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  چاپ پاريس٨۵ آرش شماره بر گرفته از
  

 
 پنجاه سال پس از آن کودتا

 
 محمد رضا شالگونی                                                                                                                                   

 
در اين نيم قرن گذشته، ايران و جهان تغييرات زيادی را از سر گذرانده اندو . ی گذرد  م١٣٣٢ مرداد ٢٨پنجاه سال از کودتای         

 مرداد ٢٨بااين همه، ماجرای کودتای . تغييرات چنان زياد و همه جانبه بوده که دنيای ما به جهات متعّدد، اصًال شباهتی به آن روزگار ندارد
يعنی مسأله ای مرتبط با زندگی امروز و .  باشد، هنوز هم چنان يک مسأله سياسی استدر ميان ايرانيان، بيش از آن که يک مسأله تاريخی
 . نقشی مهم دارند٣٢ مرداد ٢٨به نظر من، دو چيز در حفظ خصلت سياسی واقعه . فردای ما، تا پرونده مختومه ای مربوط به گذشته

 مرداد آن لحظه شومی است که به مهم ترين ٢٨ کودتای -ايراناول جايگاه ويژه و بسيار مهم اين واقعه است در حافظه تاريخی مردم 
 از فتح تهران به وسيله - دقيق تر بگويم-در تمام يک صدسال گذشته يا. در تاريخ معاصر کشور ما پايان داده است» تنفس سياسی«دوران 

ه ما فقط چند دوره فضای سياسی نسبتًا باز گرفته تا کنون ، کشور استبداد زد)  ميالدی١٩٠٩( شمسی ١٢٨٨انقالبيون مشروطه در سال 
دوره هايی که حکومت های استبدادی نمی توانسته . بناميم» تنفس سياسی«دوره های ) به قول بيژن جزنی(داشته است که می توانيم آنها را 

 تا ١٢٨٨زی انقالب مشروطيت در سال  ساله بوده اند که اولی از پيرو١٢طوالنی ترين اينها دو دوره . اند مردم را به سکوت کامل وادارند
مهم ترين . ١٣٣٢ مرداد در سال ٢٨ تا کودتای ١٣٢٠ ادامه داشته و دومی از پايان استبداد اول پهلوی در سال ١٢٩٩کودتای رضاخان در 

 مقايسه کنيم ، اثر ۵٧ب اگر اين دو دوره را با دوره انقال. موج های بيداری سياسی و اجتماعی ايرانيان در اين دوره ها شکل گرفته اند
 هر چند به لحاظ گستردگی عظيم جنبش ۵٧فضای باز دوره انقالب . گذاری دراز مدت اينها را در ذهنيت تاريخی ايرانيان بهتر در می يابيم

 ۵٧از اوايل ( ل توده ای و دامنه ابتکارات و اقدامات مستقيم مردم عادی واقعًا در تاريخ ما بی سابقه بود، ولی نتوانست بيش از سه سا
در . به جهات مختلف، بسيار پر بار تر و پر تحرک تر بوده است: و اّما از اين دو دوره نيز، دوره دوازده ساله دوم. دوام بياورد) ۶٠تااوايل 

ای کارگری ، به اين دوره بود که برای اولين بار در تاريخ کشور ما، سياست به کوچه و بازار کشيده شد و مطبوعات و احزاب و اتحاديه ه
بعالوه و مهم تر از همه، در اين دوره مبارزات مردم ايران برای رسيدن به حق تعيين . معنای جديد به وجود آمدند و نفوذ توده ای پيدا کردند

ه بی همتا سرنوشت خودشان و برانداختن استبداد و نفوذ قدرت های امپرياليستی، به آگاهی و انسجامی دست يافت که در يکصد سال  گذشت
 . بوده است

 مرداد را هم چنان به صورت يک مساله سياسی نگه می دارد، اين است که نيروهای سياسی بوجود آورنده آن ٢٨عامل ديگری که کودتای
(  مرداد محصول اتحاد سه جانبه ای بود ميان قدرت های امپرياليستی٢٨کودتای . هنوز هم در صحنه سياست ايران حضور فعالی دارند

اين سه نيرو پيوند ضروری و ارگانيکی با هم ندارند و تجربه پنجاه سال گذشته نشان می دهد که . ، سلطنت و روحانيت) مريکا و انگليسآ
اّما هر سه در يک چيز اشتراک دارند و آن ضديت شان با دموکراسی است و توان مند شدن . می تواند با خشونت تمام بايکديگر در بيفتند

و اين خصلت مشترک آنها امروز همان طور مهم است که پنجاه سال قبل بود و چنان با سرشت هر .  يين سرنوشت خودشانمردم برای تع
و در يک کالم،  مساله اين است که ما . يک از آنها گره خورده است که تصوری از آنها بدون مقابله با توان مند شدن مردم عمًال بی معناست

 .رسيدن به دموکراسی، قبل از همه، با همين ها دست و پنجه نرم کنيمهنوز هم چنان ناگزيم برای 
 

