
 

   موسی غنی نژاد-زياربهروزما
  نسل جديدی از روشنفکران حکومتی

  که با پرچم ضد توده ای به ميدان آمده اند

  جمهوری دوم اسالمی
  با يورش به تمام ارزش ها آغاز شد

  
  با روی کار آمدن های انقالب که ها و آرمان حاصل هجوم همه جانبه به ارزش

  باوری عمومی نسبت  يدو بی، عمال به نوعی تردای آغاز شد  علی خامنه
  .ها انجاميد آه پيامدهای آن بسيار ويرانگر بوده است به همه ارزش

  
نويسنده آتاب " مازيار بهروز"حاوی گفتگويی است با " نامه"آخرين شماره نشريه   

" آارشناس"مازيار بهروز آه خود را .  بسر می برد که خارج از ايران"شورشيان آرمانخواه"
 با قياس جامعه ايران با چين و ويتنام آه هر سه به گفته وی ،داند چپ ايران می" شكست"داليل 

 چرا چپ ايران و مشخصا حزب توده ايران برخالف احزاب :پرسد  می،جوامع روستايی بودند
  خورد؟" شكست"آمونيست چين و ويتنام نتوانست قدرت سياسی را بدست گيرد و 

چپ و مشخصا حزب توده ايران و عدم شناخت " باهاتاشت"او مهمترين دليل را همانا در   
  .بيند آن از جامعه ايران می

" آارشناسان"از  يكی موسی غنی نژاد بانيز ، روزنامه شرق "نامه " باتقريبا همزمان  
غنی نژاد برخالف مازيار بهروز نه تنها به .  کرده استگفتگو در داخل کشور  چپ ستيز

گويد اين حزب انديشه  ده ايران اعتقاد ندارد، برعكس میچپ و بطور مشخص حزب تو" شكست"
غنی نژاد بين قتل و .  آرده استحاآمهای سياسی آن  و ديدگاه خود را بر ايران، تاريخ و جريان

اعدام اعضا و رهبران حزب و ضربه به تشكيالت چپ، با نابودی تفكر و انديشه آن تفكيك قايل 
، انديشه حزب توده ايران تمام تاريخ معاصر ايران را بسرآوشود و معتقد است عليرغم آن  می

وی با اشاره به . تبديل شد" غالب" به انديشه 57زير نفوذ خود گرفت و در جريان انقالب 
  : گويد  می1362دستگيری رهبران حزب توده ايران در سال 

يعنى .  شد پيروز آه از نظر تشكيالتى نابود شد، از نظر ايدئولوژيكى۶٢حتى در سال "  
اگر .  ولى به دست خودشان نشد بلكه به دست ديگران شد،خواستند آردند آنها آن آارى را آه مى
بينيد آه  هاى حزب توده از جمله دآتر آيانورى دقيق شويد آامًال مى در گفتارهاى تئوريسين

از يك شد آه   وقتى آه با آقاى آيانورى بحث مى.خواستند همين آار را بكنند اصًال اينها مى
)  نگارنده-احتماال بايد اشتباه تايپی روزنامه شرق و تئولوژيك به معنای الهی باشد(رژيم تئوريك 

اش اين بود آه مسئله ما رابطه  تواند دفاع آند؟ پاسخ چه طورى يك حزب مارآسيست مى
حاال به دست هر آسى باشد . آنيم درست است، انجام شود نيروهاست و آن چيزى آه ما فكر مى

تاآيدها در اينجا " (.شد غالب آنها متاسفانه گفتار اجتماعى و سياسى گفتار اقتصادى و. مهم نيست
  )و همه جای ديگر اين مقاله از ماست

با ديد موسی غنی نژاد، يقينا مازيار بهروز وقت خود را بيهود برسر تحقيق داليل   
 توده ايران چگونه توانست شكافت آه حزب چپ گذاشته، برعكس بايد اين نكته را می" شكست"



 

اين از . تبديل آند" پيروز و غالب"در جامعه ايران و در زير سرآوب، انديشه خود را به انديشه 
  .جمله همان وظيفه ايست آه موسی غنی نژاد دربرابر خود قرار داده است

دو ديدگاه به ظاهر متضاد آه هر يك بخشی از واقعيت را بطور يكجانبه مطلق و در آن   
نه آنكه . های ذهنی خود را اثبات آند آند تا به نظر ما و چنانكه خواهيم ديد پيش فرض غلو می

 آه هر دو آن را تقريبا مترادف با حزب توده ايران -وظيفه خود را بررسی شكست چپ 
بودن " غالب"است و نه او آه مدعی " شكست" قرار داده هدفش تجربه اندوزی از اين -گيرند می

اينان از دو زاويه مخالف .  در ايران است، انديشه واقعی خود را مطرح مي آندانديشه چپ
آند آه جايی برای  آن تعبير می" شكست"چپ را به " سرآوب"يكی . آنند همديگر را تكميل می

بازسازی مجدد باقی نمی گذارد، برای ديگری چپ ايران به نيروی فكری غالب تبديل شده 
مت بازار و ارتجاع همان حكومت موردنظر چپ است آه بايد آن را بنابراين فاجعه آنونی حكو

خواهد خيزش مجدد آن را ناممكن سازد و ديگری با ادعای   می شكستيكی با ادعای. نابود آرد
برضد آن توجيه تئوريك  روشنفكران حكومتیخواهد برای ادامه حمله  چپ می پيروزیغلبه و 
 روحيه الزم برای بازسازی تشكيالتی حزب توده ايران يكی در انديشه نابودی اراده و. بسازد

  . است و ديگری در فكر ريشه آن آردن ايدئولوژيك آن
  

  .اين دو ديدگاه را دقيق تر بررسی آنيم
  
1  

  مازيار بهروز
  

اين . و ناآامی است" شكست"برای مازيار بهروز تاريخ چپ و حزب توده ايران تاريخ   
 درسرآوب و آرايش طبقاتی جامعه ايران هم ريشه دارد ولی شكست هر چند بطور انكارناپذير
 حزب توده ايران و عدم شناخت اين حزب از جامعه اشتباهاتپيش و بيش از هرچيز حاصل 

ای مازيار بهروز نشان مي دهد آه  دقت در مجموعه استدالل ها و دستگاه انديشه. ايران است
  :ه استانديشه  و ادعاهاي وي بر چند پايه زير بنا شد

   مطلق آردن امور و مفاهيم نسبی از جنبه نسبی و تاريخی آنها-
   وارونه آردن نقش و وزن عوامل مختلف در تحول تاريخي-
  توجيه منافع طبقاتی جريان تاريخی راست و واپسگرای ايران-
  
  : شكست-1

ال هر گرايشی به هر ح. آند  میمطلقاست، مازيار بهروز آن را  نسبیشكست يك مفهوم   
تاثيری گذارد، همان  تاثير خود را در تاريخ آمتر يا بيشتر در حد توان و امكان و مبارزه خود می

نژاد   است آه موسی غنینيرومندآه مثال در مورد حزب توده ايران آنقدر در تاريخ ايران جدی و 
 اين حزب سازد تحت اين عنوان آه آند و از آن دگم ديگری می آن را از سوی ديگر بام عمده می

  .  در ايران تبديل آرده استحاآمانديشه خود را به انديشه 
نيز اصوال طرح نادرست " چرا چپ ايران شكست خورد؟"طرح پرسش به اين شكل آه   

اين شيوه طرح پرسش خودبخود متضمن اين پاسخ است آه چپ بدليل اشتباهاتش . پرسش است
چرا خاتمی "ه اين شكل مطرح آنيم آه اگر مثال سرنوشت جنبش اصالحات را ب. شكست خورد

پرسشی است آه هر طور بگردد نتيجه " ايش را عملی آند؟ هشكست خورد يا نتوانست خواسته
اگر عامل مخالفان اصالحات را مطرح آنيد آه مانع شدند، . اين ميشود آه خاتمی اشتباه آرد



 

گر بگوييد آنان نيروی بيشتری ا. ميگويند چرا اين هوشمندی را نداشت آه نگذارد آنان مانع شوند
خالصه اخر آار به آنجا ميرسد آه اگر . داشتند ، ميگويند چرا نفهميد آنان نيروی بيشتری دارند

هيچ اشتباهی به فرض در آار او نباشد اين اشتباه را دارد آه اصال نامزد رييس جمهوری شده 
بحث برسر نحوه طرح پرسش . دهيقينا سخن برسر اين نيست آه خاتمی اشتباه آرده يا نكر. است

است آه مسئله ناآامی يك جنبش را نه از زاويه مجموع شرايط، بلكه از زاويه يك فاعل آن 
  .گردد آند و در نتيجه پاسخ خواه و ناخواه به نحوه عمل همان فاعل باز می مطرح می

د مازيار بهروز ميگويد چرا چپ شكست خورد؟ نمی توان. در مورد چپ هم همين است  
آسی آه چپ . ولی به گفته وی اصال در ايران چپ بايد سرآوب شود. انكار آند چپ سرآوب شد

 اگر نميداند آه اشتباه آرده و نميدانسته و اگر ميدانسته و شكست ،ميشود ميداند آه سرآوب ميشود
  . خورده، پس باز اشتباه آرده آه نتوانسته جلوی سرآوب خود را بگيرد

چه عوامل تاريخی، اجتماعی، اقتصادی، : ان چنين مطرح آردتو پرسش دقيق را می  
سياسی و فرهنگی موجب شدند طرح مورد نظر نيروهای چپ نه بطور مطلق بلكه به شكلی آه 
مورد نظر آنان بود با موفقيت روبرو نشود؟ در طرح درست پرسش هم سرآوب چپ جايگاه 

هم شرايط تاريخی و اجتماعی، هم تناسب آند، هم اشتباه احتمالی آن،  متناسب خود را پيدا می
هر آدام از اين عوامل به نسبت ... نيروهای طبقاتی، هم سطح تكامل اقتصادی يا فرهنگی و 

عامل عمده نقش اصلی را برعهده . شوند تاثير و وزن خود وارد ميدان پژوهش و ارزيابی می
 به نسبت وزنشان به شكل دهد و عوامل غيرعمده گيرد و جايی مهمتر به خود اختصاص می می

  . شوند فرعی وارد ميدان بررسی می
محتوا آه   بجای طرح اين پرسش بی،مثال اگر بخواهيم جنبش اصالحات را بررسی آنيم  

اين پرسش دقيق بايد طرح شود آه چرا پروژه اصالحات به آن شكل و " چرا خاتمی موفق نشد؟"
ول و در جريان تكامل خود دربرابر خويش در آن چارچوب مورد نظر به آن اهدافی آه روز ا

در پاسخ به اين پرسش هم وزن و نقش عمده نيروهای ضداصالحات، . قرار داد؛ دست نيافت
های آنان وارد ارزيابی ميشود، هم اشتباه خاتمی يا  های آنان، حتی جنايت مقاومت آنان، آارشكنی

  . اصالح طلبان يا حتی مردم و آل جنبش
  
  : بررسی تجريدی-2

از اين مجموعه يك . روند تحول اجتماعی و تاريخی يك مجموعه به هم پيوسته است  
. را فقط در عالم تجريد و ذهنيات ميشود جدا آرد و بطور منفرد بررسی آرد" چپ"عنصر مثال 

و بررسی اين دو بدون نگاه به شرايط اجتماعی و " راست"بدون بررسی " چپ"اصال بررسی 
اين نحوه بررسی .   يره جامعه ايران در هر لحظه معين ناممكن استاقتصادی و فرهنگی و غ

های عام و اين چنينی در واقع  و در پرسش(تواند علمی بماند آه پژوهشگر  تنها در صورتی می
از يكسو بر آل اين مجموعه احاطه علمی داشته باشد آه اقای مازيار بهروز به ) تيم پژوهشی

ای است و از سوی ديگر خود بر نقص شيوه بررسی اش آگاه باشد  هشكارا فاقد چنين احاطآتنهايی 
و همواره در نظر داشته باشد آه عنصری از واقعيت را آه بطور ذهنی جدا آرده، مدام در 

شكارا به آ آه اقای بهروز ؛درون مجموعه واقعيت مورد بازبينی قرار دهد تا به نتايج ذهنی نرسد
را در خود و " چپ"او همواره . دهد آگاه نباشد ا ترجيح مینقص شيوه بررسی خود آگاه نيست ي

  . آند بدون راست و بدون در نظر گرفتن شرايط عمومی اجتماعی بررسی می
رساند از اين دست آه چپ  همين بررسی تجريدی مازيار بهروز را به نتايج مضحكی می  

ساس بر سرآوب است،  چون اشتباه آرد، چون نفهميد آه در جامعه ايران اصال ا،سرآوب شد
  .شد" چپ"يعنی اشتباهش اين بود آه 



