهاي پيشتاز تقي رفعت در زمينة تجدد ادبي
 و انقلب اجتماعي به فراموشي سپرده شده ، از تقي اراني تنهـا نــامي در يادهــا
 بود ، و نسل نوينT روشنفکران ما، در فضاي اجتماعي اي سترون ، بـي هـويت و
 بدون جهت گيري ، ناآشنا به گذشــتة خــود و گيــج ، در برهــه اي از تغييــرات
 سريع نهادي و ساختاري گذار از يــک جامعــة ســنتي بــه جــامعه اي شــهري و

مدرن ، به دنبال چراغ راهنما مي گشت.
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دهة سرنوشت ساز
 مباحثه ها و مناظره هاي روشنفکري اين دهه ، آنجا کـه صـحبت از مبـارزه بـا
 تاريک انديشي و تحجر بود، در مسألة نوآموزي در شعر و ادبيــات خلصــه مــي
 شد، و آنجا که از «بي هويتي ، ابتذال و سفاهت فرهنگي طبقة متوسط جديد»
 شکايت مي شد، در انتقاد از «غربزدگي» و جستجوي «راه سـومي» براي آينده

منعکس مي گشت (نه غرب ، نه شرق).

 اما ايران ، روسية سدة نوزدهم نبود: جايي که روشنفکران دموکرات انقلبي ـــ
 کساني چون بلينسکي، هرتزن، چرنيشفسکي، دوبروليوبــوف ، و همفکــران آنهــا
 ـــ با تکيه بر سنت فرهنگيT عصــر روشــنگري اروپــايي ، بــا وســعت دانشــي از
ــا ــارزه ب  فلسفه ، هنر، علم نوين و نقد فرهنگي، مادي گرا و انقلبي ، رهروان مب
ــومي ـ  تزاريسم و اختناق ، ستيزه گران با تاريک انديشيT گذشته گراي تفکــر ق
 دينـي ، توانسـتند يــک نسـل از جوانــان و دانشــجويان آن دوره را بپروراننـد و
ــران در  پيشاهنگان انقلبي نارودنيسم و بلشويسم را به آينــده عرضــه کننــد. اي
ــيل ــاي اص  سالهاي ره گم کردگي فرهنگي ، بيش از هرچيز به چرنيشفسکي ه

نيازمند بود.

از دانشسراي تربيت معلم به روستا : درد شناسي نظام آموزشي
 «بچة جواني» که به گفتة غلمحسين ساعدي با لباس ژنده به دنبــال کتابهــاي
 چرنيشفسکي مي گشت، صمد بهرنگي بود. فرزند يک کارگر فصلي اهل تبريز و
 بعدها معلمي از روستا، که از بيست و سه چهارسالگي مبارزة فرهنگي اش را بــا

دستگاه آموزشي رژيم پهلوي آغاز کرده بود. 

 شروع کار روشنگرانة او در زمينة فرهنــگ ، عبــارت بــود از درد شناســي نظــام
 آموزشي و تربيت معلم در ايران. او اين کار را نه به گونه اي آکادميک ، بلکه در
 ارتباط با پسزمينة اجتماعي و طبقاتي جامعة روستايي و شهرستانهاي ايران ، و
 تنش هاي آن با تحولت بورژواييT نهادهاي شهري ، انجــام داد. يکــي از هــدف
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 هاي حملة تيز او بوروکراسيT سرکوبگر دولتي در نظام آموزش و پــرورش ايــران
بود که گاه شغل و امنيت او را هم به مخاطره مي انداخت.

 او تجربة آموزگاري اش و حس گــرم و عــاطفي رابطــه بــا کودکــان روســتاهاي
 آذربايجــان را دسـتمايه اي سـاخت تــا بـا آن تعــدادي از بهـترين و مــؤثرترين
 داستانهاي کودکان را در ادبيات معاصر ايران تأليف کند. پيشــتازي بهرنگــي در
 اين کار ، که او به آن به مثابه جبهه اي از يــک نـبرد فرهنگـي و سياسـي مـي
 نگريست، و تأثيرگذاري وسيع قصه هاي بهرنگ در ميــان نوســالن دبســتاني و
 حتا جوانان ، باعث شد که بسياري از نويسندگان و شــاعران ايــن دوره نيــز بــه

تجربه کردن در پهنة ادبيات کودکان بپردازند.

  شمسي) نه تنها از اين تأثير۱۳۴۷مرگ زودرس صمد بهرنگي در سي سالگي (
 گذاري نکاست ، بلکه به دامنة آن نيز به ميزان زيادي افزود، بــه نحــوي کــه در

ــاهي۱۳۵۰ و اوايل ۱۳۴۰اواخر دهة    شمسي ، که فشار اختناق و ستم نظام ش
چندين برابر فزوني گرفته بود ، رژيم انتشار نوشته هاي او را ممنوع کرد.

 بهرنگي خود مي نويسد: «از دانشسرا [ي تربيت معلم] کــه درآمــدم بــه روســتا
 رفتم. يکباره دريافتم که تمام تعليمات مربيان دانشسرا کشک بوده. همه اش را
ــي  به باد فراموشي سپردم و فهميدم که بايد خودم براي خودم فوت و فن معلم

)۹را پيدا کنم ، و چنين نيز شد.» (کند و کاو در مسايل تربيتي ايران ، ص 

 بي ربطي نظام تربيت معلم با تجربة  عملي بهرنگي در کار آمــوزش مقــدماتي ،
 خود را به دو نحو نشان مي داد: نخست ، خصلت «وارداتــي» ، کپــي بــرداري و
 بي ريشگي روش ها و متن هاي آموزشي و نسخه هاي عملــي دســتگاه تربيــت
ــا  معلم بود که به تقليد از نظام آموزشي آمريکايي و بدون هيچ قابليت انطباق ب
 شرايط مشخص ايران ، به معلمان جوان آموخته مي شد؛ و دوم، هميــن جنبــه
 نيز با ستم ملي تشديد مي شد، يعني به شکل تحميل زبان و فرهنــگ فارســي
 بر نوآموزان آذربايجاني که حتا فارسي حرف زدن هم بلد نبودند و طبعــاI شــيوة
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 تدريس شان با شيوة تدريس کودکان فارسي زبان مــي بايســت تفــاوت داشــته
باشد.

 چهار سال پس از «غربزدگي» آل احمد، صمد بهرنگي همان مسأله را ، اين بار
 در پهنة نظام آموزشي ، يعني بي ريشــگي و جــدايي روشــنفکران و آموزگــاران
 ايران از محيط و سرزمين خودشان ، به همراه برتري طلبي و تکــبر ملــي ، کــه
 ديوانسالري پليسي رژيم را نيز ضامن اجراي خود داشت، با قدرت تمام مطــرح
 مي کند. او با طعنه از کارشناسان تربيتي «پايتخت نشين» يــاد مــي کنــد کــه
 چگونه با نسخه برداري از «تکست بوک» هاي مربيان و روانشناسان آمريکــايي،
 سياست فرهنگي و آموزشي را ديکته مي کنند ، و بلفاصله، موقعيت آنها را در
 تضاد با کار معلمان جواني قرار مي دهد، که عمدتاI به دليل فقر مادي و «پشت
کنکور ماندن» و ساير کمبودهاي اجتماعي ، به شغل معلمي پناه آورده بودند.

«مشکل اجتماعي» معلمان
 بهرنگي تنها به مشکلت فني تدريس و کلس درس بســنده نمــي کنــد، بلکــه
 بيشتر از آن به «مشکل اجتماعي» معلمان، يعني به شيوة هستي اجتمــاعي اي
 که بر آنان تحميل شده بــود، بــه مــوقعيت شــبه تبعيــدي آنهــا در روســتاهاي
 دورافتــاده و بــدون امکانــات ، بــه بيگــانگي فرهنگــي ، تنهــايي ، بــي ســوادي،
 محروميت عاطفي و جنسي، و سرانجام تسليم شدن آنها به فســاد بوروکراتيــک

اشاره مي کند.

 به اين ترتيب، هدف حملة بهرنگي تنها مؤلفــان و مترجمــان کتابهــاي تربيــتي
ــابرابر طبقــاتي،  نبود، بلکه کل نظام آموزشي و تربيت معلم را، در متن رابطــة ن
 درمتن تضاد شهر و روستا ، در متن سرکوب اداري (بوروکراتيک) و ستم ملي ،
 و تلش خردسالن روستا براي کسب فرهنگ ، به نقد مي کشد. در ايــن ميــانه
 اگر معلمان جوان خود را مــي باختنــد  و تســليم مــي شــدند، بهرنگــي آنهــا را
 ملمت نمي کند. او در پاسخ اين سوآل کــه «چــرا معلــم خــوب حکــم کيميــا
 دارد؟» مي نويسد: «براي اينکه انتخاب شغل معلمي به نــدرت از روي علقــه و
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 استعداد است. گروهي براي اين معلم مــي شــوند کــه گرســنه نماننــد و پــدر و
 مادرشان را نان بدهند. . . به ياد بياوريد هزاران جوان ديپلمــه را کــه پشــت در
 دانشگاهها مي مانند و هرسال عده شان زياد مي شود . . گروهي براي اين معلم
 مي شوند که شغلي داشته باشند و نام بيکار روي شان نباشــد.» (کنــد و کــاو ،

)۳۴ص 

 او به حق کشي ها و بي عدالتي هاي اين نظام اشاره مي کند ، بــه وضــع معلــم
 هايي که چندين سال در روستا به اميد انتقـال بـه مرکـز ، کـار مـي کننـد ، و
 معلمان «نورچشمي» ديگري که از همان ابتدا «بغل گوش مامان و پاپا شــان»

به کار مشغول مي شوند. 

 بهرنگي در پاسخ سوآلي از يک پرسشنامة اداري که مــي پرســد «چــه شــرطي
 براي پيشرفت امر تعليم و تربيت پيشنهاد مي کنيـد؟»  بـا سـادگي تمــام مـي
 نويسد:« نخستين شرط . . . فراهم آوردن آسايش فکري و مــادي معلــم اســت.
ــند  چه از نظر گذران و کار و بار زندگي، و چه از نظر اين که رئيسي داشته باش
 که ته توي کار خود را خوب بداند و از تعليم و تربيت سردر بيــاورد.» (همــان ،

)۲۷ص 

ــت در سلسله  جالب توجه است که اين جملت ساده و بديهي چطور مي توانس
ــه صــدا در آورد:  مراتب بوروکراتيک و فاسد دستگاه آموزشي زنگ خطــري را ب
 «رئيسي که ته توي کار را بداند و از تعليم و تربيت سر در بياورد!» در اين جــا
 بهرنگي دست به رگ حساسي زده بود که به طور غيرمستقيم، منافع متضاد دو
ــاي  گروه را در مقابل يکديگر قرار مي داد: معلمان جوان از يک سو و بوروکراته
 دولتي از سوي ديگر. انزجار بهرنگي از عادات و سبک زندگي رؤساي فرهنگ به
 خوبي از توصيف هاي او پيداست. او وضــعيت «شــبه بــورژوازي بــي درد ســر»
 رئيسي را که تازه به دوران رسيده است، اتاق اش را از مبل و فرش، ميز زرق و
 برق دار و لوازم لوکس انباشته و سالهاست که حتا مطالعه را هم کنار گذاشته و
 با روابط و پارتي بازي در صدد رسيدن به مقامات بالتر است ـــ اين را با وضع
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ــم ــي کن  خودش مقايسه مي کند که : «از اول سال تحصيلي به اداره التماس م
ــر  که نجاري بفرستد تا ميز و صندلي لکنتة مدرسه ام را تعمير کند، گويا تا آخ

)۲۸سال مورد «صلحديد اداري» قرار نگرفت.» (همان ، ص 

کنترل پليسي
ــا  در اين نظام، بازرسان فرهنگي ، به عنوان عاملن حفظ و کنــترل معلمــان ، ب
 توبيخ فرستادن ها و حکم انتقال صادر کردن بــراي معلمــان «ســرتق» ، نقــش
 عمده اي داشتند. اينها پليس نظام تربيتي بودند و معلمان را مجبور مي کردند
 که چيزي نباشند مگر «يک زيردست الفبا گوي توسري خور» که اگر نظرش را
ــامه ــخ ن  دربارة مسايل آموزشي ابراز دارد با پرونده سازي و پاپوش دوزي و توبي
 مواجه خواهد شد؛ و بهرنگي مثـال مـي آورد از تهديــدات کتـبي اي کـه خـود
 دريافت کرده بود، از رؤساي فرهنگ کــه او را از «مقامــات صــلحيت دار» مــي
ــة  ترساندند، همراه با تهديد دادگاه اداري ، اخراج يا منتظر خدمت شدن، جريم

نقدي و غيره.

پوپوليسم فرهنگي
 در کنار دو بعد اصلي کار بهرنگي ، يعني نقد نظام تعليماتي و داســتان نويســي
ــرد آن دو ديگــر را  براي کودکان، ما با ب°عد سومي روبرو مي شويم که قدرت و ب°
ــي ــايي در معرف  ندارد ،يعني مقالت و نقدهاي ادبي. اينها دربرگيرندة بررسي ه
ــش  ادبيات و فرهنگ آذربايجان و نيز مقاله هايي در زمينة نقد ادبي است. گراي
 غالب اين مقالت پراکنده ، گرايشي است که من آن را «پوپوليسـم ادبـي» نـام
 گذاشته ام. خلق گرايي ، تعهد آشــکار اجتمــاعي ، و روســتايي گرايــي ، جنبــه

هايي از اين تمايل در نقد ادبي سالهاي چهل و پنجاه شمسي بود. 

 در دوراني که اختناق سياسي رو به اوج مي گذاشت و مباحثات اجتماعي و نيز
 تحزب سياسي سرکوب شــده بــود ، پوپوليســم در ادبيــات و نقــد ادبــي نقــش
 برجسته اي در جو� روشنفکري ، فرهنگي ، و سياسي آن سالها بازي کرد. مقولة
ــر» و ــراي هن  «هنر متعهد» و بحثي  که عده اي از روشنفکران در قبال «هنر ب
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 «هنر فورماليست» دامن مي زدند، بهانه اي به دســت مــي داد کــه بســياري از
 مقولت سياسي با پوشش مباحث هنــري در ميــان روشــنفکران و دانشــجويان
 اشاعه پيدا کند. اين کوشش ها هيچگاه بــه عمــق و گســترش جنبــش ادبــي ـ
 فرهنگي� دموکراتهاي روسي (کساني که در ابتدا از آنها نام برديم) در تبليغ هنر
 رئاليستي با مضــمون اجتمــاعي متعهــد ارتقــا پيــدا نکــرد. بــا ايــن همــه، ايــن
 روشنفکران ، به ويژه در پهنة  داستان نويسي و تئاتر با کوشــش کســاني نظيــر
 غلمحسين ساعدي، بهرنگي، خسرو گلسرخي، سعيد سلطانپور، بهروز دهقــاني،
ــود و  امين فقيري ، محسن يلفاني، محمود دولت آبادي و ديگران، هم با آثار خ
 هم با اجراي کارهايي از برشت، اوکيسي، و ســايرين؛ در تئاترهــاي دانشــجويي
 تهران و شهرستانها، يک نيروي فرهنگي و هنــري قدرتمنــد در برابــر نهادهــاي
 فرهنگيT دولتي نظير راديوـ تلويزيون ، کارگاه نمايش، کاخهاي جوانان و جشن
 هنر شيراز به وجــود آوردنــد کــه در «سياسـي کــردن» روشـنفکران، بـه ويــژه

دانشجويان، نقش مؤثري بازي کرد.

روستايي گرايي
 پوپوليسم  ادبي بهرنگي نخست در روستايي گرايــي او تبلــور مــي يابــد: «ايــن
 جماعت شاعران و نويسندگان شهري و پــايتخت نشــين، شعرشــان را کــه مــي
 خواني بوي دود گازوئيل و «هر» و «تر» مي دهد. همة شعر و حرف شــان ايــن
 است که آخ و اوف ما چقدر تنهاييم و فراموش شده . . . هرگز قدم رنجــه نمــي
 دارند که بيفتند توي مردم و روستاها و شهرســتانها را بگردنــد و ببيننــد بــراي

)۱۰۶کدام مردم شعر مي گويند و داستان مي نويسند.» (مجموعه مقالت، ص 

 بهرنگي به همة جنبه هاي روستا و روستانشيي جنبة آرماني مــي دهــد و آن را
 در تقابل با شهر بزرگ و «پايتخت نشيني» مــي نشــاند: او بــه خرافــات دينــي،
 مردسالري، و خشونت زندگي روستا اشــاره اي نمــي کنــد، امــا شــهر را مرکــز
 انحطاط اخلقي معرفي مي نمايد. بــراي او همــواره از شــهر «بــوي گازوييــل و
 ترياک و هروئين» مي آيد، اما از روستا «نسيم خنک دامنه هاي سرسبز و برف

)۱۰۸سفيد و سيب سرخ و آسمان آبي.» (مجموعه مقالت ، ص 
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 صمد بهرنگي بارها و بارها در مقالت اش به شاعران و نويسندگان پايتختي مي
ــه  تازد و آنها را به بي خبري از اوضاع مردم روستا متهم مي کند؛ اما خود او، ک
 در روستا زندگي مي کند، درمواجهه با مســايل روســتا، نقطــة تمرکــزش تنهــا
 مسايل آموزشي است. او در آثارش به مهم ترين مســايل روســتاي ايــران نمــي
 پردازد. مسايلي چون مسألة ارضي و پــي آمــدهاي اصــلحات شــاهي ، اختلف
 طبقاتي در روستا، بقايــاي فئوداليســم، مســايل خــوش نشــيني، افــول صــنايع
ــارگر ــة ک ــد طبق ــنعتي ، رش ــت ص ــا و کش ــاوني ه ــکلت تع ــتايي، مش  روس
 کشاورزي . . . اين ها از نظر او پنهان مي مانــد. و ايــن بــراي نويســنده اي کــه
 هميشه در مقابل شهرنشيني موضع اخلقي سختي اتخاذ کــرده، بسـيار غريــب
 مي نمايد. جلل آل احمــد در همــان «غربزدگــي» اش ، کــه در جهــت احيــاء
 «کليت اسلمي» ايراني است، نسبت به اين مسايل هشياري به مراتب بيشتري

دارد.

 صمد بهرنگي به ستايش فولکور روستايي آذربايجان برمي خيزد و دراين رابطــه
 معتقد است که «هنرمنــدان بــزرگ هميشــه زيبــاترين آثارشــان را بــر اســاس

 ) او در چند مقــاله۱۳۷فرهنگ توده (فولکلور) به وجود آورده اند.» (همان، ص 
 که دربارة فولکلور آذربايجان نوشته ، از حد توصيف ساده فراتــر نمـي رود و بـه
ــاريخي ــاعي و ت  کنکاش جنبه هاي ناخودآگاه جمعي و شيوه هاي هستي اجتم
 مردم آذربايجان ، که زيرساخت اين روايتهاي فولکلوريک را شــکل مــي دهنــد،
 راه نمي برد (به جز تاحدود کمي در مقالة «عاشيق شعري» در توضــيح زمينــه

هاي تاريخي حماسة «کوراوغلو»).

ـ²ي±ل» (نوشــتة ســاعدي)  بهرنگي به خاطر اينکه قصه هاي روستايي «عزا داران ب
 «گاهي به سمت سمبوليسم گرايش مي کنند» ، به نويســندة آنهــا خــرده مــي
 گيرد، زيرا به زعم او، «مردم عادي» ممکن است از قصد نويسنده آگــاه نشــوند.
ــي مســتقيم،  اين نيز جنبة ديگري از همان پوپوليسم ادبي بود که هرجا اثر ادب
 بي واسطه و واقعي گرا نمي بود، با متهم کردن آن به «سمبوليسم» ، آن اثــر را
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 مردود و خالي از «تعهد اجتماعي» ارزيــابي مــي کردنــد. بهرنگــي بــه شــاعران
 توصيه مي کند که خبرهاي روزنامه ها را دنبال کنند و شعرشان را «با مضمون
 اجتماعي» بگويند ، زيرا به قول او «در يک شعر خوب مي توان تأثير و انعکاس
 جنبش هاي فکري معاصر را يافت . . . يک شعر خوب از خواستها، رنج و شادي
ــراحت  هاي تازة اجتماعي که در طلب حقوق خود است سخن مي گويد ، به ص
ــه در آن  يا به کنايه، پراکنده يا يکجا، شعر خوب راه زمان خود و اجتماعي را ک

)۱۰۲زندگي مي کند به اندازة يک سياستمدار . . . مي شناسد.» (همان، ص 

فلسفة اخلق
 فلسفة اخلق عملي بهرنگي آن بودکه تا درد را نچشــيده باشــي نمــي تــواني از
 درد سخن بگويي. اين انگاره که به گمان مــن درســت اســت ، بعــدها در نســل
 جوان ترکه به جنبش فدايي گرايش داشتند ، به شکل افراطي عملگرايي ص¡رف
 در مقابل کار روشنفکري بروز کرد. کار روشنفکري از ديد ايــن نســل برچســب
 «روشنفکر بازي»، «چريک کافه نشين بودن» ، يا «سياسي کاري» مي خــورد.
 بي شک روشنفکران انقلبي ديگري کــه دوســت صــمد بهرنگــي بودنــد از ايــن
ــرف ــواهرش اش  ويژگي تأثير بسيار مي گرفتند. کساني نظير بهروز دهقاني و خ
ــه  دهقاني، و نيز انقلبيان تبريز که به جنبش چريک هاي فدايي پيوستند، جنب

هايي از اين اخلق مطلق گرا را به نمايش مي گذاشتند. 

 بهرنگي مقولت اخلقي در مسايل تربيتي را سراسر طبقاتي مي دانســت ، و بــا
 طنز و هزل  از اخلقگرايي و نصايح «نوع پرستانه» ي بورژوايي که در کتابهــاي
 کودکان تجويز مي شد (نظير آثار عباس يميني شريف) انتقاد مي کرد. بهرنگي
 در مقالة «ضــرورت دگرگـوني در ادبيـات کودکـان» آشــکارا بـه تبليـغ کــارزار
 فرهنگيT طبقاتي مي پردازد و از شيوة تعليمــي کــه در کتابهــاي درســي مبلــغ
 اخلق «زورمندان و طبقة غالب» است، نام مي برد. او به واقعيت فقــر کودکــان
ــه  فرودست ايراني مي پردازد که «رنگ گوشت و حتا پنير را ماه به ماه و سال ب
 سال نمي بينند ، چرا که عدة قليلي دل شان مي خواهد هميشه غاز سرخ شده

98روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 و شراب سر سفره شان باشد.» او همة اصول اخلقي جدا از پسزمينة طبقاتي و
اجتماعي را رد مي کند تا از اخلق تربيتي طبقاتي دفاع کند.

ــازي  بي گمان نقشي که بهرنگي در فضاي فرهنگي نيمة دهة چهــل شمســي ب
 کرد ، فراتر از تأثير نوشته هايش مي رود. او در آن سنين جواني با حضور خــود
 در جرگة نويسندگان جوان، بــه ترويــج ضدـ سازشــگري (نــان کونفورميســم) ،
 هوشياري انقلبي و تعهد اجتماعي پرداخــت و نوشــته هــاي او را هــم بايــد در
 رابطــه بــا هميــن نقــش ارزيــابي کــرد. در تاريخچــة کوتــاه روشــنفکري دوران
 معاصرمان ، به چهره هايي برمي خوريم که آثارشــان متعــالي تــر از شخصــيت
 شان است؛ و ديگراني که برعکس، وجود اجتماعي متعالي شان گرانقدرتر است
ــود. او هيچگــاه ــرة دوم ب  از آنچه آنها از خود برجا نهاده اند. صمد بهرنگي از زم
 فرصت آن را نيافت که نقشي معادل چرنيشفسکي ايفــا کنــد؛ امــا توانســت در

دوران فقر فرهنگي چپ ، نخستين امواج راکد را به تلطم در آورد. /// 

 :منبع
عبدي کلنتري ، «سه چهرة مارکسيسم در ايران» ، 

،  ـ در گسترة تاريخ و سياست» (ويژه روشنفکران ايران)کنکاش«نشرية 
 ميلدي. ۱۹۸۸ شمسي و ۱۳۶۷، بهار ۳-۲شماره 
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چريک تنها
سه چهرة مارکسيسم درايران ـ دو

 « بکار بردن اين زبان که از نظــر روانــي ناشــي از خصــلت تکــروي
ــش]  نويسنده بوده است ، به سهم خود اين خصلت جدايي [از جنب
ــود  را تشديد هم مي کند. بعتبارت ديگر  اين ديواري که او بدور خ

کشيده است، روز به روز ضخيمتر و ضخيمتر مي گردد.»
حميد مؤمني: «شورش نه، قدمهاي سنجيده در راه انقلب»

  شمســي بــه مبــارزه بــا رژيــم۱۳۴۰روشنفکران انقلبي چپ که در اواخر دهة 
 پهلوي برمي خاستند، از همان آغاز يک راه در مقابل خود بسته مي يافتند: راه

  شمســي  دهــة ثبــات نسـبي۱۳۴۰حزب توده و حامي آن اتحاد شوروي. دهة 
 اقتصادي رژيم به مدد درآمد نفتي بود، و حمايت مادي و سياسي آمريکا از شاه
 ، تسهيل کنندة مدرنيزاسيون سريعي که خبر از ســرمايه گــذاري هــاي وســيع
Iــا ــه غالب  دولتي و خصوصي، و چشم انداز رشد صنعتي مي داد. دولت شوروي ک
 پراگماتيسم ملي جنبة مهمي از سياست خــارجي اش را تشــکيل مــي داد ، در
 اين سالها به همکاري با رژيم شاه ، دفاع از رفورم هاي اقتصادي آن ، و کوشش
 در راه بستن قراردادهاي تجاري و صنعتي با اين همساية جنوبي اش روي آورد.

 حزب توده که مشي خود را همخوان با سياست خارجي اتحاد شــوروي تنظيــم
  ، پس از اخراج جناح مائويست خود ، شــعار ســرنگوني۱۳۴۰مي کرد، در دهة 

 رژيم پهلوي را کنار گذاشته ، در صدد کسب اجازة فعاليت قانوني در ايران بود.
 در سالهايي که ديکتاتوري شاه و پليس سياسي آن «ساواک» پايه هاي خود را
 مستحکم مي کردند ، وابستگي و رفورميسم حزب تــوده ، بــه همــراه سياســت
ــنفکران  حمايتگر شوروي از شاه (با فروش تسهيلت نظامي به او) در ميان روش
 جوان انقلبي ، سمت گيري هاي مخالف را تقــويت مـي کـرد: اسـتقلل مشــي
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 سياسي نسبت به قطب هاي جهاني («سوسياليسم واقعاI موجود») و رد هرگونه
ــده اي دور محــول  تاکتيک و استراتژي اي که عمل بي واسطة انقلبي را به آين

مي کرد. 

ــد ( ــه۱۳۴۹جنبش چريکي فدائيان خلق در چنين بسترفکري اي متولد ش  ). ب
 جز فداييان ، گروههاي انقلبي کوچک ديگري نيز بودند که در همين بسـتر در
 صدد انديشيدن  تئوري انقلب ايران بودند. يکي از ايــن هــا، گروهــي بــود کــه
 پيرامون يک روشنفکر انقلبي شکل گرفته بــود. در آن زمــان و ســالهاي بعــد ،

نوشته هاي او را انقلبيان با امضاء «رفيق سرخ» مي شناختند.

نوسان ميان دو قطب ــ نظام گفتاري «راه سوم»
  مرداد ، به هنگام سرکوب و بــي۲۸در فضاي فقر فرهنگي چپ پس از کودتاي 

 اعتباري حزب توده و شوروي ، روشنفکران جوان براي کسب دانــش تــاريخي و
 فرهنگ سوسياليستي ، در ميان نسل پيشين آبشــخور چنــداني نمــي يافتنــد ،
 مگر يک گروه: روشنفکران «نيروي ســومي». امــا نيــروي ســوم خــود مــاهيتي

دوگانه داشت. 

 روشنفکران حامل اين گرايش ، از يکسو ، از وابستگي حزب توده بريده بودند و
ــر از  بدين جهت ، به سوسياليسمي ملي گرا تمايل داشتند (دفاع بي حد و حص
 رهبران ملي گرا نظير کوچک خان جنگلي ، مصــدق ، نهــرو ، ناصــر، نکرومــه ،
 لومومبا) و اين ملي گرايي جهان سومي گاه تا حد دفاع از احياء تمدن اســلمي
 نيز پيش مي رفت (آل احمد ، بني صدر، شريعتي) ؛ و گــاه تــا حــد شوونيســم
 ضدانقلبي و کمونيسم ستيزي ، يعني همکاري با دستگاه هيأت حــاکمه ، هــم

سقوط مي کرد.

 از سوي ديگر، تضاد با استالين و استالينيسم ، و تضاد با پراگماتيسم ملي گراي
 سياست خارجي شوروي ، برخي از آنها را به موضــع کمونيســت هــاي مخــالف

استالين نزديک مي کرد. 
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 نگاهي به نشريات فرهنگي ـ سياسي اين سالها، بـه ويــژه دو نمونـة مهـم از آن
 ميان يعني «جهان نو» و «انديشه و هنر» اين دوگانگي را به خوبي بــه نمــايش
 مي گذارد. مقــالت متعــددي در زمينــة اقتصــاد بــا ترجمــه هــايي از نشــريات
 مارکسيستي آمريکايي «مانتلي ريويو» دربــارة نظريــة «وابســتگي» (ســوئيزي ،
 باران، مگداف ، و همفکران) ، در سياســت بــا مطــرح کــردن «اســتعمار نــو» و
 معرفــي انقلب هــاي مســتقل از شــوروي مثــل کوبــا ، الجزايــر، غنــا ، و ديگــر
 کشورهاي آفريقايي ؛ در معرفي ادبيات «ملتزم» سارتر و حتا به طور محــدود ،

مطالبي از گرامشي و لوکاچ در اين نشريات به چاپ رسيد.

ــر ، م ن ــزاک دويچ  «انديشه و هنر» با چاپ نوشته هايي از لئون تروتسکي ، آي
 روي کمونيست چپ هندي، آثاري از روشنفکران «چپ نو» در آمريکا نظير تام
 هايدن ، مبارزان وابسته بــه «پلنگــان ســياه» ماننــد ا¡لدريــچ کليــور و مــالکولم
 ايکس ، معرفي جنبش هاي دانشجويي نظير «اس دي اس» ؛ و نظاير اينها ، بر
 فرهنگ «چپ» دوران بعدي تأثيراتي برجاگذاشتند؛ از جمله در تفکــر و ســياق
 نوشتاري «رفيق سرخ». اينهــا عناصــر پراکنــده و متضــاد يــک  نظــام گفتــاري
ــوده و استالينيســم از يکســو، و  (ديسکورس) سياسي بود که ميان خط حزب ت
 شاه و امپرياليسم از سوي ديگر، به جستجوي راه سومي بــود. نوســان ميــان دو
قطب سوسيال دموکراسي و تروتسکيسم نيز از همين جا سرچشمه مي گرفت.

رفيق سرخ
 «رفيق سرخ» نام مستعار مصطفي شعاعيان چريک مبــارزي بــود کــه در ســال

  سالگي) در مبارزة مسلحانه با پليس شاهي به شهادت رســيد. او از۳۹ (۱۳۵۴
 نخستين نسل انقلبيــان جــواني بــود کــه در نيمــة دوم دهــة چهــل شمســي ،
ــوغ ــه بل  همچون پويان ، احمدزاده ، جزني ، حميد مؤمني ، و حميد اشــرف ، ب

ــه۱۳۴۷سياسي ـ انديشگي رسيدند. ميان سال    و سال شهادتش ، شعاعيان س
 کتاب و چندين مقاله ، بالغ بر بيش از ســه هــزار صــفحه مطلــب ، نوشــت کــه
 هيچگاه در ايران پخش عمومي نيافت. برخلف پويــان ، احمــدزاده ، و جزنــي ،
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 بعدها هيچ گروه و ســازمان سياســي خــود را ميــراث دار نظرهــا و گفتــه هــاي
 شعاعيان ندانست. به نظر مــي رســد آنچــه او پيرامــون مســايل سوسياليســم و
 انقلب نوشت به فراموشي سپرده شده اســت. در ميــان علــل مهجــور مانــدن و

انزواي شعاعيان و ديدگاههايش مي توان به دو علت اشاره کرد: 

 نخست ، رنگ و لعاب «نيروي سومي» انديشة او؛ شـعاعيان بـا وجــود ايـن کـه
 همچون چريک هاي فدايي خلق به استراتژي مبارزة مسلحانة پيشاهنگ و «راه
ــان ــه قهرمان  کوبا» باور داشت ، و طبق آن نيز عمل کرد ، اما همزمان نســبت ب
 جنبش چريکي يعني استالين و مــائو رويکــردي ب°ــت شــکنانه داشــت. يکــي از
 خطوط نوشته هاي او انتقاد از سياست خارجي شوروي از همان انقلب اکتبر ،
 و انتقاد از استالينيسم بود که در انتها به نقد لنينيسم و بولشويسم رسيده بــود.
 وجود همين رويکرد در ميان نيروهاي ضدکمونيست جبهة ملي و نيروي سوم ،

موضع او را در اين مورد صدمه پذير مي کرد.

 دوم، واکنش سخت و شديد چريک هاي فدايي خلق در برابر شعاعيان بود. نقد
 استالين، و مهمتر از آن خرده گيري به لنين ، در سالهاي اوج جنبش چريکي ،
 چيزي نبود که بتوان بسادگي از آن گذشــت: جــدال قلمــي ميــان شــعاعيان و
 چريک هاي فدايي (دقيق تر، ميان او و حميد مؤمني نظريه پــرداز و روشــنفکر

  ، بــه چنــان حــدي از تنــش و شــدت۱۳۵۳برجستة جنبش فدايي) در ســال 
 رسيده بود که امکان نداشت به اتفــاق عمــل آنهــا ، يــا پيوســتن شــعاعيان بــه

فداييان بيانجامد.

کمونيستي با انديشة مستقل
ــه در  براي يک روشنفکر کمونيست مستقل انديش، دانش تاريخي از کشوري ک
 آن زندگي مي کند يک ضرورت است. تدوين تئوري انقلب ايران بدون داشتن
 تحليل و ترازبندي اي از انقلب مشروطيت و ديگر جنبش هاي ملي گراي چند

دهة گذشته ، و هم اکنون از انقلب اخير ايران، ناشدني است. 
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ــة ــرداري» ازتجرب  در اواخر دهة چهل شمسي ، براي روشنفکران چپ «نسخه ب
 کوبا ، ويتنام ، و چين ، مي توانست از آسان تريــن کارهــا باشــد. امــا شــعاعيان
 روشنفکري از اين دست نبود. او نخستين کــار جــدي انديشــه گــري اش را بــا
 کتابي متجاوز از پانصد صفحه در بارة «انقلب جنگل» آغازيــد. در ايــن کتــاب،
 تحليلي از انقلب مشروطه و علل شکست آن نيز وجود داشت. «کتاب جنگل»
 شعاعيان به نحوي به بيان درآمده که علوه بر آنکه يک بررسي تاريخي اســت ،
 همزمان ويژگي يک درسنامة انقلبي را هم دارد: اينکــه يــک انقلب اجتمــاعي
 چيست ، و چه ملزوماتي دارد ، مقام برنامه و ســازمان، تاکتيــک و اســتراتژي ،
 نقش عامل عيني و عامل ذهني ، تبليــغ و ترويــج ، روزنامــة ارگــان، و اهميــت
 تداوم ، مسألة هژموني و قدرت ، همه به ميان کشيده و بررســي مــي شــوند. از
 همان نخستين صفحه هاي کتاب ، روشن مي شود که اين اثري نيســت کــه از
 سوي تاريخداني آکادميک نوشته شده باشد ، بلکه آن را فردي انقلبي با هــدف
 مناظره و جدل سياسي و درس گرفتن از تجربــة ديــروز بــراي انقلب فــردا بــر

کاغذ آورده است.

کتاب جنگل
 جنبش انقلبي جنگل ، جنبشي ملي گرا و ضــد اســتعماري بــه رهــبري ميــرزا
 کوچک خان جنگلي بــود کــه بــه فاصــلة کوتــاهي از واپســين ســالهاي انقلب
 مشروطه ، با پشتيباني دولت تازه پاي شوروي ، به تشــکيل جمهــوري انقلبــي

 ). بسياري از ويژگي هاي کلسيک دخيل در يک انقلب۱۹۲۰گيلن انجاميد (
 دموکراتيک در اين جنبش جمع آمده بود ، از جملــه تشــکيل جبهــة متحــد و
 تضادهاي آن، تضاد و تنش در ميان طيفي از عناصر خرده بورژوازي راديکال تا
ــا ــلمي ب  سوسيال دموکراسي چپ ، ناهمخواني آگاهي ملي گرا و ايدئولوژي اس
ــاني  سمتگيري سوسياليستي و بين المللگراي عناصر چپ ، مسألة ارضي و دهق
ــوروي  و انعکاس آن در برنامة چپ ، وجود عامل مهم خارجي اي چون اتحاد ش

و ارتش سرخ همزمان با طرح و توطئة امپرياليسم از درون و بيرون و غيره.
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ــدرخان  علوه بر ميرزا کوچک خان، شخصيت هاي بحث انگيز ديگري نظير حي
ــان، بعضــي از رهــبران حــزب «عــدالت» ،  عمو اوغلو، احسان ال خان، خالوقرب
 همينطور تعدادي از اعضاي برجستة حزب بولشويک شوروي ، در ايــن جنبــش
 نقش هاي مهمي بازي کردند. جمهوري مــوقت انقلبــي گيلن بيــش از مــدت
 کوتاهي دوام نياورد و از سوي دولت مرکزي ايران و به دست رضا شاه ســرکوب
 شد ، درحالي که رهبران اصلي آن در ميان اختلفات دروني ، به نحوي تراژيک
ــده اي ــتند ، و ع  باعث از ميان رفتن يکديگر شدند و يا به شوروي پناهنده گش
 نيز تسليم شده به خدمت دشمن درآمدند. در مورد جنبش جنگل به تمامي (تا
ــناد  تاريخ اين نوشته) هنوز مطالعة جامع تاريخي به عمل نيامده ، و پاره اي اس

اين جنبش هنوز نامکشوف اند. 

 تا اين تاريخ به طـور عمـده ، دو گرايـش در تحليــل از دليــل شکسـت انقلب
ــي از  جنگل وجود داشته است: الف) اين شکست در تحليل نهايي، منحصراI ناش
 سياست غلط شوروي در قبال جنبش بود؛ ب) ضعف دروني رهبري اين انقلب،
ــد. مــا در اينجــا وارد  در شرايط ضعف نيروهاي انقلب جهاني دليل اصلي بودن
 اين بحث پيچيدة تاريخي نمي شويم. روشن بود کـه شـعاعيان بـه کـداميک از
 اين دو ديدگاه گرايش داشت. انگيزة نخستين او براي پرداختن بــه «جنگــل» ،

همان رفتار شوروي در قبال جنبش بود. او مي نويسد:

 «شوروي با [جنبش] جنگل قراردادها بست. شوروي به جنگل وعــده هــا داد، تــا
 آنجا که انقلب را به تشکيل حکومتي انقلبي و موقتي واداشت ، و کلمة «ســرخ»
ــي را  را نيز بر سر جهازي نهضت فرستاد . . . وعده داد که انقلب و حکومت انقلب
ــط  به مثابه نمايندة حقيقي خلق ايران به رسميت شناسد ، و با دولت مــوقت رواب
 متقابل سياسي ـ نظامي برقرار کند؛ حال آنکه به هيچ يک از وعده هاي خود وفــا
 نکرد، و در عوض با انگليس و رژيم وابستة ايران عليه انقلب به وحــدت رســيد.»

)۲۸(کتاب جنگل ، ص 

 مصطفي شعاعيان به هنگام نوشتن کتاب جنگل به منابع کم شماري دسترسي
 داشت. تصويري که او از انقلب جنگل ارائه مي دهد رمانتيک و يکسويه اســت:
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ــريف ، هشــيار و  جنبش جنگل و رهبر آن ميرزا کوچک خان سراپا انقلبي ، ش
 آتيه انديش ، باگذشت و خــالي از سياســت بــازي انــد ، حــال آنکــه شــوروي و

کارگزاران اش به تمامي فريبکار و موقع طلب.

ــدي ــاح بن  در اين تصوير نه جايي براي ضعف هاي دروني جنبش و نه براي جن
 ها و اختلفات سياسي درون حزب بولشويک و «کومينترن» بر سر سياســت در

قبال انقلب هاي «ملل مسلمان شرق» در نظر گرفته شده بود.

 شعاعيان تنها به گوشه اي از ضعف هــاي تــاکتيکي جنبــش اشــاره مــي کنــد:
ــاني در تــبريز و کلنــل محمــدتقي  نداشتن رابطه با قيام هاي شيخ محمد خياب
 خان پسيان درخراسان، فقدان ارتباط گيري با عناصر انقلبي ارتش ، ژاندارمري
 و قواي قزاق، قاطعيت نداشتن براي کوششــهاي خرابکــارانه در تأسيســات زيــر
 نفوذ انگلستان ، توهم نسبت به دستگاه مرکزي ، ناديـده گرفتـن امـر تبليغــات
 سراسري . . . و اين شگفتي انگيز بود از آنــرو کــه شــعاعيان خــود ، در هميــن
ــر ــه ، ب  کتاب جنگل ، در جايي که به دليل شکست انقلب مشروطيت پرداخت
 اساسي ترين علت هاي مشابه انگشت نهاده است: چگــونگي نيروهــاي طبقــاتي
 درگير ، و گروهبندي هاي سياسي ، نقــش روحــانيت ، ويژگــي رهــبري خــرده
ــامه و کادرهــاي انقلبــي حرفــه اي، ــورژوايي جنبــش ، نداشــتن تئوري ، برن  ب
Tگسترش نيافتن مبارزه به روستاها ، و مهمتر از هرچيز، نبود نهضت روشــنگري 
 وسيع تري که فراورندة فرهنگ انقلبي باشــد و مانــدگاري جنبــش را تضــمين

).۶۵-۶۰ و صص ۴۸-۴۷کند (همان صص 

 شعاعيان در بخش مشروطيت کتاب خود ، نسبت به دو سه مسألة مهم ، يعني
 تحليل از روحانيت ، تحليــل از خــرده بــورژوازي (و ســمتگيري هــاي سياســي
ــايي دارد  احتمالي آن) و تحليل از مسألة قدرت و هژموني انقلب ، هوشياري ه

  ، بسياري از انقلبيان چــپ فاقــد آن۵۷که حتا ده سال بعد ، در انقلب بهمن 
 بودنــد. او بــه «ضــعف ، و احيانــاI فقــدان طبقــات اصــلي» در رأس جنبشــهاي
ــي  آزاديخواهي ايران اشاره مي کند و مي نويسد: «خرده بورژوازي . . . هرگز نم
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ــا ــاتي ، ت  تواند در رهبري انقلبات ملي ، ضد استعماري ـ ضد ارتجاعي ، و طبق
ــک ــدة ي  استقرار ريشه اي انقلب پيش رود؛ و لذا هرگز نمي تواند ســامان دهن
 تحول و دگرگوني اساسي و عمقي باشد. زيرا بينــش و ديــد طبقــاتي آن ، و در
 نتيجه رسالت مبارزاتي اش حداکثر، و حداکثر در مرحله اي از تحول بــه پايــان
ــازه مــي خواهــد  مي رسد که تحول ، سازندگي هاي اصولي و بنياني خــود را ت

)۵۹شروع کند.» (همان ، ص 

 در صفحات آغازين کتاب جنگل ، نکاتي دربارة روحانيت ، نقش آن در جنبــش
ــبکه  مشروطه ، وابستگي هاي طبقاتي و سمتگيري هاي سياسي آن ، و نيز «ش
ــايت ــعاعيان حک  بندي سازماني آن» ديده مي شود که از تيزي و  هوشياري ش

ــه۵۳ - ۵۰ ، صص ۴۹مي کند (همان ص  ــه ب  ). با وجود همة اينها، هنگامي ک
جنبش جنگل مي رسيم ، او نظر قاطعي ابراز مي دارد و مي نويسد:

 «استقلل جنبش جنگل در همه حال به مثابه با صــلحيت تريــن قاضــي انقلب
 ايران و مناسب ترين پزشکي که نبض جامعه را در دســت دارد ، جــداI قابــل اتکــا
 است. جنگل در همه حال به درستي اين حق را که يگانه رهبري و يگانه طبيــبي
 است که مي بايستي اين يا آن دارو را براي مريض خود ، جامعه  ، تجــويز کنــد ،
 حفظ کرد و هرگز گول . . . عناصر و جناحهاي داخلي . . . يا کارشناسان خــارجي
ــرزا کوچــک . . . ــاح مي  را نخورد؛ و در همه حال نيز جناح اصلي جنگل يعني جن
 صحيح ترين، دقيق ترين ، و خواناترين شــعارها ، و برنــامه هــا را طــرح و دنبــال

)۱۲۶کرد.» (همان ، ص 

 و اگر هم ضعفي در جنبش بود ، در «تربيت ذهني عارفانة» ميرزا کوچک خان
ــبريز ،  است و يا «کيفيت روحي مردم گيلن که نسبت به مردم آذربايجــان و ت

ــبري۱۲۷مردماني آرام ترند» (ص   ) ، و در کل ، کمبود خشونت انقلبي در ره
)۱۲۸جنبش : «ميرزا کوچک خان بيش از حد دل رحم و مهربان بود.» (ص 

از کتاب جنگل تا سياهکل
ــا  شعاعيان «خيانت» شوروي به جنبش جنگل را در اين اقدامات مي ديد: زيرپ
 گذاشتن اصول قرارداد اوليه ميــان ميــرزا کوچــک خــان و شــوروي، اقــدام بــه
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 «کودتا» عليه ميرزا و ياران اش با کمک عناصر «چپ» حزب عدالت و سرانجام
 سازش با انگلستان و رضاشاه. چــرا دولــت سوسياليســتي اکتــبر ، زيــر رهــبري
 لنين ، مي بايست اين گونه عمل کند؟ شــعاعيان بــراي «ســازش» شــوروي بــا
 انگستان و تأييد حکومت مرکزي ايران تنها يک دليل ارائه مي دهد: تمايــل بــه

).۳۶۵- ۳۵۶داشتن روابط تجاري با امپرياليسم بريتانيا و دولت ايران (صص 

 روشن بود که شعاعيان ، بــا ابــزاري انــدک ، جســورانه بــه جســتجوي يکــي از
 پيچيده ترين فصلهاي تاريخ ايران و شوروي پرداخته بود و تصــور اينکـه پاســخ
 همة ابهام ها وبغرنجي هاي اين فصل را مــي توانســت فراهــم آورد ، بــه دور از
 واقعبيني است. با اين همه، «کتاب جنگل» کتابي تفکرانگيز است. به ويــژه  بــا
 تجربه اي که ما طي «انقلب اسـلمي» اخيـر ايــران پشـت سـر گذاشـته ايـم،
ــامه ــايل برن  ملحظات شعاعيان درمورد انقلب در کشورهاي توسعه نيافته، مس
 اي حداقل و حداکثر، رهبري و نقش فرهنگ مذهبي ، تشکيل جبهه و تاکتيک
 هاي کمونيست ها در قبال هژمــوني غيرپرولــتري ، نقــش آگــاهي ملــي گــرا و
 روانشناسي توده ها ، در مقابل انقلب مداوم به ســوي سوسياليســم و بســياري

  به۱۳۴۹مطالب ديگر، هنوز سوآل برانگيز و جالب اند. «کتاب جنگل» در بهار 
 تعداد پانصد نسخه در تهران به چاپ رسيد امـا در آخريــن لحظـه ، بـه هنگـام
 پخش از جانب دولت توقيف شد. بدين نحو، اثري که در زمان خود مي توانست
در محافل چپ بسيار بحث انگيز تلقي گردد به دست روشنفکران ايران نرسيد.

 با به پايان بردن کتاب جنگل ، شعاعيان خود را با طنين رعدآســاي ديگــري از
 سوي جنگل رويارو يافت: سياهکل. آغاز جنبش مســلحانة چريکــي بــه وســيلة
 روشنفکران فدايي ، نقطة پاياني گذاشــت بــر يــک دورة ســرخوردگي و انــزواي

روشنفکران چپ.

 شعاعيان و گروه کوچک اش که در اين دوران ، جسته گريخته خود به اقدامات
  تــا۱۳۴۷تروريستي در تأسيسات صنعتي اقــدام کــرده بودنــد، ميــان ســالهاي 

  ، در صدد تدوين تئوري انقلب مسلحانه هم برآمده بودند. کتاب مفصل۱۳۵۰
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 «انقلب» ثمرة کوشش شعاعيان در اين مسير بـود و در ايــن لحظــة تــاريخي ،
منطقاI مي بايست دروازة همکاري او را با فدائيان خلق بگشايد. 

