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عليه شاه تا كنون برسر قدرت 1979اسالمي ايران كه از انقالب  "جمهوري"يم كنوني درماهيت واقعى رژ
ماهيت اين سردرگمي به ويژه دراين  .ي از ناظران را سردرگم كرده استبوده است، همچنان بسيار
كه ازآن  "مرحله گرايان" برداشــت مشترك ورايج .اانقالبي بودسين نظامي پواقعيت نهفته است كه ا

ضد امپرياليست بوده ايم، ايشان را براين كشف سترگ مي دارد كه هر آن  رمشكالت بسياري در چپدچا
  نميانگاردرتاريخ بشري هيچ واپسگرايي  .است ناچارگامي درراستايي درست چه پس ازشاه آمده به

.                                           تاريكترفرومي غلتد به گذشته اي گرانقالبي تمام راه راطي نكند،انگاربارها وبارها نديده ايم كه ا .تواندباشد

تدالل روبه روييم كه سهمچنان با اين ا رحمانه،ازتقريباً سي سال ازاين سلطه بي بنابراين بدبختانه حتي پس 
 رديكتاتوري شاه برآمد،با اين همه ازمتن انقالبي دربراب بارش،  ري نفرتگ  با تمام سركوب ،نظام ايران

 "منطق" اين  2.نام بدل كرده بودتعمره امپرياليسم آمريكا ازهرنظرمگردربه مس ديكتاتوريي كه ايران را
سپس درخدمت القاي حال هواي خاصي براي پيشرفته بودن رژيمى قرارمى گيرد كه براي هرناظري با 

 يستي كه مدافع نظامى سرمايه دارى استچيزي نيست مگر نوعى دين ساالري فاش كمترين آگاهي سياسي،
، توجيه گران اين نظام همواره بدين 1979از  .واپس گراتر ازآنچه جايش راگرفت و حتي محافظه كارتر -

ترفندهاى ساده لوحانه براي سرپوش گذاشتن برماهيت اين ديكتاتوري وحشيانه سرمايه دارى واپس گرا 
   3.دست زده اند

حزب توده  ،بخش استالينيستي ومتمايل به شوروي. زهم گسيخته شد، چپ ايران ا1979پس از 
وحتى بخشهايي ازبين الملل  ،تقريبا تمامى جريانات متمايل به پكن ،فداييان ازجمله اكثريت ،ومتحدانش

به ويژه پس ،"ضد امپرياليست"و"پسا انقالبي"براي توجيه همكاري شان با اين نظام  چهارم تروتسكيست،
اين موضع  .دقيقا ازهمين استدالالت بهره مي گرفتند ت آمريكا درتهران و گروگانگيري،ازاشغال سفار

تا آن كه  .درنهايت آن ها را به توجيه فعال وحتى همكارى در سركوب واعدام مخالفان چپ رژيم سوق داد
رى با تهديد حمله نظامي ديگ ،اكنون. چنان كه انتظارمي رفت، سركوب دامن خود ايشان راهم گرفت
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تاوردهاي سرابه دفاع ازد اين نظام بارديگرما "پسا استالينيست" درخاورميانه به سركردگى آمريكا، حاميان
درآن زمان  .م يافته فرامي خوانندسـتي انقالب ايران كه در حزب اهللا آيت اهللا خامنــه اي تجسضدامپريالي

اكنون هم پيشنهاد بهتري  ضدغرب است، مي گفتند تنها گزينه واقعى ميان شاه هوادار آمريكا ويا خميني
 "دانشگاهيان"هنوز ،تقريبا پس ازسي سال سركوبگرى اين رژيم .يا احمدي نژاد ندارند مگربوش

ماركسيستي غربى ما لفاظي هاي ضد آمريكايي اين نظام را جدى مي دانند واصراردارند كه در 
            4برابرامپرياليسم آمريكا بايد به هربهايي از آن دفاع گردد

اما  اين نظام درواقع برآمده ازانقالب است، آنچه اين مدافعان ازتذكرش غافل هستند اين است كه بله،
ائتالفى از اين رژيمي است كه درمصدر اصلى قدرتش  .داد  كه آن را شكست  ضدانقالبدرنقش يك 

ع تر ومستبدترازسلفش مرتج "جديدي"نيروهاي بورژوايي نشسته اند كه با تثبيت نظام سرمايه داري 
دقيقا همان نيرويي كه اكنون در پيش چشمان كل  .جنبش توده اي ستمديدگان عليه شاه را درهم كوبيدند

جهان در اشغال افعانستان وعراق با همان رييس جمهور بوش كه بهترين تالش خودش رامي كند كه همه 
به بهانه خطر جنگ، درايران اعتراضات . كندجامعه ايران را به دوران قرون وسطي باز گرداند، همكاري مي

ده در غرب متهم شبرنامه ريزي  "انقالب مخملي"كارگران سركوب مي گردد و حاميان شان به همكاري با 
تند، درحالي كه بيـرون از ايران توجيه گران رژيم به ما مي گويند بايد از انتقاد آن خوددارى كنيم چرا سه

  .م آمريكا استزدربرابر امپرياليكه تنها نيروي واقعى مقاوم 

                                                                                        

