ھدايت سلطان زاده

انقالب و ضد انقالب در انقالب بھمن:
چرا انقالب بھمن يک انقالب ارتجاعی بود؟
ازميان تمامی سئواالت بی پاسخ در زمان ما ،شايد مھمترين سئوال اينست که »فاشيسم چه بود«؟
جرج اورول ٢۴ .مارس .١٩۴۴بنقل از » اورول و سياست«.چاپ پنگوئن .٢٠٠١.لندن

اکنون پس از سی دو سال ازگذشت انقالب اسالمی و در آستانه سی و سومين سال استقرار حکومت اسالمی،
اين سئوال بی پاسخ نيزدر برابر ماست که  » :انقالب اسالمی چه بود و ما چه ارزيابی از ماھيت چنين پديده
ای داريم«؟ و اصوال انقالب اسالمی در ايران را در چھارچوب کدام مقوله از انقالبات در تاريخ بايد قرار
داد؟ انقالب؟ ضد انقالب؟ انقالب محافظه کارانه و يا انقالب ارتجاعی؟ باالخره انقالب اسالمی را که بيشتر
از ھر طاعون و بالی طبيعی ،ويرانگر برای مردم کشور خود بوده است ،با چه صفتی می توان نام برد؟
ھر انقالبی الزاما خود -ويژه است و مختصات خاص خود را دارد که آنرا از ديگر انقالبات متمايز می سازد
وقابل تکرار به آن صورت در ھيچ جای ديگر نيست  .انقالب اسالمی نيزاز اين قانون عمومی مستثنی
نمیتواند باشد  .ليکن ھر انقالبی نيز برغم اين خود -ويژگی ھا ،عناصری مشترک با انقالبات ھمجنس خود را
دارد که تا حدی کليد فھم و شناخت آنرا بدست می دھد .چرا که تفاوت ھای رژيم ھای ھم جنس،عمدتا تفاوت
در شکل و درجه آنھاست تا تفاوت درجوھر و مضمون آنھا.
برای فھم ماھيت انقالب اسالمی در ايران ،بايد اشکال مختلف انقالبات ،تفاوت جنبش توده ای عليه حکومت
سلطنتی با انقالب بھمن ،فرق مابين حرکت اسالمی بعنوان يک اليه ای از يک جنبش عمومی با حکومت
اسالمی بعنوان يک رژيم  ،نيروھای سياسی و اجتماعی درون جنبش توده ای و تعارضات درونی آنھا
باھمديگر در خواسته ھا و ھدف ھای سياسی و اجتماعی ،ايدوئولوژی ھای درون جنبش ،و ايدوئولوژی پيروز
در انقالب بھمن ،نقش »سنتز ساز« خود انقالب بھمن در جھت دادن کامل به رابطه و توازن سياسی در
جامعه ،و دولت بر آمده از انقالب ،و سر انجام در چرائی و عوامل متعدد سياسی و اجتماعی بقدرت رسيدن
خمينی قائل به تفکيک شد .تنھا از طريق رابطه ديالکتيکی سطوح مختلف اين مجموعه و کنش وواکنش آنھا بر
ھمديگر است که ما می توانيم از نگرش ساده به انقالب بھمن فراتر رفته و به ارائه پاسخی براين سئوال
نزديک شويم که انقالب بھمن چه بود ،چرا چنين سرنوشتی پيدا کرد و آنرا در رديف چه نوع از انقالبات
میتوان مقوله بندی کرد .زيرا عنوان کلی انقالب ،برای تبيين انقالب بھمن کافی نيست وبايد نوع و سرشت آن
را مشخص کرد .چرا که انقالب فرانسه  ١٧٨٩وانقالبات اروپا  ١٨۴٨و انقالب اکتبر  ١٩١٧روسيه و
انقالبات فاشيستی درغرب و انقالبات ضد استعماری درجھان سوم نيز،ھمگی انقالب بودند ولی سرشت و
ماھيت واحدی نداشتند  .بنابراين وقتی انقالب بھمن مورد تحليل نظری قرار می گيرد ،يکی از وظايف کليدی،
توضيح خصلت وماھيت آنست .و سر انجام اينکه چرا جمھوری اسالمی ،با ديگر اشکال حکومت ھای
خودکامه سنتی ،تفاوت بسيار اساسی دارد و نبايد آنرا در رديف ديکتاتوری ھای متعارف قرار داد.
ھمچنين انقالب اسالمی در ايران برخالف ديگر جنبش ھای سياسی و اجتماعی عصر جديد ،مثل ليبراليسم و
سوسياليسم که ايدوئولوژی ،فلسفه اثباتی ،نيروھای اجتماعی حامل آنھا و فرديت يا ھويت تاريخی مشخص
خود را داشتند وخود نتيجه پيشرفت تاريخ بسوی مدرنيسم و آزادی و عقالنيت گرائی بودند ،فاقد چنين ھويت
فردی تاريخی بود و در واقع ھمانند جنبش ھای فاشيستی ،بايد آنرا نتيجه بيداری نيروھای ارتجاعی و واکنش
عليه اين جنبش ھا در نظر گرفت.اگر بتوان ارزيابی »گروچه« ،فيلسوف ليبرال ايتاليائی از فاشيسم را بعاريه
گرفت ،بايد گفت که جنبش اسالمی در ايران ،سايه سياه و » نيروی منفی واقعيت تاريخی« و يک ھويت منفی
در تاريخ ايران بود1.زيرا نھضت خمينی ،ريشه در واکنش ارتجاعی بخش ھائی از روحانيت شيعه عليه
Gentile : Fasciam in Italian Histography: In Search of an Individual Identity.
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اصالحات ارضی و حق رای زنان ،و از آن فراتر ،در ارتجاع مشروعه طلبان انقالب مشروطه داشت ،2و نه
ھنگامی تاريخی ،خرد گريز و
محصول پيشرفت تاريخ بسوی پيشرفت و آزادی ،بلکه يک بربريسم و ناب
ِ
3
دربرابر تاريخ بود که سايه وار عليه جنبش ھای مترقی و مدرنيسم حرکت می کرد .از نظر طبقاتی ،بر خالف
ليبراليسم و جنبش سوسياليستی که اولی به ترتيب بر طبقه متوسط و دومی بر طبقه کارگر در کشور ھای
غربی استوار بودند ،جنبش اسالمی مانند ھمه جنبش ھای فاشيستی ،بر ميان بُری از طبقات ،بويژه بر اليه
ھای حاشيه نشين و نيمه روستائی که در توليد مدرن جذب نشده بودند ،و نيز بر شبکه اليه ھای سنتی بازار
اتکاء داشت.
برای اينکه جنبشی بتواند با نام مشخص خود در صحنه سياسی ظاھر شود ،الزمه اش داشتن تشکل ھای
سياسی و صنفی مستقل خود و برنامه عمل روشن برای جلب افکار عمومی بر حول آن است.در ايران پيش از
آن خود را نداشتند.ازاينرو ،نھاد
انقالب بھمن ،نه طبقه کارگر ونه بورژوازی ايران ،ھيچيک ،نھاد ھائی از ِ
ھای مختلف مذھبی که آزاد بودند به آسانی می توانستند رنگِ سياسی پيدا کرده وبا عبور از ميان طبقات
مختلف و با شعار ھائی گنگی که فاقد بار طبقاتی و سياسی مشخصی بودند  ،4بصورت يک نيروی سياسی
5
ظاھر شوند.
بطور کلی ،جنبش ھای ارتجاعی در تاريخ ،ھمواره با احياء مذھب تواَم بوده است و با »مذھبی کردن
سياست« توانسته است نيرو ھای ارتجاعی تاريخ را وارد ميدان سازد.قديمی ترين شکل آن ،با مسيحی شدن
6
قبايل بَربَر و رونق کليسا روی ھمراه بود که از آن بنام » عصر تاريکی « نام برده می شود.
ھمچنين ،نھضت ھای مذھبی ،ھنگامی توانسته اند عرض اندام کنند و بعنوان يک عامل بزرگ سياسی وارد
ميدان شوند که جنبش ھای اجتماعی مترقی ،بداليل متفاوتی با عقب نشينی روبرو بوده اند.حتی دربين يھوديان
که تا اوايل قرن بيستم غالبا نگرش جھان وطنی داشتند و بنيانگذاران احزاب سوسياليستی و تغييرات اجتماعی
Journal of Contemprory History, Vol.21No.2Twentieth Anniversary Issue(Apr.1986).pp.179-208
 2در انقالب مشروطيت،آخوند ھائی مثل نظام العلماء تبريزی در حمايت از استبداد ومخالفت با وضع قانون از طرف مجلس ملی
،خود را به زنجير بستند که با وضع ھر قانونی»تيری به قلب امام زمان پرتاب می شود«.
اخيرا آقای سيروس مددی دوسند ارزشمند درباره واکنش روحانيونی نظير آخوند خراسانی و آيت ﷲ مازندرانی  ،روحانيون بظاھر
طرفدار مشروطه منتشر کرده است که فتوای قتل محمد جليل قليزاده ،نويسنده وناشر مجله »مالنصرالدين« و حکم تکفير آنرا صادر
کردند و نشان ميدھد که در رابطه با آزادی و مدرنيسم َ ،کھَر کم از کَبود نبوده است و اين روحانيون مشروطه طلب  ،ھمان مواضع
مرتجعين مشروعه طلب و شيخ فضل ﷲ نوری را داشته اند.سند دوم به حکم تکفير طالبوف از طرف شيخ فضل ﷲ نوری وشيخ
محمد واعظ مربوط می گردد .برای مشاھده اين سند ھا مراجعه شودبه:
http://www.azer-online.com/azer/?p=3617
http://www.azer-online.com/azer/?p=8889
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نسخه اوليه چنين شعار ھای گنگی قبال در ١٩٧۴توسط موسی صدر در لبنان تحت عنوان »جنبش محرومين« بکار برده شده بود
که پنج سال بعد در ايران به» مستضعفين« تبديل گرديد و امروز ديگر ھيچ آخوندی از آن شعار گنگ ھم طرفداری نمی کند.
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برای آشنائی بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به » انقالب بھمن ،خمينی و پل ھای عبور بسوی قدرت
http://www.achiq.org/herekat2/behmen%202006.htm