 

اين شيوه نگرش نزد مازيار بهروز بسيار ريشه دار است و از چارچوب صرف چپ   
او در مورد انقالب مشروطه نيز مدعی است اين انقالب شكست خورد چون جامعه . خارج است

  !خواست انقالب آند ايران بيخود مي
به اين . مشروطيت تا حدودی آرمان خواهی غيرواقع بينانه بودآل پروژه : "به گفته وی  

 انتظار داشتند به يكباره انقالبی بكند تا بتواند با يك قانون }...{معنی آه از آشوری عقب افتاده 
آرمانهای انقالب . اساسی دولت غيرمتمرآز درست آرده، آرزوهای آنها را برآورده آند

. ان هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر دموآراسی و آزادیمشروطيت چه بود؟ ترقی و رشد اير
خواستند همه اينها را همزمان در آشوری عقب افتاده انجام دهند آه اين خود آرمان  آنها می

مثًال مفاد قانون اساسی مشروطيت اصًال انجام و . ای بود و عملی هم نشد خواهی غير واقع بينانه
ای  ه از نظر مازيار بهروز شكست خوردند چون پروژهمبارزان انقالب مشروط" .عملی نشد

تمام شرايط داخلی و خارجی و ساختار طبقاتی و تضادها و . غيرواقع بينانه را مطرح آردند
ها و تاريخ خونبار و  ها و قتل عام ها و نقش ارتجاع و به توپ بستن مجلس و اعدام درگيری

همان ". آرمان غيرواقع بينانه" طرح يك شود در اشتباه پرافتخار جنبش مشروطيت خالصه می
مازيار بهروز اين را هم نمی بيند آه شكست . اشتباهی آه چپ بعدها مرتكب شده است

. مشروطيت امری نسبی است واگرنه تمام تاريخ معاصر ايران تحت تاثير جنبش مشروطه است
ست و از يك جنس برخورد مازيار بهروز با جنبش مشروطه از همان جنس برخورد با چپ ا

  .ضعف بنيادين در بينش وی حكايت دارد
  
  : شناخت-3

. داند آن از جامعه ايران می" عدم شناخت"چپ را " شكست"مازيار بهروز مهمترين دليل   
من : "گيرد وی از مقايسه ايران با چين و ويتنام و پيروزی آمونيستها در اين دو آشور نتيجه می

دادند نمی   و شعارهای درستی میشناختند ران جامعه خود را میهای اي دليلی نمی بينم آه اگر چپی
چندان زيرا ميان دهقان ايرانی و دهقان چينی و ويتنامی . توانستند اطمينان مردم را جلب آنند

های شرايط تاريخی و اجتماعی و  ها و تفاوت تمام شباهت" .وجود نداشتتفاوت عظيم فكری 
شود در نبودن  عه ايران با مثال چين و ويتنام خالصه میای جام اقتصادی و فرهنگی و انديشه

گويی مجموعه شرايطی آه .  ميان دهقانان ايرانی با دهقانان چينی و ويتنامی”تفاوت عظيم فكری"
شود و از سوی ديگر سالح از دست  های يك انقالب پخته می در درون آن از يكسو زمينه

يعنی ” سطح فكری"آند وابسته است به   منزوی میمد و و آن را ناآارآشود ضدانقالب گرفته می
  . مفهومی آه خود فوق العاده نسبی و آشدار است

تاريخی و نسبی گويد بدون آنكه مفهوم  سخن می" عدم شناخت"بهروز مدام از  مازيار  
  . شناخت و عدم شناخت را نيز درك آند

بفرض نه آمار دقيق و قابل اتكا ای عقب مانده آه  در جامعه.  شناخت يك مفهوم تاريخی است-الف
های اجتماعی درخوری انجام شده، نه دمكراسی و بحث سياسی جدی  وجود دارد، نه پژوهش

درآار است، چپ و هيچكس ديگر نمی تواند پيامبری آند و برفراز مرزهای موجود شناخت و 
ی آلی شناخت چپ در محدوده عمومی شناخت و آگاه. دانش از يك جامعه مفروض حرآت آند

تواند در اين عرصه گام هايی  آند و حداآثر می ومنابع و ماخذ موجود جامعه و دوران حرآت می
را بتدريج به پيش گذارد يا نيروهايی را پرورش دهد آه به سهم خود در اين تكامل فرهنگی و 

ه مدآ اين همان آاری است آه از چپ و مشخصا از حزب توده ايران بر می. علمی پيشگام باشند
و در حد توان خود و در فوق توان خود انجام داده تا جايی آه امثال موسی غنی نژاد چنانكه 



 

ای در ايران را از ملی و مذهبی گرفته تا شاه و سلطنت را تحت   تمام جنبش انديشه،خواهيم ديد
  .دانند  تاثير انديشه حزب توده ايران می

در هر . اشتباه جزيی از روند شناخت است. ت شناخت يك روند و بنابراين يك مفهوم نسبی اس-ب
آنيم، درك، تحليل و شناختی آه از جامعه خود و جهان داريم  لحظه انديشه هايی آه ما مطرح می

در تكامل واقعيت بتدريج عناصر اشتباه خود را . دارای عناصر درست و عناصر اشتباه است
گيرد آه مربوط به واقعياتی   جديدی میهای شوند و جای آنها را فرضيه دهند و حذف می نشان می

است آه هنوز به اندازه آافی تكامل نيافته اند تا ماهيت خود را نشان دهند و بنابراين اين 
. ها خود مجددا ترآيبی از عناصر درست و نادرست است و اين روندی است پايان ناپذير فرضيه

حزب چپ و . ق تر و عميق تر شودتواند بتدريج دقي در درون اين روند است آه شناخت ما می
پيشاهنگ حزبی نيست آه همه مسايل جامعه خود را يك بار برای هميشه گفته و فهميده و 

حزب پيشاهنگ حزبی است آه زودتر از ديگران به اشتباهاتی آه در شناخت . تشخيص داده است
يعنی از نظر شود و بنابراين بطور نسبی،  او نسبت به جامعه و جهان وجود دارد واقف می

تاريخی نسبت به انديشه حاآم بر دوران خود و از نظر لحظه نسبت به انديشه حاآم بر نيروهايی 
  .تواند پيشگام باشد آه در آنار او قرار گرفته اند، در تحليل واقعيت می

 اينكه چپ جامعه خود را نشناخته يعنی چه؟ نشناخته در آدام مرحله ،با اين مفهوم  
م مقطع؟ در آدام عرصه؟ اينكه جامعه ايران دهقانی بوده پس بايد در ايران هم تاريخی؟ در آدا

 آيا مابقی شرايط چين و ويتنام هم با ايران يكی بوده؟ يا جامعه ،مانند چين و ويتنام انقالب ميشد
دهقانی ايران پيش از اصالحات ارضی و پس از آن دارای يك مختصات است؟ اين جامعه 

   دهقانی است؟ دهقانی همان جامعه
  
  : آپی برداری-4

 مرداد 28حزب توده تنها حزب معنی دار واقعی ايران بعد از : "گويد مازيار بهروز می  
وقتی در ميان دهقانان سازماندهی ندارند، در ميان . بايد مسائل دهقانان را جواب دهند. است

شما به انتخابات . اشتندآنها هم نقش د. گيرد آارگران هم اين سازماندهی مورد چالش قرار می
دهند آيا حزب توده از آنها  مختلف مجلس آه نگاه آنيد، گروه گروه از دهقانان، به اربابها رأی می

آند حزب توده ايران از  رای دادن دهقانان به فرض به اربابها نه ثابت می" شناخت داشت؟
ه اقای بهروز خودش هم در آند آ آند نداشته ولی ثابت می دهقانان شناخت داشته و نه ثابت می

های ادعای خود در مقايسه جامعه دهقانی ايران با چين و ويتنام تا چه اندازه گير  آالف تناقض
  . آرده و در بيراهه است

: گويد در همين آالف است آه بهروز با اشاره به تالش چپ در شناخت جامعه خود می  
را بكنند ولی بيشتر به جای اينكه اين آار را البته مقاطعی بود آه مخلصانه سعی آردند اين آار "

  " .گردد بكنند، در آپی برداری از انقالبات ديگر غوطه خوردند و اين خود به مشكل فقر فلسفه می
چه آسی در آپی برداری از انقالبات ديگر غوطه خورده؟ چه آسی مشكل فقر فلسفه   

های چين  زب توده ايران نتوانست از انقالبدارد؟ تا همين االن انتقاد مازيار بهروز آن بود چرا ح
های  و ويتنام آپی و مشابه آن را در ايران پياده آند، اآنون مدعی است آنان ميخواستند انقالب

های روسيه، چين، ويتنام و  های بزرگ سده بيستم مانند انقالب از انقالب. ديگران را آپی آنند
ی آنند؟ آيا مانند روسيه شعار همه قدرت به شوراها و ها از آدام انقالب خواستند آپ آوبا توده ای

صلح و زمين  را سر دادند يا مانند انقالب آوبا از مبارزه مسلحانه در آوهها و روستاها تقليد 
 يا مانند انقالب ويتنام مسئله ،آردند يا مانند انقالب چين مدعی محاصره شهرها از روستاها شدند

 همه اين تجربيات دربرابر چپ ايران و حزب توده ايران ند؟را مطرح آردجنگ ازاديبخش ملی 



 

بود و از هيچ آدام هم حاضر نشد نسخه برداری و تقليد آند برای اينكه با شرايط جامعه ايران 
اين مازيار بهروز است آه در واقع مشكل فقر فلسفه دارد و در آپی برداری از . هماهنگ نبود

های آنان بر تحليل جنبش چپ ايران  طباق نظريه پردازیهای ضدآمونيست غربی و ان تئوريسين
ها نه تنها تفاوت جامعه دهقانی ايران با جامعه دهقانی چين  او در اين آپی برداری. فرومانده است

گذارد و درك نمی آند بلكه تفاوت جامعه دهقانی ايران پيش و پس از  و ويتنام را آنار می
ين دو غير از عدم شناخت وی از استراتژی و تاآتيك و ا. اصالحات ارضی را نيز نميشناسد

  .حزب توده ايران در دوران پيش و پس از اصالحات ارضی و سپس دهه پنجاه در ايران است
  
  : منافع طبقاتی-5

های بينادين است، جنبه  از نظر بينش و روش پژوهش دارای ضعفمازيار بهروز که   
رد، مشكل آپی برداری از نظريه پردازان ها را در نظر نمی گي تاريخی و نسبی پديده

داشته " عدم شناخت"درك درستی ندارد آه بخواهد از " شناخت"ضدآمونيست غربی دارد و از 
  .باشد

اما در عرصه اجتماع صرفنظر از بنيش و روش پژوهنده يك عنصر ديگر هم وارد   
ن بينش امری ين يا آادر اجتماع طرفداری از . شود و آن عنصر منافع طبقاتی است ميدان می
ها و مجالت و علم و پول و  اعتقاد به يك انديشه درهای پيشرفت و ترقی و روزنامه. خنثی نيست

 در حاليكه اعتقادی ديگر درهای زندان و شكنجه و سرآوب و فقر ،گشايد ثروت را بر رويتان می
گاه با پيكر درهم تفاوت مثال احمد باطبی آه بجای تحصيل در دانش.  راو بيكاری و فراموشی

شكسته در زندان است با فالن عضو آم سواد بسيج دانشجويی آه با استفاده از رانت حكومتی 
اما يكی به چيزی . متفاوت است“ اعتقاد“گذراند در داشتن دو بينش متفاوت دو  دوره دآترا می

ه برسر خود  بنابراين دليلی برای عدم صداقت و آال،پردازد ن را میآاعتقاد دارد آه بهای 
 و نظمی آه اين اعتقاد را نان و خورد ش را مي“ اعتقاد“ب دارد نان و آگذاشتن ندارد و ديگری 

  .ب دار آرده استآ
ای  پژوهشگری مانند مازيار بهروز آه در جهان آنونی همسو با انديشه حاآم و در جامعه  

 با منافع حكومت و برضد مانند ايران همسو با قدرت حاآم از همان ابتدا موضع خود را همگام
دقتی و آم مايگی چنانكه ديديم و تحريف و تناقض  چپ برگزيده راه آسان را انتخاب آرده و بی

  . چنان آه خواهيم ديد جزيی جدايی ناپذير از گزينش اوست
  
  : سرآوب-6

بنا شده " شكست"با " سرآوب"دستگاه ايدئولوژيك مازيار بهروز بر جانشينی مفهوم   
 عدم حضور علنی چپ در جامعه ايران ناشی از سرآوب آن نيست، ب اين جابجائی، بموج.است

