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ا فرامين شفاهی و يا کتبی و بدون اين که نيروی نظامی به "  اگر سلطان می توانست در اقصی اياالت کشور خويش ب

را معين کند و يا تغيير دهد، اين پيروزی بزرگی برای اصل سلطنت شمرده می شد کار برد، حکام و جانشينان خويش 
مداخله می کرد که شکايتی از حاکم به ... که باالتر از آن ممکن نبود سلطان فقط آنگاه در امور فالن يا بهمان ايالت 

ز عهده ی فرونشاندن آن بر دست او رسيده باشد و يا عصيان و اغتشاشی در آن ايالت وقوع يافته باشد که حاکم ا
  ."نيايد

  
 پيرامون زمامداری خلفای اسالمی در ايران می نويسد، تنها به ،تاريخ شناس برجسته ی خاور" بارتولد"آنچه 

مخالفين در بغداد بيم داشتند و ناراضيان را در . گذشته باز نمی گردد در آن برش، خلفا همچون امروز، از حضور 
ا نيرنگ  ، بدليل نبود "پايين"و " باال"رابطه ی ميان . "ی رساندند و از سر راه خويش بر می داشتندبه قتل م"محل ب

ساتراپی -، سست بود، و با سيستم ديوان ساالری اشرافی هايرانيان با عربارابطه ی ارگانيک متقابل و دشمنی 
  . ی خالفت بود، در پهنه بی گسست و خونينبرآيند آن، شورش های. ساسانی، فاصله ی فرسنگی داشت

ديدار شد، ولی در روند رشد خود، چالش برای پنقالب بهمن اگر چه در ادامه ی انقالب مشروطه و جنبش نفت، ا
ن ، با کوشش برای  راقرون وسطايی-يرگی بر پس مانده های نظام فئودالیچو  اقتصادی-نوزايی اجتماعی از ميا

که شوربختانه از - روشنترين نمود اين درآميزی را .خت، در هم آميفرهنگی-يک راهبند بزرگ تاريخیبرداشتن 
جمهوری «استقالل، آزادی، " می توان در شعار - ارزيابی شده استنادرستسوی پاره ای از روشنفکرانمان 

آغاز عصر "، يا  در ايرانبه گفته ديگر، نوزايی نوين. ، جست و جو کرد)»غيراسالمی«يا جمهوری (" »ايرانی
پيش از اسالم ايرانيان، پيوندی همه سويه " خردگرايی"، خواسته يا ناخواسته، با -ويل دورانتبه گفته ی –" خرد

 نيز ني که بازسازی خالفت های پيش-سامانه اسالمین بست های ب پاره ای از ،نگاهی به انقالب بهمن. خورده است
  .روشنتر می کند، -سته
  

  زايد  میتازه" خلفای"سامانه ی اسالمی، 
  

نيروهای ملی و کوشش عليرغم انتظار توده ها و  ، را تا پايان جنگ ايران و عراق57 سالی پس از رويدادها
در  ،در خطوط عمدهمی توان ، اقتصادی- و رنسانس اجتماعیدمکرات برای دستيابی به آماج های انقالب مشروطه

ز برآناري رضاشاه، پسرش به  پس ا،با اين تفاوت آه. ارزيابی کرد 1332 تا 1320هاي   سالچارچوب رخدادهای
 در حالی که انقالب بهمن با راندن شاه و ،شد" شاهنشاه" بعدها و  نقش بازي آرد نوينعنوان جانشين در دستگاه

 "خلفای"ساختار نوين اما، در حال زايش . ه بود، بافت زمامداری را راديکال دگرگون کردودکامه اشخدستگاه 
  .  بودینوين

ها و   از درون آنش به گونه ی عمده بلكهخارج،  از نهحاکميت در تغيير، بيستخالف دهه ی در انقالب بهمن، بر 
 عليرغم تاثير گذاري عوامل خارجي در پشتيباني از ، نوينهاي دگرگونياين .  صورت گرفته بودداخلیهاي  واآنش

 و جمهوري برخاسته از ،بودگروهي در برابر گروهي ديگر، به طور عمده بازتاب تضادهاي داخلي جامعه ي ايران 
اسیير رهبري ، زه بودنظام پادشاهی را برای نخستين بار از پهنه  بيرون راند آه ،آن . شد  خميني اداره ميدينی-سي

  .گرفتمي   سو وسمتسنتی -ناسيونالبه طور عمده از سوي نيروهاي سامانه ی نوين، 
ی سی دهجنبش  مشروطه و دوران با انقالب بهمنهمگرايي    بود در آن بود آه بافت زمامداري قطعًا روشن نشده،ه 

ادهاي سياسي و قانوني را در اختيار ها و نه ، رهبري تمامي ارگانو هنوز يك جريان سياسي و اجتماعي و اقتصادي
ر جامعه د هاي سياسي گسترده رشد و نمو فعاليتبه ،  گذشتهبرش مانند دو ،ها همين پيش زمينه. داشتمطلق خود ن

ميانه و ی همه ی خود بازتابي بود از حضور گسترده ،وجود اين شرايط.  رساندندياری  نيروهاي سياسي از راست و 
سرنگونی شاه و در  پيش از ، و تندروانه ی اسالمیهاي انحصاري گرايش ،با اين وجود. چپ در سرنگوني شاه

