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ھدايت سلطانزاده

فروريزی شتابان دستگاه سلطنت و به قدرت رسيدن خالف زمان فرقه روحانيت
١ـ در مھر ماه  ،١٣۵٠در طی جشنھای  ٢۵٠٠ساله شاھنشاھی که سران  ۶٩کشور در آن شرکت داشتند» ،شاه شاھان« ،اين »خدايگان«
بيدار تاريخ که خطابه خواب در گوش کوروش خفته در قبر را میخواند ،چنين مینمود که قدرتی بیتزلزل ،سکاندار سلطنتی بیزوال
است .بزرگترين ارتش منطقه ھراس در دل ھمسايهھای خود میانداخت .دشمنان درونی او يا دسته دسته اعدام گرديده و يا در زندانھای
مختلف در بند بودند .بزرگترين نمايش تاريخ  ۵٠ساله خاندان پھلوی در راه بود و ھزاران سوار در چھرهی سپاه جاويدان داريوش ،با
صرف ميلياردھا دالر نفتی ،عظمت آن را به جھانيان نشان میداد .سران دولتھای غربی ،از »خرد« آريامھر سخن میگفتند و در تالش
برای »بھرهمندی« از آن بودند .کنت رايش ،سرسفير سفرای آمريکا ،ايران را»جزيره آرامش« میناميد و محمدرضا پھلوی بعد از مداخله
نظامی در ظفار بهعنوان حافظ امنيت منطقه» ،حبشه« را به حمله تھديد میکرد .تو گفتی سلطنتی »دوھزار و پانصد ساله« ،ھزارهای
ديگر بر اريکه قدرت فرمان خواھد راند .سمفونی »آريا«ی امينﷲ حسين ،عظمت جاودانه و پيوند »آريامھر« با امپراتوری تاريخی
شاھان ھخامنشی را در گوشھا مینواخت .دستگاهھای تبليغاتی رژيم سلطتنی نيز چنين وامینمودند که ايران به رھبری محمدرضا پھلوی
در آستانه يک »تمدن بزرگ« قرار گرفته است که غبطه جھانيان را بر خواھد انگيخت.
ليکن زمان کوتاه چند سالهای ،اين دنيای فانتزی بيگانه از واقعيتھای جھان را به کابوسی ترسناک مبدل ساخت» .شاه شاھان« در قايق
ت جان خود میگشت ،دزدان دريائی از راه رسيدهای به پوزخند بر
بیلنگری ھراسان و سرگردان در جستوجوی گريزگاھی برای نجا ٍ
کشتی سلطنت نشسته بودند و پارهای از نزديکترين جاننثاران ديروزی او ،به جرگه جانستانان پيوسته بودند .ھمه درھا به روی او بسته
بود و اوھمچون شکاری گرفتار در تله ،نااميدانه ھر روز به دياری پناه میبرد و روز ديگر به تحقير باز پس رانده میشد .شکارچيان
مرگ به طمع جانش در پیاش بودند و اگر آن مرد مصری حرمت روزھای دوستی به جا نمیآورد ،چه بسا در چنگ اھريمن خونخواری
که انتقامجويانه لحظه به لحظه انتظارش را میکشيد ،گرفتار میگشت .ھيچ فالبينی در جام جھانبين خود چنين لحظه شومی را در طالع او
نديده بود .چه شد که سلطنت پنجاه ساله »پھلوی« در ظرف کمتر از سه روز فروريخت و بزرگترين ارتش منطقه و سازمان امنيت کشور
به دست تودهای بیسالح به تصرف در آمد؟
٢ـ در سال  ،١٣۵۴امير اسدﷲ علم ،نزديکترين مشاور شاه ،با توجه به وضعيت عمومی کشور ،پيشبينی يک انقالب را کرده بود .شايد
تصور او از انقالب ،شکل متفاوتی از آنچه در قيام بھمن رخ داد بوده است .با اين ھمه چرائی فروريزی شتابان دستگاه سلطنت و به
قدرت رسيدن خالف زمان فرقه روحانيت در پايان قرن بيستم ،و نيز ماھيت »انقالب« يا »ضدانقالب« بھمن بهمثابه واسطه گذار به
قدرت ،سواالت قابل تاملی ھستند که بايد بر روی آنھا درنگ کرد .چرا که قدرت برآمده از آن واسطه گذار است که ماھيت انقالب يا
ضدانقالب بودن آن را تعيين میکند و سنتز ديالکتيکی و آرايش جديدی از نيروھای انقالب و ضدانقالب بوجود میآورد.
٣ـ به تعبير مارکس ،نظامھای سياسی و اجتماعی کھنه ،عمدتا بر اثر تضادھای درونی خود فرومیريزند و انقالبات ،تنھا نقش يک ماما
وعامل تسھيل کننده در به وجود آمدن يک نظام جديد را ايفاء میکنند .بهعبارتی ديگر ،انقالبات نقش تبعی نسبت به تضادھا را برعھده
دارند و بدون زمينهھای مادی و وجود تضادھائي که يک نظام سياسی و اجتماعی را به آستانه فروپاشی میکشاند ،ھيج انقالبی
بهخودیخود نمیتواند عامل فروپاشی وسرنگونی رژيمی گردد ،بلکه انکشاف تضادھا با گذر ديالکتيکی از منشور انقالب است که
سرنوشت يک رژيم را رقم میزند .متالشی شدن سيستم شوروی ،بدون جنگ و بدون انقالبی کالسيک ،دليل روشنی است بر اين نظر
مارکس و اينکه رابطه تفکيکناپذيری بين سرنگونی و انقالب و خشونت وجود ندارد.
۴ـ دقت در آناتومی نظام سلطنت ،شکنندگی آن در لحظات بحرانی را نشان میدھد .آنتونيو گرامشی ،در مقايسه بين تزاريسم روسيه و
رژيمھای سياسی غرب نشان داده است که برخالف نظامھای سياسی کشوھای غربی که ظرفيتھای عقبنشينی در لحظات بحرانھای
اقتصادی و اجتماعی را دارند ،تزاريسم روسيه ھر گز نتوانسته بود برای خود فرجهھای عقبنشينی در لحظهھای بحرانی را فراھم سازد و
بهھمين دليل ،با بروز يک بحران جدی ،تزاريسم به آسانی به آستانه سقوط و سرنگونی کشيده میشد .شکست روسيه تزاری از ژاپن در
 ،١٩٠۴زمينه انقالب ١٩٠۵را فراھم ساخت که تنھا با سرکوب توانست چند سالی به حيات خود ادامه دھد .در آستانه انقالب اکتبر
آريستوکراسی روسيه ،تکيهگاه سنتی تزاريسم در حال زوال بود و بورژوازی نوپای روسيه ضعيفتر از آن بود که پايگاه اجتماعی
نيرومندی برای آن گردد .از اينرو ،بوروکراسی تنھا تکيهگاه آن را تشکيل میداد .با توجه به اينکه ،بوروکراسی از طبقات مختلف
اجتماعی تشکيل میگردد ،خود کانون تضادھاست و ھرگز به تنھايی تکيهگاه ھيچ رژيم سياسی نمیتواند باشد .سلطنت محمدرضا شاه ،از
اين نظر شباھتھای زيادی با تزارسيم روسيه داشت و میتوان گفت که بر ھيچ طبقه بزرگ اجتماعی تکيه نداشت .اگر دستگاه تزاری بر
اثر مشارکت در جنگ ،زمينه انقالب فوريه را فراھم ساخت ،سلطنت در ايران ،بدون مشارکت در يک جنگ بزرگ بيرونی در آستانه
سقوط قرار گرفت .و باز برخالف رومانوفھا در روسيه که سابقه حکومت سيصد سالهای در روسيه داشته و با سلطنتھای اروپائی
پيوندھای خويشاوندی داشتند ،سلطنت پھلویھا محصول کودتا از طرف قدرتھای خارجی بود که اعتبار و مشروعيت سياسی آن را در
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انظار مردم زير سوال میبرد و الزاما در لحظات بحرانی آن را شکنندهتر میکرد .بعد از اصالحات ارضی و اضمحالل مناسبات فئودالی
در ايران ،سلطنت پايگاه سنتی خود را از دست داده بود و بورژوازی ايران فاقد يک تشکل و ھويت سياسی و اجتماعی برای خود بود.
حتی احزاب مترسکی »ايران نوين« و »حزب مردم« آفريده دستگاه سلطنت بودند تا بيان اراده مستقل بورواژی ايران؛ که اين احزاب نيز،
با ايجاد »حزب رستاخيز« از طرف سلطنت ،که بايد ھمه مردم کشور را در بر میگرفت ،بهطور رسمی به وجود پوشالیشان نقطه پايان
گذاشته شد.
۵ـ در يک نگاه کلی ،بايد گفت که دستگاه سلطنت بر اثر تضادھای درونی خود ازھم پاشيد؛ که در طی آن ،انقالبی سترون و در نطفه
شکستخورده از باالی سر گروهھای سياسی پيش از انقالب عبور کرد .از اين منظر ،چپ ايران را نيز میتوان قرينهای از رژيم سلطنتی
در حال سقوط ناميد که ده سال پيش از انقالب را در خانهھای تيمی جدا از مردم سپری کرد و بنابراين ،جسورترين فرزندان انقالبی کشور
ھرگونه فرصت سازماندھی مردم را از دست داده و به خودسوزی عملی توانائی ھای خود روی آوردند و به اين ترتيب ناخواسته ميدان
را به دست نيروھای تاريک جامعه سپردند .ازاينرو ،چپ ايران تشابھات زيادی با نظام سلطنتی در عدم پيوند خود با طبقات اصلی و
بزرگ جامعه داشت که زمينه را برای به قدرت رسيدن ھر شيادی در استفاده از بحران موجود در روابط سياسی و اجتماعی درونی و
بينالمللی فراھم می کرد .راز شکست و به حاشيه رانده شدن سريع و سرکوب بعدی آنھا نيز ،در ھمين امر نھفته است.
۶ـ با توجه به نقش قدرتھای خارجی در حفظ سلطنت پھلویھا در نيم قرن گذشته ،از دست دادن چنين پشتوانهای ،خواهناخواه آن را
متزلزل میکرد .جيمز کاالھان ،نخستوزير وقت بريتانيا ،به صراحت اعالم کرد که کشورھای غربی نبايد از نيروھای بازنده تاريخ ،که
منظور از آن سلطنت محمدرضا شاه بود ،حمايت کنند .بنابراين در داخل کشور ،مراکز ثقل قدرت نظام سلطنتی ،عمال پيش ازقيام بھمن
متزلزل شده و در حال ازھم گسستن بود.ھنوز ھيچ گلولهای عليه تکيهگاهھای حکومتی شليک نشده بود که تمام دستگاهھای سرکوب آن ،از
ارتش گرفته تا سرويسھای امنيتی ،و تمامی دستگاه قضائی و قانونگذاری سمبوليک آن ،و نيز تمامی شمای بوروکراسی بیخاصيت و
فرتوت آن ،عمال از کار افتاده بود و فقط نيازمند يک تکان کوچک برای بر زمين افتادن مردهای بود که بهظاھر بر روی پاھای خود
ايستاده بود .درحقيقت ،سرنوشت نظام ،تا حد زيادی ھم در صحنه بينالمللی و ھم در درون کشور ،پيشاپيش وعمال رقم خورده بود .پارهای
از فرماندھان ارتش ،نظير ارتشبد ازھاری ،و يا گردانندگان ساواک ،جلوتر از شاه به خارج گريخته بودند و گريز رسمی شاه از ايران ،که
با فشار قدرتھای بينالمللی انجام گرفت ،بهطوری که حتی زمان و روز خروج او را نيز برايش تعيين کرده بودند ،عمال به نظام سلطنتی
در ايران نقطه پايان گذاشت .سلطنت بدون پادشاه وعدم حمايت ارتش ،که اعالم بیطرفی کرد و دستگاهھای امنيتی که گردانندگان اصلی آن
گريخته بودند ،ھمچنين اکثريت کادر بوروکراسی کشور که عليه آن برخاسته بود ،وجود عينی سلطنت را بی مضمون کرده بود .در واقع
سلطنت محمدرضا شاه ،پيش ازقيام سرنگون شده بود و قيام سه روزه بھمن که در مقايسه با انقالبات بزرگ تاريخ بايد آن را لحظهای کوتاه
ناميد ،فقط بهمعنی تاييد و اعالم علنی اين سقوط به جھانيان بود.
٧ـ قدرتھای بزرگ غرب ،در نگرانی از شکلگيری يک جنبش ملی و يا قدرتگيری چپ که آنھا را خطری برای منافع خود میدانستند
جھت تاثيرگذاری و شکلدادن به مسير حوادث ،به حمايت از خمينی و بديلسازی در برابر يک شبح فرضی و اغراقآميز برخاستند و با
دور زدن فرماندھی ارتش شاه ،به گفتوگو با سخنگويان خمينی نشستند .خمينی نيز در نامه به کارتر ،که بیشباھت به نامهاش به
زمامداران آمريکا در خرداد  ١٣۴٢نبود ،با انگشت گذاشتن بر روی خطر چپ ،خواھان پشتيبانی آمريکا از خود شد .نامه خمينی ،بهطور
ضمنی به نقشی که روحانيت و مذھب میتوانست در برابرامکان شکلگيری موج دموکراتيک و يا چپ برعھده گيرد اشاره داشت .ابراز
ھمراھی خمينی با سياستھای آمريکا که سابقه آن به خرداد  ١٣۴٢برمی گشت -که حضور آمريکا در ايران را در برابر شوروی بهعنوان
يک امر ضروری اعالم کرده بودـ با استراتژی عمومی آمريکا و انگليس در مقابله با ناسيوناليسم و گرايشات چپ در دنيا ھمخوانی کامل
داشت .پشت کردن کشورھای غربی به سلطنت و خالی کردن زير پای شاه ،در فلج کردن ارتش نقش مھمی داشت .اين تنھا بخشی از
تراژدی در حال تکوين بود .اسناد منتشر شده بعدی از طرف دولت آمريکا ،نشاندھنده خودفروشی پيشاپيش امثال خمينی و اطرافيان او؛ و
ھمچنين تاثير سازماندھی اين عناصر به رھبری آمريکا و متحدسازی آنھا در آستانه انقالب در شکلدادن بر مسير حوادث است .فراموش
نبايد کرد که نخستين »کميته انقالب« توسط ماشاءﷲ قصاب در داخل سفارت آمريکا بهوجود آمد که مخالفين رژيم جديد را دستگير و در
آنجا شکنجه میکردند .عکسھای يادگاری وی با سوليوان ،سفير وقت آمريکا در تھران نشاندھنده روابط بسيار نزديک آنھا باھم بود.
٨ـ از انقالب مشروطه به اينسو ،جنبشھای سياسی و اجتماعی در ايران ھمواره خصلت غيرمذھبی و سکوالر داشتند و حرکتھای
مذھبی در ايران فراتر از دايره کوچک تروريستی نمیرفت .از اينرو ،برخالف سرمايهگذاری آمريکا و انگليس -بهعنوان امپراتوری
پيشين با منافع ويژه -در خاورميانه بر روی عربستان در مقابله با ناسيوناليسم ناصری ،در ايران آنھا ھنوز بر گزينه کودتایھای نظامی
تکيه داشتند .عربستان با داشتن کعبه و مزار پيامبر اسالم و جامعهای عميقا مذھبی و روايتی به نھايت ارتجاعی از اسالم میتوانست نقش
کليدی در برابر ناسيوناليسم ناصری ،که نفوذ باالئی در بين تودهھای مردم کشورھای عربی پيدا کرده بود ،ايفاء کند و بهتدريج ناسيوناليسم
عربی را بهواسطه اسالم به زانو درآورد .ايران اما ،وضعيت متفاوتی داشت .نخست اينکه ايران بهعنوان کشوری با اکثريت شيعه ،خود
اقليتی در جھان اسالم بود و دوم اينکه زيارتگاهھای اصلیاش در خارج از کشور و غالبا در عراق قرار داشتند و از امتياز عربستان در
اين زمينه برخوردار نبود .با اينھمه ،با سرخوردگی آمريکا از طرف سلطنت در جلب توده مردم به سمت خود ،آنگونه که از نوشتهھای
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ريچارد کاتم -مامور ارشد سيا که در کودتا عليه مصدق نير نقش داشت -برمیآيد ،آمريکا از سالھا پيش از انقالب به سرمايهگذاری و
عضوگيری افرادی نظير ابراھيم يزدی و قطبزاده و بھشتی و کسان ديگری پرداخت که اطرافيان بعدی خمينی را تشکيل دادند .اينھا در
صورت به خطر افتادن سلطنت ،و بهتبع آن منافع کشورھای غربی در اثر بروز حادثهای ،میتوانستند ھمان نقش مشابه اخوانالمسلمين در
مصر را بازی کنند .بازھم ھمان ريجارد کاتم بود که در نوفل لوشاتو با خمينی ديدارکرد و او را فرد مناسبی در شرايط بحران انقالبی
برای تاثيرگذاری بر مسير حوادث ،در جھت منافع استراتژيک آمريکا در منطقه تشخيص داد .ديگر قدرتھای بزرگ غرب نيز ،بهدليل
ھمان نگرانی از شکلگيری يک جنبش ملی و يا قدرتگيری چپ ،به حمايت از خمينی و بديلسازی در برابر موج انقالب و جلوگيری از
چرخش آن به طرف ناسيوناليسم مصدقی و يا گرايش بهسوی چپ پرداختند .به اين ترتيب بود که در چند ماھه پيش از قيام بھمن ،تمامی
رسانهھای غربی ،فضای تبليغاتی عظيمی برای خمينی فراھم کردند و از او چھره يک رھبر را ساختند.
٩ـ آمدن ژنرال ھايزر به ايران و دور زدن ھرگونه تماسی با فرماندھان ارتش ،نشان میداد که آمريکا و کشوھای غربی انتخاب خود را
کردهاند .در چنين فضائی که دولت به مفھوم واقعی خود فرو ريخته و از آن تنھا شبحی به جا مانده بود ،که خمينی نعره میزد »من به
دھان اين دولت میزنم ،من دولت تعيين میکنم« .خمينی ،مرد ريا کار و تاريکانديشی بود که اگر قيام بھمن رخ نمیداد ،نھايتا میتوانست
ھمان نقش يک مفتی ارتجاعی در اخوانالمسلمين ايران را برعھده داشته باشد .زيرا در صورت تداوم خالء قدرت ،آرايش نيروھای
اجتماعی ممکن بود که دگرگون شود .قيام بھمن ،تمامی معادله را به نفع خمينی دگرگون ساخت و به او ظرفيت بازی در روابط طبقاتی
درون کشور و سياستھای بين المللی را داد که فراتر از طرح و برنامهھای قدرتھای بينالمللی بود.
١٠ـ بعد از جنگ جھانی دوم و اوجگيری جنبشھای ملی ،که آمريکا و کشورھای غربی به سازماندھی وحمايت و در موارد ضروری ،به
مسلح کردن جريانھای مذھبی روی آوردند ،دولت آمريکا با تبديل شدن به قدرت ھژمونيک در جھان ،برخالف ادعاھايش در مورد
»اصول و ارزشھای آمريکائی« ،ھيچ کشور دموکراتيکی را در جھان تحمل نکرد و از آمريکای التين گرفته تا ايران و اندونزی ،در
جھت سرنگونی حکومتھای ملی برآمده از جنگھا و مبارزات ضداستعماری اقدام کرد .حتی در جاھائی که توانائی براندازی آنھا را
نداشت ،به سازماندھی جريانھای تروريستی و گروهھای ارتجاعی اسالمی روی آورد که اين کشورھا را ھمواره از درون دچار درگيری
با نيروھای ضددموکراتيک دستپرورده خود سازد .اين يک پروژه سرتاسری بود که از ترکيه گرفته تا مصر و سودان و پاکستان را در
بر میگرفت که نقش ضياءالحق در اسالمیکردن نھادھای سياسی و مدنی و ھمچنين سازمان امنيت کشورش در سازماندھی مجاھدين
افغان و سپس طالبان را میتوان بهعنوان نمونهای از آن ذکر کرد که از حمايت جدی آمريکا و بانک ارتجاعی آن در منطقه ،يعنی
عربستان برخوردار بود .تاريخ بعد از جنگ جھانی دوم نشان میدھد که آمريکا مرکز صدور و تکيهگاه اصلی رژيمھای ارتجاعی در
تمامی کشورھای جھان سوم بوده است.
١١ـ از زمان مشروطيت به اينسو ،فرھنگ عرفی و چپ در يک ائتالف غيررسمی باھم قرار داشتند .از اوايل دھه  ١٣۴٠با توجه به
دگرگونیھای سريع در مناسبات افتصادی و اجتماعی در ايران و افزايش شھرنشينی و سوادآموزی ،اليهھای جديد اجتماعی نيز بهوجود
آمد که قاعدتا بايد ذخيره گسترش فرھنگ سکوالر میبود.
اما در اين دوره با شکلگيری تکيهھای جديد مذھبی و حسينيهھای ارشاد و اشاعه ادبياتی که تاريکانديشی مذھبی را در لفافه مدرنی
عرضه میکرد ،از يکسو شکافی بين سکوالريسم و چپ بهوجود آمد که حساسيت اين اليهھا را نسبت به زندگی عرفی و دموکراسی غير
حساس میکرد و ازسوی ديگر ،ناخواسته زمينهھای پيوند اين اليهھا با دشمنان قسمخورده چپ ،مثل طالقانی و بازرگان و مطھری و
ديگران را فراھم میساخت که در آستانه انقالب زمينهساز ھژمونی سياسی نيروھای مذھبی گرديد .درست است که جريانھای چپ با مانع
مستقيم سانسور و سرکوب شديد مواجه بودند ،ليکن عقبنشينی آنھا به خانهھای تيمی جدا از مردم و قطع ھرگونه ارتباطات تودهای ،آنھا
را عمال از کوچکترين امکان پيوند فرھنگی با ھمين اليهھائی اجتماعی و در بعدی وسيعتر ،از ارتباط با اليهھای جديدی که جذب صنعت
میشدند ،محروم ساخت.
١٢ـ از کودتای ٢٨مرداد به بعد ،بهدليل ھمدستی کسانی چون آيتﷲ کاشانی با کودتاچيان و آمريکا ،روحانيت ھرگونه وجھهای را از دست
داده بود.
با نشر وسيع نوشتهھای شريعتی که ھم دوستدار ژان پل سارتر بود و ظاھر مدرنی داشت ،و ھم ستايشگر فاطمه زھرا و پرستش فقر و
ادبيات شھادت ،که کمتر با تيغ سانسور مواجه بود ،فرھنگ سياسی تازهای شکل گرفت که بتدريج اين اليهھای جديد را نسبت به خواست
دموکراسی بیتفاوت کرد .شايد شريعتی خود آگاه نبود که ساواک از او نوشتهھايش به عنوان ابزاری عليه جريان ھای چپ استفاده ميکرد
و اجازه ميداد که آثار او در نسخه ھای ميليونی منتشر شود  ١در روزھای انقالب ،دختران جوان اين اليهھای نسبتا مرفه و تحصيلکرده با
پوشيدن روسری و يا لباس سياه ،فرياد »فاطمه جان فاطمه جان« سرمیدادند و اليهھای راديکالتر آنھا ،عمال به نسخهھای بعدی »زينب
کماندو«ھای مجاھدين و منبع عضوگيری آنھا تبديل شدند که ربطی به آزادیخواھی و دموکراسی و يا طرفداری از زندگی عرفی در
برابر مذھب و روحانيت نداشت .اگر بخواھيم ارزيابی کلی از نقش و کارکرد طبقه متوسطی که طيف بازرگانھا و طالقانیھا و
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شريعتیھا وھمچنين مجاھدين و ھاله ضد دموکراتيک آنھا را تشکيل میدادند داشته باشيم ،بايد گفت اين اليهھا که معرف چيزی جز
بیتفاوتی نسبت به دموکراسی ،آزادی و تجددطلبی نبودند نھايتا به جاده صافکن اھريمن سفاکی مثل خمينی و اطرافيانش ،تبديل گرديدند.
١٣ـ در ايران تا زمانی که سلطنت شاه تا حد زيادی منافع کشورھای غربی را تامين میکرد ،آمريکا و متحد نزديک آن بريتانيا ،کمتر بر
روی نيروھای مذھبی سرمايه گذاری میکردند بیآنکه از تماس و سازماندھی آنھا ،غافل باشند .در چند سال آخر سلطنت ،مواضع شاه
در اوپک در باال بردن قيمت نفت و اختالف در تمديد قرارداد با شرکت نفت انگليس ،نزديکی نسبی به بلوک شرق ،خواهناخواه به درجه
معينی در تغيير مواضع آمريکا و بهويژه بريتانيا تاثير داشت و به فرآيند عدم حمايت از او شتاب داد .ليکن کشورھای غربی در ده سال قبل
از قيام بھمن ماه ،حمايت از جريانھای اسالمی را بهعنوان وزنهای در برابر نيروھای چپ و ملیگرايان ،بهصورت فعالتری دنبال
میکردند و بدين ترتيب تکيهگاهھای جديد مذھبی بوجود آمد .اين سياست مورد توصيه کسانی مثل برنارد لوئيس و ريچارد کاتم ،رئيس
ابراھيم يزدی ھم بود .طرح حمايت از جريانھای مذھبی در ايران را بايد جزيی از پروژه عمومی آمريکا در کشورھای اسالمی ناميد.
برنارد لوئيس معتقد بود که با دامنزدن به اسالمگرائی و تبديلکردن خاورميانه به منطقه آشوب و آشفتگی ،بايد ھرج و مرج را به درون
جمھوریھای مسلماننشين شوروی کشاند .بنابراين چرخش سياست آن کشور در خالی کردن زير پای شاه و حمايت از خمينی ،در
چھارچوب چنين سياستی قابل فھم است .خمينی بهطور ضمنی به نقشی که روحانيت و مذھب میتوانست در برابر شبح شکلگيری موج
دموکراتيک و يا چپ برعھده گيرد اشاره داشت .حوادث بعد از٢٢بھمن نيز بهخوبی نشان داد که او مناسبترين قصاب برای کشتن آزادی
است؛ رسالتی که نظاميان و دستگاهھای سرکوب شاه نتوانسته بودند آن را در چنين لحظهھای بحرانی به تمام و کمال انجام دھند .و به اين
ترتيب ،نخستين حکومت »داعش شيعه« در ايران به قدرت سياسی رسيد که بازتابھای آن فراتر از ايران و منطقه بود .تاريخ ضدانقالبات
نيز شاھدی بر اين ادعاست که بیرحمترين سرکوبگران انقالبات ،از انقالب فرانسه گرفته تا انقالب آلمان ،از درون خود ھمان موجی
برآمدهاند که به زبان انقالب سخن گفتهاند .اينکه عصيان عليه بیعدالتی و خودکامگی ،زمينه مادی عمده بسياری از انقالبات بوده است،
بهمعنی آن نيست که اين عصيان تودهھا الزاما به عدالت و آزادی منتھی میشوند .زيرا در درون ھر جنبش تودهای عليه بیعدالتی و
خودکامگی ،نيروھای تاريک اجتماعی با انديشهھای تاريک نيز وارد صحنه سياسی میشوند که ھمراه جنبش حرکت میکنند و بسته به
آرايش و توازن نيروھای شرکتکننده در آن ،ممکن است که سرشت ھمان انقالبات را تعيين کنند .انقالبات فاشيستی در اروپا ،محصول
ھمان تناقضات و تعارض ذاتی خواستهھا در درون اين جنبشھا و بھرهبرداری نيروھای فاشيستی از آنھا بوده است .درست در ديالکتيک
اين تناقضات است که در چرخش ھژمونيک و پيروزمند طيفی از نيروھا ،سرنوشت يک انقالب مفروض برای دوری از تاريخ نيز رقم
میخورد .تکيه بر اين تناقضھا ،بهمعنی ناديدن سنتز شکل گرفتهایست که میتواند به آن فرآيند ،مضمون انقالب يا ضدانقالب را بدھد .از
اين منظر ،انقالب بھمن ،انقالبی بود عليه انقالب مشروطه و ايدهھای روشنگری و تجددطلبی که مشروطيت نماد آن بود و از ھمان ابتدا
واکنش نيروھای ارتجاعی »مشروعهطلب« را برانگيخته بود .فرمان خمينی در فروردين  ١٣۵٨که »قلمھا را بشکنيد و چوبهھای دار
برپا کنيد« ،روشنتر از ھر چيزی جوھر انقالب بھمن و ماھيت خشونتبار و ارتجاعی حکومت اسالمی و دشمنی آن با آزادی و
دموکراسی را بهخوبی بيان می کند .خمينی خود تاريک انديش تر از مشروعهطلبان عصرمشروطه و دشمن ھرگونه ملی گرائی بود و بار
ھا نفرت خود را از دکتر مصدق باصراحت تمام بر زبان آورده بود .اگر انقالب مشروطه ،سردسته مشروعهطلبان ،شيخ فضلﷲ نوری را
به دار کشيد ،در ضدانقالب بھمن ،اين مشروعهطلبان بودند که آزادی در کشور ما را به سر دار فرستادند.
١۴ـ با قيام بھمن ،آرايش و صفبندی نيروھای سياسی نيز دگرگون گرديد .قدرت جديدی که سکان رھبری کشور را بهدست گرفته بود،
ميل ترکيبی با دستگاهھای سرکوب نظام سلطنت عليه خواستهھای دموکراتيک را داشت و با سرعت به استفاده از آنھا روی آورد .با
اينھمه» ،دولتسازی جديد« بدون گذار خونين برای فرقهای کوچک که میخواست تمامی اھرمھای قھر ،قانونگذاری و نظام قضائی
کشور را در دست بگيرد ،ناممکن بود .اين دولتسازی ،تصرف ساده نھادھای پيشين دولت نبود .بلکه برای اولين بار دولتی با ماھيتی
جديد ،يعنی يک »دولت اسالمی« و توسط اقليتی جديد بهنام فرقه روحانيت بود .اگر انقالب مشروطيت ،قدرت سياسی را ناشی از اراده
مردم و نھادھای سياسی را تحت کنترل آنھا قرار میداد» ،دولتسازی جديد« بايد مرکز ثقل قدرت را خارج از اراده و کنترل مردم
میساخت» ،مجلس ملی« را به »مجلس اسالمی« و زائدهای از قدرت غيرانتخابی خارج از کنترل مردم ،و نظام قضائی را به صورت
يک وابسته پليسی ھمان قدرت تبديل میکرد .ھمچنين اين دولتسازی جديد برای نخستين بار با گسست از سنت دولت سکوالر ،تمامی
نھادھای سياسی حاکم بر جامعه را بايد به نھادھای مذھبی دگرگون میساخت .با تغييرات عظيمی که در نھاد دولت بوجود میآمد ،رابطه
شھروندی افراد جامعه نيز الزاما دگرگون میشد .چنين دگرگونی بنيادی در نھاد دولت و توسط گروھی کوچک و تحميل آن بر کل جامعه،
بدون توسل به قھر خونين ناممکن بود .اين در منطق ذاتی چنين دولتسازی نھفته است .از زمان اعالم » قلمھا را بشکنيد و چوبهھای دار
را برپا کنيد« تا »دھهی خونين« سال  ۶٠را میتوان دوره اين »دولتسازی جديد« و دوره »تثبيت« آن ناميد .از اين منظر ،اسالمیکردن
دولت و جامعه ،بسی خشنتر از تجربه دولتھای فاشيستی و توتاليتر در کشورھای غرب بوده است.
در برابر اين موج تغييرات بزرگ ،با توجه به اينکه ھم چپھا و ھم ليبرالھا ھيچگونه نفوذ جدی در بين طبقات بزرگ اجتماعی نداشتند،
ھمه آنھا با سرعت و بهآسانی به حاشيه رانده شده و سرکوب گرديدند .راز اين شکست سريع را بايد در فقدان پيوند ارگانيک آنھا با
طبقات بزرگ اجتماعی جست .از آنجائی که طبقه بدون حزب سياسی ،فاقد ھويت سياسی است ،موج بزرگی که قيام بھمن را عملی کرده
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بود ،شبيه موج سرگردانی بود که به آسانی تحت ھژمونی فرقه روحانيت قرار گرفت که از طرف قدرتھای خارجی و رسانهھای
پرقدرت آنھا به شکل يکجانبهای سازمان داده شده بود ،تا صدائی جز آن در اين لحظهھای بحرانی به گوش مردم نرسد .گوئی صدای
خمينی تنھا صدائی بود که بايد شنيده میشد و مرد نادانی مثل او تنھا آلترناتيو برای جامعه  ٣۵ميليونی آنروز ايران میتوانست باشد .ھيچ
آخوندی در قبل از انقالب و يا در خود دوره انقالب حتی تفنگ پالستيکی نيز بهدست نگرفته بود ،ولی بعد از افتادن ناگھانی قدرت به دست
آنھا ،آنان جز با زبان گلوله با مردم سخن نگفتند .روح تاريک و دستان آلوده در ماشه اسلحه بهھم رسيده بود.
١۵ـ برخالف کردستان که وجود دو حزب سياسی با خواسته اثباتی »خود مختاری برای کردستان و دموکراسی برای ايران« درواقع ،ادامه
قيام ھمگانی با ماھيتی متفاوت و سد مقاومت در برابر يورش ارتجاع مذھبی بهدليل سواربودن تودهای بر اصل اتنيک بود؛ در آذربايجان،
يعنی بزرگترين واحد اتنيک و کانون سنتی انقالبات ،بهدليل فقدان حزب سياسی بعد از سرکوب فرقه دموکرات ،و بیتوجھی چپھا به
ارزش و اھميت سياسی يک حزب دموکراتيک در آذربايجان ،آن منطقه را فاقد يک اراده سياسی کرد و صحنه را ناخواسته به دينمداران
واگذار کرد .در آستانه انقالب ،بهدليل نفود شريعتمداریچیھا در قالب »خلق مسلمان« ،جنبش دموکراتيک در آذربايجان پيشاپيش بیھويت
و خلع سالح سياسی شده و بهطرف انحطاط سوق داده شد .ھمان شريعتمداری که بعد از يورش ارتش و تفنگچيان خانھای بزرگ
آذربايجان ،نظير ذوالفقاریھا و امامیھا عليه فرقه دموکرات آذربايجان و کشتار در تبريز ،بنابود که مھماندار پذيرائی از شاه باشد.
١۶ـ در طول تاريخ در ھيچ گوشهای از جھان ،مذھب جز سموم آلوده بر حوزه سياست تزريق نکرده است و ھمواره دشمن آزادی و
دموکراسی بوده است .شروع جنگ و بسيج نظامی برای مقابله با تھاجم عراق ،به اين فرايند سرکوب و بازسازی شتابان دستگاهھای قھر،
وھزيمت چپ و ليبراليسم در ايران شتاب بيشتری داد .پارهای ممکن است تصور کنند که عدم پيوستن حزب توده و اکثريت به جرگه
خمينی در سرکوب آزادی و دموکراسی به بھانه »ضدامپرياليسم« ،و يا در پيش نگرفتن سياست ماجراجويانه از طرف سازمان مجاھدين و
امتناع از درگيری مسلحانه در خرداد  ،١٣۶٠معادالت سياسی را میتوانست در چنين مقطع حساسی دگرگون سازد .در اين نکته درجه
معينی از حقيقت وجود دارد و ممکن بود که در صورت اتخاذ سياستی متفاوت از طرف آنھا فرآيند سرکوب با کندی و شتاب کمتری
انجام گيرد .بیترديد نقش آنھا در تبليغ بیحسی نسبت به آزادی و دموکراسیخواھی ،در عمل تفاوت چندانی با نقش دينمداران در دوره
پيش از انقالب نداشت .ليکن تکيه صرف بر نقش اين جريانھا که در حد خود مھم است ،اصل دولتسازی خونين از طرف خمينی و
اطرافيانش را ناديده میگيرد .حکومت اسالمی ،دولتی برآمده از انتخابات آزاد و نھادھای جاافتادهى سياسی و مدنی جامعه نبود .بلکه با
فروريزی دستگاه سلطنت و ايجاد خالء قدرت سياسی ،دولتی خالف زمان و با ترکيبی از مال و لومپن با يد جایگزين نظام پيشين میشد که
جز با استفاده بسيار خشن از اھرمھای قھر در تارومار کردن خونين ھرگونه نيروی مخالفی عليه خود ،نمیتوانست تحقق يابد .ھمانگونه
که ماکس وبر بهدرستی خاطر نشان ساخته است ،خشونت در سياست تعيينکنندهترين وسيله است و کسی که ناتوان از ديدن آنست ،کودکی
بيش نيست .ھمچنين اغراق در مورد نقش حزب توده و فدائيان اکثريت ،فقدان پايگاه طبقاتی اين جريانھا را از نظر دور میدارد .اگر اين
سازمانھا پايگاه طبقاتی مھمی داشتند ،چرخش آنھا بهطرف خمينی و نيز سرکوب آسان چپ در ايران ناممکن میبود .شايد بتوان به
جرآت گفت که فروريزی سريع سلطنت و ھزيمت آسان چپ ،از منظر فقدان پايگاه طبقاتی نيرومند ،تشابھات جدی باھم داشتهاند .چپ بعد
از کودتای  ٢٨مردا ،جسور ترين مردان و زنان را به تاريخ ايران عرضه کرد .ليکن با وجود اين ھمه از جانگذشتگیھا بيرون از جامعه
و طبقات بزرگ جامعه حرکت کرد .سلطنت کودتائی نيز در الک محدود ديکتاتوری خود زندانی ماند و حتی از درک مظفرالدين شاھی در
گشايش سياسی جامعه در فرمان مشروطيت ،عقبتر ماند و بدينسان بود که شبح سياھی بر سرزمين ايران سايه گسترد.

 -١رجوع شود به مصاحبه حسين دھباشی با مصطفی تاج زاده و نيز مصاحبه روشنگر دکتر حسين نصر در دو لينک زير :

https://www.youtube.com/watch?v=gNAk_UZtZ6I
https://www.youtube.com/watch?v=bJra3xvK-do
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ھدايت سلطانزاده

خمينی و ايدوئولوژی انقالب بھمن
 -١انقالبات ،ھمانند بستر بزرگ رودخانهای ھستند که جريانات مختلف اجتماعی و فکری در آن فرومیريزند و لحظه بزرگ تحول را به
وجود مىآورند .درھر انقالب و يا تحول بزرگ تاريخی ،گراٮشات سياسی و ايدئولوژيک متفاوتی در کنارھم ونيز در تقابل باھم عمل
مىکنند .از اينرو ،ناھمگونی سياسی و ايدوئولوژيک نيروھای اجتماعی شرکت کننده در آن ،يکی از مشخصهھای ھر انقالبی است ،که ھر
يک باھدفھا و انگيزهھای متفاوتی قدم به ميدان مىگذارند .بهھمين دليل ،خصلت بنيادی يک انقالب را صرفا نه بر پايه نيروھای اجتماعی
شرکت کننده در آن و يا خواستهھای سياسی و اجتماعی متفاوت آن نيروھا ،بلکه بر پايه نيروی پيروز و ايدوئولوژی سياسی آن مىتوان
توضيح داد .ممکن است ترکيب اجتماعی نيروھای شرکت کننده در دوانقالب در دوکشور در يک زمان واحد ،بسيار نزديک بهھم ويا
مشابه ھم باشد ولی نتيجه و پیآمدھای سياسی و اجتماعی متفاوتی از آنھا حاصل گردد .دو انقالب ايران و نيکاراگوئه در زمانی نزديک
بهھم و با پی آمدھائی متضاد ھم را به عنوان نمونهھائی قابل ذکر در اين مورد مىتوان ياد کرد .آن نيروی اجتماعی که مھر خود را بر
انقالب مىزند ،سرشت و خصلت آن را نيز رقم مىزند .ايدوئولوژی سياسی نيروی فائق در انقالب ،سپس خود به عنوان نيروی مادی
مھمی در شکل دادن به جامعه بعد از انقالب عمل مىکند .بنابراٮن ،در ارزيابی از خصلتبندی يک انقالب ،اتکاء صرف بر شرکت
نيروھای اجتماعی و استنتاج خصلتبندی آن بر پايه معيار مشارکت صرف نيروھا ،ضمن اينکه اھميت خاص خود را دارد ،ما رابه
ارزيابی درستی از يک انقالب رھنمون نخواھد کرد ،زيرا يک نيروی اجتماعی واحد ،ممکن است در شراٮطی به کمونيستھا يا
فاشيستھا و يا بنيادگراٮان از شکل ديگری راى بدھند .طبقات و اليهھای مختلف اجتماعی ،به الگوی سياسی و ايدوئولوژيک ثابت و
اليتغيری قفلبندی نشدهاند ،و ضرورتا از مواضع آگاھانه طبقاتی خود حرکت نمىکنند ،بلکه سياليت سياسی وايدوئولوژيک،ھمواره يکی از
مشخصهھای حرکتھای اجتماعی بوده است ١ .اين امر ،بهويژه در مورد طبقات پائين جامعه بيشتر صادق است ،زيرا طبقات باالی
جامعه ،بهدليل دسترسی بيشتر به فرھنگ و آگاھی ،کمتر دچار خطا در مواضع اجتماعی خود مىشوند تا طبقات پائين جامعه.
ھمچنين،روانشناسی اجتماعی يک طبقه اجتماعی ،در دو کشور ،ممکن است کامال متفاوت بوده و عکس العملھای سياسی و اجتماعی
کامال متفاوتی در برابر حوادث داشته باشند٢ .
تبديل غريزه به آگاھی اجتماعی در بين طبقات پائين ،معموال در موارد ويژهاى از تاريخ رخ مىدھد ،و اينھمان لحظهاى است که
ديويدھيوم ،فيلسوف محافظهکار اسکاتلندی مىگفت که "ھرگز نمىتوان انکار کرد که يک اقليت حاکم در جامعه به آسانی و براى مدتی
طوالنی مىتوانند بر اکثريت جامعه حکومت کنند ،و باز نمىتوان انکار کرد که اگر اکثريت جامعه بپا خيزند ،از اراده آنان اطاعت خواھد
شد" .و بهھمين دليل نيز اکثريت افراد جامعه ،در طول بيشتری از زمان عمدتا مصرف کننده انديشهھای تزريق شده طبقات حاکمھستند.
گذر از انفعال به آگاھی و تبديل آگاھی به اقدام سياسی و اجتماعی به آسانی رخ نمىدھد و حتی در لحظه قطببندی اجتماعی که ممکن است
به يک انقالب سياسی منتھی شود ،باز ممکن است در مسير خطائی جريان يابد .اينھمان چيزی است که در انقالب بھمن  ١٣۵٧در ايران
تکرار شد و باز اينھمان چيزی است که انگلس از آنھا به عنوان انقالبات ارتجاعی در تاريخ نام مىبرد .اين بدان معناست که ھر انقالبی،
ضرورتا خصلت ترقیخواھانهاى ندارد ،و دوم اينکه انقالبات ارتجاعی نيز امکان وقوع دارند.
 -٢ھر انقالبی بايک الگوی فکری و ايدوئولوژی سياسی مشخصی ھمراه است که مىتوان آن را ايدوئولوژی عام بستر انقالب ناميد که
نيروھای شرکت کننده در انقالب ،به رغم داشتن ايدوئولوژیھای سياسی متضاد خود ،در اين ايدوئولوژی عام ،در آن لحظه معين اشتراک
نظر مىيابند ،که ايدوئولوژیھای عام ديگر را به حاشيه مىراند .به عنوان مثال ،در فاصله قيام تبريز در سال  ١٣۵۶تا مقطع انقالب بھمن
در  ،١٣۵٧تقريبا ايدوئولوژی ليبرالی کامال به پشت صحنه رانده شد و "ضدامپرياليسم" به ايدوئولوژی مسلط دوره انقالب تبديل گرديد.
بهھمين دليل،ھر گونه بحث مربوط قانون اساسی و يا بازگشت به قانون اساسی مشروطيت ،بيشتر به معنى ليبراليسم و سازشکاری
و"ضدانقالب" تفسير مىگرديد .ليکن تجربه تحوالت بزرگ تاريخ نشان داده است که ايدوئولوژی عام بستر انقالب ،درھمان نقطه و به
صورت ايستا باقی نمىماند و خود دچار تحول مىشود .در واقع ،نيرویھژمونيک ،به موازات سلطه تدريجی خود بر جنبش ،تفسير ويژه
خود ازھمان ايدوئولوژی عام آستانه انقالب را نيزارائه مىدھد وھرگونه تفيسر غيراز آن را به "ضدانقالب" و يا ھمدستی با نيروھای رژيم
پيشين منتسب مىسازد .تصادفی نيست که نيروی ھژومونيک ،براى تحکيم موقعيت خود و جلوگيری از نيرو ی سياسی و ياھر
ايدوئولوژی رقيب ،بالفاصله ديگر جريانھا و تفاسير متفاوت از خود را به ضدانقالب منتسب مىسازد.از آن پس ،ھرگونه تفسير سياسی
از ايدوئولوژی حاکم بر انقالب،بهجز تفسيری که حاکميت جديد ارائه مىدھد ،محکوم و سرکوب مىشود و کسانی ميداندار و پاسدار
"خلوص ايدوئولوژيک" مىگردند که شايد قبال در صفھمدستان رژيم پيشين ودر مقابل مخالفين آن قرار داشتند .اين تفسير  ٣متفاوت،
صرفا در حوزه ايدوئولوژی متوقف نمىشود ،بلکه با سرعت به طرف نه تنھا سرکوب فکری و ايدوئولوژيک مخالفين جريان مسلط ،بلکه
به سرکوب فيزيکی آنان نيز حرکت مىکند" .انقالب فرھنگی" خمينی که وی از آن "انقالبی مھمتر از خود انقالب اول" ،يعنی انقالب بھمن
نام مىبرد ،با بستن دانشگاهھا ،اخراجھای وسيع دانشجويان و تصفيه استادان ازھر طيفی بجز حزباللھیھا و متظاھرين به طرفداری از
خمينیھمراه بود ،دقيقا درھمان مسيری حرکت کرد که نازیھا در آلمان ،با "انقالب فرھنگی" خود کرده بودند و در آن بر اساس
"نازيفيکاسيون" دانشگاهھا ،تمامی مارکسيستھا و يھوديان و ليبرالھا را در تمام سطوح تصفيه کرده و بعدا به تعقيب و شکار آنان روی
آوردند ۴ .از اين نظر" ،انقالب فرھنگی" خمينی براى تصفيه دانشگاهھا و " اسالمی کردن" آنھا ،ازھمان منطق و ازھمان مضمونی
برخوردار است که " انقالب فرھنگی" نازیھا در آلمان .در دوره انقالب بھمن ،ھرگونه حرکت و خواستهاى بجز تفسير خمينی از انقالب،
به بھانه ايجاد تفرقه و عدم "وحدت کلمه" و شعار "ھمه باھم" که چيزی جزھمه با من خمينی نبود ،سرکوب گرديد .در نتيجه ،بسياری از
افراد و عناصر حاکم در دوره بعد از انقالب ،ممکن است از بين کسانی دستچين شده باشند که قبال باھرگونه تحول انقالبی مخالف بوده و
ياھمدست رژيم پيشين و ياحتی عليه فعالين انقالبی بودهاند .آيا اينھمه ماليانی که تمامی ارگانھای حکومتی و اقتصادی و اجتماعی کشور
را قبضه کردند ،انقالبيون قبل از انقالب بودهاند؟ در سی سال قبل از انقالب ،شايد سی مال نيز به زندان نيفتاد و تا زمان انقالب ،يک مال
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نيز اعدام نگرديد! آنان وقتی انقالبی شدند که شيرازه سلطنت ازھم گسسته بود ودر حالی که مردم پادگانھا را فتح مىکردند ،خمينی
مىگفت که ھنوز حکم جھاد عليه سلطنت را نداده است!
جوھر و ماھيت يک انقالب را ،نيرو و ايدوئولو ژی مسلط در انقالب تعيين مىکند .از اينرو ،نيروی حاکم بر انقالب در بھمن  ١٣۵٧در
ايران و ايدوئولوژی آن را در قياس با انقالبات اجتماعی و ايدوئولوژی سياسی آن را در کدام طيفی از انقالبات و ضدانقالبات و انديشهھای
دموکراتيک و ويا واکنشھای ارتجاعی در تاريخ در قرون معاصر مىتوان مقوله بندی کرد؟ و بهھمين ترتيب ،انقالب پيروز بھمن ،به
کدام خانوادهاى از انقالب و ضدانقالب در تاريخ تعلق دارد؟ زيرا انقالب خود يک واژه مجردی است و فقط وقوع يک تحول بزرگ را
بيان مىکند .خصلت دموکراتيک و يا ضددموکراتيک آن را بر پايه مضمون آن مىتوان محک زد و مضمون آن جدا از نيروی سياسی
پيروز وھدفھای سياسی و ايدوئولوژيک آن تقکيکپذير نيست.
پارهاى ممکن است چنين تصور کنند که انقالب بھمن انقالبی بود تودهاى و با خصلتی متناقض! بايد گفت که ھر انقالبی به اين دليل انقالب
ناميده مىشود که تودهاى است ،و ذاتا نيز متناقض است .زيراتناقض در ذات ھر انقالبی است ،وھر فرد و نيروی اجتماعی ،از ظن خود
يار وھمراه آن مىشود .ھرچه انقالبی تودهاىتر باشد ،اين تناقض نيروھای شرکت کننده در آن و نيز تعدد و تناقض ايدوئولوژیھا نيز
بيشتر خواھد بود .ولی خصلت يک انقالب را از متناقض بودن آن نمىتوان نتيجه گرفت ،زيرا خصلتبندی اساسی آن را در ابھام رھا
مىسازد ۵ .ولی براٮند انقالب و خصلت بنيادی آن ،در نقطه چرخش خود بلوربندی شده و با مھر نيروئی که دست باالتر را در اين فراٮند
پيدا مىکند و ايدوئولوژی سياسی آن که چشم اندازی از آينده را ترسيم مىکند ،مشخص مىگردد ۶ .داليل معرفتی و تاريخی -اجتماعی
اينکه چرا يک نيروئی در آن لحظه امکان ھژومونيک مىيابد ،خود موضوع تحليل مستقلی است و من در اينجا بر اين جنبه از مساله
نمیپردازم .بلکه ميخواھم بر اين زاويه از مساله نگريسته شود که تعيين خصلتبندی يک تحول بزرگ اجتماعی و يا يک انقالب براساس
کدام معياری صورت مىگيرد؟ بر اساس کدام معياری مىتوانيم بگوئيم که يک حادثه بزرگ اجتماعی ،مترقی است يا ارتجاعی؟ و باز ،از
آنجائی که ھيچ انقالبی ،از ايدوئولوژی سياسی پيروز خود جدا نيست ،چه ارزيابی از انقالب بھمن مىتوان داشت و به کدام خانواده از
ايدوئولوژیھا و تحوالت در تاريخ تعلق دارد؟
ايدوئولوژی سياسی انقالب اسالمی دراٮران و نيز طيف سياسی پيروز در آن را تنھا با ضدانقالبات تاريخ مىتوان مقايسه کرد .ماھيت
نيروئی که در آن پيروز شده بود و نيز ايدوئولوژی سياسی انقالب اسالمی ،انقالبی بود عليه خرد و عليه روشنگری و عليه دموکراتيسم
واز نظر مضمون ايدوئولوژيک خود ،به ضدانقالبات تاريخ تعلق دارد و مىتوان آن را با واکنشھای ارتجاعی عليه جنبشھای دموکراتيک
و ايدوئولوژیھای شبهفاشيستی در تاريخ معاصر مقايسه کرد .آشفتگی و ابھام ذھنی از آنجا ناشی مىگردد که انقالب بھمن عليه دستگاه
سلطنت و حضور بيگانه در ايران متوجه بود .بهھمين دليل ،آزادی و استقالل ،دوشعار اصلی انقالب بود .اين دو شعار دموکراتيک نيروی
سياسی و اجتماعی عظيمی را بسيج مىکرد .آزادی از فقدان آزادیای که دستگاه سلطنت بر جامعه و زندگی سياسی تحميل کرده بود ،و
استقالل ،که مفھوم آنھم از فضای سياسی جنگھای ضداستعماری در آسيا و آفريقا در چند دھه پيش از خود تغذيه مىکرد،بىآن که در
واقعيت امر ايران مستعمره رسمی کشوری باشد ،وھم به درجه معينی از دو کودتای سلطنتی رضا شاه در اسفند  ١٢٩٩و محمد رضا شاه
در  ٢٨مرداد  ١٣٣٢با پشتيبانی قدرتھای خارجی ،متاثر بود .و درست بر اين دو محور بود که "ضدامپرياليسم" به عنوان تئوری اصلی
انقالب بھمن ،شکل گرفت .از آنجائی که سرکوب سياسی در نيم قرن پيش از آن ،توسط خانواده پھلوی پيش برده شده بود ،در نتيجه ،در
افکار عمومی ايرانيان ،دستگاه سلطنت ،ھم نمود داخلی امپرياليسم را نمايندگی مىکرد ،وھم نمود بيرونی آن را .زيرا سلطنت پھلویھم با
کمک کشورھای خارجی در مرکز ثقل قدرت سياسی نشانده شده بود وھم متحد نزديک نيروی ھژمونيک کشورھای سر مايهداری ،يعنی
آمريکا بود .ليکن نقطه بلوربندی انقالب بھمن ،در شعار "جمھوری اسالمی" آن بود که ھر دو شعار آزادی و استقالل را در درون خود
منحل مىکرد و تفسير و سنتز خود از اين دوشعار ،و مجموعه تناقضات انقالب را به صورت ھدف و ايدوئولوژی اثباتی نيروی ھژمونيک
ارائه مىداد .بنا براٮن ،الزم است در مورد نيروی سياسی و ايدوئولوژی آناندکی درنگ شود.
در تاريخ مدرن جھان ،ھر تحول دموکراتيک ،وھر انديشه مترقی ،ھمواره با عکسالعملھای نيروھای ارتجاعیھمراه بوده است و نمونه
ايران از مشروطيت به بعد نيز از اين قاعده عمومی جدا نبوده است٧ .
انديشه سياسی خمينی به عنوان سکاندار اصلی ،و بسياری ديگر از رھبران جمھوری اسالمی ،در تئوری حاکميت سياسی و نوع نگرش
آنان نسبت به زندگی اجتماعی ،قرنھا عقب ماندهتر از دستگاه قاجار و سلطنت پھلوی بود .کافی است به رسالهھا ی خمينی و نوشتهھای
اطرافيان او ،نظير مطھری و حتی طالقانی در دوره پيش از انقالب مراجعه شود .آيا مىتوان عنصر دموکراتيکی را در آنھا سراغ داشت؟
اينان کدام دنيائی را نمايندگی مىکردند٨ .
عصر روشنگری ،انتقادی بود از مذھب ،تکيه بر خرد ،تاکيد برسکوالريسمی که از بطن جنگھای مذھبی ،در قرنی پيش ،و با تکيه بر
غولھای انديشه ،قدرت سياسی سکوالر را عنوان ساخته بود ،و در وجه غالب خود ،عليه مطلقگرائی سلطنتھا جھت گيری داشت .حال
آنکه ايدوئولوژی مسلط در اتقالب بھمن ،انتقادی بود از سکوالريسم وھمانند ھمجنسھای شبهفاشيستی خود در کشورھای غربی ،خرد
گريز ،زدودن اراده آزاد انسان در پیريزی يک حکومت عقال نی و مطلوب ،و بازگشت به ايدوئولوژی حق حاکميت آسمان بر زمين که
نمىتوانست جز حکومت يک مشت مالی انگل ،چيز ديگری تفسير شود .از نظر تئوری حکومتی ،ايدوئولوژی پيروز در انقالب بھمن،
حتی از تئوری حاکميت در عصر قاجار نيز عقبتر رفت ،زيرا عصر قاجار ،وجود" ظل ﷲ " و "آيت ﷲ" را در کنارھم مىپذيرفت،
ليکن ايدوئولوژی پيروز در انقالب بھمن ،استبداد مطلقگراى حکومتی را با ايدوئولوژی استبداد مذھبی با ھم تلفيق مىکرد و از آن يک
نظام سياسی توتاليتر لجام گسيختهاى عليه جامعه مىساخت که عواقب شوم آن تا چندين نسل نيز قابل ترميم نخواھد بود.
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 -٣اگر انقالب شکست خورده مشروطيت ،تالشی بود براى آزادی ،براى حاکميت قانون و برابری حقوقی انسانھا ،عرفی کردن نظام
حقوقی ،انقالب پيروز بھمن ،انقالبی بود عليه آزادی ،طرفدار حاکميت بیلجام قدرت سياسی در چھره ولی فقيه،بىحقی مطلق سياسی
شھروندان ،نابرابری مدنی ،شرعی کردن دستگاه قضائی ،نشستن داروغه در جايگاه قاضی و برقراری يک نظام آپارتايد اسالمی ،که
شھروندی را برپايه تعلق به شاخه معينی از مذھب و جنسيت تعريف مىکرد.
 اگر غالب انقالبات در تاريخ نظر بر آينده و مدرنيسم و تجديد حيات جامعه داشتند ،انقالب اسالمی در ايران ،تنھا انقالبی بود که مدينهفاضله خود را بر پايه "مد ينه النبی" جامعه شبانی شبهجزيره عربستان درھزار و چھار صد سال پيش میخواست بنا کند وھم از اينرو بود
که خمينی خود را در چھره چوپان و شھروندان را در حکم گله مىديد و به جنگ عليه دنيای جديد برخاست! ٩
 انقالبات دموکراتيک در تاريخ دويست ساله اخير ،دستکم در تئوری ،حاکميت را از آن مردم و يا ملت تعريف مىکرد .انقالب اسالمیتنھا انقالبی بود که در تئوری و عمل ،به سلب حاکميت از مردم پرداخت و سپردن حاکميت مردم بدست چوپانی بنام " ولی فقيه" را
تئوريزه کرد.
 -۴ھر انقالبی در لحظه چالش با حاکميت ،يک نوع تالش براى حفظ وضع موجود و نيروھائی که خواھان دگرگون ساختن وضع
موجود ھستند ،يا در تعريفی ديگر ،از کنش و واکنش نيروھای انقالب و ضدانقالب در شکل عام خود از يکسو ،و دموکراتيسم و ارتجاع
درھر دو سوی صفبنديھا و نيز در درون خود آنھا ،تشکيل مىگردد.
 -۵نيروھای درگير در انقالب ،ھمانند نيروھای مخالف آن درھر دو قطب ،از گراٮشاتھمايند و ناھمايند باھم تشکيل مىگردد .اين نيروھا
و گراٮشات ناھمايند ،در يک نقطهاى به ھمايندی نزديک مىشوند .ھمايندی آنان عمدتا در مخالفت با رژيم حاکم خود را نشان مىدھد و در
اينھمايندی است که در بستر معينی از زمان ،يکی از ايدوئولوژیھا ،نقشھژمونيک پيدا مىکند و دليل عمده آن ،قدرت نسبی نيروی
اجتماعی تغذيه دھنده آن و تفوقيابی آن عليه ديگر نيروھای اجتماعی ،در اينھمايندی نيروھای اجتماعی ،به رغم ناھمايندیھای ذاتی در
درون خود ،بهويژه در وجه اثباتی خواستهھای خود است .رو در روئیھا و دشمنیھای بعدی در صف موافقين انقالب ازھمينجا ناشی
مىگردد .نيرویھژمونيک ،تفسير خود از خواستهھای انقالب را به صورت تفسيرھمگانی و مطلق از انقالب ارائه مىدھد و سعی در
سرکوب ديگر گراٮشات ارائه مىدھد.
بايد ديد که ضدانقالب ايدوئولوژيک ،از مجراى کدامھمايندی ايدوئولوژيک ،توانسته است مھر خود را بر کليه فراٮند انقالب زده و از اين
طريقھژمونی خود را بر ديگر نيروھا تامين کرده است؟
در صحنه داخلی ،اين تئوری از نفی سلطنت ،و در درک خود از از مناسبات بينالمللی ،از تئوری ضدامپرياليسم تغذيه مىکرد .يک تئوری
عمومی يا  ،Master Theoryنيروھای مخالف با رژيم حاکم را باھم مرتبط مىسازد .ھر چند که آنان تفسير واحدی از آن ممکن است نداشته
باشند .راز عقب نشينی نيروھای دموکراتيک جامعه در آن بود که نتوانسته بود مرزبندی روشنی بين ايدوئولوژی سياسی خود و
ايدوئولوژی واپسگراى خمينی در اين زمينه به وجود آورد ،و دقيقا بهھمين دليل بود که در ماجراى گروگانگيری سفارت آمريکا به
جريانی فلج و دنبالهرو گروھی آدمخور تبديل گرديد.
 -۵اين بدان معنا نيست که دو طيف موافق و مخالف انقالب ،ھيچ نوع پيوندی باھم ندارند و ديوار چينی آنان را ازھم جدا مىسازد .در
بسياری از حوزهھای ايدئولوژيک ،رابطه مستقيم و مشترکات جدی ممکن است که بين آنان وجود داشته باشد.
 -۶در دوره پيش از انقالب ،سلطنت و مذھب ،در يک ائتالف ايدئولوژيک عليه دموکراسی ،و عليه جنبش سياسی چپ باھم داشتند .ائتالف
کاشانی و کودتا عيله مصدق و عليه حزب توده نمونه بارزی از اين ائتالف ضددموکراتيک بود .اين خصلت ضددموکراتيک ،نه تنھا با
انقالب از بين نرفت ،بلکه سمت و سوی تازهاى يافت .حتی زمانی که حکومت اسالمی به خشنترين وجه به سرکوب آزادی و نيرویھای
چپ پرداخت.سلطنتطلبھا نيز در تبليغات خود چنين وانمود مىکردند که گوئی حزب توده در تمام ارگانھای جمھوری اسالمی حضور
دارد .آنھاھمين ھمسوئی را امروز نيز حفظ کردهاند.
 -٧به تدريج ،با حمله سلطنت به پايگاه اجتماعی روحانيت ،ائتالف ديگری بر حول مخالفت با سلطنت ،با درک عاميانهاى از
ضدامپرياليسم ،شکل گرفت که روحانيت و چپ و طيفھای مختلف ليبرالھا و شبهليبرالھا را باھم مرتبط مىساخت.
 -٨مخالفت با سلطنت که طيفھای مختلف و جريانھای سياسی را در بر مىگرفت ،مانع از رؤيت اين تاريک انديشی در کار در چھره
اسالمی خود بود .بیآنکه لحظهاى به تعمق بپردازد که تئوری حاکميت خمينی و اطرافيان او ،صدھا سال از نظريه حاکميت دستگاه
سلطنت نيز عقبتر بود ،زيرا پايه تئوريک آن بر اين اصل استوار بود که "سلطنت وديعهاى است الھی که از طرف مردم به پادشاه
تفويض گرديده است" .حال آنکه تئوری واليت فقيه خمينی ،عنصر مردم را به صراحت از تئوری حاکميت حذف کرده و حاکميت مستقيم
از آسمان را بر عھده يک فقيه میسپرد که پاسخگوی بنیبشری نبود .انديشهھای شريعتی ،بازرگان و طالقانی و خمينی و مطھری،و
ديگران ،اجزاء مختلف اين طيف تاريکانديش و ادامه آن خط تاريکانديشی مغلوب در انقالب مشروطيت بودند .آنان خواھان ضدانقالبی
ايدوئولوژيک عليه انديشهھا و سنتھای دموکراتيک انقالب مشروطه ،و تحوالت دموکراتيک فکری در نيم قرن اخير بودند.
 -٩اين طيف تاريکانديش ،که مذھب ابزار ايدئولوژيک اصلی آن بود ،بهويژه در طيف مسلط خود ،ھمان گونه که گفته شد ،از يک سو
تشابھات نظری با عصر مقابله با روشنگری و دموکراتيسم در اروپا داشت ،و از سوی ديگر،خويشاوندی ايدوئولوژيک جدی با جريانھای
نظری فاشيسم در اروپا داشت .ممکن است روشنفکران عوامانديشی چنين استدالل کنند که فاشيسم پديده جامعه صنعتی مدرن بوده و با
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سرمايه مالی گره خورده است .بايد گفت که فاشيسم ،قبل ازھرچيز يک جنبش تودهاى واپسگراست ،و عناصر اوليه ايدوئولوژيک آن در
واکنش عليه انقالب فرانسه ،عليه روشنگری،در فراخوانی کليسا و حکومتھای استبدادی عليه انقالبات دموکراتيک ،و نيز در واکنش
نھضت رمانتيسيسم طرفدار استبداد روشنگر در آلمان ،و باز در تقابل با انقالب فرانسه قرار داشت١٠ .
 -١٠بر خالف ھمه جنبشھای انقالب در تاريخ ،که نظر بر آينده داشت ،اينان اوتوپی و الگوھای خود را در گذشته مىساختند.
 -١١درھمآميزی جنبش دموکراتيک با ايدوئولوژی متحجر مذھبی ،ھم از نظر سياسی وھم از نظر طبقاتی ،دموکراسی را در چھارچوب
يک ايدوئولوژی ارتجاعی منحل کرد و امکان سلطه بالمنازع آن را فراھم ساخت .برخالف انقالبات دموکراتيک در اروپا ،جدائی
ايدودئولوژی روشنگری از ايدوئولوژی دولت مطلقگرا و استبدادی که پيوند نزديکی با کليسای کاتوليک داشت ،موجب اعتالی جنبش
دموکراتيک و گريز عدهاى از اشراف و روحانيون به طرف آن گرديد ،در انقالب بھمن ،اين جنبش دموکراتيک و ايدوئولوژی آن بود که
به طرف ارتجاع مذھبی خمينی پناھنده شد و زمينه زوال خود را آسانتر کرد .اين فراٮند ھمچنان ادامه دارد ،و تا زمانی که جنبش
دموکراتيک خود را از پيوند ايدوئولوژيک با اصالحطلبان رژيم حاکم که در اتحادی جدائیناپذير با سيستم واليت فقيه قرار دارند ،رھا
نساخته است ،جنبش دموکراتيک در ايران نخواھد توانست بهطور واقعی در صحنه سياسی کشور به عامل اثرگذاری بدل شود و ھمچنان
در يک سرگردانی سياسی و ايدوئولوژيک ،در ميدان ايدوئولوژی مذھبی حاکم ،از سنگی به سنگی خواھد پريد.
 -١٢انقالبات ،الزاما ،يک قطببندی ايدوئولوژيک نيز به وجود مىآورند .بدون انقالب مشروطيت ،شيخ فضل ﷲ نوریھا نيز به وجود
نمىآمد .در يک زمان عادی ،کسانی چون شيخ فضل ﷲ را ممکن بود عناصری محافظهکار ناميد .ليکن به موازات راديکاليزه شدن و
پيشروی دموکراتيک انقالب مشروطه ،آنان نيز راديکاليزه شده وھرچه بيشتر به طرف ارتجاع محض حرکت کردند .اين ارتجاع محض
بنوبه خود به صورت فاکتور مستقل ايدوئولوژيک به نسلھای ديگر انتقال يافت ،که فدائيان اسالم را مىتوان نمونه بارز آن تلقی کرد.
بدون سنت فکری دموکراتيک انقالب مشروطيت ،و حوادث تاريخی برجسته بعد از آن که عمدتا توسط جريانھای چب و دموکراتيک
نمايندگی مىشد ،خمينی و امثال او نيز شکل نمىگرفت .ھمان گونه که خود بعد از دستيابی به قدرت ،بارھا بر آن تاکيد ورزيد،
وارثھمان سنت فکری شيخ فضل ﷲ بودند و از وی بنام شھيد انقالب نام بردند .کسانی چون مطھری ،تمام ھنرشان جھتگيری
ايدوئولويک و سياسی عليه مارکسيستھا در جامعه بود تا عليه نظام حاکم .بارزترين نمونه آن ،نامه مشترک طالقانی و آيت ﷲ منتظری و
الھوتی و ديگران بود که تعارض خودرا در درجه اول ،با مارکسيستھا در جامعه عنوان کرده بودند و نه ساواک و رژيم شاه.
کسانی چون ژوزف دو مايستر ،سردمدار ارتجاع عليه روشنگری و انقالب فرانسه ،طرفدار حاکميت پاپ و کليسا ،طرفدار انگيزاسيون،
مدافع حکومتھای ارتجاعی در اروپا ،ازجمله تزار در روسيه ،وھمانند خمينی ،دشمنھر مذھبی جز مذھب خود بود ،ليکن باھمه اين
صفات سرراست ارتجاعی خود ،بر خالف خمينی ،مخالف اعمال شکنجه از طرف دستگاه تزار براى گرفتن اعتراف بود و در نامه خود
به تزار نوشت :جنايت عليه دولت ،ھمانند ھر جرم ديگری بايد اثبات شود .خمينیھرگز گرفتن اعتراف با اعمال شکنجه از طرف ساواک
و اعدامھای شاه را محکوم نکرد و در پاسخ به عدهاى از مجاھدين که به ديدار او در بغداد رفته بودند ،دربرابر اين سؤال که چرا حاضر
نيست حتی اعدام مجاھدين رامحکوم سازد ،گفته بود که چنين اعالميهاى به نفع چپھا تمام مىشود .به عبارتی ديگر او نه تنھا مخالف چنين
شکنجه و اعدامھا از طرف شاه نبود ،بلکه وقتی خود سوار بر موج انقالب ،به قدرت سياسی رسيد،شکنجه و مرگ را بهجزئی از نظام
سياسی خود تبديل کرده و به آن رسميت شرعی و قانونی داد.
 -١٣انقالب پيروز فرانسه ،حاکميت را از آن مردم اعالم کرد ،به تدوين اعالميه حقوق شھروندان و انسان پرداخت ،نام فصول و ماهھا
وھفتهھا و روزھا را از نام قد يسين کليسا به نامھای طبيعت ،فصل شکفتن گلھا و باروری گياھان و چيدن خرمن دگرگون ساخت ،کليساھا
را به معابد پرستش خرد تبد يل کردند و کودکان را با کلمات "آزادی ،برادری و برابری" تعميد مىدادند.
انقالب پيروز بھمن ،تحت رھبری خمينی ،ھمانند دشمنان خرد و روشنگری ،به سلب حاکميت از مردم رسميت حقوقی و شرعی بخشيد،
قوانين عصر جاھليت عربستان ،قصاص و مثله کردن انسان را بهجزء قوانين کشوری تبديل کرد ،به دشمنی با آزادی و دموکراسی
برخاست ،زنان را نيمی از مرد اعالم کرد و مشتی الشخوار سياھپوش را بر تمامی کشور مسلط ساخت و تباھی سياسی و اخالقی را به
نورم عادی زندگی تبديل کرد .آيا ايدوئولوژی رھبران جمھوری اسالمی ،از پارهاى جھات ،واپسگراتر ازجنبشھای فاشيستی در آلمان و
ايتاليا نبود؟
آيا انقالب پيروز بھمن و ايدوئولوژی پيروز رھبری آن ،چيزی جز پيروزی يک ضدانقالب بود؟ و آيا انقالب بھمن در خصلتبندی خود،
به ضدانقالبات تاريخ تعلق ندارد؟
۴فوريه ٢٠٠٨

