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فوريه ٢٠١۶

توضيح:
اين نوشته متن اديت و تکميل شده يک سخنرانی است که فايل ھای صوتی و تصويری آن در سايت
 koorosh-modaresi.comقابل دسترسی ھستند .اين بحث در بنياد مارکس – انگلس ،که قرار بود در حزب
حکمتيست چارچوبی برای ارائه بحث ھای آموزشی باشد ،ارائه شد .بحث قرار بود در پنج جلسه انجام ارائه
شود که تنھا يک جلسه )جلسه اول( آن برگزار گرديد.
گرچه جلسات بعدی برگزار نگرديد ،اما بخشی از تاريخ چپ در دوره انقالب  ۵٧در سخنرانی ديگری ،در
سال  ،٢٠١١تحت عنوان "انقالب  ۵٧ايران ،يک بررسی تحليلی") (١مورد اشاره قرار گرفته است.
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ﻓﻬﺮﺳﺖ

توضيح٢ ،
معرفی عمومی بحث۴ ،
روش بررسی تاريخ احزاب سياسی۶ ،
زمينه ھای اجتماعی انقالب مشروطه١۵ ،
منشأ روس و قفقازی چپ ايران٢٠ ،
انقالب اول مشروطه٢٢ ،
فرقه اجتماعيون عاميّون٢۴ ،
انقالب دوم مشروطه٢۶ ،
پی آمد ھای بالواسطه انقالب مشروطه٢٨ ،
انقالب  ١٩١٧روسيه و تاثير آن بر ايران٣١ ،
حزب کمونيست ايران٣٣ ،
دوران حکومت رضا شاه٣٨ ،
از اشغال ايران در  ١٣٢٠تا کودتای ۴٣ ،١٣٣٢
دوره اول :تا آذر ) ١٣٢۵دسامبر ۴٣ ،(١٩۴۵
الف – اوضاع عمومی۴٣ ،
ب – حزب توده۴۴ ،
پ – شوروی و دولت ھای خود مختار کردستان و آذربايجان۴۶ ،
دوره دوم :آذر  ١٣٢۵تا مرداد ۴٩ ،١٣٣٢
الف – اوضاع عمومی۴٩ ،
ب – جنبش ملی کردن نفت  -چپ و راست۴٩ ،
پ – کودتای  ٢٨مرداد۵١ ،
پرسش و پاسخ۵٣ ،
توضيحات۵۶ ،
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ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺤﺚ

با تشکر از بنياد مارکس – انگلس که اين سخنرانی ھا را ممکن کرده است ،الزم است توضيحاتی را در مورد
چارچوب عمومی بحث بدھم.
تاريخ چپ ايران تاريخ بسيار پر فراز و نشيب ،پيچيده و مملو از تجربه است .بخصوص که اين چپ از
مجرای دو انقالب مھم ،انقالب مشروطه و انقالب  ۵٧ايران ،عبور کرده است .انقالباتی که ھمه توانائی ھا و
ناتوانی ھای اين چپ را زير ذره بين قرار داد .چپ ايران زاده انقالب مشروطه است و ھمه عالئم مادرزادی
جناح چپ جنبش مشروطه را تا به امروز با خود حمل کرده است .جنبش مشروطه ،از نظر فکری ،يک
قالب ،يک محدوده افق و يک صورت مساله را در مقابل جامعه قرار داد که کاستی ھای آن خود را در متن
انقالب  ۵٧نشان ميدھد .اين واقعيت خود را در تالش برای نقد اين قالب فکری ،بعد از انقالب  ،۵٧نشان
ميدھد.
بررسی تاريخ چپ نيازمند زمان بسيار بيشتری از چند جلسه است .اگر بخواھيم حق مطلب را ادا کنيم به بيش
از  ٢٠تا  ٣٠جلسه نياز ھست .در نتيجه آنچه که در پنج جلسه ميتوان پوشاند بدست دادن خطوط عمده ای در
نگاه به اين تاريخ است .ھدف اين جلسات ھم ھمين است .اين جلسات قصد دارد يک طرح ،يک نگاه و يا يک
سياه قلم عمومی از تصوير چپ در اين تاريخ را بدست بدھد .تاريخ را ميتوان به اشکال گوناگون نگاه کرد و
با ابزار ھای تحليلی متفاوتی سنجيد .ھدف اين جلسات طرح يک روش خاص در بررسی تاريخ احزاب سياسی
و بکار گيری آن ،در خطوط کلی ،برای دادن تصويری عمومی از تاريخ چپ ،مکانيسم اجتماعی و تاريخی
محرکه اين تاريخ و داليل پيروزی ھا و ناکامی ھای چپ کارگری است.
محدوديت زمانی سخنران را با يک چالش روبرو ميکند .از يک طرف ناچاريم از روی بسياری از رويداد
ھائی ،که چه بسا مھم ھستند ،جھش کنيم و از طرف ديگر تالش کنيم که سر نخ رشته ای که کل اين تاريخ را
به ھم ميپيوندد و از آن يک تاريخ قانونمند و سر و ته دار ميسازد را بدست دھيم .اميدوارم بتوانم از پس اين
چالش برآيم.
بعالوه بايد توجه داشت که اين سخنرانی در قالب بحث ھای آموزشی ترتيب داده شده است .بحث آموزشی،
آنھم شفاھی ،بناچار تکرار و گريزھائی را با خود دارد .اميدوارم اين جنبه بحث را مالل آور و يا گسيخته
نکند.
***
بحث قرار است در پنج سخنرانی ارائه شود .طرح عمومی اين سخنرانی ھا از اين قرار است:
 - ١سخنرانی اول  -مقدمات .اين سخنرانی قرار است ابتدا روش برخورد يا روش تحليل بکار گرفته شده را،
در خطوط بسيار عمومی ،بپوشاند .سپس تاريخ چپ از انقالب مشروطه تا انقالب  ۵٧را مورد بحث قرار
دھد).(٢
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 - ٢سخنرانی دوم چپ در انقالب  ۵٧و بعد از انقالب )خط  ١،٢،٣،۴،۵و  ،(...کومه له را مورد بحث قرار
ميدھد.
 - ٣سخنرانی سوم سرکوب دھه  ،۶٠بحران چپ ،پوپوليسم ،مارکسيسم انقالبی ،حزب کمونيست ايران ،از
کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست تا کنگره سوم حزب کمونيست ايران مورد بحث قرار خواھد داد.
 - ۴سخنرانی چھارم چپ از خاتمه انقالب  ۵٧تا فروپاشی بلوک شرق ،بحران حزب کمونيست ايران و تولد
حزب کمونيست کارگری را مورد بحث قرار ميدھد.
 - ۵سخنرانی پنجم – عروج ليبراليسم ،جنبش دو خرداد ،تحرکات دھه  ٨٠شمسی و عروج مجدد پوپوليسم،
بحران و انشعاب در کمونيسم کارگری و بالخره حزب حکمتيست و مصاف ھای آن را مورد بحث قرار
ميدھد.
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روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ
الزم است که قبل از ورود به بحث روش برخورد يا روشی که در تحليل به کار گرفته خواھد شد را توضيح
دھم .در اين بحث از روش مارکس در بررسی ديناميسم اجتماعی تاريخ استفاده ميشود .اين روش ،چه در
تاريخ نگاری چپ )کمونيسم اردوگاھی( و چه بستر اصلی راست بکار گرفته نميشود.
البته اين روش عالوه بر مارکس و انگلس)٣و  ،(۴در دوره اخير نيز مورد بحث قرار گفته است) (۵،۶،٧و من ھم
در بحث ھای مختلفی ) (١،٨،٩،١٠تالش کرده ام مبانی آن را بپوشانم .برای کسانی که اين بحث را تعقيب کرده
اند اين بخش شايد نکته تازه ای نداشته باشد .اما برای حفظ تداوم بحث و با فرض اينکه شنونده و يا خوانند اين
سخنرانی ھا با اين روش آشنا نيست ،ناچاريم بطور خالصه به آن بپردازيم.
***
تاريخ و اينجا تاريخ احزاب سياسی را به روش ھای مختلف ميتوان مورد بررسی قرار داد .از دنبال کردن و
يا تقويم ساده زنجيره اتفاقات تا دقيق شدن در زندگی شخصيت ھا و افرادی که در آن تاريخ نقش داشتند ،از
دنبال کردن فرقه ھا و دستجات مذھبی تا تاريخ ھويت ملی و ناسيوناليستی ،از بررسی رابطه ِعلّی ميان
رويدادھا در يک قالب محدود و ُخرد )ميکروسکوپيک( تا محدود ماندن در قالب کشف توطئه ھا و غيره و
غيره.
بسته به اينکه ھدف از اين بررسی چه باشد ،ھر کدام از اين روش ھا ميتوانند نوری بر بخشی از اين تاريخ
بتابانند .اما ھيچ يک نميتوانند منطق اين تاريخ و اين اتفاقات را به شيوه ای علمی توضيح دھند.
علم و روش علمی ،در ھر زمينه ای ،را تنھا بر متن يک رويکرد ماترياليستی ميتوان بکار گرفت و از آن
نتايج مادی و زمينی گرفت .ھمانطور که نميشود علت "افتادن" اجسام به زمين را تنھا با مشاھده تعداد
افتادن ھا توضيح داد ،ھمانطور که نميشود عامل بيماری را با احواالت شخصی بيمار توضيح داد ،گرچه
احواالت شخصی بيمار بدون شک در نحوه بروز بيماری نقش دارند ،اتفاقات اجتماعی و تاريخی را ھم با
توضيح مشاھدات موردی و بشکل دلبخواه نميتوان تبيين کرد .مثال نميشود فھميد که چرا ماترياليسم يونان
باستان رشد نميکند اما ماترياليسم در قرن  ،١٨الاقل در عرصه علوم فيزيکی ،ھمه گير ميشود .امروز ھيچ
کس پرواز و سقوط ھواپيما و درمان بيماری ھا را به "دست خدا" نميسپارد.
اگر تئوری ھای آکادميستی بورژوائی در زمينه ھای ديگر مانند ،تئوری ھای اقتصادی تا حدی منسجم و بر
اساس تجريد ھا و تعميم ھای نسبتا علمی متکی است )مانند تئوری ھای آدام اسميت ،ديويد ريکاردو و غيره(
در تئوری تکامل تاريخی جامعه و از جمله احزاب سياسی تقريبا ھيچ يک از اين خصوصيات را نمی بينيم.
روش برخورد به احزاب سياسی در تئوری ھای "کالسيک" علوم سياسی و جامعه شناسی بسيار الکن،
اختياری ،نا منسجم و ناپيگير ) (inconsistenceاست .وقتی به تئوری ھای احزاب سياسی و يا تاريخ آنھا در
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ادبيات دانشگاھی و آکادميک مراجعه کنيد در پاسخ به سواالتی نظير اينکه احزاب سياسی چگونه بوجود می
آيند؟ چرا بوجود می آيند؟ چرا يکی رشد ميکند و ديگری نميکند؟ چرا يکی در مقابل سرکوب و يا تحوالت
حاد اجتماعی و سياسی جان سخت است و ديگری به سرعت يا کوتاه مدت از ميان ميرود؟ رابطه احزابی که
به وجود آمده اند با واقعيات جامعه چيست؟ و غيره ،تئوری ھای مختلفی ھست .اما نقطه اشتراک اين تئوری
ھا اختياری ) (arbitraryو لـِ ّمی بودن آنھا است .اين تئوری ھا ھر تاريخی را به يک مجموعه ای از احکام
متکی ميکنند .غير علمی بودن اين احکام در اين نکته نھفته است که آنھا در موارد ديگر صادق نيستند .اين
احکام جھان شمول نيستند و تحليلگر بايد در ھر مورد به احکام سر انگشتی ديگری متوسل شود .در اين
روش ،غالبا ،تاريخ احزاب "راست روده" به تصادفات تاريخی و خصوصيات فردی افراد وصل ميشود.
وقتی به بھترين کتب دانشگاھی در زمين احزاب سياسی مراجعه کنيد بعد از بحث ھای بسيار خرد و ريز در
نھايت به يک التاری ميرسيد که در آن ،درست مانند التاری ،بعضی ھا ميبرند و بعضی می بازند .در تبيين
اين برد و باخت ھا به توجيھات عجيب و غريبی می پردازند ،مانند اينکه عده ای در شرايط "خاصی" ايده ای
به نظر شان ميرسد و آن ايده "ميگيرد" و ايده ديگران "نميگيرد" .مانند توليد کاالھائی که بعضی "ميگيرد" و
بعضی "نميگيرد" .تازه اين "گرفتن" و "نگرفتن" را ناشی از روانشناسی جامعه اعالم ميکنند ،آنھم در قالب
مفاھيمی مانند اينکه جامعه در شرايطی شير ميطلبد و در شرايط ديگری روباه! مثال ميگويند در دوره جنگ
دوم جامعه انگليس شيری مانند چرچيل را طلب ميکرد و با تمام شدن جنگ ناگھان به روباه محتاج شد ،در
نتيجه در انتخابات بريتانيا درست بعد از جنگ دوم قھرمان جنگ يعنی چرچيل از حزب کارگر شکست
ميخورد.
بحث اين نيست که اتفاقات ،شخصيت ھا ،افکار و روانشناسی اجتماعی و غيره بر تحوالت جامعه تاثير ندارند.
بحث بر سر اين است که اين ھا ھمه دانه ھای تسبيحی ھستند که يک نخ آنھا را به ھم متصل و مربوط نگاه
ميدارد و امکان ميدھد که در شرايط خاص اين تسبيح به شيوه خاصی بگردد .ھمانطور که جاذبه نخی است که
ھمه اجسام مختلف را به ھم وصل ميکند و امکان ميدھد که پديده ھای مختلف ،و گاه متضاد ،در شرايط
مختلف شکل بگيرند .تحليل ھای رايج به قانونمندی پايه ای ارجاع نميدھد و در غياب نشان دادن قانونمندی
پايه ای پشت اين پديده ھا به نتيجه گيری ھای اختياری و يا با شموليت بسيار محدود ميرسيد.
نوع ديگری از اين تاريخ ،تاريخ احزاب سياسی را به تاريخ عقايد تبديل ميکند .اما خود اين تاريخ ،مانند اکثر
تئوری ھای تاريخی بورژوازی ،از ديناميسم قانونمند تحول جامعه منفک است و در نتيجه به ھمان نتايج
اختياری ميرسد .يکی از مھمترين دست آورد ھای روش علمی در دنيای مدرن ما اين است که تنھا مشاھده و
جمع زدن مشاھده بدون تالش برای فھم روند ھا و پديده ھائی که اين مشاھدات را ممکن ميکنند ،راه به جائی
نميبرد .امپريسيسم ساده شده نميتواند ديناميسم و قانونمندی پشت پديده ھا و روند ھای دنيا را نشان دھد .اين
حکم که اگر اجسام را در ھوا رھا کنيد به زمين سقوط ميکنند .يک حکم علمی نيست .جمعبندی يک مشاھده
ساده است .کسانی مانند گاليله ،کپلر ،نيوتون و باالخره انشتين ھستند که مکانيسم اين سقوط و قوانين آن را
کشف ميکنند و امکان ميدھند که با فھم اين قانون جاذبه را به خدمت گرفت و بر آن غالب آمد .بقول دکارت
ارباب ) (masterپروسه ھای طبيعی شد .اتفاقا نيوتون در تبيين تئوری جاذبه از اين سوال شروع نميکند که
چرا "سيب از درخت می افتد؟" بعکس از اين سوال شروع ميکند که چرا ماه به زمين سقوط نميکند؟
نمونه ھای عملی اين سطحی گری سياسی و فکری را در نقشه ھای سطحی و مبتذل آمريکا و غرب بعد از
اشغال افغانستان ،عراق و بعدا در ماجرای ليبی و سوريه و يا دليل پيدايش داعش و القاعده ميشود ديد .گذشته
از علل واقعی سياسی پشت اين اقدامات ،از نظر علمی و پيچيدگی علمی ،نسخه ھائی که برای اين جوامع
مينويسند مبتذل و سطحی است.
اگر پديده دولت را از جنبش اجتماعی که دولت آن را نمايندگی ميکند و از روابط توليدی و اجتماعی منفک
کنيد و آن داستان "عده ای جمع ميشوند و چيزی درست ميکنند که ميگيرد" را قبول کنيد آن وقت به اين نتيجه
احمقانه ميرسيد که ميرويم دولت افغانستان ،عراق ،ليبی و يا سوريه را سرنگون ميکنيم ،و بجای آن ھا
عده ای تکنوکرات "خوش فکر" و بازار سھام را با چتر در جامعه پياده کرده و يک سازمان "معقول" سياسی
را بدست آن ھا ميدھيم تا جامعه ای "دمکراتيک" بسازند! تئوری ای که "متفکران" غربی سياست خود در
عراق ،در افغانستان ،در ليبی و بعضا در سوريه را با آن توضيح ميدھند.
تئوری ای که شيرازه ھای پايه ای جامعه را نميفھمد به از ھم پاشاندن اين شيرازه ھا ميرسد؛ که رسيد .و
جالب تر اينکه به جای نگاه کردن مجدد به عدم تکافو و بی پايگی تئوری ھای خود به اين نتيجه ميرسد که
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اصوال مردم خاورميانه مسلمان ھستند و از آزادی ھای فردی خوششان نمی آيد پس بايد به مکانيسم ھای فرقه
ای ،طايفه ای و مذھبی پناه برد که البته تراژدی ھای جديدی را خلق ميکنند .تاکيد ميکنم که اينجا بحث من در
مورد منفعت ھای واقعی سياسی و اقتصادی محرکه اين سياست ھا نيست ،بحث برسر غير علمی بودن و
دلبخواه بودن روش بررسی است .مساله اين است که ھمه اين جوامع را به سياه چال تباھی اجتماعی سوق
دادند ،اما از سر آکادميک ھم که شده "نمی فھمند" که نه دولت ھا و نه احزاب سياسی قابل ساخته شدن در
خياط خلوت خانه فکری کسی نيستند .اين پديده ھا پايه ھای عميق اجتماعی ديگری دارند و دولت ھا ،از
انقالبی ترين تا ارتجاعی ترين ،از طريق حلقه ھای بسيار پيچيده تری به جامعه وصل ميشوند.
نوع ديگری از تحليل ،که البته در نھايت به ھمان احکام سطحی تئوری ھای رسمی بورژوازی ميرسد ،تئوری
ھائی است که چپ ،بخصوص چپ اردوگاھی )طرفداران کمونيسم روسيه ،چين و غيره( بکار ميگيرند.
ادبيات چپ و جرياناتی که خود را مارکسيست ميدانند ھم متاسفانه در اکثريت قريب به اتفاق آن يا در ھمين
قالب آکادميک رسمی گرفتار اند و يا با برداشتی بسيار سطحی از مارکس به چاله ديگری می افتند که نتيجه
آن بازھم يک سيستم اختياری ،ذھنی و غير قانونمند است و چاله ھای علمی و منطقی زيادی را در مقابل خود
ميکنند.
شايد بتوان گفت که در توضيح تاريخ و تاريخ احزاب سياسی توسط جريانات چپ دو مولفه مشترک است .اول
ت روده" احزاب سياسی به طبقات در جامعه و دوم تبديل مبارزه طبقاتی به
وصل مستقيم و به اصطالح "راس ِ
مبارزه در دنيای ذھنی و تاريخ عقايد .اين ديد عمال تاريخ را به تاريخ تحوالت يا تغييرات در افکار انسان ھا
تبديل ميکند.
از رابطه مستقيم يا راست روده احزاب سياسی با طبقات جامعه شروع کنيم .اين ارتباط مستقيم احزاب سياسی
به طبقات جامعه باعث مشکالت و تناقضات روشی و عملی زيادی ميشود.
اگر احزاب سياسی و حرکات اجتماعی مستقيما ،بالواسطه يا "راست روده" به طبقات جامعه وصل اند و اگر
در جامعه دو طبقه پرولتاريا و بورژوازی را داريم سوال اين ميشود که چرا احزاب متعدد بورژوائی و ،به
قول مانيفست ،احزاب متعدد کارگری داريم)(۴،٩؟ چرا تعداد احزاب سياسی بسيار بيشتر از تعداد طبقات جامعه
است؟ چرا اين احزاب در جدال با ھم ھستند و چه بسا در مقابل ھم به شيوه قھر آميز )جنگ ،انقالب ،کودتا،
ترور و …( متوسل ميشوند؟
اين سيستم تحليلی نميتواند توضيح داد که چرا بورژوازی اينھمه حزب دارد؟ چرا اين احزاب با ھم نه تنھا
مبارزه مسالمت آميز بلکه بسياری از اوقات مبارزه قھر آميز ميکنند؟ چرا مثال ناسيوناليسم کرد يا ايرانی اين
ھمه احزاب دارد که حتی با ھم جنگ ميکنند و ھمديگر را سرکوب ميکنند و بعد آشتی ميکنند؟ چرا احزاب و
جريانات درون جمھوری اسالمی ،بخصوص در دوره انقالب ،اينگونه خونين به جنگ با ھم رفتند يا چرا
نازی ھا ھمه احزاب ديگر بورژوائی را سرکوب کردند؟ يا چرا اتحاديه ميھنی کردستان عراق با حزب
دمکرات کردستان عراق بارھا کارشان به جنگ ميکشد و يا محمد رضا شاه زير بيرق حزب رستاخيز احزاب
سلطنت طلب را ممنوع ميکند؟ و غيره.
در پاسخ به اين "معضل" تئوريک متفکرين اين چپ غالبا دو مسير موازی را در پيش ميگيرند :اول کشف و
يا اختراع طبقات جديد و يا اقشار بسيار متنوع در طبقات موجود ،و دوم کال ساختگی و فريبکارانه اعالم
کردن جدال ميان احزاب سياسی ظاھرا متعلق به يک طبقه و البته گاه امتزاج "خالق" اين دو مسير.
اين راه به تقسيم بندی ھای من در آوردی ميان طبقات و جايگزين کردن تصوير روشن مارکس از مبارزه
طبقاتی با يک جدول بسيار پيچيده از اقشار مختلف و ارتباط بسيار پيچيده تر آنھا با ھم ميشود .البته وقتی که
ھم باز تعداد کم می آيد به مقوالت ماوراء طبقاتی و يا چند طبقه ای مانند "خلق" و "ضد خلق" ،مردم و ضد
مردم ،انسان و غير انسان ،و غيره و غيره متوسل ميشوند که قرار است مبارزه ميان آنان تاريخ و مبارزه
طبقاتی را توضيح دھد.
اين روش ھا گرچه در عمل مبنای يک اپورتونيسم جامع سياسی است ،از نظر آکادميک سطحی و دلبخواه اند.
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وقتی فراتر از طبقات ھمه بخش ھای مختلف طبقات ھم با ھم در حال مبارزه طبقاتی ھستند" ،متفکر" ما
ميتواند در اين جدول پيچيده طبقات و اقشار و ارتباط پيچيده تر آنھا با ھم دائم معلق بزند ،خوب و بد کند،
بورژوازی ملی و وابسته اعالم کند ،خلق و ضد خلق ،مردم و ضد مردم ،تضاد اصلی و فرعی ،جنبه اصلی
تضاد عمده و جنبه فرعی تضاد غير عمده و غيره را کشف کند و از نظر سياسی ،به دلخواه و بسته به
موقعيت ،با اين يا آن بسازد .مائوئيستم و سوسياليسم اردوگاھی نمونه برجسته اين بن بست فکری و اپورتونيسم
سياسی را نشان ميدھند.
کسانی که سابقه کمونيسم اردوگاھی ،که تقريبا کل چپ دنيا سيستم فکری خود را از آنھا بر ميگيرد ،را به ياد
داشته باشند ،ميدانند که در کتب تئوريک اين جريانات با يک جدول احزاب و طبقات روبرو بوديد که پر از
انواع طبقه و قشر بود که در دنيای واقعی به اندازه تئوری ھای رسمی آکادميک قاصر از توضيح مکانيسم
حرکت جامعه و احزاب بود و در عمل يک عرصه اختياری برای تصميم گيری ھای سياسی اپورتونيستی را
ميساخت .امروز يکی خلق بود يکی ضد خلق ،فردا تقسيم بندی عوض ميشد .شامورتی بازی تضاد ھای
مائوئيستی الزم ميشد .که حتی اگر تضاد ھای مائو را قبول ميکرديد تازه بايد جنبه عمده و غير عمده آنھا را
کشف ميکرديد که در نھايت قرار بود "توضيح" دھد که چرا بايد با اين يا آن حزب جنگيد و يا متحد شد .اين
اتحاد ھا و ضد اتحاد ھا پايه خود را از نياز ھای تاکتيکی ھر مقطع ميگرفت .اما وقتی اين نياز ھای تاکتيکی
به اصول و از آن بدتر به فلسفه سياسی ارتقا داده ميشد به يک سيستم اختياری ميرسيد که ھر "رھبر" يا "ولی
فقيه" ميتوانست فتوا بدھد که در ھر مقطع چه بايد کرد.
مثال کتب "مارکسيستی" آکادمی "علوم" روسيه شوروی حزب جمھوری خواه و دمکرات آمريکا را انعکاس
بورژوازی اسلحه ساز و مواد مصرفی ساز اعالم ميکرد و نتيجه ميگرفت که دمکرات ھا غير نظامی تر از
جمھوری خواه ھا ھستند .اينکه اين "تحليل" پاسخ نياز چه دوره ای از روسيه بود بماند ،اما در دنيای واقعی
چنين نبود .حزب دمکرات به کوبا حمله کرد و جنگ ويتنام را سازمان داد و حزب جمھوری خواه جنگ
ويتنام را تمام کرد .کندی و جانسون رئيس جمھور ھای حزب دمکرات بودند .آبراھام لينکلن جمھوری خواھی
بود که رھبر جنگ عليه برده داری شد.
کسانی که دوران انقالب  ۵٧را به ياد دارند و يا تاريخ آن دوره را مستند خوانده اند ميدانند که چه اغتشاشی
در مورد تبيين حزب توده ،مجاھدين خلق ،مجاھدين انقالب اسالمی ،موتلفه ،حزب جمھوری اسالمی ،ليبرال
ھا ،انواع چپ و غيره وجود داشت .ادبيات چپ در آن دوره ھر روز شاھد کشف طبقه يا قشر جديدی بود تا
بتواند تکثر و جدال مرگ و زندگی اين احزاب و جنبش ھا را توضيح دھد .و تماما ناموفق بود .بورژوازی
ملی ،بورژوازی کمپرادر ،بورژوازی بازار ،بورژوازی سوداگر ،بورژوازی تجاری و صنعتی ،خرده
بورژوازی ،خرده بورژاوزی سنتی ،خرده بورژوازی مرفه سنتی و غيره و غيره نمونه ھائی از اين اکتشافات
بود که در نھايت به ھمان پروبلماتيک مائوئيستی – استالينی ميرسيد که بايد با چه کسی عليه چه کسی متحد
شد ،چه بورژوائی خوب و چه بورژوائی بد است .حاصل اينکه از ھر طرف ميرفتيد به يک نتيجه
اپورتونيستی ميرسيديد.
نوع ديگر روشی که چپ ،غالبا در کنار روش اول ،بکار ميبرد انتقال مبارزه طبقاتی و نيروی محرکه تاريخ
به عرصه فکر يا ذھن است .تاريخ به تاريخ عقايد ،و در نھايت به تاريخ تحول افکار افراد ،تنزل پيدا ميکند.
در اين ميدان يک خوب مطلق )پرولتاريا( و يک بد مطلق )بورژوازی( در حال جدال دائمی در افکار انسان
ھستند .درست مانند تبيينی که مذھب از تحوالت تاريخی بدست ميدھد .آنجا خوب مطلق خدا و ابواب جمعی
اوست و بد مطلق شيطان و شرکا و اينجا پرولتاريا و بورژوازی اين نقش را بازی ميکنند .در ھر حال روش
در پايه يکی است.
مثال در اين سيستم دليل تغيير مسير انقالب روسيه يا چين يا تغيير مسير احزاب کمونيست از مسير "درست"
به مسير "غلط" به نفوذ عقايد رويزيونيستی )عقايد شيطان بورژوائی( در اين احزاب نسبت داده ميشود.
درست مانند مذھب .کس يا کسانی در نتيجه نفوذ شيطان بورژوايی تغيير عقيده ميدھند ،مثال "رويزيونيست"
ميشوند و ھمراه آن حزب را "رويزيونيست" ميکنند .ھمانطور که سيستم فکری مذھبی تاريخ ،تاريخ ارتداد يا
انحراف است در اين سيستم ھم تاريخ به تاريخ ارتداد سياسی تقليل پيدا ميکند .دليل شکست انقالب روسيه را
به رويزيونيسم استالين ،خروشچف يا گورباچوف ميرسانند .يا تحوالت چين را به تفکر دن شيائوپنگ و غيره
وصل ميکنند .در ھر حال آنچه تاريخ را در اساس تغيير ميدھد عقايد و تغيير در عقايد است.
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تبديل تاريخ تحوالت احزاب سياسی به تاريخ عروج عقايد و يا شخصيت ھای "مرتد" يا "پيشرو" اين جريان
را با سر به چاله تبديل شدن به مذھب سرازير ميکند .مثال اگر دليل شکست انقالب روسيه نفوذ عقايد
رويزيونيستی باشد ،اگر تاريخ حزب توده به رويزيونيسم در آن و يا خيانت آن به چيزی تقليل داده شود ،اگر
فالن حزب قدرتمند ناگھان در پرتو عقايد فالن کس به تالشی دچار ميشود ،سوال اين است که چگونه ميتوان
در مقابل اين وسوسه شياطين بورژوائی احزاب پرولتری را واکسينه کرد؟ چگونه ميشود مانع نفوذ و پا گرفتن
عقايد "انحرافی" شد؟ پاسخ البته به ناچار در صحنه عقايد رقم ميخورد .واکسينه کردن ھم در ھمين صحنه
معنی پيدا ميکند .در عمل ممانعت از نفوذ عقايد "بد" و يا دامن زدن به گسترش عقايد "خوب" نه از طريق
مکانيسم ھای اجتماعی بلکه از طريق اختناق فکری ،سانسور ،و در نھايت از طريق تصفيه فکری و انقالب
دائم ايدئولوژيک ،تزکيه نفس ،مبارزه با نفوذ "ايده ھای بورژوائی" و يا جا دادن "ايده ھای انقالبی" در مغز
افراد صورت ميپذيرد.
وقتی تاريخ احزاب سياسی به تاريخ عقايد تبديل شود اتحاد ھا و جدائی ھای آن ھم در ھمين زمين تعيين
ميشود .اين احزاب به احزاب ايدئولوژيک و مذھبی تبديل ميشوند و درست مانند مذاھب ھزار فرقه از خود
بيرون ميدھند.
***
اجازه بدھيد اينجا به صورت نکته وار ھم که شده مبانی روش مارکس ،روشی که اينجا مورد استفاده قرار
گرفته است ،را در مقابل اين روش ھای غير علمی مرور کنم.