  .شد سي مشاهده مي نيروهاي سيا از در ميان پاره اي،نيزجريان مبارزات سال های انقالب 
  

   گلوگاه هادست گرفتندر نبرد برای 
  

موضع خط اماميبريك رشته عوامل در آغاز انقالب،  موضع گيري،نخست. گذاشتها تاثير   تقويت  . هاي خميني بود  
 آموزش  وهاي مذهبي  تكنوآرات، بناچارعملي زمامداري برخوردار نبود، در آغازی از آنجا آه روحانيت از تجربه 

 ليبرالي در ميان آنان و  های به آار گرفته شدند، اما با بروز گرايش-"رهبر"زير کنترل – ده در باختر و ايراندي



 و خط اين نيروهاهاي اقتصادي، دشمني ميان  لوگاهگو در دستگاه زمامداری  روحانيون کم کردن نفوذآوشش براي 
 یضعاموکم و بيش  مورد آنان آغاز انقالب دريني در خم.  افزايش يافت) بودندونآه بيشتر از روحاني( ها امامي

   . به پيش برداشت وزين گاميی،روشن گرفت و در جهت اجراي حكومت والي

، "انقالب فرهنگی" و نيز ،هاي تند سياسي با اين آشور گروگان گيري آارمندان سفارت امريكا در تهران و بروز تنش
با دشواری  را ها  اسالمی برای دستيابی به قدرت و کاهش تنشاصالح طلبانکوشش  آه ند ديگري بود هایحرآت

  .ندهای تازه روبرو ساخت
کاهش توان و » خط امامي «ترين عامل براي رشد جريان های  آنندهجنگ ايران و عراق را شايد بتوان تعيين

ال  توجه از مسائل ،گدر پرتو جن. ارزيابی کردآشور اقتصادی  سياسي و سنتی های اصالح طلب در پهنه ی-ناسيون
 هر گونه مخالفت با انحصار ، دفاع از سرزمين مادريبه بهانه یشد و برگردانده هاي خارجي  داخلي به دشواري

ا  ی به مثابه،طلبي .  و همدستي با دشمن خارجي قلمداد شد و مورد سرآوب قرار گرفت"امت اسالمی" دشمني ب
ك ند نقش بازي آردارهای بين المللی و بويژه ميليتاريستیانحصهاي   سياست، آندايی جنگ آه در پيافزون بر ، ي

 بلوآه  و،هاي اقتصادي بر عليه ايران ، برقراري تحريم)طبسرويداد (  مانند تالش براي حمله نظامي،رشته اقدامات
برابر  در خط امامی ها از پشتيبانیها را هر چه بيشتر به موضع   عمًال توده، در امريكاکشورهاي  آردن دارايي

نقش نيروهای نظامی در ساختار اسالمی به عمال  پايان جنگ، در .سوق دادند» دشمن بزرگ خارجي«فشارهاي 
  .گونه ی چشمگيری افزايش يافته بود

 و اليه هاي با طبقه ها پيوند ميان دستگاه زمامداري چگونگِی،  گریگذشته از دگرگونی هايی در زمينه ی نظامی
 به چگونگي پيدايش جمهوري نوسان هاپاره اي از اين . هايي شدنوسان دستخوش ن جنگ پايا پس از  نيزاجتماعي

  در بيرونکه قبال بيشتر ،گوناگون اجتماعیهاي نماينده ي اليه هاي  ها و گروه  و سازمان هااسالمي و نقش حزب
از  هايی گروهو سازماني   ايرنامه ب و انديشه ای به ويژگي هاي، ديگر بخش.، در پيوند بود حاآميت قرار داشتنداز

 ، به عامل تعيين آننده در سير رويدادهاي ايرانه، آه در پروسه اي چند سال، باز می گشتسنتي-جناح ناسيونال
  .يدندفراروي

  چندی پيدايش نهادهاي توده ايپس از انقالب، سياسي گوناگون  هایبازتاب حضور گسترده ولي آوتاه مدت جريان
در اين نهادها، مانند جهاد سازندگی، هنوز . رخ داد  منفیتحولآنان  مردمیمايه ي -مان در درونبود آه در درازاي ز

  .بودآمرنگي آشكار مردمی رگه هاي تا چندی 
 نسبت به دوران شاه  و امنيتینظامي،  قضايي، در سيستم زمامداري نيز در پهنه هاي دولتي، اداري،سوديگر از 

مرآزي و فشرده و علي ،پديد آمددگرگوني هايي   و  قضايي و نظاميامور ، گذشته ازحاآميتی رغم وجود سيستم 
 چرخش هايي به سوي سهيم آردن ظاهری و ،ارگان های قانون گذاریهاي دولتي و نيمه دولتي و  ، در بخشامنيتی

  . خورد  به چشم ،مشروط مردم در تصميم گيري ها
ِي، جهانيناکام های همانند انقالب مشروطه و پاره اي از انقالب ِي دگرگون مايه - در درون،57  راديكال سال و روبناي

 سياسي نوين با دستگاه دولتي و نهادهای ، از يک سو، ولي در پيامد آن،ير چنداني ايجاد نكرديي مناسبات توليدي تغ
ی خويشسياسي و حقوقي ن .دند، زاده شی نوينی انديشه ها و ديدگاههااز سوی ديگر، و ، پديد آمدند ويژه   در همي