  ضد انقالب

بديهي است كه هر تحليلي از رژيم حاكم در ايران بايد از اين واقعيت آغاز كند كه اين  ،دوباره تأكيد كنيم
فا نوعى ضد انقالب بود كه هم از شرشاه خالص شد و هم انقالب را از ميان نظام به اصطالح پسا انقالبي صر

قدرت هاي اصلى در سطوح باالي محافل  1978امروزه اين ديگر مستند است كه تا اواسط سال . برداشت
اجرا بورژوايى ايران و جهان، به توافقى ساده با خمينى رسيده بودند و نقدا امر تغيير رژيم شاه از باال را به 

ما  ي وكنازشرانقالب خالص مي  ما را )خميني (تو: اين سازش به زبان ساده چنين بود. گذاشته بودند
ميدهد، تنها موضوع  همان گونه كه خاطرات رييس جهموركارترنشان! ازشرشاهتو را ) آمريكا(

آمريكايي دقيقا مذاكره كنندگان . دخالت مستقيم آخوندها درحكومت جديد بود مورداختالف، ميزان
رئيس . شدند برسرماهيت حكومت تازه عراق و ميزان نظارت مستقيم آخوندها، باهمين مسئله روبه رو

خلفش . جمهوركارترمدعي است ازآخوندها فريب خورد، اما راست اش اين بود كه گزينه ديگري نداشـت
صــــــطالح هم اسالمي و هم درآن زمان برسر شـــكلي به ا  5.نيز امروز درعراق گزينــــــه ديگري ندارد

درآن زمان مانند امروز، اين . موافقت شد ودرعراق نيز امروزه همين دردست انجام است "دموكراتيك"
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بدين ترتيب، جناح بورژوايى . تنهاسازشي بود كه مي توانست دولت بورژوايي را از انهدام كامل نجات دهد
به جناح بورژوازي تجاري واپس  وادار شد قدرت را به اصطالح مدرن، صنعتي وهوادارغرب پيرامون شاه

دريافت،   عملايرانيان، كه كارتر هم در  بنا به تجربه مااما . گراي اسالمي به رهبري روحانيت شيعه بدهد
  .                                                                          ازآخوندها نمي توان چيزي را پس گرفت

ايران يكي از مهمترين انقالب هاي قرن  1979اموش نكنيم، با توجه به ميزان مشاركت توده ها، انقالب فر
ميليون كارگر در اعتصاب عمومي  4انجاميد، بيش از  1979در چهارماهي كه به قيام در فوريه . بيستم بود

ه هاي محالت بيشتر مناطق كميته هاي اعتصاب در همه جا بطورخودجوش پديدار شده بودند و كميت. بودند
از  هزار قبضه 300درشب قيام، تنها در تهران برآورد شده است كه بيش از . شهري را دراختيارداشتند

آن توانست جاي شگفتي ندارد كه ضدانقالبي كه . اسلحه خانه هاي ارتش مصادره و درميان مردم توزيع شد
شاه مخلوع رابه درستي . ي تاريخ معاصر بودد نيز يكي ازبي رحمانه ترين ضدانقالب هاهرا شكست د

اما، . زنداني سياسي اعدام شدند 500سال حكومتش حدود 40 در. لقب داده بودند "قصاب خاورميانه"
زنداني سياسي را  هزار 20بيش از  ،سال نخست، درمحافظه كارانه ترين برآورد 10دررژيم اسالمي تنها در

  .                                                                                                             1979عالين انقالب همه ازرهبران و ف ،اعدام كرده بودند

 100اگردردهه آخرحكومت شاه، حدود . نتايج تاريخي اين ضد انقالب براي همه ما از بديهيات است
خانواده  60كل اقتصاد ايران بهره مي بردند، اكنون كمتر از  خانواده از قدرت دولتي براي در انحصارگرفتن

 اگرشاه دست كم به اتحاديه هاي زرد كارگري اجازه فعاليت در قلمرو شاهنشاهى مي. كنند  همان را مي
سازمان جهاني كار رضايت نمى  "سه جانبه"به هيچ گونه نمايندگي كارگري حتي از نوع عمال اين نظام  ،داد
 فعاليت اجازه ،مسجد يا گروه شبه نظامي اسالمي محليمستقيم تحت نظارت  ،جمن هاي اسالميان تنها. دهد

. دارند؛ حتي اين ها نيزتا آنجا مجازند كه به مثابه زائده هاى بازوي سركوبگر دولت در محيط كار عمل كنند
طبيعي است كه اين كشور غني ازمنابع . اكنون بطور رسمي اكثريت مردم درايران زير خط فقر هستند

ميليون  10با بيش از . به چهار برابر افزايش يافته است  سال گذشته 10در درآمدش از دادو ستد خارجي
بيش ازيك براي گذراندن زندگي يابند بايد   مى كه كساني كه كار اند  بيكار، دستمزدها چنان سقوط كرده

هم . ع درآمد براي طبقه فقير شهري استاكنون بزرگترين منب تن فروشىفروش كليه يا . داشته باشند كار
هيچ . اكنون، دهها هزاركارگر وجوددارند كه دستمزدشان بيش از يك سال است كه پرداخت نشده است

نرخ . درصد نيروي كار شاغل در كارگاه هاي كوچك وجود ندارد 85گونه حمايت قانوني براي تقريبا 
حتي فهرستي ساده . لستان دردوره انقالب صنعتي استخودكشي ميان طبقه كارگر ايران اكنون بيش از انگ