ــلحانه  کتاب «انقلب» در کنار «رد تئوري بقا» (اميرپرويز پويان) و «مبارزه مس
 هم تاکتيک هم استراتژي» (مسعود احمدزاده) ، از اولين کوشش هــاي تــدوين
 تئوري انقلب ايران مطابق با مشي مبارزة  مســلحانة پيشــتاز اســت. مهمــترين
 ويژگي اين مشي ، درک اراده گرايانه (والونتريست) نســبت بــه چگــونگي آغــاز
 شدن پروسة انقلبي بود. به گفتة شعاعيان: «کمونيســت هــا نبايــد چشــم بــراه
 زماني باشند که پرولتاريا خود بــه ســوي انقلب کشــيده شــود. کمونيســت هــا
 بايستي خود آغازگر انقلب کمونيستي و کارگري باشــند و بــدين ســان طبقــة

).۲۲۶کارگر را به انقلب بکشانند.» (کتاب «انقلب» ص 

 براي شعاعيان حزب سياسي و سازمان نظامي ـ ارتشي دو هــويت و موجــوديت
 ). اين انديشه ، که در۳۹مستقل از يکديگر نبوده بلکه يکي و همان بودند (ص 

ــه ــعاعيان ب  هنگامة جنگهاي مسلحانه ، درست است ، در بينش اراده گرايانة ش
 نتايج نادرست مي انجامد.  او مي پنداشت که حــزب يــا ســازمان پيشــتاز ، بــه
 مثابه يک سازمان جنگي ، همــواره مســلح ، بايــد پيشــاپيش ، آغــازگر مبــارزة

مسلحانه گردد و سپس «طبقه و توده را به انقلب بکشاند»:
ــا  «آيا حزب طبقة کارگر و پيشتاز طبقه ، خود مي تواند و مي بايد تا زمان قيام ي
 خيزش خود بخودي توده و طبقة کارگر ، از آغازيدن جنبش مســلحانه ، از نطفــه
 گذاري انقلب بپرهيزد؟ و تنها به اين دلخوش کند که بــه طبقــة کــارگر و تــوده
 مژده دهد: يگانه راه رستگاري انقلب است؟ مسلماI نه! پس  حـزب طبقـة کـارگر
 بايستي خود پيشاپيش انقلب را با نيروي خود، منتهــا از مرحلــة نطفــه اي آغــاز
 کند و در پويش همين جنبش مسلحانه ، طبقة کارگر و توده را انقلبي کند و به

)۴۰انقلب بکشاند.» (کتاب «انقلب» ص 

مرحلة نطفه اي انقلب ــ قبل از قيام
 استدلل شعاعيان آن بود کـه نيــروي سـرکوب رژيــم حـاکم ، مـدتها پيـش از
 فرارسيدن وضعيت انقلبي و قيام ، نبرد را بر سـازمان پيشـاهنگ تحميــل مـي
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ــن  کند و حزب انقلبي بناگزير بايد همواره مهياي جنگ مسلحانه باشد. از همي
ــرا  گفته بخودي خود «آغازگري» جنگ مسلحانة پيشاهنگ برنمــي خيــزد ، زي
 شروع آن تنها موکول به آغاز قهر دولتي است. اما مهمتر از هرچيــز ايــن نکتــه
 است که شعاعيان ميان آغاز جنگ مسلحانة پيشاهنگ و «تــوده اي شــدن» آن

رابطه اي خود بخود و بديهي مي ديد.

 او نمي پنداشت که يک حرکت هستة پيشرو در دوران رکود، به انــزواي بيشــتر
 آن از هرنوع عمل توده اي مي انجامد و در انفعال توده ها ، هيــچ نقشــي برجــا
ــق را از ــدايي خل  نخواهد گذاشت. اين بن بستي بود که سازمان چريک هــاي ف
ــا  مشي احمدزاده ـ پويان به سمت تئوري بيژن جزني سوق داد ، و از آنجا نيز ب
 شکست عملي اين تئوري ، بــه کنــار نهــادن يکبــارة ديــدگاه جنــگ مســلحانة

پيشتاز.

 شعاعيان آنچه را که باعث بالرفتن آگاهي طبقاتي شــود ـــ «مدرســة آگــاهي
 طبقاتي» ـــ نه مکان کار کارگران ، نه اتحاديه هاي کارگري و مبارزات روزمرة
 صنفي ، نه کار ترويج و تبليغ در کارخانه ، بلکه منحصراI خــود پروســة انقلبــي
ــا  مي داند. براي او کار در کارخانه «ناکارگري» و «گمگشتگي» طبقه است ، ام
 جدايي کارگر از کارخانه و پيوستن اش بـه جنبـش مســلحانه تضـمين دهنــدة

ــص  ــعاعيان در۶۸-۶۵بالرفتن آگاهي کارگري و طبقاتي اوست (همان ص  ). ش
 نظر نمي گرفت که کارگران، چنانچه مدتي طولني از محيط توليد دور باشــند
 ديگر «پرولتر» نخواهند بــود و بـه مرتبــة قشــرهاي حاشـية شــهري يــا خــرده
 بورژوازي ورشکسته سقوط کرده ، شکل مبارزه و آگاهي آنها نيز متناسب با اين

موقعيت پسرفت خواهد کرد.

 در کتاب «انقلب» صحبتي از مرحلة انقلب به ميان نمي آيد. همه جا صحبت
ــاي ــان نيروه  از انقلب کارگري است اما به آن بحث تئوريک که چندي بعد مي
ــا  چپ ايران  درگرفت بر سر اينکه آيا مرحلة انقلب ايران دموکراتيــک اســت ي
 سوسياليستي، پرداخته نمي شود. فقدان اين بحــث نــزد شــعاعيان تلويحــاI بــه

110روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 معني رد انقلب هاي «مرحله اي» اســت ، هرچنــد در ايــن بــاره نيــز صــحبت
 آشکاري نمي شود. شعاعيان مي پنداشت که در عصر ما شــرايط عينــي انقلب
ــبري  در همه جا آماده است ، آنچه آماده نيست شرايط ذهني ، يعني فقدان ره
ــن ــود همي  استراتژيک در انقلب است. و تعويق انقلب در هرجا ، ناشي از کمب
 عامل است. او در بحثي دربارة ملت ها و مرزهــاي ملــي ، وجــود تــاريخي ايــن
 مرزها را ، از آنجا که به خواست بورژوازي انجام پذيرفته ، غيرپرولتري مي نامد
ــور  و از اين واقعيت نتيجه مي گيرد که انقلب پرولتري پس از وقوع در هر کش

ــس از۲۳۷ و ۴۴مي تواند و بايد از مرزهاي ملي فراگذرد(صص  ــر انقلب پ  ). ه
 پيروزي ، «لينقطع» ، «به کشور ديگر کشانده مي شــود» ، تــا طــي «دههــا و

دهها سال انقلب جهاني» به  پيروزي برسد.
 «هرآينه انقلب در چارچوب مرزها زنداني شود ، دير يــا زود ، بــه هــر رو، انــدک
 اندک ، دگرديسي ناکارگري پيدا مي کند و به پديده اي ضدانقلبي نيز دگرساني

). ۴۴مي پذيرد.» (همان ص 

ــي ــاد سياس ــم درک اقتص ــدان عظي ــانه اي ، فق ــش اراده گراي ــن بين  در چني
ــي  سوسياليستي به چشم مي خورد: طبقة کارگر پيروزمند در يک کشور، که م
 خواهد انقلب را به فراسوي مرزهاي خود بکشاند ، در درون مرزهايش و بــراي
 دهه ها ، چه نوع نظام اقتصادي خواهد داشت؟ چه نوع توليد اجتماعي و برنامه
 ريزي مرکزي؟ چه مکانيسم هايي براي بازتوليد گستردة سيستمي که بايــد ـــ
 در عين رشد اقتصادي رو به فزون ـــ همزمان به تغيير کيفي نيــز نايــل آيــد؟
ــه  چه مکانيسمي براي گذار از سوسياليسم به کمونيسم؟ شکل دولت انتقالي چ
 بايد باشد؟ رابطه اش بــا حــزب و دولــت چيســت؟ رابطــه اش بــا شــوراها ، بــا
 بنگاههاي اقتصادي خود مختار چگونه است؟ شعاعيان به هميــن جــا کــه مــي

رسد ديگر حرفي براي گفتن ندارد.

واکنش فداييان و استالينيست ها
  شمسي ، مصطفي شعاعيان با گــروه ديگــري (گــروه نــادر۵۱ و ۵۰در سالهاي 

 شايگان شام اسبي) يکي شده ، يک سازمان کوچــک چريکــي بــه نــام «جبهــة
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 دموکراتيک خلق» تشکيل مي دهند. از ديدگاهها ، اصول نظري ، و فعاليت اين
 گروه نوشــته اي در دســت نيســت. نــاگزير بايــد کتــاب «انقلب» شــعاعيان را
 مانيفست آن تلقي کرد. به دنبال لو رفتن و شهادت نادر شايگان و يــاران اش ،
 مصطفي شعاعيان و بقاياي «جبهه» به سازمان چريکهاي فــدايي مــي پيوندنــد

). اما به عنوان اقليتي معترض و طبعاI منزوي نگهداشته شده. ۱۳۵۱(خرداد 

 کتاب «انقلب» شعاعيان علوه بر تــبيين مشــي مســلحانة پيشــتاز ، بــا هــدف
 ديگري نيز نوشته شده بود: نقد لنينيسم. شـعاعيان بـا بـه پايــان بـردن کتـاب
ــده ــه پدي  جنگل ، به اين نتيجه رسيده بود که رفتار شوروي با جنبش جنگل ن
 اي اتفاقي، بلکه ريشه در تمامي پروژة بولشويسم و نيز دگرديسي انقلب اکتــبر

تحت رهبري لنين داشته است.

 شعاعيان حملة خود را با عباراتي تنـد و تلــخ («ننگيـن» ، «خائنــانه») متـوجه
 «لنينيسم» مي کند. او از آنچه خود آن را لنينسم مي نامد تعريفــي بــه دســت
 نمي دهد: گاه آن را مساوي با اصل «همزيستي مسالمت آميز» ، گاه مترادف با
 روابط خارجي دولت شوروي ، و گاه همان نظرية «سوسياليسم در يک کشــور»

 ) تــا۱۹۰۳مي پندارد. او تمامي استراتژي بولشويســم را از زمــان تشــکيل آن (
 پايان مردود مي شمارد زيرا با تئوري جنگ مسلحانة پيشــتاز همخــواني نــدارد

ــبر اســت:۸۱-۷۹(صص  ــس از اکت  ). اما لنين مورد حملة او ، در اساس لنين پ
  رخ داد.»۱۹۲۰«دگرديسي لنين به انديشــمندي ضـد انقلبـي . . . در حــوالي 

 ) آنچــه مــورد اعــتراض شــعاعيان اســت آن اســت کــه حــزب۲۶۰(همــان ص 
 کمونيســت شــوروي و «کومينــترن» (انترناســيونال کمونيســتي) بــا پيــروي از
 سياست «همزيستي مسالمت آميز» با اردوگاه سرمايه ، دورنماي انقلب جهاني
 را به فراموشي سپردند و تن به همکاري با جبهة ضــدانقلب کشــورهاي ديگــر

 ). و آنگاه بي آنکه خود را بــا مبــاحث و مواضــع مطــرح شــده در۲۹دادند (ص 
ــره اي  کنفرانس هاي کومينترن آشنا نشان دهد، نتيجه مي گيرد که : «. . .چه
 که ديرگاهيست شوروي نشان مي دهد، انــدک گــاهي نيســت کــه چيــن مــي

)۲۱نماياند، و کوبا نيز همين را نمايان خواهد کرد.» (همان ص 
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 کتاب انقلب مصطفي شعاعيان با واکنش شديد چريکهــاي فـدايي روبــرو شـد.
 ميان او و حميد مؤمني جدالي نظري درگرفت ، با لحني بــه شــدت خصــمانه ،
 که ثمرة آن دو کتاب ، متجاوز از ششصد صــفحه چــاپ ريــز شــد! مــؤمني بــر
 بسياري از کاستي هاي سياسي و تئوريک شــعاعيان انگشــت نهــاد، و همزمــان
 بسياري از محدوديت هاي فکري خود فداييان را نيز به نمايش گذاشت. من به
 اقتضاي حجم اين مقاله به مناظرة اين دو نمي پردازم ، اما آنچه جا دارد به ياد
ــپ  آورده شود، و يکي از دليل من براي آوردن آثار شعاعيان در زمرة ميراث چ
 مارکسيست در ايران ، نکته اي است که رخسار اين روشنفکر را در ميان همــة
 چهره هــاي «انقلبــي» آن ســالها يگــانه مــي کنــد، يعنــي شــناخت از پديــدة
 استالينيسم در بعـدهاي سياسـي ، فرهنگــي ، و نيــز در بعــد روانشناســي فــرد

انقلبي.

روشنفکريq استاليني
 اين شناختي فورموله شده و رسميت يافته نبود ، بلکه ناشي از تلقــي منــش و
 روحية حساس مصطفي شعاعيان با جزميت گرايي بسياري از انقلبيان بود که ،
 به گونه اي غيرمستقيم و «واکنشي» ، در نوشــته هــايش انعکــاس مــي يــافت.
 برخلف شيوة خشک و آموزگارانة بسياري از جزوه ها و نوشــته هــاي سياســي
 چپ ، در هرصفحه از هرآنچه شعاعيان نوشته ، بي اغراق ، سادگي و صميميتي
 تبدار موج مي زند که از امتياز بزرگ اخلقي و سياسي او بر مــي آمــد ، يعنــي
 حقيقت جويي ، پرهيز از دگماتيسم و برخورد خلق و توأم با اعتماد به نفس با

تئوري ها و تاريخچة کمونيسم.

 شعاعيان مي نويسد: «طبقة کارگر به درستي مي داندکه تيرباران کردن مغزهــا
 به بهانة زيان بخشي انديشه ها، خود به سهم خويش گــواه درمانــدگي در برابــر
ــده ــاملتر آن ترواي  منطق نيرومندي است که نيرومنديش از نيروي تاريخي متک
 است و از آنجا که پرولتاريا به استواري استخوانبندي منطق و فرهنــگ خــود از
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ــه  يکسو و فراز تاريخيش از سوي ديگر آگاهي دارد، پس هرگز از برخورد انديش
)۶۸ها هيچ دهشتي ندارد.» (همان ص 

 براي شعاعيان هيچ متني ، ولو از کلسيک هاي مارکسيســتي ، متنــي مقــدس
ــابي  نيست. او با کنجکاوي جملت و واژه ها را مي درد و تجزيه مي کند و ارزي
 خودش را از آنها اعلم مي دارد. او از معدود روشنفکران آغــازين جنبــش چــپ
ــازد، و از ــي س  است که مستقل مي انديشد ، از هيچ رهبر بزرگ انقلبي ب°ت نم
 همين جا نيز مي تواند پاره اي از کاستي هاي انقلبيان بزرگــي نظيــر لنيــن را

ببيند ، و يا متوجه جايگاه واقعي ديگر شخصيت هاي تاريخي اکتبر باشد.

 به تبع همين روش ، در جايي که حميد مؤمني در دفاع از اســتالين بــه تاريــخ
 رسمي چاپ شوروي و قانون اساسي آن کشور اســتناد مــي کنــد ، و در عــوض
ــنفکر ــار را «روش  تاريخدانان برجسته و متعهدي چون آيزاک دويچر يا اي اچ ک
 ليبرال» ، «لشخور جنازة تروتسکي» ، و «کارشــناس امپرياليســم» مــي نامــد،
 شعاعيان نسبت به تاريخ واقعي شوروي و بغرنجــي آن حساســيت بيشــتري بــه
 خرج مي دهد ، هرچند خود او نيز بـه سـبب کمبـود منـابع در آن زمـان ، بـه
 يکسويگي هاي ديگري درمي غلطد. تنــش ميــان او و فــداييان بــر ســر کتــاب
ــاند (ر.  «انقلب» و بسياري مسايل ديگر او را به جدايي از چريکهاي فدايي کش
ــهادتش ،  ک. «پنج نامة سرگشاده به چريکهاي فدايي خلق ايران»). در سال ش

او به کلي از جنبش فدايي بريده بود.

زخم انزوا ، زبان تنهايي
 يکي از موارد اختلف مصطفي شعاعيان با انقلبيان ديگــر ، ســبک نوشــتاري و
 زباني بود که او براي ابراز ديدگاههايش برگزيده بــود. الگــوي ايــن زبــان نحــوة
 نگارشي بود که در نشرية «انديشه و هنر» ترويج مي شد: نثري که ظاهراI تأکيد
 بر فارسي سره نويسي و اجتناب از عربي گرايي داشت ، اما با افراط در اين راه ،
 با نبش قبر واژه هــاي مــرده بــه جــاي کلمــات ســادة روزمــره ، بــا اســتفاده از
 سينتاکس زبــان انگليســي بجــاي فارســي ، و در نــتيجه حــالت «ترجمــه وار»
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 جملت ، بدون هيچ ضرورتي ، يک زبان اختراعي متظاهرانه به وجود آورده بود
 ، که بيشتر از آنکه نشان دهنـدة نيـازي فلسـفي بـراي بيـان باشـد ، حـاکي از

تکروي نويسندگان اش بود.

 شعاعيان در جايي اشاره مي کند که او با تأثيرگرفتن از احمد کسروي بــه ايــن
ــي از واژه  شيوة نثر گراييده ، اما حقيقت آن است که ، گذشته از وامگيري بعض
 هاي کسروي ، او زبان اش را تماماI مديون «انديشه وهنــر» وســردبير آن ناصــر
 وثوقي بود. (از اين نيز بگذريم که کسروي هرگز بر سر هربخش  و فصل کتــاب
 اش گفتاري از پيامبر يا امام ، از نهج البلغه يا قرآن نمي آورد ـــ کاري که در
 فضاي روشنفکريT مارکسيستي آن دوران «شيک» و «خلف جريــان» بـه نظــر

مي رسيد!)

 در همان سالها اين سياق نوشتاري ، مورد تمسخر نويسندگان و مترجماني بود
 که به طور جدي در راه گسترش افــق زبــان فارســي در پهنــة واژگــاني و بيــان
 فلسفي و جامعه شناختي تلش مي کردند. روشن بود کــه بــراي يــک انقلبــي
ــزوا آ²ور  حرفه اي و مروج کمونيست ، اين زبان تا چه حد مي توانست وخيم و ان

باشد.
ــه گــونه اي نمــادين، ــان او ، ب  اما انزواي شعاعيان ناشي از زبان ويژة او نبود. زب
 نشانه اي از تکروي آزادمنشانة مبارزي بود که نمــي خواســت تســليم اســتالين
 زدگي آن روزT جنبش کمونيستي ايران شود. درست به همين دليل ، به او اتهام
ــايش  زدند که حرفهاي «ساواک»  و ضدکمونيستها را تکرار مي کند ، که کتابه
 در رژيم شاه به راحتي قابل چاپ هستند (جــالب اينجاســت کــه ايــن اتهــام را
 حزب توده در آن سالها به خود چريکهاي فــدايي مــي زد!). حميــد مــؤمني بــا
 تمجيد از «يک انقلبي اسپانيايي»  ياد مي کرد که چگونه تروتسکي {به قــول
 او} «دشمن کينه توز پرولتاريا» را کشت [رامــون مرکــادر ، استالينيســت ، بــه
 حلقة داخلي تروتسکي در تبعيد مکزيکو نفوذ  و با تبر فــرق ســر او را دو نيمــه
 کرد.] ، بدون اينکه حتا اشاره اي به نابودي ميليونها شهروند شوروي ، از جمله
 يک ميليون کمونيست ، به دســت اســتالين بکنــد. آيــا ايــن بــود رفتــاري کــه
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 کمونيست ها در قبال همرزمان کمونيست ولــي ديگرانــديش خــود اتخــاذ مـي
ــي ــالي همرزم  کردند؟ بهتان ، ترور شخصيت ، تهديد يا حذف فيزيکي؟ لجن م
 که تا ديروز رفيق بود ، بناگهان به عنــوان «نشــخوارگر حرفهــاي امپريالســم»؟
 شايد از همين رو بود که مصطفي شعاعيان ، در عزلــت گزينــي کوچــک خــان
 جنگلي از پس «خيانت» ياران ، بازتابي از تنهايي خود مي يافت ، و از زبان دل
 کوچک خان اين شعر نيما را زمزمه مي کرد کــه «بــه کجــاي ايــن شــب تيــره

بياويزم قباي ژندة خود را . . . » ///

منبع:
 کنکاش ـ در گسترة تاريخ و سياست»عبدي کلنتري ، «سه چهرة مارکسيسم در ايران» ، نشرية «

.  ميلدي۱۹۸۸ شمسي و ۱۳۶۷، بهار ۳-۲، شماره (ويژه روشنفکران ايران)
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زنداني
سه چهرة مارکسيسم درايران ـ سـه

 «بيهــوده نيســت کــه هنــوز در درون اردوگــاه جنبــش ضــد
 استعماري ايران، از آغاز تا به اکنون ، انديشــمندي انقلبــي و
 پژوهنده اي اجتماعي که ارزش و تــوان همســنگي بــا ديگــر
 انديشمندان و نوآوران جهاني را داشته باشــد، آفريــده نشــده
 است؛ و درخشان ترين چهره هاي آن همچنان کساني چــون
ــهيد  شهيد باب ، شهيد آقاخان کرماني، شهيد کسروي ، و ش

اراني هستند . . .»
)۱۳مصطفي شعاعيان («انقلب» ، ص 

ــش۱۳۵۷در سالهاي پيش از قيام بهمن (انقلب   ) ، فقر تئوريک وجه بارز جنب
 چپ ايران بود. آن نيروهاي سياسي کــه دنبــاله رو قطــب بنــدي هــاي جهــاني
 نبودند بيش از همه از اين فقر رنج مي بردند. هيــچ تئوري «حاضــر آمــاده» اي
 براي بکار بستن در شرايط ويژة ايران پيش روي آنها نبود. نسخه هــاي موجــود
 لنينسم روسي و چيني نيز حاميــان معتــبري در ايــران نداشــت. حــزب تــوده،
 چونان هميشه، منبع بي پايــان تئوري اش را از «آکادميســين» هــاي شــوروي
 (ايدئولوگ هاي حزبي) مي گرفــت و فورمولهــاي «رقــابت دو اردوگــاه ، انقلب
 دموکراتيک ملي، جبهة متحد خلــق، جمهــوري دموکراتيــک ملــي، و راه رشــد
 غيرسرمايه داري» را همچون نسخه هاي جاوداني موعظه مي کرد. از ديگر سو،
 پيروان نظرية «سوسيال امپرياليسم روســيه» نيــز بــا چشمداشــت بــه انديشــة
ــل و ــة چه  مائوتسه دون رهبر چين کمونيست، بي توجه به تحولتي که در ده
ــل ــا تحلي  پنجاه شمسي در پهنة اقتصاد و سياست ايران صورت پذيرفته بود ، ب
 هايي نظير «ايران ، جامعة نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال» ، انقلب دموکراتيک
 «نوين» ، جنگ توده اي طولني و «محاصرة شهرها از طريق روســتا» ، مــدعي

به کارگيري خلق مارکسيسم در ايران بودند.
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 طرفه اين بود که مدعيان اين تئوري هاي وارداتي ، در تمــام ســالهايي کــه بــه
ــي در راه ــدارک عمل  حرافي هاي مطول در اين زمينه ها مي پرداختند ، هيچ ت
 پياده کرده تئوري ها و برنامه شاننمي نمي ديدند. تنها پس از انقلب بهمن بود
 که هريک ، چون توريست هايي از سرزمين هاي ديگر، «برنامه» زير بغل گرفته

، از گرد راه رسيدند.

 در چنين زمينه اي بود که اهميت بي انــدازة تئوري و عملــي کــه مســتقيماI از
 تحليل تحولت ساختاري جامعة ايران برمي آمد، به همراه جمع بندي مبارزات
 داخلي ، ارزيابي مستقل از اوضاع جهاني و منطقه اي ، در عين درنظــر گرفتــن
 تجارب انقلبهاي جهاني، خود را بارز مي سازد. از ايــن ديــدگاه کــه بــه مســأله
ــک ــا ي  بنگريم، بايد پذيرفت که در طول دو سه دهة پيش از انقلب بهمن، تنه
 تن است که در مقام نظرية پرداز اصيل و طراح استراتژي در جنبش چپ ايران

چهره مي نمايد. 

 اهميت و شگفتي اين واقعيت هنگامي دوچندان مــي شــود کــه در مــي يــابيم
 کارنامة او در پس ديوارهاي زندانهاي شاه ، در فواصل شکنجه و مصائب ، پديد
 آمده است. تمام نوشته هاي او ، گونه اي «يادداشت هاي زندان» اند کــه بــراي
 تنها جنبش چپ واقعاI موجود در ايــران (نــه تبعيــدي هــاي چــپ در خــارج از

کشور) ، بنيادهاي تئوريک فراهم آورد. 

انقلبي حرفه اي
 بيژن جزني بيش از هرروشنفکر کمونيست همــدوره اش شايســتة نــام انقلبــي
 حرفه اي است. کار انقلبي و سياسي او با کار روشنفکرانه اش از همان ابتــداي

ــوده۳۲ مرداد ۲۸جواني ، در جريان و پس از کودتاي    (سازمان جوانان حزب ت
 ـ سازمان دانشجويان جبهــة ملــي) ، در دوره هــاي متنــاوب زنــدان و فعــاليت
 زيرزميني سالهاي بعد، تا هشت سال پاياني عمرش در زندان ، بهم سرشته بود.
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 ۵۰در فاصلة گسست تداوم تجربة انقلبي اواخــر ســالهاي ســي تــا آغــاز دهــة 
 شمسي، جزني مي تواند همچون «حلقة پيوند» ي براي جمع بندي تئوريــک و
 عملي در جنبش چپ ايران تلقي گردد. پيــش از افتــادن نهــايي بــه زنــدان در

 ، علوه بر کار مخفي ، او در ســازماندهي مبــارزات علنــي نظيــر۱۳۴۶زمستان 
 فعاليت هاي صنفي ـ سياسي دانشجويان ، يا تظاهرات خياباني مــردم  شــرکت
ــوع تشــکيلت  داشت و همزمان به طرح و پاسخ دهيT مسايلي پرداخت نظيــر ن
 نويني مستقل از حزب توده ، وحدت چپ مارکسيستي، نحوة همکاري با جناح
ــا ، چيــن، و  چپ جبهة ملي ، تدوين استراتژي با عطف توجه به انقلبهــاي کوب

الجزاير، و تدارک مبارزه مسلحانه.

ــش ــاز جنب  اما تنها در زندان بود که اوج کار جزني به ثمر نشست. در فاصلة آغ
 مسلحانة چريکهاي فدايي تا زمان شهادت اش ، نوشته هاي زنــدان او بــه طــور
 سيستماتيک ، در چشم انداز تاريخي جامعة ايران ، بنيادهــاي نظــري جنبــش

نوين کمونيستي در آن زمان را پي ريزي کرد.

منش روشنفکري جزني
  بهمــن۱۹نوشته هاي جزني ، که در خارج از کشــور بــه شــکل جــزوه هــاي «

  انتشار يافت ، شايد به خاطر اضطرار موقعيت۱۳۵۶تئوريک» به تدريج تا سال 
ــه  زندان و خطير بودن پيامي که منتقل مي کرد ، فاقد آن بي واسطگي است ک
 بتوان از خلل آن به روحيــه ومنــش شخصــي او راه پيــدا کــرد. از مــردي کــه
ــا ــته ه  حساسيت شعرگونه اش در نقاشي هاي انتزاعي او بازمانده ، در اين نوش
 خبري نيست. برخلف نوشته هاي بهرنگي ، مصطفي شــعاعيان ، يــا اميرپرويــز
ــک ــة ي  پويان، نثر جزني از رنگ هاي تند عاطفي ، از خشم يا طعنة اخلقگرايان
 انقلبي پرشور تهي است. آن تنش هميشگي روان يک روشنفکر انقلبي ، ميان
ــرکوب ــار او س  بي قراري فردگراي رمانتيک ، و خردگرايي سرد¡ تحليلگر ، در آث
 شده است. گويي جزني برخود مجاز ندانسته که ب°عد هنرمند شخصيت اش را با

نوشته هاي سياسي اش درآميزد؛ و اين جاي دريغي است.
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 تأکيد نوشته هاي بيژن جزني بر مسايل تاريخي ، اقتصادي ، سياسي ، و جامعه
 شناختي است و برخلف نوشته هاي بسياري از روشنفکران انقلبيT جنبش ، به
 کلي بافي هاي شبه فلســفي آلــوده نيســت («فلســفة علمــي» مــي آمــوزد . . .
ــود ــاذب» . . . «از خ  «قوانين ديالکتيک» حکم مي کند . . .«ماده» ، آگاهي «ک
 بيگــانگي» . . و انشانويســي هــاي مرســوم آن زمــان). همينطــور از عصــبيت و
 پرخاشگري بي مورد، گــرد و خــاک کــردن و رجزخــواني «چريکــي» در مــورد
 «اپورتونيست ها ، ريويزيونيســت هــا ، ليبرالهــا و عوامــل بــورژوازي در صــفوف
ــراي  خلق» در اين نوشته ها خبري نيست. از اين لحاظ جزني نمونه اي است ب
 تحمل و سعة صدر يک روشنفکر واقعي که تمايل به گفت و شنود دارد و انتقاد
ــود. در نوشــته ــي ب  پذير است. همين بيانگر شهامت اخلقي و مدني والي جزن
 هاي او بارقه اي از يک شخصيت اقتدارگرا و سرکوبگر ديده نمــي شــود؛ و ايــن
 جنبه نيز ́غبن جاي خالي او را در صفوف مبارزان سالهاي بعــد دوچنــدان مــي

کند.

حوزه هاي تحليل
 نوشته هاي بيژن جزني سه حوزة عام را دربر مي گيــرد: الــف) تحليــل جــامعه
 شناختي از تحولت ايران ؛ ب) تحليل اقتصادي رشد ســرمايه داري در ايــران ؛
 ج) فورمولبندي مشي مبارزه مسلحانه، مراحل ، هدفها، تاکتيک ها و شــعارهاي

آن.

 ، بسياري از مبــارزان چــپ بــه۱۳۳۲ مرداد ۲۸پس از شکست جنبش ملي در 
 درک ضرورت مبارزه مسلحانه با رژيم شاه رسيده بودند. خصلت فئودالي رژيــم
 و شورش هاي پراکندة دهقاني ، روستاهاي ايران را نزد مبارزان به مثابه يکي از

  ، به۱۳۴۰کانونهاي بالقوة شروع انقلب قهرآميز برجسته ساخت. در اوايل دهة 
 دنبال اختلف ميان چين و شوروي و جدائي طرفداران مائو از حزب توده ، اين

برداشت قوت بيشتري پيدا کرده بود.
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 درست در همان زمان بود که شاه اصلحات ارضي خود را آغــاز کــرد. پيــش از
 آنکه مبارزان چپ از حرف به عمل روي آورند و روستاهاي ايــران را بــه ادعــاي
 خود به «مناطق آزاد شده» و پايگاه انقلب تبديل سازند، حذف مناسبات ارباب
 ـ رعيتي ، گسترش خرده مالکي و سپس ســرمايه داري صــنعتي در روســتاها ،
ــان ــه پاي  سيماي طبقاتي و پتانسيل انقلبي روستايئان را متحول کرد. پس از ب

  ، ايــن رونــد ســرعت بيشــتري۴۲-۱۳۳۹رسيدن دوران کوتاه مبارزات علنــي 
گرفت. 

 ، هنگامي که بيژن جزني و سه تن ديگر گروه خــود را تشـکيل۴۲در اوان سال 
ــک ــک انقلب دموکراتي  دادند ، هنوز نابودي فئوداليسم همچون وظيفة اصلي ي
 جلوه مي کرد. از اين رو، اين گروه مشي خود را سازماندهي نــبرد مســلحانه در
 روستا و فعاليت چريکي در شهر (تحت تـأثير دو تجربــة چيـن و کوبـا) تعييـن

 ، جزني در شمار نخستين انقلبيــاني بــود کــه ضــرورت۱۳۴۵کرد. اما در سال 
ارزيابي نويني از اصلحات ارضي و تأثير آن را بر استراتژي جنبش دريافت.

 در سالهاي واپسين در زندان ، اين ارزيـابي دقـت بيشـتري يـافت و بـا تحليـل
ــامعه ــاتي ج  جزني از رشد سرمايه داري در ايران و خصوصيات جناح هاي طبق

کامل شد. اين ارزيابي چه بود؟

اصلحات شاهانه
 ترکيبي از عوامل اقتصادي (رکود اقتصاد فئودالــي و انحطــاط دســتگاه اداري ـ
ــتاييان  سياسي مرتبط با آن) و عوامل سياسي (منفعل کردن ستيزه جويي روس
Iو رعايا) دليل اصلي اقدام به اصلحات ارضي بود. شيوة اين اصلحات اما کامل 
 محافظه کارانه بود. املک ملکان تا جــاي ممکــن بازخريــد شــد و بســياري از
 زمين هاي پربارT مکانيزه شامل قــانون تقسـيم اراضــي نشــد. پـس از آن دولــت
ــاورزي  درصدد برآمد با ايجاد تعاوني هاي توليد و مصرف ، بر کارآيي توليد کش
 براي بازار بيفزايد و خرده مالکي دهقانها را به مجراي توليد بزرگ صنعتي سوق
دهد. اين کوشش ها نيز عملI در چنبر بوروکراسيT رکودزاي دولتي عقيم ماند. 

121روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



ــي ــود ، يعن  در نتيجه، برايند اصلحات نه فوايد اقتصادي، بلکه عمدتاI سياسي ب
 حذف جناح ملک ـ تاجر از حاکميت و منفعل کردن راديکاليسم روستايي. در
 اين کار موفقيت نصيب رژيم شده بود. اين واقعيت چه اثري بر تحليل سياســي

جزني از استراتژي جنبش داشت؟

 روشن شد که حرکت بي واسطةراديکال از جــانب روســتائيان ممکــن نيســت و
 زمينة جنگ مسلحانه از روستا رخت بربسته است. اما نکتة مهم تر اين بود کــه
 در مرحلة بعدي ، موفقيت يا عدم موفقيت اصلحات ارضي در شکوفايي اقتصاد
 کشاورزي سالهاي بعد ، بر اين ارزيابي تــأثير مــي گذاشــت. بــه دنبــال نــابودي
 اقتصاد معيشتي ، چنانچه سرمايه داري کوچک روستايي در چنگال بوروکراسي
 دولتي و کســادي بــازارT محصــولت داخلــي در رقــابت بــا توليــدات خــارجي و
ــهر ــه ش  کشاورزي بزرگ ، رو به شکست رود، خيل عظيمي از جمعيت روستا ب

روي آورده و ارتش بالقوة يک جنبش نوين شهري را تشکيل خواهد داد.

 ، در زنــدان، بــه۱۳۵۰بيژن جزني از نخستين کساني بود که در اوايل ســالهاي 
 پتانسيل مثبت و منفي چنين جنبشي واقف شـد ، و بـه دنبـال آن بـه تحليـل
 موقعيت ساختاري اقشار گوناگون خــرده بــورژوازي سـنتي و لــومپن پرولتاريــا،
 سمت گيري هاي محتمل ايدئولوژيک اين اقشار شــهري ، نقــش روحــانيت در
 رابطه با آنها، و حتا شباهت هاي احتمالي آن با جنبش هاي وســيع فاشيســتي
 در سرمايه داري اروپا ، و مــوقعيت جنبــش کــارگري در قبــال آنهــا دســت زد.
ــتي»  اهميت بي اندازة چنين تحليلي در ميان شور و احساسات «ضد امپرياليس

انقلب بهمن دفن شد.

تحليل رشد سرمايه داري در ايران
 تحليل رشد سرمايه داري در ايران در آثار جزني بر اســاس مــدلي بــود کــه در
 اقتصاد سياسي توسعه ، به «تئوري وابستگي» شــهرت دارد. بــه طــور خلصــه،
ــعه ــاي توس  طبق اين تئوري ، در درون «نظام جهاني سرمايه داري» ، بخش ه
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 نيافته که به کشورهاي پيراموني موسوم اند ، سرمايه داري را به گونه اي ويــژه
که مغاير با نمونه هاي سرمايه داري «کلسيک» است ، از سر مي گذرانند. 

ــة  در اين نظام جهاني، تحميل شکل معيني از تقسيم کار بين المللــي و «مبادل
 نابرابر» ميان کشورهاي متروپول و کشــورهاي پيرامــوني ، بــاعث خــروج مــازاد
 ارزش و مواد خام (نفت) از پيرامون به مرکز است. فرض پيشين اين تحليل آن
 است که سرمايه داري امپرياليستي در کشورهاي پيشــرفته بــه مرحلــة «زوال»
 رسيده ، و تنها علت بقاي آن در قرن بيســتم «غــارت جهــان ســوم» و منــاطق

پيراموني است.

 به سخن ديگـر، طبـق ايـن تئوري ، رونـد انباشـت و خودـ گسـتري سـرمايه ،
 افزايش مدام بــارآوري کــار و نــوآوري هــاي تکنولوژيــک در کشــورهاي اصــلي
 سرمايه داري دچار رکود مطلق شده و دوام اين نظام در گرو چنگ انداختن به

مناطق توسعه نيافته است. 

 طبق تئوري وابستگي ، اين شکل نويني از استعمار (نئوکولونياليسم) است کــه
 به وساطت سرمايه داران «وابسته» ي داخلي (بورژوازي کــومپرادور) و ســرمايه
 گذاري فزايندة کمپاني هاي خارجي در اقتصاد ملي عملي مي شود. رشــد ايــن
 روند، توأم با نظامي گري و طفيلي گري يک نظام بوروکراتيــک و يــک روبنــاي
 سياسي ديکتاتوري ، سرمايه داري «ملي» را به زوال مي کشـاند و بنـا بــر ايــن
 خصلت اصلي انقلب در اين کشورها همان ويژگي جنبش هاي آزاديبخش ملي

عليه استعمار و امپرياليسم را دارا است. 

 جزني از يک سو الغاي روابط فئودالي و «رشد بــورژوازي در تجــارت، صــنعت ،
ــرمايه داري»  بانکها و کشاورزي» را که باعث «گسترش همه جانبة مناسبات س
ــتيجه  و «رشد بي سابقة طبقة کارگر» شده بود ، مي ديد، اما از ســوي ديگــر ن
 مي گرفت که تضاد اساسي جامعة سرمايه داري ايران نه ميــان کــار و ســرمايه،
 بلکه ميان خلق و امپرياليسم است. در آثار او هيــچ جــا بــه مفــاهيمي از قبيــل
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 انقلب پرولتري، گذار سوسياليســتي ، انقلب سياســي مــداوم، و از ايــن قبيــل
 برنمي خوريم. در عوض او همــه جــا از «انقلب آزاديبخــش خلــق هــاي مــا» ،
 «جنبش ترقي خواهان ايران» ، «جنبش ضــد امپرياليســتي ، ضــد اســتعماري

خلق» ، و «انقلب دموکراتيک خلق» صحبت به ميان مي آورد. 

 دليل «انگلي» بودن سرمايه داري ايران به زعم جزني، ناکارايي انباشت داخلي،
 کندي بازتوليد صنعتي، در کنار ريخت و پاش ديوانســالرانة دولــتي و مصــارف
ــه  تجملي دربار ، سوق دادن درآمد نفت به مصرف نظامي و غيرتوليدي (از جمل
 حفظ دستگاه کارمندي سراسري) بود. اما از طرفي ديگر و به نحــوي متنــاقض،
 جزني به رونق سرمايه گذاري هاي خارجي و گســترش شــتابان آن در اقتصــاد

کشور اشاره داشت.

 اين دوگانگي در تحليل قطعاI به ميزان زيادي بازتابي از دوگانگي رشــد ســرمايه
 داري در ايران بود. واقعيت اين بود که از يــک ســو دربــار بــا داشــتن اســتقلل
 نسبي در قبال بورژوازي صنعتي ايران ، با اتکا به درآمد نفت و ميليتاريسم، مي
 توانست از بال قيمومت خود را بر بورژوازي تازه پــاي صــنعتي تحميــل کنــد و
 رابطة باج ستانه و ارباب ـ خادم وار با آن برقرار سازد. از سوي ديگر، با همة اين
 انگل سالري درباري، بورژوازي ايران موفق شده بود زيربناي صــنعتي و مســير
 بازتوليد گستردة سرمايه را سامان بخشد؛ و به اين تعبير، هيــچ تمــايزي ميــان

سرمايه داري ايران و سرمايه داري به اصطلح «کلسيک» وجود نداشت.

 جزني اين جنبة خاص نظام سياسي ايران را بــه ســلطة امپرياليســم بــر توليــد
 داخلي نسبت مي داد تا «وابستگي» بورژوازي صنعتي را مورد تأکيـد قراردهـد.
 آگاهي ملي گرا در جنبش چپ ايران ، ص¡ـرف وجــود شــرکت هــاي خــارجي را
 عامل همة عقب ماندگي ها مي ديد. رديف کردن نام اين شــرکت هــا و درصــد
 سهام شان در پروژه هاي صنعتي ايران ، اين تصور را به ذهن متبادر مــي کــرد
 که ايران مورد چپاول و غارت خارجي ها قرار گرفته است. خواننده گمــان مــي
 برد چنانچه سرمايه گذاري «خارجي»  در ايران صورت نمــي گرفــت ، ايــران از
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ــود  رشد صنعتي سالم تر، نابرابري کمتر، و رفاه بيشتري بهره مي برد. روشن نب
 اگر اين سرمايه ها تماماI به سرمايه داران ايراني متعلق مي بود آيا نرخ اســتثمار
 و اضافه ارزش لزوماI کاهش مي يافت ، يا بازتوليد گســترده ســريع تــر رخ مــي

داد؟

 «خروج سود از کشور» نيز فرضيه اي اثبات نشده بود. حتــا جزنــي نيــز اذعــان
 داشت که «مهمترين خطر اين سرمايه هــا ، ايــن نيســت کــه بصــورت ســود از
ــاي  کشور خارج مي شوند و منابع و نيروي کار را استثمار مي کنند. شــرکت ه
 خارجي اغلب سودهاي هنگفت خود را در رشته هاي تازه سرمايه گــذاري مــي
 کنند و پنجه خود را روي تمام رشته هاي بازرگاني و صنعتي فــرو مــي برنــد.»

)۴۹(«طرح جامعه شناسي» ، بخش دوم ، ص 

 فرضيات ديگري نيز در اين تحليل دخيل بودند کــه اثبــات نشــده بــاقي مانــده
ــا  بودند. آيا واقعاI توليد سرمايه داري در ايران منحصراI در صنايع استخراجي و ي
 مصرفي سبک خلصه مي شد؟ آيا بورژوازي ايــران در صــنايع ســنگين داخلــي
 سرمايه گذاري نمي کرد؟ آيا حقيقتاI تمام توليدات محصولت مصرفي سبک، يا
 توليد کشاورزي ، از کشورهاي متروپول به کشورهاي جهان سوم منتقــل شــده
بود ، و توليد اين کشورهاي متروپول عمدتاI صنايع سنگين را دربرمي گرفت؟ 

ــنگين ،  بورژوازي ايران به چه تعبير «وابسته» بود؟ سرمايه گذاري در صنايع س
 با کمک کشورهاي بلوک شرق و عمدتاI شوروي  چگونه با اين وابستگي انطباق
 مي يافت؟ وجــود سـرماية مشـترک ، وارداتــي بــودن کالهــاي اوليـه و واسـط
ــار  صنعتي، چه تفاوت عمده اي در نحوة انباشت سرمايه و سازماندهي نيروي ک

ايجاد مي کرد؟ 

 به نظر مي رسيد چنين تحليلي از سرمايه داري «وابســته» بيشــتر در خــدمت
 ايجاد اين آگاهي سياسي بود که تنهــا بــا قطــع نفــوذ امپرياليســم و «حاميــان
 داخلي اش» ، مرحلة مهمي از انقلب ايران از ســرگذرانده خواهــد شــد ، حــال
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ــود ، ــردش اش نب  آنکه مشکل ايران در «خارجي» بودن بخشي از سرماية در گ
 بلکه ويژگي هاي خود نظام سرمايه داري بود. اين تحليــل مــي پنداشــت بــراي
 پيروزي جنبش دموکراتيک و انقلبي ايران، نخست بايد از شــر «امپرياليســم و
 نوکران اش» خلص شد، آنگاه پس از اين مرحله و دوراني طولني که چگونگي
 و چشم انداز آن به کلي مبهم بود ، مرحله اي از انقلب سوسياليستي فــرا مــي
 رسد. با اين کار خصلت ضدسرمايه داري يک انقلب دموکراتيــک تخفيــف داده
ــک ــتراتژي و تاکتي  مي شد ، تخفيفي که به طور بالقوه مي توانست در پهنة اس

هاي ائتلفي به نتايج سازشکارانه اي بينجامد. 

 نبايد فراموش کرد که يکي از دليل چنين تحليلي وجود ديکتاتوري شــاهي در
 کشور ما بود که در غالب موارد تسلط طبقات معين (و مالکيت خصوصــي آنهــا
 بر وسايل توليد) را تحت الشعاع قرار مي داد يا استتار مــي کــرد. مــردم تحــت
 ستم، در دوره هاي مختلف تاريخي، خود را مستقيماI با يک طبقة خــاص مثــل
ــوس  فئودالها يا سرمايه داران روبه رو نمي ديدند ، بلکه تنها مظهر واقعي و ملم
ــي  ظلم، يعني شاه و دربار (و حاميان خارجي آنها) را دشمن اصلي خود تلقي م

کردند.

طرح جامعه شناسي و استراتژي جنبش
 کتابي که بيژن جزني تحت عنوان «طرح جــامعه شناســي و مبــاني اســتراتژي
 جنبش انقلبي ايران» در زمينة تاريخ معاصر ايران نوشت ، در نوع خــود نمــونه
 اي يگانه است. اين نوشتة نسبتاI مفصل (که دو فصــل از بخــش دوم آن مفقــود
 شده) در برگيرندة تحليلي از ساختارها و تحولت اقتصادي ايران طــي ســالهاي

  و تحليل همه جانبه اي از مبارزات سياسي اين دوره ، طبقــات۱۳۵۰ تا ۱۳۲۰
 اجتماعي ، جنبش ها، احزاب و اشکال مبارزات و ارزيابي هاي ديگر اســت. ايــن
 مهم ترين نوشتة جزني است که در آن تحليل درخشاني از عملکرد حزب توده

ــراي۲۸و جبهة ملي و دليل شکست جنبش ملي در  ــه ب   مرداد وجــود دارد ک
 اولين بار اين واقعة مهم را از چندين زاوية متفــاوت بررســي مــي کنــد (رابطــة
 جناح بندي هاي طبقاتي با يکديگر، رابطة امپرياليست هاي انگيس و آمريکا بــا
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ــناختي  دولت و با يکديگر، دليل تئوريک ، سياسي ، و تشکيلتي ، و حتا روانش
 رفتار نيروهاي سياسي درگير ، به ويژه حزب توده ، رابطــة رهــبري جنبــش بــا
 مردم ، نقش نيروهاي مسلح، نقش روحانيت و جنــاح بنــدي هــاي آن، بررســي

تاکتيک هاي مبارزاتي اين نيروها و مطالب ديگر).

 در اين کتاب همينطور دربارة تاريخچه و عملکرد ساير گروههاي سياســي جــدا
 از جبهة ملي و حزب توده (اعم از مارکسيست ، مذهبي، يا ملــي) ســخن رفتــه

است. 

  ، گروه بيژن جزني اعلم کرده بود کــه «بحــث و گفتگــو۱۳۴۵در اواسط سال 
 دربارة مبارزة مسلحانه و مشي قهرآميز بايد جاي خود را به تدارک اين مشـي و

 ) مـي دانيــم کــه فکــر شــروع مبــارزة۱۳، ص ۴ بهمن ۱۹پراتيک آن بدهد.» (
 مسـلحانه در نـزد نخسـتين نظريــه پــردازان سـازمان چريکهــاي فـدايي خلـق
T(احمدزاده و پويان) در وهلة اول از اين تحليل برمي آمــد کــه اختنــاق پليســي 
 شاهي چنان است که راههاي کلسيک مبارزة صنفي و سياسي طبقة کــارگر را
 مسدود کرده و شروع مبارزة چريکي در شهر و روستا ، خمود و رکــود مــردم را
 درهم مي شکند ، آسيب پذيري رژيم را به آنها نشــان مــي دهــد و آنــان را بــه

مبارزة قهرآميز مي کشاند. 