ا دگرگوني هايي به خدمت ،راستا وزارت   مانند ارتش و:دستگاه تازه درآمدند پاره اي از عناصر روبناي پيشين نيز ب
  .ه هاخانه ها و ادار
 گام به گام نه تنها دولت، مجلس، ،)آنگاه" خودی های" (خط امامي هاسنتی های تندرو يا - ناسيونالدر روند چيرگي

لكه رسانه هاي گروهي، ،امنيتی ژاندارمري و سازمانهاي ، ارتش،دادگستري  زير رهبري اين بخش قرار گرفتند، ب
هاي دستگاه  مانند جهاد سازندگي نيز در چارچوب خواست خاسته از انقالببرهاي  سيستم آموزشي و سازمان

  .رفتند جهت گ، تازهزمامدارِي
ا دگرگوني هاي تازه انطباب هايیها و حز سازمان ا از،ق نداشتند آه ب  و يا در ، شدند پهنه ی سياسی بيرون رانده ي

ساختار سازماني و برنامه اي آنان چنان دگرگوني هايي رخ داد آه در خدمت دستگاه نوين عمل آنند و تهديدي جدي 
  . مانند پاره ای از انجمن های اسالمی،براي موجوديت نظام ايجاد نكنند

ميان نيروهای درجنگپس از پايان توان  گرايش را ميسه   ،نخست. نتي حاآم بر ايران برجسته آردس- ناسيونال 
گروه  ،دوم، بود بسيار برجسته  و تندروان روحانی آه همراهي ايشان با بازار و نهادهاي نظامي ها،گروه راديكال

سرمايه دارِی بخشی از   و گاها صنعتی و بازرگاني داخلي و خارجي و سنتی آه با نهادهاي نوين ها،تسپراگماتي
 های بيشتری به گرايشهمپيوندی با بازار،  آه با وجود ان،گروه اصالح طلب ،سوم و خويشاوندي داشتنويِن مالی 

  .اداز خود بروز می د بورژوازي صنعتي ايران سوی
ِي  دمكراسيشد تا با الگوبرداري از  هايي ديده مي  آوشش، جمهوري اسالميه یويژ- خوددر نظام پارلماني و انتخابات

، در جامعه جا انداخته  بودنداين سه گروه آه به طور آلي به نظام واليت فقيه پايبندصنعتی،  آشورهاي بورژوايی
 نقشی مانند سوسياليست ها و محافظه کاران و ليبرال ها در پاره ای از کشورهای اروپايی بازی ، و برای نمونهشوند
  .کنند

اختری و گاه با بهره  ب های، گاه به تقليد از دمكراسيبوديم ين آم و بيش نويهاي  ناظر شيوه،ها در آنار اين چالش
ير رواني، ايجاد دشواري در آار خد مانند ساختن تئوريها و انديشه هاي انحرافي، ت:گيری از سنت های تاريخی



ِد و ترس و انفعال در ميان نيروهايچنددستگی ايجاد  و نيزنيروهاي مخالف اخرسن بيرون ر و درون و کنا  ن
  . ديده می شدچه در ايران و چه در خارج از آشور ،اين فرايند.  و سازمان ها و گروه های اپوزيسيون،"واليت"

از سوی ديگر، به گمان بسيار با هماهنگی و همکاری جمهوری اسالمی و انحصارهای بين المللی و بويژه 
ا  در يک ، ) در ايرانکی از برندگان حکومت بازاريانطرف بزرگ بازرگانی ايران و ي(کشورهای بازار مشترک اروپ

 از ميزان فعاليت ،شرايطی فراهم گرديد تا رفت و آمد ايرانيان تبعيدی به ايران تسهيل گردد و در پيامد آنبرش، 
  .   اپوزيسيون خارج از کشور کاسته شد

 انديشه ه یبه مثابه گسترش دهند و سازمان هاي روحانيت جدها نهادهاي سنتي مانند حوزه ها و مس،گذشته از آن
 و در کنار ديگر ،ند برخوردار گشتوزن سنگينيدر ساختار نوين از  ،ديني و اجتماعي و سياسيخرافی و هاي 

  .نمودند بازي مردم و زمامدارانميان را نقش رابط نهادها، 
یبا گذشت زمان از اهميت  آوشش.  گرديدافزودهشان نقش  در روبناي جامعه نه تنها آاسته نشد، بلكه  نهادهای سنت

توان در اين چارچوب ارزيابي   ميان، پس از شكست اصالح طلبدر گسترش خرافه گری را،  هاراديكال هاي نوين
  .آرد
ي در آغاز کار، اگر   ،شگردهاي تبليغاتينيز بهره گيری از  و ،ی توده هاباورها و انديشه هاتاثيرگذاری بر در زمينه 
 یپايدارو  ثبات  برای، ولي در زمينه ايجاد زمينه هاي عينيصيب دستگاه زمامداری گرديدن آاميابي هايي گاها

براي نمونه در .  آار چنداني صورت نگرفت، مانند گسترش حمايت هاي اجتماعي و آاهش شكاف طبقاتي،اجتماعي
داشتی، نه تنها پس از و بهبود امور به بيمه هاي اجتماعي  ی تقسيم درآمدهای ملی، ايجاد اشتغال، پوششزمينه

روی کار آمدن جمهوری اسالمی وضع بهتر نشد، بلکه در بيشتر پهنه ها دشواری ها و تنگناها گسترش يافت و 
داده های رسمی و دولتی پيرامون .  بدتر گرديدجهانيبندی های رسمی رده وضع ايران در سنجش بين المللی و در 