 -١بعنوان مثال ،در آلمان قبل از جنگ اول جھانی ،بخش مھمی از کارگران به حزب سوسيال دموکرات آلمان که حاوی ايدوئولوژی و تفکر کمونيستی بود ،رای
مىدادند .ليکن در سال  ،١٩٣٣بخش مھمی از آنان به طرف ھيتلر روی آوردند .بھمين ترتيب ،در فرانسه بعد از جنگ جھانی ،اکثريت غالب کارگران در آن کشور،
به حزب کمونيست رای ميدادند .امروز ،حزب نئونازی ژان ماری لوپن در آن کشور ،چند برابر حزب کمونيست ،آراء طبقه کارگر را پشت سر خود دارد .و يا در
آمريکا ،مسيحيان اوانگليش ،روزی تکيه گاه مھم حزب دموکرات بودند ،ليکن اوانگليشھا ،امروز حاميان اصلی نومحافظه کاران و سياستھای افراطی آنان را
تشکيل مىدھند.
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 -٢مقايسه مارکس از بورواژی فرانسه با آلمان ،و ارزيابی انگلس از روانشناسی خرده بورژوازی نروژ با روسيه ،نمونهھای گويائی از آنھستند .انگلس معتقد بود
که خرده بورژوازی روسيه ،يک طبقه اجتماعی تحقير شده و از نظر روانشناسی سياسی فاقد عزم و اراده است ،حال آنکه در نروژ ،خرده بورژوازی ،يک طبقه
اجتماعی با فرھنگ و با احساس ھويت اجتماعی وجود دارد .ھمچنين ،کارل کائوتسکی در مقايسه دھقان روسی با دھقان آمريکائی ،مىگفت که اگر يک امکان مالی
در اختيار دھقان روسی قرار داده شود ،دھقان خرافات زده روسی آنرا خرج زيارت مىکند ،حال آنکه دھقان آمريکائی آن را به مصرف خريد تراکتور و يا باال بردن
بھرهوری توليد خود مىکند ،و نتيجه مىگرفت که ھوشمندی وخرد ،خود يک سرمايه بحساب مىآيد.
 -٣پيش از انقالب ،بخش مھمی از روحانيت ،ارتباطاتی جدی با دربار شاه داشتند و يا از حمايتھای مستقيم و غير مستقيم آن برخوردار بودند .کسانی چون آيت ﷲ
کاشانی که ھمدست کودتاچيان  ٢٨مرداد بودند ،و يا ناصر مکارم شيرازی که عليه مصدق وجيزهاى بنام "فيلسوف نماھا" را نوشته بود ،بعد از انقالب از طرف
حکومت اسالمی يا به عنوان سمبلھای انقالب اسالمی معرفی شدند ،و يا قاتلی بنام ری شھری" ،جمعيت دفاع از ارزشھای انقالب" درست کرد .اينکه جمھوری
اسالمی از مرتجعترين عناصر تاريخی ،برای خود سمبلھای ايدوئولوژيک ساخته است ،يک امر تصادفی نيست بلکه گرايش طبيعی آنرا نشان ميدھد.طبيعی است که
در انقالبی نظير انقالب اسالمی ،نازل ترين افراد در اعماق تاريک جامعه به پاسداران ارزشھای انقالب تبديل گردند.
در دودھه پيش از انقالب ،دارالتبليغ اسالمی درقم ،و مجله "مکتب اسالم" ،آزادانه به انتشار و تبليغ ايدوئولوژی مذھبی مىپرداخت و يا نمايندگان رسمی تبليغ اسالمی
در کشورھای غربی داشت که بعنوان نمونه مىتوان از محقق داماد ،بھشتی و محمد خاتمی در آلمان نام برد .دستگاه سلطنت ،مذھب را پادزھری عليه چپھا تلقی
ميکرد و از اين نظر در ائتالف مستقيم و ياھمسوئی باھم قرار داشتند .حال آنکه يک نشريه ادبی محلی با تيراژ محدود ،نظير دوشماره "آدينه" و "ھنر واجتماع" که
توسط صمد بھرنگی و بھروز دھقانی در تبريز منتشر مىشد و عمدتا به فولکلور آذربايجان مىپرداخت ،بالفاصله ممنوع مىگرديدند.
 -۴اسماعيل خوئی ،روايتی از انقالب فرھنگی و آمدن سروش به ھمراه يک "حاج آقا" به دانشکده تربيت معلم در آن زمان دارد ،که مىتوان به آن مراجعه کرد.
 -۵لنين در ارزيابی انقالب  ١٩٠۵روسيه نوشته بود که در انقالب  ،١٩٠۵از قمارباز و سفتهباز و خرده بورژوا وھمه نوع آدم شرکت داشتند ،ولی چون تحت رھبری
پرولتاريا قرار داشتند ،بنابراين انقالب خصلت دموکراتيکی داشت.
 -۶در آستانه انقالب بھمن ،جريانات مذھبی ھوادار خمينی ،برای جلوگيری از شعارھای غيرمذھبیھا و چپھا و ليبرالھا ،با مينی بوس به وسط صفوف تظاھرات
آنان ،و حتی صف مستقل دانشگاھيان مىزدند تا مانع از حرکت صفوف منظم و پيوسته آنان و يا اشاعه شعارھای آنان شده و تمام شعارھا را در شعار "ﷲ اکبر" خود
محدود سازند که بار ايدوئولوژيک مشخصی داشت .در غير اينصورت ،تالش مىکردند که صفوف آنھا را پراکنده سازند و يا مانع از حرکت آنان شوند..
 -٧اين امر حتی واکنش عليه کشفيات علمی را نيز در بر مىگيرد .واکنش کليسا عليه گاليله و محاکمه او ،سوزاندن کامپا نال ،دادگاهھای انگيزاسيون و غيره،
نمونهھای بارز آنھستند .حتی زمانی که فالسفه و روشنفکران فرانسه ،نظير ديدرو ،داالمبر ،روسو و ولتر ،در متجاوز از دويست سال قبل به انتشار "دائره
المعارف" خود پرداختند که در آن انديشه ھای سياسی و اجتماعی و علمی تازهاى عنوان مىشد ،کليسای کاتوليک با تالشھای بیوقفه کشيش سيلوستر برژيه ،به مقابله
با آن برخاست و به انتشار "لغت نامه االھيات" عليه آن پرداخت که بعد از بازگشت مجدد بوربونھا به سلطنت ،بارھا و بارھا به چاپ رسيد.
در کشور ما ،واکنش مشروعهطلبان ضد مشروطه با سردمداری شيخ فضل ا · نوری عليه انقالب مشروطه وھر نوع انديشه مترقی ،که خمينی بارھا از وی بنام
"شھيد انقالب" نام برده است ،نشان دھنده اين است که خمينی با کدام جريانات فکری خويشاوندی داشته و با کدام حرکتھای ايدوئولوژيک در چند صد سال اخير،
قرابتھای سياسی و ايدوئولوژيک بسيار نزديکی دارد .و يا کسانی مثل نظام العلماء مرندی ،برای جلوگيری از ايجاد مجلس ملی ،خود را به زنجير بستند که افتتاح
مجلس قانونگزاری و وضع قانون توسط نمايندگان مردم ،در حکم "تير اندازی به قلب امام زمان است"!
 -٨قابل ذکر است که ھنگامی گروھی از افسران حزب توده که قريب دو دھه از عمر خود را در زندانھای شاه سپری کرده بودند ،و بيژن جزنی و يارانش در
زندانھای شاه تحت شکنجه قرار داشتند ،کسانی چون آيت ﷲ مطھری ،رساله ھای "علمی" در باره تشابه زن و تخم مرغ مىنوشت )نظير کتاب "روان شناسی
جنسی" او( و بخش مھمی از نيروی خود را صرف مبارزه عليه چپھا در دانشگاهھا صرف مىکرد تا مبارزه عليه سلطنت و در زمره کسانی بود که به طور مستقيم
و غير مستقيم ،سازمان امنيت را عليه افرادی چون آريانپور در دانشگاه کيش مىداد که سرانجام آريانپور رابه عنوان با فرھنگترين و برجستهترين استاد
جامعهشناس در ايران آنروز ،به تدريس زبان انگليسی در دانشکده الھيات محدود سا٩ختند!
 -٩مقايسه سخنان مظفرالدين شاه قاجار در اعالم فرمان مشروطيت با انديشه سياسی رھبران جمھوری اسالمی ،و از جمله با نظرات خود خمينی ،نشان دھنده اين است
که ايدوئولوژی "مدينه النبی" جمھوری اسالمی در پايانه قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم ،تالشی بود برای باز گرداندن جامعه به نظام سياسی و اجتماعی چھارده
قرن پيش .اين تالش برای باز گرداندن جامعه قرن بيستم به عصر شبانی عربستان ،ارتجاعیتر ازھر آن چيزی است که مىتوان ارتجاعی ناميد .مگر اينکه برای
خوشآيندگوئی برای چنان حکومتی و يا جناحی از آن ،منکر وجود چنين حرکاتی در تاريخ باشيم .اين که آنھا موفق شدهاند يانه ،موضوع ديگری است .ليکن انکار
نمىتوان کرد که آنان آسيبھای ترميم ناپذير خود را بر جامعه ايران وارد کردهاند وھمچنان ادمه مىدھند.
مظفرالدين شاه در آن فرمان خود مىگويد:
"خردمند دانا آن کس است که ھمواره به اقتضای زمان رفتار کند....آن اصول و قواعد ملکداری } قديم{ به کار امروز ما نمىخورد .چنان که نمىتوان مثال امروز،
لباسھای قديم و کاله ھای يک ذرعی را ديگر باره ميان طبقات نوکر از وزراء و اھل قلم و لشگر متداول نمود .کذالک ،امروز ،اصول فن اداره و قواعد سياست و
مملکتداریھم بايد امروز ،ورای ايام گذشته باشد .اين است که من مصمم شدم مجلس شورای ملی را تشکيل و تنظيم نمايم .تا بدين وسيله بنيان اتحاد و اتفاق دولت و
ملت بهطوری که دلخواه من است مستحکم شود و اميدوارم انشاء ﷲ تعالی به اين آرزو نايل شوم...باز الزم است خاطر شما را به اين نکته معطوف داريم که تا
امروز نتيجه اعمالھر کدام ازشماھا فقط عايد به خودتان بود و بس ،ولی از امروز شامل ھزاران نفوس است که شما را انتخاب کردهاند" .تاريخ بيداری ايرانيان ،به
نقل از ايرج پزشکزاد" مروری در تاريخ انقالب مشروطيت ايران ،يکصدمين سالگرد"  ،١٣٨۵.چاپ نشر البرز.آلمان.
 -١٠در اين زمينه مراجعه شود به:
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ھدايت سلطانزاده

تاملی بر شعارھای دوره انقالب :استقالل ،آزادی ،جمھوری اسالمی!
 -١شعارھای ھردورهاى از زمان ،مىتوان گفت که تقطير و چکيده يک يا چند نظريه سياسی را منعکس مىکنند.ھر شعاری به طور
سمبوليک،يک بار سياسی ويژهاى را حمل مىکند که نقطه ائتالف نسبی و سمبوليک را بيان مىکنند که با عبور از منشور طبقات و
طيفھای مختلف اجتماعی و سياسی ،ھمانند تجزيه نور ،بار و معنای متفاوتی پيدا مىکند و در صورت تغيير معادله قدرت ،خود رابطه
قدرت تازه ،و معنا و مفھوم تازهاى را بيان کرده و گاھی در تعارضی کامل با مفھوم پيشين قرار مىگيرد.عاميت يافتن چنين شعارھائي،
ضمن اينکه درجه معينی ازيک وفاق عمومی بر حولھمان شعارھا را بيان مىکنند ،ليکن نه وزن و اھميت برابری درھمان فضای سياسی
دارند ونه براى ھمه کسانی که از چنين شعارھائی درھمان مقطع زمانی از آنھا جانبداری مىکنند،بار و اھميت يکسانی دارند.
از آنجائی که مردم درھر جامعهاى از طبقات و اليهھای مختلف اجتماعی تشکيل گرديده است ،اين شعارھا نه فقط براى طبقات مختلف
اجتماعی ،بلکه براى طيفھای درونی يک طبقه نيز حامل ارزشھائی يکسان براىھمه آنھا نمىتواند باشد .برداشتھای اليه بندیھای
متفاوت درونی يک طبقه نيز ،نسبت به يک شعار با ھمديگر فرق خواھند داشت.
 -٢شعارھا ،ھمانند نظريهھای سياسی و ايدوئولوژيک پشت آن ،يک ارزش نسبی در يک زمان را حمل مىکنند که در متن معين
اجتماعیھمان دوره ،با توجه به ذھنيت عمومی مردم ،معنای مشخصی براىھمان افراد و گروهھا را بازتاب مىدھند .ممکن است که يک
شعار سياسی ،ھمانند نظريه سياسی و ايدوئولوژيک تغذيه دھنده آن ،بعد از يک فاصله زمانی ،ارزش و اعتبار خودرا ازدست به دھد و
شعار و نظريه ديگری جای آن را به گيرد و يا دقيقاھمان بار سياسی پيشين را حمل نکند ودر برداشت از آن تغييراتی به وجود آيد.
 -٣در آستانه انقالب بھمن ،شعار استقالل در ذھن اکثريت مردم ،صرفنظر ازاينکه احزاب و اليهھای مختلف جامعه چه درکی آز آن
داشتند ،متضمن وجود يک قدرت سياسی مستقل و بدور از وابستگی و عدم اعمال نفوذ قدرتھای خارجی بود تا نگرانی نسبت به حفظ
تماميت ارضی کشور .امروز بخشھای مھمی ازھمان جامعه.،به ويژه در بين طيفھای.مختلف سلطنتطلب ،که استقرار مجدد سلطنت و
رھائی از شر جمھوری اسالمی را در مداخله مستقيم و قاھرانه قدرتھای خارجی جستجو مىکنند ،ونيز آنھائی که از ظلم و ستم جمھوری
اسالمی به جان آمدهاند ،ممکن است که مداخالت خارجی و حتی نظامی را بد ندانند .در مناطق ملی غيرفارس نيز ،سرکوبھای طوالنی و
محروميتھای سياسی و اقتصادی و فرھنگی مردم توسط قدرت مرکزی ،به شکلگيری نيروھای گريز از مرکز دامن زده است و
بخشھای قابل توجھی از مردم درھمان مناطق ،از شعار استقالل ،استقالل از دولت مرکزی و تجزيه ايران را مىفھمند و نه حفظ تماميت
ارضی آن .در واقع ،مضمونھمان شعار بعد از سی و چھار سال ،معنائی کامال متضاد با دوره انقالب را پيدا کرده است .و جمھوری
اسالمی ،با ادامه و تشديدھرچه بيشتر سياستھای دوره سلطنت پھلوی ،خود عامل اصلی ايجاد کننده آنست .
 -۴معموال ،شعاری که ماھيت قدرت آتی را تعيين مىکند و سعی مىکند که شعارھای ديگر را در درون خود مستحيل سازد ،کمتر در
گامھای اوليه دوره انقالب خود را ظاھر مىسازد .شعار استقالل ،به عنوان سرلوحه اين شعارھا فقط بر رابطه عمومی يک کشور با دنيای
بيرون از خود را بيان مىکرد ،و شعار آزادی بهطور عمده بر آزادیھای سياسی در درون کشور و بهطور ضمنی ،به عنوان مکملهاى از
شعار استقالل ،رھائی از نفوذ امپرياليسم را در مد نظر داشت.حال آنکه شعار جمھوری اسالمی به عنوان آخرين شعاری که بهطور آشکار
بعد از روزھای تاسوعا و عاشورا وارد ميدان شد ،نه فقط نوع حکومت آتی را تعيين مىکرد ،بلکه نوع استقالل و آزادی را براساس بنياد
وھسته مرکزی ايدوئولوژی خود ،يعنی الگوی خليفه اسالمی درھزار و چھار صد سال پيش رقم مىزد .و درستھمانند نيروی سياسی
طرفدار آن که تعارضی جدی با نظام سلطنت نداشت ،با مشاھده متزلزل شدن پايهھای حکومت ،با سرعت جھت عوض کرده و بمانند
شورش اھريمنان ،براى خفه کردن آزادی سربه طغيان گذاشت .از روز عاشورا به بعد ،ميدان مبارزه براى آزادی در قرق فوج سياه
اھريمن قرار گرفته بود ،بىآنکه با چالشی جدی از طرف نيروھای دموکراتيک روبرو باشد .و چون جمھوری اسالمی با شعار حکومت
اسالمی در چند ماھه پيش از انقالب توانست توده گير شود ،بايد بر آن تامل بيشتری داشت .زيرا براى خمينی و اطرافيان او ،نه شعار
استقالل و نه شعار آزادی ،آن معنای متعارفی را که مردم از آن میفھميدند را نداشت .براى کسانی که سکان حکومت آتی را بدست
مىگرفتند ،آزادی به معنی آزادی مردم در گزينهھای سياسی و مدنی خود و حاکم بودن بر سرنوشت خود ،و حق گزينش قدرت سياسی
حاکم بر خود را نداشت .اگر در کشورھای غربی ،ايده آزادی با ايده دموکراسی گره خورده بود که در آن رابطه دو جانبهاى را بين مردم و
حاکميت ايجاد مىکرد ،و در اين رابطه ،حرکت گزينش از پائين به باال بود ،در شعار جمھوری اسالمی ،چنين رابطه دو جانبهاى وجود
نداشت ،بلکه فلسفه حکومت اسالمی نه بر آزادی توده مردم در انتخاب قدرت سياسی حاکم بر خود ،نه بر وجود آزادیھای سياسی و مدنی،
بلکه بر رابطه چوپان و گله استوار بود و درھيچ جای جھان ،گله حق اتتخاب چوپان خود را ندارد .تئوری واليت فقيه ،چيزی جز اين
نيست .نخستين بند قانون اساسی جمھوری اسالمی نيز که حاکميت بر انسان و جھان را از آن خدا ناميده است ،در واقع حق انتخاب را که
شرط مقدماتی وجود ھر نوعی از آزادی است ،کامال از دايره شمول انسان بيرون گداشته است .حتی قيد و شرطھای پدران کليسا در قرون
وسطی در مورد حاکميت نيز در تئوری حکومت اسالمی وجود نداشت .بنابراٮن ،شعار آزادی از نظر تئوريک ،توسط شعار حکومت
اسالمی و به عنوان يک مانعه الجمع با آن ،نفی مىشد .درھمان اوايل دوره انقالب بود که آيت ﷲ مشگينی در رده بندی حکومتھا با
افتخار گفت که نوع حکومت اسالمی از نوع استبدادی است و استبداد را به عنوان يک امر مثبتی بهکار برد .بارھا نيز رھبران جمھوری
اسالمی ،صرفنظر از عمل دائمی خود ،بر اين ايده تاکيد داشتهاند که راى مردم ھيچ ارزش و اعتباری ندارد ،مگر اينکه ولی فقيه آن را
تاييد کند! در چنين حالتی ،آن را نه راى مردم بلکه بايد راى ولیفقيه ناميد.ھنگامی که آزادی گزينش از مردم سلب شده باشد وھيچ قيد و
بندی بر آن مھار نزند ،استبداد لجام گسخته ،تنھا استنتاج بيواسطه آن مىتواند باشد که در ذات شعار جمھوری اسالمی نھفته بود.
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تئوری استقالل نيز در عرف سياسی غالبا در مفھوم سرزمينی آن تفسير شده است .ليکن جوھر آن به حوزه قدرت سياسی بر مىگردد .حتی
در معاھده وستفالی در  ١۶۴٨که بايد آن را از نظر حقوق بينالملل ،مبنای تئوری استقالل به حساب آورد ،اساسا استقالل و قدرت
پادشاھان در چھارچوب سرزمينھای تعريف شده در مد نظر بود و سرزمين نقش تبعی نسبت به قدرت سياسی در اين معاھده را داشت.
ايده حق تعيين سرنوشت نيز که با انقالب فرانسه وارد فرھنگ سياسی و حقوقی گرديد ،باز درھمان چھار چوب قرار داشت ،ليکن جايگاه
حق حاکميت را از پادشاه به مردم يا ملت انتقال مىداد .در اين معنی نيز ،بهويژه در بعد داخلی کاربرد اين تئوری ،شعار جمھوری اسالمی
در تضاد بنيادی با استقالل قرار داشت .زيرا که ايده استقالل در مفھوم مدرن خود ،باحق تعيين سرنوشت مردم به دست خود مرتبط است
که با ايدوئولوژی گله و چوپان در شعار جمھوری اسالمی تعارض ماھوی داشت و طبيعی بود که با تبديل شعار جمھوری اسالمی به
حکومت اسالمی ،مضمون حق تعيين سرنوشت مردم به حق تعيين سرنوشت چوپان تغيير يابد.
 -۵از آنجائى که ھيچ يک از اين شعارھا ،آفريدهھای خلق الساعهای نيستند ،بلکه متکی بريک زمينه اجتماعی در ذھنيت عمومیھستند،
ساخته شدن اين ذھنيت عمومی مىتواند از عوامل متعددی تاثير گرفته باشد .ممکن است که عقبنشينی و يا شکست يک جنبش سياسی که
حامل نظريه سياسی و شعارھای سياسی دموکراتيک است ،ميدان را براى نظريهھای رقيب و شعارھای گروهھای سياسی ديگر باز کند.
گاھی يک شعاری ،اميد و تصوراتی از آينده را به وجود مىآورد که بر پايه ايدهآليزه کردن يک اسطوره است که متکی بر يک اميد کاذب
و يک سراب چشمفريبی دراٮنده است .اين اسطوره ،در بين اليهھای ناآگاه جاذبه ايجاد مىکند و ترکيب اسطوره و نيروھای تاريک انديش
و ناآگاه اجتماعی که اھريمن سکاندار آن میشود ،زمينه ساز فاجعهای در شرف تکوين مىگردد.
 -۶سرکوب و يا عقب نشينی جنبشھای سياسی و اجتماعی دموکراتيک ،معموال براى نيروھای ارتجاعی ،فضای بھره برداری مناسبی را
به وجود مىآورد .در اروپای پايان قرن نوزدھم ،افت جنبش سوسياليستی ،يکی از داليل رشد ناسيوناليسم مذھبی يھود در بين يھوديان بود
که غالبا جھان وطن و از بنيانگذاران احزاب سوسياليستی بودند .زيرا مساله ملی در بين يک دياسپوراى يھودی که در اکناف جھان پخش
بوده و زبان و سرزمين مشترکی باھم نداشتند و تنھا عامل مذھب آنان را به ھم متصل مىکرد ،ھمواره سؤال بر انگيز بود .ازاينرو
مىتوان گفت که عقب نشينی يک جنبش اجتماعی ،خواه نا خواه ،راه را براى نيروھای اجتماعی رقيب ،ايدوئولوژیھا و شعارھای رقيب
باز مىکند .تئودور آدورنو ،از متفکرين مکتب فرانکفورت ،معتقد بود که پارهاى از شعارھائی را که نازیھا بر آن سوار شدند ،در واقع
ميراث فکری خود جنبش چپ بود .اشتباھات خود چپھا بهدرجه معينی در عروج نازيسم نقش خود را داشت.
 -٧بدون شکست جنبشھای ملی در کشورھای عربی و بدون عقب نشيتی جنبشھای دموکراتيک در منطقه و ايران ،قدرت گيری
نھضتھای اسالمی چه در ايران و چه در منطقه غيرممکن بود و احتماال در دايره کوچکی از عناصر قشری محدود ميماند .سرکوب
جنبشھای دموکراتيک و جامعه مدنی در کليت خود توسط قدرتھای حاکم ،بىترديد نقش مھمی در باز کردن ميدان براى اليهھای تاريک
انديش جامعه ايفاء کرده است ،ليکن کارکرد خود اين جنبشھا نيز بنوبه خود سھم مھمی داشتهاند .
 -٨درھر جامعه ای ،سياسی شدن مذھب ،عالمت خطر بزرگی براى حيات دموکراتيک و يا امکان تحول دموکراتيک يک جامعه است.
تجربه چند دھه اخير چه در آمريکا )سياسی شدن فرفه اوانگليشھا به عنوان پايگاه اجتماعی راست جديد در آن کشور ( و سياسی شدن
فرق مختلف اسالمی در خاورميانه و از آنجمله در ايران ،آبشخور جنبشھای شبه فاشيستی بوده است که در آنھا جنايت قبح اخالقی خود را
از دست داده و تطھير ايدوئولوژيک يافته است..اين مساله در مورد دو مذھبهھم ريشه يھودی و اسالم ،با شدت و فاناتيسم بيشتری عمل
مىکند .زيرا اگر مسيحيت در طی دويست و پنجاه سال در بين تودهھای شھری غرب و به صورت مجامع دوستی زير زمينی شبه
کمونيستی عموميت يافته بود ،اسالم در ظرف دو دھه در بين جامعه قبيلهاى شبهجزيره عربستان توده گير شد که از سنتھای عقب مانده
قبيلهاى زمان خود متاثر بود ،و بنابراٮنھسته مرکزی ايدوئولوژی آن با مسيحيت فرق مىکرد .تاثير سياسی و اجتماعی اين ايدوئولوژی
قبيلهاى را بر حيات سياسی و مدنی امروز نمىتوان ناديده گرفت .اضافه بر آن ،اسالم،عصر اصالحات مذھبی و روشنگری در غرب را
که پايهھای سياسی و ايدوئولوژيک دولت مدرن را به وجود آورند ،تجربه نکرده است .مىتوان تصور کرد که با ارائه تصوير ايده آليزه
شدهاى از دوره صدر اسالم در جامعه قبيلهاى شبهجزيره عربستان در تفکر عمومی مردم و ساختن سرابی چشم نواز بر روی مدينه
فاضلهاى ازگذشته ،و »حکومت عدل علی« در ذھن شيعه که از طرف مبلغين آن بتدريج بافته شده بود ،سرنوشت سياسی و اجتماعی
انقالب در ايران را فقط يک فاجعه مىتوانست رقم بزند .
جامعه ايران اگر تصوری از اسالم گراٮان و حکومت جمھوری اسالمی داشت ،قطعا نمىتوانست با شعار حکومت اسالمیھمراه باشد و
اگر امروز به ذھنيت عمومی در جامعه ايران مراجعه شود ،طبعا اکثريت غالب مردم ،نه تنھا نظر متفاوتی را ابراز خواھند داشت ،بلکه
بخشی از اين شعارھا را رد کرده و يا برداشتھائي را ارائه خواھند داد که کامال نقيض يک برداشت متعارف از آنھا خواھد بود .سؤال
اينست که چگونه ايدوئولوژيی با اين مختصات که با انقالب مشروطيت تا حد معينی در محاق قرار گرفته بود ،توانست دوباره به عنوان
يک عامل سياسی وارد ميدان شده و واپسگراٮانه ترين شعار را ،يعنی حکومت اسالمی را به شعاری براى بخشھای پائين جامعه تبديل
کند؟ بىترديد ،عامل سرکوب سياسی و مدنی جامعه و ازبين بردنھرگونه تشکل و نھاد سياسی و صنفی در جامعه ،بزرگترين عامل در
توليد فضای ايده آل براى شعارجمھوری اسالمی بوده است که نبايد آن را ناديده گرفت.
 -٩در آستانه انقالب بھمن ،سه گراٮش بزرگ در بين اليهھای مختلف جامعه ايران قابل تشخيص بود :خواسته کار و نان و مسکن در بين
تودهھای فقير شھری و حاشيه نشينان شھرھای بزرگ ،خواستهھای آزادیھای سياسی و دموکراتيک در بين اليهھای متوسط شھری ،و
سياسی شدن سريع مذھب و چرخش در بين بخشھای مھمی از روحانيت که تا آنروز با دستگاه سلطنت کنار آمده بودند.
 -١٠شعارھا در عين حال ،اگرچه به صورت انتزاعی بيان مىشوند ،ليکن خواستهھای سياسی و اقتصادی و اجتماعیھمان جامعه در آن
مقطع مشخص را بازتاب مىدھند.در واقع ،شعارھا ،در وھله اول بنوعی پاسخگوئی به شراٮط مادی را منعکس مىسازند و اين پاسخگوئی
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مىتواندھم حامل عناصر واقعی و قابل تحقق وھم حامل عناصر توھم زا وعوامفريب را شامل شود .بر خالف ديگر انقالبات ،شعارھای
بىواسطه مرتبط با زندگی مردم ،نظير نان ،کار و مسکن که از عوامل محرکه در کشاندن مردم به حرکتھای اعتراضی است و بدون
اينھا جنبشھای اجتماعی کمتر ظرفيت تبديل شدن به جنبشھای سياسی را دارند ،پس چگونه سه شعارانتزاعی »استقالل ،آزادی ،جمھوری
اسالمی« که بتدريج نقشھژمونيک پيدا کرده و شعارھای بىواسطه را به حاشيه راندند و خمينی گفت که ملت براى خربزه انقالب نکرده
است؟ تودهھای ناآگاھی که بدنبال روحانيت راه افتادند ،چه درکی از شعار »استقالل« داشتند؟ کشوری که نه مستعمره و نه اشغال شده بود،
چگونه شعار جنگھای عصر ضداستعماری را به شعار نخستين انقالب تبديل کرد؟ آيا اين شعار براى اليهھای اجتماعی ساکن در جنوب
شھر ،ھمان وزن و اھميت را داشت که براى طيف سازمانھای چپی که در دھسال پيش از انقالب ،تمام فعاليت فکری و عملی آن بر
محور امپريالسم و گسست از آن متمرکز بود؟ مىتوان ادعا کرد که در فقدان حضور يک ارتش استعماری ،شعار استقالل ،يک شعار قابل
لمسی براى بخشھای قابل توجھی از اين اليهھا نمىتوانست باشد .باعتقاد من ،تبديل شدن شعار استقالل به شعار اول انقالب ،باز تابی بود
از تاريخ صد ساله ايران از مشروطيت ببعد و مداخالت خارجی در ايجاد دولتھای کودتائی و واکنشی عليه آن در بين اليهھای متوسط
شھری و احزاب و جريانھای سياسی بود .بنابراٮن ،شعار گروهھای ويژهاى از جامعه بود .و باز براىھمه ھمان گروهھای ويژه ،معنای
واحدی نداشت،زيراھمسوئی باھمسان انديشی متفاوت است .براى گروهھای چپ ،اين شعار نه فقط گسست از امپرياليسم ،بلکه بهطور
ضمنی متضمن گذر به يک سيسم سوسياليستی را داشت .حال آنکه براى يک طيف طرفدار جبھه ملی و طرفدران دکتر مصدق فقيد ،اين
شعار نه فقط فاقد چنين بار سياسی و اجتماعی بود ،بلکه گسست از کشورھای امپرياليست غرب را مضر مىدانست و فقط خواھان يک
رابطه عقالنی تر باغرب و قدرت حاکمهاى مستقل از مداخالت مستقيم خارجی و رسيدن به خود کفائی در حوزه توليد اقتصادی بود .براى
خمينی ،شعار استقالل به معنى باز گشت به حکومت خليفه گری اسالمی درھزار و چھار صد سال قبل و دشمنی باھرنوع انديشه تجدد
طلبی در سياست و فرھنگ بود که با انقالب مشروطيت به ايران راه يافته بود.ولی سؤال اين است که اين شعار تاچه حدی در بين تودهھای
پائين شھر که در حواشی شھرھای بزرگ به صورت حاشيه نشينان در آمده بودند و انديشه شبه روستائی در آنان غلبه داشت ،مىتوانست
به عنوان محرکهاى براى کشاندن آنان به ميدان سياست عمل کند؟ آنان نه از طريق شعار استقالل و نه شعار آزادی ،بلکه از طريق شعار
سوم ،يعنی سراب جمھوری اسالمی که در آن شبيه جابلقا و جابلسا ،ھمه چيز با يک صلوات تحقق خواھد يافت و در آنھمه چيز راٮگان
خواھد بود ،به حوزه سياست عليه شاه و بهطور ضمنی عليه جنبش دموکراتيک کشانده شدند و آخوندھا با تقليد ماھرانه از شعارھای گنگ
مستضعف و مستکبر جنبش »امل« موسی صدر در لبنان ،بر شعارھای بىواسطه اليهھای تھی دست سوار شدند و سکانھدايت جنبش در
مسيری ضددموکراتيک را بدست گرفتند .نيروئی که بايد پايگاه اجتماعی جنبش چپ و قلعه کوب آن ميبود ،بهدليل سرکوب و نيز عدم توجه
نيروھای چپ به سازماندھی آنان در دھساله پيش از انقالب ،در تصرف ارتجاع اسالمی در آمد و عليه آزادی و دموکراسی در کشور
بهکار گرفته شد.
-١١بدون انعکاس خواستهھای اجتماعی طبقات پائين جامعه ،حتی به صورتی منحرف ،امکان فراگير شدن يک شعار مىتوان گفت که
غيرممکن است.شعار حکومت اسالمی نيز در سطح تودهای ،با تکيه بر اين خواستهھا و ترسيم سرابی که درآن مردم رفاه و مسکن خواھند
داشت و »آب و برق مجانی خواھد بود و پول نفت سر سفره مردم خواھد آمد« توانست در بين اليهھای پائين جامعه فراگير شود .شعار
حکومت اسالمی ،در سطح قدرت سياسی ،حکومتی از اسالم رابراى مردم را ترسيم مىکرد که رھبری آنھمانند »علی که زمين را بيل
مىزد و نان جو مىخورد « ،انسانھائی خواھند بود که زندگی سادهاى خواھند داشت ،و » کمونيستھا نيز در مجلس قانونگذاری
مىتوانند نمايندگی داشته باشند« که بنوبه خود تصويری دموکراتيک از حکومت اسالمی آتی را ارائه مىداد .ولی کافی بود به گذشته نسل
اول رھبران جمھوری اسالمی مراجعه شود تا معلوم گردد که وعدهھای آنان تا چه حدی به حقيقت مىتواند نزديک باشد.اجتناب خمينی از
محکوم کردن اعدامھای شاه که در دادگاهھاى نظامی فرمايشی ساواک حکم آنان صادر مىشد ،ببھانه اينکه اين محکوم کردنھا بتفع
کمونيستھا تمام مىشود ،نشان ازھمان بھار نيکوئی داشت که در راه بود .حتی بهظاھر مترقی ترين آنان  ،١چنانھيستری ضدچپ داشتند
که در يکسال پيش از اتقالب ،درزندان اوين طی نامهاى به ساواک ،ابراز داشته بودند که آنان کمونيستھا را دشمن اصلی خود مىدانند و
نه رژيم سلطنتی و ساواک آن را .تجربه بعدی نيز عمق اينھيستری ضدچپ و ميل ترکيبی بيشتر با طيفھائی سلطنت و مھرهھای ساواک
و عدم اعتقاد آنان به شعارھائی را که بمصلحت روز مىدادند ،نشان داد .در سياست بين المللی ،باز آنانھمخونی وھمخوانی بيشتر با
قدرتھائی را داشتند که وجھی از قيام مردم ،رھائی از سلطه آنھا بود .نامهھای خمينی در آن مقطع به جيمی کارتر که اگر آمريکا و غرب
از اسالم گراٮان حمايت نکند ،قدرت بدست کمونيستھا خواھد افتاد ،باز اينھمگرائی بنيادی آنان با قدرتھای خارجی و عليه ھموطنان
قربانی سرکوب را عيان مىساخت.
دقيقا در شعار جمھوری اسالمی بود که آزادی به قربانگاه رفت و با شعار جمھوری اسالمی ،استقالل معنای ديگری براى بخشھای مھمی
از مردم پيدا کرده است .و استقالل آن بيش ازھر زمان ديگری در معرض مخاطره افتاده است باشعار جمھوری اسالمی بود که آزادی در
گروگان ضدانقالبی فاشيستی درآمد و و حرکتھای دموکراتيک در شھرھا توسط تودهھای نا آگاه حاشيه نشين شھرھا که در جستجوی نان
و کار و مسکن بودند ،به ابزاری براى سرکوب آزادی جنبشھای دموکراتيک تبديل شدند .زيراھيچ حکومت سرکوبگر و توتاليتری ،بدون
استفاده از توده نا آگاھی که در جستجوی کف نانی به دنبال اھريمنی روان است ،توان سرکوب و ماندن بر سر قدرت را نخواھد داشت.
سرکوب آزادی ،بنام خدا و اسالم ،فرصتھای طالئی براى غارتھای بزرگ توسط سردمداران رژيم و ربودن نان از سفره مردم را
فراھم ساخت ،کارتن خوابی جای تامين مسکن را گرفت و به يکاری در ابعاد چند ميليونی به يک بيماری مزمن اقتصادی و اجتماعی مبدل
گرديد که خود علت العلل دھھا بيماری اجتماعی ديگر است .شعار حکومت اسالمی و سراب مردم فريب آن ،نام نمادينی بود براى کشتن
آزادی و تبديل آن به يک عرصه خون فشان و به پرتگاه راندن استقالل کشور .چه تلخ است که مرگ را ديد و قاتل رافراموش کرد .بخاطر
بسپاريم سالگرد تکرار شعاری را که آزادی را در گھواره ميالد خود بر دار کرد !
 ٢٠بھمن ماه ١٣٩١
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 - ١اين چھار نفر عبارت بودند از :آيت ﷲ سعيدی ،آيت ﷲ طالقانی،آيت ﷲ منتظری و آيت ﷲ الھوتی .در بين آنان ،آيت ﷲ منتظری ،بعدا اين شھامت اخالقی را
داشت که بر اعدامھای خمينی معترض شده و بگويد که جمھوری اسالمی روی ساواک شاه را سفيد کرده است.
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ھدايت سلطانزاده

انقالب و ضدانقالب در انقالب بھمن :چرا انقالب بھمن يک انقالب ارتجاعی بود؟
ازميان تمامی سئواالت بیپاسخ در زمان ما،شايد مھمترين سئوال اينست که »فاشيسم چه بود«؟
جرج اورول ٢۴ .مارس .١٩۴۴به نقل از » اورول و سياست«.چاپ پنگوئن.٢٠٠١ .لندن

