
 

مذهب، سنت و مدرنيته در 
 نورالدين آيانوري -انقالب ايران

  مخالفان جنبش آنوني
 ! نيز مخالف بودند57با انقالب 

 ! و هم دست آورد آن انقالب است57جنبش آنوني، هم در ادامه انقالب 
  

این انقالب .  ایران سرآغاز فصلي تازه در تاریخ آشور ما بود57انقالب بهمن 
ها زن و مرد و پير و جوان را به  ترین سطح ميليون  بار و در وسيعتوانست براي نخستين

اي  بر اثر این انقالب ، بویژه بدليل خصلت توده. عرصه زندگي سياسي و اجتماعي وارد آند
ها، شرایط گذار آرام جامعه ما به دوراني نوین  آن و از خالل مبارزات ، تضادها و تناقض

" جنبش دوم خرداد"ون در جنبش اصالحات انقالبي، موسوم به هاي آن، اآن پدید آمد، آه نشانه
هاي جنبش اصالح طلبي انقالبي  شاید آساني نخواهند و یا نتوانند پيوند. دهد خود را نشان مي

، اما این نخواستن و یا نتوانستن در واقعيت این پيوند  بپذیرند57آنوني ایران را با انقالب 
ا عليه اصالحات انقالبي و جنبش آنوني مردم ایران چه در ه تشدید توطئه. دهد تغييري نمي

 و هم جنبش آنوني را شامل شده، خود به 57داخل و چه در خارج از آشور، آه هم انقالب 
داري    سرمایهها، تنها در مقاومت خونين این توطئه.  است نوعي دیگر در تائيد این پيوند

در عرصه . است  ته به آن خالصه نشدهاران بزرگ و مافياي وابسميندبزرگ تجاري و ز
 و با هدف تحریف مضمون این 57هائي آه از ابتداي انقالب  ایدئولوژیك و رواني نيز توطئه

  .انقالب به راه افتاده بود ، اآنون عليه جنبش اصالحات تشدید شده است
   در این آارزار ایدئولوژیك و ظاهرا علمي عبارتست از طرح نظریهنكته مرآزي   
تقابل  " را در چارچوب به اصطالح 57ایي، آه ظهور و بروز و پيروزي انقالب بهمن ه

واآنش سنت در برابر " و این انقالب را به عنوان سنت و مدرنيته جاي داده" تاریخي
ها، گویا  بر اساس این نظریه. نماید سنت از مدرنيته تعبير مي" انتقام"و یا بعضا " مدرنيته

جامعه ایران در دوران " غربي شدن"سم یا به گفته برخي دیگر سرعت نوسازي و مدرني
" توده هاي مسلمان"دیكتاتوري شاه چنان شتاب گرفته بود آه اقشار و الیه هاي سنتي یا 

آن را نيافتند و در نتيجه به واآنش در برابر آن پرداختند و به " تحمل"جامعه توان انطباق یا 
  !انقالب روي آوردند

 تاآنون منافع بسيار 57ها از ابتداي انقالب   در ترویج این نوع نظریهدو جریان عمده
 آه بر این اساس خود را نماینده نوسازي و مدرنيسم ایران معرفي سلطنت طلبان. جدي داشتند

آنند، آه گویا با انقالب و خلع آنها از قدرت اآنون جامعه در پسرفت و قهقرا غوطه ور  مي
 قرار دارند آه خود را نماینده سنت  هبي وهاي ارتجاعي مذنيردر طرف دیگر ! شده است

هاي انحرافي منبعي براي مشروعيت خود جستجو  معرفي آرده و در این نظریه پردازي
  . دانند آنند و حكومت پس از انقالب را حق خود مي مي

ي ها را با اهداف سياسي و اقتصادي و برخاسته از منافع طبقات آنها نه تنها این نظریه
براي رسيدن به . آوشند به هر بهائي آن را تحميل آنند آنند، بلكه مي خویش ترویج آرده و مي



 

آنند آه  آند، بر جوانبي از واقعيت تكيه مي را دنبال مي" انقالب نفي"این هدف، آه در حقيقت 
  .اند خود در بوجود آوردن آن سهم عمده و اساسي داشته

تنها نماینده "  رژوازي وابسته به امپریاليسمبو"اگر براي بخشي از این مبلغين، 
تنها نماینده سنت " داري تجاري وابسته سرمایه"مدرنيسم در ایران است ، براي دسته دیگر 

