
نقدي بر مانيفست جمهوري خواهي 
  اکبر گنجي

  

   ـ نيویورک  مرتضي محيط
com.shahrvand.www  

  اشاره 
اخيرا زندانبانان جمهوري اسالمي، اکبر گنجي را به شرط آنکه با خبرنگاران داخلي و خارجي مصاحبه نکند، چند                    

ود بيرون آورد که از هر مصاحبه        او هم به وعده خود وفا کرد اما در عوض سندي را با خ               .  روزي مرخصي دادند  
در چند سایت اینترنتي ظاهر شده        "  مانيفست جمهوري خواهي   "این سند اکنون زیر عنوان        .  اي پراهميت تر است    

  :انتشار این سند از چند جهت اهميت دارد. است
د در  نخست آنکه در زماني نوشته ميشود که اوضاع سياسي ایران در یکي از حساس ترین لحظات تاریخي خو                             

 به فریاد اکبر گنجي ـ که        امروزبه این معنا که اگر ارتجاع حاکم بر ایران           .   سال پس از انقالب قرار دارد       23طول  
اینکه پيامد  .   دیگر برایش خيلي دیر خواهد بود        فردافریاد خشم اکثریت بزرگ مردم ایران است ـ گوش فرا ندهد،                

ي نيست، اما دست کم دو امکان بسيار خطرناک را ميتوان پيش             لجاجت ارتجاع چه خواهد بود به دقت قابل پيش بين          
استفاده )  2تجاوز نظامي آمریکا به ایران که اکنون امکانش بيش از هر زمان دیگر شده است و                             )  1:  بيني کرد 

ارتجاع حاکم از این خطر و اقدام به سرکوب همه جانبه نيروهاي مخالف با هدف تثبيت حاکميت خود و کنار آمدن                         
امپریاليسم که در آن صورت با مقاومت مردم روبرو خواهد شد و کار به خشونت و خونریزي وسيع خواهد                                با  

  . کشيد
نکته دوم آنکه این سند نه توسط کسي که از دور دستي بر آتش دارد و نه با قلم فردي که دور از دسترس دشمن                                    

  . است بلکه توسط کسي قلمي شده که در چنگال دشمن است
، مدافع  "جنوب شهر "این نوشته نه توسط روشنفکري از طبقه متوسط بلکه با قلم کارگرزاده اي  از                            سوم آنکه    

پيشين و سرسخت خميني و کسي روي کاغذ آمده که طي یک روند دردناک و پيشرونده، از یک مذهبي متعصب به                 
خي چپ هاي سابق که به دیدگاه         هستند بر .  کارل پوپر ميرسد  "  جامعه باز "نواندیشي دیني تبدیل شده و از آنجا به            

کارل پوپر و ایده دمکراسي ـ ليبرال رسيده و اکنون ریاکارانه به دفاع از اکبر گنجي         "  جامعه باز "مشابه او یعني به     
نکته اما در اینجا است که گنجي خود را از قهقراي تاریکي هاي قرون وسطي باال کشيده و به این ایده         .  برخاسته اند 

کارل پوپر ميرسند،    "  جامعه باز " که اینان طي یک سير قهقرایي از مارکسيسم ادعایي شان به                    ميرسد، در حالي   
یکي ارتجاع را با    .  یکي حرکتش رو به باال و ترقي خواهانه است و دیگري سمت حرکتش رو به پایين و ارتجاعي                   

ان و دل پذیرا شده و از این رو           رگ و پي لمس کرده و ایده دمکراسي ـ ليبرال را گرچه از البالي کتابها اما با ج                       
کارل پوپر ـ   "  جامعه باز "دفاعش از دمکراسي، صادقانه و پرمحتوا است؛ دیگري با وجود مشاهده این واقعيت که                 

نظام آمریکا ـ بزرگترین ناقض حق تعيين سرنوشت ملل و انسانها است، دست به مداحي از آن ميزند و از این رو                           
اولي نياز به تشویق و کمک دارد تا به حرکت پيشرونده اش به                .  ه و توخالي است   دفاعش از دمکراسي غيرصادقان   

  . جلو ادامه دهد، دومي نياز به افشاگري دارد تا ماهيت ضد دمکراتيک اش برمال شود
 افزون بر همه اینها، پدیده رشد ترقي خواهانه اکبر گنجي ها خود نياز به تحليلي جداگانه دارد، تحليلي که با تاریخ                         

قصد این نوشته اداي چنين وظيفه اي نيست بلکه کوششي در نشان        .  انقالب ایران، روند تکاملي آن گره خورده است       
آنچه اکنون اهميت درجه اول دارد اعالم       .  دادن خطوط کلي تاریخ است که اکبر گنجي را تا به اینجا پيش برده است               

رتجاع و پيشنهاد عملي او براي برون رفت از بن بست                   پشتيباني کامل از مبارزه جانانه اکبر گنجي در برابر ا                
کارل پوپر، گرچه    "  جامعه باز "در عين حال اما باید کوشش کرد نشان داده شود چرا                  .  کنوني جامعه ایران است    

