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   خميني چه بود؟ سریعـ دليل قدرت گيري 2
که در پيش اشاره کرديم، روي کار آمدن خميني ثمره يک سلسله عوامل پيچيده داخلي و بين همانگونه 
پژوهش براي يافتن زمينه هاي داخلي اين قدرت گيري و پيوند متقابل و تنگاتنگ آن با گردش . المللي بود

ش اهرم هاي کار سرمايه هاي جهاني و نقش امپرياليسم چه در به وجود آوردن آن عوامل داخلي و چه نق
موثر قدرتهاي بزرگ بويژه آمريکا در درون ايران و فراهم کردن زمينه قدرت گيري سريع خميني و 

 از وظايف خطير روشنفکران ترقي خواه کشور است، چرا که 1357اطرافيان نزديکش در اواخر سال 
دا بايد اين عوامل و اين  موجود بر سر راه پيشرفت ايران ميکنيم، ابتموانع تاريخياگر صحبت از برداشتن 

  . اهرمها را شناخت تا بتوان به طور موثري با آنها مبارزه کرد
در اين بخش . در بخش اول اين نوشته نگاهي گذرا به عوامل داخلي موثر در قدرت گيري خميني کرديم

  .نگاهي به نقش موثر آمريکا در قدرت گيري سريع خميني خواهيم کرد
ه شمالي خليج فارس را دربرميگيرد و نه تنها خود داراي يکي از بزرگترين ايران کشوري است که کران

منابع نفت و گاز جهان است بلکه سرنوشت آن ميتواند تاثير عميقي بر ديگر کشورهاي اطراف خليج که 
از اين رو از . بيش از نيمي از کل ذخائر شناخته شده نفت و گاز جهان را در دل خاک دارند، داشته باشد

گاه منافع درازمدت امپرياليسم و بويژه انحصارات قدرتمند نفتي امريکايي و انگليسي، ايران اهميت فوق ديد
  . العاده پيدا ميکند

اين منطقه " امنيت" بارها اعالم کرده بود که 1970بي جهت نيست که دولت امريکا از اواخر دهه ي 
) افع انحصارات بزرگ آن بويژه انحصارات نفتيبخوان من(اهميتي فوق العاده براي منافع حياتي آن کشور 

  .خواهد داشت و در صورت لزوم از نيروي نظامي در منطقه استفاده خواهد کرد
 مرداد توانسته بود منافع آنان را در ايران حفظ کند و در سالهاي 28 سال پس از کودتاي 25شاه به مدت 

 خليج ـ نقش ژاندارم منطقه را براي منافع ـ پس از خروج نيروهاي نظامي انگليس از منطقه1970دهه 
از سوي ديگر اما همين سرسپردگي به قدرتهاي . انحصارات بين المللي بويژه منافع نفتي آنها بازي کند

خارجي از يک سو و اعمال سياستهاي ضدمردمي در داخل موجب اوج گيري نارضايي و خشم مردم ميشد 
 غيرمسلحانه نيروهاي سياسي عليه رژيم، باال رفتن شمار که نشانه ي آن را در مبارزات مسلحانه و

  . زندانيان سياسي و شدت گيري شکنجه در زندانها ميديديم
در حالي که شاه فشار سياسي و اختناق در ايران را تشديد ميکرد، شرايط عمومي جهان در جهتي خالف 

قهرمانانه مردم هندوچين در برابر وحشي گريهاي آمريکا در ويتنام و مقاومت . تثبيت قدرتش پيش ميرفت
اين توحش، باال گرفتن اعتراض عليه بمبارانهاي ضدانساني شهرهاي شمالي ويتنام و کشتار مردم در 
جنوب آن کشور، نه تنها در اروپا و کشورهاي سه قاره بلکه در خود آمريکا جنبش بزرگ ضد جنگ 

  . همراه با تظاهرات ميليوني را به وجود آورد



 و باالخره 1970در سالهاي مياني دهه ي  (stagflation)واترگيت و رکود اقتصادي به همراه تورم رسوايي 
شکست امريکا در جنگ ويتنام دست به دست هم داد و موجب سقوط جمهوريخواهان و ورود کارتر به کاخ 

  . سفيد گرديد
آمريکا ـ بويژه از طريق همه ي اين حوادث در سطح جهاني، موجب فعال شدن ايرانيان مقيم اروپا و 

از آنجا که کنفدراسيون در مبارزات . کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني ـ از نظر سياسي شد
 در اروپا و امريکا شرکت فعال 1970 و 1960ضدجنگ و ديگر حرکتهاي ترقي خواهانه سالهاي دهه ي 

يعي از ايرانيان مقيم خارج گرديد و هم داشت، افشاگريهاي آن عليه رژيم شاه، هم موجب بسيج بخشهاي وس
  . اين افشاگري ها انعکاس جهاني وسيعي پيدا ميکرد