چپ قبل از آنكه سرآوب شود، شكست خورده بود زيرا جامعه را نشناخته . نتيجه شكست آن است
در اينجاست آه جنبه منافع . آن سرآوب نتيجه اين عدم شناخت و شكست است و نه برعكس. بود

ز از هر جای ديگر آشكارتر ميشود و به آمك جريان تاريخی راست و های بهرو طبقاتی انديشه
يد و به همين دليل از سوی هر دو آنان در داخل آ واپسگرای ايران از نوع سلطنتی و اسالمی می

  . گيرد  قرار میاستقبالو خارج از آشور مورد 
اجتماعی مبتنی بر درنظر گرفتن شرايط و تناسب نيروهای طبقاتی و " سرآوب"مفهوم   
 يعنی تناسب نيرو بسود و قدرت بيشتر يك جريان موجب سرآوب و حذف جريان ديگر .است
برعكس مبتنی بر عدم انطباق استراتژی و تاآتيك سياسی بر شرايط " شكست"اما مفهوم . شود می

 يعنی عدم انطباق برنامه يك حزب يا يك جنبش با واقعيات جامعه است آه به .روز است



 

از نظر مازيار . سرآوب نتيجه فرعی و ناگزير اين عدم انطباق است. انجامد یآن م" شكست"
انقالب مشروطه انجاميد، زيرا برنامه اين انقالب با " شكست"اين همان عاملی است آه به بهرود، 

 بهمن 15حادثه ترور شاه در . بود" آرمان خواهی غيرواقع بينانه"واقعيت انطباق نداشت و 
 ربطی به نيروی قويتر ، با اين حسابيرقانونی آردن حزب توده ايران نيز و سرآوب و غ1327

ايران با واقعيت ارتجاع در آن لحظه تاريخی ندارد بلكه نتيجه عدم انطباق برنامه حزب توده 
  !شود های بعدی به همين دليل مربوط می "شكست"، چنانكه جامعه ايران است

و با عمده آرده اولی و " سرآوب"جای ب" شكست"مازيار بهروز با جايگزين آردن   
آند آه پيروزی  چنين وانمود می. يدآ  به آمك راست و ارتجاع ايران میفرعی آردن دومی

 بلكه بدليل شناخت بهتر و بيشتر آارتجاع در ايران بدليل قدرت و نيروی بيشتر در سرآوب نبود
دليل شناخت بهتر راست از جامعه  مرداد ب28يعنی مثال پيروزی آودتای . او از جامعه ايران بود

ايران بود، نه بدليل نيروی دريای انگليس و تحريم نفت و سازمان سيا و قدرت ارتش و نيروی 
های بهروز  منافع طبقاتی آه راست و ارتجاع ايران از انديشه. مخ ها ها و شعبان بی چاقوآش

 گذاشته تا جايی آه حتی بخشی برد و نيرويی آه بنابراين پشت سر تبليغ آن در داخل و خارج می
عنصر قدرت در تاريخ ايران همواره در دست . از نيروهای دمكرات را فريب داده از اينجاست

مازيار بهروز روند را . راست بوده و بدان وسيله آمبود انديشه خود را جبران آرده است
  . آند معكوس می

  
  : حذف-7

رنگ جلوه دادن نقش جريان   تبرئه و بیاين جابجا آردن عمده و غيرعمده و تالش برای  
تاريخی راست و واپسگرای ايران بتدريج مازيار بهروز را از چارچوب دنيای واقعی خارج و به 

بهروز در مورد چپ . آشاند آند و ضمنا او را به تناقض می مرز اوهام و تقديرگرايی نزديك می
  : نويسد پس از انقالب چنين می

، چپ ايران اين فرصت تاريخی 60سقوط آرد تا خرداد سال  آه حكومت شاه 57سال "  
چپ يك فرصت  } ...{اما آنها چه آردند؟ . را پيدا آرد آه تبليغ آند، روزنامه چاپ آند و غيره

توانست پروسه حذف خود را  توانست قدرت بگيرد، ولی می نمی گويم می. طاليی را از دست داد
. گروههای مختلف تا حدودی فضای باز سياسی را نگه داردتوانست با اتحاد با  می. عقب بيندازد

  ". همه چيز دست مجاهدين بيفتد تا آن جو را تحميل بكند و همه را له بكندنگذاردتوانست  می
است و نه راست و " چپ" جو افتاد دست مجاهدين باز هم گناه اينکه به زغم آقای بهروز،  

ما بهروز در اين جمالت همه آنچه تا آنون در مورد  ا،ينده سخن خواهيم گفت، در آارتجاع ايران
گذارد و شكست چپ را به يك   زير پا می رانقش عدم شناخت جامعه ايران در حذف چپ گفته بود

چپ : آند تقدير، به پروسه اجتناب ناپذير تاريخی صرفنظر از شرايط و سياست آن تبديل می
ت يا نمی شناخت، هر سياستی آه داشت يا شناخ اش را می آرد يا نمی آرد، جامعه اشتباه می

  . و نه بيشتر" به عقب بيندازدپروسه حذف خود را "توانست  نداشت تنها می
اگر چپ هيچ . برد به آخرين سنگری آه دارد اين تناقض گويی مازيار بهروز را می  

د داشت و اشتباهی نكرده باشد و هيچ دليلی برای حذف آن وجود نداشته باشد يك دليل وجود خواه
خواهيد حذف نشويد  اگر می: اين پيام طبقاتی ديگر مازيار بهروز است. بودن اوست" چپ"آن هم 

آند اين پيام را به نيروهای  صد سال است آه راست و ارتجاع ايران تالش می. نباشيد" چپ"بايد 
ن انتقال فكری مازيار بهروز تئوريسياجتماعی ايران با ضربه تازيانه و چوبه اعدام منتقل آند و 

  . استآن شده 



 

آند آه گويی سخن بر سر  ياد می" پروسه حذف چپ"مازيار بهروز با چنان اشتياق از   
از تاريخ هنر، فرهنگ ، ادبيات و حذف يك واژه از آتاب لغت است و نه حذف خونبار بخشی 

. وش نمی آندها نيز منافع راست ايران را فرام او حتی در انتخاب واژه. ب و خاكسياست اين آ
ن آنجا آه وظيفه درهم شكستن روحيه چپ در ميان است مفهوم نااميدآننده و خودمقصربي

، اما آنجا آه پای راست در ميان است واژه سرآوب را نشاند را بجای سرآوب می" شكست"
قرار دارد " سرآوب"ای آه پشت مفهوم آند تا بار خشن و جنايتكارانه تبديل می" حذف"برعكس به 

نابودی زندگی صدها هزار تن ، رنج و . نيز نتيجه عمل خود چپ تلقی گردد" حذف"ه نشود و ديد
اندوه يك خلق و نسلی از مبارزان و تالشگران و در خون خفتن اميدها و آروزهاست آه در پشت 

  .پنهان شده است" حذف چپ"واژه 
 
   تحريف-8

دون تحريف واقعيت ممكن ای خاص ب وارونه آردن روند واقعيت در خدمت منافع طبقه  
 آه اين تحريف در البالی حوادث تاريخی گذشته و فراموش شده آسان ،به همان اندازه اما. نيست

شود تا جايی  است، در بررسی مسايل روز و نزديك اين تحريف دشوارتر و آار وی سخت تر می
  .  شود شكار متوسل میآآه بهروز برای اثبات ادعاهای خود به دروغ گويی 

برخورد " :گويد بهروز مثال در مورد موضع چپ نسبت به جنبش دوم خرداد چنين می  
اينها با جريان دوم خرداد و جريان اصالح طلبی در ايران و رأيی آه مردم چند سال پيش دادند و 

  خرداد انتخابات دروغ بود2د ن گفتهبعد انتخابات شوراها و جنبش دانشجويی چه بود؟ اين بود آ
همين االن هم نيروهای چپ شناخت درستی از جامعه } ...{زنند  كی است آه دارند میو اين آل

  "ايران ندارند
در اينجا مصاحبه آننده آه در سراسر گفتگو بطور آامال غيرنقاد و تاييد آميز سخنان   

آند نمی تواند دربرابر اين دروغ سكوت آند و بهروز دربرابر  مازيار بهروز را تكرار می
اند، چنين  های خارج از آشور از اصالحات پشتيبانی آرده وی آه برخی از گروهاعتراض 

بسياری از آنها مقابل اصالحات ). منفردين(ها را افراد آردند  بسياری از اين همراهی: " گويد  می
آقای ( آرد انشعاباما آن جريانی هم آه از حزب توده . حزب توده هم مقابلش ايستاد. ايستادند

ای برای عدم  نمونه.  زدمنمونه را فقط برای مثالمن اين . آنها هم حمايت آردند) ویامير خسر
  ."شناخت

طبق اين استدالل عجيب ميتوان واقعيت را تحريف آرد و مثال دروغ و نمونه اشتباه به   
يم از انتخابات دوم خرداد آنقدر فاصله نگرفته ا. خواننده ارائه داد بشرط آنكه نظر ما را اثبات آند
 در داخل و خارج از اپوزيسيون و حتی چپآه فراموش آرده باشيم از ميان همه نيروهای 

بودند آه در ) نه منفردين و نه آقای اميرخسروی(ها  توده ایآشور، تنها و تنها بخشی از 
مراجعه کنيد به اطالعيه های ( شرآت آردند و به محمد خاتمی رای دادند76انتخابات دوم خرداد 

مازيار بهروز اگر اين حقيقت را نمی داند چگونه خود . )ه روی سايت اينترنتی راه تودهراه تود
داند آيا  آند و نمونه دروغ به مردم ارائه دهد و اگر می را آارشناس چپ معرفی و اظهار نظر می

حق دارد چون به سود تئوری بافی هايش در مورد عدم شناخت چپ و حزب توده ايران از 
  .ه ايران نيست ، آن را آتمان آندواقعيات جامع

ها و  او هم اطالعات دقيق از مواضع جريان. دو مورد درست است بنظر ما هر  
های مختلف چپ ندارد و هم اينكه ابايی در تحريف واقعيت هر جا بسود نظرات او نباشد  گرايش
مورد جنبش چپ اين نتيجه گيری با محتوای آتاب وی نيز سازگار است آه در آن نيز در . ندارد



 

های او نبوده صاف و ساده آنها را آنار گذاشته  ای يا سند و مدرآی بسود نتيجه گيری جا پديده هر
  .دهد بسيار گوياست  از آتابش ارائه مياش آه خود او در مصاحبهای  نمونه. و آتمان آرده است

  
  : هذيان-9

رفتند به اصطالح  انه آه میاينها آارخ. ام گفتهداری  تابم در فصل آخر مطلب خندهدر آ"  
گويد اصًال روی من حساب  حزب توده می. خواستند يك اعتصاب را برپا آنند و راه بيندازند می

گويند اعتصاب بكنيم، ولی اول  فداييان اقليت می. آند رود و با آارفرمايان آار می نكنيد و می
 اين مسخره است، اصًال اينها گويند شما آی هستيد؟ اصًال آارگران می. پيكار را بيرون بكنيم
آنها اصًال نه تنها به طبقه آارگر نمی رسيدند، بلكه آنها را گيج هم . آنند آارگران را ديوانه می

   ".خواهند در آارخانه بلوا به پا آنند اينها آمده اند می. اين پيشتازی نيست. آردند می
يتی و تحريف صاف و ساده مسئول اطالعی و بی سراسر اين جمالت نشان دهنده اوج بی  

  .  رسد تاريخ است آه به مرز هذيان گويی می
بياييد همين يك عبارت آتاب مازيار بهروز را آه آنچنان برايش جالب است آه در   

  .مصاحبه اش هم تكرار آرده آمی دقيق تر بنگريم
  :بايد از مازيار بهروز پرسيد  

داند  يا وی میHچه؟ رخانه اعتصاب آنند اصال يعنی رفتند در آا ها يا فداييان می  اينكه توده ای-1
ای شده؟ آيا از نحوه شكل گيری  آند؟ در عمرش وارد آارخانه راجع به چه چيز صحبت می

داند آارخانه در و پيكر دارد و هرآس را به آنجا راه نمی  اعتصابات آارگری اطالع دارد؟ او می
  ه داخل آارخانه نمی رود؟دهند؟ و نمی داند برای اعتصاب آسی از بيرون ب

خواستند با آارفرما آار آنند پس برای چه  ها نمی خواستند اعتصاب آنند و می  اگر توده ای-2
  ها ميرفتند در آارخانه؟ بعنوان اعتصاب با فداييان اقليت و پيكاری

 ؟ يكها رفته اند با آارفرما آار آرده اند  آجا و در آدام مورد حزب توده ايران يا توده ای-3
  قای بهروز نشان بدهدنمونه اش را آ