ھنر مارکس اين بود که قانونمندی تحوالت جامعه ،رابطه ِعـلّی )علت و معلولی( و آن نخی که کل دانه ھای
اتفاقات تاريخی را به ھم وصل نگاه ميدارد را نشان دھد .ھمان طور که ھنر داروين اين بود که نخی که حلقه
ھای تحول "انواع" را به ھم متصل ميکند را بدست دھد .آنچه که تئوری مارکس و داروين را از ماقبل آنھا
متمايز ميکند بدست دادن اين نخ يا رشته است که اتفاقات تاريخی يا طبيعی را به ھم متصل نگاه ميدارند و
امکان توضيح ِعـلّی مشاھدات ،چه بسا متناقض ،را فراھم ميکنند.
دکارت اعالم کرد که قوانين طبيعی برای بشر قابل شناخت ھستند و با فھم اين قوانين بشر ميتواند آنھا را در
خدمت خود بکار گيرد و ارباب پروسه ھای طبيعی شود .اسپينوزا و اليبنيتز اعالم ميکنند که درست مانند
عرصه طبيعی قوانين اجتماعی ھم قابل فھم ھستند و با فھم آنھا ميتوان ارباب تحوالت اجتماعی شد و سرنوشت
جامعه را بدست گرفت).(١١
در تالش برای فھم اين قوانين تحوالت اجتماعی تعداد زيادی از متفکرين شريک ميشوند اما اين مارکس و
انگلس ھستند که اين قوانين را ،درست مانند قوانين فيزيک ،بر يک پايه عينی و ابژکتيو قرار ميدھند.
مارکس و انگلس ،بر عکس پيشينيان خود ،که اين قانونمندی را در نھايت به پديده ھا يا مقوالت ذھنی ارجاع
ميدادند ،آنھا را به روند ھا و پديده ھای مادی در جامعه ،يعنی روابط توليدی ،يا شيوه توليد ،که پديده ای خارج
از ذھن انسان است ،ربط ميدھند.
اما اين ارتباط يک ارتباط ساده و راست روده نيست .مارکس و انگلس کل روبنای جامعه ،شامل دولت،
فرھنگ ،ھنر ،افکار ،عقايد ،و غيره ،را در نھايت به اين پايه مادی و عينی وصل ميکنند .و البته تاکيد ميکنند
که در نھايت و نه بالواسطه.
شايد بتوان روش مارکس و انگلس را در نکات زير خالصه يا فشرده کرد:
 – ١زندگی اجتماعی انسان ،مانند ھمه حيوانات ديگر ،فی نفسه فلسفه خاصی ندارد .يا بھتر است بگوئيم
پايه ی آن ھماھنگی در شکار حيوانات ديگر ،جمع آوری مواد قابل خوردن ،توليد مثل و باالخره دفاع از خود
است .اين در مورد گله شير ھا ،اجتماع ميمون ھا و غيره نيز صادق است .ژن انسان و يا آنچه که طبيعت به
انسان ميدھد بيش از اين نيست.
 – ٢قابليت شگرف مغز انسان به او از يک طرف قابليت تغيير واقعيت و يا طبيعت به نفع خود و يا در جھت
تسھيل و بھبود زندگی خود را ميدھد و از طرف ديگر به انسان امکان ميدھد که برای تحقق جامع اين قابليت
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آگاھانه روابطی خاصی و يا يک تقسيم کار خاصی را ميان خود برقرار کند که فراتر از رابطه قوی تر و
ضعيف تر در محدوده فيزيکی آن است.
 – ٣اين دو جنبه ،يعنی تغيير طبيعت و تغيير مناسبات درونی بين انسان ھا ،ھر دو در تکامل و يا تحول فردی
و اجتماعی انسان نقش تعيين کننده داشته و دارند .تغيير طبيعت بيش از ھر چيز خود را در تکامل ابزار توليد،
در نتيجه قابليت ھای توليد و قدرت خالقه انسان در مقابل طبيعت ،نشان ميدھد .و تغيير روابط اجتماعی خود
را در تغيير مناسبات توليدی ميان انسان ھا و برقراری مناسباتی که متناسب با تغيير ابزار توليد بھترين شرايط
برای بکار گيری اين ابزار توليد و برای بھبود و تسھيل زندگی را مسير ميسازد ،بيان ميکند.
 – ۴اما شايد يکی از برجسته ترين قابليت ھای مغز انسان قابليت تجسم ،قابليت خلق مفاھيم و قابليت داشتن
وجدان و آگاھی ) (consciousاست .اين قابليت در انسان نياز به داشتن يک افق ،يک قطب نمای ارزشی،
يک چشم انداز ،يک تصور و يک مبنای قابل فھم و قابل پيش بينی از روابط ميان خود و جامعه را بوجود می
آورد .مبنائی برای فھم آنچه که انجام ميدھد و آنچه که بايد انجام دھد ،آنچه که ھست و آنچه که ميتواند باشد.
انسان برای تغيير طبيعت نيازمند يک بينش نسبت به طبيعت است و برای بقا و تعيين و تغيير روابط ميان
خود ،يعنی روابط اجتماعی و توليدی ميان خود ،نيازمند يک بينش نسبت به جامعه است .انسان نياز دارد به
زندگی طبيعی و اجتماعی خود يک فلسفه بدھد .اين فلسفه تنھا در مورد خدا نيست .در باره اين است که
قانونمندی پشت پديده ھای طبيعی را بفھمد ،و باز ھم مھمتر اين که قانونمندی پشت وجود اجتماعی خود و
رابطه ای که با انسان ھای ديگر برقرار ميکند را بفھمد و به آن مبنا و سر و سامان قابل پيش بينی بدھد.
وجدان ) (consciousبه انسان ضرورت و امکان تصور دنيای بھتر و بھشت را ميدھد .انسان از اين سر
خدا ،خدايان و مذھب را خلق ميکند .مذھب و خدا انعکاس وارونه قدرت تصور ذھنی انسان است.
در بخش اعظم تاريخ بشر ،و حتی تا به امروز ،بخش مھمی از اين فلسفه را مذھب به انسان داده است .يا
درست تر است بگوئيم انسان اين فلسفه را در قالب مذھب ،چه در باره طبيعت و چه در باره جامعه ،به زندگی
خود داده است .انسان فلسفه طبيعی و فلسفه اجتماعی خود را خلق ميکند .انسان در اين متن خدا را می آفريند
و به ستايش مخلوق ذھنی خود ميپردازد .اما مھمتر اينکه مذھب دنيای موجود و مجموعه ی قوانين و بايد ھا و
نبايد ھای رابطه ميان انسان ھا را به او داده و يک دنيای بھتر يا يک دنيای موعود را ترسيم ميکند.
تاکيد ميکنم که انسان تنھا به فلسفه در باره طبيعت نياز ندارد .به فلسفه ای نياز دارد که رابطه ميان انسان ھا
را تعريف کند .اينکه رابطه ميان انسان ھا بايد چگونه باشد؟ رابطه ميان اعضای خانواده چيست؟ ارزش ھای
فردی و اجتماعی چه ھستند؟ رابطه فرد با جامعه بر چه مبنائی قرار دارد؟ دنيای بھتری که در مقابل اوست
بر چه مبنايی استوار است و چگونه متحقّق ميشود؟ و غيره .ترسيم رابطه انسان با طبيعت و ترسيم رابطه
انسان ھا باھم دو رکن اساسی مذھب و مکاتب فکری ھستند.
 - ۵با پيشرفت بشر در علوم طبيعی ،بويژه در دنيای جديد ،نقش مذھب بيشتر و بيشتر به تعريف مبانی رابطه
ميان انسان ھا اختصاص پيدا کرده است .امروز بيش از ھر چيز مذھب تبديل به يک فلسفه زندگی فردی و
اجتماعی انسان شده است .روی آوردن به فلسفه ھای مختلف از اديان تک خدائی ،بودائيسم ،ھاری کرشنا و
سلفی گری تا سوسياليسم و کمونيسم انتخابی است در مورد فلسفه زندگی .انسان ھا از ميان آنچه در ھر دوره
قابل انتخاب است انتخاب ميکنند .پاسخی برای موقعيت اجتماعی و فردی خود را جستجو ميکنند.
در عرصه طبيعت فلسفه ای که انسان خلق ميکند قدم به قدم ماورا الطبيعه را به نفع علوم مدرن فيزيکی عقب
زده است و فھم انسان و فلسفه طبيعی انسان بيش از پيش بر يک مبنايی ابژکتيو ،علمی و واقعی استوار گرديده
است .اين در مورد تئوری ھای فلسفه اجتماعی چندان صادق نيست.
 - ۶فلسفه اجتماعی ای که انسان به زندگی فردی و اجتماعی خود ميدھد بيش از ھر چيز بازتاب روابط
توليدی ای است که در آن زندگی ميکند و در ھر دوره شکل خاصی بخود ميگيرد .اين فلسفه در دوره
برده داری يک چھره عمومی خاص ،در دوره فئودالی چھره عمومی ديگری و در عصر سرمايه داری چھره
عمومی ثالثی دارد .اين فلسفه ھا در نھايت دو جنبه يا دو رو دارد .يک روی آن انعکاس نگاه به دنيا از ديد
مدافعان روابط توليدی موجود است و روی دوم آن نگاه به دنيا از ديد کسانی است روابط موجود را نفی
ميکنند و در آرزوی خلق دنيای بھتری و روابط اجتماعی عادالنه تری ھستند .بحث اينجا بر سر درستی يا
غلطی اين فلسفه ھا ،علمی يا تخيلی بودن آنھا و پيشرو و يا ارتجاعی بودن آنھا نيست .بحث بر سر نفس
ضرورت و نياز به خلق آنھا است .مناسبات توليدی و اجتماعی موجود فلسفه اجتماعی را الزم ميکند که اين
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مناسبات را "طبيعی" بنماياند و طرف مقابل فلسفه اجتماعی ديگری را ،که مناسبات قديمی را نفی و مناسبات
جديد و "منصفانه" تری را تصوير ميکند ،ضروری می نمايد.
روابط توليدی مبتنی بر بھره کشی بخشی از بخش ديگر به ناچار در ھر دوره طبقات مختلف اجتماعی که را
در مقابل ھم قرار ميدھد .در نتيجه تصور از دنيای بھتر و يا فلسفه دنيای معاصر در ھر دوره عميقا رنگ اين
تقابل طبقات را بخود گرفته است .به اين معنی است که مانيفست کمونيست اعالم ميکند که تاريخ جوامع
انسانی تاريخ مبارزه طبقات است.
 – ٧اما اين يک حکم عام و مجرد است .با توجه به آنچه که در مورد فلسفه زندگی فردی و اجتماعی گفته شد
بايد روشن باشد که طبقات جامعه لخت و بدون واسطه در مقابل ھم ظاھر نميشوند .اين مبارزه قبل از اينکه
بيان سياسی داشته باشد شکل تقابل تمام آرزوھا و اميد ھا ،تقابل فلسفه زندگی انسان ھا را بخود ميگيرد.
مارکس ميگويد که تاريخ جوامع بشری در اساس تاريخ مبارزه طبقات است .اما اين تاريخ ،اين طبقات و اين
مبارزه طبقاتی بر بطن تاريخ عمومی تر بشر برای شکل دادن به يک دنيای بھتر و بر متن کل روبنای فکری
و سياسی و اجتماعی جامعه انجام ميگيرد.
 – ٨اين فلسفه ھا ،بخصوص در دنيای مدرن ،ناچارند خود را در قالب جنبش ھای اجتماعی بيان کنند.
 – ٩اين جا است که ميدان برای "گرفتن" و "نگرفتن" ھا اجتماعی باز ميشود .جامعه انسانی در ھر دوره
جنبش ھای متفاوت اجتماعی را الزم و لذا خلق کرده و ميکند .به آنھا ميدان ميدھد و امکان "گرفتن" يا
"نگرفتن" آنھا را فراھم ميکند .تا برده ھست جنبش عليه برده داری ،جنبشی که در بطن خود آرزوی از ميان
برداشتن برده و برده دار را به تصور در می آورد ،مورد نياز است .در اين جامعه جنبش ضد برده داری پايه
اجتماعی دارد و ميتواند "بگيرد" .تا دھقان و فئودال ھست جنبش تقسيم اراضی و از ميان برداشتن فئودال و
فئوداليسم پايه دارد و شکل ميگيرد .و باالخره تا کارگر و سرمايه دار ھست و تا کسی کار ميکند و ثروت و
نعمات مادی جامعه را توليد ميکند و کس ديگری ،به حکم مالکيت از پيشی بر ثروت و يا موقعيت اجتماعی
اش در اين ثروت شريک ميشود ،يا تا وقتی سرمايه داری ھست ،جنبش ضد سرمايه داری ،جنبش از ميان
برداشتن کار -مزدی و سرمايه دار و کارگر ،پايه اجتماعی دارد و ميتواند "بگيرد".
 - ١٠اينکه ما بحث را از فلسفه ای که انسان به زندگی اجتماعی خود ميدھد شروع کرديم به اين دليل بود که
تاکيد کنيم که فلسفه اجتماعی انسان و به طبع آن طبقات تک موضوعی نيست .جنبش ھای اجتماعی تنھا در
مورد رابطه استثمار کننده و استثمار شونده حرف نميزنند .در مورد کل ھستی اجتماعی انسان بحث دارند .از
پايه ھای زندگی فردی تا زندگی اجتماعی ،از حق انسان يا حق کودک ،از رابطه فرزند و والدين تا رابطه
انسان ھا با ھم .در مورد ھمه ابعاد زندگی تصويری بدست ميدھند .نه جنبش ھای برده داران و بردگان و نه
جنبش ھای فئودالی و دھقانی و نه جنبش ھای بورژوائی و کارگری تنھا در مورد طبقه يا طبقات خاص حرف
نميزنند ،به زندگی ،در ھمه ابعاد آن فلسفه ميدھند.
لذا اين جنبش ھا تنھا يک طبقه را مخاطب قرار نميدھند .کل جامعه را مورد خطاب قرار ميدھند و تالش
ميکنند که بيشترين نيرو را از جامعه جذب کنند .به اين معنی ،بخصوص ،جنبش ھای طبقات حاکم تالش
ميکنند که دنيای مورد قبولی را در مقابل طبقات محکوم قرار دھند و آنھا را بخود جلب کنند .اين خصوصيت
از سيستم مذھبی برده داری و فئوداليسم تا جنبش ھای بورژوائی مدرن به روشنی قابل مشاھده است.
 – ١١به عبارت ديگر رابطه اين جنبش ھا و يا فلسفه ھای اجتماعی با طبقات مطلقا "راست روده" نيست .اين
جنبش ھا در تصور خود از دنيا و جامعه يک رابطه توليدی معين را مفروض ميدارند و يا رسما از آن دفاع
ميکنند .اينکه ھر جنبش در نھايت به کدام طبقه در يک مناسبات توليدی تعلق دارد در اين نھفته است که در
دنيای آرمانی اين جنبش چه مناسبات توليدی ای مفروض داشته ميشود و يا رسما تبليغ ميشود .آيا در اين دنيا
برده وجود دارد؟ آيا در اين دنيا کسی کار ميکند و مزد ميگيرد و ديگری ميتواند بدون اينکه کاری کرده باشد
ثروت بيندوزد؟ آيا دھقانی ھست و مالکی بدون اينکه کار کند به دليل مالک بودن خود در ثمره کار دھقان
شريک ميشود؟ در دنيای آرمانی اين جنبش ثروت مادی چگونه و در چه مناسباتی توليد ميشود؟
مارکس جنبش ھائی که در بطن خود روابط توليدی سرمايه داری را مفروض ميگيرند و يا علنا از آن دفاع
ميکنند را جنبش ھای بورژوائی می نامد .بورژوايی بودن يک جنبش به معنی دفاع آن از يک طبقه يا بخشی
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از يک طبقه نيست .بيش از ھر چيز به معنی دفاع آن از يک مناسبات توليدی خاص ،يک مناسبات خاص
ميان انسان ھا است.
اما انسان موجودی متفکر و خالق است .اين خالقيت ،بعالوه ،خود را در خلق افق ھا و جنبش ھای متعدد در
متن يک مناسبات توليدی واحد ھم نشان ميدھد .بورژوازی و جامعه بورژوائی جنبش ھای بسيار متنوع و گاه
متضاد را توليد ميکند که در بطن خود وجود جامعه و توليد سرمايه داری را ،خواه بشکل خشن و خواه بشکل
نرم و "انسانی" می پرورانند .در جامعه بورژوائی تعداد جنبش ھای بورژوائی و ضد بورژوائی نه تنھا
مساوی تعداد طبقات اصلی کارگر و سرمايه دار نيست بلکه به مراتب بيش از آن است .با مفروض داشتن
مناسبات توليدی سرمايه داری ميتوان فاشيست ،ناسيوناليست ،سوسيال دمکرات ،محافظه کار ،ليبرال ،و غيره
و غيره بود.
 - ١٢جنبش کمونيسم کارگری که مارکس آن را تئوريزه ميکند يک جنبش برابری طلبانه و عميقا اومانيست
است .اما اين برابری طلبی و اومانيسم مخلوق تراوش ذھنی مارکس نيست .مارکس با بودا فرق دارد .مارکس
ارزش ھای اين جنبش را از مبانی وجودی پرولتاريای مدرن صنعتی ميگيرد .رقابت فردی برای پرولتر
صنعتی حکم مرگ را دارد .اومانيسم ،آزادی خواھی بی قيد و شرط ،احترام به حقوق برابر انسان ھا ،جدائی
مذھب از دولت ھمه و ھمه در منفعت مبارزه اين طبقه برای رھايی نھفته است .وقتی مارکس ميگويد
پرولتاريا برای آزادی خود بايد بشريت را آزاد کند به اين رابطه عينی و ابژکتيو اشاره دارد.
اگر فعالين خرده بوراژوای چپ شده را بايد به ضرب ايدئولوژی مذھبی گونه به اين آرمان ھا جلب کرد و با
تزريق دائم اين ايدئولوژی آن را "سر خط" نگاه داشت تا در اولين فرصت مانند فنر به سر جايش برنگردد،
کارگر صنعتی روزمره زندگيش اين است و اگر آن را نمی بيند از به ارث بردن و يا نفوذ فلسفه طبقات ديگر
است .کارگری که يک بار چشمش به دنيای خود باز شد ديگر ،به عکس بورژوا و خرده بورژوا ،نميتواند
چشمش را بر اين دنيا ببندد.
 - ١٣در دنيای مدرن جنبش ھای اجتماعی وقتی پا به ميدان تغيير جامعه ميگذارند ناچارند خود را در قالب
احزاب سياسی بيان کنند .تغيير جامعه بدون مولفه قدرت سياسی به جائی نميرسد .در نتيجه حزب سياسی ابزار
دخالت کالن در تغيير جامعه مدرن است .اينجا ھم خالقيت انسان ھا احزاب متعدد در يک جنبش واحد را
متولد ميکند .جنبش ناسيوناليستی انواع حزب مختلف توليد ميکند و ھمينطور جنبش فاشيستی يا ليبرالی و يا
غير آنھا.
شايد بتوان قرينه سازی ای کرد و گفت .جامعه مانند يک کشور کمپانی ھای متفاوت اتوموبيل سازی دارد و
ھر کمپانی مدل ھای مختلفی توليد ميکند که ھر کدام در شرايط خاص ميتوانند مفيد و يا بکار گرفته شوند.
 - ١۴اما واقعيت از اين ھم پيچيده تر ميشود .انسان خالق جنبش ھا و فلسفه ھای زندگی فردی و اجتماعی و
خالق احزاب سياسی و جنبش ھای اجتماعی و سياسی خود عميقا تحت تاثير تاريخ ھر جامعه ،خاطره و تجربه
ھای اجتماعی مشترک ھر جامعه قرار ميگيرد و ھمه اين فلسفه ھا ،جنبش ھا و احزاب ،از اين واقعيت ھا نيز
تاثير ميگيرند.
 - ١۵حاصل اينکه برای فھم قانونمندی و رابطه ِعلّی رويداد و احزاب سياسی بايد کل اين ترکيب را مد نظر
قرار داد و از جنبش ھا اجتماعی و مناسبات توليدی ای که اين جنبش ھا را مطلوب کردند شروع کرد.
احزاب سياسی را در چھارچوب داده ھای جنبشی که به آن تعلق دارند بايد ديد .تاريخ اين احزاب نه تاريخ
"خيانت ھا"" ،ناپيگيری ھا"" ،ناآگاھی ھا"" ،تغيير عقايد و ارتداد ھا" و غيره بلکه بيش از ھر چيز تاريخ
يک جنبش ،يک افق ،يک فلسفه از زندگی اجتماعی ،و يک آرمان معين است.
اجازه بدھيد اينجا يک مثال از کاربرد اين روش را بطور بسيار اجمالی بدست بدھم .مثال عراق.
عراق کشوری است که بعد از جنگ اول توسط انگليس و فرانسه بطور دلبخواه از طوايف و اقوام مختلف
تشکيل شد .در دنيای مدرن "کشور شدن" يک کشور بيش از ھر چيز به پديده "ملت سازی" بستگی پيدا
ميکند .در دنيای مدرن ،بر عکس دوران قديم ،کشور يک مفھوم بورژوائی است که بر اساس متحد کردن اقوام
و طوايف مختلف تحت يک ھويت واحد ملی ميتواند دوام و ثبات داشته باشد .اين ھويت را ،بعدا اشاره خواھيم
کرد ،اساسا انقالب مشروطه به ايران ميدھد.
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اما ملت سازی از مجموعه اقوام و طوايف نيازمند يک جنبش ،يک افق و يک رويا از دنيای روشنتر و بھتر
اين ملت است .و اين کاری است که بورژوازی غالبا در قالب ناسيوناليسم انجام داده است .يک کشور ،بدون
چنين ھويتی ثبات ندارد و با تلنگری ميتواند از ھم بپاشد و به سراشيب جنگ داخلی سرازير شود.
عراق ،ھمچنين کشور ھای مشابه مانند سوريه و ليبی و غيره ،ھم با مصاف "ملت سازی" روبرو بودند.
دولت پادشاھی عراق که توسط انگليس بر عراق حاکم شد فاقد اين افق و اين توانائی بود .جنبش و افق ايجاد
عراق متحد" ،خوشبخت" و "سربلند" ،در اساس به دوش جنبش ناسيوناليسم عربی – عراقی افتاد .حزب بعث
حزب سياسی اين جنبش اجتماعی و اين افق بود .دولت بعث و صدام حسين قبل از ھر چيز نماينده سياسی اين
جنبش بودند .جنبش بعثی جنبشی بود که ،به داليل متعددی که اينجا فرصت پرداختن به آنھا نيست ،در ايدآليزه
کردن مفھوم ملت واحد عراق در ميان توده مردم آن شکست خورد .اما با ھمه اينھا يک کشور ماندن عراق را
استبداد بعثی ،که از پشتوانه نفوذ جنبش ناسيوناليستی عربی بخشی از جامعه عراق برخوردار بود ،تامين
ميکرد .دولت صدام تنھا تجمع آدم ھای خشن و مستبد و جنايتکار ،يک دستگاه مافيائی حکومت تشکيل داده
نبود .نمايند يک افق و يک جنبش و يک آرمان بود و بر اساس اين افق ميتوانست به عنوان يک دولت سر پا
بماند.
اشغال عراق و درھم شکستن دولت و حزب بعث چيزی جز از ميان برداشتن و يا خلع يد از ناسيوناليسم
عربی-عراقی نبود .حفظ عراق به عنوان يک کشور واحد و ممانعت از سرازير شدن آن به سياه چال اجتماعی
نيازمند جنبشی اجتماعی ای بود که افق و آرزوی يک عراق متحد را در پايه خود داشته باشد .در زمان حمله
به عراق درايت زيادی الزم نبود که تشخيص داده شود که بازيگرانی که آمريکا دور خود گرد آورده است
مطلقا چنين خاصيتی را ندارند .عراق واحد تنھا دو راه در مقابل داشت يا سلطه مجدد بعثی ھا و يا يک جنبش
سوسياليستی عميق که بخش مھمی از توده جامعه را از کانال يک جنبش اجتماعی برابری طلبانه ای به ھم
پيوند دھد .ما ھمان زمان به اين واقعيت اشاره کرديم و آينده عراق را پيش بينی نموديم .رويای با چتر پياده
کردن تعدادی تکنوکرات "خوش فکر" و برقراری بازار بورس برای ايجاد يک عراق واحد و متمدن يک
رويای احمقانه ،سطحی و مبتذل بود که به شکستی مفتضح منجر شد که عواقب آن ھنوز دامن مردم منطقه را
گرفته است .باز ھم تاکيد ميکنم که اينجا وارد سياست ھای واقعی پشت اين رويا ،نظم نوين جھانی و سياست
ھرج و مرج خالق نئوکانسرويتيسم نميشويم .بحث بر سر ارزش آکادميک تئوری ھايی است که اين سياست را
موجه ميکردند.
به ھر صورت ،عراق در غياب يک جنبش اجتماعی که با ھم بودن ،زير يک سقف کشوری زندگی کردن و يا
ملت بودن را به آرمانی تبديل کند به سراشيب تجزيه و از ھم پاشيدن شيرازه ھای اجتماعی سرازير شد.
جالب است که رسانه ھا و اطاق ھای "فکر" غربی دائم ميگويند ارتش عراق در مقابل القاعده ،تروريسم و
داعش اشتھای جنگ ندارد و اين واقعيت را ناديده ميگيرند که کرد ھا ،سنی ھا ،شيعه ھا و غيره تا پای مرگ
از خود در مقابل ديگری دفاع ميکنند اما کسی حاضر نيست برای عراق بجنگند .برای جنگيدن برای عراق
نيازمند جنبشی اجتماعی ھستيد که ثمره اين جنگ را بخشی از رويای آينده خود ،بخشی از ھويت خود بداند.
امروز چنين جنبشی در عراق وجود ندارد .بدون چنين جنبشی عراق واحدی وجود نخواھد داشت.
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زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
چپ ايران در دل انقالب مشروطه متولد ميشود و مھر اين تولد را تا به امروز بر خود دارد .اما قبل از اينکه
به انقالب مشروطه بپردازيم الزم است به تحوالتی که به انقالب مشروطه منجر ميشود اشاره کنيم.
به عنوان يک پيش درآمد کوتاه اجازه بدھيد کرونولوژی ای از چند رويداد ھای تاريخی ،در ارتباط با تاريخ
ايران ،را بدست بدھم .اين کرونولوژی مھم است زيرا ما وقتی تاريخ ايران را ميخوانيم غالبا يا به ھجری
شمسی است و يا از آن بدتر به ھجری قمری .اين کار باعث ميشود که رابطه وقايع تاريخی در ايران با ساير
نقاط جھان منفصل و نامربوط بماند و خواننده يا محقق نداند در آن زمان در ساير نقاط جھان چه اتفاقاتی در
حال وقوع بوده است .بخصوص که تاريخ معاصر ايران با رويدادھای اروپا ارتباط بسيار مھمی دارد.
اواخر قرن  ١٨يعنی در سال ھای  ١٧٩٩ - ١٧٨٩دنيا شاھد يکی از بزرگترين زمين لرزه ھای سياسی تاريخ
بشر ،يعنی انقالب فرانسه است .در ايران سال  ،١٧٧٩يعنی ھمزمان با انقالب فرانسه ،آغا محمد خان قاجار
به قدرت ميرسد و سلطنت قاجاريه شروع ميشود .سلطنت قاجاريه ،گرچه گاه و بيگاه درگير جنگ با روسيه
است ،اما از نظر داخلی ،دوره ھرج و مرج بعد از سقوط صفويه را پايان ميدھد و دوره ای از ثبات نسبی را
شکل ميدھد.
قرن نوزدھم در ايران با تاجگذاری فتحعلی شاه قاجار در سال  ،١٧٩٧تقريبا مصادف با قدرت گيری ناپلئون
بناپارت در فرانسه ،شروع ميشود .اين قرن اما شاھد تغييرات عميقی در ساختار اقتصادی و نھايتا سياسی
ايران است .تغييراتی که اوضاع سياسی و اقتصادی ايران از ساير کشور ھای خاورميانه متمايز ميکند.
کليد اين تغييرات را اساسا جنگ ھای ايران و روس ) (١٨٢٨ -١٨٠۶ميزند و سپس جنگ ھای ايران و
انگليس آن را تعميق ميکند.
در اين دوره روسيه کشوری قدرتمند است که سرمايه داری و مدرنيسم در آن در حال رشد است .بعالوه
روسيه در رقابت با کشور ھای ديگر اروپائی ،بويژه فرانسه و بريتانيا ،در پی گسترش خود و دسترسی به ھند
و "آب ھای گرم" خليج فارس است .روسيه برای تصرف مناطق شمالی ايران ،بخصوص منطقه قفقاز و
آسيای ميانه ،با ايران وارد جنگ ميشود.
در نتيجه شکست ايران در اين جنگ ھا ،ايران مناطق وسيع و بسيار ثروتمندی ،که منابع در آمدھای کالنی
برای دربار و دولت بودند ،را از دست ميدھد .کل قفقاز )شامل ارمنستان ،گرجستان ،بخش بزرگی از
آذربايجان  (...و تاجيکستان و غيره در آسيای ميانه به تصرف روسيه در می آيد.
روسيه اين پيروزی ھا را با قرارداد ھای گلستان ) ،(١٨١٣ترکمنچای ) (١٨٢٨و آرخال ) (١٨٨١رسميت
ميدھد .طی اين قرارداد ھا روسيه نه تنھا مناطق بزرگی از ايران را به تصرف خود در می آورد بلکه
امتيازات وسيع سياسی و اقتصادی ای از ايران ميگيرد.
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از مھمترين اين امتيازات ،که مستقيما به زندگی مردم مربوط ميشود ،اين است که اوال سرمايه ،تجار ،سرمايه
داران و کاال ھای روسی در ايران امنيت دارند و دولت ايران حق تعرض به آنھا را ندارد .ثانيا مالياتی که بر
کاالھا ،سرمايه داران و تجار روسی بسته ميشود بسيار کمتر از کاالھا ،سرمايه داران و تجار ايرانی است.
دولت ايران شبيه ھمين امتيازات را ھم ،بعد از جنگ ايران و انگليس که منجر به تصرف افغانستان توسط
انگلستان ميشود ،به اين کشور ميدھد .در نتيجه بازار ايران برروی کاالھای انگليسی )شامل کاالھای ھند( و
کاالھای روسی نه تنھا باز ميشود بلکه اين کاالھا ،سرمايه ھا و سرمايه داران در موقعيت مستحکم تر و با
ماليات کمتر کمر توليد کننده خرد ايرانی را ميشکنند .از جمله قربانيان اين پروسه صنايع نساجی است که
توسط پارچه ارزان انگليسی ورشکسته ميشوند.