  .جديد سربه چندين جلد مي زند "رژيم اسالمي"از همه فجايع ارتكابي اين 

و اما براي موضع ضدامپرياليستي رژيم تنها كافي است بگوييم پدر رئيس جمهور كنوني آمريكا بهتر 
دردوره رياست . ظاهرسازي نيست ب كارى وازهركسي مي داند كه تمامي اين داد وغال چيزى بيش از فري

جمهوري ريگان، رژيم اسالمي ذره اي ترديد به خود راه نداد كه از طريق جرج بوش پدر با امپرياليسم 
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لفاظي هاي تكراري ضدتروريســـتي را در رســـانه هاي بين المللي   6.آمريكا و اسرائيل وارد معامله گردد
آمريكا بدون پشتيباني ايران نمي توانست به افغانستان و عراق حمله  هركســـي مي داند: فراموش كنيد

همان پاسداراني كه حكومت آمريكا اكنون برچسب تروريست بر ايشان . كند و در آنجا تا اين لحظه بماند
مي زند، با نمايندگان رسمى آمريكا دور يك ميز نشستند و درباره نحوه پشتيباني ايران در حمله به عراق 

 خامنه اىجرج بوش مي تواند ايران را براي شكست اش در عراق سرزنش كند، درحالي كه . كره كردندمذا
تنها مشاهده كنيد بحران اتمي چگونه به . را مسئول شكست نظام اش قلمداد كند ايران مي تواند آمريكا

شور همسايه رژيم كمك كرده است كه پس از همكاري آشكارش با امپرياليسم آمريكا در اشغال دو ك
ازسوي ديگرامپرياليسم آمريكا نيز به واسطه همين . به دست آورد "جهان اسالم"دوباره موقعيت اش را در

و . درژيم نه تنها اشغال نظامي كل منطقه را توجيه مي كند كه حضور و تهديد خود را پر رنگ تر نيز مي ساز
 .شود قه بسته ميالبته، مرتب نيز قراردادهاي سودآور اسلحه باكشورهاي منط

  

  تاريخچه ضد انقالب

ويژگي خاص انقالب . براي توجيه گران رژيم حل نمي كند اما حتي اين واقعيت هاي سخت هم مشكل را
حتي . ايران در اين است كه نيروى پشت همين رژيم شبه فاشيستى درمتن خود اين انقالب مشاركت داشت

نيروهاى مشابه  ،هم اكنون. ندقالب را به دست گرفترهبري اين انواقعا هين ها توان گفت عاقبت   مي
اما چگونه؟ چرا ضدانقالب بايد انقالبي را . درخاورميانه نيز مدعي رهبري جنبش ضد صهيونيستي هستند

البته پاسخ بديهي آن است كه براي كنترل جنبش توده اي  رهبرى كند كه خود  بعدا سركوب خواهد كرد؟
با هدايت خشم توده ها نسبت به امپرياليسم آمريكا وطبقه . مى گرفتندمي بايد رهبري آن را دردست 

سرمايه دار پيرامون شاه به بن بست كورو واپسگراى ايدئولوژي ضدغربى و ضدالحادي، در واقع ماهيت 
اما دليل حقيقي اين تناقض آشكار درويژگي خاص طبقه . از توده ها پنهان كردند طبقاتي حقيقي خودشان را

  .ايران ودر تحوالتي نهفته است كه انقالب سفيد شاه به بار آوردحاكم در

با نيروهاي نظامي نخستين  هاي بسيار  رويارويي و1976مي توان گفت شورش هاي تهيدستان شهري در
ازهرانقالب ديگري متمايز  از ويژگي هاى انقالب ايران كه آن را. نشانه هاي آغازبحران انقالب درايران بود

ين است كه كمترازيك سال پس ازاين نشانه هاي نخستين، در كنار و در تمايز با جنبش توده ميكند يكى ا
و   انجوان ،اي انقالبي پيــشروي كارگران، روستاييان تهيدست، حلبي آباد نشينان شهرها، دانشجويان، زنان

استقالل بودند، بخش هاى عمده اى از مليت هاي ستمديده، كه همگي به نوعى خواستار عدالت، آزادي و 
بود و توسط جناحي ازسلسله مراتب روحانيت  "اسالمي"جنبش سازمان يافته توده اي ديگرى ظهوركرد كه 

اين جبهه متشكل ازائتالفي نامنسجم از جريانات . در ائتالف باگروهي ازبازاريان متنفذ هدايت مى شد
اين جبهه از . سالمى را در بر مى گرفتبورژوايي مذهبي بود كه از گرايش هاى ليبرال تا بنيادگراهاى ا
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برخوردار بود و از طريق نيز روستايي و شهري  اي بخشهاي سنتي خرده بورژوازي پرشمار  حمايت توده
شبكه هاي مذهبي گوناگون و بنيادهاي خيريه اي كه اغلب با مساجد محالت ارتباط داشتند، مى توانست 

  .سيج كندلومپن پرولثاريا را نيز ب تهيدستان شهرى و

توده ها سازماندهي و رهبري . خيلي زود اين نيروي دوم ثابت كرد از توده هاي انقالبي قدرتمند تر است
نداشتند، درحالي كه اين اتحاد مقدس هم سازماندهي گسترده اى داشت وهم ازامكانات مالي بسياري 