قدمي بزرگ به پيش نسبت به قانون اساسي جمهوري اسالمي است اما نه پاسخگوي برقراري آزادي واقعي و                                
  . ست و نه به طریق اولي ميتواند پاسخگوي حل نهایي آزادي در ایران باشداصيل در غرب بوده ا

  
  ـ چه شد که ارتجاع سياه بر موج انقالب بزرگ ایران سوار شد؟ 1

 سيد ضياء ـ رضاخان و روي کار آمدن سلطنت پهلوي، فراهم شدن زمينه هاي الزم                       1299ثمره ي کودتاي سال      
داران وابسته به امپریاليسم و زمينداران بزرگ بود که خاندان پهلوي در                براي حاکميت اقليتي کوچک از سرمایه         

جنبش ملي شدن صنعت نفت به رهبري دکتر محمد مصدق که منجر به فرار شاه از ایران                         .  رأس آن قرار داشت    
کایي انحصارات امپریاليستي و بویژه انحصارات نفتي آمری      .  شد، این حاکميت را براي مدتي کوتاه به خطر انداخت          

و انگليسي با احساس این خطر بزرگ نسبت به منافع خود اختالفات پيشين را کنار گذاشته و متحدا دست به کار                              
 گرچه با     1330جنبش نخستين سالهاي دهه ي           .  برانداختن دولت ملي مصدق و بازگرداندن شاه به قدرت شدند                  

ي آمریکا و انگليس دوباره بر اریکه           به کمک سازمانهاي جاسوس      1332 مرداد    28شکست روبرو شد و شاه در          
قدرت نشانده شد، اما خاندان پهلوي و شخص شاه در ميان اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران دیگر از مشروعيت و                  

  . اعتباري برخوردار نبود



فت به   با کنسرسيوم بين المللي ن      1954رژیم کودتا، در ادامه برنامه پيشين خود، با امضاي قرارداد وطن فروشانه                
رهبري همان انحصارات آمریکایي ـ انگليسي و فروش ميلياردها تن نفت خام به ثمن بخس دست به انجام یک                                 
سلسله اقدامات عمراني مانند ایجاد و گسترش راهها و وسایل ارتباطي، سدسازي و پایه گذاري صنایع وابسته و                            

ي را فراهم ساخته و الگوي رشد مورد نياز آنها را                مونتاژ زد تا ابزار و امکانات مورد نياز غارتگران بين الملل               
  . رژیم شاه به دليل چنين ماهيتي برغم ثبات ظاهري اش، از درون دچار تباهي و پوسيدگي بود. گسترش دهد

وجود شکاف طبقاتي وحشتناک در ایران که نتيجه ریخته شدن ميلياردها دالر پول هاي باد آورده از فروش بي                               
يب اقليتي کوچک از یکسو و ادامه فقر و تيره روزي اکثریت بزرگي از مردم ایران از سوي                         امان نفت خام به ج     

بویژه (دیگر بود؛ بر باد رفتن ثروتهاي ملي در ازاء خریدهاي سرسام آور اسلحه؛ تسلط مشاورین خارجي                                        
 اش که نمونه بارز آن بر تمام شئون کشور و لگدمال شدن حيثيت ملي ما؛ زیاده روي هاي شاه و خانواده        )  آمریکایي

برپایي جشنهاي دو هزار و پانصد ساله و تاجگذاري بود؛ هار شدن اعضاي خانواده پهلوي و دست اندازي آنان به                        
جان و مال و ناموس مردم؛ اطاعت شاه از برنامه امریکا و انگليس در قبول نقش ژاندارمي منطقه و شرکت موثر                         

؛ کنترل  "اصالحات ارضي " بخش بزرگي از دهقانان ایران در اثر             در سرکوب جنبش ظفار؛ به فقر نشسته شدن           
کامل زندگي سياسي ایران  از طریق احزاب شه ساخته و سرکوب و خفقان هرگونه فعاليت سياسي دیگر؛ تسلط                             

بر تمام موسسات، ادارات، دانشگاهها، مدارس، کارخانجات و غيره و ایجاد رعب و وحشت       )  ساواک(پليس سياسي   
مردم از این طریق؛ باال رفتن شمار زندانيان سياسي و شدت گيري شکنجه و سرکوب در زندانهاي                                  در ميان     

سياسي؛ کشتار انقالبيون در بيرون از زندان و درون زندان؛ همه و همه اوضاع ایران را در سالهاي مياني دهه                             
ي پایان اکثریت بزرگي از مردم       به حالتي انفجاري رسانده بود که نشانه ي آن اوج گيري خشم و نارضایي ب                 1350

پایين افتادن قيمت نفت ـ پس . این خشم منحصر به کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان شهر و ده نبود          .  ایران بود 
ـ و رکود اقتصادي و گسترش بيکاري منتج از آن همراه با تورم شدید                     1973از باال گرفتن چشمگير آن در سال            