اکنون پس از سی و دو سال ازگذشت انقالب اسالمی و در آستانه سی و سومين سال استقرار حکومت اسالمی ،اين سئوال بیپاسخ نيزدر
برابر ماست که» :انقالب اسالمی چه بود و ما چه ارزيابی از ماھيت چنين پديدهاى داريم«؟ و اصوال انقالب اسالمی در ايران را در
چھارچوب کدام مقوله از انقالبات در تاريخ بايد قرار داد؟ انقالب؟ ضدانقالب؟ انقالب محافظهکارانه و يا انقالب ارتجاعی؟ باالخره انقالب
اسالمی را که بيشتر ازھر طاعون و بالی طبيعی ،ويرانگر براى مردم کشور خود بوده است ،با چه صفتی مىتوان نام برد؟
ھر انقالبی الزاما خودويژه است و مختصات خاص خود را دارد که آن را از ديگر انقالبات متمايز مىسازد وقابل تکرار به آن صورت
درھيچ جای ديگر نيست .انقالب اسالمی نيزاز اين قانون عمومی مستثنی نمىتواند باشد .ليکنھر انقالبی نيز به رغم اين خودويژگیھا،
عناصری مشترک با انقالبات ھمجنس خود را دارد که تا حدی کليد فھم و شناخت آن را به دست مىدھد .چرا که تفاوتھای رژيمھای
ھمجنس ،عمدتا تفاوت در شکل و درجه آنھاست تا تفاوت درجوھر و مضمون آنھا.
براى فھم ماھيت انقالب اسالمی در ايران ،بايد اشکال مختلف انقالبات ،تفاوت جنبش تودهاى عليه حکومت سلطنتی با انقالب بھمن ،فرق
مابين حرکت اسالمی به عنوان يک اليهاى از يک جنبش عمومی با حکومت اسالمی به عنوان يک رژيم ،نيروھای سياسی و اجتماعی
درون جنبش تودهاى و تعارضات درونی آنھا باھمديگر در خواستهھا وھدفھای سياسی و اجتماعی ،ايدوئولوژیھای درون جنبش ،و
ايدوئولوژی پيروز در انقالب بھمن ،نقش »سنتز ساز« خود انقالب بھمن در جھت دادن کامل به رابطه و توازن سياسی در جامعه ،و دولت
بر آمده از انقالب ،و سر انجام در چرائی و عوامل متعدد سياسی و اجتماعی به قدرت رسيدن خمينی قائل به تفکيک شد .تنھا از طريق
رابطه ديالکتيکی سطوح مختلف اين مجموعه و کنش و واکنش آنھا برھمديگر است که ما مىتوانيم از نگرش ساده به انقالب بھمن فراتر
رفته و به ارائه پاسخی براين سئوال نزديک شويم که انقالب بھمن چه بود ،چرا چنين سرنوشتی پيدا کرد و آن را در رديف چه نوع از
انقالبات مىتوان مقولهبندی کرد .زيرا عنوان کلی انقالب ،براى تبيين انقالب بھمن کافی نيست وبايد نوع و سرشت آن را مشخص کرد.
چرا که انقالب فرانسه  ١٧٨٩وانقالبات اروپا  ١٨۴٨و انقالب اکتبر  ١٩١٧روسيه و انقالبات فاشيستی درغرب و انقالبات ضداستعماری
درجھان سوم نيز،ھمگی انقالب بودند ولی سرشت و ماھيت واحدی نداشتند .بنابراين وقتی انقالب بھمن مورد تحليل نظری قرار مىگيرد،
يکی از وظايف کليدی ،توضيح خصلت وماھيت آنست .و سر انجام اينکه چرا جمھوری اسالمی ،با ديگر اشکال حکومتھای خودکامه
سنتی ،تفاوت بسيار اساسی دارد و نبايد آن را در رديف ديکتاتوریھای متعارف قرار داد.
ھمچنين انقالب اسالمی در ايران برخالف ديگر جنبشھای سياسی و اجتماعی عصر جديد ،مثل ليبراليسم و سوسياليسم که ايدوئولوژی،
فلسفه اثباتی ،نيروھای اجتماعی حامل آنھا و فرديت ياھويت تاريخی مشخص خود را داشتند وخود نتيجه پيشرفت تاريخ به سوى مدرنيسم و
آزادی و عقالنيتگرائی بودند ،فاقد چنين ھويت فردی تاريخی بود و در واقع ھمانند جنبشھای فاشيستی ،بايد آن را نتيجه بيداری نيروھای
ارتجاعی و واکنش عليه اين جنبشھا در نظر گرفت.اگر بتوان ارزيابی »گروچه« ،فيلسوف ليبرال ايتاليائی از فاشيسم را به عاريه گرفت،
بايد گفت که جنبش اسالمی در ايران ،سايه سياه و »نيروی منفی واقعيت تاريخی« و يکھويت منفی در تاريخ ايران بود  ١زيرا نھضت
خمينی ،ريشه در واکنش ارتجاعی بخشھائى از روحانيت شيعه عليه اصالحات ارضی و حق راى زنان ،و از آن فراتر ،در ارتجاع
ابھنگامی
مشروعهطلبان انقالب مشروطه داشت ٢ ،و نه محصول پيشرفت تاريخ به سوى پيشرفت و آزادی ،بلکه يک بربريسم و ن
ِ
تاريخی ،خرد گريز و دربرابر تاريخ بود که سايه وار عليه جنبشھای مترقی و مدرنيسم حرکت مىکرد ٣ .از نظر طبقاتی ،بر خالف
ليبراليسم و جنبش سوسياليستی که اولی به ترتيب بر طبقه متوسط و دومی بر طبقه کارگر در کشورھای غربی استوار بودند ،جنبش
اسالمی مانند ھمه جنبشھای فاشيستی ،بر ميانبُری از طبقات ،بهويژه بر اليهھای حاشيه نشين و نيمه روستائی که در توليد مدرن جذب
نشده بودند ،و نيز بر شبکه اليهھای سنتی بازار اتکاء داشت.
براى اينکه جنبشی بتواند با نام مشخص خود در صحنه سياسی ظاھر شود ،الزمهاش داشتن تشکلھای سياسی و صنفی مستقل خود و
برنامه عمل روشن براى جلب افکار عمومی بر حول آن است .در ايران پيش از انقالب بھمن ،نه طبقه کارگر ونه بورژوازی ايران،
آن خود را نداشتند .ازاينرو ،نھادھای مختلف مذھبی که آزاد بودند به آسانی مىتوانستند رنگِ سياسی پيدا کرده وبا
ھيچيک ،نھادھائی از ِ
عبور از ميان طبقات مختلف و با شعارھائی گنگی که فاقد بار طبقاتی و سياسی مشخصی بودند ۴ ،به صورت يک نيروی سياسی ظاھر
شوند۵ .
به طور کلی ،جنبشھای ارتجاعی در تاريخ ،ھمواره با احياء مذھب توام بوده است و با »مذھبی کردن سياست« توانسته است نيروھای
ارتجاعی تاريخ را وارد ميدان سازد.قديمی ترين شکل آن ،با مسيحی شدن قبايل بَربَر و رونق کليسارویھمراه بود که از آن بنام » عصر
تاريکی « نام برده مىشود۶ .
ھمچنين ،نھضتھای مذھبی ،ھنگامی توانستهاند عرض اندام کنند و به عنوان يک عامل بزرگ سياسی وارد ميدان شوند که جنبشھای
اجتماعی مترقی ،بداليل متفاوتی با عقب نشينی روبرو بودهاند .حتی دربين يھوديان که تا اوايل قرن بيستم غالبا نگرش جھان وطنی داشتند
و بنيانگذاران احزاب سوسياليستی و تغييرات اجتماعی مترقی در غرب بودند ،شکلگيری و پيشروی جنبش صھيونيستی از  ١٩١١به بعد،
با عقب نشينی جنبش سوسياليستی درکشورھای اروپائی ھمراه بود که توانست ايدوئو لوژی مذھب يھود را به عنوان مذھب -ملت جايگزين
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نگرش جھان وطنی آنان سازد ٧ .استفاده از مذھب ،ھميشه يکی از ابزارھای ايدوئولوژيک جريانھای ارتجاعی بوده است .نئو نازیھای
فرانسه امروز خود را ملھم از ژاندارک می دانند که يکی از سمبلھای مسيحيت در فرانسه بود ٨
عروج جنبشھای اسالمی در خاورميانه ،عمدتا با عقب نشينی جنبشھای سوسياليستی وبا انحطاط ناسيوناليسم عربی به يک سلسله از
ديکتاتوریھای فاسد مرتبط است .بعد از استعمار زدائی ،درھيچ يک از اين کشورھا يک حکومت دموکراتيک به وجود نيامد .خود اين
حکومتھا با ممانعت از توسعه سياسی و مدنی و محو کردن اراده سياسی در اين کشورھا،به نوبه خود مانع از توسعه اقتصادی و فرھنگی
جوامع اين کشورھا گرديده و زمينه ساز رشد جنبشھای اسالمی شدند.
در مورد مشخص ايران ،ازيکسو استبداد سياسیای که تنھا ميدان را براى بازيگری مذھب باز گذاشته بود ،و ازسوی ديگر وابستگی و
عدم استقالل سياسی چپ سنتی و بيراھه روی چپ جديد در رویگردانی آن از سازماندھی تودهاى و تکيه بر حرکت چريکی منزوی از
مردم ،و درگيری پراکنده وتن به تن با دستگاهھاى سرکوب که توان يک نسل پرشور را ھدر مىداد و جنبش دموکراتيک را در برابر
طوفان در حال شکلگيری بیپشتوانه مىساخت ،زمينهھای يک حکومت مذھبی متحجر را فراھم ساخت.
ازھم نيروھای ارتجاعی جامعه و روحانيت شيعه،و خطوط
انقالب اسالمی درعين حال يک پديده متحد کننده نيروھای پراکنده
ِ
ايدوئولوژيک جدا ازھم بود که در آن ،خمينی مولفه مھمی را تشکيل مىداد .ليکن خمينی خود محصول شراٮط ويژهاى بود و نيز بنوبه
خود ،نحوه اتحاد نيروھای ارتجاعی دردرون پديده انقالب اسالمی را مشروط مىساخت .از اينرو خطاست که انقالب اسالمی را در
بار ايدئولوژیھای دوره انقالب را شناخت و يا با نگاه صرفا کلی به انقالبات ،انقالب
»خمينيسم« خالصه کرد،بىآنکه اين نيروھا و ِ
اسالمی را بدون در نظر گرفتن ديالکتيک پديد آورنده آن مورد داوری قرار داد.
کسی امروز ،جنبشھای اسالمی درھيچ کشوری از جھان ،حتی شکل به اصطالح »ميانه رو« آنھا را مترقی نميداند .پس دليلی ندارد که
شکل بنيادگرا و متحجرتر آن را که سی و دو سال قبل به قدرت رسيد ،و نيز دولت بر آمده از آن را که جامعهاى رابه سوى يک انحطاط
تمام عيار برد ،مترقی بناميم .بنابراٮن ،بازنگری در ماھيت چنين انقالبی،وظيفه ھرجنبشی است که مىخواھد به اصول اوليه دموکراتيک
وفادار بماند .انقالب اسالمی ،آئينه تمام نمای ھمه انقالبات در تاريخ نيست ،بلکه آئينه انقالبات ھمجنس خود است و نمىتوان انقالب
اسالمی در ايران را معيار داوری در باره ھمه انقالبات در تاريخ قرار داد .ھمچنين ،انقالب بھمن را نمىتوان انقالب شکست خوردهاى
ناميد .درست است که نيروھای دموکراتيک و آرمانھای دموکراتيک در درون موج انقالب ،شکست خوردند ،ليکن نيروھای ارتجاعی در
آن به پيروزی رسيدند .اين تفاوت مىکند با انقالبات شکست خوردهاى نظير انقالبات  ١٨۴٨اروپا که قدرتھای محافظهکار مانع از
پيروزی نيروئی در آنھا گرديدند و مانع از شکسته شدن قدرت سياسی وتغييرات راديکال در ساختار قدرت وجامعه شدند.
اگر ضدانقالب را در تقابل با ايده راٮج در مورد انقالبات مترقی ،بهتوان يک نيروی ارتجاعی بشمار آورد ،شايد اين گفته شگفت بنظر آيد
که انقالب بھمن ،پيروزی تمام عيار يک ضدانقالب بود .و بازممکن است که شگفتتر بنمايد که گفته شود که ضدانقالبی در يک انقالب به
قدرت رسيده است.در اين صورت ،تناقض يک ضدانقالب ارتجاعی برآمده از انقالب را چگونه مىتوان توضيح داد؟ قصد من در اينجا
دقيقا اثباتھمين مطلب است .قبل از ورود به اين مبحث ،ميخواھم بر اين ايده تاکيد داشته باشم که انقالب تنھا به معنى يک انتزاع تئوريک
براى داللت بر اشکالی از گذار به يک سلسله ازتحوالت عمده يا راديکال در سازمان سياسی دولت ،و به تبع آن در مناسبات سياسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی جامعه است .مضمون اين تحوالت را در يک رابطه ديالکتيکی کنش و واکنش مجموعه نيروھای حامل آن،
و درجه سلطه نيروھا و طبقات اجتماعی مترقی يا ارتجاعی و ايدوئولوژی سياسی مسلط بر نيروھاى اجتماعی در آن نقطه چرخش يا گذار
که انقالب مىناميم ،تعيين مىکند .و درست درھمين نقطه است که يک ضدانقالب يا انقالبی ارتجاعی ،مھر خود را بر تاريخ زده است.
زيرا درھر انقالبی ،طبقات و اليهھای مختلف اجتماعی که وارد ميدان مىشوند ناھمگون و متضاد و حامل ايدوئولوژیھای مختلفی ھستند.
آنھائی که سکان دستگاه سياسی دولت را بعد از قيام بھمن به دست گرفتند ،نه از نظر ايدوئولوژيک ونه از منظر نيروھای اجتماعی،
بار زندان و تبعيد و فداکاریھای مبارزه عليه رژيم سلطنتی در پيش از انقالب را به دوش
آنھائی بودند که در سی سال پيش از انقالبِ ،
کشيده بودند ،ونه آن کارگرانی که در روزھای منتھی به قيام بھمن ،با اعتصابات خود و بستن شير نفت ،رژيم را به زانو در آوردند.
به جرات مىتوان گفت که کمتر کلمهاى مثل واژه انقالب ،مورد استفاده و يا سوء استفاده موافقين و مخالفين آن قرار گرفته است و به رغم
تصوير ايدهآليزه آن از طرف موافقين و يا بسيار منفی از طرف مخالفين ،موضوع آن به ندرت مورد دقت نظری قرار گرفته است.
ھمچنين ،کوتاه بودن دوره قيام و فروريزی سريع سلطنت ممکن است که در ذھن پارهاى از افراد اين ايده را به وجود آورد که انقالب
بھمن ،تنھا يک شورش سه روزه بوده است و نمىتوان آن را يک انقالب در مفھوم کالسيک خود ناميد .چنين برداشتی به اعتقاد من
نادرست است ٩ .زيرا زمينهھای ھر انقالبی ،ھمانند حرکتھای زيرزمينی در انقالبات ژئولوژيک ،از مدتھا پيش آغاز مىگردد و ما تنھا
به حيرت ،لحظهھای انفجار آن را مشاھده مىکنيم .انقالب بھمن نيز در طی يک فراٮند طوالنی پيش از قيام بھمن شکل گرفته بود .در
حقيقت ،با خروج شاه از ايران و بازگشت پيروزمندانه خمينی ،استقبال ميليونی ازوی ،و رژه ھما فران در مقابل او با شعار » ماھمه سر
باز توايم خمينی« ،دستگاه سلطنت از نظر سياسی و ايدوئولوژيک عمال فرو ريخته بود و انقالب بھمن ،با پيروزی نظامی ،فروريزی
ھمهجانبه آن را تکميل مىکرد ١٠ .ينکه ماھيت انقالب بھمن چه بود و چرا انقالبی به يک ضدانقالب يا يک انقالب ارتجاعی تبديل گرديد،
ريشه در عوامل متعددی دارد که به آنھا اشاره خواھم کرد .ليکن درمورد فرو ريزی سريع سلطنت ،يک سلسله مشابھتھای جدی مابين
رژيم تزاری روسيه و سلطنت پھلوی رامىتوان مشاھده کرد که ظرفيت حفظ خود در شراٮط دشوار را نداشتند وھردو رژيم با فشار نسبتا
کمتری فرو ريختند.اگرچه رژيم تزاری بر اثر يک جنگ چھار ساله و فرسوده شدن خود ،ونظام سلطنتی ايران درست در اوج در آمدھای
نفتی خود سرنگون شدند ،داليلی فراتر از فرسودگی روسيه در جنگ بين المللی و يا شکل گيری اليهھای حاشيه نشين و فاصله طبقاتی
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زياد در ايران داشتند.زيرا صرف وجود فاصله طبقاتی يا فرسودگی در جنگ ،توضيح دھنده کافی براى سقوط شتابان يک حکومت سياسی
نيستند١١ .
يکی از مختصات ھر انقالبی اين است که ھم از نظر سياسی و ايدوئولوژيک ،وھم در توازن و رابطه نيروھای اجتماعی شر کت کننده در
انقالب ،نقش يک »سنتز ساز« در آراٮش نيروھای سياسی و اجتماعی را ايفاء مىکند .اين بدين معنی است که کيفيت تازهاى درکل مناسبات
سياسی و اجتماعی ،و رابطه قدرت نيروھا به وجود مىآيد که تا آن زمان بدان صورت نبوده است .تضادھا و تعارضات درونی سنتز جديد
برآمده از انقالب نيز ،الزاما متفاوت از آن چيزی خواھد بود که پيش از وقوع انقالب در رابطه درونی نيروھای سياسی و اجتماعی شرکت
کننده در انقالب وجود داشت .و باز اين بدان معناست که ھر انقالبی ،براى قدرت مسلط ،ظرفيت وارد کردن نيروھائی را به ميدان مىدھد
که تا آن زمان بيرون از مدار فعاليت سياسی و اجتماعی قرار داشتهاند و مىتوانند سيل آسا ھر مانعی را در مسير حرکت خود درھم
بشکنند .اين نيروھا ،به داليل متفاوتی ،از نظر سياسی و ايدوئولوژيک در مجموع ،نيروھائی شکلپذير ھستند که مىتوانند در قالبھای
متفاوت سياسی و ايدوئولوژيک متضادی جا بگيرند .در چنين فضائی است که نيروھائی که در کارگاه زمان ،آھسته و طوالنی بهکار
مدنی
بزرگ ساختن ساختارھای متنوع براى چنين روزی پرداخته بودند و از وجود نھادھای بالقوه و بالفعل سياسی و ايدوئولوژيک و يا
ِ
آمادهاى بھره مند ھستند ،سعی در جھت دادن سياسی و ايدوئولوژيک اين سيل تازه وارد به ميدان حرکت مىکنند .ولی قدرت برآمده از
انقالب به دليل دستيابی به اھرم قدرت سياسی دولت ،بيشتر ازھر نيروی اجتماعی ديگری ،امکان بھره برداری از آن را پيدا مىکند.
گاھی ،رژيم حاکم پيش از انقالب ،بر خالف نيت خود ،بخشاً زمينهساز در ماھيت آن سنتزی است که در انقالب شکل گرفته و بر اثر آن،
نيروی معينی به ھژمونی سياسی و ايدوئولوژيک تبديل مىگردد .بعبارتی ديگر ،نقش ويرانساز خود و بخشی از نيروھای درونی پيش از
انقالب از يکسو ،و باز کردن ميدان بیمھار براى بخشی ديگر را ايفاء مىکند .واين غيرطبيعی نيست که آنھا براى تحکيم پايهھای خود،
در حذف نيروھای ھمسو ولی رقيب پيشين حرکت کنند .اينھمان چيزی بود که در انقالب ايران نيز عمال رخ داد .ديکتاتوری سلطنتی ،با
سرکوب بىوقفه آزادیھای سياسی ،با منع ھرگونه تشکل سياسی و مدنی ،با اعدام و شکنجه و زندانی کردن چپھا و ليبرالھا وھر آنکسی
که کوچکترين داعيه دموکراتيکی داشت ،و ايجاد اختناق فرھنگی از يکسو ،و باز گذاشتن تبليغات مذھبی و مساجد و تکيهھای
روضهخوانی و منبر و مال به عنوان پادزھر تفکر آزادی وکمکھای مستقيم مالی به آنھا ،عمال جامعهاٮبىحفاظ براى شکلگيری يک رژيم
توتاليتر و نيز انھدام سريع خود فراھم ساخت١٢ .
قيام بھمن ،نقطه چرخش بزرگ در يک جنبش عمومی عليه سلطنت بود .ولی يک جنبش عمومی ،فینفسه تعيين کننده ماھيت يک انقالب
نيست .نخست اينکه در جوامع شھری ،جنبش عمومی در لحظات معينی شتاب برداشته و براى دوره نسبتا کوتاھی خصلت عمومی پيدا
مىکند که در آن اليهھائی از جامعه وارد صحنه سياست مىشوند که تا آن لحظھبىتفاوت در برابر مبارزه مخالفين يک نظام و سرکوب
آنان بودهاند .دوم اينکه ،درھر جنبشھمگانی ،نيروھای متفاوت و با خواستهھا و ايدولوژیھای سياسی متضادی شرکت مىکنند که مخالفت
با رژيم حاکم ،تنھا تالقی گاه آنھا را تشکيل مىدھد ١٣ .دولت برآمده از اين جنبش ،که در عين حال با تجزيه جنبش در جھاتی متفاوت و
حتی متضاد ھمراه است ،خصلت يک انقالب را در جھتی مشخص رقم مىزند .ازاينرو ،بايد بين جنبش عمومی و انقالب ،و بين انقالب و
دولت برآمده از انقالب ،ضمن در نظر گرفتن رابطه ارگانيک آنھا ،تفاوتھای آنھا را با ھمديگر نيز به عنوان پديدهھائی متفاوت ھمديگر
مورد تحليل قرار داد .زيرا جنبش عمومی ،حرکت نيروھا و طبقات متضاد اجتماعی در بستر يک زمان است که دير يا زود ميل و ظرفيت
ترکيبی متضادی را ازخود نشان مىدھند ،انقالب يک شکل از گذار به يک تغيرات سياسی و اقتصادی و اجتماعی را بيان مىکند ،و دولت
به عنوان نھاد مسلط جديد برجامعه ،بر آراٮش معينی از نيروھای طبقاتی سازمان مىيابد و ظرفيت ايجاد و حذف اليهھا و طبقات اجتماعی
جديدی را دارد.
از آنجائی که بهطور سنتی ،نيروھای محافظهکار درھر جامعهاى مخالف انقالب بودهاند ،واژه ضدانقالب غالبا در نقطه مقابل انقالب
بهکار برده شده است .ليکن اين تعريف ،در دنيای امروز تعريف محدودی از محافظهکاری است .با ورود عنصر »تودهاى « يا mass
politicsبه حوزه سياست ،واژهھای انقالب و ضدانقالب از اوايل قرن بيستم به بعد ،تا حدی در مضمون خود دچار تغيير شدهاند .روشن
است که نيروھای محافظهکار ،ھمچنان مخالف انقالبات و ياھرگونه تحوالت راديکالیھستند وھمچنان اشتراک تاريخی در ايده
»ضدانقالب« را از اين نظردارند .ليکن انقالباتی از دھه  ١٩٢٠به بعد در تاريخ رخ دادهاند که از نظر مضمون سياسی و اجتماعی خود با
محافظهکاری قرابت ايدوئولوژيک و اجتماعی داشته و در عين حال در حوزه سياست ،برخالف محافظهکاران ،بر سياست بسيج تودهاى
استوار بودهاند .زيرا محافظهکاران ھميشه يک نگرش منفی نسبت به مشارکت »توده« در سياست داشتهاند و سياست را صرفا از آ ِن
نخبگان يا »اليت« جامعه دانستهاند .ليکن از دھه دوم قرن بيستم به بعد ،ما شاھد يک نوع از انقالبات در تاريخ بودهايم که از آنھا مىتوان
به عنوان انقالبات ارتجاعی نام برد که با نيروھای محافظهکار ميل ترکيبی بيشتری داشتهاند تا نيروھای دموکراتيک جامعه ،ھر چند از
نظر مخالفت با رژيم حاکم ،بخشی از راه را ممکن است که باھم طی کرده باشند .ازاينرو ،کسانی ممکن است که سکان رھبری اين
انقالبات را به دست گيرند که عناصری مرتجع به تمام معنیھستند،بىآنکه محافظهکار در حوزه سياست باشند .کسانی مثل موسولينی
وھيتلر و خمينی را در تاريخ مىتوان عناصری مرتجع ناميدبىآنکه عنوان محافظهکاری سياسی درمورد آنان صدق کند.
محافظهکاری کالسيک ،حتی پيش از زمان انقالب فرانسه ،مخالفھر نوع مداخله توده مردم درسياست بود .ولتر معتقد بود که سياست
متعلق به نخبگان و مذھب براى توده مردم است و توده مردم نبايد وارد سياست شوند.عدم مشارکت تودهھا در صحنه سياسی ،و يا
مشارکت »پاسيو« يا منفعل آنان ،يکی از خط فاصلھای محافظهکاری قديم با محافظهکاری جديد است.
با انقالب فرانسه و ورود توده مردم به صحنه سياسی ،حوزه جديدی در ايدوئولوژی محافظهکارانه نيز گشوده شد ،که با تحليل از
»روانشناسی تودهھا« آغاز مىگرديد .اين حوزه جديد ،اساسا ايدوئولوژی نخبگان در مورد توده مردم و سازمانيابی آنان در تشکلھای
سياسی و اتحاديهھا را با نگرشی منفی مورد تحليل روانشناسی و حمله قرار مىداد .حمله به »روانشناسی تودهھا« در واقع حمله به
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انقالبات و حق مداخله مردم در سياست را ھدف قرار داده بود ،که با طغيان عليه خردگرائی کالسيک آغاز مىگرديد .گوستاو لوبون با اثر
خود بنام »روانشناسی تودهھا« ،راه را براى انديشه جديد اروپائی باز کرد که از طريق فرويد ،اميل دورکھايم و ماکس وبر ،وبا گسست از
خردگرائی کالسيک ،درجھت تازهاى حرکت کرد .اين تحليل »روانشناسی تودهھا« ،با تحليل روانشناسی فردی انسانھا و تعميم آن به
گروهھای اجتماعی که اساسا اليهھای پائين جامعه راھدف گرفته بود ،آغاز مىگرديد.
حمله به انقالبات ازھمان زمان خود انقالب فرانسه ،ازطريق نقد »طبيعت انسان« توسط سردمداران ارتجاع ايدوئولوژيک نظير ژوزف دو
مايستر و ادموند برکه مورد استفاده گرديده بود ،ليکن در دورهاى متاخرتر ،توسط افرادی مثل تِن  ،Taineکه بر گوستاو لوبون و عدهاى
ديگر اثر جدی داشت ،شکل منظمتری پيدا کرد .حمله به انقالبات ،از طريق تحليل روانشناسی انقالبيون آغاز مىگردد .تِن اساساً
روانشناسی جمعی انقالبيون را مورد حمله قرار مىدھد و آنان را به دو مقوله تقسيم مىکند :انقالبيون حرفهای ،يعنی آدميان رذلی که در
خشونتھای انقالب جايگاه ايدهآلی براى خود مىبينند ،و توده مردم که موجوداتی غريزی و پريميتيو و جنونزدهاى بيش نيستند .تِن در
تالش براى نشان دادن جنبه پاتالوژيک طبيعت انسان و تقسيم آن به عقل که جنبه محدودی از طبيعت انسان را تشکيل مىدھد و غريزه که
جنبه غالب آن به شمار مىرود ،به نقد عقالنيتگرائی قرن نوزدھم که ميراث عصر روشنگری بود مىپرادزد و اصول رھنمون انقالب و
جمھوریخواھی زمان خود را مورد حمله قرار مىدھد و از اين نظر بر تئوری »روانشناسی جمعی« گوستاو لوبون اثر مىگذارد .لوبون
نيز بنوبه خود ،مىنويسد که انقالبيون ،شبکهاى از براندازان ھستند که ذھنيت جنايتکارانه بر آنھا مسلط است ١۴ .عناصر منحط دائم
الخمر ،آدمھای فالکتزده و دزدھا و گدايان و کارگران مفلوک وبيکار ،بلوک خطرناک ارتش شورشيان را تشکيل مىدھد.و انسان با
پيوستن به بخشی از آنھا ،به سطح نازلی از تمدن سقوط مىکند  ١۵لوبون مىگويد که انسان در فرديت خود مىتوانست انسان با فرھنگی
باشد ،ليکن با تعلق به توده ،به يک موجود غريزی و در نتيجه به يک بَربَر تبديل مىشود.و سرانجام ،انسان انقالبی از نظر لوبون شبيه
يک ميکرب است ١۶ .اين نگرش بورژوائی نخبگان در برابر اعتصابات و جنبشھای کارگری قرن نوزدھم بود که ھرگونه ورود توده
مردم به صحنه سياسی را مذموم مىدانست .بنابراين »اليت« به عنوان سمبل عقل ،از تمدن در برابر توده مردم به عنوان مظھر غريزه،
پاسداری مىکند ١٧ .گوستاو لوبون ،بين جمع عددی افراد و تجمع آنھا قائل به فرق مىشود و به ھمين دليل عنوان »توده « را به آن مىدھد
که روح جمعی پيدا کرده و خصلت روانی ويژهاى دارند .ھمزمان با تِن و گوستاو لوبون اميل زوال نيز در تمامی داستانھای خود از
زاويهاى متفاوت به تحليل روانشناسی تودهھا مىپردازد و اگرچه تشابھاتی در قائل شدن به "روانشناسی جمعی" با لوبون دارد ،ليکن خشم
مشترکی که توده مردم را به يک روح جمعی مىرساند و يا سمبلھای مشترکی که کارگران معدن در ژرمينال بهکار مىبرند ،ازجمله
خواندن سرود ممنوعه "مارسيز" در دوره لوئی بناپارت ،ھمه آنھا را فرياد عصيانی عليه شراٮط زندگی فالکتبار کارگران تحت
سرمايهداری قرن نوزدھم فرانسه و فريادی عليه بیعدالتی مىنامد ١٨ ،ھمان گونه که فرويد،بىآنکه در حس تحقير تودهھا با گوستاو
لوبون و محافظهکاران ھمنظر باشد ،تحليل روانشناسی اورا دقيق مىدانست١٩ .
محافظهکاری کالسيک در مخالفت با مشارکت توده مردم درسياست ،با شکلگيری جنبشھا و انقالبات ارتجاعی در کشورھای اروپائی در
دھه سوم قرن بيستم ،شکل تازهاى پيدا کرد که در فاشيسم ايتاليا و آلمان نازی ،به صورت برجستهتری خود را نشان مىداد .محافظهکاری
جديد ،نه تنھا مخالف جنبش تودهاى نبود ،بلکه خود آن را سازمان مىداد .نه تنھا مخالف انقالب نبود ،ليکن انقالبی ارتجاعی عليه
دموکراتيسم و آزادی را رھبری مىکرد .ھيتلر ،دموکراسی را يک شرم مىدانست که ھرگز پذيرفتنی نبود و موسولينی ،پيروزی فاشيسم
را »پيروزی بازو بر مغز« ناميده بود .اين انقالبات ارتجاعی ،ھمچنان مشترکاتی جدی در خرد گريزی با محافظهکاری کالسيک داشت.
 ٢٠محافظهکاری جديد ،در عين حال خواھان يک توده منفعل و فاقد اراده مستقل در برابر خود بود .ھيتلر نسبت به »توده« صفت زنانهاى
در تسليمپذيری جنسی نسبت به مرد قائل بود که ھمان نگرش تحقيرآميز نخبگان را منعکس مىکرد٢١ .
با توجه به آنچه گفته شد ،بايد بين انقالبات و شقھای مختلف آنھا قائل به فرق شد .يعنی اينکه در تاريخ انقالبات ارتجاعی نيز وجود
داشتهاند که انقالب اسالمی در ايران را به رغم تفاوتھای خود با ديگر انقالبات ارتجاعی به دليل وقوع آن در چھارچوب تاريخی متفاوت
وجامعهاى متفاوت از غرب ،مىتوان در رديف انقالبات فاشيستی ،و برآن اساس ،انقالبات ارتجاعی قرار داد.
بنابراٮن ،من به طور تسامحی ،واژه انقالب با توجه به ذھنيت عمومی از اين کلمه ،به معنى براٮند مثبت و دموکراتيک تحول راديکال،
وھمچنين واژه ضدانقالب را در اينجا به معنى پيروزی نيروھای ارتجاعی دريک تحول بزرگ وراديکال در حوزه قدرت سياسی بهکار
مىبرم .در واقع ضدانقالب نيز در اين معنی ،خود نوعی از انقالب است .از نظر تئوريک ،چنين بحثی فینفسه تازه نيست .نه تنھا پارهاى
از انقالبات بعد از شکست خود با ضدانقالبات حاکم بر آنھاھمراه بودهاند ،بلکه دورهھائی از تاريخ نيز باھمين عناوين »عصر انقالبات«،
يعنی فاصله زمانی انقالب فرانسه تا مقطع شکست انقالبات در سال  ١٨۴٨اروپا ،و يا »عصر ضدانقالبات« از ١٨٧٠تا  ١٩١۴ناميده
شدهاند .ناميده شدن عصری تحت عنوان »عصر انقالبات« به معنى نبودن حکومتھای ضدانقالبی در اين يا آن کشور مشخص درھمان
دوره نبوده است .بلکه داللت بر خصلت عمومی يک دوره از تاريخ را دارد .به عنوان مثال در فاصله  ١٨١۵تا  ١٨٣٠در فرانسه ،يعنی
بعد از شکست ناپلئون تا انقالب  ١٨٣٠و سقوط شارل دھم ،در کل اروپا نيروھای محافظهکار بر سر قدرت بودهاند٢٢ .
نيروھای دموکراتيک خواھان تحول راديکال ،نيروھای خواھان حفظ وضع موجود با تغييراتی کوچک يا محافظهکار ،ونيز نيروھای
راديکال ارتجاعی ھميشه در درون جامعه حضور دارند .درشراٮط تجزيه و تفکيک طبقاتی شتابان و مھاجرتھای بزرگ از طرف
روستاھا ،گراٮشھای ايدوئولوژيک نماينده اين اليهھا نيز برجستگی سياسی بيشتری پيدا مىکند ودر يک ديالکتيک تحول ،يکی از آنھا
نقش »سنتىتز يا سنتزساز« را ايفاء مىکند.
گفتمان وجود انقالبات ارتجاعی در تاريخ نيز ،بعد از پيروزی فاشيسم در ايتاليا و در آستانه به قدرت رسيدن ھيتلر در آلمان ،از طرف
نظريه پردازانی نظير اگوست تالھايمر و يا ارنست بلوخ و عدهاى ديگر ،مطرح گرديده بود که بر خالف نظريات راٮج در جنبش
کمونيستی بود .ليکن تاکيد مشخص من در اينجا نه بر خصلت عمومی يک عصر که بنوبه خود بر فراٮند انقالب يا ضدانقالب اثر
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مىگذارد ،بلکه بر حرکتھمزمان و موازی ھم نيروھای دموکراتيک و ضددموکراتيک در يک انقالب است که ،سلطه ھريک از آنھا،
سرنوشت و خصلت مشخص يک انقالب را رقم مىزند .انقالب و ضدنقالب ،ھردوھمزمان در جنبش حرکت مىکنند ولیھر دو ھمزمان
پيروز نمىشوند ،بلکه يکی از آنھا در مجموعه مناسبات نيروھای شرکت کننده در انقالب ،نقش غالب و مسلطی پيدا کرده و سعی در پس
راندنھرچه بيشتر و يا انھدام آن نيروھائی مىکند که تا آن زمان موازیھم حرکت کرده بودند.
در عرف سياسی ،پيروزی يک انقالب ھميشه به معنى پيروزی نيروھای دموکراتيک و پيشرو جامعه تفسير شده است .چنين نگرشی ،تا
حد زيادی با تجربه بيشتر انقالبات در تاريخھمساز بوده است .ولیھمه انقالبات در تاريخ نيز آيا مترقی ،دموکراتيک و رو به آينده بودهاند؟
باز تجربه خود انقالبات ،چنين ايدهاى را نفی مىکند .چگونه است که تودهھای مردم در يک خيزش آتشفشانی قدم به صحنه سياسی
مىگذارند و حکومت خودکامهاى را سرنگون مىکنند ولی نتيجه آن را ممکن است ما يک ضدانقالب بناميم؟
يکی از مختصات تعريف کننده انقالبات ،چه دموکراتيک وچه ارتجاعی ،ورود »تودهاى« مردم به صحنه سياسی است .ولی حضور
تودهاى مردم در صحنه سياسی ،فینفسه داللت بر ماھيت دموکراتيک يک انقالب نمىکند .نمىتوان انکار کرد که جنبشھای فاشيستی در
غرب در نيمه اول قرن بيستم نيز جنبشھای تودهاى بودهاند و تحول ساختاری راديکالی رادر قدرت سياسی به وجود آوردند .آنھا نيز
خواھان تصرف قدرت سياسی حاکم و جايگزينی آن با يک حکومت فاشيستی بودند .ليکن کسی در ماھيت ارتجاعی و واپسگراٮانه آنھا
ترديدی ندارد .جنبشھای فاشيستی نيز ،ھم راديکال بودند وھم تغييرات راديکال در تمام حوزهھای سياسی و ساختار قدرت به وجود
آوردند.
انقالبات فاشيستی نيز در خصلت تودهاى بودن و راديکال بودن خود ،ازھمان قانونمندیھای عمومی حاکم بر انقالبات دموکراتيک تبعيت
کردهاند .به ھمين دليل نيز بايد بين کنسرواتيسم و ارتجاعی بودن قائل به فرق شد .ھمان گونه که اشاره کردم ،اليهھای محافظهکار جامعه،
مايل به مشارکت تودهھا در سياست نيستند ،وسعی مىکنند که سياست در حيطه نخبگان محدود بماند .ولی جريانات فاشيستی بر سياست
»تودهاى» و بسيج آن تاکيد دارند .ممکن است که يک حزب يا يک نيروی سياسی در جامعه ،ھم محافظهکار وھم ارتجاعی باشد .يک حزب
يا جريان فاشيستی ،ھم ارتجاعی است وھم راديکال است که راديکال بودن آن ممکن است خطای ارزيابی در خصلتبندی آن به وجود
آورد ،بهويژه ھنگامی که يک نيروی اجتماعی ،بر اثر يک انقالب به قدرت میرسد .انقالب بھمن نيز باعتقاد من از جنسھمان انقالبات
ارتجاعی در تاريخ بوده است که در بين بسياری از نيروھای سياسی ،موجب يک اغتشاش فکری در ارزيابی از آن را به وجود آورد.
بايد گفت که اين تصور سادهاى است که ما انقالب و ضدانقالب را در يک بلوکبندی صرف بين قدرت حاکم و توده مردمی در نظر
بگيريم که عليه آن به طغيا ن برخاستهاند .انقالب و ضدانقالب در يک کنش و واکنش ديالکتيکی انجام مىگيرد و جنبش »تودهاى« ،حامل
اضداد خود است .و چونھر انقالبی حامل اضداد است ،در نقطه چرخش راديکال ،سنتز يا براٮند ھمان اضداد ،به نفع يکی از آنان نقش
فائقه پيدا مىکند .دقيقا در درون ھمان توده »انقالبی« است که انقالب ،ضدانقالب خود را حمل مىکند و ممکن است که يک انقالب،
احزاب و نيروھای ارتجاعی را به قدرت برساند .شکل تصرف قدرت ،ماھيت آن را تعيين نمىکند .موسولينی دريک راه پيمائی تودهاى به
سوى رم توانست به قدرت برسد وھيتلر در يک رقابت فشرده باکمونيستھا در يک انتخابات .ليکن لحظه پيروزی ،به معنى شکلگيری
سنتز جديدی از قدرت و تغيير اساسی در ماھيت قدرت حاکم بود .وظيفه بعدی آنان بعد از تغيير اساسی در معادله قدرت ،تالش براى
يکسان سازی قدرت و حذف مخالفين بود .انقالبات نيز ،بنوبه خود سنتز جديدی از قدرت به وجود مىآورند.ھنگامی که قدرتی سرنگون
مىشود ،ضدانقالب نوين از درون خود نيروھائی قد علم مىکند که قدرت پيشين را سرنگون کردهاند .و باز ،نيروھای دموکراتيک درھمان
انقالب بواسطه يک توده ارتجاعی در درون ھمان انقالب سرکوب مىگردد.
انقالب بھمن در واقعھمان نقطه تحولی بود که ضدانقالب جديد را به قدرت رسانده بود ولی اکنون بنام انقالب سخن مىگفت تا حقانيت
سياسی سرنگونی يک رژيم خود کامه را به حقانيت ايدوئولوژيکی براى ضدانقالب نوين در قدرت مبدل سازد .براى فھم آن ،بايد بر اين
واقعيت نظر داشت که انقالب ،يک نقطه تحول يا يک نقطه چرخش راديکال در سطح سياسی است که م ّولفهھای آن در پيش از نقطه
چرخش شکل مىگيرد و نيروھای متضاد و رقيب تا آن نقطه چرخش ،وحدتھا ،ھمسوئیھا و تعارضات ھمزمان و چند گانهاى را باھم و
نيز با رژيم تا آن لحظه در قدرت ،حمل مىکنند .در اين معنی ،انقالب يک فراٮند يا يک پروسه است تا تحول در يک نقطهاى از زمان.
زيراھر انقالبی نه يک تحول استاتيک ،بلکه حرکت ديناميکی است که ديناميسم آن را نيروھای درگير در آن تعيين مىکنند .نقطه تحول،
فقط بر پيروزی نيروھائی و شکست نيروھائی ديگر مھر تاييد مىزند .زيرا ادامه حيات قدرت پيشين تا لحظه فروريزی خود ،که به عنوان
دشمن اصلی در اذھان عمومی مىنمايد ،مانع از بروز تعارض علنی پيروزی و يا شکست نيروھای انقالب و ضدانقالب به صورت يک
مجموعه در درون يک حرکت عليه قدرت حاکم است ،و قدرت پيشينی که ھنوز به لحظه سرنگونی خود نرسيده است ،خود ناخواسته عامل
حفظ وحدت نسبی نيروھای انقالب و ضدانقالب در يک جنبش بزرگ تودهاى است .از اينرو ،نگاه صرفا کلی ،انقالب و ضدانقالب را در
يک حرکت عمومی در کفه واحدی قرار مىدھد.ولی وحدت و تضاد نيروھای ضد قدرت حاکم ،با سرنگونی قدرت ،به سنتز جديدی منتھی
مىشود و ضدانقالب نوين ،بعد ازاين نقطه چرخش ،با سرعت وحدت نسبی پيشين را به تعارضی بنيادی با نيروھای دموکراتيک از يک
سو ،و وحدت نسبی جديد با بخشھائى از قدرت پيشين ،و بهويژه با اھرمھای قھر آن ،ولی در کيفيتی جديد که خود نيروی برتر آن را
تشکيل مىدھد ،سازمان مىدھد .بهھمين دليل من با تحليل برخی از سازمانھای سياسی که مدتھای طوالنی ،انقالب بھمن را با فرمول
»انقالب متناقض« بيان مىکردند ،توافقی ندارم زيرا باعتقاد من ،سنتز جديد بعد از انقالب بھمن ،سرنوشت کشاکش نيروھای دموکراتيک
و ضددموکراتيک در انقالب بھمن را به نفع يک ضدانقالب جديد تعيين کرده بود .تناقض در جنبش تودهای ،که وجه مشخصه ھر جنبش
بزرگی است بعد از تصرف قدرت سياسی ،کيفيت پيشين خود را از دست داده و به نفع يک جريان ارتجاعی تحول يافته بود .بهھمين دليل
نيز من پيروزی انقالب بھمن را يک ضدانقالب ارتجاعی مىدانم .دقت در ماھيت نيروھای آن نيز ،چنين واقعيتی را به اثبات میرساند.
ترکيب تاريکانديشترين اليه روحانيت با تودهھای حاشيه توليد که غالبا ابزار سرکوب مىتوانستند قرار گيرند ،پايهھای يک رژيم
توتاليتر ،خشونتطلب و فاسد را به وجود آورد که کشور مارا به »عصر تاريکی« و بربريسم تازهاى برد.
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کسی نمىتواند کشاکش مشروطهطلبان و مشروعهطلبان در انقالب مشروطه را تعارض انقالب و ضدانقالب و يا تعرض آزادی خواھی و
ارتجاع ننامد .ولی سرنگونی محمد علی شاه ،در واقع سرنوشت اين کشاکش را به نفع مشروطهطلبان رقم زده بود .حال آنکه ھمان بلوک
سياسی مشروعهطلب ،ارتجاعی و متحجر ،با تکيه بر حزب اللھی با اعماق تاريک جامعه گره خورده بود ،قدرت پيروز در انقالب بھمن
بود که در عرف سياسی نامی جز ضدانقالب در مضمون خود راندارد٢٣ .
تنھا سه روز از انقالب بھمن گذشته بود که خمينی در برابر اعتصاب صيادان بندر انزلی براى تامين حقوق صنفی خود ،با صراحت اعالم
کرد که "بزنيد آنھا را ونگذاريد که اين ريشهھای فاسد بهھم به پيوندند" .و تنھا دو ماه از انقالب بھمن گذشته بود که خمينی از وعده آزادی
در برابر خبرنگاران در پاريس استغفار کرد و گفت "قلمھا را بشکنيد و چوبهھای دار برپاکنيد" و فرمان حمله نظامی به کردستان و ترکمن
صحرا را صادر کرد!
در خاتمه ،بايد اضافه کنم که در اين نوشته من تالش کرده ام که مقدم بر ھر چيزی انقالب بھمن را براساس ديناميزم يا نيروھای محرکه
درونی جامعه ايران در مقطع انقالب بھمن توضيح دھم .ليکنھر حادثه بزرگی درھر گوشهاى از جھان ،بهويژه در يکی از حساسترين و
استراتژيکترين نقاط آن ،الزاما با منافع پارهاى از قدرتھای بزرگ جھان ھمسوئی و با منافع عدهاى ديگر ،اصطکاک پيدا مىکند
وھريک از آنھا سعی خواھند کرد که بر مسير و جھت دادن به آن بر پايه منافع استراتژيک حود اثر بگذارند .کشوری که قدرتھای بين
المللی در صد سال گذشته ،کودتاھای متعددی را در آن در جھت منافع خود و برعليه حاکميت ملی کشور و خواست آزادی و
دموکراسیخواھی مردم سازمان داده بودند ،نمىتوانستند در برابر حادثه بزرگی مثل انقالب در ايرانبىتفاوت بمانند وبىتفاوت نيز نماندند.
در آخرين سال حکومت سلطنت محمد رضا شاه ،کشورھای غربی به اين نتيجه رسيده بودند که شاه ديگر ورق سوختهاى بيش براى تامين
منافع آنان نيست .بنابراٮن ،زمانی که دريا به موج مىنشست و طوفان ازھر گوشهاى از ايران ،ھر شھر و خانهاى رادر اين "جزيره
آرامش" به تکان درآورده بود ،شتابان به يارگيریھای تازهاى دست زدند .جيمز کاالھان ،نخست وزير دولت انگليس از حزب کارگر ،با
صراحت اعالم کرد که کشورھای غربی نبايد از نيروھای بازنده تاريخ حمايت کنند .جيمی کارتر ،رئيس جمھور وقت آمريکا نيز با دور
برقراری تماس با نيروھائی پرداخت که شاه ،با سرکوب احزاب سياسی و آزادی مطبوعات و جامعه مدنی ،خود
زدن دستگاه سلطنت ،به
ِ
پرورده بود .در آستانه انقالب بھمن ،روحانيت و نيروھای تاريک جامعه ،تنھا بديلی بودند که شاه به ميراث ،براى بھرهمندان آتی از کشور
به جا گذاشته بود ،و فرستادگان کشورھای غربی نيز مستقيما به سراغ آنان رفتند .آمدن ژنرال ھايزر و تماسھای مکرراو و سوليوان،
آخرين سفير آمريکا در ايران با آيت ﷲ بھشتی و مھندس مھدی بازرگان و چند تن ديگر ،و تماسھای متعدد آنان در پاريس با آيت ﷲ
خمينی و اطرفيان او ،پيام روشنی بود به شاه که" ،آخرين روزھای يک محکوم" فرارسيده است ٢۴ .آنان ،روز و ساعت خروج شاه از
ايران را نيز تعيين کردند و خود به تماشای کشتی در حال غرق سلطنت ايستادند .و خمينی نيز درپاريس ،در نامه خود به جيمی کارتر ،از
او و کشورھای غربی خواست که از او و روحانيت ضدکمونيست حمايت کنند ،در غيراين صورت ،خطر قدرتگيری چپھا وجود دارد.
 ٢۵شايد اين طنز تاريخ بود که "امام ضدامپرياليست" خود را به عامل تضمين کننده منافع کشورھای غربی در برابر دموکراسی و خطر
چپ دراٮران عنوان کرد و به قول معروف" ،خدنگ * مارکش با مار شد جفت"!
ھمچنين بر اين نکته بايد اشاره کرد که انقالب بھمن ،در آخرين دھه جنگ سرد بين بلوک کشورھای سوسياليستی و سرمايهداری غرب
بوقوع پيوست که ھنوز کسی بر پايان آن وقوف نداشت .کشورھای سرمايهداری غرب ،از خمينی به عنوان عامل ضدکمونيست و
ضددموکرات حمايت به عمل آوردند و کشورھای بلوک شرق نيز از او به عنوان يک ضدامپرياليست تا زمان فروريزی خود و تا لحظه
آخر پشتيبانی کردند که فرجهاى طالئی براى تاريک انديشترين نيروی اجتماعی در ايران فراھم ساخت که ،ممکن بود در زمانی ديگر
چنينھمآيندی نيروھای بينالمللی در حمايت از چنين موج تاريکی وجود نداشته باشد.

چه استنتاج و داوری درمورد انقالب بھمن مىتوان داشت؟
 -١خصلت بندی يک انقالب راصرفا برپايه نيروھای شرکت کننده در انقالب نمىتوان مورد ارزيابی قرار داد .زيرا خود انقالب ،ھم
ظرفيت متحد کننده نيروھای ھمجنس وھم ظرفيت ،تفکيک و تجزيه کننده نيروھای غيرھمجنس در جنبش عمومی را دارد .زيرا در انقالب،
نيروھای شرکت کننده از جنس واحدی نيستند وھدفھای مشترکی را نيز دنبال نمىکنند .ممکن است که آنھا در نفی قدرت حاکم ھمسو
باشند ،ولیھدفھای متفاوتی را تعقيب مىکنند و بنابراٮن ،خود انقالب نقش تجزيه کننده آنھا را دارد .بعبارتی ديگر ،خود انقالب ،آراٮش
نيروھا را برھم مىزند و ممکن است که حکومت بر آمده از انقالب ،با بخشھائى از قدرت پيشين ،ميل ترکيبی بيشتری داشته باشد .ھمان
گونه که رژيم خمينی بال فاصله با دستگاهھاى سرکوب رژيم سلطنتی عليه بخشھای ديگر جنبش عمومی دوره انقالب ،ھمسوئی
وھمگرائی داشت تا آن نيروھائی که تا لحظه انقالب با او موازیھم حرکت مىکردند.
 -٢انقالبات ،به رغم داللت بر تحوالت راديکال ،شکل و مضمون واحدی ندارند .تاريخ بشر شاھد انواع متفاوتی از انقالبات بوده است که
از اشکال مسالمتآميز تا قھرآميز ،از انقالبات عليه سلطه بيگانه تا عليه انقالبات عليه قدرت داخلی ،از انقالبات عليه آريستوکراسی و
اوليگارشی در جھان باستان گرفته تا انقالبات مدرن عصرجديد ،از انقالبات بورژوادموکراتيک گرفته تا انقالبات فاشيستی ،ونيز انقالبات
»سوسياليستی« را شامل مىشود .ھر انقالبی نيز در عين حال ،در وھله اول ،ريشه در تعارضات سياسی و طبقاتی و ايدوئولوژيک
داخلیھر جامعه معينی دارد .ازاينرو ھر انقالبی نيز خودويژه است و نمىتوان آن را طابق النعل بالنعل با ديگر انقالبات مورد قياس و
داوری قرار داد تا چه رسد معيار قرار دادن آن براى داوری در باره ھمه انقالبات در تاريخ.
 -٣با اينھمه ،انقالبات ھمجنس ،قرابتھا و مشترکاتی بيشتر از ديگر انقالبات باھم دارند .از اين نظر ،انقالب اسالمی را مىتوان با
انقالبات فاشيستی در تاريخ مورد مقايسه و داوری قرار داد .از پارهاى جھات ،انقالب اسالمی در ايران بسيار خشنتر ازھمجنس فاشيستی
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خود در ايتاليا بوده است .خمينی و ديگر رھبران جمھوری اسالمی ،قدرت اقتصادی و نظامی و تکنوژيک و کادر ماھر در اختيار ھيتلر
رانداشتند ،وگرنه معلوم نيست که جھان را به سوى کدام فاجعهھای بسيار دردناکتری که نمىبردند .ازاينرو انقالب بھمن را تنھا به عنوان
يک انقالب فاشيستی و ارتجاعی در تاريخ بشر مىتوان مورد داوری قرار داد.
 -۴شيوه سازماندھی نظام سياسی جمھوری اسالمی برخاسته ازھمان انقالب ارتجاعی و نحوه رفتار آن با شھروندان ،اتکاء آن بر سيستم
»مبتنی بر رھبری« يا »پيشوا« ،ناشی شدن دستگاه قانونگذاری و قضائی از اراده رھبر ،خصلت ايدوئولوژيک دولت و فقدان حاکميت
قانون و آزادیھای سياسی ومدنی ،جمھوری اسالمی را نيز به صورت يک دولت توتاليتر و از جنس دولتھای فاشيستی به تاريخ بشر
عرضه کرده است.
 -۵يکی از مختصات چنين دولتھائی ،اصالحناپذير بودن آنھا و عدم ظرفيت تبديل شدن آنان به دولتھائی »نرمال« است .از اينرو ،دل
بستن به امکان اصالح جمھوری اسالمی ،جز فرسوده کردن خود و شرط بقاء بيشتر خريدن به آن ،پی آمد ديگری نخواھد داشت .شناخت
ماھيت ارتجاعی انقالب بھمن و دولت برآمده از آن ،شرط مقدماتی براىھر حرکت دموکراتيک است که ھدف آن چيزی جز عبور از
تماميت آن نمىتوان داشته باشد.
 -۶ھيچ کشور خارجی ،در جستجوی استقرار دموکراسی و آزادی در ايران نبود و نيست .وھر کشور خارجی ،بنا به اقتضای منافع
استراتژيک خود ،سعی مىکند که بر روی حوادث و تحوالت اثر بگذارد و موج حادثه را به نفع خود بازگرداند .آنھا نه از علم کردن
شخص و نيروئی براى تضمين منافع خود ابائی داشتند و دارند و نه از غرق کردن او به ھنگام لزوم .ازاينرو ،در انقالب بھمن نيز آنان با
تشخيص منافع استراتژيک خود ،به سراغ آن نيروھائی رفتند که اوال در آن لحظه از زمان وزن سياسی و اجتماعی پيدا کرده بودند ،و ثانيا
بيشتر از ديگران در جھت تامين منافع آنان مىتوانستند قرار گيرند.
ولی درھر انقالبی آنچه تعيين کننده است ،ديناميسم و نيروھای محرکه خود جامعه است .زيرا انقالب ،غافلگير وبىخبر مىآيد .نه يک
قدرت خارجی مىتواند آن را ايجاد کند و نه براحتی مانع از وقوع آن شود .کشورھای بيگانه خواه ناخواه تاثير مىگذارند ،ليکن درجه تاثير
آنھا نسبی است و بستگی به آراٮش و صفبندیھای درونی درھر کشوری دارد.
انقالب بھمن در مجموع ،از جنس انقالبات ارتجاعی در تاريخ بود و بيشترين خويشاوندی با انقالبات فاشيستی در کشورھای غرب را
داشت .ولی دليل تعيين کننده آن را بايد مقدم برھر چيزی و بيشتر ازھرچيزی در کارکرد ديالکتيکی مجموعه نيروھای سياسی و اجتماعی
ايران و دستگاه سلطنت تا آستانه انقالب بھمن جستجو کرد تا عوامل دخيل جھانی.
1- Emilio Gentile: Fasciam in Italian Histography: In Search of an Individual Identity.
Journal of Contemprory History, Vol.21No.2Twentieth Anniversary Issue(Apr.1986).pp.179-208
 -٢در انقالب مشروطيت،آخوند ھائی مثل نظام العلماء تبريزی در حمايت از استبداد ومخالفت با وضع قانون از طرف مجلس ملی ،خود را به زنجير بستند که با وضع
ھر قانونی»تيری به قلب امام زمان پرتاب می شود«.
اخيرا آقای سيروس مددی دوسند ارزشمند درباره واکنش روحانيونی نظير آخوند خراسانی و آيت ﷲ مازندرانی  ،روحانيون بظاھر طرفدار مشروطه منتشر کرده
است که فتوای قتل جليل محمد قليزاده ،نويسنده وناشر مجله »مالنصرالدين« و حکم تکفير آنرا صادر کردند و نشان ميدھد که در رابطه با آزادی و مدرنيسم َ ،کھَر کم
از کَبود نبوده است و اين روحانيون مشروطه طلب ،ھمان مواضع مرتجعين مشروعه طلب و شيخ فضل ﷲ نوری را داشته اند.سند دوم به حکم تکفير طالبوف از
طرف شيخ فضل ﷲ نوری وشيخ محمد واعظ مربوط می گردد .برای مشاھده اين سند ھا مراجعه شودبه:

http://www.azer-online.com/azer/?p=3617
http://www.azer-online.com/azer/?p=8889
 -٣نسخه اوليه چنين شعار ھای گنگی قبال در ١٩٧۴توسط موسی صدر در لبنان تحت عنوان »جنبش محرومين« بکار برده شده بود که پنج سال بعد در ايران به»
مستضعفين« تبديل گرديد و امروز ديگر ھيچ آخوندی از آن شعار گنگ ھم طرفداری نمی کند.
 -۴برای آشنائی بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به » انقالب بھمن ،خمينی و پل ھای عبور بسوی قدرت« :

http://www.achiq.org/herekat2/behmen%202006.htm
 -۵ھمچنين رجوع شود به » خمينی و ايدوئولوژی انقالب بھمن«:

http://www.achiq.org/yazi/hidayet%20behmen.htm
7- J. L. Gillin: The Origin of Democracy.
The American Journal of Sociology, Vol, 24No. 6 (May) 1919pp. 704-714Published by: The University of Chicago Press.
Jack.b.Jackobs : On Socialists and Jewish Question After Marx. New York University Press.!993.PP.29-30
 -٨نخستين واکنش ارتجاعی عليه انقالب فرانسه در ١٧٩٣در ايالت بريتانی برھبری ژان شوان بوقوع پيوست که خود را سلطنت طلب و کاتوليک می ناميدند و
موضوع يکی از داستان ھای بالزاک بنام »شوانھا«است.
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 -٩انقالب کبيرفرانسه با حمله انقالبيون به زندان باستيل در چھاردھم ژوئيه  ١٧٨٩و فتح آن مشخص ميشود.اگر رژيم سلطنتی در آستانه انقالب بھمن ،و بنا به
اعتراف شاه در طی مصاحبه خود و نيز اعتراف سران سازمان امنيت در آن زمان،بين سه تا چھار ھزار نفر زندانی سياسی داشت ،شايد حيرت انگيز بنظر آيد که در
زندان باستيل بعنوان سمبل استبداد رژيم سلطنتی بوربون ھا فقط ھفت نفر زندانی بودند.رجوع شود به :

http://www.placesinfrance.com/history_bastille_paris.html
http://www.alstewart.com/publicfiles/HISTORY_versailles.htm
 -١٠اگر بتوان يک مقايسه تاريخی بين ورود خمينی به تھران و راه پيمائي موسولينی بسوی رم با چھل ھزار پيراھن سياه در ١٩٢٢بعمل آورد  ،بايد گفت که فتح
سياسی تھران با قدرتی بيشتر از راه پيمائی موسولينی انجام گرفته بود.
برای داشتن شمائی از اين مقايسه  ،رجوع شود به :
The Fiftieth Year of the "March on Rome": Recent Interpretations of Facism.
Charles KeserichReviewed work(s):Source: The History Teacher, Vol. 6, No. 1 (Nov., 1972), pp. 135-142:
 -١١گرامشی در تحليل و مقايسه خود مابين رژيم تزاری روسيه و کشورھای غربی می نويسد که در کشورھای سرمايه داری پيشرفته سرمايه داری غرب ،طبقه
مسلط ،دارای ذخايرسازمان يافته ايی ھستند که در روسيه ھرگز وجود نداشت .بنابراين ،بحران ھای اقتصادی در غرب نمی توانست بازتاب بی واسطه ای در سياست
داشته باشد .ازاينرو ،دستگاه سياسی دولت در کشورھائی نظير روسيه کامال در برابر بحران ھا آسيب پذير بود.
ھمين امر به درجاتی در مورد ايران دوره سلطنت پھلوی نيز صدق می کرد و تا حدی يکی از داليل فرو ريزی شتابان آنرا نشان می دھد.رجوع شود به :
Gramsci's Interpretation of Fascism. Author(s): Walter L. Adamson .Reviewed work(s):Source: Journal of the History of Ideas,
Vol. 41, No. 4 (Oct. - Dec., 1980), pp. 615-633.
 -١٢در دوره ای که روحانيت شھرت خوبی نداشت  ،بهويژه بعد از ھمدستی روحانيون معروفی مثل آيت ﷲ کاشانی با کودچيان  ٢٨مرداد )من شخصا عکس
يادگاری آيت ﷲ کاشانی با سفير وقت آمريکا در تھران ،بعد از روزھای کودتا را ديده بودم ( و سازمان دھندگان بين المللی آنھا ،رژيم سلطنتی با کمک ھای مالی به
نھاد ھائی نظير »دارالتبليغ اسالمی « و نشريه آن بنام » مکتب اسالم« که آخوند ھای ضد مصدق ،مثل مکارم شيرازی و جعفر سبحانی تبريزی و قربانی و غيره ،از
جمله نويسندگان آن بودند و آزادانه انتشار می يافت ،زمينه ھای رشد جريان اسالمی و محدود کردن ھرچه بيشتر جريان ھای غير مذھبی را فراھم ساخت .دستگاه
سلطنت عمال دريچه تنفس فکری برای ھر انديشه ديگری را بسته بود .آزادی انديشه در دوره سلطنت پھلوی ھميشه بصورت قاچاقی نفس می کشيد .در حالی که شاه
تظاھر به اين می کرد که ھنگام افتادن از اسب ،ابوالفضل العباس او رادر ھوا گرفته است! ھمين »دارالتبليغ اسالمی« نه تنھا دست آزاد در نشر و تبليغ خود را داشت،
بلکه افرادی مثل آيت ﷲ بھشتی را بمدت  ١۵سال برای تبليغ اسالم به آلمان فرستاده بود !
دولت الجزاير در دوره حکومت حواری بودين نيز برای مقابله فيزيکی و فکری با چپ ھا و آزادی خواھان دگر انديش الجزايری،شيوه مشابه محمد رضا شاه را در
پيش گرفت و وزارت ارشاد آن کشور با کمک ھای مالی به جريان ھای مذھبی بظاھر معتدل و تعاونی ھای مذھبی ،و نشريه » الصحيفه« که تقريبا نسخه مشابه
»مکتب اسالم« بود ،عمال زمينه ھای قدرت گيری و تسلط سازمانی و ايدوئولوژيک » جبھه نجات اسالمی « در ده سال بعد را فراھم ساخت .فاصله عبور از اسالم
اعتدالی به اسالم افراطی و تصرف ھمه اين نھاد ھا توسط آنھا ،چندان طوالنی نبود!» جبھه نجات اسالمی« ،ششصد مدرسه را به آتش کشيد و دھھا ھزار نفر
دردرگيری بين »جبھه نجات اسالمی« و ارتش در آن کشوربه قتل رسيدند .حدود ده يا دوازده سال پيش ،آيت احمد ،رھبر حزب سوسياليست از ايالت ِبربِر الجزاير،
طی يک سخن رانی در دانشگاه لندن از کشته شدن بيش از سی ھزار نفر تا آن زمان  ،سخن گفته بود .
 -١٣لنين در ارزيابی از انقالب  ١٩٠۵روسيه مينويسد که در انقالب  ١٩٠۵از ھر طيف اجتماعی ،از خرده بورژواھا گرفته تا قمار بازھا و سفته باز ھا نيز با
انگيزه ھای متفاوتی شرکت کرده بودند .ليکن آنان پشت سررھبری » پرولتاريا« قرار داشتند .اين ارزيابی ،يکی از منابع فکری تئوری »راه رشد غير سرمايه داری«
اوليانوفسکی ،اما با حذف واژه »پرولتاريا«از متن نوشته بود و اين معنی را القاء ميکرد که سوسياليسم ،با چنين معجونی و بدون رھبری پرولتاريا که از عناصر
فکری پايه ای مارکسيسم در رسيدن به سوسياليسم بود ،می تواند تحقق يابد .نوشته ھای روزنامه مردم نيزبعمد يا تسامح ،بدون مراجعه به متن اصلی ارزيابی ،ھمان
دستکاريھای اوليانوفسکی را منعکس ميکرد .اگر رھبری انقالب و پرولتاريا بدست قمار بازھا و سفته بازھا و لومپن ھا ويا ازنوع رھبران انقالب اسالمی در ايران
بود ،احتماال لنين ارزيابی کامال متفاوتی از انقالب  ١٩٠۵روسيه می داشت .
 -١۴حمله به جنبش ھای دموکراتيک و جنايتکارانه ناميدن آنھا وتحقير توده مردم ،يکی از بنياد ھای ايدوئولوژيک محافظه کاری کالسيک بود.سيپو زيگھله ،ھيچگونه
احساس شرمی نداشت که در سمپوزيوم بين المللی جرم شناسی نام نوشته خود را » توده جنايتکار « بگذارد.رجوع شود به:

http://classiques.uqac.ca/classiques/sighele_scipio/foule_criminelle/la_foule_criminelle. pdf
la foule criminelle:Scipio Sighel
محافظه کاران ھمان ذھنيت محافظه کاران کالسيک در تحقير مردم بشيوه ای ديگر را دارند.وقتی آخوندی ميگويد که رای مردم دربرابر واليت فقيه ھيچ است ،و يا
خس و خاشاک ناميدن آن در واقع ھمان حس تحقير توده مردم را القاء ميکند.
15- Yvon J.Thiec: Gustave Le Bon: Prophete de L’irrationalisme de Masse.
(Revue Francaise de Sociologie,Vol.22No.3Sociologie Francaises au Tournant du Siecle: Les concourants du groupe durkheimen
Jul-Sep.1981) pp.409-428
 -١۶در سالھای ١٩٨٠که دانشجويان و محصلين فرانسوی بصورت ميليونی در اعتراض به سياست ھای وزير فرھنگ دست راستی کابينه شيراک ،آلن دوواکه به
خيابان ھا ريختند  ،روزنامه دست راستی فيگارو نوشت که دانشجويان دچار ايدز فکری شده اند!
17- Ibid
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18- J.H.Matthews: Emile Zola and Gustave Le Bon.
Modern Language Notes.Vol.73.No.2(Feb.1958).pp.109-113
 -١٩در ماجرای دريفوس ،اين دوبرداشت متفاوت از رونشناسی توده ای  ،بيشتر خود را نشان داد .زوال اين توده ھيستريکی را که عليه دريفوس در شھر ھای مختلف
جمع شده و يک نفرت ضد يھودی را دامن می زدند و در آرزوی ظھور يک سزار تازه بودند را محکوم ميکرد ،حال آنکه امثال لوبون درست در جبھه مقابل ايستاده
بودند.رجوع شود به :
Jaap van Ginneken: Crowds, Psychology and Politics,1871-1899.Cambridge University Press.1992.PP.212-213
ھمچنين رجوع شود به :
Ruth Scurr. Rereading Zola's Germinal. The Guardian, Saturday 19 June 2010
برای آشنائی بيشتر با نقش خرافات و خرد گريزی در رشد نازيسم ،مراجعه شود به
20- Nicholas Goodrick-Clarke :The Occult Roots of Nazism: New York University press.1993
21- Theodor w Adorno: Culture Industry.Freudian Theory and the Patterns of Fascist .Propaganda.Published by Rutledge. London
1991.PP.134-140
 -٢٢بطور کلی ،عصر انقالبات ارتجاعی  ،با احياء مذھب در غرب تواًم بوده است .اين احياء مذھب ،دايره وسيعی از ادبيات و تئوری سياسی را در برمی گرفت و
عنصر مذھب ،عرفان و پرستش سمبل ھا و سنت ھای قرون پيشين ،به مؤلفه ای از ذھنيت عمومی بخش قابل توجھی از افراد جامعه در آمد.با وارد شدن عناصر
واپسگرائی از مذھب و اسطوره وعرفان خرافی در در فرھنگ اجتماعی ،زمينه ھای چرخش در جھت يک تحول ارتجاعی نيز فراھم می گردد .در اين زمينه مراجعه
شود به :
Richard Griffiths: The Reactionary Revolution.The Catholic Revival in French Literature 1870-1914. C.Tinling
&Co.Ltd.Liverpool,London and Prescot.1966
 -٢٣بايد بر اين حقيقت اذعان کرد که در بين سازمان ھای سياسی در ايران  ،تنھا سازمان راه کارگر بود که بر ماھيت فاشيستی حکومت متولد شده در انقالب بھمن
انگشت گذاشت و شعار مارکس در مورد انقالبات  ١٨۴٨اروپا را تکرار کرد که »انقالب مرد! زنده باد انقالب!« که خود شکل دگرگون شده شعار» پادشاه مرد! زنده
باد پادشاه!« بود .ليکن سازمان راه کارگر ،بر پی آمد ھای تحليل خود درنگ بيشتری نکرد و ھرسال بر گراميداشت يک مرده که بيشتر مستحق نماز ميت بود و
کشور و منطقه را آلوده ساخت ،با تکريم نگاه ميکرد .اگر حاصل يک انقالب ،بقدرت رسيدن يک جريان فاشيستی بود ،پس خصلت ارتجاعی حکومت بر آمده از
انقالب ،از خود يک انقالب ارتجاعی قابل تفکيک نمی توانست باشد .حکومت فاشيستی بر آمده از انقالب را که راه کارگر در ھمان نخستين روزھای بعد ازانقالب،
بدرستی بر آن انگشت گذاشته بود ،نتيجه خود ھمان انقالب فاشيستی بود و ايند و را نمی توان ازھم جدا کرد.
 -٢۴يک برداشت استعاره ای از " آخرين روز يک محکوم"  ،اثر ويکتورھوگو.
 -٢۵زنده ياد موسی خيابانی  ،از رھبران سازمان مجاھدين که در  ١٩بھمن سال  ۶١توسط دستگاه ھای سرکوب جمھوری اسالمی به شھادت رسيد ،در زندان شاه به
من می گفت که آنھا در بغداد  ،طی يازده روز مالقات متوالی  ،در گفتگو با خمينی  ،مواضع سازمان مجاھدين را به او توضيح می دادند .خمينی فقط گوش می کرد و
چيزی نمی گفت .در پايان از او خواستيم که اعالميه ای بدھد و اعدام ھا ی مخالفين توسط شاه را محکوم سازد .خمينی وقتی بلند شد که برود گفت " :محکوم کردن
اعدام مخالفين شاه  ،به نفع کونيست ھا تمام می شود" .و حاضر نشد چنين اعالمه ای را بدھد.
* جانورى مار خواربراى داشتن شمائی از اين مقايسه ،رجوع شود به:
The Fiftieth Year of the "March on Rome": Recent Interpretations of Facism.
Charles KeserichReviewed work(s):Source: The History Teacher, Vol. 6, No. 1 (Nov., 1972), pp. 135-142:
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ھدايت سلطانزاده

جمھوری اسالمی و مخالفين آن
با گذشت بيش از  ٢۵سال از حاکميت جمھوری اسالمی بر ايران ،اکنون عواقب شوم نظام سياسیاى که خمينی و دارودستهاش در ايران
بنيان نھادند ،بر کسی پوشيده نيست .پی آمدھای دردناک حکومت توتاليتر مذھبی بر ايران ،شايد بدتر از حمله مغول ،اشغال بيگانه و سيل و
زلزله و خشکسالی و شيوع طاعون در کشور ما بوده است .تمامی تارو پود کشور ما توسط گروھی آخوند ازھم گسسته است تا آنجائی که
درجه شناعت اخالقی و سياسی را تا حد حراج دختران جوان و درجه شيادی را تا حد پست سفارشی »امام زمان«" توسط فرشتگان و تاييد
نمايندگی مشتی دغل باال برده است.
در دنيای امروز ،شايد کمتر حکومتی باندازه جمھوری اسالمی ،مورد تنفر مردم کشور خود است و اين را حکومتگران حاکم بر ايران،
بھتر ازھر کس ديگری مىدانند.
در اين ميان ،آنچه مورد سوال جدی است ،نحوه نگرش و رفتار سياسی مخالفين جمھوری اسالمی ،يا به اصطالح اپوزيسيون سياسی ،در
برابر چنين حکومتی است .چرا چنين حکومت مورد تنفر و ويرانگری توانسته است تا به امروز دوام آورد؟ راز تداوم حيات اين
دايناسوری که از تاريکخانه تاريخ به قدرت سياسی در شکل ويرانگر خود چنگ انداخته است در کجاست؟
چرا »اپوزيسيون« سياسی ايران در برابر چنين نظام سياسی منفور و تا مغز استخوان فاسدی ،نتوانسته است به عنوان يک نيروی سياسی،
بديل خود را عرضه کند و نقطه اميدی باشد؟.
ھيچ حکومتی ھر قدر فاسد و منفور و شکننده باشد ،خودبهخود فرو نمیريزد .حتی بیپايهترين و شکنندهترين حکومتھا بدون اھرم تکان
اپوزيسيون آن ،مىتواند مدتھا بر سر پا باشد .به اعتقاد من ،راز بقای نظام منفور سياسی حاکم بر ايران را بايد در درجه نخست در
ضعف مخالفين يا اپوزيسيون سياسی آن جستجو کرد تا توا نائی حکومتی قد رت حاکم .بخش مھمی از اين ضعف اپوزيسيون ،بر مىگردد
به چھار چوبھای فکری و انديشه راھنمائی که اپوزيسيون سياسی ايران تا کنون در پيش گرفته است.
وقتی صحبت از»اوپوزيسيون« سياسی يک رژيم مىکنيم ،بايد بگوئيم که منظور ما از »اوپوزيسيون« چيست؟
در يک نگاه عمومی ،بايد گفت که بخش قابل توجھی از نيروھای سياسیای که خود را »اوپوزيسيون« مىنامند در اين  ٢۵سال گذ شته
بيشتر خود را به صورت »پوزيسيون«  ١عنوان کردهاند تا »اوپوزيسيون« .به عبارتی ديگر ،سعی کردهاند خود را به صورت » مؤتلف«
يا نزديک به حاکميت عنوان سازند تا مخالف آن.
در نتيجه سياست آنان ھمواره بر جلب حمايت بخشی از حاکميت به طرف خود و مبتنی بر اين اصل بود ،که در دل دوست به ھر حيله
رھی بايد جست ،ھر چند که اين دوست خيالی حتی يک لحظه از دشمنی خود با آنان غافل نبوده است .اين طيف از »اوپوزيسيون« تا زمان
سرکوب مستقيم خود ،ميل ترکيبی بيشتر با حاکميت از خود نشان داد تا مخالفين آن .اين گراٮشبىآنکه کامال از بين برود ،بعد از سال ۶٧
دچار حالت اغماء شد ،ولی با عنوان شدن اصالحطلبی و انتخاب خاتمی به عنوان رئيس جمھور ،در قالبی تازه سر بلند کرد .بخش قابل
توجھی از اوپوزيسيون ،که اين بار فروريزی ايدئولوژيک و خالء انديشه سياسی جدی نيز به آن ياری مىرساند ،باھواداری از اصالحات
و تغيير تدريجی اعالم کردن خود ،ھم از نظر فکری وھم از نظر عملی ،حرکت خود را با جناحی از حاکميت تنظيم کرد و بار ديگر خود
را به صورت زائده و متحد يکطرفه جناحی از حاکميت عنوان کرد تا »اوپوزيسيون« .زمانی که اصالحطلبی و اصالحات مورد ادعای
جناحى از حاکميت ،شکست عملی خود را به تجربه در برابر انظار عمومی به نمايش گذاشت ،انديشه يک مرزبندی رقيق در آن شکل
گرفت .ايده جمھوری خواھی ،از يک سو يک نوع فاصلهگيری با جمھوری اسالمی را نشان مىداد و از سوی ديگر تاکيد مفرط و مطلق
بر اصالحطلبی و راهھای قانونی و صلحآميز ،ناف اتصالی خود با جناحی از حاکميت را که اکنون مواضع مھمی را در ساختار سياسی از
دست داده بود ،ھمچنان حفظ مىکرد.
بگذاريد برگرديم به دو مفھوم قدرت حاکم )يا پوزيسيون مشخص حاکميت در لحظهاى از زمان( و »اوپوزيسيون«.
بسياری از ما که خود را اوپوزيسيون رژيم جمھوری اسالمی مىدانيم ،ممکن است دست کم آشنائی دورادوری با مفاھيم »فلسفی -سياسی«
» تضاد« و تز و آنتیتزھگل و مارکس داشته باشيم ليکن ،ظاھرا يک مشکل عملی جدی با اين مفاھيم داشته ايم که در عمل ما را دچار يک
اغتشاش فکری در جھتگيریھای سياسی خود کرده است .وقتی سخن از يک حاکميت سياسی به عنوان يک نيروی در قدرت مىشود ،اين
بدان معنی است که يک حاکميت ضمن اينکه مجموعهاى از اضداد است ،در عين حال يک وحدت ارگانيک تا زمان فروپاشی خود دارد که
آن را از »اوپوزيسيون« يامخالفين آن متمايز مىسازد .به ھمين نحو نيز ،ھر »اوپوزيسيونی« مجموعهاى از نيروھای متضاد در درون
خود است ،ليکن وجه بارز آنھمپيوندی ،به رغم ترکيب آن از آحاد متضاد مىباشد که آن را از پوزيسيون يا نيروی در قدرت متمايز
مىسازد .درنگ بر روی اين دو مفھوم ،نتايج سياسی جدی در پی دارد که نبايد نسبت به آنھابىتوجه ماند .تاکيد بر اين تمايز و اينکه ھر
حاکميتی وھر اوپوزيسيونی ،ضمن اينکه ھردو اوال ازھم جدا ،ثانيا ھيچ يک ترکيب بسيط نداشته و شکل مرکب درھر دو سو دارد ،در
سياست ائتالفی ما اثر خواھد داشت .اغتشاش فکری بخشی از اوپوزيسيونھميشه اين بوده است که اين تمايز بين پوزيسيون و اوپوزيسيون
و جایگاه خود را اشتباه گرفته است .ھيچ حاکميتی ھرگز يکپارچه نيست و درست به دليل خصلت متضـاد ترکيب حاکميت درھر
حکومتی و از جمله در جمھوری اسالمی ،اين آشفتگی فکری را در بخشی از اوپوزيسيون به وجود مىآورد که گوئی ميل ترکيبی جناحی
از حاکميت با اوپوزيسيون بيشتر است تا خود حاکميت .ليکن تجربه عملی نيز نشان داده است که آنھا به چھار چوبھا و نظام فکری و
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سياسیای که جمھوری توتاليتر اسالمی را تشکيل مىدھد ،بيشتر خود را متعلق مىدانند تا کوچکترين گراٮش به مخالفين آن .حرف من در
اينجا عناصر منفردی از يک طيف نيست بلکه خود طيف و جناحی از حاکميت مورد نظر من است .واال ناخوانی فردی ممکن است در ھر
جائی ديده شود .اصالحطلبان اسالمی ،در نھايت »مردم ساالری دينی« يا به عبارت ديگر روايت ايدئولوژيک ديگری از يک حکومت
ايدئولوژيک را میخواھند ،آنھم يک حکومت دينی ،که چھارچوبھای خود دين ،ضرورتا يک انسداد فکری را در آن به وجود مىآورد.
دامنه تغيير در مذھب تا حد عبور به غيرمذھب نمیرود و خط قرمز خود را دارد .از اينرو ،حتی در مقايسه با نظامھای توتاليتر
غيرمذھبی ،جمھوری اسالمی از ظرفيت انعطاف کمتری بر خوردار است .درک اينکه يک حاکميت سياسی با وجود تضادھای درونی
خود ،يک حاکميت است و مجموعه وحدتھای آن بيشتر از مجمـوعـه تضادھای درونی آن است ،در موضعگيری مخالفين آن اھميت جدی
دارد .اين بدان معنی نيست که تعارضات درونی يک حاکميت سياسی ،ھرگز به جدائی يک بخش يا يک طيف از آن و پيوستن به اردوی
مخالفين منتھی نمىشود .جدا شدن بخشھائى از حاکميت و پيوستن آن به اردوی مخالفين معموالً درھر شريطی انجام نمىگيرد ،بلکه در
لحظاتی از متحدين سابق خود مىگسلد و به اوپوزيسيون مىپيوندد ،که اوپوزيسيون نه تنھا قدرتمندتر است و در واقع خود را به صورت
يک قدرت جانشين واقعی در جامعه عنوان مىسازد بلـکه ،شمارش معکوس براى قدرت حاکم شروع شده است .در عين حال مستلزم يک
دگرديسی فکری و سياسی در بين آن جناحی از حاکميت است که مىخواھد از متحدين سابق خود بگسلد .در مقابل ،اگر اپوزيسيون قدرتمند
نباشد و نتواند خود را به مثابه يک قدرت بديل در برابر رژيم حاکم مطرح سازد ،اوپوزيسيون درونی رژيم حاکم معموالً سعی درھمسازى
خود با ھسته اصلی حاکميت و تالش براى بھرهگيری از اوپوزيسيون بیرمق در چانهزنی با بخش ديگر حاکميت و گرفتن امتيازاتی براى
خود مىنمايد .اگر در بسياری از انقالبات و تحوالت بزرگ سياسی در عصر جديد ،اليهھائی از حاکميت از پيکر متحدين سابق خود جدا
شده و به مخالفين پيوستهاند،و نمونهھای آن کم ھم نيست ،دقيقا ازھمين منطق تبعيت کردهاند .در نتيجه ،اوپوزيسيونی که براى تقويت
جناحی از حاکميت تالش مىکند ،عمالً نيروی خود را به عنوان اوپوزيسيون از بين مىبرد وھر چه بيشتر در اين خط خطا باقی بماند ،بر
فرسودگی و تجزيه و بیھويت ساختن خود ،و نھايتاً بر عمر رژيم حاکم میافزايد .اگر تجربه تاريخی تمام دنيا را نيز ناديده بگيريم ،تجربه
تلخ  ٢۵ساله کشور ما بر چنين امری گواھی مىدھد.
در برابر چنين تصويری از رابطه درونی حاکميت به عنوان حاکميتی با وجود اضداد ،مجموعه اوپوزيسيون يا مخالفين جمھوری اسالمی
با يکديگر چگونه رفتار کرده است؟ شايد در يک ارزيابی کلی بتوان گفت که اوپوزيسيون در ايران کمترين ميل ترکيبی حتی با
نزديکترين طيفھای ھمگراى خود نشان داده است .مضافا اينکه ،بيشترين زمان صرف مشاجرات درونی اوپوزيسيون با
طيفھای ھمگراى خود شده است تا تالش براى متصل کردن دستکم طيفھاى ھمگرا در يک اتحاد وسيعتر .در تمام کشورھائی که رژيم
ديکتاتوری و توتاليتر را برانداختهاند ،اگر نه فقط يک بلوک ائتالفی ،دستکم چند ين بلوک ائتالفی بزرگ با ديدگاهھاى متفاوت
ايدئولوژيک و سياسی ،براى کنار انداختن قدرت حاکم به صف آرائی پرداختهاند.
در آ فريقای جنوبی ،ائتالف بر عليه آپارتا يد ،اتحاد متجاوز از  ٧٠٠تشکل را در زير چتر اتحاد دمکراتيک در برمىگرفت که کنارزدن
نظام سياسی آپارتايد و ايجاد يک سيستم سياسی دمکراتيک ،محور اساسی ائتالف را تشکيل مىداد .تمام تشکلھای عضو اتحاد دمکراتيک،
ضرورتا چه از نظر ايدئولوژيک و چه از نظر برنامه سياسی خود باھم اختالفات جدی داشتند ،ليکن اھميت سياسی براندازی رژيم آپارتايد
و اينکه ،آپارتايد مانع اصلی و مقدم براى پيشبرد ھر برنامه سياسی دمکراتيک مىباشد را درک مىکردند.
شايد براى آن بخشھائى از اوپوزيسيون که اميدی به جناحی از حاکميت نبسته و اين را مىتوان نقطه مثبتی در جھت گيری آن دانست،
اھميت سياسی براندازی نظام سياسیای که بيرون تاريخ ايستاده است ھنوز ملموس نيست .جمھوری اسالمی ،مانع اصلی در برابر
ابتدائیترين شکل دموکراسی و پيشبرد کوچکترين برنامه در جھت عدالت اجتماعی است .در کدام نقطه از جھان برابری و عدالت
اجتماعی بدون دمکراسی توانسته است پا بگيرد؟ بخشھائى از اين اوپوزيسيون ،صرفا بر طبقه کارگر و استقرار سوسياليزم به عنوان
دولت جانشين جمھوری اسالمی تاکيد دارد ،در نتيجه ازھر گونه ائتالفی که برنامه طبقه کارگر و سوسياليزم مورد نظر آنان را در
حکومت جانشين آتی جزو خواست خود قرار نداه باشد ،ھمواره گريزان بوده است و به ھمين دليل باھيچ گروه و تشکل از نظر فکری
نزديک به خود نيز نتوانسته است کوچکترين اتحاد پايداری به وجود آورد .در ظاھر امر ،اين جھتگيری نشانی است از ،تعلق خاطر
عميق اين طيف از اوپوزيسيون بر سوسياليزم و طبقه کارگر ،ولی جوھر آن عميقاً اکونوميستی است ،زيرا حرکتھای بـزرگ سياسی و
ائتالفھا ،ضرورتا فراتر از طبقه میرود .سياست ،معادل طبقه نيست و مفھومی است وسيعتر از آن .براى اين طيف از اپوزيسيون که خود
را ممکن است به تفسيری از مارکسيسم متعلق بداند ،شايد ياد آوری جھتگيری مارکس در مساله يھود بیمناسبت نباشد که آزادی طبقه
کارگر را نمىتوان شرط آزادی يھوديان قرار داد .يھود يان مىتوانند پيش ازآزادی طبقه کارگر )يا رسيدن به سوسياليزم( به آزادی سياسی
برسند .به ھمين ترتيب ،مارکس ،برخالف جھتگيریھای اوليه خود در باره مساله ملی درھند ،شرط رھائی ملی در لھستان و به ويژه در
ايرلند را ،مرحله مقدم و ضروری حتی براى پيشبرد برنامه سوسياليزم خود در انگليس مىدانست .به عبارتی ديگر ،اھميت از بين بردن
يک مانع سياسی ،که فینفسه متضمن يک برنامه سوسياليستی و به قدرت رسيدن طبقه کارگر در ايرلند نبود ،را درک مىکرد .حل مسئله
ملی ،يعنی استقرار عدالت سياسی براى مليتھا ،ضرورتا مشروط به استقرار عدالت اجتماعی و يا استقرارھمزمان ايندو نمىباشد.
آيا مىتوان از حل مسأله ملی و برقراری حقوق برابر مليتھا سرباز زد ،به اين دليل ساده که متضمن برنامه سوسياليستی نيست؟ مىدانيم
که مسأله ملی فینفسه يک مسأله دموکراتيک است و نه سوسياليستی ،ولی حل آن يک اقدام سياسی است که راه را براى استقرار و پيشبرد
اشکال و نھادھای ديگر دموکراتيک باز مىکند ،و مانع از آن مىشود که طبقه کارگر يک ملتی با کارگران ملتی ديگر به روياروئی
بپردازد .بنابراين سياست در طبقه خالصه نمىشود .به ھمين ترتيب است حقوق زنان ،حق تشکل اتحاديهھا و مسأله محيط زيست ،رعايت
حقوق بشر و امثال آن.
من فکر مىکنم ،دموکراسی پاشنه آشيل جمھوری اسالمی و گير فکری بسياری از ماھا است .گوئی يا بايد آن را در اميد به رحمت و شفقت
جناحی از رژيم جستجو کرد که در نھايت »مردم ساالری دينی« مىخواھد که ربطی به دموکراسی ندارد وھفت سال زمان کافی براى
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محک زدن آن بود ،و يا اينکه آنقدر بايد براى آن شرط و شروط طبقاتی قائل شد که ھرگر عملی نشود و عمر نکبتبار جمھوری اسالمی
را طوالنیتر سازد .متاسفانه ،برنامه و حرکت سياسی بخشھای مختلف اپوزيسيون خارج از حاکميت ،يا با دموکراسی اصطکاک جدی
دارد و يا اينکه دموکراسی براى آنان چنان جایگاه کم اھميتی دارد که آن را بىرنگ مىسازد و در نتيجه خود را به عنون بديل مطلوبی
عرضه نمىکنند.
حاکميت جمھوری اسالمی و تداوم حيات آن ،روح جامعه را به سالخی کشيده است .حاکميتی که تمام اخالقيات انسانی را از بين برده است
و يک روح لمپنی را بر جامعه تحميل کرده است .حاکميتی که ماده خام مصرفی آن جان ميليونھا موجود انسانی است که به اضمحالل
روحی محکوم شده است .حاکميتی که نقش يک سارق مسلح را در رابطه با کشور و مردم کشور خود دارد ،حاکميتی که ساق پای ملتی را
در حرکت به جلو قطع کرده است .حاکميتی که سرزمين و وطن نسل جوانی را که بايد با ارزشترين سرمايه انسانی آن مىشد به گورستان
اميد آنان تبديل کرده است وھر سال خيل عظيمی از آنان را به گريز از کشور خود وامیدارد .حاکميتی که صدھا ھزار جوان را به
فاحشهھای خيابانی و مليونھا انسان را به اعتياد کشانده است و الکل و اعتياد به آخرين گريزگاه آرامش انسانی در آن تبديل شده است.
آياھمه اينھا ناشی از وجود نظام سياسی معين و چنگ انداختن آن بر کشور نيست؟ و آيا رھائی از اين تراژدی سياه انسانی را بايد تا حل
معادله کارگر= سوسياليزم به طاق نسيان سپرد؟ آيا چنين درکـی از سياست ،يک تقليل گرائی محض اکونوميستی نيست؟
سرانجام اينکه ،اين طيف از اوپوزيسيون جمھوری اسالمی عمالً ازھر گونه ائتالف حتی با نزديک ترين نيروھای ھمگراى خودھميشه
طفره رفته است تا چه رسد به ائتالف وسيعتری انديشيدن و ايجاد دايرهاى بزرگتر براى ميدان بازی سياسی بزرگتر و اپوزيسيونی قدرتمند.
ظاھر آن ،تأکيد بر آرمان خواھى سوسياليستی و کارگری است و نتيجه عملی آن دم از ديالکتيک زدن و بسيط و تک ياختهاى گرفتن
اپوزيسيون و خالصه کردن آن در چھره طبقه کارگر مىباشد .ھيچ اپوزيسيونی شکل بسيط و ساده و تک ياختهاى ندارد و يک اپوزيسيون
بديل در برابر يک حاکميت مىتواند دربرگيرنده نيروھای سياسی و اجتماعی متفاوتی باشد که با وجود اختالف در بسياری از مسائل و
برنامهھای سياسی خود ،در مورد مسائل حياتی و اساسی سرنوشت کشور ،به اشتراک نظر مىرسند .محدود کردن اوپوزيسيون به دايرهاى
کوچک و يا در مقابل ،انحالل اوپوزيسيون در جناحی از حاکميت مضمون واقعیاى جز انحالل اوپوزيسيون و خريد نا خواسته عمری
بيشتر براى اين رژيم سياه ندارد.
شايد ھر دو طيف اوپوزيسيون ،عزيمتگاه فکری متفاوتی داشته باشند ليکن فرجام نھائی سياست اتخاذ شده آنان چندان دور ازھم نيست.
طيفی از اوپوزيسيون در اين  ٢۵سال گذشته ھمواره سعی کرده است با تکيه بر عصای جناحی از حاکميت راه برود وھمواره چنين وانمود
کرده است که گوئی جناحی از حاکميت به نحویھمان خواستهھای آن را منعکس مىکند .ديروز اسم آن ضدامرياليسم بود و امروز
اصالحطلبی .ولی مضمون عملی آن چيزی نيست جز انحالل خود دموکراسی در يک نظام تو تاليتر مذھبی و گريز واقعی از تاکيد بر
دموکراسی و تالش براى ايجاد صف مستقل دموکراسی عليه حاکميت موجود .اگرآنا ن خود را دموکرات مىدانند ،و فکر مىکنند که
جناحی از حاکميت نيز دموکرات شده است ،منطق عقل حکم مىکند که با توھمات خود نبايد حرکت کرد .بگذاريد آنان به صف دمو کراسی
به پيوندند و در عمل ثابت کنند که آنان نيز خواھان يک نظام سياسی دموکراتيک براى ايران ھستند و نه مردم ساالری دينی ،که ھيچ نوع
قرابتی با دموکراسی ندارد.
در مقابل ،جرياناتی از اپوزيسيون ،که سوسياليم و طبقه گارگر و نبود بديل سوسياليستی به عنوان دولت جانشين جمھوری اسالمی را
بھانهاى براى گريز از گردھم آئی در يک اپوزيسيون دموکراتيک قرار مىدھند و فقط به ھمکاریھای مقطعی بسنده مىکنند ،خوا سته و نا
خواسته چنين القاء مىکنند که راه سوسياليسم معھود آنان از دمو کراسی نمىگذرد و يا اينکه فقدان دموکراسی را مانعی جدی در برابر
اھداف خود نمىدانند.
شايد شبح نئوليبراليسم مايه نگرانی آنان شده باشد .اوال ،يک قدرت سياسی دموکراتيک را ضرورتا معادل نئو ليبراليسم نبايد گرفت .ثانيا،
بايد انصاف داد که بدترين نوع نئوليبراليسم تا حد حراج شرافت انسانی توسط آخوندھا در ايران به اجرا گذاشته شده است .ثا لثا ،پارهاى
ممکن است چنين بيند يشند که ھنوز نئوليبراليسم تا حد نان بربری و مواد سوختی پيش نرفته است .ترديدی نيست که نئو ليبراليسم مد ل
مطلوبی نيست .آيا بايد سوختن مردم کشوری را در جھنم آخوندی از ترس قطع احتمالی سوبسيد مواد سوختی ناديده گرفت؟ و يا بربريسم
آخوند را با بربری عوض کرد؟ آيا اين ھمان تکرار خط کيانوری و کم بھا دادن به دموکراسی به بھانه مبارزه با ليبراليسم و توھم دفاع از
نان نيست؟
شايد چنين استدالل شود که نئوليبراليسم ھمه چيز را خصوصی مىکند و بر نابرابری اجتماعی مىافزايد.
ترديدی نيست که نئو ليبراليسم يک دنيای داروينی را تبليغ مىکند که در آن قوی ضعيف را و دارا ،نادار را پاره مىکند .کسی طرفدار
نئوليبراليسم نيست ولی معادل شمردن دموکراسی با نئوليبراليسم ،باز تکرارھمان خط فکری مرحوم کيانوری است که از طريق مبارزه
راديکال با ليبراليسم ،در عمل به مبارزه با دموکراسی و توجيه خشنترين نوع استبداد پرداخت و سرانجام خود نيز قربانی آن شد.
بايد گفت که در ايران ،مھمترين منبع درآمد آن يعنی نفت ،اسما ملی و عمال خصوصی شده است و در آمدھای حاصل از فروش نفت به
جيب گروه کوچکی از آخوندھا و بازاريھای مؤتلف آنان که اکنون يک خانواده مافيائی را تشکيل مىدھند سرازير مىشود .انوع بنيادھا را
ديگر نمىتون نھادھای دولتی تلقی کرد .حتی در نئوليبرال ترين کشورھا ،دولتھا حق نظارت بر کارکرد شرکتھای خصوصی را دارند
ودر ايران دولت اجازه و اختيار نظارت بر اين بنيادھا را ندارد.
اين شبکه مافيائی ،ارتش خصوصی خود را دارد و برخالف گانگسترھای مافيا ،که زيرزمينی عمل مىکردند ،ارتش خصوصی و
جوخهھای آ دمربای آخوندھا ،از لباس شخصیھا گرفته تا لومپنھا و چاقوکشان سازمانيافته ،در روز روشن عمل مىکنند وھر گوشهاى
28