  مردادی ها خالص شد؟٢٨ مرداد حادثه ای متعلق به دورانی سپری شده نيست، چگونه می توان از چنگ ٢٨اّما اگر 
يدها و نبايدهای ناگزير پيکار فکر نمی کنم جز دست يافتن به درکی روشن از دشمن آشتی ناپذير اينها با دموکراسی و نيز شناختن با

اين پاسخ ممکن است بيش از حد کّلی به نظر برسد، اّما مشکل طرفداران دموکراسی در ايران اين  . دموکراسی راه ديگری وجود داشته باشد
 .است که در سطح همين کليات نيز نتوانسته اند منطق دموکراسی را جا بيندازند

 
 دموکراسی مردادی ها با ٢٨دشمنی صد ساله 
 برای شکستن اراده مردم ايران ائتالف کردند، قبل از آن و بعد از آن نيز هميشه از دموکراسی وحشت ٣٢ مرداد ٢٨نيروهايی که در 

 .نگاهی کوتاه به کارنامه اينها در يک صد سال گذشته به هر نوع ترديد در اين باره پايان می دهد. داشته اند
حکومت جهنمی جمهوری اسالمی، چنان رسوا شده است که اکنون اکثريت قاطع مردم ايران در ضديت  سال ٢۵ روحانيت بعد از –الف 

اّما هنوز هم بعضی ها اين ضديت را به واليت فقيه خالصله می کنند و خيلی ها نمی دانند که روحانيت . آن با دموکراسی ترديدی ندارند
.   نقش مهمی داشته است٣٢ مرداد ٢٨ با دموکراسی بوده و از جمله در کودتای پيش از ابداع نظريه واليت فقيه هم هميشه در مقابله

همه کسانی هستندکه نان شريعت را می خورند و در اجرای آن می کوشند و آن را قانون الزم االجرا و الزم » روحانيت«منظورم از 
ظ اجتماعی آنها را در موقعيتی قرار می دهد و منافعی برای شان همين نگرش و وابستگی ،به لحا. االتّباعی برای همه افراد انسانی می نامند

بعنی مفهوم بنيادی و شرط الزم برای شکل گيری فرهنگ مدون و . ايجاد می کند که ضرورتًا در مقابله با خود مختاری افراد انسانی است
ون ونظم اجتماعی غير متّکی به رضايت و دموکراسی که همه افراد انسانی را به يک سان انسان صاحب حق فرض می کند و هر قان

البته روحانيت گروه اجتماعی يک پارجه و همگونی نيست و افراد آن به لحاظ نگرش و نيز . انتخاب آزاد آنها را ناحق و بی اعتبار می داند
شيعه غالبًا مرکزيت واحد و سلسله بعالوه، روحانيت اسالمی و به ويژه روحانيت . موقعيت و منافع اجتماعی تفاوت های زيادی با هم دارند

با اين همه، اشتراکات روحانيان گروه اجتماعی خاصی از آنها می سازد که در زمينه دفاع از اعتبار و لزوم اجرای . مراتب محکمی ندارد



 2

و پيش شرط ها و شريعت، به طور عينی در صف آرايی های اجتماعی و سياسی فعاّالنه شرکت می کند و در مقابله با انسان صاحب حق 
است که نمی تواند در ساختار قدرت در جامعه ما » دستگاه ايدئولوژيک«به اين اعتبار روحانيت يک . پی آمدهای دموکراسی قرار ميگيرد

 با مرتبط» دستگاه ايدئولوژيک«بايد توجه داشت که صحبت از روحانيت بعنوان يک . اثر گذار نباشد و در مقابله با دموکراسی قرار نگيرد
به عبارت ديگر، کارکرد اجتماعی و سياسی روحانيت ضرورتًا از . ساختار قدرت، با مساله مربوط به ساختار درونی آن ارتباطی ندارد

مسّلم است که آخوند يک ده يا  پيش نماز مسجد يک محله در بسياری از . تمرکز ياعدم تمرکز و چگونگی سلسله مراتب آن ناشی نمی شود
اّما مگر يک . طبقاتی و سياسی ضرورتًا نمی تواند همان مواضعی را داشته باشد که فالن مجتهد صاحب ّدم و دستگاهصف آرايی های 

گروهبان ارتش در همه مسايل ضرورتًا موضعی مشابه ژنرال ها اتخاذ می کند؟ بی ترديد، هر گروهبان مدافع انضباط نظامی، صرف نظر 
ع اجتماعی با ژنرال ها، همان گونه از کار کرد اجتماعی و سياسی ارتش دفاع می کند که پيش نماز از همه اختالفات اش درجايگاه و مواض

هم چنين، صحبت از . مسجد يک محله با دفاع ار اعتبار و لزوم اجرای شريعت، از کارکرد اجتماعی و سياسی روحانيت پاسداری می کند
همين االن اکثريت قاطع مردم ايران آشکارا با . ه معنای مخالفت با مذهب نيستکارکرد ارتجاعی و ضد دموکراتيک روحانيت ، ضرورتًا ب

واليت فقيه و حکومت دينی مخالفت می کنند، اّما همه آنها مخالف دين نيستند و دين داران در ميان  آنها حتی اگر در اکثريت نباشند، در هر 
مثًال در حالی که کليسای .  روحانيت و دين داران اديان ديگر نيز مشاهده کرداين را می توان د رابطه. حال، نيروی بسيار ُپر وزنی هستند