، در عمل نه تنها هيچ "سنت"و  این " مدرن"است، آه آن  این در حالي. محسوب ميشود
رو در روي انقالب ایران  قرار با هم ندارند ، بلكه ماهيتا هر دو در یك جبهه ، " تقابلي"

آنها جنگ سنت و مدرنيسم را به سود خود و به زیان مردم ایران به راه . داشته و قرار دارند
بد "و " آم حجاب"و " با حجاب"، " بدون ریش"و " با ریش"اند و آن را به جنگ  انداخته
  . اند تبدیل آرده" حجاب بي"و " حجاب

جناح  . آنند را تبليغ مي" مرگ انقالب"ان همصدا تعجب آور نيست آه همين دو جری
آند آه خلع از قدرت این جناح از حاآميت به  ارتجاع حاضر در حاآميت اینگونه تبليغ مي

جنبش معناي پایان انقالب است، اپوزیسيون جناح راست و سلطنت خواهان مهاجر نيز 
  . آنند معرفي مي" ب ایرانآوبيده شدن آخرین ميخ ها بر تابوت انقال" را انقالبي آنوني

ميزان تاثيرگذاري این نظریات را، البته نباید دست آم گرفت چرا آه آنها فقط یك 
رفتند تا  نظریه نيستند، بلكه، در داخل حاآميت بخشي از ایدئولوژي حاآم هستند و مي

  . ایدئولوژي مطلق و حاآم شوند
 رسمي در جمهوري اسالمي ها بيش از ده سال بطور باید توجه داشت آه این نظریه

ارتباط با  اطالع و بي تبليغ شده اند؛ نه تنها تبليغ شده اند، بلكه هزاران جوان آم آگاه و یا بي
اند و توسط عواملي آه در   و ناآگاه نسبت به انقالب جهاني را خوراك فكري داده57انقالب 

ها را  اند تا این نظریه  آار گرفتهاند، آنها را به اند و یا بوجود آورده ميان این جوانان داشته
ارتجاع . روزه آنها تبدیل آنند مسلم زندگي هر" حقيقت"متكي به تجربه روزمره آنها، به 

" مدرنيته سلطنتي"است، در این آارزار ضد انقالبي، با ضربات تازیانه، تقابل   داخل آوشيده
درت ارتجاع در داخل و بدین ترتيب، تمام ق. را در جامعه رسوخ دهد" سنت ارتجاعي"و 

امپریاليسم و طرفداران بازگرداندن چرخ تاریخ به پيش از انقالب در خارج در پشت سر این 
  . نظریات و تبليغ و تحقق آن قرار دارند

 بازگشت به 57آيا انقالب بهمن ضد مدرنيسم بود؟ آيا واقعا هدف انقالب بهمن 
ست؟ آيا مضمون جنبش آنوني بازگشت، احيا ها بود؟ آيا انقالب ايران حرآتي قهقرايي ا سنت

  هاي آن است و يا دفن انقالب؟ و تحقق انقالب ايران و آرمان
  

  57جنبه مدرن انقالب بهمن 
آننده در آن، چه به لحاظ خواست ها و    چه به لحاظ اقشار و طبقات شرآت57انقالب بهمن 

ده در آن یك انقالب مدرن هاي بكار گرفته ش مطالبات مطرح شده در آن و چه از نظر روش
  . بود

ترین الیه هاي اجتماعي متكي بود    بر وسيع57آننده، انقالب   به لحاظ طبقات شرآت
داري وابسته به امپریاليسم تمام دیگر اقشار و طبقات اجتماعي اعم از سنتي   و به جز سرمایه

 سنتي تجاري و سرمایهداري   سرمایه. یا مدرن با پيگيري آمتر یا بيشتر در آن شرآت آردند
  .  داري مدرن وابسته از همان ابتدا ولي به اشكال متفاوت در برابر انقالب قرار گرفتند 

انقالب ایران به لحاظ خواست ها و مطالبات نيروهاي شرآت آننده در آن نيز یك 
 یا وجه نوسازي و مدرنيسم آننده در انقالب به هيچ   هاي مردم شرآت توده. انقالب مدرن بود