 اما نزد جزني ، اعتقاد به شروع مبارزة مسلحانه دليل ديگري داشت و در رابطــه
 با تاريخ معاصر ايران معني مي يافت. جزني اعتقــاد داشــت کــه علــت پيــروزي

ــازي۲۸کودتاي    مرداد، بيش از هرچيز از بي عملي حزب توده و عدم دســت ي
 آن به مقاومت مسلح شکل مي گرفت. اگر در جريــان و پــس از کودتــا، مبــارزة
ــوده اي شــدن ــابليت ت  مسلحانه آغاز مي شد (به جاي فرار رهبري به خارج)، ق
 اش بسيار بيشتر بود و حتا در صورت شکست، جنبش چپ ايران را بــه مرحلــة
ــر از  نويني ارتقا داده ، آن را به رکود و فلکت مزمن دچار نمي کــرد؛ و مهــم ت
ــارزه  هرچيز در کسب هژموني چپ (جلب اعتماد مردم) در دوره هاي بعديT مب

تآثير مثبت برجا مي گذاشت. جزني مي نويسد:
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 «سقوط مصدق شرايطي را به وجود آورده بود که براي هر حزب کارگري ايده آل
 است، يعني بي آنکه حزب توده برضد رهبري ملي حرکتي کرده باشد ، ارتجــاع و
ــي  امپرياليسم او را ساقط و اسير کرده بود. در چنين شرايطي بدون هيچ ترديد م
 بايست حزب توده با آن همه امکاناتي که داشت . . . دســت بــه مبــارزة قهرآميــز
 برضد رژيم کودتا زده و قهرمان رهايي خلق شود . . . ضرورت مبارزة مسلحانه در
ــه وجــود  دهة اخير يعني پس از رفورم و استقرار سيستم سرمايه داري وابســته ب
ــود  نيامده بلکه از انقلب مشروطيت به بعد ، در دوره هاي معين اين ضرورت وج
 داشته و البته اشکال متفاوتي از مبارزة مســلحانه درهــر دوره مــي بايســت مــورد

)۴۹ ، ص ۳ بهمن ۱۹استفاده قرار مي گرفت.» (

در آستانة نبرد سياهکل
 جزني در زندان ، به هنگام شروع حرکت سياهکل توسط چريک هاي فــدايي، و
 همينطور پس از نبرد سياهکل ، معتقد بـود کـه هيچکــدام از شــرايط عينـي و
ــا  ذهني براي حرکت انقلبي در جامعه وجود ندارد. «مشــي چريکــي» اصــولI ب
 تئوري «فنر فشرده» آغاز شده بود؛ اين خيال که تنها تلنگر چريــک هــا کــافي
 بود تا جنبش توده اي مثل يک فنر فشردة آماده ، آزاد شود. جزني نظرية فنــر
ــا در حــال  فشرده را از همان ابتدا محکوم کرد. او با صراحت نوشت: «جنبش م

)۹۷، ص ۳ بهمن ۱۹حاضر اساساI يک جنبش روشنفکري است.» (

 جزني اذعان داشت که پس از گذشت سه  سال از شروع جنبش چريکي ، هيچ
 پاسخي از سوي کارگران و دهقانان به نداي مبــارزان داده نشــده ، بلکــه فقــط

ــن۹۸روشنفکران انقلبي را به تحرک واداشته است (همانجا ، ص   ) جزني بر اي
 باور بود که پي بردن به ضرورت نــبرد قهرآميــز از ســوي مــردم تنهــا متــأثر از
 حرکات چريکي نيست ؛ بلکه تابع شرايط عيني اجتماعي و اقتصادي و مبارزات

خود آنها است. 
ــود  پس علت وجودي مبارزة مسلحانة پيشتاز چه بود؟ چگونه اين مبارزه قادر ب
ــي  «توده گير» بشود؟ جزني براي تاکتيک مبارزة مسلحانه دو هدف عمــده برم
 شمرد: تبليغ و تدارک. تبليغ بدان معنــي بــودکه مبــارزة پيشــتاز در نخســتين
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 گامها بر بي عملي و تسليم طلبي روشنفکران انقلبي فائق شود و آنها را به دور
 يک برنامه و استراتژي بسيج کند ، و همچنين بــا انعکــاس اقــدامات مســلح در
 سطح جامعه ، در آگاهي توده اي يک سابقة ذهني برجا بگذارد. ســابقه اي کــه

در آينده مي توانست سرماية سياسي همان نيرو باشد. 

ــا يــک طبقــة  بي ترديد، مشي مسلحانه در آغاز فاقد نيروي سازماندهي مردم ي
 مشخص بود. جزني اين را مـي دانسـت و از هميـن رو بـه انقلبيـاني کـه بـاور
 داشتند شرايط عيني انقلب موجود است هشدار مي داد که نبود پاسخ مــردم،
ــي ــردم.  جزن  اين مبارزان را به يأس مي کشاند و شايد هم به پشت کردن به م
 معتقد نبود که يک «موتور کوچک» مي تواند خود فرايند انقلب را آغاز کنــد ،
 يا اينکه به جاي مردم مبارزه کند. او بارها اشاره کرد که جنبش فدائي در آغــاز
 «جدا از توده» است. تبليغ صرفاI به آن معني بود که مــردم بداننــد نيرويــي در
 کار رزم با رژيم است. تنها دانستن به معني آگـاهي انقلبـي و لزومــاI تبعيـت از
 اين مبارزه نمي توانست باشد. اين مبارزه داراي اين امکان بــود کــه در آگــاهي
 مردم هويت نيرويي را تثبيت کند که زماني، اگر پروسة انقلبي سرمي گرفــت،
 قادر شود آزمون گذشتة پرسابقه اش را وثيقــه و پشــتوانة ســازماندهي انقلبــي

مردم کند.

 اين مبارزه براي سازمان پيشاهنگ تاريخ و هويت مي آفريد. در همين ارتباط ،
ــود  «تدارک» به معني پديد آوردن هسته اي از انقلبيان حرفه اي رزمنده اي ب

که همواره آماده باشند مبارزة قهرآميز توده اي را رهبري کنند. 

تاکتيک هاي مبارزه
 وجود تشکيلت چريکي تسهيل کننده ، و در نهايت هدايت کنندة نبردي مــي
 بود که مردم خود در مسير مبارزه به آن رسيده بودند. براي پرهيز از انزواجويي
 مسلح ، جزني به تئوري پيشتاز مسلح عنصــر ديگــري افــزود: بخــش مهمــي از
 تشکيلت پيشاهنگ مي بايســت بــه کارهــاي صــنفي ـ سياســي روي آورد ، و
ــود. ــي نب  اهميت سازماندهي اين مبارزه به هيچ وجه کمتر از تاکتيک هاي رزم
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ــلح ،  به نظر مي رسيد جزني سعي داشت به گونه اي ميان دو مشي پيشتاز مس
 و تاکتيک قيامگرايانة لنيني تلفيقي ايجاد کند. مداخلة سيستماتيک در مبــارزة
ــراي  نظامي و سياسي ، پيشبرد تدارک مبارزه و خود مبارزه توأمان، و آمادگي ب
 همه نوع اشکال مبارزه از اعتصاب توده اي گرفته تا قيام، تا جنگ پارتيزاني مي

ــار۲۸بايست بتواند پيشاهنگ را از تکرار تجربة ناکام حزب توده در    مرداد برکن
نگهدارد.

ــرداد ۲۸هرکس که تحليل جزني را از دليل شکست جنبش چپ در    ، و۳۲ م
 نقش حزب توده و سازمان نظامي آن ، خوانده باشد، در مي يابد که چگونه بــي
 اعتمادي به توان نظاميT يک سازمان کمونيسـتي کـه هيچگـاه تــدارک نظـامي
 جدي را در دستور کار قرار نداده ، يکــي از وجــه مشخصــه هــاي اصــلي تفکــر
 استراتژيک جزني شده بود. اين که چگونه يک سازمان بزرگ سياسي در لحظة
 بحران مي تواند به فلج دچار شود. اما تيزنگري جزني آن بود که با وجود تأکيد
 بر تاکتيکهاي محوري رزمي، استفادة مؤثر از آنها را يک امر کاملI سياسي مــي

دانست. 

 وجود سازمان رزمي نيز به خودي خود تضميني براي عمل به موقع نبود ، بلکه
 رهبري سياسي بود که مي بايست در واپسين تحليل آن را بکــار گيــرد. تلفيــق
 اين تاکتيکها تا چه اندازه مي توانست موفق باشد؟ تفکيک نوع انقلبها برحسب
 اشکال «قيام» ، «جنگ توده اي» ، «جنگ پــارتيزاني» و غيــره فقــط بــه طــور
ــوع فيليپيــن، الســالوادور،  انتزاعي امکانپدير است. مشاهدة دقيق انقلبهايي از ن
ــوعه اي  نيکاراگوئه ، کوبا ، ويتنام و غيره نشان مي دهد که فرايند انقلبي مجم
ــاي ــام ه  از اشکال گوناگون مبارزه ، وضعيت هاي انقلبي و پيش ـ انقلبي ، قي
ــة  کوچک و بزرگ شهري، اعتصابات عمومي و ساير تاکتيــک هــاي خودانگيخت

توده اي است که گاه پاياپاي يکديگر بروز کرده اند.

 مارکسيسم عاميانه اشکال مبارزه را مستقيماI از درجة رشــد نيروهــاي توليــدي
 اخذ مي کند (نظام فئودال مستعمره = جنگ طولني در روستا ؛ ســرمايه داري
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 = اعتصابهاي صنفي و سياسي ، اعتصاب عمومي ، قيام). اما اشکال مبارزه رابطة
 مکانيکي با توسعه نيافتگي يا پيشرفتگي نيروهاي توليد ندارنــد (زيــرا سياســت
 تابع مستقيمي از اقتصاد نيست). تئوري جنبش فدائي آنطور که در نوشته هاي
 مهمترين نظريه پرداز اين جنبــش بيــژن جزنــي بيــان شــده ، عينــاI بــا پــروژة
 بلشويکي لنين خوانايي ندارد ، اما با تئوري و پراتيــک بســياري از انقلب هــاي
 پوپوليستي پيروزمند عصر حاضر مطابقت دارد. چه کســي مــي توانــد شــباهت
ــام ــاح قي  بسيار ديدگاههاي جزني را با تئوري انقلب نيکاراگوئه (در هر سه جن
ــارزه در  گرا ، گرايش پرولتري ، و جنگ پارتيزاني طولني) ، يا تعدد اشــکال مب
 پروسه هاي انقلبي کشورهايي نظير ال سالوادور يا فيليپيــن انکــار کنــد؟ مــي
 بينيم که گاه در پيشرفته تريــن روابــط توليـد ســرمايه داري ، سـازمانيافتگي ،
 جنگاوري، برنامة کار و آگاهي طبقاتي کارگران در ضعيف ترين اشکال بروز مي
 کند ، حال آنکــه روســيه ، چيــن ، ال ســالوادور، کوبــا، يــا نيکــاراگوئه، اشــکال
 پيشرفته تر مبارزاتي را آزمون کردند. اگر بــه طــرزي آرمانخواهــانه بــه «انقلب
ــم ــه چش  پرولتري» خالص باور نداشته باشيم، اين نمونه ها نزديک ترين چيز ب

انداز تاريخي سوسياليسم در دوران ما بوده اند.

مخاطرات پوپوليسم و «اسلم مارکسيستي»
 اما پوپوليسم سياسي در تاکتيک ها و اشکال مبارزه مي تواند مخاطرات ديگري
 نيز به همراه داشته باشد ، يعني سازشکاري در برنــامه تحــولت دموکراتيــک و
 سياستهاي ائتلفي اي که منجر به سازش بــا انقلبــي گــري واپســگراي خــرده
ــم  بورژوازي يا اقشار بي طبقه مي شود. در اينجا بود که بيژن جزني هشياري ک
ــه  نظير خود را در تحليل از راديکاليسم خرده بورژوازي و اقشار حاشيةشهري ب

نمايش گذاشت. 

ــوان  برخلف بسياري از روشنفکران چپ که هميشه از اقشار خرده بورژوا به عن
 «متحد طبيعي» کارگران نام مي بردند، جزني از آنها به عنوان «رقيب» نام مي
ــة ــه لب  برد و انقلبيگري خرده بورژوازي را همچون خطري به شمار مي آورد ک
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 تيغ حملة آن نه تنها بــه ســمت ســرماية بــزرگ و امپرياليســم ، بلکــه متــوجه
). ۳۰ ، ص ۸ بهمن ۱۹جنبش چپ نيز خواهد شد (

 جزني «جامعة روحانيت» را هم از زمرة همين اقشار مي دانســت و بــا تحليلــي
ــي  جامعه شناختي صراحتاI از آنان به عنوان رهبران بالقوة انقلب ايران سخن م

-۲۹گويد ، و در همين رابطه پيشگويانه از خميني نام مي برد (همانجا ، صص 
ــه نماينــدگي از۳۴  ). جزني معتقد بود که «کاست روحاني علوه بر نقشي که ب

ــاي  جانب قشرها و طبقات مختلف به عهده دارد و از اين جهت موضع گيري ه
 مختلف مي کند ، خود داراي منافع و مصــالح صــنفي اســت.» («طــرح جــامعه

).۱۴۰شناسي. . .» ، بخش دوم، ص 

 اگر مصالح صنفي اين «کاست روحاني» و دستگاه روحــانيت بــه خطــر بيفتــد،
ــال  ــي در س  ۱۳۵۳بخش هاي مختلف آن تمايل به اتحاد نشان مي دهند. جزن

ــرو و ــن ني  هشدار مي داد که مبارزة کارگران نبايد نسبت به احتمال هژموني اي
ــي در جــزوه اي  خطرات آن بي اعتنا باشد (همانجا). دو سال پيشتر از آن، جزن
ــه  به نام «مارکسيسم اسلمي يا اسلم مارکسيستي» نشان داده بود که اسلم ب
 خودي خود شريعتي جامد و واپسگرا است و تلش براي تجددگرايي در آن ، از
 طريق پيوند آن با مارکسيسم ، در نهــايت تلشــي ناکــام و متضــمن مضــموني
 ارتجاعي است. علوه برآن، اعتقادات خرافــي عــامه هيچگــاه از «تجــددگرايي»
 روشنفکران مذهبي نصيبي نخواهد برد و هميشه دنباله رو روحانيت و فتواهاي
 آن باقي خواهد ماند. معيار قضاوت دربارة اسلم نيز بايد همين اعتقادات عامــة
 مــردم باشـد. بسـيج نيروهــاي بينـابيني جـامعه مـي بايسـت بـا افشـا و طــرد
 آلترناتيوهاي سياسي و برنامه اي اين قشرها، سازمانها و نمايندگان سياسي آنها

)۶۰همراه باشد («طرح جامعه شناسي» ، بخش اول، ص 

سرکردگي اسلمي جنبش
 هوشياري نسبت به تفوق سرکردگي اسلمي و مضمون آن، مي توانست جنبش
 چــپ را (کــه ســرانجام قربــاني فاشيســم ضدامپرياليســتيT پوپوليســتي شــد ،

132روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 فاشيسمي که طرفداران سابقش تا همين امروز آن را «چپ» خطاب مي کنند)
 از بسياري از لغزش ها برکنار نگهدارد. چريک هــاي فــدايي در نخســتين ســال
 پس از پيروزي انقلب بهمن ، در قبــال جنبــش اســلمي و دولــت آن  ســازش
 ناپذير مي نمودند. اما به فاصلة چندماه ، سير قهقرايي سازمان فدايي آغاز شــد.
 در آن روزها، جاي خالي جزني بيش از هميشه خالي مي نمــود. ضــعف دانــش
 تئوريک، بي تجربگي سياسي و فرصت طلبي در اکثريت سازمان فدايي، در اين
 سقوط نقش عمده اي داشت. با اين همه ، سوآل آزاردهندة ديگر آن بود که آيا
 در تئوري و ارزيابي هاي جزني چيزي وجود نداشت که سازشکاري و حرکت به

راست اکثريت جنبش فدايي را مدد رسانده باشد؟ 

ــف ــفنديار طي  در اينجا با مسأله اي برمي خوريم که شايد بتوان آن را چشم اس
  شــهرت داشــتند و۲سياسي وسيعي از چپ خطاب کرد که در ايران بــه خــط 
چهرة برجستة آن جزني بود: سکوت دربرابر تجربة شوروي.

 در تلش براي مستقل ماندن نسبت به قطب هاي جهاني (شــوروي و چيــن) و
 در جهت اتحاد چپ مارکسيست در ايران ، جزني در عيــن حــال سوسياليســت
 بودن کشورهاي «مدل شوروي» را مسأله اي حل شده مي دانست که انقلبيان
 تنها با پرهيز از بعضي اشتباهات آن مي توانستند اين الگو را تقليد کنند. نوعي
 همدردي غيرآشکار به شکل همان سکوت ، بسياري از فعالن جنبش فــدايي را
 در مقابل تئوري بافي هاي حزب توده و «سوسياليسم واقعاI موجود» خلع سلح
ــري  مي کرد. ارزيابي «تجربة شوروي» براي سازمانهاي چپ تنها يک مسألة نظ
ــد.  نبود ، بلکه روشنگر آن نوع «سوسياليسم» اي بود که آنها خواهــان اش بودن
 تعاريف آنها از سوسياليسم، جامعة در حال گذار، ديکتــاتوري پرولتاريــا، دولــت
 شورايي، رابطة حزب و دولت، مســايل دموکراســي و آزادي ، فرهنــگ و هنــر و
ــه  اخلقيات ، مسألة زنان و بسياري مسايل ديگر مي تواند از خلل تحليل تجرب
 هاي تاريخي و مدل هاي گذشته و حال تا حدودي روشن شود و نشان دهد که
اين نيروهاي چپ تا چه حد خواهان جلوگيري از تکرار فجايع گذشته هستند. 
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 بيژن جزني در تحليل تاريخچة  جنبش کارگري ايران و نقــش حــزب تــوده در
 سالهاي پس از جنگ جهاني ، از بي توجهي شوروي به جنبشــهاي آزاديبخــش

جهان سوم و تابعيت رهبري حزب توده از شوروي انتقاد کرد و نوشت:

 «حاکميت مشي استالين در جنبش جهاني ، به صورت تبعيت بــي قيــد و شــرط
ــوده  احزاب برادر از حزب کمونيست شوروي ظاهر مي شد. اين عامل . . . حزب ت
 را بــه پيــروي کورکــورانه از حــزب و دولــت شــوروي کشــانيد.» («طــرح جــامعه

)۲۰شناسي . . .» بخش دوم ، ص 

 جزني همين انتقاد را متوجه چگونگي تشکيل فرقة دموکرات آذربايجان و علــل
 ). بــا اينهمــه، ايــن انتقــاد از «مشــي۲۱شکســت آن مــي کنــد (همانجــا ، ص 

 استالين» تنها متوجه ناسيوناليسم و برتري طلــبي حــزب کمونيســت شــوروي
 است و دامنة خود را به به نحوة ساختمان سوسياليســم ، تجــارب دهشــت زاي
 استالينيسم يا رفورميسم راستگرايانه در جوامع پليسي و اختناق زدة  شوروي و
 چين نمي کند. جزني، در مقام مهمترين نظريه پرداز جنبش نوين کمونيســتي
 و تاريخ نگار تاريخ سي سالة سياسي ايران ، مي توانست و مي بايست به چنين

تحليلي بپردازد. ///

منبع:
 کنکاش ـ در گسترة تاريخ و سياست»عبدي کلنتري ، «سه چهرة مارکسيسم در ايران» ، نشرية «

 ميلدي۱۹۸۸ شمسي و ۱۳۶۷، بهار ۳-۲، شماره (ويژه روشنفکران ايران)
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بخش دهم

تراژدي استالينيسم در ايران
حزب تودة ايران و جريان هاي روشنفکري

ــودة  جنبش کارگري و ايدئولوژي کمونيسم در کشور ما عمدتاI توســط حــزب ت
ــدازة  ايران نمايندگي شده است. روح و فضاي روشنفکري معاصر ايراني نيز تا ان
 زيادي در دامان يا در نزديکــي ايــن حــزب شــکل گرفــت. امــروزه بــه ســختي
 می توانيم مجسم کنيم که در دورانــي از تاريــخ معاصــر مــا، بــه ويــژه پيــش از
 کودتاي بيست و هشــت مــرداد، بيشــترين تلش در اشــاعة فرهنــگ مــدرن، و
 گسترده ترين تأثير و نفوذ در رسانه هاي جمعي و مطبوعــات، هنرهــاي بصــري،
نقاشي، تئاتر، سينما، شعر، ادبيات و نقد ادبي توسط حزب توده صورت گرفت. 

ــانوني  اين تأثير هيچ گاه به تمامي از ميان نرفت. هرچند فعاليت اين حزب غيرق
 شد، رهبرانش به تبعيد رفتنــد، و برخــي از مهمــترين روشــنفکران آن نيــز يــا
 انشعاب کردند يا با پشت کردن به گذشــته، بــه دولــت شــاه پيوســتند، امــا آن
 «روح» و «فضا»ي باورهاي حزبي خموشانه در شعر ها و قصه ها، در اجراهــاي
ــيقي، در ــي، درموس ــگاههاي نقاش ــي، در نمايش ــدهاي ادب ــحنه اي،  در نق  ص
 ترجمه هاي علمــي و نشــريات تخصصــي آموزشــي، در کتاب هــاي کودکــان، در
 ترجمه ها، و در محافل روشنفکري خــانگي يــا کــافه اي، و همچنيــن در ميــان
 زندانيان سياسي، بــه زيســت خــود ادامــه داد. وام گرفتــن مفــاهيم «انقلب» و
 «فلسفه ديالکتيک» توسط ايدئولوگ هاي شاهنشاهي نيز حاکي از همين نفــوذ

غيرمستقيم بود.   

ــس از انقلب بهمــن  ــه پ  ،۵۷پرستيژ روشنفکرانة حزب تودة ايران چنان بود ک
 اسلمگرايان انقلبي، رقيب فکري واقعي و  خطرناک خــود را رشــک ورزانــه در
 سيماي سالخوردة سران از تبعيد بازگشتة حزب توده می ديدند و نه در جنبش
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 هاي تازه نفـسِ  فـدايي و مجاهـد کـه هــواداران بيشـتري در ميـان جوانـان و
دانشجويان داشتند. 

 تنبيه، ارشاد، و به توبه کشاندن پسران و دختران چپ گرا نيز مي بايست از راه
 گوشمالي سياست ورزان کارکشتة حزب توده صورت گيرد، نخست در مناظرات
 تلويزيوني و سپس در «دانشگهاي هاي واقعي»  که همــان شــکنجه گــاه هــاي

مکتبي باشد.

حزب تودة ايران و پوپوليسم
ــرن بيســتم ميلدي ــة ق  بازهم امروزه تصور اين واقعيت دشوار است که در ميان
 جوزف استالين يکي از محبوب ترين رهبران جهان به شمار مي رفــت. حتــا در
ــي  ايالت متحده  روشنفکران مترقي استالين را با عطوفت «عمو جو» خطاب م
 کردند. او بود که کمر آلمان نازي را خرد کـرده بـود. کومينـترن (انترناسـيونال
 سوم) در ابتداي جنگ جهاني خود را منحل کرده بود امــا همبســتگي برادرانــة
 احزاب رسمي کمونيست در کنگره هاي ســالنة بيــن  المللــي تــداوم داشــت و
 حزب کمونيست اتحاد شوروي، که در اتئلف بــا آمريکــا و انگليــس موفــق بــه
ــيِ   شکست آلمان هيتلري شده بود، رهبر فکري و معنوي و مؤلف استراتژي کل

ساير احزاب کمونيست به شمار مي آمد. 

 دليل و چگونگي تفوق يافتن اســتالين و استالينيســم بــه جــاي  آمــوزه هــاي
 مارکس در جنبش کارگري جهاني موضوع اين مقاله نيست. کافي اســت اشــاره
ــه جــاي  کنيم که جايگزين شدن مبارزات «خلق هاي کشورهاي مســتعمره» ب
ــز ــران ني  مبارزات سوسياليستي از تبعات سياست استالين بود که حزب تودة اي
 آنرا سرمشق خود کرد. از آن پس، جهان به دو اردوگاه نيک و بد تقسيم گشت
 و هرآنکس که در هرکجاي دنيا بيرق مبارزه با ايــالت متحــده برمــي افراشــت،
 درست به اعتبار اين مبارزه، مــترقي بــه حســاب می آمــد و احــزاب کمونيســت

موظف به حمايت و همکاري با آن  مي شدند.
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ــام  پوپوليسم يا «خلق گرايي» گرايشي در فرهنگ و سياست است که مفهوم ع
ــهر و ــان ش  و کلي«خلق» را ــ متشکل از پابرهنه ها و مستضعفان، زحمت کش
 روستا، فقيران، فرودستان و بي نوايان ــ داراي نوعي فضــيلت ذاتــي اخلقــي و
 انساني می داند و دفاع از منافع و باورهاي «خلق» را ملک و پاية ارزيابي هايش

از آثار هنري و فرهنگي و نيز ائتلفات سياسي وحزبي قرار مي دهد. 

 جنبش هاي اصيل فاشيســتي در قــرن بيســتم نيــز (بــرخلف ســاير نظامهــاي
ــان، ــد (آلم  ديکتاتوري راستگرا) در وهلة نخست جنبش هاي پوپوليستي بوده ان
 ايتاليا، برخي کشــورهاي آمريکــاي لتيــن). جنبــش هــاي پوپوليســتي «همــه
 خلقي» اند، يعني فراطبقاتي، همراه با عنصري عقـل گريــز در سرسـپردگي بـه
 رهبر کاريزماتيک، که گويا رابطه اي مستقيم و شبه عارفانه با روح خلــق برقــرار
 مي کند. اين جنبش ها در اخلقيات و فرهنگ محــافظه کارنــد. جنبــش هــاي
 پوپوليستي و فاشيسيتيِ قرن بيستم از لحاظ ايدئولوژيک بيشترين خصــومت را
 با مادي گرايــي، ليبراليســم، تمــدن مصــرفي و بــازار، کمونيســم، مارکسيســم،
 آزادی هاي فردي، هنرهــاي مــدرن، روشــنفکران، جنبــش زنــان، و اقليت هــاي

جنسي و نژادي ابراز داشته اند.

 تراژدي حزب توده آن اسـت کـه متجــددترين و مـدرن تريــن بخـش فرهنــگ
ــود،  روشنفکري ايران را، که خود در دوران مهمي از تاريخ معاصر نماينده اش ب
 دنباله رو عوامگراييِ عقب مانده ترين بخش هاي جامعه کرد؛ مبارزه طبقة کارگر
 و متحدان آن را در ميان ليه هاي مــدرن شــهري، تســليم پوپوليســم  خلقــي
ــديل  ساخت؛ تحليل کلسيک مارکس را از حرکت سرمايه و مبارزة طبقاتي، تب
 به نبرد اردوگاههاي شرق با غرب (شــوروي بــا آمريکــا) و مصــاف «خلــق هــاي
 جهان سوم» با «امپرياليسم» نمود و در آخريــن حرکــت خودتبــاه ســازش، بــه
 ياري واپس مانده ترين نيــروي هــاي اجتمــاعي و فکــري در ايــران (شيعيســم
 سياسیT تجددستيز و ضد تمدن غربي) شتافت زيرا اين سياست را مؤثرترين راه
 تضعيف پايگاههاي سياسي ، نظامي، و فرهنگــي ايــالت متحــده در ايــران مــي

پنداشت. 
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 را نخست«گردش به راست» اضطراري در تاريخ احزاب رسمي کمونيست، اين 
 ايــن سياســت. و بلشويسم تحميل کــرد روسيهاستالين بر سوسيال دموکراسي 

 مي بايست همة نيروهاي مخالف اردوگاه آمريکا و متحــدانش را بــه گــرد خــود
 جمع آورد تا بقاي نظام شوروي در رقابت جهــاني ابرقــدرت هــا تضــمين شــده
 باشد. جنگ سرد ميان  دو اردوگاه از يک ســو، و جنگ هــاي منطقــه اي ميــان
 کشورهاي مستعمره و غرب از سوي ديگر (در ويتنام، چيــن، آفريقــا، آمريکــاي
ــامي، و  لتين، و خاورميانه) به مدت نيم قرن صحنة وسيع مبارزات سياسي، نظ

ايدئولوژيک جهاني بود. 

 سياست احزاب رسمي کمونيست با مقتضيات دوران جنگ سرد از درون پيونــد
 خورده بود. به گفتة نورالدين کيانوري آخرين رهبر مطــرح حــزب تــوده، «اگــر
 امير مرتجع افغان با آمريکا نبرد کند ما از او پشتيباني مي کنيم!» کيانوري اين
 گفته را براي خاموش کردن منتقدان «خــط امــام» در ماههــاي پــس از انقلب
 بهمن به زبان آورد. يکي دو سال بعد، هنگامي که جلو چشمانش پيکــر نحيــف
 مريم فيروز همسر هفتاد سالة او را به شلق می بســتند تــا از کيــانوري اعـتراف

بگيرند، آيا او  به اين گفته دوباره انديشيد؟ 

ــه  «کمونيسم روسي» نام ديگري بود براي تلش سيستماتيک فکــري در  وارون
ــايي آن، و  تطــبيقکارل کردن آراء   مارکس، حذف همة ويژگی هاي مدرن اروپ

ــايي ــا غيراروپ  ، و برکشــيدناش با عقب ماندگي اقتصادي و فرهنگي «روسي» ي
 جنبش هاي پوپوليستي «خلق هاي کشورهاي مستعمره» به جــاي پرولتاريــاي

مدرن. 

ــلشاگردان کوچک تر استالين، کساني چون مائوتسه تونگ، انورخوجه،  ــم اي  کي
 در کشــورهاي چيــن، آلبــاني، کــرة شــمالي، وو پول پوت همين راه را سونگ، 
 حزب توده به اين راه نرفــت، امــا آنچــه تا پايان منطقي آن طي کردند. کامبوج

 باعث شد تا کيـش روسـتايي پرسـتان «سـازمان انقلبـي حــزب تـودة ايــران»
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 (مائويست هاي انشعابي) را مردود اعلم کند، مارکسيسم قرن بيستم نبود، بلکه
 «رهبر خردمند» روسیTِ  ديگري بود به نام نيکيتــا خروشــچف. رهــبران حــزب
 تودة ايران تنها به اعتبار استالين زداييِ  خروشچف بود که با احتياط و مردد از
ــان، و بخشــي از مدرنيزاســيون  اصلحات ارضي، مبارزه با بي سوادي، آزادي زن

 حمايت کردند.۱۹۶۰پادشاه ايران در دهة 
 

ــا پيگردهــاي  از کودتاي بيست و هشت مرداد تا انقلب بهمن پنجاه و هفــت، ب
 هاي ساواک و فضاي پليسي حاکم، حزب بزرگ و سراسري توده، همان طور که
 دشمنانش با تحقير اعلم مي کردند، عملI به «فرقه» تبديل شده بود؛ فرقه اي
ــرقي  که حتا رهبران تبعيدي اش در «کميتة مرکزي» ـــ پراکنده در آلمان ش
 و غربي و در فرانسه ـــ مدام در نــزاع و رقــابت بــا يکــديگر بــه ســر می بردنــد.
 جنبش سياهکل و تولــد ســازمان چريــک هــاي فــدايي خلــق؛ و کنفدراســيون
 دانشجويان ايراني در اروپا و آمريکا، انحصار نمايندگي کمونيســم و مارکسيســم
 را از چنگ حزب تودة ايران به در آورد اما موفق نشد نفوذ نظري و روشــنفکري
 آن را تحت الشعاع قرار دهد. برعکس، اين هژمــوني روشــنفکرانه بعــدها بخــش

بزرگي از جنبش فدائيان را («اکثريت») در خود مستحيل کرد.  

حزب تودة ايران و اسلمگرايي
 می دانيم که تاريخ جوامع اسلمي هرگز شاهد آن چيزي که در دنياي مســيحي
 با عنوان فلسفة اسکولستيک (نوعي الهيات عقلي مبتني  بــر  آراء افلطــون و
 ارسطو نزد پدران کليسا) نبوده است. پرتستانتيسم يا اصلح ديني نيز از جهــان
 اسلم غايب بوده. تمدن اسلمي، با آنکــه خــود در دورانـي کوتـاه از تاريــخ اش
ــعة  واسطة انتقال فکر يوناني و علوم عقلي به اروپا شد، اما در خاک خود از توس
 فلسفه و علم بازماند. عقلنيــت اسکولســتيک در اروپــاي مســيحي و نهادهــاي
 پايدار آکادميک زمينه ساز عقلنيت علمي و طبيعي گرا و اومانيستي نزد کساني
 چون داوينجي، کوپرنيک، گاليله، نيوتــون، و دارويــن شــدند. عقلنيــت مــدرن،
 شناخت شناسي عصر جديد، ادراک علمي از طبيعت و جامعه، حقوق و اقتصــاد
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ــا همــة  و سياست، در چنين بستري زاده شدند و در نخستين گامهــاي خــود ب
جهان بيني هاي ديني فاصله گرفتند.

 هابز، لک، دکارت، هيوم، اسپينوزا، روشنفکران انســيکلوپدي، کــانت، هگــل، و
 بسياري ديگــر از متفکــران روشــنگري، بــا انتقــاد مســتقيم يــا غيرمســتقيم از
ــان و ــنف کشيش  متافيزيک دين و نمايندگان قدرتمدار دين در جامعه يعني ص
ــن فيلســوفان،  کاردينال ها و اسقف ها، راههاي  خرد و آزادي را نشان دادند. اي
 اعم از آن ها که هنوز باور شخصي ديني داشتند تا دئيست ها، آگنوستيک ها، و
 آتئيست ها، و طرفداران شان در همــة ســطوح فرهنــگ، همــواره در فضــايي از
 هراس و پيگرد به نشر عقايد مي پرداختنــد. اينــان نماينــدگان فکــري طبقــات
 متوسط جديد بودند که با انقلبات بورژوادموکراتيک در ســده هــاي هجــدهم و
ــه  نوزدهم در سراسر خاک اروپا، و انقلب صنعتي در بريتانيا، تاريخ جهــاني را ب

مسير تازه اي راهبرشدند. 

ــواز  ايران تنها در اوان قرن بيستم ميلدي و در پايان عصرقاجار بود که  به پيش
 انقلب بورژوادموکراتيک خود رفت و در همان گامهاي نخست پا در گــل مانــد.
 از همان ابتدا مذهب نقشي بازدارنده در انکشــاف تجــدد، روشــنگري ايرانــي، و
ــه ــروطيت، ک ــش مش ــرد. در جنب ــازي ک ــدرن ب ــوم «آزادي» م ــتقرار مفه  اس
ــازاريون ســنتي  منورالفکران متجدد معماران فکري اش بودند، مذهب شيعه و ب

همواره گارد عقب گراي جنبش بودند. 

 در فضاي تفوق مذهب و فقدان ليــبرال دموکراســي و طبقــات متوســط مــدرن
 شهري بــود کــه سوســيال دموکراتهــا (اجتمــاعيون عــاميون) و فعــالن حــزب
ــد.  کمونيست ايران، و جانشين آن حزب تودة ايران، فعاليت خود را شروع کردن
 تلش فرهنگي آن ها در نقد دين عوام و خرافــات دينــي همــواره در فضــايي از
 پرده پوشي، احتياط در قبال تعصبات مذهبي، و پراگماتيســم سياســي صــورت
 مي گرفت. آن ها نمي خواستند به صــراحت از ديــن و ارتجــاع مــذهبي و نهــاد
ــات  روحانيت انتقاد کنند؛ اما با فعاليت پيگير در مبارزات صنفي و سياسي طبق
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 کارگر و کارمند، پذيرش اقليت هاي دينــي در صــفوف خــود، و تأســيس مراکــز
 فرهنگـي و هنــري و توسـعة ژورناليسـم مـدرن، بـه گـونه اي راهگشـا و مـروج
 سکولريسم و تجدد شدند. حزب تودة ايــران مهم تريــن نيـروي سـازمان يافتـة
 سياسي در اين رنسانس فرهنگي در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم در ايران
ــران در ــان اي  بود. تأثير فعاليت هاي فرهنگي حزب توده به همسايگان فارسي زب

شرق و شمال ايران نيز فراگستريد.

 اما دهه هاي شصت و هفتاد ميلدي در قرن بيستم موقعيتي بغرنج و بي سابقه
 را بر روشنفکران و جنبش هاي آزادي خواه تحميل کرد. تجدد به شيوة ليبرال
 دموکراسي غربي براي هميشه در جهــان ســوم دفــن شــده بــود. بــه جــاي آن
ــيون  «پاکس آمريکانا» آمده بود که هم نمايندة نوعي مدرنيتة ناقص (مدرنيزاس
 منهاي آزادي سياسي و فرهنگي) بود و هم نمايندة نوعي وابستگي نواستعماري
 به غرب. حکومت هاي راســتگراي ســرهنگان و پادشــاهان جهــان ســومي مــي
 بايست با سياست مشت آهنين، بــا ســرکوب ملــي گرايــان و کمونيســت ها، راه

توسعة سرمايه داري را بگشايند. 

 اين نظام ها و اين نسخه از توسعه براي گذار از جهان بســتة روســتايي و نيمــه
 فئودالي به دنياي مدرنِ ســرمايه و شهرنشــيني، در ذات خــود حــاوي تناقضــي
 عجيب بود. از يک سو، براي نخستين بار، زايندة همان طبقــة متوســط شــهري
 اي  بود که از لحاظ تاريخي «حامل» فرهنگ مدرن و نهادهــاي مــدني جديــد،
 آموزش و پرورش نوين، و ايدئولوژي ليبراليسم محسوب مي شد. از سوي ديگر،
 اليگارشي شبه نظامي حاکم، براي حفظ منافع رانتي خود و دولت هــاي غربـي،
 اجازة رشد ليبراليسم و آزادی هاي مدني را نمي داد. آيا خرده بورژوازي مــدرن
 شهري می توانست از لحاظ اقتصادي و فرهنگي ببالد و شکوفا شـود در حـاليکه
ــدان تحصــيل ــا فرزن  چکمه هاي نظاميان و دربار را روي حلقوم خود داشت؟ آي
 کردة اين طبقات در نهادهاي آموزش عالي حاضر می شدند بــه فضــاي اختنــاق
ــتي و فســاد  آکادميک و سانسور کتاب و انديشه تن دهند؟ آيا بوروکراســي دول
 اداري، ارباب سالري در نهادهاي قضايي و حقــوقي، در تأسيســات صــنعتي، در
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 رسانه ها، و در سياستگزاري رسمي فرهنگي، اجازة شکوفايي نهادهــاي ســالم و
مستقل مدني را مي داد؟  

 تنها در فضاي فقدان آزادی هاي «بورژوا ليبرالي» است که انــواع جنبــش هــاي
 محافظه کار و ارتجاعي می توانند نيروهاي خود را بســيج کننــد. اجتناب ناپــذير
 بود  که آييني سياسي به نام «اسلم» و فولکلوري قــديمي و ريشــه دار بــه نــام
 شيعيسم مهم ترين ابزار آماده براي يکپــارچه کــردن «تــودة ارتجــاعي» بشــود،
 يعني  همان جنبش پوپوليستي محرومان و آسيب ديــدگاني کــه در اثــر رشــد
 سرمايه داري دولتي، دنياي مبتني بر سنت و آبرو و ناموس شان زير و رو شــده
 بود.  به قول يک بسيجي از ميان همينان، «ملغمه اي از دين و انقلبي گــري و
 مهدويت و آرمان گرايي و با ذهني به صــلبيت ســنگ. » (عليرضــا پــورپيرعلي،

نامه به خامنه اي) 

ــاني ــتقبال پيم ــه اس ــت ب ــمي کمونيس ــزاب رس ــيماي اح ــم در س  استالينيس
 مفيستوفلس وار با بومي گرايي جهان سوم رفـت. قمــار خطرنــاکي کـه وظيفـة
ــه عهــدة «آکادميســين» هــاي  فراهم آوردن پايه هاي نظري آن (جبهة خلق) ب
 روسي افتاده بود. حزب توده مــي بايســت نســخه هــاي تجــويزي حــزب بــرادر

همساية شمالي را در ايران پياده کند. 

 نظريه پردازان حزب تودة ايران بارها بــه تأکيــد نوشــتند کــه حمــايت شــان از
 خمينيسم جنبة تاکتيکي و موقتي ندارد. به باور آنها، «آن نظـام اقتصــادي کـه
 در اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلمي ايران منعکس گرديد ــ
 در صورت اجراي دقيق ــ می تواند در آينده شرايط گذار به جامعة بي طبقه را،
 که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوري اسلمي ايران اســت، فراهــم
 آورد.» (حميد صفري، انحصارات بين المللــي در ايــران، انتشــارات حــزب تــودة

 ) در نشرية سياسي و تئوريک خــود از خلفــت انقلبــي۱۸۴، ص ۱۳۵۹ايران، 
 امام علي با عبارات آتشــين تجليــل بــه عمــل آوردنــد و سياســت هاي انقلبــي
 اميرالمؤمنين را عليه امپراتوري اموي ستودند.(«امام علي در کانون گردبادهــاي
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 ) به ظاهر، اين سرنمونة آغازين مبارزات۱۳۵۹، سال ۵بنيان کن»، دنيا، شماره 
کنوني «خط امام خميني» عليه امپرياليسم جهانخوار بود. 

 احسان طبري، در تابستان پس از بهــار آزادي، در نشــرية تئوريکــي کـه بنيــان
ــن  گذار آن يک روشن فکر مارکسيست و ماتريالست بود (دکتر تقي اراني)، چني
ــر ــا ذک  حکم داد که، «روح آموزش قرآن با خردگرايي سازگار است.» و سپس ب
 آيات و احاديثي چند به اين نتيجه رسيد کــه ، «اســلم نــوين انقلبــي کــه در
 وجود امام خميني مظهريت مي يابد» و «سنن دموکراتيک اسلم مانند شورا و
 بيعت و اجماع» و «بينش توحيدي به معناي ايجاد امت واحــد انســاني، رهــا از
 امتيازات و تقابل طبقاتي و ملي و نژادي»، همه «با انديشة سوسياليسم قرابــت
 مي يابد.» او دلسوزانه آرزو کرد که، «سدة پانزدهم هجري می تواند سدة نوزايي
ــد کنــد.» ــالتر تجدي  بزرگي براي اسلم باشد و انقلب محمدي را در سطحي ب

)  ۱۳۵۸، سال ۳(دنيا، شماره 

ــران  آيا احسان طبري خود به اين گفته ها باور داشت؟ در نوشته هاي او و همفک
اش هميشه ملحظات سياست روز بود که بر دستگاه تئوريک حاکم مي شد.  

 
 در تمام دورة پرتلطم سه چهارسال پس از انقلب پنجاه و هفت کــه فاشيســم
 کلريکال، به تدريج اما بي رحمانه و خون ريزان، تئوکراسي شــيعي را در کشــور
 تثبيت مي کرد، حزب تودة ايــران در پيــش چشــم روشــنفکران و دانشــجويان
ــتة ــرد از ائتلف خجس ــيم می ک ــده آل ترس ــويري اي ــردرگم، تص ــران و س  نگ
 مارکسيست لنينيست هاي حــزب پيــش آهنــگ بــا شيعيســم انقلبــي و خــط
ــا در ــبرال ه  ضدامپراليستي امام خميني. اين «خط» مي بايست با ســرکوب لي
 مسير استقرار جامعة بي طبقه گام بردارد.  نام اين ائتلف و شعار اصــلي حــزب
 توده «جبهة متحد خلق به رهبري امام» بود. در اين محاســبات، نــوعي منطــق
 استراتژيک مبتني بر مارکسيسم عاميــانه (اکونوميســم) نهفتـه بــود: کمونيســم
 ستيزي ليبرال ها از منافع مادي و طبقاتي آن هـا ناشـي مـي شـد؛ حـال آنکـه
 کمونيسم ستيزي اسلمگرايان از بينش ديني آنها! دين يک باور و اعتقــاد بــود،
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 جنبة فرعي داشت، «روبنايي» بود. مهم پاية طبقاتي و  «مــادي» اســلمگرايان
بود که آن ها را به طور «عيني» هم رزم و هم پيمان حزب توده مي کرد. 

 اما هيچ چيز «مادي» تر از پوست و گوشت و خون آدمي نيســت! مــي بايســت
 تن و بدن کمونيسم روسي زير ضربة شلق قرار گيــرد تــا دريابــد کــه فرهنــگ
 «روبنا» نيست! دين و الهيات شکنجه همانقدر «نيروي مادي» است که چــرخ

دنده ها و تسمة انتقالي کارخانه و مرکز توليد!

حزب توده، روشنفکران ليبرال، و «انقلب فرهنگي»
 در همين سالهاي پرآشــوب، مليــان تجددســتيز، روشــنفکران دينــي، و  ملــي
 مذهبی هاي حامي «خط امام» سياســت گســترده اي را تحــت عنــوان «انقلب
 فرهنگي» به اجرا گذاردند و به تصفيه و پاکسازي دانشگاهها، نهادهاي فرهنگي
 ، انتشاراتي ها، و مراکز هنري پرداختند. احســان طــبري، يکــي از مهمــترين و
 تأثيرگذارترين روشنفکران تاريخ معاصر ايران،  در نوشته اي بلند، به جاي انتقاد
 از اين سياست ها، سعي کرد جهتي «صحيح» به چنين پــاليش لزم فرهنگــي
 بدهد. او نوشت، «انقلب ايران از جهت ايدئولوژي سياسي و اجتماعي خود يک
 انقلب اسلمي است و بر نمايندگان مکتب اســلمي اسـت کــه مطلـب [انقلب
 فرهنگي] را با استدراک خــويش بيــان دارنــد، ولــي روش مــا پيوســته يــاري و
 پشتيباني از اين انقلب بوده و ما از عرضه داشت تجارب انقلب هاي کــارگري و
 رهايي بخش در اين باره دريغ نداشتيم و هم بر اساس اين انگيزه اســت کــه در

بارة انقلب فرهنگي سخن مي گوييم.» (دنيا، همان شماره) 

ــدف آن  مفهوم انقلب فرهنگي درحقيقت ميراث انقلب هاي روسيه و چين و ه
ــودة  ريشه کن کردن «ضدانقلب» از پهنة سراسري فرهنگ بود. رهــبر حــزب ت

ايران  طيف «ضدانقلب» را چنين تعريف مي کرد: 
 «راديوهاي امپرياليستي، صداي آمريکا، بــي بــي ســي، و دســت نشــاندة تريــاکي
 امپرياليست ها ــ شاپور بختيار ــ صداي اسراييل، تيمســار اويســي . . .نيروهــاي
ــه اي . . . ــدم مراغ  وابسته به جناح ليبرال مانند حسن نزيه، عباس اميرانتظام، مق
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 قاسملوها، کومله ها، پيکاري ها، تروتسکيســت هــا، راه کــارگري هــا  . . . جبهــة
 دموکراتيک ملي ها، ليبرال هاي دولت موقت . . . فرومايه ترين روشــنفکران خــود
 فروخته و اوباش و هروئين فروشان و صــاحبان عشــرتکده هــا . . . ســرمايه داران
ــه ــي، ب  ليبرال و مشروطه خواهان سابق و گردان هاي سياسي آن ها در جبهــة مل
ــان . . .»  رهبري دکتر سنجابي و بختيار و نهضت آزادي به رهبري مهندس بازرگ

(نورالدين کيانوري، دنيا، همان شماره). 