  . عي از طبقه متوسط و حقوق بگير کشور را نيز به دنبال آوردقيمتها، خشم و نفرت بخش وسي
رژیم در رویارویي با چنين وضع انفجاري به سرکوب اقشار پایين و متوسط جامعه اکتفا نکرد بلکه بخشي از                                  
سرمایه داران وابسته سطح باال را نيز زیر فشار گذاشت و برخي از آنان را به زندان انداخت و بدین ترتيب موجب                       

از جمله نظرات   (نتيجه این شکاف ظاهر شدن نظرات مخالف در روزنامه ها            .  شکاف در هيئت حاکمه ایران گردید     
  . و توسط بعضي از عناصر در مجلس شد) امير طاهري از نظریه پردازان رژیم در روزنامه کيهان

منظور اینان در واقع نه     .  اد کرد ایج"  فضاي باز سياسي  "این گروه از ناظرین عقيده داشتند که براي حفظ رژیم باید             
. ایجاد یک فضاي باز سياسي واقعي بلکه کاهش شدت سرکوب و اجازه دادن به یک سلسله آزادیهاي ظاهري بود                        

  . تردیدي نيست که راه یافتن کارتر به کاخ سفيد، این جناح در هيئت حاکمه ي ایران را تقویت ميکرد
و از جمله شاه    "  جهان سوم "اري از حکومتهاي دست نشانده آمریکا در        کارتر براي بسي  "  حقوق بشر "اعالم برنامه   

شاه با تجربه چند ده ساله حکومت خود بر ایران ميدانست که بهاي کوچکترین عقب                    .  ایران به غایت دردناک بود     
ن پاشنه ي آشيل چنين سرسپردگاني در ای            .  اما دیگر دیر شده بود        .  نشيني را با تمام هستي اش خواهد پرداخت              

  . لحظات تعيين کننده تاریخي آشکار ميشود
پذیرش این   .  او عليرغم مخالفت دروني اش با سياستهاي جدید دولت آمریکا چاره اي جز پذیرش آنها نداشت                                 

سياستها در درجه نخست به معناي راه دادن مامورین صليب سرخ به درون زندانهاي سياسي، قطع شکنجه و                                  
قطع شکنجه تنها زندانيان سياسي را دربرنميگرفت بلکه در واقع                   .  نها بود  کاهش فشار و سرکوب در این زندا            

 در زندان اوین بوده اند خوب به یاد           1357 و   1356آنها که در سالهاي      .  ساواک را از پاي درميآورد ـ و در آورد          
زجویان کارتر و گرفتن شالق از دست ساواکيهاي شکنجه گر، با             "  حقوق بشر "دارند که به محض اعالم سياست          

پرصالبتي چون عضدي، تهراني و رسولي که فریادشان موي بر تن هر زنداني راست ميکرد چگونه تبدیل به                               
  ". دل زندانيان را به دست آورند"موشهاي آبکشيده اي شدند و به دست و پا افتادند تا 

اند خوب ميدانند که در       زندانياني که مورد بازجویي و شکنجه قرار گرفته              :  در این جا ذکر یک نکته الزم است           
بسياري مواقع، زنداني مرگ را بر ادامه ي تحمل شکنجه ترجيح ميدهد چرا که تنها مسئله رنج جسمي آن مطرح                           

ساواک با علم به    .  نيست بلکه بار گران و توانفرساي ترس از شکسته شدن زیر شکنجه از آن هم رنج آورتر است                      
با توجه به عوامل باال به      .  ز هرگونه امکان خودکشي زندانيان داشت     این مسئله وسواس شدیدي نسبت به جلوگيري ا        

در آن لحظه ي تاریخي و       جرأت ميتوان گفت که مسئله قطع شکنجه، نخستين ضربت کاري را بر ثبات رژیم شاه                     
 وارد کرد چرا که از یک سو بنيان ساواک را متزلزل ساخت و از سوي دیگر انتشار این خبر به بيرون                               بحراني

  . دانها ترس از شکنجه و زندان را براي مردم از ميان بردزن
 همچون دریاي عظيمي شده بود که سد          1357 و   1356توفان خشم و کينه ي مردم نسبت به رژیم پهلوي در سال                 

اعالم برنامه ي   .  شکسته شدن این سد نياز به منفذ یا شکافي کوچک داشت          .  محمدرضا شاهي جلوگير حرکت آن بود     
فلج شدن  .   کارتر، قطع شکنجه و تزلزل ساواک را ميتوان به مثابه این نخستين شکاف به شمار آورد                    "حقوق بشر "

ساواک که یکي از پایه هاي اصلي حکومت شاه بود، بي درنگ موجب ایجاد تزلزل در دیگر بنيانهاي رژیم چون                         
مسافرت شاه  .  ژیم بي تاثير باشد   چنين وضعي نميتوانست در روحيه ي باالترین گردانندگان ر         .  ارتش و پليس گردید   