دستيابي دوباره به موقعيت بخت تاريخي . همچنين دربرابرنظام شاه سازش ناپذير بود. بود دارربرخو
اين سازش . داد  ازدست رفته در حكومت را براى اين جناح فراهم كرده بود و به هيچ سازشى تن نمي

البته آخوندها نيز با قول دادن بهشت روي . كرد  ناپذيرى نزد توده ها به منزله نوعى راديكاليزم  جلوه مي
ه تساوي تقسيم گردد، گازوبرق براي تهيدستان رايگان قرار بود پول نفت ب. زمين بدين تصوردامن ميزدند

باشد، حلبي آبادها برچيده شوند و جاي آن را خانه هاي ارزان براي همه بگيرد و بيكاري ديگربه گذشته 
و ازهمه اينها گذشته، . البته آخوندها در اينگونه عوام فريبي ها كاركشته روزگارند. تعلق داشته باشد

ها   م نيز اين رهبري را به اوج آسمانزناسيونالي- م وبورژوازسايه روشن هاى استاليني تعريف و تمجيد تمام
  .رهبري جنبش توده اي انقالبى را نيز دردست گرفتحتى ين جناح همبزودى .  رساند

اين جناح شوراي مخفي . اگراين رهبري راه خود را در پيش گرفته بود، اصال قيامي دركار نمي بود در واقع ،
ازپيش تاسيس كرده بود كه با موفقيت انتقال قدرت از باال را با اربابان آمريكايي شاه و  ب اسالمي راانقال

هاي   بسياري ازاعضاي فعال اين جناح كه در زندان. معامله كرده بود خود ايراننيزارتش ونيروهاي امنيتي 
اي اين راه افتاد كه فرماندهان قيام تنها بر. شاه بودند نقدا يك سال پيش ازاين قيام آزاد شده بودند
هاي   هاي خود راهي تهران شدند تا پادگان  گاردشاهنشاهي براي اين سازش آماده نبودند وبا يگان

اسلحه خانه ها  درواكنش بدين يورش، همافران نيروي هوايي. را درپايتخت درهم كوبند "شورشي"
قيام،  ساعت ها پس از آغاز. كل گرفتقيام مسلحانه ش در عرض چندساعت رابرمردم گشودند ودرنتيجه

خميني هنوز برسرچهارراههاي تهران ايستاده بودند وپالكاردهايي با اين عنوان دردست داشتند كه  حاميان
توده هاي انقالبى در خيابانها تا نخستين ساعتهاي ! "امام هنوز دستور قيام نداده است" ،به خانه برگرديد

س و خانه هاي امن ساواك و ديگر مجريان حاكميت شاه را درهم كوبيده صبح روز بعد همه پاسگاههاي پلي
همين توده ها اما چند ساعت بعد همه مامورين دستگير شده ساواك و رژيم شاه را به مساجد . بودند

  .تحويل ميدادند

ي كه صبح روز بعد قدرت را به دست گرفت، نه تنها دولت سرمايه داري را ازنابودي تقريبا قطع رژيمى
نجات داد، بلكه با افزودن تعداد زيادي ابزار جديد سركوب به صورت گروه هاى نظامى و شبه نظامي نظير 

اينها جنبش توده اي را خلع  ،بزودى. سپاه پاسداران و بسيج قدرت و سلطه  ارتجاع حاكم را تقويت كرد
درآغازاين . تالشى كردندسالح كردند و درهم كوبيدند و همه گروههاي سياسي مخالف حاكميت خود را م

استحكام  جناح با بخشهاي ليبرال بورژوازي مخالف شاه همكاري كردند، اما همين كه بنيان قدرت خودرا
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. هارا از موضع قدرت كنارزدند وآشكارا نظام دين ساالرى اسالمي رامستقركردند بخشيدند، همه جناح
 .اح همچنان درايران حاكم است همين جن. منظوررئيس جمهوركارترازفريب آخوندها اين است

  

  تاريخچه ستيزه روحانيت و شاه

محتواي ارتجاعى اين اپوزيسيون دربرابر شاه زماني آشكارمي گردد كه نگاهي به تاريخچه ستيزه شاه و 
به لحاظ تاريخي، سلســله مراتب روحانيت شيعه بخش ديرينه . باروحانيت آغازكنيم. روحانيت بياندازيم

بنيان آن درصفويه استحكام يافت كه مذهب شيعه . سنتي درايران در وجه توليدآسيايي بود استبداد دولتى
نهاد روحانيت باسرنگوني صفويه ازهم نپاشيد وبا همه تحوالت . رامذهب رسمي امپراتوري خوداعالم كردند

قضايي را  شي واين نهاد به لحاظ سنتي نظام آموز ازجمله امورديگر،. بسيار تا امروز پابرجا مانده است
زمينداري وسيع وحتي منابع مالياتي خاص خود را در اختيار داشت كه توسط دارودسته  ،دراختيار داشت