داند بزرگترين تشكيالت مستقل آارگری پس از انقالب توسط چه آسانی   آيا مازيار بهروز می-4
  و آدام گرايش پايه ريزی شد؟ 

  و باالخره 
ای يا اقليت يا پيكاری چنين داستان ياوه و پوچی را آسی تا به امروز شنيده   از دهان آدام توده-5
  مازيار بهروز داستان خود را از آدام منبع استخراج آرده است؟ و 

دهد آه مازيار بهروز نه جامعه پس از انقالب   نشان می  “خنده دار“ اين داستان به واقع   
 از جمله مثال نسبت به ،شناسد نه موضع حزب توده ايران نسبت به مسايل اين جامعه را می

  .آند ن را ساخت و پاخت با آارفرماها تلقی میبهروز آدر دوران پس از انقالب آه اعتصاب 
های مايه خنده تعريف نكند بايد  برای روشن شدن ذهن ايشان آه ديگر از اينگونه داستان  

يادآوری آنيم حزب توده ايران در شرايط پس از انقالب با اعتصاب بعنوان روش عمده تحقق 
بلكه . م ساخت و پاخت با آارفرمايان نبودمعنای اين ه. های طبقه آارگر موافق نبود خواست

حزب توده ايران معقتد بوده و هست آه منافع طبقه آارگر ايران در تقابل با منافع پيشرفت 
 برعكس برخالف طبقات و قشرهای واپسگرا، در پيشرفت ،عمومی جامعه ايران تامين نمی شود

اين موضعی . شود نافع اش تامين میای انقالبی م عمومی جامعه است آه طبقه آارگر بعنوان طبقه
است آه حزب توده ايران در دهه بيست و به هنگام نبرد جهانی ضدفاشيستی داشت، پس از 

 نيز چنين درآی داشت، حتی پس از دوم خرداد نيز معقتد بود آه عليرغم عدم درك 57انقالب 
های  اههايی خواستهنقش و اهميت طبقه آارگر از سوی رهبران اصالحات، اين طبقه بايد از ر



 

خود را پيگيری آند آه به تقابل با روند عمومی اصالحات آه منافع دمكراسی و پيشرفت 
با اين موضع و . اجتماعی ايران و در نتيجه منافع درازمدت طبقه آارگر در آن است نيانجامد

 مضحك و های اما ساختن داستان. شود آن را نقد آرد می. شود موافق بود يا مخالف ديدگاه می
  .پايه در سطح يك مدعی آار پژوهشی و تاريخ نگاری نيست بی
  

  : مازيار بهروز بدون شرح– 10
گيرد  او آه اين چنين از چپ خرده می. اجازه دهيد اآنون مازيار بهروز را در عمل ببينيم  

 و يورش  تير18بهروز در مورد . شناسد آه جامعه را نمی شناخته خود چقدر جامعه اش را می
  :گويد  چنين میبه خوابگاه دانشجويان

زور ها  از بچهتعدادی هايی آه در اين مسئله درگير بودند دو بخش بودند  جوان "  
 ميليون نفر آن طرف 7اينها را نمی توانی در نظر نگيری آه .  بودندتعدادی بسيج و آردند می

خواهی اين  چطور می. استنمی توانی چشمانت را ببندی بگويی آه همه اينها دروغ . رأی دادند
  " جامعه را تغيير دهی، وقتی هيچ چيز نمی دانی؟

نويسد و اشتباهات آن  قايی است آه برای جنبش چپ تاريخ میاين سطح گفتار و تحليل آ  
آردند، يك عده بسيج بودند،  می" زور"در هيجدهم تير يك عده . آند آاود و تعيين تكليف می را می

  . ف رای داده اند ميليون نفر هم آن طر7
های چپ در ايران   تمام تشكل65 تا سال :گويد در يك اظهار نظر ديگر بهروز چنين می  

 و آورد ايران به سمت عراق فشار میچند تايی در آردستان مانده بود، ولی هنوز . برچيده شد
چپ } ... {آشتند زدند و همديگر را می هم به سر و آله همديگر میحزب دموآرات و آومله 

 سال هم 25 حاال اين چپی آه رفته خارج از آشور و  ...ايران به يك چپ در تبعيد تبديل شد
 و گفته است؟ آيا يك آلمه درباره اين مسائل نوشتهآنجاست و زبانهای خارجی را هم ياد گرفته، 

 ما عدالت خواه هستيم، سوسيال. گويد ما اصًال ديگر مارآسيست نيستيم مثًال اآثريت می... 
  " نگفتنديك آلمه درباره عملكرد گذشته خوددموآرات چپ، ولی 

 را 1905آردند يكی شان انقالب  ينها وقتی تحليل میا: "گويد در جای ديگر چنين می  
 را برای تحليلهای مارآس 1848 را گرفته و يكی شان انقالب 1917گرفته، يكی شان انقالب 

 خورد تازه داشت شكست میز اينجا بود و  خورشيدی، چپ هنو1360اوايل دهه . گرفته بود
هيچ آدام به مسئله . رفت و بيرون می} شد خورد نه اينكه سرآوب می توجه آنيد آه شكست می{

آردم  آردم، فكر می  را آه نگاه میهای چپ تئوريسينبعضی از اين . ايران اصًال ارتباط ندارد
  ".آيد بيند آه دارد برف می  میخود را در سن پطرزبورگآند  االن آه بيرون را نگاه می

   سالش بوده رهبران چپ را آه بسياری از آنان دو22قای بهروز آه  آ1360در سال   
آرده آه خود  برابر سن او فقط تجربه سياست و مبارزه و زندان و تبعيد داشتند با تمسخر نگاه می

ش دليلی ديگر برای اين اطالعی مهلك و فقر دانش و بين جز بی! بينند را در سن پطرزبورگ می
 25در ايران يا خارج از ايران “ چپ“توان يافت؟   ساله می22همه خود بزرگ بينی يك جوان 

 سال به فرض تكامل پيدا نكرده، خود ايشان چه اندازه تكامل يافته؟
  
 
 
 
 
 



 

  بخش دوم
   نژاد غنیی موس

  
  :گويد  میمازيار بهروز

ننده مفاهيم بوديم نه آ مصرف هميشهها  یران، ما اي»چپ«نم در مورد مفهوم آ  میركف"  
رده ك ناضافهی دنيا چيزی و اجتماعی ر سياسك سال گذشته به ف700-800 ما در. ننده آنهاآتوليد 
 "ايم

آه از ی سخنان مازيار بهروز در اين مورد نيز مطلق گرايانه و نادرست است و با شناخت  
اما اين بار در مورد . بيشتر نداريمی تظاراو يافته ايم انی طبقاتی بينش و روش و سمتگير

ای  نمونهی خود و" شورشيان آرمانخواه"آتاب . گويدی پر بيراه نمضد چپ ايران های  تئوريسين
طناب ضدچپ به مازيار بهروز ديگر  آه از سر نژاد غنیی موس. برجسته در اين مورد است

او . استی غربی مفاهيم ضدآمونيستمصرف آننده " انديشمند"پيوندد، مصداق ديگر و بارزتر  یم
  گويد؟  میچه
  
  :یقبيله اهای   ارزش-1

و توسعه در ايران ی تجدد طلب"ی  در حول و حوش آتاب او يعننژاد غنیی  موسمصاحبه  
معتقد است . ديگر را راهنما قرار داده استی ي مفاهيم و دگم هانژاد غنی. گردد  می"معاصر
 گسترش آن را در سده معاصر ؛بر جامعه ايران حاآم است ”ی و قبيله اگرايانه جمع"ی تفكر

ی ايرانی سياسهای   از طريق اين حزب به همه جريانآهداند   میعمدتا ميراث حزب توده ايران
و سلطنت خواه سرايت آرده و القا شده و انديشه حزب توده ايران را به انديشه ی و مذهبی از مل

 بدون آنار گذاشتن اين انديشه و حاآم نژاد غنیبنظر . تدر جامعه ايران تبديل آرده اس" غالب"
گذار به " گرايانه جمع"ی بجا" فردگرايانه" و ”یقبيله ا"ی به جا" مدرن"های  آردن ارزش

  . و مدرنيته ممكن نيستی دمكراس
مفاهيم  آنندهمصرف  است يا اين انديشه آنندهتوليد  به اصطالح مازيار بهروزنژاد غنی  
   ی؟غربی نيستضدآموی واردات

 امانوئل تود و هروه -ی در اوايل دهه هشتاد دو اقتصاددان و انسانشناس سرشناس فرانسو  
ی تاريخ اقتصادی نويسندگان آن با بررس". ابداع فرانسه"نام  ردند بهآمنتشر ی تابآ -لوبراس

يدند تكامل وشآ  میو همچنين ساختار خانوادهها در اروپا  و مليتها  فرانسه و نقش گذشته قبيله
ها  یدر چارچوب اين بررس. امروز جامعه فرانسه را توضيح دهندهای  واقعيتی و برخی بعد

 شان استكارگران و زحمتآمونيست فرانسه نماينده آ اين تصور آه حزب آنان مثال ادعا آردند
 ”یو جمع گراای  بحران جامعه قبيله" اين حزب در واقع بنظر آنان بازتاب نادرست است و

  )1(. شته فرانسه استگذ
 هر ده بتوانآايران نيست ی  حكومت"انديشمند" یفرانسوآمونيست  ولو ضدپژوهشگر   

بسيار ی به پژوهشنيز تاب مزبور آنويسندگان . دنآ مطرح كرا بدون سند و مدری گزاف یادعا
رده و آتاب خود آرا ضميمه ی و اقتصادی  به دويست نقشه اجتماعكوسيع دست زده و نزدي

 بررسيفرانسه و تكامل و بحران آن ی و خانوادگی سنتی و نهادهاها   قبيلهی باره ساختار تاريخدر
اين اثر، ی و تاريخی با اين همه عليرغم استقبال از بخش اقتصاد. ای آرده بودند موشكافانه

به مسايل روز و پيوند زدن حزب ی تاريخی ردن ساختارهاآو وصل ی سياسهای  یگير نتيجه
در ی جايآمترين ی و نظام خانوادگها  امروز به قبيلهی  فرانسه و انديشه سوسياليستآمونيست
  . ردكفرانسه باز نی جدی محافل علم



 

 آن زمان ظاهرا در فرانسه اقامت داشت اين نظريه را با خود بعنوان نژاد غنیی موس  
مزبور را با شرايط به خرج داد و نظريه " اركابت"ايشان از دو نظر ی ول.  به ايران آوردسوغات
 نژاد غنیوب و ممنوعيت قلم و بيان چپ در ايران، آنخست با توجه به سر. داد" تطبيق"ايران

ی ند و بررسآخود تحقيق ی  خط در مورد اعادكبرخالف دو نويسنده فوق ديگر نياز نديد ولو ي
بودن ی ا قبيلهی ايران بدست دهد و ادعاهای  و طوايف و سنتها  از ساختار قبيلهی حداقل
 گام فراتر ك يویه ك ايندوم .سازدكی امروز ايران را بر حداقل پژوهش متی جمعهای  ارزش

سر شان آ دانستنبه حزب توده ايران را منحصر " گرايانه جمعو ای  قبيله"های  رفت و ارزش
 حزب توده ايران زير نفوذرا  و چون همه تاريخ معاصر ايران پنداشتخود ی نظريه تقليد

های  شرزتحت تاثير ارا آن ی سياسی  و نيروهاو آل جامعه دامنه ادعا را گسترش داد ،نددا می
   .اعالم آرد ”ی و قبيله اگرايانه جمع"

آامل ی اعتناي  بیرا به ايران وارد آرد آه در محل طرح خود باای   انديشهنژاد غنیی موس  
وجود اين ی ت آه آمتر آسنچنان مردود و فراموش شده اسآروبرو شد و امروز ی جامعه علم

 وی از اين غبار فراموشی  با آگاهنژاد غنیی ورد، تا آنجا آه موسآ  میبخاطری نظريه را حت
  . بيندی به اشاره به منبع نظريه خود نديده است و نمی ضرورتی اعتناي بی

ايران معاصر در درون جامعه ی سوسياليستهای  و انديشهها   ارزش،در مورد ايران  
شهر در خاور برخالف اروپا از قديم وجود داشته و . رده نه در درون قبايلآايران رشد ی شهر

. از فرانسه هم دشوارتر استی به قبايل در ايران حتی سوسياليستهای  ردن انديشهآوصل 
آه در تاريخ آشور ما ظهور ای  طلبانهی و انسانگرايانه و هم چنين برابری اومانيستهای  انديشه

تبديل شدند عمدتا در درون ی معاصر ايرانی سوسياليستهای  از منابع انديشهی ا به يكآرده و بعد
آه برعكس زير هجوم مداوم و ويرانگر ی  جوامع؛ايران تكوين و تكامل يافته استی جوامع شهر