 5ھمچنين رجوع شود به » خمينی و ايدوئولوژی انقالب بھمن«:
http://www.achiq.org/yazi/hidayet%20behmen.htm
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J. L. Gillin :The Origin of Democracy.
The American Journal of Sociology, Vol. ,24No. 6(May, ,)1919pp. 704-714Published by: The
University of Chicago Press.
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مترقی در غرب بودند ،شکل گيری و پيشروی جنبش صھيونيستی از  ١٩١١به بعد ،با عقب نشينی جنبش
سوسياليستی درکشورھای اروپائی ھمراه بود که توانست ايدوئو لوژی مذھب يھود را بعنوان مذھب -ملت
جايگزين نگرش جھان وطنی آنان سازد 7.استفاده از مذھب ،ھميشه يکی از ابزارھای ايدوئولوژيک جريان
ھای ارتجاعی بوده است .نئو نازی ھا ی فرانسه امروز خود را ملھم از ژاندارک می دانند که يکی از سمبل
8
ھای مسيحيت در فرانسه بود.
عروج جنبش ھای اسالمی در خاورميانه ،عمدتا با عقب نشينی جنبش ھای سوسياليستی وبا انحطاط
ناسيوناليسم عربی به يک سلسله از ديکتاتوری ھائی فاسد مرتبط است .بعد از استعمار زدائی ،در ھيچيک از
اين کشور ھا يک حکومت دموکراتيک بوجود نيامد  .خود اين حکومت ھا با ممانعت از توسعه سياسی و مدنی
و محو کردن اراده سياسی در اين کشورھا،بنوبه خود مانع از توسعه اقتصادی و فرھنگی جوامع اين کشور ھا
گرديده و زمينه ساز رشد جنبش ھای اسالمی شدند.
در مورد مشخص ايران ،ازيکسو استبداد سياسی ايکه تنھا ميدان را برای بازيگری مذھب باز گذاشته بود ،و
ازسوی ديگر وابستگی و عدم استقالل سياسی چپ سنتی و بيراھه روی چپ جديد در رويگردانی آن از
سازماندھی توده ای و تکيه بر حرکت چريکی منزوی از مردم ،و درگيری پراکنده وتن به تن با دستگاه ھای
سرکوب که توان يک نسل پر شور را ھدر ميداد و جنبش دموکراتيک را در برابر طوفان در حال شکل گيری
بی پشتوانه می ساخت ،زمينه ھای يک حکومت مذھبی متحجر را فراھم ساخت.
ازھم نيروھای ارتجاعی جامعه و روحانيت
انقالب اسالمی درعين حال يک پديده متحد کننده نيروھای پراکند ِه
ِ
شيعه،و خطوط ايدوئولوژيک جدا ازھم بود که در آن ،خمينی م ُولفه مھمی را تشکيل می داد .ليکن خمينی خود
محصول شرايط ويژه ای بود و نيز بنوبه خود ،نحوه اتحاد نيروھای ارتجاعی دردرون پديده انقالب اسالمی را
مشروط می ساخت .از اينرو خطاست که انقالب اسالمی را در »خمينيسم« خالصه کرد ،بی آنکه اين نير و
بار ايدئولوژی ھای دوره انقالب را شناخت و يا با نگاه صرفا کلی به انقالبات ،انقالب اسالمی را بدون
ھا و ِ
در نظر گرفتن ديالکتيک پديد آورنده آن مورد داوری قرار داد .
کسی امروز ،جنبش ھای اسالمی در ھيچ کشوری از جھان ،حتی شکل باصطالح » ميانه رو « آنھا را مترقی
نميداند.پس دليلی ندارد که شکل بنيادگرا و متحجرتر آنرا که سی و دو سال قبل بقدرت رسيد ،و نيز دولت بر
آمده از آنرا که جامعه ای رابسوی يک انحطاط تمام عيار برد ،مترقی بناميم .بنابراين ،بازنگری در ماھيت
چنين انقالبی،وظيفه ھرجنبشی است که ميخواھد به اصول اوليه دموکراتيک وفادار بماند .انقالب اسالمی،
آئينه تمام نمای ھمه انقالبات در تاريخ نيست ،بلکه آئينه انقالبات ھمجنس خود است و نميتوان انقالب اسالمی
در ايران را معيار داوری در باره ھمه انقالبات در تاريخ قرار داد.ھمچنين ،انقالب بھمن را نميتوان انقالب
شکست خورده ای ناميد.درست است که نيروھای دموکراتيک و آرمان ھای دموکراتيک در درون موج
انقالب ،شکست خوردند ،ليکن نيروھای ارتجاعی در آن به پيروزی رسيدند.اين تفاوت می کند با انقالبات
شکست خورده ای نظير انقالبات  ١٨۴٨اروپا که قدرت ھای محافظه کار مانع از پيروزی نيروئی در آنھا
گرديدند و مانع از شکسته شدن قدرت سياسی وتغييرات راديکال در ساختار قدرت وجامعه شدند.
اگر ضد انقالب را در تقابل با ايده رايج در مورد انقالبات مترقی ،بتوان يک نيروی ارتجاعی بشمار آورد،
شايد اين گفته شگفت بنظر آيد که انقالب بھمن ،پيروزی تمام عيار يک ضد انقالب بود .و بازممکن است که
شگفت تر بنمايد که گفته شود که ضد انقالبی در يک انقالب به قدرت رسيده است.در اين صورت ،تناقض يک
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Jack.b.Jackobs : On Socialists and Jewish Question After Marx. New York University
Press.!993.PP.29-30
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نخستين واکنش ارتجاعی عليه انقالب فرانسه در ١٧٩٣در ايالت بريتانی برھبری ژان شوان بوقوع پيوست که خود را سلطنت
طلب و کاتوليک می ناميدند و موضوع يکی از داستان ھای بالزاک بنام »شوانھا«است .