داستان گاز اشک آور و صحنه ي پاک کردن اشک از چشمان شاه که لطمه اي کاري به اعتبار او در داخل 
شنگتن و خارج ايران زد، نتيجه يکي از اين تظاهرات بزرگ کنفدراسيون و عکس العمل پليس شهر وا

  . براي مقابله با آن بود
اوضاع جهاني بعد از جنگ ويتنام، باال گرفتن جنبش اعتراضي در اروپا، آمريکاي شمالي و امريکاي 

اعالم اين سياست در سالهاي پاياني . کارتر را به دنبال آورد" حقوق بشر"التين همه و همه اعالم سياست 
فظ رژيمهاي منبعث از کودتاي آمريکايي در سالهاي دهه  در واقع به عنوان يکي از راههاي ح1970دهه 

اما ديديم که اعالم اين سياست در . ـ از جمله رژيم شاه ـ بود" جهان سوم" در کشورهاي 1960 و 1950
مورد ايران موجب ايجاد آن نخستين شکاف در سد استبداد گرديد که توفان خشم انباشته در پشت آن، کل آن 

  . درهم کوبيدسد را از جا کنده و 
سقوط رژيم شاه و بيرون رفتن کنترل آن منطقه از دست آمريکا ميتوانست ضربتي کاري به منافع 
انحصارات آمريکا و انگليس در منطقه خليج وارد کند و اين مسئله وحشتي شديد در باالترين ارگانهاي 

اقع يکي از داليل سقوط در و. قدرت سياسي و اقتصادي در واشنگتن، نيويورک و لندن به وجود آورد
کارتر ـ عالوه بر ادامه رکود و تورم اقتصادي و کمک خميني به جمهوريخواهان با آزاد نکردن گروگانها 

او بود که جناح راست سياسي در " حقوق بشر" ـ عبارت از همين سياست 1980تا بعد از انتخابات نوامبر 
ه نه تنها دمکراتها را از کاخ سفيد بيرون راند بلکه آمريکا را سخت به وحشت انداخته و مصمم کرده بود ک

  . سياستهايي کامال متفاوت و راست و خشونت آميز در سطح جهاني پياده کند
خود در ايران با ناکامي روبرو شده و ناخواسته مقدمات سقوط " حقوق بشر"آمريکا اگر در اجراي سياست 

براي استفاده از موقعيت جديد و تطبيق سياستهاي خود با شاه را فراهم کرده بود اما هنوز اهرم هاي الزم 
  . سقوط حکومت شاه را در دست داشت

 و احساس نگراني از ادامه بقاء رژيم 1974دولت آمريکا با وجود آگاهي از بيماري سرطان شاه از سال 
اين . فع خود نداشتاو چاره اي جز پشتيباني همه جانبه از او نداشت چرا که آلترناتيو بهتري براي حفظ منا

نگراني همراه با پشتيباني از شاه تا زمان مسافرت کارتر به ايران و نوشيدن جام شراب به سالمتي او ادامه 
 به بعد احساس نگراني دولت آمريکا عميق تر شده و به همان 1978اما از ماههاي اول سال . پيدا کرد

  . اندازه نيز پشتيباني اش از شاه متزلزل تر ميشود
شاه با درک اين سست شدن اعتماد آمريکا نسبت به او از يک سو و اوج گيري خشم مردم از سوي ديگر، 
تکيه اش بر سفارت آمريکا هر روز بيشتر ميشود و اين روند تا آنجا ادامه پيدا ميکند که پس از کشتار 

 در ايران حتي با فرح نيز ميدان ژاله تقريبا کنترل اعصاب خود را از دست ميدهد و در چندماه آخر اقامتش
معاشرت چنداني ندارد و مشاور و مصاحب اصلي او ويليام سوليوان سفير آمريکا و گهگاه سفير انگليس 

 All fallنوشته ويليام سوليوان و " ماموريت من به ايران"نوشته جيمز بيل، " عقاب و شير: "کتابهاي. (است

down نوشته گري سيک .(  
 اوضاع دربار، ارتش، ساواک و ديگر نهادهاي حکومتي اطالع دقيق دارد و سير ويليام سوليوان که از

حوادث در ايران را دنبال ميکند به تدريج ـ و بويژه پس از تظاهرات ميليوني تاسوعا و عاشورا ـ به اين 



ا تمام نتيجه ميرسد که نه تنها بقاء شاه امکان نخواهد داشت بلکه پشتيباني از بختيار نيز به ضرر آمريک
" فکر کردن به مسئله اي تصورناپذير"او نتيجه مطالعات خود را در نامه معروفي زيرعنوان . خواهد شد

(To Think of unthinkable)  به سايروس ونس وزير خارجه وقت آمريکا و از طريق او به 1978در نوامبر 
وضاع ايران، به طور قاطع به دولت در اين نامه او پس از تحليل دقيق و مفصل ا. دولت کارتر ارائه ميدهد