  .هاي مسلح گردآورنده ماليات تحت فرمان آخوندهاي عمده اعمال مي شد

روحانيت  ازباال به سرمايه داري، و وگذار تدريجى وجه توليد آسياييبنابراين درتمام دوره ازهم گسيختگي
حتي به ويژه  و سلسله مراتب آن درحال رشدبود .جنبه فعال داشت ازسازماندهي خاص خود برخورداربودو

درمواقعي چند درتاريخ ايران، سلســــــله  .مى شدتر دردوره هاي ضعف حكومت مركزي قدرتمنــد 
جناحي  درپايان قرن نوزدهم وآغازقرن بيستم، .عمل كرده است "دولت دردولت"مراتب ديني مانند 

 .قدرتمند درسلسله مراتب ديني به تدريج وارد سياست شد وبا اصالحات بورژوايي در دولت مخالفت كرد
 .بودند ى آن زمانازجمله ايشان برخي ازمرتجع ترين آخوندها .اين افراد نياكان ايدئولوژيك خميني بودند

فراموش نكنيد امپرياليسم انگليس چنان براي  .س وانگليس وابستگي داشتندبرخي آشكارا با امپرياليسم رو
نقش مرتجعانه اين آخوندها ارزش قائل بود كه حتي دردهلي مدرسه اي تاسيس كرد تا ايشان را تربيت 

  .كند و به سراسر منطقه صادركند

پرسروصدايي عليه انقالب  مخالفت فعال شد و) 1853 – 1907(اين جناح بنيادگرا برعليه مظفرالدين شاه 
مشهورشان  وجه تمايز .براه انداخت ،ايران "دموكراتيك-بورژوا"انقالب  ،)1905- 1906(مشروطه 

تر از  از ديدگاهى ارتجاعى قاجار نيزمخالفت شان با يعنى  .بودمشروطه  انقالب مشروعه خواهى در برابر 
 كهنبخش از نظام  در آن دوره هم اين بود كه اين آنان با ارتجاع حاكممخالفت  .1979همانند . بود قاجار
شيعه روحانيت  . ى خود تلقى مى كنداى بربا چهره اي بورژواتر را تهديد و نظمي جديد، دنيوي تر  ظهور

شد كه هركدام با نظام نوظهور تقسيم دو جناح به همانند كليساي كاتوليك درسده هاي پانزدهم وشانزدهم 
اما  برخي از آخوندها از اصالحات مشروطه پشتيباني كردند،. طابقت مي كردسرمايه داري مخالفت يا م
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چنان كه انتظار مي رود، امپرياليسم انگليس و  .بنيادگرايان حاكميتي حتي اسالمي ترمي خواستند
   7.درهردوگروه كارگزاراني داشت

اينان  .ع گرفتندبنابراين، نياكان ايدئولوژيك خميني دربرابر كل مفهوم شهروندي وحق راي موض
هرچند پس از  .كرده بودند ىحادموكراسي را توطئه غرب مي دانستندكه كافران براي نابودي اسالم طر

شكست انقالب  پيروزي مقدماتي انقالب مشروطه، رهبران اين جناح در برابر مجلس به دارآويخته شدند،
تضعيف مشروطه خواهان تقويت  درچند سال پس ازآن بارديگرجناح واپس گراتر روحانيت را به بهاي

پيامد تاريخي بالفصل شكست انقالب معامله اي پنهاني ميان امپرياليست هاي روس و انگليس براي  .كرد
   8.تقسيم ايران به دو حوزه نفوذ درشمال وجنوب با منطقه اي بي طرف درمركز بود

متمركزي ساخته شده از باال را  "لىم" دولت درايران م انگليسز، منافع امپريالي1917پس از انقالب اكتبر
جناح بنيادگرا را  دولتى،اصالحات  تثبيت رضاشاه و .م بايستدزاقتضا ميكرد كه بتواند دربرابر نفوذ بلشوي

اين واقعيت كه پسر او بدين گونه علنى توسط غرب به قدرت  .قرار داد سلطنت پهلوىدرتخاصم مستقيم با 
 در شرايطى كه  اين و .اين جناح مرتجع زندگي سياسي تازه اي دادبه  نشانده شد وازقدرتش حفاظت شد،

نفوذ خود را از ديگر بطوركامل  )تطبيق خود با دولت سرمايه دارى خواهانجناح ( شيعه تر "پيشرو"جناح 
كامال به بدنامى شاه  "يهودى"و  "ضد اسالمى"، "خارجى"بازماندگانش با ادغام دردولت . دست داده است

بعد از (اين دوره . را نيز از آن خود مى كند "ضد امپرياليستى"جناح مترجع اكنون بيرق  ند،ا  هكشيده شد
داد كه به تدريج رهبري كل سلسله مراتب را توان كافي  جناح ارتجاعى آنبه ) 79انقالب سفيد تا انقالب 

  .نيز در دست بگيردشيعه را 

نهاد وفادار به وجه توليد لقى مى شد كه كل اين انقالب سفيد شاه براى اين جناح چونان ضربه مهلكى ت
را درجامعه ايران سلسله مراتب شيعه موقعيت  نقش وشاه، اصالحات  .را از ميان برخواهد داشتآسيايي 

كرد كه رهبري سلسله مراتب شيعه نيز بر پاجناح مرتجع بقدرى سروصدا  .هر چه بيشتربه زوال كشاند
. روحانيت عمال در كل با اين اصالحات از درمخالفت درآمددستگاه بنابراين  .مجبور بود ازآن  پشتيباني كند