3

ضد انقالب ارتجاعی بر آمده از انقالب را چگونه می توان توضيح داد؟ قصد من در اينجا دقيقا اثبات ھمين
مطلب است .قبل از ورود به اين مبحث ،ميخواھم بر اين ايده تاکيد داشته باشم که انقالب تنھا بمعنی يک انتزاع
تئوريک برای داللت بر اشکالی از گذار به يک سلسله ازتحوالت عمده يا راديکال در سازمان سياسی دولت،
و به تبع آن در مناسبات سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی جامعه است  .مضمون اين تحوالت را در يک
رابطه ديالکتيکی کنش و واکنش مجموعه نيرو ھای حامل آن ،و درجه سلطه نيرو ھا و طبقات اجتماعی
مترقی يا ارتجاعی و ايدوئولوژی سياسی مسلط بر نيروھا ی اجتماعی در آن نقطه چرخش يا گذار که انقالب
می ناميم ،تعيين می کند .و درست در ھمين نقطه است که يک ضد انقالب يا انقالبی ارتجاعی ،مھر خود را
بر تاريخ زده است.زيرا درھر انقالبی ،طبقات و اليه ھای مختلف اجتماعی که وارد ميدان ميشوند ناھمگون و
متضاد و حامل ايدوئولوژی ھای مختلفی ھستند .آنھائی که سکان دستگاه سياسی دولت را بعد از قيام بھمن
بدست گرفتند ،نه از نظر ايدوئولوژيک ونه از منظر نيروھای اجتماعی ،آنھائی بودند که در سی سال پيش از
بار زندان و تبعيد و فداکاريھای مبارزه عليه رژيم سلطنتی در پيش از انقالب را بدوش کشيده بودند،
انقالبِ ،
ونه آن کارگرانی که در روزھای منتھی به قيام بھمن ،با اعتصابات خود و بستن شير نفت ،رژيم را به زانو
در آوردند.
به جرات می توان گفت که کمتر کلمه ای مثل واژه انقالب ،مورد استفاده و يا سوء استفاده موافقين و مخالفين
آن قرار گرفته است و برغم تصوير ايده آليزه آن از طرف موافقين و يا بسيار منفی از طرف مخالفين،
موضوع آن بندرت مورد دقت نظری قرار گرفته است.
ھمچنين ،کوتاه بودن دوره قيام و فروريزی سريع سلطنت ممکن است که در ذھن پاره ای از افراد اين ايده را
بوجود آورد که انقالب بھمن ،تنھا يک شورش سه روزه بوده است و نمی توان آنرا يک انقالب در مفھوم
کالسيک خود ناميد.چنين برداشتی باعتقاد من نادرست است  9.زيرا زمينه ھای ھر انقالبی ،ھمانند حرکت
ھای زيرزمينی در انقالبات ژئولوژيک ،از مدتھا پيش آغاز می گردد و ما تنھا به حيرت ،لحظه ھای انفجار
آنرا مشاھده می کنيم .انقالب بھمن نيز در طی يک فرآيند طوالنی پيش از قيام بھمن شکل گرفته بود .در
حقيقت ،با خروج شاه از ايران و بازگشت پيروزمندانه خمينی ،استقبال ميليونی ازوی ،و رژه ھما فران در
مقابل او با شعار » ما ھمه سر باز توايم خمينی« ،دستگاه سلطنت از نظر سياسی و ايدوئولوژيک عمال فرو
ريخته بود و انقالب بھمن ،با پيروزی نظامی ،فروريزی ھمه جانبه آنرا تکميل می کرد 10.اينکه ماھيت انقالب
بھمن چه بود و چرا انقالبی به يک ضد انقالب يا يک انقالب ارتجاعی تبديل گرديد ،ريشه در عوامل متعددی
دارد که به آنھا اشاره خواھم کرد .ليکن درمورد فرو ريزی سريع سلطنت ،يک سلسله مشابھت ھای جدی
مابين رژيم تزاری روسيه و سلطنت پھلوی رامی توان مشاھده کرد که ظرفيت حفظ خود در شرايط دشوار را
نداشتند و ھردو رژيم با فشار نسبتا کمتری فرو ريختند.اگرچه رژيم تزاری بر اثر يک جنگ چھار ساله و
9

انقالب کبيرفرانسه با حمله انقالبيون به زندان باستيل در چھاردھم ژوئيه  ١٧٨٩و فتح آن مشخص ميشود.اگر رژيم سلطنتی در
آستانه انقالب بھمن ،و بنا به اعتراف شاه در طی مصاحبه خود و نيز اعتراف سران سازمان امنيت در آن زمان،بين سه تا چھار
ھزار نفر زندانی سياسی داشت ،شايد حيرت انگيز بنظر آيد که در زندان باستيل بعنوان سمبل استبداد رژيم سلطنتی بوربون ھا فقط
ھفت نفر زندانی بودند.رجوع شود به :
http://www.placesinfrance.com/history_bastille_paris.html
http://www.alstewart.com/publicfiles/HISTORY_versailles.htm
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اگر بتوان يک مقايسه تاريخی بين ورود خمينی به تھران و راه پيمائي موسولينی بسوی رم با چھل ھزار پيراھن سياه در
١٩٢٢بعمل آورد  ،بايد گفت که فتح سياسی تھران با قدرتی بيشتر از راه پيمائی موسولينی انجام گرفته بود.
برای داشتن شمائی از اين مقايسه  ،رجوع شود به :
The Fiftieth Year of the "March on Rome": Recent Interpretations of Facism.
Charles KeserichReviewed work(s):Source: The History Teacher, Vol. 6, No. 1 (Nov., 1972), pp. 135-142:

4

فرسوده شدن خود ،ونظام سلطنتی ايران درست در اوج در آمد ھای نفتی خود سرنگون شدند ،داليلی فراتر از
فرسودگی روسيه در جنگ بين المللی و يا شکل گيری اليه ھای حاشيه نشين و فاصله طبقاتی زياد در ايران
داشتند.زيرا صرف وجود فاصله طبقاتی يا فرسودگی در جنگ ،توضيح دھنده کافی برای سقوط شتابان يک
11
حکومت سياسی نيستند.
يکی از مختصات ھر انقالبی اين است که ھم از نظر سياسی و ايدوئولوژيک ،و ھم در توازن و رابطه نيرو
ھای اجتماعی شر کت کننده در انقالب ،نقش يک »سنتز ساز « در آرايش نيروھای سياسی و اجتماعی را
ايفاء ميکند .اين بدينمعنی است که کيفيت تازه ای درکل مناسبات سياسی و اجتماعی ،و رابطه قدرت نيرو ھا
بوجود می آيد که تا آنزمان بدان صورت نبوده است.تضاد ھا و تعارضات درونی سنتز جديد برآمده از انقالب
نيز ،الزاما متفاوت از آن چيزی خواھد بود که پيش از وقوع انقالب در رابطه درونی نيروھای سياسی و
اجتماعی شرکت کننده در انقالب وجود داشت .و باز اين بدان معناست که ھر انقالبی ،برای قدرت مسلط،
ظرفيت وارد کردن نيرو ھائی را به ميدان می دھد که تا آنزمان بيرون از مدار فعاليت سياسی و اجتماعی
قرار داشته اند و می توانند سيل آسا ھر مانعی را در مسير حرکت خود درھم بشکنند .اين نيرو ھا ،بداليل
متفاوتی ،از نظر سياسی و ايدوئولوژيک در مجموع ،نيرو ھائی شکل پذيرھستند که می توانند در قالب ھای
متفاوت سياسی و ايدوئولوژيک متضادی جا بگيرند  .در چنين فضائی است که نيرو ھائی که در کارگاه زمان،
آھسته و طوالنی به کار بزرگ ساختن ساختار ھای متنوع برای چنين روزی پرداخته بودند و از وجود
مدنی آماده ای بھره مند ھستند ،سعی در جھت دادن
نھادھای بالقوه و بالفعل سياسی و ايدوئولوژيک و يا
ِ
سياسی و ايدوئولوژيک اين سيل تازه وارد به ميدان حرکت می کنند .ولی قدرت بر آمده از انقالب بدليل
دستيابی به اھرم قدرت سياسی دولت ،بيشتر از ھر نيروی اجتماعی ديگری ،امکان بھره برداری از آن را پيدا
می کند.
گاھی ،رژيم حاکم پيش از انقالب ،بر خالف نيت خود ،بخشا ً زمينه ساز در ماھيت آن سنتز ی است که در
انقالب شکل گرفته و بر اثر آن ،نيروی معينی به ھژمونی سياسی و ايدوئولوژيک تبديل ميگردد .بعبارتی
ديگر ،نقش ويران ساز خود و بخشی از نيروھای درونی پيش از انقالب از يکسو ،و باز کردن ميدان بی مھار
برای بخشی ديگر را ايفاء ميکند .واين غير طبيعی نيست که آنھا برای تحکيم پايه ھای خود ،در حذف
نيروھای ھمسو ولی رقيب پيشين حرکت کنند .اين ھمان چيزی بود که در انقالب ايران نيز عمال رخ داد.
ديکتاتوری سلطنتی ،با سرکوب بی وقفه آزادی ھای سياسی ،با منع ھرگونه تشکل سياسی و مدنی ،با اعدام و
شکنجه و زندانی کردن چپ ھا و ليبرال ھا و ھر آنکسی که کوچکترين داعيه دموکراتيکی داشت ،و ايجاد
اختناق فرھنگی از يکسو ،و باز گذاشتن تبليغات مذھبی و مساجد و تکيه ھای روضه خوانی و منبر و مال
بعنوان پاد زھر تفکر آزادی وکمک ھای مستقيم مالی به آنھا ،عمال جامعه ای بی حفاظ برای شکل گيری يک
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رژيم توتاليتر و نيز انھدام سريع خود فراھم ساخت.

 11گرامشی در تحليل و مقايسه خود مابين رژيم تزاری روسيه و کشورھای غربی می نويسد که در کشورھای سرمايه داری
پيشرفته سرمايه داری غرب ،طبقه مسلط ،دارای ذخايرسازمان يافته ايی ھستند که در روسيه ھرگز وجود نداشت .بنابراين ،بحران
ھای اقتصادی در غرب نمی توانست بازتاب بی واسطه ای در سياست داشته باشد .ازاينرو ،دستگاه سياسی دولت در کشورھائی
نظير روسيه کامال در برابر بحران ھا آسيب پذير بود.
ھمين امر به درجاتی در مورد ايران دوره سلطنت پھلوی نيز صدق می کرد و تا حدی يکی از داليل فرو ريزی شتابان آنرا نشان
می دھد.رجوع شود به :
Gramsci's Interpretation of Fascism. Author(s): Walter L. Adamson .Reviewed work(s):Source:
Journal of the History of Ideas, Vol. 41, No. 4 (Oct. - Dec., 1980), pp. 615-633.
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در دوره ای که روحانيت شھرت خوبی نداشت  ،بويژه بعد از ھمدستی روحانيون معروفی مثل آيت ﷲ کاشانی با کودچيان ٢٨
مرداد )من شخصا عکس يادگاری آيت ﷲ کاشانی با سفير وقت آمريکا در تھران ،بعد از روزھای کودتا را ديده بودم ( و سازمان
دھندگان بين المللی آنھا ،رژيم سلطنتی با کمک ھای مالی به نھاد ھائی نظير »دارالتبليغ اسالمی « و نشريه آن بنام » مکتب اسالم«