" انقالبيون"آمريکا پيشنهاد ميکند که پشتيباني خود را نه تنها از شاه بلکه از بختيار نيز بردارد و از 
راه عملي اين کار را نيز وادار کردن سران ارتش و ديگر نيروهاي . حمايت کند) خميني و اطرافيانش(

عت از شاه و اعالم وفاداري به دولت خميني ـ بازرگان پيشنهاد نظامي، انتظامي و امنيتي در  عدم اطا
  . ميکند

جناح سايروس ونس با . در اين موقع هنوز در هيئت حاکمه امريکا بر سر مسئله ايران اختالف وجود دارد
نظر ويليام سوليوان موافق است، در حالي که برژينسکي مشاور امنيتي کارتر و جناح او با اين نظر 

سير حوادث در ايران، عمق گيري انقالب و ارزيابي هيئت .  معتقد به ادامه حمايت از شاه استمخالف و
جورج بال پس از سفر به ايران و مطالعه اوضاع، نظر جناح ونس ـ سوليوان را در کاخ سفيد غالب ميکند 

  .و کارتر تصميم به اجراي برنامه طرح شده در نامه سوليوان ميگيرد
م گيري، سفر ژنرال هايزر معاون فرمانده نيروهاي ناتو به ايران و اعمال فشار بر نتيجه ي اين تصمي

آن گروه از سران ارتش که نظر دولت آمريکا را ميپذيرند مامور . سران ارتش ايران به قبول اين نظر است
يا از ايران فرار ميشوند و آن گروه که نميپذيرند، يا در سقوط هليکوپتر کشته ميشوند " انقالبيون"مذاکره با 

ميکند که ايران را براي " قانع"ويليام سوليوان نيز طي نشستهاي چندي شاه را . ميکنند و يا دستگير ميشوند
  . و بدين سان انتقال قدرت از شاه به خميني به سرعت صورت ميگيرد. ترک کند" يک مسافرت طوالني"

 آمريکا دربرگيرنده باالترين منافع درازمدت حال بايد ديد چرا پياده کردن چنين سياستي از سوي دولت
شواهد بسياري نشان ميدهد که پس از شکسته شدن سد اختناق و آغاز . هيئت حاکمه آن کشور در منطقه بود

به "انقالب، اگر روند حوادث به حال خود گذاشته ميشد تا نيروهاي مختلف دروني کشور تضادهاي خود را 
 حل کنند، اين انقالب ميتوانست سرنوشتي متفاوت با آنچه در ماهها و يبدون دخالت خارجو " طور طبيعي

اين ادعاي شاه در روزهاي غربت و سطنت طلبان در .  پيدا کرد، داشته باشد1357سالهاي پس از بهمن 
سالهاي بعد مبني بر اينکه آمريکا در آن لحظه ي تاريخي به آنها خيانت کرد پايه در شواهد تاريخي 

آمريکا به طور کلي با تمام افراد و حکومتهاي دست نشانده اش پس از تمام شدن تاريخ . ر داردانکارناپذي
  . مصرفشان چنين رفتار ميکند

   
  نميکرد انقالب چه روندي به خود ميگرفت؟ " خيانت"اگر آمريکا به شاه و سلطنت طلبان 

 نيروهاي ويژه و نيز بخشي از شواهد نشاندهنده آن است که بخشي از فرماندهان ارتش، پليس، ساواک،
بوروکراسي دولتي و سرمايه داران وابسته، به شاه وفادار ميماندند و در برابر انقالب و توده هاي مردم 

اين بخش کوچک از جامعه ي ايران در زمان شاه چنان زندگي مرفه و پرناز و نعمتي براي . ميايستادند
ر به دفاع جانانه از آن بود بلکه هنوز هم در روياي به دست خود ترتيب داده بود که نه تنها آن موقع حاض

اين بخش از طرفداران شاه حاضر بودند در برابر اکثريت عظيم مردم ايران . آوردن مجدد آن به سر ميبرد
چنين تداومي نه تنها از .  آن بودتداومنتيجه ي چنين مقاومتي نه شکست انقالب بلکه . دست به مقاومت زنند

طي يک جنگ انقالبي .  ميانجاميدعمق گيري انقالبي سريع خميني جلوگيري ميکرد بلکه به قدرت گير
سريعا محک آزمايش ) از جمله خميني و آخوندهاي نزديک به او(ميان مدت نيروهاي مختلف اجتماعي 

ده هاي ميخوردند و مردم با چشمان خود مشاهد ميکردند چه نيروهايي واقعا انقالبي و وفادار به منافع تو
  .مردم، و چه نيروهاي فرصت طلب، رياکار و بزدل اند

فراموش نکنيم که در اين زمان نه تنها کارگران و کارمندان بسياري از کارخانجات و موسسات دولتي و 
و تصميم داشتند اتحاديه غيردولتي ـ بويژه در صنايع مربوط به نفت ـ بسيج شده و در حال اعتصاب بودند 