 ه باور حزب توده ايران، اگر ليبراليسم «به طــور جــدي و ريشــه اي در صــحنةب
 زندگي اجتماعي و اقتصادي محــدود و بــي اثــر نگــردد، می توانــد هرلحظــه بـه
 صورت يکي از عمده ترين عوامل تهديدکنندة سمت گيــري ضدامپرياليســتي و

خلقي انقلب ما و نظام جمهوري اسلمي قد علم کند.» (همانجا)  

  حزب تودة ايران موفق شد گروه بزرگي از اعضا و هوادارانش۱۳۵۸در زمستان 
 را کــه در  «کــانون نويســندگان» بــاعث اختلف و دودســتگي شــده بودنــد در
 سازمان صنفي جديدي به نام  «شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران» سازمان
 دهد. در نخستين شـمارة ارگــان ايــن شـورا آمـده اسـت کـه، «خـط خلقـي و
 ضدامپرياليستي انقلب اسلمي به رهبري امام خميني» آن ها را بــه گــرد  هــم
ــر را  آورده و آن ها اعتقاد راسخ دارند که تحت اين رهبري، آزادي انديشــه و هن
 خطري تهديد نمي کند. شمارة دوم اين نشــريه نــام  تعــداد زيــادي از اعضــاي
 شورا، دربرگيرندة بزرگان شعر و داستان و موسيقي سنتي و نقاشي، را ذکر کرد
ــران و  تا نشان دهد خط امام از حمايت هنرمندان چپ برخوردار است. جنگ اي
 عراق آغاز شده بود. هنر مي بايست در خدمت جبهه ها باشد: «در اين مرحلــه
 اتحاد کلية نيروهاي ميهن خواه و انقلبي تحت رهبري پيــر خردمنــد مــا امــام
 خميني، شرط اساسي پيروزي در اين نبرد سرنوشت ســاز اســت. . . تخصــص و
ــن ــا آخري  آگاهي ما، هنر ما، قلم و قدم ما، انديشه و بيان ما، و اگر لزم باشد، ت
 قطرة خون ما در راه انقلب، در راه دفاع از جمهوري اسلمي ايران، در راه دفاع
ــران  از ميهن انقلبي ما قرار دارد  . . . ما از امام خميني رهبر خردمند انقلب اي
 و نيز از دستگاه رهبري کشور می خواهيم که با رهنمودهاي خود امکان بهترين
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 بهره گيــري از نيــروي مــا را فراهــم آورنــد.» (نشــرية «شــوراي نويســندگان و
).  ۹هنرمندان» دفتر اول، ص 

 در اين هنگام، به همراه سرکوب جامعة بهايي و کليمي، سرکوب جنبــش زنــان
 در مبارزه عليه حجاب، سرکوب سازمانهاي صنفي و سياسي ليبرال دموکرات و
 ملي گــرا، اتحــاديه هــاي کــارگري، و ســرکوب دانشــجويان و اســتادان، شــکار
 نويسندگان و هنرمندان مارکسيست نيز آغــاز شــده بــود. حــزب تــودة ايــران و
ــي ــابي م  شوراي نويسندگان و هنرمندان همة آنها را در خط «ضدانقلب» ارزي
 کرد. هنوز در قدرت شريک نشــده، کميســارهاي فرهنگــي حزبــي در صــفحات
 ارگــان «شــورا» شــروع بــه تعييــن تکليــف و ديکتــه کــردن راه و روش بــراي
 نويسندگان و هنرمندان، و تهديد کساني که در اين مسير نبودند، کردند. ارشاد
 روشنفکران، و امر به معروف و نهي از منکر، نخست از ميان کارگزاران فرهنگي
 حزب تودة ايران و در صفحات ارگان «شورا» آغاز شد. حکم دادند که هنر قبل

از انقلب با هنر بعد از انقلب «ماهيتاI متفاوت بايد باشد.»
  

 تبليغات حزبي عليه ليبراليسم و آزادی هاي «آمريکايي» چنــان گســترده و اثــر
 گذار بود که صداي ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهور ايران را درآورد.
 با رنجيدگي  و تلخي خطاب به رهبران حزب توده گفــت، «آقايــان، آزادي چــه

بدي دارد؟ من براي خود شما مي گويم! مگر آزادي بد است؟!» 

 به راستي هراس از آزادي در ميان اين دسته روشــنفکران و هنرمنــدان از کجــا
ــاني  سرچشمه مي گرفت؟ اين اندازه محافظه کاري و سنت گرايي در ميان کس
 که مدام «پيشرو» و «انقلبي» بودن شان را به رخ مي کشــيدند، از چــه ناشــي
 مي شد؟ چرا انقلب واقعي در هنر و موسيقي و رقص، نه از ميان اينان، بلکه از
 زيرزمين و پستوهاي فرزندان طبقة متوسطي آغاز شد که قــرار بــود «ليــبرال و
 ضد انقلبي» باشد، همان طبقه اي که نطفه اش در دهة چهل و پنجاه شمسي،
 با مدرنيزاسيون آمرانةشاهي، با پــاکس آمريکانــا و  «غــرب زدگــي» و فرهنــگ
 هاليوودي بسته شده بود؟ کساني که در شب بلندِ  هنــوز بــه ســحرنيامدة يــک
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 نظام قرون وسطايي، در خانه ها موســيقي پــاپ و راک ايرانــي را بــه نســل بعــد
 منتقل کردند، به فرزندان شان نواختن پيانو و گيتار و درامز، «لوليتــا خــواني»،
 موسيقي رپ و متال و جاز و رگه آموختند! گذاشتند که آن ها غل و زنجيرها را
 پاره کنند و به نحوي انقلبي رفتارها و گرايش هاي جنسي دگرباش را از پستو

به در آورند! حقيقت را،  کدام يک انقلبي بود و کدام واپسگرا؟
 

 اين نويسندگان و شاعران و هنرمندانِ  نه چندان متدين، که با انبوهي ريــش و
ــي از روش  قبا و تسبيح در نظام مقدس دوام آوردند آيا «تقيه» مي کردند؟ يعن
 خود شيعيان براي بقا مدد گرفته بودند تا شــايد در کلس هــاي ســنتور و ســه
 تارشان بتوانند ياد بدهند که می توان ساز مخالف هم زد؟ يا اينکه گليم شان را
 از آب کشيده و عافيت طلبيده بودند؟ شايد به راستي از «غرب» و هرچه مظهر
 فرهنگ آمريکايي بود نفرت داشتند؟  آيا وجدان شان راحت بــود؟ يــا تنهــا بــه

کمک ترياک مي توانستند جهان شان را زيبا تصور کنند؟ 

 هنرمند وابستة زبان و هواي فرهنگ خودي است؛ تبعيد و آواره  شدنش همان
 و سترون شدن و مردن در ديار غربت همان. دستکم اين کابوس هنرمند بــومي
 است. اگر هنر يا هنرهايي آشکارا پيام سياسي نداشــته باشــند، آيــا می تــوان از
 هنرمند انتظار داشــت زنــدگي هنــري را فــداي ارزش هــاي سياســی اش کنــد؟
 شوستاکويچ نابغه اي بود که در کنار استالين ماند و به کــار ادامــه داد. هنــر در
 تاريک ترين شرايط می توان بماند و کجدار و مريز زير حمايت پدرسالرانة يــک
ــا ايــن راه در  رژيم خودکامه به راهش ادامه دهد. آيا اين حکم درست اســت؟ ي
ــه ــي ک  نهايت از بيراهة هنر حزبي و مکتبي، از ضدهنر، سر درخواهد آورد؟ راه

بالخره خلقيت و نوآوري را خواهد کشت.
 

 اعضاي «شوراي نويسندگان و هنرمنــدان» در اعلميــه اي جمعــي خطــاب بــه
 مــردم تأکيــد کردنــد کــه هــدفي جــز «خــدمت صــادقانه بــه پويــايي انقلب
 مستضعفان» ندارند. چنين نوشتند: «شوراي نويسندگان و هنرمنــدان آمــادگي
 خود را بــراي همــه گــونه همکــاري قلمــي ـ هنــري بــا مســؤلن ذي ربــط در
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 رسانه هاي گروهي و ستاد تبليغاتي بسـيج و غيره اعلم می دارد و با تمامي شور
 انقلبي خود به انتظار آن است که ترتيب عملي اين همکاري داده شود.» (دفتر

)۲۵۱، ص ۱۳۵۹دوم شوراي نويسندگان و هنرمندان، زمستان 
  

 نبايد نيروي باورهاي پوپوليستي را دست کم گرفت. کم نبودند روشنفکراني که
 قلباI باور داشتند خمينيسم يک جنبش بزرگ مساوات طلبــانه  عليــه اســتکبار
 جهاني است و بايد به هر بهايي از گزند «دشمن» در امان بماند. محمود اعتماد
ــران پــس از جلل آل  زاده (م. ا. به آذين) يکي از با اتوريته ترين روشنفکران اي
 احمد و عضو سرشناس رهبري حزب توده، در خــاطراتش از  زنــدان جمهــوري
ــدئولوژيک اصــرار  اسلمي، به نام «بار ديگر و اين بار»،  هنوز هم بر اين تلقي اي

مي ورزد که خود و زندان بانش را در يک جبهه مي بيند. او مي نويسد: 

 «من خود را با اين بازجوي جوان و قدرت انقلبــي كــه او نماينــده ي آن بــود در
 يك صف مي دانستم. انقلب را من نزديك چهل سال خواسته بــودم و در راه آن
 پيوسته در بالترين حد امكانم كوشيده و رنــج بــرده بــودم، و اكنــون بــا صــورت
 اسلمي آنكه سرانجام پيروز گشته بود كمترين دشمني يا ســتيز نداشــتم. انقلب
 اسلمي ايران بيشترين بخش آرزوهاي مرا در زمينه ي اســتقلل كشــور و آزادي
 توده ها  به انجام رسانده بود . . . هر دو سرباز انقلب بوديم . . . اين سنگر كه من
 خود در بخشي از آن ايستاده بودم، مي بايست بــه هــر قيمــت پايــدار بمانــد . . .
 بگذار به آذين و هزاران همچون به آذين فدا شــوند تــا انقلب بمانــد و، بــه رغــم

دشمنان، راه موجوديت بالنده ي خود را بگشايد.» 

 عبارت گويا در اين اعترافات ساده لوحانه «صورت اسلمي» است. اسلم صورت
است، اما مغز و هسته همان انقلب سوسياليستي است!

حزب تودة ايران و روشنفکران مارکسيست
 مارکسيسم نوعي از تئوري اجتماعي است که شرايط ايده آل براي بالنــدگي اش
 پيوند با جنبش هاي اجتماعي يا «پراتيک» است. بيش از آنکــه فلســفه باشــد،
 نقد اجتماعي است از پيش فرض هاي فکري و نظريِ  اوضاعي کــه توليدکننــدة
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 نابرابري هاي جوامع سرمايه داري است. خصــلت روشــنفکرانة آن معطــوف بــه
 عمل است، به تحول اجتماعي نظــر دوختــه اســت. ايــن روح پراگماتيســتي در
 بهترين حالت به آن خصلتي باز و غيردگماتيک مي دهد، آنرا به روي نظــرات و
 تئوری هاي ديگر بازمي گذارد تا برحسب نيــاز بخش هــايي از آن هــا را در خــود
 بگيرد و مدام از خود  فراتر برود. خطري که همــواره پويــايي آن را تهديــد مـي
ــت، ــزاب کمونيس  کند، خطر تفکر استراتژيک معطوف به کسب قدرت است. اح
 حتا دموکراتيک ترين آن ها در کشورهايي چون ايتاليا و فرانســه، الزامــاI محيــط
 مناسبي براي رشد آزادانة «تفکر» مارکسيســتي نبــوده انــد، هرچنــد درگيــري
 مستقيم شان با مبارزات اجتماعي مواد لزم را براي پويايي و تجديد نظر دايــم
 در تئوري فراهم می کرده اســت.  رابطــة روشــنفکران مســتقل مارکسيســت بــا
 احزاب رسمي از زمان خود مارکس تاکنون همواره نوعي رابطة «عشق و نفرت»
 بوده است! «روشنفکر حزبي» ترکيب متناقضي است؛ وفاداري به «انديشــه» در
 بيشتر موارد بايد جاي خود را به وفاداري به حزب و انضباط حزبي بدهد. حزب

باشگاه بحث و گفتگو نيست بلکه ماشيني سياسي است براي کسب قدرت!

 حزب تودة ايران در سراسر تاريــخ خــود هرگــز پنهــان نکــرده بــود کــه لزمــة
 همکاري با آن، يا حتا عضويت در حــزب، پــذيرش مارکسيســم يــا انکــار ديــن
 نيست، بلکه پذيرش برنامه و خط مشي رهبري آن است. آخوند هم می توانست
 «توده اي» باشد. تارنواز و خوانندة سنت گرا هم می توانست رکابدار حزب بماند
 و همزمان اعتقادات عارفانة نيمه شيعي نيمه ملحدانة خود را حفظ کنــد.  ايــن
 «کمونيسم» بومي و اصيل ايراني بود کــه بــا مشــي «جبهــة خلــق» اســتاليتي
 انطباق کامل داشت. احسان طبري و ساير نظريه پردازان حزبي بارها سابقه اش
 را در تاريــخ جنبــش هــاي شورشــي پيــش مــدرن رديــابي کــرده بودنــد. آنهــا
 می دانستند براي رسيدن به قدرت سياسي بايد هويت «کمونيستي» را کم رنگ
ــج  تر نشان داده،  تا جاي ممکن از مواد موجود فرهنگ بومي براي تبليغ و تهي
ــود را ــاي خ  حزبي مدد بگيرند تا در همة جبهه هاي سياسي و فرهنگي جاي پ
 محکم کنند. از همين رو بود که در سالهاي اختنــاق و پيگــرد پيــش از انقلب،
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 «خرده فرهنــگ تــوده اي» کماکــان در ميــان روشــنفکران  بــا همــه رنگــي و
هرگرايشي دوام آورد.

 بسيار پيش می آيد که روشنفکران مارکسيست در گيرودار مبارزات ايدئولوژيک
 و طبقاتي با نمايندگان نظم موجود، از ياد می برنــد کــه کــارل مــارکس فرزنــد
ــد و  روشنگري اروپايي بود. اگر نقطة آغازين براي تحليل، آثار خود مارکس باش
 نه جزوات تبليغي حزبي و فرقه اي، بايد بديهي به نظر رسد که مارکسيست هـا
 پيش از آنکه طبقاتي بينديشند بايد توانسته باشند مدرنيته را در نظــام فکــري
 خود جاي داده باشند. مدرنيته از نظر تاريخي در اروپا انکشاف پيدا کــرد. انــواع
 ليبراليسم نيز بخشي از ميراث مدرنيته و روشنگري است. رابطة مارکسيسم بــا
ــر ــام و فرات  ليبراليسم يک رابطة پيچيدة ديالکتيکي مبتني بر پذيرش، نقد، ادغ
 رفتن است و نه انکار و ريشه کن ساختن! مارکسيست ها در هرکجاي جغرافياي
 جهان که باشند در وهلة نخست و به مفهوم هگلي  «اروپايي» اند، بــه تعــبيري
 روشنگرانه و نه جغرافيايي يــا اقتصــادي. اگــر مفهــوم هگلــي پيشــرفت، يعنــي
 انکشاف آگاهي نسبت به  آزادي در روح فرهنگ، به فراموشي سپرده شود، اين
 نسيان، به احتمال زياد، به گولگ روشنفکرانه و طاعون فرهنگــي مــي انجامــد.
 براي مارکسيست هاي ايراني، اين بايد درس بزرگ انقلب شکست خورده پنجاه

و هفت باشد. 

  مرداد در۲۸مدرنيسم و تجدد خواهي رهبري حزب تودة ايران پس از کودتاي 
 اين خلصه می شد که روند صنعتي کردن سريع کشــور را از زعــامت آمريکــا و
 اروپا به سمت همياري و همزيســتي مســالمت آميــز بــا «شــرق» ســوق دهــد.
 تأسيس کارخانة مس سرچشمه با کمک اتحــاد شــوروي و انــوع ســرمايه داري
 دولتي بــا کمــک کشــورهاي کمونيســتي اروپــاي شــرقي تقــديس می شــد امــا
 سرمايه گذاري آمريکايي و اروپايي تنها به «وابستگي بيشــتر بــه امپرياليســم» و
 عقب ماندگي بيشتر اقتصادي مي انجاميد. بعدها طرز فکر ديگري به نام «مکتب
 وابستگي در اقتصاد» به نام مبارزه بــا نواســتعمار بــه ترويــج هميــن ديــدگاهها
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 پرداخت که با ديدگاههاي مارکس درباره حرکــت ســرماية جهــاني تفاوت هــاي
بنيادي داشت. 

  که درند تصور نمی کرد اما نه استالينيست ها و نه مائوئيست هاي ايران، هرگز
  توسط جريــاني شتابان براي استقلل و توسعةآن هاقرن بيستم، الگوي سياسي 

ــايکپی برداري می شود که مشروعيت اش را نه از   رهبر انقلب اکتبر و پرولتاري
 و «مستضــعفان» مــيعلي، حسين، وليه فقيــه،  محمد،  بلکه از صنعتي مدرن،

 ترکيــبي از مســجد، حســينيه، خانقــاه، کيــش عيــاران، تخصــص علمــيگيرد! 
 دکترمهندسان شيعي، و استکبارستيزيِ  رسته اي از مليان انقلبــي جــايگزين
 «حزب پيش آهنگ» خواهد شد و فورمول لنينــي «نيــروي شــوراها بــه اضــافة
 الکتريفيکاسيون» جاي  اش را به پيوندکلسيک فاشيستيِ  «ايمان و تکنيــک»
 خواهد داد. تراژدي حزب تودة ايران ــ تراژدي استالينيسم در ايران ــ  آن بود
 که با بومي گرايي خود، ابتــدا ليبراليســم و ســپس مارکسيســم را بــه قربانگــاه
 فاشيسم کلريکالِ جهان سومي برد و بدين نحو، به دست خود گردن خويش را

پيشکش برادر لومپن خلقي و ضدامپرياليست کرد تا به دارش بياويزد.
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بخش يازدهم

بهمن پنجاه و هفت ـ چرا انقلب شد؟

ــي  ما از تاريخ مي آموزيم بي آنکه بتوانيم آنرا پيش بيني کنيم. هر انقلب سياس
 يک سلسله علل بي واسطه ي کوتاه مدت دارد که همچون اهرم نهايي سرنگوني
 رژيم پيشين عمل مي کننــد، ويــک سلسله علــل تــاريخي ي درازمــدت تر، کــه
 همچون فعل و انفعالت زيرزميني آرام آرام طي سالها تضادهايي را تشديد مــي
 کنند که اگر حل نشده باقي بمانند به جايي خواهند رســيد کــه ممکــن اســت
ــدت ــل درازم  زمين لرزه اي سياسي را سبب گردند. ضرورت انقلب از همين عل
 ناشي مي شود. «ضرورت» هرگز به معني «اجتنــاب ناپــذير» نيســت. ضــرورت
 اشاره به منطق علل دراز مدت دارد؛ و اين نکته که تاريخ «قابــل فهــم» اســت،
ــرا ــد زي ــاق نيفت  مي توان آنرا «توضيح» داد. آنچه ضرورت دارد ممکن است اتف
 رخدادهاي پيش بيني ناپذير مي توانند مسير تاريخ را عــوض کننــد. آمــا آنچــه
 اتفاق مي افتد غالب اوقات داراي ضرورت است زيرا علت مند است. از هميــن رو

است که ما از تاريخ مي آموزيم اما قادر نيستيم تاريخ را پيش بيني کنيم.

 در توضيح انقلب، مثل هر پديده ي اجتماعي ديگـر، بايـد از توضـيح تک علــتي
 خودداري کرد. تکانه هــاي اهــرم نهــايي را نيــز نبايــد همچــون «علــت اصــلي»
 برجسته نمود، هرچند کــه در وقايع نگــاري انقلب، هميشــه هميــن تلنگرهــاي
ــر  نهايي و هيجانات و تب و تاب هاي ماههاي آخر است که برجسته مي شــود و ب

صفحه ي اول روزنامه و رسانه نقش مي بندد. 

ــداده هاي  تکانها و فعل و انفعالتي که به بهمن پنجاه و هفت منجر شــدند ــ رخ
 اتفاقي که مي توانســتند رخ ندهنــد ــ چــه بودنــد؟ مــي تــوان چنــد نمــونه ي

سردستي از اين علت هاي کوتاه مدت به دست داد.
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ــه  عدم قاطعيت پادشاه! محمدرضا پهلوي در سرکوب بهنگام جنبش اعتراضي ب
 گونه اي خشن و بدون ملحظات اخلقي تزلــزل نشــان داد. ژنــرال ســوهارتو در

 ، در کمــتر از يــک ســال۱۹۶۵اندونزي براي سرکوب جنبش مردمي در ســال 
 حدود نيم ميليون نفر را کشت. با اين عمل، اوج گيري دوبــاره ي جنبــش در آن
 کشور سه دهه به عقب افتــاد. برعکــس، شــاه ايــران ترديــد بــه خــود راه داد و

جنبش قد راست کرد. 

 جيمي کارتر! کاخ سفيد، که حامي اصلي محمدرضا پهلوي در مقــاطع حســاس
 تاريخي بود، اين بار پشت شاه را خالي گذاشــت. رئيــس جمهــور وقــت ايــالت
 متحده، در ادامه ي جنگ سرد بــا اردوگــاه مقابــل، سياســت «حقــوق بشــر» را
 برجسته کرده بود. براي نخستين بار شاه زيــر فشــار افشــاگری هاي رســانه هاي
 جهاني قرار گرفته بود و کارتر ترجيح مي داد از شکنجه ي زندانيان و فشارهاي
 سياسي در ايران کاسته شود. شاه نيز براي آنکه بتواند تسليحات دلخــواهش را
ــه کنگــره ي  از ايالت متحده بخرد مي بايست چهره ي مطلوبي از رژيم  خــود ب

آمريکا عرضه کند. 

 از آنجا که رژيم سلطنتي «جزيره ي ثبـات» در منطقــه بــود، دليلــي نداشــت از
 تعداد انگشت شماري روشــنفکر و دانشــجو و ملي ناراضــي هــراس بــه دل راه

  شاه بيش از دويست و پنجاه تن از زندانيان سياســي۱۳۵۶دهد. در اوايل سال 
  ، در يــک ضـيافت شـاهانه،۱۹۷۷را آزاد کرد. (در سفرش بـه ايــران بـه سـال 

 جيمي کارتر گيلس شراب را بال برده و گفته بود،«اعليحضرت، ايران به خــاطر
 رهبري داعيانه ي شما تبديل بــه جزيــره ي ثبــات در منطقه اي آشــوبزده شــده
 است. اين ثمره ي اعتبار شما و احترام و عشــقي اســت کــه مــردم ايــران بــراي

اعليحضرت قائل هستند.»)

ــر  مجسم کنيد اگر به جاي کارتر، کابينه ي جمهوري خواه نيکسون ـ کيسينجر ب
carpetسرکار مي بود ــ کساني که در «بمبــاران قــاليچه وار» (  bombing( 

 کامبوج و استفاده از «ناپالم» ذره اي ترديد به خود راه ندادند ــ آيا آنها حاضــر
 ) و دههــا هــزار مشــاورCIAنمي شدند همه ي امکانــات شــبکه ي ســي آي اي (

153روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 نظامي و امنيتي خــود را در ايــران بــه کــار گيرنــد و بــا مشــت آهنيــن همــان
ــون  تاکتيک هايي را به اجرا گذارند که آمريکا در دهه ي هشتاد در کشورهاي چ

گرانادا، السالوادور، پاناما پيروزمندانه به نمايش گذاشت؟ 

 خانم نيکي کدي، تاريخنگار آمريکــايي، کــه دو نــوبت در تابســتانهاي پيــش از
 انقلب بهمن را در ايران بود و با روشنفکران زيادي مصاحبه کــرد مــي نويســد،
ــان ــکل و زم  «مخالفت هاي علني با شاه محتملI دير يا زود بروز مي کرد، اما ش
 آن تا اندازه اي ناشي از سياست حقوق بشر پريزيدنت کارتر بود که در ژانويه ي

  آنرا اعلم کرد و چنين مي رساند که کمک نظامي و مالي آمريکــا قطــع۱۹۷۷
 خواهد شد اگر کشورهاي دوست کماکان به نقض حقوق بشر ادامه دهنــد.  . . .
 اين تصور که آمريکا ممکن است واقعاI به اين سياســت عمــل کنــد مخالفــان را
 تشويق کرد که جسورانه تر به پخش عريضه ها و نامه هــاي افشــاگر و اعتراضــي

) ۱بپردازند و اميدوار باشند با اين کار خطري جدي تهديدشان نمي کند.» (

ــود در ســال  نيکي کدي  معتقد است يکي ديگر از دليلي که شاه حاضر شده ب
  انتقادات را تحمل کند اين بود که مي دانســت ســرطان دارد و احتمــال۱۹۷۷

 انتقال پادشاهي به فرزندش با نيابت شهبانو بسيار است. او مي خواست ايــن دو
 با جلب اعتماد بيشتر مردم زمام را به دست گيرند تا نيازي به سياســت مشــت
 آهنين آنطور که خود او به کار مي بست نباشد. از هميــن رو بــود کــه طــي دو
 سال آخر، شاه را کمتر در مجامع علنــي مــي ديــديم و در عــوض فعاليت هــاي
 اجتماعي ملکه بود که به طور گسترده در نشريات بازمي تابيد. هميــن بيمــاري
 بود که به هنگام بحراني تر شدن اوضاع، شاه را مردد به حال بي تصميمي نگــه

مي داشت.

ــه۱۹۷۷نيکي کدي مي نويسد، «در آوريل    براي نخستين بار دادگاه مخالفان ب
ــورد  طور علني برگزارشد، صليب سرخ بين المللي اجازه يافت بيست زندان را م
 بازرسي قرار دهد، شکنجه به ميزان زيادي کاهش يافت، و قــوانين جديــدي در

 کتاب نيکي کدي، در اينجا:۲۳۱نگاه کنيد به ص -  ۱
Nikki R. Keddie, Roots of Revolution (Yale University Press, 1981), p. 231
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 رابطه با دادگاههاي نظامي به تصويب رسيد کــه حــاکي از بهبــود نســبي بــود.
 نوشته هاي علي شـريعتي از قيـد سانسـور رهـا شـد و بـه فـروش گسـترده اي

) ۲رسيد.» (

 فهرست علل کوتاه مدت را مي توان دراز و درازتر کــرد: گزينش هــاي نادرســت
 جمشيد آموزگار، جعفر شريف امامي، و غلمرضا ازهاري نخست بــراي آشــتي و
 سپس سرکوب قبل از گزيش ديرهنگام شاپور بختيار که مــي بايســت انتخــاب
 اول از سوي شاه باشد تا اعتراضات به موقع فرونشيند؛ انتقــال پايگــاه تبليغــاتي
ــزاب  آيت ال خميني از عراق به پاريس (نوفل لوشاتو)؛ اختلف داخلي ميان اح
ــع و ــه موق  ملي گرا (حزب ايران، جبهه ي ملي، نهضت آزادي) که قادر نشــدند ب
 قبل از آيت ال نقشي هژمونيک بازي کنند؛ بي تدبيري و نزديک بيني ي تاريخي
 روشنفکران سکولر و سازمانهاي صنفي آنها (کــانون وکل، کــانون نويســندگان،
 اساتيد دانشگاهي، سازمانهاي دانشجويي، سنديکاهاي کارگري) که نتوانستند از
 همان ابتـدا جبهه ي ديگــري در مقابــل صــف خميني گرايــان برپادارنــد، يعنــي
 جنبشي که بي شباهت به انقلبهاي رنگي ي يک دهــه بعــد در اروپــاي شــرقي
ــيعه  نمي بود. عدم شناخت درست اکثر روشنفکران سکولر از نهاد روحانيت ش
 در تاريخ پانصدســال اخيــر ايــران (آنچــه کــه مــا در فصــل ششــم ايــن سلسله
 بررسی ها به آن پرداختيم). نقش مساجد و اهميت مراسم سوگواري چله اي که
ــي، بســيج  همچون يک دور تکرار شونده نقش مهمي در استمرار وضعيت انقلب

مردمي، و راديکاليزه کردن جنبش اعتراضي داشت.  

 حال نوبت آن است که بـه علت هــاي دراز مــدت انقلب بهمــن پنجـاه و هفـت
بپردازيم. 

  را نه کسي از قبل طرح انداخته بود و۵۷مثل هر انقلب اصيل ديگري، انقلب 
 نه حتا در ميان ناظران سياسي و روشنفکران و دانشگاهيان کسي توانسته بــود
 آن را پيش بيني کند. جهانگير آموزگار در کتاب مفيــد خــود راجــع بــه انقلب

ايران مي نويسد:

۲۳۴همان، ص -  ۲

155روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 «انقلب ها به معني واقعي کلمه، رويدادهايي کاملI نادراند. برخلف
 جنگ ها که به کرات درمي گيرند، سرنگوني رژيمي کــه بــر قــدرت
ـــک اپوزيســـيون ســـازمان يافته از راه هـــاي  نشســـته، توســـط ي
 خشونت آميز، فقط يک بار در فواصل طولني رخ مــي دهــد. تاريــخ
 جهاني در عصر جديد، عصر پسا ـ رفورماسيون، تعداد کمــي از ايــن
 دست رويدادها را بــه نمــايش مــي گــذارد. انقلب پديــده اي اســت
 متفــاوت از جنــگ آزادي بخــش و جنبــش اســتقلل ملــي، کودتــا،

شورش، قيام، و بلوا.

ــن ــق چني  نخست اينکه، يک انقلب پديده اي است که پس از تحق
 نامي به خود مي گيرد. اگر اپوزيسيون به هدف خود نرســد برآينــد
 عمل را غالباI شورش مي خوانند. دوم، يــک انقلب حقيقـي تفــاوت
 دارد با جنگ هاي [درازمدت] آزادي بخش که از جــانب اپوزيســيون
ــود. ــي ش  ملي گرا عليه يک نيروي خارجي سازماندهي و جلوبرده م
 انقلب پديده اي داخلي است. سوم، هرچند يک انقلب ممکن است
 در مــرحله ي نهــايي خــود بــا جرقه هــايي آتش بگيــرد کــه پــاره اي
 اشتباهات يا تحريکات دولتيان آنها را سبب مــي ســازند، امــا خــود
 انقلب ثمره ي نارضــايتی هاي زمــان دار و ديــرينه اي اســت کــه بــه
 تدريج به جوش آمده، سرانجام خشم  مردم را عليــه رژيمــي برمــي
ــارم،  انگيزد که آگاه يا ناآگاه صبر و طاقت را از آنها ربوده است. چه
 برخلف اکثر کودتاها و طغيان هاي درباري که فقط ليه ي باليي را
 جابجا مي کنند، يک انقلب تمام هيــأت حــاکمه و طبقه ي حــامي
 آن را پايين مي کشد و مخالفان را بــر ســر کــار مــي آورد. پنجــم،
ــا شــکل گيري  هرچند انقلب ها از پيش برنامه ريزي نمي شــوند ام
 آنهــا نــتيجه ي انباشــت ذره ـ ذره ي خطاهــاي رژيــم، تصــميمات و
 داوری هاي نادرست و رفتار سوئي اســت کــه در ابتــدا واکنش هــاي
ــه  ناچيز و تک افتاده را برمي انگيزد اما همين واکنش هاي کوچک ب
ــد. و بــالخره، بــرخلف  تدريج به يک موج سهمگين بدل مي گردن
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 شـورش هاي سياسـي و قيام هـا کـه در اثــر نارضـايتی هاي محلـي،
 ناگهاني ظهور مي کنند و سريعاI خــاموش مــي شــوند، يــک انقلب
 عموماI شتاب و حرکت خاص خود را پيدا مي کند که طي مراحلــي
ــر  سرعت گرفته، نيروي آن فزون تر شده، به جايي مي رسد که ديگ
 نمي توان جلو آن را گرفت، حتا اگر خود انقلبيان هم بخواهند آنرا
 متوقف سازند. با توجه به همه ي اين ويژگی ها، بهمن پنجاه و هفت
 که منجر به تغيير رژيم در ايران شد، يک انقلب اصــيل بــه شــمار

)  ۳مي آيد.» (

بحران مشروعيت

 پس علل اصلي يک انقلب، علت هاي دراز مدت اند. از ميان اين علت ها نخســت
 بر يکي از مهم ترين ها انگشت مــي گــذاريم و آن «بحــران مشــروعيت ســلطنت
ــوي در ــم پهل  استبدادي» است. اگر اين واقعيت را مد� نظر داشته باشيم که رژي

  ميلدي از هرلحاظ يک «رژيم قوي» محسوب مي شــد، قــدرت۱۹۷۰سالهاي 
 نظامي و پليسي داشت و مي توانست با مشت آهنيــن جــامعه را کنــترل کنــد،
 پس بايد بپرسيم ضعف آن از کجا ناشي مي شــد؟ همــانطور کــه نظريــه پــرداز
 بزرگ ايتاليايي آنتونيو گرامشي نشان داده، هيچ رژيمي تنها به نيروي قهر قادر
ــت از  به حکومت نيست بلکه آنچه يک دولت را پابرجا نگه مي دارد ترکيبي اس

  اي از رضايت و مشــروعيت. «مشــروعيت» يــک حکــومت،قهر به اضافه ي درجه
 ترجمان رضايت قلبي يا بي طرفي ي مثبت حکومت شدگان است، مفهومي کــه
 گرامشي به آن «هژموني» مي گويد (سرکردگي ي  مبتني بر رضايت در سياست

و فرهنگ). 

 فقدان مشروعيت رژيم پادشاهي از چه بابت بود؟ سر يکي از رشته هاي بلند آن
 به شکست انقلب مشروطيت مي رســد. فخرالــدين عظيمــي تاريخنگــار مقيــم
ــران»،  آمريکا و استاد دانشگاه کانه تيکت، در کتاب «جستجوي دموکراسي در اي

 کتاب جهانگير آموزگار، در اينجا:۱۷نگاه کنيد به ص -  ۳
Jahangir Amuzgar, The Dynamics of the Iranian Revolution (State University of New York, 
1991), p. 17
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 که يکي از بهترين و هوشمندانه ترين بررســی ها از تاريــخ سياســي ي صدســال
ــران اســت، مــي نويســد، «علرغــم وقــوع انقلب مشــروطيت، دوام و  اخيــر اي
 پابرجايي ي [صدساله ي] حکومت خودکامه (اتوکراتيــک)، هرچنــد هــم کــه در
 فواصلي عقب مي نشست، باعث به وجود آمدن يک بحران مشروعيت شــد، کــه
 همان بحران نمايندگي ي سياســي ي مــردم اســت در معنــاي وســيع سياســي،
ــي و ــومي [ي سياس ــات عم ــه حي ــه ب ــي ک ــي آن؛ بحران ــاعي، و فرهنگ  اجتم

)۴فرهنگي]ي ايران لطمه ي جدي وارد کرد.»(

 بحران مشروعيت رژيم سلطنتي در وسيع ترين معناي خود اشاره دارد به تــداوم
 ديکتاتوري اتوکراتيک شــاه در تاريــخ سياســي ايــران معاصــر. شکســت انقلب
 مشروطه به معني شکست آرمان هاي دموکراتيک مردم و ناکــامي روشــنگران و
 روشنفکراني بود که سخنگوي اين مردم به شمار مــي آمدنــد. اگــر مشــروطيت
 پيروز مي شد، مي توانست به پادشاهي مشروعيت ببخشــد و نهــاد ســلطنت را
 نهادي قانوني و موردپذيرش مردم بگرداند، نهادي که قدرت و حقوق خــود را از
 قانونيت پارلماني و نمايندگي ي مردمــي کسـب مـي کــرد. در چنيــن صــورتي،
 اجراي پروژه ي «تجدد» نيز شکل ديگري به خود مي گرفــت. بــه جــاي تجــدد
 آمرانه ي از بال ــ که طبق آن تصــور مــي شــد رشــد اقتصــادي و نوســازی هاي
 سريع شــهري بــا زور بوروکراســي و بــدون مشــارکت مــردم، بــه خــودي خــود
 مشروعيت را به دربار ارزاني مي کند ــ ما جامعه اي مي داشــتيم کــه تجــدد و

آزادي را با هم مي داشت. 

ــرخلف  اما همانطور که فخرالدين عظيمي به درستي خاطرنشان مــي کنــد، «ب
 تصور بسياري از مردم، سلطنت [در ايران] فقط نوعي از حــاکميت نيســت کــه
 شکلي بي طــرف و فاقــد محتــوا داشــته باشـد [تــا بتــوان آن را بــه راحــتي بــا
 دموکراسي پيوند داد] بلکه ترکيــبي اســت نهــادينه و ســخت و صــلب، کــه بــا

نگاه کنيد به پيشگفتار کتاب فخرالدين عظيمي، در اينجا:-  ۴
Fakhreddin Azimi, The Quest for Democracy in Iran (Harvard University Press, 2008), 
Prologue.
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 ) ابقاءpatronageامتيازات خاص گره خورده و توسط سيستم ارباب سالري (
)۵گشته است.» (

 اگر بي اعتمادي ي ديرينه ي مردم به حاکميت و تنش مزمن ميان دربار و ساير
 طبقات، ريشه در شکست برنامه ي مشروطه داشت، عامل مهم ديگري نيـز ايــن

 ) مــيoverdetermineفقدان مشروعيت سياسي را تشديد (تعي�ن دوباره يــا  
کرد و آن نفوذ خارجيان يا نقش امپرياليسم در تاريخ معاصر ايران است.

کودتا

 يکي ديگر از رويدادهاي تاريخ معاصــر ايــران کــه نقــش مهمــي در مشــروعيت
  مرداد است، و بــه ايــن اعتبـار،۲۸زدايي از رژيم محمدرضاشاه داشت، کودتاي 

 اين واقعه را نيز مي توان در شمار دليــل درازمــدت انقلب بهمــن بــه حســاب
ــرداد۲۸آورد. اين حکم به ويژه از اين جهت برجسته تر مي شود که کودتاي    م

 يک رويداد نظامي ي داخلي نبود بلکه با حمايت مؤثر نيروهاي خارجي کاميــاب
ــرا همســو و در ادامه ي مــداخلت پيشــين  شــد. در نــتيجه، افکــار عمــومي آن
 امپرياليستي در نقض حاکميت ملي و نشانه اي از «دست نشاندگي»ي خاندان

پهلوي تلقي کرد. 

 ماهيت اين به اصطلح «دست نشاندگي» يا ارتباط نظامي و سياسي پهلوی هــا
 با نيروهاي امپرياليستي در دوره هاي مختلف متفاوت بود و از علل گوناگوني نيز
 ناشي مي شد. در سالهاي آخر دوران قاجاري و پس از جنگ جهاني اول، ايران
ــه  کشوري ضعيف و بدون يک دولت مرکزي بود. در برخي از ايالتهاي کشــور، ب
 ويژه خوزستان، گيلن، و خراسان، جنبش هاي خودمختار قــدرت محلــي را بــه
 دست گرفته بودند. در مرکز، تنها نيروي نظامي منسجم، يک واحد کوچک سه

  ســازمان داده شــده۱۸۷۹هزار نفره بود که توسط افسران قزاق روسي در سال 
ــاد۱۹۱۷بود. پس از انقلب بلشويکي اکتبر در روسيه به سال   ، سرپرستي بريگ

 قزاق به امپرياليسم بريتانيا واگذار شد. با تشويق و حمايت بريتانيا بود که کلنل
ــال۱۹۲۱رضاخان، رهبر بريگاد قزاق، در زمستان  ــار س   دست به کودتا زد. چه

۴فخرالدين عظيمي، همان، ص -  ۵
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 بعد رضاخان رسماI به حاکميت سلسله ي قاجار خاتمه داد و خــود «رضــا شــاه»
شد. 

  مــرداد) يــک کودتــاي بــدون۲۸هرچند کودتاي رضــاخان (هماننــد کودتــاي 
 خونريزي بود و دولت برآمده از اين کودتا موفق شد کشور را يک پارچه سازد و

 ) را در ايران پايهnation-stateنخستين دولت ملي ي مدرن (نيشن ـ ستيت   
ــتگي  گذارد، اما مشروعيت تاج شاهي در اين دولت نيز از همان ابتدا زنگار وابس

به امپرياليسم را به خود گرفت. 

 پايان کار رضا پهلوي نيز توســط نيروهــاي خــارجي، يعنــي متفقيــن در جنــگ
 جهاني ي دوم، رقم زده شد. «پس از هجوم آلمان هيتلري بــه روســيه در ســال

 ، قواي متفقين مي خواستند از مسير ايران براي جبهه ي روسيه تدارکات۱۹۴۱
ــتان  اعزام دارند؛ و از آنجا که ظاهراI رضاشاه با اين کار مخالفت نشان داد، انگلس

)۶و روسيه او را برکنار کردند و پسرش محمدرضا را برتخت سلطنت نشاندند.»(

 فرد هاليدي تاريخنگار بريتانيايي که تحقيــق پيشــتاز و مهــم او دربــاره ي رژيــم
 محمدرضاشاه يک سال قبل از انقلب بهمن بــا عنــوان «ايــران ـ ديکتــاتوري و
 توسعه» به چاپ رسيد، در اين کتاب مي نويسد، «هرچنــد کلنــل رضــاخان بــا
 حمايت بريتانيا کودتا کرد و قدرت را به دست گرفــت، امــا او مــأمور انگيس هــا
ــاه  نبود ــ در حقيقت او چند سال بعد به آلمان نازي سمپاتي نشان داد. رضاش
 همه ي تلش خود را کرد که در چــارچوب محــدوديت هاي شــديد اقتصــادي و
 استراتژيک [نظامي سياسي] در آن زمان، تا جــاي ممکــن ايــران را تبــديل بــه
 کشوري مستقل کند؛ نخستين هدف او برساختن يک ارتــش قــوي بــه عنــوان

ــه ۱۹۲۲پايه ي رژيم خود بود. در سال  ــودجه ب   درصــد۴۷ سهم ارتش از کل ب
  ارتشي يک پارچه متشکل از چهل هزار نفر به وجود آمد؛۱۹۲۵رسيد؛ در سال 

  نخستين قانون عمومي ي خــدمت نظــام وظيفــه تصــويب شــد؛۱۹۲۶در سال 
 ۱۲۵ بــه ۱۹۴۱ هزار تــن، و در ســال ۸۰ به ۱۹۳۰تعداد نفرات ارتش در سال 

 از کتاب فردهاليدي، در اينجا:۲۴نگاه کنيد به ص -   ۶
Fred Halliday, Iran Dictatorship and Development (Penguin Books, 1979), p. 24
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 هزار نفر رسيد. رضاخان دو مدرسه ي نظامي در تهران تأسيس کـرد و افسـراني
 را نيز جهت کسب تعليمات نظامي به فرانسه، آلمان، و روسيه فرستاد. در ســال

  يک نيروي دريايي تأســيس۱۹۳۲ يک نيروي هوايي کوچک، و در سال ۱۹۲۴
 شد. رضاخان با کمک اين ارتش، نيروهاي مخالف را در شهر و روســتا ســرکوب
 کرد و براي نخستين بار طي دو قـرن تاريـخ متـأخر ايــران، موفــق شـد دولــت

)۷مرکزي را سازمان دهد.»(

ــز مــي  همانطور که رضاخان «مأمور انگليس ها» نبود، در مورد محمدرضاشاه ني
ــس۲۵توان گفت باآنکه سلطنت او با کمک آمريکايی ها ابقاء شد و طي    سال پ

  مرداد مورد حمايت نظامي و سياسي ي آنها قرار گرفت، اما او نيز۲۸از کودتاي 
 «مأمور آمريکايي» ها نبود. به گفته ي فرد هاليــدي، «کشــور ايــران هرگــز يــک
 کشور مستعمره به معني ي واقعي ي اين کلمــه نبــود، حتــا يــک «مســتعمره ي

)۸پيشين» هم نمي توان آنرا خطاب کرد.» (

ــس از ــدانيم پ  در مورد دخالت خارجيان، ملحظه ي مهم تاريخي آن است که ب
 جنگ جهاني دوم، مداخله ي انگلستان و روسيه در عزل رضاشاه و نصب پسر او،
 در اصل حکومت پهلــوي را تضــعيف کــرد و فضــاي مســاعدي بــراي گســترش
 آزادي هاي سياسي، شکل گيري ي احزاب ملــي و چــپ، اتحاديه هــاي صــنفي، و
 رشد مطبوعات آزاد فراهم نمود. همين وضعيت بود کــه شــاه جــوان و دربــار را
 واداشت تا از آن پس براي سرکوب نيروهاي قانونگرا و اعاده ي قدرت مطلقه، به
 طور روزافزون به نيروهاي آمريکايي روي آورند. تــا ايــن زمــان، مــردم ايــران و
ــرده را  آکتورهاي صحنه ي سياست، نفوذ دست خارجي و بندوبست هاي پشت پ
 به انگليسی ها نسبت مي دادند. اما از اين زمــان بــه بعــد، بــه تدريــج در افکــار
 عمومي، هم واقعيت و هم توهم توطئه هاي خارجي، به امپرياليســم تــازه نفــس
 آمريکا انتقال پيدا مي کند. ريشه هاي آمريکا ســتيزي در تبليغــات اپوزيســيون

چپ و روشنفکران نيز به اين دوران باز مي گردد. 

۶۶فردهاليدي، همان، ص -  ۷
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  مرداد به عنوان يــک نقطــه عطــف۲۸فخرالدين عظيمي مي نويسد، «کودتاي 
 مهم در تاريخ ايران مدرن، تأثيري مخرب بر آمال مــدني، ملــي، و دموکراتيــک
 ايران داشــت و تحــولت قــانوني منبعــث از مشــروطه خواهي را از مســير خــود
 منحرف ساخت. نقشه هاي نظامي سياسي اي که کودتــا را بـه پيــروزي رســاند،
ـ¨هري پاک نشدني بر تصورات مردم از نقش ايالت متحده و بريتانيا، و حاميان  م
 داخلي ي آنها، زد. کودتا، با احياي تسلط خارجيان بر ايران و منابع نفتي ي آن،
 ضربتي جدي بر حاکميت ملي ايران وارد آورد. اين کودتا بر فرهنگ سياســي ي
ــه  ايران تأثيري منفي به جا گذاشت و بازهم بيشتر به تصوراتي اعتبار بخشيد ک
ــا ــد. کودت  نفود مکارانه ي ايالت متحده و بريتانيا در کشور را برجسته مي کردن
ــک  در حافظه ي جمعي بيشتر ايرانياني که به سياست مي انديشيدند به مثابه ي
ــزد ــن گوش  شکست از امپرياليسم، و يک قانون شکني ي خفت بار حک شـد با اي
 تلخ که ايرانيان کنترلي بر سرنوشت خود ندارند. کودتا به نحوي جبران ناپــذير
 سرشت سلطنت پهلوي را تغيير داد و بر مشروعيت آن سايه اي تيره افکند. اين
 کودتا بــر شــخص شــاه نيــز تــأثيري متحــول کننــده داشــت و او را بــه مســير
 خودکامگي ي رو به فزون و وابستگي ي بيشتر به حمايت خارجيان سـوق داد.»

)۹(

  مرداد و انقلب بهمن يک ربع قــرن فاصله اســت و طـي ايــن۲۸ميان کوتادي 
 مدت، جامعه و سياست ايران تحولت بسياري را از سرگذراند. چگونگي ي ايــن
ــارکت  تحولت و شيوه ي رهبري پادشاه و دولت اگر به نحو دموکراتيک و با مش
ــين، از  مردم صورت مي گرفت قطعاI مي توانست تأثيرات منفي رويدادهاي پيش

  مرداد را خنثي سازد. ميان کودتا و انقلب بهمن، از فراز اين بيست و۲۸جمله 
 پنج سال، يک رابطه ي ضروري ي علت و معلولي وجود ندارد. ريشه هاي اصلي ي
ــرن  اقتصادي، سياسي، و ايدئولوژيک انقلب را بايد در همان تحولت يک ربع ق
 بجوييم.  اما همانطور که در ابتدا گفتيم، اگر پديده ي انقلب را برآيند علت هاي

 ۲۸متعدد بدانيم و نه يک علت اصــلي، آنگــاه کودتــاي مشــروعيت زداينــده ي 
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 مرداد نيز يکي از عللي است که سير مدرنيزاسيون پس از آن نتوانست تأثيرش
را در ضمير سياسي مردم زائل کند. 

ميليتاريسم و وابستگي نظامي

 رضاخان و پسرش محمدرضا شاه هر دو قــدرت خــود را در وهله ي نخســت بــر
 پايه ي نيروي نظامي و پليــس سياســي بنيــاد نهادنــد، نــه بــر اســاس حمــايت
 ايدئولوژيک يک طبقه ي معين (زميــن داران يــا ســرمايه داران) و مشـــروعيت

ــال۱۹۷۶ناشي از اين حمايت طبقاتي. بودجه ي نظامي ايران در سال  ــه س   (س
 قبل از انقلب بهمن) به اندازه ي بودجه ي نظامي جمهوري خلق چين بود حال
 آنکه تعداد نفرات نيروي نظامي ايران فقط يک دهم نظاميان چين به شمار مي

)۱۰آمد. (

 فرد هاليدي مي نويسد، «ايران [در زمــان محمدرضــا شــاه] کشــوري بــود کــه
 توسعه ي خود را به درجه ي زيادي مديون پيوندهاي بين المللي خود با اقتصــاد
 کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري بود ــ در اقتصــاد از طريــق فــروش نفــت و
 ســرمايه گذاري خــارجي در کشــور، و در زمينه ي سياســت و امورنظــامي از راه
 اتحادي که پس از جنگ جهاني دوم بــا ايــالت متحــده شــکل داده بــود. ايــن
 پيوندهاي اقتصادي، سياسي، و نظامي توسط دولت ايران متحقق شده بـود، نـه

)۱۱به وسيله ي بخش خصوصي و ساير بخش هاي غيردولتي در ايران.» (

 اين پيوندها {پيوندهايي که فــرد هاليــدي از آن صــحبت مــي کنــد} پرســش
ــه ــدي ب  نحوه ي وابستگي و ميزان آن را به امپرياليسم پيش مي کشد. فرد هالي
 عنوان يک پژوهشگر چپ معتقد است شاه ايران نه آن اندازه مســتقل بــود کــه
 خود ادعا مي کرد و نه بدان درجه وابسته که دشمنانش او را بــدان متهــم مــي
 ساختند. همانطور که ديديم هاليدي برآن است که رژيــم ســلطنتي محمدرضـا
 شاه نه يک نظام مستعمره بود و نه نيمه ـ مستعمره يا حتا «مستعمره ي سابق».
 اگر در مورد چگونگي «وابستگي» اقتصاد ايران به ســرمايه ي جهــاني در ميــان

۷۲فرد هاليدي، همان، ص -  ۱۰
۲۱فرد هاليدي، همان، ص -  ۱۱
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 پژوهشگران اختلف نظر وجود دارد، اين اختلف در مورد بندهاي نظامي رژيــم
شاه به آمريکا کمتر به چشم مي خورد. 