مخالفت می کند، دين داران ) در بعضی حوزه ها( کاتوليک هنوزهم آشکارا باحق طالق و حق سقط جنين زنان و برابری حقوق زن و مرد 
به عبارت ديگر، دين داری ضرورتًا . ق تالش کرده اند و می کنندکاتوليک، همراه با غير معتقدان به هر نوع دين، برای رسيدن به اين حقو

بنابراين دين دارانی که از حق انتخاب مردم و جدا يی دين از دولت دفاع می کنند، می توانند در شمار مدافعان . در مقابل دموکراسی نيست
 . دموکراسی باشند، خواه غير روحانی باشند، خواه حتی مجتهد

نگاهی به . اری بر اجرای شريعت و ذينفع بودن در آن است که روحانيت را به مقابله باحق انتخاب مردم می کشانددر هر حال، پافش
کارنامه سياسی روحانيت در صد سال گذشته، نشان می دهد که در همه لحظات تعيين کننده، روحانيت به مثابه يک گروه اجتماعی، هميشه 

فراتر رفتند و صحبت از حق » عدالت خانه«نقالب مشروطيت وقتی مردم از خواست اوّليه تأسيس زيرا ا. در مقابل دموکراسی بوده است
مشروطه "منظورم فقط روحانيان . قانون گذاری و حق حاکميت مردم به ميان آمد، روحانيت در مقابل اين خواست های پايه ای قرارگرفت

روحانيان مشروطه خواه را هم می . اصلی استبداد محمد علی شاهی تبديل شدندنيستند که به رهبری شيخ فصل اهللا نوری به حاميان " خواه
گويم که بنام ضرورت تطبيق قوانين مّصوب مجلس شورای  ملی با شريعت، به مقابله باپذيرش صريح حق قانون گذاری و حق حاکميت 

تعيين شده از طرف » مجتهد جامع الشرايط«مًا به پنج فراموش نبايدکرد که اصل دوم متّمم قانون اساسی مشروطيت که رس. مردم بر آمدند
مراجع تقليد، حق وتوی قوانين مّصوب مجلس شورای ملی را می داد،  بيان کننده مواضع مشترک روحانيان مشروطه خواه و مشروعه 

ا به وجود آورد که در واقع و نهادی ر. حق حاکميت مردم معنايی نداشت) طبعًا(اين اصل جز نفی صريح حق قانون گذاری و . خواه بود
نمونه ديگری از مخالفت روحانيت با حق انتخاب مردم را می توان در دوره . الگوی نخستين همين شورای نگهبان درجمهوری  اسالمی بود

نخست در پی رضا خان بعد از تثبيت موقعيت اش به عنوان همه کاره دولت، وقتی خواست به سلطنت قاجار پايان بدهد، . تغيير سلطنت ديد
اّما در آن مقطع زمانی، روحانيت از طرح انديشه جمهوری وحشت داشت، نه . سلطنت نبود به همين دليل، نغمه جمهوريت را کوک کرد

آنها . بدليل مخالفت با قدرت گيری رضاخان، بلکه به خاطر ترس از صراحت يافتن حق انتخاب مردم حتی به صورت انتزاعی و روی کاغذ
کلب آستان «ناميدند وعمًال رضاخان را به حفظ سلطنت تشويق کردند و برای اش خواب ديدند و » شريعت محمدی«مخالف جمهوريت را 

 که ١٣٢٠و بعد از شهريور . ناميدنداش و از نجف برای اش شمشير فرستادند و با سالم و صلوات به سلطنت پهلوی تبرّک بخشيدند» علوی
 ومخصوصًا چپ به جريان سياسی نيرومندی تبديل شد، روحانيت از ترس قدرت مردم و چشم انداز فضای سياسی نسبتًا بازی بوجود آمد

در تمام دوره . شکل گيری دموکراسی، تقريبًا تمام اختالفات اش را با سلطنت پهلوی کنار گذاشت و بار ديگر به ائتالف با سلطنت روی آورد
مام مراجع تقليد در ائتالف با سلطنت بودند و آن را هم چون موج شکنی در مقابل  بدنه اصلی روحانيت و ت٢٠ ساله بعد ار شهريور ١٢

 مرداد يک موضع گيری ناگهانی و در نتيجه اشتباه محاسبه ٢٨بنابراين حمايت روحانيت از کودتای . جنبش دموکراتيک مردم می ديدند
کودتا، آّما آنها استثناهايی بيش نبودند، استثناهايی که قاعده را ترديدی نيست که بعضی از روحانيان در طرف مردم بودند و مخالف . نبود

» ضد استعماری«در راه اندازی کودتا تنها آخوندهای درباری امثال بهبهانی نبودند که شرکت داشتند، آخوندهای باصطالح . اثبات می کردند
يقت اين است که کودتا بدون حمايت قاطع مراجع اصلی تقليد، از حق. مانند کاشانی نيز در تدارک و پيروزی آن نقش بسيار مهمی ايفاء کردند