هاي مستقل و شوراهاي خود را برپا کنند، بلکه رهبري بسياري از احزاب، گروهها و سازمانهاي سياسي ـ 
. بويژه مجاهدين و چريکهاي فدايي ـ نيز از زندان آزاد شده و به سرعت مشغول سازماندهي خود بودند

هر يک از اين نيروها پس از سالها محروميت از نيروهاي ملي نيز دوباره جان تازه اي گرفته بودند و 
در عين حال نبايد . فعاليت سياسي مشغول جا باز کردن در ميان جامعه و گسترش نفوذ سياسي خود بودند

فراموش کرد که اين سازمانها و گروهها ميتوانستند تحت تاثير حرکت مردم به جاي سير قهقرايي بعدي، از 
اگر دهها هزار دانشجو و فارغ .  به نيروهاي سياسي پيشرو و بزرگي شوندنظر سياسي رشد کرده و تبديل

التحصيل برگشته از خارج را که با کوله باري از دانش و شور و شوق انقالبي به ايران وارد شدند به اين 
  .نيروي عظيم اضافه کنيم آنگاه به ابعاد نيروهاي بالقوه براي پيشرفت سريع ايران ميتوانيم پي بريم

و (يليام سوليوان اين عالئم و شواهد را نه تنها آشکارا ميديد بلکه به کمک افرادي چون ابراهيم يزدي و
به گوشش " خطر نيروهاي چپ و ملي"تحليل هايي دقيق تر از ) ايراني خود" دوستان"دهها نفر ديگر از 

 خميني و يارانش و الجرم ميرسيد و به خوبي آگاه بود که اگر انقالب ايران عمق گيرد کنترل آن از دست
بنابرين جلوگيري از عمق گرفتن انقالب در آن برهه تاريخي از نظر . از دست آمريکا به در خواهد رفت

 در اين مقطع ـ و پس از پايان گرفتن آلترناتيو خميني ـ بازرگانبه سخن ديگر، . آمريکا اهميت حياتي داشت
 خطرترين آلترناتيو بود و بنابرين پيروزي سريع اين دو از قدرت شاه ـ از نظر منافع درازمدت آمريکا، کم

  . نظر آمريکا اهميت حياتي داشت
 خميني زماني تعيين شد که ارتش و پليس به او ابراز قدرت گيري سريعدر واقع ميتوان گفت سرنوشت 

 ابراز وفاداري .وفاداري کردند و آمريکا در اين فعل و انفعال نقشي بسيار مهم و شايد تعيين کننده داشت
ارتش و پليس به خميني نه تنها سلطنت طلبان را خنثي کرد و بدين ترتيب يکي از نيروهاي دشمن را از 
صحنه خارج ساخت بلکه اهرم قدرتمندي برايش به وجود آورد تا بتواند نيروهاي مخالف بعدي را نيز به 

  .تدريج و يک به يک از پا درآورد
ون گروگان گيري و جنگ ايران و عراق، و استفاده هيئت حاکمه آمريکا از حوادث ماهها و سالهاي بعد چ

اين حوادث هم براي روي کار آوردن دولت دست راستي ريگان در آمريکا و هم براي تحکيم موقعيت خود 
در خليج فارس ـ موقعيتي که بعد از جنگ ويتنام تضعيف شده بود ـ صحت ديدگاه سوليوان در نامه معروف 

در واقع خدمتي که . ي اش را براي حفظ و گسترش منافع انحصارات آمريکايي به خوبي نشان دادو تاريخ
حکومت خميني در تمام اين زمينه ها براي گشودن مجدد پاي آمريکا به خليج فارس و پياده کردن برنامه 

  . درازمدتش در کل منطقه انجام داد از دست شاه ساخته نبود
***  

  ب دوباره فریاد مردم ميشود ـ خواستهاي اول انقال2
کل اين شکست ـ در اثر سوار شدن ارتجاع سياه بر موج انقالب ـ مثل هر پديده ديگر تضادها و تناقضات 

به اين معنا که . بدل کنددروني خود را داشت، تناقضاتي که موجب گرديد عامل منفي را به رويدادي مثبت 
گرچه خميني و ياران نزديکش توانستند نه تنها از تداوم انقالب و عمق گيري آن جلوگيري کنند بلکه 
لطماتي بزرگ و سنگين به نيروهاي ترقي خواه و پيشرفت جامعه ايران زنند، اما از بطن اين شکست 

سوليوان ميگنجيد و نه برخي نيروهاي سياسي جوانه هاي تازه اي روييد که نه در تصور خميني و ويليام 
  : و اين نياز به توضيح دارد. چپ نما حاضر به پذيرش آن هستند

 با ديگر جنبش هاي قرن بيستم و آنچه اين انقالب را پديده اي منحصر به فرد در 1357وجه تمايز انقالب 
قه اي که مختصرا برشمرديم ـ جناح تاريخ ايران ميکند اين است که ـ به داليل داخلي، بين المللي و منط