 به گفته ي يرواند آبراهاميان رژيم شاه بر سه ستون استوار بود: ارتــش، دســتگاه
ــد،  بوروکراسي دولتي، و سيستم ارباب سالري دربار. يرواند آبراهاميان مي نويس
 «از ميان سه ستوني که دولت پهلوي بر آنها تکيه داشت، ارتش و قواي نظــامي

 ، هــزينه ي نظــامي۱۹۷۷ و ۱۹۵۴مقام اول را دارا بــود . . . در ســالهاي ميــان 
  درصد رسيد.۳۵ درصد به ۲۴دوازده برابر شد و سهم آن در بودجه ي سالنه از 

ــارد و۵ به ۱۹۷۳ ميليون دلر بود که در سال ۶۰ اين رقم ۱۹۵۴در سال    ميلي
  ميليــارد و سيصــدميليون دلر رســيد.۷ به ۱۹۷۷پانصدميليون دلر و در سال 

  هــزار رســيد . . . بيشــتر۴۱۰ هــزار بــه تعــداد ۱۲۷تعداد نفرات ارتش نيــز از 
 بودجه ي نظامي صرف خريد تسليحات بسيار پيشــرفته مــي شــد. فروشــندگان
 جنگ افزار بــه شــوخي مــي گفتنــد کــه شــاه ايــران بــا همــان شــور وحرارتــي
 کتابچه هاي فروش آنها را وارسي مي کند که مردان ديگر مجله ي «پلــي بــوي»

ــارس، و۱۹۷۵را. در ســال  ــج ف ــايي را در خلي ــروي دري ــن ني  ، شــاه عظيم تري
 بزرگ ترين نيروي هوايي را در غرب آســيا صــاحب بــود؛ [تــوان و وزن] نيــروي
ــک  نظامي او در دنيا مقام پنجم را داشت. در زرادخانه ي شاه بيــش از هــزار تان

  واحــد آتشــبار دوربــرد،۱۰۰ هــاورکرافت، ۲۸ هلي کوپتر جنگــي، ۴۰۰مدرن، 
  جنگنــده ي۱۴۱ هواپيمــاي جنگنــده ي اف فــور ، ۱۷۳ موشک ماوريک، ۲۵۰۰

 .  در گزارشــي از۷۰۷ بوئينــگ نفربــر ۱۰ جنگنده ي اف فــورتين، و ۱۰اف فايو، 
 کنگره ي آمريکا در آن زمان آمده است که خريدهاي نظامي ايــران، «در جهـان
 از همه ي کشورهاي ديگر بيشتر است.» گويي که اين ها همه ناکافي باشند، شاه

  ميليارد دلر سفارش جنــگ افــزار [بــه شــرکت  هــاي۱۲ مبلغ ۱۹۷۸در سال 
ــامل  ــه ش ــايي] داد ک ــتين، ۱۶۰آمريک ــده ي اف سيکس ــده ي۸۰ جنگن   جنگن

ــي۱۰ جنگنده ي اف فور، سه ناوشکن، و ۲۰۹اف فورتين،    زيردريايي هسته اي م
ــد و  شد؛ مجموعه اي که ايران را تبديل به قدرتي بزرگ در حوزه ي اقيانوس هن
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 خليج فارس مي کرد. شاه همچنين طي قراردادهايي با کشورهاي اروپاي غربي
)  ۱۲قصد خريد چندين نيروگاه هسته اي با نيات آشکار نظامي داشت.» (

 رژيم شاه با اين بودجه ي عظيم جنگي هرگز موفق نشد خود راساI به گســترش
ــه  صنايع نظامي ملي بپردازد. در نتيجه بخش عمده اي از درآمد نفت بار ديگر ب
ــاملت در  جيب شرکتهاي آمريکايي، دللهاي اسلحه، و تسهيل کنندگان اين مع
ــدهاي ــن خري  ميان نزديکان دولتهاي ايران و ايالت متحده سرازير مي شــد. اي
 کلن، بنا به گفته ي فخرالدين عظيمي، «باعث اتکاء هرچــه بيشــتر بــه نيــروي
 متخصــص آمريکــايي و اســتخدام روزافــزون پرســونل آمريکــايي مــي شــد. در
 آستانه ي سقوط رژيم پهلوي، تعداد جنگنــده هــاي ايرانــي از تعــداد خلبانهــاي

  هــزار۵۰تعليم ديــده بــه مراتــب بيشــتر بــود؛ در آن زمــان در کشــور حــدود 
  درصد آنها در استخدام نيــروي نظــامي۸۰آمريکايي به کار اشتغال داشتند که 

 بودند. تعداد مشاوران [نظامي و امنيتي] طي شش سال بــه ســه برابــر رســيده
)۱۳بود.» (

ساختار طبقاتي و نابرابری ها

 يکي ديگر از علت هــاي انقلب بهمــن را مــي تــوان رشــک طبقــاتي و فاصله ي
 امتيازات مادي ميــان محرومــان و ســرآمدان در رژيــم پهلــوي بــه شــمار آورد.
 محسن ميلني در کتاب «شکل گيري انقلب اسلمي ايران» مي نويسد، «يــک
 ناظر بي طرف و هشيار اگر به ايران زمان پهلوي مي نگريست مي توانست سـه
 ايران متفاوت را بازشناسد، گويي که آنها سه کشور مختلــف باشــند. ايــران اول
 متعلق به طبقه ي متمول بـود، آنهـا کـه در غـرب درس خوانـده بودنـد، ايــران
ــه  آسمانخراشها وديسکوها، کارخانه هاي مدرن، و ارتش مدرن. اين ايراني بود ک
 خاندان پهلوي مي خواست جهان آنرا ببيند و بپذيرد. و هميــن ايــران بــود کــه
 اکثر آمريکايی ها از آن شناخت داشتند. خاندان پهلوي و متحدان آمريکايي آن،

 کتاب يرواند آبراهاميان، در اينجا:۱۲۵-۱۲۴نگاه کنيد به صص -  ۱۲
Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran (Cambridge University Press, 2008), pp. 124-
125
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 قرباني تبليغات خود شدند که ترسيم کننده ي کشوري غيرواقعــي و جداشــده از
 واقعيت هاي جامعه ي ايران بود. ايــران دوم بــه طبقه ي متوســط تعلــق داشــت،
 کساني که به ناراضيان ضدشاه تبديل شدند. اين طبقه از لحاظ کمــي کوچــک
ــه ــن طبق  بود اما در مرکز توجه ناظران آمريکايي قرار داشت  زيرا از ديد آنها اي
 نه تنها تهديدي جدي براي حکومت شاه محسوب مي شد بلکه ارتباط گيري با
 آن، به دليل گرايش غربگرايانه ي طبقه ي متوسط ، با سهولت بيشــتري صــورت
 مي گرفت. اما ايران سـوم، ايراني بــود ناشــناخته و پوشــيده در رمــز کــه فقــط
 خودی هايي به آن اشراف داشتند که عضوش بودند. اين ايراني نبود که با غــرب
ــادير سرســام آوري از ــا مق ــارد دلري مــي بســت ي  قراردادهــاي چنــدين ميلي
 جنگ افزارهاي پيشرفته از غرب وارد مي کرد. اين ايراني نبود که کســي حاضــر
 باشد براي مطالعه ي آن بودجه هاي تحقيقاتي کلن کنــار بگــذارد. ايــن ايرانــي
 فاقد قدرت بود که در ظاهر تهديدي براي هيچکس محســوب نمــي شــد و بــه
 همين لحاظ قدرتمندان نيز آنرا به چيزي نمــي گرفتنــد. ايــن ايــران مســاجد،
 دسته هاي سينه زني، زاغه ها، بازارچه ها، روستاييان، کارگران، و بي نوايــان بـود.
 نه پيوند اقتصــادي و نــه مطــالعه ي آمــاري، بلکــه تنهــا زنــدگي در ميــان ايــن

)۱۴محرومان بود که مي توانست سرنخي از طرز فکرشان به دست دهد.» (

 ترکيب طبقاتي نوين جامعه برآيندي بــود از سياســت هاي اقتصــادي دولــت در
ــالهاي  ــس از۱۹۷۰ و ۱۹۶۰س ــه پ ــت ک ــان را داش ــن امک ــاه  اي   ميلدي. ش

  مشـروعيت دولـت را بـه آن بازگردانـد. در حقيقـت،۱۹۶۳فرونشستن بحــران 
 برنامه ي اصلحات يا «انقلب سفيد» («انقلب شاه و ملت») به هميــن منظــور
 به اجراگذاشته شد، تا هم اعتراضات مردمي را بخواباند (احتمال انقلب واقعــي)
 و هم راه توسعه ي صنعتي را براي سرمايه داري ي نوپاي ايران هموار کند. هدف
 اصلحات شاهانه متحول کردن ســاختار طبقــاتي ي يــک جــامعه ي فئودالــي و
 تغيير بنيادي در پايه هاي طبقاتي رژيم بود، يعني تحول به ســمت يــک هيــأت
 حــاکمه ي ســرمايه دار و پديــدآوردن طبقه ي متوســط جديــدي کــه از لحــاظ
ــن نســخه اي  ايدئولوژيک و منافع مادي خود را مديون و پشتيبان شاه بداند. اي

 از کتاب محسن ميلني، در اينجا:۱۴نگاه کنيد به ص -  ۱۴
Mohsen M. Milani, The Making of Iran’s Islamic Revolution (Westview Press, 1988), p. 14
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 بود که به سفارش مشاوران اقتصادي جان اف کندي براي کشورهاي آمريکــايي
 ).۱۵لتين تجويز شده بود تا آنها را از ويــروس انقلب کوبــا در امــان نگــه دارد(

 همين نسخه توسط کندي  و علي اميني به شــاه تحميــل شــد. مدرنيزاســيون
Iاقتصادي شاه، حتا به گفته ي تاريخنگــاران انتقــادگر و چــپ، برنــامه اي نســبتا 
 موفق بود و ايران را از لحاط صنعتي و توسعه ي شهري، به ياري درآمد نفــت و
 کارشناسان تکنوکرات تازه نفس، ظرف يک دهه به اندازه ي يک قرن جلو بــرد.
ــد.( ۱يرواند آيراهاميان از آن به عنوان «يک انقلب صنعتي کوچک» ياد مي کن

 ) اما اين رشد اقتصادي نه با تعــادل در رفـاه همــراه بــود و نـه بـا دموکراســي۶
سياسي.

 ايدئولوگ هاي رژيم شاه، به ظــاهر اقتصــادي را تبليــغ مــي کردنــد کــه بــه آن
trickle«تريکل داون» (  downمــي گوينــد، بــه ايــن معنـي کــه بـا رشــد ( 

 اقتصادي کشور، همه ي مردم از هر طبقه و گروه، سهم بيشتري از دارايي ي کل
 برمي داشتند و همه، بي توجه به جايگــاه آنهــا در ه¡ــر±م طبقــاتي، وضع شــان از
 گذشته بهتر و بهتر مي شد. اما حقيقت اين بود که ساختار اقتصاد نفتي، نظــام
 ارباب سالري دربار، پــارتي بــازي و فســاد، و وابســتگي بـه امپرياليســم، بـاعث
ــده  افزايش فاصله ي طبقاتي شد به نحوي که کنده شدگان از روستا و پرتاب ش
 به حاشيه ي شهرها، کم درآمدان و پايين شهري ها (همــان ايــران ســومي کــه

ميلني در بال به آن اشاره کرد)، خود را محروم تر از گذشته مي ديدند.  

 ترکيب طبقاتي برحسب جمعيت کشور، طبــق جــدولي کــه يرونــد آبراهاميــان
فراهم کرده، چنين بود:

ــدان پهلــوي، ســران  الف) طبقه ي بال، يک درصد جمعيت (متشکل از خان
ارتش، رده ي باليي بوروکراسي دولتي، و سرمايه داران مرتبط با دربار).

  درصد جمعيت۱۳ب) طبقه ي متوسط سنتي (صاحب کسب و کار خود)  
 (متشکل از روحانيان، بازاريان، صاحبان کارگاهها و کارخانه هــاي کوچــک،

کشاورزان تجاري).
۴۴ و ص ۲۶فردهاليدي، همان، ص -  ۱۵
۱۳۳يرواند آبراهاميان، همان، ص -  ۱۶
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  درصد جمعيت (متشکل از۱۰ج) طبقه ي متوسط جديد (حقوق بگيران)  
کارشناسان و صاحبان حرف، کارمندان دولتي، دفتريان، و دانشجويان)

  درصــد جمعيــت (متشــکل از روســتاييان۴۵ه) طبقه ي پايين روســتايي، 
 زميندار، روستاييان صاحب حق بر زمين، روستاييان فاقد زمين، و بيکاران

روستايي).

  درصد جمعيت (متشکل از کارگران صــنعتي،۳۲و) طبقه ي پايين شهري، 
 کارگران کارخانه هاي کوچــک، کــارگران کارگاههــا، کــارگران ســاختماني،

)۱۷.(دست فروشان، و بيکاران شهري)

 فرد هاليدي به نقل از گزارش انستيتوي هادسن مي نويســد، «علرغــم درآمــد
 ۱۹۷۰کلن نفت و تزريــق آن بــه اقتصــاد کشــور، در ســالهاي نخســت دهه ي 

ــيايي ــر آس  وضعيت بهداشت و سلمت ايرانيان چندان تفاوتي با کشورهاي ديگ
 نداشت که قاعدتا مي بايست [به خــاطر فقــر] وضــع شــان بــدتر باشــد. طــول

  سال بود يعني يک سال کمتر از طول متوسط عمر در هند؛ و۵۰متوسط عمر 
 در هزار، يعني بازهم مشابه نرخ هندوستان، بود.»۱۳۹نرخ مرگ و مير اطفال 

) ۱۸(

فساد

 «فساد» چيست؟ منظور در اينجا ــ آنطور که اسلمگرايان تبليغ مي کردنـد ــ
 فساد اخلقي، بي بندوباري، و غربزدگي نيست. به گفته ي فرد هاليــدي، «يکــي
ــتم هايي  از وجوه تشکيل دهنده ي نظام شاهي، که معمولI همراه با چنين سيس
 مي آيد فساد بود. فساد عبــارت اســت از سيســتمي کــه در آن (الــف) مقامــات
ــرا ــتي و تســهيلت آن  دولتي مي توانستند مقادير قابل تــوجهي از دارايي ي دول
 براي پرکردن جيب خود برداشت کنند؛ و (ب) مقامات دولتي مــي توانســتند از
 شرکت هايي که خواهان قراردادهاي تجاري با دولت بودنـد، مقـدار زيــادي بـاج
 بگيرنــد و در ازاي آن امکانــات دولــت را در اختيــار ايــن شــرکتهاي خصوصــي

۱۴۰يرواند آبراهاميان، همان، ص -  ۱۷
۱۳فرد هاليدي، همان، ص -  ۱۸
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 بگذارند. فساد باعث مي شد که درآمــد وزرا و مقامــات بــالي ارتــش چنــدبرابر
 شود، و فرصت هاي طليي بزرگي در اختيار خويشاوندان نزديک شاه قرار گيرد.
 به ويژه از طريق بنياد پهلوي، خاندان سلطنتي به منافع بسيار وسيع و محرمانه
 دسترسي داشت، که شامل بانک ها، کارخانه ها، کازينوها، مزارع کشت و صنعت،
 و هتل ها مي شد. شرکت ملي نفت ايران صاحب يک صندوق محرمانه بــود کــه
 از وجوه آن به مأموران و دوستان خود در خارج از کشــور رشــوه پرداخــت مــي
 کرد؛ بيشتر معاملت تجــاري در ايــران مســتلزم پرداخــت رشــوه هاي کلن بــه
 مقامات دربار و وزارت خانه ها بود. تشــويق و اشــاعه ي ايــن فســاد تــا انــدازه اي
 نشان دهنده ي فقدان مشـروعيت رژيم پهلوي بود، کــه بــا ايــن نــوع امکانــات و
ــا  امتيازات تلش مي کرد جايگزيني براي حمايت ايدئولوژيک به وجود آورد. ام
 دامنه ي وسيع فساد، که با افزايش درآمد کشور بيشتر هم شده بود، فقط کمک
 مي کرد که از اعتبار رژيم کم شده  بــه انــزواي سياســي آن [در ميــان مــردم]

)۱۹بيفزايد.»(

مدرنيزاسيون بدون فرهنگ مدرن

 در اين ساختار سياسي ويژه، شاه و نزديکان دربــار افســار بــورژوازي صــنعتي ي
 نوپاي ايران را به دست داشــتند و از آن غلم صــفتي و چاکرمنشــي طلــب مــي
 کردند. کساني که مي بايست سکانداران اصلي ي صنعت و اقتصاد کشور باشند،
 همزمان طوق نوکري دربار را هم مي بايست به گردن بيندازند! دولــت ســرمايه
ــن ــاب» اي ــابه ي «ارب  دار شاه، بر فراز طبقه ي سرمايه دار و مستقل از آن، به مث

  يطبقه عمل مي کرد. ضعف بورژوازي ايران به معني ضعف نهادهــاي سياســي
 بورژوا نيز بود. به جاي احزاب سرمايه که مدافع جناحهاي مختلــف ايــن طبقــه
 باشند، يک حزب سراسري ي فرمايشي (رستاخيز) به وجود آمد که مي بايســت
 با همان ساختار ارباب سالر، طبقات مختلف مردم را به بدنه ي رژيم وصل کند.
ــع  طبقه ي متوسط، تحصيل کردگان، و روشنفکران از امکان نشر عقايد خود من

  درصد از مجلت۹۵شدند. چهارسال پيش از انقلب بهمن، شاه دستور تعطيل 

۵۸-۵۷فرد هاليدي، همان صص -  ۱۹
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 ) دانشگاهها و مراکز آمــوزش عــالي بــه جــاي مراکــز۲۰و روزنامه ها را داده بود.(
 تحقيق آزاد تبديل به نهادهاي بوروکراتيکي شدند کــه زيــر نظــر ســاواک و بــا
ــده، ــه جــاي پژوهشــگران زب  محــافظت گــارد دانشــگاهي اداره مــي شــدند. ب
 بوروکراتهاي متملق و بادمجان دور قاب چين مقامات دانشگاهي را اشــغال مــي
 کردند. دانشجويان و روشنفکران بــا کمــترين ابــراز نارضــايتي سروکارشــان بــه
 دخمه هاي ساواک مي افتاد. محکومــان سياســي، بــه جــاي دادگاههــاي علنــي
 عادي، به دادگاههاي نظامي سپرده مي شدند. قوه ي قضاييه از عملکرد مستقل

محروم شده بود. 

 به اين ترتيب، مي بينيم که رژيم شاه عامل اجراي مدرنيزاسـيون صـنعتي بـود
 اما هرگز نماينده ي مدرنيته بــه معنــي فرهنــگ روشــنگري، از جملــه فرهنــگ
 سياســي روشــنگر، نبــود.  برعکــس، رژيــم ســلطنتي بــا سياســت هاي تاريــک
 انديشانه ي سرکوب سياسي و سانســور فرهنگــي، و ترويــج خرافــات اســاطيري
 باستاني، مانعي بزرگ بر سر راه مدرنيته ي ايراني ايجاد کرد. نخستين نشــانه ي
 «مدرنيته» (و نه مدرنيزاسيون) وجود آزادي، از جمله آزادي انديشه، است، کــه
 خلقيت و زايش و توليد در زمينه ي علم و فرهنگ و هنر به ارمغــان مــي آورد.
 دوران سلطنت پهلوي، همانند طاعون سي ساله ي فرهنگــي پــس از آن، زميــن
 ستروني بود دشمن فرهنگ روشنگرانه. از اين ديــدگاه، رژيــم شــاه ميــراث دار

فرهنگ واپس مانده قاجار بود.

ــداري طبقــات  گذشته از اين، بي سوادي و اعتقادات خرافي شخص شــاه و دين
ــه  نورسيده ي بورژوا که هرگز سکولريسم فرهنگي را، نه در جامعه ي مــدني و ن
ــه ــراي آنک  در مراکز آموزشي، تجربه کرده بودند، زمينه اي مساعد فراهم کرد ب
 نارضايتی ها به کانالهاي ديني سوق داده شود و اسلم ايدئولوژيک کساني چــون
 شريعتي در ميــان روشــنفکران، و تئولــوژي سياســي شــيعي در ميــان عــوام و
 پابرهنه ها، ريشه دواند. از اين ديدگاه، انقلب دموکراتيک بهمن نيز به سرنوشت

انقلب مشروطه دچار شد.

۴۹فرد هاليدي، همان، ص -  ۲۰
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نقش مذهب

 تحول چشمگير در ارتباط نهاد روحانيت شيعي با دربار پس از «انقلب سفيد»
 روي داد. تا پيش از اصلحات شــاه، بــه ويــژه اصــلحات در زمينه ي مناســبات
 ارضي، حقوق زنان و سرپرستي اوقاف، مجتهدان عالي رتبه  به ظــاهر خــود را از
 سياست کنار نگه مي داشتند يا آنکه در برابر نيروهاي ملي گرا و احــزاب چــپ،
ــا  علناI جانب شاه را مي گرفتند. در جامعه ي نيمه فئودال و پدرسالر بومي، علم
 و مراجع تقليد همواره در شمار طبقات حاکم به شمار مي آمدنــد. از آنجــا کــه
 مدرنيزاسيون شاهي (يا «انقلب سفيد») طبقات سنتي زميندار و بازاريان را که
 مؤتلف و پشــتيبان روحــانيت بودنــد تضــعيف کــرد، هميــن اصــلحات رابطه ي
 روحانيت و دربار را نير بحراني ساخت. دربار اکنون پشــيتبان طبقــاتي خــود را
 جاي ديگري جستجو مي کرد: در ســرمايه داري کــومپرادور، طبقــات متوســط
ــا سيســتم  جديد و متمايل به غرب، ارتش و بوروکراسي جديد، همه در پيوند ب

جهاني سرمايه.

Iبه هنگام جنبش ملي شدن نفت که جــامعه ي ايــران هنــوز جــامعه اي عمــدتا 
 مبتني بر زمينداري و سرمايه ي تجاري بود، اکثر علما و مراجع تقليد بزرگ، در
 مخالفت با ايــن جنــش و رهــبرآن مصــدق، جــانب دربــار را گرفتنــد. آيــت ال
 سيدابوالقاسم کاشاني يکي از قدرتمندترين رهبران ديني و ســخنگوي مجلــس
 در دوره ي اوجگيري جنبش مصدقي، هراسان از نفوذ چپ، دست ياري به سوي
ــا  کودتاگران دراز کرد. او در گفتگويي با يک روزنامه ي مصري گفت، «پادشاه م
 با ملک فاروق پادشاه مصر فرق مي کند. شاه ايران نــه فاســد اســت و نــه مثــل
 فاروق طمع کار و خودکــامه. پادشــاه ايــران مــردي تحصــيل کــرده و هوشــمند

) ۲۱است.» (

  مــرداد، کاشــاني بــا همکــاري آيــت ال محمــد بهبهــاني۲۸به هنگام کودتاي 
 جمعيتي از اوباش و ارتشيان را در خيابانها بــه راه انداختنــد تــا دفــاتر جبهه ي

، در اينجا:۱۹۵۳ميثاق پارسا، به نقل از روزنامة اطلعات، سي ام مارس -  ۲۱
Misagh Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution (Rutgers University Press, 1989), p. 192
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ــاگران،۲۲ملي و خانه هاي رهبران آنها را تخريب کنند.( ــروزي کودت  ) پــس از پي
 کاشاني، بهبهاني و بزرگ ترين مرجع تقليد وقــت آيــت ال ســيد محمدحســين
 بروجردي و مدرسه ي فيضيه ي قم از شاه وارتش حمايت کردنــد. بروجــردي بــا
ــه ــا، از اينک  تلگرامهاي خود به شاه در ايتاليا و به ژنرال زاهدي سرکرده ي کودت

 )۲۳آنها «آبرو و حيثيت اسلم» را دوباره احيا خواهند کرد ابراز خشنودي کــرد.(
ــارزار ــق شــدند ک  پس از کودتا قدرت و مقام روحانيت تحکيم گشت و آنها موف
 ضدبهائيت خود را به نحو مؤثرتري به جلــو ببرنــد. برنامه هــاي منظــم راديــويي
 آقاي فلسفي عليه بهائيت و تهاجم ارتش به رهبري ژنرال باتمانقليــج بــه مرکــز

) ۲۴بهاييان و تخريب ساختمان آن بخشي از اين کارزار بود. (

ــا  با آغاز «انقلب سفيد»، روحانيت به دفاع از منافع خود و طبقات حامي اش، ب
ــامه اي  شاه به مخالفت برخاست. آيت ال بروجردي يک سال قبل از مرگ در ن
 به آقاي بهبهاني شاکي شد که لوايح مربــوط بــه اصــلحات، «بــا قــوانين ديــن
 مقدس اسلم مغايرت دارد.» او از بهبهاني خواست که به مجلس فشــار آورد تــا

ــاني۲۵لوايح تصويب نشوند.(  ) آيت ال شريعتمداري و آيت ال محمدرضا گلپايگ
)۲۶به طور اخص از شاه تقاضا کردند حق رأي زنان را ملغا کند. (

 نه مجلس و نه کابينه هاي اقبال و شريف امامي موفق نشدند از پــس روحــانيت
 برآيند. تنها پس از مرگ آيت ال بروجردي، با فشار ايالت متحــده، و انتصــاب
 علي اميني به رياست کابينه، با همکــاري وزيــر کشــاورزي پرقــدرت  اش حســن
 ارسنجاني، اصلحات ارضي و اصلحات مربوط بــه حقــوق زنــان و دهقانــان بــه
 تدريج به جريان افتاد. اما در آغاز کار نيز روحانيت از چنــان قــدرتي برخــوردار

۱۹۲ميثاق پارسا به نقل از پژوهش هاي ريچارد کاتم و شاهرخ اخوي، همان، ص -  ۲۲
 ، و ص نشرية۲، ۱ و پژوهش خانم هماناطق در شماره هاي ۱۹۵۳ميثاق پارسا به نقل از اطلعات ماههاي اوت و سپتامبر -  ۲۳

)۱۹۸۲جهان (
 و شاهرخ اخوي، در اينجا:۱۹۴ميثاق پارسا، همان، ص -  ۲۴

Shahrokh Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran (Albany State University of New 
York Press), p. 76

رجوع کنيد به متن نامة آقاي بروجردي در مقالة ويلم فلور، در اينجا:-  ۲۵
Willem M. Floor, "Revolutionary Character of the Ulama",
in
Nikki R, Keddie, ed. Religion and Politics in Iran (Yale University Press, 1983), p. 77.

۱۹۵ميثاق پارسا، همان، ص -  ۲۶
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ــوس  بود که اميني براي جلب حمايت آن شخصاI به قم رفت. اميني به دســت ب
 کاشاني در بيمارستان رفت و عکس او در همين حالت در روزنامه هــا بــه چــاپ
 رسيد. اميني شخصاI راهي زيارت حرم امام رضـا شـد تـا از مخـالفت روحانيـان

 ) اين تلش ها در عمل بيهوده از آب درآمدند. مشابه همين رفتار را ما۲۷بکاهد.(
 در آستانه ي انقلب بهمن از سوي امينــي پيــر و رهــبران ســالخورده ي جبهه ي

ملي در آستانبوسي آيت ال خميني شاهد بوديم.

 فرد هاليدي در همان سالهاي پيش از انقلب بهمــن نوشــت، «[پــس از انقلب
ــاعث  سفيد]، تحولي در قدرت رهبران ديني، علما و مليان، به وجود آمده که ب
 شده آنها در جريــان اصــلحات، املک خــود را از دســت بدهنــد و درآمدشــان
 منحصر به اعانه هاي پيروان شــان شــود؛ همزمــان، بــا توســعه ي بانکهــا و ســاير
 نهادهاي اعتباري و مالي دولتي و بخش مدرن تجاري، از قدرت بازار نيز کاسته
 شده است، هرچند هنوز يک سوم واردات و دوسوم خرده فروشي در دست بازار

) ۲۸است.» (

  و اوايــل دهه ي۱۹۶۰فرد هاليدي توضيح مي دهد که طي سالهاي آخر دهه ي 
  ميلدي، هرچند روحانيت در زمينه هاي حقوق و مراکز آموزشي تضعيف۱۹۷۰

 شد، اما در همين ســالها جنــب و جوشــي در فعاليت هــاي مــذهبي و مقــاومت
 فرهنگي در برابر نفوذ غرب و ارزش هاي مدرن در ميان طبقــات عــامه مشــهود
 بود. هاليدي مي نويسد، «هرچند بال رفتن درآمد نفت موقعيت مالي رژيم شاه
 را بهترکرد، اما به نهادهاي اسلمي نيز مدد رساند. تعداد زائران شــهر مشــهد از

  ميليــون و پانصــدهزار نفــر در ســال۳ به ۱۹۶۷-۱۹۶۶ هزار نفر در سال ۲۳۲
  (دو سال قبل از انقلب) رسيد. کمک بازاريان به مراجع روحــاني۱۹۷۶-۱۹۷۷

  هزار مســجد [در۸۰به شکل زکات از ماليات آنها به دولت فزون تر بود. تعداد 
  زيارتگاه شبکه اي را با حمايت مستمر مــالي شــکل مــي۱۲۰۰همان سالها] و 

۸۰ويلم فلور، همان، ص -  ۲۷
۱۵، ص ۶فرد هاليدي، منبع ذکر شده در پانوشت-  ۲۸
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 دادند که مقاومت در برابر سياست هاي رژيم را زنده نگه مي داشت. . . . پــس از
) ۲۹، مساجد به طور روزافزون تبديل به نهادهاي اعتراضي شدند.» (۱۹۷۳سال 

 در همين سالها، تعداد زيادي از روحانيان مبارز بــا شــاه بــه زنــدان افتادنــد، از
 جمله طالقاني، زنجــاني، و منتظــري. آيــت ال محمدرضــا ســعيدي و آيــت ال
 غفاري به دست ساواک کشته شدند. بنا به نوشــته ي ميثــاق پارســا، «در ســال

  [سه سال قبل از انقلب]، حدود هفتاد تن روحاني در زندان يا تبعيد به۱۹۷۵
 سرمي بردند، از جمله آيت ال ها مشکيني، مهــدوي کنــي، لهــوتي، و حجــت
 السلم هاشمي رفسنجاني. آيت ال طباطبايي قمي در خــانه اش بــه مـدت ده
سال تحت نظر بود و به هنگام بيماري اجازه ي بازديد پزشک را به او ندادند.» (

 )  با شروع تظاهرات خياباني و آغاز درگيري هاي خــونين مــردم بــا پليــس و۳۰
 ارتش و کشته شدن تعداد زيادي در شهرهاي شيراز و اصفهان و مشهد، بخشي
 از مراجع ديني، به ويژه آيت ال شريعتمداري و آيــت ال شــيرازي و برخــي از
ــرقه ي انقلب زده  علماي مشهد، دعوت به آرامش و صلح و سازش کردند اما ج
 شده بود و مردم به طور روزافزون خواهان رهبري بودنــد کــه انقلب را هــدايت
 کند نه سازش با رژيم را. آنها کسي را مي خواستند که در هيچ يک از اقدامات
ــايين کشــيده  مصالحه جويانه شرکت نکند تا زماني که شخص شاه از قــدرت پ

شود.

۱۹-۱۸فرد هاليدي، همان، ص -  ۲۹
۱۹۸ميثاق پارسا، همان، ص -  ۳۰
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بخش دوازدهم

1انقلب همچون يک جنبش فرهنگي*

خميني چگونه رهبر شـد؟

خصلت انقلب چه بود؟

 ، در آستانة فروپاشيِ  کامــل ســاختارهاي۱۳۵۷در تلطم روزهاي انقلبي سال 
 حکومتيِ  سلطنت در ايران، هنگامي که بر همــة نيروهــاي سياســي (بــه ويــژه
 چپگرايان) مســلم شــده بــود کــه «وضــعيت انقلبــي» [بــا تعريــف کلســيک]
 فرارسيده؛ و در گرماگرم انديشيدن و عمل کردن به اشکال و شيوه هــاي مــؤثر
 مبارزه، اين نيروها هنوز پاسـخي کامـل بـه پرسـش هـايي کـه تعييـن کننـدة

سمت گيريِ  آيندة آنها بود نـداده بودند.

 خصــلت ايــن انقلب چيســت؟ صــف نيروهــاي ضدســلطنتي متشــکل از کـدام
 گروه هاي اجتماعي است؟ خواسته هاي متمايز هرکدام از اين گروه ها، قشـــرها،
 و طبقات، و دليل شرکت شان در انقلب کدام است؟ انقلب چه «مراحلــي» را

بايد طي کند تا بتوان آن را يک انقلب «پيروزمند» ناميد؟ 

ــرد،  در کشاکش «انقلب» و «ضـد انقلب»، نقش افراد را چگونه بايد ارزيابي ک
ــش، و رهــبران ســازمان هاي سياســيِ   نقــش شــاه، خمينــي، ســرکردگان ارت

غيرديني؟ 

و بالخره، «وظايف ما» در اين انقلب کدام اند؟
 ، يک نشرية ويژة بررسي هاي جامعه شناسي به نام  «کنکاش ـ درگسترة تاريخ و سياست» شمارة ويژه اي به مناسبت دهمين سالگرد۱۳۶۸ در پاييز سال 1

 انقلب بهمن پنجاه و هفت منتشر ساخت. سرمقالة اين شماره  {به قلم سردبير ـ ع. کلنتري؛ با مشورت شوراي سردبيري: ع. ميرسپاسي؛ م. مشايخي؛ م.
 بروجردي؛ م. رضوي؛ س. ساعتچي} پرسش هايي را در بارة ماهيت انقلب بهمن و چگونگيِ  رهبري آيت ال خميني مطرح ساخت که برخي از آنها شايد

 امروزه نيز ــ با توجه به بحران سياسي کنوني و نقش «جنبش حقوق مدني و حقوق سياسي» مردم (همان جنبش سبز)ــ قابل مطرح کردن باشند. بخش
هايي از اين مقاله را در اينجا مي آوريم.
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ــن پرســش ها۵۷در روزها و ماه هايي که از پيِ  زمستان    آمد، به تدريج براي اي
 پاسخ هايي فراهم شد. اعتبار اين پاسخ ها در فراز و نشــيب ده ســاله [و اکنــون

سي ساله] تا چه حد پايدار ماند و تا چه ميزان ساقط شد؟

ــا جنبــش انقلبــي    ادامــة۵۷در تعيين «خصلت» انقلب، سوآل اين بود که آي
 منطقي و مکمل انقلب ناکام مشروطه و جنبش ملي مصدقي است که مي بايد
 به استقلل ملي، تشــکيل دموکراســي پارلمــاني، و حکــومت قــانون بينجامــد؟
 [يعني کسب حقوق مدني و سياسي متــداول در دموکراســي هــاي ليــبرال] يــا
 اينکه  اين انقلب مي تواند و بايد  فراتر از اين ها، به سمت «عدالت اجتمــاعي»
 و نظامي برابرخواهانه برود [در تفکر چــپ: بــا ســلب مــالکيت از ســرمايه داران
ــان» ــت کش ــراي «زحم ــادلنه ب ــامي ع ــزرگ] و نظ ــن داران ب ــته و زمي  وابس
 [مستضعفان، پابرهنه ها، «کوخ نشين ها»؛ يــا «پرولتاريــا و روســتاييان»] برپــا

دارد؟

 براي پاسخ دادن به اين پرسش، جــدا از تمــايلت و آرزوهــاي قلــبي افــراد، بــه
 تحقيقاتي جامعه شناسانه نياز داشتيم. بررسي هايي که به ارزيابي رشد سرمايه
 داري در ايران، فرهنگ سياسيِ  طبقات متوســط شــهري، کــارگران صــنعتي و
 کشاورزي، و روشنفکران فني، اداري، و کارمندان دولتي بپردازد و سـابقه، توان،

و نفوذ سازمانهاي سياسيِ  وابسته به اين گروههاي اجتماعي را بسـنجد.

 در چنين بررسي اي، مي بايست نقش خاص اقتصاد نفتي، ويژگي هاي دستگاه
 سـياسيِ  حاکم (شاه)، نقــش زمين داريِ  پيشاســرمايه داري (فئودالــي)، نقــش
 عشـاير و ايلت، مسايل مربوط بــه مليت هــاي غيرفــارس، نقــش زحمت کشــان
 فصلي و فقرزدگانِ  زاغه نشين، و بسياري مسايل ديگرهم روشن مــي شــد. امـا
 چنين تحليل هاي علمي اي در دسترس نبود؛ و جنبش در خيابان ها آغاز شده

بود!

 کدام گروه هاي اجتماعي، و به چـه دليلــي، بـه جنبـش اعتراضـي در خيابانهــا
 پيوستند؟ براي پاسخ، آيا تأکيد اصــلي مــي بايســت بــر علت هــاي اقتصــادي و
 تحليل طبقاتي استوار باشــد (يعنــي شــکاف ميــان فقيــر و غنــي؛ تهي دســتيِ 
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 کارگران و نيمه پرولترها در برابر صنعت بزرگ)؟ يا اينکه علت هـاي سياسـي و
 فرهنگي و گروه  بندي هاي «غـير طبقاتي» نقش عمده تري داشتند (مثل ظلم
 و حق کشي در قبال حقوق مدني و حقوق سياسي؛ همراه بـا اختنـاق و ارعــاب
 پليس و ساواک؛ بي هويتي و بيگانگي جوانان شـهري؛ مطالبــات دانشــجويان و
 سرکوب روشنفکران، نقض حقوق زنان شهري، اجحاف بر حلــبي نشــينانِ  بــي
 مسکن، سرکوب فرهنگيِ  اقليت هاي قومي)؟ کدام يک از اين گروه ها فعال تر
 و مصمم تر عمل کردند؟ کدام گروه ها ديرتر و به آرامي به جنبش پيوســتند؟ و

کدام ها عمدتاI از صحنة انقلب برکنار باقي ماندند؟

ماهيت بحران سياسي حاکميت

 شکاف در ميان طبقة حاکمه، و در پايه هاي رژيم، خود ناشــي از چــه عــواملي
 بود؟ بن بست سياست هاي اقتصادي به دنبال ميلياردهــا دلر کســري تجــارت
 خارجي؟ فرار سرمايه ها؟ مشکلت توزيع و کمبود کالهــا؟ تــورم، بــه ويــژه در
 مواردي مانند مسکن و خواربار؟ يا تسـلط انگليِ  يک ائتلف حکومتي (خاندان
 شاه) بر بيشتر فعاليت هاي سرماية صنعتي و تجــاري ــ و همزمــان شــکاف در
 داخل هيأت حاکمه، ميان دربار و فاشيسم رسـتاخيزي از يــک ســـو، وســرمايه

داران ليبرال مآب از سوي ديگر؟ 

 سياست هاي دولت هاي ايالت متحده و اتحاد شــوروي در ســقوط شـــاه چــه
نقشي داشتند؟

نقش اسـلم در سرکردگي جنبش اعتراضي

 اما شايد پيچيــده تريــن پديــده، نقــش اســلم شــيعي و حضــور قشــرمعيني از
 روحانيت در پيشاپيش جنبش مردمي بود، و نـحوة به دست گرفتن سرکردگي

ِ اين جنبش به وسيلة آنها!

 پيش از انقلب بهمن، در تاريخ معاصر ايران بارها روحانيت در جنبش هايي که
 عمدتاI غير ديني، ملي يا دموکراتيک، بودند شرکت کرده بود؛ مثل مشــروطيت،
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 ؛ امــا ايــن مشــارکت بــا۱۳۴۲جنبش جنگل، ملي شدن نفت، و جنبش خرداد 
 تکية عمده بر کسبه و بازاريان صورت گرفت، يا آنکه درون ساختارهاي حزبي ـ
ــواردي  جبهه اي متداول، و مبارزه سياسي «از بال» در کنار احزاب ملي؛ و در م

هم با تروريسم زيرزميني (ترور حسين علي هژير و حسن علي منصور . . .).

  براي نخســتين بــار بخشــي از روحــانيت بــه رهــبري آيــت ال۵۷در زمستان 
ــدون  خميني، با طرح شعار «حکومت اسلمي» (بعداI «جمهــوري اســلمي»)، ب
 استفاده از ارگان هاي رسمي حزبي يا ائتلفات جبهه اي با احــزاب غيرمــذهبي،
 بدون استفاده از سلح و ارتش و قهر، بــا اســتفاده از تاکتيــک هــا، شـــعارها، و
ــة  شبکه هايي منحصر به فرد، توانست رهبري خود را در قلب و ذهن و باور هم
 گروه هــاي اجتمــاعي ــ نــه تنهــا کاســب و بــازاري، بلکــه کــارگر و کارمنــد و
 روشنفکر، زن و مرد و کودک و سالخورده، شـهري  و روستايي ــ  مستقر کند.

 اين سـرکردگي (هژموني) چگونه به دست آمد؟ به اعتبار وجود شخص آيت ال
 خميني؟ به خاطر فقدان ديگر سازمانها و رهبران ملي شناخته شــده و صــاحب

نام؟ 

 آيا اين رهبري آن طور که برخي بعدها مدعي شدند «غصـبي» بود بــا تــوطئه و
 نيرنگ به دست آمد؟ آيا زحمت کشان، طبقة متوسط، و روشنفکران غيرمذهبي
 همه «فريب خوردند»؟ آيا شعارها و برنامة آيت ال خميني و روحانيان ضدشاه
 همه «دروغ و پوچ» بود، يا اينکه همان بــود کــه از پيــش، از ســال ها پيــش در

نوشته هاي آنها اعلم شده و دستور عمل آنها قرار داشت؟

 آيا رهبري ثمرة «بند و بست پشت پرده»ي روحانيت و ابرقــدرت هــا بــود؟ يــا
 ثمرة سال ها مبارزة مخفي و علنيِ  ايــدئولوژيک، تشــکيلتي، و تبليــغ و ترويــج
ــي در ــت ال خمين  سياسي از سوي متفکران مذهبي و روحاني در ارتباط  با آي

تبعيد؟ 

 راديکاليسم جنبش و سازش ناپذيري آن در مراحــل مختلــف مبــارزه، حتــا در
 برابر حکومت نظامي و ارتش مسلح، را به چه چيز مي توان نسبت داد؟ چه شد
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 که مردم، مردم کوچه و بازار، و نه اقليتي انقلبيِ  حرفه اي، حاضر شده بودنــد
 حتا از جان خود بگذرند؟ پديده اي که بعدها در جريان جنگ ايران و عراق بــا
ــه ــا چ  ابعادي چندين برابر تکرار شد. تاکتيک هاي مبارزة شبانه روزيِ  مردم ت
 اندازه خودجوش و في البداهه بود و تــا چــه انــدازه آگاهــانه از جــانب رهــبري
ــا و ــام ه ــد؟ پي  هدايت مي شد؟ شـبکه هاي ارتباطي رهبري و مردم کدام بودن
 شـعارها از کدام مجرا به نيروي مادي تبديل مي شد؟ شـانس سـاير نيروهــاي

سياسي (غير ديني) در به دست گرفتن قدرت چه بود؟

غيرمذهبی ها در انقلب بهمن

ــش روي  جنبش چپ ايران در انقلب بهمن به دنبال چه بود، چه وظايفي را پي
 خود می ديد، و تحليل آن از قدرت دولتيِ  برآمده از انقلب اسـلمي چــه بــود؟
 در جريان انقلب، بخش بزرگي از جنبش چپ ايران که هسته هاي رهبري اش
 از درون مبارزه ي چريکي شهري بيرون آمده بود، و بخش ديگري کــه بــه فکــر
 فعاليت سياسي ميان کارگران صنعتي افتاده بود، هنــوز نمی دانســتند آنچــه در
 خيابان ها در حال رخ دادن است با تئوری ها و عملِ  گذشــته ي ايــن ســازمان ها
 چه ارتباطي دارد. به عنوان سازمان هاي پيشاپيش مسلح و رزمي، در حاليکه  با
 شجاعت در سنگرهاي مبارزه ي روزانه با نيروهاي شــاهي می جنگيدنــد و جــان
 می باختند، نمی دانستند که «پيشاهنگ» جنبش انقلبي اند يا آنکه جنبش آنها

را به دنبال خود می کشاند.

 همين ابهام باعث شد که در روزهاي بحرانيِ  آينده، وقت بســياري از نيروهــاي
 چپ به بازبيني و ارزيابيِ  «مشي چريکي» (يا برعکس «اکونوميسم کــارگري»)
 مشغول شود؛ و اين طبيعي بود. حاصل جمع بندي اين ارزيابی ها چـه بود؟ پايه
 گيري وسيع و رو به رشد سازمان هاي چريکي، به ويژه چريک هاي فدايي خلــق
 و مجاهدين خلق، پس از انقلب ناشي از چــه بــود؟ اگــر جنــگ انقلبــي عليــه
 سلطنت به درازا می کشيد آيا اين نيروها شانس بيشتري براي در دست گرفتــن
 قدرت نمی داشتند؟ آيا در آن صورت «مشـي چريکــي» کــه چنيــن ســرمايه ي
 سياسي اي را سبب شده بــود، مثبــت تــر ارزيــابي نمی شــد؟ چــرا بــه فاصله ي
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 کوتاهي پس از استقرار «جمهوري اســلمي»، اکــثريت جنبــش فــدايي تســليم
تفکر و مشـي حزب توده شد؟

مبارزه با ليبرال ها براي «قطع کامل نفوذ امپرياليسم»

 پس از قيام بهمن، همه ي ســازمانهاي چــپ ايــران يــک اصــل را مســلم فــرض
 می کردند و آن اين بود: براي پيروزيِ  يک انقلب دموکراتيک، سقوط ســلطنت
 به تنهايي کافي نيست بلکه بايد «امپرياليسم» را هم از ايران بيرون کــرد. پــس
 می بايست نشان کرد که کدام نيروها پــس از ســقوط ســلطنت، انقلب را تمــام
ــا  شده دانسته و مردم را به خانه هاي شان عودت خواهند داد، و کدام نيروها «ت

قطع کامل نفوذ امپرياليسم» به مبارزه ادامه می دهند.

 «قطع کامل نفوذ امپرياليسم» در چشم انداز چپ ايران به چه معني بود؟ ســلب
 مالکيت از سرمايه داران {به اصطلح} «وابســته»، اخــراج عمــال و مستشــاران
 آمريکايي، خروج از پيمان نظامي «سـنتو»، تصفيه ي کامل ارتش شاهنشاهي و
ــتي ــا، دول  «درهم شکستن بوروکراسي فاسـد دولتي» و مجازات سرکردگان آنه
ــل  کردن مالکيت شرکت هاي بزرگ، بانک ها، و ساير بنگاه هاي سرمايه داري، ح
 مسأله ي ارضي، و بالخره تشکيل دولتي به نام «جمهوري دموکراتيــک خلــق».
 ويتنام و کوبا همچنان الگوهاي اصلي و راهنمــاي برنــامه و عمــل ســازمان هاي

انقلبيِ  چپ ايران بودند. 

 اين سازمان ها که خود را نماينده، سخنگو، و «پيشاهنگ» طبقه ي کارگر ايــران
 می دانستند، اما هنوز پيوندي جدي با اين طبقــه ايجــاد نکــرده بودنــد، معتقــد
ــروزي  بودند تنها با رهبري نمايندگان «پرولتاريا»، يعني خودشان، انقلب به پي
 واقعي می رسد. بنابراين، بخش عمده اي از مباحث آنها بر سر اين نکته بود کــه
ــا  انقلب چه می بايد باشد و نه آنکه چه هست: انقلب دموکراتيک «توده اي» ي

«دموکراتيک نوين» و به رهبري «پرولتاريا». 