به امریکا، تظاهرات بزرگ ایرانيان مقيم آمریکا جلوي کاخ سفيد، داستان گاز اشک آور و پاک کردن اشک از                              
چشمان او ميتواند نمادي از این اصل تاریخي باشد که در پشت ظاهر قدرتمند دیکتاتورهاي تاریخ، ضعفي بي پایان                    

  .حظه ي تاریخي خاصي براي عيان شدن داردنهفته است که تنها نياز به ل
در سوي دیگر این پدیده اما، توده هاي ميليوني قرار داشتند که با مشاهده ي هرنمودي از ضعف رژیم به همان                                 

نامه هاي اعتراضي برخي سياستمداران قدیمي، جلسات سخنراني و شعرخواني               .  اندازه بر قدرتشان افزوده ميشد      
ب مردم که سالهاي سال فشار دیکتاتوري پهلوي را تحمل کرده بودند، تظاهرات خياباني               نویسندگان و شعراي محبو   

دانشجویان و دانش آموزان و قيام مردم قم، تهران، اصفهان، تبریز و دیگر شهرهاي ایران و سپس اعتصابات                                 
که در سد اختناق با     آن شکاف یا منفذي     .  گسترده کارگران و کارمندان، مبارزه را هر روز قدرت بيشتري ميبخشيد            



این نيروي عظيم و آزاد شده       .  هدف جلوگيري از توفان ایجاد شده بود، تمامي سد را شکست و با خود شست و برد                   
  . اما ویژگي هاي زیر را داشت

ـ اگرچه اکثریت قریب به اتفاق مردم یعني کارگران، بخش بزرگي از دهقانان، بازاریان، کسبه، کارمندان،                                  1
نش آموزان، معلمين، هنرمندان، نویسندگان و بخش بزرگي از صاحبان حرفه، حاشيه نشينان و                             دانشجویان، دا  

  تهيدستان شهر و ده را دربرميگرفت؛ 
یعني دستيابي به استقالل    (ـ و هدف آن نه تنها طرد شاه بلکه برانداختن سلطنت و آثار آن یعني اختناق و وابستگي                    2

  بود؛ ) و آزادي
  . ه و ضعف بي سابقه ي نيروهاي ملي و چپ، از یک سازماندهي و رهبري پيشرو محروم بودـ اما به دليل تفرق3

، اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران به این             1357به دیگر سخن در این مقطع تاریخي، در آخرین ماه هاي سال                    
ميخواست یا ميتوانست فکر    نتيجه رسيده بودند که رژیم شاه و بساط سلطنت باید درهم نوردیده شود، اما کمتر کسي                  

هر بخش از جامعه تصور خاص خود را از آینده داشت، اما تصور عمومي                 .  کند که بدیل این رژیم چه خواهد بود         
در بحبوبه ي   .  بر آن بود که آینده اي بدون رژیم پهلوي، بدون ساواک و بدون ارتش ضدخلقي، درخشان خواهد بود                   

ودآگاه از فکر کردن به جنبه هاي منفي پيامدهاي آنچه روي ميدهد سرباز                  انقالب تو گویي توده مردم به طور ناخ          
شور و شوق انقالبي که نشانه ي سرمستي رهائي از ستم و احساس آزادي و قدرت توده هاست، مردم را                           .  ميزنند

ت را به زیر    چنان واله و شيدا ميکند که حاضر نيستند به هيچ چيز منفي فکر کنند، در چنين لحظاتي ميخواهند کائنا                   
و از این رو با وجود         .  به هم عشق ميورزند، کينه هاي گذشته را فراموش ميکنند و به کمک هم ميشتابند                       .  کشند

  .، امنيت از هر زمان بيشتر ميشود"نيروهاي امنيتي"ناپدید شدن 
صادف کنند به جاي    مردم نياز به پليس ندارند و خودگردان ميشوند، به همدیگر غذا و سوخت ميرسانند، اگر با هم ت                  

مردم در لحظات انقالبي تمام توان خود را بر یک نقطه هدف گيري               .  .  .  زد و خورد صورت همدیگر را ميبوسند         
  . ميکنند و کمتر حاضرند به این سو و آن سوي هدف نگاه کنند، چه رسد به اینکه فراي هدف را ببينند

ب خود انگيخته تر و سازمان نایافته تر باشد و بویژه هر                هر چه آگاهي سياسي جامعه پایين تر باشد، هر چه انقال              
انقالبي "  کور"چه فرهنگ عمومي جامعه به دليل وجود شيوه هاي توليد عقب مانده، واپس مانده تر باشد، این شور                    

ر د.  در چنين انقالب خود به خودي و سازمان نایافته اي مردم به دنبال یک نماد، یک رهبر ميگردند                    .  شدیدتر است 
 روسيه که انقالبي از این دست بود توده هاي مردم کشيش گاپون را به عنوان چنين نماد و رهبري                           1905انقالب  
  . جاسوس تزار از آب درآمد و انقالب با شکست روبرو شد" پدر گاپون"نشان به آن نشان که . برگزیدند