اما شايد مھمتر اينکه با از دست رفتن مناطق ثروتمند ايران ،دربار قاجار در تامين ھزينه ھای خود دچار
معضل جدی ميشود .خزانه دولت خالی و دولت قادر به پرداخت ھزينه ھای خود نيست .در مقابله با اين وضع
ناصرالدين شاه سياست ھای جديد اقتصادی را در پيش ميگيرد که کل صحنه اقتصادی ،اجتماعی و سياسی
ايران را دگرگون ميکند .ارکان اصلی اين سياست ھا عبارتند از
 – ١فروش زمين ھای زراعی و غير زراعی ،که تا اين زمان متعلق به شاه ھستند به افراد و نھاد ھای
خصوصی
 – ٢واگذار کردن امتياز توليد ،توزيع و فروش بخش ھائی از اقتصاد به دولت ھای روس و انگليس،
بخصوص دولت روسيه ،مانند تنباکو ،نفت و غيره
 – ٣گرفتن وام از دولت ھای روس و انگليس
 – ۴اخذ ماليات ھای جديد از مردم ،بويژه از تجار و خرده بورژوازی شھری
اين سياست از اين نظر مھم است که تا آن زمان در تاريخ ايران ھمه چيز ،بخصوص زمين ،متعلق به شاه
است که در اختيار رعايای خود )تيولداران و دھقانان( قرار ميدھد .تجار و ثروتمندان ايرانی ھيچ پوشش
قانونی ندارند .شاه ،دربار و دولت ميتواند ھر تصميمی در مورد مايملک آنھا بگيرد و يا ھر مالياتی را بر آنھا
به بندد.
اين موقعيت را ،در تمايز با فئوداليسم اروپا ،مارکس "شيوه توليد آسيائی")(Asiatic mode of production
ميخواند)  ١٢و  .(١٣اينجا فرصت نيست که وارد اين بحث شويم فقط به پايه ھای اين بحث اشاره ميکنم.
نقطه تمايز توليد فئودالی در مناطق بزرگی از خاورميانه و آسيای ميانه با اروپا ،و مناطق پر آبی مانند ھند،
مسئله کمبود آب است .در اين مناطق آب ،که رکن پايه توليد دھقانی است ،کم است و در مناطق دور از ھم
متمرکز است .رساندن آن به زمين و به شھرھا )که بعکس اروپا در اين مناطق ھميشه بزرگ و کليدی
بوده اند( از يک دھقان يا حتی خان و فئودال محلی ساخته نيست .اين امر نيازمند ساختن ،نگھداری و گسترش
دائم يک شبکه عظيم آبياری ،توزيع منصفانه آب ،گسترش راه ھا در سطح وسيع است که تنھا از دولت ساخته
است .بعالوه اين منطقه از ابتدا مورد تعرض دائم گله داران فقير تر آسيای ميانه )مغول ھا ،تاتار ھا ،ترکمن
ھا و غيره( بوده و نيازمند دفاع قدرتمندی بوده است .به عبارت ديگر امنيت و ادامه کاری شبکه آب ،راه ھا و
توليد نيازمند و وجود قدرت بزرگتری از فئودال ھا و خان ھای محلی بوده است.
در نتيجه ،بعکس اروپا ،ما در اين مناطق ھميشه شاھد دولت ھای بسيار متمرکز ھستيم .و ھنگامی که دولت
مرکزی از ميان ميرود شبکه آب رسانی ،راه ھا و امنيت مختل ميشود ،توليد دھقانی مختل ميشود ،شھر دچار
اضمحالل ميشوند و قحطی شکل ميگيرد .اين وضع به کرات اتفاق افتاده است .در ھمان حال ھر وقت ھم که
يک نيروی مھاجم ،از اسکندر تا مغول ھا و غيره ،دولت مرکزی را ساقط کرده اند ،نيروی مھاجم طی مدت
کوتاھی مجبور به شکل دادن به يک دولت تماما متمرکز حول شاه شده است .اين وضع با وضعيت فئوداليسم
در اروپا متفاوت است .آنجا حکام محلی ميتوانستند بدون نياز چندانی به يک دولت متمرکز امور خود را
بگردانند .با ھم جنگ کنند ،شاھزاده نشينان را ايجاد کنند و غيره.
به نظر من اساس اين شيوه توليد آسيائی با توليد فئودالی در اروپا يکی است .اين شيوه ،بر عکس توليد برده
داری ،بر توليد محصوالت کشاورزی توسط دھقان و بھره کشی از دھقان توسط ارباب ،شاه ،تيولدار و غيره
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استوار است .شايد بتوان گفت که رابطه ميان شيوه توليد آسيائی با توليد فئودالی در غرب مانند رابطه ميان
سرمايه داری دولتی با سرمايه داری خصوصی است.
گفتم اينجا فرصت وارد شدن به بحث شيوه توليد آسيائی نيست ،اشاره به آن از اين رو الزم است که توضيح
دھيم که تا مقطع جنگ ھای ايران و روس و بعدا ايران و انگليس )بر سر افغانستان( در ايران مالکيت
شخصی بر زمين ،و تقريبا ھيچ چيز مھم ديگری ،وجود نداشته است .ھمه چيز متعلق به شاه است که به عنوان
تيول در اختيار اتباع خود قرار ميدھد و ھر وقت ھم که ميخواست پس ميگرفت يا به کس ديگری واگذار
ميکرد .شاه والی را تعيين ميکرد و افراد از باال تا پائين در مقابل شاه ھيچ قدرت و حقی نداشتند .نتايج جنگ
ھای ايران و روس و بعدا ايران و انگليس اين سازمان اجتماعی توليد را دچار تغييرات بنيادی ميکند.
طی سالھای  ١٨٣٠تا  ،١٨۴٠دربار قاجار برای تامين نياز ھای مالی خود مجبور به فروش زمين ھای شاه
ميشود .اين اولين بار در تاريخ ايران است که حق مالکيت بر زمين به کسی جز شاه داده ميشود .دربار شروع
آن مالک ميشود .بازھم اين اولين بار است
به فروش وسيع زمين ميکند .زمين از دست دربار در می آيد و از ِ
که ايران شاھد شکل گيری طبقه ای بنام ّ
مالکين ،به معنی امروزی و اروپائی آن ،است .اين روند در دوره
ناصرالدين شاه به اوج خود ميرسدّ .
مالکين ديگر نماينده شاه ،تيولدار و يا والی نيستند .روی پای خودشان
صاحب زمين و قدرت ميشوند.
اما اين سياست نتايج بزرگتر اجتماعی و اقتصادی ای دارد .طبقه جديد ّ
مالکين به نوبه خود شروع به يک
پارچه کردن زمين ھا ،تشکيل واحد ھای بزرگتر زراعی و مراتع برای گله داری ميکنند .پروسه يک پارچه
کردن زمين برای زراعت و ايجاد مراتع بزرگ نيازمند کوتاه کردن دست تعداد وسيعی از دھقانان از زمين
ھای زراعی است .اين روند منجر به بوجود آمدن سيل وسيعی از دھقانان بی زمين ميشود که برای بقا راھی
جز فروش نيروی کار خود را ندارد .شبيه اين پروسه شايد در انگليس و بخصوص در اسکاتلند شکل ميگيرد
که ّ
مالکين از بخش وسيعی از دھقانان سلب مالکيت و يا سلب زمين کرده و آنھا را روانه بازار کار ميکنند.
بعالوه بخش توليد و توزيع داخلی ،يعنی توليدکنندگان محلی ،سرمايه داران ايرانی و تجار ايرانی در مقابل
ھمتايان روسی خود در وضعيت بسيار نا مناسب و نا برابری قرار می گيرند .در حالی که سرمايه و کاالی
ايرانی در مقابل دولت و دربار امنيت را ندارند سرمايه و کاالی روسی و انگليسی در ايران دارای امنيت اند
و بعالوه با واگذار کردن انحصارات مختلف به روس و انگليس ،شرکت ھای روسی و انگليسی اجناس خود
در به قيمت ارزان ميخرند و گران ميفروشند .وضع ماليات ھای جديد و گاه بسيار سنگين و موقعيت نامناسب
سرمايه و توليد داخلی در مقابل شرکت ھای خارجی )روسی و انگليسی( پايه اعتراض بورژوازی ايران به
دربار ميشود.
بايد بخاطر داشته باشيم که جوامعی مانند ايران ،به دليل ھمان ساختار توليدی متمرکز ھميشه ساختار اجتماعی
متمرکز تری از اروپا داشته است و شھر ھای بزرگ ،از ھمان دوران ھخامنشی تا دوره ھای بعد ،بخش پايه
ای سازمان اجتماعی بوده و بازار و شبکه توليد مانوفاکتوری و توزيع محلی بسيار متمرکز تر و بزرگتر از
اروپا بوده است.
از دوره ناصرالدين شاه کل اين سيستم در مقابل نفوذ و موقعيت سرمايه و کاالھای روسی و بعدا انگليسی در
خطر نابودی قرار ميگيرند و به مقاومت در مقابل دربار و شاه کشيده ميشوند .تا اين زمان ما در تاريخ ايران
شاھد شکل گيری چنين قطب بندی وسيع اجتماعی نيستيم .اين يک قطب بندی کالسيک بورژوائی در مقابل
دولت فئودالی ،با چاشنی ضديت با قدرت ھای خارجی ،يعنی ضد امپرياليستی ،است.
کتب تاريخی متعددی در باره مبارزه "بازار" با دربار نوشته شده است .آنچه که کمتر مورد توجه بوده است
سرنوشت و مقدرات توده وسيعی از دھقانان کنده شده از زمين است که جز فروش نيروی کارشان راھی برای
امرار معاش ندارند .اين توده بعالوه با موج ورشکستگی توليد کنندگان خرد محلی در مقابل کاال ھا و امتيازات
روس ھا و انگليسی ھا گسترش بيشتری می يابد .اين توده عظيم روانه بازار کار ميشود.
تا قبل از اين کارگر بيش ھر چيز شاگرد و کار آموز کارگاه ھای محلی بود که چشم انداز دائر کردن کارگاه
خود را داشت .پروسه سلب مالکيت و زمين از دھقانان اين رويا را بر باد ميدھد .ديگر نه دھقان زاده چشم
انداز دھقان شدن را دارد و نه شاگرد و کارگر موسسات توليدی چشم انداز استاد و صاحب دکان و کاسبی
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شدن را .ھر دو دسته روانه بازار کار مزدی روانه ميشوند که در اساس چشم اندازی جز ادامه وضع برای
خود و فرزندان شان را ندارند .
بطور واقعی در اين دوره ،يعنی سال ھای نيمه دوم قرن نوزدھم ،ايران به بخشی از بازار جھانی سرمايه
داری تبديل ميشود .کشور ھای ديگر ،از جمله مصر و يا امپراطوری عثمانی ،که آن روز بخش اعظم
خاورميانه و شمال آفريقا را در تصرف داشت ،ھيچ وقت به اين شکل ،به اين شدت و ابعاد با شوک وارد شدن
به بازار جھانی سرمايه روبرو نشدند .در ايران کل فابريک جامعه ،از سرمايه دار تا کارگر و دھقان
بالواسطه تابع بازار جھانی سرمايه ميشوند.
اما سيل نيروی کار آزاد شده از زمين در ايران قابل جذب توسط توليد محلی نيست .توليد محلی نه سرمايه
الزم و نه امنيت الزم برای جذب اين توده عظيم کارگر شده را ندارد .در نتيجه از ھمان ابتدا اين سيل تبديل به
سيل کارگران فصلی ای ميشود که برای کار به روسيه ،اکثرا قفقاز ،ميروند .اين کارگران فصلی بخصوص
از آذربايجان ،گيالن و مازندران ،راھی مراکز توليدی روسيه ميشوند .طبق آماری که ھست در اوائل شروع
اين پروسه کنسولگری روسيه در تبريز تنھا در يک تابستان به حدود ده ھزار نفر ويزا ميدھد که برای کار به
روسيه بروند) .(١۴در نتيجه اين پروسه جمعيت وسيع روستاييان ايرانی برای کار راھی روسيه ميشوند و
آنجاست که روند تبديل شدن به کارگر مزدی را طی ميکنند.
بخش اعظم اين ارتش روستاييان تازه کارگر شده اساسا به آذربايجان ،گرجستان ،ارمنستان ميروند و بخشی از
آن بعدا به تدريج جذب صنعت نفت در آذربايجان ميشوند .اما بخش بزرگتر کارگران ايرانی در کارھای
ساختمانی و معادن به کار مشغول ميشوند.
موقعيت کارگران مھاجر ايرانی در محيط ھای کار روسيه ويژه است .تا حوالی سال  ١٩٠٠کارگران ايرانی
در اين مناطق در ميان کارگران محلی به عقب مانده و اعتصاب شکن مشھور ھستند .کسانی که حاضرند با
دستمزد کمتر کار کنند در نتيجه عمال دستمزد ھا را پائين نگاه ميدارند.
اين واقعيات منجر به ضرب و شتم کارگران ايرانی توسط کارگران روسی و تحريک احساسات ضد ايرانی
در ميان آنھا ميشود .البته اين رفتار و اين احساسات توسط پليس و دستگاه دولت روسيه نيز دامن زده ميشود.
پليس ،سرمايه داران و دولت روسيه برای در ھم شکستن مبارزه کارگران روسی و جلوگيری از اتحاد
کارگران روسی با کارگران ايرانی سياستی را در پيش ميگيرند که سه رکن دارد :اول وسيعا ً ويزای کار برای
کارگران ايرانی صادر ميکند ،دوم با استفاده از آخوند ھا و مبلّغان مذھبی در ميان کارگران ايرانی تبليغات
مذھبی و عقب مانده فرھنگی را دامن ميزنند ،و سوم احساسات ضد ايرانی و ناسيوناليستی را در ميان
کارگران روسی عليه کارگران ايرانی دامن ميزند .شايد شبيه اوضاعی که امروز عليه کارگران افغانی در
ايران وجود دارد.
در نتيجه در آخر قرن نوزده و ابتدای قرن بيست ايران صاحب طبقه کارگر فصلی نسبتا وسيع و يک
بورژوازی منسجم شده عليه دولت مرکزی ميشود .بعالوه مستعمره نبودن ايران باعث ميشود که حائلی )دولت
استعمارگر( ميان توده مردم و دولت مرکزی وجود نداشته باشد .تئوری ھا و جنبش ھای بورژوايی در ايران،
نه در قالب جنبش رھائی بخش و يا ضد استعماری بلکه مستقيما در قالب کالسيک تر جنبش ھای بورژوايی
وارد ميدان ميشوند .اين پديده ای است که در ساير کشورھای منطقه نظير مصر و سرزمين ھای زير سلطه
عثمانی و يا کشور ھای مستعمره ،مانند ھند ،شکل نميگيرد .در ايران بورژوای و طبقه کارگر بيشتر شبيه
کشور ھای اروپايی در قالب يک جنبش بورژوا  -دمکراتيک به مقابله با دولت و سيستم فئودالی حاکم ميروند.
اين قالب ايده بورژوائی حق فرد در مقابل دولت ،ناسيوناليسم ايرانی و غيره را در جامعه نھادينه ميکند .اين
پديده را ،در ابعاد روانشناسی توده ای ،در ھيچ يک از کشورھايی که در مبارزه عليه استعمارگران شکل
ميگيرند ،مانند ھند و مصر را نمی بينيم .ترکيه ھم در قالب يک کودتای نظامی متولد ميشود که اين سير را
طی نميکند .کشور ھای ديگری مانند عراق ،سوريه ،پاکستان و غيره مصنوعا توسط انگليسی ھا و فرانسوی
ھا تشکيل ميشوند که ايضا از اين قيف تاريخی – اجتماعی عبور نميکنند .اين واقعيت به ايران از يک طرف
چسبندگی کشوری – ملتی بيشتر و از طرف ديگر توقع حقوق فردی در مقابل دولت و بدرجه ای بلوغ سياسی
بيشتری را داده است.
يک جنبه ديگر از اين تحوالت شکل گيری دستگاه و صنعت مذھب مستقل از دولت است .در پروسه فروش
زمين ھا و اموال دربار بخشی از دستگاه مذھبی ،حوزه ھای علمی و آخوند ھا به خريد زمين و مستغالت

18

ميپردازند و از طرف ديگر پديده وقف ،واگذار کردن اموال به نھاد ھای مذھبی برای دور نگاه داشتن آن از
دسترسی دربار و شاه ،وسعت ميگيرد و ما شاھد تولد دستگاه مذھبی شيعه ھستيم که تا حدودی از نظر
اقتصادی مستقل از دربار و از نظر سياسی منتقد آن است .قبل از اين رويدادھا دستگاه مذھبی جزو متعلقات
شاه بوده است و شاه از جمله در راس اين دستگاه مذھبی بود .شاه نماينده خدا و ضل ﷲ بود .از اين مقطع
است که ما شاھد تولد آخوند ھای مالک و مالکين آخوند ھستيم.
بعالوه بخش مھمی از تجار و سرمايه داران ايرانی برای حفاظت از اموال شان تبعه روسيه و بعضا انگليس
ميشوند و يا با سرمايه داران روسی و انگليسی اقدام به تاسيس موسسات اقتصادی و مالی ميکنند.
اين رويداد ھای عميق اقتصادی و اجتماعی البته ما به ازاء سياسی خود را دارد .از يک طرف کارگران
مھاجر ايرانی اولين تماس ھای خود را با طبقه کارگر آگاه تر روسی و حزب سوسيال دمکرات روسيه ،که به
شدت در قفقاز فعال است ،برقرار ميکند و از طرف ديگر بورژوای ايران ،در تقابل با فئوداليسم حاکم و عليه
امتيازات خارجی اولين جوانه ھای يک جنبش اجتماعی بورژوائی را ،با الھام از مدل اروپائی ،بويژه انقالب
فرانسه ،شکل ميدھد.
اين مقطعی است که اولين جوانه ھای ناسيوناليسم ايرانی ،چه در دفاع از صنايع ملی يا ھويت ملی و چه در
مقابله با امتيازات به کشور ھای خارجی ظاھر ميشود و مفھوم ھويت ملی ايرانی )در تمايز با قومی يا مذھبی(
شکل ميگيرد .رويای ايران صنعتی و مدرن از جمله تبعات تولد و ظھور بورژوازی به عنوان يک طبقه است
که خود را در قالب جنبش ھای اجتماعی متناسب با آن بيان ميکند .اين جنبش ،ھمانطور که اشاره کرديم
چاشنی ضد امپرياليستی و ضد خارجی دارد.
اين وضعيت جامعه ايران را به طرف بزرگترين رويداد تاريخی خود که محل ظھور جنبش و احزاب سياسی
ايران است ،يعنی انقالب مشروطه ميبرد و به آن انقالب رنگ خاص خود را ميزند .مفاھيمی که در اين دوره
و در تولد اولين جنبش ھای ملی و ناسيوناليستی ايران شکل ميگيرد در تفکر سياسی و در روانشناسی
اجتماعی و حتی فردی کل چپ و راست سياست ايران تا به امروز حاضراند.
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ﻣﻨﺸﺄ روس و ﻗﻔﻘﺎزي ﭼﭗ اﻳﺮان
جنبش چپ ايران ،باز ھم در تفاوت با ساير کشور ھای منطقه ،نه در ارتباط با ايده ھای سوسياليستی اروپای
غربی بلکه اساسا در ارتباط با سوسيال دمکراسی روسيه در قفقاز شکل ميگيرد .چپ ايران نه منشأ اروپای
غربی بلکه منشأ روس و قفقازی دارد) .(١۴اين ھويت از يک طرف ميليتانسی سوسيال دمکراسی روسيه را به
آن ميدھد و از طرف ديگر کل عقب ماندگی ھای فرھنگی و اجتماعی سوسيال دمکراسی روسيه را نيز به آن
منتقل ميکند .که ھنوز ،به درجه زيادی ،شاھد آن ھستيم.
تماس ايرانيان با ايده ھای سوسياليستی اولين بار از طريق تماس دانشجويان ايرانی که برای تحصيل به فرانسه
اعزام شده اند برقرار ميگردد .اين ارتباط شبيه ارتباط تحصيلکردگان ساير کشور ھای خاورميانه با اروپا
است اما اين ارتباط نقش تعيين کننده ای در ھويت چپ ايران بازی نميکند و موفق به ايجاد يک جريان
اجتماعی نميشود.
اولين تماس ھا توسط دانشجويان ايرانی در سال  ١٨۴٨در فرانسه برقرار ميشود .از جمله کسانی که جذب اين
ايده ھای ميشوند حسين قلی آقا است که در دانشکده نظامی سن سير در فرانسه درس ميخواند .اين جريان در
واقع نه ميليتانت است و نه راديکال ،بلکه بورژوا دمکرات .اين جريان در سال  ١٨٧۵نشريه "اختر" را
منتشر ميکند که در اظھار نظری پيرامون کمون پاريس نه تنھا سمپاتی ای به کارگران پاريس و کمون نشان
نميدھد ،بلکه اين جنبش و کال کمونيست ھا ،سوسياليست ھا و آنارشيست ھای فعال در اين جنبش را "قرمتی"
و "مزدکی" معرفی ميکند که ميخواھند زنان را اشتراکی کنند" .اختر" به دفاع از دولت فرانسه و مدح
جمھوری خواھان شھيد آن ميپردازد.
از طرف ديگر در روسيه اعتصاب شکنی ،عقب ماندگی فرھنگی و رضايت به دستمزدھای پائين در ميان
کارگران ايرانی به معضل کارگران روسيه و حزب سوسيال دمکرات کارگران روسيه تبديل ميشود .اگر
امروز به ادبيات حزب سوسيال دمکرات روسيه مراجعه کنيد ميبينيد که به کرات نقش کارگران مسلمان ،و
بويژه کارگران ايرانی ،و نقش مخرب آنان بر شرايط کار کارگران روس از يک طرف و دشمنی کور کارگر
روس با کارگران ايرانی و دامن گرفتن احساسات ناسيوناليستی روس از طرف ديگر مورد بحث است و اين
معضل فعاليت حزب سوسيال دمکرات روسيه در ميان کارگران ايرانی )و کال کارگران مسلمان( را به يک
ضرورت تبديل ميکند.
در اين راستا در سال  ١٩٠۴انجمنی به نام سازمان مسلمانان قفقاز" ،انجمن ھمت" ،در ميان کارگران
ايرانی ای که در تماس با حزب سوسيال دمکرات کارگران روسيه قرار گرفته اند تشکيل ميشود .ھدف اين
انجمن فعاليت در ميان کارگران کشور ھای مسلمان است ،از جمله تاتار ھا و غيره ،نيز ھست .اين انجمن با
کميته ھای قفقاز حزب سوسيال دمکرات ،بخصوص با کميته باکو ) که اعضای اصلی آن آليوشا جاپاريدزه،
ستپان شاھوميان و استالين ھستند( و کميته ارمنستان ) ، (Hanchakدر ارتباط است و در واقع به عنوان يک
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سازمان جانبی اين حزب فعاليت ميکند .بعد ھا اين انجمن به عنوان يک فراکسيون )مانند فراکسيون کارگران
يھودی – بوند( به حزب سوسيال دمکرات ملحق ميشود.
اما "انجمن ھمت" در سندی که بعدھا ،در سال  ،١٩٠٩تصويب ميکند نه خواستار سوسياليسم ميشود و نه خود
را متعلق به جنبش سوسيال دمکراسی معرفی می نمايد .بيشر خواستار اصالحات در زندگی فقيرانه کارگران
است و برای ھمدلی ميان کارگران و عليه خرافات مذھبی فعاليت ميکند .اعضای بنيانگذار اين انجمن از جمله
عبارت از معصومف ،سلطان مجيد افنديف ،آخوندف ،رسول زاده ،حاجينسکی ،کاظم زاده ،نريمانوف و عزيز
بيکوف ھستند .کسانی که بعدا در انقالب مشروطه ھم نقش بازی ميکنند.
اين انجمن ابتدا نشريه ای به نام "ھمت" را منتشر ميکند که بعد از مدتی توسط پليس روس توقيف ميشود و
انجمن در ھمکاری با سوسيال دمکرات ھای ارمنی نشريات ديگری مانند "دعوت"" ،نبات"" ،يولداش" و
"تکامل" را منتشر ميکند.
بعد از انقالب  ١٩٠۵روسيه و برقراری ارتجاع اسوليپين ،کل سوسيال دمکراسی روسی تحت تعقيب و
سرکوب شديد تر قرار ميگيرند و از جمله انجمن ھائی مانند "ھمت" ھم مورد سرکوب شديد قرار ميگيرند.
اشاره کرديم که ورود ايده ھای چپ به ترکيه به چندين سال قبل از ايران برميگردد .طرح ايده ھای چپ در
کشوری مانند ترکيه و حتی مصر تقريبا ھمزمان است با تولد اين ايده ھا در اروپای غربی .اما ھيچگاه مانند
ايران به يک جنبش اجتماعی وسيع تبديل نميشود .يا الاقل تا بعد از جنگ دوم جھانی احزاب با نفوذ وسيع
اجتماعی در اين کشور ھا شکل نمی گيرند .ايده ھای چپ و سوسياليستی در اين کشور ھا بيشتر در حاشيه
جامعه و در قالب احزاب و جريانات روشنفکری با نفوذ بسيار محدود باقی ميمانند .در ايران ،در پرتو
تغييرات اجتماعی وسيعی که به آن اشاره کرديم و مھمتر از آن به دليل شکل گيری و مھاجرت توده کارگر
وسيعی که مستقيما در معرض ايده ھای سوسيال دمکراسی قرار ميگيرند جنبش چپ مستقيما به توده وسيعی
متصل ميشود .توده ای که ھم در انقالب مشروطه و ھم رويدادھای بعد از آن چپ را در قالب يک جريان با
پايه اجتماعی وسيع به ميدان ميکشد .از آن زمان تا کنون ھر دريچه ای از آزادی سياسی در ايران منجر به
شکل گيری احزاب بزرگ چپ )به مفھوم وسيع آن( ميشود.
اين واقعيات ،يعنی پروسه پديده سلب مالکيت از دھقانان فقير و ھجوم دھقانان بی زمين به ميدان کار در
روسيه  ،تماس اين کارگران با جنبش سوسيال دمکراسی روسيه ،رو در روئی مستقيم و بالواسطه بورژوازی
تازه متولد شده ايران با دولت فئودالی ،و نه دولت استعمارگر ،ورود ايران به بازار جھانی سرمايه و
امتيازات سرمايه داران روسی و انگليسی کل زمين سياسی و اجتماعی ايران را شخم زده و زير و رو می
نمايد.
اولين حرکت ھای اجتماعی ،با سمپاتی به ايده ھای چپ ،در ايران حاصل اين رويداد ھا است و نه نفوذ ايده
ھای چپ از طريق اروپای غربی .تاريخ نگاران روسی ،از دوره استالين تا حزب توده و امروز ،اين تفاوت
را ناشی از تالش ھای کميته قفقاز حزب سوسيال دمکرات و بويژه نقش استالين معرفی ميکنند .اين يک تاريخ
نگاری غلط و واژگونه است .مستقل از اينکه کميته قفقاز و ارمنستان سوسيال دمکراسی روسيه چه فعاليتی
کردند ،آنچه به اين فعاليت ھا پايه مادی داد تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و سياسی ايران بود .اين واقعيت است
که به افق ھای جديد اجتماعی پايه مادی و اجتماعی ميدھد .واقعيت جامعه ايران و طبقه کارگر نوين آن به
سوسيال دمکراسی روسی امکان ميدھد که ،حتی بيش از ساير مناطق روسيه ،در ايران خود را باز توليد کند.
گفتيم اين ارتباط است که تمام سايه روشن ھا و افق ھای مستتر در سوسيال دمکراسی روسيه ،بويژه
ناسيوناليسم نھفته در بلشويسم و منشويسم) (٨را در ايران باز توليد ميکند.
رويداد ھای ايران به انقالب مشروطه در سال  ١٩٠٧منجر ميشود که گرچه فرصت و امکان پرداختن به آن
نيست ،بايد به ذکر رويدادھا و نکات مھم بسنده کنيم.
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اﻧﻘﻼب اول ﻣﺸﺮوﻃﻪ
اولين حرکات انقالب مشروطه تحت تاثير دو واقعيت شروع ميشود.
واقعيت اول شکست دولت تزاری از دولت ژاپن ) (١٩٠۴است .شکست روسيه از ژاپن در ايران يک تابو را
ميشکند .تابوی شکست ناپذيری روسيه.
تا جنگ ھای ايران و روس و ايران و انگليس ،ايران و کال اين منطقه ،روند تاريخ خاصی در قبال تھاجم ھای
خارجی )مغول ھا ،تاتار ھا ،اعراب و  (...را نشان ميدھد .تاريخ اين است که "بيگانگان" ،که غالبا از مناطق
از نظر اقتصادی و اجتماعی عقب مانده تری به ايران حمله ميکردند و در دوره ھايی ،بعد از مقاومت گاه نه
چندان موفقی ،ايران را اشغال ميکردند.
اما اشغال ايران اشغال جامعه ای ،به نسبت آن روزگار ،پيشرفته توسط نيروھای جامعه ای عقب تر است که
منجر به اين ميشود که به تدريج ،و گاه سريع ،اين اقوام و نيروھا ،از نظر فرھنگ ،قوانين ،شيوه اداره جامعه،
سنت ھا و گاه حتی زبان جذب جامعه ايران ميشدند .البته اين اقوام بعضا سنت ھای خود را ،تا آنجا که به نفس
فابريک توليدی جامعه صدمه نميزد ،به جامعه ايران منتقل ميکردند .حاصل اينکه بعد از مدتی دولت ايران،
در تداوم دولت ھای قبلی ،با ترکيب جديد دوباره شکل ميگرفت .از يک نظر اين مکانيسم دفاع از خود سنتی
جامعه ايران ھم بود :اگر تابع مھاجم قوی پنجه بشويد در نھايت مھاجم را ھضم ميکنيد!
اما اين تاريخ با ظاھر شدن دولت ھای جديد سرمايه داری ،اينجا انگليس و روسيه ،کال تغيير ميکند .اين بار
ايران با تھاجم دولت ھا و جوامع پيشرفته تری روبرو است .اين دولت ھا با نفوذ شان نه تنھا جذب نميشوند
بلکه با توليد کاال ھای ارزان ،با قدرت نظامی و با فرھنگ و شيوه توليدی پيشرفته تر از ايران در ھر دکان و
بنگاه و خانه ای را ميشکنند و آنرا فتح ميکنند.
اين موقعيت در تاريخ ايران پديده نو ظھوری است که منجر به خلق افسانه در مورد قدرت و مکاری انگليس
و شکست ناپذيری روس و غيره ميشود .شکست روسيه در جنگ با ژاپن "آسيائی" ضربه بزرگی به اين تابو،
الاقل تا آنجا که به روسيه مربوط ميشود ،ميگردد :آسيائی ھا ميتوانند روسيه و غرب را شکست دھند به
شرطی که روی پای خود صنعتی و قدرتمند شوند.
واقعيت دوم انقالب  ١٩٠۵روسيه است .در اين انقالب سوسيال دمکرات ھا و اس آر ھا )که مدافع دھقانان و
عليه مالکين ھستند( نقش اصلی را دارند؛ تروتسکی رئيس شورای پتروگراد است .انقالب  ١٩٠۵شکست
ميخورد ،در واقع از نفس می افتد ) (٨اما تزار در شکل ظاھر تغييراتی را ميپذيرد و بعدا استوليپين )نخست
وزير( اقدام به تقسيم اراضی ميان بعضی از دھقانان ميکند .اين رويداد عظيم اجتماعی و سياسی ھمراه با
ادبيات توليد شده سوسيال دمکرات ھا و اس آر ھا و شخصيت ھای آن ،از کانال کارگران مھاجر و
روشنفکرانی که در روسيه ھستند در ايران )بيش از ھمه جا در تھران ،رشت ،مشھد و تبريز( باز تاب می
يابد.