دانستند، بلكه آنها نوسازي وابسته و ناعادالنه را رد  تجدد را بطور مطلق مردود نمي
اي معين و گروهي اندك قرار  آنها آنگونه نوسازي را رد آردند آه در خدمت طبقه. آردند مي

هدف ميليون ها مردمي آه در انقالب شرآت آردند به هيچ وجه رد دستآوردهاي . داشت
، آنها خواهان آن نبودند آه مثال به جاي استفاده از الكتریسيته به سنت ها جامعه مدرن نبود



 

بازگردند و از فانوس و شمع استفاده آنند، یا تلویزیون و یخچال هاي خود را به دور بریزند 
مردم نه با هدف خيالي انتقام از مدرنيسم، . انبارها تامين آنند و آب اشاميدني خود را از آب

واقعي تقسيم مدرنيسم، استفاده عادالنه دستآوردهاي آن به انقالب روي برعكس با هدف 
آوردند و شاید بتوان گفت آه مهمترین تحول جامعه ما و بزرگترین دستآوردهاي انقالب ایران 

  . در همين عرصه تحقق یافت
ابزارهایي . هاي آن نيز یك انقالب آامال مدرن بود  به لحاظ روش57انقالب بهمن 

هرات، راه پيمایي، اعتصاب، پخش اعالميه و شبنامه، شعارهاي شبانه، سخنراني، نظير تظا
 همگي از جمله ابزارهاي مدرن مبارزه است آه در انقالب ایران وسيعا …تكثير نوار و 
، "محاصره شهر از روستا"، "جنگ چریكي"هایي نظير  تئوري ها و روش. بكار گرفته شد

 و غيره آه عمدتا اقتباس از تجربه انقالب هایي بود آه در  "اي آردن مبارزه مسلحانه توده"
جوامع نسبتا عقب مانده و با وزن دهقاني باال رخ داده بود، در انقالب ایران حتي مجال 

  .خودنمایي نيز نيافتند
  

  سنت ها در انقالب 
با اینحال، آشكار است آه در انقالب ایران عناصري چشمگير از گرایش به سنت و 

تبلور یافت و " جمهوري اسالمي"خورد آه به صورت خواست برقراري  ه چشم ميتاریخ ب
این . آرد اي نيز انعكاس پيدا  هاي توده ها و واآنش در یك سلسله از رفتارهاي خلقي و آنش

عناصر در دوران پس از انقالب در شرایط مبارزه پيچيده ميان ارتجاع از یكسو و جبهه 
  .هاي انقالب موثر شد تحریف آرمان  در انقالب از سوي دیگر تشدید و

اي نوين  اين واقعيت را چگونه بايد تحليل آرد؟ به چه دليل خواست برقراري جامعه
  و مدرن در زير پرچم بازگشت به اسالم تجلي يافت؟ 

براي تحليل این مسئله باید این نكته را در نظر گرفت آه انقالب ایران نخستين 
هاي آهن تاریخي صورت   شعارهاي مذهبي یا بازگشت به سنتانقالبي نيست آه زیر پرچم

بلكه مارآس اين پديده را ويژه همه انقالب هاي گيرد؛ نه تنها نخستين انقالب نيست،  مي
 آه هيچكس جنبه مدرن و –فراموش نكنيم آه در انقالب آبير فرانسه . داند تاريخ بشري مي

آردند و  تون لباس هاي دوران روم را به تن ميروبسپير و دان -آند  تاریخي آن را انكار نمي
با " هيجدهم برومر لویي بناپارت"مارآس در آتاب . گفتند با الفاظ و زبان آن دوران سخن مي

  :نویسد اشاره به این نكته چنين مي
ید و حتي  نما هاي پيشين با تمام وزن خود بر روي دوش زندگان سنگيني مي سنت تمام نسل«

رسد این زندگان مشغول تغيير خود و اشيا هستند، در پي بناي چيزي    ميآن زمان آه بنظر
آامال نوین هستند، دقيقا در همين دوران هاي بحران انقالبي است آه آنها با ترس به سراغ 

گيرند تا   شعارهاي آنها، لباس هاي آنها را به عاریت مي روند، نام آنها،  ارواح گذشته مي
هاي مبدل محترمانه، با این زبان عاریتي ظاهر  اریخ با این لباسبتوانند در صحنه نوین ت