زيرا خودشان يكي از بزرگترين  با اصالحات ارضي شاه مخالفت كردند،آيت اهللا ها  ازجمله ديگر موارد،
را به زي مخالفت كردند،  - شهردارى ها  – هاي ايالتي و واليتي  با اصالحات انجمن .زمينداران درايران بودند

با حق راي به زنان مخالفت  ،درنهايت و. ها تضعيف مي كرد شدت پايگاه قدرت محلي ايشان را در استان
عليه انقالب سفيد  1963شورش  .زير سئوال مي كشيددر جامعه زيرا اقتدار ايدئولوژيك ايشان را  .كردند

كه حكومت ملي مصدق  1953حتي پيش از كودتاي سيا در  ،او پيش از اين .به رهبري خميني بود
خميني با گروه هاي  .راسرنگون كرد وشاه را بازگرداند، درمحافل روحانيت چهره اي شناخته شده بود

مخالف بودند ارتباط داشت و رساله مشهورش را درباره ضرورت  "كافران غربي"افراطى مذهبى كه با 

                                                 
که روسھا از ايشان حمايت مالی و سياسی ميکرد و در خط اول جبھه مخالفت با انقالب مشروطه بودند،  آخوندھايىدرمخالفت با   7

اما پيوندھای انگليس با . انگليس از گروھی حتی بنيادگراتر پشتيبانی  ميکرد که نه تنھا باانقالب بلکه با روسھا مخالفت ميکردند
  ھوادار انگليس درميان مالھای مشروطه خواه داشتند بزرگ از که آنان نيز جناحی نان بازار به معنای اين بودبازرگا

  .علنی شد ١٩١٧اين پيمانھای پنھانی تنھا پس از انقالب اکتبر .  8
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اما . فردى را بعهده گرفته بودندترور  كه فداييان اسالم نقدا چندين منتشر كرددر زمانى حكومت اسالمي 
بنيادگرايان اسالمي  ،و ازكودتاي سيا پشتيباني كرده بودند هچون سلسله مراتب شيعه به مصدق خيانت كرد

انقالب سفيد به اينان اين فرصت  .به پشت صحنه عقب نشيني كردندمدتى  ازشرم سكوت اختياركردند و
  . ييردهندغموضع سلسله مراتب شيعه را به نفع خود تبتدريج  دند ورا داد تا به صحنه سياسي بازگرطاليى 

اينان نيز بخشي از  .قدرت را بدست گرفت 1979بازرگانان بزرگ بازار بخش دوم ائتالف بودن كه در 
در زمان انقالب ســـفيد، آن ها دراقتصاد ايران كنترل كامل  .طبقه حاكم دربيش از صدسال گذشته بوده اند

راني يا "ملي"ان نكنيد كه اينان به نحوى ازانحا معرف بورژوازي به اصطالح متي لحظه اي گح. داشتند
 "خارجى" پيوند نزديكي باهمواره هم به لحاظ تاريخى اينان  .از اينان كمپرادور تر درايران نداشتيم .بودند

بخش عمده  نيرومندى داشت،با اينكه مضدق نيز در بازار پايگاه . سلسله مراتب روحانيت داشتند ها و هم با
فعاالنه  كه جنبش توده اي براي ملي كردن نفت را شكست داد، 1953ازكودتاي  همان بازار بدستور آقايان

موقعيتى انحصارى در اقتصاد  -دودره پس از فروپاشى صفويه  – اين قشراز لحاظ سنتي .پشتيباني كرد
ياليسم انگليس ازيكسو و بهره گيري ازاوباش وعوام كه مديون همكارى با امپر موقعيتى. ه استايران داشت

قدرت اقتصادى و شبكه اجتماعي  .داخلى ازسوي ديگر بود ى اقتصادىبراى نابودي رقبا روحانيونپيرامون 
در  مادى توسعه يافته اش درسراسرايران چنان قدرتى به اين اليه داده بود كه در واقع به بزرگترين مانع

انقالب كل زندگي اقتصادي اين قشر اما با  .تبديل شده بود مدرن صنعتى در ايران ىسرراه رشد سرمايه دار
  .شاه تهديد مي شد سفيد

 مدلى از صنعتى كردن  براساس، اما دن ايرانكرشاه تالشي بود براى گونه اي صنعتي  "انقالب"دراصل 
يا درهمكارى  ،ازارداخليواردات كاالهاي سرمايه اى خارجى و توليد كاالهاي مصرفي براي بمتكى بر 
 .اين برنامه بطورمستقيم با منافع بازرگانان بزرگ بازاري برخورد داشت .شركت هاي خارجي مشاركت با

درست پيش ازانقالب سفيد، دولت با وضـــــع تعرفه هاي وارداتى براي اكثركاالهاي مصرفي قصد خود را 
در عين  صنعتي كه پيرامون درباررشد يافته بودند،به اصطالح گروه جديد سرمايه داران  .آشكاركرده بود

براقتصادايران استقرارمي  چيرگي خودرا ازطبقه حاكم بيرون مي راندند و به تدريج بازاريان سنتي راحال 
به شهروندان درجه دوم  هنوزثروت وسرمايه بسياري در دست داشتند، هرچند بازرگانان بازار .بخشيدند