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حاصل اين است که در تصور عمومی تغيير نظام ايران به يک حکومت مشروطه و شکست دادن دولت روس
و نيروی قزاق ،و لذا دولت ايران ،ممکن نمايانده ميشود .اين واقعيات در ايران در کنار بی قانونی مطلق و
استبداد فاسد دولت قاجار ھيجان عمومی عليه دولت مرکزی را شکل ميدھد .به اين معنی انقالب مشروطه
جوشش و ميليتانسی اش را بيشتر از انقالب روسيه  ١٩٠۵ميگيرد تا ايده ھای اروپای غربی و فرانسه .ايده
ھای ناشی از انقالب فرانسه بيشتر به عنوان پشتوانه فکری و فرھنگی انقالب مشروطه ظاھر ميشوند.
انقالب مشروطه ،بخصوص در انقالب دوم ،ميليتانسی و راديکاليسم خود را از انقالب  ١٩٠۵روسيه و از
سوسيال دمکراسی اين کشور ميگيرد.
اعتراضاتی که منجر به انقالب مشروطه ميشود از سال  ١٩٠۵با اعتراض به ماليات جديد برای بازپرداخت
وام دريافت شده از روسيه بابت ھزينه سفر مظفرالدين شاه به اروپا آغاز ميشود .اين اعتراضات اوج و افول
خود را دارد و باالخره در  ١٩٠٧به اوج خود ميرسد که منجر به تسليم مظفرالدين شاه ميشود .مظفرالدين شاه
در بستر مرگ فرمان مشروطه را امضا ميکند.
دولت انگليس که جنبش مشروطه را اساسا عليه دولت تزاری می بيند کمابيش به آن کمک ميکند و سعی ميکند
که اين جنبش را در چارچوب منافع خود مھار کند .در ھمان حال وليعھد ،محمد علی ميرزا ،و دولت روسيه
با امضای فرمان مشروطه به شدت مخالفت ميکنند.
انقالب اول مشروطه اساسا در محدوده اعتراض تجار ،سرمايه داران و توده مرفه شھر تھران و بعضا تبريز
صورت ميگيرد .آرمان ھای اين انقالب آرمان ھای عمومی مانند امنيت ،قانون ،آزادی ھای سياسی ،لغو
امتيازات دولت ھای خارجی است که خود را در خواست تغيير نظام از سلطنتی مطلقه به سلطنتی مشروطه
بيان ميکند .البته خواست جمھوری ھم مطرح است اما در مقابل مقاومت سنت اسالمی ،که خود را در قامت
تعدادی از آخوندھای مشروطه طلب ،بيان ميکند و ھمچنين حضور بخشی از اشراف در اين اعتراضات که
موقعيت آنھا به نظام سلطنتی گره خورده است به عقب رانده ميشود.
به ھر حال ،جنبش بورژوا ناسيوناليستی ايران ،مانند ھمه جنبش ھای اجتماعی ديگر خواست ھای خود را در
قالب خواست ھای عمومی برای مبارزه با فقر ،فالکت ،بی قانونی ،استبداد ،عقب ماندگی از "کاروان تمدن" و
غيره بيان ميکند که سمپاتی توده وسيع شھری را جلب ميکند .مشروطه در ذھن توده وسيعی تبديل به مدينه
فاضله ای ميشود که با رسيدن به آن ھمه مشکالت حل خواھد شد.
به دنبال امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدين شاه ،اولين مجلس تشکيل ميشود و قانون اساسی حکومت
مشروطه سلطنتی ايران را تدوين و تصويب ميکند .پايه اساسی اين قانون به رسميت شناسی اصل تقدس
مالکيت است .با اين بند بورژوازی و مالکين ايران مايملک خود را از دسترس دربار و اصوال دولت خارج
ميکنند .گفتيم که اين يک انقالب نسبتا کالسيک بورژوائی است که ھسته اصلی آن حاکم کردن نظام توليدی
سرمايه داری و نظام سياسی متناسب با آن است.
قبل از اينکه به ادامه بحث انقالب مشروطه بپردازيم الزم است خالصه ای از وضعيت چپ سازمان يافته در
اين مقطع را نيز مرور کنيم.
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ﻓﺮﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﻋﺎﻣﻴﻮن
فرقه اجتماعيون عاميّون )مجاھد( اولين تشکل رسمی سوسيال دمکرات ايرانی در سال  ١٩٠۵توسط
نريمانوف ،که اھل آذربايجان و ساکن تفليس است تاسيس ميشود .فرقه کار وسيع در شھرھای ايران،
بخصوص تھران ،تبريز ،مشھد ،رشت و انزلی را شروع ميکند .بايد به خاطر داشت که تبريز ،که سر پل
اصلی تجارت به روسيه و اروپا است ،بزرگترين شھر تجاری و ثروتمند ترين شھر ايران ،در آن دوره است.
فرقه تشکيالت نسبتا وسيعی را ايجاد ميکند و تحت تاثير فعاليت ھای فرقه ،تشکل ھا و نھاد ھای مختلف
سوسيال دمکرات نيز بطور مستقل يا به ھواداری از فرقه در ساير شھر ھا شروع به پيدايش ميکنند .بخش
اعظم اين تشکل ھا مخفی ،يا به قول آن زمان غيبی ،ھستند که با نام عمومی "انجمن ھای غيبی" معروف
ميشوند.
در نتيجه ،در آستانه انقالب مشروطه شبکه وسيعی از اين نوع تشکل ھا بوجود می آيند که در سطح سراسری
فاقد يک رھبری متمرکز ھستند .در سال  ،١٩٠٧بعد از پيروزی انقالب اول مشروطه ،فرقه اجتماعيون
عاميون اولين نشريه خود به نام "مجاھد" را در تبريز و انزلی منتشر ميکند .از اين پس "مجاھد" به نام
مستعار فرقه تبديل ميشود .اولين بيانيه رسمی فرقه که در آن برنامه خود را اعالم ميکند چند سال بعد ،در سال
 ،١٩٠٩منتشر ميشود .بيانيه اعالم ميکند که فرقه چھار سال است برای تشکيل "حزب سوسيال دمکرات –
مجاھد" تالش ميکند.
فرقه يا بعدا "جمعيت اجتماعيون اتحاديون ايران" بر اساس اسناد باقی مانده از آنھا بيش از آنکه مارکسيست
باشد ،چپ به معنی عام آن يا سوسياليست بطور کلی است .ادبيات آنھا مملو از مخلوطی از ادبيات چپی،
مذھبی و پوپوليستی است) .(١۵مثال در نظامنامه آن آمده است:
"ماده  – ١اين جمعيت برای طرفداری مرام اجتماعی تاسيس شده .بنام اجتماعيون اتحاديون )سوسياليت
اونيفيته( تشکيل ميشود.
...
ماده –  – ٣عالمت مخصوص اين جمعيت عبارت است از ھيات مجموعه :پتک ،بيل و قلم که خوشه گندم
اطراف آنرا گرفته باشد .و سه الف متوالی که حروف اول کلمات اجتماعيون اتحاديون ايران است.
اين عالمت نشانه سه طبقه متحده کارگر ،برزگر و انتلکتول است که جمعيت سوسياليست را تشکيل می دھند".
و در تعھد نامه عضويت ،که ھمه اعضا ،طی مراسمی بايد امضا کنند ،ميخوانيم:
"من امضا کننده ذيل پسر  ...ساکن  ...شھر  ...محله  ...کوچه  ...نمره  ...از روی خلوص عقيده ،صميم قلب و
صدق نيت پيروی مسلک اجتماعيون اتحاديون را اعتراف نموده اجراء نظامات و حفظ مطالب داخلی جمعيت
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و کوشش در توسعه اين اساس را تا آخرين نقطه امکان تعھد می نمايم و خدای يگانه را شاھد اظھارات خود
قرار داده و شرافت شخصی خود را ضامن ميدھم".
جمعيت از اجتماعيون عاميون )سوسيال دمکرات( به اجتماعيون اتحاديون )سوسياليست متحد( تغيير نام
ميدھد .اين جمعيت گرچه بخش زيادی از ادبيات خود را از جنبش سوسيال دمکرات روسيه ميگيرد ،اما از
نظر سياسی و نظری با حزب سوسيال دمکرات روسيه تفاوت زيادی دارد.
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اﻧﻘﻼب دوم ﻣﺸﺮوﻃﻪ
با مرگ مظفرالدين شاه و شروع پادشاھی محمد علی شاه ) ٢۵ژانويه  (١٩٠٧دوره تدارک سرکوب انقالب
مشروطه و لغو فرمان مشروطيت توسط دربار و دولت روسيه آغاز ميشود.
ھمه ميدانند که شاه در تدارک کودتا است .اين ھراس تحت تاثير سنت ھای انقالبی سوسيال دمکراسی روسيه
و تجربه انقالب  ١٩٠۵اين کشور منجر به تشکيل وسيع انجمن ھای دفاع از مشروطه در ھمه شھر ھای مھم
ميشود .اين انجمن ھا ،تحت تاثير آژيتاسيون کسانی که از روسيه برگشته اند و يا ادبياتی که در مورد انقالبيون
روسيه در ايران منتشر شده به سرعت ميليتانت تر و راديکال تر ميشوند .اسناد و آماری که ھست حاکی از آن
است که مثال در تھران چيزی حدود سی ھزار نفر در اين انجمن ھا متشکل شده اند و بسياری از اين انجمن ھا
واحد مسلح تشکيل داده اند) .(١۴اوضاع در شھر ھای ديگر بويژه در تبريز ،رشت ،انزلی ،اصفھان و مشھد در
ھمين راستا است .اوضاع به گونه ای ميشود که گرچه مجلس تشکيل ميشود و دولت مشروطه به قدرت ميرسد
اما تقريبا در ھمه شھر ھای مھم قدرت اساسا در دست اين انجمن ھا است .روايت رسمی يا دولتی آن دوران
اين است که قدرت دست کسی جز "اوباش" نيست که با روحيه انقالبی در انجمن ھا متشکل شده اند.
ترکيب اين انجمن ھا در شھرھای مختلف متفاوت است .در بخشی از شھرھا تجار ،اشراف و آخوند ھای
مشروطه خواه دست باال را دارند در برخی ديگر از شھر ھا توده خرده بورژوا و مخلوط کارگر و زحمتکش
قدرت بيشتری دارند .به ھر صورت ،ھر شھر مطابق ترکيب اصلی انجمن ھای آن اداره ميشود و خواست
ھای راديکال يا محافظه کارانه ای در قبال مشروطه و دربار دارد .به اين معنی يک سياست و يا يک رويکرد
واحدی بر اين انجمن ھا حاکم نيست .از انجمن ھائی که جمھوری ميخواھند تا انجمن ھائی که ميخواھند حتی
مشروطه موجود را معتدل تر کنند و با دربار رابطه دارند فعاليت ميکنند.
به ھر حال ،اوال اين انجمن ھا از پائين تشکيل شده اند ،به درجات مختلف توده جامعه را با سياست درگير
ميکنند و ثانيا حکومت را ھم از کنترل مجلس مشروطه و ھم از کنترل دربار خارج ميکنند .در واقع يک
قدرت دوگانه شکل ميگيرد که شباھت ھائی به قدرت دوگانه در دوران انقالب  ١٩٠۵روسيه دارد.
ھمزمان تعداد بسيار وسيعی از کانون ھای روشنفکری و نشريات بسيار متنوعی در صحنه ظاھر ميشوند .از
نشريات با نفوذ که کمابيش ايده ھای ميليتانت تر و راديکال تری را منعکس ميکنند از نشريه "صور اسرافيل"
در تھران و نشريه "انجمن" در تبريز و رشت ميتوان نام برد.
اولين کودتای محمد علی شاه ) ١۵دسامبر  (١٩٠٧توسط نيروھای ھمين انجمن ھا در تھران شکست ميخورد.
در دسامبر  ١٩٠٧توافقنامه ای مخفی ميان انگليس و روسيه امضا ميشود که ايران را به دو منطقه تحت نفوذ
روسيه و انگليس تقسيم ميکند .روسيه که به شدت ضد مشروطه است با استفاده از اين توافق نامه اقدام به
اعزام نيرو به آذربايجان و مناطق شمال ايران و سرکوب مشروطه ميکند .اين سرکوب به شدت وحشيانه
است .نيروھای روس ،بخصوص در تبريز ،انزلی و رشت ،ھر کس را که به عنوان مشروطه خواه شناخته
ميشود دستگير ،شکنجه و تعداد وسيعی را در مالء عام ،در خيابان ھا و ميدان ھای شھر ،اعدام ميکنند .در
مقابل انجمن ھا اقدام به دستگيری و کشتن طرفداران روس ميکنند که منجر به اقدام شديد تر نيروھای روس و
توپ باران تبريز ميشود.
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در اواخر فوريه  ١٩٠٨تالشی برای ترور محمد علی شاه صورت ميگيرد که ناموفق است .محمد علی شاه،
بعدا ،از کاخ سلطنتی به پادگان باغ شاه ميرود و از آنجا تعداد وسيعی از سربازان را برای سرکوب مشروطه
خواھان به مناطق مختلف تھران ميفرستد .ھمزمان نيروی قزاق به مدرسه سپھساالر و مجلس حمله ميکنند،
مجلس )کاخ بھارستان( را با توپ ويران ميکنند و ھشت نماينده مجلس ،که شاه فرمان دستگيری آنھا را داده
بود ،در  ٢٣ژوئن ،در باغ شاه ،به طرز فجيعی اعدام ميشوند .اعدام ھا در تھران و تبريز غالبا در مال عام و
توام با شکنجه ،از جمله در آوردن چشم ،بريدن زبان و غيره ،ھمراه است.
بعد از مقاومتی نسبتا کوتاه ارتجاع حالت رعب را بر جامعه حاکم ميکند .در اين فاصله سوسيال دمکرات ھای
ايرانی قفقاز برای دفاع از انقالب مشروطه فرمان بسيج ميدھند و به تبريز و شھر ھای شمال ايران سرازير
ميشوند.
با حضور اين نيروھا و پيوند خوردن آنھا با انجمن ھا و مقاومت محلی از ژوئن  ١٩٠٨تبريز و گيالن از
حالت رعب خارج ميشود و انجمن ھا شروع به سازمان دادن مقاومت عليه دربار و نيروھای روس ميکنند.
در ھمين روز ھا سه نفر از آخوند ھای ضد مشروطه توسط مشروطه خواھان و تعدادی از رھبران مشروطه
خواھان توسط نيروھای روس در تبريز دستگير و اعدام ميشوند .در رشت  ۶۴نفر از رھبران مشروطه توسط
نيروھای روس اعدام ميشوند .محمد علی شاه رسما فرمان مشروطه را لغو ميکند.
کميته ھای حزب سوسيال دمکرات روسيه در قفقاز ،بخصوص بلشويک ھا در آذربايجان و منشويک ھا در
ارمنستان ،که انقالب ايران را عليه ارتجاع و بويژه ارتجاع روس ارزيابی ميکنند نيروی داوطلب بسيج ميکنند
و به آذربايجان و شمال ايران اعزام ميکنند .بويژه ،در سپتامبر ھمين سال نيروھای سوسيال دمکرات
ارمنستان ،که اساسا از منشويک ھای روس بودند ،واحد ھای بزرگی را به آذربايجان اعزام ميکنند که با نام
مجاھدين ارمنی مشھور ميشوند و نقش مھمی در سازمان دادن دفاع را برعھده ميگيرند.
ترکيب نيروھای نظامی  -سياسی سوسيال دمکرات ھای ايرانی و روس با انجمن ھای محلی باعث ميشود که
فعاليت سوسيال دمکرات ھا در شمال ايران و در آذربايجان گسترش پيدا کند و به تدريج موج مقاومت را به
ساير مناطق ايران سرايت دھد .مثال در اصفھان نيروھای بختياری ،که طرفدار مشروطه ھستند ،شھر را در
سال  ١٩٠٩به تصرف در می آوردند .ھمزمان ،در  ٨فوريه ،در انزلی نيروھای مشروطه شھر را تصرف
ميکنند .رھبران ارتجاع که شکست محمد علی شاه را نزديک ميبينند به تدريج به نيروھای مشروطه می
پيوندند.
نيروھای مشروطه خواه گيالن که در جنگ پيروز شده اند شروع به پيشروی به طرف تھران ميکنند در  ۵مه
 ١٩٠٩به قزوين ميرسند .با رسيدن نيروھای مشروطه خواه به قزوين محمد علی شاه عقب نشينی ميکند و
مجددا فرمان مشروطه را صادر ميکند .ھمزمان تبريز که در محاصره نيروھای روس و ارتجاع ايران است
پس از جنگی سنگين اين نيرو ھا را شکست ميدھد .پيروزی در تبريز و ورود نيروھای مشروطه به قزوين
انگلستان و روسيه را به مذاکره مخفی با جناح "قابل مذاکره" مشروطه يعنی بختياری ھا و سپھساالر تنکابنی
)که بعدا از سقوط انزلی به مشروطه خواھان پيوسته است( ميکشاند .روسيه برای دفاع از توافق خود با
انگلستان و تثبيت وضعيت ،نيروھای دفاعی تھران تحت فرمان کلنل لياخوف را تقويت کرده و در ژوئيه
نيروھای خود را در انزلی پياده ميکند.
در اين فاصله نيروھای بختياری به قم ميرسند .در پی اين رويداد ھا نيروھای مشروطه از قزوين و قم به
طرف تھران حرکت ميکنند و تھران را در فاصله  ١٣تا  ١۵ژوئيه  ١٩٠٩تصرف ميکنند .محمد علی شاه به
سفارت روس پناھنده ميشود و در  ١۶ژوئيه مجلس تشکيل و محمد علی شاه را برکنار و پسر او احمد شاه را
به سلطنت منسوب ميکند .اما از آنجا که احمد شاه خرد سال است سپھساالر تنکابنی به نيابت سلطنت منصوب
ميشود .در  ٣١ژوئيه شيخ فضل ﷲ نوری از آخوند ھای اصلی ضد مشروطه محاکمه و اعدام ميشود.
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ﭘﻲ آﻣﺪ ﻫﺎي ﺑﻼواﺳﻄﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
در متن پيروزی جديد انقالب مشروطه ،انجمن ھای مشروطه ،که قبال به آن اشاره کردم ،قوی تر و با
گرايشات راديکال تر وارد صحنه سياست ايران ميشوند .قدرت مجددا از دست حکومت به دست انجمن ھا ،که
اين بار مسلح تر و بسياری از آنھا راديکال تر شده اند ،منتقل ميشود.
اين دوره بعالوه بورژوای ايران را "بالغ تر" ميکند .بورژوازی ايران ،که در اين انقالب خود را پيروز
ميداند ،طرفدار حکومت مرکزی مقتدر و عليه تمرکز قدرت در پائين است .در اين ميان شعار جمھوری کنار
ميرود ،بطوری که وقتی محمد علی شاه فرار ميکند ھيچ يک از سخنگويان مشروطه ديگر حرفی از جمھوری
نميزنند .البته بخشی از بورژوای پرو غرب ايران کماکان جمھوری را ترجيح ميدھد که بعدا ھا در قالب رضا
شاه )قبل از اينکه شاه شود( دوباره جلو می آيد که مجددا عقب زده ميشود.
به ھر صورت ،بالفاصله بعد از تصرف تھران ،تالش بورژوازی برای سرکوب انقالبيون ،خلع سالح
نيروھای انقالبی و انجمن ھا و تمرکز قدرت در مرکز شروع ميشود که به خلع سالح ستار خان و نيروھای
مسلح غير دولتی ميکشد.
از طرف ديگر ،اما ،نفوذ سوسيال دمکراسی ،يا نيروھائی که ،به ھر عنوان ،خود را به سوسياليسم و سوسيال
دمکراسی منصوب ميکنند ،در پائين و در سطح انجمن ھا ،نشريات و کانون ھای روشنفکری وسعت ميگيرد.
اين جنبش انرژی و قدرت اجتماعی اش را تغييرات عميق اجتماعی و اقتصادی که قبال به آن اشاره کرديم
ميگيرد.
جنبش چپ يا سوسيال دمکراتيک ايران از نظر افق جنبشی و مبانی فکری يک جنبش التقاطی از ايده ھای
سوسياليستی مدرن با ايده ھای ناسيوناليستی و پوپوليستی است که در آن ناسيوناليسم و مفاھيم ناسيوناليستی ای
مانند ملت ،کشور ،تماميت ارضی و صنعتی شدن نقش محوری دارند .اين اختالط ُمھر رشد ناکافی پرولتاريای
صنعتی و عدم بلوغ جنبش آن را بر خود دارد و در واقع التقاط دو جنبش يا دو افق سوسياليسم کارگری و
سوسياليسم بورژوائی است .التقاطی که مھر خود را بر کل چپ ايران ميزند.
چپ جديد ايران در متن اين التقاط متولد ميشود و اين التقاط را تا به امروز با خود حمل ميکند .چپ متولد شده
در جنبش مشروطه در اساس ناسيوناليست رفرميست است.
انقالب مشروطه ،مانند انقالب ھای مشابه خود ،جامعه ايران را برای اولين بار با تولد جنبش ھای اجتماعی
مدرن ،ناسيوناليسم )در اشکال محافظه کار ،رفرميست ،جمھوری خواه ،سکوالر ،ناسيونال اسالمی ،سلطنت
طلب ،جمھوری خواه و غيره( و سوسياليسم )در اشکال متنوع خرده بورژوائی ،بورژوائی و کارگری(
روبرو ميکند .اين جنبش ھا احزاب متعددی را از خود بيرون ميدھند .بستر اصلی کل اين جنبش ھا
ناسيوناليسم ايرانی است.
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ميتوان گفت که تا انقالب  ،۵٧و شايد ھنوز ،اين فرزندان انقالب مشروطه دوره بالغ شدن سياسی و فکری
خود را طی ميکنند و در جدال ميان ناسيوناليسم افراطی و سوسيال دمکراسی دست و پا ميزنند .اين پروسه
بلوغ در انقالب ھای ديگر ،مانند انقالب فرانسه يا انقالب آمريکا ،غالبا بيش از صد سال طول کشيده است .در
ايران استبداد اين روند را کند تر و طوالنی تر کرده است و باعث شده است که اين پروسه ھنوز به انجام
نھائی خود نرسد .ھنوز ناسيوناليسم و رويای سرمايه داری "مھربان" و رفرميست در آن دست باال را دارد.
رويداد ھای بعدی ،بخصوص بعد از کودتای  ٢٨مرداد  ،١٣٣٢دمکراسی نيم بند قبل از "انقالب سفيد" و
جنبش ناسيوناليستی کوبا ،الجزاير ،چين و فلسطين ،شاخه ای از اين چپ را بکلی غير اجتماعی و آوانتوريست
ميکند که در سخنرانی ھای بعدی به آن خواھيم پرداخت.
در اينجا بايد مجددا بر نکاتی ،که در تاريخ بعدی تاثير دارند ،تاکيد کنيم:
 – ١در کشور ھای ديگر منطقه ،و حتی آسيا ،احزاب چپ از تشکيل گروه ھا و تشکل ھای روشنفکری چپ،
اساسا تحت تاثير سوسياليسم در اروپای غربی ،شروع ميکنند اما در غياب يک پايه توده ای کارگری در
جامعه و فقدان يک جنبش بورژوايی اجتماعی وسيع ،پايه توده ای چندانی را ،الاقل تا بعد از جنگ دوم
جھانی ،پيدا نميکنند .بعالوه و به ھمان اندازه مھم اين است که بر عکس بورژوازی و جنبش ھای ناسيوناليستی
و بورژوائی کشورھای ديگر آسيايی ،جنبش بورژوايی و ناسيوناليستی ايران خود را نه در مقابل
استعمارگران )مانند مصر يا ھند( بلکه در مقابل دولت خودی فئودالی فرموله ميکند .در نتيجه جنبش اش از
ھمان ابتدا رنگ ناسيوناليسم مدرنيست و ضد فئودالی ،ضد خان و خان خانی ،ضد ملوک الطوايفی و قبيله و
طايفه گرائی دارد .مشروطه خواھان حتی در مناطقی از شمال ايران اقدام به تقسيم اراضی ميان دھقانان
ميکنند .در حالی که در کشور ھای مستعمره اين جنبش در مقابل دولت خارجی خود را متحد خان ھا و طوايف
می يابد .حتی عقب مانده ترين ،مذھبی ترين و محافظه کار ترين جريانات مشروطه در اين متن از جريانات
ناسيوناليستی در ساير کشور ھا خواست ھای ملی تر و "پيشرفته تری" دارند.
 – ٢اين وزنه ضد فئودالی ،ضد خان و خان خانی و ضد قوم گرائی محملی است که در انقالب مشروطه
ھويت مافوق قومی ،يعنی ھويت ملی ايرانی ،به معنی مدرن آن ،را متولد ميکند و رشد ميدھد .انقالب
مشروطه بخش ھای اصلی ايران را به عنوان يک ملت در ھم ممزوج ميکند .بورژوازی ايران و طبقه کارگر
ايران ھويت منطقه ای ،قومی و طايفه ای خود را به درجات زيادی با ھويت ايرانی جايگزين ميکنند .البته
بخش ھائی از ايران که در انقالب مشروطه درگيری جدی ای ندارند ،مانند کردستان ،تا حدودی از اين روال
کنار ميمانند تا بعد ھا اين پروسه در جريان موج دوم پرولتريزه شدن ايران در سال ھای "انقالب سفيد" بعضا
در اين مناطق ھم طی ميشود.
اين واقعيت ايران را از کشور ھائی مانند عراق ،سوريه ،پاکستان ،عربستان ،امارات ،ليبی و غيره ،که ھويت
ملی چندانی ندارند و ھويت ھای طايفه ای و مذھبی ھنوز به درجات زيادی بر آنھا حاکم است متمايز ميکند.
اين واقعيتی است که به ايران ،در قياس با اين کشور ھا ،ھويت مشترک تر ،بورژوازی و کارگر انتگره تری
داده است.
گفتيم که جنبش مشروطه جنبش بورژوائی ايران در مقابل دولت فئودالی بود که ھمراه خود راديکاليسم و
ميليتانسی طبقه کارگر و خرده بورژوازی فقير را نيز وارد ميدان کرد ،جنبش ھای اجتماعی متنوعی را متولد
کرد که اکثريت آنھا دارای پايه توده ای و سنت ھای تشکيالتی و سياسی و روش کار اجتماعی و توده ای
بودند.
انقالب مشروطه توده ھای وسيعی را به دنيای سياست ،خود سازمان دھی ،مسلح شدن و قيام عليه دولت
خودی کشاند .اين وضع بی شباھت به انقالب فرانسه نيست .شايد بتوان گفت که انقالب مشروطه بيش از ھر
چيز ايده "انقالب کردن" و دولت سرنگون کردن را به امری ممکن و قابل دسترسی توده جامعه تبديل کرد.
اين يک جھش عظيم در سنت اجتماعی و سياسی ايران بود که روانشناسی اجتماعی ای را شکل داد که ھنوز
تپش آن در جامعه وجود دارد.
ھر انقالب بورژوائی در دل خود ضرورت ملت ساختن از توده تقسيم شده به اقوام و طوايف را دارد .انقالب
مشروطه ھم ھمين خاصيت را دارد .در دل يک جامعه فئودالی ھزار پارچه ملوک الطوايفی ،ايده ملت واحد
ايرانی و ھويت ايرانی و ناسيوناليسم ايرانی از سکوالر تا مذھبی و از چپ و رفرميست تا راست و محافظه
را متولد ميکند .اين ھويت ايرانی در اساس عظمت طلب است که رويای رساندن ايران به پای کشور ھای
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غرب را به عنوان قطب نمای ايدئولوژيک در بطن خود دارد .در اين جنبش ضديت با فئوداليسم و دربار با
ضديت با امتيازات کشورھای بيگانه به ھم تنيده ھستند و به اين جنبش ،از چپ تا راست ،ابتدا رنگ قوی ضد
روسی و بعدا ،به دنبال انقالب  ١٩١٧روسيه ،اساسا ضد انگليسی ميزند .مفھوم استقالل از دولت ھای خارجی
را به يک پايه فکری و جنبشی آن تبديل ميکند .بسياری از انقالبيون مشروطه ھنگام به دار آويخته شدنشان در
دوره کودتای محمد علی شاه شعار زنده باد ايران ،زنده باد آزادی ،مرگ بر روس و غيره را فرياد ميزنند).(١۴
اشاره کردم که جنبش مشروطه طيف وسيعی از سنت ھا و احزاب بورژوائی از عظمت طلب پرو غرب
سکوالر تا ناسيونال  -رفرميست و ناسيونال -مذھبی )ملی – مذھبی( را متولد ميکند .و البته در کنار اين
واقعيت يک جريان چپ که قدرتش را از طبقه کارگر و خرده بورژوازی فقير شھری ميگيرد متولد ميشود که
يک پايش در ايده ھای سوسياليستی و پای ديگرش در جنبش ناسيونال رفرميست بورژوازی ايران است.
با شکست محمد علی شاه سياست دولت ھای روس و انگليس در قبال مشروطه ھمگرا ميشود .رکن اصلی اين
سياست کمک به دولت مشروطه برای سرکوب شور انقالبی ،سرکوب تشکل ھای توده ای معطوف به قدرت،
سرکوب جريان ھای راديکال و تالش برای ايجاد يک دولت متمرکز قدرتمند استوار ميشود .امری که برای
انگليس بعد از انقالب  ١٩١٧روسيه  -برای مھار زدن بر امکان سرايت انقالب روسيه به ايران و ھند  -به
يک سياست مھم و پايه ای تبديل ميشود.
در سال  ١٩١١مجلس مشروطه مرگان شوستر )آمريکائی( را برای سرو سامان دادن به وضع ماليه دعوت به
کار ميکند که با اعتراض دولت ھای انگليس و روس مواجه ميشود .به دنبال اين اعتراض دولت روس رسما
به دولت ايران التيماتوم ميدھد و شمال ايران را در دسامبر ھمين سال به اشغال خود در می آورد و نيروھای
مشروطه را خلع سالح ميکند.
در اين رابطه فرقه اجتماعيون  -عاميون از انترناسيونال دوم تقاضا ميکند که در مقابل دخالت ھای دولت
روسيه از ايران دفاع کند .انترناسيونال دوم در دسامبر  ١٩١١نشست ھمبستگی با مردم ايران را در پاريس
تشکيل ميدھد و دولت روسيه را محکوم ميکند .بعالوه مقاومت مردم عليه اشغال روسيه در شمال ايران
گسترش ميابد .در خال تثبيت قدرت مرکزی مجلس دوم مشروطه منحل ميشود و ايران وارد يک دوره "ھرج
و مرج" ميشود و دولت مرکزی عمال خارج از تھران قدرتی ندارد.