توانستند با زيرکي سياسي کم نظيري، مخالفت خود ) پيروان شيخ فضل اهللا نوري(راست و راديکال مذهبي 
با حاکم زمان را ـ حکامي که نماد ديکتاتوري، وابستگي، بي عدالتي اجتماعي و فساد بود ـ با خواست 

در حالي که مخالفت و .  هم سو و اينهمان جلوه دهندجمهوريحکومت  و استقالل، آزاديواقعي مردم يعني 



و فرهنگ سرمايه داري غرب بود و " مدرنيزاسيون"تضاد آنها با حکومت پهلوي در اساس تضاد با مظاهر 
  . نه جنبه ي ديکتاتوري و  وابستگي آن

ضعف بورژوازي ترديد نميتوان داشت که عقب ماندگي سياسي ـ فرهنگي عمومي جامعه، بي استخواني و 
ملي و ضعف و تشتت، وابستگي فکري و عقب ماندگي بخش بزرگ و تعيين کننده چپ، همه و همه به نوبه 
خود هم به قدرت گيري اوليه خميني و هم تثبيت قدرتش در ماهها و سالهاي اول پس از انقالب کمک 

ا چنين يک دندگي مصمم به پياده هيچ يک از اين نيروها اما شايد بر اين تصور نبودند که خميني ب. کردند
کردن برنامه اي است که هدفش برگرداندن جامعه به قرون و اعصار پيشين است و عالوه بر آن حاضر 
است اين برنامه را به قيمت کشتارهاي وسيع و بيرحمانه و سرکوب هايي به مراتب وسيع تر و سبعانه تر 

  . از شاه به مرحله عمل درآورد
خميني و اطرافيان نزديکش به دليل پيروزيهاي چشمگير اوليه شان شايد نميتوانستند از سوي ديگر اما 

بايد ديد . تصور کنند که در آينده اي نه چندان دور با چه مقاومت بزرگي از سوي مردم روبرو خواهند شد
  در کجاست؟ " تصورناپذير"ريشه اين تناقض و تضاد 

 تاريخي هيچ نيروي سياسي ديگري جز خميني توان و جرات همانگونه که گفتيم از يک سو در آن لحظه ي
از جا کندن شاه و خاندان پهلوي را نداشت، از سوي ديگر اما، آنچه مردم از اين جابجايي قدرت و اين 

 درجه اي با برنامه اي داشت که خميني و اطرافيان نزديکش خيال پياده 180انقالب انتظار داشتند تناقض 
 از يک سو آن نيروي عظيم پشت سد استبداد 1357بنابر اين انقالب سال . ميپرواندندکردن آن را در سر 

را ـ نيرويي که ميتوانست با يک رهبري پيشرو در عرض چند سال ره چند ده ساله را طي کند ـ آزاد کرده 
لو سد کند از سوي ديگر اما نيرويي ارتجاعي تر از شاه اکنون نه تنها ميخواست، پيشرفت آن را به ج. بود

  . بلکه خيال داشت آن را به قرون و اعصار پيشين فرستد
درست به اين دليل تضاد ميان نيروهاي ترقي خواه ـ بويژه نيروهاي سياسي مخالف، مليتهاي غيرفارس و 
روشنفکران پيشرو ـ و ارتجاع تازه به قدرت رسيده از همان ابتدا شکلي حاد و خونين به خود گرفت و به 

 مدت زيادي طول نکشيد که چهره خميني و هم فکران نزديکش براي توده هاي وسيع مردم نيز همين دليل
  .آغاز به بر مال شدن کرد

" مبارزه"ماليان به قدرت رسيده که تا حال با حکام ديکتاتور، وابسته و فاسد به مخالفت برخاسته و با آنها 
خود را در چشم آنان حفظ کرده " تقدس"داشتند و کرده بودند و از اين رو جايگاه مستحکمي در ميان مردم 

به . بودند اکنون خود به قدرت رسيده و مردم مجال آن را پيدا کرده بودند به ماهيت واقعي شان پي برند
مبارزه "سخن ديگر اين نيرو که تا به حال خود را در البال و منافذ عميق جامعه پنهان کرده و زير پوشش 

 مردم وعده بهشت داده بود، اکنون ـ براي نخستين بار در تاريخ مدرن ـ بر اريکه به توده هاي" عليه ظلم
  . قدرت نشسته و جايي براي پنهان شدن نداشت

اگر معضل پيچيده و : اين انقالب از جهت ديگري نيز شکل منحصر به فردي در تاريخ ايران داشت
چرک تشبيه کنيم که در جنبشهاي پيشين، را به آبسه اي پر) علل عقب ماندگي آن(دردناک جامعه ايران 