5

قيام بھمن ،نقطه چرخش بزرگ در يک جنبش عمومی عليه سلطنت بود .ولی يک جنبش عمومی ،فی نفسه
تعيين کننده ماھيت يک انقالب نيست  .نخست اينکه در جوامع شھری ،جنبش عمومی در لحظات معينی شتاب
برداشته و برای دوره نسبتا کوتاھی خصلت عمومی پيدا می کند که در آن اليه ھائی از جامعه وارد صحنه
سياست می شوند که تا آن لحظه بی تفاوت در برابر مبارزه مخالفين يک نظام و سرکوب آنان بوده اند  .دوم
اينکه ،در ھر جنبش ھمگانی ،نيروھای متفاوت و با خواسته ھا و ايدولوژی ھای سياسی متضادی شرکت می
کنند که مخالفت با رژيم حاکم ،تنھا تالقی گاه آنھا را تشکيل می دھد13.دولت بر آمده از اين جنبش ،که در عين
حال با تجزيه جنبش در جھاتی متفاوت و حتی متضادھمراه است ،خصلت يک انقالب را در جھتی مشخص
رقم می زند.ازاينرو ،بايد بين جنبش عمومی و انقالب ،و بين انقالب و دولت بر آمده از انقالب ،ضمن در نظر
گرفتن رابطه ارگانيک آنھا ،تفاوت ھای آنھا رابا ھمديگر نيز بعنوان پديده ھائی متفاوت از ھمديگر مورد
تحليل قرار داد .زيرا جنبش عمومی ،حرکت نيروھا و طبقات متضاد اجتماعی در بستر يک زمان است که
دير يا زود ميل و ظرفيت ترکيبی متضادی را ازخود نشان می دھند ،انقالب يک شکل از گذار بيک تغيرات
سياسی و اقتصادی و اجتماعی را بيان می کند ،و دولت بعنوان نھاد مسلط جديد برجامعه ،بر آرايش معينی از
نيرو ھای طبقاتی سازمان می يابد و ظرفيت ايجاد و حذف اليه ھا و طبقات اجتماعی جديدی را دارد.
از آنجائی که بطور سنتی ،نيرو ھای محافظه کار در ھر جامعه ای مخالف انقالب بوده اند ،واژه ضد انقالب
غالبا در نقطه مقابل انقالب بکار برده شده است .ليکن اين تعريف ،در دنيای امروز تعريف محدودی از
محافظه کاری است .با ورود عنصر »توده ای « يا  mass politicsبه حوزه سياست ،واژه ھای انقالب و
ضد انقالب از اوايل قرن بيستم ببعد ،تا حدی در مضمون خود دچار تغيير شده اند .روشن است که نيروھای
محافظه کار ،ھمچنان مخالف انقالبات و يا ھرگونه تحوالت راديکالی ھستند و ھمچنان اشتراک تاريخی در
ايده »ضد انقالب« را از اين نظردارند .ليکن انقالباتی از دھه  ١٩٢٠ببعد در تاريخ رخ داده اند که از نظر
مضمون سياسی و اجتماعی خود با محافظه کاری قرابت ايدوئولوژيک و اجتماعی داشته و در عين حال در
حوزه سياست ،برخالف محافظه کاران ،بر سياست بسيج توده ای استوار بوده اند .زيرا محافظه کاران ھميشه
آن نخبگان يا »اليت«
يک نگرش منفی نسبت به مشارکت »توده« در سياست داشته اند و سياست را صرفا از ِ
جامعه دانسته اند .ليکن از دھه دوم قرن بيستم ببعد ،ما شاھد يک نوع از انقالبات در تاريخ بوده ايم که از آنھا
می توان بعنوان انقالبات ارتجاعی نام برد که با نيروھای محافظه کار ميل ترکيبی بيشتری داشته اند تا نيرو
ھای دموکراتيک جامعه ،ھر چند از نظر مخالفت با رژيم حاکم ،بخشی از راه را ممکن است که با ھم طی
که آخوند ھای ضد مصدق ،مثل مکارم شيرازی و جعفر سبحانی تبريزی و قربانی و غيره ،از جمله نويسندگان آن بودند و آزادانه
انتشار می يافت ،زمينه ھای رشد جريان اسالمی و محدود کردن ھرچه بيشتر جريان ھای غير مذھبی را فراھم ساخت .دستگاه
سلطنت عمال دريچه تنفس فکری برای ھر انديشه ديگری را بسته بود .آزادی انديشه در دوره سلطنت پھلوی ھميشه بصورت قاچاقی
نفس می کشيد .در حالی که شاه تظاھر به اين می کرد که ھنگام افتادن از اسب ،ابوالفضل العباس او رادر ھوا گرفته است! ھمين
»دارالتبليغ اسالمی« نه تنھا دست آزاد در نشر و تبليغ خود را داشت ،بلکه افرادی مثل آيت ﷲ بھشتی را بمدت  ١۵سال برای تبليغ
اسالم به آلمان فرستاده بود!
دولت الجزاير در دوره حکومت حواری بودين نيز برای مقابله فيزيکی و فکری با چپ ھا و آزادی خواھان دگر انديش
الجزايری،شيوه مشابه محمد رضا شاه را در پيش گرفت و وزارت ارشاد آن کشور با کمک ھای مالی به جريان ھای مذھبی بظاھر
معتدل و تعاونی ھای مذھبی ،و نشريه » الصحيفه« که تقريبا نسخه مشابه »مکتب اسالم« بود ،عمال زمينه ھای قدرت گيری و
تسلط سازمانی و ايدوئولوژيک » جبھه نجات اسالمی « در ده سال بعد را فراھم ساخت .فاصله عبور از اسالم اعتدالی به اسالم
افراطی و تصرف ھمه اين نھاد ھا توسط آنھا ،چندان طوالنی نبود!» جبھه نجات اسالمی« ،ششصد مدرسه را به آتش کشيد و دھھا
ھزار نفر دردرگيری بين »جبھه نجات اسالمی« و ارتش در آن کشوربه قتل رسيدند .حدود ده يا دوازده سال پيش ،آيت احمد ،رھبر
حزب سوسياليست از ايالت بِربِر الجزاير ،طی يک سخن رانی در دانشگاه لندن از کشته شدن بيش از سی ھزار نفر تا آن زمان ،
سخن گفته بود.
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لنين در ارزيابی از انقالب  ١٩٠۵روسيه مينويسد که در انقالب  ١٩٠۵از ھر طيف اجتماعی ،از خرده بورژواھا گرفته تا قمار
بازھا و سفته باز ھا نيز با انگيزه ھای متفاوتی شرکت کرده بودند .ليکن آنان پشت سررھبری » پرولتاريا« قرار داشتند .اين
ارزيابی ،يکی از منابع فکری تئوری »راه رشد غير سرمايه داری« اوليانوفسکی ،اما با حذف واژه »پرولتاريا«از متن نوشته بود و
اين معنی را القاء ميکرد که سوسياليسم ،با چنين معجونی و بدون رھبری پرولتاريا که از عناصر فکری پايه ای مارکسيسم در
رسيدن به سوسياليسم بود ،می تواند تحقق يابد .نوشته ھای روزنامه مردم نيزبعمد يا تسامح ،بدون مراجعه به متن اصلی ارزيابی،
ھمان دستکاريھای اوليانوفسکی را منعکس ميکرد .اگر رھبری انقالب و پرولتاريا بدست قمار بازھا و سفته بازھا و لومپن ھا ويا
ازنوع رھبران انقالب اسالمی در ايران بود ،احتماال لنين ارزيابی کامال متفاوتی از انقالب  ١٩٠۵روسيه می داشت .
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کرده باشند .ازاينرو ،کسانی ممکن است که سکان رھبری اين انقالبات را بدست گيرند که عناصری مرتجع به
تمام معنی ھستند ،بی آنکه محافظه کار در حوزه سياست باشند.کسانی مثل موسولينی و ھيتلر و خمينی را در
تاريخ می توان عناصری مرتجع ناميد بی آنکه عنوان محافظه کاری سياسی درمورد آنان صدق کند.
محافظه کاری کالسيک ،حتی پيش از زمان انقالب فرانسه ،مخالف ھر نوع مداخله توده مردم درسياست بود.
ولتر معتقد بود که سياست متعلق به نخبگان و مذھب برای توده مردم است و توده مردم نبايد وارد سياست
شوند.عدم مشارکت توده ھا در صحنه سياسی ،و يا مشارکت »پاسيو« يا منفعل آنان ،يکی از خط فاصل ھای
محافظه کاری قديم با محافظه کاری جديد است.
با انقالب فرانسه و ورود توده مردم به صحنه سياسی ،حوزه جديدی در ايدوئولوژی محافظه کارانه نيز گشوده
شد ،که با تحليل از »روانشناسی توده ھا«آغاز می گرديد .اين حوزه جديد ،اساسا ايدوئولوژی نخبگان در
مورد توده مردم و سازمان يابی آنان در تشکل ھای سياسی و اتحاديه ھا را با نگرشی منفی مورد تحليل
روانشناسی و حمله قرار ميداد .حمله به »روانشناسی توده ھا« در واقع حمله به انقالبات و حق مداخله مردم
در سياست را ھدف قرار داده بود ،که با طغيان عليه خردگرائی کالسيک آغاز می گرديد .گوستاو لو بون با
اثر خود بنام »روانشناسی توده ھا« ،راه را برای انديشه جديد اروپائی باز کرد که از طريق فرويد ،اميل
دورکھايم و ماکس وبر ،وبا گسست از خردگرائی کالسيک ،درجھت تازه ای حرکت کرد .اين تحليل
»روانشناسی توده ھا« ،با تحليل روانشناسی فردی انسان ھا و تعميم آن به گروه ھای اجتماعی که اساسا
اليهھای پائين جامعه را ھدف گرفته بود ،آغاز می گرديد.
حمله به انقالبات از ھمان زمان خود انقالب فرانسه ،ازطريق نقد »طبيعت انسان« توسط سردمداران ارتجاع
ايدوئولوژيک نظير ژوزف دو مايستر و ادموند برکه مورد استفاده گرديده بود ،ليکن در دوره ای متاخر تر،
توسط افرادی مثل تِن  ،Taineکه بر گوستاو لوبون و عده ای ديگر اثر جدی داشت ،شکل منظم تری پيدا کرد.
حمله به انقالبات ،از طريق تحليل روانشناسی انقالبيون آغاز می گردد .تِن اساسا ً روانشناسی جمعی انقالبيون
را مورد حمله قرار می دھد و آنان را به دو مقوله تقسيم می کند  :انقالبيون حرفه ای ،يعنی آدميان رذلی که
در خشونت ھای انقالب جايگاه ايده آلی برای خود می بينند ،و توده مردم که موجوداتی غريزی و پريميتيو و
جنون زده ای بيش نيستند .تِن در تالش برای نشان دادن جنبه پاتالوژيک طبيعت انسان و تقسيم آن به عقل که
جنبه محدودی از طبيعت انسان را تشکيل می دھد و غريزه که جنبه غالب آن بشمار می رود ،به نقد عقالنيت
گرائی قرن نوزدھم که ميراث عصر روشنگری بود می پرادزد و اصول رھنمون انقالب و جمھوری خواھی
زمان خود را مورد حمله قرار می دھد و از اين نظر بر تئوری »روانشناسی جمعی« گوستاو لوبون اثر
میگذارد .لوبون نيز بنوبه خود ،می نويسد که انقالبيون ،شبکه ای از براندازان ھستند که ذھنيت جنايتکارانه
بر آنھا مسلط است 14.عناصر منحط دائم الخمر ،آدم ھای فالکت زده و دزد ھا و گدايان و کارگران مفلوک
وبيکار ،بلوک خطرناک ارتش شورشيان را تشکيل ميدھد.و انسان با پيوستن به بخشی از آنھا ،به سطح نازلی
از تمدن سقوط ميکند 15.لو بون می گويد که انسان در فرديت خود می توانست انسان با فرھنگی باشد ،ليکن با
تعلق به توده ،به يک موجود غريزی و در نتيجه بيک بَربَر تبديل می شود.و سر انجام ،انسان انقالبی از نظر
14