است ی ا از ساختار قبيلهی امروز ناشی سوسياليستهای  اگر ارزش. قبايل و طوايف قرار داشتند
و اقا ی نادرشاهای  بايد در قبايل زند و افشار و قاجار و در جامعه طايفهها  شپس اين ارز

ی از زندگی وه چشم جزيآوردن و درآه فقر و جنگ و خشونت و نزاع و رقابت ی آمحمدخان
  . بود  میبيشتر از امروزی روزمره مردم و شهرنشينان شده بود، خيل

ه تحت سلطه بالمنازع يك ديكتاتور  آیدر همين تاريخ معاصر ايران در جامعه رضاخان  
شدند و   میزد و آارگران اجير محسوب  میديگر دست و پای زميندار از سوی از يكسو و اربابها
های  شدند، اين ارزش  می و تحقيركمهابا فل  بیخوردند و  میپايان غوطه  بیرعايا در فقر

  گرفت؟ی اين تجاوزات را نمی لو بود و چرا جحاآمچگونه و در آجا " ای  قبيله "گرايانه جمع
  
  :انقالبهای   ارزش-2

گويد   می در ايرانگرايانه جمعهای   در مورد غالب بودن ارزشنژاد غنیی نچه موسآ  
و ی سوسياليستهای   ارزش.یاز تحول جامعه و انديشه ايرانی مربوط است به مقطع معين

بود ی آرمان و خواست برابری يعنی شره زاييده پيشروترين و ديرمان ترين آرمان بآ گرايانه جمع
 كيی  برا57 پس از انقالب بهمن .هم به قبيله و قبايل نداشته و نداردی و هست و هيچ ارتباط

در انقالب ايران به ی خواست برابر.  تبديل شدغالبهای  تا پايان جنگ به ارزشی دوره يعن
جنگ يا های   و شهادت در جبهه را آورد آه مثال در پيكارگرايانه جمعهای  همراه خود ارزش

ار آمدن رهبر ی آبا پايان جنگ و رو. داد  میخود را نشانی به نوعها  در درون زندانی ايستادگ
ع به  بود، يورش وسيكنزديی اسالمی و آاسبكار جمهوری ه به جريان تجار آای خامنهی علجديد 

 در پيرامون رهبر و ارتگراقليت غيك قشر ی گير  مانع از شكلزيرا ،غاز شدآها  اين ارزش
خود ی پايگاه طبقاتشريك و بعنوان خواست   میجديد ايرانی آه رهبری بود، اقليتحكومت 



 

 منصوب رهبری آنها به نهادهای و واگذاری دولتهای  بنگاهی عملی سازی خصوص. گسترش دهد
ت در در عرصه تجار" جهاد"از مبارزان سابق جنگ به ادامه ی رفسنجانی و درخواست هاشم
  )2(. بودگرايانه جمعطلبانه و ی برابرهای  پايان دادن به حاآميت ارزشی واقع آغاز تالش برا

خود را در تبليغ زشت ترين نوع ی رقابت بر سر غارت در باال و در حكومت مابه ازا  
  . ل در پايين و ميان مردم يافتكردن ديگران و باال رفتن به هر قيمت و هر شآو له ی فردگراي
طلبانه دهه اول انقالب با ی  و برابرگرايانه جمعهای  از مبارزه ميان ارزشی راندو  
دوران انقالب بالطبع يك شبه های  اما چون ارزش. فردگرايانه و غارتگرانه آغاز شدهای  ارزش
و ی  از رياآارای   مرحله،آرد  میوانمودی جديد خود را وارث دوران قبلی شد و رهبر ینابود نم

شكل گرفت آه بعدا تحت ی اسالمی جمهوری رهبری و غيررسمی ن سياست رسمتناقض ميا
ی ديگر آه جای جديد و رقابت ميان آنان و به داليلهای  و جناحها  یتاثير شرايط و ايجاد اليه بند

انقالب از های  و آرمانها  حاصل هجوم همه جانبه به ارزش. بحث آن نيست همچنان ادامه يافت
ی عمومی باور بیترديد و ی ديگر عمال به نوعی از سوها  رانه از همين آرمانيكسو و دفاع رياآا
  .بسيار ويرانگر بوده استآن ی انجاميد آه پيامدهاها  نسبت به همه ارزش

شود همان ی نمی آه در جامعه غارت زده ايران به آن اعتنايی اآنون تنها چيز  
ه پس از بيست يا ده سال آآنان .  باشدآمحاها   چه رسد به آنكه اين ارزش،استی جمعهای  ارزش

و له شدن توده مردم در زير رقابت و ی روند از فاجعه فقر و فساد و اختالف طبقات  میبه ايران
گويد و آن را به   میسخنی جمع گرايبه چه رسد  ،یاوليه انسانهای  از ميان رفتن همه ارزش

فرادست دارند ی نند و موقعيتآ ی میا زندگآنان آه در آن فضی اين پديده برای  ول.بيند  میچشم
روابط  به خود اجازه ميدهد نژاد غنیه ی آتبديل شده است؛ آنقدر عادی عادای  ظاهرا به پديده

  . ندآ وانمود گرايانه جمعهای  بر ارزشی را مبتنامروز  ايران اجتماعی حاآم بر
دانند   میخودی يعرا حق طبی آه فرادستی همين دارندگان موقعيت فرادست يا آسان  

ه پا را برشانه ديگران گذاشته و آسخنان او در اين بخش از جامعه .  هستندنژاد غنیمخاطبان 
ردن آه با له آند آتواند خود را توجيه   می زيراد،پذير  میند و آن راآ  میشد اثرآ  میخود را باال

  .  است"یه ا قبيلگرايانه جمع"های  و مبارزه با ارزشی ديگران در حال جانفشان
اين يك واقعيت . حاآم نيستهای   در جامعه امروز ايران ارزشگرايانه جمعهای  ارزش  
دوم خرداد نشان داد آه اين ارزش ها . نابود شده اندها  اما به اين معنا نيست آه اين ارزش. است

ی دماآثريت مر. آورد و از هر روزنه ای سر بيرون میدر سطح توده مردم همچنان زنده است 
است آه هر روز آرمان جامعه همبسته و ی شود نيروي  میو رقابت لهی آه در زير بار فردگراي

. دهد و آن را دوباره از زير خاآستر بيرون خواهد آورد  میبرابر را در درون خود پرورش
  .نژادها از همين است یغنی نگران

  
   ی؟يا برچسب ارزشی  معيار علم-3
  

حزب ی  عمدتا از مجرا"یا قبيله"گرايانه و  جمعهای  ارزشاست ی  مدعنژاد غنیی موس  
ايران ی و انديشه سياسها  گرفته و بر جريان" مدرن" ظاهر ی،توده ايران و انديشه سوسياليست

 نژاد غنیدهد   مینشانی و سخنان وها  به نوشتهی با اينحال نگاه. معاصر حاآم شده است
 ،ساختار معين اقتصادی و اجتماعی بكار نمی گيرديك مفهوم علمی و را در "  قبيله"اصطالح 

ی انديشه جمع گرايی برای منفی ارزش گذاری  و برچسب و نوعصفت يك همچونبلكه از آن 
مثبت مانند ی بار ارزشی  ترآيب شده است از چند اصطالح دارانژاد غنیواژگان . آند  میاستفاده
دهد و چند اصطالح   میعش است نسبتآه خود مدافی  آه او به جريانمتجدد، مدرن، ليبرال



 

 مخالف خود نسبتهای  به جريانی آه وی قوم ی،سنت ی، اقبيلهمانند ی منفی بار ارزشی دارا
تنها ی و اجتماعی به مفاهيم علمی ارزشهای  بر چسباندن برچسبی مبتنی اين شيوه بررس. دهد می
  . استی آه ندارد وجه علمی وجه

و ی تجددطلب"عمده تاريخ ايران از آتاب های  جريان از نژاد غنیی به توصيف موس  
 آه پشت سرهم بكاری و القاب و صفاتها  واژهی و نحوه بكارگير" توسعه در ايران معاصر

  )از ماستها  واژهی تمام تاآيدات رو(برد توجه آنيم  می
  

 ،1320بعد از شهريور های  سالی  يعن،مهم اين دورانی و فكری دو جريان سياس"  
فعاليت های  و شيوهها  اين دو جريان عليرغم اختالفاتشان در تحليل. بودی جبهه مل و ودهحزب ت
قبيله (ی جمع گرايی گرفتند آه عبارتست از نوع  مینشاتی واحدی ارزش از سيستم ی،سياس
نسبت ی  عيوب و آمبودها به عوامل خارج،های  آه در آن آليه بد بيگانه ستيزوی  سنت)یگراي
  43صفحه .  خصلت عمده اين طرز تفكر است،آليه ناهنجاريهای برون افكن. شد  میداده

  
   :یجبهه مل
و دمكراتيك ) ليبرال( آزاديخواهانه ،تجددخواهانهاين جبهه ماهيت و مضمون عميقا "  
  43  "نداشت

گنجد و  ی میدر مورد امر حكومتی سنت در چهارچوب انديشه دآتر مصدقی سياستفكر "   
ميهن از نوع ی ناسيوناليسم و. ندارد) حكومت قانون و غيره (مدرن ی  سياسبا انديشهی سنخيت
  46).  دولت–ملت  (متجدد ناسيوناليسم نه جديد است و رنگ لعاببا ای   قبيله–ی قومی پرست

روشنفكران ی بسياری از سوی  پوپوليستو غيردمكراتيك وی سياساين تفكر و شيوه عمل   
رسد آه   میاما به نظر! شده استی تلقی حقيقی به دموآراسی وی طرفدار مصدق، نشانه پايبند
ی شديد وی بيگانه ستيزو ی برون افكناز ی ناشی وهای   و سياستمهمترين علت جذبه مصدق

 عبارتست از فرو آاستن آن ،از امر سياستای  قبيلهو ی سنتی تلقهای  یاز ويژگی يك. بوده است
  . و بيگانهی به رابطه دوست و دشمن و خود

 شرآت نفتمنشا آليه مصايب اين ملت رنج ديده فقط "آرد آه   میمصدق آشكارا اعالم  
خود را عامل ی او مخالفين سياس....  اين چنين بودمسايلی تمامدر باره ی وی ديدگاه آل" ... است

  47 و46. دانست  میبيگانگان
  

  حزب توده ايران
 به ی،سوسياليستهای   با نفوذ انديشه،ی قبيله ا–ی  سنتگرايانه جمعهای  گرايش به ارزش  

  47. بين روشنفكران جوان تقويت شدای   به بعد به طور فزاينده1320های  خصوص از سال
ميهن های  آرماناز ی  ناش،از علل مهم گسترش فوق العاده نفوذ حزب توده بين مردمی يك  
   48. شد  میبود آه با ظرافت تبليغی ايرانی سنتهای   و ارزش،پرستانه

  
  سومی نيرو

  51. بودی  و تفكر علم)یايران(ی سنتی ترآيب ارزشهای مدعسوم ی نيرو  
موازين (ی و مفاهيم غربها  توسط انديشهی غرب ستيزسوم مبدع يا الاقل مبلغ ی نيرو  

  52. بودی سنتهای  آرمانبه منظور تحقق بخشيدن به ) !یجامعه شناسی علم
  
 



 

  شاه
.  بودسومی حزب توده و نيروهای  از برنامهی تقليدع اصول انقالب شاه و ملت در واق  

56  
ی تقليدبه دستور شاه ايجاد شد در واقع ) 53در اسفند (حزب فراگير رستاخيز آه بعدها   

  56 .یتوتاليتر و تك حزبی سوسياليستهای  بود از حكومت
  
  
  ”یاجتماعی مهندس: "يك نمونه -4

و ی ارزشهای  برچسبی ر بكارگير تنها دنژاد غنیی انديشه موسی جنبه غيرعلم  
آن نيز ی تبليغاتو ی بلكه در روش غيرعلم. بر ضد مخالفان نظريات خود نيستی ضدارزش

نها آ عبارتست از ارائه دادن چند انديشه محدود و معين، تفكيك نژاد غنیی شيوه عموم. هست
  . نآو سپس تكرار مكرر ی مثبت و منفی ارزشهای  براساس برچسب

 ”یاجتماعی مهندس“در زمينه " و توسعه در ايران معاصری تجدد طلب"ز آتاب ای به بحث  
  :توجه آنيد
  59 است دولت مدارجديد تفكر های  از نسخهی يكی اجتماعی  يا مهندستكنوآراتيكانديشه   
را به ی  تصميم گيرنده و مجرپدرساالرانهدولت نقش " ی اجتماعی در انديشه مهندس  