فته بود نياز به چنين نماد و رهبري داشتند و           توده هاي مردم فاقد سازماندهي پيشرو، در حالي که انقالبشان اوج گر            
اگر هدف  .   انتخابي دقيق بود    از یک جهت  تعيين این رهبر از سوي اکثریت مردم           .  آن را در شخص خميني یافتند       

انقالب برانداختن خاندان پهلوي بود ـ و مردم، دیگر خواستهاي خود را منتج از آن ميدیدند ـ در آن لحظه ي                                         
شاه باید  :  " عمده ي سياسي دیگري نه جرات و نه توان آن را داشت که چون خميني  اعالم کند                   هيچ نيروي تاریخي،  

. این سخن خميني شعار مردم شد و ارج او چنان باال گرفت که بعضي چهره اش را در قرص ماه دیدند                                ".  برود
 گذشته ي بدون آلودگي،      خميني نه تنها چهره ي ظاهري و کشش و جذبه اش مردم را تحت تاثير قرار ميداد، بلکه                      

زندگي شخصي نسبتا ساده، یکدندگي و اراده ي او در پياده کردن برنامه هایش ـ برنامه هایي که هدف غایي آنها بر                 
اکثریت مردم، اکثر روشنفکران انقالبي و حتي اطرافيان نزدیک او ناشناخته بود ـ همه و همه به اوج گيري اعتبار                      

خالصه آنکه مردم با وجود بدبيني تاریخي شان نسبت به آخوندها تو گویي که          .  ک کرد او به عنوان رهبر انقالب کم     
  . در وجود خميني یک موجود افسانه اي یا دست غيبي ميدیدند که مامور انجام یک عمل تاریخي بزرگ شده است

***  
يروهاي اجتماعي ـ سياسي    حال باید دید چگونه شد که در آن لحظه ي تاریخي، اکثریت مردم ایران، از ميان تمام ن                     

به نظر من قبول رهبري خميني از         .  موجود، به دنبال یک عنصر قرون وسطایي افتادند و رهبري او را پذیرفتند                 
همانگونه که  .  سوي مردم براي برانداختن شاه را باید از قدرت گيري سریع بعدي او چنان که روي داد، جدا کرد                         

تاریخي، خميني شایسته ترین رهبر براي سرنگوني شاه تشخيص داده شد              بعدا خواهيم دید، گرچه در آن لحظه ي            
 طي ميکرد به هيچ رو معلوم نبود یک نيروي سياسي              بدون دخالت خارجي  خود را   "  طبيعي"اما اگر انقالب روند      

  . دقرون وسطایي به این راحتي بتواند جاي سلطنت را بگيرد و همه مخالفين خود را به این آساني تار و مار کن
اما قبل از ورود به آن بحث الزم است ببينيم آیا افتادن رهبري انقالبي به این عظمت به دست این نيروي قرون                                  

براي گشودن این    .  وسطایي چيزي اتفاقي بوده است یا عمدتا ریشه در ساخت اجتماعي ـ اقتصادي ایران داشت                          
و در اینجا بي     .   بيندازیم 1357ر آستانه انقالب     مطلب الزم است نگاهي به وضع اقتصاد ایران  در زمان شاه و د                  

آنکه بخواهم وارد جزئيات ساخت اقتصادي ایران شوم تنها به ذکر چند نمونه ي گویا و تعيين کننده اکتفا خواهم                               
  . کرد

 1329نفت استخراجي ایران تا سال      .   بود فروش نفت الف ـ بخش عظيم و تعيين کننده درآمد ایران در زمان شاه از                
 مرداد نخستين کار    28پس از کودتاي    .    بود که در پاالیشگاه آبادان توليد ميشد         فرآورده هاي نفتي  دتا به صورت    عم

و به  (شاه امضاي قرارداد ایران بر باد ده با کنسرسيوم بين المللي نفت بود که مصدق زیر بار امضاي آن نميرفت                         
از نخستين پيامدهاي این قرارداد تبدیل          ).   ساقط شد   همين دليل هم به کمک دولتهاي آمریکا و انگليس از قدرت                   

بدین ترتيب در عرض همان چند سال پس از کودتا،              .   بود نفت خام صادرات نفتي ایران از فرآورده هاي نفتي به             
سالي "پاالیشگاه آبادان و کارگاههاي معروف آن اهميت خود را از دست داد و دهها هزار کارگر ماهر و غيرماهر                     

در عوض حوضه هاي نفتي خوزستان گسترش یافت و لوله               .  دند و به سرنوشت نامعلوم دچار گردیدند         ش"  دو ماه 
توليد نفت خام با سرعتي سرسام آور باال      .  را به سوي جزیره خارک  سرازیر کردند       "  طالي سياه "هاي قطور نفت،    