ــم  به تقليد از شعار بلشويک ها در انقلب روسيه، بخشي از جنبش چپ ايران ه
ــان» را می داد. ــا و دهقان  شعار «پيش به سوي ديکتاتوري دموکراتيــک پرولتاري
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 غالب تحليل ها و ديدگاههاي چپ ايرانــي متــأثر بــود از مارکسيســم عاميــانه ي
ــه شــکل فورمول هــاي  استاليني يا مائويستي. علوه برآن، همين تحليل ها نيز ب
 کتابي عرضه می شـد کـه از روخـوانيِ  آثــار کلسـيک مارکسيسـم ـ لنينيسـم
 استخراج شده بود، آنهم با زباني که اساساI ظرفيت روشــن گري و تبليــغ وســيع
 مردمي نداشت. مردم از زبان و اصطلحات مارکسيسم روسي و چيني و کوبايي

چيزي دستگيرشان نمی شد. 

 بر سر ماهيت رژيم اسلمي و «وظايف انقلبيان در قبال آن»، در درون هرکدام
 از سازمان هاي انقلبي چپ طيفي از ديدگاههاي متفاوت وجود داشــت و مــدام
ــي را  صحبت از «مبارزه ي ايدئولوژيک» به ميان می آمد. عده اي آيت ال خمين
 نماينده ي «خرده بورژوازي مرفه» می دانستند؛ عده اي او را نماينـده ي «خـرده
 بورژوازي سـنتي عقب مانده»، يا «بورژوازي تجاري بازار»، يا نماينده ي «عناصر
ــان  بي طبقه ي حاشيه نشين و لومپن پرولتاريا» می پنداشتند. بخشي از چپگراي
 خميني را سرکرده ي «يــک کاســت حکومــتي» متشــکل از روحــانيت طرفــدار

وليت فقيه می دانست.

ــد  عده اي هم بودند که آيت ال را فقط يک «مصلح اجتماعي» خطاب می کردن
ــه  که آلت دست «بورژوازي وابسته» شده است. گروهي معتقد بودند از آنجــا ک
 {به اصطلح} «ماشين دولتي سرمايه داري وابسته» دست نخورده باقي مانده،
ــر ــد هرچــه زودت  پس دولت و حاکميت اسلمي عوامل امپرياليسم هستند و باي

سرنگون شوند. 

 عده اي ديگر بحث می کردنـد کـه نهادهـاي انقلبـي مسـلح و شـوراها کـه «از
 پايين» و در جريان انقلب شکل گرفته بودند ارگانهاي اصلي حکومت هســتند،
 نـه ارتش و پليس و دستگاه اداري سابق. پس قدرت در دست «خرده بورژوازي
 راديکال» است که زير رهبري خميني با امپرياليسم به نبرد برخاسته؛ اين عده
 می گفتند چون هنوز در ايران زمان برقراري «ديکتاتوري پرولتاريا» فرا نرسيده،
 پس «نيروهاي بينابيني» هم می توانند انقلبي باشند؛ در اين مرحلــه (فقــط در
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 اين مرحله) خرده بورژوازي «متحد طبيعي» کارگران است. پس می شد به طور
مشروط از «جناح ضد امپرياليست» روحانيت در مقابل «ليبرال ها» دفاع کرد.

 اما بلفاصله تأکيد می شــد کــه اتحــاد پرولتاريــا و خــرده بــورژوازي «موقــتي و
 مشروط» است؛ پرولتاريا بايد به زودي بر «تزلزل و نااستواري خرده بــورژوازي»
 غلبه کند و انقلب را به پيروزي نهايي برساند. چنين استدلل می شد که چون
 خرده بورژوازي برنامه ي مستقل اجتماعي و اقتصــادي نــدارد، يــا زيــر رهــبري
 پرولتاريا (يعني همين چپگرايـان) قــرار می گيـرد، يـا زيــر رهــبري «بــورژوازي
 وابسته»؛ و راه سومي در کار نيست. شـق اول که منتفي اســت؛ پــس حکــومت
 اسلميِ  خرده بورژوا، چه بخواهــد چــه نخواهــد، بــه «دامــن امپرياليســم» بــر

می گردد و چپ ها بايد از هم اکنون به تدارک قيام بعدي بپردازند.

استالينيسم کهنه کار

 در ميان اين همه سردرگمي نظري و ناروشني در عمل، حزب توده فورمول هاي
 از پيش آماده و وارداتي خودش را داشــت و ريــش ســفيدانه بــه چــپ انقلبــي
 توصيه می کرد که انقلب را از «حرکــت آخــر» آن شــروع نکننــد: يعنــي صــف
 کوچک روشنفکري و کارگریT خودشان يک طرف، و تمامي «توده ي ارتجاعي»
 در طرف ديگر. «توده اي هــا» می گفتنــد بيــاييم و حســاب گرانه تــوازن قــوا را
 بسنجيم. عاقلنه آن است که «از درون» مبارزه کنيم. با بيشترين متحدان آغاز
 کنيم و بعد سرفرصت به يک يک دشمنان بپردازيم.  پس، اول همه در جبهه ي
ــاي  همه خلقي عليه آمريکا و «ليبرال ها» می رزميم؛ همان ليبرال هايي که به ج
 نبرد ضدآمريکايي، «دموکراسي» را علم کرده انــد تــا مبــارزه را از مســير خــود

منحرف سازند.

 مگر نه اينکه هم اکنون «خط امامي» ها به سختي با ليبرال هــا و آمريکــايي هــا
 درافتاده اند؟ مگر نه اينکه توده ي مردم از آنها پشــتيباني می کننــد؟ مگــر ايــن
 اقدامات رئوس برنامه ي «حداقل» خودتان نيســت؟ پـس فــداييان و مجاهــدين
 عزيز، چپگرايان انقلبي! سلح ها را زمين بگذاريد، مشروعيت جمهوري اسلمي
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ــه اي همکــاري  را به رسميت بشناسيد، رهبري آن را بپذيريد، با آن در هرزمين
ــارزه «از  کنيد (با شعار «اتحاد و انتقاد»)؛ تا به تدريج، در شطرنج سياست و مب
 بال»، وقتي جاپاي خود را محکم کرديم، نوبت قدرت ما هم خواهد رسيد. فقط

صبر داشته باشيد.

ــترقي و  اما وقتي که توازن قوا در واقعيت امر چنين بي رحمانه عليه نيروهاي م
 دموکرات بود چه می بايســت کــرد؟ در يــک ســو حــاکميتي ارتجــاعي و داراي
ــي ــا مل  وجهه ي مردمي (پوپوليستي)، و در سوي ديگر اقليتي روشنفکر، چپي ي
 گرا و خواهان دموکراسي. چه می شد کرد؟ انقلبــي ديگــر؟ «تعميــق مبــارزه ي
 طبقاتي»؟ با کدام نيرو، با کــدام امکانــات؟ بــا رفــورم و مبــارزه ي قــانوني؟ آيــا

حکومت بي رحم اسلمي مهلت مبارزه ء قانوني به کسي می داد؟

تحليل از ماهيت رژيم اسـلمي

 در ميان تحليل هاي گوناگون چپ، چهار نظريه درباره ي ماهيت رژيم اسلمي از
همه رايج تر بود:

 ) پس از قيام بهمن هيچ چيز عوض نشده، ساختارهاي سرمايه داري وابســته۱
 به امپرياليسم دست نخورده مانده و اقدامات ضدآمريکايي رژيــم فقــط «خيمــه
 شب بازي»ي عوام فريبانه است (چريک هــاي فــدايي خلــق؛ طرفــداران اشــرف

دهقاني)؛

ــک انقلب۲  ) دولت جمهوري اسلمي «ملي و ترقي خواه» است زيرا از درون ي
 بزرگ ضدامپرياليستي بيرون آمده، داراي مشـروعيت اسـت، بـا امپرياليسـم در
 تضاد قرار دارد؛ حتا در رهبري آن جناحي «دموکرات انقلبي» وجــود دارد کــه
 می تواند به «راه رشد غيرسرمايه داري» کشــيده شــود. بــه دنبــال ضــربه هــاي

  عليه چپ گرايان، طرفداران اين نظريه «تئوري استحاله» را۱۳۶۰مرگ بار سال 
 ارائه دادند. طبق اين تئوري، رژيم اسلمي در ابتدا مترقي و ضدامپرياليست بود
 اما به تدريج دچار استحاله ي راستگرايانه شد و جنــاح «واقــع بيــن» آن، يعنــي
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ــثريت؛ ــداييان اک  خميني و «خط امام» تسليم امپرياليسم شدند (حزب توده؛ ف
شاخه ي جداشده ي «کشتگري» ها)؛

 ) جمهوري اسلمي يک «ارگان سازش» است: خرده بورژوازي ضدامپرياليست۳
 در اتحادش با بورژوازي ليبرال (ليبرال ها)، به ســازش کشــيده شــده و بــه زيــر
ــي ــن خمين ــال را دارد. اي  قيادت آن درآمده و اکنون اين ارگان سازش، دست ب
ــدار ســرمايه داري ــورژوازي طرف  نيست که بر رأس قدرت نشسته بلکه عناصر ب

وابسته دست بال را گرفته اند (سازمان چريک هاي فدايي اقليت)؛ و

 ) رژيم جمهوري اسلمي رژيمي «بوناپارتيستي» است کــه روحــانيت طرفــدار۴
 وليت فقيه به رهبري خميني ــ به مثــابه يــک «کاســت» حکومــتي ــ ميــان
 طبقات و اقشار مانور می دهد بدون آنکه «نماينده»ي هيچ کدام باشد؛ و تنها به
 حفظ قدرت خود می انديشد. براي حفظ اين قدرت، مجبور است نظام ســرمايه
 داريِ  نفتي را هم بازتوليد کند. اين رژيم از همان لحظه ي بــه قــدرت رســيدن

سرکوبگر و فاشيست مآب بوده است (سازمان «راه کارگر»). 

ارتجاع در درون انقلب

 اکثر سازمان هاي چــپ انقلبــي ايــران در توضــيح اينکــه چگــونه از درون يــک
 جنبش بسيار بزرگ مردمي و انقلبي، يک رهبري ارتجاعي بيــرون آمــد، آنهــم
 رهبري اي که مورد قبول و حمايت قلبي مردم، و برخــوردار از مشـروعيت نـزد
 آنها بود، هيچ گاه به اين نتيجه نرسيدند که خصــلت ارتجــاعي و فاشيســتي در
 درون خود جنبش توده اي وجود داشت. نشــانه هــايي از ايــن واقعيــت را آنهــا
 گهگاه به عنوان «توهم توده ها» يا «گيج سري و اوهام» مردم انقلبي در قبــال

روحانيت شيعي توضيح می دادند.

ــد) کــه  بسياري از مبارزان چپ و روشنفکران مترقي باور داشتند (و هنــوز دارن
 سرکوب آنها نه توسط اسلمگرايان راستين، بلکه اقليــتي از پاســداران مســلح و
 لومپن هاي حزب اللهي صورت گرفته؛ و ساير مردم محــروم، بـه ويــژه کـارگران
 صنايع، مدافع ديدگاهها و برنامه هاي غيرديني ايشان بودند. اين خــود تــوهمي
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 پوپوليستي در ميــان چپگرايــان لييــک بــود. چپگرايــان مــدرن و دانشــجويان
 نمی توانستند قبول کنند که «توده» (مالتي تود) می توانــد خرافــي و خطرنــاک

باشد.

 به خاطر خصلت کاريزماتيک و فرهمندي رهبري جنبش مردمي، که از حمايت
 معنوي، ايماني، و حتا خرافي مردم برخوردار بود، اين رهبريِ  شــيعي توانســت
ــه طــور سيســتماتيک ســازمان هاي  در جريان انقلب و در فرداي قيام بهمن، ب
 دموکراتيک صنفي و سياســي، نهضــت هاي زنــان، دانشــجويان، روشــنفکران، و
 اقليت هاي قومي و ديني را نابود کنــد. ايــن کــار بــا ســهولت انجــام نشــد، امــا
 متأسفانه حمايت بخش بزرگي از مـردم مســلمان، يــا دسـت کـم پـذيرش بـي

طرفانه ي اکثريت آنها را پشتوانه ي خود داشت. 

 می توان به عنوان جنبه اي از اين فرهنگ سياســي در روان جمعــي مــردم، بــه
 واقعيت به بندکشيدن زنان در حجاب اسلمي ــ کنترل بدن زنان ــ و ســکوت
ــاي  توأم با رضايت اکثر مردان مسلمان اشاره کرد. تراژدي «ما» به عنوان نيروه
 روشنفکر و چــپ ايــران، در حقيقـت تــراژدي بـي ارتبـاطيِ  تجــدد خواهــان و
 روشنفکران مدرن با جــامعه ي ســـنتي بــود. ســازمانهاي چــپ و سوسياليســت
 نخست تاکتيک هاي مبارزه را (مشي چريکي) به نحــوي گزيدنــد کــه آنهــا را از
 حرکات آرام صـنفي و دموکراتيــک شـهري (پيـش از اوج گيــري انقلب) جــدا
 می کرد؛ زبان روشنفکرانه ي آنها که از کتابها و جــزوه هــا گرفتــه شــده بــود بــا
 آگاهي مردم ارتباط نمی گرفت؛ آنها فرهنگ شفاهي و زنــده ي مــردم را ناديــده
 گرفته، در عوض فرهنگ نامه ي جزوات سياسي را آيه وار موعظه می کردند و به

اين ترتيب «بيگانه» باقي می ماندند.

انقلب همچون جنبش فرهنگي

 نيروهاي سازمان يافته ي چپ ايران هيچ گاه به انقلب بــه عنــوان يــک جنبــش
 فرهنگي ـ سياسي ننگريسته بودند، بلکــه هميشــه بــه نحــوي ابــزاري آن را در
 مقطع وضعيت انقلبي، يعني لحظه ي تسخير قدرت سياسي مــورد تــوجه قــرار
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ــا  داده بودند. آنها همه ي استراتژي و تاکتيک خود را براي چنين لحظه اي، و ي
احياناI جنگ درازمدت توده اي با نيروهاي سلطنتي، تدارک ديده بودند. 

 بايد دانست هرچند خود انقلب حادثه اي مقطعي، معطوف به قيــام خيابــاني و
 کسب قهرآميز قدرت سياسي است، اما روند کسب سرکردگي آن به قابليت هاي
 سياسي و فرهنگيِ  يک نيرو در سال هاي پيــش از انقلب بســتگي دارد. آنچــه
 باعث شد فقها و قشر روحاني بتوانند در انقلب ايران سرکردگي خود را تثبيت
 کنند، نـه نيروي نظامي آنها و نه چــالکي تــاکتيکي شــان در روز قيــام، بلکــه
 شبکه ي سـنتي دستگاه هاي فرهنگي آنها و زبان سياســيِ  برآمــده از فولکلــور

ديني، و همچنين وجود رهبري کاريزماتيک (فرهمندي) خميني بود.

 سازمان هاي ملي غيرديني و دموکراتيک که سنت جنبش مصدقي را پشت ســر
 داشتند نيز به دليل مختلف نـــتوانستند نقــش مهمــي بــازي کننــد؛ از جملــه
 رفورميسم در دوران انقلبي، توهم نسبت بــه مــذهب شــيعه و روحانيــان، جــاه
ــا  طلبيِ  مشارکت در قدرت (قدرت شاه و قدرت خميني)، نداشــتن رهــبراني ب
 نفوذ اجتماعي، و فقدان جاذبه ي فرهنگــي بــراي مــردم محــروم، پابرهنگــان، و

فقراي شهري.

 نيروهاي چپ ايران که به طور غريزي نسبت به انحصارگريِ  شيعي و شعارها و
 اعمال ضدچپ حکومت واکنش نشان می دادند، علوه بر عامل کمبود کادرهاي
ــلمي  باتجربه ي سياسي، به دليل ايدئولوژيک نيز خصلت فاشيستي جنبش اس
 را درنيافتند. دليل ايدئولوژيک اينها بودنــد: نخســت، وجــود پوپوليســم (خلــق
ــه ــوجه ب ــي ت  گرايي) در ايدئولوژي چپ که هر حرکت توده ايِ  ضدشاهي را، ب
ــه ــانه ک  سمت و سو و سرکردگي آن، گرامي می داشت. دوم، مارکسيسمي عامي
ــمار  طبق آن هرنيروي «ضدامپرياليست» را به نحوي مترقي و متحد چپ به ش
 می آورد. و سـرانجام، شـايد مهمـتر از هرچيـز، حساسـيت کـم در برابـر نقـض

دموکراسي، به خاطر سنت استالينيستيِ  چپ ايران.

 به خاطر همين عوامل، فاشيسم بومي گراي ضدامپرياليستي ــ که پيــش از آن
ــا  در قالب پول پوتيسم، بعثيسم عربي، جنبش امل و فداييان اسلم و نظاير آنه
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ــده ي  خود را نشان داده بود و اين بار در قالب حزب ال خط امامي ــ هنوز پدي
 شناخته شده اي نبود. تنها تعداد انگشت شماري از روشنفکران مارکسيست در
 نشرياتي نظيــر «رهـــايي»، «اتحــاد چــپ»، و «سلسـله بحث هــاي راه کــارگر»

اهميت اين پديده را دريافته بودند.

 اما اگر همه ي نيروهاي سازمان يافته ي چپ از همان ابتدا نيز پنداشت روشن و
 واقع بينانه اي از انقلب اسلمي، رهبري، و دولت آن می داشتند، راه مبارزه چــه
 می توانست باشد؟ به دست گرفتن سلح و مبارزه از طريق هسته هاي مســلح و
 خانه هاي تيمي؟ پناه بردن به ميان اقليت هــاي قــومي در کردســتان، ترکمــن
 صحرا، بلوچستان، و آغاز جنگي درازمدت و فرسايشي؟ تــوطئه هــاي نظــامي و
ــي از  کودتاگري؟ يا با توجه به توازن منفي قوا، تلش براي تشکيل ائتلف بزرگ
ــراي  همه ي نيروهاي ضد حکومت اسلمي با برنامه ي عمل دموکراتيک و ملي ب
 دفاع از آزادی هاي سياسي و حقوق مــدني، افشـــاگري آرام سياســي، مبــارزه ي
 قانوني و رفورميسم؟ می توان گفت همه ي اين راه ها آزمون شــد و، چـــه تلــخ،

همه به شکست انجاميد.

دين خويي در برابر فرهنگ ليبرالي

 شکست انقلب دموکراتيک در ايــران و برآمــدن فاشيســم اســلمي از درون آن
 بسياري از روشنفکران سکولر و چپ را به اين نــتيجه رســاند کــه يــک انقلب
 اجتماعي بايد يک جنبش فرهنگي ـ سياسيِ  وسيع را پشتوانه ي خــود داشــته
 باشد، و گرنه در مبارزه ي احــزاب و ســازمان ها بــراي کســب قــدرت، تمــايلت
 ديکتاتوري و ضددموکراتيک حتا چپ انقلبي را هم در برخواهد گرفت. فرهنگ
 در اين تعبير نه تنها به خصلت هاي امروزين سنت به عنــوان زيرســاخت رفتــار
 اجتماعيِ  مردم اشاره می کند، بلکه ساير جنبه هــاي زنــدگي هــرروزه ي گــروه
ــاي ــات فض  هاي اجتماعي، اخلقيات جمعي، آداب کسب و کار، چگونگي ترتيب
 زيستي و سکونت آنها، تلقي گروه هاي اجتماعي از «زندگي خوب»، «سعادت»،
 «عدالت»، نحوه ي انتقال اطلعات در افواه و افکار عمومي، فولکلور يــا هنرهــاي
ــدرت در ســطوح  مردم پسند جديد، محتواي رسـانه هاي گروهي، فهم روابط ق
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ــادهاي  غيرسياسي، مشاورت و مشارکت در سطوح محلي زندگيِ  روزمره، و تض
ناشي از برخورد سنت ها با فرهنگ متجدد و مدرنيت غربي را شامل می شود.

 بخشي از نيروهاي سکولر و چپ که نکات بال را بــراي مبــارزه ي سياســي بــي
 اهميت می داننــد، معتقدانــد در کشــورهاي توســعه نيــافته، بــا خيــل جمعيــت
ــان ــت و امک ــرب، فرص ــه غ ــته ب ــرکوبگر و وابس ــاي س ــتايي و حکومت ه  روس
 فعاليت هاي سياسي و فرهنگي آزاد وجــود نــدارد؛ کــارزار روشــنگرانه و کســب
 مشروعيت در ميان مردم ــ همانند دموکراسی هاي غربي ــ امکان پذير نيست.
 بنابر اين، استراتژي تحول سياســي نمی توانــد متــأثر از کســاني چــون آنتونيــو
 گرامشي باشد که نقش ويژه اي بــراي جــامعه ي مــدني و کارکنــان فرهنگــي و
 روشنفکران قايل بود. طبق اين ديد، «مشروعيت» و ســرکردکي فرهنگــي تنهــا

پس از کسب قدرت به دست می آيد.

 تأکيد بر جنبش فرهنگي در تئوري و استراتژي، الزاماI به معني نفــي تعين هــاي
 اقتصادي و مبارزات طبقاتي يا حزبي نيست. همين طــور می دانيــم زمــاني کــه
 سرکوب و اختناق به شيوه ي اصليِ  حکومت تبديل می شوند، ديگــر اســتراتژي
 هاي «ليگاليستي» (در چارچوب قانون موجود) اثري نخواهند داشـت. هـدف از
 تأکيد بر جنبش فرهنگي روشنگرانه، دخــالت در دو ســطح از فعــاليت سياسـي
 است: در سطح اخــص غنــي کــردن فرهنــگ سياســي و تئوريــک روشــنفکران
 («اينتلي گن سياي» سکولر)؛ و در سطح وسيع تر، تحول و دموکراتيزه کــردن
 فرهنــگ سياســيِ  عــامه ي مــردم کــه روشــنفکران، رســانه هــا، و ســازمانهاي
 دموکراتيک واسطه ي تماس با آنها هستند. اگر چنين کوششــي ثمــر دهــد، در
 آينده از خطر نخبه پروري و استالينيسم، يا برعکس خطر پوپوليسم کور کاسته
 می شود، پوپوليسمي که رهبران دموکرات را در مي نــوردد و «دمــاگوگ» هـا و

عوام فريبان و شيادان را بر سر کار می آورد. //
.۱۹۸۹، سپتامبر ۱۳۶۸؛ دفتر پنجم، پاييز کنکاش ــ در گسترده ي تاريخ و سياست منبع:
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بخش سـيزدهم

کار روشـنفکري و قدرت

ــنفکران  در اينکه «قدرت» چيست و در کجاي سامان اجتماعي لنه کرده، روش
 آراء يک سان ندارند. در اينکه خود «روشنفکر» کيست و در چه مرحله از تاريخ
ــدارد. در ــود ن  و به چه منظور پا به عرصه ي اجتماعي نهاده نيز اتفاق نظري وج
 نتيجه، انديشيدن در باره ي رابطه ي روشنفکر و قدرت مي توانــد مــا را از دههــا
 مسير به صدها نتيجه ي مختلف يا متضاد بکشاند. حاصلي ندارد اگــر اينجــا بــه
 شيوه ي درسنامه هاي دانشگاهي تعــاريف را رديــف کنيــم بــا شــاخ و برگ هــاي
 فرعي ي بسيار، بدون آنکه از خود بپرسيم به دنبال چه مي گرديم، چرا رابطه با
 قدرت نزد روشنفکر ايراني در اين برهه از زمان همچون يک «امربغرنج» به نظر
 مي رسد، يا که بايد به نظــر رســد. چــرا مثلI از رابطه ي زنــان بــا قــدرت نمــي
 پرسيم، يا رابطه ي جوانان،  يا کارگران، يا بازاريان، يا ساير اصناف؟ روشن است
 که اين پرسش را خود روشنفکران [ايراني] اند که در مقابل خود گذاشــته انــد؛
ــازي خــورده  روشنفکراني که به نحوي «آلوده»ي سياست شده اند، از قــدرت ب
ــده شــده  اند، برقدرت قيام کرده اند، با قدرت کنار آمده اند، از قدرت بيرون ران
 اند، بر قدرت سوار شده اند، قدرت سوار آنها شده است، قدرت مسخ شان کرده،
 قدرت معروف شان کرده، قدرت اختــه شـان کـرده، قــدرت فربــه شـان کــرده،
 بلندگو و منبر به آنها داده، يا قلم شان راشکسته، مدال و جايزه ي داده يا خــون
 شان را ريخته، ارشادشان کرده، به تعزيرشان کشيده، اغواي شان نمــوده يــا دم
 به دم به ناموس فکري آنها تجاوز کرده است. داســتان مکــرري کــه دســتکم از
 زمان مشروطه، يا شايد بهتر باشد بگوييم از زمان تأسيس دارالفنون، يا از زمان
 کشتار و سرکوب جنبش روشنگر باب به دست صدراعظم روشنگر قدرت مــدار،

تاريخ روشنفکري مدرن ما را رقم مي زند. 
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ــا  بحراني فرامي رسد، گردبادي در مي گيرد، روشنفکران به  ميان هياهو و غوغ
 پرتاب مي شوند، و از خود مي پرسند «مسؤليت روشنفکري»ي ما چيست، چه
 بايد کرد؟ يک جنگ استعماري، يک نبرد آزادي بخش، يک کودتا، يک انقلب،
ــد و،  يک جنبش حقوق مدني ــ چه بايد کرد؟ روشنفکر آستين ها را بال مي زن
 به قول سارتر، دست ها را آلوده مي کند؛ بــا والتريــن آمــال! گردبــاد فــرو مــي
 نشيند، غائله مي خوابد، و نــتيجه ي کــار، در اکــثر مــوارد، همــاني نيســت کــه
 روشنفکر در طلب اش بوده. مغبون، حال يک گــام بــه عقــب بــر مــي دارد و از
ــدرت از ــرا ق  حاشيه مي پرسد، «کجاي کار خراب بود، کجا را نخوانده بودم؟ چ
 لي انگشتان ياران سريد و به کف نابکاران افتاد؟ آيا خطا از من بود يــا اشــکال
 در خود "قدرت" است که در همه حال روشنفکر را به بازي مي گيرد و بر زمين

مي زند؟»

«مسؤليت روشنفکري» يعني چه؟

 به خاطر مي آوريم دوره هايي که روشنفکران ما متهــم بــه بــي عملــي و کــافه
 نشيني مي شدند و دوره هاي ديگري که گناه عمل زدگي يا ايدئولوژي زدگــي
 به پاي شان نوشته مي شد. اين اتهامات از سوي خود روشنفکران مي آمد. زيــر
 تيغ ديکتاتوري، از خود انتظار داشتند به کدام يک از ايــن دو ســاز گــوش فــرا
ــرد: ـ¨  دهند؟ هرکس کليشه ي خود را داشت و برحسب موقعيت به کارش مــي ب
ــود  «به هنگام جنايت ساکت نبايد نشست!» يا «به گاه فريب و دغل، سکوت خ
ــا قــدرت»  فضيلتي است!» شايد در شرايط اختناق سياسي مزمن، «مماشــات ب
 هم در کنار «افسون قدرت» يا «وسوسه ي قــدرت» يکــي ديگــر از خصوصــيات
 روشنفکر جهان سومي باشد. ايــن هــردو خصــلت اخلقــي، ميــراث تــاريخی ي
ـ¢ه يا شهادت؟ جهاد  شـيعه نيز هست که در ناخودآگاه بسياري از ما خليده. تقي
 يا بيعت؟ روشنفکران، مثل سلمانی هاي بي مشتري که سريکديگر را اصلح مي
ــديگر را  کنند، دوست دارند راجع به «خيانت»  و «خدمت» روشنفکران سر يک

بخورند!
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 دوره هايي پيش مي آيد که در ميان روشنفکران شعار «پايان عصر ايدئولوژي»
ــدئولوژي امکــان ــدون اي  کليشه ي روز مي شود. آيا امر سياست (تدبير قدرت) ب
ــي ــاي اعتراض  پذير است؟ اين شعار يک بار در غرب به دنبال فروکش جنبش ه

  باب شد؛  بار ديگر هم در سالهاي آخر قرن پيشين در «شرق» به۱۹۶۰دهه ي 
 دنبال فروريزش نظامهاي اتحاد شوروي و اروپــاي شـرقي. ايــن روزهــا، جوانـان
 معترض در ايران را مي ستايند زيرا آنها ظاهراI برخلف «نسل ما» اسير اين يــا
 آن ايدئولوژي نيستند. اين جوانها «فقط» آزادي مي خواهند. کســاني کــه ايــن
 شعار را مي دهند يا به کلي از دست روشنفکران نسل پيش شاکي اند يــا خــود
 به عنوان روشنفکر، در فصل پاييزي عمر، احساس مي کنند ســالهاي جــواني را
 بيهوده هدر داده اند و مسؤليت اين بي حاصلي، اين ستروني انديشه و عمل نزد
 تک تک آنها، به گردن چيزي به نام «ايدئولوژي» بوده است. حال نرم و متين و
 اهل «تساهل» شده اند. ليبرال شده اند و فراموش مي کنند کــه ليبراليســم (و
 ليبرتاريانيسم) از قديمي ترين ايدئولوژي هاي عصر مدرن است، حتا قديمي تر
 از سوسياليسم. در حاليکه از عمل گرايي و سياســت زدگــي و آلــوده شــدن بــه
 «قدرت» مي هراسيم، از روشنفکران انتظار «رهيــافت» داريــم، «راهکــار» مــي
 طلبيم، «رهنمود» مي خواهيم؛ مي گوييم روشنفکر بايد «آسيب شناسي» کند
 و «برون رفت» نشان دهد! با اين عبارات کليشه اي، کار روشنفکري مــي شــود

پيدا کردن راه حل. 

 شـايد اين ضرورت تاريخي يک صدسال اخيــر مــا بــوده، هميــن چــاره يــابي ي
 معطوف به عمل، اما در دهه هاي پس از انقلب بهمن ديگر وقت آن رسيده که
 بپرسيم آيا «کار روشنفکري» در وهله ي نخست همين بايد باشــد؟ پاســخ مــن
 اين است که نه! براي روشنفکر ايراني، کار روشنفکري بايد خود تفکــر باشــد. او
 در ايــن زمينــه اســت کــه هميشــه کــم مــي آورد. پـس از صــد و انــدي ســال
 تاريخچه ي روشنفکري نوين ما، اين خود فکر اســت کــه بــه قــدرت نيــاز دارد.
 روشنفکري ي ما زور فکري ندارد. نشان داده که هنــوز نمــي توانــد از مــرحله ي
 وارد کننده و مونتاژ کننده به مرحله انديشه ورزي پا بگذارد (از چند استثنا که

بگذريم).
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ــه  بايد گفت اگر برخي از روشنفکران مدام با پرسش «چه بايد کرد؟» ســر و کل
ــس  مي زنند، اين درگيري بيشتر از آنکه از مقوله ي کار روشنفکري باشد از جن
 کار عملي و نيز ضرورت شرايط اجتماعي است. بهترين پاسخ بــراي «چــه بايــد
ــته، ــتمدار کارکش  کرد؟» الزاماI از سوي يک روشنفکر نمي آيد. شايد يک سياس
 يک حقوق دان، يک انقلبي حرفــه اي، يــک قاضــي، يــک کارشــناس تعليــم و
 تربيت، يک اقتصاددان، يک جامعه شناس، يــک استراتژيســت حزبــي، يــا حتــا
 هيأتي متشکل از چند متخصص و اهل فن بهتر بتوانند راه چاره اي بــراي يــک
 معضل اجتماعي بيابند. روشنفکر هم مي تواند در اين حيطه ي عمــومي نظــري
ــوي  بدهد اما نبايد انتظار داشت به دليل روشنفکر بودن صائب ترين پاسخ از س
 او صادر شود.  در قرن نوزدهم و بيستم، بنا به ضرورت فرارسيدن تجدد، صــنف

  نيــز بنــا بــهمشــروطيتمنورالفکران ما پا به عرصه ي وجود گذاشت و در صدر 
 ضرورت جلودار انقلب شد، قانون نوشت، نهــاد تأســيس کــرد، مــردم را بســيج
 نمود و سازمان داد. بعدها در مجلس و کابينه و حزب و اتحاديه نقش بازي کرد
 و همين روال را ادامه داد تا به انقلب بهمن رسيد. با اين روال، اين صــنف، بــه
 تعبير مارکسيست ايتاليايي آنتونيو گرامشي، نقش «روشنفکر اورگانيک» را بــه
 خوبي بازي کرد. از همان صدر مشــروطه نيـز بـا دسـته ي ديگــري از کارکنـان
 فکري به رقابت پرداخت که صنف مجتهدان شيعي باشد ـ خطيبان و فقيهان و
 متألهان و متشرعان ـ که با مسامحه مي توان «روشنفکر سـنتي»  خطاب شان
 کرد (باز هم طبق طبقه بندي گرامشي). اين ها بودند که سرانجام برنده ي بازي
 قدرت از آب درآمدند. پاسخ «چرا چنين شد؟» بخشاI (فقط بخشاI) اين است که
 ما روشنفکران به اندازه ي کافي نينديشيده بوديم يا در ميان مان به تعداد کافي

انديشه ورز نداشتيم!

دعوت به عمل؟

ــل» در  کارل مارکس گفته ي مشهوري دارد که معمولI به عنوان «دعوت به عم
 ميان روشنفکران تعبير شده: «فيلسوفان تاکنون جهان را به شکل هاي مختلــف
 تعبير کرده اند. اکنون وقت آن است که آن را تغيير دهند.» («تزهايي درباره ي
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ــه  فويرباخ»)  به عنوان گونه اي روشنفکر مارکسيست، پيشنهاد من اين است ک
 گفته اي از اين دست نـبايد راهنماي کنوني روشنفکر ايراني باشد. مارکس اين
 گفته را در انتقاد از نوعي ماترياليسم يــک ســويه زده بــود بــا ايــن تأکيــد کــه
ــعه  سويه ي فعال پراتيک ذهني را از قضا ايده آليست هاي کلسيک آلماني توس
 داده بودند؛ يعني درست همان کساني که ما ايرانی ها در عصــر تجــدد خــويش
 هرگز نداشته ايم و حتا تا مدتها به چشـم تحقيـر در نماينـدگان اروپـايی ي آن
 نگريسته ايم. چهره هاي برجســته ي ايــده آليســم کلســيک آلمــاني، از جملــه
 کانت، فيخته، شلينگ، و هگل، همــواره يــک چشــم شــان متمرکــز بــر اوضــاع
 سياسي روز، به ويژه انقلب کبير فرانسه و برآيندهاي آن بود. حتا در اثــري بــه
 نهايت انتزاعي و دشوار فهم چون «پديده شناسي روح»، رد پاي انقلب کبير و
 واکنش هگــل را بـه پراتيــک روشــنفکران انقلبـي اي چــون روبسـپير و ديگــر
 ژاکوبن ها و ژيرونديست ها تشخيص مي دهيم. امــروزه روشــنفکران برجســته ي
ــي  اروپايي و آمريکايي، حتا آناني که در ادامه ي سنت مارکسيسم اروپايي کار م
 کنند، وقتي که به بازانديشي  فلسفه ي روشـنگري، مـدرنيته، و شــرايط تحقــق
ــا ــه امپريسيســت هاي انگليســي ي ــد، بيشــتر از آنکــه مثلI ب  آزادي مــي پردازن
 انسيکلوپديست هاي فرانسوي سربزنند، مدام بــه آثــار همــان ايــده آليســت هاي
 کلسيک آلمان باز مي گردند. يورگن هابرماس در يکي از رساله هــاي معــروف
ــعه ي  خود به نام «تئوري و عمل» درباره ي پروژه ي خود مي گويد هدف او توس

actionدستگاهي نظري است که معطوف به عمــل (  orientedباشــد. امــا ( 
 زماني اين کار را مي کند که بر شانه ي غول هاي فکري و فلسفي اروپا ايســتاده؛
 ما در کشورمان حتا يک سنت ضعيف دانشــگاهي در فلســفه يــا علــوم انســاني
 نداريم درحاليکه روشنفکران مان در هــر بزنگــاه تــاريخي بــه ورطه ي «عمــل»
 پرتاب شده اند. به کتاب فلسفه هم که سرک مي کشيم به قصد يــارگيري و از

ميدان بدر کردن حريف است!

 شايد اين گفته درست باشد که بيشــتر روشــنفکران در تحليــل نهــايي در پــي
 چيزي به نام «آزادي» اند و کار روشنفکرانه به نحــوي بــا برقــراري آزادي و بــه

تعبير گسترده تر رهايي انساني 
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) human  emancipationارتباط پيدا مي کند. اما روشــنفکر، در مقــام  ( 
 روشنفکر، اين کار را از راه انديشيدن مي کند. کار عملي او، پراتيــک او، همــان
 سويه ي فعال و خلق ذهنيت او يا نيروي نافذ پرسشگري اش اســت. در آزادي
 مطلق و در خلوت، بدون هيچ محذوريت بيروني. او با مقاصد اخلقي يا سياسي
پيشين سراغ «انديشه» نمي رود. انديشيدن به معني يافتن «راه حل» نيست. 

التزام به چه؟

 پس جاي «تعهد» و «التزام» کجاست؟ من در اين گفته تضادي نمي بينم کــه،
 «روشنفکر مي تواند ملتزم باشــد، امــا کــار روشــنفکرانه ي او در الــتزام چيــزي
 نيست.» به گمان من مي توان ميان روشنفکر بــه عنــوان شــهروند و عضــوي از
 دولتشهر يا جامعه ي سياسي با «کار روشــنفکري» تمــايز قايــل شــد. در طــول
 تاريخ، پرسش هاي خطير اخلقي هيچگاه از پيش رو کنار نرفته اند و نمي روند:
 پس از آشويتس آيا هنر امکانپذير است؟ چگونه مي توان در برابر تهديــد بمــب
 اتم، گرسنگي آفريقا، استعمار آسيا، يا نابودي محيــط زيســت «ســاکت» بــود و
 «فقط» کار روشنفکرانه کرد؟ فرض ناگفته آن اســت کــه کــار روشــنفکري بــه
ــه ــس ک  خودي خود حامل يا معطوف به ارزش هاي اخلقي ي وال است و آن ک
 کارفکري اش مستقيماI در جهت ارتقاء اين ارزش ها نباشد، نمي تواند روشــنفکر
 بماند. اما اين خود روشنفکر است که مــي توانــد حامــل آن ارزش هــا باشــد يــا
 نباشد، کار روشنفکري او، روشني بخشيدن و پرتو افکندن بر تاريکی ها، کاويدن
 و درافکندن پرسش هاي بيشتر است. براي رساندن اين نکتــه، بــه ايــن تمريــن

 - کار روشنفکر يــافتن شــفاي درد و صــدور حکــم۱فکري کوچک توجه کنيد: 
 - کار روشنفکر پرسش از نحوه ي پديدآمدن نسخه۲اخلقي (يا سياسي) است؛ 

 هاي شفابخش و شرايط امکان احکــام اخلقــي اســت. حکــم اول حيطه ي کــار
 کشيش و کــاهن و منتقــد فرهنــگ و سياســت (روشــنفکر حــوزه ي عمــومي ـ
ــي  اينتليگنسيا) است و حکم دوم، به طور اخص به «کار روشنفکري» يا تفکر م
 پردازد که مستلزم استقلل از حيطه هاي دستوري، تجويزي، يــا آرمــاني اســت
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 (تعهد بـه . . . پيــروي از . . . الـتزام بـه . . . وظيفــه در قبـال . . . درخـدمت . .
.سرسپردگي به . . .).

 اين حکم شايد براي ما روشنفکران ايراني چون و چرا بردار باشد. قصد من ايــن
 نيست که برسانم «انديشيدن» در عرش اعليي کاملI منــتزع از شــرايط مــادي
 توليد خود، بريده از تعي°ن و تاريخيت، صورت مي گيرد. در جامعه، جايي به نام
 «برج عــاج» وجــود نــدارد. کــار روشــنفکري نيــز از تعينــات وســاطت يــافته ي
 ايدئولوژيک (ناخودآگاه، ناپيدا، با واسطه) در امان نمي ماند. به گفته ي مارکس،
ــان ــز هم  «آگاهي هرگز چيزي مجزا از هستي ي آگاه نيست و هستي انسانها ني
 فرايند زندگي عملي ي آنهاست.» (ايدئولوژي آلماني). نکته آن است که ما نمي
 دانيم، در هرلحظه ي تاريخي، انديشه و عمل (يا نظريه و پراکسيس اجتمــاعي)
ــي  چه اندازه و به چه نحو با يکديگر درآميخته اند. اين خود پرسشي است دايم
 براي تفکر. کار روشنفکري در ميــان همه ي «کــار» هــا، از تعينــات مــادي بــي
 واســطه ي کمــتري برخــوردار اســت، و «زور فکــري» عمــدتاI از درون انديشــه

ورزی هاي نسل هاي پيشين و درپيچش و کشاکش با آنها به چنگ مي آيد. 

ــه  زور فکري يک روشنفکر ارتباطي به وزن تعهدات شهروندي او ندارد. وقتي ک
 از روشــنفکر «بــرج عــاج نشــين» انتقــاد مــي کنيــم، انتقــاد مــا متــوجه وجــه
 روشنفکرانه ي يک فرد نيست بلکــه مــي گــوييم او مســؤليت مشــارکت در امــر

theسياسي (  politicalرا به کنــاري نهــاده کــه تعريفــي اســت از «عضــو  ( 
 جامعه». ما مي طلبيم انساني که وجه تمايزش در فرهيختگي و انديشــه ورزي
 او است، همزمان «در صحنه» حضور داشته باشد، اما گاه فراموش مي کنيم که
 اين حضور، ملک روشنفکري او نيست. اگر ايــن نکتــه فرامــوش نشــود، ديگــر
 بديهي خواهد بــود کــه قبــول کنيــم روشــنفکراني کــه در ســتادهاي فکــري و
 نهادهاي تعيين خط مشــي (پاليســي) و بنگاههــاي مشــورتي اشــتغال دارنــد و
 حقوق مي گيرند، کار روشنفکري نمي کننــد. آنهــا فقــط «کارشــناس» انــد در
 خــدمت سياســت هايي از پيــش تعييــن شــده (مثلI انســتيتوي هــوور واقــع در
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 دانشگاه استانفورد، بنياد کارنگي، انستيتوي مطالعات خاورنزديک در واشنگتن،
و البته احزاب سياسي به طور عام.)

قدرت و حقيقت

 ميان کار انديشگي و قدرت مفهوم ديگري قرار دارد به نام «حقيقت». بــه طــور
ــر دارد؛  معمول گفته شده که انديشمند کسي است که يافتن حقيقت را مد� نظ
ــت ــاني اس  کار فکري همان دريافت حقيقت و تميز آن از کذب است. اما ديرزم
 که انديشمنداني چون مارکس، نيچه، فرويد، و شاگردان متأخر آنها به ما نشان
ــي نشــاند.  داده اند که «حقيقت» را آن ديگري، يعني قدرت پنهان، بر مسند م
 در نتيجه، به نحو متناقض نمايي، کار روشنفکر نـه جســتجوي حقيقــت، بلکــه
ــديهي و ــور ب  افشاي آن، يا بهتر گفته باشيم، براندازي «رژيم» حقيقت است. ام
 احکام پذيرفته شده از راه گفتار به ما داده مي شوند و گفتارها خــود بخشــي از
 نظامهاي بزرگتر گفتاري ( «ديسکورس» ها) انــد کــه در هــردوره بــر فضــاهاي
 فرهنگي يک جامعه غلبه دارند. «حقايق» ما را اين ديسکورس ها مي سازند بي
 آنکه هرگز به مکانيسم آن خودآگــاهي داشــته باشــيم. از طريــق ديســکورس ها
 است که مقهور قدرت مي شويم. قدرت نامرئي ي نظامهاي گفتاري است که کار
 روشنفکري مي تواند آنها را مرئي کند. کار روشنفکري در اينجا ــ حتا اگر نيت
 رهايي بخشي هم نداشته، به کلي از انگيزه هاي اخلقي و سياسي بري باشد ــ
 به صرف پرسشگري و اصوليت شکني، قدرت ستيز است. اين جاســت کــه کــار
ــتي باشــد، قــدرت ها را  روشنفکري، بدون آنکه درگير سياست روز يا قدرت دول
 خلع مي کند و قطعيت را از آنها مي ستاند. نــه تنهــا اصــول اعتقــادي رســمي،
 باورهاي ديرپاي سنتي، و انواع نظامهاي اعتقادي (دينـي، سياسـي، اخلقـي)ي
ــول ــن اص  مشروعيت بخش به پرسش گرفته مي شوند، بلکه طرز پديداري ي اي
 اعتقادي در زبان و مفاهيم، و نحوه ي نفود آنها در پهنه هاي سمبوليک و نشانه
 شناســانه و ناخوداگــاه نيــز کاويــده و از تــاريکي بــه در مــي آينــد. ايــن وجــه
 «خطرناک» کار روشنفکري است، ســويه ي ناسازشــکار (غيــر کونفورميســت) و

برانداز (ساب ورسيو) آن است. 
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 اگر اينگونه به کار روشنفکري بنگريم، آنگاه صفاتي که معمولI جلو «روشنفکر»
ــا ـ²ر±ضي و اتفاقي حضور روشنفکر همچون يک موجود اخلقي ي  مي آيد، وجه ع
 يک موجود سياسي را مي رسانند: روشنفکر چـپ، روشـنفکر دينـي، روشـنفکر
 مارکسيست، روشنفکر انقلبي، روشنفکر فاشيست، روشنفکر ناراضي، روشــنفکر
 فمينيست، روشنفکر سنتي، روشنفکر حزبــي، روشــنفکر اورگانيــک، روشــنفکر
 حوزه ي عمومي، و غيره. اين عملکردها را «بدحادثه» رقم مي زند، يعني وجهي
ــه تئوري  از پراتيک انساني که يگانه، فردي، و بيوگرافيک است و بيشتر اوقات ب
 در نمي آيد. داوري در خصوص خير و شر ناشي از اعمال مشــخص و قــدرتهاي

مشخص نيز از همين تجربة عملي مي آيد.  /// 

197روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



بخش چهاردهم

شرايط  آزادانديشي

 صحبت از «آزاد انديشي» است، که نبايــد آن را بــا آزادي بيــان يکــي دانســت.
 آزادي بيان يک حق همگاني است در جامعة مدرن.  آزادانديشي يک صفت يــا
ــرايط،  يک فضيلت است که دشوار به دست می آيد و تابع شرايطي است. اين ش
 هم معطوف به کسب خصلت هاي فردي است و هم در گرو شرايط اجتمــاعي و
 تاريخي.  آزادانديشي را با آزادگي يا آزادمنشي نيز يکي نمي پنداريم زيرا انسان
 آزاده الزاماI انســان انديشــه ورز نيســت. آزاد انــديش کســي اســت کــه نخســت
 می انديشد و سپس در اين انديشيدن خود را ملزم به رعايت حد و مرزهــا نمــي

شناسد. او تا بدانجا پيش مي تازد که توان انديشه اش اجازه دهد.  

ــب  بحث آزادانديشي را می توان تا يونان باستان، زادگاه فلسفه و تفکر عقلي، عق
 برد، جايي که  حد و مرز آزادي انديشه، در برابر اقتدار رســوم  و هنجارهــا، بــه
 بحث گذاشته مي شود. ذهن نقــاد تــا چــه ميــزان مجــاز اســت باورهــاي رايــج
 دولتشـهر را بيازمايد و به پرسش گيرد؟ آيا خرده گرفتن بر خدايان شهر مجــاز
 است؟ آيا می توان بر درگاه خدايان يا الهه هــاي ديگــري ســر بــه ســجده بــرد،
 بی آنکه شيرازة اخلقــي جــامعه يــا ســامان سياســي دولتشــهر از هــم بگســلد؟
 همبستگي جمعي را ناموس مشترک حفظ مي کند. شهروند موظف به حفظ و
 حراست از آن است. آيا سـقراط حق دارد به جوانان تلقين کند که بلوغ فکــري
 آن ها در گرو سرسپردگي به جمع نيست؟ در جامعة محافظه کار يا در فرهنــگ
 ديني، روال انديشة آزاد همان است کــه در بطــن آن هســتة خــاموش الحــاد و
 زندقه خانه گزيده است. روزي فرا رسد شايد که آزادانديشي کمر به قتــل خــدا

ببندد!
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 طرح مسأله بدين شکل، فکر ما را از توجه به يک تقابل مصــنوعي مصــون مــي
 دارد:  «آزاد انديشي» در برابر «زورگويي». بديهي است که تثــبيت حــق آزادي
 بيان يکي از شرايط شکوفايي انديشه است، همراه با برچيده شــدن  سانســور و
 تفتيش عقايد، توأم با استقلل رسانه ها؛ اما تثبيت اين حــق بــه خــودي خــود
 تضمين کنندة آزاد انديشي نيست. در اين بحث از خواننده می خواهم ديد خود
ــاع از ــا دف  را متمرکز بر دوگانة «آزادي ـ انقياد» نکند! مضمون صحبت اگر تنه
 آزادي بيان در برابر زور و زر و ستم و اقتدارطلبي مي بود، حل مسأله آسان مي
 شد. در آن صورت امر بغرنجي در ميان نمي بود. پند و اندرز اخلقگرايانه، خود

نخستين نشانة نـينديشيدن است! 