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اﻧﻘﻼب  1917روﺳﻴﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ اﻳﺮان
انقالب مشروطه اساسا بورژوازی ايران ،به تبع آن به درجه ای طبقه کارگر و جنبش چپ علی العموم را آگاه
تر ،بالغ تر و سنت دار تر از کشور ھای ديگر منطقه کرد .بعد از انقالب مشروطه است که رگه ھای مختلف
درون اين جنبش ،بويژه جريانات بورژوازی اصلی و خان ھای به انقالب پيوسته ،خود را در مقابل انتقال
قدرت به پائين )آنچه به آن ھرج و مرج ميگويند( روشن تر ميکنند و ايده دولت مقتدر مرکزی محور فلسفه
سياسی جنبش ھای اصلی بورژوازی ايران ميشود.
بورژوازی ايران عالوه بر بکار گيری نيروی قھريه به دادن مشروعيت مذھبی به خود روی می آورد که در
اولين قانون اساسی ،و قانون اساسی ھای بعدی انعکاس پيدا ميکند .قانون اساسی مشروطه ،از ھمان ابتدا،
علی رغم ھويت سکوالر )جدايی دين از دولت( انقالب مشروطه ،مذھب را وارد دولت ميکند .قانون اساسی
اعالم ميکند که "سلطنت امری الھی است که از جانب ملت به شاه واگذار ميشود ،".مذھب شيعه دين رسمی
اعالم ميگردد و شورای فقھا برای تضمين انطباق قوانين مصوب مجلس با اسالم پيش بينی ميشود.
اشاره کرديم که بعد از پيروزی انقالب مشروطه ،مانند ھمه انقالبات دمکراتيک ،جريانات فکری ،سياسی و
تشکل ھای محلی و توده ای دچار انشقاق ميشوند که در واقع پروسه بلوغ سياسی و فکری آنھا را منعکس
ميکند .چپ ايران ھم که بر بستر عمومی ناسيوناليسم متولد شده در انقالب مشروطه شکل گرفته است و تحت
تاثير سوسيال دمکراسی روس است دچار انشقاق ميشود .اين انشقاق ابتدا اساسا انعکاس ايده ھای منشويکی و
بلشويکی در حزب سوسيال دمکرات روسيه است که ھر دو ديدگاه ھای ناسيوناليستی ھستند) ٨و .(١٠
سوال اساسی در اين انشقاق ھمان سوالی است که در پايه ای ترين سطح منشويسم ،بلشويسم و لنينيسم را در
سوسيال دمکراسی روسيه از ھم جدا ميکند .ھمه قبول دارند که ايران در تالطم يک انقالب دمکراتيک و
ھمگانی است .سوال اين است که نقش سوسيال دمکراسی و طبقه کارگر در چنين انقالب دمکراتيکی چيست؟
اين سوال گرچه کل سوسيال دمکراسی اروپا را به دو اردو تجزيه ميکند اما در حزب سوسيال دمکرات
روسيه به حاد ترين شکل تبلور می يابد که جای ديگری به تفصيل به آن پرداخته شده است) ٨و .(١٠تا قبل از
انقالب  ١٩١٧روسيه ميتوان گفت که منشويسم در ميان سوسيال دمکرات ھای ايران دست باال را دارد.
اين اختالفات ابتدا درسال  ١٩٠٧در برنامه فرقه اجتماعيون – عاميون که در مشھد به تصويب ميرسد ،و به
برنامه مشھد معروف است ،خود را نشان ميدھد .در اين برنامه فرقه عمال امر انقالب کردن را کنار ميگذارد
و يک پروسه تدريجی و تاريخی رشد نيروھای مولده ،رشد سرمايه داری و رشد آگاھی مردم را ،به عنوان
پيش شرط انقالب سوسياليستی ،پيش روی ميگذارد .اين جھت گيری منجر به اولين انشعاب در فرقه
اجتماعيون  -عاميون ميشود و "فرقه دمکرات" تشکيل ميشود که چندان پايدار نيست.
در سال  ١٩١٠اولين روزنامه ھای کارگری" ،اتفاق کارگر" در تھران و نشريه سوسيال دمکرات ھای ارمنی
"زنگ" در تبريز ،شروع به انتشار ميکنند که بطور اخص کارگر را از توده عمومی مردم و ملت ،که مفھوم
محوری در انقالب مشروطه و در سوسيال دمکراسی ايران است ،جدا ميکند و به کار آگاه گرانه و متشکل
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کننده در ميان طبقه کارگر می پردازد .ھمزمان اتحاديه ھای کارگری ،از جمله اتحاديه کارگران چاپ ،شکل
ميگيرند.
در اين متن ،انقالب  ١٩١٧روسيه مجددا زمين سياسی در ايران را شخم ميزند .مھمترين نتايج اين انقالب را
شايد بتوان در نکات زير خالصه کرد:
 - ١انقالب روسيه با اعالم لغو کليه قرارداد ھای تحميلی دولت تزاری عليه کشور ھای ديگر ،منجمله ايران،
ناگھان موج سمپاتی در کل جامعه ايران را به خود جلب ميکند .حتی جريانات محافظه کار ايران نميتوانند از
ابراز حمايت از انقالب روسيه پرھيز کنند تا جائی که شعرای ناسيوناليست ايران در وصف "رفيق لنين" شعر
ميسرايند.
 - ٢انقالب روسيه سمپاتی به سوسياليسم و ايده انقالب سوسياليستی را در عمق جامعه ايران ،بخصوص در
ميان کارگران و توده خرده بورژوا و جريان ناسيونال رفرميست ،در شکل ايده آليزه کردن سرمايه داری
دولتی ،عميق ميکند.
 - ٣از طرف ديگر انقالب روسيه تناسب قوای ميان بلشويسم و منشويسم در سوسيال دمکراسی ايران را تماما
به نفع بلشويسم تغيير ميدھد .تالش برای تشکيل حزب کمونيست ايران شروع ميشود .اين حزب ،بعدھا ،در
سال  ١٩٢٠در انزلی تشکيل ميشود.
 - ۴با از ھم پاشيدن دولت تزاری کل شمال ايران که تحت سلطه نيروھای روسی است ،به تصرف مشروطه
خواھان و سوسيال دمکراسی بلشويک شده ايران در می آيد .قدرت دولت مرکزی ايران در سراسر ايران بيش
از پيش تضعيف ميشود.
 – ۵انقالب روسيه لشگر قزاق )ديويزيون قزاق( را ،که توسط روسيه برای دفاع از دولت مرکزی و دربار،
تحت امر فرماندھان روسی ،تشکيل شده است و تنھا نيروی نظامی کارآمد در ايران است را نيز دچار چند
دستگی ميکند .بخشی از فرماندھان ايرانی ،در پروسه انقالب مشروطه و در مقابل ناتوانی و فساد نھادينه
دربار قاجار به ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب ايرانی روی می آورند که به دنبال حکومت نظم و پيوستن
ايران به قافله تمدن غرب است.
در جريان تحوالت انقالب روسيه از فوريه تا اکتبر  ١٩١٧بخشی از فرماندھان ،از جمله رضا خان ،از دولت
کرنسکی حمايت ميکنند و عميقا ضد بلشويک و ضد کمونيست ھستند.
 – ۶انقالب اکتبر  ١٩١٧در روسيه دولت انگليس را با مساله حياتی ممانعت از سرايت انقالب روسيه به
ايران ،که جوانه ھای آن در ھمه جا بويژه در شمال ايران ظاھر شده است ،روبرو ميکند .سياست محوری
دولت انگليس سازمان دادن دولت متمرکز و قدرتمند و ضد کمونيست است .تنھا نيرويی که قادر به ايفای چنين
نقشی است جريان ناسيوناليست عظمت طلب پرو غرب در ايران است .دولت انگليس سياست خود را بر
محور کمک به اين جريان برای رسيدن به قدرت استوار ميکند.
 – ٧از طرف ديگر بستر اصلی جريانات ناسيوناليست ايران ،که ھنوز نتوانسته است انقالب و انقالبيون
مشروطه را کامال در قفس کند و ايده دولت متمرکز و قدرتمند را به کرسی بنشاند ،با انقالب روسيه خطر
کمونيسم را بيشتر احساس ميکند و تالش برای شکل دادن به يک دولت مرکزی قدرتمند در آن را صد چندان
ميکند.
اين مولفه ھا ھمه در سرنوشت بعدی جامعه ايران و در سرنوشت چپ در ايران نقش مھمی بازی ميکنند که به
بررسی خطوط عمده اين تاثيرات بسنده می کنيم.
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ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان
شايد بتوان گفت که مھمترين شخصيت اوليه در تالش برای تشکيل حزب کمونيست ايران آوتيس سلطان زاده
بود .سلطان زاده ،که از ارامنه شھر مراغه بود ،در سال  ١٩٠٢برای ادامه تحصيل به روسيه رفت و تا
انقالب اکتبر در لنينگراد )پترزبورگ( زندگی کرد .سلطان زاده در سال  ١٩١٢عضو حزب سوسيال دمکرات
روسيه )جناح بلشويک( شد و در انقالب اکتبر شرکت فعال داشت) .(١۴وی در سال  ١٩١٩از طرف شعبه
شرق کمينترن به تاشکند اعزام شد تا به بسيج ايرانيان بپردازد.
نخستين کنفرانس وسيع کمونيست ھای ايرانی در اوايل آوريل  ١٩٢٠در شھر تاشکند برگزار ميشود .به دنبال
اين جلسه حزب کمونيست ايران در ژوئيه  ١٩٢٠در شھر انزلی تشکيل ميشود .از شخصيت ھای مھم ديگر
کنگره بايد از حيدر عمواغلی ،حسن اف)حسن زاده( و ابوچف نام برد.
اشاره کرديم که چپ ايران شکاف ھای فکری سوسيال دمکراسی روسيه را به ارث برده بود از ھمان ابتدا در
حزب کمونيست ايران بر سر مسائل اساسی اختالف وجود داشت .اختالفی که در حزب سوسيال دمکرات
روسيه منشويک ھا و بلشويک ھا را از ھم جدا ميکرد و لنين در کتاب "دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در
انقالب دمکراتيک" به آن پرداخته است .اساس اختالف بر سر ماھيت انقالب دمکراتيک ،نقش طبقه کارگر در
اين انقالب ،اينکه رھبری انقالب دمکراتيک را چه طبقه ای بايد بر عھده بگيرد و مساله دھقانی يا مساله
ارضی را چگونه بايد حل کرد متمرکز بود.
در بحث "منشويسم ،بلشويسم و لنينيسم – بررسی انقالب  ١٩١٧روسيه") (٨نسبتا به تفصيل ظاھر و باطن اين
اختالف را توضيح داده ام .در آن بحث توضيح داده شده که برداشت بلشويسم از انقالب دمکراتيک ،نقش طبقه
کارگر ،انقالب سوسياليستی و غيره در اساس ھمان برداشت منشويکی است که با برداشت لنين متفاوت است.
بلشويسم توسط بخش مھم رھبران حزب کمونيست روسيه )بلشويک( از تروتسکی گرفته تا زينويف ،بوخارين
و استالين نمايندگی ميشود و استالين فرموله ترين و روشن ترين رھبر اين خط است.
صورت مساله ای که حزب کمونيست ايران با آن روبرو بود ،و ما کماکان با آن روبرو ھستيم ،اين است که
جامعه با انقالب ھائی روبرو ميشود که از نظر خواست و افق پرولتری نيستند .انقالباتی که به آن دمکراتيک
می گويند ،يا مارکس و لنين آنھا را به اين نام ميخوانند .مانند انقالب  ١٩٠۵و فوريه  ١٩١٧روسيه ،انقالب
مشروطه و يا انقالب  ۵٧ايران .سوال اساسی برای طبقه کارگر و حزب کمونيستی آن اين است که سياست
کارگری در اين انقالبات چيست؟ آيا بايد در آن شرکت کند؟ سياست شرکت در اين انقالبات چه بايد باشد؟
تاريخا دو پاسخ متفاوت مطرح شده است .پاسخ اول از جانب خط رسمی انترناسيونال دوم و جناح منشويک
حزب سوسيال دمکرات روسيه و پاسخ دوم پاسخی است که مارکس و لنين به آن ميدھند .آنچه که به نام
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بلشويسم ،به عنوان يک خط يا يک نگرش ،شناخته ميشود گرچه در حزب سوسيال دمکرات روسيه خود را با
نظر لنين تداعی ميکند اما در واقعيت نوعی منشويسم ميليتانت است) ٨و .(١٠
ھر دو برداشت بر خصلت انقالبات موجود ،يعنی دمکراتيک بودن آنھا توافق دارند اما در مورد نقش و جايگاه
اين انقالبات در انقالب سوسياليستی اختالف کالن است .در پاسخ منشويک ھا و انترناسيونال دوم اين
دمکراتيک بودن از خصوصيت يک انقالب جاری به يک مرحله تاريخی از تکامل سياسی و اقتصادی جامعه
تعميم داده ميشود که طی آن دمکراسی ،سازمان يابی کارگری و سرمايه داری )صنعتی شدن( بايد توسعه يابد.
در نتيجه ،از نظر منشويسم ،سياست پرولتاريا در اين انقالبات بايد شرکت در آن و کمک يا فشار به احزاب
بورژوائی برای تحقق اين توسعه سياسی و اقتصادی باشد .در اين پاسخ انقالب سوسياليستی به بعد ھا يا به
دوره ديگری ،که اين پيشرفت ھا در آن متحقق شده باشد ،موکول ميشود .در اين ديدگاه رھبری انقالب و
تشکيل حکومت بعد از انقالب از آن بورژوازی و يا سياست ھای بورژوائی است .منشويک ھای افراطی حتی
معتقد بودند که پرولتاريا نبايد با شرکت در دولت ناشی از انقالب خود را آلوده کند .لذا در واقع اين احزاب در
نقش احزاب رفرميست و گروه فشار به احزاب بورژوائی و يا احزاب سوسياليستی با سياست ھای بورژوائی
ظاھر ميشوند.
پاسخ دوم ،يعنی پاسخ مارکس و لنين ،اين است که مانع تحقق انقالب و جامعه سوسياليستی درجه رشد
نيروھای مولده نيست .آنچه مانع انقالب سوسياليستی است عنصر ذھنی اين انقالب ،يعنی خود آگاھی و اتحاد
طبقه کارگر است .لذا سياست پرولتاريا در برخورد به انقالبات دمکراتيک تالش برای فائق آمدن بر اين مانع
ذھنی است .حزب کمونيست بايد در اين انقالبات با اين ھدف شرکت کند که پرولتاريا را به ضرورت انقالب
سوسياليستی برساند .از اين ديدگاه انقالب دمکراتيک تخته پرش طبقه کارگر به انقالب سوسياليستی است .در
نتيجه رکن مھم اين سياست نقد دائم عملی ،فکری و سياسی جريانات بورژوا ،نشان دادن اين واقعيت به طبقه
کارگر است که اين جريانات نه تنھا اين طبقه را نمايندگی نميکنند بلکه در تالش برای تامين سلطه خود بر اين
طبقه ھستند و تحقق آزادی و برابری در جامعه سرمايه داری تنھا با حکومت کارگری ممکن است .رکن مھم
ديگر اين سياست قرار دادن پرولتاريا در موقعيت مناسبت تر ،از نظر قدرت سياسی و دسترسی به جامعه،
برای تصرف قدرت سياسی و سازمان دادن سياسی ،فکری و عملی انقالب سوسياليستی است .اين سياستی
است که لنين در تزھای آوريل خود به روشنی بيان ميکند )و حزب بلشويک از باال تا پائين در مقابل آن می
ايستد( و در فاصله فوريه تا اکتبر  ١٩١٧به درخشان ترين وجه نمونه عملی آن را بدست داد.
برداشت بلشويکی از انقالب دمکراتيک و نقش طبقه کارگر در پايه با برداشت منشويکی يکسان است.
بلشويسم ھم معتقد است که سوسياليسم نيازمند صنعتی شدن در يک دوره تاريخی است .تفاوت منشويسم و
بلشويسم اساسا در اين خالصه ميشود که بلشويسم معتقد است که بورژوازی ،در ترس از طبقه کارگر ،در
اجرای اين وظيفه ناتوان يا نا پيگير است و لذا اين کار بايد تحت رھبری پرولتاريا انجام شود .اين وجه است
که ،در مقايسه با منشويسم ،به بلشويسم ميليتانسی ،و نه راديکاليسم ،ميدھد.
البته ،در رابطه با کشورھای شرق ،اين رھبری پرولتاريا ھم کنار گذاشته ميشود و ھمراھی و حمايت از
بورژوازی ملی به رکن سياست حزب کمونيست شوروی و انترناسيونال سوم )کمينترن( تبديل ميشود که نمونه
ھای برجسته آن را در انقالب چين ،در ادامه انقالب مشروطه در ايران ،در جنبش ھای ضد استعمار و در
نھايت در تز و تئوری "راه رشد غير سرمايه داری" ميبينيم .اين برداشت در اساس ناسيوناليسم چپ و
رفرميست را نمايندگی ميکند و نه سوسياليسم طبقه کارگر يا آنچه مارکس ،انگلس و لنين به آن معتقد بودند.
اين بحث در شکل اوليه آن در کنگره دوم کمينترن ،که سلطان زاده و عمواغلی در آن شرکت دارند سر باز
ميکند .سلطان زاده از جمله کسانی است که از لنين ميخواھد که در اين بحث دخالت کند .لنين در اين بحث ھا
دخالت ميکند و در اساس خط خود را مجددا در اين متن عرضه می نمايد .سلطان زاده در کنگره دوم
کمينترن ،به عنوان نماينده احزاب کمونيست ملل شرق ،عضو کميته اجرائی کمينترن ميشود .اما اين بحث نه
تنھا در اين کنگره فيصله نمی يابد ،بلکه با نفوذ قاطع خط استالين در قفقاز ،برداشت بلشويکی عمال به حزب
کمونيست ايران تحميل ميشود.
در اين جدال عمواغلی تماما نظرات خط استالين را نمايندگی ميکند و مورد حمايت کامل حزب کمونيست
روسيه است و سلطان زاده در اساس ضد بورژوا ،ضد ناسيوناليست و طرفدار ،شايد نه چندان فورموله،
مخلوطی از خط لنين و تروتسکی است .به ھر صورت ،سلطان زاده عمال کنار گذاشته ميشود و بعدھا در
جريان تصفيه ھای استالين در روسيه به قتل ميرسد.
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مطالبات برنامه حد اقل حزب کمونيست نه تنھا با سمپاتی از بورژوازی ملی حرف ميزند ،بلکه حتی با نوعی
مماشات با زمين داران برخورد ميکند .مطالبات برنامه حداقل حزب کمونيست را بعدا خود بورژوازی ايران
عظمت طلب ايرانی در ابعاد بسيار وسيع تر عملی ميکند .از اين موضع است که ھم حزب کمونيست روسيه و
ھم حزب کمونيست ايران پديده رضا خان )بعدا رضا شاه( را با ديد مثبت نگاه ميکنند و آن را مترقی ارزيابی
می نمايند.
حيدر عمواغلی دو ھدف حزب کمونيست ايران را چنين اعالم ميکند:
" – ١تاسيس ،اعتال و گسترش نھضت آزادی بخش ملی که ھدف راندن امپرياليست ھای
انگليس از ايران و در ارتباط ناگزير با آن سرنگون ساختن حکومت شاه )احمد شاه
قاجار(....
 – ٢در جريان مبارزه عليه امپرياليست ھای انگليس متحد و متشکل کردن دھقانان و
مستمندان شھری و ايجاد خود آگاھی طبقاتی در آنان تا پس از پيروزی بر امپرياليست ھای
انگليس بتوان مبارزه ملی را به مبارزه طبقاتی و نھضت آزادی بخش ملی را به نھضت
)(١۵
کمونيستی تبديل کرد".
در جای ديگری ميگويد:
"برای حل وظايف ذکر شده در باال حزب کمونيست ايران )عدالت( از اقدامات فوری در
باره اجرای تدابير خاص کمونيستی در ايران امتناع ميورزد و تاکتيک نزديکترين دوره
)مبارزه( خود را )تا سرنگونی دولت شاه و طرد انگليس ھا از ايران( برپايه اتحاد ھمه
طبقات از پرولتاريا گرفته تا بورژوازی متوسط برای مبارزه عليه قاجار و امپرياليست ھای
خارجی و ھمچنين بر پايه ارتباط نزديک با حزب دمکرات ھای چپ )گروه شيخ محمد
خيابانی( که بيانگر منافع خرده بورژوازی و روشنفکران است مبتنی ميسازد .حزب
کمونيست ايران )عدالت( ممکن و مطلوب ميشمارد که در دوره مذکور با حزب دمکرات
ھای چپ در انتخابات توافق حاصل کند و با آنھا در بلوک انتخاباتی وارد شود .ھمچنين
حزب کمونيست ايران )عدالت( برای خود مطلوب ميشمارد که با رھبران سرشناس نھضت
)(١۵
آزادی بخش ملی از قبيل ميرزا کوچک خان و امثال او ھمکاری کند".
برنامه حد اقل حزب مسائلی نظير پايان دادن به اسارت دھقانان )بدون اشاره به مصادره اراضی( ،وصل
کردن تھران به تبريز و خليج فارس از طريق راه آھن ،کشيدن شبکه آبياری ،ايجاد دولت مرکزی غير قابل
تقسيم و قشون ملی برای سرکوب راھزنان و خوانين ،ايجاد وزارت آموزش و پرورش ،ايجاد نوانخانه ھا )گدا
خانه( ،بانک ملی و غيره و البته آزادی ھای سياسی را ميگنجاند که ھمه ناظر بر اين واقعيت است که اين
حزب از مرحله انقالب در واقع يک مرحله تاريخی تکامل سياسی و اقتصادی بورژوائی را مد نظر دارد که
بخش عمده آن را رضا شاه و بعدا محمد رضا شاه انجام داد .در اين ديدگاه انقالب سوسياليستی منوط به رشد
عددی طبقه کارگر و رشد عددی طبقه کارگر منوط به رشد بورژوازی است.
اين خطی است که بعد ھا حزب توده در پيش ميگيرد و از کوچک خان به خمينی ميرسد .کوچک خان )آخوند
عقب مانده و مذھبی( حيدر عمواغلی را به قتل ميرساند و برادر سياسی او )خمينی( حزب توده را تار و مار
ميکند.
از طرف ديگر سلطان زاده تصوير عمومی ديگری را بدست ميدھد و ميگويد:
با توجه به ضعف کمی و کيفی پرولتاريا در ايران "حزب کمونيست ايران نميتواند به حزبی
توده ای تبديل گردد و در اين جھت ھم کوششی نميکند .حزب سعی دارد آگاه ترين عناصر را
از ميان طبقه کارگر ،کارگران و صنعتگران بخود جلب کند ،آنان را تحت اصول و پرچم
بين الملل کمونيست متشکل سازد و تربيت کند ،و به موازات آن در شھر ھا و در روستاھا
اتحاديه ھای زحمتکشان را بوجود آورد.
...
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حزب کمونيست ايران از وضع نيمه فئودالی که بايد در آن فعاليت کند آگاه است ،با توجه به
اھميت متقابل آرايش طبقاتی در کشور ما ،جائيکه امپرياليست ھای انگليسی در اتحاد با
اشراف زميندار ،تمام اقشار مردم را استثمار ميکنند ،حزب در برنامه حداقل خود ،در درجه
اول سرنگون ساختن قدرت شاھان و مالکين ارضی و رھا ساختن ايران از يوغ اقتصادی
سياسی راھزنان انگليسی را مد نظر قرار داده است .ما خواھان استقرار آنچنان رژيمی
)(١۶
ھستيم که امکان انکشاف و تبليغات کمونيستی را به ميزان وسيعی فراھم سازد".
نگاه سلطان زاده به مطلوبيت برنامه حداقل کامال سياسی و معطوف به سازمان يابی طبقه کارگر )فراھم
آوردن پيش شرط ذھنی انقالب سوسياليستی( است و نه رشد و تکامل اقتصادی.
اشاره کردم که بعد ھا تئوريسين ھای روسی کال مقوله معوج شده "رھبری پرولتاريا" را کنار ميگذارند و
تئوری "راه رشد غير سرمايه داری" را پيش ميگذارند که بر طبق آن در اين انقالبات بورژوازی قدرت را
ميگيرد اما با دولتی کردن سرمايه داری و اتحاد با دولت شوروی در واقع مسير "غير سرمايه داری" پيشرفت
جامعه را اتخاذ ميکند .در اين ديدگاه اصوال نيازی به طبقه کارگر و حزب کمونيستی و غيره وجود ندارد.
امثال صدام حسين ،جمال عبد الناصر ،نھرو ،قوام نکرومه ،خمينی و غيره اين قافله را به مقصد ميرسانند!
اين ديدگاه نه ربطی به مارکس دارد و نه به لنين .اين بحث را بعدا در بررسی پوپوليسم در ايران بيشتر باز
خواھيم کرد.
بر ھر صورت ،حزب کمونيست ايران زير پرچم بلشويکی استالين متولد ميشود .اولين و شايد آخرين مصاف
اين حزب تشکيل جمھوری سوسياليستی گيالن به رھبری ميرزا کوچک خان آخوند است .اينجا فرصت
پرداختن به تاريخ اين حرکت نيست .فقط بايد اشاره به نتيجه تراژيک تيپيک اين ھم سفره ای با بورژوازی و
نيروھای ارتجاعی اشاره کنيم .کوچک خان ،حيدر عمواغلی ،و عده ای از فعالين و رھبران حزب کمونيست،
را ميکشد و بخشی از باقی ماندگان حزب ،تحت رھبری خالو قربان ،در ھمکاری با دولت مرکزی ،به تعقيب
کوچک خان ميپردازند ،او را دستگير و سرش را ميبرند .اين سرنوشت تراژيک اين خط از آن زمان تا کنون
است .از حزب توده تا بعد).(١٧
با تشکيل جمھوری "سوسياليستی" گيالن ،دولت مرکزی قوای قزاق به فرماندھی رضا خان ميرپنج )که
فرمانده تيپ قزاق است( را مامور سرکوب جنگليان و جمھوری گيالن ميکند که اين قوا ،با توجه به اوضاع
به ھم ريخته داخلی اين جنبش موفق به سرکوب آن ميشود.
اگر به برنامه حزب کمونيست ايران ،نه از سر ايدئولوژيک بلکه از سر جنبش اجتماعی ای که وجود دارد،
نگاه کنيد دو حرکت را در جامعه ايران ميبينيد .اول حرکت از پائين توده کارگری است ،که در طی پروسه ای
که به آن اشاره کرديم تحت تاثير ايده ھای انقالب روسيه راديکال شده است و خود را در قالب تشکيل اتحاديه
ھای کارگری و انتشار نشريات کارگری نشان ميدھد) ١٨و  .(١٩دوم حرکت ھای سياسی اين جنبش است که خود
را در قالب احزاب و گروه ھای سياسی و ھمچنين نشريات فرھنگی و سياسی نشان ميدھند .اين دو جنبه البته
به ھم مرتبط ھستند و بر ھم تاثير ميگذارند .در ھر جامعه سرمايه داری چپ آن جامعه در طبقه کارگر طنين
يا رزنانس پيدا ميکند و از آن انرژی مادی ميگيرد و ھميشه طبقه کارگر در تحرکات اجتماعی از چپ ترين
جريان سياسی اجتماعی که قابليت تاثير گذاردن بر قدرت سياسی را دارد حمايت ميکند .اين حمايت از سر
ايدئولوژی نيست ،غالبا از سر خواست ھای فوری اقتصادی يا سياسی است .حزب کمونيست ايران ھم از اين
مجرا در طبقه کارگر نفوذ دارد و بر آن تاثير ميگذارد .اما وقتی از دور به جنبشی که حزب کمونيست و چپ
سازمان يافته آن نگاه ميکنيد ،آن را جنبش سوسياليستی و کمونيستی نمی يابيد .اين جنبش تحصيلکردگان
ناراضی خواستار رفاه ،آزادی سياسی ،پيشرفت ،صنعتی شدن و عليه ظلم ،فقر و استبداد و عقب ماندگی است.
واقعا جنبش عدالت است نه جنبش سوسياليستی .جنبش خلقی و ھمه مردمی است و نه جنبش پرولتاريای
مدرن .جنبش تحول بورژوائی جامعه از يک جامعه عقب مانده به يک جامعه پيشرفته با فقر و ظلم کمتر است.
مانند سوسيال دمکراسی اروپای غربی .اين جنبش ناسيونال رفرميسم ايران است که در انقالب مشروطه متولد
شده است.
بخش اعظم خواست ھای اين حرکت را ساير جريانات ناسيوناليست ايرانی ھم دارند يا با آن مخالف نيستند.
تفاوت ميان اين ناسيونال رفرميسم با ساير رگه ھای ناسيوناليسم ايرانی در اساس در دو وجه خالصه ميشود:
اول اينکه ساير جريانات ناسيوناليستی با درک ملزومات سود بری در چارچوب امروز بورژوازی مخالف
امتيازات به کارگران و طرفدار نگاه داشتن نيروی کار ارزان و سرکوب تشکل ھای کارگری است و دوم
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بخش اصلی اين ناسيونال  -رفرميسم در تقسيم جھان طرفدار شوروی است در حاليکه بستر اصلی ناسيوناليسم
ايرانی پرو غرب است.
نقطه عزيمت چپ در اين دوره ،که تا به امروز حاکم است ،رشد و تکامل تاريخی جامعه ،يعنی نقطه عزيمت
نگاه منشويکی و بعدا نگاه رسمی بلشويسم در دوره استالين به اين مساله است .اين ديد به آنجا ميرسد که چپ،
درست مانند خود بورژوازی صنعتی ،اصوال به وکيل نيروھای مولده تبديل ميشود .معيار ترقی خواھی اين
است که چه کسی نيروھای مولده را رشد ميدھد .اگر مانند من در سال  ۵۶در اروپا با چپ ايران جدل
ميکرديد که ايران جامعه سرمايه داری است با اين حکم روبرو ميشديد پس شاه ايران را سرمايه داری کرده
يعنی نيروھای مولده را رشد داده است پس مترقی است و تو مدافع خجول شاه ھستی! استداللی که حتی امروز
در مقابل مدافعين تز سرمايه داری بودن جمھوری اسالمی مطرح ميشود .سرمايه داری شدن ايران آن چنان
ايده مقدس و متعالی ای شده است که تنھا از طبقه کارگر و کمونيست ھای ايران ساخته است! اينجا است که
عمق نفوذ اين آرمان ناسيوناليستی ايران آباد ،صنعتی و مقتدر ،بدن توجه به نظام اقتصادی حاکم ،و به عنوان
يک ايده مطلق ،را می بينيد .ايده ای که در انقالب مشروطه متولد ميشود و در دوره رضا شاه بالغ ميگردد.