از ايران را به يک "غرب وحشی" تبديل کردهاند .اگر"غرب وحشی" دنيای فانتزيک فيلمھای وسترن بود" ،غرب وحشی" آخوندھا،
دنيایھول وھراس و بیحقی و قتل و شکنجه مردمی بیدفاع است که در آن خشونت يکجانبه ،حق يکطرفه "مردان خبيث" گروھی
شرور و فاسد بنام آ خوند مىباشد.
اگر نئوليبراليسم بر عدم مداخله دولت براى تعديل نا برابریھای اجتماعی تاکيد ميورزد ،آخوند بر راھزنی مستقيم تکيه کرده است .آيا
رفسنجانیھا و خامنهایھا و عسگر اوالدیھا و واعظ طبسیھا و امثال جنتی و ناطق نوری را مىتوان جز راھزن چيز ديگری ناميد؟
حاکميت مشتی آخوند ،جامعهاى مثله شده و بيمار به جا گذاشته است و ادامه يک روز بيشتر عمر آن ،ايران را به سوى زوال و انحطاطی
بيشتر سوق مىدھد.
آيا وقت آن نرسيده است به خود آئيم و درياييم که ز آب خرد ماھی خرد خيزد؟
 ١١تير ١٣٨٣

 -١من اين کلمه را تسامحا در نقطه مقابل اپوزيسيون و براى تفھيم موضوع بهکارمىبرم.
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ھدايت سلطانزاده

چگونه اقليت حاکمی حکومت مىکند؟
چرا جمھوری اسالمی بر سر قدرت مانده است؟ و چگونه بايد از جمھوری اسالمی عبور کرد؟
براى اينکه بتوان يک مبارزه دموکراتيکی را پيش برد ،بايد شناخت درستی از خصلت قدرت سياسی حاکم و طبقه حاکم داشت .زيرا
سرشت قدرت حکومتی ،نقش تعيين کنندهاى در اشکال و شيوهھای مبارزه دارد وھر حرکت دموکراتيکی در جامعه ،نه در فضائی خنثی،
بلکه در چھارچوب يک دولت سياسی معين عمل مىکند که ضرورتا حافظ منافع طبقاتی ،ملی و يا اليه معين اجتماعی است و اين مبارزه،
با منافع طبقه حاکم و منافع ويژه خود قدرت سياسی حاکم اصطکاک پيدا مىکند .ازاينرو ،ھر حرکت دموکراتيکی ،در چھار چوب يک
کنش اجتماعی و واکنش قدرت سياسی و طبقاتی حاکم انجام مىگيرد ونحوه رفتار دولت سياسی ،به نوبه خود بر نحوه مبارزه دموکراتيک
اثر مىگذارد.
در يک وضعيت عادی ،قدرت سياسی حاکم و طبقه حاکم ،بلوک اجتماعی منطبق باھمی را تشکيل مىدھند .اين بدان معنی نيست کل طبقه
حاکم ،مستقيماً در راس قدرت نشسته است .نه بيل گيت و نه وارن بوفت و نه آنھائی که کمتر از يک در صد جمعيت آمريکا را تشکيل داده
و بيش از سه برابر توليد ناخالص آمريکا را در اختيار دارند ،مستقيماً در سازمان سياسی دولت حضور دارند .ولی قدرت سياسی ،چتر
حفاظ آن مناسبات اجتماعی را به وجود مىآورد که به ظھور و رشد چنين اقليت مسلط اقتصادی و اجتماعی ميدان مىدھد .ولی نزديکی به
قدرت ،شرط حياتی براى بقاء و رشد آنان را فراھم مىسازد .اين اليه بنوبه خود ،از طريق مکانيسمھای خارج از دولت ،بر کارکرد
سياسی دولت اعمال نفوذ کرده و آن را وادار به حرکت در جھت اھداف و منافع خود مىکند .از اين منظر است که يک جنبش دموکراتيک
در حرکت خود با قدرت حاکم و طبقه مسلط اقتصادی اصطکاک پيدا مىکند.
در يک وضعيت غيرمتعارف که معموال بعد از يک گسست سياسی بزرگ در جامعه رخ مىدھد ،قدرت سياسی ممکن است به عنوان
عامل به وجود آورنده يک طبقه حاکم جديد عمل کند که جمھوری اسالمی ،اروپای شرقی بعد از فروريزی کمونيسم و عده ديگری از
کشورھا درجھان سوم ،نمونهھای بارز آن ھستند .بعبارتی ديگر ،قدرت سياسی ،فقط به عنوان يک روبنا در رابطه با زيربنای جامعه و به
عنوان يک عامل طبقاتی عمل نمىکند ،بلکه خود به عنوان عامل به وجود آورنده طبقات جديد ،يک عامل کليدی در جابهجائی طبقاتی ،و به
عنوان يک عامل مھم اقتصادی نيز عمل مىکند .قدرت سياسی در اين کارکرد خود به مؤلفهاى از زير بنای جامعه تبديل مىشود.چرا که
دولت تنھا يک اھرم قھر فيزيکی نيست ،و خالصه کردن نقش و کارکرد دولت به عنوان يک نيروی قھر بر فراز جامعه ،به معنى تقليل
کارکرد آن خواھد بود .فراتر از کارکرد سياسی خود ،دولت به عنوان يک عامل قھر اقتصادی و ايدوئولوژيک به نفع يا به ضرر يک
گروه طبقاتی يا ملی نيز عمل مىکند و در يک دور زمانی طوالنی،عواقب بلند مدتی بجا مىگذارد که به آسانی نمىتوان آنھا را ترميم کرد.
به عنوان مثال ،در بحران مالی اخير ،اکثر دولتھا از جيب مردم معمولی و کم درآمد ،تريليونھا دالر به حساب بآنکھا و شرکتھای
بزرگ بيمه انتقال دادند که نتيجه آن وخيمتر شدن وضعيت اقتصادی و زندگی مردم و دو برابر شدن تعداد ميلياردرھا در ظرف يک سال،
و باال رفتن ھرچه بيشتر نفوذ آتی آنان بوده است.
ازاينرو ،ھر جنبش دموکراتيکی الزاما با رابطه ارگانيک قدرت سياسی حاکم و طبقه حاکم مواجه مىگردد.
جمعيتی کوچکی را
ت
از ايده طبقه حاکم در اينجا ،فینفسه ايده يک اقليت عددی قابل استنتاج است .در تمامی جھان ،طبقه حاکم تنھا اقلي ِ
ِ
تشکيل مىدھد .در مقابل ،ايده اکثريت عددی طبقه حکومت شده ،مفروض ھر جامعهاى است که در آن يک دولت سياسی وجود دارد.
رابطه طبقه حکوت کننده و حکومت شده ،رابطه دو نيرو ی کوچکتر و نيروی بزرگتر را در عين حال بيان مىکند.
حال اين سؤال مطرح مىشود که چگونه يک نيروی کوچک بر نيروی بزرگ شکل مسلطی پيدا مىکند ،حال آنکه طبق قانون نيوتونی
توازن نيروھا ،اين رابطه بايد معکوس باشد؟ اگرچه اين مثال بهظاھر به دنيای مکانيک مربوط گردد ،ليکن به تعبير معينی در مورد
جوامع و نيروھای اجتماعی ،بشکلی ديگرنيز صدق مىکند وھمان گونه که مارکس میگفت ،مسائل بزرگ اجتماعی را نھايتاً نيرو حل
مىکند.
دقت در ماھيت اين دو نيرو ،دو کيفيت کامال متفاوتی را به نمايش مىگذارد :طبقه حاکم در کليت خود ،قدرتی فشرده است و تسلط آن بر
دستگاه سياسی دولت ،ابزار ساختاری تامين کننده اين فشردگی راھرچه بيشتر فراھم مىکند .يعنی سازمانيافتگی آن در دولت و يا رابطه
تنگاتنگ آن با دولت ،طبقه حاکم را به صورت قدرتی منسجمتر و فشردهتر در مىآورد .اين به معنى فارغ بودن طبقه حاکم از تعارضات
درونی نيست ،زيرا طبقه حاکم ضروتا از يک اليه تشکيل نگرديده است و درھمه موارد از منافع يکدستی برخوردار نيستند ،ليکن به رغم
اين تعارضات درونی،اقليت حاکم در يک وحدت نسبی باھمديگر در مقابل اکثريت جامعه قرار دارند.بدون چنين وحدتی آنھا نمىتوانند
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حکومت کنند .تنھا در لحظاتی از تاريخ که موجوديت کليت اقليت حاکم ممکن است از طرف اکثريت جامعه زير سؤال جدی قرار
گيرد،ممکن است که اليه کوچکی از آن براى حفظ موقعيت خود در وضعيت جديد ،به طرف اکثريت آيد.
در مقابل ،طبقه حکومت شده ،ماھيتا نيروی پراکنده ايست.خصلت پراکنده نيروی اکثريت ،امکان سلطه فيزيکی اقليت بر اکثريت را در
دور زمانی طوالنی فراھم مىسازد.ليکن اين سلطه فيزيکی ،در صورت نبودن نيروی تکميلی خود ،ممکن است چندان پايدار نماند .زيرا
حکومتھا در بلند مدت نمىتوانند صرفاً با تکيه بر قھر فيزيکی ،حاکميت خودرا تأمين کنند .اين نيروی تکميلی ،چيزی جز اھرم
ايدوئولوژی مسلط يا انديشه حاکم بر اذھان عمومی جامعه نيست ،بلکه در عين حالھمان ايدوئولوژی طبقه حاکم ،به رغم سايه روشنھائی
از تفاوتھای خود است.
روسو مىنويسد :قویترھاھرگز باندازه کافی قوی نمىشوند تا بر اکثريت چيره و مسلط شوند ،مگر اينکه نيروی خود را به حق )اقليت( و
اطاعت از آن را به وظيفه )اکثريت( تبديل کنند .به عبارتی روشنتر ،پايداری حکومت اقليت ،بدون عامل ايدوئولوژی ،در بلند مدت
غيرممکن است زيرا حکومتھا نمىتوانند بقای خود را تنھا با تکيه بر سرنيزه تأمين کنند.
واژه حق حکومت اقليت ،درسيستمھای متفاوت اجتماعی باھم فرق مىکند .در يک نظام فئودالی ،اطاعت از فرمان خدا ،که پادشاه بهظاھر
نقش نماينده آن را در زمين برعھده دارد ،خود را نشان مىدھد و بنابراٮن ،اکثريت بايد از طريق دستگاه مذھب قانع شوند که با اطاعت از
پادشاه ،حاکم و زيرمجموعهھای آن ،از حکم خداوند اطاعت کردهاند .بهدليل اينکه فلسفه توجيھی يا مشروعيت قدرت حاکم در نظامھای ما
قبل سرمايهداری ،از طريق مذھب بيان مىگرديد ،دولت -مذھب ،وجه مشخصه اين نظامھا بود.
در يک سيستم سرمايهداری ،بهويژه بعد ار عصر دولت -ملت که در آن منشاء مشروعيت حاکميت بنا به تئوری از ملت ناشی مىگردد و
در آن انتخابات بهظاھر دموکراتيکی وجود دارد ،حق حاکميت اقليت ،تحت پوشش اطاعت از اراده جمعی اکثريت که در حکومت متبلور
است ،بازتاب مىيابد که در عمل ،باز چيزی جز حکومت يک اقليت بر اکثريت جامعه نيست .زيرانه فقط سازمان سياسی دولت با جامعه
فرق مىکند و امکان حضور کليت يا اکثريت جامعه در سازمان سياسی دولت غيرممکن است،بلکه پديده انتخابات ،خود چيزی جز يک
فرآيند تبديل قدرت سياسی به يک حکومت اقليت نيست ،ودر ھر انتخاباتی نه فقط بخشی از افراد جامعه شرکت مىکنند،بلکه ھر حکومت
منتخبی نيز فقط آراء بخشی از اين شرکت کنندگان را مىتواند به دست آورد .با توجه به اينکه راىھمين اکثريت شرکت کننده به معنى در
قدرت بودن ھمان اکثريت نيست و يک حکومت معادل پايگاه راى خود نيست ،در نتيجه ،براٮند ھر انتخاباتی با ھر راى بهظاھر اکثريتی،
در عمل فراتر از يک حکومت اقليت نخواھد بود .اين در صورتی است که ھمه چيز به صورت طبيعی خود پيش رفته باشد ھيچگونه
اعمال نفوذی انجام نگرفته باشد .ولی واقعيت امر چنين نيست و با توجه تمرکز وسايل تبليغاتی و ابزار ايدوئولوژيک در اختيار گروه
کوچکی از طبقات حاکمه ،ھمين اکثريت شرکت کننده ،در معرض دستکاری ايدوئولوژيک قرار مىگيرند و به کسانی راى مىدھند که
حافظ منافع و خواستهھای آنان نخواھد بود .اين ھمان فراٮندی است که توماس جفرسون از آن به عنوان »استبداد انتخابی« يا elective
 despotismو مارکس از آن تحت عنوان »انتخاب سرکوبگران خود«  repressantative governmentدر اشاره به حکومت مبتنی بر
نمايندگی نام مىبرد.
به اين ترتيب ،يک حکومت اقليت ،ابزار توجيه خود در چھره يک حکومت اکثريت را پيدا مىکند .بهھمين دليل جفرسون وجود سطوح
متعددی از نھادھای مشارکت تودهاى در حيات سياسی خود را يک امر ضروری مىدانست.
در کشورھای سوسياليستی سابق ،اقليت شيوهی توجيه ويژه خود ازحاکميت را داشت .مشروعيت حاکميت در اين کشورھا ،خود را در
پوشش بيان حاکميت طبقه کارگر و قانون تاريخ ،سوسياليسم تبلور آن بود ،بيان مىکرد .بنا براٮن ،گروه کوچک حاکم ،جامعه را در خود
ديده و در خود خالصه مىکرد و تبعيت از اراده خود را تبعيت از اراده اکثريت غالب جامعه مىناميد ،که در اينجا بهظاھر با قانون
پيشرفت تاريخ يگانه شده بود ،و اطاعت از گروه حاکم را وظيفه ھمين اکثريت جامعه مىشمرد .در حقيقت در تمامی اين موارد ما با يک
فانتزی متافيزيکی حق حاکميت و مشروعيت حکومتی يک اقليت روبروھستيم.
سؤالی که روسو مطرح مىکند اين است که چگونه يک اقليت مىتواند قدرت خود را در برابر نيروی بزرگتر حکومت شده حفظ کند ،در
حاليکه اين حفظ قدرت اقليت دقيقا بر خالف منافع ھمان اکثريت تحت حکومت است؟ پاسخ مستتر روسو اين است که اکثريت بايد به اين
نتيجه برسد که حکومت اقليت ،مشروعيت دارد .و باز به اين سؤال مىرسيم که چگونه مردم ،اعتقاداتی را حفظ مىکنند که بر خالف
مصالح و منافع آنان است؟ اين اعتقاد به مشروعيت حکومت اقليت ،درواقع چيزی جزھمان اھرم ايدوئولوژی مسلط در حمايت از حکومت
اقليت نيست .ھمين ايده را ديويدھيوم به نحو ديگری بيان کرده است:
"براى کسانی که با نگاھی فلسفی به جريان امور انسانی مىنگرند ،چيزی شگفتر ازاين نيست که مىبينند که چه آسان ،اقليتی کوچک بر
اکثريت جامعه حکومت مىکنند .وقتی ما در دليل اين امر شگفت به تحقيق مىپردازيم ،مىبينيم که نيرو ،ھمواره در سوی حکومت
شوندگان قرار گرفته است و فرمانروايان ،براى حمايت از خود ،چيزی جز اعتقاد حکومت شوندگان بر فرمانروايان خودرا ندارند .از
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اينروحکومتھا فقط بر پايه اعتقاد بنا شدهاند.اين اصل ،ھم در مورد استبدادی ترين و نظامىترين حکومتھا ،وھم در مورد آزاد ترين و
محبوب ترين حکومتھا نيز صادق است".
اگر قھر برھنه قدرت حاکم ممکن است که در کوتاه مدت توان اکثريت رافلج سازد ،دقيقاً در حوزه ايدوئولوژی است که اقليت حاکم،اراده
حرکت و مخالفت اکثريت عليه خود را رام کرده و به صورت نيروی مطيع و فلجی در مىآورد.
در مقاطعی از تاريخ ،ايدوئولوژی پذيرفته شده اقليت حاکم در بين اکثريت مردم ،اعتبار خود را از دست مىدھد و عنصر ايدوئولوژيک
طبقه حاکم شکاف بر ميدارد .ليکن فرو ريزی ايدوئولوژيک قدرت حاکم و يا از بين رفتن مشروعيت آن،اگرچه پايهھای آن را متزلزل
مىسازد ،بهخودى خود متضمن سقوط طبقه حاکم اقليت و يا قدرت سياسی حافظ آن نيست ،زيرا نيمه ديگر معادله قدرت،يعنی سازمان
اکثريت،ھنوز انجام نگرفته وبه صورت نيروی فشردهاى در نيامده است و ياھنوز ساختار الزم براى تبديل خود به نيروئی بزرگتر را در
اختيار ندارد .ليکن مىتوان گفت که بر اثر بىاعتباری قدرت حاکم،فضای بالقوه مناسبی براى تبديل اکثريت به نيروی فشرده سياسی و
اجتماعی عليه اقليت حاکم به وجود آمده است .در چنينھنگامی ،نقش ايدوئولوژی سياسی رقيب ،در جھت دادن به مبارزه سياسی و شکل
دادن يک اوپوزيسيون فشرده سياسی و اجتماعی ،اھميت کليدی پيدا خواھد کرد.اوپوزيسيونی که نتواند ازخود تعريف دھد ،اوپوزيسونی که
قادر به تعريف حکومت آتی مورد نظر خود دربرابر رژيم حاکم نباشد ،اوپوزيسيونی که چھارچوبھای آتی خود را درھمين رژيم حاکم
جستجو کند ،دير يا زود از نفس خواھد افتاد و شکست آن حتمی است و نھايتا به زائدهاى در ميدان بازی قدرت حاکم تبديل خواھد شد .زيرا
فردا در نقطه مجھولی از فردا شکل نمىگيرد،بلکه درھمين امروز تعريف شده و براى تحقق آن گام برداشته مىشود.
براى تبديل عدم مشروعيت قدرت سياسی حاکم به عامل سرنگونی آن ،الزم است که اراده فشرده سياسی در بين اکثريت به وجود آيد ،و
اين تنھا از طريق فعاليت حزبی ،سازمان دھی توده ای ،ھمکاری وھمبستگى وھماھنگی احزاب سياسی ايکه خواستهھای گروهھای مختلف
اجتماعی را نمايندگی مىکنند ،مىتواند تحقق يابد.زيرا اگر اقليت به رغم سايه روشنھايی از اختالفھا و تعارضھا مىتواند خود را به
صورت نيروی فشردهاى حفظ کند،ھمين مساله به درجه معينی مىتواند در مورد اوپوزيسيون نيز صادق باشد.اين به معنى ريختنھمه آنان
در يک ظرف واحد نيست،بلکه ھمسويی وھمبستگى آنان است که آنان را به صورت نيرويی فشرده عليه قدرت حاکم در مىآورد.تجربه
ھمه تحوالت بزرگ و انقالبات در تاريخ نيز چنين امری را اثبات مىکند.
در يک جامعه چند مليتی ،اين امر بدونھمبستگى مليتھا غيرعملی خواھد بود .در چنين مواردی ،ممکن است که قدرت سياسی حاکم براى
جلوگيری از شکلگيری اراده و نيروی فشرده اجتماعی ،به تمھيدات مختلفی از ايجاد شکاف در درون نيروھای مخالف دامن زده و يا به
قھر برھنه براى پس راندن اکثريت و خريد فرجه بقاء براى خود متوسل شود.اين امر بستگی به دراٮت احزاب سياسی و فراروی آنان از
دايره تنگ خود خواھد داشت که چگونه اقداما ت قدرت حاکم را خنثی سازند.
در شراٮط ديکتاتوری ،حاکميت ممکن است با توسل به قھر و سرکوب ،مانع از شکلگيری احزاب سياسی و مانع از تجمع مردم بر حول
احزاب گردد تا از شکلگيری ارادهھای سياسی عليه خود ممانعت به عمل آورد .ليکن نارضائی توده ای،خود زمينه نطفه بندی و رشد
احزاب است .در چنين وضعيتی ،ايدوئولوژی سياسی ،نقش يک پيش حزب و راھنمای عمل را ايفاء مىکند .قدرت حاکم نيز تالش به عمل
خواھد آورد تا با در اختيار داشتن ابزار تبليغاتی خود ،نيروھای مخالف عليه خود را در درون خود مستحيل سازد.بدينمعنی که ،قبل از
اينکه نيروھای مخالف ،به قدرت تھديدکنندهاى تبديل شوند ،اراده آنان را قبل از ورود بصحنه ،فلج سازد .اين امر معموالً به دو شکل انجام
مىگيرد:نخست،سرکوب مستقيم ،و دوم،فروش ترس از تغيير ،به اکثريت جامعه .اين شيوه راٮجھمه حکومتھای ديکتاتوری زده است.
ليکن در مقياس ديگری ،حتی در مورد کشورھای دموکراتيک نيز صدق مىکند.
جمھوری اسالمی در طی سی و دو سال گذشته ،ازھر دو شيوه به صورت به نھايت درجه وبه صورت مداومی استفاده کرده است.
سرکوب و ترس از سرکوب مىتواند اراده مخالفت را براى مدتی مھار کند .ليکن شيوه مؤثرتر ،درونی کردن ترس از تغيير ،و بنابراين
حفظ و ضعيت موجود است .به عنوان مثال ،رھبران جمھوری اسالمیھميشه بر کوس اين ايده کوبيدهاند که »اگر جمھوری اسالمی برود،
معلوم نيست که حکومتی بدتر نخواھد آمد« و ياھرگونه خواست دموکراتيک مليتھا را معادل امکان تبديل شدن »ايران به يک يوگسالوی،
تجزيه طلبی و يا عراق ديگری« در انظار مردم جلوه داده است و از طريق فروش ترس به توجيه ھرگونه بىحقی و سرکوب بطر اعم و
مخالفين خود بهطور اخص پرداخته است ،و فروش ترس،يکی از شيوهھای جمھوری اسالمی براى خلع سالح ايدوئولوژيک مخالفين در
مقابله جدی آنان با خود بوده است .اين شيوه در دوره اصالحطلبان ،بيشتر مورد استفاده قرار گرفت و اراده مخالفت عليه يک حکومت
قرون وسطائی را به مدت بيش از يک دھه فلج کرد .در چنين مواقعی ،مبارزه ايدوئولوژيک عليه ايدوئولوژی تبليغی حاکميت و ارائه يک
بديل دموکراتيک ،يک نقش کليدی در خارج ساختن افکار عمومی از فضای يک ترس مجھول که رژيم روی آن سرمايهگذاری کرده است،
ايفاء خواھد کرد.
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وجوه مختلف پراکندگی سياسی ،اجتماعی و ايدوئولوژيک ،و نيز منافع اقتصادی متفاوت ويا متضاد دربين اکثريت جامعه ،به رابطه طبقات
حکومت شده با طبقه حاکم،خصلت پراکندهاى نيز مىدھد ،وھر واحدی از آن را در برابر طبقه حاکم ،به صورت نيروی کوچکتری در
معرض سرکوب قرار مىدھد.
گاھی اليهھائی فالکتزده در اعماق جامعه ،به اھرم سرکوب جامعه و ابزار باز سازی حاکميت يک اقليت تبديل مىگردند که شراٮط ظھور
حکومتھای فاشيستی در غرب و»مستضعفان وکوخ نشينان« يا حزب ﷲ در ايران ،نمونهھای آنھا بودهاند.
دريک ارزيابی کلی ،بايد گفت که اقليت حاکم يک نيروئی فشرده و اکثريت جامعه ،نيروھائی پراکنده را تشکيل مىدھند .در نتيجه،
ماھمواره ،مجموعهاى از واحدھای کوچکتر اجتماعی که فینفسه از اقليت جمعيتی حاکم بيشترھستند ،ولیھريک از آنھا فشردگی کمتری
از اقليت حاکم را دارند ،مواجه ھستيم.
دريک جامعه چند مليتی ،اين پراکندگی ،به اکثريت جامعه ،خصلت اتوميزه بيشتری مىدھد و در مقابل قدرت سياسی حاکم ،آن را آسيب
پذير ترساخته و به طبقه حاکم ظرفيت مانوور بيشتر بر روی اين ناھمگونیھای ملی را مىدھد.
بهدليل پراکندگی و ناھمگونیھای ملی در يک جامعه چند مليتی ،قدرت حاکم ،با مجموعه اين نيروھا ،به صورت يک خط عمودی منفرد
مقابله مىکند .يعنی تا زمانی که قدرت سياسی حاکم ،با مجموعه اکثريت به صورت افقی وھمبسته مواجه نيست ،مخالفتھريک از اين
واحدھای اجتماعی در درون اين کليتی راکه اکثريت جامعه ناميده مىشود ،و معموال اين مخالفتھا در زمان واحدی انجام نمىگيرد،
مىتواند سرکوب کرده و از امنيت بقاء برخور دار شود .ليکن بنوبه خود زخم بلند مدتی را باز مىکند که طبقه حاکم را در آينده آسيب پذير
تر مىسازد.زيرا توسل مداوم به سرکوب،مشروعيت يک رژيم را زير سوال مىبرد و ظرفيت تھاجم آتی اکثريت جامعه عليه خود را
افزايش مىدھد.
يکی از داليل بقای جمھوری اسالمی،خصلت پراکنده و گاھا متنافر ازھم ايدولوژیھای سياسی حاکم بر طيفھای مختلف بوده است که به
صورت اتميزه و در گريز ازھم حرکت کردهاند.جمھوری اسالمی از خط بهھم پيوسته وھمزمان مبارزه زنان ،کارگران،ومجموعه مليتھا،
و ديگر نيروھای دموکراسی خواه جامعه مواجه نمىشود .بلکه ھريک از اين واحدھای کوچکتر اجتماعی ،منفردا و بدون پيوند با يکديگر
در برابر جمھوری اسالمی قرار مىگيرند .حتیھمه زنان وھمه مليتھا و يا کارگران ،دربرابر حاکميت قرار نمىگيرند.مثال درھشت
مارسھمه زنان و يا بخش قابل توجھی از آنان به ميدان نمىآيند .وياھمه کارگران که ھيچ ،حتیھمه کارگران يک صنف نيز دست به
اعتصاب براى حقوق صنفی خود نمىزنند.منظور از حقوق صنفی فقط افزايش دستمزد در شاخهاى از فعاليت اقتصادی نيست بلکه حق
تشکل جمعی نيز جزوی از آن است که در جمھوری اسالمی مورد انکار قرارگرفته است.خصلت پراکنده و ناھمزمان اين مبارزات ،از
کارآئی و فشار بر رژيم حاکم و طبقه حاکم در لحظه مىکاھد .بهھمين ترتيب است مبارزه مليتھا در ايران .ممکن است که امروز عربھا
و فردا کردھا و چند ماه ديگری بلوچھا و يا ترکھا و ترکمنھا عليه رژيم حاکم که معموال طبقه حاکم را نمايندگی مىکند ،بر خيزند.
ليکنھر يک از آنان به صورت نيروی منفردی در برابر آن قرار مىگيرند و نه مجموعهاى که به صورت افقی ،متحد و يکپارچه و در
يک زمان واحد .اينھم گرائی و يکپارچگی نسبی ،در يک فر آيند انقالب رخ مىدھد که ممکن يک دور زمانی کوتاه يا نسبتاً طوالنی را
بپوشاند .در نتيجه ،بجز چنين وضعيتی ،قدرت حاکم ،ھر يک از آنان را منفردا و به صورت يک تقابل عمودی باھر يک از آنان در يک
جنگ نابرابر سرکوب مىکند.
اگراحزاب سياسی پيشين تالش مىکردند که ھمه اشکال مبارزاتی نيروھای متفاوت اجتماعی را در زير چتر سياسی و ايدوئولوژيک
واحدی قرارداده و آنھا را تابعی از يک بُعدی از مبارزه قرار دھند ،مبارزات سياسی و اجتماعی در دودھه گذشته در ايران،بر حزب و
ايدوئولوژی گريزی و عدمھمبستگى و تاکيد بر استقالل اتميزه نيروھای مخالف جمھوری اسالمی استوار بوده است که بنوبه خود،بر
خصلت پراکنده ھرچه بيشتر مبارزات عليه رژيم و در نتيجه باز شدنھرچه بيشتر دست آنھم در سرکوب وھم بھره برداری
ايدوئولوژيک ،ازجمله فروش ترس از تغيير بوده است.
يکی از ويژگیھای جامعه چند مليتی و چند مذھبی اين است که طبقه حاکم ،ضرورتا با مليت و يا مذھب حاکم ،پيوند نزديکی دارد .مليت و
يا مذھب حاکم ،الزم نيست که حتما اکثريت عددی در جامعه راداشته باشد .بلکه بھره مندی آن از دستگاه دولتی چه بهطور مستقيم و چه
بهطور غيرمستقيم ،به آن امکانات و امتيازات ويژهاى مىدھد.در کشوری مثل سوريه ،اکثريت جامعه سنی است ولی اقليت مذھبی شيعه
علوی ،اليه ممتاز جامعه را از نظر سياسی و اجتماعی تشکيل مىدھند .و نزديکی به کانون قدرت ،در بلند مدت يک فاصله اجتماعی در
بين علويان و سنیھا به وجود مىآورد .و يا در عراق صدام حسين وحاکميت حزب بعث ،عربھای سنی از چنين موقعيت ممتازی بر
خوردار بودند و پايگاه اجتماعی وی را تشکيل مىدادند ،ھر چند که ھم شيعيان وھم سنيان عرب ،ھردو بهدليل فرھنگ و زبان مشترک
خود ،خط فاصل ملی قابل رويت ازھمی نداشتند .ليکن بهدليل حاکميت اقليت سنی در عراق و نزديکی آن به کانون قدرت سياسی در آن
کشور ،از اعراب سنی يک اليه ممتاز سياسی و طبقاتی به وجود آورده بود.اين بدان معنی نيست که حکومت صدام حسين ،حکومت
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منتخب سنیھا بود .اعراب سنی در جامعه عراق نيز از نظر سياسی سرکوب مىشدند ،ليکن بودن اليهاى از اين سنیھا در قدرت سياسی،
بهطور غيرمستقيم در جھت منافع کل اعراب سنی عمل مىکرد.
در جمھوری اسالمی ،اضافه بر عامل مذھب ،ما با خط مرزی مبانی قومی و زبانی نيز مواجه ھستيم که آنھا را ھمديگر جدامىکند .اگرچه
دو بلوک عمده ترک و فارس ،از نظر مذھبی شيعه ھستند و به رغم شراکت تاريخی در قدرت در گذشته ،اين فرايند بعد از کودتای رضا
شاه در اسفند ١٢٩٩و رانده شدن ترکھا به صورت يک بلوک و نه فردی از قدرت و تحميل زبان فارسی ،بر شکاف ھرچه بيشتر ملی در
بين آنان افزوده است .اين امر به طريق اولی در مورد بقيه مليتھا در ايران ،با شدت بيشتری عمل مىکند .يعنی ماھم با تمايز مذھبی
قدرت حاکم و طبقه حاکم با آنان روبروھستيم وھم با مبنای قومی و زبانی متفاوت در بين آنان .تمايزات مذھبی ،زبانی و ملی که فینفسه
پديدهھای تاريخی بودهاند ،با آغاز کودتای رضا شاه و دوره سلطنت پھلوی ،ونيز در مقياسی بسيار شتابان در جمھوری اسالمی ،به
نابرابریھای ساختاری يافته و نھادی شده سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی تبديل گرديده است.
اگرچه طبقه سياسی حاکم و مليت حاکم مفھوم واحدی نيستند ،ليکن در يک کشور چند مليتی ،اقليت حاکم ،بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم،
از منافع عمومی مليت حاکم پاسداری کند .مشارکت آنان در قدرت سياسی ،و يا زبان و فرھنگ آن به عنوان زبان و فرھنگی حاکم در
جامعه ،طبقه حاکم را با مليت حاکم نزديک مىسازد و ممکن است در خيلی از موارد با آن يگانه باشد .فاصله سياسی ،اجتماعی ،و شکاف
عظيم اقتصادی و فرھنگی بازتوليد شده در اين صد سال گذشته که در جمھوری اسالمی شتاب بيشتری گرفته است ،شاھد زندهاى بر اين
واقعيت است .در نتيجه ،قدرت حاکم ممکن است در خيلی از موارد از رضايت و يا از سکوت و بیتفاوتی مليت حاکم در برابر مليتھای
سرکوب شده برخوردار گردد .اگر عناصر روشنفکری محدود در بين فارسی زبانان را مستثنی کرده باشيم ،روشنفکران فارس به ندرت
نسبت به بىحقی ھموطنان غيرفارس خود معترض بودهاند و يا از حقوق سياسی و فرھنگی برابر با خود آنان به دفاع برخاستهاند .دائما
گفته مىشود که »ھمه ما ايرانی« ھستيم ،ولی سھم مليتھای غيرفارس از اين »ايرانی« بودن ،جز سرکوب سياسی و فرھنگی و بىحقی
اجتماعی چه بوده است؟ آيا مىتوان لھستانیھا و فرانسویھا را در داخل سرزمين بومی خود محکوم به خواندن ونوشتن به زبان انگليسی
کرد و گفت که »ھمه ما اروپائی« ھستيم و زبان انگليسی بايد زبان ارتباطی آنان باشد؟ زيرا اروپائیھا ھم قرنھا و قرنھا در کنارھم
زيستهاند و در دورهھائی از تاريخ ،زير يک چتر امپراتوری واحدی قرار داشته و اشتراک فرھنگی و مذھبی بيشتر از ما با ھمديگر
داشتهاند.
مليتھای غيرفارس درايران نيز رابطه مشابھی با زبان فارسی دارند .سرکوب سياسی و فرھنگی ،زخم ترميم ناپذير ،و بىتفاوتی خواه
ناخواه به امکان جدائی ازھم دامن مىزند .منتقد بزرگ و دموکراتی نظير ويساريون بلينيسکی که پليس تزار از مرگ زودرس او بر اثر
بيماری ابراز تاسف مىکرد که حيف شد که او را نتوانست در زندانھای خود بپوساند ،خود در رابطه با مساله فرھنگ ملی اوکراينیھا به
شبه تزاری خشنتر از تزار تبديل مىشد و به تحقير فرھنگ وھويت آنان مىپرداخت .درواقع ،بذرھای تجزيه شوروی در دوره خود تزار
کاشته شده بود و تقابل سياسی و فرھنگی روشنفکران و دستگاه سياسی حاکم با مليتھای غيرروس ،زمينهساز فروپاشی شوروی در آغاز
دھه نود بود.
در بين نويسندگان فارسی زبان ما ،نمونهھای زيادی از چنين افراد را مىتوان بازيافت .حتی آنھايی که خودرا طرفدار دموکراسی و حقوق
بشر مىنامند ،غالبا درمورد سرکوب ھموطنان غيرفارس خود سکوت اختيار مىکنند .تعمق دراين نکته ما را به اين استنتاج مىرساند که
آحاد و عناصر فکری و ايدوئولوژيک يک فرد يا يک گروه اجتماعی ،ممکن است در تمام زمينهھا دموکراتيک نباشد.
در غالب موارد ،بهويژه در سيستمھای سياسی خودکامه ،رژيم حاکم ،پيشاپيش به اقداماتی براى ممانعت از نيروھای مخالف خود و تبديل
آنان به نيروھائی نزديک بهھم و يا متحد عليه خود ،مبادرت مىورزد.در اين حالت ،طبقه حاکم يا قدرت سياسی نماينده آن ،ممکن است با
استفاد از قھر برھنه ،يعنی با توسل به خشونت ،موقعيت خود را براى مدتی حفظ کرده و بتواند در آينده ،در بين حکومت شوندگان ،شکاف
ايدوئولوژيک تازهاى انداخته و با پراکنده ساختن نيروی اکثريت ،دومرتبه حاکميت خود را تثبيت سازد.در اينگونه موارد ،اقليت سعی
خواھد کرد که با استفاده از قھر برھنه مانع از تبديل نيروی اکثريت از نيروئی بالقوه به نيروئی بالفعل شود.
ورود قھرآميز دولت به صحنه زندگی اجتماعی ،افق زندگی دموکراتيکتر را خواه ناخواه حتی براى خود مليتی که دولت بهطور مستقيم و
غيرمستقيم نمايندگی مىکند ،محدود مىسازد .از اينرو ،مليت حاکم تنھا زمانی مىتواند در يک فضای سياسی دموکراتيک تنفس واقعی
داشته باشد که از حق دموکراتيک فراتر از خود به دفاع بر خاسته و ازھمدلی و ھمبستگى آنان در دفاع عمومی از آزادی بر خوردار شود.
وجود فضای سرکوب عمومی و بهکار گيری خشونت از طرف قدرت حاکم ،ممکن است مانع ازرؤيت اشکال ديگری سرکوب و ستم در
يک کشور چند مليتی گردد .ليکن مليتی که بهطور مستقيم و غيرمستقيم از سياستھای تبعيض گراٮانه قدرت سياسی به نفع وی بھره مند
مىگردد ،ممکن است که به آسانی به درک اين اشکال ستم نائل نگردد ونه فقط حساسيت چندانی از خود نشان ندھد ،بلکه سکوت رضايت
آميز يا حتیھمراھی با سرکوب و تبعيضھا به بھانهھای مختلف از خود نشان دھد.ھمان گونه که در يک جامعه مرد ساالر ،مردھا بندرت
از خود در برابر ستم جنسی عليه نيمی از جامعه خود عکسالعمل نشان مىدھند.
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عامل ايدوئولوژی سياسی در اين زمينه نقش مھمی در بیتفاوتی و ياھمراھی باسرکوب عليه مليتھا ايفاء مىکند .در صد سال گذشته،
ايدوئولوژی يک ملت و يک زبان در ايجاد يک کرختی ذھنی در بين غالب روشنفکران فارس و نيز بخشی از روشنفکران مليتھای
غيرفارس عمل کرده است ،بیآنکه تنوع ملی و زبانی در کشور خود را در نظر گرفته باشند .بسياری از آنھا ،حتی وقتی ميخواھند از
خودھمدردی نشان دھند،ھنوزھم از ذکر نام مليتھا حذر مىکنند و نام تحقيرآميز »اقوام«را در مورد بخش مھمی از جامعه خود بهکار
مىبرند.ياھر گونه مطالبات حقوقی از جانب آنان وقتی جدیتر مىشود ،بالفاصله با مھر »تجزيه طلبی«مردود شناخته مىشود و براى
بسياری ازروشنفکران مليت حاکم يک امر عادی و قابل توجيه مىنمايد.در نتيجه ،میبينيم که ايدوئولوژی سياسی قدرت حاکم،در اشکال
مختلفی نقش ستون حمايتی براى حاکميت از يک سو ،و ستم بر مليتھا را از سوی ديگر ،به وجود مىآورد .آنھا ممکن است که بگويند
که »خود ماھم آزاد نيستيم« .در اين ادعا حقيقتیھست .ولی اين فقط نيمی از حقيقت است و نه تمامی حقيقت.آنھا فراموش مىکنند که قدرت
سياسی ،يک نيروی خنثی نيست ،بلکه کارکرد جدی در جابه جائی سياسی،اقتصادی و طبقاتی دارد و در يک دولت متکی بر »يک ملت و
يک زبان«،قدرت سياسی به نفعھمان ملتی که فقط به يک زبان سخن میگويد عمل خواھد کرد .تغييرات اقتصادی و طبقاتی مابين مناطق
فارس و غيرفارس ،گويای چنين واقعيتی است .امروز مناطق غيرفارس ،فقط صادر کننده نيروی کار ساده به مناطق اساساً فارس
نشينھستند ،ھمانطور که کشورھای مغرب عربی صادر کننده کارگر ساده و غيرماھر به فرانسه و يا ترکيه به آلمان ،وھند و پاکستان و
ايرلند به انگليس بودهاند .درواقع ستم سياسی و فرھنگی بتدريج بار ستم طبقاتی پيدا کرده است.ھمان گونه که ستم جنسی ،خودشکل
پوشيدهاى از ستم طبقاتی و فرھنگی را نمايندگی مىکند.زيرا که زن نه فقط نيروی توليدی ،بلکه توليد کننده نيروی توليدی ،يعنی کودک
است .ولی کافی است که ميزان دھشتناک نابرابری آن بر زمين و ابزار توليد و دستمزد و غيره نگريسته شود.و اين نابرابری در سيستم
توليدی ،در نظام سياسی و حقوقی و در ايدوئولوژی شکل ساختاری يافته است.
نابرابری ملی درھر جامعهاى نيز شکلی از ستم طبقاتی را با خودھمراه دارد ،و در جوامعی که تبعيض ملی بهجزوی از سياست رسمی
دولت تبديل مىشود ،ما خواه ناخواه با شکلی از آپارتايد روبروھستيم.
نابرابری ملی و فرھنگی در عمل از طريق کارکرد دولت ،به نابرابری طبقاتی بين مليتھا با مناطق فارس نشين منتھی گرديده است.
بنابراين مىتوان مشاھده کرد که ستم يکسانی بر فارس و غيرفارس اعمال نمىشود.يکی صرفاً تحت ستم سياسی است ،و ديگران تحت
اشکال مرکبی از ستم سياسی ،فرھنگی ،اقتصادی و طبقاتی.
تعادل نيروھا زمانی دگرگون خواھد شد که واحدھای پراکنده اجتماعی با ترکيب و يا نزديکی بهھمديگر ،خود را به صورت نيروئی
بزرگتر و فشرده تر در برابر اقليت حاکم قرار دھند ).اينھمان فراٮندی است که ديويدھيوم ميگويد ،که نيرو ،ھمواره از آن اکثريت است و
اگر قد علم کند ،از اراده او تبعيت خواھد شد(.
ھنگامی که اقليت حاکم ،براى حفظ خود به قھر برھنه ،يعنی به کابرد مستقيم خشونت متوسل مىشود ،اين بدان معنی است که مشروعيت
قدرت سياسی اقليت حاکم نيز از بين رفته است .و توسل اکثريت به قھر براى شکستن قھر اعمال شده از طرف اقليت ،نامشروع نخواھد
بود .اينھمان چيزی است که جان الک از آن به عنوان حق انقالب نام مىبرد ،که حق مشروع سرنگون کردن اقليت توسط اکثريت است.
فراٮندھمگرائی و تمرکز نيروی اکثريت که مىتوان از آن به عنوان شکل گيری قھر غيربرھنه نام برد ،ھمان چيزی است که مبارزات
صلح آميز يا قانونی و فراقانونی ذکر مىشود ليکن در جوھر خود چيزی جز کاربرد قھر نيست .يعنی ،فشردگی نيروی اجتماعی ،قھری
است که ھنوز به قھر برھنه تبديل نگرديده است .اگر اين تمرکز قھر و تبديل آن به نيروئی بر تر دربرابر نيروی اقليت حاکم بوقوع به
پيوندد و ساختارھای الزم ،يعنی احزاب و اتحاديهھا و اشکال مختلف تمرکز وھمسوئی اکثريت تحقق يافته باشد ،در آنصورت امکان توسل
اقليت به قھر برھنه ضعيف تر مىشود .قھر ،يک مقوله اجتماعی است که حاصلھمگرائی نيروھای مختلف اجتماعی در بستر واحدی
است .حال آنکه ،خشونت يا قھر برھنه ،از چنين کيفيتی بر خور دار نيست .زمينه اجتماعیھر قدرت حاکمی اگر فاقد عنصر رضايت
براى توجيه مشروعيت رژيم براى رام کردن ايدوئولوژيک اکثريت جامعه باشد ،بهھمان نسبت نيز ظرفيت توسل به خشونت يا قھر برھنه
از طرف رژيم ،افزايش مىيابد .معموال ،رژيمھای حاکم ،با توسل به قھر برھنه ،بخشا زمينه توسل مخالفين خود به قھر برھنه را فراھم
مىسازند .امکان استفاده مخالفين از چنين ابزاری ،به عوامل متعددی ،از جمله وفاق و آمادگی سياسی و ايدوئولوژيک آنان در اين زمينه و
نيز درجه وحدت يابی آنھا بستگی دارد .رژيمھای سياسی خود کامه ھستند که قھر را به يک عنصر دائمی زندگی اجتماعی تبديل مىکنند.
زمانی که اکثريت جامعه به صورت افقی و متحد در برابر حاکميت قرار مىگيرند،که خود محصول درجات معينی از سازماندھی از
طريق احزاب و تشکلھای مختلف است که ھمسو گرديدهاند ،بهطور بالقوه ،ظرفيت کاربرد قھر برھنه از طرف رژيم کاھش مىيابد و
شکاف درونی دربين حاکميت نيز افزايش مىيابد.اين بدان معنی نيست که قدرت حاکم از قھر برھنه استفاده نخواھد کرد .زيرا داليل
متفاوتی در تصميم آن در توسل به قھر برھنه يا خشونت مىتواند عمل کند و رژيم را به مقابله خونين با اکثريت جامعه سوق دھد .از جمله،
تصور سرکوب و پيروزی آسان و پراکنده کردن مجدد اکثريت و متزلزل ساختن آنان ،از يکسو ،و متحد کردن مجددحاکميت از سوی
ديگر .در چنين وضعيتی ،نحوه حرکت و تصميم گيريھای نيروی رھبری اوپوزيسيون ،که مىتوان آن را قدرت سياسی و
ايدوئولوژيکھژمونيک در آن لحظه ناميد ،مىتواند نقش کليدی داشته باشد.نخست اينکه ممکن است کاربرد قھر برھنه در برابر قھر برھنه
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رژيم ،براى خنثی کردن تھاجم آن ،کامال جايز و امر مشروعی باشد .ليکن اين زره پوشيدن اوپوزيسيون ،بايد با دقت تمام ،و در مھار
نيروھایھای دموکراتيک جامعه قرار داشته باشد تا به نيروئی خارج از کنترل دموکراتيک اکثريت تبديل نگردد .ثانيا ،با وارد کردن
عنصرمشارکت تودهاى در حرکت ،يعنی مشارکت دادن سياسی اکثريت ،مانع از بروز تزلزل در حرکت خود شود .حتی در صورت
شکست اکثريت در چنين مقابله ای ،توده مردم ،سابقه و تجربه مشارکت مستقيم در سياست را ياد مىگيرند و اين زمينه براى مقابلهھای
سنجيده تر در آينده را فراھم مىسازد .در تاريخ صد ساله کشور ما ،بر نمونهھای روشنی مىتوان اشاره کرد .در دوره انقالب مشروطيت،
بدون ايستادگی ستارخان ،سردار بزرگ مشروطه ،در برابرتوسل استبداد محمد علی شاه و مشروعه طلبان به قھر برھنه ،و شکستن قھر
برھنه با توپ و آتش مقابل ،انقالب مشروطيتی نيز رخ نمىداد.اين آرزویھر انسان دموکراتی است که تحوالت سياسی و اجتماعی ،با
شيوهھای مسلمت آميزی انجام گيرد ،ليکن واقعيت و تجربه تاريخی چيز ديگری را نشان مىدھد.
در سی و دوسال گذشته ،جمھوری اسالمی با استفاده از قھر برھنه از يک سو ،و عامل ايدوئولوژی از سوی ديگر توانسته است يک
حکومت قرون وسطائی را بر اکثريت جامعه در ايران تحميل کند .برواقعيت اقليت بودن حاکميت ،گردانندگان حکومتی بھتر از مخالفين آن
وقوف دارند.آگاھی بر اين واقعيت ،در تحليلھا و ارزيابیھای درونی آنان نيز منعکس است.ليکنھمچنان معتقدند که با داشتن پايگاه
اجتماعی کمتر از ده درصد نيز مىتوانند بر اکثريت نود درصد جامعه حکومت کنند.داشتن ده در صد پايگاه اجتماعی ،به معنى در حاکميت
بودن اين ده درصد نيز نيست ،زيرا اليه درقدرت معادل پايه حمايتی خود نيست .بلکه اعتراف حاکميت به رضايت احتمالی کمتر از ده
درصد افراد جامعه به تداوم حکومت اسالمی است.حال اين سؤال مطرح مىشود که حکومتی با اين مختصات ،که در آن بحران درون
حکومتی به حد پاره کردنھمديگر رسيده است ،حکومتی که در آن فساد و غارت ثروت عمومی کشور بيداد مىکند ،حکومتی که ھيچگونه
مشروعيتی را در جامعه براى خود حس نمىکند ،حکومتی که در انزوای بينالمللی بسر مىبرد ،حکومتی که مھرهھای اصلی حکومتی
پيشين بر بیاعتباری انتخابات در ايران ،يعنی لعاب توجيه مشروعيت قدرت سياسی اعتراف دارند،و نارضائی در داخل جامعه به حد
انفجار رسيده است ،باز بر سر قدرت نشسته است؟
دليل آن را بايد در پراکندگی بيش از حد اين اکثريتی جستجو کرد که زير سلطه چنين حکومتی قرار گرفتهاند.اگر جامعه ايران ،جامعه
يکدستی بود ،شايد طومار حيات جمھوری اسالمی از مدتھا پيش بسته شده بود و نمىتوانست با پايگاه حمايتی کمتر از ده درصد به
حکومت خود ادامه دھد .ليکن جامعه ايران ،جامعه ايست مرکب ،با تنوع مليتھا و زبانھا ومذاھب مختلف خود .تبديل اين تکثر به نيروئی
متحد ،ھمسو وھمبسته ،نيازمند الزامات ديگری است.تقريباھمه واحدھای ملی در ايران ،نسبت بهھم بابىاعتمادی مىنگرند.از آنجائی که
ھيچيک از مليتھای غيرفارس به عنوان يک واحد ملی ونه عناصر منفرد ،ھيچگونه سھمی در قدرت مرکزی ندارند ،و ساختار حکومت
مرکزی تک مليتی است و تمامی ساختار بوروکراسی آن ،از ارتش گرفته تا نظام آموزشی و سيستم قضائی و قانونگذاری و اداره
ايالتھای محلی ،در اختيار يک سيستم فارسی است ،يکنوع احساس بيگانگی نسبت به نه تنھا حکومت مرکزی ،بلکه نسبت به مليت
فارس نيز به وجود آمده است و اين احساس بيگانگی مدام در حال تشديد است .اين درھم آميزی دولت حاکم با مليت فارس ،نه تنھا نادرست
است،بلکه به ضرر مليتھای غيرفارس تمام مىشود .زيراھيچ دولتی در يک جامعه يکدست نيز معادل ملت خود نيست .در مقابل،
اينبىاعتمادی،بىزمينه نيز نيست .بخش قابل توجھی از روشنفکران فارسی زبانھنوز حاضر به پذيرش واقعيت اين تنوع جامعه چند مليتی
و چند زبانی خود نيستند.ھنوز حقوق برابر سياسی و زبانی مليتھای ديگر با خود را برسميت نمىشناسند.آنھاھنوز از »از اقوام و
قوميتھا« نام میبرند ،بیآنکه بار تحقيرآميز و انکارھويت اين مليتھا را در پشت اين کلمات در نظر گيرند.نمىتوان در پشت واژه ايران
و ايرانی بودن سنگر گرفت و به نابرابری حقوقی مليتھا در حوزهھای مختلف صحه گذاشت و انتظار مبارزه مشترک در سنگر واحدی
را داشت.آيا بايد تجزيه و فروپاشی رخ دھد تا آنان به واقعيت چند مليتی و چند زبانی مردمان ساکن در ايران صحه بگذارند؟ در آنصورت
بايد گفت که فردا خيلی دير خواھد بود!
روشن است که رژيم حاکم از اين پراکندگی در مقابل خود نھايت بھره برداری را کرده و تمام تالش خود را بهکار مىبرد تاھرچه بيشتر بر
آن دامن بزند.و گرنه نمىتوانست بگويد که با کمتر از ده درصد پايگاه اجتماعی نيز مىتواندھمچنان حکومت کند.و باز روشن است که
ادامه حکومت فاجعه ،به ضررھمه است و براى دستيابی به آزادی و به دموکراسی در ايران بايد از روی جسد حکومت اسالمی عبور
کرد .ولی نائل شدن به چنينھدفی .بدون فايق آمدن بر اين پراکندگی در صف مقابل جمھوری اسالمی ،بدون فايق آمدن بر داليل پراکندگی،
امکان ناپذير است.در واقع ،راز بقای رژيم حاکم را بايد در درون خود اين صف مقابل جستجو کرد.
در اينجا بايد به يک نکته ی کليدی اشاره کرد :در يک جامعه پيش سرمايهداری ،مساله بنيادی قدرت سياسی و تغيير آن ممکن است در
سطح يک شھر بزرگ،و غالبا در پايتخت حل شود .ليکن در يک جامعه سرمايهداری که در آن اکثريت جمعيت در شھرھای بزرگ زندگی
مىکنند ،مساله قدرت سياسی ،در سطح يک کشور مىتواند حل و فصل شود ونه يک شھر و يا يک منطقه .حال با توجه به چندگانگی ملی
در ايران ،که به درجه معينی ظرفيتھای گريز از مرکز را حتی به صورت جنينی با خود دارند ،و نيز با توجه به تنوع جنبشھای
اجتماعی ،از جنبشھای ملی گرفته تا کارگران و زنان و اشکال متفاوتی از حرکتھای دموکراتيک ،بدونھمبستگى وھمسوئی آنان ،بیآنکه
يکی تابعی از ديگری تلقی شده و يا در ديگری حل شود ،گام جدی براى سرنگونی جمھوری اسالمی نمىتوان بر داشت.ھر يک از اين
جنبشھا به تنھائی و به صورت آتوميزه ،امکان پيروزی نمىتوانند داشته باشند.پس ،ھمبستگی و نه صف بندی آنان عليه ھمديگر تحتھر
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عنوانی ،نخستين گام در اين جھت خواھد بود.ليکن دو واقعيت مھم را بايد در نظر گرفت .نخست اينکه از محافظهکاری اصالحطلبی در
چھارچوب رژيم بايد فرا رفت.زيرا اصالحطلبی با حفظ ساختارھای يک رژيم خودکامه قرون وسطائی و توتاليتر ،فاقد عنصر دموکراتيک
است و تجربه بيش از يک دھه نيز آن را به اثبات رسانده است.نمىتوان شريک دزد بود و رفيق قافله! دوم اينکه ما در عصر بعد از
فروريزی کشورھای سوسياليستی زندگی مىکنيم و راه حلھای زندگی جمعی دموکراتيک را بايد در چھارچوبھای بعد از اين فروريزی
جستجو کنيم.براى دست يابی به چنين چھارچوبی ،ما بايد از واقعيتھای جامعه خود حرکت کنيم .شکل گيری احزاب دموکراتيک در بين
مليتھا ،که از يک سو بر تنوع جنبشھا ی اجتماعی دردرون خود آگاھی دارد و از آنھا حمايت مىکند ،و از سوی ديگر به دايرهاى فراتر
از خود براىھمزيستی مشترک میانديشد ،مىتواند درمسيرھمسوئی وھمبستگى مشترک و عليه اين حکومت فاجعه حرکت کند.الگوی
سياسی آن باعتقاد من جز يک حکومت فدراتيو که منعکس کننده اين تنوع ملی و زبانی دريک جامعه اين چنين مرکب ،چيز ديگری
نمىتواند باشد .يک دولت فدراتيو الزاما يک دولت غيرمتمرکزنيزھست ولیھردولت غيرمتمرکزی به معنى يک دولت فدراتيو نيست.بقول
معروف،ھر گردوئی گرد است،ليکنھر گردی گردو نيست.دولت فدراتيو ،نه فقط عدم تمرکز،بلکه در عين حال بايد پاسخی بر مساله ملی،
و مشارکتھمه مليتھا در حيات سياسی مرکزی و نيز مناطق ملی را منعکس سازد که مختصات و ساختارھای سياسی و حقوقی و
فرھنگی ويژه خود را دارد که الگوی عدم تمرکز پاسخگوی آن نيست.
تنھااحساس برابری در سطوح مختلف سياسی و فرھنگی و اجتماعی ،احساس يگانه بودن و امتناع از تنش در يک جامعه چند مليتی را
فراھم مىسازد.در آنصورت مىتوان استوار روی پاھای خود ايستاد و حکومت فاجعه را پائين کشيد ،بیآنکه به مداخله بيگانگان ميدان داد
و خود گروگان بعدی آنھا شد!
سر انجام اينکه ،در دوره حاکميت جمھوری اسالمی در ايران،يک جابه جائی طبقاتی عظيمی در جامعه انجام گرفته است که نيازمند يک
مطالعه جدی است ،ولی تاثيرات آن راھمين حاال در صحنه سياسی و آراٮش نيروھا مىتوان مشاھده کرد .دولت ايران،از زمان قرارداد
دارسی تا امروز ،کمی بيشتر از يک ترليون دالر از فروش نفت در آمد داشته است که  ١۵٠ميليارد آن تا زمان انقالب بھمن بوده و بيشتر
از  ٨۵٠ميليارد از اين در آمدھای نفتی ،از دوره به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی حاصل گرديده است،که  ۴۵٠ميليارد آن فقط در دوره
احمدی نژاد بوده است .با توجه به اينکه اقتصاد ايران با سرعت زيادی به طرف يک اقتصاد داللی حرکت کرده است،و نيز با توجه به
سرکوب خونين آزادی در کشور،جمھوری اسالمی اليهھای بھره مند از اين ترکيب نفت وخون را نيز در اطراف خود به وجود آورده است
وبخشی از مخالفين سابق را به موافقين پر حرارتی تبديل کرده است که در حفظ نظام جمھوری اسالمی ذينفعھستند.بخش مھمی از
اصالحطلبان سکوالر که در بين آنان عناصری از چپھای سابق نيز وجود دارند ،بھيچوجه خواھان برچيده شدن نظام جمھوری اسالمی
نيستند و در جمھوری اسالمی به نان و نوائی رسيدهاند که در کارکرد عادی يک سيستم سرمايهداری براٮشان غيرممکن بود.اينان پر
حرارت تر ازھر کس ديگری در پوشش اصالحطلبی ،از بقای جمھوری اسالمی بدفاع بر ميخيزند .اصالحطلبی آنان قبل از اينکه ناشی از
اعتقاد و ايدوئولوژی باشد ،از منافع مشخص مادی آنان نشأت مىگيرد که بنوبه خود به بخشی از پايه حمايتی جمھوری اسالمی تبديل
شدهاند.و طرفه آنکه آنان لقب »دموکرات« نيز به خود نسبت مىدھند و به صورت عامل منفی در مبارزه با جمھوری اسالمی عمل
مىکنند .چنين است که يک حکومت فاجعه ،به رغم داشتن پايگاه اجتماعی کمتر از ده درصدھمچنان بر سر قدرت مانده است!
 ٢٠نوامبر ٢٩ -٢٠١١آبان ١٣٩٠
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ھدايت سلطانزاده