 چون چاقوي جراحي عمل کرد که اين 1357مردم با نيشتر زدن به آن ميخواستند عالجش کنند، انقالب 
  . آبسه را سرتاسر شکاف و هر آنچه محتويات آن بود با تمام تعفن ناراحت کننده اش بيرون ريخت

آزادي، ( با جنبشهاي توده اي پيشين، خواست مردم 1357با وجود اين و به رغم تفاوتهاي چشمگير انقالب 
خواست رهبري جديد اما چيزي تقريبا به طور کامل . عوض نشده بود) استقالل و حکومت جمهوري
 جمهوري تمام عيارخواست مردم، پيشرفت به جلو و رفتن به سوي مدرنيته و . متناقض با اين خواستها بود

 سال پيش ـ يا الاقل به دوران ماقبل مشروطه ـ 1400کشاندن جامعه به بود، خواست حکام جديد اما عقب 
  . و نفي دستآوردهاي مردم در چند دهه ي پيش از انقالب بود

ـ طنزي که باز هم شکل منحصر به فردي داشت ـ در اين بود که نيروي به ) ديالکتيک تاريخ(طنز روزگار 
 براي وقوع مثبت تبديل به عاملي منفي عنوان نمونه اي قدرت رسيده جديد از همان ابتداي حاکميت خود به



به اين معنا که اگر در عصر روشنگري، بزرگاني چون ولتر، . يک جنبش بزرگ فرهنگي در جامعه شد
 انقالب فرهنگي و فکري بزرگي در اروپا به وجود مثبتروسو، ديدرو و هولباخ به عنوان نمونه هاي 

.  بازي ميکردندمنفيري اکنون در ايران اين نقش را به عنوان نمونه هايي آوردند، پيروان شيخ فضل اهللا نو
يعني هر چه رژيم سعي بيشتري در عقب کشاندن جامعه به تاريکي هاي قرون وسطا ميکرد، عشق مردم 
به روشنايي بيشتر ميشد، و آثار اين عشق و عالقه به آزادي و دمکراسي اين بار ـ برخالف گذشته ـ به هيچ 

  . محدود نماند بلکه تا اعماق جامعه نفوذ کرد" منورالفکر"ه گروههاي رو ب
بدين ترتيب رژيم حاکم اگر از نظر سياسي ـ فرهنگي خيال کشاندن جامعه به سوي قرون وسطا را داشت و 
در راستايي چنين خيالي قانون اساسي مطابق اين شيوه تفکر را در گرماگرم انقالب به مردم قبوالند، در 

اما خواستهاي دمکراتيک اين مردم چون ديگ جوشاني بود که با اين تمهيدات امکان خاموش کردن عمل 
مطيع و " امت مسلمان"رژيم از يک سو خيال ايجاد جامعه اي به صورت يک . آتش زير آن وجود نداشت

انشگاهي از  صندليهاي د% 40نزديک به " مستضعفين"يکدست داشت، از سوي ديگر اما به عنوان نماينده 
را به خانواده شهدا و ديگر مستضعفان اختصاص داد، مناطق دهقاني را جاده کشي کرد و با دادن برق به 

را ـ که قرار بود قشر بوروکرات مرفهي " دانشگاه آزاد"آنها راديو و تلويزيون را به دهات برد و بعد هم 
از % 90 سال اول نزديک به 10ـ15مان براي رژيم تهيه کند ـ به اقصي نقاط کشور برد و در نتيجه در ه

  . شدند" دانشگاه" سال باسواد شدند و بسياري از شهرکها و دهات صاحب 25جوانان زير 
سياه پوشي و نبود تفريحات زمان شاه، جوانان را به کوهنوردي و ورزش کشاند و جلوگيري از فيلمهاي 

 ريزترين امور خصوصي مردم، عشق خارجي جهشي بزرگ در صنعت فيلم سازي ايجاد کرد؛ دخالت در
به آزاديهاي مدني را شعله ور ساخت و ترس از اظهار عقيده شخصي، سيل ترجمه هاي آثار خارجي را به 

سخت گيري در رابطه ي دختر و پسر در بيرون رابطه ي اين دو را در درون منزلها نزديک . دنبال آورد
تخصص در توليد نوشيدني ها بيشتر و لباس ها رنگين تر کرد؛ منع نوشيدن و پوشيدن هر چه بيشتر شد، 

تر شد؛ هر چه صداي تکبير بلندگوهاي رژيم بلندتر شد، کنجکاوي براي يافتن آخرين توليدات موسيقي 
" قبيحه"خارجي بيشتر شد؛ هر چه سخت گيري در نمايش فيلمهاي ممنوعه شديدتر شد، بازار فيلمهاي 

رژيم بلندتر و رياکارانه تر شد، عالقه ي مردم به " ضدامپرياليستي"ي گرمتر شد و باالخره هر چه شعارها
  . بيشتر شد" زندگي آمريکايي"مظاهر 