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دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه
قبل از پرداختن به دوره حکومت رضا شاه بايد برای جلوگيری از سوء تفاھم به يک نکته اشاره کنم .در اين
بحث ھا استفاده از نام رضا خان و رضا شاه بستگی به دوره ای دارد که از او نام برده ميشود .اصرار بر
استفاده از نام رضا خان ،و نه رضا شاه ،توسط چپ ايران از روشنفکران خاندان قاجار ،از کانال جبھه ملی و
حزب توده )که ستون فقرات آن را تحصيلکردگان خاندان قاجار تشکيل ميداند( ،به ارث رسيده است .از نظر
شازدگان قاجار رضا شاه ،شاه نبود ،خون شاھانه در رگ ھايش جاری نبود .آدم قلدر و بی سر و پائی بود که
تاج شاھی را از خاندان قاجار ربود .شاملو معتقد است که پدر رضا "خان" پاالن دوز بوده و پھلوی در واقع
منشا خود را از پاالن دوز بودن او ميگيرد! اين ارثيه سياسی فراموش ميکند که در واقعيت ھمه شاھان يا ھمه
موسسين سلسله ھای سلطنتی قلدرھائی بودند که بزور خود را شاه کردند .شاه بودن نه شغل شرافتمندانه ای
است و نه عالمت آوانس به کسی .کسانی که بر رضا خان خواندن رضا شاه اصرار ميکنند تنھا دارند از سر
تحقير بر غير شازده بودن او ،در مقابل محمد علی شاه و احمد شاه غيره ،اصرار ميکنند .رضا شاه ھمان قدر
شاه بود که کورش و داريوش و ھوخشتر و شاه اسماعيل ،شاه سلطان حسين ،نادر شاه ،شاه عباس ،محمد رضا
شاه و غيره .از نظر ما خان بودن بدتر يا بھتر از شاه بودن نيست.
اشاره کردم که دوره قبل از به قدرت رسيدن رضا خان )بعدا رضا شاه( ،دوره ضعف کامل دولت مرکزی و
ملوک الطوايفی است و خواست دولت مرکزی مقتدر به خواست ھمه نيروھای سياسی از چپ تا راست تبديل
ميشود .از جانب ديگر وقوع انقالب اکتبر روسيه و سمپاتی وسيع به آن ،چه در ميان مردم و چه در ميان
تقريبا کل احزاب سياسی ناسيوناليست )به جز ناسيوناليسم پرو غرب( دولت انگلستان را با خطر از دست دادن
ھند ،چه مستقيما از جانب دولت شوروی و چه از طريق انقالبات چپ در ايران و ھند روبرو ميکند .در پرتو
اين خطر است که دولت انگليس سياست خود در قبال ايران را از حمايت از ملوک الطوايفی به حمايت از ايده
دولت مرکزی مقتدر و ضد کمونيست تغيير ميدھد.
در اين راستا دولت انگليس به رضا خان مير پنج که ناسيوناليست عظمت طلب ايرانی ،ضد کمونيست و پرو
غرب است روی می آورد و ماموران مستقيم خود ،مانند ژنرال آيرونسايد ،اردشير ريپورتر و سيد ضياء الدين
طباطبائی ،را مامور ارتباط و ھمکاری با رضا خان برای بدست گرفتن قدرت توسط او ميکند.
رضا خان مير پنج در سال  ،١٩٢۵با حمايت دولت انگليس ،اقدام به کودتا ميکند و به عنوان سردار سپه
فرماندھی کل نيروھای نظامی را بدست ميگيرد.
)(٢٠

يکی از کتاب ھای بسيار آموزنده از آن دوران )بعد از کودتا  (١٩٢۵کتابی تحت عنوان "سفرنامه جنوب"
است که توسط رضا خان نوشته شده است .اين کتاب سفرنامه رضا خان به جنوب ايران برای برچيدن بساط
خان و خان خانی )از جمله ماجرای شيخ خزعل( است .در اين کتاب خواننده فرد بسيار ناسيوناليستی را می
يابد که بر عقب ماندگی ايران ،فساد دربار قاجار ،بيسوادی و فقر و عظمت بر باد رفته ايران اشک ميريزد.
حتی ميتوانيد به جای نويسنده آن بنويسيد ،حيدر عمو اغلی ،حزب توده يا جبھه ملی و کسی متوجه نشود .اين
کتاب ادعانامه يک ناسيونالسيت عظمت طلب ،مدرنيست ،صنعتی طلب ايرانی عليه فئوداليسم و سيستم عقب
مانده دولت و دربار قاجار است.
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درست به ھمين دليل رضا خان از جانب بخش اعظم احزاب سياسی ،از جمله حزب کمونيست ايران ،و
روشنفکران و ناسيوناليست ھا به عنوان يک جريان مترقی به رسميت شناخته ميشود .حتی کمينترن و حزب
کمونيست او را ،ھمانند سون ياتسن و چيانکاچک در چين ،به عنوان نماينده بورژوازی ملی و مترقی به
رسميت ميشناسند .بخش بزرگی از روشنفکران ايرانی از ناسيوناليست ھای افراطی مانند داور تا ناسيوناليست
ھای رفرميست مانند حزب سوسياليست )سليمان ميرزا اسکندری( به حمايت از او پرداختند و به کابينه او
پيوستند.
رضا خان ابتدا )به تقليد از آتاتورک( با شعار جمھوری وارد صحنه سياست عمومی ميشود .تالش رضا خان
در جھت برانداختن سلطنت و برقراری جمھوری ،چيزی که جريانات اسالمی نام "فتنه جمھوری" را بر آن
می گذارند ،است .قم و دستگاه مذھبی ،از ضد مشروطه تا جريانات ناسيوناليست اسالمی ،که اين خواست را
پرچم سکوالريسم ،زدن پايه ھای مذھب و برکناری خاندان قاجار ميبيند ،مخالفت شديد ميکنند .اين جريانات
اقدام به سازماندھی اعتراضات وسيعی در مجلس ،از کانال امثال مدرس ،و بسط نشينی و تظاھرات می نمايند
که منجر به عقب نشينی رضا خان ،بايگانی شدن پرونده جمھوريت و جايگزينی آن با خواست برکناری سلسله
قاجار از سلطنت ميشود.
واقعيت اين است که رضا خان نه "آدم انگليسی ھا" بود و نه بعدا "آدم آلمانی ھا" .رضا خان يک ناسيوناليست
عظمت طلب پرو غرب ايرانی بود که بعدا ھمراه ساير جريانات ناسيوناليست ديگر سياست پرو آلمانی را در
پيش گرفت .روشن است که انگليس از سر منافع خود از تشکيل يک دولت مقتدر ضد کمونيست حمايت ميکرد
و از اين سر به کودتای رضا خان کمک عملی و فکری کرد .اما دست نشانده بودن و انگليسی بودن رضا خان
ادامه ھمان برداشت تحصيلکردگان و شازدگان قاجار بود .ديدی که از کانال جبھه ملی و حزب توده به کل
طيف سياسی ايران سيطره داده شد.
اقدامات رضا خان و بعدا رضا شاه در ايجاد يک سيستم دولتی مدرن ،تشکيل وزارت خانه ھا ،ارتش سازمان
يافته ،ژاندارمری ،کشيدن راه و راه آھن ،و اتحاد با آلمان در مقابل انگليس را با تئوری دست نشانده بودن
نميتوان توضيح داد .اين ھا برنامه ھای بورژوازی ناسيوناليست عظمت طلب و ترقی خواه ايران بودند.
امروز حتی کسانی ،در جمھوری اسالمی ،مانند قاليباف ،ميگويند ميخواھند مدل اسالمی رضا شاه باشند!
ناتوانی چپ در تشخيص اين واقعيت در حقيقت ريشه در ناسيوناليستی بودن ھمين چپ دارد .اگر کسی رضا
شاه يا محمد رضا شاه را نماينده بورژوازی ناسيوناليست عظمت طلب ايرانی بخواند ظاھرا به قبای آن ھا بر
ميخورد و نميتوانند از موضع طبقه کارگر اين جريان را نقد کنند و يا توضيح دھند .درست مانند امروز که
اگر کسی جمھوری اسالمی را دولت سرمايه داری و بورژوازی بخواند ظاھرا اين نظام را مترقی ميداند! اين
چپی است که سرمايه داری را بھتر از اين که واقعا ھست ميداند .ھنوز به سرمايه داری مترقی و خوب اعتقاد
دارد و روی پای خود نميتواند به بنياد ھای يک نظام سرمايه داری انتقاد عميق ،راديکال و ميليتانت داشته
باشد.
رضا شاه ،مانند ھمه نظام ھای بورژوائی در کشورھايی مانند ايران در کنار اين مدرنيزه و صنعتی کردن
بطور سيستماتيک آزادی ھای سياسی را از ميان برميدارد ،طبقه کارگر و کمونيست ھا را سرکوب ميکند.
استالين و ناسيوناليست ھای بلشويک ھم دقيقا ھمين کار را کردند .اين خصوصيت ،يعنی حکومت استبدادی،
سرکوب تشکل ھای کارگری و فعاليت ھای کمونيستی ،ھمانطور که تاريخ نشان داده است ،شکل داده حکومت
بورژوازی در پروسه صنعتی کردن سريع در قالب رابطه توليدی سرمايه داری است.
به ھر صورت ،در دوران سلطنت رضا شاه ما عمال شاھد فعاليت کمونيستی متشکل چندانی نيستيم .جمعی که
به نام "گروه ارانی" تشکيل شد را به زحمت ميتوان متشکل يا کمونيست خواند .اين جمع حول تقی ارانی ،که
از آلمان به ايران باز گشته است ،اساسا به توسعه فرھنگ ،علم و ماترياليسم معطوف است و از نظر سياسی
يک جريان رفرميست ترقی خواه است ،گرد می آيند .اين جريان ھمانقدر کمونيست است که جريان اجتماعيون
 عاميون سابق .اين جريان نه فعاليت سازمان گرانه و سياسی خاصی در ميان طبقه کارگر دارد و نه آرمانھای کمونيستی را رواج ميدھد .يک جريان محدود روشنفکری است که حول ماترياليسم ،در مقابل مذھب،
شکل گرفته است .آخرين دفاعيه ارانی در دادگاه ،دفاع از انقالب مشروطه در مقابل استبداد رضا شاه است.
ارانی دفاعيه خود را چنين به پايان ميرساند:
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"ھيات حاضر بخوبی ميداند که متھمين فعلی برگزيده ترين نمونه ملت ايران ميباشد و
ھيچکدام جز خدمت تاکنون عملی نکرده و ھمواره مايه افتخارات ايران بوده اند و اگر
ادعاھای دادستان محرز ھم شود تازه بازھم ھمين دسته زنده بودن ملت ايران را ثابت نموده
مايه افتخار آن ملت شده .شما را قوه قضائی يک ملت زنده ميسازند .پس رفتار آنھا بايد خيلی
دقيق باشد .من در اينجا که از خودم دفاع ميکنم غرض از من خودم نبودم دفاع من کلی است.
و آنچه را که راجع به خودم ميگويم کم و بيش برای ديگران نيز صادق است .واضح می
)(٢١
نمايم اوال مجرم نيستم ،ثانيا بعالوه خادم ملت ايران و ثواب کار نيز ميباشم".
ھيچ ردی از کمونيسم و سوسياليسم در اين دفاعيه نمی بينيد .اين دفاعيه يک ناسيوناليست ترقی خواه و
رفرميست است و بس .اين را با دفاعيات کسی مانند تروتسکی در دادگاه تزار و يا گرامشی مقايسه کنيد تا
تفاوت پايه ای را متوجه شويد .مطلقا از يک جنس نيستند .ارانی بيشتر يک مصدق ماترياليست است.
پيشتر اشاره کردم که در جريان اجتماعيون  -عاميون انشقاقی پيش می آيد :راديکال ھای آن به سمت ايده ھای
بلشويکی و منشويکی گرايش پيدا ميکنند و جناح معتدل تر که از نظر فکری بيشتر تحت تاثير احزاب
کالسيک سوسياليست اروپای غربی است "حزب سوسياليست" را تشکيل ميدھند .شخصيت سرشناس اين
جريان سليمان ميرزا اسکندری است که بعدا اولين دبير کل حزب توده ميشود .اين جريان ،ھمانند کمينترن و
حزب کمونيست رضا شاه را نماينده بورژوازی ملی ايران ميداند و از او حمايت ميکند .سليمان ميرزا
اسکندری در دعوای رضا خان با جناح مذھبی مجلس )به رھبری مدرس( طرف رضا خان را ميگيرد و در
کابينه رضا شاه وزير فرھنگ ميشود .تالش اين جريان اين بود که کمک کنند که بورژوازی ملی و
ناسيوناليسم ايرانی به قدرت برسد و درجه ای از رفرم ھای سياسی و اجتماعی را اعمال نمايد.
عالوه بر روشنفکران چپ ،گروه وسيعی از روشنفکران ناسيوناليست عظمت طلب ،مدرنيست و پرو غرب
ايرانی بدور رضا خان جمع ميشوند و به او در سازمان دادن دولت مدرن و استقرار قدرت مرکزی کمک
ميکنند .بخش اعظم ايده ھای مربوط به سازمان مدرن دولتی و توسعه اقتصادی اين دوره از تاريخ ايران
محصول کار اين جمع است که توسط رضا شاه اعمال ميشود .اين ايده که تاريخ نگاران ناسيوناليسم ناراضی
ايران )از حزب توده تا جبھه ملی و حتی جريانات اسالمی( رسوب داده اند که حرکت رضا شاه تالش ھای
يک سرباز بيسواد ،قلدر و نوکر انگليس بوده است تماما نادرست اند .رضا شاه نوک يک حرکت وسيع تر
سياسی و اجتماعی ناسيوناليسم عظمت طلب ايران بود که اتاق فکری آن را روشنفکران و تحصيلکردگان
زيادی ،از چپ تا راست ،تشکيل ميدادند و حمايت بخش ھای زيادی از بورژوازی و خرده بورژوازی را به
خود جلب ميکنند .اينھا بورژواھا و بچه بورژواھائی ھستند که در غرب تحصيل کرده اند و تعالی ايران و
پيشرفت صنعتی و رسيدن به پای کشور ھای غرب را ميخواھند .اين جريان عالوه بر ساير فعاليت ھايشان در
اين دوره ،تاريخ عظمت ايران از ماد ھا تا ھخامنشيان تا به امروز ،تاريخ  ٢۵٠٠ساله ايران و رسالت تاريخی
ايران و ايرانی ،را ،به عنوان يک پديده پيوسته ،تا حدود زيادی اختراع ميکنند و به داده ھمگانی تبديل ميکنند.
تغيير رسمی نام ايران از پارس ) (Persiaو مملکت محروسه به دولت ايران ،کشف نژاد آريائی ،ضديت با
اعراب ،بعنوان کسانی که عظمت ايران را بر باد دادند ،تغيير لباس اداری به لباس غربی ،کشف حجاب از
زنان ،و غيره از جمله تالش ھای اين جريان است.
گفتيم که مفھوم ملت يک مفھوم جديد بورژوائی است که تا قبل از به قدرت رسيدن بورژوای وجود خارجی
ندارد .قبل از آن مردم در ھمه جای دنيا اقوام و طايفه ھا بودند که دائم در حال جنگ با ھم بودند .بورژوازی
ايران در دوره رضا شاه مفھوم "ملت ايران" ،که در انقالب مشروطه متولد شده است ،را در ذھن جامعه
نھادينه ميکند .يا بايد گفت به ملتی که در پروسه انقالب مشروطه متولد شده ھويت کامل ميدھد .حتی امروز
جمھوری اسالمی اساسا خود را بر اساس اين مفاھيم تعريف ميکند .قبل از اين قاجاريه خود را ادامه تاريخ
نادر شاه و زنديه خود را ادامه تاريخ صفويه و غيره نميدانستند .ھمانطور که ساسانيان خود را ادامه تاريخ
ھخامنشيان يا پارت ھا و سلوکيان نميدانستند .اينجا ھم مانند ساير نقاط دنيا شاه ھائی حکومت ميکردند تا قبيله
يا طايفه ديگری از داخل يا خارج آنھا را سرنگون ميکردند و خود به تخت سلطنت می نشستند تا نفر بعدی از
راه برسد .ايران قبل از انقالب مشروطه اشاره به يک جغرافيا است و نه يک مردم با ھويت ملی واحد.
اين ھا دست آورد ھای بورژوازی ايران است که به داده فکری کل جريانات سياسی ايران از چپ تا راست و
حتی جريانات مذھبی بورژوازی تبديل ميشود .چپ ايران ھم در اين پروسه اين ھويت واحد را در خود جذب
ميکند و عمال ناسيوناليست تر ميشود.
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کل تغييراتی که اين ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب در ايران بوجود آورد ناشی از مقتضيات رشد سرمايه
داری است .سرمايه داری امنيت ميخواھد ،کارگر باسواد ميخواھد ،در نتيجه آموزش و پرورش الزم دارد،
آموزش و پرورش معلم احتياج دارد ،ارزان ترين نيروی کار برای اين شغل زنان ھستند ،در نتيجه زنان بايد
به بازار کار روانه شوند بايد درس بخوانند .رشد بورژوازی نيازمند وجود شبکه ارتباطات از جاده و راه آھن
تا پست و تلگراف است و غيره و غيره .ھمانطور که بعدا )در دوران محمد رضا شاه( به اصالحات ارضی،
رھا کردن بيشتر زنان از قيد و بند ھای جامعه سنتی فئودالی ،سواد آموزی وسيع تر و غيره منجر ميشود.
يک مولفه ديگر در تاريخ اين دوره عروج نازيسم در آلمان است .آلمان کشوری است که در جنگ اول
شکست خورده است و در دھه  ٢٠ميالدی در از ھم پاشيدگی و ھرج و مرج کامل بسر ميبرد .با به قدرت
رسيدن نازيسم در آلمان ،اين کشور سه جنبه بسيار جذاب برای ناسيوناليسم ايرانی را عرضه ميکند :اول يک
پارچه کردن قدرت و از ميان برداشتن "ھرج و مرج" دوم پروسه سريع صنعتی کردن و به پای انگليس و
فرانسه رساندن آلمان و سوم ضديت با انگليس.
دست آورد ھای ھيتلر و نازيست ھا به سمپاتی قوی به آلمان ،در کل ناسيوناليسم ايران ،تبديل ميشود.
روشنفکران و سياست مداران ناسيوناليست وسيعا به حمايت از آلمان ،ارتباط با آلمان و کپی کردن جنبه ھای
متفاوت نازيسم روی می آورند .حتی سبيل ھيتلری وسيعا باب ميشود!
حتی در سخنرانی ھای اپوزيسيون در مجلس ميبنيند که ميگويند ما در ايران ھمان را ميخواھيم که مردم آلمان
خواستند ،شخصيتی مانند ھيتلر!) (٢٢و اين را کسانی ميگويند که در آن دوره به نام ليبرال شناخته ميشوند و
بعدا از پايه ھای جبھه ملی ميشوند .کسانی مانند نورالدين کيانوری در آلمان طرفدار جوانان ھيتلری است و
احمد شاملو بعد از اشغال ايران ،به اتھام تبليغات نازيستی و طرفداری از آلمان دستگير و زندانی ميشود.
بورژوازی ايران در ھيتلر و نازيسم آلمانی تالش برای صنعتی شدن سريع ،رھا شدن از ھرج و مرج بعد از
جنگ اول ،رھا شدن از نفوذ امپرياليست ھا ،بخصوص انگليسی ھا ،و غيره را می بيند .اين جريان ،مانند
جريان چپ که تحت تاثير سوسيال دمکراسی روسيه بود ،تحت تاثير فکری و عملی نازيسم در آلمان قرار
گرفت .اولی طبقه کارگر و چپ جامعه را متاثر کرد دومی بورژوازی و ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی را.
در ھمين متن است که رضا شاه ھم به تدريج از انگليس فاصله ميگيرد و به آلمان نزديک ميشود .رضا شاه
گرچه در جنگ دوم رسما بی طرف است اما عمال در ھمکاری نزديک با آلمان است .راه آھن سراسری
ايران ،پايه ريزی ذوب آھن و تسليحات و سازماندھی ارتش عمال توسط آلمانی ھا انجام ميشود .امری که به
اشغال ايران از جانب متفقين و تبعيد رضا شاه منجر ميشود.
در اين دوره احساسات ضد انگليسی در ميان تحصيلکردگان ناراضی تبديل به طرفداری از آلمان ميشود.
ضديت با انگليس بخشی از ھويت روشنفکران و تحصيلکردگان ايران است ،که ھم از دوران انقالب مشروطه
و ھم از "خيانت" انگليس به خاندان قاجار تاثير ميگرفت .اين ضديت در دوره رضا شاه به طرفداری از آلمان
تبديل ميشود .اين طرفداری البته از سر طرفداری از آدم کشی ھای نازی ھا در اروپا نبود ،ناشی از جنگ
آلمان با انگليس و پروسه برقراری نظم و صنعتی کردن سريع و وسيع آلمان در يک دوره کوتاه" ،رساندن
آلمان به قافله تمدن" ،بود.
اين موج البته ،بعدا اشاره خواھيم کرد ،با شروع پيروزی ارتش سرخ بر آلمان به ناسيوناليسم پرو روسيه
دست باال ميدھد و بخش بزرگی از ھمين تحصيلکردگان ناراضی طرفدار آلمان را ،در قالب حزب توده ،به
خود جلب ميکند .سبيل ھيتلری به سبيل استالينی تغيير پيدا ميکند.
به ھر صورت ،دوره سلطنت رضا شاه دوره ثبات نسبی ،رشد سرمايه داری و شروع پروسه صنعتی شدن
ايران است که به ھمراه خود سرکوب تشکل ھای کارگری و سازمان ھای چپ و بعدا کل اپوزيسيون دارد.
وقتی به اقدامات اقتصادی ،اجتماعی و دولت سازی رضا شاه نگاه ميکنيد بخش عمده آن ھمان چيزی است که
برنامه حداقل حزب کمونيست ايران )حيدر عمواغلی( خواستار آن شده است .البته منھای آزادی ھای سياسی.
در دوره رضا شاه البته اعتراضات کارگری زيادی رخ ميدھد و چندين سنديکا و اتحاديه کارگری شکل
ميگيرد که ھمگی سرکوب ميشوند .چپ حضور متشکلی در اين فعاليت ھا ندارد .از سر تشکل ما شاھد
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حضور پراکنده بعضی از فعالين کمونيست )مانند يوسف افتخاری و کامبخش( ھستيم که اساسا کمينترن آنھا را
آموزش داده و به ايران اعزام ميکند  .اين فعالين اساسا به کار در نفت و صنايع بزرگ می پردازند.
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از اﺷﻐﺎل اﻳﺮان در  1320ﺗﺎ ﻛﻮدﺗﺎي 1332
فاصله سال  ١٣٢٠تا  ،١٣٣٢يعنی از اشغال ايران )پاشيدن اختناق و محدوديت عمل دولت مرکزی( تا
کودتای  ٢٨مرداد )استقرار مجدد دولت مرکزی و اختناق( دوره کشمکش است .شايد بتوان اين فاصله را به
دو دوره تقسيم کرد :دوره اول از اشغال ايران تا لشگر کشی به کردستان و آذربايجان و قلع و قمع دو دولت
"خود مختار" آذربايجان و کردستان ،يعنی از شھريور ) ١٣٢٠سپتامبر  (١٩۴١تا آذر )١٣٢۵دسامبر
(١٩۴۵؛ و دوره دوم از آذر  ١٣٢۵تا مرداد .١٣٣٢

دوره اول :ﺷﻬﺮﻳﻮر ) ١٣٢٠ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  (١٩۴١ﺗﺎ آذر ) ١٣٢۵دﺳﺎﻣﺒﺮ (١٩۴۵
الف – اوضاع عمومی
چند ماه بعد از حمله آلمان به شوروی ،يعنی در شھريور ) ١٣٢٠سپتامبر  ،(١٩۴١ايران مورد حمله
نيروھای انگليسی )از جنوب و از غرب( و شوروی )از شمال( قرار گرفت و طی حدود  ٢۶روز کامال
اشغال شد .بعدا که آمريکا در دسامبر  ١٩۴١رسما به جنگ دوم می پيوندد ،نيروھای آمريکائی نيز وارد
ايران ميشوند.
با اشغال ايران ،انگليس خواھان برکناری و تبعيد رضا شاه و جايگزين کردن او با پسرش محمد رضا پھلوی
ميشود .اين جابجائی تقريبا به سرعت انجام ميشود و رسما دولت جديد و پادشاه جديد مستقر ميشوند و به آلمان
اعالم جنگ ميکند .اما در واقعيت دستگاه دولت ايران ،بخصوص ارتش ،پليس و ژاندارمری ،که ارکان اصلی
اعمال قدرت سيستم است ،فرو می ريزند .سربازان و پاسبانان و ژاندارم ھا از پادگان ھا ،پاسگاه ھا و
کالنتری ھا و فرار ميکنند ،زندانيان ،چه سياسی ،چه خوانين و روسای طوايف که در زمان رضا شاه
دستگير و زندانی بودند يا فرار ميکنند و يا آزاد ميشوند.
دولت جديد ايران برای مستقر کردن مجدد نظم بالفاصله تمام کارمندان دولت و نيروھای نظامی و انتظامی را
به سر کار فرا ميخواند و راه اندازی مجدد ماشين دولت در صدر اولويت ھای آن قرار ميگيرد .اما ،بکار
انداختن مجدد ماشين دولت و باز گرداندن اختناق و نظم و نظام دوره رضا شاه ساده نبود و اين پروسه ای
است که  ١٢سال ،تا کودتای  ٢٨مرداد  ،١٣٣٢طول می کشد.
دوره دوازده ساله  ٢٠تا  ٣٢يک دوره دمکراسی نيم بند است که به تدريج محدود و محدود تر ميشود و
باالخره با کودتای  ٢٨مرداد  ٣٢خاتمه می يابد .اين دوره ،دوره بسيار متحولی است که بر تاريخ ايران ،و
تاريخ چپ ،تاثيرات دراز مدت خود را باقی ميگذارد.
با توجه به اينکه تھران در اشغال مشترک نيروھای روسی و انگليسی است و ھر يک تالش ميکنند جريانات
سياسی متحد خود را سازمان دھند تا ،در راستای منافع اين کشور ھا ،در آينده سياسی ايران نقش بازی کنند؛
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اعمال مجدد اختناق بر تھران و بر ساير شھر ھای مھم عمال نا ممکن ميشود .در اين خال قدرت دولت ،فضای
سياسی در ايران باز ميشود و تعداد کثيری حزب از راست تا چپ به سرعت تشکيل ميشوند .از احزاب
فاشيستی سلطنت طلب و پان ايرانيست و ناسيوناليست عظمت طلب پرو غرب تا احزاب ليبرال و احزاب
ناسيونال رفرميست طرفدار شوروی .بعالوه تعداد وسيعی از اتحاديه ھا و سنديکا ھای کارگری و کانون ھای
فکری ،فرھنگی و روشنفکری و نشريات مختلف در صحنه سياسی و اجتماعی ايران ظاھر ميشوند .در بستر
اين واقعيت يک فضای شبھه انقالبی يا نيمه انقالبی بر شھر ھای اصلی ايران حاکم است.
زندانيان سياسی آزاد شده و ھمچنين موج کسانی که در اروپا ،بويژه در آلمان ،در حال تحصيل بودند و به
ايران برگشتند فضای سياسی ديناميک تری را شکل ميدھند.

ب – حزب توده
روشنفکران ناسيوناليست چپ اقدام به تاسيس حزب توده ميکنند .بررسی حزب توده خود نيازمند يک بحث
تفصيلی است و اينجا بايد به يک شمای کلی اکتفا کنيم.
اجالس تشکيل حزب توده در  ٢٩سپتامبر  ١٣) ١٩۴١روز بعد از خلع سلطنت رضا شاه( در تھران تحت
عنوان "حزب توده ای ايران" تشکيل ميشود .دبير اولی حزب به سليمان ميرزا اسکندری ،شاھزاده قاجار،
سوسياليست دوره مشروطه و وزير سابق فرھنگ رضا شاه ،واگذار ميشود.
اين اجالس چھار ھدف بالواسطه حزب را آزادی ساير افراد جمع ارانی ) ۵٣نفر( از زندان ،قانونی کردن
حزب ،انتشار يک روزنامه و تدوين يک برنامه حزبی اعالم ميکند .در مورد برنامه حزب تصميم گرفته
ميشود که اين برنامه بايد برعکس برنامه ھای سکوالر احزاب چپ دوره گذشته ،که ظاھرا "علما" )آخوند ھا(
را آنتاگونيزه کرده بود" ،روحانيون" را تحريک نکند .برنامه ای که بعالوه بتواند ھمه راديکال ھای چپ،
سوسياليست ،کمونيست ،غير کمونيست ،و مترقی را جلب نمايد.
ھم نام حزب ،حزب توده ،و ھم برنامه عمل آن نشان ميدھد که ھدف اوليه انعکاس جنبش برابری طلبی
سوسياليستی نيست .اھداف اعالم شده ربط روشنی به سوسياليسم نداشته و اساسا يک حرکت اصالح طلب و
رفرميست چپ است که خواھان در افتادن با مذھب و دستگاه مذھبی ،حتی در ھمان ابعاد نيم بند حزب
کمونيست ھم ،نيست .نامی از کارگر و سوسياليسم و حکومت کارگری و حتی انقالب دمکراتيک و يا تالش
برای بدست گرفتن قدرت سياسی در ميان نيست.
گرچه طبقه کارگر در دوران رضا شاه )چه در صنايع و چه در ساخت و ساز راه و ساختمان و کوره ھا(
گسترش بسياری يافته بود و اعتراضات کارگری بسياری را تجربه کرده بود ،اما اين طبقه ھنوز ،به عنوان
يک طبقه و يا حتی يک صنف قدم به ميدان سياست و خود سازمان دھی سياسی نگذاشته بود و سنت تثبيت شده
اتحاد صنفی و سياسی را نداشت .اما نفس وجود جامعه ای بورژوائی با توده نسبتا وسيع کارگر ،زحمتکشان
و فقرای شھری فضای اجتماعی را نيازمند جنبشی ميکرد که اگر ھم چشم انداز برانداختن نظام سرمايه داری
و رھائی از استثمار )سوسياليسم( را برای اين توده قابل دسترسی نکند ،الاقل امکان رفرم ھای اساسی در
جھت بھبود زندگی اقتصادی ،سياسی و معنوی )رفرميسم( را فراھم نمايد.
خيل وسيع تحصيل کردگانی که در دوره رضا شاه رشد کرده و چه از طريق انقالب روسيه و پيوند ميان چپ
و سوسيال دمکراسی روسيه و چه از طريق ارتباط با سنت رفرميسم اروپای غربی ،با ايده ھای رفرميستی
آشنا شده بود و بعضا اين ايده ھا را جذب کرده بودند ،به اين نياز اجتماعی پايه فکری ،فلسفی و فرھنگی
ميداد .جنبشی که خواھان خالصی از قيد و بند ھای استبداد دوره رضا شاه و آرمان عمومی پيشرفت ،رسيدن
به قافله تمدن ،رفاه بيشتر ،آزادی ھای سياسی و خالصی از دست فعال مايشائی و فساد دستگاه دولتی است.