مردان عصر تاريکی وبار مسئوليت فردی
"آن کس که مسيحيت را بيشتر از حقيقت دوست دارد ،فرقه و کليسای خود را بيشتر از مسيحيت دوست خواھد داشت و ]آن کس که فرقه و کليسای خود را بيشتر از
مسيحيت دوست داشت[ سرانجام ،خويشتن خود را به مثابه فردی بھتر ازھمه ،بيشتر ازھمه دوست خواھد داشت".
Mary Elizabeth Coleridge

زمانی که استالين مرد ،زندانبانان در سيبری ،قفلھای سلولھای زندانھا را شکستند .ماشين جھنمی مرگ ،خود فرسوده از بلعيدن بيشتر
آدمی بود .در سالھای بعد ،کسانی که بيشتر از ديگران زبان به برمال کردن اين تاريکخانهھای رنج انسانی گشودند ،يا خود شاھد آنھا
بودهاند و يا در نتيجه دستيابی به اسناد مدارک ،وقوف بيشتری بر آنچه در آنھا گذشته بود ،داشتند.
شايد تعجبآور نباشد که پارهاى از افشاگریھا ،اگر چه بسيار محدود ،در مورد جنايات و رنج رفته درمورد قربانيانبىدفاع در جمھوری
اسالمی ،از طرف کسانی انجام گرفت که خود در حلقهھای مقدم اين فجايع قرار داشتند .با اينھمه ،کسی از آن ميان ،بر نقش و مسئوليت
فردی خود اشارهاى نکرده است.
معروف است که برتولت برشت ،زمانی که نمايشنامه گاليلهئو گاليلهاى را نوشته بود ،در مجموع نظر بر اغماض و بخشش گاليله در انکار
حقيقت در محکمه کليسا را داشت .ليکن ،ھنگامی که نخستين بمب اتمی ،جانھزاران انسان بیگناه درھيروشيما و ناکازاکی را گرفت ،او
تمام نوشته خود را تغيير داد .محور نوشته اين بار بر مسئوليت فردی انسان و شخص گاليله قرار داشت .گاليله در برابر حقيقتی که بر آن
وقوف داشت ،بار يک مسئوليت اخالقی را بر دوش مىکشيد و او قبل ا زھر چيز در برابر حقيقت مسئول بود .ھمان گونه که دانشمندی که
براى کشتار انسانھا بمب مىسازد ،نمىتواند خود را از پیآمدھای شوم آن مبرا بداند.
بسياری از اصالحطلبان امروزی که از ميان خود رژيم جمھوری اسالمی برخاستهاند ،خود در زمره خشنترين زنان و مردان ديروز
بودهاند .چه آنھائی که فتوای مرگ و تمامکش کردن قربانيان خود را صادر مىکردند و چه آنانی که در اعمال رنج و بیحقی مطلق
مشارکتی مستقيم داشتند .شھادت بازماندگان ،دليل انکار ناپذير آنست .مىدانيم که کسانی چون شيخ صادق خلخالی نيز به جرگه
اصالحطلبان پيوسته بودند وعدهاى از دادستانھا و بنيانگذاران سازمانھای رنگارنگ امنيتی ،خود را امروز اصالحطلب و يا نظريهپرداز
اصالحطلبی و عدم خشونت عنوان مىکنند .بر آنان خرده نمىتوان گرفت که چرا اصالحطلب شدهايد .گاھی درجه خشونت اعمال شده،
خود عاملين آن را نيز به ھراس میاندازد .قصد ما پرداختن به نظرات سياسی اين طيف نيست.و باز نمىخواھيم امروز آنان را در ترازوی
قياس با مصباح يزدیھا و نعرهھای خشونت طلب آن طيف قرار دھيم .مساله بر سر مسئوليت شخصی آنان در اين عرصه خونفشان و
جان به يغما رفته ھزاران بیگناه از فرزندان اين سرزمين است.
آنچه در گفتمان آنانھرگز عنوان نمىشود ،پذيرش بار مسئوليت رنج و شقاوت رفته بر اين قربانيان بیدفاع است .پارهاى از آنان ممکن
است ادعا کنند که نقش مستقيمی در اعمال خشونت نداشتهاند .بايد گفت که آيشمن نيز شخصا کسی راشکنجه ويا نکشته بود بلکه در سازمان
جھنمی ھيتلری تنھا نقش تسمه انتقالی فرامين ھيرارشی باالی نازیھا به اردوگاهھاى مرگ را بر عھده داشت .اين امر ذرهاى از مسئوليت
وی در قبال يھوديان بیگناھی که به کورهھای آدمسوزی فرستاده شدند را کم نمىکند .ويا نازیھائی چون کارل اشميت به عنوان يک
تئوريسين معتقد به رھبری ھيتلر وبا اعتقادات ضديھودی خود ،نقش مھمی در تصفيه دانشگاهھا از عناصر يھودی و مارکسيست و ليبرال
داشتبىآنکه مستقيما در شکنجه و مرگ آنان دست داشته باشد ،که با معيارھای راٮج ،آن را بايد مشارکت در انقالب فرھنگی نازیھا تلقی
کرد.
شھامت اخالقیھمواره در پذيرش بار مسئوليت و شرمگين بودن از کردار ناانسانی خود است .بسياری از آنان از وجود فضای عمومی
خشونت در سالھای آغازين انقالب دم مىزنند ،و گاھی اين فضای عمومی خشونت را به سالھای پيش از انقالب نيز تسری مىدھند ،گوئی
ويروسی فرا زمينی ،ھمگان را آلوده ساخته بود .در نتيجه  ،ھمگان را دعوت به توبه از گناه آلوده بودن به اين ويروس خشونت واتخاذ
شيوهھای مدنی براى اصالحات مىکنند .چنين تفسيری از خشونت ،عمال خشونت را از عاملين واقعی خشونت و نھادھای رسمی و
غيررسمی مسئول ارتکاب آن جدا ساخته و آن را به ايدهاى مجرد تبديل مىسازد .قھر فشرده و ابزار خشونت ،اساسا در دست دولتھا
متمرکز است ،و دولتھا با نحوه رفتار خود با جامعه ،احزاب و نيروھای مخالف خود ،سطح خشونت در جامعه را تعيين مىکنند .در يک
حکومت توتاليتر ،خشونت و اعمال قھر ،ابزار اصلی حاکميت است .در نتيجه ،فضای رعب و خشونت و سر کوب ،سياستی است که
توسط اين رژيمھا به طور مداوم در جامعه بهکار برده مىشود.
ما نيز معتقديم که متاسفانه خشونت ،خشونت مىآفريند و بايد نھايت تالش را کرد که از آن حذر نمود.ولی وقتی ما از فضای عمومی
خشونت در جامعه صحبت مىکنيم ،بايد کانون ومنبع صدور آن راھمواره در نظر گيريم و بگوئيم که خشونت رژيم ،خطر برانگيختن
خشونت در جامعه را دارد .وقتی مىگوئيم مردم از خشونت خستهاند ،بايد بگوئيم که مرد م از خشونت رژيم خستهاند و آن را به فضای
عمومی نسبت ندھيم .سخن گفتن از فضای عمومی خشونت ،چيزی جز الپوشانی منبع خشونت و عاملين آن نيست .ھرگز حکومت
صلحطلب و مخالفين خشونتطلب وجود ندارد و اگر در گروه کوچکی چنين گراٮشی وجود داشته باشد ،خود به خود در نتيجه عدم حمايت
مردم از آنان ،منزوی و حذف خواھند شد .خشونت يک فرد يا يک گروه کوچک را نمىتوان خشونت در جامعه يا فضای خشونت عمومی
ناميد.
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معموال يک حکومت است که با روشھای خشونت آميز خود ،مخالفين خود را به طرف خشونت سوق مىدھد و اگر مخالفين يک رژيم
حمايت تودهاى داشته باشند ،در آن صورت قھر و خشونتبىانتھای رژيم ،احتمال بر انگيختن فضای عمومی خشونت را دارد.
درھيچ جای دنيا ،توده مردم ،حرکت اعتراضی خود را با خشونت آغاز نمىکنند .بلکه در ابتدا به خود رژيم متوسل مىشوند ومطالبات
خود را به شکلی صلحآميز عنوان مىکنند .به تدريج که حرکت مسالمتآميز آنان با خشونتھای پياپی حاکميت مواجه شد ،ممکن است بعد
ازبىحاصل ماندن تالشھای مسالمتآميز خود و لمس و تجربه قھر و خشونت مداوم حاکميت ،به مقابلهاى خشن و معامله با مثل با آن روی
آورند.زيرا روشھای صلحآميز حرکتھای اعتراضی مردم در مقابل خشونتھای رژيمھای حاکم ،کشش پذيری معينی دارد .حتی فردی
چون چهگوارا که طرفدار مبارزه مسلحانه بود و جان بر سر باور خود گذاشت ،اعتقاد داشت که تا زمانی که زمينه و ظرفيتی براى مبارزه
مسالمتآميز وجود دارد ،مبارزه مسلحانه زمينه پذيرش نخواھد داشت .و آن زمينه ،شراٮط سياسی و اجتماعیاى است که يک حکومت
براى شھروندان خود به وجود مىآورد.
درھر صورت ،حاکميت ودر درجه نخست خود حاکميت توتاليتر ،نخستين منبع اشاعه و صدور خشونت است .فضای قھر و خشونت،
بدون حکومتھای خشونتطلب ،سخن لغو وبی پايه ايست .ھر رژيم سياسی که دستور و يا اجازه ارتکاب جنايت وسيع را مىدھد ،ھمواره
خواھد توانست زنان و مردان مجری آن را نيز پيدا کند.
معادل شمردن انقالب با خشونت ،تنھا يک نگرش سطحی و انتزاعی به تحوالت تاريخ است .استنتاج ضمنی اين تئوری ،چيزی
جزھمسازى با حاکميت خشونتطلب و نسبت دادن خشونت به قربانيان خشونت نيست ھرچند که داعيه آن نفی خشونت از طريق اصالحات
تدريجی در حکومت توتاليتر جمھوری اسالمی باشد.
تمام انقالبات ضرورتا به نھادی کردن خشونت در جامعه نيانجاميدهاند .وھر جا که چنين خشونتی در جامعه نھادی شده است ،بايد بر علل
آن تامل داشت ودر پی مطلق سازی از چندين تجربه ،از جمله انقالب اسالمی ،يعنی واپسگراترين انقالب عصر جديد ،بر نيامد .دوم
اينکه ،محتوم نبود که ھمان انقالب به خشونت گرائيده ،با آن سرنوشت روبروشود .مساله در اينجا نه تقديس انقالب است و نه ذم رفورم و
اصالح .بلکه احتراز افتادن به دام يک نگرش يک بعدی و جزمگراٮانه است وھر گونه مطلق سازی در تئوری ،عمال آدم را به آن سو
مىکشاند .زيرا مطلق ساز ی اصالحطلبی در تحتھر شراٮطی و در برابر ھر رژيمی ،خود يک نوع تفکر جزمگراٮانه ايست که ماھيت و
خصلتبندی نظامھای سياسی را در نظر نمىگيرد .ھمان گونه که ستايشھر انقالبی و با ھر پیآمدی نيز ازھمان منطق تبعيت مىکند.
جمھوری اسالمی ،سنگ بنای خود را با خشونت تمام عيار آغاز کرد .چند ماھه فضای آزادی بعد از انقالب ،عمدتا محصول خال دوره
بازسازی حکومت توتاليتر اسالمی بود .جمھوری اسالمی به موازات بازسازی و ايجاد نھادھای قھر خود ،خشونت رانيز به فضای حاکم
در جامعه تبديل کرد.
خمينی به عنوان سکاندار اصلی حاکميت جديد ،خشونت و آدمخواری را به سطح يک شريعت ارتقاء داد و شريعت در دستھای او به يک
ماشين جنائی تبديل گرديد که با خون و رنج انسانی مىتوانست به چرخش خود ادامه دھد.
جمھوری اسالمی حتی مالحظات سياسی و حقوقی بينالمللی را که سلطنت شاه گاھی ناگزير از در نظر گرفتن آن بود کنار گذاشت و نه
فقط اعمال شنيعترين شکنجهھا و کشتارھا را در مال عام بهکار گرفت بلکه به فجيعترين و خشنترين روشھا نيز در لباس قوانين قصاص،
در قوانين جزائی خود ،رسميت قانونی داد و آنھارا جزوی از مبانی حقوقی جمھوری اسالمی اعالم کرد .جمھوری اسالمی ھمانند ھمه
رژيمھای توتاليتر به قوانين و تشريفات حقوقی خود نيز پايبند نماند وھزارانبىگناه را بیمحاکمه و يا در دادگاهھاى دو دقيقهاى خود که در
آنھا قاتل و قاضی يکی بودند به قتل رسانيد .کسی که از فضای عمومی خشونت در بعد انقالب سخن مىگويد ،بر اين بیحقیھای رفته ،بر
اين قتلھا و شکنجهھا نه فقط مشروعيت حقوقی و اخالقی مىدھد ،نه فقط عاملين اين جنايتھا را در پوشش عنوان کردن فضای عمومی
خشونت تبرئه مىکند ،بلکه اگر عمدی نيز نبوده باشد ،بهطور ضمنی در را براى وقوع دوباره آنھا و بهکارگيری مجدد خشونت از طر ف
ھر حکومت مفروضی باز مىگذارد .زيرا فضای عمومی خشونت خود مولد چنين ھنجارھای ناانسانی است ،پس امکان وقوع مجد د آن
ھست ،پس به عاملين آن نبايد خرده گرفت.
ولی چنين ترسيمی از تاريخ جمھوری اسالمی ،وارونه جلوه دادن حقايق است .فراموش نبايد کرد که يک روز بعد از انقالب بھمن ،خمينی
فرمان حمله به صيادان انزلی را که خواھان حقوق صنفی خود بودند صادر کرد .خمينی بود که در سال  ۵٨فرمان حمله به کردستان و
حمله به ترکمن صحرا ،حمله به زنان ،حمله به مطبوعات و شکستن قلمھا و برپائی چوبهھای دار را صادر کرد .دو فرمان حمله به
دانشگاهھا باز از طرف خمينی انجام گرفت .در توجيه اين حمله به دانشگاهھا ،رفسنجانی گفته بود که دانشگاهھا تحت سلطه کتابھای سفيد
در آمده بود!
خشونت روزمره در کوچه و خيابان از طرف حزب ﷲ سازمانيافته از طرف رژيم انجام مىگرفت .در سال  ۶٠نيز ،خمينی و اطرافيان
نزديک او بودند که مجاھدين خلق را به طرف درگيریھای مسلحانه کشاندند .اينکه آنھا به دام خشونتطلبی جمھوری اسالمی افتادند،
تغييری در اصل ماجرا نمىکند و دير يا زود مورد تھاجم قرار مىگرفتند ،ھمان گونه که دگرانديشانی که خود را طرفدار رژيم مىدانستند
و مضمون ادبيات سياسی آنان حمايت از جمھوری اسالمی و ستايش از خمينی و خطامام بود ،از يورش آن در امان نماندند .بنابراٮن ،فضا
ی حاکم نه فضای خشونت عمومی ،بلکه فضای خشونت خمينی و دار و دستهھای شبه فاشيستی حزب اللھیھای سازمانيافته و
خطامامیھائی بود که امروز برخی از آنان خود را مخالف خشونت اعالم مىکنند .ايراد در اعالم طرفداری آنان از روشھای مسالمتآميز
نيست ،بلکه شانه خالی کردن از بار مسئوليت خود و"تقسيم برادرانه" آن بين عاملين خشونت و قربانيان خشونت است .اکنون که "فضای
عمومی خشونت" وجود ندارد ،حمله خشن جمھوری اسالمی به تظاھرات مسالمتآميز مردم در آذربايجان در اعتراض به تحقير خود و
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نقض ابتدائیترين حقوق آنان ،دستگيری و شکنجه و زندانی کردن فعالين فرھنگی و سياسی در آذربايجان و کردستان و اھواز و لشگرکشی
به بلوچستان و سرکوب وحشيانه تظاھرات مسالمتآميز زنان را با چه منطقی مىتوان توجيه کرد؟ آيا زنان در يک پارک بسته نيز اسلحه
بدست گرفته بودند که نيروی نظامی به سرکوب آنان فرستاده مىشود؟ آخر کدام حرکت مسالمتآميزی را بايد "مسالمت آميز و قانونی"
تلقی کرد که مھر خشونتطلبی بر آن نخورده باشد؟
ماھيت يک رژيم توتاليتر ،تحمل مخالف سياسی را درھر شکل و شمايلی بر نمیتابد .خمينی وجمھوری اسالمی بود که حادثه
گروگانگيری سفارت آمريکا و زمينهھای جنگ ويرانگر ايران و عراق را فراھم ساختند و در قالب مبارزه با اشغال ايران توسط صدام،
ماشين جھنمی مرگ و سرکوب داخلی مردم خود را سازماندھی کردند و سرکوب و خشونت و غارتی خشنتر ازھر اشغالگر خارجی به
وجود آوردند .ھمه اين اقدامات ناشی از ماھيت خشونتطلب و توتاليتری جمھوری اسالمی ناشی مىگرديد .جمھوری اسالمی حتی به
سازمانھای سياسیای که تحت عنوان مبارزه با امپرياليسم ،خود را تسليم رژيمی سبع کرده بودند ،رحمی نکرد و با شيوهھای ساديستی ،از
دختر يازده ساله تا پيرمرد و پيرزن باالی ھشتاد ساله را از دم شکنجه و شالق و گلوله گذراند ،ھزاران انسان بیگناه و حتی بینام و نشان
را به دھليزھای مرگ فرستاد ،وھمه اين اعمال به دست آدمھای با نام و نشان انجام گرفت .اين آدمھای با نام و نشان ،در آئينه زمان ،چھره
ديروز خود را چگونه مىبينند؟
زندانھای جمھوری اسالمی رنجگاه عظيم انسانی بود که در تاريخ ايران ھرگز سابقه نداشت .سخن گفتن از فضای عمومی خشونت،
چيزی جز عادی جلوه دادن ابتذال خشونت نيست.
کسانی که سھمی در اين فجايع داشتند ،پيش از داوری در باره تاريخ ،بايد به داوری در باره اعمال خود در آن دوره از تاريخ بپردازند .اين
شرافتمندانهترين اقدام در بيداری وجدان آدمی است .تاريخ انسانی و تاريخ ھر دوره معينی از آن ،محصول شکلی از مداخله انسانھا در
حوادثی معين است .نمىتوان از بار مسئوليت فردی خود درھر مقياسی که بوده باشد ،شانه خالی کرد و آن را در ترسيم فضای عمومی
خشونت محو کرد.
نقد خشونت بايد در ابتدا از نقد خمينی و رھبران سابق و الحق جمھوری اسالمی و عاملين خشونت آغاز گردد .اگر در کشوری که بر
روی دريای نفت و گاز نشسته است ،فقر و فالکت حاکم است ،اگر اعتياد در بين جوانان ايران بيداد مىکند ،اگر تجارت فحشا به بخشی از
صادرات ايران به کشورھای ھمسايه تبديل شده است ،که در آن"علمای اعالم و جانبازان جبھهھای حق عليه باطل" مشارکتی جدی دارند،
اگرثروت مملکت بين چند آقازاده تقسيم شده است ،اگر ميلياردھا دالر از خزانه عمومی بدون گذاشتن رد پا گم مىشود و کسی جرات
پرسش و چون چرا در باره آن را ندارد ،و شايد روزی در گذر به خصوصی کردنھا و سپردن ابتکار فعاليت اقتصادی به "مردم" بهکار
گرفته شوند ،اگر امروزھيچ حزب و مطبوعات مستقل و آزادی وجود ندارد ،باالخره ھمه اينھا ثمره و محصول آن کشت و کشتارھائی
است که از روز اول انقالب توسط حاکميت جديد راه انداخته شد ،که عده زيادی از اصالحطلبان امروزی ،با آن ھمراھی داشتند .ھرچند که
بار مسوليت آنان در اين مصائب ،ھمطراز طيف رقيب و سکانداران امروزی در قدرت نيست.
سوال اين است که در چرخه اين ماشين مرگ و رنج و جنايت ،اين به اصطالح اصالحطلبان که جزوی از آن و بخش راديکال و خشن آن
بودهاند ،در کجا قرار داشتند؟ اين خط امامیھای ديروز ،آدمخواری و نسلکشی امام خود و مشارکت در آن را چگونه توجيه مىکنند؟ آيا
شرمی از مظلمه خون ھزاران انسان و بيداد رفته بر فرزندان اين کشور در آنانھست؟ شھامت اخالقی ھمواره در بيان حقيقت و پذيرش
بار مسئوليت آن است ،ھر چند که عليه خود باشد.
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کاپو* و ترس و نکبت راٮش اسالمی
 -١حکومتھای توتاليتر ،پديدهھای عصر مدرن ھستند .رژيمھای توتاليتر ،ھمانند ديگر اشکال شناخته شده استبدادی تاريخ ،مخالفت با خود
را اجازه نمىدھند .ھر آنکسی که به مخالفت با آن بر خيزد ،درھم کوبيده مىشود .اين يکی از وجوه مشترک ديکتاتوریھای کالسيک و
ديکتاتوریھای توتاليتری است .از اين نظر ،حکومتھای توتاليتر عصر جديد را مىتوان شکلی از ديکتاتوری ناميد که حاوی صفات
تازهای ھستند که به آنھا ويژگی خاص خود آنھارا مىدھد و اين حکومتھا را از ديکتاتوریھای کالسيک در تاريخ متمايز مىسازد.
 -٢ھيچ يک از ديکتاتوریھای توتاليتر در تاريخ ،در تمام سطوح مثل ھم نبودند .نمىتوان فاشيسم ايتاليا و يا حکومت نازیھا و يا
حکومتھای حاکم بر شوروی و اروپای شرقی را در تمام وجوه خود ،مثل ھم دانست .از اين نظر ،ھر يک به نوبه خود نمونهاى تنھا
بودند .با اينھمه ،صفات مشترکی آنان را در مقولهاى واحد قرار مىداد .ھمان گونه که در طبيعت ،بين گربه و شير تفاوت زيادی وجود
دارد ،ولی به رغم اين تفاوت ،از نظر دانش زيست شناسی ،در رده واحدی قرار مىگيرند ،در جانورشناسی حکومتھا نيز ،ھمه
حکومتھای توتاليتر ،دقيقا مثلھم نيستند ولی با وجود ھمه وجوه تفارق خود ،تحت عنوان مقولهاى بنام حکومتھای توتاليتر قرار داده
مىشوند.
 -٣رژيمھای توتاليتر ،متکی بر ترورھستند .تحکيم قدرت معموال به اتکای ترور انجام مىگيرد وھر لحظه که موجوديت خود را در
مخاطره ببينند ،از بهکار گيری مجدد ترور ،ترديدی به خود راه نمىدھند .آنچه که بهکارگيری ترور از طرف رژيمھای توتاليتر از ديگر
اشکال ديکتاتوری را متمايز مىسازد اين است که رژيمھا توتاليتر ،تنھا مخالفين سياسی راھدف قرار نمىدھند ،بلکه بخشھای مھمی از
افراد عادی در جامعه را نيزھدف سرکوب خود قرار مىدھند تا با تعميم فضای ارعاب ،از امکان شکلگيری نيروی مخالف سياسی عليه
خود مانع شوند .اين يکی از وجوه تمايز رژيمھای توتاليتر با ديکتاتوریھای کالسيک است .مرحله تثبيت رژيم در اين حکومتھا ،از راه
خونينی ميگذرد و غالبا دامن مؤتلفين پيشين خود را نيز مىگيرد .آنھا معموال با نيروھائی که به قدرت مىرسند ،با ھمان نيروھا به حکومت
خود ادامه نمىدھند .زيرا خصلت جنبشی حکومتھای توتاليتر ،در عين حال خصلت ناھمگون و ناھمآيندی به آنھا مىدھد .از اينرو ،تصفيه
صفوف خود از اين ناھمآيندی ،شرط ضرور براى تحکيم قدرت استبدادی مطلقگراى آنھا به شمار میرود .ھيتلر با تصفيه خونين سياسی
در  ١٩٣۴که فقط چند صد نفر کشته شدند ،پايه قدرت شخصی خود را تحکيم کرد ،ليکن بعد از آن ،سرکوب سيستماتيک عليه يھوديان و
کولیھا را به موازات سرکوب ھمه مخالفين ،تا لحظه فروريزی نظام خود ادامه داد .در شوروی تحکيم قدرت و حذف مخالفين سياسی
رژيم ،در دوره حوادث کرونشتات در  ١٩٢١و منع احزاب و فراکسيونھای سياسی حتی در درون حزب بالشويک انجام گرفت و با
تصفيهھای خونين و محاکمات  ١٩٣۶-١٩٣٨که بين  ۵تا  ٩مليون نفر دستگير گرديدند ،به اوج خود رسيد .اردوگاهھاى کار اجباری و
آسايشگاهھاى روانی تا آخرين روزھای آن نيز ادامه يافت .در ايران ،خمينی استفاده از ترور خونين تحکيم قدرت رادر چندين مرحله و از
فروردين  ١٣۵٨با حمله به کردستان و ترکمن صحرا و خلق مسلمان در آذربايجان ،و نيز با يورش به مطبوعات و احزاب سياسی و زنان
آغاز کرد ،ليکن بهدليل وسعت مخالفتھا در جامعه ،نياز به سازماندھی بازوی سرکوب خود داشت .بر خالف ھيتلر ،که بازوی سرکوب
خود ،يعنی اس .آ .ھا را تحت رھبری ارنست روھم ،و قبل از رسيدن به قدرت سازمان داده بود ،خمينی بازوی سرکوب خود را بايد بعد
از رسيدن به قدرت سازمان مىداد .سپاه پاسداران و کميتهھا وبسيج ،بايدھمان نقش اس.آ.ھا را بر عھده مىگرفت واين نيازمند زمان براى
سازماندھی بود .زيرا دستگاهھاى به ارث مانده از حکومت پيشين ،بجز در مناطق ملی ،بهطور کامل نمىتوانست مورد استفاده قرار
گيرد .مضافا اينکه مورد اعتماد حاکميت جديد نبود و بايد مخالفتھای درونی در آن عليه خود را نيز سرکوب مىکرد .نظام سلطنتی ،در
بھمن  ۵٧فرو ريخته بود ،ليکن مخالفين حکومت تازه ھنوز در صحنه بودند .فاصله بھمن  ۵٧تا سال  ۶٠را مىتوان دوره بازسازی و
تدارک ماشين سرکوب داخلی حکومت اسالمی تلقی کرد .پیريزی ارتشی رقيب در برابر ارتش بجا مانده از دوره سلطنت و تضعيف و
تبديل آن به ارتشی درجه دوم ،نيازمند زمانی بيشتر بود،بىآنکه از اخته کردن آن در امکان بروز مخالفتھای احتمالی در درون آن عليه
خود ،لحظهاى غافل بماند.
 -۴آزادیھای نسبی در اين دوره ،نظير وجود مطبوعات آزاد و شکلگيری تشکلھای مختلف سياسی را ،بيشتر بايد ناشی از خالء از
فروريزی قدرت سياسی سلطنت و مراحل اوليه بازسازی قدرت توتاليتر جمھوری اسالمی به رھبری خمينی ناميد تا يک دموکراسی
اثباتی .زيرا فضای خالء ،بيشتر بيان عدم شکلگيری دستگاهھاى سرکوب رژيم جديد بود که ھنوز به شيوه مؤثری خود را سازماندھی
نکرده بود وھنوز نھادھای تثبيت شده حاکميت خود را ايجاد نکرده بود .ناکامیھای اوليه حمله به ترکمنصحرا و کردستان و خلقمسلمان
در آذربايجان و مقابله با مخالفين رژيم جديد که خمينی چند ماه بعد از انقالب دستور حمله به آنھا و برپائی چوبهھای دار و شکستن قلمھا را
صادر کرد ،خود گواه اين واقعيت بود .حال آنکه ،دموکراسی اثباتی ،نيازمند وجود نھادھای تثبيت شده دموکراتيک در جامعه ،نظير
پارلمان ،وجود قانون اساسی دموکراتيک ،آزادی تضمينشده مطبوعات ،آزادی احزاب و تشکلھای صنفی و مدنی ،اصول دموکراتيک
انتخابات و غيره ،براى امکان کنترل دموکراتيک دستگاه دولتی توسط مردم بود .در نتيجه ،آنچه بود ،آزادیھای منفی ناشی از فاصله
فروريزی يک قدرت سياسی و شکلگيری قدرت سياسی سرکوبگرتر و خشنتر تازه بود و اين را با دموکراسی اثباتی در کشورھای
غربی ،به رغم نارسائیھای آن ،نبايد اشتباه کرد.
 -۵در آغاز دھه  ۶٠بود که خمينی توانست به شکل مؤثری از بازوی سرکوب خود استفاده کرده و پايهھای حاکميت خود را تثبيت کند.
شکست نسبی در جنگ با عراق و به ويژه ادامه غيرمنطقی آن بعد از آزادی خرمشھر ،که با ويرانی اقتصادی و تلفات انسانی
عظيمی ھمراه بود ،به نارضائی مردم از سياست جنگطلبانه وی و ديگر رھبران جمھوری اسالمی دامن زده بود و اينان و به ويژه
شخص خمينی در سال  ۶٧نگران حوادث بعد از جنگ بود .کشتار زندانيان سياسی در سال  ۶٧را که به حق مىتوان آن راھولوکاست
جمھوری اسالمی ناميد ،مرحلهاى جديد در غلبه بر نارضائیھا و تثبيت حاکميت با توسل به ترور وسيع تلقی کرد١ .
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 -۶بنابراٮن ،مسؤليت اين کشتارھای خونين ،فراتر از روح سبع و خشونتطلب فردی خمينی و يا امثال گيالنی و نيّری و الجوردی و يا
پارهاى از رھبران جمھوری اسالمی ،مثل رفسنجانی و خامنهاى مىرود .فراموش نکنيم که ھم رفسنجانی وھم خامنهاى در مصاحبهھای
خود بعد از قتلعام زندانيا ن ،اعالم کرده بودند که "ما اين اعدامھا را تاييد و ترغيب مىکنيم" .اين کشتارھا را قبل ازھر چيز ،در
چھارچوب تثبيت خونين پايهھای حکومت جمھوری اسالمی مىتوان فھميد ،و دست پاکی در آن وجود ندارد.ھر يک از افرادی که در جائی
از اين ماشين قتل و سرکوب قرار داشتند ،بنا به موقعيت فردی خود ،مسؤليت شخصی در برابر اين کشتارھا را دارند .زيرا انگيزه و
اعتقاد صادقانه ،لکه خونين از دست و دامن کسی را پاک نمىکند .وجدان پاک ھمواره بايد از نا پاکی يک کردار شرمگين باشد!
حکومتھای توتاليتر ،بنا به خصلت ايدوئولوژيک خود ،فراٮند سرکوب را در دو وجه سرکوب فيزيکی مخالفين ،سرکوب و خلع سالح
سياسی -ايدوئولوژيک آنان پيش مىبرند ،وگرنه  ،ھمان گونه که مارتين لوتر ،در برابر راديکاليزه شدن جنبش دھقانی در آلمان گفته بود،
بدون پيروزی در جنگ ايدوئولوژيک ،سرکوب مخالفين ،اگر جھان را نيز به خون بکشيد ،حاصلی جدی نخواھد داشت .اين خلع سالح
سياسی -ايدوئولوژيک بخش مھمی از مخالفين ،با اشغال سفارت آمريکا و گرفتن شعار "ضدامپرياليسم" از دست مخالفين ،و منع رسمی
نشر عقايد آنان انجام گرفت که بازوی مکمل سرکوب فيزيکی جمھوری اسالمی بود.
 -٧اگر طرح ھيتلر براى انھدام جمعی يھوديان و مارکسيستھا ،در "نبرد من" وی پيشاپيش آماده بود .واستالين اگرچه انجيل نفرت از پيش
آمادهاى نداشت و کشتار مليونی انسانھا را بايد در درک ويژه استالين و امثال وی از مبارزه طبقاتی که آن را به معنی محو فيزيکی طبقات
و مخالفين سياسی میفھميدند ،جستجو کرد .خمينی نيزھمانند ھيتلر ،کينه کور و نفرت فاناتيکی عليه مارکسيستھا و ليبرالھا و مليون و
يھوديان داشت .درک متحجر و تاريک انديش او و اطرافيانش از زنان که بار ايدوئولوژيکی در حکومت اسالمی او به خود گرفت ،زنان
را به موضوع دائمی در سرکوب تبديل کرد که در حکم شبه يھوديان و کوليان ھيتلر براى آنان را داشت.
توسل به ترور براى تحکيم و حفظ و قدرت ،در حکم ابزاری بودند که در شوروی ،آلمان ھيتلری و ايتاليای موسولينی نيز بهکار گرفته شده
بود .استفاده سيستماتيک از ترور توسط خمينی در آغاز دھه  ،۶٠ابزار اصلی رژيم جمھوری اسالمی براى تحکيم و تثبيت پايهھای قدرت
خود بود .از اينرو ،تروريسم خمينی را مىتوان جزوی از قاعده عمومی رفتار رژيمھای توتاليتر با مخالفين خود ناميد .اين گونه رژيمھا،
بعد از طی مرحله تحکيم پايهھای قدرت که با بیرحمی و سبعيت بیسابقهاى در جامعه ھمراه است ،تروريسم خود را متوجه خارج از
مرزھای خود نيز مىکنند .تروريسم برونمرزی آنھا ،بازتابی است از تروريسم درونی آنان .تروريسم آنانھمزاد توتاليتاريسم آنان است ،و
ترور و خشونت ،بخش الينفکی از جوھر اين نوع حکومتھا بشمار میرود.
 -٨ديکتاتوریھای استبدادی شناخته شده کالسيک ،از اتباع خود نمیخواستند که با آن موافق باشند .آنھا از اتباع خود نمیخواستند که
شيوهھا واصول اعتقادی آنان را جزو اصول اعتقادی خود بدانند و آن را درھر حرکت و شيوه زندگی خود نشان دھند .از اينرو ،براى يک
فرد در يک ديکتاتوری کالسيک ممکن بود که زندگی کرده ،مخالف ذاتی حکومت استبدادی باقی مانده و درجه معينی از احترام به خود را
در جامعه نگھدارند.
برعکس ،در دولت توتاليتر مدرن نمىتوان مخالف علنی سيستم در جامعه باقی ماند .ھر فرد غيرکونفورميستی ،اگر خود را مخالف نظام
حاکم نشان دھد ،اگر نه دستگاه سرکوب رژيم را دعوت به نابودی خود ،دستکم به تعقيب و آزار خود و محروميتھای اجتماعی فراخوانده
است.نتيجه آن ،بیاثر کردن فرد يا نيروی مخالف خواھد بود.
 -٩در يک رژيم توتاليتر ،افرادی که در آن زندگی مىکنند ،بايد اعتراف و يا تظاھر به اعتقادی به کنند که نه تنھا به آن باور ندارند ،بلکه
مخالف آنھستند و از آن نفرت دارند.،وگرنه عوامل سرکوب را به طرف خود جلب خواھند کرد.
انسانی که دوستدار آزادی است و دريک دولت توتاليتر زندگی مىکند ،درھر روز وھر ساعت خود را در يک تعارض درونی انتخاب بين
ارزشھای خود که به آنھا باور دارد ،و ارزشھای حکومتی میبيند که براى بقای خود به ناگزير به آن تن درمىدھد .اين تعارض وقتی به
عيان خود را نشان مىدھد که فرد قدم در حوزه زندگی اجتماعی مىگذارد و او را ناگزير به نشان دادن اين انتخاب مىکند .به عنوان مثال،
در حکومت نازیھا ،سالم ھيتلری و بلند کردن دست ،براى يک مخالف نازيھا وھواداران ھيتلر ،مضمون واحدی نداشت .براى يک
ھوادار ھيتلر ،سالم ھيتلری ،به معنی ابراز قدرت و اعتماد به نفس و سمبل پذيرش رژيم بود .برعکس ،براى يک دوستدار آزادی ،ھنگامی
که او براى حفظ زندگی و يا حفظ موقعيت خود ناگزير از تظاھر به آن مىشود ،بناگزير بر خالف اصول اعتقادات خود رفتار کرده است.
بسياری از رھبران سازمانھای سياسی چپ ،نه به جمھوری اسالمی اعتقادی داشتند و نه به خمينی .با اينھمه ،در نوشتهھا و گفتمانھای
علنی خود ،اورا "امام خمينی" و "ضداستبداد" و"ضدامپرياليست" و حتی "دموکرات انقالبی" میناميدند .و اين در حکم ھمان بلند کردن
دست به عنوان"سالم ھيتلری" بود .بسياری از اعمالی که يک انسان در يک جامعه توتاليتری ،در تعارض با اعتقادات خود به آن تظاھر
مىکند ،باری از سالم ھيتلری را با خود دارد.
وقتی يک انسان دموکرات و آزادیدوست بر خالف ميل خود و به اجبار دست خود را به عنوان سالم ھيتلری بلند مىکند ،ھم به خود دروغ
گفته است وھم به رژيم حاکم .از اين پس ،او بايد با دوگانگی شخصيتی و با فضای دروغ زندگی کند .و باھر سالم ھيتلری خواه ناخواه،
چيزی در درون او مىشکند .پذيرش نماز در يک اداره و يا پوشش اجباری ،ھمانند بلند کردن دست به عنوان سالم ھيتلری و ھمان پذيرش
کراھتآميز "ھايل ھيتلر" از طرف مخالف آنست که حکومتی توتاليتر بر وی تحميل کرده است و حرمت انسانی او را زير ضرب مىبرد.
و اين آن چيزی است که رژيم از وی مىخواھد.
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 -١٠ليکن تظاھر به وفاداری به رژيم و پايبندی به اصول اعتقادی خود ،براىھميشه نمىتوانند در کنارھم زندگی کنند و فرد در بلند مدت
بايد اين تعارض را به نفع يکی حل کند .زيرا دروغ به خود ،و تظاھر به عملی که فرد به آن اعتقادی ندارد ،در درون آدمی نفرت از خود
را مىآفريند .يک رژيم مىتواند با وجود نفرت ديگران از آن به موجوديت خود ادامه دھد ،ولی فرد نمىتواند با نفرت از خود زندگی کند.
چگونه مىتوان اعتقادات دموکراتيک خود و احترام به خود را حفظ کرد و در يک جامعه توتاليتر زيست؟ و درست با تن دادن به دروغ به
خود است که احترام به خود را که يک فرد براى حفظ جامعيت انسانی خود بدان نياز داشت ،ازدست مىدھد .بنابراٮن ،شھروند بیتمايل به
جامعه توتاليتری ،وقتی ناتوان از تغيير وضعيت موجود است ،در جستجوی يافتن عذر و بھانهاى برمیآيد و نخست به فريب خود
میپردازد تا از اين دوگانکی روحی فرار کند .اين اقدام از نظر مھم است که فرد غيرکومفورميست با رژيم توتاليتر درھر لحظهاى
خاطرنشان مىسازد که ديگر نمىتواند با وفاداری به احساس درونی خود و وفاداری بيرونی به حکومت توتاليتر به زندگی ادامه دھد .براى
ھمسازی با خود ،ھمرنگ جماعت شدن الزم است وھمسازى وھمرنگ جماعت شدن ،نيازمند يک تغيير فکری است .بنابراٮن ،تغيير در
ايدوئولوژی ،به ضرورتی حياتی براى گريز از اين دوگانگی تبديل مىشود .درست مثل "گاليکی" در نمايشنامه "آدم آدم است برشت" ،که
در آن "گاليکی" بعد از تغيير ايدئولوژيک خود ،بر حول تابوتی که جسد فرضی او در آن خوابيده است ،مىچرخد و خطابه تدفين خود را
میخواند که گاليکی پيشين مرده است و اين "گاليکی" آدم ديگری است! از اين پس ،کومفورميسم و ھمسازى با رژيم توتاليتر ،قبح اخالقی
خود را ازدست مىدھد .ليکن براى توجيه آن ،بايد در جستجوی عناصری مثبت در رژيم برآمد تا از داوری در کليت آن حذر نمود .کشف
"اصالحطلبان" در رژيم ،براى بسياری از اين افراد ،در حکم کشف قاره آمريکا از طرف کريستف کلمب بود .پذيرش آن ،ضرورتا نفی
"آنتی تز" اصالحطلبی ،يعنی "انقالب" وھر نوع تغيير خود حاکميت موجود را میطلبيد .بهھمين دليل ،ھر نوع طرفداری از تغيير خود
جمھوری اسالمی ،بايد معادل خشونتطلبی تلقی شود ،ھرچند که در کشورھائی نظير آمريکا و فرانسه ،سالروز انقالبات خود را که آنان
را وارد عصر نوينی از آزادی و دموکراسی کرده است ،ھر سال به عنوان روزھای بزرگ زندگی در تاريخ خود جشن مىگيرند .حمله
به ھمه انقالبات در تاريخ نيز ،در خدمت ھمين دگرديسی و فائق آمدن بر اين دوگانگی قرار داشت .ليکن اين دگرديسی ،نيازمند اعتراف به
آلودگی به ويروس انقالب و ايدوئولوژی و پذيرش جرم ناکرده در توزيع مساوی گناه بين قاتل و قربانی بود" :اگر ماھم به قدرت
میرسيديم ،ھمين کارھا را انجام مىداديم! اگر چپھا نيز به قدرت میرسيدند ھمين کارھا را انجام مىدادند!" .در اينجا ،قربانی به جرم
ناکردهاى اعتراف کرده است،بىآنکه در صف مقابل ،پذيرش خطائی انجام گرفته باشد .در حقيقت ،انسانی که قربانی سرکوب سنگين
حاکميتی توتاليتر بوده است ،بار مسؤليت جنايت ناکردهاى را بر عھده گرفته است و در ذھن خود با توزيع مساوی بار گناه ،و در عمل به
تخفيف جرم حاکميت پرداخته است .تراژدی در اينجاست که اين تغيير در ايدوئولوژی ،در جھت توجيه وھمسازى و در عمل در تالش بر
بقای يک رژيم سرکوبگری انجام مىگيرد که بر مداحان خود نيز رحمىندارد!
 -١١برخالف ديکتاتوریھای کالسيک تاريخ ،حکومت توتاليتر ،خواھان ھمسازی افراد درجامعه با اصول و شيوهھای زندگی مورد
توصيه آن در تمام عرصهھای زندگی مىباشد و اين امر تا حد زندگی خصوصی افراد نيز پيش میرود.از آنجائی که تحميل قاعدهاى واحد
بر زندگی انسانھا عملی تقريبا غيرممکن است ،استفاده از قھر برھنه و قانون در خدمت آن ،از ابزارھای الزامی آن به شمار مىرود.
شکل کاربرد قھر مىتواند از باندھای ضربت خيابانی که بهظاھر ھويتی غيررسمی دارند ،تا مامورين رسمی را در بر بگيرد .از اينرو،
در جوامع زير سلطه توتاليتاريانيسم ،مردم در يک اظطراب دائمی به سر ميبرند .آنان بايد مدام نقش بازی کنند تا عوامل سرکوب را به
سوی خود جلب نکنند .آرامش کامل ھنگامی است که تمام اصول مورد توصيه بهکار بسته مىشود و فرد "شھروند کامل" دولت توتاليتری
مىگردد! آلبرکامو ،نويسنده فرانسوی در اثر معروف خود "طاعون" که تمثيلی است از سلطه فاشيسم بر اروپا در نيمه اول قرن بيستم ،از
زبان "تارو" ،يکی از شخصيتھای داستان که مقاومت عليه شيوع طاعونی را که بر شھر چيره مىشود را سازمان مىدھد ،میگويد که
"ھمه ما آلوده به طاعون شده ايم"! اين در حقيقت ترسيمی بود از زندگی انسانھا در جامعهاى که توتاليتاريسم ،سايه سياه خود را بر تمام
گوشهھای زندگی گسترده است.بىشک تعميم آلودگی ،تفسير اغراق آميزی است وھمواره در آلوده ترين و فاسدترين رژيمھا ،انسانھای
شرافتمندی وجود دارند که به بھای محروميتھای اجتماعی و سياسی خود ،سر تسليم فرو نمیآورند .ليکن کسی که به توجيه حاکميت
توتاليتر ،به بھانه حمايت از جناح اصالحطلب آن میپردازد ،آلودگی به طاعون حاکم را نيز پذيرفته است .وھنگامی که زمان از سالی به
سالی ديگر میپيوندد و چندين دھه را میپوشاند ،ابتذال پذيرش طاعون ديگر به نورم عادی زندگی تبديل مىشود و تراژدی نيز درھمين
جاست!
 -١٢دولتھای توتاليتر ،معموال بر پايه يک جنبش تودهاى ولی با يک خصلت فرقهاى به قدرت مىرسند .زيگھله ،يکی از پيشگامان
نگرش فرقهاى بر جنبشھای سياسی ،میگفت" :ھمواره درميان انبوه جمعيت ،تنھا بر فرقه خود نظر کن"!.اين جنبشھا وقتی به قدرت
سياسی مىرسند ،به دولتی در درون دولت رسمی تبديل مىگردند که قانون خود ،دادگاهھاى خود ،اجراى حکم خود عليه کسانی را بهکار
میبندند که با معيارھای آن سازگاری ندارند .آنان به عنوان دولتی در درون دولت رسمی ،دايره درونی در درون ھر دايرهاى از قدرت را
به وجود میآورند و مبارزه درونی قدرت ،گاھی شکل بسيار خشنی به خود مىگيرد.جنبشھای فاشيستی ،در کشورھائی که از طريق
"دموکراتيک" و انتخابات به قدرت مىرسند ،معموال ھسته اصلی ماشين سرکوب و ترور ،پيشاپيش شکل مىگيرند و به بخش صاحب
امتياز آن در درون دولت رسمی تبديل مىگردند که ظرفيت مانوور دولت رسمی با آن تعيين مىگردد .حال آنکه حکومتھائی محصول
شکل خاصی از انقالبھستند )و توتاليتر بودن را به ھمه انقالبات نمىتوان تعميم داد( ،بعد از انقالب و درست در فردای روز انقالب،
شروع به سازماندھی ماشين ترور خود مىکنند .اينھسته ،خود را پاسدار ايدوئولوژی جنبش معرفی مىکند و سرکوب و ترور به نام دفاع
از ارزشھای آن انجام مىگيرد .در آلمان نازی ،اس.اس .ھای ھيملر چنين نقشی را برعھده داشتند .وقتی نازیھا به قدرت رسيدند ،اين
فرقه ،ضمن اينکه به بازوی شناخته شده دولت تبديل گرديد ،ضمن اينکه از ميان جنبش وسيعتری برخاسته بود ،در عمل خود را از آن جدا
ساخت .اينھسته ،فارغ ازھر گونه مداخلهاى عليه خود و يا تحقيق در اعمال خود بود .اينان ھمچنين ابزار پنھانکاری رژيم نازیھا بودند.
بنا براٮن ،اس.اس.ھا با استفاده از منابع مالی دولت آلمان ،سيستم مخوفی به وجود آوردند و با دست باز و بدون خوف مجازاتی عليه خود،
بربريسم ھولانگيزی را سازمان دادند .اکثريت اعضای اين دنيای مخوف ،معموال از ميان اليهھای شکست خورده و مفلوک جامعه
دستچين مىشدند .در شوروی ،ازھمان ابتدا ،چکا ،تحت فرماندھی دذرژينسکی ،چنين نقشی را بر عھده داشت و چنين افرادی را به
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خدمت گرفت و کسانی چون يژوف و بريا در دوره استالين را مىتوان وارثان طبيعی آن دانست .در جمھوری اسالمی ،باندھای ضربت
خيابانی "حزب ﷲ" ھمان نقش اس .اس .ھا را ايفاء کرده و در شکل سازمانيافته خود به صورت دولتی در درون دولت رسمی عمل
مىکنند .سازمانھای موازی سرکوب آنان ،که ازھمان ابتدا نيز وجود داشته و خارج از کنترل رسمی دولت بود ،خود يکی از مشخصهھای
يک دولت توتاليتری است .کدام حرکت حتی صنفی در اين بيست وھشت سال جمھوری اسالمی بوده است که عناصر موتورسوار و زنجير
بهدست وقمهکش در خيابانھا به لت و پاره کردن يک تجمع نپرداختهاند؟ ترديدی نيست که اينان نيزھمانند اس.اس .ھا ،مبارزه درونی
قدرت خود را داشتند و دارند و خواھند داشت که گاھی با تصفيه درونی بیرحمانهای ھمراه بوده است،بىآنکه کارکرد درونی آن به عنوان
دولتی در درون دولت از بين رود .با اينھمه ،اين دولت در درون دولت ،رابطهاى بسيار نزديک با "رھبر" يا " پيشوا" دارند و تکيه گاه
اصلی رھبر بشمار میروند .بدون ھيتلر ،ھيملر جرات انجام فجايع در چنان ابعادی را نمىتوانست داشته باشد و يژوفھا و برياھا ،و
عناصر و نھادھای تحت رھبری آنان به عنوان بازوی سرکوب ،نقش مشابھی در ربطه با استالين بر عھده داشتند.
در جمھوری اسالمی ،بدون خمينی ،خلخالیھا،الجوردیھا وموسوی تبريزیھا و موسوی خوئينیھا و بدون خامنهای ،سعيد امامیھا به
عنوان طراحان و عاملين جنايت ،نمىتوانستند بدون ترس از مجازاتی ،به چنين فجايعی مبادرت ورزند .اين کانون مخوف دولتی در درون
دولت ،در لحظهھای بحرانی ،گاھی قربانيان خود را از ميان نزديکترين حلقهھای دنيای جھنمی و مسخ شده خود انتخاب مىکنند و مبارزه
قدرت و تصفيه حساب در بين آنان نبايد مارا به اشتباه در خصلت بنيادی آنان بيندازد.
 -١٢در ايران ،پوسته اندازی ايدوئولوژيک مھمی شکل گرفته است که بستر آن از جريانھای متفاوت وعوامل تحول طبقاتی طيفھای
معين اجتماعی که از برکت سرکوب ماشين جمھوری اسالمی ،بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم بھره مند شدهاند ،از عوامل روانشناسی و
معرفتی ،و گاھا از استيصال تغذيه مىکند .روشن است که طيفھای مختلف بھرهمند از سرکوب مستقيم و غيرمستقيم رژيم ،چه آنھائی که
سکوالر و چه آنھائی که مذھبی بودهاند ،به رغم ناھمآيندیھای پيش زمينهھای فکری خود ،باھر گونه تغيير ناگھانی رژيم ،افق بھرهمندی
خود را در مخاطره ببينند و با آن مخالف باشند .از اين نظر ،منافع مشترک آنان ،آنھا را به تمايل مشترک در اين حوزه نزديک مىسازد و
اين امر نيازمند تدوين تئوری خاص خود بود .آنان در جستجوی فضای امن وآرامی براى بھرهگيری از اين نعمات و دستاوردھای
خود ھستند .اصالحطلبی ،مىتوانست اين پناھگاه امن آنان باشد.بر عکس ،در بين طيفھائی که به انقالب اسالمی باور داشتند ،وھنوز
باورھای دينی خود را حفظ کردهاند ،اصالحطلبی بيشتر بيان سرخوردگی و گمگشتگی و در عين حال عدم گسست آنان از رژيم حاکم است.
فروريزی و تغيير جدی جمھوری اسالمی ،در حکم فروريزی ايدهآلھای آنان خواھد بود وھويت خود را از دست خواھند داد.
در طيف سابقا چپ ،بسياری از افرادی که به گراٮش سياسی معينی تعلق داشتند،و اکنون در طيفی بنام اصالحطلب جمع شدهاند ،بيشتر به
عنوان بازوی تبليغاتی جناحی از رژيم جمھوری اسالمی عمل مىکنند تا نقش مخالف آن .اين براى نخستين بار در تاريخ نيست که بخشی
از جريانھای سياسی ،که از راديکاليسم سياسی و اجتماعی درھدفھای خود آغاز کرده بودند ،با گذشت زمان به محافظهکاری گرائيده و
به نمايندگان راست و محافظهکاری تبديل گرديدهاند .اليهھائی نيز بتدريج از وضع موجود راضیتر گشته و ديگر در پی تغيير جدی آن
نبودهاند و در حقيقت ،حفظ وضع موجود با اصالحاتی کوچک ،سقف خواست سياسی آنان را تشکيل مىداد .زيرا نظام سياسی ،براى
اليهھائی از تازه واردين ،فضای اقتصادی و افق وامکان تازهاى گشوده بود.
اين پوسته اندازی ايدوئولوژيک در بين بخشھائى از آنان ،از عوامل مشابھی تغذيه مىکند ،ھر چند که پيش زمينهھا و عزميتگاهھاى
ايدوئولوژيک متفاوتی دارند .حرکت فکریھيچ يک از آنان را حتی نمىتوان گذر فکری به ليبراليسم در مفھوم کالسيک خود تلقی کرد.
زيرا ليبراليسم کالسيک با چالش جدی عليه حاکميت استبدادی و ضرورت و حق سرنگونی آن توسط مردم ،و به طور ضمنی حق انقالب و
تدوين تئوری آن متولد شده است .اين طيف ،يک فراٮند پوسته اندازی ايدوئولوژيک را تجربه مىکند .اين پوسته اندازی ايدوئولوژيک که به
ظاھر در قالب "ايدوئولوژیزدائی" و دوری ازھر گونه پيوند با ايدوئولوژی خود را بيان مىکند ،در حقيقت چيزی جز پذيرش ايدوئولوژی
تازهاى نيست .و گرنه در جھان ،ھيچ انسان بیايدوئولوژی وجود ندارد .حتی عامیترين انسانھا ،فارغ از اين نگرش عام به زندگی نيستند
و از طريق مذھب که سفت ترين حوزه ايدوئولوژی را تشکيل مىدھد ،با شکلی از ايدوئولوژی پيوند نزديکی دارند .اين تغيير ايدوئولوژی،
در حوزه سياست به معنی حمايت ضمنی يا آشکار از عدم تغيير جدی در بنياد نظام سياسی حاکميت موجود و محافظهکاری را بازتاب
مىدھد و حتی ممکن است ھرگونه جنبش تودهاى در مسير تغيير اساسی جمھوری اسالمی را يک حرکت و شورش کور ناميده و بنا بر اين
آن را محکوم نمايد.
ايدوئولوژیزدائی در يک روشنفکر ،به معنی گذر از يک ايدوئولوژی به يک ايدوئولوژی ديگر است و نه خالی کردن ذھن و انديشه خود
از وجود ھر گونه ايدوئولوژی .با اينھمه ،آنان از ايدوئولوژیزدائی سخن میگويند و آن را به يک گفتمان عمومی تبديل کردهاند .اين تحول
ايدوئولوژيک ،به رغم ادعای ظاھری خود ،فاقد ستمگيری واقعی به سوی دموکراسی است .در اين تحول ايدوئولوژيک ،آنان بخشی از
عناصر فکری خود را از دست دادهاند ،ليکن وجوھی از انديشه آنان ،ھمان شراب کھنه در بطری نو است .آنچه که از دست دادهاند ،تاکيد
پيشين آنان بر برابری سياسی و اقتصا دی و تالش براى جامعهاى است که چنين فرجهاى را بنا به تئوری بايد براى شھروندان يک کشور
تامين مىکرد.در حوزه سياسی ،آنان چيزی از حمايت خود از حکومت ايدوئولوژيک جمھوری اسالمی کم نکردهاند و اين حمايت در قالب
دفاع از اصالحطلبی انجام مىگيرد .اصالحطلبی ،پوششی است براى دفاع از موجوديت و بقای يک حکومت ايدوئولوژيک .اگرچه
اصالحطلبان در کليت خود طيف يکدستی نيستند ،ليکن طيف فوق الذکر از يکسو با عناصری از اصالحطلبان حکومتی گره خوردهاند ،و
از سوی ديگر خود را به جناحی از سلطنت طلبھا متصل کردهاند ،که با قدرتھای خارجی مرتبط ھستند ،و درستھمانند کسانی که نماز
احتياط میخوانند ،میخواھند اگر در به پاشنه ديگری چرخيد ،سرشان بیکاله نماند.
عنصر تازهاى که در اين دگرديسی ايدوئولوژيک بر انديشه آنان افزوده شده است ،حاکميت بازار در حوزه مناسبات اقتصادی است .بر
خالف سوسيال دموکراتھا در اروپا در پايان جنگ جھانی دوم ،که از يک الگوی کينزی براى مداخله دولت براى کنترل سرمايه از
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يکسو ،و ايجاد دولت رفاه براى عامه مردم ،به ويژه اليهھای محرومتر جامعه طرفداری مىکردند ،اين طيف در واقع ،موجوديت حکومت
توتاليتر اسالمی را با حاکميت بیمھار بازار و ستايش از يک دنيای داروينی که در آن ،قوی ضعيف را پاره مىکند ،ترکيب کرده است و
اين مھمترين تغيير در ايدوئولوژی آنان است .و گرنه ھمانند پيشين ،آنان مخالف مخالفين رژيم و ستايشگر بخشی از آن بنا به ادعا ،بودهاند
وھستند .اتخاذ اين پوسته اندازی ايدوئولوژيک که ھمانند " انقالبیگری" آستانه انقالب  ١٣۵٧در ايران ،که حتی شاھزادهھا نيز متظاھر به
آن مىشدند ،تقريبا شبيه يک مدال بر سينه و با تفاخر از آن سخن گفته مىشود،.مفھوم آن قبل ازھر چيز ،به معنى گسستن از ايدوئولوژی
توتاليتری عنوان مىگردد که کشورھای به اصطالح سوسياليستی ،نمونه بارز آن بودند .زيرا غالب کسانی که اين فراٮند پوسته اندازی را
طیمىکنند ،خود را متعلق به توتاليتاريسم نازی يا فاشيسم از نوع موسولينی نمىدانستند .بنابراٮن ،اين پوسته اندازی ،فاصلهگيری از
انديشه سياسی مشخصی را بيان مىکند .ليکن آنان در کشور خود ،با معضل يک حکومت توتاليتر از جنس کامال متفاوتی روبرو ھستند.
برخالف غالب رژيمھای توتاليتر که خصلت سکوالر و يا حتی ضدمذھبی داشتند ،جمھوری اسالمی يک حکومت توتاليتر مذھبی است و
يک خشونت و سرکوب بیوقفهاى را نه تنھا عليه مخالفين خود ،بلکه عليه بخشھائى از جامعه را سازمان داده است که فینفسه ممکن
است تعارضی با ديکتاتوری نداشته باشند .يک فرد سلطنتطلب و يا زنی که خواسته او فراتر از پوشش آزاد نمیرود ،مخالفتی با يک
ديکتاتوری عادی و يا نظامی نداشته باشد .ليکن ديکتاتوری توتاليتر ،معموال فراتر از سرکوب مخالفين سياسی خود میرود .زيرا درھر
حکومتی ،احزاب و مخالفين سياسی ،تنھا اليهھای کوچکی از مردم را در بر مىگيرد .حکومتھای توتاليتر ،در اين نقطه متوقف
نمىشوند .آنان نياز به حفظ فضای ارعاب در جامعه را دارند تا مانع از شکلگيری مخالفت فعال سياسی عليه خود شوند .در نتيجه،
حوزهھای زندگی مدنی را ھدف سرکوب خود قرار مىدھد.
 -١٣چگونه مىتوان ھم از ايدوئولوژی توتاليتری گسست ونام "دموکرات" بر خود گذاشت و در عين حال وجود يک حکومت توتاليتر
مذھبی را در کشور خود تحمل کرد که يک حکومت کامال ايدوئولوژيک است ،و يا به دفاع از بخشی از آن برخاست؟ از آنجائی که
توتاليتاريسم ،يک قبح اخالقی را در ذھن ھر انسانی به ياد مىآورد و مدعيان اين طيف تالش دارند که خود را از آن مبرا اعالم کنند ،در
نتيجه ،نسبت به توتاليتر ناميدن جمھوری اسالمی حساسيت نشان مىدھند .زيرا آنان را با ادعای ايدوئولوژی زدائی خود در تناقضی جدی
قرار مىدھد .يکی از داليل امتناع از توتاليتر ناميدن جمھوری اسالمی ،چنگآويز شدن آنان به وجود شکاف درونی در حاکميت
است،بىآنکه در نظر گيرد که اوالھمه حکومتھا به درجات معينی در درون خود با شکاف و اختالف ھمراه ھستند .دوم اينکه ،مجموعه
وحدتھای يک رژيم از وجوه اختالف آن بيشتر است .بهويژه آنکه در رابطه با مخالفين سياسی ،اين اتحاد در حاکميت ،بيشتر نمود دارد و
در لحظات انتخاب ،آنان ترديدی درھمگرائی و ميل ترکيبی خود باھمديگر و نيز نشان دادن فاصله خود با مخالفين به خود راه نمىدھند.
بھترين نمونه در کشور ما ،جھت گيریھای خاتمی در مقاطع حساس بود که در کنار واليت فقيه وعليه حرکت اعتراضی دانشجويان ايستاد
و واليت فقيه را ستون اصلی نظام خواند.بىشک ،واليت فقيه ،مرکز ثقل قدرت سياسی و حاکميت توتاليتری در ايران را تشکيل مىدھد و
اين جھتگيری خاتمی به عنوان نماد اصلی اصالحطلبی ،از روی تصادف نبود .بلکه ميل ترکيبی آنان در برابرھر حرکتی که نه
اصالحاتی کوچک در چھارچوب رژيم موجود ،بلکه "اصالحخود رژيم" به نظامی متعارف را ،نشان مىداد .ھمين امر در روز استعفای
اعضای اصالحطلب مجلس ششم و در آخرين قطعنامه آنان مبنی بر اينکه "جمھوری اسالمی ،نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر" ،که
نه فقط بيان اين مجموعه وحدت و ميل ترکيبی آنان با ھمديگربود ،بلکه آگاھانه و يا ناآگاھانه ،خصلت ايدوئولوژيک مذھبی حاکميت را نيز
مورد تاييد قرار مىدادند.با اينھمه" ،دموکرات"ھای ماھميشه تالش داشتهاند که بيشتر بر وجود شکاف و نا ديده گرفتنھسته مرکزی
توتاليتاريسم مذھبی در ايران ،يعنی واليت فقيه ،و نا ديده گرفتن خصلت ايدوئولوژيک حاکميت ،يعنی خصلت اسالمی قدرت سياسی ،که
مورد تاييد اصالحطلبان است ،تاکيد ورزند .حتی نام احزاب حکومتی آنان ،نظير "حزب مشارکت اسالمی" و "سازمان مجاھدين انقالب
اسالمی" و در طيف راستتر "جمعيت مؤتلفه اسالمی" جملگی بيان وفاداری آنان به چھارچوب ايدوئولوژيک موجود حاکميت و نھايتا
پذيرش خود سيستم واليت فقيه يا رھبری غيرانتخابی است که قدرتی نيمه خدائی را در دستھای خود متمرکز کرده است.
 -١۴خصلت بنيادی يک رژيم سياسی را ،مرکز ثقل قدرت سياسی آن به نمايش مىگذارد ،وھيچ رژيمی ضرورتا ،يکدست و يکپارچه
نيست و ممکن است جناحھا و کانونھای فرعی قدرت نيز در آنھا وجود داشته باشد.
بر خالف رژيمھای سياسی و بهويژه در اشکال ديکتاتوری آن ،که جناحھای مختلف حاکميت،به رغم اختالفات درونی خود ،غالبا متحد و
يکپارچه عمل مىکنند ،توده مردم در جامعه ،به رغم اشتراک منافع ذاتی خود،غالبا غيرمتحد و پراکنده عمل مىکنند و اين راز مھم زير
ستم و سلطه بودن آنان است .از آنجائی که وجود آزادیھای سياسی و امکان تشکليابی ،امکان نزديک کردن خواستهھای اکثريت جامعه و
عمل متحد وھماھنگ آنان عليه حکومتھای ستمگر را فراھم مىسازد ،حکومتھای استبدادی ،تمام توان ماشين سرکوب سياسی و
ايدوئولوژيک خود را عليه چنين ھدفی متوجه مىسازند.
بايد گفت که جمھوری اسالمی ،مانند ھر حکومتی ،از کانونھای متفاوت قدرت تشکيل يافته است ،ليکن تنھا يک مرکز ثقل قدرت در آن
وجود دارد که يکی از خصايص اصلی يک رژيم توتاليتر را تشکيل مىدھد و جمھوری اسالمی ،از اين خصيصه عام مستثنی نيست .از
اينرو ،نادرست خواھد بود که از کانونھای قدرت مساوی در آن سخن گفته شود .زيرا تمام سيستمھای توتاليتری ،بر يک محور اصلی
قدرت ،يعنی "رھبری" يا  Fuhrershipاستوارھستند .مىتوان او را "امام"" ،ولی فقيه"" ،رھبر" و يا "پيشوا" ناميد .جوھر کارکرد آنان
يکی است و خود از مشخصهھای رژيمھای توتاليتر است .در واقع ،ديگر کانونھای قدرت در آن خصلت تبعی و فرعی نسبت به مرکز
ثقل و کانون اصلی قدرت را دارند .از اينرو ،تغييردادن خصلت بنيادی رژيم با تکيه بر کانون فرعی آن ،توھمی بيش نخواھد بود .وھمان
گونه که گفته شد ،آنان در مقاطع حساس از نشان دادن پيوند خود با کانون اصلی قدرت ترديدی نداشتند و در نھايت ،خود را متھم به "تند
روی" در اصالحطلبی خواندند.
در خارج از ايران ،طيفی از پيروان سابق "خط امام" که در گذشته از گراٮشی خاص از چپ طرفداری مىکردند،اکنون ادعای
"دموکرات" شدن را دارند ،با برابرھم نھادن ھمه ايدوئولوژیھا در کفه ترازوئی واحد ،دم از ايدوئولوژی زدائی میزنند .ايدوئولوژیھا،
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چيزی جز نظامھای فکری نيستند و نظامھای فکری ،ضرورتا تفاوتھای جدی باھم دارند .ايدوئولوژیای که حاکميت را ،حتی به لحاظ
تئوريک از آن مردم مىداند )نظير ليبراليسم و مارکسيسم( ،با ايدوئولوژی نژادی و يا ايدوئولوژی اسالمی که حاکميت را از آن آسمان و
جانشينان زمينی آنان ،يعنی روحانيت میداند ،و آينده را در گذشته جستجو مىکند ،برابرھم نيستند .نتايج اجتماعی و مدنی آنان نيز برابرھم
نيست.
کسی که ادعا مىکند که ديگر از ايدوئولوژی گسسته است ،اگر منظور او گسستن از دولت ايدوئولوژيک نباشد ،در واقع مىخواھد به گويد
که او فاقد نظام فکری است .حال آنکه ادعای دموکرات بودن ،بالفاصله ،ادعای تعلق به نظام و ارزشھای فکری معين و در نتيجه،
ايدوئولوژی معينی را بيان مىکند .و اگر منظور او ،گسستن از يک حکومت ايدوئولوژيک باشد ،بايد امتناع خود در توتاليتر ناميدن
جمھوری اسالمی ،که ايدوئولوژيک بودن آن يکی از مختصهھای تشخيص حکومتھای توتاليتر از ديکتاتوریھای شناخته شده
غيراٮدوئولوژيک است ،اندکی به تامل بپردازد.
ھر رژيم توتاليتر دورهھا و حوادث بسيار سياه و تاريک خاص خود را دارد وھيچ انسان آزاده ودموکراتی که ھنوز بر وجدان انسانی خود
وفادار است ،ھرگز نمىتواند بر آن پرده ساتری بکشد .بخش مھمی از آلمانیھا ،از گذشته نازی کشور خود و وجود اردوگاهھاى مرگی که
مليونھا انسان و عمدتا يھودی را به کورهھای آدم سوزی فرستادند ،شرمسارھستند ،ھرچند که ھمه آلمانیھا در آن مسؤليتی نداشتند .سيستم
شوروی نيز ،رنجگاه بس بزرگی را براى محو مليونھا تن از شھروندان خود به وجود آورد که خاطره دردناک آن سالھای سال بر
وجدانھر انسان آزادی سنگينی خواھد کرد .ليکن در کشور ما ،بخش بزرگی از اصالحطلبان حکومتی ،که در سطوحی متفاوت در درام
خونين سال  ۶٠و انھدام جمعی زندانيان در سال  ۶٧نقش مستقيمی داشتند ،نه تنھا آنھا را محکوم نکردهاند ،بلکه آنھارا به "فضای عمومی
خشونت" نسبت مىدھند که چيزی جز انتساب جنايات به عاملی مجھول و ترضيه وجدان نيست.
اصالحطلبان خارج از حاکميت اگرچه فقط از يک طيف به وجود نيامدهاند ،ولی بيشتر آنان از ميان طيف چپ و عمدتا از ميان طيف
معينی از آن بر خاستهاند ،و غالباھمان "ضدامپرياليستھای خط امامی" ديروزھستند ،و باھمان منطق عوامانهاى که "ضدامپرياليست" و
"خط امامی" بودند ،امروز در تالش براى کم رنگ کردن نقش جنايتکارانه جمھوری اسالمی ،اين ذھنيت را اشاعه مىدھند که اگر چپھا
نيز بر قدرت میرسيدند ،به ھمين شيوه رفتار مىکردند .چنين منطقی مرز قاتل و قربانی را به ھم مىريزد ،از بیگناه ،گناهکار فرضی
مىسازد و آنان را در ترازوی واحدی قرار مىدھد.ھمين منطق را مىتوان در مورد قربانيان ھمه حکومتھای توتاليتر نيز بهکار برد و از
آنان قاتلين فرضی در اذھان عمومی ترسيم کرد .در آنصورت دليلی براى محکوم کردن رژيمھای توتاليتر نبايد داشت .آنان وقتی صحبت
از چپ مىشود ،نمونهھای قابل ذکرشان کامبوج و استالين است و نه مثال نيکاراگوئه دوره ساند ينيستھا و يا شيلی دوره آلنده که يک
حکومت دموکراتيک و ائتالفی چپ بود .درست مثل سلطنت طلبھا که مثالشان از سلطنت ،پادشاھی سوئد وھلند و نروژ است و نه خود
رضا شاه و محمد رضا شاه و يا عربستان .و مثالشان از جمھوری ،صدام و حافظ اسد و جمھوری اسالمی است و نه فرانسه و آمريکا و
آلمان.
يکسان جلوه دادن قاتل و قربانی با بهکارگيری ايدوئولوژی "ايدوئولوژی زدائی" ،حوزه خاکستری و مه آلودی در وجدان انسانی به وجود
مىآورد که شبح ستمديده و ستمگر در آن قابل تشخيص ھمديگر نيستند .چنين انسانی ،دچار کرختی ذھن و ناتوان از اقدامی عليه ستمگر
خواھد بود .اين درست ھمان چيزی است که مورد عالقه ديکتاتوری توتاليتر جمھوری اسالمی است که بار بخشی از مسؤليت جنايات خود
را به گردن قربانيان خود مىاندازد.
پارهاى از افراد ،وجود چند صباحی چند روزنامه اصالحطلب را در عصر انفجار اطالعات ،عالمتی بر غيرتوتاليتر بودن جمھوری
اسالمی عنوان مىسازند و سانسور و فيلتر گذاری و زندانی کردن روزنامه نويسان را ناديده مىگيرند .گاھی آنان ،مرخصی رفتن و امکان
مصاحبه يک زندانی را دليلی بر غيرتوتاليتر بودن جمھوری اسالمی مىدانند.بىآنکه از خود سؤال کنند که آنانبىارتکاب جرمی به زندان
افتادهاند .زاخاروف ،ناراضی معروف شوروی نيز نه تنھا مصاحبه مىکرد ،بلکه ازھمان خانه تحت نظر خود در تبعيد ،تلگرام تبريکی نيز
به اوگوستينو پينوشه ،بخاطر کشتار کمونيستھا و سالوادور آلنده در آن کشور فرستاد و حمام خون کودتاگران راٮک رستاخيز ناميد!
استنتاج غيرتوتاليتر بودن جمھوری اسالمی از گرفتن يک عکس اعتصاب غذا در زندان و يا چند روز مرخصی رفتن يک زندانی ،ھمانند
استنتاج عادی بودن نظام فاشيستی حاکم بر آلمان ،با تکيه بر برگزاری بازی فوتبال در اردوگاه مرگ آشويتس است.
نازیھای آلمان ،بر دم دروازه جھنم در آشويتس ،بازی فوتبال سازمان مىدادند و فاجعه نيز درست درھمان بود .لحظهاى از آرامش و
فراموشی نظام شکنجه و مرگ ،که احساس ابتذال عادی بودن زندگی در جھنم را القاء مىکرد! زيرا ايدوئولوژی وجود چمنزار سبز در
در ورودی جھنم که ماموران اس.اس .و کاپو ،وتماشاگر قربانی را در فضائی واحد قرار مىداد ،آن نيز درھنگامی که در ضمن تماشای
مسابقه فوتبال ،پيکر قربانيانی بیگناه در کورهھای آدم سوزی به خاکستر بدل مىشد ،غيرعادی را عادی جلوه مىداد وھمانند چرخش توپ
فوتبال بين قاتل و قربانی ،که مرز اخالقی گناهکار وبیگناه را حتی براى لحظهای ،بهھم میريخت! درست شبيه آن مردی کھبىنفرتی ،به
قاضی قاتلی سالم مىکند و در ذھن او اوين و تھران يکی مىگردد .اين ايدوئولوژی و ذھنيت اردوگاه مرگ است که مىخواھد بر اذھان
عمومی سايه اندازد!
شومترين عناصر ،ھمواره آن قربانيان حرمت باختهای ھستند که به ستايش از سرکوبگران آزادی درجامعه براى امکان شرکت در چنين
بازی بیمقداری میپردازند! در دنيای سياست ،نام آنان ،چيزی جز نام بیحرمت يک کاپو ،چيز ديگری نيست!
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* -کاپوھا در اردوگاهھاى مرگ نازیھا ،به کسانی گفته مىشد که جزو افراد بازداشت شده بوده ولی با نازیھا ھمکاری مىکردند .در واقع ،کاپو ،که خود از ميان
قربانيان سرکوب انتخاب شده بود ،بازوی سرکوب و وحشت رژيم نازیھا را به پنھانترين زوايای زندگی قربانيان در اردوگاهھاى مرگ نازیھا انتقال مىداد و
چھرهاى منفورتر از خود نازیھا در بين زندانيان اردوگاهھاى مرگ به شمار مىرفت .پديده تواب در جمھوری اسالمی ،که نکبت شکنجه و مرگ و انحطاط اخالقی
حکومت اسالمی را به کوچکترين لحظهھای زندگی يک قربانی گسترش مىداد ،نزديکترين قرابت با مفھوم کاپو را دارد.
 -١پارهای ممکن است چنين بينديشند که کاربرد واژه ھولوکاست در مورد قتل عامزندانيان سياسی در ايران ،درست نباشد ،زيراھولوکاست ،جنايتی تلخ از طرف
رژيم نازیھا در مورد يھوديان در جنگ جھانی دوم بوده است.
صرفنظر از انگيزه چنين افرادی که از کاربرد واژهھای معنیدار درمورد جمھوری اسالمی اکراه دارند ،بهويژه اگر از طرف يک سيستم شناخته شده توتاليتر انجام
گرفته باشد ،بايد گفت که تراژدیھای تلخ در تاريخ ،معنای سمبوليک پيدا مىکنند و فراتر از دايره زمان خود میروند .آلبرکامو ،نويسنده فرانسوی ،در يکی از
داستانھای خود بنام "سقوط") ،(La Chuteمینويسد که آشوويتس ،حادثهاى تنھا و محدود به جنايت نازیھا در جنگ جھانی نيست .بلکه فراتر از تاريخ و حادثه
معينی رفته و مدام درھر گوشه و کناری از جھان تکرار مىشود .آشويتس نامی برای تکرار جنايت عليه بشريت است.
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ھدايت سلطانزاده