حمله به جنبش ھای دموکراتيک و جنايتکارانه ناميدن آنھا وتحقير توده مردم ،يکی از بنياد ھای ايدوئولوژيک محافظه کاری
کالسيک بود.سيپو زيگھله ،ھيچگونه احساس شرمی نداشت که در سمپوزيوم بين المللی جرم شناسی نام نوشته خود را » توده
جنايتکار « بگذارد.رجوع شود به:

http://classiques.uqac.ca/classiques/sighele_scipio/foule_criminelle/la_foule_criminelle. pdf
Scipio Sighel:la foule criminelle
محافظه کاران ھمان ذھنيت محافظه کاران کالسيک در تحقير مردم بشيوه ای ديگر را دارند.وقتی آخوندی ميگويد که رای مردم
دربرابر واليت فقيه ھيچ است ،و يا خس و خاشاک ناميدن آن در واقع ھمان حس تحقير توده مردم را القاء ميکند.
15

Yvon J.Thiec: Gustave Le Bon: Prophete de L’irrationalisme de Masse.
Revue Francaise de Sociologie,Vol.22No.3Sociologie Francaises au Tournant du Siecle: Les
concourants du groupe durkheimen( Jul-Sep.1981) pp.409-428
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لوبون شبيه يک ميکرب است 16.اين نگرش بورژوائی نخبگان در برابر اعتصابات و جنبش ھای کارگری
قرن نوزدھم بود که ھرگونه ورود توده مردم به صحنه سياسی را مذموم می دانست .بنابراين »اليت« بعنوان
سمبل عقل ،از تمدن در برابر توده مردم بعنوان مظھر غريزه ،پاسداری می کند 17 .گوستاو لوبون ،بين جمع
عددی افراد و تجمع آنھا قائل به فرق می شود و بھمين دليل عنوان »توده « را به آن می دھد که روح جمعی
پيدا کرده و خصلت روانی ويژه ای دارند.ھمزمان با تِن و گوستاو لوبون اميل زوال نيز در تمامی داستان ھای
خود از زاويه ای متفاوت به تحليل روانشناسی توده ھا می پردازد و اگرچه تشابھاتی در قائل شدن به
"روانشناسی جمعی" با لوبون دارد ،ليکن خشم مشترکی که توده مردم را به يک روح جمعی می رساند و يا
سمبل ھای مشترکی که کارگران معدن در ژرمينال بکار می برند ،ازجمله خواندن سرود ممنوعه "مارسيز"
در دوره لوئی بناپارت ،ھمه آنھا را فرياد عصيانی عليه شرايط زندگی فالکت بار کارگران تحت سرمايه داری
قرن نوزدھم فرانسه و فريادی عليه بی عدالتی می نامد ،18ھمانگونه که فرويد ،بی آنکه در حس تحقير توده
19
ھا با گوستاو لوبون و محافظه کاران ھمنظر باشد ،تحليل روانشناسی اورا دقيق می دانست .
محافظه کاری کالسيک در مخالفت با مشارکت توده مردم درسياست ،با شکل گيری جنبش ھا و انقالبات
ارتجاعی در کشورھای اروپائی در دھه سوم قرن بيستم ،شکل تازه ای پيدا کرد که در فاشيسم ايتاليا و آلمان
نازی ،بصورت برجسته تری خود را نشان می داد.محافظه کاری جديد ،نه تنھا مخالف جنبش توده ای نبود،
بلکه خود آنرا سازمان ميداد .نه تنھا مخالف انقالب نبود ،ليکن انقالبی ارتجاعی عليه دموکراتيسم و آزادی را
رھبری می کرد .ھيتلر ،دموکراسی را يک شرم می دانست که ھرگز پذيرفتنی نبود و موسولينی ،پيروزی
فاشيسم را »پيروزی بازو بر مغز« ناميده بود .اين انقالبات ارتجاعی ،ھمچنان مشترکاتی جدی در خرد
گريزی با محافظه کاری کالسيک داشت 20.محافظه کاری جديد ،در عين حال خواھان يک توده منفعل و فاقد
اراده مستقل در برابر خود بود.ھيتلر نسبت به »توده « صفت زنانه ای در تسليم پذيری جنسی نسبت به مرد
21
قائل بود که ھمان نگرش تحقير آميز نخبگان را منعکس می کرد.
با توجه به آنچه گفته شد ،بايد بين انقالبات و شق ھای مختلف آنھا قائل به فرق شد .يعنی اينکه در تاريخ
انقالبات ارتجاعی نيز وجود داشته اند که انقالب اسالمی در ايران را برغم تفاوت ھای خود با ديگر انقالبات
ارتجاعی بدليل وقوع آن در چھارچوب تاريخی متفاوت وجامعه ای متفاوت از غرب ،می توان در رديف
انقالبات فاشيستی ،و برآن اساس ،انقالبات ارتجاعی قرار داد.

16

در سالھای ١٩٨٠که دانشجويان و محصلين فرانسوی بصورت ميليونی در اعتراض به سياست ھای وزير فرھنگ دست راستی
کابينه شيراک ،آلن دوواکه به خيابان ھا ريختند  ،روزنامه دست راستی فيگارو نوشت که دانشجويان دچار ايدز فکری شده اند!
Ibid

17

18

J.H.Matthews: Emile Zola and Gustave Le Bon.
Modern Language Notes.Vol.73.No.2(Feb.1958).pp.109-113
 19در ماجرای دريفوس ،اين دوبرداشت متفاوت از رونشناسی توده ای  ،بيشتر خود را نشان داد .زوال اين توده ھيستريکی را که
عليه دريفوس در شھر ھای مختلف جمع شده و يک نفرت ضد يھودی را دامن می زدند و در آرزوی ظھور يک سزار تازه بودند را
محکوم ميکرد ،حال آنکه امثال لوبون درست در جبھه مقابل ايستاده بودند.رجوع شود به :
Jaap van Ginneken : Crowds , Psychology and Politics,1871-1899.Cambridge University
Press.1992.PP.212-213
ھمچنين رجوع شود به :
Ruth Scurr. Rereading Zola's Germinal. The Guardian, Saturday 19 June 2010
برای آشنائی بيشتر با نقش خرافات و خرد گريزی در رشد نازيسم ،مراجعه شود به
Nicholas Goodrick-Clarke :The Occult Roots of Nazism: New York University press.1993