جامعه بعد از دوران استبداد رضا شاه و بر متن گسترش جامعه بورژوائی نيازمند به يک بلند گوی آزادی،
مساوات نسبی و عدالت اجتماعی است .اما ھيچ يک از احزاب سلطنت طلب و عظمت طلب پرو غرب از نظر
فکری و سياسی قابليت پاسخ گوئی به اين نياز اجتماعی را نداشتند و سنت و جنبش اجتماعی چپ تر يا
سوسياليستی ای که به جامعه وصل باشد ھم وجود نداشت .در نتيجه جنبش ناسيونال رفرميسم و حزب اصلی
آن )حزب توده( برای توده وسيع جامعه تنھا آلترناتيو قابل انتخاب ،قابل گرويدن و پيوستن ،بود و از سوی
بخش بزرگی از جامعه نيازمند تغيير ،انتخاب شد .حزب توده به عنوان سخنگوی سياسی اين نياز ،اين افق و
اين جنبش متولد ميشود .درست به ھمين دليل است که حزب توده ،حتی زمانی که از چپ بودن حرف نميزند،
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به سرعت تمام طيف چپ جامعه رفرميست و راديکال و فعالين جنبش کارگری ،و تقريبا تمام روشنفکران
ترقی خواه ،رفرميست و غيره ،از آل احمد و صادق ھدايت تا خليل ملکی و نيما يوشيج و  ...را به دور خود
جمع ميکند.
حزب توده ،بر متن اين جنبش و اين واقعيت که حزب چپ تر قابل انتخابی وجود نداشت ،نماينده خواست ھمه
اين بخش ھای جامعه شھری ايران ميشود .حتی بدون اينکه خواستار مصادره و تقسيم اراضی مالکين شود
توده وسيعی از دھقانان معترض در روستاھا را بخود جلب ميکند .سنت حزب توده نه تنھا از نظر سياسی
بلکه از نظر فرھنگی به مرکز ثقل جامعه شھری تبديل ميشود.
اما سنت سياسی پايه ای که اين حزب بر آن استوار بود ،کاراکتر رھبران آن و نقش منفی ای که شوروی ،چه
بطور کلی در ارتباط با احزاب چپ در دنيا که سمپاتی ای به انقالب روسيه داشتند ،و چه بطور اخص در
رابطه با حزب توده ايفا کرد اين حزب را برای ھميشه نه به عنوان مدعی انقالب يا قدرت سياسی بلکه به
عنوان نيروی فشار به نظام حاکم و در نتيجه در حاشيه سياست ايران نگاه داشت.
حزب توده ھيچگاه چه در زمان تاسيس خود و چه در دوران جمھوری اسالمی ،حتی لفظا ،به دنبال انقالب و
به دنبال کسب قدرت سياسی نبوده است .حزب توده از ھمان ابتدا به عنوان يک حزب نيروی فشار بر بستر
اصلی سياست ناسيوناليستی در ايران زاده ميشود که در تمام طول تاريخ خود ھيچگاه ايده ،نقشه و سياستی
برای تصرف قدرت سياسی يا سازمان دادن يک انقالب ،به ھر شکل آن را ،نداشته است .رابطه حزب توده با
قدرت سياسی شايد يکی از نکات مھمی است که در واقع رابطه اين حزب با بستر اصلی ناسيوناليسم ايرانی را
نشان ميدھد.
اينجا باز ھم ميخواستم به روايت سطحی از پديده حزب توده اشاره کنم .اين روايت اين تبيين را بدست ميدھد
که "تعدادی از زندان آزاد شدند و حزب توده را درست کردند و شوروی به آنھا امکانات داد و آنھا بزرگ
شدند" .باز ھم اين سوال پيش می آيد که چرا بقيه بزرگ نشدند؟ چرا حزب سوسيال دمکرات شاپور بختيار يا
جريان خليل ملکی يا حزب زحمتکشان م ّکی بزرگ نشدند؟ اينھا ھم امکانات زيادی داشند .پاسخ را بايد در
جنبش ھای اجتماعی موجود در ايران آن روز جستجو کرد که به ميدان تحرک وسيع يک توده عظيم شھری
)با تراکم باالی کارگر شھری( پرت شدند که ميتوانست اھرم قدرت يابی اين يا آن جنبش اجتماعی شود .طبقه
کارگری که شکل گرفته است ،تالطمی که در جامعه برای زندگی بھتر وجود دارد که خود از سنت انقالبی
انقالب مشروطه که ھنوز تپش آن محسوس است تغذيه ميکند ،به دنبال افق اجتماعی و پرچم سياسی است.
دورانی که در آن جنبش ھای اجتماعی سعی ميکنند خود را به اين تحرک اجتماعی وصل کنند .حزب توده ھم
دقيقا ھمين کار را ميکند .تفاوت حزب توده با بقيه احزاب چپ يا رفرميست اين است که حزب توده افق
اجتماعی مورد نياز اين توده اجتماعی را منعکس ميکند در حاليکه بقيه درگير محدوديت ھای محافظه کارانه،
سلطنت طلبانه ،مذھبی وغيره اند .وقتی خاطرات رھبران حزب توده را ميخوانيد و يا زندگی آنھا را تعقيب
ميکنيد می بينيد که اصال افراد خيلی عميق يا با ذکاوت سياسی باالئی نيستند و مدت ھا نميدانند که باالخره
اصوال ميخواھند چکار کنند؟ اصوال استراتژی ای ندارند و يا بايد گفت آن چنان ھدف روشنی ندارند که
نيازمند يک استراتژی روشن باشد.
حزب توده تنھا در يک تصوير عمومی نماينده آرمان ھای جنبشی ميشود که به حرکت در آمده است .طبقه
کارگر و بخش ميليتانت ،با فرھنگ ،و تحصيلکردگان چپ ناراضی جامعه آن را انتخاب ميکنند و محدوديت
ھای سنت و افق حزب توده و رھبران آن البته اين دخيل بستگان را با سر به زمين ميزند .ھمانطور که در طی
انقالب  ،۵٧با ترکيب و در متن متفاوتی ،اين کار را تکرار ميکند و با شعار "جمھوری اسالمی ھم استراتژی
و ھم تاکتيک" اين دخيل بستگان را به جنگ انقالب و انقالبيون ميبرد.
نشريه "رھبر" در شماره  ٣عنوان سر مقاله اش اين است" :ھزار و سيصد و بيست و ششمين سال شھادت
حضرت امير )ع( – يک سال ديگر از شھادت علی گذشت") .(١٠و يا نشريه "آژير" ،به سردبيری جعفر
پيشه وری ،در شماره  ٣٩اعالم ميکند که "آری ما ميھن پرست ھستيم") .(١٠اينھا تنھا نمونه ای از خروار
است .حزب توده ربطی به کمونيسم ندارد .حزب چپ ايران در يک بعد عمومی است .يا بايد گفت که مخرج
مشترک چپ رفرميست ،ترقی خواه ،استقالل طلب و به درجه ای سکوالر تر است .برای حزب توده نه
سوسياليسم نه کمونيسم جز يک اظھار تمايل عمومی ،آنھم در سال ھای بعد ،نيست .اين اظھار تمايل از ھمان
جنس تمايل بخش اعظم رھبران جنبش ھای ناسيوناليستی ضد استعماری آن دوره ،از نھرو و قوام نکرومه تا
صدام و ناصر و جالل طالبانی به سوسياليسم داشتند .حزب توده گذشته از انقالب سوسياليستی ،حتی ھيچگاه
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سازمان دادن يک انقالب دمکراتيک را در دستور نداشته است .حزب توده ھيچگاه ،حتی تا آخر ،يک سکوالر
پيگير نبود .طرفداری جدائی دين ،البته تنھا دين مرتجعين ،از دولت به يک معنی عام و نيم بند بود.
خصوصيتی که کل چپ ايران تا انقالب  ۵٧با خود دارد.
اما با ھمه اينھا حزب توده قدرتش را اساسا از طبقه کارگر ميگرفت به اين دليل که در آن زمان طبقه کارگر
شھری وسيع تر از ھمه دوران ھای قبل بود و در مقطع اشغال ايران توسط متفقين چھره اجتماعی تھران و
شھر ھای اصلی ديگر با مقطع انقالب مشروطه و دوره ای که رضا شاه به قدرت ميرسد تماما متفاوت است.
رکن اصلی اين تفاوت نقش اجتماعی ،سياسی و اقتصادی طبقه کارگر است .حزب توده با گرايش طبقه کارگر
به اين تنھا آلترناتيو رفرم ،به درجه زيادی مستقل از رھبری آن ،انعکاس اين واقعيت ميشود .آنچه که تصوير
حزب توده ،رھبری و خط آن ،چه در آن دوره و چه بعدا ،را ترسيم ميکند ناتوانی آن از رھبری ،ناتوانی از
ايفای نقش يک آلترناتيو در مقابل دولت ھای موجود و تنھا ايفای نقش نيروی فشار به دولت حاکم برای رفرم
است .اما حتی اين رفرميسم ،ھمواره قربانی منافع سياست خارجی شوروی ميشود .حزب توده ھيچگاه حتی
شبيه منشويک ھای حزب سوسيال دمکرات روسيه نبوده است .در قياس با حزب توده ،منشويک ھا انقالبيون
افراطی ھستند .حزب و جريان سياسی ای که نه طالب قدرت باشد و نه آلترناتيو قدرت سياسی بنا به تعريف
سترون است و حزب توده سترون متولد ميشود و باقی ميماند .سترونی که نشان مادرزاد کل جنبش رفرميسم
چپ در ايران ميشود .در اين دوره حزب توده مانند ھمه جريانات رفرميست طرفدار آدم فقير ،طرفدار تعالی
فرھنگی ،طرفدار خدمات اجتماعی و غيره است اما افق و خطی که اين طرفداری را با قدرت سياسی پيوند
بزند را ندارد .درست به ھمين دليل است که حزب توده که در دوره سال ھای  ٢٠تا  ٣٢که ميتوانست بارھا،
با اتکا به توده وسيعی که از آن حمايت ميکردند ،به طرف قدرت برود ،مطلقا اين را در دستور نداشت .حتی
غير انقالبی گفتن به حزب توده واقعی نيست .غير انقالبی جريان سياسی ای است که ميخواھد قدرت را بگيرد
اما به شيوه غير انقالبی .حزب توده اساسا گرفتن قدرت را در خط در تفکر و در سياست خود نداشت .مبانی
جنبشی اين حزب و سياست خارجی شوروی قدرت سياسی ،چه با انقالب چه با فشار ،را ميوه ممنوعه اعالم
کرده بود .بعدا ھا چپ ميليتانت تر حزب توده و يا رھبری آن را به خيانت متھم ميکند .اين يک ارزيابی غير
واقعی است .حزب توده به پايه ھای افق جنبشی خود تا به آخر پابند است .ناتوانی حزب توده و سترونی آن
ريشه در عمق داده ھای جنبشی دارد که به آن متعلق است .جنبشی که خود را از داده ھای ناسيونال رفرميسم
انقالب مشروطه جدا نکرده است .اين وظيفه ای است که در انقالب  ۵٧به دوش جنبش طبقه کارگر صنعتی
ايران و روشنفکرانی که از ديد اين طبقه به دنيا نگاه ميکنند ،می افتد.
به ھر صورت ،با از ھم پاشيدن بند و بست ھای ماشين دولتی بعد از اشغال ايران و تشکيل حزب توده،
سنديکا ھا و اتحاديه ھای کارگری ،کانون ھا و انجمن ھای اجتماعی و فرھنگی ،نشريات مختلف در سراسر
ايران به سرعت شکل ميگيرند و حزب توده درھمه اينھا اتوريته سياسی و فرھنگی تعيين کننده دارد.

پ – دولت شوروی ،ماجرای نفت شمال و دولت ھای خود مختار در آذربايجان و کردستان
عالوه بر پايه ھای اجتماعی و جنبشی حزب توده ،رابطه اين حزب با دولت شوروی و تبعيت آن از نيازھای
خارجی دولت شوروی نيز اين حزب را چه از نظر سياسی و چه از نظر اجتماعی ،در موقعيت متناقضی
قرار داد.
قبل از پرداختن به نمونه ھای اين تناقض توضيح چند نکته در مورد سياست خارجی شوروی الزم است.
چيرگی ناسيوناليسم روسی ،در قالب بلشويسم ،بر حزب کمونيست و دولت شوروی تاثيرات مخربی بر کل
کمونيسم در دنيا داشت .ناسيوناليسم روس دنيا را از منظر منافع خود ميديد .در نتيجه اصل اين بود که برای
کمونيست ھا و چپ ھای دنيا نيازھای سياست خارجی شوروی بر نيازھای انقالب ،از ھر نوع آن ،اولويت
مطلق دارد .اين اصل به يک رکن ھويتی کل چپ طرفدار سوسياليسم موجود )شوروی( تبديل ميشود.
اين سياست يک رکن پايه ای سياست حزب بلشويک و دولت شوروی در قبال احزاب کمونيست و چپ دنيا،
از دوره استالين تا گورباچف ،است .مطابق اين اصل اين احزاب بايد از نيازھای سياست خارجی "تنھا دولت
سوسياليستی در جھان" تبعيت کنند .دولت شوروی ،با خط استالين و بلشويسم ،به نمايندگی از جانب
ناسيوناليسم روس ،احزاب چپ و کمونيستی دنيا را ،به نام انترناسيوناليسم ،به ابزار پاسخ گوئی به نياز ھای
سياست خارجی خود تبديل ميکند .عالوه بر تبعيت سياسی از منافع شوروی بسياری از اين احزاب و اعضای
آنھا را به جاسوسی و خبرچينی ميکشد و نه تنھا آنھا را به سياست ھای ضد طبقه کارگر و انقالب سوسياليستی
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در کشورھای شان سوق ميدھد ،بلکه توجيه سرکوب آنان ،به نام جاسوس و خبر چين ،توسط دولت ھای دست
راستی را فراھم می نمايد.
کمينترن و پس از آن کمينفرم نقش توجيه گر چنين سياستی را بر عھده ميگيرند .از زاويه يک ناسيوناليست
عظمت طلب روسی ،که استالين و حزب بلشويک نمايند تمام قد آن ھستند ،اين سياست طبيعی است .ھمه چيز
در خدمت "مام ميھن" يعنی ھمانا کشور روسيه بايد قرار بگيرد .اين سياست ،تا جائی که عملی ميشود،
موجبات شکست و اضمحالل احزاب کمونيستی و چپ را فراھم ميکند؛ از آلمان تا فرانسه و از انگليس تا چين
و آمريکا و ايران.
يکی از داليل به اصطالح "خراب کردن" حزب توده در دو دوره  ٢٠-٣٢و  ۵٧-۶٢ھمين است .حزب توده
دوبار با گشايش فضای سياسی در ايران روبرو ميشود و دوبار شانس اين را پيدا ميکند که ،انقالب به کنار،
نقش مثبتی در تامين رفاه ،برابری و تضمين آزادی ھای سياسی بازی کند ،شانسی که کمتر حزب سياسی ای
پيدا ميکند ،ھر دو بار به اين خواست ھا و اين امکانات پشت ميکند .و ھر دو بار تراژدی پر از افتضاحی را
از خود بجای ميگذارد.
بايد توجه داشت که در اين دوره کل فضای چپ ناسيوناليست دنيا به روسيه سمپاتی نشان ميدھد .بخصوص
بعد از شکست آلمان در استالينگراد ،که اولين شکست ارتش آلمان در جنگ دوم و آغاز شکست ارتش آلمان
است ،نه تنھا در ايران بلکه در سراسر جھان احساس تحسين و سمپاتی به روسيه گسترش پيدا ميکند .در
ايران ،بخش اعظم سمپاتی به ھيتلر و دولت آلمان به عنوان جريانی که عليه دولت ھای اروپائی برخاسته و
آلمان را صنعتی کرده و به ھمپای ديگر ملل "متمدن" رسانده است به سمپاتی به روسيه و استالين تبديل
ميشود.
سمپاتی اوليه حزب توده به روسيه طيف متنوعی را در برميگيرد .از طرفداران بی قيد و شرط شوروی تا
کسانی با تمايالت تروتسکيستی و يا صرفا ناسيوناليستی که مخالف وابستگی به سياست ھای شوروی ھستند.
از کسانی مانند ايرج اسکندری که نه مارکسيست ،به ھمان اعتبار آن روز ،چندانی است و نه خيلی اصوال
شيفته اردوگاه شوروی است و بيشتر سوسيال دمکراتی است که دشمنی ای با روسيه ندارد ،تا کسانی مانند
خليل ملکی که اساسا به اردوی سوسيال دمکرات ھائی مانند شاپور بختيار تعلق دارد ،گيرم که جناح ميليتانت
تر و غير سلطنتی تر آن .اين بخش از سوسيال دمکراسی در ابتدا به حزب توده می پيوندد و بعدھا در قالب
"نيروی سوم" ،به رھبری خليل ملکی از حزب توده جدا ميشوند .البته به جائی نميرسند.
در اين متن دولت شوروی حزب توده را ،از جمله ،در سه مورد زير فشار قرار ميدھد و آن را در مقابل شکل
گيری يک انقالب عمومی و سراسری با مطالبات و پرچم چپ قرار ميدھد.
 – ١ماجرای نفت شمال :خواست کوتاه کردن امتيازات دولت انگليس بخشی از ھويت جنبش مشروطه بود که
در مورد قرارداد ھای نفتی با انگليس شکل برجسته ای پيدا کرد .دولت انگليس طبق قراردادھای نفتی تنھا ٢٠
در صد در آمد نفت را به دولت ايران ميداد و اين بورژوازی ايران را از بخش عمده در آمد نفت محروم
ميکرد .بورژوازی ايران در جنبش مشروطه تحت عنوان "غارت نفت ما" ملی کردن نفت )يعنی در آوردن آن
از زير دست شرکت ھای نفتی انگليس( را به يک خواست عمومی تبديل کرده بود .تمام احزاب ناسيوناليستی،
حتی ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب اين خواست را به نوعی در خود جا داده بودند .حزب توده ھم ھمين
فرمولبندی ناسيوناليستی را پذيرفته بود و فعالين آن ،از جمله در صنعت نفت ،در مورد آن آژيتاسيون
ميکردند .از جمله فعالين حزب در خوزستان و نمايندگان حزب در مجلس تقاضای آمريکا برای استخراج نفت
در بلوچستان را خنثی کردند .حزب توده تا سال  ١٣٢۵سخنگوی اصلی جنبش ملی کردن نفت است .احزاب
ناسيوناليست ليبرال نقش شخصيت ھای رديف دوم اين جنبش را دارند.
اما در سال  ١٣٢۴دولت شوروی با خواست امتياز استخراج نفت در شمال از دولت ايران ،حزب توده را
غافلگير کرد و در مقابل يک تناقض قرار داد .حزب توده زير فشار دولت شوروی به حمايت از واگذاری
امتياز نفت شمال به اين دولت پرداخت و نه تنھا خود را در فضای عمومی ايزوله کرد بلکه باعث جدائی
بخشی از ناسيوناليست ھای چپ ،که چندان پرو روسيه نبودند ،از حزب شد .اسناد اين دوره نشان ميدھند که
رھبران حزب علنا به نخست وزير ايران و ساير نيروھای ناسيوناليست اذعان ميکردند که با اين تقاضا
مخالف ھستند و اين سياست را تحت فشار شديد دولت شوروی اتخاذ کرده اند).(٢٣
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 – ٢خودمختاری آذربايجان و کردستان :دولت شوروی به دنبال حفظ منافع خود بعد از تخليه ايران از قوای
متفقين و تداوم حضور خود در ايران اقدام به سرھم کردن دو دولت خود مختار در آذربايجان و کردستان
ميکند .اين اقدام دولت شوروی خارج از تناسب قوای سياسی در آذربايجان و کردستان و فاقد پايه بسيج شده
توده ای در اين استان ھا بود .اقدام دولت شوروی سرھم بندی کردن دولت ھای عمال کارتونی بود و بعالوه
جنبش سراسری برای آزادی ھای سياسی و رفرم ھای اقتصادی ،که ميتوانست به تسمه نقاله عروج طبقه
کارگر تبديل شود ،را رسما و عامدانه تکه پاره کرد.
در شھريور  ١٣٢۴دولت روسيه ناگھان بدون زمينه قبلی و حتی بدون اطالع رھبران حزب توده شاخه
آذربايجان اين حزب را ،تحت نام فرقه دمکرات ،از آن جدا ميکند و به آن ھويت آذری ميدھد .فرقه تحت
حمايت نيرو ھای روسی اقدام به تصرف آذربايجان و اعالم حکومت خود مختار آذربايجان ميکند .رھبر حزب
توده در آذربايجان )جعفر پيشه وری( ،که تا اين زمان خود را "ميھن پرست" اعالم ميکرد و رھبران حزب
توده را تحت عنوان جوان و کم مارکسيست مورد انتقاد قرار ميداد ،ناگھان ھويت آذری خود و ستم ملی بر
آذربايجان را کشف کرد و رھبری اين دولت خود مختار را بر عھده گرفت.
در کردستان دولت شوروی يک گروه کوچک ناسيوناليست کرد را به "حزب دمکرات کردستان ايران" ،تحت
رھبری قاضی محمد ،تغيير نام داد و بخشی از منطقه مکريان )مھاباد – بوکان( را در اختيار جمھوری خود
مختار کردستان قرار داد.
دولت خود مختار آذربايجان البته اصالحاتی را آغاز کرد .از جمله اقدام به تقسيم اراضی دولتی ميان دھقانان،
کاھش بھره مالکانه ای که فئودال ھا از دھقانان ميگرفتند و تاسيس دانشگاه تبريز کرد .دولت خود مختار
کردستان اصوال ھيچ تغييری در زندگی مردم را در دستور خود قرار نداد .بستر اصلی ناسيوناليسم کرد تا به
امروز اين رابطه مودت آميز با فئودال ھا و خوانين را به عنوان يک پايه جنبش خود نگاه داشت .نمونه ھای
حزب دمکرات کردستان ايران ،حزب دمکرات کردستان عراق و اتحاديه ميھنی کردستان در عراق به اندازه
کافی گويا ھستند.
يک سال بعد ،با تخليه ايران از قوای متفقين و اولين تحرک ارتش بشدت ضعيف و از ھم گسيخته مرکزی
ايران ،دولت ھای خود مختار به سرعت و تقريبا بدون مقاومت از ھم پاشيدند .دولت آذربايجان صرفا گريخت
و به شوروی پناھنده شد و در کردستان قاضی محمد خود به استقبال نيروھای دولتی در مياندوآب رفت و تسليم
شد.
اما فضای ايجاد شده توسط اين اقدام مخرب شوروی و حمايت حزب توده از آن شرايطی را فراھم کرد که
عواقب لشگرکشی دولت مرکزی به کردستان و آذربايجان را به سراسر ايران گسترش دھد .دولت مرکزی با
مشاوره دولت ھای انگليس و آمريکا ،که ھدف خود را مقابله با گسترش نفوذ شوروی ميديدند ،کل جنبش
آزادی و عدالتخواھی در ايران را مورد حمله قرار داد .ماجراجوئی شوروی و حمايت حزب توده از آن به
ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب امکان مستقر کردن دولت مرکزی و سرکوب نھاد ھای کارگری و مترقی
را فراھم آورد.
ھمراه با لشگر کشی به آذربايجان و کردستان دولت حزب توده را به اتھام تجزيه طلبی ،که يک تابو در جنبش
ھای متولد شده در مشروطه ،از جمله در حزب توده و جنبش آن بود ،مورد تعقيب قرار داد و دستور
دستگيری بخشی از رھبران و فعالين حزب توده ،از جمله ايرج اسکندری ،صادر شد که منجر به مھاجرت
اسکندری به خارج کشور گرديد .بعالوه دولت ،در ھماھنگی با انگليسی ھا ،قبائل جنوب ايران ،از جمله
قشقائی ،بختياری ،بوير احمدی ،کلھر و عرب را به "شورش" کشاند که ضمن آن اين قبائل اتحاديه ھای
کارگری ،باشگاه ھا و کلوب ھای حزب توده در بوشھر ،يزد ،شيراز کرمان و کرمانشاه را مورد حمله و
تخريب قرار دادند.
بعالوه دولت در تھران اعالم حکومت نظامی کرد و اتحاديه ھای کارگری و دفاتر و کلوب ھای حزب توده در
کل شمال ايران را مورد ھجوم قرار داد.
فضای سوپر ناسيوناليستی اين تعرض دولت و شاه به آزادی ھای سياسی و تالش برای استقرار مجدد يک
دولت استبدادی کل ناسيوناليسم ايران را از نظر سياسی خلع سالح کرده بود .مخالفت با اقدامات دولت و شاه
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تنھا به صورت معترضه و انتقاد به افراط و تفريط ھا بود نه به کل حرکت .بخش قابل توجھی از ناسيوناليست
ھای افراطی ايران به اين حرکت شاه رضايت دادند و با آن ھمراه شدند.

دوره دوم :آذر  ١٣٢۵ﺗﺎ ﻣﺮداد ١٣٣٢
الف – اوضاع عمومی
در سال  ١٣٢٧دولت ايران ارتباط احتمالی طرح ترور شاه با کيانوری و بخشی از "جوانان ميليتانت" حزب
توده را بھانه سرکوب ھای وسيع تری قرار داد .به دنبال اين ترور ناموفق ،حزب توده غيرقانونی اعالم
ميشود .ھمه روزنامه ھا و کلوب ھای حزب توده مورد حمله قرار ميگيرد ،تعدادی از رھبران و فعالين حزب
توده که موفق به فرار شده بودند را غيابا محکوم به اعدام ميکنند .اين سرکوب ھا تنھا دامن حزب توده و چپ
در ايران را نگرفت .حتی احزاب راست و سلطنت طلب ،که به نوعی منتقد شاه بودند نيز مورد حمله قرار
گرفتند .از جمله قوام السلطنه بازداشت ميشود و روزنامه ھای راست منتقد شاه نيز تعطيل ميشوند.
در ھمين متن شاه مجلس موسسان را فرا ميخواند و قانون اساسی را تغيير ميدھد .قانون اساسی جديد اختيارات
وسيعی به شاه ميدھد .از جمله به شاه اختيار ميدھد که مجلس را منحل کند و انتخابات جديدی را برگزار نمايد.
بعالوه مجلس سنا ،که در قانون اساسی مشروطه پيش بينی شده بود را رسميت ميدھد .در اين مجلس نيمی از
نمايندگان آن توسط شاه تعيين ميشوند .و باالخره قدرت بالمنازع شاه بر ارتش را رسميت ميدھد.
سرکوب تشکيالت حزب توده البته منجر به نابودی جنبش اجتماعی ای که پايه حزب توده بود و به درجات
زيادی در اين دوره حزب توده به آن ھويت تعريف شده داده بود ،نشد.
حزب توده محمل آشنائی جامعه ايران با سازمانيابی توده ای ،سازمانيابی حزبی از حوزه تا کنگره،
سازمانيابی توده ای کارگری در قالب سنديکا ھا و اتحاديه ھای کارگری بود .اين سنت ھا تا به امروز بر ذھن
چپ ايران حاکم مانده است .حزب توده مفاھيم جديدی مانند "سانتراليسم دمکراتيک"" ،دمکراسی توده ای"،
تعلق طبقاتی ،اليگارشی ،و غيره را وارد ذھنيت سياسی جامعه کرد .بعالوه خواست ھائی مانند "کار برای
ھمه ،تحصيل برای ھمه ،بھداشت برای ھمه" و بخصوص خواست "ملی کردن کامل صنعت نفت" را در
جامعه ثبت کرد تا جائی که کنسول انگليس در گزارش خود در مورد مراسم اول ماه مه در سال ١٩۴۶
) (١٣٢۵به سخنران توده ای زن در اين مراسم اشاره ميکند که خواستار ملی کردن کامل صنعت نفت شده
است ).(٢٣
از طرف ديگر حزب توده در دادن ھويت متمايز تاريخی ايران باستان به جامعه نقش مھمی را ايفا ميکند.
امثال علی اکبر نوشين با تفسير مجدد شاھنامه و برجسته کردن نقش قھرمانان افسانه ای مانند کاوه آھنگر
تالش ميکنند به اين ھويت تاريخی از ايرانی رنگ انقالبی و توده ای بزنند که بازی در ميدان ذھنيت "ھنر
زان ايرانيان است و بس!" قرار ميگيرد .ھر قدر تالش برای رنگ انقالبی زدن به اين تاريخ تاکيد بر تمايز
ايرانيان از غير ايرانيان است و بس!
به ھر صورت در اين دوره گرچه حزب توده از نظر تشکيالتی تضعيف ميشود اما بر متن جنبش اجتماعی
وسيعی که خودآگاھی اش را از حزب توده گرفته است به صورت غير علنی باقی و فعال است .بخش اعظم
رھبران آن در ايران باقی می مانند و شبکه تشکيالتی آن تا اندازه زيادی خود را بازسازی ميکند.

ب – جنبش ملی کردن نفت – چپ و راست
قبال اشاره کرديم که خواست کوتاه کردن دست دولت ھای خارجی  ،که بخصوص بعد از انقالب اکتبر ١٩١٧
اساسا به انگليس و مساله امتيازات نفت مربوط ميشد ،از جمله مطالبات اساسی جنبش مشروطه و ناسيوناليسم
متولد شده در آن ،از ھر تيره آن ،بود .تا قبل از غير قانونی شدن حزب توده سخنگوی اصلی اين جنبش،
جنبش ملی کردن نفت ،حزب توده بود .اما چند دليل باعث کنار رفتن حزب توده و عروج جريان ليبرال تر در
ناسيوناليسم ايرانی ،به عنوان پرچمدار اين جنبش ،شد.
دليل اول حمايت حزب توده از واگذاری امتياز نفت شمال به دولت شوروی بود که در ذھنيت کل جنبش ملی
کردن نفت ،خيانت محسوب شد و باعث تضعيف موقعيت حزب توده گرديد.
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دليل دوم حمايت حزب توده از دولت ھای خود مختار آذربايجان و کردستان بود که با برجسته کردن ملی
گرائی کرد و آذری در واقع در مقابل خود ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی را تقويت کرد و به حزب توده مھر
تجزيه طلبی که خط قرمز ھويتی جنبش مشروطه و ناسيوناليسم ايرانی ،از ھر نوع آن ،بود ،زد.
ھر دو اين داليل باعث شدند که نه تنھا موقعيت حزب توده در سطح تبليغاتی تضعيف شود بلکه به جدائی
بسياری از ناسيونال  -رفرميست نه چندان شيفته شوروی ،و دوری ساير احزاب ناسيونال رفرميست ،که تا
اين زمان اساسا به عنوان متحد حزب توده ظاھر ميشدند ،از آن شد .بعالوه حزب توده خود را در مقابل
نيروھای دولت مرکزی ايزوله کرد .اين سياست ھای حزب توده به دولت مرکزی و ناسيوناليسم عظمت طلب
ايران امکان داد که تمرکز تبليغات و بسيج و سرکوب را بر "تجزيه طلبان" و عوامل دولت ھای خارجی
)شوروی( قرار دھد و به ناسيوناليسم ليبرال امکان کنار کشيدن خود از زير تيغ سرکوب را بدھد .در واقع
گرد آمدن حول ناسيوناليسم ليبرال به يک آلترناتيو عملی تر برای توده جامعه تبديل ميشود.