  )17و 16چاپ فرانسه صفحه (» .شوند
 پي در پي در زیر 1814 تا 1789دهد آه چگونه انقالب هاي  مارآس توضيح مي

 گاه 1848شود، چگونه انقالب  ظاهر مي" امپراطوري روم"و سپس " جمهوري روم"لواي 
. گردد   باز مي1795 تا 1793دارد و گاه به سنت انقالبي  رپا مي را ب1789پرچم انقالب 

آند به سنت  در انقالب فرانسه همانطور آه مارآس اشاره مي" جمهوري"حتي خود اندیشه 
  .شد  گشت؛ چنانكه بعدا سلطنت، با امپراطوري روم توجيه مي  جمهوري روم بازمي

در همان زمان آه در فكر " نقالبيدقيقا در همين دوران هاي بحران ا"اما چرا مردم 
روند؟ چه  بناي زندگي نويني هستند به سراغ سنت هاي تاريخي و يادگارهاي مذهبي خود مي

  آنند؟ چيز را در آنها جستجو مي



 

جمهوري بورژوایي هر قدر هم آه فاقد افتخار باشد، براي زایش «: نویسد مارآس مي
 و خارجي ناگزیر نبوده است و مبارزان آن آمتر قهرماني، فداآاري، ترور، جنگ داخلي

هاي آالسيك جمهوري روم، آن آرمان ها و اشكال هنري، آن  برقراري این جامعه در سنت
پندارهایي را یافتند آه به آنها نياز داشتند تا مضمون آامال معين بورژوایي مبارزه خود را از 

تراژدي بزرگ تاریخي ارتقاء خود پنهان آنند، تا بتوانند شور و شوق خود را به سطح یك 
  ».دهند

هاي خود را  شود، اگر انقالب ها ریشه اگر انقالب فرانسه زیر پرچم جمهوري روم ظاهر مي
اي نوین به  آنند ، از آنروست آه امر انقالب و برقراري جامعه ها جستجو مي در تاریخ و سنت

مون معين طبقاتي است و قهرماني و فداآاري نيازمند است، ولي هر انقالبي داراي یك مض
هاي مشخص روزمره خود و در  آننده در آن، به خاطر خواست  نيروها و مردم شرآت

هيچكس براي بهبود جزیي زندگي . آنند چارچوب این مضمون در انقالب ها شرآت مي
آید آه  روزمره حاضر به فدا آردن اصل زندگي و از جان گذشتگي نيست، در نتيجه الزم مي

هاي روزمره را اعطاء آنند، الزم مي آید  ل خود مضموني فراتر از تحقق خواستهآنها به عم
آه آنها مضمون واقعي انقالب خود را از خود پنهان آنند و عمل خود را به تاریخ گره بزنند 

شرآت " تراژدي بزرگ تاریخي"اي تاریخي یا بقول مارآس در یك  تا احساس آنند در حادثه
  . آنند مي

 هر انقالبي نياز به رشته و نخ تسبيحي دارد آه بتواند منافع فردي و در عين حال،
طبقاتي مختلف را به یكدیگر پيوند بزند و آنها را در یك صف واحد قرار بدهد، به نحوي آه 
. محتوا و محدوده طبقاتي واقعي انقالب براي هيچ یك از شرآت آنندگان در آن روشن نباشد

زمند طرحي به اندازه آافي مبهم از یك جامعه آرماني هستند، در اینجاست آه انقالب ها نيا
هاي  اما توده. اي آه هر آسي بتواند احساس آند آه منافع وي در آن تامين خواهد شد جامعه

  ها و تاریخ خود؟ توانند جستجو آنند؟ جز در سنت  ميليوني این طرح را در آجا مي
 ایران با آنكه مضموني آامال مدرن توانيم درك آنيم آه چرا انقالب  بدین شكل مي

مردم براي تبيين طرح جامعه آرماني به تاریخ . داشت، پرچم جمهوري اسالمي را برافراشت
بخش سلطنت در . بخش سلطنتي و بخش اسالمي: این تاریخ دو بخش داشت. مراجعه آردند

ند، ولي درون لذا آنها بخش اسالمي را برگزید. یك انقالب ضد سلطنتي قابل استفاده نبود
آرد و به آن  هایي را جستجو آردند آه مبارزه آنها را تسهيل مي اي اسالمي آن سنته سنت