20
21

Theodor w Adorno: Culture Industry.Freudian Theory and the Patterns of
Fascist .Propaganda.Published by Rutledge. London 1991.PP.134-140
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بنابراين ،من بطور تسامحی ،واژه انقالب با توجه به ذھنيت عمومی از اين کلمه ،بمعنی برآيند مثبت و
دموکراتيک تحول راديکال ،و ھمچنين واژه ضد انقالب را در اينجا بمعنی پيروزی نيروھای ارتجاعی دريک
تحول بزرگ وراديکال در حوزه قدرت سياسی بکار می برم .در واقع ضد انقالب نيز در اين معنی ،خود
نوعی از انقالب است .از نظر تئوريک ،چنين بحثی فی نفسه تازه نيست .نه تنھا پاره ای از انقالبات بعد از
شکست خود با ضد انقالبات حاکم بر آنھا ھمراه بوده اند ،بلکه دوره ھائی از تاريخ نيز با ھمين عناوين
»عصر انقالبات« ،يعنی فاصله زمانی انقالب فرانسه تا مقطع شکست انقالبات در سال  ١٨۴٨اروپا ،و يا
»عصر ضد انقالبات« از ١٨٧٠تا  ١٩١۴ناميده شده اند .ناميده شدن عصری تحت عنوان »عصر انقالبات«
بمعنی نبودن حکومت ھای ضد انقالبی در اين آن کشور مشخص در ھمان دوره نبوده است .بلکه داللت بر
خصلت عمومی يک دوره از تاريخ را دارد .بعنوان مثال در فاصله  ١٨١۵تا  ١٨٣٠در فرانسه ،يعنی بعد از
شکست ناپلئون تا انقالب  ١٨٣٠و سقوط شارل دھم ،در کل اروپا نيروھای محافظه کار بر سر قدرت بوده
22
اند.
نيروھای دموکراتيک خواھان تحول راديکال ،نيروھای خواھان حفظ وضع موجود با تغييراتی کوچک يا
محافظه کار ،ونيز نيروھای راديکال ارتجاعی ھميشه در درون جامعه حضور دارند .درشرايط تجزيه و
تفکيک طبقاتی شتابان و مھاجرت ھای بزرگ از طرف روستاھا ،گرايش ھای ايدوئولوژيک نماينده اين اليه
ھا نيز برجستگی سياسی بيشتری پيدا می کند ودر يک ديالکتيک تحول  ،يکی از آنھا نقش »سنتيتيز يا سنتز
ساز « را ايفاء می کند.
گفتمان وجود انقالبات ارتجاعی در تاريخ نيز ،بعد از پيروزی فاشيسم در ايتاليا و در آستانه بقدرت رسيدن
ھيتلر در آلمان ،از طرف نظريه پردازانی نظير اگوست تالھايمر و يا ارنست بلوخ و عده ای ديگر ،مطرح
گرديده بود که بر خالف نظريات رايج در جنبش کمونيستی بود .ليکن تاکيد مشخص من در اينجا نه بر خصلت
عمومی يک عصر که بنوبه خود بر فرآيند انقالب يا ضد انقالب اثر می گذارد ،بلکه بر حرکت ھمزمان و
موازی ھم نيروھای دموکراتيک و ضد دموکراتيک در يک انقالب است که ،سلطه ھريک از آنھا ،سرنوشت
و خصلت مشخص يک انقالب را رقم می زند .انقالب و ضد انقالب ،ھردو ھمزمان در جنبش حرکت می کنند
ولی ھردو ھمزمان پيروز نمی شوند ،بلکه يکی از آنھا در مجموعه مناسبات نيروھای شرکت کننده در
انقالب ،نقش غالب و مسلطی پيدا کرده و سعی در پس راندن ھرچه بيشتر و يا انھدام آن نيرو ھائی ميکند که
تا آنزمان موازی ھم حرکت کرده بودند.
در عرف سياسی ،پيروزی يک انقالب ھميشه بمعنی پيروزی نيروھای دموکراتيک و پيشرو جامعه تفسير شده
است .چنين نگرشی ،تا حد زيادی با تجربه بيشتر انقالبات در تاريخ ھمساز بوده است  .ولی ھمه انقالبات در
تاريخ نيز آيا مترقی ،دموکراتيک و رو به آينده بوده اند؟ باز تجربه خود انقالبات ،چنين ايده ای را نفی میکند.
چگونه است که توده ھای مردم در يک خيزش آتش فشانی قدم به صحنه سياسی می گذارند و حکومت
خودکامه ای را سرنگون می کنند ولی نتيجه آن را ممکن است ما يک ضد انقالب بناميم؟
يکی از مختصات تعريف کننده انقالبات ،چه دموکراتيک وچه ارتجاعی ،ورود »توده ای « مردم به صحنه
سياسی است .ولی حضور توده ای مردم در صحنه سياسی ،فی نفسه داللت بر ماھيت دموکراتيک يک انقالب
نمی کند .نميتوان انکار کرد که جنبش ھای فاشيستی در غرب در نيمه اول قرن بيستم نيز جنبش ھای توده ای
بوده اند و تحول ساختاری راديکالی رادر قدرت سياسی بوجود آوردند .آنھا نيز خواھان تصرف قدرت سياسی
بطور کلی ،عصر انقالبات ارتجاعی  ،با احياء مذھب در غرب تواًم بوده است .اين احياء مذھب ،دايره وسيعی از ادبيات و
تئوری سياسی را در برمی گرفت و عنصر مذھب ،عرفان و پرستش سمبل ھا و سنت ھای قرون پيشين ،به مؤلفه ای از ذھنيت
عمومی بخش قابل توجھی از افراد جامعه در آمد.با وارد شدن عناصر واپسگرائی از مذھب و اسطوره وعرفان خرافی در در
فرھنگ اجتماعی ،زمينه ھای چرخش در جھت يک تحول ارتجاعی نيز فراھم می گردد .در اين زمينه مراجعه شود به :
22
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حاکم و جايگزينی آن با يک حکومت فاشيستی بودند .ليکن کسی در ماھيت ارتجاعی و واپسگرايانه آنھا
ترديدی ندارد .جنبش ھای فاشيستی نيز ،ھم راديکال بودند وھم تغييرات راديکال در تمام حوزه ھای سياسی و
ساختار قدرت بوجود آوردند .
انقالبات فاشيستی نيز در خصلت توده ای بودن و راديکال بودن خود ،از ھمان قانونمندی ھای عمومی حاکم
بر انقالبات دموکراتيک تبعيت کرده اند .بھمن دليل نيز بايد بين کنسرواتيسم و ارتجاعی بودن قائل به فرق شد.
ھمانگونه که اشاره کردم ،اليه ھای محافظه کار جامعه ،مايل به مشارکت توده ھا در سياست نيستند ،وسعی
می کنند که سياست در حيطه نخبگان محدود بماند .ولی جريانات فاشيستی بر سياست »توده ای « و بسيج آن
تاکيد دارند .ممکن است که يک حزب يا يک نيروی سياسی در جامعه ،ھم محافظه کار وھم ارتجاعی باشد .
يک حزب يا جريان فاشيستی ،ھم ارتجاعی است و ھم راديکال است که راديکال بودن آن ممکن است خطای
ارزيابی در خصلت بندی آن بوجود آورد ،بويژه ھنگامی که يک نيروی اجتماعی ،بر اثر يک انقالب بقدرت
ميرسد .انقالب بھمن نيز باعتقاد من از جنس ھمان انقالبات ارتجاعی در تاريخ بوده است که در بين بسياری
از نيرو ھای سياسی ،موجب يک اغتشاش فکری در ارزيابی از آنرا بوجود آورد .