اتکا به درآمد نفت خام هر        .   رسيد 1355 ميليون تن در سال        262 به    1340 ميليون تن در سال        5/48رفت و از     
 به شکل زیر    1353 تا   1343روز بيشتر شد به طوري که نسبت درآمد نفت به درآمدهاي دیگر دولت ميان سالهاي                 

 : درآمد



   درصد 2/21    1333سال 
   درصد 58    1340سال 
   درصد 87   1353سال 

روش نفت خام شد و نسبت به درآمدهاي           درآمدهاي ارزي دولت به همان اندازه و به طور چشمگيري وابسته به ف                 
  : دیگر دولت چنين شد

   درصد 25   1333سال 
   درصد 73   1340سال 
   درصد 77  1350سال 
   درصد 93  1353سال 
   درصد 1/78 1356سال 

  :  چنين تصویري به خود گرفت1356 تا 1350به طوري که کل دریافتهاي دولت بين سالهاي 
  % 4/17استقراض %     9/24     ماليات % 51   نفت و گاز 1350سال 
  % 7/14استقراض %      4/17ماليات %  8/61   نفت و گاز 1356سال 

 هر سال نسبت    نفت خام ارقام باال آشکارا نشان ميدهد که در زمان حکومت شاه وابستگي اقتصاد کشور به فروش                     
  . به سال پيش بيشتر شده است

  ابع پایان ناپذیر کشور دریافت ميشد به چه مصرفي ميرسيد؟حال ببينيم پولي که از محل فروش من
  :  به قرار زیر بوده است1363تا سال ) سال آخر زمامداري دکتر مصدق (1332واردات ایران ميان سالهاي 

   ميليون دالر 94    1332سال  
   ميليارد دالر 2      1350سال 
   ميليارد دالر 14     1356سال 
  يارد دالر  ميل18     1362سال 
   ميليارد دالر 5/14    1363سال 

%) 16( ميليارد    3/2مواد اوليه و واسطه اي و            %)  2/57( ميليارد دالر      3/8)  1363در سال    (از این واردات      
  . آن یا مستقيما مصرفي و یا مربوط به صنایع وابسته بوده است%3/73کاالهاي مصرفي است یعني در مجموع 

/7و  )  فرش، ميوه تازه و خشک، پوست و چرم       (کشاورزي و سنتي    %  7/81،  1363   ما در سال   غيرنفتيصادرات  
دروازه هاي تمدن   "شاه و   "  مدرنيزاسيون"ارقام زیر چهره ي واقعي      .  دیگر آن کلوخه هاي معدني بوده است      %  10

  : او را باز هم آشکارتر نشان ميدهد" بزرگ
 6/298/4ليون دالر و صادرات غيرنفتي کشور         مي 9/939/62واردات کشور   )  1350ـ57(در فاصله هشت سال      "

 ميليارد دالر کسري موازنه تجاري ایران از طریق صدور            60به عبارت دیگر نزدیک به       .  ميليون دالر بوده است   
  ".  جبران شده استنفت خام

  : دکتر ابراهيم رزاقي خصوصيات اصلي چنين اقتصادي را این گونه توضيح ميدهد
 واردات جاي صادرات را گرفته و کار انگلي و غيرتوليدي جاي کار خالق، و دفاع از        مصرف جاي توليد نشسته،   "

 25مجله اطالعات سياسي ـ اقتصادي ـ شماره               "(توليدات خارجي جاي دفاع از توليدات داخلي را گرفته است                   
  ).36 تا 31صفحات 

  : استاد اقتصاد دانشگاه تهران در همانجا ادامه ميدهد
توان )  63منتهي به سال     ( سال    14 ميليارد دالر نفت، تنها در          207عليرغم فروش حدود      عبرت آموز است که       "

صادراتي اقتصاد ایران از چند صد ميليون دالر در سال بيشتر نيست که آن هم عمدتا از صادرات مواد اوليه                                     
ليد، معناي واقعي   در شرایط وابستگي اقتصادي، هرگونه فعاليت اقتصادي از جمله تو          .  .  .  کشاورزي و فرش است     
  ) همانجا." (خود را از دست ميدهد

  : تصویر کلي این صنایع به قرار زیر است. در چنين شرایطي باید دید صنایع ایران در چه وضعي بوده است: ب 
% 81 ميليون کارگاه کوچک روستایي وجود داشته که                     2/1،   1353 ـ در سال           صنایع کوچک روستایي     ـ   1

کارکنان این کارگاهها را زناني تشکيل ميداده اند که به                   %  85.  غذایي بوده اند    %  6/11کارگاههاي نساجي و       
  ) 34 صفحه 26اطالعات سياسي ـ اقتصادي ـ شماره ." (صورت خانگي و پيشين سرمایه داري اداره ميشده اند

% 72   هزار نفر شاغل وجود داشته که         315 هزار کارگاه با       8/163،  1353 ـ در سال       صنایع کوچک شهري   ـ  2
  . ماشين آالت و ابزار بوده اند% 8مواد غذایي و % 10آنها نساجي، 