 سال پيش در 70ها را با شكل جمهوري آه از نزدیك به  آنها این سنت. داد سمت تاریخي مي
ایران مطرح شده بود و به لحاظ جهاني نيز براي مردم شناخته شده بود تلفيق نمودند و از 

  .سربرآورد" جمهوري اسالمي"اني درون آن جامعه آرم
جنبش اسالمي به لحاظ عملي یك . تنها از سر ناگزیري نبود" اسالمي"اما انتخاب 

جنبش بسيار فعال، سازمان یافته و نيرومند بود و به لحاظ تاریخي در ذهن مردم با یك سلسله 
نمود و فلسفه  هایي آه مسير مبارزه را هموار مي هاي انقالبي پيوند خورده بود؛ سنت سنت

مارآس از آن به عنوان احساس شهادت و مكتب عاشورا و امثال آنها به خوبي امكان آنچه آه 
 را براي مبارزان این انقالب و این جامعه نوین آند یاد مي" تراژدي تاریخي"شرآت در یك 

  . آورد آرماني فراهم مي
آند را  رانسه مطرح ميما مشابه بسياري از نمونه هایي آه مارآس در مورد انقالب ف

هاي دوران  اگر در انقالب فرانسه پوشيدن لباس. توانيم مشاهده آنيم در انقالب ایران نيز مي
رفت، در ابتداي انقالب لباس روحانيت، آه یاد  جمهوري روم نشان انقالبي بودن به شمار مي

بر اسالم بود آور قهرماني اماماني نظير فرزندان حضرت علي و یا خود حضرت علي و پيغم
  . ها فرو ریخت تصوري آه البته به سرعت زیر تاثير واقعيتچنين نقشي را داشت، 

تر دیگري نيز وجود داشت، از قبيل نفي آراوات آه تمثيل و   هاي مشخص گرایش
شد آه معناي نفي جامعه  وجه مشخصه طبقات باالي جامعه و بيان نوعي از پوشش تلقي مي



 

یا برعكس، ظاهر ساده و صورت نتراشيده و یا گرایش به حجاب . سلطنتي را با خود نداشت
آه همگي جلوه ها و اشكال مختلفي بود آه خواست تغيير اجتماعي از خالل آنها خود را 

نيز بخش مهمي از زنان با توجه به تجربه " حجاب"حتي در خصوص . ساخت نمایان مي
ردند آه با پذیرش آن و حتي فراگير آ شناخت از پدران و شوهران و برادران خود احساس مي

  . شدنش، آزادي آنها به عنوان یك زن ایراني، بيشتر تحقق خواهد یافت
اي آه آیت اهللا   و محاوره زبان ساده و درعين حال شكسته. است زبان همينگونه 

هاي وي نشان  نوشته. اطالعي او از زبان فارسي نبود گفت از سر بي خميني بدان سخن مي
حتي سخنراني هاي قبل از انقالب و یا حوادث . آه آامال بر زبان فارسي مسلط بوددهد  مي
توان  مي. گفت  خرداد او شبيه به آن زباني نيست آه وي پس از انقالب بدان سخن مي15

گرفت، چرا آه مردم در آن زبان، دوران  پذیرفت آه وي این زبان ساده را آگاهانه بكار مي
اي نوین درك  اي خود را براي برپایي جامعه ت نوین و تودهنوین، روحيه نوین، خواس

بدین ترتيب ! آردند، آه با روحيه، خواست و زبان سلطنت و دربار تفاوت اساسي داشت مي
اصطالحاتي نظير . یك سلسله اصطالحات تازه در جامعه رایج شد آه همچنان باقي است

به جاي رژیم " طاغوت"ریاليسم، به جاي امپ" استكبار"“به جاي زحمتكشان " مستضعفان"
این اصطالحات هر چند آه . دیكتاتوري و مشابه آنها، آه در جریان انقالب وسيعا رواج یافت

ریشه در منابع اسالمي و قرآني داشت، اما براي بيان مضموني آامال نوین بكار گرفته 
  . شد مي
  

  دين و دولت در انقالب ايران 
اما در فرانسه . نقالب فرانسه دولت و دین با هم درآميختدر پي انقالب ایران، بر خالف ا

به همين . دولت از قبل با دین آميخته بود و دین پوشش ایدئولوژیك سلطنت را به عهده داشت
در حاليكه در ایران . لحاظ انقالب عليه سلطنت به صورت انقالب عليه مذهب هم درآمد