وفاق جمعي در برابر شکاکيت
 در کتاب سوم «جمهوري» (افلطون)، راوي قصه (شخصيتي به نام «ســقراط»)
 به مخاطبانش توضيح می دهد که براي مصحلت نظام چه کساني بايد زمام امور
 را به دست داشته باشند. اين زمامداران در مقام پاسداران نظــام، مــي بايــد بــر

 ). همين راوي، در رســالة «پروتــاگوراس» پــاي صــحبت۱ديگران فرمان برانند(
 شخصيتي به همين نام مي نشيند. پروتاگوراس يک «سوفيست» (سوفسطايي)
 است. سوفيست ها در ازاي  مزد به آموزش جواناني مــي پرداختنــد کــه آرزوي
 رسيدن به مقامات بالي شهر آتن را داشــتند (در ســده هــاي پنجــم و چهــارم
ــراي ايــن ــود ب ــزاري ب  پيش از ميلد). دانش عقلي و فن بيان براي آن ها تنها اب
 هدف. همين رويکرد پراگماتيستي بـه اخلق و سياسـت گـاه خشــم پاســداران
 اصولگراي جامعه را برمي انگيخت. سقراط و پيروانش  نيز به سوفيســت هــا بــه
 ديدة شک مي نگريستند. آيا تعالي ارزش ها و اجراي عدالت، به عنوان هــدفهاي
 غايي، براي سوفيست ها به هيچ وجه حائز اهميت بود؟ آيــا سوفيســت هــا، بــه

زبان امروزي، مرو�ج نسبي گرايي فرهنگي نبودند؟ 

 از همين رو، سوفيست ها گاه چهره پنهان می کردند و با عنوان «سوفيست» در
 ميدان هاي شهر به آموزش نمي پرداختند. امــا پروتــاگوراس بــه داشــتن لقــب
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 سوفيست افتخــار مــي کنــد. ســقراط شــيفتة ســخن و زيبــايي اوســت. رســالة
ــي  پروتاگوراس با اشاره به کشش جنسي سقراط به سمت اين سوفيست آغاز م

 ). اين کشش، به گفتة سقراط خود ناشي از دانايي شــگرف پروتــاگوراس۲شود(
ــي  زيباروست. دانايي ژرف همچون فضيلتي مستقل و برکنار از هر بينش سياس
 يــا اخلقــي بــراي ســقراط اروتيــک اســت! امــا طرفــه اينکــه مضــمون ســخن
 پروتاگوراس نافرماني نيست بلکه، درست برعکس، او شاگردان جوان تر خــود را

تشويق به پاسداري از ناموس جامعه مي کند. 

 می بينيم که افلطون از زبان شخصيت هاي روايــات خــود، هم زمــان،  هــم بــر
 ضرورت «وفاق اجتماعي مبتني بر هنجارهاي مشترک» انگشت می گذارد و هم
 آزادانديشاني را توصيف می کند که شکاک انــد و در آن هنجارهــا چــون و چــرا
 می کنند، و چه بسا به پرستش الهه اي «خارجي» بيشتر رغبت نشان دهند تا
 خدايان آشناي شهر (در آغاز رسالة جمهوري، ســقراط از مراســم نيــايش يــک
 الهه بازمي گردد). براي بقاي يک جامعة عادل کدام يک  اهميتي بيشتر دارد؟
 هنجارهاي آشناي مشترک يا انديشة زيبا و خطرناک و بالقوه هنجارشکن؟ آيــا
 همة نوآوري ها، اکتشافات و اختراعــات ثمــرة شــيوه هاي تفکــرِ  غيرمتعــارف و

انقلبي و ساختارشکن نبوده است؟

ضرورت اصلحات در چارچوب «حفظ ارزش ها»
 در نخستين رويارويي هاي جامعة سنتي با انديشه هاي عصر روشــنگري، اوليــن
ــذهبي و ــات، لم  واهمه چيزي نيست مگر احساس خطر از سست شدن اخلقي
 «فســـاد». در عمـل مشـاهده می شــود کــه آمــوزش و پــرورش نـوين و چشــم
 اندازهاي مدرن، به ويژه ارزش هايي که از جوامع «غيرخودي» سرچشمه گرفته
 اند، رفتار و باورهاي سنتي را متزلزل می کند اما خود چيــز محکمــي بــه جــاي
آن ها نمي نشاند، چيزي مشابه با استحکام سنت، اقتدار مراجع، و ايمان ديني. 
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 به هنگام طلوع عصر روشنگري در اروپا، مشاهده می شد کــه انديشــة نــو مبلــغ
 آزادي فردي در برابر قيــد و بنــد اخلقــي اســت، امــا خــود چــارچوب اخلقــي
 پردوامي مبتني برمرجعيتي فراانســاني برنمــي سـازد. پاســداران نظـام و اخلق
 عمومي هشدار آغاز مي کنند. بيشــترين خطــر از ســوي روشــنگراني احســاس
 می شود که لبة تيز ذهن نقاد خود را متوجــة ديــن رســمي و اقتــدار مراجــع و
ــواني و ــي دي  تشکيلت روحاني ـ سياسي مي کنند. انتقاد از سانسور، بوروکراس
 درباري، حتا انتقاد از خودکامگي سلطان به يک طــرف، امــا بــه پرســش بــردن

ارزش هاي مقدس که «شالودة معنوي» جامعه است، چيز ديگر! 

 داستان روشـنگري اروپــايي در سـده هــاي هفـدهم و هجــدهم ميلدي، قصــة
 آزادانديشاني است که هريک به نوبة خود به فتنــه گــري سياســي، اشــاعة بــي
 ديني، و تضعيف عفت عمومي متهم می شدند؛ برخي به تبعيــد مــي گريختنــد؛
 عده اي رساله هايشان را با نامهاي مستعار به چاپ مي رســاندند؛ بــراي تبــادل
 نظر، در انجمن هاي مخفي و نشست هاي زيرزميني گردمــي آمدنــد؛ يــا اينکــه
 تلش می کردند نشان دهند فلسفة عقلي آن ها به هيچ وجــه آســيبي بــه ديــن
 رسمي وارد نخواهد کرد و به پشتيباني يک ولينعمــت روشــن بيــن اميــد مــي
 بستند. سرآمدان فرهنگ رسمي تنها در مقام پاسداران اخلق و عفــت عمــومي
 حاضر به پذيرش برخي اصلحات بودند؛ شرط اين بود که اصلحات بــه نحــوي

انجام شود که در ميان عوام فتنه برنينگيزد.

 موزز مندلسون، يکي از متفکران مهم عصر روشنگري آلماني (برلين) و همدورة
 امانوئل کانت، در پاســخ بــه پرســش «روشــنگري چيســت؟» چنيــن اســتدلل
 می کند که امکان دارد تضادي حادث شــود ميــان روشــنگري نظــري (فلســفه،
 آزادانديشي) و مصلحت آموزش عوام  به عنوان شهروند. مندلسون معتقد اســت
ــاي فلســفة  در جامعة ايده آل و آموزش ديده ميان فرهنگ شهروندان و يافته ه
 نظري همخواني وجود دارد اما، «بدا به حال آن جامعه اي که بايد اعتراف کنــد
 در آن، حوالت اساسي انسان به مثابة انسان  هماهنگي ندارد با حوالت اساســي
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 انسان به مثابة عضو جامعه و شهروند {فرهنــگ و هنجارهــاي موجــود}،يعنــي
 جامعه اي که در آن روشنگري اي که ضروري براي انسان است را نمی تــوان در
 ميان همة اقشار جامعه ترويج کرد بی آنکه خطر فروپاشي قوام آن پيش آيد. در
 چنين صورتي فلسفه بايــد دســت اش را روي دهــان اش بگــذارد{و خاموشــي

) ۳گزيند}!»(

 پس آزاد انديشي می تواند براي قــوام جــامعه مخــرب باشــد هرچنــد بايســته و
 شايستة شأن انسان است. مندلسون توصيه می کنــد کــه انديشــمندان بايــد در
 قبال باورهاي رايج ديني و اخلقي محتاطانه عمل کننــد تــا جــامعه بــه دامــن

).۴«خودپرستي، بي ديني، و هرج و مرج» درنغلطد(
  

 کانت نيز در مقالــة معــروف خــود بــه نــام «در پاســخ بــه پرســش: روشــنگري
 چيست؟» مي نويسد، «تودة مردم به طور تدريجي به روشنگري دست پيدا مي
ــا ســرکوب  کنند. يک انقلب شايد بتواند استبدادي خودکامه را به زير کشــد ي
 شديد و طاقت فرسايي را خاتمه بخشد، اما هرگز اصــلح حقيقــي طــرز فکــر را
 سبب نمي شود.» کانت در انسانهاي عادي قابليت آزادانديشي را می بيند اما بــه
 شرطي که سردمداران عقيدتي و ديني آن ها روال روشنگرانه را دريافته باشند و
 نيز به شرطي که افراد به نيروي اراده و با جســارت فــردي خــويش، خــود را از
ــوقي، ــتقلل حق  شرايط قيموميت و نابالغي (هم به معني صغارت و هم عدم اس

) ۵همچون مورد زنان) برهانند.(

يک نمونة تاريخساز از آزادانديشي: اسپينوزا
 يکي از پژوهشگران برجستة تاريخ تفکر معتقــد اســت جنبــش روشــن گري يــا
 روشن انديشي را بايد بــه دو مرحلــه تقيســم کــرد، روشــنگري راديکــال (قــرن

 ). چهــرة برجســتة روشــنگري۶هفدهم) و روشنگري ميانه رو (قرن هجــدهم)(
ــي۷راديکال که زمينه ساز تجدد و مدرنيته شد، اسپينوزا بود(  ). بهاي آزادانديش

 اسپينوزا، تکفيررسمي و طرد از جامعة دينـي (يهــودي و مسـيحي) بـود. يکـي
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 ديگر از اسپينوزا شناسان معروف در بارة اهميت «رســالة الهيــاتي ـ سياســي»
چنين مي نويسد: 

 «اين رساله يکي از مهمترين کتاب هــا در انديشــه ورزي غربــي اســت کــه
 تاکنون به قلم درآمده. اســپينوزا نخســتين کســي بــود کــه اســتدلل آورد
 مبتني بــر اينکــه انجيــل مقــدس کلم بــي واســطة خداونــد نيســت بلکــه
 محصولي از ادبيات انساني است؛ اينکه «دين حقيقي» ربطــي بــه الهيــات
 رسمي، مراسم مذهبي، و اصول جزمي فرقه هاي دينــي نــدارد بلکــه تنهــا
 حاوي يک اصل اخلقي است: همسايه ات را دوست بدار؛ و اينکه مقامــات
 رسمي دين و کليسا هرگز نبايــد نقشــي در ادارة دولــت مــدرن بــه عهــده
 گيرند. اسپينوزا همچنين تأکيد کرد که «مشيت الهي» چيزي نيست مگر
 قوانين طبيعت؛ وقوع معجزات غيرممکن است (اگر معجزه به معني تخطي
 از نظم طبيعي امور باشد) و باور بــه معجــزات تنهــا نشــانة نــاداني ماســت
 نسبت به علل واقعي پديــده هــا، و اينکــه پيــامبران عهــد عــتيق آدمهــاي
 معمولي بودند که در عين برتري اخلقي به ديگران، از قوة تخيــل وســيعي
ــه  هم بهره داشتند. فصل هاي سياسي اين رساله در حمــايت از رواداري (ب
ــاع از ــمي) و دف ــات رس ــة مقام ــدون مداخل ــفيدن» ب ــژه «آزادي فلس  وي
 دموکراسي، از جمله بليغ ترين مطالبي است که تاکنون به تحرير درآمـــده

 )۸است.»(

خطر آزاد انديشي؟
 در آزاد انديشي همواره تهديدي نهفته است. تهديــد بــراي آنچيــزي کــه وفــاق
ــان  جمعي (کانسنسوس)  و نظم موجود خوانده مي شود. آزادانديشي شرط امک
 بهم زدن اين نظم است و هرآنچه اين وفاق جمعي «خيــر وصــلح» خــود مــي
ــم  پندارد. آزادانديشي شرط امکان پايين کشيدن خدايان قوم است، شرط به ه
 ريختن قواعد بازي است. در فرهنگ دينــي، امکــان آزادانديشــي همــان امکــان
 الحاد است، و در جامعة سراپاسکولر، شرط تحقق آن امکــان وجــود کاريزمــاي
ــرز ــرا انديشــة آزاد م  پيامبرانه! آزادانديشي به طور بالقوه ساختار شکن است زي

نمی شناسد و حد نگه نمي دارد.
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 ---------------------پس نوشت-------------------- 

 رويدادهاي دورانساز در گسترش آزادانديشي
 در زير فهرستي کلي به دست می دهم از مهمترين شرايط تاريخي که به گمــان
 من مرتبــط انــدبا گســترش آزادانديشــي در دوران مــدرن، از جملــه رهــايي از

مرجعيت کليسا و اقتدار سلطان: 

 پيدايش رسانه هاي نو، نخست صنعت چاپ در اروپا (از سدة پــانزدهم بــه–
 بعد)، سپس رسانه هاي ديداري ـ شنيداري. چاپ وسيع رمان، روزنــامه، و

پورنوگرافي از سدة هجدهم به بعد.
  نقش دورانساز نهادهــاي آموزشــي و دانشــگاهي  (ژنــو، تولــوز، پــاريس،–

 آکسفورد، کمبريج،سـالمانچا، والنسـيا، پيـزا، پــادوآ، ناپـل، کـونيگزبرگ،
ليپزيگ، هاله، ينا، گوتينگن، برلين،اوپسال، لوند، آمستردام، ليدن). 

 رفورماسيون هاي بزرگ و انشقاقهاي ديــن مرکــزي (کــالوين، زوينگلــي،–
لوتر).

 نخستين تلشهاي اصلح طلبــان دربــاري همــراه بــا نوگرايــان دينــي در–
 چارچوب نظــم قــديم. مشــروطه گرايــي. رواج تئولــوژي فلســفي. اشــاعة

دئيسم.
 جدايي فلسفه از تئولوژي و آغاز عصر روشنگري به معني اخص (دکــارت،–

لک)
 استقرار تفکر عقلي، علم مدرن، رياضيات، ستاره شناسي، کيهان شناســي–

جديد و بينش مکانيکي از جهان و کائنات (کوپرنيک، گاليله، نيوتون).
 «روشنگري راديکال» سدة هفدهم:  بازخواني، نقد، و تعبير جديد متــون–

 کــانوني دينــي و کتاب هــاي مقــدس، بــازتعريف نقــش پيــامبران، انکــار
ــئيسم ــات طــبيعت، آتـ  معجــزات، ابطــال وجــود بهشــت و دوزخ، الهي
 (اســپينوزا ـ گرايــي، اصــحاب آنســيکلوپدي فرانســوي)، نقــش محــوري

آمستردام و روتردام در جمهوري هلند. سکولريسم. 
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 «انقلب صنعتي» ي سدة هجدهم نخست در انگستان و سپس بقية اروپا–
و آمريکا.

 تآسيس جمهوري سکولر در آمريکا. نوشــته هاي پــدران مؤســس ايــالت–
متحده (جفرسون، آدامز، هميلتون، مديسون، واشينگتن).

 انقلب کبير فرانسه و ساير «انقلبات بورژوا دموکراتيک» در سراسر اروپا،–
 همراه با «روشنگري ميانه رو» در سده هاي هجدهم و نــوزدهم: ديــن در
 محدودة عقل، آزادي عقلِ  خودقانونگذار، اخلقيات عقلي، قوانين مدني و
 غيرالهي (هيوم، روسو، ولتر، کانت، فيختــه، شــلينگ، هگــل، منتســکيو،
 آدام سميت و بسياري نامهاي خط اصلي عصر روشنگري) داروين و طرح
 تکاملي طبيعت و جانداران. فلسفة نيچه و نقــد متافيزيــک، مــرگ خــدا،

نيهيلسم. هگليان چپ (فويرباخ، ستراوس، باوئر، ستيرنر).
استقرار جامعة مدني (يا جامعة بورژوايي). اومانيسم، ليبراليسم.–
 سوسياليسم مــدرن و جنبــش هــاي وســيع کــارگري، احــزاب سوســيال–

 دموکرات اروپــايي (مــارکس، انگلــس، لســال، ببــل، پلخــانوف) در کنــار
آنارشيسم (فوريه، پرودون، ستيرنر، باکونين).

 بلشويسم و کمونيسم (لنين، تروتسکي، بوخارين، لوکزامبورگ، گرامشــي،–
لوکاچ).

فرويد، و شعبه هاي روانکاوي مدرن.–
 اگزيستانسيالســم فرانســوي (مرلوپونــتي، ســارتر، کــامو، دوبــوار). نظريــة–

انتقادي مکتب فرانکفورت (هورکهايمر ، آدورنو، مارکوزه، هابرماس)
فمينيسم و جنبش هاي رهايي زنان.–
فلسفة هايدگر و پست مدرنيسم. –

پانوشت ها:
 ، جلد دوم، ترجمة محمدحسن لطفي، انتشارات خـوارزمي، صدورة آثار افلطون- نگاه کنيدبه ۱

۸۹۰
ــاني،دورة آثار افلطون- نگاه کنيد به ۲ ــا کاوي ــي و رض ــن لطف ــة محمدحس ــد اول،  ترجم  ، جل

۷۱انتشارات خوارزمي، ص 
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- نگاه کنيد به مقالة موزز مندلسون در اينجا:۳
Moses Mendelssohn,  “On the Question:  What  Is  Enlightenment?”,  in 
What Is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-
Century Questions, Edited by James Schmidt,  University of California 
Press, 1996, p. 55.

۵۶- مندلسون، همانجا، ص ۴

- نگاه کنيد به مقالة امانوئل کانت در اينجا:۵
Immanuel Kant, “An Answer to the Question: What Is Enlightenment?” 
in  What  Is  Enlightenment?  Eighteenth-Century  Answers  and  
Twentieth-Century Questions, Edited by James Schmidt,  University of 
California Press, 1996, p. 59.

- نگاه کنيد به کتاب مهم جاناتان ايسرائيل در اينجا:۶
Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making  
of Modernity 1650-1750,  Oxford University Press, 2001.

 - نگاه کنيد به «پيشگفتار رسالة الهياتي ـ سياسي» نوشتة اسـپينوزا، ترجمــة عبــدي کلنـتري،۷
دراينجا:

۱۹۳، فصل بيستم، ص نقد خشونت دينيعبدي کلنتري، 

- نگاه کنيد به کتاب استيون ́ندلر، در اينجا:۸
Steven Nadler, A Book Forged in Hell, Spinoza's Scandalous Treatise  
and the Birth of Secular Age, Princeton University Press, 2011. 
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بخش پانزدهم

جنبش های اعتراضیِ معاصر
در دو بستر تاريخيِ  متضاد

 براي ارزيابي جنبش هاي اعتراضي معاصر در خاورميانه بي حاصل خواهــد بــود
 اگر بخواهيم آن ها را نخست در قالبي بريزيم که بــا يکــي از تعــاريف متعــدد از
 انقلب يا اصلح همخوان باشد. تعاريف، تصويري ايســتا بــه دســت می دهنـد از
 آنچه مدت ها از وقوع اش گذشته، حال آنکــه پديــدة زنــده ملغمــه اي اســت از
 ويژگی هاي آشنا و بسياري خصايص نو و ناآشنا. بي شک، دانش تاريخي از يک
 سو و تئوری هاي اجتمــاعي از ســوي ديگــر تجهيزاتــي ضــروري بــراي ارزيــابي
 رويدادهاي معاصرند اما نبايد از ياد بــرد کــه رخــداد¡ پيــش رو هميشــه حــاوي
 عناصري هنوز به انديشه درنيامده  است که نمی توان بــه ســادگي آن هــا را بــه

مفاهيم موجود «ترجمه» کرد. 

 پس می توانيم براي فهم بهتر، موقتاI ارائة «تعريف» را بـه تعويــق بينـدازيم. امــا
 چيزي که نمی تــوانيم از آن بپرهيزيــم همانــا درک بســتر مشــخص تــاريخي و
 اجتماعي اي است که اين جنبش ها در آن پديد آمــده انــد. تــابلويي بــزرگ را
 مجسم کنيد با اين تصاوير: در پسزمينة دور،  کشف و استخراج نفت خاورميانه
 و آفريقا توسط بخش پيشرفتة سرماية جهاني در کشورهاي متروپول. برنشاندن
ــافع نفــتي،  خاندان هاي سلطنتي و واحدهاي تحت الحمايه براي حفاظت از من
 نظامي، و ژئوپولتيکي. تأسيسِ خونبار دولت اسراييل در خاک فلسطين.  اتحــاد
 استراتژيک ايالت متحده، بريتانيا، فرانسه، اسراييل، و شيوخ نفتي در خاورميانه
 و شمال آفريقا، همراه با اتحاد گسترده تر همين نيروها با آپارتايــدِ  نيرومنــد در
ــا  رودزيا (زيمبابوه) و آفريقاي جنوبي، و با ديکتاتوري هاي سرهنگان و ژنرال ه
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ــگ  در يونان، اسپانيا، پرتقال،  سراسر آمريکاي لتين، و جنوب شرقي آسيا. جن
 سـرد ميان بلوک هاي غرب  و شرق (اردوگــاه جهــاني ســرمايه/کولونياليســم و
 اردوگاه کمونيسم). رقابت هاي جاسوسي و امنيتي و مسابقة پرهزينة اتمي ميان
 دو اردوگاه. جنگ هاي ايــدئولوژيک و فرهنگــي ميــان روشــنفکرانِ متمايــل بــه
ــش ــاي آزادي بخ ــاگزيرجنبش ه ــاء ن ــاد. اتک ــان متض ــن دو جه ــک از اي  هري
ــظ  ضداستعماري  به اردوگاه کمونيسم جهاني (شوروي، چين، و کوبا) براي حف
ــن  استقلل و توسعة اقتصادیT غيروابسته. و شکل گيري ناسيوناليسم عربي در اي
 بستر؛ ناسيوناليسمي که بــه نــاگزير خصــلت ضدســلطنتي، ضدامپرياليســتي، و
 ضداسراييلي به خود می گرفــت امــا همزمــان الگــوي خودکــامگي تــک حزبــي

نظامهاي غيروابستة توتاليتر را بازتوليد مي کرد. 

ــت هــاي  تصوير بال متعلق به نيمة دوم قرن بيستم ميلدي است. برآمــدن دول
 «پ°ست کولونيال» يا پسااستعماري در مستعمره هاي سابق ثمرة جنبــش هــاي
 آزادي بخش ملي (مثل® الجزايــر) يــا کودتاهــاي خــونين ضدســلطنتي (مثل® در
 عراق، ليبي، و مصر) بود. پيش از «بهار عرب»، ناسيوناليسم عربي را داشتيم که
 می خواست راه سکولرِ سومي براي توسعة ملــي بــه دســت دهــد. دســتور کــار
 عبــارت بــود از تشــکيل دولــت مرکــزي ملــي،  اســتقلل، توســعة صــنعتي، و
ــراي ــري (ب  مدرنيزاسيون.  استقلل به چنگ آمد اما با بهايي سنگين: نظامي گ
 حفظ امنيت ملــي)، ادارة جامعــة سياســي بــا شــيوه هاي پليســي و امنيــتي، و

سرکوب جامعة مدني. 

 نظام پسااستعماري ملي گرا، نظامي است تک حزبي يا اتوکراتيک، شکل گرفته
 زير رهبري کاريزماتيک يک تن، که همواره خــود را نمــاد «ملــت» و «انقلب»
 وامي نماياند. اين گرته اي است کم و بيش برگرفتــه از الگــوي استالينيســم در
 اردوگاه کمونيسم (سابق) که شرايط اضطراري عيني آن را به کنشگران سياسي
 ديکته مي کند. روشنفکران محافظه کار سـرنخ اين نــوع تحــول سياســي را تــا
ــه تمــامي از  انقلب کبير فرانسه دنبال می کنند تا مفهومي به نام «انقلب» را ب
 مشروعيت ساقط سازند: از دل انقلب ضداستعماري و ضدامپرياليستي هيولي
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 «توتاليتاريانيسم» بيرون می آيد، حال آنکــه می تــوان همــواره  اميدداشــت کــه
 نظامهاي سلطنتي وابسته (آل سعود، خاندان هاشمي در اردن، خاندان پهلــوي)

از درون اصلح شوند و سلطين شان به قانون مشروطه تن در دهند. 

 نسلي پس از نسل ديگر امــا نــه هرگــز شــاهد دموکراتيــک شــدن نظــام هــاي
 پادشــاهي و شــبه پادشــاهيِ متکــي بــه غــرب می شــود و نــه روي آزادي را در
 نظامهاي توتاليترِ  پسااستعماري و غرب ستيز مــي بينــد. هــر دو الگــو دشــمن
 خوني ليبراليسم سياسي اند؛ هردو الگو نظام قانوگــذاري و نهادهــاي حقــوقي و
 قضايي را زير بازوي قوة مجريه به زنجير مي کشند. هر دو الگو با اتحاديه هــاي
 مستقل کارگري و احزاب چپ سر ستيز دارند. هرنوع فعاليت صنفي در معرض
 پيگرد است. در هر دو الگو روشنفکران راهي سياهچال ها مــي شــوند. فرهنــگ
 کم بنيه است و رو به تحليل؛ خلقيت هنــري دچــار خــونريزي مزمــن؛ مراکــز

آموزش عالي زير نظارت دايم پليس سياسي! 

 آنچه سرکوب ناشدني باقي می ماند مسـجد اســت و گلدســته هــاي اذان! تنهــا
متني که هرگز به حريم آن تجاوز نمي شود: قرآن.

 در نخستين انتخابــات آزاد پارلمــاني در کشــور مصــر پــس از ســقوط ح°ســني
ـ²́لفي ۳۸مبارک، اخوان المسلمين  ــه۲۹ درصد و اسلمگرايان س   درصد آراء را ب

 دست مي آورند. مجموع آراء ليبرال دموکراتها و ائتلف هــاي چــپ بــه بيســت
 درصد هم نمي رسد. براي فهم «بهار عرب» و بازيگران آن، نگاهي می اندازيم به

نمونة مصر. 

  و دوميــن  رئيــس۱۹۵۲کلنل جمال عبدالناصــر رهــبر انقلب ضداســتعماري 
 جمهور مصر، همانند مصدق در ايران، دست به ملي کردن شرکت هاي وابســته
 به استعمار بريتانيا و فرانسه مي زند. در جريان بحران کانال سوئز و رويارويي با
 غرب، به قهرمان ملي خلق عرب و جنبــش کشــورهاي غيرمتعهــد تبــديل مــي
 شود. ناصر در قلب ها خانه دارد. در ايران، مليونِ ضد شاه او را مي ستايند. بــه
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ــوان  زودي رقيبان سياسي ناصر، يعني حزب کمونيست مصر از جناح چپ و ا¡خ
ــد. ــرار مــي گيرن  المسلمين از جناح  راست، به شدت مورد پيگرد و ســرکوب ق
 عرصه بر يهوديان چنان تنگ می شود که آنان مجبور به تــرک کشورشــان مــي
 گردند. ناصر با برگ برندة اسلم حکومتي و برکشيدن ع°لماي الزهر خــود را در
 برابر «خطر  کمونيسم» و بنيادگرايي «ا¡خوان» بيمه مي کند. هنرمندان خلقــي
 همچون ام کلثوم و عبدالحليم حــافظ در رثــاي او ســنگ تمــام  می گذارنــد در
 همان حال که ناصر سرکوب مخالفان سياسی اش را با بي رحمي  پي مي گيرد.

 )کشورش مــورد تهــاجم نظــامي اســرائيل،۱۹۵۶در جريان بحران کانال سوئز (
 بريتانيا و فرانسه قرار مي گيرد. از ســوي آمريکــا، «دکــترين آيزنهــاور» (بــراي
ــه ــالقوه ب  جلوگيري از گسترش کمونيسم در خاورميانه و منطقه) او را خطري ب
 حساب می آورد که بايد همانند مصدق حســاب اش را تســويه کــرد. دو پادشــاه
 سعود و اردن عليه او توطئه می کنند زيرا ناصــر را مقبــول مــردم خــويش مــي
 يابند. «ناصريسم» به پرچم مبارزة جوانان عرب و انجمن هــاي ســري و احــزاب
ــان  ملي مذهبي تبديل مي شود. اقتصاد مصر با کمک کشورهاي بلوک شرق ج
 مي گيرد. جمال عبدالناصر محبوب ترين رهبر عرب در ســدة بيســتم اســت. در

  پنج ميليون به سوگواري مي آيند. ۱۹۷۰مراسم تشييع جنازه اش به سال 

 پس از مرگ ناصر، اثري از نهادهاي دموکراتيــک و جامعــة مــدني در مصــر بــه
چشم نمي آيد. 

ــن بل رهــبر انقلب ضــد  از ميان پيروان ناصر می توان  از اينان نام برد: احمد ب
ــه صــدام  استعماري الجزاير؛ برخي از رهبران انقلب ضدسلطنتي عــراق از جمل
 حسين؛ کلنل قذافي رهبر جنبش  ضد استعماري و ضدسلطنتي ليبي؛ و جورج

ــه۲۰۱۱حبش رهبر جبهة خلق براي آزادي فلســطين. در انقلب ســال    کــه ب
 سرنگوني حسني مبارک انجاميد، تصاوير ناصر بار ديگر در ميان مردم بال رفت.

 جانشين ناصر، يار ديرين او محمد انورالسادات، با چرخشي صدو هشتاد درجــه،
 ) بــه۱۹۷۸با شاه ايران آشتي کرد، با امضاي قرارداد تاريخي کمــپ ديويــد    (
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 خصومت با اسرائيل براي هميشه خــاتمه داد و بــا پايــان بخشــيدن بــه حضــور
 مشاوران اتحاد شوروي، سياست درهاي باز و ليبراليســم اقتصــادي را در پيــش
 گرفت. سادات به طور فعال خواهان حمايت محافظه کــاران دينــي راســتگرا در
 ايالت متحده (اوانجليست ها) و نيز واتيکان شد. به خاطر امنيت و ثبات کشور،
 مصر به رهبري سادات به تدريج طي يــک دهــه بــه اردوگــاه ســروران پيشــين

 )، جانشــين اش حســني۱۹۸۱بازگشت. با ترور او توســط اخــوان المســلمين (
 مبارک به مدت سي سال حکومتي شبه پادشاهي مستقر ساخت که از بسياري
 جهات به دوران استعماريِ پيش از ناصر شــباهت داشــت. ايــن شــباهت ها چــه

بودند؟  

 قرار داد صلح مصر و اسرائيل براي منافع دراز مدت و استراتژيک ايالت متحده
 اهميتي حياتي داشت. سياست چرخش به راست سادات در ميان مردم مصــر و
 اعراب به طور کلي بسيار منفور بود. دوام صلح و امنيت، مساوي بود با سياســت
 همزمان سرکوب داخلي. دولت هاي سادات و مبارک، دولتهاي امنيتي/پليســي

ــون و۲۰۰۸بودند. در سال   ، تعداد پرسونل امنيت داخليِ مصر بالغ بر يک ميلي
 هفتصدهزار مأمور شده بود. نظارت پليسي براي امنيت داخلــي ســيماي اصــلي
 سياست در مصر بود. به عبارت ديگر، افزايــش فضــاي دموکراتيــک داخلــي بــه
 معني بي ثباتي در سياست خــارجي در قبــال اســرائيل و نيازهــاي ژئوپولتيــک

 ، ميزان کمک بلعوض آمريکا به۲۰۰۶ايالت متحده محسوب مي شد. تا سال 
  ميليــارد آن يــارانه هــاي نظــامي و۳۴ ميليارد دلر می شد که ۶۰مصر بالغ به 

 تسليحاتي بود. در عوض، مصر در جريان جنگ هاي عــراق و افغانســتان فراهــم
 آورندة کمک هاي لوجيستيک بود و در دوران رياســت جمهــوري جــورج دبليــو
ــار ــن در اختي  بوش، براي بازجويي و شکنجه مظنونان به تروريسم، خانه هاي ام

سازمان «سيا» قرار می داد. (شکنجه در خاک آمريکا غيرقانوني است.) 

 همينجا می توان مشاهده کرد: خودکامگي در رژيم هايي نظير ســوريه، ليــبي و
 متحدانشــان، از نــوع توتاليتاريانيســم درونــزا و درخودبســته اســت بــا گرايــش
 ضداستعماري (معارض با منافع استراتژيک ايالت متحده و اسرائيل)، حال آنکه
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 اختناق و سرکوب درکشوري چون مصر و عربستان، متکي به حمــايت خــارجي
 (ايالت متحده) بوده است. اين روشن  می کند که بازيگران صحنة انقلب هــاي
 خياباني (بهار عرب) در هريک از اين دو الگو خصــومت خــود را بــه کــدام ســو
 متوجه خواهند ساخت و متحدان خــود را از ميــان کــدام نيروهــاي بين المللــي

برمي گزينند.

 علء الســواني رمــان نــويس معــروف مصــري و نويســندة کتــاب «ســاختمان
 ياکوبيان» معتقد است سلفيان مصري طبقه اي از کارگران اين کشــور انــد کــه
 ظرف سي سال گذشــته در کشــورهاي شــيخ نشــين خليــج بــه کــار مــزدوري
ــد. ــرده ان  پرداخته اند و با آموزش اسلم وهابي و سلفي به  کشورشان ر±جعت ک

 ) اگر چنين باشد، ظهور۴۳، ص ۲۰۱۲(هفته نامة «نيويورکر»، شانزدهم ژانوية 
ــرد ســرماية  زورمندِ سلفيسم در پهنة سياست مصر پيوند نزديک دارد با عمل ک
ــرب (از  نفتي و نيروي کار ارزانِ بردگان مهاجر در نقاطي چون امارات متحدة ع
 جمله دوبي و ابوظبي)، عربستان سعودي، قطــر، کــويت، و بحريــن. يــک ســوم
 جمعيت مصر بي سوادند. تعداد روزنامه خــوان هــا بــه زحمــت بــه دو ميليــون
ــة  می رسد در حاليکه جمعيت مصر نزديک به هشتاد ميليون است. جوانان طبق
ــأمين می کنــد و در ســازماندهي  متوسطي که شبکة ارتباطي شان را اينترنت ت
 ميدان تحرير نقش مهمي داشــتند، اکنــون در ميــان دريــاي ميليــوني طبقــات
 محروم بايد خلف جريان آب به سمت ليبرال دموکراســي و سکولريســم شــنا
 کنند! قانون اساسي و فرهنگ سياسي تـا مـدت ها توسـط اخــوان المســلمين و
 احزاب بنيادگراي مسلمان نظير سلفي ها رقم خواهد خورد. براي نهادينه شدن

دموکراسي در آينده اي دور آيا مسير ديگري را می توان نشان داد؟

 و اسلمگرايي ليبرالسوسياليست ها
ــة  پديداري و گسترش اسلمگرايي ليبرال، منطقاI بستگي دارد به شکوفايي طبق

  بورژواليبرال در کشورهاي اسلمي. اســلمگرايان ليــبرال مــدام نمونــةِمتوسط 
 ترکيه و اندونزي را شاهد مثــال مــي آورنــد؛ دو نمــونه از بــازار آزادِ  موفــق در
ــادهاي  کشورهاي درحال توسعه. در مقايسه با ساير کشورهاي اسلمي (با اقتص
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 فلکت زدة سرمايه داري دولتي  و دولت هاي نظامي ـ  امنيتي) و فقدان چشم
Iانداز تحول دموکراتيکِ سوسياليستي يا سوســيال دموکراتيــک در آنهــا، قطعــا 
 الگوي ترکيه به طور نسبي گامي به پيش است؛ حتا از ديدگاه مارکسيستي، که

 است. موجودسرمايه در همة اشکال ديکتاتوريِ خود منتقد 

 اما مانع بزرگ چنين سناريويي (که مدام به شکل نسخه از سوي اصلح طلبان
 اسلم گرا تجويز مي شود تا در مبارزة ايدئولوژيک، دو جبهة اسلمِ محافظه کار
 و چپ سوسياليست را از اعتبار بيندازد) آن است که ترکيه و اندونزي در ميــان
ــوني  کشورهاي مسلمان بيشتر استثنايند تا قاعده. سرماية جهاني در مرحلة کن
ــد. در ــتگي ان  دچار بحران است. برخي از دولت هاي اروپايي در آستانة ورشکس
 ايالت متحده، بيکاري و کسري بودجه بيداد مي کنـد. نکتـه مهـم ايــن اسـت:

 ، امروزه سرماية جهــاني بيــش از آن کــه بــه رشــد۷۰-۱۹۶۰برخلف سالهاي 
 طبقة متوسطِ جهان سومي مدد برســاند، شــکاف هــاي طبقــاتي را در مقيــاس
 فزاينده اي در جهان مي گستراند، ليه هاي پايين طبقة متوسط را بــه صــفوف
 فرودستان مي رانــد، و ميلونهــاتن از فرودســتان را فرودســت تــر مـي کنــد. در
ــه ــان ب ــلمي، اين ــورهاي اس ــت در کش ــدئولوژي و سياس ــة اي ــتيجه، در پهن  ن
ــان ــل نش  اسلمگرايي پوپوليستي/ فاشيستي (سلفي ، وهابي، خمينيستي) تماي
 خواهند داد که پرچم مبارزه بـا توانمنــدان و اسـتکبار جهـاني و امپرياليســم را
 برافراشته است. اسلم، همچون فرهنگ، آگاهي اجتماعي، و ايــدئولوژي، مــانعي
 بزرگ خواهد بــود تــا سوسياليســت هــا و چــپ دموکراتيــک بتواننــد در ميــان
 کارگران و بي نوايان وجهه و اقتدار سياسي کسب کنند. نبرد اينان دشوار است
 زيرا همزمان در دو جبهه بايد برزمند، عليه اتحاد جهاني سرمايه،  و عليه اتحاد
 جهاني پوپوليسمِ جهان سوم و حاميان شان چين و روســيه بـا پايگـاه قــوي در

ميان فرودستان و بي پناهان. 
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بخش شانزدهم

ميرشمس الدين اديب سلطانی و مسألة چپ

There are more things in heaven and earth, Horatio
Than are dreamt of in our philosophy
هملت

 به تازگی ميرشمس الدين اديب سلطاني، مــترجم چنــد اثــر فلســفی مهــم بــه
 مسئلة چپ و) کتابی در دويست صفحه تأليف کرده است با عنوان ۱فارسی (

  که ديــدگاههای او را بــه طــور اخــصآيندة آن ــ يادداشت های يک ناظر
ــالی اش  دربارة مارکسيسم، سرنوشت آن در صدو چند سال اخير، و آينده احتم

در بردارد.
 

 اين ديدگاهها به شکل تزهای کوتاه، يا بهتر گفته باشيم يک سلسله يادداشت و
 حواشی عرضه شده اند و، در مجموع، دفاعيه ای هســتند از مضــامين فلســفی و

سياسی مارکسيسم در دوران ما.
 

 ميرشمس الدين اديب سلطانی به خاطر ترجمه های فلسفی اش و مقدماتی که بر
 آنها نگاشته، متهم شده است به توليد نثر دشوارفهم و «زبان سازي» يا اخــتراع

 )؛ و ترجمه هــای او را از زبان هــای اصــلی (آلمــاني، يونــاني، انگليســي)۲زبانی (
 «وفادار به متن، اما غيرقابل فهم» ناميده اند. ترديــدی نيســت کــه آقــای اديــب

  = غيرمتعارف درeccentricسلطانی از زمرة روشنفکران "اکسنتريک" ماست (
 عليق فکری و خوی و رفتار)؛ کسانی که بايد آنان را نه تنهــا در طــرز نوشــتن
 بلکه در منش و حشر و نشر با ساير اهل قلم هــم متفــاوت و تکــرو بــه حســاب
 آورد. کسی که به جای واژة سرراست «پيشــنهاد» مايــل اســت بگويــد «پيــش
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ــه ــا اســتتيک را ب ــک بنويســد«متاگيتيــک»، ي ــه جــای متافيزي  برنهــش» و ب
 «زيباحسيک» برگرداند و تحليلگر را «فروشکافنده» بنويســد ــ چنيــن کســی
Tتا اندازة زيادی برای دل خودش، بــرای رضــايت روشــنفکرانة خويشــتن Iمسلما 
 خود می نويسد. برای چنين روشنفکري، فــراآوردن ســاخته های زبــانیِ  بکــر در
 وهلة نخست لذتی خصوصی را در بردارد، همانند لذت بردن از قطعه ای مهجور
 از گوستاو مالر يا فرازی از فلوبر. شايد اينطور باشد که اصــيل ترين روشــنفکران
 همانهايند که، کمال گرا و سختگير، نخســت خــود را خشــنود می ســازند، بــرای
 رضايت دل و شعور خويشتن می نويسند، و سپس آنرا به دنيا می سپارند؛ با اين
 خطر که کارشان ناخوانده بمانــد. در بســياری مــوارد آنهــا از ارتبــاط در حــوزة
 عمومی  (در نقش روشنفکرِ  روشنگر) محروم می مانند. مترجمــان ديگــری کــه
 دل نگران روشنگری اند و جبران عقب ماندگی فرهنگي، البته ناچارخواهند شــد

)۳خود دست به ترجمة دوباره ای از همان آثار بزنند.(

 حتا يک روشن انديش پيراموني، يعنی متفکری از يک کشوردرحال توســعه کــه
 قصد معرفی و انتقال (و احياناI بومی سازي) ميراث روشنگری اروپايی را به عهده
 گرفته، نيز مجاز است گهگاه اکســنتريک باشــد، خــود را از جمــع جــدا کنــد و
ــرد.  همچون ماندارينی کمال طلب در برج عاج، عليق خصوصی خود را پی بگي
 در چنين صورتي، ترجمة اثــری از دکــارت، هيــوم، يــا امــانوئل کــانت را نبايــد
 همچون انجام وظيفه در راه انتقال قله های روشنگری به فرهنــگ بومی دانســت.
 برعکس، چنين تلشی تنهــا يــک زورآزمــايی خصوصــی اسـت بــرای تمريــن و
 بارآوردن و به کمال رساندن توانايی های شخصي؛ مثل مجســمه ســازی کــه بــا
 شور و ممارستی خستگی ناپذير فقط به کمــال اثــرش و فراتــر از خــويش رفتن
 می انديشد نه به تأثير فوری کارش بر بيننــدگان. آنهــا کــه «می فهمنــد»" تنهــا

)۴حلقة کوچکی از شاگردان و پيروان و نزديکان اند.(
 

 اما اگر همين روشنفکر بخواهد دربارة سرنوشت «چپ» (و مارکسيسم به عنوان
 تئوری و پراتيک آن) نظر دهد، يعنی حوزه ای که «خصوصــي» نيســت و يــک
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 جنبـش اجتمـاعی و سياسـی جهـانی را مـد نظـر دارد، آيــا بـاز هـم می توانـد
اکسنتريک بماند؟

 
 خبر خوب اين است که رسالة آقای اديب سلطانی دربارة مارکسيسم و «مسئلة
 چپ» به زبانی روان و همه فهم نوشته شده، نه چنــدان فلســفی و نــه چنــدان
 تخصصي، با لحنی معطوف به ديالوگ، در مواردی همراه با طنز، و عموماI با کــم
 مدعايی و بدون ارائة تعاريف دقيق و راه حل ها. (به قول روزنامه نويس ها در آن
 اثــری از «راهکــار» و «بــرون رفــت» نيســت!) تشــخيص ها و پيشــنهادها همــه
 غيرقطعی و پرسشگرانه مطرح شده اند و در موارد بسياری به اشاره قناعت شده

است.
 

 البته بايد افزود که بيشـترين بهــره را از ايــن سلسله يادداشـتها، پيشـنهادها، و
 اشاره های بکر، خواننده ای می برد که آثار اصلی مارکس و انگلس، و تعــدادی از
 کلسيک های سوســيال دموکراســی روســی و اروپــايی (پلخــانوف، کائوتســکي،
 لوکزامبورگ) را خوانده باشد، با تاريخ جنبش کمونيستی صدو پنجاه سال اخير
 و نقاط عطف آن آشنا باشد، و برخی از بحث های نظری چنددهة گذشته را هم

) بشناسد.philosophy of the subjectدر نقد «فلسفة سوژه» (
 

خبر ديگر اينکه اين کتاب به زبان انگليسی است نه فارسي!
 

ــاب او در ــت و کت  از آنجا که آقای اديب سلطانی در آکادميای غربی شاغل نيس
 ميدان ولی نصر تهران زير چاپ رفته، طبعاI بايد پرسيد، «چــرا کتــاب بــه زبــان

 )؛ در اين باره توضيحی در کتاب نيامده است. شايد مؤلف بر۵انگليسی است؟» (
 اين باور باشد که چنين کتابی به زبان فارســی ــ بــا تــوجه بــه فرهنــگ چــپ
 بومی در ايران (و فرهنگ چپ ستيزT بومي) ــ بدخوانده و بدفهميده خواهد شــد

و بد نيز پاسخ خواهد گرفت. شايد چنين باشد.
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 اما احتمالی ديگر نيز وجود دارد: کتاب به زبان انگليسی «انديشيده شده» و به
 سادگی به همان زبان نيــز بـه قلــم درآمــده اسـت. بـه گمــان مـن شــق اخيــر
ــايی ــم بريتاني  محتمل تر است. با خواندن آن به ياد نوشته های مکتب مارکسيس
 می افتيم. اگر نام مؤلف و ناشر بر من شناخته نمی بود، شايد خيال می کردم اين
 کتاب مجموعه ای از يادداشتهای کسی چون کريستوفر هيل، ريمونــد ويليــامز،
 يا اريک هابزبام باشد. چرا؟ لحن و زبان و «منش» کتاب بســيار «جنتلمــن»وار
 است به همان معنای رسمی بريتانيايي: مؤدب، خونسرد، بی تعصب و بی غرض،

کازموپاليتن (به معنی اصيل اروپايی يا اروپامدار و فرهيختة آن).
 

 لحن کتاب عصبی نيست، انگشت اتهام به سوی کسی نمی گيرد و گناهان عــده
 ای را برنمی شمارد تا راه درســت نشــان دهــد. فضــای فکــری کتــاب بــه کلــی
 غيرايرانی است، چيزی است شبيه فضای آکســفوردی /  بريتانيــايی در دهه هــای
 سی ـ چهل ـ پنجاه قرن گذشتة ميلدي. ساية پوزيتيويســم منطقـی و فلسـفة
 تحليلی برآن مشهود است. اگر همدردی با مارکسيسم نمی داشت، می توانســت
 رسالة کوچکی باشد از لÓرد راسل، يا کالينگوود، يا کلس نوشتة يکی از شاگردان

باهوش ويتگنشتاين.
 

 اما هيچ يک از دو بخش رساله (يکی در خصوص مفاهيم مدرن، پيش مدرن، و
ــتی  پسامدرن؛ و ديگری دربارة مارکسيسم) ج°ستاری تحليلي/منطقی نيست. وق
 نويسنده ادعا می کند که گامهايش را به طرز «فنومنولوژيک» برمی دارد، منظور
 آن است که از تعاريف دقيق و ساختن مفاهيم می پرهيزد و به نحو تحليلــی بــه
ـ¢ــی ميــان پديــده ها  گسترش بحث نمی پردازد و نيز در پــی اســتقرار روابــط ع¡ل
 نيست. آنچه در کنار هم آورده شده می توانست به شــکل های ديگــری نيــز بــه
 يکديگر مربوط شوند يا نشوند. حاشيه پردازی و حاشيه در حاشيه، از شــاخه بــه
 شاخه پريدن عمدي، معلق نگه داشتن بحث، ارجاع پاسخ به خواننــده و پرتــاب
 گوی به زمين مخاطب، مقدار معتنابهی ارجاعــات انســيکلوپديک، گـاه بـا نقــل

مستقيم از چند فرهنگنامة معتبر، از وجوه استايليستيک اين رساله اند.
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 بــه موضــوعات فلســفی و پرســش های عمــومی در مارکسيســم اشــاراتی شــده
 (ماترياليســم و تعريــف مــاده؛ طــرح «زيربناـ روبنــا» در ماترياليســمِ تــاريخي،
ـ¨ن های متقابل «هستی اجتماعي» و «آگاهی اجتماعي»، منطق ديالکتيکي،  تعي
ــا، ــاتوری پرولتاري  تئوری ارزش اضــافه، تئوری انقلب، تئوری اليناســيون، ديکت
 تحليل طبقاتي، گذار از سوسياليسم بـه کمونيسـم و زوال دولـت، و غيـره) امـا
 «مسئلة چپ» خود يک کتاب فلسفی نيست و بحثی مسـتقل و تفصــيلی را در

هيچ يک از اين زمينه ها ارائه نمی دهد.
 