اداره امور در جامعه ای   و قبيلهگرايانه جمعی سنتهای  یكر و ارزش از اينرو تف،عهده دارد
  62با آن دارد ی زيادی سازگار
 جديددولت مدار و آال ی سوسياليستهای   آليه مكتبآبشخور" را ی اجتماعی مهندس  

  62" توان دانست می
 در تعارض ، استتفكر دولت مداراز ای  به علت اينكه خود نسخهی اجتماعی مهندس  
های  ارزشو تلفيق ی در واقع سازگار. گيردی قرار نمی  سنتگرايانه جمعهای  با ارزشی اساس
موضع ی  و به دوممدرنشكل ی  به اولی،اجتماعی با مهندسی سنتجامعه ای   قبيله– گرايانه جمع

   63. دهد ی میقابل دفاع
ز اين لحاظ با است و ای اقتصاد دولتناگزير ی اجتماعی اقتصاد جامعه مورد نظر مهندس  

ديگر با توجه به اينكه انديشه و ی از سو. داردی  سازگاردولت مدارهای  یساير ايدئولوژ
و ی سنت لذا فرهنگ ، استدولت مداری  و به نوعگرايانه جمع ی،سنتحاآم بر جوامع های  ارزش
  66. آنند  میبا هم پيدای مشترآات زيادی اجتماعی مهندس

ی تلقی  سنت–ی قومهای  ارزشتحقق ی برای ر موجهوسيله بسيای اجتماعی مهندس  
دگر چون در انديشه ی دهد و از سو ی میمدرن و مترق چرا آه از يك سو به اينها وجهه ،شود می

از اين ی نگذاشته، خطری باقها  ارزشی برای چندانی تكنوآراتيك، سلطه علم و فن ديگر جا
  66. نيستی سنتهای  ارزشجهت متوجه سيستم 

از ترآيب تفكر ی يك بلوك قوتشكيل ی  زمينه مناسب برا،توسعه نيافتهی رهادر آشو  
  67ايد   میبوجودی اجتماعی  مهندسبه ظاهر مدرنو انديشه ی سنت

 سنگری  قوم–ی سنتهای  پشت ارزش ،حفظ موقعيت ممتاز خودی  برا،فن ساالران  
  67گيرند  می

ی تبليغاتشديد ی بمبارانهات تاثير  تح،جامعه مای  افكار عموم،از حدود هفتاد سال قبل  
 شكل گرفته است آه نتيجه ، از انواع گوناگون سوسياليسم و ناسيوناليسم،گرايانه جمعی افكار سياس

ی دولت مداری به شكل جديد و امروزی  در مورد قدرت سياس قوم گرا–ی سنت تفكر استحالهآن 



 

ی رشد انديشه تكنوآراتيك مهندسی برای  بستر مناسب،گرايانه جمعی  تفكر سياسسلطه. است
  69فراهم آورده است ی اجتماع

خود ی و فنی علمهای  یبا ترفند ، در اعصار گذشتهجادوگران قبيله همانند ،تكنوآراتها  
  70 ... جادوگران عصر جديداين . آنند  میمرعوبآنها را ی و نيز نخبگان سياسها  توده

  و نتيجه اينكه   
 و در نتيجه فردستيز ،گرايانه جمعتفكر های  شيوهی تمامهمانند  ی،اجتماعی انديشه مهندس"  

  71."  استنهايتا ضد توسعه و ستيزی ترقعمال 
  

انجامد   میمختلف و گاه به يك شكلهای  فقر استدالل آه به تكرار مكرر يك ادعا به شكل  
 نژاد غنیآه ... و ی  دولتمداری، قومی،، قبيله اگرايانه جمع ی،سنتهای  خسته آننده با واژهی و باز

ها   و بعنوان صفتبرد  میهمديگر بكاری بجای آنان را گاه به نحو آامال غيرمسئوالنه و غيرعلم
ی روش بررسی  ويژگآند  می استفادهف استآه با آن مخالی انديشه هايی ناپسند براهای  و لقب
خوانندگان خود  نسبت به نژاد غنیی است آه موسی اين روش ضمنا نشان دهنده نگرش. اوست
و ای  آه حداقل استقالل انديشهای  خواننده. آند  میاو با اين شيوه به شعور آنان توهين. دارد

 قدرت دانش و تفكر، به احساسات وی آوشد بجا  میآند نويسنده  میداشته باشد احساسی شخصيت
 در ذهن او و ادعا و تكراری گذار شود و معتقدات خود را به صرف ارزشی او متكی اطالع بی

مايه ترين و غيرنقادترين بخش روشنفكران آشور   بی مخاطبان خود را از مياننژاد غنی. فرو آند
او به راه افتاده و مصاحبه پشت مصاحبه و های  آه بر سر او و انديشهی هياهوي. برگزيده است

نها و تنها  ترتيب داده ميشود نه بخاطر قدرت انديشه بلكه تشيآه برای پشت سخنرانی سخنران
  . آن با منافع طبقه حاآم در ايران استی بدليل همسوي
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خود به حزب توده ايران و انديشه های   در آتاب و نوشتهنژاد غنیآه ی حمالت  
قبيله انديشه ی دهد و او را دارا  می نسبتمصدق محمدآه به دآتر ی آند يا القاب ی میسوسياليست

پنجاه های  ی همه بدبختدانستنو   مينامد پوپوليست، بيگانه ستيز ،ون افكنبر ،غيردمكرات ی،ا
ی تجاری منافع بورژوازی  در راستا،شمارد  می را جرم او"شرآت نفت"ايران از سال پيش 

او را در آنار مثال تصميم ی ادعاها. استی جهانی چند مليتهای   حاآم بر ايران و شرآت"یسنت"
شدن ی شدن نفت ايران و خصوصی پايان دادن به ملی نظام برااخير مجمع تشخيص مصلحت 

   .برند  میاز اين نظريات سودی مادر قرار دهيد تا معلوم شود چه آسانی ديگر صنايع مل
  : نويسد  می چنين"مجمع" مصوبه با اشاره به  "اقتصادی دنيا"نشريه   
صوبه از مخالفان اين  اين ممثبتی نژاد نيز ضمن اشاره به پيامدها یغنی دآتر موس"   

اند،  رسيدهی  آه به چنين تصميممقامات ارشد نظامآه تصميم خواست به اين اصل توجه آنند 
آنند چنين  ی اگر مخالفان فكر می،به گفته و. نظام و اسالم دلسوزترندمطمئنا از آنان نسبت به 

آنند، اين  ی تصور ماستناد آنند وچنانچهی به مرجعيت ديندارد آه بايد ی مشكل شرعی ا مصوبه
حرف خود را اثبات ی مرجعيت علمدارد، بايد با استناد به ی و آارشناسی مصوبه اشكال علم

  " نمايند
و ی و ملی و مصدقای  و تودهی تجدد و مدرنيسم و مخالفت با قبيله گرايهمه سخن از آن   

ی  برا”یتقليد دينمراجع "و " مقامات ارشد نظام"در پايان تبديل شد به بلند آردن چوب ... 
تجدد و "آه سردمداران ی ، مجمع"مجمع تشخيص مصلحت"خاموش آردن مخالفت با مصوبه 

حبيب اهللا : " مانندی در آن جمع شده اند آسانی نژاد غنیی ايران از نوع موس" مدرنيسم



 

 ،ميرسليمی  مصطفی،اهللا يزد  آيتی، واعظ طبس، محمدرضا باهنری،نبوی  مرتضی،عسكراوالد
 ،)فتوا داده بودها  در روزنامهی اهللا خمين شطرنج آيتی آه برضد حكم آزادی سآ(ی هللا قديرا آيت

جمع "شدند قبله مخالفت با ... و ی  احمد جنتی، محسن رضايی،الريجانی  علی،مجيد انصار
 . و نماد مدرنيسم و تجدد"یيله اقبی گراي

و " غالب"ايران را انديشه  انديشه حزب توده نژاد غنیی آنيم چرا موس  میدركاآنون   
با حاآم . پنهان آندخود را ی روشنفكر حكومتآوشد ماهيت   میاو بدينوسيله. آند ی میحاآم معرف

خواهد قرار گرفتن در آنار رهبران   می و حزب توده ايرانگرايانه جمعهای  آردن انديشهی معرف
 در  را”یرجعيت دينم"و " مقامات ارشد نظام"حكومت و تصميمات مجمع تشخيص مصلحت و 

  . حزب توده ايران جا بزند" حاآم"ساده يا ذينفع بعنوان مخالفت با انديشه های  ذهن
تاآيد بر اين واقعيت الزم است زيرا تمام . استی روشنفكر حكومت يك نژاد غنیی موس  

ب مخالف خود را آه در ايران سرآوهای  بر اين پايه بنا شده آه انديشهی وی ساختمان تبليغات
با ابزارها و ها  آند و سپس با رفتن به جنگ اين انديشهی ميشوند بعنوان انديشه حاآم معرف

گذارد، خود را يك متفكر نقاد و مخالف انديشه   میآه حكومت سخاوتمندانه در اختيارشی امكانات
 هرخورد آه   میرای حكومتی  از اين نظر نان همان رياآارنژاد غنیی موس. سازدحاآم وانمود 

انقالب ايران بطور های  جناح راست در حاليكه به آرمان. شود  میپختهجناح راست روز در تنور 
آه توسط ی  در حالنژاد غنی. آند  میوانمودها   خود را مدافع اين آرمان،همه جانبه حمله آرده

 و تلويزيون و دولت و مجلس در اختيارش قرارها  شود و امكانات روزنامه  میحكومت تقويت
ی و حاآم معرفی جناح راست را بعنوان بعنوان انديشه واقع" عدالت خواهانه"ی گيرد ادعاها یم

 بعنوان نژاد غنیی دو طرفه جناح راست از سوی دراين باز. رود  میآند و به جنگ آن می
در . ”یروشنفكر نقاد و غيرحكومت" بعنوان نژاد غنیشود و  ی میمعرف" و عدالت خواهی انقالب"

   .مام امكانات هر دو در جهت تقويت همديگر استحاليكه ت
 اصل مسئله را تمام ”یحكومت"با يك عنوان   وشد متوسل نژاد غنی شيوه  بهتوان نمیاما   
  .  در دفاع از نظريات خود توجه آنيمویو توجيهات ها  یبه عام ترين تئور. آردی شده تلق
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 دولت. داند  میمستقل از دولتی خصوصته به وجود بخش  وابسرای دمكراس نژاد غنی  
است در برابر قدرت دولت و در نتيجه ای  وزنهی خصوصو بخش ی ديكتاتور او مترادف با نزد

و ی گويند؟ ميان دمكراس  میچهی مشخص تاريخهای  نمونه. استی دمكراسعامل و مترادف 
است ی  مدعنژاد غنیآه ی ار در جهتمعنادای  مثال درتاريخ معاصر ايران رابطهی بخش خصوص

  ؟  يا اگر بوده بيشتر در جهت معكوس بوده استوجود داشته است
اين وضع تحت تاثير شرايط  .بوجود آمدی نسبی پس از شهريور بيست در ايران دمكراس  

آامال مغاير نسبي و محدود ی اين دموآراساما . نداشتی بخش خصوص بهی  و ربطبودی جنگ
ها  و اربابها  فئودالی صاحبان زمين و ثروت آن روز يعنو ی ده بخش خصوصمنافع جناح عم

همانها بودند آه بعدا  .گرفت  میتوسط همين اربابان صورتی عمده توطئه برضد دموآراس. بود
  .مصدق وارد عمل شدندی برضد دولت مل

حكومت به سياست تقويت ی در دوران پس از آودتا و بويژه پس از اصالحات ارض  
تقويت اين جناح از بخش الزمه . آوردی وابسته به غرب روی ژوازبورو ی ش خصوصبخ

از ی يكبه ها  یآه اين دوران را از نظر آزادی  بطور،سرآوب وسيع در داخل بودی خصوص
 سخن گفتهی مد نفتاين آه مدام از نفت و درآ. تاريخ اخير ايران تبديل آردهای  سياه ترين دوران

شده است به ی عمده آشور تبديل و عامل ديكتاتوری  دولت به قدرت اقتصادشود آه بدليل آن می



 

پيش از آن را ی ديكتاتور.  است1353پس از های  باشد مربوط به سالی درستتوجيه فرض آه 
  سرمايهبسود در جهان تناسب نيروهامگر عمدتا براساس  ،توان توضيح داد ی میبا چه عامل
  ی؟ در اعمال ديكتاتورو ذينفع بودن آنی اح حاآم بخش خصوص بسود جنو در داخلتی امپرياليس
آه انقالب به ای   بود اما ضربه"یاقتصاد نفت"اقتصاد ايران همان  57 پس از انقالب  