ر انقالب ایران مسئله جدا آردن دین از از اینرو د. مذهب نيروي مبارز عليه سلطنت بود
به همين دليل روش انقالب . توانست مطرح باشد  دولت، آه از قبل هم جدا بود در اساس نمي

، همانطور آه عليرغم همه تالش نيروهاي مذهبي داشته باشدتوانست جنبه ضد   ایران نمي
  .نشدارتجاعي، انقالب ایران هيچگاه به انقالبي ضد آمونيستي تبدیل 

انقالب ایران دولت را دیني نكرد، اما به واسطه سياسي شدن مذهب و تصرف قدرت 
ولي از سوي دیگر براي آنكه . دولتي توسط مذهبيون سياسي ، دولت نيز الجرم دیني شد

اي  در نتيجه، سياسي شدن مذهب و توده. دولت دیني بماند الزم بود آه مذهب سياسي شود
ب ایران بطور متضاد ضرورت غير دیني بودن دولت را آشكار شدن سياست در شرایط انقال

طریق ناچار شد  دیني شدن دولت متقابال به معناي دولتي شدن دین هم بود و دین بدین. ساخت
از اینرو دولت دیني و دین دولتي در . مسئوليت پيامدهاي سياسي دولت را بر عهده گيرد

توده هاي وسيعي آه به واسطه مذهب سياسي شرایط ناتواني از پاسخگویي به خواسته هاي 
به . روند غير مذهبي شدن جامعه را نيز شكل بخشيددر حيات جامعه درگير شده بودند، 

عبارتي به همان اندازه آه سياسي شدن مذهب به لحاظ جنبه مثبت آن راه نوسازي و مدرنيسم 
و !. عه را بتدریج باز آردرا گشود، به همان اندازه دیني شدن دولت راه غير مذهبي شدن جام

  !این رویداد بسيار مهمي در تحوالت آینده ایران است
باید به این واقعيت اشاره آرد آه حزب توده ایران با اینكه همواره از پيامدهاي 
آميخته شدن دین و دولت آگاه و به همين لحاظ با آن مخالف بوده است، اما نه این مسئله را در 

بيني و شعار خود  مده آرد، و نه جدایي آنها در آینده را موضوع پيششرایط انقالب ایران ع
حزب توده ايران همواره . آرد این امري بود آه باید مسير طبيعي خود را طي مي. قرار داد

  .اي است آه بايد مردم در تجربه خود بدان دست يابند معتقد بود و هست آه اين مسئله
  



 

  انقالب ايران و دوران
ب ایران، انقالبي مدرن بود و خواست جمهوري اسالمي هيچ ارتباطي با اینكه انقال

بازگشت به سنت ها نداشت به معني این نيست آه انقالب ایران از تضاد و تناقض در درون 
  . خود و با دوران خود خالي بود

انقالب ایران مانند انقالب هاي پيشين در جهان به تاریخ و سنت هاي خود مراجعه 
این بار در شرایطي آه بخشي از بشریت براي نخستين بار اندیشيدن به انقالب را آرد، اما 

  .قبل از تحقق آن آغاز آرده بود
آند،  گيري سنتي آنها اشاره مي  مارآس در همانجا آه به انقالب هاي پيشين و ریشه

. واهند گشتآند آه انقالب هاي آینده در اروپا دیگر به گذشته باز نخ بر این نكته نيز تكيه مي
انقالب هاي پيشين به خاطره پردازي مه آلود تاریخي نياز داشتند تا مضمون «به گفته وي 

خود را از خود پنهان آنند، اما انقالب قرن نوزدهم باید دفن مردگان را به مردگان بسپارد تا 
  » .هدف خود را به اجرا در آورد

گذشته باز نخواهند گشت؟ زیرا آه چرا انقالب هاي آینده در اروپا دیگر به سنت ها و 
بنظر وي از یكسو ما ابزارهاي تئوریك الزم براي تحليل تحول اجتماعي را از این پس در 
اختيار داریم و از سوي دیگر اهداف پرولتاریا همان اهداف بشري است و لذا نياز ندارد آه 

  .به اهداف خاص خود لباس اهداف عمومي و آل جامعه را بپوشاند
تضاد انقالب ایران نيز در آن نبود آه . نقالب ایران یك انقالب پرولتري نبوداما ا