جامعه و احزاب ،حتی خود حزب توده ،به دور محمد مصدق ،که به عنوان يک ناسيوناليست ليبرال نامی
داشت ،گرد آمدند و بازيگری اصلی در جنبش ملی کردن نفت در اختيار ائتالفی از احزاب و شخصيت ھای
ناسيوناليست ،به رھبری مصدق ،قرار گرفت .جبھه ملی بر اين متن متولد شد.
جبھه ملی در اساس جنبش ناسيونال – ليبرال ايران را نمايندگی ميکرد .اين جنبش ،مانند ساير رگه ھای
ناسيوناليسم ايرانی ،در بطن انقالب مشروطه متولد شد .اين جنبش سلطنت طلب بود اما مخالف شاه شدن
رضا شاه و خاندان پھلوی بود .اين جنبش ،بخصوص خود مصدق ،تصوير عمومی خود از نقش سلطنت ،شاه
و مجلس را از سيستم حکومتی انگلستان ميگرفت .شعار "شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت" اين واقعيت را
بيان ميکند .در سطح بين المللی اين جنبش محل تولد "جنبش عدم تعھد" ،در سطح بين المللی ،بود که تالش
داشت خود را مستقل از بلوک غرب و شرق نگاه دارد .از ديد اين جنبش سياست خارجی دولت ھای ما قبل
مشروطه بر اساس "موازنه مثبت" ،يعنی دادن امتيازات اقتصادی و سياسی مساوی به دولت ھای خارجی
استوار بوده است .جبھه ملی "موازنه منفی" يعنی امتياز ندادن به ھيچ دولت خارجی را تبليغ ميکرد که بازتاب
زيادی در جامعه پيدا کرد .در اثر ماجرای نفت شمال و جمھوری ھای آذربايجان و کردستان جنبش ناسيونال
ليبرال ايرانی امکان پيدا کرد که حزب توده را در جبھه "موزانه مثبت" قرار دھد.
با عروج ناسيونال ليبراليسم )جبھه ملی( به عنوان پرچمدار اعتراض عمومی عليه وضع موجود اين جنبش به
رقيب ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی و در راس آن دربار پھلوی تبديل شد .اين کشمکش خود را در قالب
رو در رويی دولت مصدق با شاه ،ارتش و دربار بروز ميداد.
از نظر پايه سياسی در اين رو در رويی دربار و ناسيوناليسم پرو غرب دست باال را داشت .در سيستم سياسی
و فکری جبھه ملی سرنگونی سلطنت و برقراری جمھوری جايی نداشت .جبھه ملی ،ھمچون حزب توده ،نه
خواھان انقالب بود و نه خواستار جمھوريت .خواستار محدوديت بر اختيارات شاه بود .ھمين! از طرف ديگر
دربار و ناسيوناليسم پرو غرب مطلقا خود را نيازمند ليبرال ھا و فرميست ھا نميدانست و قصد از ميان
برداشتن آنھا را داشت .در نتيجه ميتوان گفت که جبھه ملی و حزب توده ،ھر دو ،با يک مطالبه نيم بند و
معلول ) (handicappedوارد رو در رويی با حريف خود شدند.
از طرف ديگر دولت انگليس که تا اين زمان امتياز نفت را داشت و دولت آمريکا که قصد کنار زدن شرکت
ھای انگليسی و دست يابی به نفت ايران را داشت سياست ھای جبھه ملی را از نظر اقتصادی به زيان خود می
ديدند .بعالوه در متن جنگ سرد ،که تازه آغاز شده بود ،دولت ھای آمريکا و انگليس سياست بی طرفانه دولت
مصدق در قبال روسيه را خطری برای گسترش دامنه نفوذ "کمونيسم" به ايران و تھديد منافع اقتصادی و
استراتژيک آنھا در خليج فارس ،خاورميانه و شبه جزيره ھند می ديدند.
اين صحنه عمومی اتحاد دربار -ارتش -انگليس و آمريکا را در مقابل کل جنبش اعتراضی در ايران و دولت
جبھه ملی قرار ميداد .دولت جبھه ملی با توجه به حمايت توده ای از آن و با توجه به سياست ھای دولت
مصدق قابل کنار گذاشتن با انتخابات نبود .تنھا آلترناتيو برای دربار و متحدين آن تدارک کودتا بود .نکته مھم
اين است که گرچه جبھه ملی و حزب توده ،ھر يک به تنھايی و يا در اتحاد با ھم ،امکان مقابله با کودتا و
سرکوب آن را داشتند ،از آنجا که اين سرکوب نيازمند بسيج ميليتانت توده ای و الجرم به سرنگونی دولت و
نظام سلطنتی می انجاميد ،از نظر سياسی و جنبشی قابليت اين دور انديشی ،تدبير و يا يک استراتژی ممکن
برای آن را نداشتند.
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پ – کودتای  ٢٨مرداد
رو در رويی دولت مصدق با دربار و با دولت انگليس به تدريج باال گرفت .مصدق از يک طرف شرکت نفت
ايران و انگليس را ملی اعالم کرد که منجر به بلوکه کردن صادرات نفت توسط انگليس و سپس بلوکه کردن
دارايی ھای ايران در انگليس ميشود .از طرف ديگر مصدق تالش ميکند که قوانين انتخاباتی را تغيير دھد.
وقتی قادر به اين کار نميشود انتخابات مجلس شانزدھم را ،بعد از اعالم نتيجه انتخابات در شھر ھا تعطيل
ميکند .ھمزمان مصدق برای کوتاه کردن دست شاه و دربار اعالم ميکند که تعيين وزير جنگ وظيفه نخست
وزير است و نه شاه ،خود را وزير جنگ اعالم ميکند ،رئيس ستاد ارتش را تعيين ميکند و با توجه به شايعات
وسيع امکان کودتا ،تعدادی از افسران ارتش را برکنار و تعداد زيادی از سربازان را از ارتش به ژاندارمری
منتقل ميکند با اين تصور که اين کار نيروی ارتش را تضعيف و امکان کودتا را کاھش ميدھد .ھمچنين تماس
شاه با سفرای دولت ھای ديگر ممنوع اعالم ميکند ،خواستار رفراندم برای تعيين تکليف مجلس ميشود .به
عنوان يک تھديد ،کميسيونی برای بررسی چگونگی انتقال از حکومت سلطنتی به جمھوری تشکيل ميشود.
ھمه اينھا چه از سر منافع اقتصادی ،چه منافع سياسی و باالخره منافع استراتژيک )در چارچوب جنگ سرد(
آمريکا و انگليس را به ضرورت اقدام فوری برای برکناری مصدق از طريق يک کودتا ميرساند.
کودتا پروژه مشترک آمريکا و انگليس است که تحت عنوان نجات ايران از چنگال کمونيسم تدارک ديده
ميشود .اين کودتا در روز  ٢٨مرداد  ١٣٣٢توسط نيرو ھای ارتش ،اوباش کرايه ای و با ھدايت آمريکائی ھا
شروع ميشود و بعد چند ساعت جنگ در اطراف ايستگاه فرستنده راديو و اقامتگاه مصدق و کشته شدن چند
صد نفر به پيروزی ميرسد.
شکست دولت مصدق و حزب توده در کودتا و اعمال دستگيری ھای وسيع و سرکوب گسترده چند واقعيت مھم
را برجسته ميکند که به ذھنيت دوره ھای بعدی شکل ميدھد.
واقعيت اين است که ھمه ميدانستند که کودتا در دست تدارک است .حتی اشکال اوليه آن کشف و خنثی شده
بود .واقعيت اين است که شکست جبھه ملی ،مصدق ،و حزب توده در اين ماجرا ناشی از ضعف عددی آنھا
نبود .ھم مصدق و ھم حزب توده ميتوانستند ،از قبل و حتی در پروسه کودتا ،ميليس توده ای تشکيل دھند و
کودتا را سرکوب کنند .بخصوص حزب توده ،با توجه به نفوذ و ابعاد تشکيالتی آن ،بالقوه ميتوانست نه تنھا
کودتا را خنثی کند بلکه آن را بعکس خود تبديل کند و اصوال نظام سلطنتی را سرنگون کند .اما سترونی ذاتی
سنت سياسی و تشکياليی حزب توده آن را فلج کرده بود و در مقابل کودتا نه تنھا مقاومتی را سازمان نداد بلکه
عمال ھزيمت کرد .آنچه مانع از اين کار شد محدوديت ھای افق ھر دو جريان بود .حزب توده و جبھه ملی ھر
دو اصوال انقالب کردن و سازماندھی سرنگونی دولت مرکزی را در برنامه ،در افق و اصوال در سنت
سياسی خود نداشتند و تا به امروز چنين خاصيتی را کسب نکرده اند .ھر دو ناسيوناليست ھای رفرميست غير
ميليتانت بودند .گرچه ھر دو پايه توده ای وسيع داشتند فاقد افق و سنت قيام عليه دولت مرکزی بودند .بعالوه
حزب توده در تارعنکبوت منافع شوروی گرفتار بود .از نظر شوروی مقابله با کودتا و يا اصوال اقدام
ميليتانت و "افراطی" عليه حکومت مرکزی از زاويه جنگ سرد و تقسيم جھان نگاه ميشد .تقسيم جھانی که
قرار گرفتن ايران در منطقه نفوذ غرب را به رسميت می شناخت.
کودتای  ٢٨مرداد بيش از ھر چيز موجب عروج جنبش سرنگونی طلبی ميشود .در جمعبندی "راديکال" از
اين تجربه ،به کنار از اوھامی مانند "خيانت حزب توده" يا "خيانت مصدق" که توسط کسانی تبليغ ميشد،
اساس بر اين استوار شد که ضعف جنبش ملی کردن نفت اين بود که خواستار سرنگونی شاه نبود.
"سازشکار" بود .اين واقعيت سنگ بنای جديدی برای تعريف ميليتانسی ،از نظر خودشان راديکاليسم ،در
ميان چپ و ناسيونال -اسالمی ھا را تعريف کرد :سرنگونی طلبی بدون توجه به محتوای سرنگونی .اين روند
در دوره دمکراسی نيم بند دھه  ۴٠شمسی کامال تثبيت ميشود که حتی امروز بخشی از ھويت چپ ميليتانت در
قبال جمھوری اسالمی است .در بحث ھا بعدی دامنه تاثيرات اين "کمبودھای" حزب توده را در تولد توده ايسم
و جبھه ملی ايسم ميلتانت چريک فدائی ،مجاھدين خلق و جريان ناسيوناليست – رفرميست اسالمی را دنبال
خواھيم کرد.
آنچه که از حزب توده در سال ھای بعد از کودتای  ٢٨مرداد تا انقالب  ۵٧باقی می ماند حزبی است که اساسا
فعاليت فرھنگی دارد .تنھا بروز سياسی متشکل آن در ايران در اين فاصله ،تا اواسط دھه  ۵٠شمسی ،جريانی
است که سازمان امنيت در آن نفوذ کرده است که منجر به لطمات زيادی به طرفدارای آن و ھمچنين سازمان
چريک ھای فدائی ميشود.
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در اين دوره کسان زيادی خود را توده ای ميدانند و به فعاليت ھای فرھنگی مشغول اند اما حزب عمال از نظر
سازمانی وجود چندانی ندارد .حزب توده سازمان خود را از دست ميدھد اما به عنوان يک جنبش ،جنبش
رفرميسم ترقی خواه و چپ ،با ھمان محدوديت ھای خطی و سياسی خود ،در جامعه باقی می ماند.
در فاصله  ١٣٢٠تا  ١٣٣٢تقريبا ھمه حرکت ھای اجتماعی عدالت خواه و ترقی خواه ،از جنبش آزادی زن تا
جنبش کارگری و از جنبش خالصی فرھنگی تا تئاتر و سينما و ادبيات به حزب توده گره خورده بود .حزب
توده نوک يک کوه يخ اجتماعی بزرگی بود که اصل بدنه آن در جامعه بود .اين تعلق حزب توده به يک جنبش
اجتماعی معين بود که به آن سخت جانی و تداوم حيات ميداد .پديده ای که بقيه چپ ،چه بسا راديکال تر و
ميليتانت تر از حزب توده از آن محروم بودند .حزب توده اجتماعی ترين حزب سياسی در تاريخ سياسی ايران
بوده است .ھيچ حزب ديگری تا اين اندازه اجتماعی و متصل به يک جنبش اجتماعی نبوده ،اين تعداد از فعالين
فرھنگی ،سياسی و اجتماعی و حتی فعالين کارگری آگاه تر نسل بعد از نسل خود را با آن تداعی نکرده اند.
در اين دوره سنت اعتراض کارگری در ايران به حزب توده گره خورده است .پيکار ،چريک فدائی،
رزمندگان ،حزب کمونيست ايران و ساير سازمان ھای سياسی راديکال تر و ميليتانت تر با سرکوب جمھوری
اسالمی از ميان ميروند اما حزب توده با سرکوب کودتای  ٢٨مرداد از ميان نميرود .حزب توده به يک جنبش
و در ابعاد اجتماعی به تالش اجتماعی برای رفرم گره ميخورد و اين واقعيت ،و نه درايت و روشن بينی
رھبران آن ،است که رمز بقای حزب توده ميشود.
حزب توده در راس جنبشی قرار گرفته بود که حتی بدون "رھنمود" از باال  ،و چه بسا عليرغم اين
"رھنمود ھا" ،پائين در مبارزات کارگر ،دھقانان ،زنان و غيره دخالت فعال داشت و مھر حزب توده را به آن
ميزد .در فقدان رھبری سر و ته دار از باال حزب توده بيش از ھر چيز محمل ابتکار از پائين بود .نماينده
اصالح طلبی در تناسب قوای محلی بود .بسته به تناسب قوای محلی و درجه راديکاليسم اصالح طلبان در
ابعاد محلی ،گاه در محل توده ای ھا در مراسمات مذھبی کشته شدن علی و حسين و غيره شرکت ميکردند و
گاه در اعتراضات محلی و چه بسا ھر دو.
نکته ای که تالش دارم بر آن تاکيد کنم روش تحليلی است که اين بحث را با آن شروع کرديم .بحث اين است
که ماندن و نماندن احزاب و گروه ھای سياسی به خوبی و بدی ،فدا کاری و "صميميت" افراد آنھا ،به درايت
رھبری آنھا و حتی به درجه راديکاليسم آنھا بستگی ندارد .اين بقای اجتماعی و سياسی و اين اقامت در حافظه
و در سنت جامعه ،قبل از ھر چيز به نقش اين احزاب در رويداد ھای اجتماعی و گره خوردن آنھا به يک
جنبش اجتماعی پايه ای و دم و باز دم اين جنبش در جامعه موکول ميشود .احزاب بسيار رزمنده تر ،روشن
تر ،راديکال تر از ميان ميروند اما رقيبان آنھا باقی ميمانند .از سرکوب ھا سر بر می آورند و دائم در جامعه
کسان بسياری را ميبينيد که خود را با آنھا تداعی ميکنند.
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ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
سوال :در صحبت ھايتان گفتيد که طبقه کارگر خود را به چپ ترين نيروی سياسی جامعه وصل ميکند .اين را
در سال  ۵٧چگونه توضيح ميدھيد که بخش اعظم طبقه کارگر به دنبال آخوند ھا رفت.
سوال ديگر اين است که در انتخابات رياست جمھوری احمدی نژاد درست است که آلترناتيو پيشروئی نبود،
اما طبقه کارگر ميتوانست رای ندھد .ولی بخش بزرگی از آن به احمدی نژاد رای داد .چرا؟
جواب :اگر اجازه بدھيد اين بحث را به بخشی که به انقالب  ۵٧خواھيم پرداخت موکول کنيم .چون بحث
مفصل است و من ھم قصد دارم که بحث چپ در انقالب  ۵٧را به تفصيل بسيار بيشتری از بحث امروز به
پوشانم .آنجا توضيح خواھم داد که اصوال جريان اسالمی چه بود؟ چه خط ھا يا جنبش ھای در آن شريک
بودند؟ پوپوليسم اسالمی چگونه بود؟ چرا منشأ جنبش آنھا با بخش مھمی از چپ يکی بود؟ چرا چپ از نظر
ايدئولوژيک در مقابل پوپوليسم اسالمی عمال فلج بود؟
گفتم بحث امروز بيشتر مرور بود و من قصد دارم بحث دوران انقالب و بعد از آن را با تفصيل بيشتری به
پوشانم .بحث تا اينجا در واقع پيش در آمدی به بحث جلسات آينده است.
فقط اين را اشاره کنم که به نظر من مبارزه طبقاتی ،اعم از طبقه کارگر و غيره آن ،و اصوال ھر مبارزه
اجتماعی و سياسی ای مبارزه برای بھتر زيستن است .در نتيجه وقتی ميگوئيم در ھر مقطع طبقه کارگر خود
را به چپ ترين نيروی جامعه وصل ميکند منظورم چپ ترين از نظر ايدئولوژيک نيست .کارگر ،و اصوال
جامعه ،در آن مقطع خود را به نيروئی وصل ميکند که در قالب آن امکان بھبود زندگی را ميبيند .اين نيرو بايد
قابل انتخاب باشد .شما چريک باشيد برای توده جامعه قابل انتخاب نيستيد .اگر در زندگی روزمره کارگر قابل
دسترسی و انتخاب نباشيد و انتخاب شما به معنای فنای انتخاب کننده و خانواده اش باشد آنرا انتخاب نميکند.
اين انتخاب البته به درجه آگاھی طبقه کارگر و فضای جامعه مربوط است .در فضای انقالبی خوشبينی غالب
است در فضای غير انقالبی معموال مردم امکان گرا تر ھستند .در نتيجه ممکن است وعده ھای احمدی نژاد
برايشان سيلی نقد تری از حلوای نسيه نيروھای انقالبی به نظر برسد .در جوامع دمکراتيک غرب ھم ميبينيد
که طبقه کارگر اميد خود را به احزاب غير انقالبی تری آويزان ميکند .به حزب کارگر انگليس يا سوسيال
دمکرات ھا و حتی گاه جناح راست رای ميدھد .حزب چپ تر به شرطی شانس دارد که اوال از نظر افق به
يک جنبش متمايز ھمه جانبه تعلق داشته باشد ،در ثانی در بطن مبارزه اجتماعی به يک جنبش واقعی وصل
باشد و در راس آن قرار گرفته باشد و در ثالثا قابل انتخاب ،قابل پيوستن و قابل به پيروزی رساندن باشد.
پيوستن به آن به معنی قرار گرفتن در شرايط بھتری در زندگی روزمره و جدال روزمره باشد.
در غير اين صورت اگر با احمدی نژاد بودن يعنی امکان باالرفتن دستمزد ھا و يا با حزب کارگر انگليس
بودن به معنی دفاع از تعرض به اتحاديه ھای کارگری و يا گسترش خدمات اجتماعی است در حالی که
پيوستن به فالن گروه چپ که به ھيچ دم و بازدم مبارزه اجتماعی گره نخورده است به معنی پيوستن به يک
عده خوش فکر و خوش نيت که وعده معاد سوسياليستی ميدھند باشد ،کارگر احمدی نژاد و حزب کارگر را
انتخاب ميکند .ميخواھم بگويم که انتخاب چپ ترين نيروی موجود در جامعه موکول به موجود بودن آن چپ
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در دم و بازدم مبارزه اجتماعی روی زمين سفت جامعه است نه الزاما درجه خوش فکری يا راديکاليسم آن.
چپ را بايد بر متن جامعه انتخاب کرد.
اينجا اگر اجازه بدھيد وقت را بيشتر به سواالتی بدھيم که مربوط به دوره ای است که در مورد آن صحبت
کرديم.
سوال :شما در مورد تولد چپ ،نقش ايرانيان مھاجر و رابطه با روسيه صحبت کرديد .اگر مبنای تحوالت
اجتماعی شيوه توليد و باز توليد و تالش برای زندگی بھتر است چرا کارگران صنعت نفت در جنوب و ساير
مناطق ايران در اين پروسه نقش ندارند؟ اصوال نقش طبقه کارگر صنعتی در اين زمينه چيست؟
جواب :تولد چپ در زمانی رويداد که اصوال ھنوز صنعت نفت چندانی نبود .صنعت نفتی که کارگر ايرانی در
آن کار ميکند اساسا در روسيه است .کارگر مدرن ايران را اساسا کارگران فصلی و مھاجر که در روسيه کار
ميکردند تشکيل ميداد .وجود اين توده کارگری زمينه تولد چپ را در ايران شکل ميدھد .اشاره کردم که انقالب
مشروطه بر متن وجود اين توده کارگری مبنای تفاوت فضای سياسی ،فکری و اجتماعی ايران با ساير کشور
ھای منطقه است.
سوال :چرا در تاريخ چپ ايران از سلطان زاده تا حيدر عمواغلی و غيره ھميشه رد پای مذھب ھست؟ چرا
به مذھب توھم داشتند و ھميشه سعی کرده اند جائی را برای کنار آمدن با مذھب خالی گذاشته اند؟ آيا دليلش
اين بود که تجربه حکومت مذھبی را نداشتند يا اساسا به مذھب توھم داشتند؟
جواب :مساله توھم نيست .اين جنبشی است که اساسا به جنگ مذھب نميرود .مساله به انقالب مشروطه و
متنی است که جنبش بورژوائی ايران در آن متولد ميشود ،بر ميگردد .پشتوانه اجتماعی اين جنبش اساسا
بورژوازی تجاری است تا توليدی .بورژوازی توليدی نيازمند علم است و علم برای پيشرفت خود ناچار با در
افتادن با مذھب است .اشاره کردم که با سياست فروش زمين و امالک شاه در دوره ناصرالدين شاه ،دستگاه
مذھب ھم وارد اقتصاد بازار ميشود و بخشی از آن در اعتراض تجار به سياست ھای دولت قاجار و برای
مشروطه شريک ميشود .از طرف ديگر اين تولد در مقطعی شکل ميگيرد که بورژوازی ايران و جھان تجربه
انقالب فرانسه و کمون پاريس و تحرک توده کارگر و زحمتکش را دارد و از تکرار اين تجربه واھمه دارد.
مذھب و دستگاه مذھبی يک رکن مھم در کنترل توده به حساب می آيد و بورژوازی مدت ھا است که آن رگه
ميليتانسی اجتماعی و راديکاليسم فکری را کنار گذاشته است .بورژوازی از چشم انداز بريدن توده کارگر و
زحمتکش از مذھب و گرويدن آن به ايده ھای سوسياليستی ھراس دارد در نتيجه ،عليرغم اينکه در دوران
مشروطه ادبيات فراوانی در نقد مذھب وجود دارد ،جنبش بورژوائی خود را به يک سکوالريسم نيم بند محدود
ميکند .ميخواھد دست مذھب را از حکومت کوتاه کند اما دستگاه مذھبی را به عنوان جزئی از سيستم کنترل
فکری جامعه نگاه دارد .جنبش بورژوائی ايران با يک رگه مذھبی و يا نبريدن از مذھب متولد ميشود .قانون
اساسی ميگويد سلطنت امری الھی است که از جانب مردم به شاه داده ميشود .اين ملغمه ای از دمکراسی و
اتصال حکومت به خدا است .از يک طرف پای سلطنت و حکومت را به آسمان وصل ميکند و از طرف ديگر
آن را به تاييد مردم وصل نگاه ميدارد .اين خصلت کل جنبش ھای بورژوا ناسيوناليستی ايران است .الاقل
بستر اصلی آن ھيچگاه از مذھب و احترام به مذھب نمی بُ َرد .چپ ھم ھمين را به ارث ميبرد.
چپ بر متن اين جنبش بورژوائی و به عنوان جناح چپ آن متولد ميشود .اين با وضعيت و تولد چپ و
کمونيسم در روسيه متفاوت است .در نتيجه نبايد چپ ايران را ،چه در آن زمان و چه امروز ،با اسمی که بر
خود ميگذارد )سوسياليست يا کمونيست( قضاوت کرد .بايد به جنبشی که نمايندگی ميکنند در پايه ای ترين
شکل آن معطوف شد .حزب کمونيست ايران ،حيدر عمواغلی و غيره ،ھم را بايد اينگونه محک زد .اين
حرکت نياز ھای پايه ای جنبش کارگر صنعتی را نمايندگی نميکند .جنبش رفرم و اصالحات است .اگر نام
کمونيست را فراموش کنيم و به اين حزب ،يا بعدا حزب توده ،حزب عدالت يا حزب ترقی بگوئيم اين تناقض
رفع ميشود .اينھا واقعا حزب عدالت و ترقی ،به معنی عام و بورژوائی آن بودند .اينھا ،از اجتماعيون عاميون
دوره مشروطه تا حزب توده ،چريک فدائی و خط سه و غيره فرزندان جناح چپ جنبش مشروطه بودند و به
دليل محل تولد جنبشی شان اين رابطه را با مذھب نگاه داشتند .انقالب مشروطه اين فرزندان را به دنيا می
آورد.
البته بايد گفت که ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب ايران ،چه در دوره رضا شاه و چه محمد رضا شده،
بيشتر از اپوزيسيون دست دستگاه مذھب را کوتاه ميکند .بريدن از مذھب ،از نظر فکری نيازمند نقد و بريدن
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از جنبش متولد شده در مشروطه بود .چپ تا انقالب  ،۵٧و بعضا ھنوز ھم ،خود را وارث چپ انقالب
مشروطه از ميرزا کوچک خان تا حيدر عمواغلی و خيابانی و آل احمد و صمد بھرنگی غيره ميداند .احترام
به مذھبيون مبارز و حتی خمينی جزء داده فکری اين سنت بود .حتی مقاومت ارتجاعی جريان خمينی ،در
سال  ،١٣۴٢در مقابل اصالحات ارضی و حق رای زنان مورد تمجيد اين چپ قرار داشت.
به ھر حال ،اين پروسه ،به نظر من ،با انقالب  ۵٧به پايان ميرسد .انقالب  ۵٧خأل و نياز به جنبش کمونيستی
طبقه کارگر مدرن و صنعتی را برای اولين بار در ابعاد اجتماعی جلو جامعه قرار ميدھد .به اين اعتبار شايد
بتوان گفت که انقالب  ۵٧آخر انقالب مشروطه است و آغاز دوران جديدی در انقالبيگری در ايران را شکل
ميدھد.
سوال :چرا سليمان ميرزا که قبال خود را به ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی وصل کرده و وزير رضا شاه
بوده اولين دبير حزب توده ميشود در حالی که حزب توده خود را به حيدر عمواغلی و اين رگه وصل ميکند؟
سوال دوم من اين است که فرقه دمکرات آذربايجان به کدام يک از اينھا وصل است؟
جواب :فرقه دمکرات آذربايجان و حزب دمکرات کردستان ،ھيچ يک ،احزاب خود جوش بر متن روند
سياسی و اجتماعی ايران نبودند .ھر دو اين احزاب را شوروی در پی نياز ھای خود شکل داد .ھدف شوروی
اين بود که بعد از تخليه ايران در اين مناطق حکومت ھای تابع خود را برقرار کند .در نتيجه وقتی شوروی
ايران را تخليه کرد اين دو حکومت بدون مقاومت متالشی شدند .حکومت آذربايجان فرار کرد و حکومت
کردستان تسليم شد .اين دو حکومت متکی به ديناميسم اجتماعی آذربايجان و کردستان نبودند .گرچه بعدا در
کردستان تاريخ و جنبشی را شکل دادند.
فرقه دمکرات آذربايجان ،به دليل فقدان پايه اجتماعی برای ناسيوناليسم آذری در ايران کارش چندان نگرفت.
کردستان فرق ميکند .بخشی از بورژوازی کرد ،بخصوص در مناطق مکريان )شمال کردستان( ،به درجه
زيادی بيرون از دايره شراکت با بورژوازی سراسری تر ايران قرار داشت و ناسيوناليسم کرد در اين مناطق،
که بازتاب سھم خواھی برابر تری در بازار ايران و در قدرت بودند ،پايه ای اجتماعی يافت .بايد توجه داشت
که ما در کردستان ايران شاھد نوع ديگری از ناسيوناليسم کرد ھستيم که عظمت کرد را در اتحاد با ايران
می بيند .شايد شبيه ناسيوناليسم پرو غرب ايرانی .بعالوه با توجه به اينکه رھبران جمھوری خود مختار
کردستان ،بر عکس ھمتايان آذری خود ،فرار نکردند و تعدادی از آن ھا توسط دولت ايران اعدام شدند ،اين
رگه از ناسيوناليسم کرد در اين مناطق ،بعالوه در کردستان عراق ،اسطوره شد و ريشه دواند.
فرقه دمکرات آذربايجان در واقع بخش آذربايجان حزب توده بود که به ابتکار روس ھا اعالم حکومت خود
مختار ميکند .از نظر جنبشی اين فرقه ھمان حزب توده است که ناسيوناليسم ايرانی را با ناسيوناليستی آذری
تعويض ميکند .اشاره کردم که با توجه به اينکه بورژوازی آذری و اصوال خوانين و بعدا بورژوازی
آذربايجانی دولت ھای صفوی و قاجار را تشکيل ميدادند و آذری ھا بخش مھمی از سلطنت پھلوی و فی الحال
جمھوری اسالمی را بوده و ھستند ،ناسيوناليسم آذری در ايران نفوذ عميقی پيدا نکرد و به يک جنبش اجتماعی
با پايه وسيع تبديل نشد.
در مورد اينکه حزب توده خود را به عمو اغلی وصل ميکرد ،اشاره کردم که وقتی حزب توده تشکيل شد کل
ناسيوناليسم رفرميست ايران را جذب کرد .اين جنبش ھمه نوع ،از جريان ارانی تا بقايای حزب کمونيست و
از روشنفکران غير اردوگاھی تر و حتی نيمه مذھبی را در خود داشت .در نتيجه حزب توده ھم اين رگه ھا را
از خود نشان ميداد .گفتم اين حزب در واقع حزب ترقی بود .اما به تدريج ،به دالئلی که اشاره کردم ،نفوذ و
محبوبيت شوروی در جامعه دست باال پيدا ميکند و ھمراه آن جريان اردوگاھی طرفدار شوروی در حزب توده
قوی تر ميشود .بخصوص بعدا از کودتای  ٣٢که رھبری حزب به شوروی و اروپای شرقی مھاجرت ميکند
طرفداری از شوروی به تبعيت کامل حزب از سياست خارجی شوروی و "خط رسمی" آن کامل ميگردد .بھر
صورت جناح سليمان ميرزا ،کشاورز و يا ايرج اسکندری جناح معتدل تر ھمان جنبش ترقی ای بود که پايه
حزب توده را تشکيل ميداد .کيانوری و کامبخش و غيره جناح ميليتانت تر و سرمايه داری دولتی تر ھمين
جنبش بودند .جناح ھای ديگر ناسيوناليسم از سر غرب گرائی ،مدرنيسم و ضديت با خرافه و عقب ماندگی به
پالتفرم ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب ،که رضا شاه نماينده آن بود ،پيوست و بعد ھم از سر مخالفت با
اختناق از آن فاصله گرفت.
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