دهای آن، مانند افزايش بيماری های روانی و اعتياد، خودکشی ها و  و پياممرز فقرزندگی زير   وبيكاريگسترش 
  .خودفروشی ها بسيار گويا بوده و هستند

  
  بازتاب سياست های خط امامی ها

  
داده های اقتصادی ژرفای نارسايی ها و پاره ای از انگيزه های ناخرسندی ها و بحران های اجتماعی را آشکار می 

ی وعده هاواقعيت اين است که ع. کنند ا وجود افزايش درآمدهای نفتی و ،ی خط امامی هاليرغم همه  ، دستاوردهای ب
، مانند رشد اقتصادی، سرمايه گذاری های صنعتی گسترده، ) چشمگيرشانعليرغم همه ی نقص های( يش از انقالبپ

ی، رشد ميانگين درآمد ايجاد شمار زياد واحدهای توليدی نو، فراهم کردن بازار کار و اشتغال، افزايش درآمد مل
  .نشدندسرانه و غيره تکرار 
 12.5، مانند رشد فراورده های صنعتی با ميانگين ساالنه ی 1357 با آهنگ پيش از سال ،بويژه در بخش صنايع

 درصد، افزايش شمار کارکنان صنعتی در رشته های صنعتی 100درصد، رشد موسسات صنعتی و کارگاه ها در مرز 
در . نگرديديمبر، برای نمونه در درازای برنامه ی چهارم پنجساله ی توسعه و عمران شاه، روبرو به ميزان دو برا

ا 1365ميان ) و نه پنجساله(جمهوری اسالمی در طول ده ساله  ، شمار کارکنان در بخش صنعت تنها 1375 ت
ا  موسس،بدين گونه.  درصد داشت75رشدی برابر ب ات صنعتی پيش از سال  ميانگين رشد ساالنه ی کارکنان در 

ا 1357 ا نزديک به سه برابر کمتر، آن هم 7.5 درصد و در جمهوری اسالمی برابر با 20 برابر ب  درصد بود، همان
  .در حالی که جمعيت ايران با ميانگين رشد بيشتری روبرو گشت

انگين درآمد سرانه در مورد رشد موسسات صنعتی، سرمايه گذاری در رشته های توليدی، افزايش درآمد ملی و مي
برای نمونه .  عرضه نمی کنند1357نيز، آمار در دسترس تصوير بهتری از دگرگونی های اقتصادی پس از سال 

ا قيمت های ثابت، ساليانه رشدی برابر 1352 تا 1346درآمد ملی ميان سال های   داشت، در صورتی 11.6 برابر ب
ی  ی ده ساله  ا رشد 1380 تا 1370که در فاصله  ا  ب  44 درصد روبرو بوديم، همانا 6.3درآمد ساليانه ای برابر ب

  .1357درصد کمتر از افزايش درآمدها پيش از سال 

 دالر در 380در حالی که ميانگين درآمد سرانه از . اين تفاوت در زمينه ی ميانگين درآمد سرانه بيشتر بازتاب يافت
ن 27ميانگين افزايش ساالنه ای در مرز  فراروييد، يا 1353 دالر در سال 1274، به 1341سال   درصد، ميانگي

ال  ميان سال های  ی .  درصد بود3.4 تنها در مرز 1380 تا 1370افزايش درآمد سرانه به ري ميانگين رشد ساالنه 
 به 1370 دالر در سال 1420چرا که نرخ ارز در بازار غير رسمی از . درآمد سرانه به دالر اما سير کاهشی داشت

ن .  درصد560 رسيد، همانا افزايشی نزديک به 1380دالر در سال  8008 به عبارت ديگر نرخ ارز ايران در اي
 درصد ساالنه روبرو بود که عمال توان خريد شهروندان، به ويژه 56درازای ده ساله با ميانگين کاهشی برابر با 

ود را از بازار آزاد و وابسته به دالر خريداری اليه ها و طبقات پايين و ميانی را که بخش قابل توجهی از نيازهای خ
  .می کردند، کاهش داد

وارداتی، -انگيزه های اين رشد اقتصادی کند را می توان در عواملی مانند رشد بخش خدمات و بازرگانی انگلی
ابسامان و سياست های مالی تورم زا، جستجو کرد ن واقعيت نيز در اين ميان بايد به اي. اقتصاد دولتی بی برنامه و ن

اميليارد دالر 360 مجموعَا نزديك به 1381 تا 1358ی در فاصله سال هاتوجه داشت که    درآمد نفت صادراتی ي



 در اختيار جمهوری اسالمی بود، در حالی که درآمد نفتی ايران تا آغاز  ميليارد دالر16 نزديک بهميانگيني ساالنه 
ميليار2دهه ی پنجاه خورشيدی ساالنه زير   تنها در مرز نيم ميليارد دالر قرار 1967 و برای نمونه در سال ،د دالر 

سرکوب   های گرايش و رشد روزافزون زمامداري دستگاِه توده اِي تنگ شدن پايگاِه،برآيند اين نارسايي ها .داشت
  . بود  در پاسخ به جنبش های اعتراضی،گرانه ی رِژيم

  
  پايينی ها از بااليی ها جدا می شوند

  
ن را ميچ  در برش نخستين آه . دقيق تر نگريست،توان از چشم انداز سه برش زماني گونگي پيوند ميان باال و پائي