 در توصيف چهره ها و ويژگی هايی از مارکسيســم، مؤلــف رمانتيسيســم خــود را
 پنهان نمی کند (مثلI با ذکر شوق آميز موسيقی انقلبی عصر رمانتيــک، «ســرود
 مارسی يز» و «انترناسيوناله»، موسيقی کاباره ای کورت وايل و برتولد برشت در
 دوران وايمار، آوازهای انقلبی آمريکای لتين  . . .). آقای اديب سلطانی شيفتة

 gossipمـــارکس اســـت و در ابـــراز ايـــن شـــيفتگی تـــا حـــد «اختلط» (
 ) پيش می رود. (ايــنanecdote«گاسيپ»پردازي) و آوردنِ  حکايات کوتاه  (

 عادت، از قضا، مرا به يــاد آن مارکسيســت¡ اکســنتريکِ ديگرمــان می انــدازد ــ
 زنده ياد شرف الدين خراسانی ، مترجم ارســطو و مؤلــف «نخســتين فيلســوفان
 يونان» ــ که در يکی از کلس هايش در دانشگاه ملي، به خوبی به ياد دارم، در
ــا هيجــان ســخن  بارة «د°مل های بزرگ و دردناک باسن کارل مارکس» چنان ب
 می گفت که گويی خود او روی صندلی کتابخانــة بريــتيش ميوزيــوم نشســته و
ــا  دارد درد می کشد! و اگر اين را با تصويری مجسم کنيد از مردی ســالخورده ب
 موهای بلند سپيد و سشوآر کشيده ، کت و شلوار و جليقة شق و رق، و پاپيونی
 به اندازه يک بشقاب ــ مثل نابغه های ديــوانه در آزمايشــگاه ــ آنگــاه چيــزی از
 منش انگلوفيل برخی از فيلسوفان ما دسـت گيرتان می شـود.) بازی هــای زبـانی
 مــارکس در «داس کاپيتــال» کــه از فرهنــگ ادبــیِ گســتردة او حکــايت دارد،
 ميرشمس الدين اديب سلطانی را مسحور خود می کند: «تنها يک نابغة غول آسا
 می تواند به چنين زبانی سخن بگويد. ستايشی که باخواندن اين خطوط در من

218روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 بروز کرد قابل وصف با کلمات نيست: اين سخن، فيزيولوژی نبوغ را حين عمل
 ) يا، «مانيفســت کمونيســت يکــی از درخشــان تريــن۶به نمايش می گذارد.» (

 ) آقای اديب سلطانی گــاه بــه قلــم اجــازة۷اسناد تاريخ انديشة بشری است.» (
شعار دادن نيز می دهد: «نيروی چپ پرچمدار فرهنگ {در جامعه} است.»

 
ــدگان و  و منظور مؤلف از «فرهنگ»، بدون شک فرهيختگی و فرهنگ والی زب
 خواصی است که در جنبش چپ، بيش از هرکس ديگر، خود مارکس مظهر آن
ــا آن ــايی اش، ب  بود و ميرشمس الدين اديب سلطاني، به يمن ذائقة فراگير اروپ
ــول  احساس خويشاوندی دارد. او به شکسپير و گوته نزديک تر است و از آنها ق

می آورد تا مثلI حافظ و مولوي.
 

 يادداشت هايی کــه حاصلشــان کتــاب «مســئلة چــپ» اســت،  تــا انــدازه ای بــا
ــيت های ــان شخص ــه در مي ــم ک ــده اند. می داني ــته ش  روحيه ای هملت وار نوش
 شکسپير، هملت فکورتر و به تعبير امروزين روشنفکرتر است و درست به همين
 خاطر شکاک تر. او دانش پژوهی است (گويا تحصيل کرده در دانشگاه ويتنبرگ،
 همان دانشگاه لوتر) که با مشــربی فيلســوفانه بــه جهــان می نگــرد. ترديــدها و
 پرسش های او را برخی به ضعف اراده تعبير کرده اند امــا هملــت، بــه واقــع، بــه
 قطعيت ها و پاسخ های يقينــی بــاور نــدارد؛ بــه پديــده ها چندســويه می نگــرد و
 برايندهای عمل را از زاويه هــای گونـاگون می سـنجد. او نمی توانـد بــه ســادگی
 تصميم بگيرد و حکم صادر کند و دست به عمل بزند زيرا جهان را يــک ســويه

نمی بيند. 
 

 اين ها همه به رغم اين حقيقت است که گرايش فکری و علقة شخصــی مؤلــف
 به پوزيتيويســم، فلســفة آناليتيــک، و روش علمی نزديــک تــر اســت تــا فلســفة
 کانتی نانتال. از همين رو است که برخلف گرايش غالب در مارکسيسم غربي، در
 اين رساله، فردريک انگلس (دوســت و همکــار مــارکس در تــدوين ماترياليســم
 تاريخی و ماترياليسم ديالکتيک) از ارجی ويژه برخوردار است. اين انگلس است
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 که دست مارکس را می کشد و او را در خــط «علمــي» می انــدازد. آقــای اديــب
 سلطانی ادعا می کند بدون انگلس، مارکس تنها يــک ايده آليســت هگلــی بــاقی
 می ماند! در جای ديگر می نويسد، «مارکس و انگلس هردو پوزيتيويست بودند.»

  دربارة۱۹۷۶)  اين تأکيدها يادآور هشداری است که پری اندرسون در سال ۸(
 ضرورت توجه به علوم دقيقه، اقتصادسياسي، و جامعه شناسی تاريخی (به جای

). ۹تأکيد بر فلسفه و زيباشناسی در مارکسيسم غربي) به ميان کشيد (
 

 می دانيم که مارکسيست ها در سياست (و نيز اگر پای اخلق بــه ميــان آيــد در
ــوليس» و  اخلقيات عملي/اتيکز) عمدتاI ارسطويی يا نوارسطويی اند: نزد آنها «پ
 همبستگیِ  کمونيته بر فردگرايــیِ  ليــبرال پيشــی می گيــرد. امــا آقــای اديــب
 سلطانی علقه ای به اخلقيات و سياست ارسطو نشان نمــی دهــد و در عــوض
 ارسطوی فيزيک و شــناخت علمــی  را برجســته می کنــد و همــان را بـه کليــت
 مارکسيسم به طور عام تسری می دهد. ضمن تأکيد مکرر بر«ارسطويي» بــودن
 مارکس، ارسـطو را هم «نخستين امپيريست منطقــي/پوزيتيويســت منطقــی و

نخستين فيلسوف [مکتب] تحليلي» برمی شمارد. 
 

ــه  اين روزها در پهنة تئوريک، ستارة اقبال مارکسيسم آناليتيک افول کرده اما ب
 هرحال آن نيز شاخه ای است مهم از شاخه های مارکسيسم غربي. آقای اديــب
 سلطاني، از همين رهگذر، سوسيال دموکراسی برنشتين و کائوتسکی را (می شد
 اضافه کرد با آسترومارکسيسم) تا «مــدل ســـوئدي» امروزيــن اش توصــيه پذير
 می بيند، هم در سياســت (دموکراســی چنــدحزبي) و هــم در اقتصــاد (حــداقل

مالکيت دولتی همراه با سرمايه داری تعاوني).
 

 اديب سلطانی مارکسيست ها را دعوت به «التقاط» در تئوری های خود می کند و
 آنان را از ب°ـــتواره کــردن چيــزی بــه نــام «تاريــخ» می پرهيزانــد. بــه عقيــدة او
 مارکسيست ها را بايد از تمايلت ايمانی و شبه مذهبی در اصــول اعتقادی شــان
 رمانيد. بايد نفرت آنها را از «راستگرايان» خنثا کرد. چپ بايد از حذف محافظه
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ــرای ــامعه ب  کاران در مبارزة طبقاتی انصراف حاصل کند؛ حضور «راست» در ج
 سلمت (فکری و اخلقي) چــپ ضــروری اســت. ايــن ســفارش ها از درس هــای

تجربة تاريخی ناکام اتحاد شوروی و انترناسيونال سوم برمی آيند.
 

 آقای اديب سلطانی در بخش اول کتاب کــه بســيار کوتــاه بــه «ماقبــل مــدرن،
 مدرن، و پست مدرن» می پردازد، به طــور گــذرا بــه ديگرگــون شــدن مفــاهيم
ــم و ــد نوپلتونيس ــدازد و می گوي ــر می ان ــت» نظ ــويت» و «حقيق ــادی «ه  بني
 پ°ست مدرنيسم چالشی بزرگ برای فکرمدرن اند: «در مجموع، افلطون، مارتين
 هايدگر، و لودويگ ويتگشتاين معرف يک معضل يا امر بغرنج در بســتر انديشــة
مدرن اند و از اين ديد، مطالعة آثار آنها چالش ذهنی بزرگی را شکل می دهد.».

 
 مؤلف درباره اين امر بغرنج توضيح بيشتری نمی دهد، اما روشن اسـت او دربـارة
 چيزی صحبت می کند که در سالهای اخيــر زيــر عنــوان نقــد «فلســفة ســوژه»
 مطرح شده است. تلش برای «احيای چپ» نيز، که اين يادداشت ها در راستای
ــارويی هــم  آن نوشته شده، بايد با اين نقد رويارو شود. در اين کتاب به اين روي
 پرداخته نشده است. طبعاI آن نوع از چــپ کــه آقــای اديــب ســلطانی نزديکــی
 بيشتری با آن حس می کند ــ علمـي، نوپوزيتيويسـت، آناليتيــک ــ بـا شـدت
 بيشتری در مقابل چالش پ°ست مدرن قرار می گيرد تا مثلI مارکسيســم هگلــی و

نظرية انتقادی مکتب فرانکفورت.
 

Tسـوژه (سابجکت) چيزی نيست مگر فاعل عقلنیِ  خود مختــار؛ صــاحب اختيار 
 آگاهی و عمــل در جــامعه و تاريــخ. در عصــر مــدرن، انســان در مــدار هســتی
ــه  می نشيند و انديشه اش را که انديشيدنی عقلی است، به نحوی جهانشــمول، ب
 مقام داور نهايی حقيقت، نيکي، و زيبايی (علــم، اخلق، و هنــر) بــدل می کنــد.
ــه منطــق  همين عقل از روشنگری به مارکسيسم می رسد و با وساطت  هگل ب

درونی جامعه و تاريخ نيز پيوند می خورد.
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 اما اگر نشان داده شود ــ اگر! ــ که عقل مهار خود را به طور کامــل در دســت
 خويش ندارد و همواره با سويه هايی تاريک دمخور اســت، ســويه هايی همچــون
 ناخودآگاه، اراده به قدرت، سلطه گري، و ترور، و اگر ثابت گردد که اين سويه ها
 "بيرون" عقلنيت نيستند، بلکه در جايگاه خود او خانه دارند، آنگاه خودمختاری
ــخ آســان  ِ عامل آگاه، يا عامليت سوژه، و عقل معطوف به آزادي، در صحنة تاري
Iتحقق نخواهند پذيرفت. اگر ايــن ســويه ها بــه زبــان ســرايت کننــد، کــه قطعــا 
 می کنند، آنگاه روشن می شود که اين عقل (لوگوس) نيست که بر زبان ســيطره
ــتعاره، و ــتعاره در اس ــتعاره ها و اس ــايي، اس ــن های معن ــه سايه روش  دارد، بلک
 جابجايی های دللتگرانه اند که زبان را سراســر بـه تصــرف گرفته انــد. بــر اين هــا
 همچنين بايد سرپيچی های بدن، اروس، و تمنا را از يکسو و بازگشت امرقدسی
 و دين را در جامعة مدرن از سوی ديگــر افــزود. از ميــان همــة ايــن چالش هــا،
 مهمتر از همه برای کسی با گرايش آقای اديــب سـلطاني، قاعـدتاI بايـد چـالش
 زبانی (چالش ساختار شکنانة معناگريز) باشــد. در کتــاب حاضــر، آقــای اديــب
 سلطانی بارها به ضرورت دقت زبانی و مفهومی («ريگور») تأکيد می ورزد که در
 راستای پوزيتويسم منطقی اوست؛ ولی آن «چالش ذهنــی بــزرگ» را کــه نــام
 برده بود به حوزة زبان نمی کشاند.  او  با خــوش بينی بســيار بــه دســتاوردهای
ــانوتکنولوژی نظــر دارد.  علوم، به افق های پيش رو در جهان های انفورماتيک و ن
ــتيو، سوســيال  به باور مؤلف کتاب «مسئلة چپ و آيندة آن»، منطق، علوم پوزي
 دموکراسی اروپايي، و تکنولوژیِ خــادم بشــريت ــ اينهاســت کــه بايــد تجديــد
 حيات چپ را موجب شود. آيا چيزی از قلم نيفتاده است؟ پرنــس دانمــارک بــر
 اين داوری شاداب چگونه نظر می افکند؟ در اين خوش بيني، آيــا جــايی بــرای

مفهوم تاريک «بربريت» در نظر گرفته شده است؟
 

 اريک هابزبام، يکی از بزرگترين تاريخ نگــاران عصــر مــا می نويســد: «بــالگرفتن
 خشونت [در جهان] به طور عام، بخشی از فرايند گسترش بربريت است کــه از

 ) شــکلهای مــدرن۱۰جنگ جهانی اول به اين طرف رو به رشد داشته است.» (
 بربريت به عقيدة هابزبام از جمله عبارت اند از بال رفتن سطح خشونت دولتی و
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 غيردولتی در داخل کشورهای ليبرال دموکراتيک غربی (کشــورهايی کــه رشــد
 تمدنی در آنها به ظاهر قرار بود از ميزان خشونت بــه نفــع صــلح عــام بکاهــد)،
 "جنگ های کثيف" يا تشکيل جوخه های مــرگ در ديکتاتوری هــای وابســته بــه
 غرب برای از ميان بردن رهبران و کادرهای جنبش هــای مقـاومت کـه تــاکنون
 صدها هزار کشته برجا گذاشته است ، توسعة شکنجه های سيستماتيک و مراکز
ــی و ــای غرب ــط دولته ــدپارتيزانی توس ــای ض ــکنجه گر در جنگ ه ــت ش  تربي
 ديکتاتوری های وابسته به آنها، جنگ های قاچاقچيان مواد مخــدر در ســرحدات

 ) کــه هرســاله هــزاران قربــانی برجامی نهــد، گســترشnarco-warsمــرزی (
ــه کــار  ارتش های خصوصی و مزدور که به شکل شرکتهای سهامی  چندمليتی ب
 مشغول اند و به استخدام دولتهای سرمايه داری در می آيند، توجيهات تئولوژيک

 ) شناخته می شوند، وapostateدر جهان اسلم برای کشتن کسانی که مرتد (
ــبکة  سرانجام، سياست های ميلتاريستی ناتو و ايالت متحده در جهان و رشد ش
 غيرمتمرکز تروريسم ضدغرب (نظير القاعــده). اعتقــادات جــزمی و ايــدئولوژيک
 کسانی که همواره خود را برحق می دانند باعث می شود که آنهــا ا¡عمــال هرنــوع

)۱۱بربريتی عليه «دشمن» را از لحاظ اخلقی يا دينی توجيه پذير بدانند.(
 

 چنين به نظر می رسد که غالب مشکلت تاريخیِ  سوسياليسم ارتباط چندانی
 به فلسفه به معنی آکادميک آن ندارند و چاره انديشی های نظری برای آنها نيــز
 از جنس «فلسفه» نيست، اعم از فلسفة سوژه يا غيرآن. فلسفه شايد تنها بتواند
 اين مشکلت را برای ما معنی کند. ترديدی نيست شبحی کــه زمــانی در اروپــا
 گشت می زد تا خواب سرمايه را بياشوبد، خود اکنون از سـوی ارواحــی ديگربــه
 مصاف طلبيده می شود، ارواحی که خ¡ر±د خوشبين روشنگرانه نسبت به پيشرفت

تاريخ هرگز پيش بينی ظهورشان را نمی کرد.
 

۲۰۱۰نوامبر 
 

پانوشته ها
 
- از ارسطو، کانت، ويتگنشتاين، و ديگران.۱
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- برای نمونه نگاه کنيد به۲

 ۴۰۷، ص ۱۳۷۸، مجموعة مقالت، انتشارات آگاه، باهم نگری و يکتانگريباقرپرهام، 
آقای پرهام مترجم چند اثر مهم از مارکس به فارسی است، از جمله:

.۱۸۷۱گروندريسه، هيجدهم برومر لوئی بناپارت ، جنگ داخلی در فرانسه 
 
  - آرامش دوستدار، (فيلسوف اروپامدار و اکسنتريک ديگرمان) می نويسد: «امکان پذير۳

 ، ترجمة اديبسنجش خرد نابشدن چنين ترجمة مجهزی از کانت به فارسی [
 سلطاني]، با وجود شماری از ناروايی های زبانی اش، خود کاملI غيرعادی و در نوع خود بی
 سابقه است. اما غيرعادی تر اين خواهد بود که فرهنگ ما [بتواند انتظار مترجم را در بحث

 و جدل پيرامون آن برآورد.] ... آيا کتاب کانت يا مانندهای آن ارتباطی با فرهنگ ما و
 نگرش و بينش آن دارند؟ يا با آنچه ما احياناI بغرنج می يابيم؟ آيا می شود از ميان يا فراز

 رويداد فرهنگی خود بيرون جهيد و ميان بغرنج های کانت و فرهنگ اروپايی او پايين آمد؟
 اگر بشود، تازه چه مشکلی برای ما حل شده و چگونه می شود از اين اقدام برای حل

مشکلت خودمان استفاده کرد؟»
 ، چاپ سوم،درخشش های تيرهنگاه کنيد به: آرامش دوستدار، «کانت در ميان ما»، در: 

.۳۱۲انتشارات فروغ ص 
 
 - در مقالة حاضر، «اروپا مداری فرهنگي» را با بارمثبت می آورم. آرامش دوستدار و۴

 اديب سلطانی هردو از فرهنگ تلقی «کولتور» اروپايی (خودآگاهی خواص منعکس در
 فلسفه، زبان، و هنرها) را مد� نظر دارند. دربارة بومی سازیT مقولت و مفاهيم غربی نگاه

.بهبود کيفيت زندگیکنيد به بخش دوم اين کتاب: عبدی کلنتري، 
 
۵-

M. S. Adib-Soltani, The Question of the Left and Its Future - Notes 
of an Onlooker, Hermes Publishers, 2010

 
۶۷- ص ۶
۶۲- ص ۷
۶۸- ص ۸
 
- نگاه کنيد به۹

Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, 1976, 
Verso
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 نوشته های اندرسون، در مجموع، خود بهترين قطب نمای موقعيت مارکسيسم معاصر در
تئوری و عمل است. از جمله نگاه کنيد به:

Perry Anderson, In the Tracks of Historical Materialism, 1983, 
Verso
Perry Anderson, Arguments Within English Marxism, 1980, Verso
Perry Anderson, A Zone Of Engagement , 1992,  Verso
Perry Anderson, Spectrum, 2005,  Verso

 
- نگاه کنيد به۱۰

Eric Hobsbawm, Globalisation, Democracy and Terrorism, 2008, 
Abacus UK, p. 125

 
۱۳۷-۱۲۷- همان، صص ۱۱
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بخش هفدهم

سيستم قدرت و تئوکراسی شيعی

 شناخت ساختار سياسي ی حکومت اسلمي، بيــش از توصــيفات ادبــی دربــاره
 «خودکامگی ولی فقيه» يا «قدرت مطلقــة ســلطان»، نيازمنــد تحليــل جــامعه
 شناختی و ساختاری است تا منابع واقعی قــدرت و مکانيســم هــای مشــروعيت
 بخشی به آن را مشخص سازد و بتواند احتمالت تغيير و اصلحات دموکراتيک،
 يا احتمالت «بحران مشروعيت» و فروپاشی ی نظام را توضيح دهــد. ايــن کــار
 آسانی نيست و داده های تجربی ی زيادی لزم دارد. همين طور، چنين تحليلی
 به ناگزيز با تحليل از ماهيت انقلب پنجاه و هفت و قــدرت برآمــده از آن گــره
ــادات شــعارگونه ــوهی از انتق  خورده است. در ادبيات نيروهای چپ، می توان انب
 واخلقگرايانه در محکوميت رژيم ايران مشاهده کرد اما ساختار و نوع حاکميت
ــی ی ــات سياس  کمتر مورد تحليل نظری قرار گرفته است. بخش بزرگی از ادبي
 چپ از حد يک فورمول ساده فراتر نمی رود: «روابط توليد سرمايه داری اســت،
 کارگران استثمار می شوند، پس حاکميت به دســت بــورژازی اســت. مــرگ بــر

امپريايسم.»! 

 پس از سقوط پادشاهی ی ايران و روی کار آمدن رژيم (جمهوري) اسلمي، در
 ميان طيف گستردة نيروهای چپ، سوسياليست، و کمونيست، دو ديدگاه عمده

را در مورد سرشت حکومت انقلبی ی جديد می شد تميز داد. 

 ديدگاه نخست برآن بود که به خاطر ماهيت ضد ديکتاتوری و ضدامپرياليســتی
 ی انقلب، نيروی هژمونيک¡ برآمده از آن نيز عمدتاI مردمی و دموکراتيک بود و
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ــش از  خواهان عدالت اجتماعی و رفاه محرومان: از رهبر انقلب گرفته تا آن بخ
ــون ــود و اکن  روحانيت مبارزی که حاضر به مشارکت در جنبش خيابانی شده ب
ــاع از ــرای پيشــبرد انقلب و دف ــردم ب ــدکار ســازماندهی و بســيج م  دســت ان
 دستاوردهای آن بود. منافع مادي، عــدالتخواهی مــذهبي، و پايه هــای مشــترک
 طبقاتی باعث پيوند ارگانيک و تنگاتنگ تودة مردم و رهبری انقلب شـده بـود.

اسلمگرايی ی آن «روبنايي» و دارای اهميت ثانوی بود.

 ديدگاه دوم که در بـرآورد «خصـلت» انقلب بـا ديـدگاه نخسـت همــرأی بـود
ــبری ی  (خلقي، ضدامپرياليستي، ضدديکتاتوري، خواهان عدالت اجتماعي)، ره
 آن را «ارتجاعي» می دانسـت زيــرا حاکمــان جديــد بـه شـدت چـپ سـتيز يــا
 ضدکمونيست بودنــد. کمونيســت ســتيزی ی رهــبران انقلب (و نــه الزامــاI زن
 ستيزی يا ليــبرال ســتيزی ی آنهــا)، حاميــان ديــدگاه دوم را وا می داشــت تــا
 حکومت جديد را نه نمايندگان «تــوده هــای زحمــت کــش» بلکــه نماينــدگان
 نيروهای ديگری وابنماياننــد، مثلI «خــرده بــورژوازی ســنتی عقـب مانـده» يــا
ــت  «کاسéـت روحانيون» يا حتا «بورژوازی وابسته»! در چنين تحليلي، می بايس
 ميان «رهبري» و «توده ها» اختلف منافع و شکاف طبقاتی وجود داشته باشد:
 حمايت پرشور مردم از آيــت ال خمينــی و ملزمــان او در رهــبری (بــه جــای
 حمايت از نيروهای چپ) بايد ناشی از فريب خوردگی ، ترس، يــا چيــز ديگــری
 می بود. مردم «علرغم» منافع واقعی شان به حمايت از رژيــم دينــی پرداختــه

بودند و می بايست به نحوی از توهم بيرون آورده شوند! 

 در ديدگاه اول، رژيم جديد و ارگـان هـای اجرايــی آن، قـانون اساسـی و سـاير
 قوانين، نهادهای وليت و رياست جمهوري، و همچنين ديــدگاهها و ايــدئولوژی
 ی رسمی رژيم، همه قابليت اصلح داشتند. خشــم و قهــر رژيــم تنهــا متــوجه
 ضدانقلب داخلی و مهاجمان خــارجی (آمريکــا) بــود. هرکــس کــه ســهمی در
ــايی ی  قدرت نداشت می توانست از راه انتقاد و مشارکت، در راه اصلح و بازگش

نظام بکوشد. 
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 در ديدگاه دوم، رهبری و حکومت غاصب بودند و خــائن بــه هــدف های انقلب.
ــد و ــده بودن  اين رهبران «ضدانقلبي» بودند، انقلب دموکراتيک مــردم را دزدي
 تنها هدف شان تثبيت و تحکيم قدرت خود بود. اين حکومت هرگــز داوطلبــانه
 تن به اصلحات نمــی داد (مگــر «ســوپاپ اطمينــان» هــای موقــتی بــه قصــد
 عوامفريبي) و می بايست دير يا زود کنار رود تا  اصلحات ريشه ای و تغييــرات

دمکراتيک ميسر گردد. 

هردو ديدگاه حاوی تناقضی بنيادين اند: 
 ديدگاه نخست: اگر رهبری ی انقلب را نيروهايی به عهده داشتند که قصدشان
 رهايی از ديکتاتوری و ترک وابستگی به امپريايسم بود، چرا همان هــا در اوليــن

فرصت دموکراسی را تعطيل کردند و به سرکوب نيروهای چپ پرداختند؟ 

 ديدگاه دوم: اگر رهبری ی انقلب را از همان ابتدا نيروهای فاشيستی به چنگ
 خود گرفتند، چگونه می توان حرکــت انقلبــی و جنبشــی را کــه بــا پيونــدهای
 ارگانيک و باورهای مشترک عميق باعث روی کار آمدن اين رهبران شد مثبــت

و آزاديخواهانه توصيف کرد؟ 
 

 چپ مارکسيست ايرانی در اکــثريت خــود، از لحــاظ نظــري، هيــچ دريــافتی از
 «تئوکراسی مدرن» و تئولــوژی سياســی ی اســلم نداشــت. هنــوز هــم نــدارد.
 دگماتيسم ايــن  مارکسيســم عاميــانه، منشــاء بليــی کــه بــر او نــازل شــده را
ــد. ــی کن  امپرياليسم و نظام اقتصادی سرماية ليبرال تصور می کرد. هنوز هم م
 همچنان که در بال آمد: «روبنا فرع اســت، روابــط توليــد ســرمايه داری اســت،
 اقتصاد ايران با هزاران رشته به اقتصاد سرماية جهــانی گــره خــورده؛ کــارگران
 استثمار می شوند، پس حاکميت به دست بورژازی است. مرگ بر امپريايسم.»!
 هنوز هستند کمونيست هايی که همصدا با روياليست ها (سلطنت گرايان) جار
ــا  می زنند خمينی را آمريکايی ها (يا انگليسی ها) بر سرکار آورد. يا اينکه مله
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 را کمونيســت هــای روســی برکشــيدند و سياســت آموختنــد تــا «ديکتــاتوری
ملتارياي» نوع روسی شان را بر مردم بی گناه تحميل کردند. 

 انقلب ايران، به واقع يک «انقلب» بود، آنهم از نوع پوپوليستی آن و مثل همة
ــال در ــالهای س  انقلب ها، قدرت در آن تا مدت ها خصلت فراقانونی داشت و س
ــزی عــوض نشــده.  وضعيت «اضطرار» خودش را تعريف می کرد و هنوز هم چي
 پس از انقلب، منابع قدرت يکی نبودند اما همه بر جنبش خلقــی ســوار و زيــر
 رهبری کاريزماتيک آيت ال خمينی متحد بودند. (کاريزما = رهبری معنوی که
 در قلوب مردم جا دارد و سرسپردگی بــه آن واجــد خصــلت های خردگريــز يــا
 «ايرشنال» است.) ايدئولوژی حاکميت به هيــچ وجــه ارتبــاطی بــه «شــريعت»
 نداشت بلکه از تئولــوژی سياســی اســلم (در شــکل شيعيســم انقلبــی و ضــد
 استعماري، خمينيسم و آموزة وليت فقيه، شريعتيسم، مجاهدينيسم و امثالهم)
 ناشی می شد. از همان ابتدا وضــعيت اضــطراری بــه شــکل «مصــلحت نظــام»
 تعريف شده بود که يکی از خصلت های تئولوژی سياســی اســت، يعنــی تعليــق
 شکل هايی از قانونيت به نفع مصلحت حفظ نظام و تعاريف دوســت/دشــمن؛ تــا
 زمانی که از بحران درآيد و وضع دوباره «عادي» شود. يا تا زمــانی کــه «بلــوک

 (نگاه کنيد به فصل هــای نهــم، دهــم، و يــازدهمقدرت» در آن يکپارچه شود. 
همين کتاب.)

 عده ای از روشنفکران چــپ هنــوز تئوکراســی شــيعی ی رانــتی و کارتــل هــای
ــم  اقتصادی ی «آزاد» (اما در چنگ آقازادگان وابسته به دولت) را «نئوليبراليس
 هايTکي» خطاب می کنند. آن ها مثل کودکان لجباز می خواهند به پدرقلدرشــان
ــابرهنه هــا صــحت  ثابت کنند که ادعاهای پدر مبتنی بر دفاع از محرومــان و پ
 ندارد و اين پدر  دارد از سفرة رنگينِ  شــيطان بــزرگ می خــورد و الکــی بــرای
 استکبار جهانی شاخ و شانة نمايشی مــی کشــد! چــه دهــن کجــی ی بزرگــي!
 واقعيت آن است که تئوکراسی ی اسلمی  هــم از ســفرة ســرماية جهــانی مــی
ــابرهنه هــا پاســخ  خورد، هم توی دهان آمريکا می زند، هم به برخی نيازهای پ
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 می دهد، هم کارتل های بزرگ رانتخوار می زايد، و هم شــمای مثلI «چــپ» را
گوشمالی می دهد! 

ــان) در  قانون اساسی ايران را مجلسی از خبرگان اسلم (اکثراI مجتهدان و فقيه
 مقام مؤسسان نظام جديد تدوين کردند. پدران مؤسس به فرمان رهبر انقلب و
 نزديک ترين سربازان رکابش (آيت ال ها بهشتي، مطهــري، و منتظــري) اصــل
 وليت فقيه را ستون قانون اساسی قــرار دادنــد. مضــمون آيه هــايی از قــرآن در
 قانون اساسی ادغام شد و جمعی از روحانيان شيعه در «شورای نگهبان» وظيفة
 دايمی پاسداری از خصلت اسلمی اصول قانون اساسی و قوانين آيندة کشــور را
 عهده دار شدند. در خيالوارة سياسی ی پدران مؤسس، شهروندان ايران «امت»
 محسوب می شدند و رهبری تنها از آن امــام امـت مـی بايســت باشــد. رهــبران
 انقلب بهمن پنجاه و هفت، به فاصلة کوتاهی پس از پيــروزی ی انقلب، آييــن
 نامة يک تئوکراسی ی مدرن را به امضای اکثريت ملــت ايــران رســانيدند. ايــن
 حرکت به طور مؤثری انقلب مشروطيت و ميراث آن را ملغا (کنسل آوت) کرد.
 روشنفکری ی متجدد و حزب سياسی ی مدرن نيز توسط روشن فکر ارگانيــک
 بومی و شبکة مساجد  «ملغا شد». سياستی از «جنس» متفاوت، ماشين دولتی
 ی سرمايه  داری وابسته را درهــم شکسـته و بــه جــای آن يــک تئوکراســی ی
 پوپوليستی ی بومی گرا و ضدامپريايست بنانهاده بود. به ايــن ترتيــب فاشيســم
 کلريکالِ  بومی يعنی «وليت» جای سلطنت نشست. اين ساختار به هيچ وجــه

«روبنايي» نبود بلکه می رفت که جامعه را از سرتا پا بازسازی کند. 

 چرا اين تئوکراسی را «مدرن» لحاظ می کنيم؟ زيرا از ابتــدای تأســيس، بــرای
 حفاظت از خود و انقلب اســلمي، «منطــق قــدرت» و «عقلنيــت حفــاظت از
 نظام» را مقــدم بــر شــريعت و فقــه ســنتی قــرار داد و ايــن روش، مشخصــاI از
 عملـکرد و اقتدار رهبر انقلبی ی جنبش يعنی آيت ال خمينی ناشی می شد.
 او بدون شک در صدد ايجاد حکومتی اسلمی بر اساس موازين دينی بود، اما به
 عنوان يک سياستمدار و يک انقلبي، همواره مصــلحت انقلب اســلمی و نظــام
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ــات  اسلمی را بر فقه و سنت مقدم می شمرد. آيت ال خمينی (از بسياری جه
ــا»  همانند لنين در سالهای پس از انقلب اکتبر) می بايست توازنی ميان «د°گم
 (موازين شرعي) و «بقای دولت» (موازين حکومت اسلمي) برقرار ســازد. بــرای
 اين کار می بايست همزمان با دو جنــاح راســت (فقيهــان ســنت گــرا) و  چــپ
 (مجاهدين، روحانيان جوان انقلبي) مبارزه کند. همرزمـان انقلبـی ی او نظيـر
 آيت ال بهشتی و آيت ال هاشمی رفسنجانی اين منطــق را درک مــی کردنــد.
 آن ها مليان متجددی بودند که می خواســتند تئوکراســی ی دينــی را بــا ابــزار
ــه»  دولتمداری ی مدرن اداره کنند. بی شک اگر شخص خمينی مقام «ولی فقي
 را نمی داشت، هيچيک از آن ها حاضر نمی شد يکی از آيت ال های عظمــی و
 سالخوردة حجره های خاک گرفتة قرون وسطايی را بــر مســند بــالترين مقــام
 سياسی و روحانی دولت بنشاند. به همين دليل، «جانشين امام» می بايست بنا

به ضرورت¡ مصلحت نظام گزين شود، نه به اعتبارِ  اقتدار فقيهانه و عالمانه.

ــاريخی از  وليت از چه طريق قدرت خود را اعمال می کند؟ به ترتيب اهميت ت
 ابتدای انقلب: الف) نظام اعتقادی و باورهای ديني/سياســی ی شــيعه کــه نــزد
ــدئولوژی ــذيرش اي  مردم به شکل مجموعة بزرگی از «فولکلور شيعي» زمينــة پ
 اسلمی ی حاکمان است. ب) دستگاههای ايدئولوژيک و ترغيــبی نظيــر شــبکة
 مساجد، نمازهای جمعه، و امامــان جمعــه، رســانه های دولــتي؛ و ت) نهادهــای

قهرية سپاه و بسيج و لباس شخصی ها.

 سرمايه داری ی رانتی ی اقتصاد ايران و بوروکراســی عريــض  و طويــل دولــتی
 اش اکنون در چارچوب سياسی يک تئوکراسی ی شيعی می بايست اداره شود.
 اين بدان معنا بود که نهادهای سکولر جامعــة مــدنی مــی بايســت «اســلمي»
 شوند، از نظام آموزش و پرورش گرفته تا ارتش؛ از سيســتم قضــايی و حقــوقی
 گرفته تا اخلق عمومي؛ از رسانه های گروهی تا وجــدان جمعــی ی شــهروندي.
 جامعة توحيدی مستضعفان و پابرهنه ها، جامعة عدل علي، می  رفت که متولــد

شود و همزمان نهال «سوبژکتيوته» ی خودش را در برابر 
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«سوبژکتيويته»ی مدرنيته در خاک تئوکراسی نوين بکارد.

 اين واقعيت در سطح نظری به اين معناست که در بطــن و زيــر پوســت انقلب
 ضد سلطنتی و آزادی خواهانة پنجــاه و هفــت کــه طبقهء متوســط هــم در آن
 سهمی داشت، همزمان يک رگهء فاشيستی قــوی حضــور داشــت. روشــنفکران
 چپ در سطح خودآگاه، هنوز تحليلی از پيوند تنگاتنــگ لومپنيســم شــهری بــا
 مذهب عوام، بازاری ها، و روحـانيت شـيعه نداشـتند. عنصــر پوپوليسـم از نـوع
 فاشيستی ، يعنی حضــور وســيع عناصــر «دکلســه» و حاشــيه ای و بــه شــدت
 قشري، همراه با سرريز عقده های جنســی يــک روان اجتمــاعی بيمــار، بخشــی

جدايی ناپذير از انقلب پنجاه وهفت و سويهء تاريک آن بود. 

ــامه» ــام «خودک ــارين) و نظ ــواه» (توتاليت ــاميت خ ــی ی «تم ــام سياس   نظ
 (اوتاريتارين) دو گونة نسبتاI متفاوت از حکــومت هـای سـرکوبگرند و هريــک از
 منطق متفاوتی پيــروی مــی کنــد. تعــاريف و نقش هــای «رهــبر»، «کاريزمــای
 رهبري»، «حزب حاکم»، «بلوک قدرت»، «ايدئولوژTی رسمي»، «پايگــاه قــدرت
 در جامعه»، «فساد قدرت»، «فراقانوني» و غيره در اين دو نوع يکســان نيســت.
 نوشته های ژورناليستی ای که رژيم سياسی ايران را همزمــان تمــاميت خــواه و
ــاظ ــا الف  خودکامه می نامند از لحاظ تحليلی چندان منسجم نيستند و بيشتر ب

بازی می کنند. 

 برخی از تحليل های طيف اسلمگرايان ليبرال با مرکزيت بخشيدن بــه «قــدرت
 مطلقة فقيه»، عملI ساختارها و مکانيسم هــای قــدرت در يــک رژيــم پيچيــدة
 توتاليتر و پوپوليستی را «شخصي» می کنند و متمرکز بر يــک فــرد کــه همــان

«رهبر» باشد.

 سعی من اين بوده که توجه از «افــراد» و «نــام هــا» بــه ســمت «بلــوک هــای
ــنجانی ــمی رفس  قدرت» و «منافع خاص» عبور کند. برای مثال، علی اکبر هاش
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 يک فرد خاص است از بنيانگذاران اصلی نظام کــه در دورانــی قــدرتش از علــی
 خامنه ای بيشتر بود. اين قدرت بعدها تضعيف شد. اما «هاشمي» به عنوان يک
 گرايش در بلوک قدرت، نمايندة جناح قدرتمندی از ســرماية خصوصــی بــزرگ
 است که خواهان سياست درهای بــاز و تعامــل اقتصــادی بــا غــرب اســت. ايــن
ــه  گرايش پس از پايان جنگ ايران و عراق، مدام خودش را در ساختار قــدرت ب
 شکل «اشرافيت نظام» بازتوليد کرده و زير چهره های ديگر به ميدان آمده زيــرا
 پاية مادی دارد. نام اشخاص ديگر مهم نيست. اين بخش از بلوک حــاکم هرگــز
 نتوانست به «قدرت هژمونيک» (سرکردگي) نائل شود اما در دورانی نزديک بود
 خط اصلی خمينيستی را عقب براند. بلوک حاکم کماکــان ماننــد ســالهای اول
 انقلب در اختيار جناح خمينيست، و اسلم سياسی و انقلبی و ضد غرب است
 که اکنون بيشتر ميليتاريزه شده، پايــة مــادی آن ارگانهــايی پوپوليســتی نظيــر
ــه ــوف ب  بسيج و سپاه است. آمريکا ستيزي، يهودی ستيزي، نظامی گرايی معط
 قدرت هسته اي، تئولوژی سياسی اسلمي، و کيــش پرســتش رهــبری در حــد
 ذوب شدن از ويژگی های اين جناح است. «خامنه اي» بــه عنــوان گرايــش، نــه
 يک فرد خاص، به اين جناح تعلق دارد. جناح اول، زائده ای کوچکی هم داشــت
 که علوه بر ليبراليسم اقتصادي، تا انــدازه ای بــه ليبراليســم سياســی هــم بــاور
 داشت اما گام به گام عقب نشســت، زيــرا پايگــاه مــادی ی قــوی ای در اختيــار
ــا اخلقــی آن هــا  نداشت. نتيجه: اشخاص و نامهای منفرد و خصوصيات روانی ي
 نبايد جای تحليل جامعه شناسانه را از ســاختارها و پروســه هــای شــکل گيری

قدرت، و منافع مادی قشرهای خاص، اشغال کند.

 نکته ای که نبايد فراموش شود اين است کــه پــس از مــرگ آيــت ال خمينــي،
ــه ــوده اســت و ن  رهبری ی سياسی در ايران يک رهبری ی جمعی (کولکتيو) ب
 فردي. مجلس خبرگان رهبري، شــورای نگهبــان ، مجمــع تشــخيص مصــلحت
 نظام، مجلس و قوة قضايية غيرمستقل و تــابع بيــت رهــبری، همــه متشــکل از
 اسلمگرايان روحانی و غيرروحانی، در پيوند تنگاتنگ با کارتــل هــا يــا مافيــای
 اقتصادی  (همان طور که واژة «مافيا» می رساند، صحبت از کارتل های مجزا يا
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 «خانواده هاي» جدا در شبکة مافيا است.) دستجمعی همه «شرکا» ی قدرت و
 همچنين «رقبا» ی قدرت اند برای کنترل و تقسيم منافع رانتي. نقــش جنــگ
ــلی انقلب،  هشت ساله با عراق در شکل دادن رهبری ی معتقد به آرمانهای اص
 ميليتاريزه شده، و بسيار «ارزشي» يا ايدئولوژيک را در ايــن نـزاع قــدرت نبايـد
ــترين  ناديده انگاشت. رهبری و بدنة «سپاه پاسداران» و «بسيج» در شمار مهم

کارتل های قدرت اقتصادی و سياسی در نظام اسلمی اند.

ــای  هيچ نظامی مطلقاI از گرايش های اصـلحاتگرايانه بری نيست، حتا نظــام ه
 فاشيستي. بلوک های قدرت در داخل حاکميت مدام بر سر رهبری به رقــابت و
ــامگرايان  يارگيری مشغول اند. در ميان حاکمان انقلبی در ايران، برخی از اسلـ
 راديکال به تدريج به ليبراليسـم سياسـی ی متمايــل بـه غـرب و برخـی ديگــر
 برعکس به سوسيال فاشيسم نظامی گرايانــة ناسيوناليســتی و ضدامپرياليســتی
ــوان ــدئولوژيک را نمی ت  گرايش پيدا کرده و می  کنند. احتمال استحاله هــای اي
 پيشاپيش به تمامی مردود اعلم کرد. در ايران،  تئوری استحاله بر اين باور بود
 که به خاطر ويژگی قدرت دوگــانه در ســاختار دولــتی و قــانون اساســي، رژيــم
 انقلبی به تدريج از درون متحول شده به سمت گشايش و اصلح دموکراتيک و
 جمهوريت اصيل ســير مــی کنــد. امــا چنيــن تحــولی باشکســت مــواجه شــد.
 ايدئولوژی اصلحگرايی بر اين فرض بنا شده بــود کــه درايــران چيــزی بــه نــام
ــود و بخشــی از صــاحبان  «جامعة مدني» هرچند به شکل ناقص شکل گرفته ب
ــق آن ــه رون  قدرت از بال در کنار «فعالن مدني» از پايين، با کار شبانه روزی ب
 مــی افزودنــد، بــه هنگــام انتخابــات رياســت جمهــوری وانتخابــات  مجلــس و
 انجمن های شهر، فضــای سياســی ی شــهرها را سرشــار از شــوق و اميــد، و در
 روزنامه های نيمه دولتي از مسؤلن انتقاد می کردند؛ در راهروهای دادگستری
 و دادگاهها با قاضيان شرع چانه می زدند و امتياز می گرفتند، و با روشنگری در
 ميان زنان مسلمان به فمينيسم بومی اسلمی بال و پر داده، يک گام به تساوی

ی جنسي نزديک تر می گشتند.
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 مثل بسيای از اقتصادهای پساانقلبی ی دولتی کــه بعــد از يــک دوران جنگــی
 قصد احيا و بازسازی دارند، عصرِ  «سازندگي»ی هاشــمی رفســنجانی و ســپس
ــورس، ــازار و ب  دوران «اصلحات» خاتمی معطوف به خصوصی سازي، اقتصــاد ب
 صادرات و واردات با غرب، و به کارگيری متخصصان فنی و تکنــوکرات هــا بــود
 يعنی نمايانگر اينکه تئوکراســی ايــران بــرای حفـظ خــود قــادر اســت پــارادايم
 سياست اقتصادی اش را عوض کند (هنوز با همان شعارهای پوپوليســتي) ، بــه
ــو ــاني» (دبلي  سمت تکنولوژی مدرن ، نيروی هسته اي، و «سازمان تجارت جه
 تی او) خيز بردارد. آن ها که اين سياســت را خامدســتانه بــه عنــوان اصــلحات
 دموکراتيک يا ليبراليسم سياسی تعبير کرده بودند البته مرتکب اشــتباهی مــی
 شدند که دير يا زود می بايست بهای اش را بپردازند. امــا بــدون شــک، کســان
 ديگری هم که  حاضر بودند آب توبه بر فعــاليت سياســی ی گذشــته  بريزنــد و
ــرای ــدان ب  دست دولت مليان خندان و  خوش لباس را بفشارند، برای شان مي
 «سازندگي» و «خدمت» (و تحکيم فاشيسم کلريکال يا تئوکراسی شــيعي) بــاز
 می شد. اين دورانی بود که واژه های تازه ای بــه ســرعت وارد فرهنــگ سياســی
ــوروس، ــورج س  (ايدئولوژی اپوزيسيون) می شد مثل جامعة مدني، ا¡ن جی او، ج
 فمينيسم اسلمي، حقوق بشر، غيرخشونت آميــز، و «نوانديشــی ی دينــي». در
ــر  همين دوره قوانين کار مورد تجديد نظر قرار گرفت، اتحاديه های کارگری زي
 فشار بيشتری واقع شده، شـکاف طبقـاتی نيـز افزايــش يـافت. قشـری بـه نـام
 «اشرافيت نظام» يــا «آقــازاده هــا» وارد معــادلت اقتصــادی و سياســی شــد و
 همزمان سربازان راستين امام، از جبهه برگشــته هــا، بســيجی هــای صــادق  و
ــا ــد. ام  حزب اللهی های استشهادی خود را مغبون و کنارگذاشته احساس کردن
ــه رياســت  همين مغبونان¡ استشهادی به زودی با انتخاب محمود احمدی نژاد ب

ــا۲۰۰۵جمهوری (  ) موفق به احيای پوپوليسم نظامی گرايی می شدند کــه ادع
ــای ــازاده ه  می کرد قصد مبارزه با رانت خواران بالشهری و مليان ميليونر و آق
 آن ها را دارد. تبلور مبارزة طبقاتی در سطح سياسي، در شرايط فقدان نيروهای
 سوسياليستي، خود را در دو جناح فاشيسم حاکم، يکــی پوپوليســت و ديگــری

کلريکال نشان می دهد.
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 اگر بخواهيم سيستم قدرت را مقايسه کنيم با سيستم اقتصاد، اين نظامی است
ــازار آزاد (انتخابــات)  از کارتل ها و مونوپولی های قدرت، قدرتی که هرگــز در ب
 تقسيم نمی شود. مثل مونوپولی نفتی يا مونوپولی های فرش و پسته، مونوپولی
 سيستم های قدرت  به وارثان آن ها در سيستم های قدرت می رسد. آن ها که از
ــرفه ای و ــناف ح  قدرت سهمی نمی برند عبارت اند از واحدهای  شهروندي، اص
 اقتصادي، اتحاديه ها و کانون های صــنفی (مثــل اتجاديــة کــارگری يــا کــانون
 وکل)، سازمان های زنــان، و اتحــاديه هــای مربــوط بــه کارمنــدان بوروکراســی
 دولتي.  در اين نظام، اگر سيستم اقتصــاد رانــتی و آريستوکراســی ی کــارگری
 نفتی به نحو کارآيی مديريت شوند و اگر کارتــل هــای رانــت خــوار کــه طــرف
 معاملة دولت در پروژه های صــنعتی انــد بــه نحــو عقلنــی برنامه هــای توســعة
ــور  اقتصادی را پياده کنند، و دستگاههای ايدئولوژيک و امنيتی و رسانه ها به ط
ــا  خلق و کارآمد متخصصان فن را به کار گيرند، يک رژيم فاشيستی می تواند ت
 سالها و دهه ها به بقای خود ادامه دهد و بحران های گهگاهی را مديريت کرده
 از سربگذراند. اما اگر فساد و رانت خواری چنان بگسترد که کارکردهای عقلنی
 سيستم اقتصادی مختل و مشروعيت ايدئولوژيک دولت به خطــر افتــد، شــدت
 بحران ها می تواند اختلفات باليی ها را به خشونت بکشاند، مردمان گرســنه و

ناراضی را به شورش خيابانی وادارد، و رژيم را به آستانة فروپاشی بکشاند.
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کتاب هاي ديگر به قلم عبدي کلنتري

بهبود کيفيت زندگي

آيا اسلم می تواند غيرسياسي شود؟

نقد خشونت ديني

ديالکتيک نور و ظلمت، بيست و چهارفريم در ثانيه

همة لوطي ها به بهشت مي روند
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