وارد آرد اجازه داد تا وابسته دوران شاه ی بخش آالن خصوصپايگاه طبقاتی ديكتاتوری يعنی 
از ی جلوگيری بعدا تالش برا. بوجود آيدر آشور تاريخ ايران دهای  ی وسيع ترين آزادچند سال

 و بعدها ی تجاری از يكسو و دادن مواضع و موقعيت آن به سرمايه داری ادامه اين سمت گير
. تقويت شوندی ذينفع در ديكتاتوری اقتصادهای  قدرت موجب شد ،ديگری از سومنصوبين رهبر 
  .ايستادندی محمد خاتمدربرابر در دوران اخير آه ی همان نيروهاي

تبديل اخير  های در همين سالچنانكه  .عكس اين مطلب در مورد دولت هم صادق است  
از حكم اعدام هاشم فراموش نكنيم  .كردناو را ديكتاتور جمهور به رييس ی خاتممحمد شدن 
 دفاع آرد ايرانی بخش خصوصی قدرتمندترين نهاد آنونی بازار يعنی اسالمهای  انجمنی اغاجر
   .یمنه خات

ی با ديكتاتوری  نه دولت مساونژاد غنیی برخالف ادعادهد   میهمين چند نمونه نشان  
به ی يا ديكتاتوری آنان بسود دمكراسی  سمتگير.یمترادف با دمكراسی است و نه بخش خصوص

آه پشت ی اجتماعی و نيروی در يك شرايط معين تاريخی ماهيت دولت و ماهيت بخش خصوص
در دوران معاصر . داردی بستگی اجتماعی به تناسب نيروهای  يعن،استسر و دربرابر آنان 
برضد دولت دمكراتيك وارد ميدان شده و برعكس ی مختلف بخش خصوصی بارها در آشورها

انقالب برضد ی  در ابتدابازاری انجمن اسالمدر ايران سران . بوده استی مدافع دولت ديكتاتور
 ه جنگ، بعدا ب و او را به برآناري تهديد آردندنيه دادندبيا یرجايی محمد عليس جمهور وقت رئ

را دشمن پيغمبر ی مخالف هاشماز دولت برخاستند و ی به پشتيبان، سپس رفتندی ميرحسين موسو
هفتم ی و مجلس فرمايشی وارد  ميدان شدند و اآنون از رهبری ناميدند، بعد برضد دولت خاتم

به همين وضع وجود داشته است و بخش خصوصی هم مشاديگر ی در آشورها. آنند  میدفاع
ی خواهان سرنگونی بخش خصوصی مثال در شيل. دربرابر دولت مواضع متفاوت داشته است

و آنگو قبال همين وضع ی در اندونز. آردی پينوشه پشتيبانی لنده بود و از آودتادولت دمكراتيك آ
  . در ونزوئال اآنون همين استو بود 

ی گرايش بخش خصوصی  يعن،گرايش دولت و گرايش ثروتی عنالبته گرايش قدرت ي  
ی دولت يا بخش خصوصی وراز ديكتاتی جلوگيری برا. هر دو به سمت تمرآز و انحصار است

ها  را در برابر آنها سازمان داد و مردم را در احزاب، سنديكاها و اتحاديهی اجتماعی يك نيروبايد 
و ی دمكراسی اين نيرو تنها ضامن واقع. ل آردو غيره متشكی و مدنی غيردولتی و نهادها
  . استی از گرايش قدرت و ثروت به سمت ديكتاتوری جلوگير

  
   مقابل دولت يا پايگاه دولت؟:یبخش خصوص -7

و دولت تنها به گرايش جداگانه هر يك از آنها به تمرآز و ی رابطه بخش خصوص  
دربرابر هم نيستند، ای  نكه وزنهو دولت عالوه برايی بخش خصوص. شودی انحصار محدود نم

شوند و دولت به نماينده و آارگزار بخش   میبلكه با تمرآز ثروت و قدرت اين دو در هم ادغام
شود تا آنجا آه تناسب قوا و   میبه پشتيبان و پايگاه دولت تبديلی و بخش خصوصی خصوص
ی بديه. شود ی میوصاز تناسب قوا در درون بخش خصی مختلف درون دولت بازتابهای  جريان

 همانطور آه ،گوييم منظور فالن آاسب جز نيست  میسخنی از بخش خصوصی است اينجا وقت
ی بعنوان يك نهاد و تجلی سخن از بخش خصوص. منظور از دولت آارمند فالن اداره نيست



 

سياسی و صنفی هر قدر اين نهاد نيرومند تر و تشكل .  است خصوصیانحصار و تمرآز ثروت
بيشتر و تاثير دمكراتيك مردم بر ی تر باشد ادغام دولت در بخش خصوص مردم ضعيف یمدنو 

در اياالت متحده است؛ ی در جهان نيرومندترين بخش خصوص. آارآرد دولت ناچيزتر است
هيات حاآمه و آابينه امريكا تشكيل شده از . نيز آامل استی ادغام دولت در بخش خصوص

های  آابينه آمريكا سهامدار و نماينده مستقيم شرآتی اعضا .یبزرگ خصوصهای  مديران شرآت
آه در آن سهم و ی چندمليتهای  پيشبرد اهداف شرآتی برای هستند و از قدرت دولتی خصوص

  . آنند  میمنافع دارند استفاده
تر  از امريكا ضعيفی نيرومند تر و بخش خصوصی مدنهای  برعكس در اروپا آه تشكل  

از صنايع مادر زيرنظر دولت است، به همان اندازه دولت ی مهمی  بخشوی است و خدمات عموم
  . ناگزير است دربرابر مردم پاسخگو باشدی استقالل دارد و بطور نسبی نسبت به بخش خصوص

هر چند به تقسيم قدرت تا مرحله زوال دولت معقتد بود و هست اما ی انديشه سوسياليست  
تجربه نشان . ديد  میدولتی وت و برچيده شدن پايه طبقاتاين زوال را عمدتا در روند تقسيم ثر

تمرآز و انحصار ی بدون نفی و دمكراسی رهاي. وجود نداردی داد ميان اين دو رابطه خودبخود
ی نمی  و چون ثروت و قدرت تن به تقسيم و دمكراسممكن نيستقدرت و ثروت، هردو و با هم 

تمرآز و انحصار اين  آه ابتدا مانع از ازمان دادسدربرابر آنان ی اجتماعی دهند بايد يك نيرو
  .جامعه تقسيم آندی  آل اعضامياندريك روند قدرت و ثروت را شود و سپس 
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مثال او . خود به مخالفانش استی  نسبت دادن ادعاهانژاد غنیی موسهای  شيوهديگر از   
بايد از ی رسيدن به آزادی ثابت آند براد تا ده  میهم قراری و عدالت را روبروی پيگيرانه آزاد

ی بيند و آزاد  میو عدالت را مقابل همی چپ ايران است آه آزادگويد   میاما. عدالت منصرف شد
هنوز هم روشنفكران ما  " و نبوده استآزاديخواهچپ ايران ی به گفته و. آند  میعدالتی را قربان

آانون مثل (ها  رند به خصوص در عرفىآه بيشترشان امروز گرايشات مختلف چپ را دا
 ، هستند يعنى بدبختى ما آنجا بيشتر استاى تودهآه نسبت به روشنفكران دينى بيشتر ) نويسندگان

خواهانه  ى موضع آزادآنيد آه از  اى را پيدا مى نويس و يا منتقد هنرى آمتر فيلمساز، رمان
  ".حرفى بزند و يا توليد هنر آند

شود گفتمان حاآم بر   میوجود دارد؟ آيا چنانكه ادعای عدالت و آزادميان ای  چه رابطه  
 و آيا ”یآزاد"بوده نه " عدالت" سال پس از انقالب مشروطه گفتمان 100جامعه ايران در طول 

اصوال آيا  ؟ويندنگی سخن" خواهانه آزادياز موضع  "موجب شدهروشنفكران چپ ی عدالتخواه
  وجود دارد؟ی است تناقض و رويارويی  مدعنژاد غنیچنانكه ی آزاد و عدالتميان 

، استقالل: از انقالب مشروطه بدينسو ايران با سه خواست و مسئله بزرگ مواجه است  
ست زيرا اين سه مسئله بيان جوانب مختلف يك ی  اين تكفيك نسب.یعدالت اجتماعو ی آزاد

نحوه از لحاظ ی  يك واحد ملاست آه تحول ايران را بعنوانای  استقالل رابطه. واقعيت هستند
عدالت . دهد  میمورد توجه قراری خارجی  و آشورها ازاين واحدبيرونی مناسبات با نيروها

آن ی آه در درون و ميان طبقات اجتماعای  برعكس به تحول ايران از زاويه رابطهی اجتماع
 اين طبقات و رابطه ميانی نظر دارد و باالخره آزادی وجود دارد و سهم هريك از ثروت مل

اصال   مااين سه مسئله در شرايط آشور. خواهد تغيير دهد  میدولت و سهم هر يك را از قدرت
نيستند ی  و بدون يكديگر قابل حل قطعانددر واقع يك مسئله هم نيستند بلكه ی در مقابل و رويارو

. رح شده اندو در مراحل مختلف تاريخ معاصر ايران همواره در آنار هم مطرح بوده اند و مط
ی از آزادی از درك معينی ناشی تفكيك اين مسايل از هم تا حد رودر رو قرار دادن عدالت و آزاد



 

ی آه دمكراسی در حال. بيند  میمترادف و پايان يافتهی پارلمانی دمكراساست آه آن را با 
ی قرار بر.ینهايی ناگزير است و نه گامی نه شكل. زاديستآدر راه ی و گامی شكلی پارلمان
 اما هيچ ،آوردی نمی خود هم عدالت اجتماعی مترادف با عدالت نيست، بخودی پارلمانی دمكراس
  .  آند  میآن را همواری با عدالت ندارد، برعكس راه مبارزه برای تناقض

تر و  هم در ايران از يك آرمان و خواست مبهم بتدريج وسيعی عدالت اجتماعمفهوم   
 را از آنی سوسياليستی سمتگيرسوسياليسم يا ی اخير تقريبا نوعای ه  دهه درچپتر شده و  یغن
اين عيب را داشته آه يك سمتگيری سوسياليستی ی بجای مفهوم عدالت اجتماعی  بكارگير.فهمد می
و جا نامعين تبديل ی و روابط اجتماعی را به يك خواست اخالقی انداز و نظام معين اجتماع چشم

ی نوععدالت و ی را برای  امكان مبارزه عملبطور مثبتی وله را برای خلط مبحث باز آرد
ی نظم موجود و برقراری فراهم آرده و اين مبارزه را موآول به سرنگونی سوسياليستی سمتگير

لحظه آمك مردم در ی بهبود زندگتحول و ی برابعبارت ديگر به مبارزه . ديگر نكرده استی نظم
  . م آرده استرا مبهآرده در حاليكه چشم انداز آن 

 و به همين دليل ند امستقلی نسببطور ی و عدالت اجتماعی استقالل و آزادسه مسئله اما   
 تحقق هر سهی صرفنظر از قدرت حاآم آه همواره خود را تجل. تفكيك آنها ناگزير است

 توانسته تشكيل شود متفاوت  میحل هر يك از اين مسائلی آه برای دانسته، گستره جبهه طبقات می
سيع تر از جبهه عدالت وی و جبهه آزادی جبهه استقالل همواره وسيعتر از آزاد. بوده است
  . بوده استی اجتماع

توان به تاريخ ايران مراجعه آرد و ديد در چه   میبا در نظر گرفتن مجموعه اين نكات  
آن ی نسبحل ی  عمده شده، يعنديگریاز اين سه مسئله نسبت به ی يكی و به چه داليلی مقطع

  . بقيه بوده استی نسبحل ی شرط باز شدن راه برا
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گفتمان عمده ی دهد مسئله عمده و بقول  میگذار به تاريخ سده اخير ايران نشانی نگاه  
در انقالب . استی از مسئله استقالل و آزادی  عمدتا ترآيب57جامعه ايران تا مقطع انقالب 
. و ايجاد مشورتخانه بودی زادآی اصل مسئله ،تيك مبارزه توده مردممشروطه عليرغم تاثير دمكرا
چنانكه در دوران مشروطه . مطرح باشدی توانست بطور جدی عدالت در آن دوران هنوز نم

 ؛شدندی محسوب نمی حق رای دارااالصول ی علفقرا و زنان  ، زحمتكشان،دهقانان ،آارگران
در برابر قانون نيز هنوز به يك ی در حد برابری آه حتی عدالت نه در مفهوم عدالت اجتماعی يعن

  .تبديل نشده بودی انديشه همگان
در زمان رضا شاه با انكه انديشه عدالت تحت تاثير تحول شرايط در ايران و انقالب   