ريشهھای فئودالی در جمھوری اسالمی و ادعای مدرنيستی آن در انديشه اصالحطلبان
اصالحطلبان در ايران ،به ظاھر از يک انديشه شبهليبرالی حمايت مىکنند .مدرنيسم ورد زبان آنھاست و گاھی در اين تفسير خود از
مدرنيسم چنان دست و دل بازھستند که جمھوری اسالمی به عنوان پديدهاى مدرن در انديشه آنان قلمداد مىشود .معيار اين مدرنيسم آنان ،نه
بر کارکرد سياسی دولت ،بلکه در استفاده آنان از تکنيک مدرن استنتاج مىشود .ليکن آميختگی شبهليبراليسم اصالحطلبان با نئوليبراليسم
از يک سو ،و پذيرش حکومت ايدوئولوژيک مذھبی از سوی ديگر ،از اصالحطلبان در عمل ،پديدهاى بنام نئوکونھای تئوکون )Neocon-
 (Teoconبه وجود آورده است .اصالحطلبان در اين نگرش خود ،در موارد متعددی از انديشه خود ،با محافظهکاران حاکم شريک ھستند.
خط فاصل آنان با ھمديگر ،در نوع تاکيد آنان متمايز مىگردد وھريک از آنان بر جنبه نئوکون )که در اصالحطلبان برجستهتر است( يا
خصلت افراطیتر مذھبی دولت يا )تئوکون( که محافظهکاران حکومتی به طور مشخصتری آن را نمايندگی مىکنند ،خود را نشان مىدھد.
جامعه مدرن با دولت مدرن پيوند تفکيک ناپذيری دارد .يعنی گذر از دولت -مذھب عصر فئودالی بر دولت -ملت عصر جديد .دولتھای
توتاليتر ،به دليل خصلت ايدوئولوژيک سازمان سياسی دولت ،که حتی شقوق مختلف انديشه سکوالر ،از تفسير چپ از سکوالريسم گرفته
تا تفسير راست ،در آنھا به شبهمذھبی ارتقاء مىيابد ،و نيز بهدليل نوع رابطه افراد و نھادھا با ھمديگر در درون ساختار حکومتی،
خطوطی از دولتھای ماقبل عصر مدرن را دومرتبه در سازمان سياسی دولت ،بازتاب مىدھند .يعنی اين دولتھا ضمن اينکه دولتھای
عصر مدرن ھستند ،و بسياری از مختصات دولتھای عصر جديد ،نظير تفکيک صوری قوا و پارلمان و دستگاه قضائی و بوروکراسی
متمرکز را دارند ،که فینفسه عناصر تشکيل دھنده راسيونال در دولت مدرن بحساب مىآيند ،ليکن ويژگیھای قابل تشخيصی از دولتھای
عصر فئودالی را مىتوان در آنھا مشاھده کرد .سه مشخصه اساسی براى دولتھای ماقبل مدرن ،يعنی دولتھای فئودالی را مىتوان ذکر
کرد:
•  -١خصلت مذھبی دولت ،که در آن حاکميت منشاء آسمانی به خود مىگيرد.
•  -٢خصلت مبتنی بر امتيازات بودن دولت ،يا دولت امتيازات.
•  -٣خصلت وفاداری شخصی افراد در رابطه قدرت ،به جای حاکميت غير شخصی قانون بر رابطه افراد و نھادھا در حکومت.
جمھوری اسالمی ،ھمانند نظامھای حکومتی در قرون وسطی ،منشاء حق حاکميت را به آسمان منتسب مىسازد و آن را در آغاز قانون
اساسی خود قيد کرده است .ليکن از آنجائی که ھيچ حکومتی در آسمانھا وجود ندارد ،وھيچ کس تا کنون پر فرشته و مالئکهاى رادر
خالء بىکران سيارهھای سرگردان کشف نکرده است تا چه رسد به بساط عظيم حکومتی گسترده در آن ،بنا بر اين ھمه حکومتھا ذاتا
زمينی بودهاند .ولی آخوند خود را در ارتباط بیواسطه با آسمان و الگوی حکومت نامکشوف آسمانی و نماينده انحصاری آن در زمين
مىداند و مدعی است که با کائنات مرتبط است ،و حکومت کردن را نيز در انحصار و حق مطلق خود تلقی مىکند .آشنائی آخوند با قوانين
آسمانی ،چيزی جز آشنائی و توصيه شيوه معينی از زندگی زمينی نيست ،و در نھايت از آشنائی بسيار کوچک با قوانين مدنی و جزائی و
اسلوب زندگی عصر حجر فراتر نميرود ،زيرا تمامی اصول فقه ،چيزی جز فورموله کردن شيوه زندگی شبانی ،و در بھترين حالت زندگی
انسانھا در عصر فئودالی نبوده است .با اين وجود ،آخوند از آن حق حاکميت مطلق خود را استنتاج مىکند ،که تئوری واليت فقيه بيان
کننده آنست .از اينرو ،آنچه که در اصول اول و دوم قانون اساسی جمھوری اسالمی در توصيف مختصات اين حکومت "آسمانی" آورده
شده است ،بالفاصله تمام صفات آسمانی خود را در اصول  ۵و  ١٠٧و  ١١٠قانون اساسی از دست داده ،و چھره ناپيدای خدا به آخوندی
با لباس و عمامهاى معين تبديل مىگردد.
دولت مدرن ،برخالف دولتھای فئودالی ،با سکوالريسم و غيرمذھبی کردن ساختار دولتی مشخص مىشود .يعنی دولت به عنوان يک نھاد
سياسی ،خود را از قيد مذھب آزاد ساخته و سياست به زبان سياست حرف مىزند و بايد فلسفه توجيه خود را داشته باشد .در چنين
وضعيتی ،دولت ،منشاء آسمانی حاکميت را از دست داده و به عنوان يک نھاد سياسی و زمينی مبتنی بر قرارداد بين حاکميت و مردم ،که
در آن مشروعيت حاکميت از رضايت حکومت شوندگان استنتاج مىشود ،عنوان مىگردد .وجود آزادیھای سياسی و احزاب و مطبوعات
آزاد و انتخابات آزاد ،يعنی حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن ،از عناصر تضمين کننده اين عنصر رضايت حکومت شدگان و
مشروعيت حاکميت بهشمار ميرود .دولت ليبرال نيز که در اين رابطه که ھمخوانی با دولت مدرن دارد ،بايد باز تاب دھنده چنين مختصاتی
باشد .محدود بودن دولت ليبرال ،بخشا به اين محدود بودن به تعرض به حريم زندگی سياسی باز مىگردد ونه تنھا به محدود بودن به عدم
تعرض به مالکيت خصوصی .فلسفه قوانين اساسی مدرن و "اعالميه حقوق انسانھا و شھروندان" ،و"اليحه حقوق" ھمگی بر اين خصلت
دولت مدرن داللت دارد.
زمانی که دولت خصلت مذھبی پيدا مىکند ،ويا حتی ضدمذھب ،خود به شبهمذھبی ارتقاء مىيابد ،دولت به عنوان يک نھاد سياسی دومرتبه
در تقيد آن در میآيد .در نتيجه ،در کارکرد سياسی دولت نيز اختالالت جدی به وجود خواھد آمد .اين اختالل خواه ناخواه در يک نقطه باقی
نمانده ودر تمام سطوح ،اثرات زنجيرهاى مىگذارد ،و عناصر راسيونال در دولت مدرن را که شبهليبرالھا به ظاھر مدافع آن ھستند ،از آن
برمىگيرد .بنابراٮن ،ھر نوع طرفداری از دولت مذھبی موجود ،در عمل ،نقطه پايانی بر ادعای شبهليبرالی آنان مىگذارد که بنياد انديشه
اصالحطلبی آنان را تشکيل مىدھد.
يکی از مشخصات وجودی دولت مدرن راسيونال ،وجود پارلمان است که به درجه معينی ،جنبه عقالنی اداره سيستم و در عين حال
خصلت غير -قھری ) (Non-Coerciveعريان آن را نشان مىدھد .به ھمين دليل ،انتخاب شدگان بايد منعکس کننده خرد جمعی در اداره
کشور و در عين حال بيان اراده آزاد آنان در انعکاس اراده آزاد انتخاب کنندگان خود باشند .اولين اقدام يک دولت توتاليتر ،زدودن اين جنبه
از کارکرد دولت مدرن ،وبىاثر کردن کارکرد آنست .در نتيجه ،درھيچ دولت توتاليتری ،ضمن اينکه شمای ظاھری وجود پارلمان حفظ
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مىگردد ،ليکن ديگر نه عقالنيت رژيم را منعکس مىکند ،نه نقش فعالی در حيات سياسی جامعه بر عھده دارد ،و نه بيان اراده آزاد انتخاب
کنندگان و انتخاب شوندگان است .زيرا منشاء قانون به اراده رھبر تبديل مىشود .يکی از نمونهھای روشن آن ،بحث مطبوعات در اولين
روزھای مجلس ششم بود که کروبی ،رئيس به اصطالح اصالحطلب مجلس ،براساس فرمان خامنهای ،آن را به نام "حکم حکومتی" از
موضوع بحث خارج کرد .ھنگامی که اراده آزاد انتخاب کردن و انتخاب شدن از نھاد پارلمان يا عنصر عقالنی رژيم سياسی بازگرفته
مىشود ،و قانون به اراده رھبر ،يعنی کانون تمرکز قدرت اجرائی وتبلور قھر ) (Coerciveتبديل مىگردد ،عنصر قانونگذاری ديگر بيان
اراده انتخاب کنندگان نيست و به تبع آن نيز نمايندگان به نمايندگان رھبر و نه مردم تبديل مىشوند .اين مساله فقط به جمھوری اسالمی
محدود نمىشود ،بلکه يکی از عالئم حکومتھای توتاليتر ھست .در ايتاليای تحت سلطه فاشيسم ،موسولينی تالش کرد که از محدوديتھای
دولت عقالنی بهگريزد ،و فساد در مناسبات را جايگزين دموکراسی کرد .نازیھا در آلمان ،بعد از به قدرت رسيدن ھيتلر ،نقش
قانونگذاری راٮشتاگ وحتی کارکرد سنتی دستگاه بوروکراسی دولتی را از بين بردند .اطرافيان ھيتلر ھميشه تکرار مىکردند که قانون
فقط اراده پيشواست.
نظام فئودالی ،به عنوان يک سيستم سياسی و اجتماعی ،قبل ازھر چيز بيان يک رابطه قدرت بود که مشخصه عمده آن را ،رابطه فئودال و
واسال تشکيل مىداد .رابطه واسال با فئودال ،يک رابطه وابستگی واسال به فئودال بود که بر وفاداری وی به ارباب خود استوار بود.
فئودال ،پايه قدرت شخصی در اين نظام بشمار مىرفت و مالکيت مشروط بر زمين را نمايندگی مىکرد و قدرت شخصی مشروط به
شراٮط تعريف شده با فرادستان خود بود .ازاينرو ،فئوداليسمھمواره با پخش قدرت سياسی در سلسله مراتبی از اشخاص ھمراه بود که منافع
شخصی خود را در رابطه با قدرت دولتی داشتند .قدرت سياسی فئودال در واقع ناشی از قدرت دولتی بود .از آنجائی که قدرت سياسی،
خصلت سياسی داشت تا نھادی ،از اينرو تفکيک اندکی بين قدرت فردی و کارکرد سياسی دولت وجود داشت .در مجموعه اين سيستم،
وفاداری شخصی ،نقش کليدی در کارکرد سياسی قدرت داشت .بهھمين دليل ،سلسله مراتب فئودالی را از يک نظر مىتوان رابطه وفاداری
شخصی نسبت فرادست ناميد.
رھبران حزب نازی در آلمان ،از ھيتلر گرفته تا روزنبرگ وھيملر ،شيفتگی خاصی به نظام فئودالی داشتند و تمام تالش خود را بهکار
بردند تا خطوطی از آن را در نظام ناسيونال -سوسيال خود دوباره احياء کنند .ھيتلر خود يکی از ستايشگران شارلمانی بود که اروپا را
تحت سلطه مسيحيت و قدرت فردی يک ديکتاتور قرار داده بود ،و شارلمانی تبلور اينھردو جنبه بود .در ذھن او ،راٮش سوم مىتوانست
ھمان نقش شارلمانی در متحد کردن اروپای مسيحی را ايفاء کند ١ .ھيتلر معتقد بود که جامعه ھمواره از دو سو تھديد مىشود :ديکتاتوری
بیخاصيت ،و برابریھای بیشمار کوچک و بدون رھبری که درگير منازعات بیپايان درونیھستند .ھيتلر مىگفت که شارلمانی ناگزير
بود که برقراری وحدت را با بهکارگيری قھر پيش ببرد ،زيرا به صورت داوطلبانه نمىتوانست پيش رود .بنابراين دموکراسی نمىتوانست
جائی در راٮش سوم داشته باشد .ليکن بيشترين حوزه عالقه رھبران نازی ،برقراری نظام تيوتونيک ) (Teutonic Orderتازهاى در راٮش
ھيتلری بود .نظام تيوتونيک ،در دورهھای پايانی جنگھای صليبی ،برپايه سازمانی از کليسای کاتوليک آلمان در وين و سپس در مناطق
ديگری از آلمان به وجود آمد که اعضای آن را شواليهھا تشکيل مىدادند .چنين نظامی ،در واقع سنتزی از آنچيزی که ھگل از آن بنام
غرور آلمانی نام مىبرد ،و خواری انسان مسيحی در برابر قدرت خدای مسيحيت بود که بعدھا دولت پروس ،تجسم سياسی آن بود .شواليه
عضو نظام اخوت تيوتونيک ،سلحشوری بیباک بود ،ليکن نه در خدمت خود و نه صرفا در خدمت کليسای مقدس ،بلکه در خدمت يک
ايده ،که ابعاد وھمآلود آن تماما بر وی مکشوف نبود .از اينرو ،آلفرد روزنبرگ ،تئوريسين حزب نازی ،مىگفت که "حزب ناسيونال-
سوسيالست کارگران آلمان ،بايد خود را به نظام تيوتونيک ،و نظام آلمانی در قرن بيستم مبدل سازد که در خدمت" خدائی ناشناخته" قرار
دارد .بهھمين ترتيب ،ھيملر نيز آگاھانه ،گارد زبده خود ،يعنی اس.اس.ھا را به صورت پيشگامانی برگرفته شده از الگوی شواليهھای نظام
اخوت تيوتونيک عصر فئودالی سازماندھی کرد و تالش کرد که در آنان باصطالح روح پارسائی و ازجان گذشتگی و پرستش نيروھای
خالق طبيعت را که با ايده نژادپرستی نازيھا پيوند داشت ،جايگزين پرستش کليسای مقدس سازد .بر حمايلی که اس.اس .ھا بر سينه خود
آويزان کرده بودند ،اين عبارت نوشته بود" :افتخار من در وفاداری من است" ٢ .بهھمين دليل نيز در دوره نازیھا ،سوگند وفاداری سنتی
شھروندان به قانون اساسی و جمھوری ،به سوگند و فاداری شخصی به آدولف ھيتلر تغيير يافت.
نازیھا در قانونگذاری ،دستگاه قضائی ،عملکرد پليس و سياست اداری ،رابطه فردی را جايگزين رابطه قوانين و رابطه نھادھا باھم
ساختند .قضاوت شخصی ،جانشين حاکميت غيرشخصی قانون گرديد و قدرت نھادھای قديمى قانون اساسی ،نظير کابينه و راٮشتاگ ،با
رابطه رؤسا و فرماندھان جايگزين شد که موقعيت آنان ،وابسته به وفاداری شخصی نسبت به پيشوا بود .مشابه اين نوع رابطه را در
جمھوری اسالمىنيز در سطوح متفاوتی از قدرت مىتوان مشاھده کرد که در راس ھر نھادی ،نماينده شخصی ولی فقيه قرار گرفته است،
که وابستگی و وفاداری شخصی به رھبر ،پايه قدرت شخصی آن نماينده به شمار مىرود که رابطهاى قابل قياس با رابطه واسال و فئودال
است.
در جمھوری اسالمی ،التزام نظری و عملی به واليت فقيه ،ھمانند سوگند وفاداری شخصی به ھيتلر ،دو مشخصه برجسته روابط سياسی و
اجتماعی ماقبل مدرن فئودال -واسال از يک سو ،و ماھيت توتاليتری رژيم حاکم را از سوی ديگر به نمايش مىگذارد.
دولت فئودالی ،دولت ماقبل مدرن فئودالی ،در عين حال بر پايه وجود امتيازات استوار بود ،و بر اساس مشروعيت قانونی امتيازات تعريف
مىشد .يعنیھر اليه اجتماعی در جامعه ،در سلسله مراتب مشخصی که مجموعه نظام سياسی و اجتماعی را به وجود مىآورد ،قرار
داشت .اين رابطه اجتماعی ،يک رابطه از پيش معين و تعريف شدهاى بود .بدين معنی که متولد شدن يک فرد در ميان يک طبقه اجتماعی
مشخص ،سرنوشت موقعيت اجتماعی و به تبع آن ،نوع حقوق اجتماعی و سياسی او را نيز رقم ميزد .دھقانزاده دھقان مىشد و
اشرافزاده بهجزئی از اشرافيت تبديل مىگرديد .و پادشاه در راس اين ساختار مبتنی بر سلسله مراتب ،وھرم حاکميت سياسی و اجتماعی
قرار داشت،بىآنکه حکومت شوندگان نقشی در انتخاب وی داشته باشند .به عنوان مثال ،اشراف ،روحانيون ،و طبقه سوم که خود به
زير مجموعهھای کوچکتری تقسيم مىشد ند ،مىتوانستند از حقوق معينی برخوردار باشند .اگر اشراف و روحانيون مىتوانستند از حق
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مشارکت در فالن پست سياسی و حقوقی برخوردار باشند ،اين حق نمىتوانست شامل طبقه سوم باشد .اين امتيازی بود که صرفا به آن دو
طبقه اجتماعی تعلق داشت و دولتھای عصر فئودالی را دولتھای مبتنی بر امتيازات مىناميدند .بنابراٮنھرکدام از اين طبقات بنا به
موقعيت خود در اين مجموعه سلسله مراتب اجتماعی ،جايگاه ازپيش تعريف شدهاى داشتند .نابرابری در امتيازات سياسی و اجتماعی ،وجه
مشخصه اين دولتھا به شمار مىرفت .در نتيجه ،فورم سياسی دولت ،يعنی نابرابری سياسی ،با نابرابری در حوزه زندگی مدنی ،انطباق
کامل داشت .رساله کوتاه  Sieyesبه نام "طبقه سوم چيست؟" در آستانه انقالب فرانسه ،که نقش بزرگی در برانگيختن افکار عمومی داشت،
حملهاى بود بر اين امتيازات ،که "طبقه سوم ھيچ چيزی نيست و مىخواھدھمه چيز شود" .نخستين اقدام انقالب فرانسه ،لغو تمامی اين
امتيازات و اعالم برابریھمه شھروندان بود.
يکی از مشخصهھای اصلی آن چيزی که دولت مدرن ناميده مىشود ،اين است که دولت مدرن ،با اعالم برابری سياسی ھمه طبقات و
گروهھای اجتماعی ،و برابری افراد از نظر حقوقی ،اين امتيازات را لغو کرده و حق مشارکت ھر فردی ازھر طبقه اجتماعی را درھر
بخشی از ساختار سياسی و اجتماعی ،به رسميت مىشناسد و شھروند برابر سياسی از نظر حقوقی باھمين دولت مدرن ،متولد مىشود.
بنابراٮن ،حق شھروندی نيز مشخصهھای تعلق نژادی و مذھبی و طبقاتی در حقوق سياسی افراد را از دست مىدھد .بدين معنی که
اشرافزاده ،به دليل متولد شدن خود در يک خانواده اشرافی ،ازھمان لحظه تولد خود واجد يک سلسله حقوقی مىشد که فرزند يک
روستائی از آن براىھميشه محروم بود .اين لغو دولت مبتنی برامتيازات ،و به تبع آن لغو حق بھرهمندی از حقوق ويژه سياسی و اجتماعی،
به دليل تعلق به طبقه و گروه اجتماعی معين نيز ملغی گرديد .در تاريخ مدرن ،اين لغو امتيازات جامعه مبتنی بر سلسله مراتب فئودالی،
عمال با انقالبات بزرگ پا يان قرنھيجدھم ،و اساسا با انقالب کبير فرانسه و انقالب آمريکا به وجود آمده است .دولتھای مدرن ،دقيقا به
اين دليل" مدرن" ناميده مىشوند و نه به خاطر استفاده مثال از ماھواره و انترنت بجای "اسب چاپار" و يا "کبوترھای نامهبر" .به ھمين
ترتيب ،پياده شدن يک آدم متحجر از خر و سوار شدن به بنز ضدگلوله و يا استفاده يک قاتل از آخرين ابزار تکنيکی براى کشتن انسانھا،
از آنان انسانھای مدرن نمىسازد.
قياس "مدرن" و "ارتجاعی" ،با تکيه بر استفاده از تکنيک مدرن نيز که بعضی از اصالحطلبان بهکار میبرند ،شيوه درستی در ارزيابی
از ماھيت نيروھای اجتماعی و دولتھا به شمار نمىرود .و يا آمار آوردن از تعداد زنان در دانشگاهھا ،براى نفی خصلت ارتجاعی
جمھوری اسالمی،ھم عوامانه است وھم يک مشت مدافع سينهچاک رژيم را فقط مىتواند قانع سازد .کافی است که به آمار اشتغال زنان و
نيز تبعيض سياسی و مدنی نسبت به زنان که در قوانين جمھوری اسالمی در تمامی حوزهھا آورده شده است مراجعه شود تا پوچ بودن
چنين ادعاھائی ثابت شود .ھمچنين ،رفتن زنان به دانشگاه ،سياست خود رژيم نبوده است بلکه خود انقالب ،مانع فکری بين تحصيل و زنان
سنتی را از ميان برداشت .در جاھائی ھم که نقش سياسی دولت عمل کرده است ،اين بوده که با ميدان دادن به زنان سنتی ،نيروئی در برابر
زنان سکوالر علم کنند .و دقيقا در اين نيت خود نيز باز ارتجاعی بودهاند .زيرا واژه ارتجاعی با واژه مترقی قابل قياس و سنجش است .و
مترقی و مرتجع نيز در رابطه با جھتگيریھای سياسی و اجتماعی يک فرد و يا يک نيروی اجتماعی معنی پيدا مىکند .اگر يک حکومت
سياسی به سرکوب آزادی بپردازد و بنيان خود را بر ايجاد امتيازات مبتنی سازد ،کسی نمىتواند جز واژه مرتجع کلمه ديگری در باره آنھا
بهکار ببرد.
معيا ر تشخيص مترقی از مرتجع نيز با استفاده يک فرد از تکنيک عقب مانده و يا مدرن سنجيده نمىشود .زيرا خود تکنيک فینفسه خنثی
بوده وفاقد جھتگيری اجتماعی است .معروف است که بعد از انقالب اکتبر در روسيه ،بعضی از مارکسيستھا فکر مىکردند که
راهآھنھای ساخته شده در روسيه تزاری ،بورژوائی بوده و بايد آنھا را کند و به جای آنھا راهآھنھای پرولتری ساخت! منطق پارهاى از
اين اصالحطلبان ،تفاوت چندانی با طرفداران راهآھنھای پرولتری ندارد .اين قبيل استداللھا چيزی جز گريز زدن به کربال و قياسھای
معالفارق نيست! در نتيجه ،استنتاج جھتگيری سياسی ،بهدليل استفاده از يک تکنيک معين نيز به يک فرد و يا يک دولت نيز جھت سياسی
ويژهاى نمىدھد .به عنوان مثال" ،فاکس نيوز" در آمريکا ،از آخرين دست آوردھای تکنوژی براى ترويج محافظهکاری و جنگطلبی در
جھان بھره مىگيرد .چه نامی بر اين رسانه میدھيم ؟ آيا اين رسانه در خدمت ارتجاعیترين سياستھا ،چه در داخل آمريکا و چه در
سياستھای بينالمللی ،و از جمله حمله به ايران نيست؟ مىتوان "فاکس نيوز" را به خاطر استفاده از آخرين دستآوردھای تکنولوژی،
مترقی ناميد؟ آيا کاربرد واژه مدرن در چنين مواردی ،کلمه غلطاندازی براى الپوشانی يک جريان ارتجاعی بهکار گرفته نمىشود و خود
آيا در حقيقت بيانھمراھی با ارتجاع نيست؟ اينھمان چيزی است که از آن به عنوان مدرنيسم ارتجاعی نام مىبرند.
حال بگذاريد بهبينيم دولت جمھوری اسالمی تا چه حدی مختصات يک دولت "مدرن" در مفھوم کالسيک خود را دارد .يعنی دولتی است
که امتيازات سياسی را لغو کرده است و يا دقيقا دولت مبتنی بر امتيازات را به وجود آورده است .دوم اينکه ،اصالحطلبان حکومتی که
خود از به وجود آورندگان چنين دولتی بودهاند ،چه نگرشی برھمين دولت جمھوری اسالمی دارند .طيف خارج از اصالحطلبان حکومتی،
خود فاقد انديشه معينی بوده و بيشتر به صورت يک زائده بيرونی ،حرکت سياسی خود را باھمان اصالحطلبان حکومتی تنظيم مىکنند.
ھمان گونه که گفته شد ،جمھوری اسالمی ،دولتی است مبتنی بر ايدوئولوژی مذھبی ،که در آن امکانات سياسی و اقتصادی و اجتماعی جا
معه ،بر اساس اعتقاد و عدم اعتقاد به آن مذھب و تفسير معينی از مذھب توزيع مىشود .تقسيم ايدوئولوژيک جامعه که از خصلت
ايدوئولوژيک دولت ناشی مىگردد ،زمينه اصلی تبعيض و امتيازات را به وجود مىآورد .دولت ايدوئولوژيک اسالمی ،به وجود آورنده و
پاسدار اين امتيازات است .مسلمان بودن و مرد بودن و آخوند بودن ،فینفسه يک امتياز سياسی و اجتماعی از نظر رژيم حاکم شمرده
مىشود که يک فرد سکوالر يا يک زن نمىتواند از آنھا برخوردار باشد .آخوند بودن ،فینفسه فرد را در يک موقعيت اجتماعی ممتاز قرار
مىدھد .يعنی يک آخوند از يک امتياز سياسی و اجتماعی برخوردار مىگردد که يک کارگر ،يک دھقان يا يک فرد غيرمذھبی ،ھرگز
نمىتواند از آن بھرهمند شود .جمھوری اسالمی ،از زمان شکلگيری خود ،در جھت ايجاد جامعه سياسی مبتنی بر امتيازات حرکت کرده
است .بهھمين دليل نيز ،گروه ماليان ،از زمان انقالب بھمن به بعد ،به اشرافيت سياسی و مالی در ايران تبديل شدهاند .وھمانند کارخانه
شازدهسازی درباريان در عصر فئودالی ،تعداد آنان نيز ،به روايتی از صد و سیھزار به ھفتصدھزارنفر افزايش يافته است.
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تمامی دولتھای توتاليتر نيز ،بهدليل خصلت ايدوئولوژيک سازمان سياسی دولت خود ،که در آنھا نوع اعتقاد ،چه در شکل سکوالر و چه
در شکل نژادی خود به يک شبه مذھبی ارتقاء مىيافت ،عمال چنين مختصهاى نيز به خود مىگرفت .جمھوری اسالمی ،يک دولت
ايدوئولوژيک ،يک دولت آپارتايد چند وجھی ،نژاد ی و ضدزن است و قوانين مدون و ارتش نکير منکر در حال گشت دائمی آن نيز چنين
ماھيتی را نشان مىدھد.
قابل ذکر است که باالترين درصد آموزش و دانشگاه رفتن زنان در شوروی در دوره استالين انجام گرفت .پرسيدنی است که کدام واژهاى
را براى مشخص کردن دوره استالين بهکار مىبرند که از بردن نام آن در مورد جمھوری اسالمی حذر مىکنند ؟ و چرا؟ آيا از عواقب
توتاليتر ناميدن جمھوری اسالمی و تناقض موضع حمايت خود از آن نگران ھستند؟ ٣
 ٢٨فوريه ٢٠٠٨مطابق  ١٠اسفند ١٣٨۶

 -١تالش خمينی و ديگر رھبران جمھوری اسالمی بعد از انقالب برای صدور انقالب اسالمی و برقراری مجدد امپراتوری اسالمی در کشورھای مسلمان در منطقه،
تا حدی گرايش مشابھی را نشان میدھد.
 -٢باز مقايسه شود با نواری که پاسداران و بيسجيان بر پيشانی مىبستند و در آن عبارت "روح منی خمينی" نوشته مىشد که بيان وفاداری شخصی به خمينی بود و
امروز در رابطه با خامنهاى بهکار برده میشود.
 -٣معروف است که آقا محمد خان قاجار ،يک طوطی داشت که آنرا بسيار دوست مىداشت و نگھداری از آن را به يکی از خواجگان دربار سپرده بود .آقا محمد خان
ھنگام سپردن طوطی به خواجه خاطرنشان کرده بود که از طوطی خوب مواظبت کن ،اگر طوطی بميرد ،ترا ھم مىکشم .اقا محمد خان ھر روز حال طوطی خود را
مىپرسيد .يک روز از خواجه حال طوطی را مىپرسد و خواجه در پاسخ میگويد ،که طوطی امروز غذا نمىخورد ،پاھای خود را دراز کرده و منقار خود را بر
زمين گذاشته است ،و بالھای او بىحرکت باز افتاده است ،وچشمانش بسته است .آقا محمد خان مىگويد ،پس بگو مرده است! خواجه در پاسخ با دلواپسی مىگويد:
منھرگز چنين کلمهای را بر زبان نخواھم آورد!
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ھدايت سلطانزاده

اصالحات و ظرفيتھای تغيير در يک نظام توتاليتر
" امروز روزی است که بازو بر مغز پيروز شده است" .بنيتو موسولينی.Corporate State ،
پيروزی خاتمی در انتخابات  ٧۶و انتخابات بعدی مجلس و دور بعدی رياست جمھوری ،ريزش تمام عيار مشروعيت حاکميت سياسی در
ايران را که واليت فقيه ،اساسی ترين نھاد آن را تشکيل مىداد ،به نمايش گذاشت.
جامعهاى فرسوده از سرکوب و خشونت و فساد و انحطاط اخالقی نظام سياسی حاکم بر کشور ،که در نتيجه انقالب به قدرت رسيده بود،
در چھره اصالحطلبان اميد گذار به يک حکومتی را مىديد که بتواند نه تنھا به ابتدائیترين حقوق دموکراتيک مردم احترام بگذارد ،بلکه
صلح و آرامشی را که از زمان انقالب به اين سو ،با خشونتی بسيار فراگيرتر از دوره سلطنت از آنان دريغ شده بود ،به آن باز گرداند و
حد اقلھای کار و رفاه اجتماعی را فراھم سازد.
از سوی ديگر ،اصالحطلبان که خود در دھهاى پيش ،جناح راديکال رژيم را تشکيل مىدادند و اکنون به يک درگرديسی شبهدموکراتيک
و شبهليبرالی گذر کرده بودند ،در مجموع نگرشی عقالنیتر به نظام غيرعقالنی حاکم و بقای حيات آن داشتند .مردم ساالری محاصره در
دين ،که در عبارت "مردم ساالری دينی" خود را بيان مىکرد ،گفتمانی تازه از سوی اينان بود که مىپنداشت مىتوان نطام سياسی
مقبولتری ،بدون ريختن استوانهھای آن به وجود آورد.

دو عامل مھم ،ھمچون جانمايه موج اصالحطلبی در جامعه عمل مىکرد:
 -١نسلی که با انقالب متولد شده بود ،نه تنھا تلخیھای يک تحجر سياسی و اجتماعی را در لحظه به لحظه زندگی روزمره خود لمس
مىکرد که به نام حکومت خدا و انقالب چنگ در جان او انداخته بود ،آنھم در ميانه انقالبی تکنولوژيک که چشم او را به جھان و
شيوهھای زندگی ديگر آدميان در اين سياره کوچک میگشود ،بلکه با آرمانھای نسل پيش از خود نيز ،مىتوان گفت پيوند چندانی
نداشت .از اينرو ،طبيعی بود که تعاريف او از جھان و زندگی ،با آرمانھای نسل پيش از خود يکی نباشد ،و به دنبال خواستهھای
ملموستر و نزديکتر ،باھزينهھای انسانی کمتری باشد .شايد اين تناقض و تراژدی نسل نوخاستهاى باشد که ناگزير از پرداخت بھای
سنگينی براى خواستهھائی باشد که بىدشواری در اختيار ديگرھم نسال ن او در گوشه و کنار جھان قرار دارد .رویکرد صلحجويانه اين
نسل به مسائل سياسی و اجتماعی و جستجوی شيوهھای قانونی در يک نظام قانونگريز ،نخستين گزينه و تجربه او باشد.
 -٢نسل پيش از انقالب با رويائی فروريخته و در ميانه يک سرگردانی سياسی و ايدئولوزيکبىآنکه به تعريف تازه و روشنی ازھويت
خود رسيده باشد ،شتابان به اين موج فراگير پيوست .با اينچنين ھمسوئیھائی بود که موج اصالحطلبی توانست بخش مھمی از جامعه
را به حرکت در آورد ،موجی که تجربه تاريخی ديگر کشورھای توتاليتر ،نسبت به امکان پيروزی آن ،گواھی ديگرگونه مىداد.
با اينھمه بايد بين اصالحطلبی در جامعه و اصالحطلبان ،قائل به تمايز شد .اصالحطلبی در جامعه ،ناظر بر تغيير واليت فقيه به
عنوانھسته مرکزی حکومت و تبديل آن به يک نظام سياسی عادی بود و اصالحطلبی در بين اصالحطلبان ،ناظر بر حفظ رژيم سياسی
حاکم با تغييراتی در آن .شايد اين گفتهھای عباس عبدی ،که اصالحات آری ،ولی اصالحات ساختارشکن نه ،گوياتر ازھر چيز ديگری اين
گراٮش سياسی را بيان مىکرد ،و آخرين تاکيدات نمايندگان اين طيف در آخرين نقطه عقب نشينی خود بر "جمھوری اسالمی ،نه يک
کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر" گواه روشنی است بر محدوديت در سقف حرکتی آن ،و در عين حال نه تنھا مرزبندی با جمھوری طلبی
که مىتواند در برگزيده ھمه گراٮشات جامعه فارغ از عقايد و اعتقادات آنان باشد ،بلکه يک نوع اعالم وفاداری به نظام موجود سياسی
در ايران .در نتيجه مىتوان گفت دو نيت و گراٮش جوھرا متفاوت وليکن در ظاھری ھمشکل در سطح جامعه و در سطح اصالحطلبان
شکل گرفت.
تھاجم بیوقفه جناح واليت فقيه که ھر گونه پيشرفت جزئی اصالحات را نيز با بنبست روبرو مىساخت و نيز بهکارگيری شيوهھای
خشن باندھای ضربت خيابانی و تعطيلی پياپی مطبوعات و بگير و ببندھای قوه قضائيه و سکوت مماشاتآميز و گاھا ھمجھتی خاتمی با
جناح محافظهکار در مقاطع حساس ،نه تنھا به ريزش تدريجی حمايت از اصالحطلبان انجاميد و انتخابات شوراھای شھری چرخش جدی
در اين زمينه بود ،بلکه اين انديشه را به وجود آورد که اصالحات شکست خورده است و جمھوری اسالمی يک نظام اصالحناپذ ير است.
اين حاصل يک تجربه عملی شش ساله است تا ادراک منطق درونی شکست اصالحات .سوالی که ھست اين است :آيا اصالحات
مىتوانست پيروز شود؟ پاسخ به آن نياز به درک خصلتبندی نظام سياسی حاکم بر ايران به عنوان يک نظام توتاليتر را دارد .ارزيابی
نظری از امکان پيروزی اصالحات سياسی در يک جامعه مفروض ،بدون در نظر گرفتن خصلتبندی سياسی حاکم ،عمال تحليل را از
رابطه مشخص دولت و جامعه منفک مىسازد و ارزيابی از اصالحات سياسی و امکان موفقيت يا شکست آن را به عنوان موضوعی
براى خود و مستقل از اين مناسبات عنوان مىسازد.
در يک رژيم سياسی عادی )  ،(Normalاصالحات سياسی و ساختاری يک امر عادی است که نظام سياسی حاکم ،با توجه به تغييرات
در جامعه و انطباق خود با وضعيتھای تازه آن را پيش مىبرد.
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در يک رژيم ديکتاتوری خودکامه ) ،(Authoritarianاصالحات معموالً با دشواريھای جدی روبرو است ،ليکن در يک قوس زمانی
بلند ،ممکن است ھمراه با تنشھائی پيش رود و نھايتا به استقرار يک نظام سياسی عادی بيانجامد که مىتوان در اين رابطه از گذار
ديکتاتوری ای نظامی در آمريکای التين ،از جمله گذار دولت نظامی شيلی ،برزيل و آرژانتين و يونان دوره سرھنگھا نام برد ،ھر چند
که ممکن است درھر يک از آنھا ،حوادثی معين ،به عنوان عامل شکل دھنده تغيير عمل کرده باشند.
تجربه تاريخی نشان داده است که رژيمھای توتاليتر ،بنا به سرشت سفت و غيرمنعطف خود ،ناتوان از اصالح خود به يک رژيم سياسی
عادی ) (Normalبودهاند.
نه گورباچف ميخواست نظام حکومتی شوروی از بين برود و نه خاتمی به عنوان نماد اصلی اصالحطلبان ،خواھان فرا روی از واليت
فقيه و تبد يل جمھوری اسالمی به يک جمھوری متعارف مىباشد .خصلت يک رژيم توتاليتر ،تغيير ماھوی خود به يک نظام سياسی
عادی را نمىپذ يرد و عمالً ھرگونه اصالحات را در جھت چنان تغييری نه تنھا با شکست مواجه مىسازد ،بلکه نسبت به آن واکنش
شديدی از خود نشان مىدھد .يکی از داليل ناکامى اصالحطلبان در چنين مواردی ،عد م تکيه نيروی اصالحطلب بر اراده تودهاى و استفا
ده صرفا انفعا لی از مو ج به حرکت درآمده در مقاطع محدودی نظير انتخابات ويا اميد ھمراھی نيروی محافظهکار در اين راه بوده است.
در چنين مواردی ،اصالحطلبان از اراده مستقل تودهاى شايد بيشتر از گروه شريک خود در قدرت درھراس باشند.
در ايران راى جامعه به اصالحطلبان بيش ازھر چيز راى عليه "واليت فقيه" بود حال آنکه اصالحطلبان مدام بر وجود آن به عنوان
اساس نظام تاکيد ورزيدند واين دير يا زود خود آنان را در اصطکاک با جامعه قرار مىداد.
دو عامل مھم ديگر ،افق اصالحات در جمھوری اسالمی و کشورھای مدل شوروی را ازھم متمايز مىسازد:
نخست اينکه ،نخبگان سياسی سرنگون کننده و سرنگون شونده در شوروی ،تقريباھمان اليه بودند .به عبارت ديگر ،پيشگامان
سرنگونی نظام شوروی ،کسانی بودند که در شکل و شمايلی ديگر ،که اين بار بيشتر شبيه رژيمھای سلطنتی بود تا جمھوری ،دو مرتبه
به قدرت میرسيدند .اعضای دفتر سياسی حزب کمونيست شوروی ،ھر يک به نوبه خود به عنوان روسای جمھوريھای تجزيه شده
شوروی ،دو مرتبه به قدرت رسيدند ،حال آنکه چنين افقی براى رھبران جمھوری اسالمی وجود ندارد وھر گوشهاى از جھان ما براى
کسانی نظير خامنهاى و رفسنجانی جای تنگی خواھد بود و ناگزير از پاسخگوئی به جنايات مغولوار خود و چپاول کشور خواھند بود .از
اينرو ،آنان تمام تالش خود را حتی به قيمت ارتکاب جناياتی تازه ،بهکار مىگيرند تا از فرا رسيدن چنين روزی جلوگيری کنند.
عامل ديگر ،قدرت ناھمسان اصالحطلبان در شوروی و جمھوری اسالمی مىباشد .در شوروی اصالحات از کانون اصلی قدرت شروع
گرديد حال آنکه در جمھوری اسالمی ،اصالحطلبی از جامعه آغاز گرديده و توانست فقط به حاشيه قدرت راه يابد و در آنجا به صورت
ارادهاى فلج درآمد .از اينرو ،اظھارات پارهاى از اطالحطلبان که "اصالحات مرد ،زنده باد اصالحات" و اينکه آنھا "اصالحات را به
جامعه مدنی خواھند برد" در واقع به معنی اعتراف به نفھميدن قانونمندی تغيير و اصالحات در نظامھای سياسی توتاليتر و عدم ظرفيت
آنھا براى تبديل شدن به يک رژيم دمکراتيک مىباشد.
البته اين بدان معنی نيست که در يک رژيم توتاليتر ھيچگونه اصالحاتی انجام نمىگيرد و يا اينکه ھمه رژيمھای توتاليتر دقيقا مثل ھم
ھستند .شراٮط سياسی حاکم در دوره لنين و استالين و خروشچف و گورباچف ،تفاوتھای جدی باھم داشتند .دوره رفرمھای سياسی
خروشچف که با يک سلسله گشايش سياسی و فرھنگیھمراه بود و برگرفته از رمان معروف "ذوب يخ" اثر ايليا ارنبورگ به "دوره
ذوب يخ" معروف است ،با دوره قتل عامھای مليونی دوره استالين و يا دوره اعدامھای سياسی سريع و جنازهگردانی دوره لنين،
متفاوت بود .بخش مھمی از فرھنگ سياسی وھنریای که به فروپاشی رژيم شوروی در دوره گورباچف ياری رساند ،در دوره
خروشچف شکل گرفته بود که در دوره برژنف تا به قدرت رسيدن گورباچف دو مرتبه در محاق سانسور رفت .از اين نظر ،نمىتوان
تمايزات دورهھای مختلف و نيز اصالحات انجام گرفته را ناديده گرفت .ليکن بر خالف تمامی اين تمايزات در دورهھای مختلف و به رغم
يک سلسله اصالحات سياسی و فرھنگی ،يک چيزھميشه ثابت ماند و آن عبارت بود از تمرکز قدرت سياسی در دست حزب کمونيست،
که ماده  ۶قانون اساسی شوروی به آن رسميت قانونی مىداد.
با تفويض حق حاکميت سياسی در دست حزب کمونيست ،قانون اساسی شوروی نه تنھا حق شھروندی سياسی برابر را نفی مىکرد،
بلکه يک نوع آپارتايد را در ظاھری غيرنژادی ،رسميت میبخشيد و اين اصل تا زمان فروريزی شوروی ھمچنان به قوت خود باقی ماند.
اين خصيصه را مىتوان درھمه رژيمھای توتاليتر ،با وجود تمايزات قابل مالحظهای که با ھم دارند ،نيز مشاھده کرد.
نظامھای توتاليتر ،با وجود تمايزاتی که با ھم دارند و نيز به رغم تفاوتھائی که در دورهھای مختلف حيات خود بروز مىدھند خصايص
مشترکی دارند که وجه مشخصه آنھا به عنوان سيستمھای سياسی توتاليتر)تماميت گرا( مىباشد .کسی تفاوتھندوانه و خربزه و يا گربه
و پلنگ را ناديده نمیگيرد .ليکن ھر دوی اين دو گروه مشترکات آنچنان نزديکی با ھم دارند که آنھا را به ترتيب ،اولی را در تيره
صيفیجات و دومی را در گروه گربهسانان قرار مىدھد .به ھمين ترتيب دولتھای سياسی نيز ،وجوه متمايز کننده خود را دارند که ھر
يک از آنان را در گروه معينی قرار مىدھد .خصلتشناسی رژيمھای توتاليتر ،در عين حال ما را نسبت به درجه تغيرپذيری ،جان سختی
و واکنش آن در برابر امکان حرکت در مسير تغييرات بنيادی و راھکارھای در پيش آگاه مىسازد .بدون شناخت درست از خصلت يک
نظام سياسی ،نمىتوان سياست درستی در برابر آن اتخاذ کرد.
يک دولت توتاليتر ،ضرورتا يک دولت ايدئولوژيک است .بدين معنی که امکانات اجتماعی ،اقتصادی و سياسی را بر اساس اعالم
وفاداری گروهھای اجتماعی به ايدئولوژی معينی ،توزيع مىکند .در نتيجه ،در ساختار سياسی دولت ،فقط آن گروهھائی راه میيابند که
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به آن ايدئولوژی تعلق داشته باشند .بين ايدوئولوژيک بودن دولت و ايدوئولوژی داشتن انسانھا ،بايد قائل به تمايز شد .امروز در
بسياری از مواقع ديده مىشود که واژه ايدوئولوژی در مفھومی صرفا منفی بهکار برده مىشود و ازضرورت ايدئولوژيک نبودن دستگاه
دولت ،فارغ بودن آ دمھا از ايدوئولوژی نيز استنباط مىشود .مىتوان گفت که ھر رویکردی به سياست ،متضمن سيستمی از اعتقادات
است که قرابت زيادی با انديشه فلسفی يا جھانبينی بين انسانھا دارد و خواه ناخواه او را در رابطه با ايدوئولوژی معينی قرار مىدھد.
حتی يک نظام ليبرالی که ظاھرا با پراگماتيسم سياسی مشخص مىشود ،فارغ از اين خصيصه نيست.نه ھايک بدون ايدوئولوژی بود و
نه پوپر .ليکن ھنگامی که ايدئولوژی به عيارسنج دستيابی يا حفظ قدرت سياسی تبديل مىشود ،يک نوع جھان معنوی به وجود
مىآورد که در آن فقط معتقدين و يا متظاھرترين به آن اعتقاد ،از حقوق سياسی و اجتماعی برخوردار مىشوند.
در نتيجه ،اولين خصيصه آن ،نفی شھروندی و حقوق برابر انسانھا است .شمای اين ايدئولوژی ممکن است مذھبی ،سوسياليستی و يا
ناسيوناليستی بوده باشد ولی کارکرد درونی آن تقريبا مشابه ھم است .ھنا آرنت چنين دولتی را نزول دولت -ملت مىدانست و مارکس آن
را دولت ناقص .به عبارتی ديگر ،دولت به عنوان يک نھاد سياسی ،وقتی به زبان ايدئولوژيک حرف مىزند ،يعنی اينکه توان بيان خود
به زبان سياست را ندارد.
در يک جغرافيای سياسی معين ،دولت ) (Stateيک پديده ثابت و حکومتھا ) (Governmentsپديدهھای متغير ھستند .به عنوان
مثال ،در جغرافيای سياسیاى به نام ايران از زمان قاجار تا به امروز ،دولت ايران ،ھميشه دولت ايران بوده است ،ليکن حکومتھائی
که اداره دولت ايران را از آن زمان تا کنون بر عھده داشتهاند ،سلطنتی ،سلطنتی مشروطه و جمھوری اسالمی بوده است .اين امر در
مورد تمامی دولتھا نيز صادق است .دولت فرانسه ،ھميشه دولت فرانسه بوده است ،مستقل از اينکه ،حکومتھای ادارهکننده آن،
محافظهکار بودهاند يا انقالبی ،دست راستی بودهاند يا سوسياليست.
زمانی که دولتی خصلت ايدئولوژيک پيدا مىکند ،در حقيقت به قدرت سياسی حاکم ) (Governmentکه خصلتی متغيردارد ،خصلتی
ثابت و مطلق داده ،آن را بالتغيير اعالم مىکند.
غيرقابل تغيير بودن حاکميت سياسی ،با حق حاکميت گروھی معين گره خورده است که آن را درھالهاى از تقدس ايدئولوژيک میپوشاند
و منافع اين گروه خود را به زبان دفاع از ايدئولوژی معين حاکم در حاکميت سياسی بيان مىکند .اين پوشش ايدئولوژيک ممکن است
مذھبی يا الئيک و يا نژادی بوده باشد .اين گروه در قدرت ،ھمواره سعی مىکند مخالفت با خود را ،مخالفت با ايدئولوژی دستگاه
حکومتی جلوه دھد و حکم تکفير خود را بسته به شکل ايدئولوژی مورد استفاده ،به عنوان ضديت با "سوسياليسم" "ضدانقالب" و يا
"ضداسالم" عنوان سازد ،حتی اگر طرف يا جريان مورد تکفير ،خود به روايتی ديگر از سوسياليسم اعتقاد داشته و يا انقالبی دوآتشه و
يا مسلمان بسيار مومن و معتقدی بوده باشد.
از اينرو ،واژه "دشمن" ،کلمه متعارفی است در واکنش خصمانه حکومتگران در مقابله با نه تنھا مخالفين سياسی خود ،بلکه با اکثريت
جامعهای که بر آن حکومت مىکنند.
ھنگامی که يک دولت ،خصلت ايدئولوژيک پيدا مىکند ،کارکرد سياسی دولت به تابعی ازھدفھای ايدئولوژيک آن تبديل مىشود و نه تنھا
کارکرد دولت بايد بر پايه ايدئولوژی حاکم انطباق داده مىشود ،بلکه ھر گونه حرکت سياسی و فرھنگی در جامعه ،حتی گردش ساده
اخبار نيز از منشور ايدئولوژی عبور داده مىشود ،در نتيجه ،پخش يک خبر يا نظرسنجی از ديد حکومتگران ممکن است بر خالف
مصالح تشخيص داده شود و از پخش آن جلوگيری به عمل آيد .به ھمين جھت ،ھر دولت ايدئولوژيک ،نه تنھا با ھر گونه سياستی بهجز
سياست در خدمت ايدئولوژی حاکم در تعارض ميافتد ،بلکه باھر گونه انديشه آزاد و با ھر گونه فرھنگی بهجز فرھنگ تجويز شده از
طرف متوليان ايدئولوژی حاکم ،تنش پيدا مىکند و نسبت به آن با ديد براندازی نگاه مىکند .کافی نيست که يکی خود را کمونيست در
يک رژيم کمونيستی ،فاشيست در يک رژيم فاشيستی يا مسلمان متعھد در جمھوری اسالمی اعالم کرده و در کليت خود از رژيم حاکم
طرفداری کند ،بلکه درھر لحظه معين فقط از تفسير يا قرائت حاکم از ايدئولوژی اعالم شده از طرف قدرت اصلی حاکم که اھرمھای
اساسی کنترل دولتی و نيروی سرکوب را در اختيار دارد ،بايد تبعيت کند .ھر نوع انديشه متفاوت ،د ير يا زود توجه دستگاھای سرکوب
را جلب خواھد کرد .بدون توجه به اين نکته ،ما راز تصفيهھای خونين احزاب کمونيست حاکم در کشورھای باصطالح سوسياليستی،
تصفيه و قتل رھبرانی نظير ارنست روھم ،مرد شماره  ٢و يکی از بنيان گذاران اصلی آلمان نازی و نيز اعدام و شکنجه و زندانی کردن
آن عده از عناصر مذھبی را که در به قدرت رساندن خمينی نقش مھمی داشتند و در مجموع با درجهاى از اختالف ،از جمھوری اسالمی
طرفداری و ياھنوزھم مىکنند ،نخواھيم فھميد.
يک دولت ايدئولوژيک ،در عين حال به ادبيات وھنر به عنوان نزديکترين حلقه به سياست وھمواره با سوء ظن به آن مینگرد و دائما
در جستجوی کشف طوطئه براندازی در بين نويسندگان و شعرا و روزنامه نويسان و موسيقیدانان وھنرمندان مىگردد ،و از »نفوذ« و
»تھاجم فرھنگی دشمن« دم مىزند ،حتی اگر خود تمامی دستگاهھاى تبليغاتی و راديو تلويزيون و مطبوعات و دستگاهھاى آموزشی
کشور را در انحصار خود داشته باشد .اين »دشمن« مفروض ،ممکن است در البالی يک شعر ،يک رمان ،يک قطعه موسيقی ،يک
نمايش يا حتی يک کاريکاتور النه کرده باشد .منع موسيقی جاز از طرف آلمان نازی و دولت شوروی و نيز ممنوع بودن نقاشی آبستره
در آن کشور ،يا تعطيلی مجله گردون و روزنامه حيات نو ،به بھانه چاپ يک کاريکاتور حتی نامربوط با جمھوری اسالمی ،ازھمان
منطق ايدئولوژيک اين گونه دولتھا تبعيت مىکند .تا زمانی که يک حکومت توتاليتر بر قدرت سياسی کشوری تکيه زده است ،ھيچ
شاعر وھنرمند و نويسندهاى در امان از تعقيب و شکنجه و زندان و گاھاً در امان از مرگ نيست .شوستاکويچ ،نابغه بزرگ موسيقی و
آفريننده اثر جاودانه »سمفونی لنينگراد« ھمواره مسواک خود را در جيب میگذاشت که شايد درھر لحظهاى توسط ماموران ک .گ .ب
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دستگير شود و حاجی بيگف ،سازنده بزرگ »اپراى کوراوغلو« شبھا نگران حمله ماموران پليس مخفی ،در کنار در میخوابيد .در
جمھوری اسالمی ،سرکوب و زندانی کردن روزنامه نگاران و نويسندگان و حتی قتل آنان ،حادثهاى جاری و مداوم بوده است.