  .  بوده استکارگر و کارمند هزار 619 کارگاه با 7513 متشکل از 1363 ـ در سال صنایع بزرگـ 3
 درصد  3/4ميزان وابستگي به ماشين آالت و لوازم یدکي خارجي را با توجه به اینکه تنها                   "الزم به تذکر است که       

 درصد ذکر کرد و بدین ترتيب وابسته ترین صنایع، بيشترین ميزان                7/95آنها از منابع داخلي تامين شده، ميتوان           
  ) 25همانجا، صفحه ." (ارزش افزوده را داشته است

کل %  31( ميليون هکتار زمين قابل کشت ایران            51از  :  ج ـ وضع کشاورزي ایران از آن هم اسفناک تر است                 
 ميليون هکتار زیر کشت بوده       8/14،  1361 ميليون هکتار و در سال         3/17، تنها   1352سال  در  )  مساحت کشور 

 2/3 ميليون هکتار زیر کشت دیم و        8/5 ميليون هکتار زیرکشت آبي،      1/4از این مقدار زمين زیرکشت تنها       !  است
  ) 268ـ69 صفحات 1367اقتصاد ایران ـ نشر ني ـ ." (ميليون هکتار نيز زیر آیش دیم بوده است

هنوز در بخش بزرگي از زمينهاي ایران کاشت، داشت و برداشت محصول با وسایل عهد کهن انجام ميشود به                               
 درصد و در      200 درصد، در مورد سيب زميني           500طوري که مثال عملکرد در هکتار گندم در آلمان غربي                  

  ) 297صفحه همانجا، . ( درصد بيش از عملکرد در هکتار ایران است250مورد چغندرقند 
حال اگر به این شرایط توليد عقب مانده در زمينه صنعت و کشاورزي، ميليونها کسبه و بازار سنتي را نيز اضافه                          

جامعه ي ایران و پيوند اقشار مختلف جامعه با آخوندها در آستانه انقالب و افتادن                   "  مذهبي بودن "کنيم آنگاه درک     



نکته ي اساسي اما در اینجاست که       .  طایي کار مشکلي نخواهد بود    رهبري آن به دست یک نيروي سياسي قرون وس         
به .  در ميان خود آخوندها نيز قشربندیهایي وجود دارد که براي درک ماهيت طبقاتي خميني باید به آن توجه کرد                           

طور مثال اگر دوره انقالب مشروطيت را در نظر بگيریم به وضوح نحوه برخورد متفاوت اقشار مختلف آخوندها                     
شيخ فضل اهللا نوري دشمن مشروطيت، طرفدار استبداد           .  و موضع گيري طبقاتي آنها نسبت به انقالب دیده ميشود             

). اصوليون(در عين حال اعتقاد به دخالت مستقيم مالیان در امور سياسي داشت                      .  قرون وسطایي و مالکين بود       
دار مشروطه و تشکيل مجلس بودند در          طباطبایي و بهبهاني در عين حال محافظه کاري و سازشهاي بعدي، طرف                 

حالي که شيخ محمد خياباني انقالبي خستگي ناپذیري بود که زیر بار سازش نرفت و سرانجام جان خود را در این                          
  . راه داد

اگر سالله طباطبایي و .  دنبال کنيم به خميني ميرسيم1357اگر سالله شيخ فضل اهللا را از آن زمان تا آستانه انقالب            
  . در حالي که سالله خياباني به طالقاني و حنيف نژاد ميرسد. ني را دنبال کنيم به آیت اهللا زنجاني ميرسيمبهبها

خميني دشمن سرسخت مشروطيت و ملي گرایي و به شدت طرفدار برقراري حکومت اسالمي در سراسر جهان                         
خميني در واقع   .  د معامله شود ـ و شد      بود و در این راه حاضر بود با امپریاليستها و صهيونيست ها به راحتي وار                  

از نظر اجتماعي و فرهنگي قصدش از ميان بردن دست آوردهاي انقالب مشروطيت و برگرداندن ایران به دوران                     
از ميان بردن حقوق اوليه زنان و         "  جمهوري اسالمي   "، تعيين نام     "والیت فقيه "اصرار بر اصل     .  پيش از آن بود    

ادر، تضعيف دادگستري و سپردن قوه قضائيه به حکام شرع، تصویب الیحه قصاص و      بردن اجباري آنان به زیر چ     
کوشش او در تبدیل مدارس به مکتب خانه، همه و همه حکایت از آن دارد که خميني از نظر فرهنگي منعکس کننده         

اشاه را باید   دشمني خميني با رضاشاه و محمدرض       .   بود ماقبل سرمایه داري  روابط ماقبل مشروطيت یا به عبارتي         
مخالفت او با رضاشاه در درجه اول به خاطر دائر کردن دبستان  و دبيرستان به                   .  در چنين چارچوبي بررسي کرد     