اهاي  سال هاي سياسي و اجتماعي و  ، عليرغم تمامي تنشرفتگ  پايان جنگ را در بر مينخست زمامداری ت
مطلوبی پيوند،اقتصادي  از ، رژيم تازه، اينكهاول. کردنددو عامل نقش ويژه در اين پروسه بازي . دش  ديده مي نسبتا 

 از شرآت آنندگان در انقالب در آرزوي برآورده بزرگیدرون مبارزات توده هاي مردم بيرون آمده بود و هنوز بخش 
ران و عراق و وجود  به جنگ اي، عامل دوم.آردند هنوز از آن پشتيباني ميبنابراين  و ،هاي خود بودند شدن خواست

مردم بر گرد  يك دشمن خارجي باز مي  .آرد  تنگ تر ميی رارژيم واليگشت آه حلقه ي 
ا شكست جنبش اصالح طلبي را   سال،برش دوم  رابطه  برزخِي مقطِع،اين دوران. می پوشاندهاي پس از جنگ ت

اما شت، اميد به دگرگوني وجود دا ،ریاز ديد بسيابا پايان جنگ هنوز . گذاشت ميان باال و پايين را به نمايش 
 دولت رفسنجاني آه بهبودي جدي براي اقتصاد ايران از در ب درهاِيپس از سياسِت.  بودند هاي اميدوار آننده آم نشانه

ی  اجتماعي بدنه -ورد، نخستين ناآرامي هاي سياسينياو بويژه زندگي طبقات و قشرهاي پايين اجتماعي به همراه 
ی هفتاد جنبش دوم خرداد در . دنآور اري را به لرزه دردستگاه زمامد ن ناتواني هادهه  ا  جنبش اين.  بودبازتاب اي ر

ال آغاز  ینقطهمی شود  اسيون دهنده   ادامه،اصالح طلبان. ارزيابی کردصالح طلب سنتی های ا-توان گيری دوباره ی ن
یدر دو دوره. ندمی کردنهضت آزادي خودنمايي  پيکر گروه هايی چوندر پيشتر آه  ،جريانی بودند نمود تازه یو    

 ، اقتصادي و گاها، اجتماعی سياسي وفرهنگی و اگر چه در زمينه هاي نماينده ی اصالح طلبان،رياست جمهوري 
ی سازشكارانه های ولي گرايش،برداشته شدميانی هاي اليه هاي   خواستشدن در جهت برآورده ی کوچکیها گام   

  . ، به بن بست روبنايی جامعه ی ايران پايان نداد اين حرآتبدنه ی و بخشی از رهبران
ام  همه سويه و، دوران جداييرفتهاي پس از آنار رفتن اصالح طلبان را در برمي گ برش سوم آه سال ام به گ  گ

 ش اعتراضگسترآينه ی  در ،توان از سويي هاي اين جدايي را مي نشانه. بود در آل آن ،ها از دستگاه زمامداري توده
ا و ژرفاهای  ، پليسی و امنيتیهاي نظامي و نيمه نظامي و  در شدت واآنش ارگان، و از سوي ديگر، مردمي در پهن

  .در پيکر انتخابات رياست جمهوری، نگريست" مخملی"و نيز کودتای 
  

  توده هاآم باوري و يا بي باوري 
  

نظامِی و دين ساالر، می توان -تگاه بوروکراتيک دس اآنشو چگونگی وپليسي تر شدن فضاي حاآم بر ايران در 
 ولی گذشته از ،بوداستوار ساالر ين  شيوه ای د براز آغاز ، اگر چه دستگاه زمامداري.مشاهده کرداي  عناصر تازه

. مذهبی پرهيز می شد  از تندروی های بسيار لگام گسيخته ی،)از جمله در جنگ ايران و عراق( برش های کوتاهی
  .جو کرد و رشد روزافزون اين گرايش ها را، می بايست در دگرگونی باورها و برخوردهای توده ها جستانگيزه ی 
ینشانه هاي مسائل دينيمردم از آم باوري و يا بي باوري  روزافزون  در جامعه ديده  و حتی اسالم گريزی نسبت به 

 خواستار ، و همزمان،اعتراف می کنند که پاره ای از سران روحانی و غيرروحانی رژيم اسالمی به آن شود مي
اسالمی ايرانيان آگاه است و جنبش -بخشی از روحانيت، از پتانسيل تاريخی ضدروحانی. مبارزه با آن می شوند

ی   خورشيدی را فراموش نکرده 30گسترده ی ضد شيعه ی بابيگری در سده ی نوزده و جنبش بزرگ چپ در دهه 
ي سوگواری اسالمید آه در روزهاي ن دارآن حكايت از  از ايران هاگزارش خبرگزاري. است ، مردم به نشانه 

ا به هر به عمد ش، از جمله در تهران،اعتراض ن  قصد سفرهاي تفريحي بويژه به شمال ايران ترك ميم ر ا نشا آنند ت
اورهاي سنتي سران رژيم براي آن   . بي ارزش استاندهند آه ب

  هایگرايش ، و در کنار آنيابد  گسترش ميباختریآشورهاي ، فرهنگ انردم بويژه جوانم در ميان ،از سوي ديگر
 بسيار آاسته شده بود، از وزن و اهميت شانروی کار آمدن رژيم اسالمی،  تاريخي آه در دو دهه ي نخسِت–ملي