و مقابله با ی آزادی مبارزه برای  اما روشنفكران غيرحكومت،اآتبر روسيه مطرح شده بود
آن دوران ی و چپ گرای ادبيات و هنر مترق. دانستند  می وظيفه عمده خودرارضاشاه ی ديكتاتور

  .منعكس استی و الهوتی يزدی فرخی بود آه مثال در شعرهای آزادعمدتا معطوف به مسئله 
مسئله ها  دهه بيست در شرايط فعاليت وسيع فاشيستی ابتداو در پس از سقوط رضاشاه  

های  یدر خود انديشه حفظ آزادی ن بنوعآی به جهانآه صرفنظراز جنی جبهه ضدفاشيستيل كتش
 ”یجبهه مطبوعات ضدديكتاتور"بعدا . ار حزب توده ايران مطرح شدكموجود را داشت به ابت

احزاب از جمله ديگر ی آن بر روی ه درهاآهمچنان به ابتكار حزب توده ايران تشكيل شد 
بهه از نام آن پيداست نه عدالت آه موضوع اين ج. باز بودی و طرفدار سرمايه داری احزاب مل
  . بودها  یزاد آحفظی مبارزه برا



 

شد آه تا ی آه وجود داشت اين انديشه همگانی محدودی آزادی فضادر در همين دهه   
و رفاه ی توسعه آشور بكار گرفته نشود آزادی مد نفت ايران در داخل ايران و براآه درآی زمان

يك دوران در مرآز ی  براشدن نفتی زه با استعمار و ملو مبار مسئله استقالل .ناممكن است
ی آزادی مبارزه برای  مرداد در آنار احيا28ی پس از آودتا. گرفتايران قرار ی مبارزه اجتماع

 تبديلی در داخل جامعه ايران بتدريج به يك مسئله بسيار جدی ها، مسئله عدالت و مناسبات طبقات
ل اين مسئله از باال بود به اين اميد آه حل مسئله عدالت حی تالش برای اصالحات ارض. شود می

و ی ايران آه به يك خواست وسيع تبديل شده بود با مسئله آزادی و زمين در روستاهای اجتماع
منجر ی آه به اصالحات ارضی است مجموعه عوامل و انگيزه هايی بديه. استقالل گره نخورد

در ی  مناسبات طبقاتمسئله عمده شدن عموضوعمق ی  ول؛شودی همين خالصه نمبه شد 
  .آن بودی عمومی از تاثيرات و پيامدهای جهانی حكومت و قدرتهای ايران و نگرانی روستاها
از ی  استقالل و رهاياز يكسو وها  یبه بعد است آه آزادی از دوران اصالحات ارض  
اما چون استقالل و  .ودش  می عمده جامعه تبديلايلبه مسديگر ی سوبه امپرياليسم از ی وابستگ

ی بطور طبيع "یآزاد"آند از اينرو   میبرخوردی از درون به سد ديكتاتورتحقق آن ی مبارزه برا
 اين نژاد غنیی موسی  برخالف ادعا.شود  میعمده جامعه و روشنفكران تبديلو مسئله به خواست 

بيش از ی حتنويسندگان و آانون ی ا انديشه بويژه در ميان نويسندگان و هنرمندان چپ و توده
 بود و گرفتهقرار ها  یزادآمسلئه ی  بررو آنانست و تكيه عمده انديشه و هنربرجسته اديگران 

 وی وابستگدادن اين پيام بود آه اين ی ، براشد  میدادهنشان ی بيعدالتو ی وابستگنجا هم آه آ
اصال بر " يسندگان ايرانآانون نو. "تاسی پيامد يك حكومت ديكتاتور و ضد آزادها  یعدالت بی

 در آانون آذين به. ا. می در اين زمينه مثال نگاه آنيد به سخنران( .تشكيل شدی آزادسر مسئله 
پيك "ی  نشريه اينترنت16 آه در شماره  ”یهنرمند و آزاد" تحت عنوان 1347نويسندگان سال 

ين دوران نگاه آنيد آانون در ای همچنين در مورد موضع اعضا. مجددا منتشر شده است" هفته
سيمين و ی محمد قاضده شب آانون نويسندگان و از جمله سخنان های  یانرمثال به مجموعه سخن

ی  آه گويا چپ يا نيروهانژاد غنیی موسی بنابراين ادعا) .یدر همان نشريه اينترنت دانشور
نزده و ی حرفهيچگاه " موضع آزاديخواهانه"آانون نويسندگان از ی عدالتخواه ايران يا اعضا

ی نكرده اند دقيقا خالف و ضد تمام تاريخ ايران است و بيان آن تنها از روشنفكر" توليد هنر"
آند و اطمينان دارد امكان پاسخ   میسرآوب مخالفان استفادهی ساخته است آه از رانت حكومت

هد داشت، وجود نخواهمان خوانندگان ی و براآه اين ادعا مطرح شده ی به او در همانجايی گوي
 گذارد و مصاحبه ترتيب  میاو جلسهی آه برای  آه ميداند همين امروز هم حكومت"یروشنفكر"

اجازه جمع شدن دور هم ی  حتنامد  می"زاديخواهغيرآ"آه او آنان را ی دهد به آانون نويسندگان می
  .دهدی نم

جبهه واحد "يل حزب توده ايران در دهه پنجاه تشكو با توجه به اين شرايط به هر تقدير   
معيار آن فقط و فقط آه ای  ايران پيشنهاد آرد، جبههی سياسی  را به ديگر نيروها”یضدديكتاتور

باز بود ی مخالفان سوسياليسم و عدالت اجتماعی ن نه فقط بر روآی درهادفاع از آزادي بود و 
شدند  خالف میيا مشاه مخالف بودند ی طرفداران سلطنت هم آه با ديكتاتوری بر روی بلكه حت
  . بسته نبود
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اين امر هم برخالف انچه . هستيمها  ی ما درگير مسئله آزاد57 انقالببنابراين تا مقطع   
ی به مالحظات تئوريكی از تاريخ ايران رايج شده ربطی فوق العاده سطحهای  امروز در تحليل

. به خواست ما و ترجيح ما نداشتی  ارتباطاصوالاستقالل و  ياو عدالت ی تقدم يا عدم تقدم آزاد



 

مردم و جهت آن در يك لحظه معين، مناسبات طبقات ی يك جامعه، سطح آگاهی اين شرايط عموم
ی آند در يك مقطع معين چه خواست  میاست آه تعيين... در درون و مناسبات آن با بيرون و 

  . عمده است و حل ديگر خواستها به حل آن وابسته است
  

تمام خواست ی انقالبی مانند همه انفجارها. جديد بودای  انقالب ايران مرحلهی وزيرپ  
دربرابر آن سد گذاشته شده بود به يكباره و همزمان با هم مطرح ی دوران طوالنی آه برای هاي

شرايط هم ديگر . شد و انقالب حل همه مسائل حل نشده تاريخ ايران را با هم در دستور قرار داد
نبود آه در ظرف بيست و پنج سال دو يا سه حادثه مرداد  28ی پس از آودتاهای  مانند سال

در اين شرايط . مواجه بوديمی  بلكه هفته به هفته و ماه به ماه با شرايط جديد،تعيين آننده رخ دهد
و اينكه آداميك ی و عدالت اجتماعی تفكيك ميان استقالل و آزاد ،ها و جوشش همه خواستی انقالب
 است و بايد مقاطع مختلف را آن  و عمال ناممكندشواری ان عمده و آدام غيرعمده بود آاراز آن

  . مورد توجه قرار دادی هم بطور نسب
تامين شده بود و بعنوان يك ی به ظاهر و بطور نسبتا وسيعی آزاد  نخستدر مقطع  

از لطمه ديدن ی رو جلوگيتثبيت مسئله ی  ول، مردم ديگر مطرح نبوداآثريتی خواست الاقل برا
آن، مبارزه برضد امپرياليسم ی  و پيامدهااز تسخير سفارت امريكا .مطرح بودی بطور عينآن 
 در جريان تقسيم زمين عدالتبر سر مسئله ی همزمان صف بند. تر از قبل وارد صحنه شدی جد

سئله بعدا م. شكل گرفت یقانون آار توآلو ی شدن تجارت خارجی هفت نفره و ملهای  و هيئت
ديگر را تحت شعاع قرار های  پيوند داشت عمال همه خواستی  ملاستقالل آه در واقع با جنگ
  . سه چهار ساله و در آنار هم مطرح بودی همه اينها در يك فاصله زمان. داد

آه از چارچوب اين مقاله خارج طلبد   میمفصل و جداگانهی ررسبدوران پس از انقالب   
 استقالل و تقدم و تاخر آنان ی، آزاد،نظير عدالتی  مباحث اين بود آههدف فقط نشان دادن. است

آنند و اين يا   می در ذهن خود تعييننژاد غنیقرار ندارد آه امثال ای  اصال در چارچوب و زاويه
 قراری ديگری را رودرروی آنند يا تحقق يك  میآن را خارج از زمان و مكان عمده اعالم

  .دهند می
  

  پايان سخن
ی نسل. هستندی ايران" روشنفكران"نمونه نسل جديد دو  نژاد غنیی زيار بهروز و موسما  

قبال به نام . بيشتر يافتی آه خوب فهميده به آجا بايد حمله آرد تا در بارگاه قدرت ارج و قرب
گذاشتند اآنون حمله به چپ   میرا دربرابر مارآسی شد، شريعت  میدفاع از مصدق به چپ حمله

ی از چارچوب منافع سرمايه داری آه ولو اندآی و هر انديشمندی و شريعتی و مصدق ای و توده
. تبديل شده استتاريك انديش  "روشنفكران"نسل ليبرال خارج شده باشد به وظيفه مشترك اين 

از دستگاه ثروت ی  پشتيبانی،از رانت حكومتی بهره مند. رو به آاهش استی مشابه آنان زياد ول
و اينان ی متقابل دستگاه ثروت و قدرت از آنان، موقعيت انحصاری بانو قدرت و پشتي

... مخالف آنان و های  و سرآوب انديشهی در مطبوعات و راديو و تلويزيون حكومتهمفكرانشان 
نخواهد بود و بايد حداآثر ی داند آه اين وضع چندان طوالن  میهم خوشايند اين نسل شده و هم

از ی مده تا ضمن بهره مندآنان آی هم به ياری عمومی رياآاری فضا. استفاده را از موقعيت آرد
  . جا بزنند" انديشه حاآم"خود را مخالف قدرت و ی رانت حكومت

ها   چپ،"ستيزبيگانه "شوند  ميمليون آن  ،آن باشد" عدالتخواه"ی آه عسكراوالدی مملكت  
 هم نژاد غنیی موس بهروز و ازيارنسل م... و  "ديكتاتور " و هنرمندان نويسندگان،"گرا قبيله"

  . خواهند بود آن" آزاديخواه"البته 
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چارچوب  آه حساب و آتاب بودجه و درامد آن دراصوال واحدي استی واحدی  واحد خصوص
خود ی  مالكيت خصوص"حق"گيرد و صاحبان آن نظر به ی قرار نمی عمومدرامد و بودجه 

خود را به مردم ی بنگاه اقتصادهای  مكلف نيستند گزارش وضعيت درامد، مخارج و محل هزينه
مانند آميته ی اسالمی زير نظر رهبر جمهوری اقتصادهای  با اين دو معيار بنگاه. اعالم آنند

وابسته به بيت های   آارخانه،به ظاهر خيريهی  انواع بنيادها، بنياد مستضعفان،آستان قدس ،امداد
ی و غيره همه نهادهاقاچاق آنان های  فرماندهان سپاه و اسكلهی اقتصادهای  و بنگاهی رهبر

و به اين عنوان ی و تبليغاتی فقط از نظر آمارهای   اين بنگاه.یدولتی هستند نه نهادهای خصوص
از آنان آامال ی گيرند واگرنه بهره بردار  می است مورد استفاده قرار”یدولت"اقتصاد ايران آه 

تمام تالش دولت . شود  می انجاماومنصوبين رهبر و و بسود انباشت ثروت و قدرت ی خصوص
به دادن گزارش ها  اين بنگاهمنصوبين رهبر در وادار آردن ی براهم و مجلس ششم ی خاتم
را ی ملی و بذل و بخشش واحدهای سازی  از اين نظرخصوص.نرسيدی دم به جايبه مرا همددرآ

ذوب در . "خود آغاز آردی اسالمی  رهبر جمهور،آغاز آندی پيش از آنكه برنامه تعديل اقتصاد
  . و تا زماني است آه به اين منافع لطمه نخوردقايان در اينجا ريشه دارد بودن اين آ"یرهبر

 