خمينی حتی بعد ار انقالب نيز هرگز پنهان نکرد که در آن کودتا دست خدا را می . بروجردی گرفته تا ديگران، نمی توانست به نتيجه برسد
ده که رهبران جمهوری اسالمی هرگز کينه شان را نسبت تصادفی نبو. را نگهدارد» اسالم عزيز«ديد که از آستين کودتاچيان بيرون آمد تا 

 . دشمنی آنها نسبت به مصدق جز دشمنی عميق شان باحق انتخاب مردم معنای ديگری ندارد. به مصّدق پنهان نکرده اند
 
دن صدای مردم  سلطنت در شرايط مشخص ايران جز سلطنت پهلوی معنايی ندارد و پهلوی ها تمام دوران سلطنت شان را در خفه کر-ب

اّما خلق و خوی مشخص سالطين پهلوی نبود که آنها را به مقابله باحق انتخاب مردم می کشاند، بلکه سلطنت بود که زمينه . گذراندند
سلطنت به خودی خود و صرف نظر از عقايد و خلق و خوی اين يا آن پادشاه، يک نهاد غير . مساعدی برای قدر قدرتی آنها فراهم می آورد

سلطنت طلبان ما که جنايات . زيرا ناقض يا الاقل ، محدود کننده حق انتخاب مردم است، حتی در کشورهای دموکراتيک. وکراتيک استدم
جمهوری اسالمی را پرده ای برای پوشاندن جنايات  پنجاه و هفت ساله خاندان پهلوی ساخته اند و اکنون می کوشند خود را مدافعان آزادی و 

اّما حقيقت اين است . زنند، در دفاع از سلطنت ، مدام به نمونه های سلطنت در بعضی دموکراسی های غربی اشاره می کننددموکراسی جا ب
نگاهی به تاريخ تک تک اين کشورها نشان می دهد . که سلطنت حتی در اين کشورها، نهادی است باقيمانده از دوران پيش از دموکراسی 

لطنت يا به کمک سلطنت شکل نگرفته، بلکه غالبًا در مقابله با اختيارات و اقتدارات سلطنت معنا پيدا کرده که دموکراسی اينها به وسيله س
و در هر حال از همه آنها دژ محافظه کاری است بعالوه فراموش . سلطنت نقطه ضعف اين دموکراسی هاست و نه نقطه قوت آنها . است
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نی، مدعی نوعی مشروعيت الهی است و بدون توسل به چنين مشروعيت نمی تواند موروثی نبايد کرد که سلطنت نيز مانند حکومت های دي
غالبًا با دستگاه مذهب » دموکراتيک« و از جمله سلطنت های به اصطالح –تصادفی نيست که سلطنت ها . بودن پادشاهی را توجيه کند

يا قانون اساسی . ست عاليه کليسای انگليس را نيز به عهده داردمثًال ملکه انگليس ريا. مسّلط، پيوندهای رسمی و حقوقی محکمی دارند
از همه اينها گذشته، ايرانی ها . معرفی می کرد» مذهب حّقه شيعه اثنی عشريه« مشروطه ايران، با صراحت تمام، پادشاه را حامی و مرّوج 

 ساله سلطنت ، گواهی می دهد که ٢۵٠٠خ ايران با تجربه تاري. هر چه کم داشته باشند، مسلمًا در تجربه سلطنت و سالطين هيچ کم ندارند
 ساله، ٧٠و در صد سال اخير، کافی است به ياد داشته باشيم که ما با يک فاصله . در اين کشور سلطنت جزبی حّقی مردم معنای نداشته است

امروزه که سلطنت طلبان ما . ق و خواست مردمدو انقالب کرده ايم که هر دو عليه سلطنت بود و در هر دو، پادشاه تجّسم اصلی ضديت باح
عنوان » مشروطيت«يا »  مشروطه«در حالی که کلمه . بنامند» مشروطه خواه«دست شان از قدرت کوتاه است، ترجيح ميدهند خود را 

 آن می ماند که مثًال سلطنت مشروطه خواه ناميده شدن سلطنت طلبان ما به. انقالبی است که مردم ايران عليه قدر قدرتی سلطنت راه انداختند
بعالوه حتی اگر قانون اساسی مشروطيت را قرار دادی ميان مردم و پادشاه . طلبان فرانسه سرود مارسی يز را نماد خودشان قلم داد کنند

اهان پهلوی زير پا ترديدی نمی توانيم داشته باشيم که جنين قرار دادی از طرف پادش) که البته چنين فرضی کامًال غلط است( تلقی کنيم 
هم چنين فراموش نبايد کرد که در تاريخ صد ساله ا خير ما، .  ساله۵٧گذاشته شد، نه يک بار و دو بار، بلکه دائمًا و در يک فاصله زمانی 

 . سلطنت هميشه هم چون اهرم فشار قدرت های امپرياليستی برای کنترل اين کشور به کار گرفته شده است
 

محمد (  هر چهار پادشاه تاريخ اخير ما با از دست دادن عنوان پادشاهی درخارج از ايران مرده اند؟ دو تن ازاينها آيا تصادفی است که
به خاطر نارضايی قدرت های ) احمد شاه و رضا شاه(درنتيجه انقالب مردم به خارج گريخته اند و دو تن ديگر) علی شاه و محمد رضا شاه