رژيمي که وعده ي بهشت داده بود، در عمل زندگي را به جهنمي واقعي بدل کرده بود و از اين رو هر چه 
ه هاي اقتصادي اش با شکست و برنام) گروگان گيري و جنگ ويرانگر هشت ساله(برنامه هاي سياسي آن 

  . سخت تري روبرو ميشد گروه بيشتري از مردم روي از آن برميگرداندند
اگر رژيم به دليل وجود تناقضات حل ناشدني ميان وعده ها و عملکردش هر روز منزوي تر شده و در آن 

ه سخن ديگر اگر در ب. شکاف ميافتاد، در پايين توده هاي وسيع تري آگاه شده و در برابر آن ميايستاند
بيرون، جامعه ظاهري آرام داشت و تنها گهگاه شورش هاي خود بخودي در اينجا و آنجا صورت ميگرفت 

 خودآگاهيو سريعا سرکوب ميشد، در بطن جامعه يک انقالب واقعي در حال وقوع بود؛ انقالب در 
  . ه زنان و نسل جوان پس از انقالبانسانها، در باال رفتن آگاهي سياسي و اجتماعي توده هاي مردم ـ بويژ

 آغاز شده و در ده سال اول بعد از 1356 بود، انقالبي که از سال انقالب مداومدر واقع جامعه درگير يک 
قيام بهمن توسط خميني سرکوب شده بود و اکنون پس از مرگ او دوباره کمر راست کرده و هر روز عمق 

نخستين نمود بيروني اين انقالب دروني در شکل توده گير آن  1376دوم خرداد . بيشتري به خود ميگرفت
شورش هاي خود بخودي پيشين در اسالمشهر، قزوين، مشهد، شيراز و بسياري جاهاي ديگر اگر . بود

محدود، جسته گريخته و غير مسالمت آميز بود و در نتيجه رژيم به راحتي ميتوانست با خشونت آن را 
ظيم و مسالمت آميز اکثريت بزرگ مردم در برابر رژيم بود که امکان  خرداد حرکت ع2سرکوب کند، 
  .  خرداد، جهش کيفي آن تغييرات کمي متراکم شده در سالهاي پيش بود2جنبش . سرکوبش نبود



آن توده هاي کارگر، دهقان، فقراي شهر و ده و حاشيه نشين، آن کسبه خرد و متوسط، توليدکننده خرد و 
دانشجو، کارمند و آن روشنفکر مذهبي متعصب که روزي به جمهوري اسالمي و متوسط و دانش آموز، 

قانون اساسي آن راي مثبت داده بود و رژيم بخشي از آنها را در کميته هاي انقالب، سپاه پاسداران و 
را توسط آنها تار و مار " دگرانديشان"مساجد بسيج و سازماندهي کرده و نيروهاي ملي و چپ و ديگر 

 به ماهيت رژيم حاکم پي برده و از طريقي مسالمت آميز اما پرطنين به آن تجربه خودود، اکنون با کرده ب
  .  ميگفتنه

اين نيروي عظيم خواهان پيشرفت و آزادي که باز هم محروم از رهبري سياسي سازمان يافته، منسجم و 
. نام گرفته بود حلقه زد" خردادجبهه دوم "طبقاتي خود بود به دور ائتالف سياسي بي انسجامي که اکنون 

اين حرکت بزرگ روشنفکران خود را داشت، روشنفکراني که بسياري شان از درون همين توده هاي 
مذهبي و ناآگاه برخاسته و برخي به همراه آنها در سرکوب دگرانديشان شرکت داشتند و اکنون نيز به همراه 

انقالب "که روزي تئوريسين سپاه و وزارت اطالعات و آنها از رژيم روي برگردانده بودند، روشنفکراني 
و بستن دانشگاهها بودند و اکنون زير تاثير انقالب بزرگ و دروني مردم، وسيعا دست به مطالعه " فرهنگي

  . بورژوايي بودند" جامعه مدني"زده و حال خواهان آزادي، دمکراسي و 
را دربرمي گيرد تا " نظارتي"طرفدار واليت فقيه اين ائتالف، از طيف وسيعي تشکيل ميشود که از مذهبي 

. خواهان تغيير کلي و بنياني در قانون اساسي و گردش کار جامعه) سکوالر(افراد و نيروهاي غيرمذهبي 
" ذوب در واليت"يا " واليي"آنچه اين ائتالف را به هم پيوند ميدهد مخالفت آن با طرفداران واليت فقيه 

 گرچه به ظاهر ممکن است کوچک و بي اهميت به نظر رسد اما در عمق، تضاد و مخالفتاين . است
  : اختالف ميان دو ديدگاه از بنيان متفاوت با هم است

 بر ارگانهاي کليدي و حاکم است ـ برغم وجود اختالف بر سر راه  دهندگاناينظارت رـ يکي خواهان 
ح در ساختار قانون اساسي و کل گردش رسيدن به دمکراسي، تفسير قانون اساسي، ميزان تغيير و اصال