مرآز توجه مردم بويژه جوانان قرار مي  آتاب هاي فروشدر آينه ی  از جمله  می توانبازتاب آن را. گيرد دوباره در 
 به آثار تاريخي پيش از تمسافری  موج گسترده ،سوديگر از  .نگريست پيش از اسالم توجه به فرهنگ تاريخي و 

 بر پايه گزارش خبرگزاري هاي .شده و اين امر حتی به شکوفايی نسبی توريسم داخلی انجاميده استاسالم برجسته 
مربوط به گذشته های دور را شهربيشتر  ،مسافرين نوروزي های گذشته  در سال،ايران آثار باستانی  مالقات های با 
مراکز دينیند ا آرده   .اسالمی را- تا 

 جلوه ،روي آوري به فرهنگ باخترينيز  و ،باستاني–گرايش به فرهنگ ملي ، ميان مردمدينیاگر آاهش باورهاي 
یمبارزهگوناگون ي ها ا رژيم دين   ا به نمايش گذساالر  خاموش توده ها ب   ود، مبارزات سازمان يافته تردنارر

  و آارگري ها و اعتراض هایشمار اعتصاب. دادندپرشمارتر و آشتي ناپذيرتر، چهره ي آشكار آن را بازتاب 



 بنا به گزارش خبرگزاری های رسمی ايران، . بودهاي گذشته رو به افزايش معلمين در سالزنان و   ودانشجويي
ا تعليق از کار شدند، شمار 25795تنها در درازای سه ماه، تعداد   38 تا 2 کارگر بيش از 25896 کارگر اخراج و ي

شمار واقعی اعتراضات .  گردهمايی مبارزاتی کارگری رخ داد47 اعتصاب و 12ماه حقوق دريافت نکردند و تعداد 
  .اما بيش از آن چيزی بود که رسانه های مجاز ايران گزارش کردند

 و داشتدامنه  در آردستان  بيشتر آه پس از انقالب بر عليه سامانه ی اسالمیوام ايرانیه ی اق مبارز،در آنار آن
و در آردستان های آن را در سال های گذشته می شد نمونه . آند براي مدتي فروآش آرد، دوباره خودنمايي مي

ه درگيري هاي مسلحانه باين واکنش ها گاها .  مشاهده کردسيستانو  آذربايجان  و خوزستان و فارس وبلوچستان
  .نيز آشانده شد

ا به داده هاي . بودنظامي گري هر چه بيشتر واآنش دستگاه زمامداري، گسترش   بشر، حقوقبين المللِی نهادهای بن
هاي مبارزاتي آهنسال دارند،  ها آه سنت در دانشگاه. دستگير شدگان و اعدام شدگان رو به افزايش جدي بودشمار 

 های  موج اعتراض دانشجويان، و آوشش براي آنترل،در سال های نخسِت رژيم اسالمی" رهنگيانقالب ف"عليرغم 
هاي  تشكيل ارگان. آشيده است و نيز کشتار آنان  چنان باال گرفته آه آار به دستگيري و اخراج دانشجويان،نوين

مبارزه با   بازاری بن بست های دستگاهاز ی ا  تازه نشانه هاي زير نام های گوناگون،،دگرانديشاننظامي تازه براي 
  .  را آشکار می کنندنظامی- بوروکراتيکو

ِت. گذاشته است شمار نظاميان بويژه پاسداران در ترآيب ارگانهاي زمامداري رو به افزايش ،از سوي ديگر  در دول
ن چند،پس از اصالح طلبان مردمي  در گزينش نمايندگان مجلس و.شتند وزير سوابق آم و بيش نظامي داي  ارگانهاي 

  . ه استنيز فشارها افزايش يافت
 و فرارويي ،شدن پايگاه توده اي دستگاه زمامداريتر  نشانه هاي آشكاري در روند تنگ  می توانين گونهدب

 بايسته اند و کم و سازمانفاقد اين مبارزات هنوز .  مالحظه آرد، خاموش به مبارزات رو در رو و تند هایاعتراض
  .ودجوش دارندبيش خصلتی خ

  
   و دشواری های راهپوزيسيونا

  
ن پس از پايان جنگ، . عليرغم گسترش اعتراض های توده ای، در ميان اپوزيسيون حرکت ها هنوز کندند در ميا

 پيشين، تنها با دگرگوني هايي  های به طور آلي با همان گرايش و اپوزيسيون، از دستگاه زمامداريبيروننيروهاي 
  .شديمروبرو 

 به نظرات اصالح ،هاي مشروطه و جمهوري خواه ليبرال- و ناسيونال هاپادشاهي–گاه بخش بزرگي از ناسيونالديد
ريشه هاي اين همسويي  .ه و هستبوددرون و پيرامون حاآميت جمهوري اسالمي نزديك  در سنتي-طلبان ناسيونال

. جو آرد و  داخل و خارج از ايران جست بازرگاني-توان در پيوندهاي ژرف اقتصادي ميان بورژوازي مالي را مي
سرمايه داراِن ايرانِی اگرچه از ميزان سرمايه گذاري بورژوازي ايران در خارج و از مقياس سرمايه گذاري هاي 

 ولي بر پايه ي در هم آميزي سرمايه هاي آالن ايرانيان ، داده هاي روشني در دست نيست،در ايرانخارج از کشور 
  .  آنها تا حدودي آشنا شده یتوان با دامن  مي،خليج فارس  جنوبیدر آشورهاي و خارج داخلمقيم 
 چه در ايران و چه ، بخش بزرگي از بورژوازي و خرده بورژوازي ايران ی سازشكارانه و واپس گرايانه هایگرايش