به عبارت ديگر، همه اينها يا بوسيله مردم از قدرت رانده شده اند و به .  به خارج از ايران تبعيد شده اندامپرياليستی، از سلطنت معزول و
قدرت های امپرياليستی پناه برده اند، يا نتوانسته اند اسباب رضايت قدرت های امپرياليستی را فراهم بياورند و توسط آنها از سلطنت برکنار 

 .شده اند
 

هر دو پادشاه خاندان پهلوی، سلطنت خود را مديون قدرت های امپرياليستی بودند و هر دو با يک کودتای امپرياليستی قدرتش شان را 
 که رضا خان را به قدرت رساند، از طرف امپرياليسم انگليس طراحی شد و برای مقابله باجنبش های مترقی ١٢٩٩کودتای . تحکيم کردند
 که ٣٢ مرداد ٢٨و کودتای )  جنبش خيابانی در آذر بايجان ، جنبش کوچک خان در گيالن، و جنبش پسيان در خراسانمانند( مردم ايران 

 .قدرت محمد رضا شاه را تحکيم کرد،محصول همکاری دستگاه های جاسوسی آمريکا و انگليس بود
 
.  و اکنون حتی خود آنها نيز به آن معترف اند مرداد بودند٢٨ آمريکا و انگليس، معماران کودتای  قدرت های امپرياليستی-ج

بعالوه، منابع ومدارک مربوط به اين ماجرا حاال چنان گسترده و قابل دسترسی هستند که جز عده ای از پادوهای مواجب بگير 
ارجی اّما مساله اين است که خيلی ها آن را محصول سياست خ. سلطنت طلب، کسی جرأت انکار حقيقت اين ماجرا را ندارد

بی شک اينها در راه اندازی کودتا  نقش . غلط و اشتباه محاسبه محافظه کاران انگليس و جمهوری خواهان آمريکا می دانند
، ١٩۵٢ انگليس ، و پيروزی آيزنهاور در انتخابات آمريکادر سال ١٩۵١شايد بدون پيروزی چرچيل در انتخابات . مهمی داشتند

اّما جستجوکردن منشاء سياستهای سلطه گرانه آمريکا و انگليس در . آن شرايط به نتيجه برسد مرداد نمی توانست در ٢٨کودتای 
 .مانند نگاه کردن به درخت است و ناديده گرفتن جنگل: کّله دالس ياچرچيل يااحزاب آنها

 
ی خالصه کردن حت.  سياسی است که سلطه گری و جهان خواری در طبيعت آن است- اجتمای-امپرياليسم يک نظام اقتصادی

درست است که آمريکا حاال بزرگ ترين و مهاجم ترين قدرت . امپرياليسم در آمريکا و انگليس نيز نادرست وخطرناک است
امپرياليستی جهان است، اّما جناياتی که مثًال امپرياليسم های فرانسه، آلمان يا  ژاپن تا به حال راه انداخته اند، از آمريکا چيزی 

منشاء امپرياليسم را بايد در نظام سرمايه داری جستجو کرد، نظامی که بطور منظم نابرابری توليد می کند و تا . تکم نداشته اسن
در هر حال مهم است به . هست جهان خواری قدرتهای بزرگ سرمايه دارای ادامه خواهد يافت و مدام فاجعه بار به خواهد آورد

باحق انتخاب ) و در اينمورد، آمريکا و انگليس( نمونه ضديت قدرت های امپرياليستی  مرداد تنها ٢٨ياد داشته باشيم که کودتای 
 مرداد و بعد از آن آمريکا و انگليس دها و شايد ٢٨قبل از کودتای . و حاکميت مردم نبوده است؛ نه در ايران و نه در جهان

در همين . ر چهار گوشه جهان، اقدام کرده اندصدها بار برای مقابله با جنبش های آزادی خواهی و برابری خواهی مردم د
چيرگی بی و چون و چرايی ) در آغاز همراه باانگليس و بعدها به تنهايی( منطقه خاور ميانه، بعد از جنگ جهانی دوم، آمريکا

 و سرکوب ها و اين کشتارها. و می دانيم که در تمام اين مدت، خاور ميانه کشتارگاه جنبش دموکراتيک بوده است. داشته است 
غالب مداخالت آمريکا در خاور ميانه به . غالبًا باحمايت آمريکا و در مواردی مستقيمًا بوسيله خود آمريکا صورت گرفته اند

زيرا آمريکا هر حرکت معطوف به دموکراسی رادر اين . حمايت از نظام های ارتجاعی و سرکوب گر صورت گرفته است
، مقامات آمريکايی ۵٧ تا بهمن ٣٢ مرداد ٢٨ ساله بين ٢۵در فاصله . تلقی می کرده استمنطقه، تهديدی عليه هژمونی خود 

 ساله اخير ٢۵حتی يکبار عليه ديکتاتوری شاه و به حمايت از خواست های آزادی خواهانه مردم ايران صحبت نکردند و در 
زيرا در همين مدت و در همين . کايی بوده استمخالفت های آنها با جمهوری اسالمی به خاطر ناهم خوانی آن با هژمونی آمري