تضاد در . این طرح قابل تحقق بود و تحقق یافت. طرح جمهوري اسالمي قابل تحقق نبود
شد، فضایي آه آن چه عمال و در  فضاي تاریخي و جهاني بود آه این طرح در آن مطرح مي

تحقق پيدا آند را آامال مشروط و آن را به " هوري اسالميجم"توانست تحت نام    ماهيت مي
انقالب ایران در جامعه اي و در جهاني بوقوع پيوست آه دو نيروي . آرد دو امكان محدود مي

داري نه تنها در آن از قبل حاضر بودند، بلكه در نبردي سخت عليه   سوسياليستي و سرمایه
 عيني مساعدي وجود داشت تا انقالبي با محتواي در این شرایط زمينه. یكدیگر قرار داشتند

داري به درستي درك نشود و   آنندگان در نبرد ضد سرمایه  اسالمي از سوي بخشي از شرآت
امپرياليسم نيز با آگاهي از اين واقعيت . داري تعبير شود به نوعي بازگشت به ماقبل سرمایه

البي عليه مدرنيسم، عليه بشريت، عليه آوشيد تا انقالبي آه عليه آن روي داده بود را انق
تاريخ معرفي آند و روي اين نكته حساب آرد آه خواهد توانست بخشي از جريان 
روشنفكري و چپ ايران و جهان را با خود همراه آند و سپس آن را از هرگونه محتواي 

دا آردند از آينه وصف ناپذیري آه آنها نسبت به حزب توده ایران پي. واقعي انقالبي خالي آند
جمله از آن رو بود آه حزب ما با حمایت خود از انقالب ایران، این توطئه را نقش بر آب 

اعالم آردن حزب توده ایران، از جمله  بعدها نيز در جریان یورش و غيرقانوني . ساخت
شد آن بود آه ادعاي حزب در حمایت از انقالب ایران از روز  نكاتي آه مدام بر آن تاآيد مي

. تواند مدافع انقالب ایران باشد ول دروغ بوده است و اصال یك حزب چپ و الئيك نميا
، آردند اتهامات آودتاي حزب توده ایران و براندازي نيز در جهت تحكيم همين تز عمل مي

هاي بعدي خود عليه انقالب ایران به شدت به  تزي آه امپریاليسم و ارتجاع براي پيشبرد نقشه
  .آن نياز داشتند

اما حزب توده ایران این نكته را به درستي دریافته بود، آه در انقالب ایران مسئله 
این انقالب هر . تواند مطرح باشد بازگشت به گذشته تحت هيچ شرایطي مطرح نيست و نمي

نامي را آه در برابر خود قرار داده باشد، هدف آن برقراري یك جامعه نوین است و نه 
 نامي آه بر نظام برآمده از آن گذاشته شود، ولو ده بار و صد بار بر بازگشت به گذشته و هر

جنبه اسالمي آن تاآيد شود، در شرایط تاریخي و جهاني آه در آن زاده شده است دو راه 
داري را حفظ آند و توسعه دهد و یا   یا این و یا آن شكل نظام سرمایه: بيشتر پيش رو ندارد



 

تواند مبارزه  انتخاب این یا آن نام فقط مي.  را در پيش گيرداینكه یك سمتگيري سوسياليستي
  . تر یا دشوارتر نماید  براي این یا آن راه را سهل

بدین ترتيب در انقالب ایران زمينه هم براي اینكه این انقالب از سوي بخشي از 
هر دو . هواداران سوسياليسم درك نشود و هم اینكه عليه این نيروها جهت بگيرد وجود داشت

ایران براي جلوگيري از آن،  بصورتي خونين   مسئله نيز، عليرغم همه آوشش حزب توده
ارتجاع براي رسيدن به این اهداف تكيه بر سنت و . تحقق یافت، اما نتوانست قطعيت بيآبد

تالش در جهت سمت دهي آن به نفع خود و تبدیل آن به یك منبع مشروعيت را به صورت یك 
بدینطریق بود آه تبدیل جمهوري روم به امپراطوري روم در . نه دنبال آرداستراتژي آگاها

 در انقالب ایران حكومت اسالميبه  جمهوري اسالميانقالب فرانسه به شكل استراتژي تبدیل 
  . دنبال شد