ا که در  بيهوده نيست که بخشی از اين نيروه.از اين خاستگاه اقتصادي است ای  آينه،در خارج از آشور
 بهره گيری از نيروی مردم برای کنار زدن ازتبليغاتی گسترده، - قرار دارند، عليرغم امکانات مالی"اپوزيسيون"

بيشتر کوشش ). همانند اصالح طلبان درون و پيرامون حاکميت(  خودداری می کنند، آشکار و پنهان،رژيم واليت فقيه
مشروط و مقطعی مردم، و پرهيز از ژرفش جنبش استاين نيروها ايجاد دگرگونی کنترل شده از باال   :با شرکت 

  ).مانند اوکرايين( و اروپای خاوری) مانند شيلی( همانند پاره ای از کشورهای امريکای التين
 و آغاز انقالب بهمن، به سرمايه داری ايران آموخته است که پتانسيل  سی رويدادهای انقالب مشروطه و دهه ی

 آنان، نزديک بهدمکراتيک و دادخواهانه ی توده ها و شخصيت ها و گروه ها و سازمان های های ضداستعماری و 
مهارشدنی است   .به دشواری 

 نقش ا ب،افزايد مي  سازش آارانه های از سياست و رهايی،قاطع و اثربخشآن چه آه به دشواري در اتخاذ راه هاي 
 رشته هاي گوناگوني ،ر جهاني شدن اقتصاد و ليبراليسم نوبه ويژه در بست. در پيوند است بين المللي نحصارهایا

به هم  با منافع سرمايه هاي جهاني بيرون ايران،و چه در درون  چه در ،بازرگاني را-منافع بورژوازي بزرگ مالي
بخش بزرگي از بازرگانان ايراني رابط و واسطه اي هستند ميان انحصارهاي بزرگ سرمايه داري و . گره می زنند

 اين بخش  زندگي اقتصادي،ين گونهد ب. بخش دولتي و نيمه دولتي و خصوصي ايران به طور عمده مصرفِيتصاِداق
ا منافع اين انحصارها در هم آميخته است،از سرمايه داری سنتي -اگر در دوران شاه بخشي از بورژوازي ناسيونال.  ب

قسمت بزرگی از  ،صنعتي رژيم شاه بود-زي مالي از آن جا آه زير فشار اقتصادي بورژوا،و بويژه بازار ايران
سرمايه داران  از گروه انبوهی ،آرد، در اين دوره  را تامين مياسالمی و ضدشاه  جنبِش و سازمانِینيازهاي مالي

ابر همين ساختار انگلي و واسطه گري و پيوستگي کشور  ی جدی گرايش،با انحصارهاي بزرگ جهانينابرابرانه ، بن



 از ،ايرانخرسند و پرجوش و خروش هاي غير سازشكارانه و همراهي با توده هاي نا گرفتن سياستبراي در پيش 
    .دنخود نشان نمي ده

 جنبشدمكراتيكي آه - هنوز در چارچوب انقالب ملي، از يك سو،اجتماعي ايران-از آن جا آه دگرگوني هاي اقتصادي
ن بود ك به يك صد سال به آماج خود در هر دو زمينه و هنوز هم پس از شته قرار دا،مشروطه آغازگر آ  گذشت نزدي

 ه اند، در آن تقويت شد ی پيامِد انقالب بهمن نيزناصر دادخواهانهع ، و از سوي ديگر، دست نيافته)ملي و دمكراتيك(
ی سازشكارانه هایتوان گمان برد آه ادامه اين نوع گرايش مي  دمیمر به راديكال تر شدن جنبش ، بورژوازي ايران 

ا و دگرگوني هاي بعدي،بيانجامد  به  است اين امر وابسته. هاشور بزند به سود طبقات و اليه هاي پائين اجتماعي ر
  .توان گيری بيشتر نيروهای دمکرات و پيشرو در درون ايران

 های  در بخش بزرگي از جريان،گذشته از طيف هاي گوناگون بورژوازي و خرده بورژوازي خارج و داخل آشور
 به ،دمکرات ها و چپ گرايان. انفعالي برجسته استهای همين گرايش کم و بيش  ايران نيز گرای چپدمکرات و 

 انقالب بهمن،اگر در . توان سازمانی آنان در ايران محدود می نمايدگويا طور عمده در خارج از کشور فعال هستند و 
آرد، در روند رويدادهاي  راسيون دانشجويان فعاليت مي از اپوزيسيون چپ در خارج از آشور آه زير نام آنفدیگروه

ی سازشكاران های گرايشتوان گمان برد آه در صورت ادامه ی يپس از سرنگوني شاه تاثيري نگذاشت، م  ه 
  . سرنوشت آنفدراسيون پيشين در انتظارشان باشد،در خارج از آشور، در آينده چپ گراياندمکرات ها و 

 ارگانيك و سازماني با درون  ی بلكه نبود رابطه، سازشكارانه های نه تنها گرايش،اندشواري بخش بزرگي از آن
 می هنوز نامطلوب ، و نيز تاثير پذيري شان، تاثير گذاري آنان بر رويدادهاي درون آشور، به همين دليل.ايران است