يک دولت توتاليتر ،دولتی است با ساختاری دوگانه
بدين معنی که ترکيبی است از يک دولت عادی يا ) (Normative Stateو دولت اختيارات ويژه ) .(Prerogative Stateمنظور از
دولت عادی ،عبارت از يک دستگاه اداری با تضمينھای قانونی که کارکرد خود را بر پايه قوانين قابل پيشبينی ،کارکرد قانونمند
دادگاھھا و فعاليت اداری بخشھای آن و حدود و اختيارات مشخص آنھا بيان مىکند .دولت اختيارات ويژه يا )(Prerogative State
بيان يک سيستم حکومتی است که خود کامگی نامحدود و خشونت مفرطی بهکار مىبرد ،بدون اينکه توسط مکانيسمھای قانونی کنترل
شود .تصادم دائمی بين اين دو ،به سايش تدريجی دولت عادی میانجامد و دولت اختيارات ويژه ،نقش مسلطی در اين رابطه پيدا مىکند.
ھسته دولت توتاليتری ،ضرورتا از دولت اختيارات ويژه تشکيل شده است و بخش دولت عادی ،به صورت زائدهاى از آن عمل مىکند.
اين بدان معنی است که قدرت سياسی در يک رژيم توتاليتر ،توان بهکارگيری خشونتبىمھار ،بدون اعتقاد به چھار چوبھای قانونی را
دارد.

يک رژيم توتاليتر ،رفتار با مخالفين ،حتی مخالفين باصطالح »خودی« را نيز در چھار چوب واکنشھای دولت اختيارات ويژه
) (Prerogativeقرار مىدھد.
و اين مشخصه تا زمان حيات آن رژيم ادامه پيدا مىکند.
اگر مخالفين »خودی« در چھارچوب دولت عادی ) (Normative Stateقرار گيرند ،بايد از تضمينھای قانونی برخوردار شوند و اين
با دولت اختيارات ويژه ) (Prerogative Stateتنش به وجود مىآورد و نمىتواند آن را تحمل کند .در نتيجه ،حتی اپوزيسيون درونی
يک نظام توتاليتر ،چه در درون جامعه و چه در ساختار خود دولت عادی ،در اخرين حد بيرونی دولت عادی يا  Normativeقرار داده
مىشوند که ظاھراً بايد از حد اقل تضمينھای قانونی برخوردار شود ،ليکن دولت اختيارات ويژه ،چنان تضمينھای قانونی را ناديده
مىگيرد و واکنشی قانونگريز از خود در برابر آن نشان مىدھد .اين واکنشھا ،اشکال متفاوتی به خود مىگيرند و بسته به موقعيتھای
سياسی و اجتماعی در جامعه ،در اشکالی از قبيل بهکارگيری باندھای ضربت خيابانی ،ربودن و شکنجه و يا قتل مخفيانه شبيه به قتلھای
زنجيره ای ،تھد يد و نعرهھای خشن علنی نظير سخنرانی کسانی چون مصباح يزدی و اعالميهھای شداد و غالظ فرما ندھان سپاه پاسدار
در مقاطع مختلف و اقدام مستقيم آنھا ،و يا بهکارگيری قوه باصطالح قضائيه و مرتضویھا ،شوراى نگھبان و يا در امرو نھی بصطالح
»رھبر« خود را نشان مىدھند.
يک دولت توتاليتر بر پايه يک سبستم "رھبری" يا  Fuhrershipاستوار است .ھيتلر ميگفت :ما سرور دولتيم و نه دولت سرور ما ١
اسم آن را مىتوان "پيشوا" "رھبر" "دوچه" "امام" يا "ولی فقيه" ناميد ،ليکن کار کرد آنھا يکی است و مختصات مشابھی را بروز
مىدھند که بنوبه خود اثرات زنجيرهاى در کارکرد دستگاه اجرائی دولت ،پارلمان و سيستم قضائی کشور بجا مىگذارد.
نخستين اثر سيستم مبتنی بر "رھبری" ،برھم زدن کارکرد درونی ماشين دولتی است .يک دولت عادی) (normalبر تفکيک قوای
سهگانه اجرائی ،قانونگذاری و قضائی مبتنی است که ھر يک از آنھا حدود و اختيارات مشخص خود را دارند وھيچيک حق فرا روی از
محدوده معين خود را ندارند.
سيستم مبتنی بر رھبری ،کارکردعادی نيروھای سهگانه به ظاھر ازھم تفکيک شده را از مضمون خود عاری سا خته و تقسيمبندی خاص
خود را به وجود مىآورد .در نتيجه ،قدرت اجرائی در يک دولت توتاليتر را ديگر نمىتوان بر اساس تعاريف کالسيک از آن مشخص
کرد .بد ين معنی که قدرت اجرائی به عنوان قدرت تصميمگير که بر نيروھی مسلح و سرويسھای امنيتی و مجموعه بوروکراسی کشور
نظارت دارد ،يا به صورت يک نھاد غيرانتخابی تبديل مىشود و اگر شکل ظاھری آن حفظ شده بود ،نھاد انتخابی قدرت نظارت بر آن را
نخواھد داشت .در اکثر کشورھای توتاليتر ،ظاھر انتخابات کنار گذاشته شده بود و در جمھو ری اسالمی در اين بيست و پنج سال گذ
شته ،نھاد انتخابی ھمواره از حق چنين نظارتی محروم بوده است و فقط نھاد غيرانتخابی و غيرمسئول و غيرپاسخگوئی بنام "رھبر" يا
"ولی فقيه" اين اختيارات را در چنگ خود داشته است .تنھا در دوره کوتاھی ،خمينی بخشی از اين اختيارات را بنا به مالحظاتی به بنی
صدر قرض داد و مدام تھديد به پس گرفتن آن مىکرد.
از آ نجائی که قدرت اجرائی واقعی در جمھوری اسالمی يک نھاد غيرانتخابی بوده است ،بنا براين ضرورتی نيز براى پاسخگو بودن
نداشته است .کسی پاسخگو مىشود که براى منظوری انتخاب شده باشد و نه کسی که بقول سويفت" بر اسا س اختياراتی که خودم به
خودم داده ام ،خود را پادشاه اعالم مىکنم".
به ھمين ترتيب ،پارلمان نيز به عنوان يک نھاد قانونگذار که از طرف مردم انتخاب مىشود منشاء واقعی قانونگذاری در کشور
نمىباشد بلکه قانون آن چيزی خواھد بود که "پيشوا" يا رھبر میگويد.نظريه پردازان آلمان نازی ھمانند امامان نماز جمعه نظير
خزعلی و جنتی و يزدی ،ابائی نداشتهاند که به صراحت بگويند که "اراده پيشوا ،قانون و قانونگذاری تجلی قدرت اوست " ٢
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اطرافيان خامنهاى بارھا تکرار کردهاند که قانون يعنی حرف رھبر و نه آنچه که مجلس تصويب مىکند .در نتيجه ،نھاد قانونگذاری
اساسا کارکرد واقعی خود به عنوان يک نھاد مستقل را از دست داده و به نھادی براى تدوين خواستهھای رھبر تبد يل مىگردد.
تدوين اليحه محدود ساختن مطبو عات در آخرين روزھای عمر مجلس پنجم که از طرف خامنهاى و باند اطراف او ديکته شده بود و نيز
مداخله مستقيم خود خامنهاى براى عدم طرح اليحه مطبوعات در آغاز مجلس ششم به عنوان يک " حکم حکومتی" نمونه گويائی است
از دگرگون شدن نقش پارلمان در يک کشور توتاليتر مبتنی بر سيستم "رھبری".
شايد بتوان گفت که دستگاه قضائی در يک نظام توتاليتر ،به عنوان يکی از سه نھاد اصلی استقالل خود را از دست داده و بيشترين تغيير
ماھيت در آن روی مىدھد.
بر خالف دولت عادی ،که در آن دستگاه قضائی بر نحوه کارکرد پليس و سرويسھای امنيتی و مجموعه نھادھای دولتی و خصوصی
نظارتی قانونگراٮانه دارد و بايد مظھر داوری عادالنه باشد ،در يک نظام توتاليتر قوه قضائيه به صورت جزئی از پليس و نيروھای
سرکوب درمىآيد و خود با باندھای ضربت خيابانی و شکنجهگرھا و شکنجهگاهھا در ھم مىآميزد و بخشی از دولت اختيارات ويژه را
تشکيل مىدھد که "پيشوا" يا "رھبر" در راس آن قرار دارد .از اينرو نه دا نش حقوقی يک قاضی اگر که داشته باشد بلکه نقش پليسی
آن مورد نياز و تقاضای" رھبری" خواھد بود و ممکن است که "قاضی" و"قاتل" تفاو تی با ھم نداشته باشد.
در آلمان نازی دستگاه قضائی مسئول قتل بين  ۴٠تا  ٨٠ھزار تن از شھروندان آلمانی بود .در شوروی دوره استالين دستگاه قضائی و
پليس مخفی دو بازوی مکمل ھم بودند .در فاصله محاکمات نمايشی مسکو نه فقط بخش مھمی از اعضاء و رھبران حزب کمونيست
شوروی بلکه صدھاھزار نفر از جمله سه ھزار تن از قضات شوروی نيز اعدام وسر به نيست شدند .در جمھوری اسالمی نيز جانيانی
چون خلخالی و گيالنی و ن ّيری و ديگر حاکمان شرع ،ھزاران ايرانی را به دستور خمينی به قتل رساندند .اينکه اينان در مفھوم متعارف
کلمه حقوقدان نبودند ،تفاوتی در اصل ماجرا نمىکرد .ھمان گونه که ويشنسکی ،دادستان استالين شخصا حقوقدان برجستهای بود
ولی ھمان کارکرد حکام شرع جمھوری اسالمی را داشت .بنا بر اين تصادفی نيست که يک دستمال فروش بازاری نظير اسدﷲ الجوردی
به عنوان دادستان کل تھران از طرف خمينی برگزيده شود ويا شخصی چون سعيد مرتضوی اول قاضی شود و بعدا دانشجوی حقوق.
آنچه از مرتضویھا خواسته مىشود نه دانش حقوقی است و نه وجدان دادگری ،بلکه نقشی است ھمرديف باندھای ضربت خيابانی که
ماجراى قتل زھرا کاظمی نمونه روشنی از آن بود.
درسيستم توتاليتر مبتنی بر"رھبری" ،با از بين بردن استقالل دستگاه اجرائی ،قضائی و قانونگذاری کشور که شرط اوليهایھستند بر
حاکميت قانون ،و تبديل آن به زائدهای از"رھبری" ،خود "رھبر" نيز از مدار ھرگونه قانونگرائی خارج شده و بر فراز قانون قرار
مىگيرد و نمىتوان او را مورد تعقيب قرار داد ،حتی اگر وسط گلهای راھزنان و آدمکشان نشسته باشد .اطرافيان ھيتلر از خطا ناپذيری
"پيشوا" سخن میگفتند و اطرافيان خامنهای نيز از معصوم بودن "رھبر" سخن به ميان میآورند.
سيستم مبتنی بر رھبری با ادغام دستگاهھاى قانونگذاری و قضائی و ادغام عملی قدرت اجرائی در خود ،که در آن رئيس جمھور حتی
اختيار جلوگيری از تقلب آشکار و تعويق چند روزهای انتخابات را ندارد ،تقسيمبندی خاص خود را به وجود میآ ورد که عبارتست از
تجزيه دولت به دولت عادی و دولت امتيازات ويژه که جغرافيا و قوانين نانوشته خود را دارد.
در يک کشور ،حوزه اقتدارسياسی و اعمال حاکميت ملی و قوانين ،با جغرافيای آن انطباق کامل دارد و تغيير جغرافيا در عين حال به
معنی تغيير حوزه اعمال حاکميت سياسی و قوانين مىباشد .مثال ما اگر از حدود مرزی يعنی از جغرافيای ايران خارج شده و پا در
کشوری مثال ترکيه به گذاريم ،نقطه مرزی تنھا نشانگر تغيير جغرافيا نمىباشد بلکه عالمت تغيير حوزه اعمال حاکميت سياسی متفاوت با
قوانينی متفاوت مىباشد.
سيستم مبتنی بر "رھبری" اينگونه تقسيمبندی را در درون خود کشور به وجود میآورد که حوزه قدرت و قوانين نانوشته خود را دارد.
ھمان گونه که دولت ايران حق اعمال اقتدار و نظارت بر اتباع و نھادھا و شرکتھای دولت ترکيه در آن کشور را ندارد و اين فقط جزء
حاکميت تجزيه ناپذير آن کشور به حساب میآيد ،در يک دولت توتاليتر مبتنی بر"رھبری" نيز دولت عادی حق اعمال قدرت و نظارت بر
دولت اختيارات ويژه را ندارد .به ھمين دليل نيز دولت رسمی در جمھوری اسالمی از ابتدائیترين نظارت بر نھادھای در کنترل "رھبر"
و "بيت رھبری" از انواع بنيادھا گرفته تا شبکه تلويزيون و نھادھای به اصطالح موازی يا دولت در سايه يا دولت امتيازات ويژه را،
نداشته است.
دموکراسی پاشنه آشيل ھر رژيم توتاليتر مىباشد و دموکراسی وقتی مىتواند مجال پيشروی داشته باشد که بر اراده مستقل
وسازمانيابی مردم تکيه داشته باشد .مضافا اينکه دموکراسی مقوله ايست عام و نه خاص ،يعنی بر دفاع از حق عمومی مستقل از رنگ
و نژاد و جنسيت و مذھب و مليت و اعتقادات آدمھا استوار است.
اصالحطلبان در جمھوری اسالمی بر"مردم ساالری دينی" و "جمھوری اسالمی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر" تاکيد
ورزيدهاند.
بايد گفت که مردمساالری اگر دينی باشد ديگر مردمساالری نيست .اين چه تفاوتی دارد با شعارمثال "دموکراسی سفيد پوستی؟" محدود
کردن شعار دموکراسی به گروه و اليهھای معين ،حتی اگر اليهای بزرگ نيز بوده باشد ،به معنی قيچی کردن و خصوصی کردن خود اين
شعار خواھد بود واين مفھومی است که گاھا عناصر محافظهکار با قيجی کردنی بيشتر ،از آن به عنوان "خودیھا" نام بردهاند .براى
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آنکه بار واقعی "مردمساالری دينی" فھميدهتر شود بايد مشابه آن يعنی "دموکراسی سفيد پوستی" را در متن جامعه.آمريکا که اکثريت
را سفيد پوستان تشکيل مىدھند عنوان کرد و ديد که تا چه حدی آدم از مردم ساالری دفاع کرده است و نه از نژاد پرستی.
تاکيد اصالحطلبان بر "جمھوری اسالمی ،نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کم تر" در حقيقت تاکيدی است دانسته يا نادانسته بر دفاع از
خصلت ايدوئولوژيک نظام موجود حاکم بر ايران .تاکيد بر اسالميت دولت از تاکيد بر اعتقادات افراد و آدمھا متفاوت است .اين حق
طبيعیھر فردی است که ھر مذھب و اعتقادی را اختيار کند .ليکن تاکيد بر اسالميت يک رژيم سياسی در واقع تاکيدی است بر خصلت
ايدوئولوژيک و نھايتا جوھر توتاليتری آن ،حتی اگر ،در خوشبينانهترين حالت ناآگاھانه بوده باشد .محدوديت افقھای فکری و
خواستهھای اصالحطلبان ،سرانجام به محاصره افتادن خود آنان در دايرهای کوچکتر از طرف محافظهکاران خشن میانجامد.
ھيچ نظام توتاليتری به گربه عابد و زاھدی تبديل نشده است و رژيم توتاليتر "واليت فقيه" نيز ازاين قاعده مستثی نمىباشد .چگونه
مىتوان اميد به اصالحات داشت بیآنکه نيروھای دموکراتيک جامعه عليه مانع اصلی ھر گونه اصالحاتی يعنی عليه "واليت فقيه" را
بسيج کرد ودر مقابل ،مدام بر حفظ آن به عنوان "اساس نظام" تاکيد داشت؟ بقول معروف:
خانه از پایبست ويران است

خواجه در بند نقش ايوان است

 -١فرانتس نويمن بهھموت
 -٢فرانتس نويمن بهھموت.ص ١١۵
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ھدايت سلطانزاده

انتخابات در جمھوری اسالمی :چقدر انتخابی و چقدر مشروع است؟
آن کس که مرا بدون رضايت من تحت قدرت خود قرار مىدھد ،مرا به دلخواه خود مورد استفاده قرار خواھد داد .وھر زمان که
بوالھوسی وی اقتضاء کند ،به ويرانی و تباه کردن من اقدام خواھد کرد.
جان الک ".در باره حکومت مدنی"١ .

قبل از اينکه در مورد انتخابات در جمھوری اسالمی سخنی گفته شود ،نخستين سؤالی که در مورد انتخابات سياسی بايد از خود پرسيد
اينست که :فلسفه انتخابات چيست؟ چرا مردم پای صندوقھای راى میروند؟ آيا انتخابات ،چه براى رياست جمھوری و چه براى مجالس
قانونگذاری ملی ،که در اکثر کشورھای غربی غالبا به صورت واقعی ،و در بسياری از کشورھای جھان سوم و يا ديکتاتوریزده ،عمدتا
به صورت سمبوليک برگزار مىشود ،چه چيزی را بيان مىکند؟ و چرا حکومتھا ناگزير از برگزاری انتخابات مىشوند؟
به انتخابات سياسی درھرکشوری ،از سه زاويه مىتوان نگاه کرد:
•

 -١در سطح عمومی جامعه،

•

 -٢از زاويه مردم،

•

 -٣و از زاويه حکومت.

 -١اگر در کشوری ،انتخابات به صورت واقعی برگزار شود ،اين بدان معناست که در چنين کشوری ،معيارھای دموکراتيک حاکم است،
مردم در بند ستمگری مستقيم سياسی قرار ندارند .ليکن از آنجائی که ھر انتخاب سياسی ،بايد بر تصميم آگاھانه انتخاب کنندگان استوار
باشد ،بنابر اين وجود آزادیھای سياسی ،آزادی احزاب ،آزادی بيان و مطبوعات براى تامين اين انتخاب آگاھانه ،يک شرط الزم است.
براى تضمين چنين فضائی ،حاکميت قانون بايد بر مجموع نه تنھا مناسبات حکومت با مردم ،مناسبات مردم با مردم ،بلکه بر کارکرد کليه
نھادھای دولتی ،و نيز رابطه ھر نھادی با نھاد ديگر دولتی ،به عنوان داور نھائی ،جاری باشد .وقتی ما از حاکميت قانون در اين رابطه
سخن مىگوئيم ،منظور ما صرفا وجود قوانين نيست ،زيرا درھمه کشورھا ،از جمله در استبدادی ترين کشورھا نيز قانون وجود دارد.
بلکه حاکميت قانون ،قبل ازھر چيز به معنى تبعيت قھر از قانون است .و نه قانون از قھر .بر خالف اعمال قھر مستقيم که روابط
اجتماعی و سياسی و نيز روابط درون نھادھای دولتی را بهطور شخصی اعمال مىکند ،حاکميت قانون ،اين مناسبات را به صورت
غيرشخصی تنظيم مىکند ،زيرا خود قانونھمواره انتزاعی و غيرشخصی است و نه رابطه فرد با فرد .وقتی در کشوری ،قھر مستقيم،
تنظيم کننده روابط سياسی و اجتماعی بود ،حاکميت قانون نيز وجود نخواھد داشت .بود و نبود حاکميت قانون ،خود نشان دھنده وجود يا
عدم وجود آزادی در يک جامعه است .بنابراين در انتخاب آزاد افراد نيز اثر خواھد گذاشت .انسان آزاد فقط مىتواند آزادانه انتخاب کند.
وقتی در يک جامعه ،آزادی احزاب ،آزادی بيان عقيده و مطبوعات ،و حاکميت قانون وجود نداشت ،در آن صورت ،نوع اين مجموعه
روابط گفته شده ،از جمله انتخابات ،به روابط شخصی تبديل خواھد شد .و خط حرکتی و تعيين کننده در آن از طرف باال به پائين و در
نتيجه از طرف قدرت سياسی حاکم خواھد بود .و اين دقيقا برخالف فلسفه وجودی انتخابات خواھد بود که جوھرا از پائين به طرف
باالست .در چنين وضعيتی ،مضمون واقعی انتخاب ،به انتصاب از باال تبديل مىشود .پس اگر حکومتی ،به ظاھر مردم را به انتخابات
فراخواند ولی در کشور آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بيان و حاکميت قانون وجود نداشت ،اين گونه انتخابات را بايد انتصابات
مامورينی از طرف حکومت در نھادھای حکومتی براى پيشبرد منويات خود ناميد .ھمان گونه که در دولتھای ما قبل سرمايهداری و
پيش از انقالبات آمريکا و فرانسه در پايان قرنھيجدھم ،و نيز در ايران پيش از انقالب مشروطيت ،چنين شيوهاى مرسوم بود .زيرا بنا
به تئوری ،حق حاکميت متعلق به پادشاھان و حکومتگران بود و مردم حق و نقشی در تعيين قدرت سياسی حاکم نداشتند .ھمان گونه که
پيش از انقالب مشروطيت ،والیھا را براى واليتھای "ممالک محروسه" منصوب مىکرد .اين انقالبات ،حق حاکميت را از سالطين به
مردم يا ملت انتقال مىدادند .و چونھمه مردم نمىتواستند به طور مستقيم جزئی از دولت باشند ،ازاينرو ،انتخابات سياسی ابزاری بودند
براى گزينش نمايندگانی از مردم يا ملت ،براى قانونگذاری و يا قدرت اجرائی کشور که خود بنا به تعريف بايد اجرا کننده قوانينی باشد
که مردم براى اداره امور زندگی خود در درون کشور و نيز مجموعه مناسبات خود با کشورھای ديگر ،انتخاب کردهاند .بنابراٮن ،دو ايده
نھفته در اين انتخاب وجود دارد :اول ،اعمال حق حاکميت مردم که آن را از طريق انتخابات خود به نمايندگان خود تفويض کردهاند ،و
دوم ،حق پس گرفتن اين قدرت تفويض شده از نمايندگان پيشين ،و تفويض مجدد آن به افراد و عناصری که خود آنان صالحتر و
مناسبتر تشخيص مىدھند..در واقع در ايده حق پس گرفتن قدرت تفويض شده ،يعنی حق برکناری حکومت پيشين وجود دارد که چيز
ديگری جز حق سرنگونی يک حکومت بد از طرف مردم نيست .زيرا در کشورھای دموکراتيک ،انتخابات ،ھمان حق سرنگونی از طريق
انتخابات دموکراتيک است .جان الک ،پدر ليبراليسم ،تدوين کننده اين نظريه بود .اين بدان معنی نيست که مردم درھر انتخاباتی ضرورتا
حکومتھا را برکنار يا سرنگون مىکنند .ممکن است حکومتی راھمچنان تاييد کنند .باز اين خود داللت بر اين حق انتخاب مىکند.
يکی ازمھمترين دستاورد وجود انتخابات آزاد ،مشروعيت حکومتی است که بر پايه چنين انتخاب آزاد و آگاھانهاى انجام مىگيرد و مردم
با اين انتخاب خود ،به حکومت انتخابی خود مشروعيت مىدھند .ھمان گونه که جان الک مىگفت "آزادی انسان در جامعه ،نبايد زير
سلطه ھيچ قدرت قانونگذاری ،بهجز قدرت قانونگذاریای که بواسطه رضايت مردم به وجود آمده است قرار گيرد" ٢ .و روشن است که
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رضايتھنگامی بهطور واقعی وجود خواھد داشت که يک انسان آزاد ،آزادانه و بدون مانع و رادعی ،نمايندگان خود را انتخاب کرده
باشد .اينکه يک فرد بتواند سرنوشت خود را تعيين بکند ،الک آن را شرط ضرور رشد انسانی و رضايت وی براى حکومت را شرط
اساسی ھر انسان سياسی مىناميد .در صورت بر آورده نشدن چنين شراٮطی ،رضايتی نيز در مورد نمايندگان انتخاب شده و يا رئيس
جمھوری ،معنی نخواھد داشت و بنابراٮن ،نمايندگان و يا دولت ناشی از آن نيز فاقد مشروعيت سياسی و قانونی خواھند بود.زيرا
مشروعيت تابعی است از رضايت ،و رضايت تابعی است از حق انتخاب آزاد ،و حق انتخاب آزاد ،ھنگامی معنی پيدا مىکند که در جامعه،
آزادیھای سياسی و مدنی مورد تضمين قانون قرار گرفته باشد .در غير اين صورت ،حاکميت سياسی نيز فاقد مشروعيت خواھد بود.
جان استوارت ميل نيز در اين رابطه معتقد بود که "افراد انسانی ،چه مرد و چه زن ،فقط براى احتمال حکومت کردن نيست که به حقوق
سياسی نياز دارند .بلکه در وھله نخست ،براى اين است که مانع از حکومت بد شوند" .بنابراٮن ،انتخابات نه تنھا مؤلفهاى از
دموکراسی است ،بلکه عالمت نمادی براى آزادی و وجود يک حکومت مشروع مىباشد .اگر کسی بگويد که در جامعه شراٮط
غير دموکراتيکی حاکم است و لی حکومت ھم قانونی وھم مشروع است ،و پايه استدالل آن برگزاری انتخابات صوری باشد،بىآنکه
محدوديتھای اعمال شده در انتخابات از طرف قدرت حاکم را در نظر گيرد ،در حقيقت ھم استبداد را قانونی و مشروع جلوه داده است،
ھم ھمراھی خود را با بیقانونی و خودکامگی به اثبات رسانده است ،وھم آزادی و دموکراسی و حق حاکميت مردم را به مسخره گرفته
است .بقول معروف:
گر تو قرآن بر اين نمط خوانی

ببری رونق مسلمانی

 -٢حال مىتوان از زاويه ديگری به موضوع انتخابات نگريست .انتخابات از نقطه نظر مردم ،قبل ازھرچيز بايد داللت بر وجود حق
شھروندی داشته باشد .حق شھروندی ھنگامی وجود دارد که حاکميت سياسی ،حق مردم و يا ملت تلقی شود و اين حق جزو قانون
اساسی کشور قيد شده و تمام اعمال دولت ،بر اين اساس جريان يابد .حق شھروندی در عين حال نشان دھنده حق فردی شھروندان از
طريق انتخاب کردن و انتخاب شدن از طريق انتخابات آزاد است ،مفھوم آن ،اينست که مردم اراده خود را اعمال مىکنند و نه اراده
حاکميت را .رويه ديگر اين مساله ،به معنى وابستگی ھر حاکميتی به اراده مردم ،و آحاد تشکيل دھنده آن است .و اين نخستين شرط
امکان کنترل حاکميت توسط مردم است .يکی از ژنرالھای جنگ استقالل آمريکا ،در جريان مباحثات قانون اساسی ،مىگفت که
"وابستگی به معنى کنترل مستقيم نمايندگان توسط راى دھندگان است که به آنانھشدار مىدھند که ھرگونه کجروی نمايندگان با تنبيه از
طرف راى دھندگان مواجه خواھد شد".اگر نمايندگان کنگره مطلوب راى دھندگان نبودند ،آنان را به خانهھای خود باز خواھند فرستاد و
آنان اطاعت خواھند کرد .بگذاريد اين نمايندگان بدانند که آنان وابسته مردم ھستند ،و آنان را کنترل خواھند کرد حتی اگر مردم راى
دھنده مردمی خوبیھم نبوده باشند" ٣ .در واقع ،حق انتخاب ،يعنی حق کنترل دولت توسط مردم و حق حساب خواھی مردم از حکومت
است .بهگفته ماديسون ،اگر انسانھا فرشته بودند ،نه نيازی به حکومت بود و نه کنترل آن .ليکن نه انسانھا فرشته ھستند ونه
حکومتھا حکومت فرشتگان ،بنابراين حق کنترل و حساب خواھی از حکومتھا جزوی از حقوق اوليه مردم ،و حقوق افراد است .ھمين
ايده را ماکياولی به صورت بدبينانهتری عنوان مىسازد که افراد انسانی اگر فرصت و قدرت پيدا کنند ،سرشت بد خود را به نمايش
خواھند گذاشت .بنابراين يکی از جنبهھای مھم در انتخابات اينست که مردم توان کنترل حاکميت را بايد پيدا بکنند .ارسطو نيز متجاوز از
دوھزار سال قبل ،حساب خواھی مردم از حکومت از طريق انتخاب را حق يک شھروند مىدانست .اگر قضيه به صورت معکوسی بود،
يعنی حکومتھا اگر نگذارند که مردم از اين حق خود در انتخابات استفاده کنند و آنان را به حساب خواھی کشانده و يا برکنار کنند ،باز
مىتوان گفت که انتخابات مضمون واقعی خود را از دست داده و به نمايشی براى رقصاندن مردم به ساز خود تبديل مىشود.
اينکه يک فرد بتواند به عنوان شھروند با تعيين حاکميت سياسی در حق تعيين سرنوشت خود مشارکت داشته باشد ،مستلزم وجود
شراٮط آزاد براى انتخاب کردن و شدن است وھرگونه نقض آن از طرف قدرت حاکم ،حق شھروندی و به تبع آن شالوده مفھوم انتخابات
را از بين خواھد برد.
 -٣حکومتھا ،نمايندگی قانونی و مشروعيت قانونی خود را از طريق انتخابات به دست مىآورند .دولت مدرن بنا به فرض تئوريک بر
قرارداد استوار است که مردم قدرت سياسی را در يک قرارداد فرضی بیزمان ،به حاکميت تفويض مىکنند .تا زمان انقالبات سياسی و
اجتماعی پايان قرن ھيجدھم ،اين حق حاکميت در پادشاھان متبلور بود ،ليکن مضمون اين انقالبات اين بود که اين حق حاکميت را به
مردم يا ملت انتقال مىدھد وھمواره با آنان باقی میماند .و تنھا از طريق انتخابات ،اين حق حاکميت را به صورتی محدود در زمان ،به
نمايندگان انتخابی خود تفويض مىکنند ،وھر دوری از انتخابات ،فرصتی است براى کنترل نحوه عملکرد آنان و احتمال پس گرفتن و
تفويص آن به نمايندگانی ديگر .و باز مفروص آن اينست که مردم در طی انتخاباتی آزاد ،که به شراٮط آن اشاره شد ،رضايت خود را
نسبت به حاکميت جديدی که از طريق راى آزاد و داوطلبانه آنان به عمل آمده است ،ابراز مينمايند .و اين رضايت ،مشروعيت قانونی
براى کارکرد سياسی حکومتھا به وجود مىآورد .اگر حکومتی بر خالف راى و رضايت مردم ،خود را بر مردم تحميل کرد ،نام آن جز
حکومت ستمگر و خودکامه ،چيز ديگری نخواھد بود .از اينرو ،انتخابات آزاد ،وسيله ضروری براى نشان دادن اين مشروعيت قانونی و
سياسی براى حرکت سياسی يک حکومت بشمار مىرود .و نيز نشان دادن اينکه حکومتی که بر اثر انتخابات شکل مىگيرد ،حکومتی
است دموکراتيک و مبتنی بر قانون که در آن حق جمعی و فردی مردم در انتخاب خود رعايت شده است و حکومت مورد تاييد مردمی
است که بر آنان حکومت مىکند .فراخوانھای حکومتھا که عمال از احزاب تشکيل مىگردد ،براى اين منظور انجام مىگيرد .در
کشورھائی که در آنھا آزادی سياسی و انتخابات وجود ندارد ،حکومتھا معموال از انتخابات به عنوان پوششی براى انتصابات خود و
وانمود کردن آن به عنوان انتخابات استفاده مىکنند تا بگويند که حکومتھائی مشروع و قانونی ھستند و مردم از آنان حمايت مىکنند.
اين نوع انتخابات که چيزی جز انتصابات نيستند ،تالش مىکنند که به ربودن آزادی مردم ،نقض دموکراسی وبىقانونی و سرکوب خود
مشروعيت حقوقی ببخشند .در نتيجه تن دادن به چنين انتخاتی در حکم پذيرش يک حکومت سرکوبگر و پذيرش نقض حق شھروندی
خود خواھد بود.
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در جمھوری اسالمی ،شراٮط آن چيزی که انتخابات ناميده مىشود ،مانند ھر حکومت توتاليتری ،بسيار وخيمتر است .کانديداھا بايد مورد
تاييد حاکميت قرار گيرند ،و بر عکس منطق انتخابات ،که مردم از پائين ،نمايندگان سياسی خود را براى ارگانھای حکومتی ،از مجلس
قانونگذاری گرفته تا رياست جمھوری ،به باال مىفرستند تا آنان و خواستهھای آنان را بازتاب دھند ،در جمھوری اسالمی ،نمايندگان نه
نمايندگان مردم ،بلکه نماينگان حاکميت و سخنگويان آن ھستند .نکته مھم درمورد جمھوری اسالمی اين است که ،انتخابات در جمھوری
اسالمی ،برخالف کشورھای ديگر ،فقط در مورد حاشيه قدرت است ونه ھسته مرکزی قدرت سياسی که قدرتی است غيرانتخابی که
مىتوان گفت تمام قدرت سياسی را در قبضه گرفته است .از اينرو خطاست که انتخابات مجلس و يا حتی رياست جمھوری را انتخاباتی
قابل قياس با کشورھای ديگر تلقی کرد .و باز قابل ذکر است که ھردو نھاد رياست جمھوری و مجلس ،فاقد اختيارا ت سياسی واقعی
است .بھترين نمونه آن ،در دورهاى بود که خاتمی پست رياست جمھوری و اصالحطلبان ،اکثريت مجلس را در اختيار داشتند و لی
نتوانستند حتی بحث مطبوعات را در مجلس عنوان کنند ،زيرا خامنهاى آن را طی فرمانی ممنوع کرد و کروبی ،رئيس اصالحطلب
مجلس ،موضوع بحث مطبوعات را به عنوان "حکم حکومتی" از دستور جلسه مباحثات مجلس خارج ساخت.
جوھر رژيم جمھوری اسالمی را خصلت غيرانتخابی آن تشکيل مىدھد و به ھيچ وجھی وابسته انتخاب مردم نيست .ليکن براى نشان
دادن به افکار عمومی جھانيان و بهويژه در شراٮط فشار بين المللی امروز ،و نيز براى اقناع افکار عمومی داخلی که در "ايران
انتخابات برگزار مىشود" ،به آن نياز دارد .و به ھمين دليل نيز ،رھبران جمھوری اسالمی ،ھمواره مشارکت ھرچه وسيعتر مردم در
اين نمايش انتصابی را يک فريضه اعالم کردهاند.
ھمان گونه که گفتم ،ھسته اصلی قدرت سياسی در ايران غيرانتخابی است ،و نھادھای قانونگذاری و رياست جمھوری نمىتوانند بر
خالف خواست اين مرکز قدرت غيرانتخابی حرکتی بکنند.
اگر در جمھوری اسالمی ،امروز احمدی نژاد ،بلندتر از خاتمی سخن مىگويد ،اين سخن گفتنھای تھاجم آميز او ،قائم بالذات نيست ،بلکه
مورد تاييد خامنهاى است و سياستھای وی را بايد ھمان سياستھای خود خامنهاى و باند اطراف آن ناميد .و بقول مولوی:
اين ھمه آوازهھا از شه بود

گرچه از حلقوم عبدﷲ بود

راى مردم در جمھوری اسالمی ،عامل تعيين کنندهاى بشمار نمیآيد و نبايد در باره آن دچار توھم شد .بھترين نمونه  ،ھمان دوره خاتمی
و مشارکت وسيع مردم به اميد تغيير بود .ليکن ماھيت واقعی رژيم ،بالفاصله بعد از انتخابات خود را نشان داد.
برخالف آنچه که عنوان مىشود ،قتلھای زنجيرهای ،بيان حاکميت ترور ،امنيت تروريسم و بیدفاعی شھروندان و دھان کجی آشکار به
انتخابات و حق انتخاب مردم بود .ماھيت واقعی جمھوری اسالمی را قتلھای زنجيرهاى نشان مىداد .زيرا به رغم راى  ٢٢مليون نفر به
خاتمی براى اصالحات ،قتلھای زنجيرهاى در واقع پوزخندی بود بر چنين آرائی .اگرچه خاتمی با شعار "قانونيت" و با راى مردم به
رياست جمھوری رسيد ،اين راى مردم ھرگز تغييری در جوھر جمھوری اسالمی و قانونگريزی آن نمىتوانست به وجود آورد .چرا که
قانونگريزی و حاکميت قھر بر قانون ،تعيين کننده کارکرد نظام جمھوری اسالمی بود وھست .جمھوری اسالمی در سی سال گذشته نشان
داده است که قانون حاکم در آن قانون قھر است و از بهکارگيری آنھرگز ابائی نداشته است! آنھائی که مىانديشند در چھارچوب اين
رژيم و از طريق چند صدای اصالحطلب نادم و مورد تاييد واليت فقيه به اصالح و تغيير رژيم مىتوان نائل شد ،بايد اندکی به خود آيند.
خود اصالحطلبان در گذشته ،لحظهاى ازھمصدائی با واليت فقيه به عنوان "رکن نظام" غافل نبودهاند ،حاال عدهای ھمچنان در جستجوی
"امکان رقابت جدی در ميان نامزدھا" بوده و میخواھند چند اصالحطلب نادم ،شعار "ايران براىھمه ايرانيان" را عملی سازند! آخر
به کجای اين شب تيره جمھوری اسالمی میخواھند قبای ژنده اصالحطلبی خود را بياويزند؟ اين چيزی جز گردن اطاعت گذاشتن به
بىحقی و تبليغ آن چيز ديگری نيست ! ۴
از آنجائی درھر انتخاباتی ،تعھد به نظام جمھوری اسالمی و واليت فقيه ،يکی از شروط الزمه کانديداھاست ،درنتيجه منظور رژيم ازھر
انتخاباتی ،حکم تاييد براى واليت فقيه ،يعنی پذيرش نبود حق شھروندی ،و پذيرش بىحقی عمومی مردم است.
آنھائی که به تحميل شراٮط غيردموکراتيک گردن مىنھند و با مشارکت خود در آن به حاکميت توتاليتر اسالمی مھر تاييد مىزنند ،در
واقع شرايط بردگی خود را پذيرفتهاند .جالب اينکه پارهاى خود را اکنون ليبرال مىنامند ولی برخالف سادهترين و اوليهترين اصول
ليبرالی مورد ادعای خود حرکت مىکنند.
براى اينکه انتخابات معنائی يافته باشد ،بايد شھروندی آزاد براى انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود داشته باشد .انتخابات در ايران به
معنى قبوالندن ربودن آزادی است و جمھوری اسالمی در طی سی سال گذشته ،عدم پايبندی به حق مردم براى يک انتخاب آزاد را بارھا
و بارھا به نمايش گذاشته و بیاعتنا از کنار آن گذشته است .آزموده را آزمودن خطاست!
 ٢٠٠٨ ١٣مطابق  ٢۴اسفند ١٣٨۶

1- John Lock: Of Civil Government, Ed.Everyman, New York,1943.BookII,p.53
 -٢جان الک " در باره حکومت مدنی" .کتاب دوم.ص127.ھمان منبع فوق.
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3- General Thompson of Massachusetts, in Jonathan Elliot ,Ed. Debates on the adoption of the Federal
Constitution, New York. Vo.2.P.16
 -۴دريادار حبيب اللھی ،فرمانده ناوگان نيروی دريائی ايران در زمان انقالب ،اين روانشناسی پذيرش خفت را اينگونه فورموله کرده
است :وقتی ديدی مورد تجاوز قرار مىگيری ،بھتر است به جای مقاومت ،تسليم شده و لذت ببری! )دريغ از جای خالی آزاد مرد زندگی،
عبيد زاکانی که دربرابر چنين آدمھائی نوشت :و شنيدم که او چھل سال ديگر در نيک نامی زيست!(.
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ھدايت سلطانزاده

انتخابات انتصابی در جمھوری اسالمی :چرا بدينگونه بود و چه نتايجی مىتوان گرفت؟
آنچه که به نام انتخابات دورھشتم براى مجلس به اصطالح قانونگذاری انجام گرفت ،از جھات متفاوتی قابل تعمق است .جمھوری
اسالمی ،اين بار چھره بىبزک و آراٮش خود را به عالم و آدم نشان داد و با وجود اينکه احتمال مىداد ممکن است با تحريم فراگيری در
سطح کشور مواجه شود ،ھمچنان خط حذف مؤتلفين اصالحطلب خود را با اصرار پيش برد .نتايج آماری ،اين واقعيت تحريم را به
روشنی نشان مىدھد .ميزان مشارکت در اين دور از انتخابات ،از جمله در شھرھای بزرگ ،زير  ٣٠در صد واجدين شرايط در تھران و
 ٢٣درصد درتبريز بوده است .وسعت تحريم ،حتی مداحان دائمی رژيم و نادمين سياسی خارج از رژيم را که ھميشه بعد از انتخابات-
انتصابی ،آمارھای ارائه شده از طرف جمھوری اسالمی را به بىاعتباری فراخوانھای تحريم از طرف اوپوزيسيون مورد تفسير قرار
داده و راه يافتن کنترل شده گروھی از اصالحطلبان را "پيروزی خود" قلمداد مىکردند ،اين بار با کرختی و لکنت زبان قابل فھمی
مواجه ساخته است.
اين چھره واقعی جمھوری اسالمی است که در انتخابات-انتصابی دوره ھشتم مجلس به نمايش گذاشته شده است ،و از روز اول
شکلگيری آن نيز وجود داشته است .تنھا بازيگران آن در طی زمان نقش عوض کردهاند .ممکن است پارهاى از تقلب در اينگونه
انتخابات نيز سخن بگويند .اينھم بخشی از شيوه رفتار جمھوری اسالمی در طی سی سال گذشته بوده است و از اين بابت ھرگز نه
شرمی داشته و نه خم به ابرو آورده است!١
با اينھمه ،يک تقلب اساسی ازھمان روز اول در اين جمھوری ناميمون انجام گرفته است که يا در باره آن سخنی گفته نمىشود و يا به
ندرت به آن پرداخته شده است .و آن عبارت از اين است که انتخابات اساسا در کشورھا ،در مورد قدرت سياسی در کشور است .يعنی
مردم به اين دليل راى خود را به صندوقھا میريزند که قدرت سياسی مورد نظر خود را انتخاب کرده و يا حکومتی را که بر سر کار
بوده ،تاييد و يا به دور اندازند .يعنی اينکه حکومت ارث مادرزادی ھيچ فردی نيست بلکه تفويض اختيار محدودی در زمان است که
مردم به نماينده و يا نمايندگان خود تفويض مىکنند .اين امر چه در مورد قدرت اجرائی و چه در مورد قانونگذاری يک کشور نيز صادق
است .تقلب واقعی در جمھوری اسالمی ،دقيقا درھمينجا انجام گرفته است .جمھوری اسالمی ازھمان بدو تاسيس خود ،کانون اصلی
قدرت را ازھرگونه انتخاب و مداخله مردم بيرون گذاشت ،در عين حال تمام اختيارات اصلی وھرگونه تصميمگيری را درمورد سرنوشت
کشور به وی تفويض مىکرد .باز اين تنھا نکته درمورد انتخابات نبود .بلکه با دادن حق مداخله به ھمان قدرت خارج از مدار انتخاب و
نظارت مردم در انتخاب يا به عبارت درستتر ،انتصاب قدرت قانونگذاری و سيستم قضائی کشور به قدرت غيرانتخابی ،قدرتھای
قانونگذاری و قضائی کشور که به ظاھر بايد به عنوان نيروھائی مستقل و به دور ازھرگونه مداخله نھادی خارج از خود کارکردی
واقعی میداشتند ،عمال آنھارا نه تنھا به قدرتھائی حاشيهای ،بلکه به زائدهھای ھمان قدرت اصلی تبديل کرده است ،که اين به نوبه خود
يکی از عالئم وجودی يک حکومت توتاليتر است .در نتيجه ،اگر بتوان از تقلب در انتخابات سخن گفت ،بايد گفت که تقلب در مورد
انتخابات کامال قانونی است و جزو قانون اساسی کشور است و آن عبارت از اين است که انتخابات در ايران در مورد کانون اصلی قدرت
نيست .در نتيجه ،اساس قدرت سياسی درايران ،مشمول انتخابات نيست .از اين گذشته ،حتی اگر فيلتر گذاری از باال توسط شوراى
نگھبان ،که بايد آن را شوراى نگھبان و حراست رھبری ناميد ،درمورد کانديداھا انجام نگيرد ،بازھمان مرکز غيرانتخابی قدرت ،به
آسانی مىتواند با دستکاری در کانونھای فرعی قدرت ،نتايج خود انتخابات را نيز بىمعنا سازد .ريختن آراء تقلبی و يا دستکاری در
نتايج راىگيری را بايد در مقايسه با تقلب اصلی ،يک حادثه جزئی تلقی کرد ،ھرچند که جمھوری اسالمی ھرگز از آن نيز صرفنظر
نمىکند .ازاينرو ،انتخابات در جمھوری اسالمی به يک شبه سرگرمی شبيه است تا يک انتخابات واقعی .آخر اين چه نوع انتخاباتی است
که شھروندان يک کشور در عمل از حق انتخاب نمايندگان و يا قدرت اجرائی مورد نظر خود محرومھستند؟ در واقع مىتوان آن را
مراسمی از طرف مرکز اصلی قدرت در مانوور و دست چينی افراد "اھل بيعت" در اطراف خود ناميد که ھمواره بايد چشم خود به سوى
ولينعمت خود داشته باشند .کداميک از اين نمايندگان و يا رؤسای جمھور در اين سی سال گذشته از حق مردم در برابر واليت فقيه و از
تقدم حق آنان عليه وی به دفاع پرداختهاند؟" اصالحطلبترين" آنان وقتی بنا به مصلحت از وجود استبداد سخن گفتهاند ،ھرگز به کانون
اصلی استبداد ،يعنی خود نظام ايدوئولوژيک و توتاليتر اسالمی که در مرکز آن ولی فقيه نشسته است ،سخنی به ميان نياوردهاند ،بلکه
بالفاصله ،واليت فقيه را ستون اصلی نظام ناميدهاند.
با اينھمه ،کنار گذاشتن مالحظات ظاھری در انتخابات -انتصابی دور ھشتم ،و باال بردن درجه سرکوب ،چندين پيام مشخصی را دنبال
مىکند.
برخالف دوره خاتمی و انتخابات مجلس ششم ،که میخواست چنين القاء کند که مىتوان ترکيبی از "مردم ساالری دينی" با حفظ
جمھوری اسالمی و" واليت فقيه" داشت ،يعنی آلترناتيو جمھوری اسالمی ،خود جمھوری اسالمی است ،انتخابات -انتصابی دوره
ھشتم ،تير خالصی بود از طرف کانون اصلی قدرت سياسی در جمھوری اسالمی بر اين توھم امکان اصالحات و نشان دادن محدوديت و
انسداد يک دولت ايدوئولوژيک در تحمل حتی تغييرات کوچک سياسی .با وجود اينکه ايده مردم ساالری دينی يک تفسير بىرنگی است
از دموکراسی ،خواه ناخواه با خصلت ايدوئولوژيک واصالح ناپذيری ذاتی جمھوری اسالمی ناسازگار است .زيرا اينگونه رژيمھا
با ھرگونه اصالحات در جھت سياسی با ديده سوء ظن و در جھت سرنگونی مىنگرند .ھر چند که پسوند " دينی" در ايده "مردم
ساالری" ،در عمل خود آن را از مضمون تھی مىساخت .مردم ساالری دينی ھمان قدر معنی داشت که جا نشين کردن "دموکراسی سفيد
پوستی" بهجای دموکراسی .در عين حال ،ايده "مردم ساالری دينی" ،به شکلی ايده مخالفت با ايده دولت سکوالر و مرزبندی
اصالحطلبان مذھبی با آن از يک سو و پيوستگی آنان با نظام ايدوئولوژيک حاکم را از سوی ديگر نشان مىداد .اگر اصالحطلبان
میخواستند بگويند که آلترناتيو جمھوری اسالمی ،خود جمھوری اسالمی است با درجه معينی از تغييرات در آن ،ولی نه فراروی تاحد
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تغيير در ساختار خود حاکميت ،طرفداران واليت فقيه ،و از جمله خود خامنهای ،میخواستند و میخواھند بگويد که واليت فقيه آلترناتيو
ديگری جز خود ندارد" ،نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر".
ليکن توسل به سرکوب خشن و بستن روزنامهھا و بگير ببندھا آنھم در آستانه انتخابات -انتصابی ،از چه مضمونی برخوردار است؟
حکومتھای ديکتاتوری ،در چنين مواقعی معموال سعی مىکنند فضای آرام و فرايند بهظاھر "دموکراتيکی" از جريان انتخابات به افکار
عمومی جھانيان نشان دھند و سؤال برانگيز است که چرا گردانندگان جمھوری اسالمی ،اينگونه با بىپروائی در جھتی مخالف حرکت
کردند که خصلت سرکوبگر و توتاليتر آن را بيش ازھر زمان ديگری به نمايش مىگذاشت؟ بنظر مىآيد که باال بردن درجه سرکوب ،سه
پيام روشنی دارد :اوال جمھوری اسالمی نخواھد گذاشت که ھيچگونه صداھای معترضی ،ظرفيت تبديل به نيروی مخالف عليه آن تبديل
شود ،حتی اگر " خودی" باشد ،زيرا صدای معترض را فینفسه با براندازی معادل مىشمارد.ثانيا ،در ايران نيروی مخالف قابل اتکائی
وجود ندارد که کشورھای خارجی ،بهويژه آمريکا و متحدين آن بتوانند روی آنھا حساب باز کرده و به عنوان ابزاری عليه جمھوری
اسالمی بھره برداری کند .ثالثا ،در نبود چنين نيروی مخالف قابل اتکائی ،نيروھای داخلی راھی جز تسليم در برابر خشونت رژيم ،و
کشورھای خارجی گزينهاى جز کنار آمدن با جمھوری اسالمی ندارند .استنتاج قابل فھم از اين سياست خشن و کوتاه بينانه اين است که
قدرتھای اصلی مخالف جمھوری اسالمی ،بهويژه آمريکا و متحدان نزديک آن که در باتالق جنگ پرتلفات انسانی و پرھزينه عراق و
افغانستان با دشواری روبروھستند ،ناگزير از مذاکره رسمی با ايران و دادن فرصت بقاء براى جمھوری اسالمی و قصابان روح و جان
ھفتاد مليون ايرانی خواھند بود.
ليکن اين تنھا يک رويهاى از ماجراست .مضحکه انتخابات در ايران ،به توھم اصالح شدن جمھوری اسالمی مىتوان گفت تقريبا نقطه
پايان گذاشته است و تنھا يک مشت عامی و يا عوامفريب مىتواند ھمچنان مبلغ امکان اصالح آن باشند .ھرچند که در واژه اصالحطلبی،
دوگراٮش مذھبی و سکوالر ،نگرش واحدی نداشتند .گروه مذھبی ،خواھان حفظ حاکميت تئوکراتيک جمھوری اسالمی در چھارچوب
ملغمهاى بنام مردم ساالری دينی بودند و میخواستند دومفھوم مانعهالجمع دموکراسی و دينی کردن ساختار دولتی و حاکميت سياسی را
باھم در يکجا گردآورند .حال آنکه تجربه قرن اخير ،درست خالف آن را نشان داده است .جائی که حکومتھای سکوالر ايدوئولوژيک
نتوانستند به رغم ادعاھای دموکراتيک وبرابر طلبانه ،با دموکراسیھمراه باشند و دقيقا به آن دليل فروريختند ،چگونه حکومت
خشونتطلب ايدوئولوژيک مذھبی مىتوانست با دموکراسی در حکومت سازگار باشد؟
نگرش سکوالر اصالحطلب نيز که اميد اصالح تدريجی رژيم و فراروی به يک رژيم عادی شبه ليبرال را داشت و دم از دموکراسی ميزد،
اکنون با يک بنبست ايدوئولوژيک روبروست ،و مھم نيست بدان معترف است يا نه!
بازيگران جمھوری اسالمی و مبلغين بيرونی آن در ده سال گذشته به توھم اصالحآن ودور کردن خطر از خود دامن زدند .با نزديک شدن
خطر ،بهويژه با آمدن آمريکا به منطقه و طرح خاورميانه بزرگ ،جمھوری اسالمی با مھارت به بازی انرژی اتمی روی آورد ،و
متاسفانه بسياری از عناصر چپ و نيروھای دموکراتيک ،مستقيم و غيرمستقيم ،در دام آن افتادند و عمال گفتمان آزادی در ايران از
موضوع روز خارج شده و به مباحثه حمله آمريکا و صدور امضاء و اعالميهھای "ضدامپرياليستی" تبديل گرديد .و الزم نيست که
انسان سالھای متمادی صبر کند تا به تجربه دريابد که بحران انرژی اتمی در سياست داخلی رژيم ،ھمانند حادثه گروگانگيری در سفارت
آمريکا درتھران چيزی جز تله شکاری عليه نيروھای دموکراتيک جامعه براى برانگيختن ناسيوناليسمی کاذب در برابر فشارھای
بينالمللی عليه خود و نيز بھرهگيری از آن براى تشديد سرکوب نبوده است .آنان اين واقعيت را ناديده گرفتند و يا بدان توجه کافی
نکردند که اوال در سی سال گذشته ،سرکوب روزمره ،خفقان و شکنجه و زندان و اعدام و به فحشاء و اعتياد کشاندن مليونھا نفر،
توسط ھمين جمھوی اسالمی وھمين رھبران آن انجام گرفته است و نه آمريکا و ياھيچ کشور خارجی "امپريالسيت" ديگر .دوم اينکه،
قدرت خارجی ،ھرگز ظرفيت سرکوب ،نيروی سرکوبگر داخلی را ندارد .بيگانگان ،ھر وقت نيز موفق به اعمال سرکوب مردم يک
کشوری شدهاند ،معموال از طريق ايادی و نوکران داخلی خود آن را پيش بردهاند .جمھوری اسالمی مانند ھر حکومت استبدادی و
توتاليتر ديگری،ھمواره ،آمريکا و "دشمنان خارجی" را بھانه قرار داده ،و تمامی آزاديخواھان و حتی مردم عادی را مورد سرکوب
دائمی خود قرار داده است ،يعنی دشمن واقعی خود را مردم کشور خود تلقی کرده است ،در حالیکه بهطور محرمانه با دشمنان بيرونی
مورد ادعای خود مشغول مذاکره و بده و بستان بوده است .ليکن اوپوزيسيون ايرانی ،دائما در طول اين سالھا غالبا موضوع کشورھای
خارجی را بر جسته کرده و سگ را رھا کرده و سنگ را بسته است .غافل از اينکه ،دشمن اصلی،ھميشه قدرت ستمگر داخلی بر سر
قدرت است و برجسته کردن بيگانگان ،آنھم در جائی که ھيچگونه حضور داخلی ندارد و بيشتر يک احتمال بوده است تا واقعيت ،تنھا
جھت مبارزه را بهطور غيرواقعی به خارج معطوف ساخته و براى دشمنی که درھر روز و ھر ساعت ما را به اسارت مىگيرد ،فرصت
بقاء و ادامه ستم ميخرد .مردم ايران در دوجنگ جھانی و با وجود مداخله مستقيم و حضور ارتشھای بيگانه از کشور خود فرار
نکردند ،ولیھزاران تن با حمله ارتش به آذربايحان در  ١٣٢۵و مليونھا تن از دست جمھوری اسالمی از شھر وديار و کشور خود به
خارج گريختهاند! 2 ٢
آمارھای موجود ،اين واقعيت را نشان مىدھد که حکومتھا ،بيشتر از جنگھای جھانی از مردم کشور خود به قتل رساندهاند.و اين نشان
دھنده ظرفيت سرکوب يک حکومت استبدادی بر سر قدرت در يک کشور است.
علم کردن بحران انرژی اتمی ،براى نادمين در طيف سابقا چپ نيز فرصتی بود تا به تبليغ حمايت از رفسنجانی براى رفع فتنه شوند،
بىآنکه درنظر گيرند که ماجرای تاسيسات سری اتمی در زمان خود ايشان آغاز گرديده بود .آنان "بهطور کنکرت" از خطر حمله دم
مىزدند ولی "بهطور کنکرت" به مبلغ رفسنجانی تبديل شده بودند ،و اين سقف آزادیخواھی آنان بود!
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مھمترين نکته قابل استنتاج از اين انتخابات -انتصابی اين است که راه حل دموکراتيک عليه جمھوری اسالمی رابه خارج از خود نظام
جمھوری اسالمی انتقال مىدھد و نه به درون آن ،که بمدت ده سال مورد تبليغ اصالحطلبان جمھوری اسالمی بود .زيرا موضوع راه حل
را به مساله ھسته مرکزی قدرت سياسی در ايران ،يعنی واليت فقيه ،به عنوان تبلور يک نظام توتاليتر انتقال مىدھد .افکار عمومی،
خواه ناخواه متوجه ناسازگاری يک حکومت مذھبی ،آنھم در شکل توتاليتر واليت فقيھی آن خواھد شد و در پی يافتن راهھائی براى
رھائی از اين بختک سياھی که به قصابی آزادی و روح وجان ھفتاد مليون ايرانی پرداخته است ،برخواھد آمد.
اگر موضوع رھائی از دست رژيم جمھوری اسالمی ،از امکان اصالح پديدهاى اصالحناپذير به خارج از آن ،انتقال يابد ،در اينصورت ،دو
گزينه ممکن است عنوان گردد:
 -١يافتن راهحل مساله در درون خود ايران و با تکيه بر نيروھای دموکراتيک جامعه.
 -٢پناھنده شدن به بيگانگان ،به اميد رھائی از دست ستمگران داخلی ،که بيشتر بيان ياس و ناتوانی است و عوارض غيردموکراتيک
تحقيرآميز آن براى ملتی بيشتر قابل تصور است.
بنابراين اگر تنھا راه حل واقعا دموکراتيک را بايد در درون خود جامعه ايران جستجو کرد ،در آن صورت اين سؤال مطرح خواھد بود که
نيروھای حامل آزادی و دموکراسی در ايران کدامند؟ به اعتقاد من ،کا نونھای سرکوب جمھوری اسالمی که مدام آنھا را زير ضرب خود
قرار مىدھد ،خود ،نيروھای مخالف جمھوری اسالمی در داخل کشور و بنابراين آزادی سياسی از شر جمھوری اسالمی را ممکن
مىسازد ونيز دموکراسی واقعی بدون آنھا تصوری باطل است ،در سه نقطه پر تپش قرار دارد:
 -١جنبش تودهاى در مناطق ملی ،يعنی مناطق غيرفارس.
 -٢جنبش کارگران و زحمتکشان که پديدهاى سرتاسری در ايران است.
 -٣جنبش تودهاى زنان که باز فراگير بوده و يک جنبشھمگانی است.
اين سه حرکت تودھا ی در حال حاضر به موازاتھم و در حمايت ھمديگر حرکت نمىکنند و نقطه ضعف عمده در حرکتھای سياسی و
اجتماعی در ايران بشمار مىرود .درھمآميزی و حمايت آگاھانه آنان با ھمديگر مىتواند به سيل بنيانکنی عليه حکومت توتاليتر اسالمی
در ايران تبديل شود٣ .
سوم آوريل  ٢٠٠٨مطابق  ١۴فروردين ١٣٨٧