توانند به مقابله آشكار و  نيروهاي ارتجاعي به سرعت دریافتند آه از یكسو نمي
توان فضاي   د و از سوي دیگر در آموزش هاي اسالم سنتي ميرودررو با انقالب برخيزن

داري وابسته، از   مناسبي را یافت آه یك استراتژي ضد انقالبي را با حفظ مناسبات سرمایه
  . طریق آن به پيش برد

آنچه آه تحت عنوان جمهوري اسالمي و با ماهيت ارتجاعي بعدا تحقق و برتري يافت 
  .  و برآيند آشاآش چندين نيرو بود-موارد بسيار خونين  در پاره اي -حاصل نبردي،

هاي خود را از آن انتظار   نيروي مردمي آه در انقالب شرآت آرده بودند و تحقق خواست-يك
  داشتند،

هاي مردم با آگاهي و پيگيري آمتر یا   نيروهاي مترقي مذهبي آه در سمت تحقق خواست-دوم
  آردند،  بيشتر عمل مي

آوشيدند انقالب ایران در  ایران آه مي  پيش همه آنها، حزب تودها مترقي چپ و پيش نيروهاي-سوم
  سمتي سوسياليستي به سود اآثریت زحمتكش جامعه جهت بگيرد، 

  آوردند،   ماجراجویاني آه انقالب را نردباني براي تصرف قدرت به حساب مي-چهارم
   نقشه سازي عليه انقالب مشغول بود،  جریان ضد انقالب آه از خارج به توطئه پردازي و-پنجم
  برد،  را به پيش مي "حكومت اسالمي" جریان ارتجاع آه از همان ابتداي انقالب استراتژي -ششم
  . آردند  و باالخره فضاي جهاني آه مجموعه این نيروها در درون آن عمل مي-هفتم

  
نها احتماال نه انتظار آن را ها آن چيزي شد آه هيچكدام از آ نتيجه این برآمد نيروها و آشاآش
در این وضعيت هر آنچه آه ارتجاع آرد به پاي . آردند داشتند و نه پيش بيني آن را مي

انقالب گذاشته شد و هر آنچه آه انقالب براي مردم آرد، ارتجاع آن را به حساب خود 
  .نوشت

  
  پايان سخن

در این تقسيم . قسيم آندانقالب ایران آوشيد نوسازي و مدرنيسم را در جامعه ایران ت
آنها آه قبال بيشتر به دست آورده بودند، بخشي از سهم خود را از دست دادند، ولي اآثریت 
عظيمي آه در بند سنت ها و محدودیت ها گرفتار آمده بودند، گام هاي عظيمي را به پيش 

 گرفت، آه این تقسيم در شرایط یك نبرد و مبارزه حاد طبقاتي و اجتماعي صورت. برداشتند
هاي  در آن نيروهاي ارتجاعي با تكيه بر شعارهاي مذهبي انقالب پرچم بازگشت به سنت

اي موارد و در  ارتجاعي را به عنوان استراتژي مهار انقالب برافراشتند و توانستند در پاره
هر چند آه این . هایي نيز به جامعه برآمده از انقالب تحميل آنند برخي عرصه ها عقبگرد

گردها عليرغم همه تالش نيروهاي ارتجاعي هرگز به ماهيت انقالب تبدیل نشد، اما آنها عقب
هاي حكومت چنگ  از این طریق و به دالیل معين تاریخي توانستند به تدریج بر اهرم



 

هاي انقالب را  بياندازند، آن را در جهت تحكيم قدرت و ثروت خود بكار اندازند و آرمان
  . تحریف آنند
 این قدرت، این ثروت و این انحراف اآنون در آشور ما جنبش انقالبي در برابر
. آميزي قد برافراشته است آه هم ادامه انقالب بهمن است و هم دستآورد انقالب بهمن مسالمت

همه آن نيروي مثبتي آه در انقالب ایران انباشته شد در این جنبش تبلور یافته است و همه 
ایي آه انقالب ایران به دنبال داشت به تكيه گاه این جنبش تبدیل به  پيآمدها و تجربيات گران

 .شده است
 

  تواند بنام انقالب ايران سخن بگويد،  ارتجاع هيچگاه نه حق دارد و نه مي
 .اگر انقالبيون با صداي بلند به نام خود و به نام انقالب سخن بگويند

 
 