در سلسله مراتب ضد شاه را بنابراين نقش بانكداران جناح . شده بودند دردولت بورژوايي خود بدل
يعنى همان جناحى كه مخالفتش با انقالب سفيد از ديدگاهى ارتجاى  – كردند مى روحانيت شيعه بازي

  . .است

را  خود  بنيادگرايان اسالمي و بازاري ها پشتيبانان "مقدس"اين ائتالف  ،1963شورش هاى بدين ترتيب در 
دستگيركرد )  خميني بويژه( اين جنبش را شاه درهم كوبيد ورهبرانش را. دربرابراصالحات شاه بسيح كرد

او  .اعتراضات توده اي بود اين جرقه اي برايخود خميني قبلى در واقع دستگيري  .وبه تبعيد فرستاد
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 جهودها،"ن را به دست انقالب سفيد اين است كه ايرا "نيت شوم"درسخنراني اي آتشين، اعالم كرده بود 
  9.ه بودناميد نيز "جهود كافر"شاه را  در يكى از سخنرانى هايش او  .بدهد "دشمنان اسالم مسيحي ها و

، نخستين نشانه هاي بحران ساختاري سرمايه داري ايران پس از انقالب سفيد پديدار 1976زماني كه در 
شان نوبت . ندبارديگر وارد عمل شد يونائتالفكارتر را نيز ديدند،  "چشمك"بويژه پس از آن كه  شد،

شيوه صنعتي شدن . بودند اعتراض كردهاينان بيش از هر كسى درباره  انقالب سفيد . فرارسيده بود دوباره
و كامال  بود به سرعت به مرزهاي بازار ملي رسيده ،مي كرد دنبالبراساس تكنولوژى وارداتى كه رژيم شاه 

به همان شيوه كه ايلخانيان مغول كل يك ايالت را به خدمتگذاران وفادار . ه بودانحصاري شدبوروكراتيك و 
. پروانه انحصاري توليد كاالهاي مصرفي را به اعوان و انصارش اعطا مي كرد نيز خود تيول مي دادند، شاه

 تنها ندمي كردتوليد  ايران فساد فراگير و هزينه هاي زيربنايي باال به معني اين بودند كه كاالهايي را كه
مردم روستاها كه پيوندشان . ندنبفروش برسا ،ممكن بود در بازار داخلي، آن هم تحت اختيارات انحصاري

يافتن كاردراقتصاد براى  با زمين پس از اصالحات ارضي گسسته شده بود، روز به روز با مشكالت بيشتري 
مي شدند، بسيار كنده ك از وسائل توليد خود شتابي كه با آن توليد كنندگان كوچ. جديد روبه رو مي گشتند

حلبي آبادهاي بزرگي به تدريج پيرامون . بودصنايع جديد بيش از نرخ جذب شان در نيروي كار تازه 
  .شدشكاف فقير و غني بيشتر مي  در كل جامعه رشد مي يافت وايران شهرهاي بزرگ 

كتاتوري شاه و دروضعيتي كه جريان هاي به دليل نبود اپوزيسيون سازمان يافته ديگري در دوران دي
هوادار شوروي به رهبري حزب تود نيروهاى به اصطالح چپ ناسيوناليست زير چتر جبهه ملي و -بورژواز

با شبكه   به اثبات رسانده بودند، سلسله مراتب روحانيت 1950ورشكستگي خود را پيش از اين در دهه 
و با پايگاه توده اي  )و منابع، هنوز مرموز خارجى( بازار گسترده اي ازمساجد، پشتيباني مالي گسترده

مناطق روستايي و بازار سنتي، خيلي زود رهبري جنبش اعتراض آميز را  ،خودش درميان اوباش حلبي آبادها
دربرابر شاه به دست گرفت و شعارها و آرمانهاي خودش را درقالب درخواستهاي مشروع انقالبي مردمي 

  . مطرح كرد

داوطلبانه اين رهبري ارتجاعي را  و رتيب  سوگنامه  انقالب ايران اينجا نوشته شد كه توده ها اغلببدين ت
  .پذيرفتند

  

  بحران پايدار يا سرنگوني انقالبي: نتيجه گيري

دراينجا تنها جاي . هشدار داد م ارتجاعى فئودالىزعوام فريبي سوسياليچه به درستي درباره  ماركس
ترازاين نيست كه به پارسايي مسيحي رنگي سوسياليستي  هيچ چيزآسان": بگذاريد "اسالم"را  "مسيحيت"

آيا مسيحيت مالكيت خصوصي، ازدواج و دولت را به باد انتقاد نگرفته است؟ آيا به جاي اينها نيكوكاري . داد

                                                 
9  Algar, Hamid ( tr. And ed.): Islam and Revolution : Writings and Declarations of Imam 

Khomeini ,(Bekeley , C.A.:Mizan Press, 1981 ).  
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ديني ازاين دست تبليغات  10"؟و فقر،عزوبت وكف نفس، زندگي راهبانه ومام كليسا راموعظه نكرده است
، "اسالمي"كه در ايران  اما امروزجالب است. و نه فقط در ايران – رهايى بخش دردوره شاه بسيار داشتيم