و در مسير گسترش ديدگاه ها و  ، پالتفرم روشن و منطبق بر نيازهای کنونی جامعه ی ايران، از سوی ديگر.نمايد
ز پهنه هنوز بخشی ا ،بنابراين در عمل.  يا نارساست،ايدئولوژی های جنبش دمکراتيک و مردمی، يا موجود نيست

 به ، و از سوی ديگر، از نيروهای واپسگرای اسالمیی به طيف، از يک سو،ی مبارزه ی سازمانی و ايدئولوژيک
ا رويکردهای بخش بزرگی از  با اين وجود، .ده شده استجريان های جدايی خواه و تندرو سپر اين خال را، توده ها ب

بی گمان رويکردهای . مايه ای دمکراتيک بخشيده اند-مبتکرانه ی خويش، در عمل پر کرده اند و به جنبش، درون
ا نيروهابرای  و پهنه ی عمل ، گرايش های دمکراتيک را ژرفا خواهد بخشيد ملیروشن تر اپوزيسيون ی سنتی ر
  .تنگ تر خواهد کرد

روی رويکردهای نيروهای ملی و دمکرات، و همراهی بيشتر آنان با توده ها، و نيز در صورت دگرگونی جدی در 
 سازمانی و سياسی و اجتماعِی مستقل و همه سويه، عليرغم شرايط  تر و فداکارانه ترآوری به فعاليت های گسترده

ن ،دمکراتيزه شودباز هم بيشتر ميدوار بود که جنبِش در راه، دشوار در داخل کشور، می توان ا  و با گسترش نفوذ اي
 .نيروها، پاره ای از خواست های انقالب بهمن در راستای منافع طبقه ها و اليه های زحمت کش جامعه پياده شوند

" خرافه" پايان عصر و" آغاز عصر خرد "از ايست نشانهتوان گيری نيروهای غيرسنتی ملی و دمکرات، هم چنين 
  . در روند نوزايی و نوسازی کشور

خط "پيش از شبيخون  (علت اساسی تاثيرگذاری کم و بيش ژرف نيروهای دمکرات در روند رويدادهای آغاز انقالب
، کوشش ها و فداکاری های خستگی ناپذير و همه سويه و مستقل آنان، عليرغم اشتباه های خود، در ")امامی ها

 در رويدادهای آينده ی ايران نيز  و غيرسنتیدامنه ی تاثيرگذاری نيروهای دمکرات. از انقالب بوددوران پيش 
  . وابسته به همين عامل ها خواهد بود

  
  توده ها پيشتاز می شوند

  
ن محور جر آه بای سازشكارانه  هایگذشته از گرايش  نشانه ند، شكل گرفته ا"دگرگونی از باال" و  اصالح طلبيريا

 بخشي از .، چه در داخل و چه در خارج از آشورمی کنند خودنمايي قاطع  دمکراتيک و از سمت گيري هايهايي
 به ، از شكست اصالحات و ارزيابي آم و بيش روشن از داليل بن بست آنونيآموزشاجتماعي با  طيف هاي گوناگون

توان  نمونه هاي اين سمت گيري ها را مي. اند  به سوي توده ها آشيده شده،جاي آوشش براي ايجاد دگرگوني از باال
  .مالحظه آردو کارگران دانشجويي و جنبش زنان نوين هاي  در حرآت

ن گرايش  جنبش هاي منطقه اي و گاه ه ی پاره اي از واآنش هاي تند اجتماعي آه در جام، توده اي هایدر آنار اي
 و بازتاب هاي ها از نوع باورها و انديشه ها و عملكردگذشته. شود  مشاهده مي،آنند نيز مرز جدايي طلبي جلوه مي تا
نداري،  مانند بيکاری،  بيشتر دشواري هاي اقتصادي،اي پيدايش اين ناآرامي ها توان گفت آه انگيزه ي پايه  ميان،آن

  .محروميت و شكاف ژرف طبقاتي است
ا وجود گرايش به گونه فشرده مي  از بورژوازي سنتي و ليبرال و  سازشكارانه در بخش بزرگي هایتوان گفت ب

 نمونه هاي روشن و ،يشتر به پاره اي از آنها پرداخته شدپد و ن ايران، آه به ويژه ريشه هاي اقتصادي دارپادشاهی
 سازمان يافته و سازمان نيافته چه در پهنه  اجتماعِي سياسی واز اوج گرفتن امواج واآنش هايانکاری غير قابل 

 و چه در بسترهاي افراطي مانند ستيزه جويي هاي جدايي ،ش سنديكايي و دانشجويي و زنانهاي سازنده مانند جنب
  .استخودنمايی  روز به روز در حال خواهانه،



ازاری  دين ساالر واين ها نشانه هايی هستند از بن بست های دستگاه نظامِی جمهوری اسالمی و پيدايی شکاف -ب
  .های ژرف در آن

  
در روند  ،سرزمين مان" فرزندان"ه ای از مهدی اخوان ثالث به پايان می بريم، تا شايد اين کنکاش را با سرود

ا بهره گيری از خرد نوزايی کشور، سالخورد جاودان "اين " پوستين" از  نيزتاريخی را" غباری" ،"مان نياکان" ب
  .بزدايند، "مانند

  
  پوستينی کهنه دارم من

  يادگار از روزگارانی غبارآلود
اکانم مرا اين روزگار آلودمانده م   .يراث از ني

  !های فرزندم
  !بشنو و هشدار

  ودان مانندابعد من اين سالخورد ج
  .با برو دوش تو دارد کار
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