کار نظام ـ و ديگري ولي فقيه را نماينده خدا ـ و نه مردم ـ و حاکم و ناظر بر اعمال توده ها ميداند و او را 
  . وراي نظارت مردم راي دهنده ميبيند

، گروه دومبورژوايي است و " جامعه مدني" ـ به درجات مختلف ـ خواهان آزادي، دمکراسي و گروه اولـ 
بورژوائي را نافي اصل واليت فقيه و بزرگترين خطر براي کل نظام " جامعه مدني"دمکراسي، آزادي و 

  . جمهوري اسالمي ميبيند
" پيش مدرن"است و گروه دوم پايه در نيروهاي " مدرنيته"ـ گروه اول ـ به درجات مختلف ـ خواهان نوعي 

  .دگي ميکنددارد و از نظر فرهنگي آن نيروها را نماين
 در تخصص و خردگراييـ گروه اول ـ به درجات مختلف ـ طرفدار برخورد علمي و استفاده از اصل 

گرداندن امور جامعه است، گروه دوم، خواهان برخورد مکتبي، حاکميت واليت مطلقه و استفاده از اصل 
  .  در اين امور استتعبد

 و مظاهر سياسي، فرهنگي و اجتماعي بورژوايي را سرمايه هاي صنعتيـ گروه اول ـ به درجات مختلف ـ 
 و فرهنگ پيش سرمايه داري، داللي و شيوه هاي توليد سرمايه هاي تجارينمايندگي ميکند، گروه دوم 

  . مربوط به آن را
 انقالب عمل ميکند، مرحله اي که انقالب مرحله ي دمکراتيکـ گروه اول ـ به درجات مختلف ـ در راستاي 

 از آن است، گروه دوم خواهان بازگرداندن جامعه به قرون و اعصار پيشين در حال گذاري مداوم کنون
  . است

گروه اول، همانطور که اشاره شد طيف وسيع و گونه گوني را تشکيل ميدهد که از عناصر سازشکار، 
يگيرد، تا را دربرم) دمکراسي ديني" (نظارتي"محافظه کار و خواهان حفظ نظام در چهارچوب واليت فقيه 

  . نيروهاي خواهان تغييرات ريشه اي در بنيان هاي قانون اساسي و گردش کار جامعه



" شخصيت هاي" کنوني هر روز عمق بيشتري به خود ميگيرد و همخوان با اين عمق گيري انقالب مداوم
محک خود را نيز به وجود ميآورد و در اين روند به بخشهاي مختلف اين طيف وسيع و اين شخصيتها 

  . ميزند
اکبر گنجي و روند پيشرفت " مانيفست جمهوريخواهي"در چنين متن و پيش زمينه سياسي است که ميتوان 

  . او از يک مذهبي متعصب به يک دمکرات پيگير را مورد بررسي قرار داد
چه در آن: بپردازم يک نکته حياتي را بايد يادآور شد" مانيفست"در همين جا و پيش از آنکه به نقد متن 

و پيشرونده يک مبارزه دمکراتيک اصيل و " سير طبيعي"جامعه ايران در حال روي دادن بوده است 
خودساخته است که نه ارتجاع حاکم ميتواند آن را تحمل کند و نه امپرياليسم آمريکا ميتواند در برابر آن بي 

 اصيل دمکراتيک در ايران پا دولت آمريکا از آن وحشت دارد که اگر اين مبارزه عميق و. تفاوت باشد
بگيرد و پيروز شود، بنيان حاکميت شيوخ، سالطين، ژنرال ها و حکام ريز و درشت دست نشانده اش در 

و نه تنها آن بلکه ايران نيز راه مستقل خود را پيش خواهد گرفت؛ راهي که . منطقه به خطر خواهد افتاد
در همين راستا، .  اخيرا انتشار يافته ـ تضاد پيدا ميکندـ سندي که" استراتژي امنيت ملي بوش"آشکارا با 

 جون جورج بوش دخالتي حساب شده در اين روند دمکراتيک درون ايران بود ـ دخالتي که هم 12بيانيه  
ميتواند  چراغ سبز غيرمستقيمي به ارتجاع حاکم و يا وسيله اي براي بهانه دادن به دست آن براي سرکوب 

  . اين جنبش باشد
هدف دولت آمريکا هنوز اين است که اگر اين جنبش به دست ارتجاع سرکوب نشود، خود به طور مستقيم و 

آنچه ميتواند جلوي چنين تجاوزي را بگيرد، هشياري نيروهاي سياسي، . به شکل نظامي به ايران تجاوز کند
توده هاي مردم در افشاي عناصر خائني که در خارج به دولت آمريکا چشمک ميزنند، کمک به آگاهي 

  .مورد اين نقشه هاي خائنانه و بسيج آنها در برابر ارتجاع در داخل و امپرياليسم در بيرون است
  د ادامه دار

 