درزمان سرنگوني شاه، روحانيت نه تنها . هم ممكن است به بهاي زندگي آدمي تمام شود ين حرفهاهمحتي 
اما اكنون كه مجبوراست . و استرامي پذيرفت، حتي مدعي بود كه اصل اين حرف ها از ا ها "تندروي"اين 

  .آنها را الحادي مى داند  ،دفاع كند ى مدل آمريكايىو نوليبرال طاقوتىاز دولت 

تا بدانجا كه بديل  ين ضدانقالب را برسميت شناخت وطبقه سرمايه دار، درسطح داخلي وبين المللي، ا
نهادهاي بين المللي كه هم اكنون همه . پشتيباني اش كرد ،شتديگرى براي حراست از دولت بورژوايي ند

در واقع برنامه هاي ماجراجويي نظامي امپرياليستي را تبليغ مي  "دموكراسي براي خاورميانه"تحت پوشش 
سرگرم كشتارانقالبيون وسركوب طبقه كارگر بود، درعرض بيست سال گذشته كنند، زماني كه همين نظام 

ايي ازچپ همچنان مشكالتي در بازشناسي ويژگي سرمايه حتي اگربخش ه. حتي انگشت خود رابلند نكردند
دارانه اين رژيم داشته باشند، خود سرمايه داران نشان داده اند درباره اعتبار ارتجاعى اين رژيم ترديدى 

قراردادهاي بزرگ بين المللي اين رژيم به خوبي مستند شده . مرتجع را خوب مى شناسد ،مرتجع. ندارند
  .نيست "متعارف"يچ وجه يك نظام سرمايه داري اما اين به ه. است

در نظام عادى سرمايه داري، انتظار ميرود دو سرمايه دار با ميزان سرمايه مساوى به نرخ ميانگين سود 
اما درجمهوري اسالمي ايران، ممكن است يكي سرش را ازدست بدهد و ديگري ده . يكساني نيز دست يابند

در دراز مدت، اين البته، ! مخاطره انداختن سرمايه خودش به دست آوردبرابر ميانگين را بدون حتي به 
به . دگرگون خواهد ساخت ،نظام خودش را طبق نيازهاي دولت بورژوازي اي كه از آن پشتيباني مي كند

است واكنون آشكارا تالش دارد تا به دولت آمريكا  كردهدراين سالها تغيير  نيزخود  حاكم روحانيتواقع 
. آماده استبر سر هر چيزى براي معامله  ،در دستور كار نباشد "تغيير نظام"د تا زماني كه مسئله ثابت كن

مد روز نو محافظه  هاى اقتصادى ممكن است به نظر متناقض برسد كه يكي از كشورهايى كه درآن سياست
نه حتى خود  است "اسالمي"كاران آمريكايى با بيشترين شور و ولع دردست اجراست، درواقع ايران 

   11!آمريكا

را ميان خود تقسـيم كرده اند و اين هجوم عظيم سرمايه داري را ايران مافيايي كه صندوق ملي  هاىباند
شدن را  "مال خور"مصداق درواقع ، بارديگر . به قدرت چسبيده اندبه هربهايي و د، دودستي نرهبرى مي كن

ه مراتب روحانيت شيعه مانند خونتاي پينوشه نيست سلسل !گرفتچيزي را پس از آخوند نمى توان . ديديم
كه يك روز ممكن باشد دريابد تاريخ مصرفش گذشته است و بايد جاي خود را به شكلي متعارف ازرژيم 

پيش از اين سه موج اصالحات را از درون خود اين رژيم ديده ايم كه همگي درنهايت به . بورژوايي بدهد
  .نجاميدسيلي اي برچهره اصالح گرانش ا

                                                 
10  Kommunistische Manifest, Karl Marx und  Frederich Engels  
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كه  خواست دنازآخوندها خواه: چه خواهد بود اصالحات سياسي درايرانر گونه منطق هكه است  روشن
 آشكار مي گردد، طلبانه اى بش اصالحهرجنكه اين منطق در به محض اين. موضع قدرت خودكنار بكشنداز

درواقع . ناقض ريشه دارندبحران هاى تناوبى رژيم در اين ت. محافظه كاران واكنشي تازه سازمان مي دهند
دليل برخي به درستي استدالل كرده اند كه . هستيم حلامر يكى از ايندرايران هم اكنون درحال گذراندن 

نتخاب احمدي نژاد براي رياست جمهوري بيشتر براي اين بود كه مانند چماقي براي پشتيبانى خامنه اى از ا
ميان تهديـــدهاي اخير بوش و آخرين  .الش با آمريكاتا چ ،استفاده شود كوبيدن اصالح طلبان داخلي

چرايي وجود دارد كه ممكن بي چون و موجهــاي سركوب همه اپوزيســيون درون ايران مطابقت هاي
    .اســـت اين گمان را برانگيزد كه اينان با تلفن نقـشــه هاي خود را با هم مرور مي كنند

مي  تكراربيشتر قدرت  حفظبراي  درون حكومتى ان پايداربحر يتسياست اتكا به وضع اما هرچه اين
و هم نيروهاى مدافع آن متشتت تر و  شود مي تر عيانگوني انقالبي رژيم اسالمي ضرورت سرنهم  گردد،

 . پراكنده تر 

   2007دسامبر 
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