يک  نکته را نيز بايد . منطقه، رژيم های ديگری راکه در سرکوب گری چيزی از جمهوری اسالمی کم ندارند، حمايت کرده اند
ويی و زور تأکيد من بر طبع توسعه طلبی امپرياليسم سرمايه داری برای نشان دادن منشاء اصلی زور گ. در اينجا ياد آوری کنم

اّما توسعه طلبی آنها . مداری در حرکت قدرت های بزرگ سرمايه داری است که ضمنًا قلدرترين قدرت های جهان ما هم هستند
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نه به دليل اين که سرمايه دارانه است، بکله صرفًا به اين دليل بسيار ساده که توسعه طلبی است، با دموکراسی و حق حاکميت 
بارت ديگر نقض حق حاکميت ملی يک کشور به وسيله کشوری ديگر جز نفی ابتدايی ترين لوازم به ع. مردم مبانيت دارد

دموکراسی معنايی ندارد، خواه اين کار به وسيله يک قدرت سرمايه داری صورت بگيرد، خواه بوسيله يک قدرت سوسياليستی، 
ين،مساله اصلی اين نيست که در آمريکا و انگليس بنابرا. خواه نقص کننده يک حکومت دموکراتيک باشد، خواه يک ديکتاتوری

نکته مهم اين است که دموکراسی هنگامی معنا دارد و تاجايی معنا دارد که مردم . دموکراسی وحود دارد يا چقدر وجود دارد
 دموکراسی برای يک به همين دليل،. بتوانند آزادانه انتخاب کنند، اراده شان را ٍاعمال کنند و از منتخبان شان حساب پس بگيرند

به عنوان نمونه، اسرائيل را در نظر بگيريد که علی رغم همه معايب اش، .ملت می تواند عين ديکتاتوری برای ملتی ديگر باشد
ولی اين مانع از آن نمی شود که بدترين سرکوب گری موجود برای مردم فلسطين و منشاء . تنها دموکراسی خاور ميانه است

مسأله اين است که حتی وقتی يک شهر برای شهر ديگر تصميم می گيرد، هزاران تبعيض . اور ميانه نباشدبسياری از مصائب خ
 .و زورگويی و فساد به وجود می آيد، تا چه رسد به وقتی که ملتی برای ملت ديگری تصميم بگيرد

                                                            
 

           با تکيه بر دشمنان دموکراسی نمی توان به دموکراسی رسيد                
  

 مرداد، در حالی که کشور ما دوره حساسی را می گذراند و پيکارهای سياسی سرنوشت سازی را ٢٨پنجاه سال پس از کودتای 
پيش، آنها در ائتالف باهم نيستند، به و اين بار خالف پنجاه سال .  مردادی ها سرو کار داريم٢٨در پيش رو دارد، ما هنوز هم با 
بنابراين عده ای گمان می کنند می توان به کمک آمريکا و همراه سلطنت عليه استبداد روحانيت .  ضديت در برابر هم ايستاده اند

 خالصی از و بخش بزرگی از مردم چنان از جهنم جمهوری اسالمی به جان آمده اند که تنها به. جنگيد و به دموکراسی دست يافت
اّما تجربه همه پيکارهای دموکراسی و از جمله تجربه خودمان در صد يا حتی همين پنجاه . اين جهنم می انديشندو نه چيزی بيشتر

عده ای می گويند درگيری . سال گذشته، نشان می دهند که با تکيه بر دشمنان دموکراسی نمی توان به دموکراسی دست يافت
اينها روی .  فرصت مساعدی برای براندازی اين رژيم به وجود آورده است که بايد از آن استفاده کردآمريکا و جمهوری اسالمی

 .حقيقتی دست می گذارند تا حقيقت بزرگتری را وارونه نشان بدهند
 

شکی نمی توان داشت که دشمنی ميان آمريکا و جمهوری اسالمی، اين رژيم را در شرايط بسيار دشواری قرار می دهد و 
و طبيعی است که همه جريان های سياسی خواهان براندازی جمهوری . فرصت های مساعدی برای مبارزه با آن بوجود می آورد

حتی . اسالمی از اين فرصت ها ، به انحاء مختلف استفاده می کنند و به اين اعتبار، آگاهانه يا نا آگاهانه، با آمريکا هم سويی دارند
وديت جمهوری اسالمی و از جمله آمريکا، هميشه از اختالفات درونی خوِد حکومتی ها استفاده کرده از اين فراتر، مخالفان موج

اّما حقيقتی که وارونه نمايانده می شود اين است که . و اگر جز اين بود عجيب بود. اند و می کنند که کامًال طبيعی و قابل فهم است
م را به بحران کشانده است، بلکه بر عکس، مخالفت مردم با رژيم است که دشمنی آمريکا با جمهوری اسالمی نيست که اين رژي

فراموش . فرصت بی سابقه ای برای سرنگونی آن بوجود آورده و آمريکا را نيز به بهره برداری از اين فرصت برانگيخته است
اّما اين . ِد جمهوری اسالمی قدمت داردنبايد کرد که دشمنی آمريکا و جمهوری اسالمی تازه آغاز نشده، بلکه به اندازه عِمر خو