جاي مکتب و حوزه علميه، گرفتن موقوفات از دست آخوندها و سپردن آن به دست اداره اوقاف، برقراري ماليات                       
دگستري به جاي حکام شرع و البته رفع حجاب و دادن                 به جاي خمس و زکات و حق امام و جایگزین ساختن دا                  
ورود این مظاهر به ایران به آخوندهاي سطح باال هم از             .  اجازه به زنان به شرکت در امور اجتماعي و دولتي بود            

دليل مخالفت گروه بزرگي از مالیان سطح باال با رضاشاه و                .  نظر مادي و هم معنوي لطمات سنگيني وارد کرد            
بدین ترتيب ميتوان گفت که ضدیت خميني با سلطنت پهلوي و                          .   نيز بر سر همين مسائل بود               محمدرضاشاه

منتهي خميني توانست با عوام فریبي از               .  امپریاليسم از موضعي ارتجاعي تر از خود شاه و امپریاليسم بود                        
  .شداحساسات ضدامپریاليستي و ضدسلطنتي واقعي مردم استفاده کند و آنها را به دنبال خود ک

هاي ما ـ آخوندهاي از نوع خميني را خوب شناخته بود و آنها را از بدترین نوع سرمایه                             "چپ"لنين ـ برخالف      
او در تزهاي ملي و مستعمراتي خود در کنگره ملل مستعمره، وظایف نيروهاي مترقي                .  داران مرتجع تر ميدانست   

  : جامعه را از جمله چنين بيان ميکند
هایي که در حال عقب ماندگي بيشتري هستند و مناسبات فئودالي و پاتریارکال و مناسبات                  در مورد کشورها و ملت     "

  : دهقاني ـ پاتریارکال تفوق دارد باید بویژه این نکات را مدنظر داشت
  . . . کمک همه ي احزاب کمونيست به جنبش رهایي بخش بورژوا ـ دمکراتيک در این کشورها : نخست
وحانيون و عناصر مرتجع  و قرون وسطایي که در کشورهاي عقب مانده صاحب نفوذ                      لزوم مبارزه عليه ر    :  دوم

  . هستند
لزوم مبارزه عليه پان اسالميسم و جریانات نظير آن که ميکوشند جنبش رهایي بخش عليه امپریاليسم اروپا و                    :  سوم

  ."آمریکا را با تحکيم موقعيت خانها و مالکين و آخوندها و غيره توام سازند
  ) 563ـ64تخبات آثار لنين ـ جلد دوم ـ چاپ انگليس ـ صفحات من(

، نه تنها بقایاي نيرومندي از شيوه هاي توليد و مناسبات پيش                    1357پس اگر قبول کنيم که در آستانه ي انقالب                
سرمایه داري در ساخت اقتصادي کشور وجود داشت و به همراه و همسو با آن بقایاي نيرومندي از فرهنگ پيش                          

ایه داري در جامعه وجود داشت، احراز رهبري انقالب از سوي شخصي چون خميني مسئله اي خارج از                               سرم
تردیدي نيست که آنچه در این مختصر بيان شد نميتواند بازگوکننده ي تمام دالئل قدرت گيري                     .  تصور نخواهد بود  

  . خميني باشد
خل دچار ضعف و تشتت کم نظيري بودند و چپ            ارتجاع حاکم در شرایطي به قدرت رسيد که نيروهاي ملي در دا              

نه تنها در داخل دچار انحراف، چند دستگي و ضعف کامل بود بلکه در سطح جهاني نيز ضرباتي سنگين متحمل                           
از سوي دیگر نظام سرمایه و راست مذهبي تهاجم همه جانبه ي فرهنگي و سياسي  را در سطح جهان ـ                           .  شده بود 

خميني در شرایطي به قدرت رسيد که از یک سو نظام جهاني سرمایه و از سوي     .  ده بود بویژه در آمریکا ـ آغاز کر     
بر خود گذاشته بودند ـ از سرتا پا دچار            "  سوسياليسم"دیگر رژیمهاي حاکم بر شوروي و اروپاي شرقي ـ که نام                 

" آلترناتيو سومي "ـ واز جمله کشور ما ـ در سردرگمي به دنبال                    "  جهان سوم "بحران بودند و توده هاي مردم            
و باالخره خميني در شرایطي به قدرت رسيد که حکومتهاي آمریکا و انگليس، به قدرت رسيدن او را بعد                    .  ميگشتند

 تشخيص دادند و از این رو تمام اهرمهاي سياسي، نظامي و              شرایط موجود ایران  از شاه کم خطرترین آلترناتيو در        
ار انداختند که انتقال قدرت از شاه به خميني هر چه زودتر صورت گيرد               اطالعاتي خود در ایران را در راهي به ک         

به دیگر سخن تمام عوامل داخلي و خارجي، در           .  تا انقالب ایران عمق نگيرد و کنترل آن از دستشان بيرون نرود              
و علل  آشکار است که بيان هر یک از این عوامل           .  آن لحظه ي معين تاریخي به نفع قدرت گيري خميني عمل کرد             

  .نياز به فضایي جداگانه دارد
  ادامه دارد 
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