 -١اگر جمھوری اسالمی به جای برگزاری يک انتخابات -انتصابی ،مسابقهاى براى جايزه بينالملی سنگپا مىگذاشت ،قطعا
برگزارکنندگان آن ،با اکثريت قاطع  ٩٩.٩٩درصد ،خود برنده آن مىشدند! مىتوان گفت که جمھوری اسالمی در اين زمينه ،گوی سبقت
از انتخابات مضکهآميز کشور آفريقائی زيمباووه و کسانی چون رابرت موگابه نيز برده است! باالخره مضحکه انتخابات در آن کشور به
انتخاب قدرت اصلی سياسی مربوط است!
 -٢در پايان جنگ جھانی دوم ،کشورھائی نظير ژاپن و يا آلمان ،تحت اشغال چندين کشور درآمدند ،ليکن کسی از کشور خود نگريخت،
و اگر امروز در عراق جمعيت بزرگی از کشور به خارج گريخته و يا جابجا شدهاند ،عمدتا محصول جنگ داخلی طوالنی است .اين
بمعنای توجيه حضور بيگانه و اشغال کشور نيست بلکه نشان دادن ظرفيت سرکوب و کشتار حکومتھا از مردم کشور خود است.
 -٣در سطح روشنفکری ،جنبش سياسی و اجتماعی در مناطق مليتھای غيرفارس ،از بار تعصب و پيشداوری يکصد ساله روشنفکران
فارس رنج مىبرد ،که در صورت تداوم و عدم فھم مساله مليتھای غيرفارس در ايران ،مىتواند پیآمدھای منفی جدی داشته باشد .در
آنصورت شعر خواندنھای آنان در باره "قانون تکامل" ،عليه خود آنان برخواھد گشت که با ساز حکومتھای بر سر قدرت در سرکوب
مليتھای غيرفارس در ايرانھمراھی کردند .اىکاش اين قبيل روشنفکران ،ذرهاى نيز درايت مىداشتند .آخر ،يار شاطر اگر نبودهاند،
دستکم باری بر خاطر تلخ ما نيفزايند.
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ھدايت سلطانزاده

اکبر گنجی و توجيه کشتارھای دھه ۶٠
١ـ اکبر گنجی در پاسخ به نوشته آقای عليرضا نيکفر در مورد کشتارھای دھه  ،۶٠تحت عنوان »حقيقت و مرگ ،بياد اعدام شدگان دھه
 ،«۶٠که در آن نوشته از جمھوری اسالمی بنام يک رژيم کشتار نام برده است ،به اعتراض پرداخته و بشيوه مرسوم خود ،بطرز سفسطه
آميزی ،اين کشتارھا را مورد تاييد ضمنی قرار مىدھد .گنجی قبال نيز در يکی از نوشتهھای خود ،اعدامھای دھه  ۶٠را به فضای عمومی
خشونت در دوره انقالب نسبت داده بود.شيوهاى که کسان ديگری مثل عطاء ﷲ مھاجرانی ،وزير ارشاد دوره رفسنجانی ،به آن متوسل
شدهاند .اين بار گنجی گامی فراتر مىنھد و انگشت اتھام را به طرف قربانيان جنايت نشانه ميرود .در نوشته اخير ،گنجی با مصادره به
مطلوب ،يعنی با شروع از موضوعاتی که موضوع بحث در نوشته آقای نيکفر نبوده است ،در عمل بار مسئوليت اين جنايات را از دوش
رھبران با نام نشان جمھوری اسالمی برداشته و زيرکانه آن را به گردن مخالفين رژيم در آن زمان مىاندازد.در جريان جنبش سبز نيز،
ايشان باشروع از احکام رياضی ،به تحميل سانسور در مورد شعارھا ی ضدرژيم که فراتر از شعارھای اصالحطلبی مىرفت ،پرداخته
بودند که چنين استنتاج نبوغ آسای سانسور از اصول و احکام رياضی ،ھمانقدر منطقی بود که استنتاج شير کربال از شير سماور!
٢ـ گنجی ،براى فرااندازی اين کشتارھا ،پيشاپيش يک استراتژی فرضی را به آقای نيکفر نسبت مىدھد و بر اساس انتساب اين استراتژی
فرضی ،موضوع کشتارھای دھه  ۶٠را از دايره موضوع مشخص خود خارج کرده و آن را در دايره حمله آمريکا به عراق و جنگ داخلی
در سوريه ) که جمھوری اسالمی يکی از پايهھای اصلی آنست و گنجی ازکنار آنھشيارانه رد مىشود( ،ليبی و حمله غرب به افغانستان و
فجايعی که بدنبال داشتهاند ،قرار داده و موضوع اين قتلھا را در فضای جنگھای بزرگ منظقهاى و مداخالت بين المللی ،محو مىسازد.
با اين مقدمه چينی ،گنجی به خواننده چنين القاء مىکند که » رژيم کشتار « ناميدن جمھوری اسالمی ،متضمن داشتن يک استراتژی
سرنگونی خشونت آميز است ،و سرنگونی خشونت آميز ،يعنی فراخوان دادن به قدرتھای بين المللی براى تغيير رژيم در ايران ،و فجايع
ناشی از آنھا خواھد بود .نتيجه منطقی آن اينست که جمھوری اسالمی ،رژيم کشتار نبوده است .البد يک رژيم بايدھر روز وبىوقفه
ھزاران نفر را اعدام بکند و در گورھايبىنام نشان جمعی و مخفيانه مثل خاوران دفن کند تا بتوان نام رژيم کشتار بروی نھاد و گرنه رژيم
»سلطانی« است وھر از گاھی اين رژيم »سلطانی« مرتکب »جنايت عليه بشريت« مىشود و اسم آن رژيم کشتار نيست ،وجناب گنجی
قبال اين جنايتھا را محکوم کرده است !
٣ـ در بر رسیھر جرم و جنايتی ،حتی در مورد يک جنايت فردی ،به تحقيق و بررسیھمان جرم و جنايت مشخص مىپردازند و آن را به
دايره فراخود تسری نمىدھند.وگرنه تشخيص جرم و مجرم مضمون خود را از دست مىدھد.اگر نظام حقوقی کشوری ،نقش باندھای
ضربت خيابانی را برعھده مىگيرد و در وسط خيابانھا جوانان را زنده کش مىکند ) بهگفته موسوی تبريزی و ربانی املشی دادستانھای
انقالب در آن دوره » ،ما اجحاز مىکنيم «( ،اگر رھبر کشوری فرمان قتل عام زندانيان اسير را صادر مىکند و تحت نظارت رياست قوه
قضائی ،آيت ﷲ موسوی اردبيلى» ،ھياَت مرگ« تشکيل مىگردد وھزاران زندانی اسير وبىدفاع مخفيانه حلق آويز مىشوند و خاوران به
وجود مىآيد ،اگر دولتی بهطور رسمی و سيستماتيک در پشت اين جنايات است ،اگر رھبر و رئيس جمھور ) سيد علی خامنهاى ( و نخست
وزير و رئيس مجلس) اکبرھاشمی رفسنجانی( علنا با مصاحبهھای خود از اين اعدامھا دفاع کرده و مىگويند » ما اين اين اعدامھا را تاَييد
و ترغيب مىکنيم« ،آيا اسم اين چيزی جز رژيم کشتار است ؟ وقتی مجموعه حاکميتی بر کشتار سيستماتيک در تمام کشوردست ميزنند و
زندانھا به صورت قتلگاه زندانيان تبديل مىشود،وقتی که قاتلھا با ميزان ارتکات قتلھائی که انجام مىدھند ،ارتقاء مقام مىيابند ،آيا اين
ماھيت شبه فاشيستی حاکميت جمھوری اسالمی را منعکس نمىکند؟ نه آقای گنجی ،ھيچ حقوقدان ،روزنامه نگار و يا تاريخ نگار با وجدانی
باين طريق به بررسی يکی از تاريک ترين دورهھای تاريخ کشور خود نمىپردازد ،بهويژه اگر دولت مشخصی خود عامل چنين جنايات
سيستماتيکی بوده باشد! متوسل شدن به نظريه فرضی سرنگونی خشونت آميز در مورد خشن ترين حکومت تاريخ معاصر ايران ،که در
حوزه فرض ،آقای گنجی و پادوھای رژيم آن رابه سر زبانھا انداختهاند ،واقعيت کشتاری را که در عمل رخ داده است ،نھبىرنگ
مىسازد و نه آمرين و عاملين چنين کشتاری را تبرئه ! نه مشمول مرور زمان مىگردد و نه کسی حق بخشيدن ودرگذشتن از دادگری عليه
جانيان اين کشتار را دارد و نه ملتی حق فراموشی آن را ،اگر بخواھد که فاجعه تکرار نگردد! متاسفانه گنجی با توسل به فرضھای خيالی
خود ساخته ،نه فقط به انکار حقيقت و کمرنگ کردن برخاسته است ،بلکه بار مسئوليت را ازدوش قاتلين برداشته و بهطور ضمنی قربانيان
اين کشتار را متھم مىسازد..
۴ـ عنوان کردن سرنگونی و انگ خشونت آميز زدن به آن،ورق ترسی است که رھبران جمھوری اسالمی و پادوھای بیھويت رژيم
درخارج و داخل،دائما با مھارت تمام با آن بازی کردهاند و در تبليغ براى آن ذينفع بودهاند .بر آنانھرجی نيست و انان را بھر شکلی بھوا
پرتاب کنند ،باز دوباره مثل گربه مرتضی علی چھار دست وپا بر زمين مىافتند .جمھوری اسالمیھر جنايتی را مرتکب شود ،آنھا با ز از
اين رژيم دفاع خواھندکرد ،و خود بھتر مىدانند چرا! زيرا برخی مستقيما در آنروزھا دست درکشتارداشتند و ممکن است امروز »
اصالحطلب« شده باشند ،برخی در کنار جالد ايستاده بودند و امروز منافع مستقيم تری در حفظھمان رژيم دارند !گنجی نيز با ربط دادن
رژيم کشتار ناميدن جمھوری اسالمی به تئوری سرنگونی خشونت آميز و استنتاجات نامربوطی که از آن مىکند ،عمال به ايده فروش ترس
و تسليم در برابر جمھوری اسالمی از يکسو و توجيه کشتارھای دھه خونين توسط جمھوری اسالمی از سوی ديگر ميپردازد.رھبران
جمھوری اسالمیھميشه چه تندرو و چه اصالحطلب ،در برابر امکان سرنگون شدن خود ،با ترسيم شبح ترسناک تر اينکه »اگر ما برويم
ازما بدتری خواھد آمد« ،خواستهاند که ازمثالھای عراق و افغانستان و سوريه که خود در ايجاد فاجعه در آنھا ،نقش مستقيمی داشتهاند و
دارند ،بھره برداری روانی عليه امکان خيزش مردم عليه خودکنند.زيرا معموال و بنا تجربه تاريخی ،اين مخالفين نيستند که در ابتدا تصميم
مىگيرند که يک رژيمی را به صورت خشونت آميزی سرنگون کنند .بلکه يک حکومت ،خود با شيوه خشونت آميز مقابله با مردم ،در
عمل زمينه و شيوه خشونت آميز سرنگونی خود را فراھم مىسازد.بهھمين دليل ،رابطه تفکيک ناپذيری بين سرنگونی و خشونت ،که
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گنجی و امثال وی به آن متوسل مىشوند وجود ندارد .اين رژيم خشونت طلب است که چنين رابطهاى را بين خود و مردم و مخالفين
برقرار کرده و بر اين رابطه تحميل مىکند.
۵ـ گنجی ،چندين نقطه حرکت براى بهھم بافتن تئوری نفی رژيم کشتار ناميدن خود قرار مىدھد که به آنھا خواھم پرداخت .ولی در اينجا به
سه نکته کليدی اشاره بايد کرد که درتئوریبافیھای مربوط به سرنگونی و خشونت ،بعمد با فراموشی بزرگ در مورد اين حقيقت ھمراه
است که سطح خشونت درھر جامعهاى را رژيم حاکم تعيين مىکند ونه مخالفين آن .ھيچ حکومت صلح طلبی ،مخالفين اسلحه بدست
پرورش نمىدھد و در جامعهاى که گروهھای مختلف اجتماعی ،فضائی براى بيان مسالمت آميز خود و جلب آراء عمومی مردم را داشته
باشند ،به اسلحه متوسل نمىشوند وگرنه به سرعت منزوی و محو مىشوند.درھمان جنبش سبز نيز شاھدبوديم که مردم بهطور مسالمت
آميزی عليه تقلبات وسيع در انتخاباتی )بنا بنوشته سايت تابناک  ٨ميليون راى تقلبی به نفع احمدی نژاد ريخته بودند( که در
چھارچوبه ھمان رژيم و در چھارچوب ھمان انتخابات انتصابی برگزار شده بود ،و نه با شعار سرنگونی در آغاز خود ،به تظاھرات
پرداختند و اين رژيم حاکم بود که به روی مردم اسلحه گشود و فجايع کھريزکھا و تجاوز به پسران و دختران توسط عمال اوباش خود را
به وجود آورد .نکته دوم اينکه ،حکومتھا مختصات عمومی خود را دارند که آنھا را به رغم اشتراکات در بسياری از حوزهھا،ھمديگر
متمايز مىسازد و بهدليل ھمان مختصات مشترک است که ممکن است که يک حکومتی ليبرال ،ديکتاتوری و يا توتاليتر ناميده شود .ھرچه
يک حکومتی ماھيت ديکتاتوری و يا توتاليتری داشته باشد ،ظرفيت رژيم کشتار در آن بيشتر خواھد بود ،بهويژه در مرحله تثبيت و يا
بهخطر افتادن قدرت خود ،رژيم کشتار ،ظرفيت عملی بيشتری پيدا خواھد کرد ،مگر اينکه با جنبش وسيعتر تودهاى عليه خود مھار شود.
در جمھوری اسالمی ،ھر فرد مخالف با رژيم ،بالقوه دشمن است و باغی و ياغی و طاغی ومحارب با خدا و بنابراين مھدورالدم .فراموش
نبايد کرد که توسط متوليان خلقالساعه انقالب در دھه  ،١٣۶٠ھزاران نفر بهجرم نداشتن اعتقاداتی ھمساز با جمھوری اسالمی ،از
صغيرو کبير به چوبهھای دار و يا جوخهھای اعدام سپرده شدندبىآنکه آنھا رنگ وشکل اسلحهاى را ديده باشند.جمھوری اسالمی ،سه نسل
از مخالفين سلطنت را که تمامی زندگی خود را در مبارزه عليه شاه گذرانده و يا رنج سالھای طوالنی زندان و تبعيد و محروميت اجتماعی
و تالشی خانوادهھای خود را تجربه کرده بودند،بىمھابا کشت.اين رژيم را به چه نامی مىتوان ناميد؟ سوم اينکه ،خصلتبندی بنيادی يک
حکومت ،بهويژه اگر محصول دوره تعارض بين انقالب و ضدانقالب بوده باشد ،درست درلحظه نطفهبندی آن شکل مىگيرد .برخالف
تصور برخی ،جمھوری اسالمی از روز اول شکلگيری خود ،با حمله مداوم به تظاھرات و بسيج ارازل واوباش قدارهکش عليه نيروھای
مخالف خود ،ازھر طيف و جريان سياسی ،اين ماھيت بنيادی خود را به نمايش گذاشت .دوره خالء فروريزی سلطنت و نخستين روزھای
بازسازی ارگانھای سرکوب و کشتار رژيم جديد را که از روز نخست شروع بهکار کرد ،نمىتوان دوره آزادی و دموکراسی ناميد -زيرا
دموکراسی يک مفھوم اثباتی و به معنى پیريزی نھادھای دموکراتيک براى عينيت يافتن خود است ،به معنى حاکميت قانون و آزادی
انديشه و تشکل است ونه شکستن قلمھا و برپا کردن چوبهھای دار! بلکه دورهاى بود که دست و پایھيوالی جديد ،بتدريج و شتابان پوسته
مىافکندوھنوز درست روی پاھای خود نايستاده بود که لھيب مرگ آور و سوزان آن ،ھر گوشهاى از کشور را درکام خود فروکشيدDNA .
حکومت اسالمی با نخستين اعدامھای بدون قاضی و دادگاه در پشت بام مدرسه رفاه نطفه بسته بود)محاکمه سرلشگر رحيمی در روز دوم
انقالب توسط ابراھيم يزدی و يکی دو تن ديگر و اعدام وی درپشت بام( اينکه دھه خونين شصت دقيقا ادامه ھمان اعدامھای پشت بام و
دادگاهھاى دو دقيقهاى گيالنی و زنده کش کردن جوانان در خيابانھا بود .خشونت يک امر ثانوی و عارضی در جمھوری اسالمی نبود،
بلکه دقيقاً در ذات و ماھيت چنين حکومتی نھفته بود و ازھمان نخستين لحظهھای اوليه تولد خود آن را ظاھر ساخت .درست در چند روز
اول انقالب بھمن بود که خمينی فرمان حمله به صيادان انزلی را صادر کرد و گفت بزنيد آنھا را و نگذاريد اين ريشهھای فاسد بهھم
بپيوندند! اين از ماھيت رژيم آدمخوار جديد نشات مىگرفت يا اينکه بهزعم آقای گنجی ،ماھيگيران بندر انزلی نيز استراتژی سرنگونی و
خشونت داشتند و فراخوانی براى مداخله خارجی را داده بودند؟
۶ـ گنجی ،چندين نقطه عزيمت براى نفی رژيم کشتار ناميدن جمھوری براى خود قرار داده است:
• ١ـ رژيم کشتار ناميدن جمھوری اسالمی ،به معنى اتخاذ استراتژی سرنگونی است؛
• ٢ـ سرنگونی به معنى خشونت است؛
• ٣ـ مردم ،خود ناتوان از سرنگونیھستند؛
• ۴ـ چون خود ناتوانند ،بنابراين سرنگونی جمھوری اسالمی به معنى دست به دامن قدرتھای خارجی )که منظور از آنھمانا
مداخله آمريکاست( شدن است؛
• ۵ـ پس رژيم کشتار ناميدن جمھوری اسالمی ،يعنی تبديل شدن ايران به عراق و افغانستان وسوريه وليبی غيره خواھد بود.
نبوغ بسيار باالئی الزم است که رژيم کشتار ناميدن جمھوری اسالمی ،با جنگ داخلی در ليبی و حمله آمريکا به عراق و افغانستان معادل
شمرده شود .اوال کدام فيلسوف و نظريه پرداز سياسی گفته است که رژيم کشتار ناميدن يک حکومتی و فراموش نکردن جنايات آن ،الزاما
به معنى استراتژی سرنگونی است؟ ثانيا ،چه کسی گفته است و بر چه اساسی سرنگونی يک رژيم معادل است با خشونت طلبی؟ جلو
چشمان شما در دو دھه اخير چندين رژيم در اروپای شرقی فرو ريختهاند،بىآنکه گلولهاى شليک شود .حتی فروريزی شوروی و تکه تکه
شدن آن با خشونت چشمگيریھمراه نبود .تآنکھا به خيابان آمدندبىآنکه بروی کسی شليک کنند .خشونت اگر به معنى کشتار و سرکوب
باشد ،در دوره سرنگونی رژيم سلطنتی در ايران ،عده کمی شدند و خشونت واقعی با آغاز حکومت اسالمی در کوچه و خيابان و بسيج
عناصر لومپن توسط حکومت جديد و سپس دادگاهھاى چند دقيقهاى آن ابعادبىسابقهاى پيدا کرد .حتی در دوره سرنگونی حکومت شوروی،
خشونت واقعی درست بعد از فروريزی نظام پيشين و در دوره نطفهبندی حکومت نئوليبرال جديد توسط بوريس يلتسين و با بتوپ بستن
پارلمان و حمله به چچن آغازگرديد .بنابراين پيوند تفکيک ناپذيری بين سرنگونی و خشونت وجود ندارد .آقای گنجی ،مطمئن باشيد که اگر
در ايران يک انتخابات آزاد و با نظارت سازمان ملل برگزار گردد،بىآنکه از دماغ کسی يک قطره خون در آيد ،جمھوری اسالمی درست
با اعالم نتايج انتخابات سرنگون خواھد شد .ثالثا ،ناتوان ناميدن مردم ،متضمن يک نظريه ارتجاعی است .زيرا حاکميت نامحدود و ابدی
مذھبی وخشن را القاء مىکند .در واقع بهطور عملی خواھان بقایھمان رژيم ديکتاتوری شبه فاشيستی و
ارتجاعی
يک رژيم
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ضرورتھمسازى با آن را مىتوان نتيجه گرفت .درست است که مردم درھر لحظهاى عليه يک حکومتی بهپا نمىخيزند ،ولی اين بدان معنا
نيست که ھرگز بهپا نمىخيزند و يا درھيچ شراٮطی قادر به سرنگونی يک رژيم مستبد و سرکوبگر نيستند .تئوريزه کردن ناتوانی مردم،
بهطور ضمنی نه تنھا قادر مطلق فرض کردن رژيم اسالمی را القاء مىکند که خود فرضيهاى باطلتر ازفرضيه قبلی ايشان است .بلکه
نظريهاى است که گردانندگان حکومتی در طی سالھای طوالنی سعی کردهاند آن را به روانشناسی تسليم در برابر خود تبديل کنند .بر پايه
نظر آقای گنجی ،جمھوری اسالمی ،آش خالهاته ،بخوریھمينه ،نخوری ھمينه ،و بدون جمھوری اسالمی ،ايران،عراق و افغانستان و ليبی
و سوريه خواھد بود! بخواھی نخواھی ،چنين استنباطی در تئوری بافی آقای گنجی نھفته است .تئوريزه کردن ھرنوع سرنگونی به عنوان
خشونت و مداخله بينالمللی و جنگ داخلی ،نه درتئوری و نه با استناد به تجربيات تاريخی درست است و نه مىتوان به آن عاميت داد.
گنجی و طيف ھمفکر او ،نعل اسبی به دست گرفتهاند و پای تمام اسبھای جھان را با آن اندازه گيری مىکنند .ضمن اينکه سرنگونی يک
رژيم ضرورتا معادل خشونت نيست و اکثر دولتھای اروپای شرقی سرنگون شدند و نظام سياسی و اجتماعی آنان از »سوسياليستی« به
»سرمايهداری نئوليبرال« عبور کردبىآنکه خشونت نوع مورد ادعائی آقای گنجی رخ دھد .من در باره خوبی يا بدی اين دگرگونیھا
حرف نميزنم ،بلکه در باره منطق نادرست استنتاجاتی حرف ميزنم که گنجی به آنھا متوسل شده است تا حقيقت سادهاى را وارونه جلوه
دھد.آقای گنجی و امثال ايشان ،بد فھمیھای خود از نظريهھای سياسی را دست آويز و پايه ايدوئولوژيک براى توجيه حقانيت وجود
وضرورت بقای جمھوری اسالمی قرار مىدھند.زيرا امکان حمله به ايران که گنجی آن را يکی از دست آويزھای خود براى توجيه
کشتارھای دھه  ١٣۶٠قرار مىدھد ،صرفا ازطريق يک مقايسه صوری انجام مىگيرد،بىآنکه آراٮش سياسی و ژئوپوليتيک منطقه و
ظرفيت و توانائی يک نيروی حمله کننده فرضی را در نظر گيرد .اگر کشور حمله کننده فرضی آقای گنجی ،آمريکا بوده باشد ،بايد گفت
دشواریھای مالی آن کشور ،مشکالت ساختاری پنتاگون براى بسيج يک نيروی عظيم و چند برابر حمله به عراق ،ھزينهھای سنگين
مداخالت نظامی آن کشور در عراق و افغانستان که به چندين تريليون بالغ گرديده استبىآنکه بھرهاى جدی از اين سرمايهگذاریھای خود
بر روی جنگ در خاورميانه برده باشد ،ونيز اختالف درونی دربين جناحھای مختلف در دستگاه سياسی آمريکا و غيرعملی بودن امکان
به وجود آوردن يک ائتالف بزرگ جھانی براى چنين منظوری ،امکان چنين حملهاى را دستکم در افق قابل مالحظه غيرممکن مىسازد.
زيرا ائتالف براى وارد شدن در جنگ با ائتالف براى تحريم کامال ازھم متفاوت است و عواقب مالی و انسانی بزرگی را در پی دارد.
اضافه بر آن ،ازبين رفتن شراٮط جھان يک قطبی که بعد از فروريزی شوروی به وجود آمده بود ،در مجموع چنين چشم اندازی را تقريبا
غيرمحتمل ساخته است .اين فقط يک لولو خرخرهاى بوده که رھبران جمھوری اسالمی براى توجيه بقای خود از آن استفاده کردهاند .نمونه
آخر آن ،اظھارات آقای ھاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات انتصابی و مھندسی شده اخير رياست جمھوری در مور د طرح حمله آمريکا
و تجزيه ايران در سنای آن کشور بود .ولی فرض محال ،محال نيست و فرض کنيم که بنا به سناريوی آقای گنجی ،مردم عليه حکومت شبه
فاشيستی جمھوری اسالمی بهپا خاستند و کشوریھای خارجی نيز خواستند از آن بھره برداری کنند .در چنين فرضی ،کدام طرف قابل
سرزنش است ؟ مردم به جان آمده ،يا حکومتی که جان مردم رابه لب آورده است ؟ روشن است که آقای گنجی بالقوه مردم را مورد
سرزنش قرار مىدھد و نه جمھوری اسالمی را! اين حکم صادر کردنھای آقای گنجی ،نه با دموکراسی سازگار است و نه با ليبراليسم.
باالخره در ليبراليسم حق سرنگونی يک حکومت ديکتاتوری توسط مردم به رسميت شناخته شده است و جزو حقوق طبيعی آنان شمرده
مىشود .تنھا حکومتھای فاشيستی و توتاليتر ،آن را يک جرم عليه »نظام مقدس« خود بشمار میآورند.
٧ـ حال بپردازيم به بخش استنادات فاکتی سالھای آغازين انقالب .گفته معروفی است که تاريخ پروتستانھا راھمواره دشمنان آنان
نوشتهاند .در اين زمينه نيزاقای گنجی به مونتاژتاريخ و تحريف واقعيت حوادث رخداده مىپردازد.
درست در روزھای تظاھرات ضدسلطنتی ،دارو دستهھای حزب اللھی و لومپنی که بعدھا در کميتهھا سازمان داده شدند ،به وسط صفوف
دانشگاھيان و گروهھائی که شعارھای »ﷲ اکبر خمينی رھبر« نمىدادند ،میزدند و صفوف آنھا را پراکنده مىساختند تاھيچ شعاری جز
آنچه که طرفداران خمينی مىدھند ،شنيده نشود )مشابه ھمين عمل را حضرتعالی بشکل ديگری در جريان جنبش سبز انجام داديد(.
نطفهھای سرکوب و کشتار و تجاوز ،ازھمان زمانھا در حال تکوين بود و با شروع انقالب )که خمينی مىگفت منھنوز حکم جھاد ندادهام(
و با درگيری گارد جاويدان با ھمافران و آمدن فدائيان به ياری ھمافران ،که من از نزديک شاھد بودم ،و حمالت بعدی به کالنتریھا و
پادگان لويزان و گرفتن ايستگاه تلويزيون ،نظام سلطنتی عمال فرو ريخت .دستگاه روحانيتی که با کودتای  ٢٨مردادھمراه و در کنار
سلطنت ايستاده بود و در  ٣٠سال پيش از انقالب ،اگر تعداد انگشت شماری از آنان را مستثنی کرده باشيم ،تنھا به روضه خانی در محرم
و صفر مشغول بودند ،ناگھان سکان قدرت را به دست گرفتند ودرست ازھمان روز اول ،حمله به گروهھای سياسیای که تازه از زندان
آزاد شده بودند ،آغاز گرديد .ترکيب آخوند و لومپن ،تنھا با کشتار مىتوانست بر سر چاه نفت نشسته و به غارت کشور بپردازد.
گنجی جای مھاجم و قربانيان حمله را عوض کرده و مینويسد :الف -جنگ کردستان :داستان درست ازفردای پيروزی انقالب ) ٢٣بھمن(
با حمله به شھربانی مھاباد و خلع سالح آن آغازش -در ٣٠بھمن -مھاجمين پادگان مھاباد را خلع سالح کرده وتجھيزات و مھمات آن را با
خود بردند .جنگی که آغاز شد به کشته شدن ھزاران تن انجاميد« .پرسيدنی است که چرا حمله با پادگان نيرویھوائی و پادگان لويزان و
کالنتریھا در روزھای انقالب و به غارت بردن سالح ومھمات آنھا توسط مردم در تھران مجاز شمرده مىشود و خلع سالح نيروھای
سلطنت در مھاباد غيرمجاز؟ گنجی بعمد عبارت »جنگی که آغاز شد« را بهکار مىبرد و نمىگويد که چه کسی فرمان جنگ را صادر کرد
و زيرکانه واژه »مھاجم« را در مورد کردھا بهکار مىبرد تا جای قاتل و قربانی را عوض کند .آيا اين کردھا بودند که به جمھوری
اسالمی حمله کردند يا ته ماندهھای ارتش به خدمت خمينی در آمده ،تحت فرماندھی سرتيب فالحی و ظھير نژاد و سرھنگ صدری و
پاسدارن؟ گنجی نمىخواھد بگويد که به فرمان خمينی ،ھموطنان کرد ما را در محيط زندگی خود از زمين وھوا و با تانک وتوپ مورد
حمله قرار دادند و شيخ صادق خلخالی ،رئيس دادگاه انقالب خمينی کشتار قارنا و قاالتان را به وجود آورد و تمامی ھردو روستا را باخاک
يکسان کرد و موج تيرباران کردن آنان را برعھده گرفت .درست در زمانی که حزب دموکرات کردستان خواھان »خودمختاری براى
کردستان ،دموکراسی براى ايران« بود ،خمينی در طی يک سخنرانی دستور داد که »رئيس حزب دموکرات را به تھران احضار کرده و
اورا محاکمه کنيد«! کردھا خواھان حقوق اوليهاى بودند که رھبر شما وھمقطاران شما آن را برنمىتافتند و اکنون نيز نمىپذيرند مگر اينکه
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ديگر ناتوان از حمله و کشتار باشند .در ترکمن صحرا نيز چنين بود .فراموش کردهايد که ھمقطاران شما بودند که به ترکمن صحرا حمله
بردند وھمانند کردستان جنگ را بر آنان تحميل کردند .فراموش کردهايد که بگوئيد رھبران خلق ترکمن را که بعضی از آنھا تازه از زندان
شاه آزاد شده بودند،محسن رفيق دوست که بعدا فرمانده سپاه پاسداران و رئيس بنياد مستضعفان شد ،بقتل رسانيد! لومپنھا وروضه خانھا
و جنگيرھای ميليونر شده ،از برکت اين قتل و کشتارھا و تعميم سرکوب درتمامی کشور بود که به نان ونوا رسيدند!
گنجی درمورد مجاھدين ،باز دست به تحريف واقعيت مىزند .اين را بايد ياد آوری کرد که مجاھدين ،خمينی را خوب مىشناختند .خمينی
وقتی در عراق بود ،حاضر نشده بود که اعدام آنان توسط شاه را محکوم سازد .روشن بود که خمينی در قدرت ،آنان را بخاطر مبارزاتشان
در دھه پيش از انقالب و بهدليل تعلقات مذھبی مشترکی که داشتند ،رقيب سياسی بالقوهاى براى اقتدار خود مىدانست و دير يا زود حمله به
آنان را شروع مىکرد .تا سال  ،۶٠مجاھدين نرمش زيادی در برابر خمينی از خود نشان دادند .ولی روحانيت تازه به قدرت رسيدهاى که
بودن در مرکز ثقل يک کشور نفتی را مزه مزه مىکرد ،نمىتوانست نه وجود آزادی و دموکراسی و نه يک نيروی مذھبی جز خود را
تحمل کند و نه رقيبی که مىتوانست بخش مھمی از پايگاه سياسی و اجتماعی آن را به سوى خود جلب کند ).کتک زدن به آيت ﷲ
شريعتمداری ،فردی که جان خمينی را نجات داده بود و نيز موقعيت مجتھدی خود را مديون او بود ،و کشاندن او به پشت تلويزيون و وادار
کردن وی به خواندن متن ديکته شده ،خود نمونه بارزی از ظرفيت شقاوت خمينی و اطرافيان او را نشان مىداد( .بهھمين دليل خمينی و
اطرافيان نزديک وی مقدمات فکری و عملی يورش به مجاھدين را نيز داشتند آماده مىکردند .اگر ياد محترم آقای گنجی مانده باشد،قبل از
سال  ،۶٠در تمام خيابانھای بزرگ تھران ،روی پارچهھای بزرگی که عرض خيابان را مىپوشانيد ،نوشته بودند» :من کتابھای
مجاھدين را خواندهام ،زيربنايش مارکسيستی است -فقيه عاليقدر و نايب امام ،حضرت آيت ﷲ منتظری« .اينکه آيت ﷲ منتظری خود چنين
نظری را ابراز داشته بودند يانه ،من اطالعی ندارم .ولیھمين عبارت نسبت داده شده به ايشان ،ومنافق منافق ناميدن آنان توسط دار و
دستهھای سازمان داده شده حزب ﷲ ،عالئم شروع حمله به آنان را نشان مىداد .مجاھدين در واقع ،به دام کشيده شدند .مجاھدين اگر
تضرع نيز مىکردند ،خمينیھيچ اعتمادی به آنان نداشت و دير يا زود به سراغ آنان مىرفت .مگر درمورد فدائيان اکثريت و حزب توده که
دائم از »خط مردمی ،ضداستبدادی و ضدامپرياليستی امام خمينی« دفاع مىکردند و خواھان »مجھز شدن پاسداران به سالح سنگين«
بودند ،چنين نکرد؟ اين سبعيت در زير شکنجه کشتن و از سقف آويزان کردن کسانی که  ٢۵سال از عمر خود را در زندانھای شاه سپری
کرده و يا عمری را در تبعيد گذرانده بودند ،از چه چيزی نشات مىگرفت جز ماھيت يک رژيم کشتار؟ آيا رژيمی که دادگاهھاى دو دقيقهاى
عليه موافق و مخالف خود تشکيل داده ھزاران نفر را در ظرف چند ماه قتلعام مىکند و يا ترور مخالفين در داخل و خارج را سازمان
مىدھد،چيزی جز رژيم کشتار است؟ آيا تصاوير اسير کشی مجاھدين درھمين چند ماه اخير بدست سردار قاسم سليمانی در عراق ،وجدان
شما را تکان نداده است؟ البد اين جنايتھا به حد نصاب مورد نظر جناب گنجی و بعضی از افراد نرسيده است که آنھا را کشتار بنامند!.
در مورد »سربداران« نيز ،گنجی از تعمق بر واقعيت مىگريزد و از آن به عنوان »يکی ازنمونهھای خشونت دھه  «۶٠نام مىبرد .اينکه
اقدام »سربداران« به حرکت نظامی در آن مقطع کار ناصحيحی بود ،من ترديدی ندارم .پارهاى از رھبران آنھا ،مثل حسين تيماج رياحی و
بھروز ستوده  ،ھمکالسی وھم پروندهاى من در سالھای چھل بودند .ولی نمىتوان فراموش کرد که اتحاديه کمونيستھا ،در سال  ۶٠و بعد
از گسترش سرکوب و حمله به بنی صدر و بگير ببندھا به چنين حرکتی روی آوردند .ماجراى »سربداران« نه صرفا يکی از »نمونهھای
خشونت دھه ،«۶٠بلکه ادامه خشونتی بود که خمينی از نخستين روزھای انقالب آغاز کرده بود و بر جامعه ايرا ن تحميل کرد و تاھمين
امروز نيز توسط وارثين او ادامه دارد.حکومتی که با سرکوبھای مداوم خود ،موجب جالی وطن قريب  ۵ميليون نفر از ايران گرديده
است که در تاريخ کشور بیسابقه ا ست.
آقای گنجی ،خشونت در ذات خود يک حکومت ايدوئولوژيک ،بهويژه در شکل يک حکومت متحجر و توتاليتر مذھبی است .خشونت در
آن ايدوئولوژی است که شکنجه وسنگسار و قصاص را به صورت قانون رسمی در آورده و تجاوز به دختران نابالغ پيش از اعدام را ثواب
و عبادت مىشمارد ،خشونت در آن تفکر نا انسانی و بھيمی آن »امامی« است که التذاذ جنسی از دختر ششماھه را مجاز مىدانست وھنوز
گمشدهگانی در جستجوی »راه نورانی« آنھستند.
روزنامه نگار عزيز ،خشونت در خوداسلحه نيست ،بلکه در ساختار آن حکومتی است که با چنين ايدوئولوژی به سالح نيز مجھز مىشود
و در نظر آن انسان در حد رمهاى تلقی مىشود که چوپانھرلحظه حق تاختن و کشتن آن را دارد ،ھمان حکومتی که دھه خونين  ۶٠را به
وجود آورد وھنوز دستانش آلوده به خونھای تازهاى است !
 ١۵آذر  ۶ -دسامبر ٢٠١٣
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ھدايت سلطانزاده

جعبه جادوی انتخابات در حکومت اسالمی ايران
»حکايت مىکنند از عروسکی کوکی که چنان ساخته شده بود که مىتوانست به استادی شطرنج بازی کند وھر حرکت مھرهھای حريف را با حرکتی مناسب پاسخ
گويد .عروسکی در جامه ترکی با قليانی در کنار ،رو در روی صفحه شطرنجی گذارده بر روی ميزی عريض .مجموعه منظمی از آينهھا ،اين توھم را برمىانگيخت
که اين ميز ازھمه سو شفاف است .حال آنکه به واقع ،گوژ پشتی ريز اندام که شطرنج بازی خبره بود ،در جوف عروسک مىنشست و به ياری رشتهھا ،دستان
عروسک راھدايت مىکرد…«
والتر بنجامين :تزھائی در باره فلسفه تاريخ .تز اول .ترجمه مراد فرھادپور

در کشور » واليت زده« ما مىتوان يک قرينه سياسی براين بازی ماھرانه ذکر کرد که نام آن را » انتخابات« گذاشتهاند که در فواصل
چھارسالهاى تکرار مىشود و گوژپشت ماھر بار ما را به توھم بردی ،پشت صفحه شطرنجی در بازی باختی مىکشاند .گاھی ما برسر
نيرنگ و بازی او با مھرهھا ئی که چيده است ،سر به طغيان برميداريم ولی سرانجام به قواعدی که خود به مھارت تنظيم کرده است ،تن
مىدھيم .درست مثل آن مردی که عيالش قربانی تجاوز راھزنان بود و او خوشحال بود که پايش را ازدايرهاى که براٮش کشيده بودند،
بيرون گذاشته است.
بگذاريد از اين سوال شروع کنيم که انتخابات يعنی چه ؟ پاسخ ساده اين خواھد بود که مردم پای صندوقھای راى ميروند تا حکومت
»مورد نظر خود« را خود انتخاب کنند .يعنی اينکه نھادھای قدرت سياسی ،موضوع کليدی در انتخاباتھر کشوری است .روشن است که
مردم ،از اليهھا و طبقات و جھت گيریھای سياسی متفاوت و با منافع متضادی تشکيل شدهاند .بنابراٮن ،خواستهھای اين جمعيت متضاد،
در يک جا قابل جمع نيست و بال فاصله در گروه بندیھای متفاوتی که منافعھمسوئی دارند ،گردھم مىآيند و برنامه و پالتفورم سياسی خود
را براساس اين تفاوتھای سياسی تنظيم مىکنند که اسم آنھا را احزاب سياسی مىنامند .بعبارتی ديگر ،توده مردم ،بدون احزاب سياسی،
جمع بیھويتی بيش نيستند .آنھا وقتیھويت سياسی خواھند داشت که در احزاب سياسی گرد آمده باشند.ھدف يک حزب سياسی نيز با تجمع
در يک باشگاه ورزشی يا يک کلوپ کوه نوردی فرق خواه دکرد .زيرا يک حزب سياسی ،يک تشکل ماھيتا معطوف به قدرت است و
ميحواھد که با دست يابی به قدرت ،براساس برنامهھائی که پيشاپيش اعالم کرده و تالش ورزيده که بيشترين ٰ
آراء مردم را به سوى خود
جلب کند ،ھدفھای خو درا پيش ببرد .شايد اين گفتهھا بسيار بديھی بنظر آيد .ولی اين شرط اوليه براىھر انتخاباتی ،يک حلقه گم شده در
انتخابات حکومت اسالمی در ايران است .بنابراٮن ،در آنچه که انتخابات ناميده مىشود ،ما با يک توده بىشکل و يک حکومت سازمان
يافته بر محور يک ايدوئولوژی متاثر از يک درک از خالفت اسالمی در  ١۴٠٠پيش در عصر جديدھستيم .توده بىشکل و بىسازمانی را
که ھيچھويتی ندارد ،مىتوان درھر قالب سياسی ريخت و خطر درھمين جا کمين کرده است.
درھر مذھبی ،اطاعت وجود دارد ونه شک وترديد و يا سرکشی عليه آن ،و گرنه ھر معترضی ،رافضی و طاغی و باغی و مرتد شناخته
خواھد شد و سزای آن شکنجه و سوزاندن و اعدام است ،حال چگونه مىتوان آن را با الزاما انتخابات درعصر جديد که با انقالبات
دموکراتيک در غرب و انقالب مشروطيت در ايران وارد رابطه مردم و قدرت سياسی گرديده است تلفيق داد؟ مبنای خالفت به حق آسمانی
و مبنای انتخاب قدرت ،بر گزينش آن توسط شھروندان استوار است .سيستم واليت فقيه ،که قانون اساسی جمھوری اسالمی آن را با ظرافت
تنظيم کرده است ،بهدليل عدم سازگاری خالفت با انتخابات ،اجبارا ظاھر انتخابات را نگھداشته ولی آن را بىمحتوا کرده است .در چنين
وضعيتی ،جھت انتخاب را نه مردم  -زيرا مردم ،بالفعل فاقد اراده سياسی براى بيان مقاصد خودھستند ـ بلکه خود حاکميت تعيين خواھد
کرد ،و مردم نه به گزينه يا گزينهھای خود ،بلکه بين آنچه که حاکميت براساس مالحظات و محاسبات خود تعيين کرده است ،ناگزير بايد
راى بدھند .اينگونه راى دادن را حرکت از باال به پائين مىتوان ناميد .اين که کدام مھره در کدام برھه بايد پيش رانده شود ،بسته به
مالحظات گوژپشت در زمان دارد.
دومين حلقه گم شده در اين انتخابات ،فقدانھدف دستيابی به قدرت بواسطه نمايندگان خود مردم بر اساس خواستهھای آنھاست .زيرا بهدليل
فقدان احزاب ،تمام جابه جائیھا بايد در درون خود قدرت سياسی انجام گيرد .بنابراٮن ،براٮند نھائی اينگونه انتخابات ،نه تغيير قدرت ،بلکه
رنگ لعابی از تغيير در درون خود مافيای حکومتی خواھد بود .از اينرو ،عناصری از حاکميت ،با رنگآميزی ديگری به صحنه رانده
خواھند شد.
سومين حلقه گم شده ،آزادی مطبوعات ،آزادی انتقاد از سياستھای غلط و فضای قانومند است.ھيچ يک از اينھا در جمھوری اسالمی
وجود ندارد.
چھارمين حلقه گم شده ،حق آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن است که ازھمان روز اول ،جزو ممنوعهھا در حد مسکرات و محرمات
بوده است .ما بهظاھر حق راى داريم ،ولی نه راى به آنکه ميخواھيم ،بلکه گزينش از بين آنھائی که از طرف حاکميت براٮمان گزيده
شدھاند و ما بايد فقط ،انگشت تاييد به يکی از آنھا بزنيم.
بنابراين در کشور ما آنچه را که شراٮط عمومی براى انتخابات ناميده مىشود ،وجود ندارد و مردم طبق روال جاری ،ممکن است که پای
صندوقھای راى بروند ،بىآنکه از شراٮط تحقق حق راى برخوردار باشند.
حال برگرديم به موضوعی که ھدف اصلی يک انتخاب يا انتخابات است ،يعنی انتخاب نھادھای قدرت سياسی ،که فلسفه وجودی انتخابات،
بر پايه آنھا قرار دارند .بدون آزادی انتخاب کردن اين نھادھا و يا و آزادی انتخاب شدن در آنھا ،ما در واقع وارد بازی »ھيچ« شده ايم.
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در مملکت امام زمان جمھوری اسالمی ،درست مثل امام غايب که بيرون از دسترسی مردم است ،مرکز ثقل قدرت که در قانون اساسی ،به
آن اختيارات خدائی تفويض شده است ،خارج از حوزه انتخاب مردم قرار دارد .اگرھيتلر را مردم در طی انتخاباتی نسبتا آزاد در جمھوری
وايمار انتخاب کرده بودند ،اين امر در مورد حق انتخاب »رھبر« در جمھوری اسالمی صادق نيست .شايد گفته شود که مجلس » خبرگان
رھبری« را مردم انتخاب مىکنند و خبرگان ،رھبر را .ولی در اينجا ،ما باز با يک شکل ديگری ازتوھم روبروھستيم .اين خبرهھا اوال،
بيشتر توسط خود » رھبر« دستچين شدهاند ،ثانيا »خبره«ھای اسالمی از نوع شيعه آنھستند و تقريبا بخش قابل مالحظهاى از »خبره
«ھای غيرشيعه ،حق ورود به آن را ندارند .حتی خبرهاى که التزام نظری و عملی به واليت مطلقه فقيه نداشته باشد ،مثل آيت ﷲ آذری
قمی ،دادستان پيشين انقالب و بنيانگذار روزنامه محافظهکار » رسالت« که واليت شرعی خامنهاى را بر خود نمىپذيرفت ،مورد ضرب
وشتم قرار مىگيرد و در فاصله اندکی جان به جان آفرين تسليم مىکند .از پنج نفریھم که با امضاء مشترکی ،خامنهاى را به جانشينی
خمينی انتخاب کرده بودند ،يکی را ،يعنی احمد خمينی را محرمانه به لقاء ﷲ فرستادند و دومی را علنا به عنوان يکی از »سران فتنه« به
خانهاى تحت نظر.
ثالثا ،نيمی از جمعيت که زنان باشند ،ھر قدرھم قره العين درفقه اسالمی بوده باشند ،ھرگز نمىتوانند خود صدای مستقيمی در بين اين
خبرگان داشته باشند.
حتی برخالف نظامھای مدل شوروی ،که اعضای دفتر سياسی ،چه با توطئه و چه » رفيقانه« مىتوانستند »رھبر« را کلهپا کرده و رھبر
جديدی را انتخاب کنند ،چنين مکانيسمى در خبرگان رھبری حکومت اسالمی وجود ندارد .زيرا اعضای دفتر سياسی در آنجا ،ازرھبران
جمھوریھا بوده و از پايگاه نسبی قدرت محلی و منطقهاى برخوردار بودند و يا از دو ارگان مھم قدرت ،يعنی ارتش و ک .گ .ب،
مىآمدند .در حالی که در ايرانھيچ يک از خبرگان ،واجد پايگاه محلی قدرت نيستند .آخرين پايگاهھاى قدرت محلی روحانيت ،آيت ﷲ
شريعتمداری در آذربايجان و در مقياسی کوچکتر ،شيخ شبير خاقانی در اھواز ،درھمان اوايل ،توسط خمينی تارو مار شدند و زنده ياد شيخ
عزالدين حسينی ،رھبر سنی کردھا نيز ناگزير از جالی وطن شد و در اينکه در گذشت.
غالب اين خبرگان رھبری ،يا مردهھای امانت ھستند و يا فدوی رھبر ،تا چه رسد به اينکه اراده و جرات سرشاخ شدن و يا کنار گذاشتن
»رھبر« را داشته باشند.
حال مىماند دو ارگان حاشيهاى قدرت ،يعنی رياست جمھوری و مجلس شوراى اسالمی که به ھيجان آوردن و کشاندن مردم به پای
صندوقھای راى ،برحول آنھا انجام مىگيرد و مردم به عنوان جلوگيری از بدتر ،دائما به گزينه بد از طرف حاکميت ،بسيج مىشوند .بايد
گفت که تسمهھای کنترلی و ارائه کانديدا ،چه براساس قانون اساسی و چه بهطور عملی ،از طريق شوراى نگھبان و نظارت استصوابی
آن ،در اختيار مرکز ثقل قدرت يا واليت مطلقه فقيه قرار دارد .عامل اجرائی آن در لحظه فعلی ،فسيلی بنام آيت ﷲ جنتی است که باحضور
امثال او و ری شھری در خبرگان رھبری مھندسی شده ،مىتوان جای امثال مصباح يزدی را پرکرد .با توجه به سرعت تبديل مولوکولی
بدتر به بد در کشورما ،ھيچ بعيد نيست که با دوسه تا نعره خشن کسانی مثل احمد خاتمی در نماز جمعه ،رده خشونت طلبی مصباح يزدی
نيز از بدتر به بد کاھش يابد! مگر شيخ صادق خلخالی ،با پرونده »درخشان« خود در اعدامھای سريع ،در اواخر عمر خود اصالحطلب
نشده بود؟
وقتی رئيس جمھوری که بيست و دو ميليون راى به پای اوريخته شده بود ،بنا بهگفته خود خاتمی ،فقط »نقش کارگزار« را داشته است و
مجلس شوراى اسالمی ،تحت عنوان » حکم حکومتی« آقای خامنهاى حق بحث در قوانين مطبوعات را ،يعنی يکی از ضروریترين
پايهھای آزادی و حق شھروندی را کنار مىگذارد ،روشن است که اين دو نھاد ،نھادھای قائم به ذاتی نيستند و تاثير عمدهاى در پيشبرد
سياستھای کشور نخواھند داشت .قدرت در جای ديگری قرار دارد و ظرفيت مانوور اين دو نھاد را آن تعيين مىکند.
اسم اين ناچاری در ايران ،يعنی گزينه بين بد و بدتر ،انتخاب ناميده مىشود .ناچاری ،گزينه شھروند آزاد نيست بلکه تن دادن انسان به آن
چيزی است که بر وی تحميل شده است و مردمی که روحشان سالخی شده است ،از اينکه بد دربرابر » بدتر« ،از صندوقھا در آمده است
و يا آن رادر آوردهاند ،خوشحال و شادان و با آرامش وجدان به خانه بر مىگردند که با راى ندادن به گزينه »بدتر« که منسوب به رھبر
است ،احساس پيروزی کنند .بعضیھا شدت شورھيجان آن را »رفراندوم عليه رھبری« دانستهاند که بقول حافظ:
پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

آفرين بر نظر پاک خطا پوشش باد!

انتخابات در حاشيه قدرت در جمھوری اسالمی،ھمان گونه که اشاره کردم ،دائما روال معکوسی را طی کرده است .و آن عبارت از تبديل
شدن مداوم »بدترھا« به » بد« بوده است .در انتخابات رياست جمھوری دوره ھشتم ،در ابتدا مردم به صندوقھای راىھجوم بردند که مانع
از ورود مجدد رفسنجانی به صحنه شوند ،ولی در دور دوم ازوسط راه برگشتند ،که در برابر احمدی نژاد ،نم کرده ولی فقيه ،اورا ناجی
خود بهدانند و در ظرف يک روز ديديم که بدتر به بد تبديل شد.
چھرهاى که ديروز لولوخرخره »بدتر« براى کشاندن مردم به پای صندوقھا براى راى به » بد« بود ،مىتواند در دور بعدیھمان چھره
جزو ليست »بد« قرار بهگيرد .بهھمين دليل ،حتی تشخيص بد از بد تر ،آنچنان سيال است که خود مورد سوال است که بد کيست و بدتر
کيست .کافی است به نامھائی مثل د ّری نجف آبادی يا ری شھری و چند تن ديگر در ليست مشترک اصولگراٮان و » اعتدالگراٮان« اشاره
شود .اين روال معکوس ،ھم در ذھن مردم ،وھم در صف کسانی که خود را اصالحطلب مىناميدند،رخ داده است .قاتلھائی مثل پور
محمدی ،وزير دادگستری در دولت »اميد و اعتدال« حضور دارند .اين بدان معنی است که حکومت اسالمی از نشان دادن دستھای آلوده
به خون شرمی ندارد و حتی مايل نيست که آنھا را پنھان سازد .و آدم کشانی مثل موسوی تبريزی و يا ھادی غفاری ،خود را اصالحطلب
ناميده و شال سبز به خود مىبستند و يا کسانی مثل اکبر گنجی ،يا خود خاتمی که حق مصاحبه و حضور تصويری در رسانهھای کشور را
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ندارد و ممنوع الخروج است ،بعد از رد صالحيت فلهاى اصالحطلبان از طرف شوراى نگھبان ،مردم را به رفتن به پای صندوقھا ی
راى فرا ميخوانند.
اکنون سوال کليدی اين است که حکومتی که ھرگز برپايه آراء مردم اداره نمىشود ،چه نيازی به انتخابات دارد؟ مگراطرافيان آقای
خامنهاى بارھا تکرار نکردهاند که راىھمه مردمھيچ اعتباری ندارد مگر اينکه واليت فقيه آن را تاييد کند ؟ پاسخ اين است که در دنيای
امروز مشروعيت يک رژيم براساس راى مردم سنجيده مىشود و ايران خارج از مجموعه جھان نيست .حکومت اسالمی از اين نظر
نيازمند مشروعيت در صحنه جھانی و کشاندن مردم به پای صندوقھای راى و حتی متورم کردن آنھا چه با آراء راستين وچه ازطريق
دستکاری در آنھاست ،تا نمايشی از مشروعيت خود را به دنيا نشان دھد .اضافه بر آن ،حکومت اسالمی ،در شراٮطی که اسالم ستيزی
در بخشھای مختلفی از مردم کشورھای غربی در حال نضج گرفتن است و جمھوری اسالمی وسوابق تروريستی آن وساير جريانھای
تروريستی برخاسته از کشورھای عقب مانده اسالمی در تحريک آن نقش داشتهاند ،نيازمند ارائه تصوير »اعتدال گراٮانهای« از خود
است .بهويژه وجود داعش سنی مورد حمايت رقبای منطقهاى جمھوری اسالمی ،و نيز »البی« پرنفوذ اسرائيل در کشورھای غربی که
سعی مىکند از جمھوری اسالمی يک حکومت حامی تروريسم در جھان ارائه دھد ،بنوبه خود در معتدل نمائی آن نقش ايفاء مىکنند.
بهھمين دليل حکومت اسالمی تالش کرد که به شيوه مھندسی شده و زيرکانهاى بخشھائى از مردم را در پوشش راى به اعتدال و اميد به
پای صندوقھای راى بهکشاند .آقای مھدی خزعلی يکی از اصالحطلبان در طی مصاحبه خود با صدای آمريکا ،بعد از رد صالحيت فلهاى
اصالحطلبان ،اظھار داشته بود که آنھا فھرستی از آدمھای ناشناخته را کانديد خواھند کرد ،و يا گفته ايشان باھمان رسانه در مصاحبه بعدی
که »بنا نبود که آقای جنتی براى مجلس خبرگان انتخاب شوند ،ولی آقای روحانی سازش کردند« نشان مىدھد که سناريو انتخاباتی از قبل
و به شيوه دقيق از پيش طراحی و مھندسی شده بود.ھمچنين سخنان آقای حسين شريعتمداری در اشاره به خبرگان رھبری که ليست
کانديداھا مورد تاييد آيت ﷲ خامنهاى بوده ،توافقھای پشت پرده قبلی را بازھم صريحتر نمايان مىکند .آوردن چھرهھای ناشناختهاى که
براى نھادھای اطالعاتی و شوراى نگھبان کامال شناخته شده بودند ،در عين حال تالشی بوده که تصويری جديد و متفاوت ازقبل ،يعنی
»تصويری معتدل« ھم براى افکار عمومی در داخل وھم در بيرون از کشور معرفی کنند.
حکومت اسالمی در کنه ايدوئولوژی خود به خالفت اعتقاد دارد و نه انتخاب خود از طرف مردم .سخن آقای خامنهاى که » من گفتم بهرويد
راى بهدھيد ،نه اينکه به مجلس بهرويد« ،جنبه نمايشی اين انتخابات را بخوبی نشان مىدھد.
ويندی شرمن ،طرف اصلی آمريکائی در مذاکرات مربوط به مساله غنی سازی و انرژی اتمی ،مىگويد که »ايرانیھا در روز جمعه
مجبور خواھند شد که بين »محافظهکارھا« و »محافظهکارترھا« انتخاب کنند  ١بعبارتی سادهتر ،مساله در اين گزينش مھندسی شده ،حتی
بين اصالحطلب و طيف تندرو يا ارتجاعی نيست ،بلکه راى به »تندرو«ھا و »تندروتر«ھا ،مرتجعھا و مرتجعترھاست .اگر ليست
کانديداھا بهظاھر از بين افراد ناشناخته براى مجلس شوراى اسالمی بوده است ،در مقابل ،درليست پذيرفته شدگان مجلس خبرگان ،نام
چھار»مقام امنيتی« شناخته شده رژيم ،يعنی آقايان رىشھری ،د ّری نجف آبادی ،حسن روحانی و على يونسی ،با سوابق روشنی که گفته
شد ،در آن حضور دارند که در سلب امنيت از مردم و اعدام و قتلھای زنجيرهاى نقش کليدی داشتند .گفتنی است که اگر ما در دوره
سلطنت ،يک »مقام امنيتی« بنام پروز ثابتی به عنوان »مدير کل ساواک« داشتيم ،و کسی را براى راى به ايشان فرانخوانده بودند ،حال
بهطور نقد در ليستی که مورد تاييد تمام جناحھای رژيم است ،ما چھار مقام امنيتی در يکجا را داريم که حرکت وارونه در کشور ما را
نشان مىدھد .نام ثابتی براى افکار عمومی در آن دوره تحريک کننده بود ،حال راى آشکار به قاتلھا ،گوئی شرم اخالقی خود را از دست
داده است .چنين ذھنيتی که داستايوسکی آن را در»جنايات و مکافات« خود ،در بين گروهھای سياسی محکوم کرده بود ،جمھوری اسالمی
سعی کرده است آن را به بخشی از روانشناسی جا افتاده دربين مردم تبديل کند .زمانی که جنايت قبح اخالقی خود را از دست مىدھد و به
يک ابتذال عادی تبديل مىگردد ،حرمت انسان به خود نيز مضمون خود را از دست مىدھد .نه »سالم نازی« ننگی شمرده مىشود ونه
»تکبير گوئی« به دستان آلوده !
بهدرستی چند درصد از مردم به پای صندوقھای راى رفتهاند؟ شايد نتوان رقم دقيقی را ذکر کرد .آمار خود جمھوری اسالمی ،در تھران
نيمی از جمعيت را نشان مىدھد .بنظر مىرسد که بيشترين راى دھندگان در تھران از ميان طبقات متوسط بوده است و گزارش نيويورک
تايمز که در محالت فقيرنشين ،استقبال کمی از انتخابات نسبت به محالت مرفه و پولدار بوده است ،اين گمانه را بيشتر تقويت مىکند .اين
تغيير در پايگاه راى رژيم ،در آينده مىتواند چالشھای جدی براى آن به وجود آورد.
حکومت اسالمی در طول عمر خود نه معتدل بوده و نه چنين چشم اندازی در پيش روست .ولی پرتاب کردن اين واژهھا به دايره حس
عمومی ،معنیدار است .ظاھرا ايده »اعتدال و اميد« ھم در برابر اصالحطلبی و فاصلهگيری از آن گذاشته شده است ،وھم سرخوردگی و
نااميدی از دوره به اصطالح اصالحات ،وھمچنين سياستھای تحريک طلبانه خارجی و سياست غنی سازی اتمی که منتھی به شکست
گرديد.
طيف مھمی از اصالحطلبا ن آنروزی ،نظير شمس الواعظين ،بعد از شکست اصالحطلبیـ که راى دو ميليونی دکتر معين )کانديدای
اصالحطلبان( در مقايسه با راى بيست و دوميليونی محمد خاتمی در دوره قبلـ بىآنکه به داليل بنيادی آن شکست انديشيده باشند ،و با به
ندامت کشاندن فلهاى بسياری از آنھا بعد از انتخابات سال  ،٨٨که پارهاى از رو شھای اصالحطلبی را تندروی ناميدند ،به طرف
رفسنجانی گراٮش پيدا کردند .به اعتقاد من ،ابداع شعار »اعتدال و اميد« ،از نظر روانشناسی ،ابداع ھوشمندانهاى بود از طرف حاکميت،
براى باز گرداندن بخشھای مھمی از طبقه متوسطی که بر پايه درآمدھای نفتی به وجود آمده است و سياستھای خارجی رژيم آنھا را
ناراضی کرده بود ،و کشاندن مجدد آنھا به طرف خود ،وھم ارائه چھره »اعتدال« در صحنه بينالمللی براى رفع خطر ازخود ،که با
تشديد تحريمھای بينالمللی ،افق نارضائیھای درونی و ايجاد فقرفزاينده و ناامنی در زندگی اکثريت مردم ،دير يا زود آن را بىثبات
مىکرد .اما طبقه متوسط جديدی که از رانت نفتی تغذيه کرده است وھستی خود را مديون حکومت اسالمی است و که نگران از دست دان
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بسياری از امتيارات خود در صورت يک تنش جدی بينالمللی و يا منطقهاى مستقيم است ،طبقهايست شبيه »موژيک«ھای روسی در قرن
نوزدھم که ظرفيت و روح کنار آمدن با ھر استبدادی را داراست و امروز ،تکيه گاه اجتماعی اصلی رژيم را تشکيل مىدھد .گزارش
خبرنگار نيويورک تايمز ازتھران درھفتم اسفند ،که شتاب به طرف صندوقھای راى در محالت مرفه و پولدار نشين بوده ،حال که در
محالت فقير نشين با استقبال چندانی مواجه نبوده است ،اين گمانه راھرچه بيشتر تقويت مىکند.
بىترديد ،فضای جنگ و درگيریھای منطقهای ،و فروش ترس از خطر گسترش آن به کشور ،بنوبه خود ابزار مھمی در تزريق
ايدوئولوژی ترس به اذھان عمومی بوده است ،ھرچند که ايران نه سوريه بود ونه ليبی و يا عراق .ايران به تنھائی ازمجموعه کشورھای
عراق و سوريه و ترکيه بزرگتر است و حمله نظامی به آن آسان نيست .طراحان سياسی و نظامی ،خواه ناخواه به مخاطرات آن مىانديشند.
برژينيسکی ،استراتژيست و نظريه پرداز بينالمللی مھم آمريکا ،بر اين باور بود که براى حمله به عراق و سرکوب ھرگونه مقاومت عليه
نيروی حمله کننده ،يک ميليون نيروی زمينی الزم است .خسارت مالی اين حمله براى عراق پنج تريليون دالر بود .مىتوان تصور کرد که
ھر گونه حمله مستقيم به کشوری به گستردگی و پرجمعيتی ايران ،چه عوارضی براى يک قدرت مھاجم مىتوانست در پی داشته باشد.
قدرت مھاجم تنھا نابود نمىکرد ،بلکه خود نيز بر زمين میخورد .بنابراين در شراٮط دنيای امروز ،و در برابر قدرتھای رقيبی که سر
بلند کردهاند ،حمله نظامی به ايران دور از ذھن وغيرعملی بود .ولی فروش ترس ابزارکارآتری بود و رژيم باالترين استفاده را از آن به
عمل آورد.
ويگوتسکی ،روانشناس بزرگ روسی نشان داده است که روانشناسی درھمساز کردن مردم با وضعيت موجود ،چه نقش مھمی را ايفاء
مىکند .وقتی نياز کوچک مادی و يا روحی برآورده شد ،حتی اگر سراب کاذبی بوده باشد ،پرده ساتر بر واقعيتھای نامطلوب مىکشد و
مردم در برابر آن تسليم مىشوند.
درست است که اوپوزيسيون دموکراتيک جمھوری اسالمی ،بهويژه سازمانھای چپ ،از پراکندگی و تشتت تشکيالتی وانسجام فکری در
تدوين يک استراتژی سياسی موثر در برابر حکومت اسالمی رنج میبرند و اينھا داليل عينی خود را دارند .اين ضعف ماست .ولی
بھيچوجه ،فلسفه توجيھی ،براى بازی در بساط چنين حکومتی و مشروعيت دادن به آن را فراھم نمىکند .زيرا اين به معنی درونی کردن
شکست و تکبير گوئی به چنين حکومتی است .بسياری از آلمانیھا ،ازگذشته حکومت نازی بر آنھا شرمسارند .آيا جمھوری اسالمی چيزی
سوای يک حکومت شبه نازی است؟ آيندگان در باره ما چگونه قضاوت خواھند کرد؟ مردم ايران در ميان چکش و سندان سرکوب حکومت
اسالمی گير کردهاند .پارهای ،ھرگونه شرمی را کنار گذاشته و به اين »ھوش« ما ايرانيان در انتخاب بين چکش و سندان ھزار آفرين
گفتهاند و پادوھای جمھموری اسالمی بهطورھمآھنگ در رسانهھای فارسی زبان در کشورھای غربی ،که بيشتر از خود رژيم براى آن
جامه درانی مىکنند و در تقالھستند که از جعبه جادوی صندوق انتخابات مھندسی شده ،اکسير مشروعيت براى رژيمی به سازند که »
مرگ کسب و کار« آن است ،آيا جز »کاپو« ،نام ديگری مىتوان براى آنان نھاد؟
 ٢٣اسفند  ١٣٩۴مطابق  ١٣مارس ٢٠١۶
1 - http://www. Bloomberg view. com/articles/2016-02-25/obama-s-plan-to-aid-iranian-moderates-failed-spectacularly
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