فراموش . دشمنی، در گذشته نه تنها جمهوری اسالمی را بحرانی نمی کرد، بلکه گاهی به موجوديت آن انسجام بيشتری می بخشيد
تر از انقالب انقالب دوم و انقالبی بزرگ "که آن را ( نبايد کرد که خمينی بااشغال سفارت آمريکا و اعالم رسمی دشمنی با آمريکا 

بود که قدرت روحانيت را تحکيم کرد وعلی رغم دشمنی آمريکا و درگيری با تقريبًا همه قدرت های بزرگ ديگر، ) ناميد" اول
و جالب اين است که در تمام اين سال ها، آمريکا نه تنها برای .  يکی از طوالنی ترين جنگ های قرن بيستم را سازمان داد

. را فراموش نکنيد" ايران گيت"ماجرای .  وارد ميدان نشد، بلکه در مواردی حتی به آن کمک کردسرنگونی جمهوری اسالمی
َدم می زدند و هر " صدور انقالب اسالمی"که آخوندهای حاکم دائمًا از ضرورت ( چرا آمريکا در اوج قدرت جمهوری اسالمی

برای )   لبنان، آمريکايی ها را به گروگان می گرفتروز پرچم آمريکا را در خيابان های تهران آتش می زدند و حزب اهللا
آن . نمی توانست و گاهی نيز سرنگونی آن را به نفع خودش نمی ديد: سرنگونی آن به اقدام موثری دست نزد؟ جواب روشن است

ومت مذهبی را چه جمهوری اسالمی را اکنون به آستانه در هم شکستن رانده، بی هيچ ترديد، بی زاری مردم ايران است که حک
و حاال آمريکا به . و از اينجاست که فرصت بزرگ و بی سابقه ای برای سرنگونی آن به وجود آمده است. تحّمل ناپذير می يابند

اين دليل فعاّالنه وارد ميدان شده است که اوًال جمهوری اسالمی را در ضعيف ترين نقطه موجوديت اش می بيند و ثانيًا نگران اين 
گونی آن به وسيله جنبش آگاهانه و مستقل مردم  به شکل گيری دموکراسی در کشور ما بيانجامد و طرح های آمريکا است که سرن

طرح های آمريکا برای خاور ميانه اکنون روشن تر از آن . را برای کنترل انحصاری منطقه حساس خاور ميانه به مخاطره بيندازد
جنگ هايی که آنها در کشور .  آن اعالم می شوند که کسی بتواندخود را به نشنيدن بزنداست که بتوان ناديده شان گرفت و بلندتر از

های همسايه شرق و غرب ما به راه انداخته اند و دوستی های شان باحکومت های خود کامه در کشور های همسايه شمال و جنوب 
د دموکراسی آستين ها را باال نزده اند، بلکه با همان انگيزه ما، جايی برای ترديد نمی گذارد که آنها برای دفاع از حقوق بشر و اتحا

 مرداد، يکی از حماسی ترين تالش های مردم ما را بر تأسيس  ٢٨هايی وارد ميدان شده اند که پنجاه سال قبل ، از طريق کودتای 
گفته اند و می گويند که نگران  مرداد، آنها و پادوهای مواجب بگيرشان هميشه ٢٨در توجيه کودتای . دموکراسی، خفه کردند

 . سقوط ايران به کام کمونيسم و يا لغزيدن آن به زير نفوذ اتحاد شوروی بوده اند
 



 5

اّما حتی اگر آن را بپذيريم، آيا امروز می توانيم ُدم خروسی را که اکنون از آستين . اين توجيه بسيار بی شرمانه و بی پايه است 
مطلوب آمريکا کافی است به دو همسايه اشغال شده مان در شرق و " دموکراسی " برای شناختن شان بيرون آمده ناديده بگيريم؟

را نمی توانند تحّمل کنند و برای اخراج آنها دليلی می " تلويزيون ا لجزيره"آمريکايی ها در عراق حتی خبرنگاران . غرب بنگريم
و در افغانستان قانون اساسی جديدی "! تشويش اذهان عمومی: " استآورند که برای ما مردمان استبداد زده خاورميانه بسيار آشن

در مقايسه با آن، يک سند رهايی ) در دوره حکومت محمد ظاهر شاه(  افغانستان ١٩۶۴را تدارک می بينند که حتی قانون اساسی 
 .بخش به نظر خواهد رسيد

 
 برداری از فرصت های بوجود آمده از دشمنی آن با جمهوری در مقابله با جمهوری اسالمی، هم سويی ناگزير با آمريکا و بهره

اسالمی، برای گستراندن و کار آمدتر ساختن جنبش آزادی خواهی مردم ايران، يک چيز است و ائتالف باآمريکا و مخصوصًا اميد 
ی کنند، همان شيوه ای را راه آنهايی که ائتالف باآمريکا و تکيه به آن را توصيه و تبليغ م. بستن و تکيه کردن به آن چيز ديگر

در آن هنگام، خيلی ها با همين فرصت طلبی ها و .  به ناحيه شکست انقالب مردم منتهی شد١٣۵٧نجات می نامند که در سال 
مصلحت گرايی ها کوته بينانه امروزی، تکيه به روحانيت و ائتالف با آنرا ضرورت اجتناب ناپذير مبارزه بااستبداد سلطنتی و 

 . آمريکا قلم داد کردندسلطه 
 

تا دير نشده، از تجربه .  سال بعد از آن ماجرا، همه می دانيم که آن شيوه فاجعه بار ما را به چه جهنم هولناکی کشاند٢۵اکنون 
 .مان بياموزيم و آن فاجعه را با نام ديگری تکرار نکنيم

 
 

 سيدن به دموکراسی استجنبش مستقل مردم تنها راه ر                                 
 

وقتی از مردم صحبت می کنيم . دموکراسی تنهاحکومت مردم و برای مردم نيست، بلکه بوسيله خود مردم  نيز به وجود می آيد
اين را برای کم اهميت جلو . هيچ حزبی يا هيچ مجموعه ای از احزاب سياسی، مردم نيستند. منظورمان قاعدتًا بايد روشن باشد

احزاب سياسی در همه جا عمومًا و در جوامعی که سنگر بندی های مدنی محکمی وجود ندارد، به . سياسی نمی گويمدادن احزاب 
اّما درست به همين دليل، در جوامع استبداد زده، هيچ حزب ياهيچ . ويژه ، برای شکل گيری دموکراسی اهميتی حياتی دارند

بعالوه، به هزاران تجربه می دانيم که . باشند که خود را نماينده مردم بنامندمجموعه ای از احزاب نمی توانند آنقدر پر ارتباط 
اعتبار نماينده، هميشه به اراده موکّل اش بستگی دارد و نماينده ای که موکّل مسلوب االراده و ناتوان دارد، در عمل به قيم او تبديل 

ستبداد زده به ويژه، اعتبار و اقتدار احزاب به ميزان محرّک، به همين دليل، در همه کشورها عمومًا و در کشور های ا. می شود
و ( آگاهی و سازمان يافتگی موکّلان آنها بستگی دارد و مخصوصًا تأسيس دموکراسی بی اتّکا به سنگر بندی های مدنی و سياسی 

" عدل مظفر" نين فرمانی  را در فاز اول انقالب مشروطيت چ. مردم، به صدور فرمان های ملوکانه می ماند) کاهی حتی نظامی
به رفراندوم " جمهوری" اکثريت بزرگ مردم ، به نام تأسيس  " ۵٧و در انقالب . ناميدند و می دانيم که چه زود بی معنا شد

پس  . لبيک گفتند و می دانيم که چه فاجعه ای بدنبال آورد" جمهوری اسالمی، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر"خمينی برای 
آنهايی که برای ايجاد . نيابتی را به نام خواست مردم به مردم قالب نکنند" دموکراسی " بايد به هوش باشيم که يکبار ديگر 

متخاصم آنها در رفت ) اين بار( مردادی ها می چرخند و بين قطب های ٢٨دموکراسی در اين کشور، هم چنان در مدار مثلث شوم 
آنهايی که خود را ادامه دهندگان و وارثان همه جنبش های . مصيبت ديگری تدارک می بينند" صتفر"و آمدند، به نام استفاده از 

آزادی خواهی و برابری طلبی مردم ايران در يک صد سال گذشته می نامند، تمام تالش شان بايد اين باشد که خود مردم به ميدان 
تی متضادشان؛ هر چه آگاه تر اين نيازها و خواست های خوِد ح) در سطوحی(بيايند با همه نيازها و خواست های بی واسطه و 

تنهااز اين طريق است که می توان اکثريت عظيم مردم را به ميدان . خودشان و مّصرتر و سازمان يافته تر پيرامون آنها، بهتر
 همين پيکار عليه جمهوری اقدامات مستقيم و مستقل سياسی کشاند، به سرنگونی جمهوری اسالمی شتاب بخشيد و دقيقًا در متن

بزرگ ترين ضعف حکومت مصدق و هم چنين و . شرايط و لوازم تأسيس دموکراسی را فراهم آورد) و نه بعد از آن( اسالمی  
 مرداداين بود که مردم را با شعارها و فراخوان ها انتزاعی به مقابله باارتجاع و امپرياليسم ٢٨مخصوصًا چپ در دوره قبل از 

به شمار می " رعيت "  هشتاد درصد مردم ايران در آن روزها روستا نشين بودند و غالبًا -ردند در شرايطی که هفتاددعوت می ک
پس بيائيد امروز با .  رعيتی، مشخص و مّصمم ، به ميدان نيامد–عجيب است که کسی برای به آتش کشيدن نظام ارباب . آمدند

 ٨٠، خواست های "آسياب به نوبت" دموکراسی و با منطق " مصلحت " ه نام همان زبان انتزاعی با مردم صحبت نکنيم و ب
. درصد جمعيت کشور را که زير فشار شرايط مصيبت بار کنونی ، صدای شکستن استخوان های شان را می شنويم، ناديده نگيريم

پايان بدهم که گفته است، تنها راه حل بگذاريد اين نوشته را با گفته زيبای جان ديويی، فيلسوف و آموزش گر معروف آمريکايی، 
 .بحران دموکراسی، عمق بخشيدن به خود دموکراسی است

 