بايد گفت که اين تصور ساده ای است که ما انقالب و ضد انقالب را در يک بلوک بندی صرف بين قدرت
حاکم و توده مردمی در نظر بگيريم که عليه آن به طغيا ن بر خاسته اند .انقالب و ضد انقالب در يک کنش و
واکنش ديالکتيکی انجام می گيرد و جنبش »توده ای « ،حامل اضداد خود است .و چون ھر انقالبی حامل
اضداد است ،در نقطه چرخش راديکال ،سنتز يا برآيند ھمان اضداد ،بنفع يکی از آنان نقش فائقه پيدا
میکند .دقيقا در درون ھمان توده »انقالبی« است که انقالب ،ضد انقالب خود را حمل می کند و ممکن است
که يک انقالب ،احزاب و نيرو ھای ارتجاعی را به قدرت برساند .شکل تصرف قدرت ،ماھيت آنرا تعيين
نمیکند .موسولينی دريک راه پيمائی توده ای بسوی رم توانست بقدرت برسد و ھيتلر در يک رقابت فشرده
باکمونيست ھا در يک انتخابات  .ليکن لحظه پيروزی ،بمعنی شکل گيری سنتز جديدی از قدرت و تغيير
اساسی در ماھيت قدرت حاکم بود.وظيفه بعدی آنان بعد از تغيير اساسی در معادله قدرت ،تالش برای يکسان
سازی قدرت و حذف مخالفين بود .انقالبات نيز ،بنوبه خود سنتز جديدی از قدرت بوجود می آورند.ھنگامی که
قدرتی سرنگون می شود ،ضد انقالب نوين از درون خود نيروھائی قد علم می کند که قدرت پيشين را
سرنگون کرده اند .و باز ،نيرو ھای دموکراتيک در ھمان انقالب بواسطه يک توده ارتجاعی در درون ھمان
انقالب سرکوب می گردد.
انقالب بھمن در واقع ھمان نقطه تحولی بود که ضد انقالب جديد را بقدرت رسانده بود ولی اکنون بنام انقالب
سخن می گفت تا حقانيت سياسی سرنگونی يک رژيم خود کامه را به حقانيت ايدوئولوژيکی برای ضد انقالب
نوين در قدرت مبدل سازد .برای فھم آن ،بايد بر اين واقعيت نظر داشت که انقالب ،يک نقطه تحول يا يک
نقطه چرخش راديکال در سطح سياسی است که موّ لفه ھای آن در پيش از نقطه چرخش شکل ميگيرد و
نيروھای متضاد و رقيب تا آن نقطه چرخش ،وحدت ھا ،ھمسوئی ھا و تعارضات ھمزمان و چند گانه ای را
باھم و نيز با رژيم تا آن لحظه در قدرت ،حمل می کنند .در اين معنی ،انقالب يک فرآيند يا يک پروسه است تا
تحول در يک نقطه ای از زمان .زيراھر انقالبی نه يک تحول استاتيک ،بلکه حرکت ديناميکی است که
ديناميسم آنرا نيرو ھای درگير در آن تعيين می کنند .نقطه تحول ،فقط بر پيروزی نيروھائی و شکست
نيروھائی ديگر مھر تاييد می زند .زيرا ادامه حيات قدرت پيشين تا لحظه فروريزی خود ،که بعنوان دشمن
اصلی در اذھان عمومی مينمايد ،مانع از بروز تعارض علنی پيروزی و يا شکست نيرو ھای انقالب و ضد
انقالب بصورت يک مجموعه در درون يک حرکت عليه قدرت حاکم است ،و قدرت پيشينی که ھنوز به لحظه
سرنگونی خود نرسيده است  ،خود ناخواسته عامل حفظ وحدت نسبی نيروھای انقالب و ضد انقالب در يک
جنبش بزرگ توده ای است .از اينرو ،نگاه صرفا کلی ،انقالب و ضد انقالب را در يک حرکت عمومی در
کفه واحدی قرار می دھد.ولی وحدت و تضاد نيرو ھای ضد قدرت حاکم ،با سرنگونی قدرت ،به سنتز جديدی
منتھی ميشود و ضد انقالب نوين ،بعد ازاين نقطه چرخش ،با سرعت وحدت نسبی پيشين را به تعارضی
بنيادی با نيرو ھای دموکراتيک از يک سو ،و وحدت نسبی جديد با بخش ھائی از قدرت پيشين ،و بويژه با
اھرم ھای قھر آن ،ولی در کيفيتی جديد که خود نيروی برتر آن را تشکيل می دھد  ،سازمان می دھد .بھمين
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دليل من تحليل برخی از سازمان ھای سياسی را که مدت ھای طوالنی ،انقالب بھمن را با فرمول »انقالب
متناقض« بيان می کردند ،توافقی ندارم زيرا باعتقاد من ،سنتز جديد بعد از انقالب بھمن ،سرنوشت کشاکش
نيروھای دموکراتيک و ضد دموکراتيک در انقالب بھمن را بنفع يک ضد انقالب جديد تعيين کرده بود.
تناقض در جنبش توده ای ،که وجه مشخصه ھر جنبش بزرگی است بعد از تصرف قدرت سياسی ،کيفيت
پيشين خود را از دست داده و بنفع يک جريان ارتجاعی تحول يافته بود .بھمين دليل نيز من پيروزی انقالب
بھمن را يک ضد انقالب ارتجاعی می دانم .دقت در ماھيت نيرو ھای آن نيز ،چنين واقعيتی را به اثبات
میرساند .ترکيب تاريک انديش ترين اليه روحانيت با توده ھای حاشيه توليد که غالبا ابزار سرکوب
میتوانستند قرار گيرند ،پايه ھای يک رژيم توتاليتر ،خشونت طلب و فاسد را بوجود آورد که کشور مارا به
»عصر تاريکی« و بربريسم تازه ای برد.
کسی نمی تواند کشاکش مشروطه طلبان و مشروعه طلبان در انقالب مشروطه را تعارض انقالب و ضد
انقالب و يا تعرض آزادی خواھی و ارتجاع ننامد .ولی سرنگونی محمد علی شاه ،در واقع سرنوشت اين
کشاکش را بنفع مشروطه طلبان رقم زده بود .حال آنکه ھمان بلوک سياسی مشروعه طلب ،ارتجاعی و
متحجر ،با تکيه بر حزب اللھی با اعماق تاريک جامعه گره خورده بود ،قدرت پيروز در انقالب بھمن بود که
23
در عرف سياسی نامی جز ضد انقالب در مضمون خود راندارد.
تنھا سه روز از انقالب بھمن گذشته بود که خمينی در برابر اعتصاب صيادان بندر انزلی برای تامين حقوق
صنفی خود ،با صراحت اعالم کرد که " بزنيد آنھا را ونگذاريد که اين ريشه ھای فاسد بھم به پيوندند" .و تنھا
دو ماه از انقالب بھمن گذشته بود که خمينی از وعده آزادی در برابر خبرنگاران در پاريس استغفار کرد و
گفت " قلم ھا را بشکنيد و چوبه ھای دار برپاکنيد " و فرمان حمله نظامی به کردستان و ترکمن صحرا را
صادر کرد!
در خاتمه ،بايد اضافه کنم که در اين نوشته من تالش کرده ام که مقدم بر ھر چيزی انقالب بھمن را براساس
ديناميزم يا نيروھای محرکه درونی جامعه ايران در مقطع انقالب بھمن توضيح دھم .ليکن ھر حادثه بزرگی
در ھر گوشه ای از جھان ،بويژه در يکی از حساس ترين و استراتژيک نقاط آن ،الزاما با منافع پاره ای از
قدرت ھای بزرگ جھان ھمسوئی و با منافع عده ای ديگر  ،اصطکاک پيدا می کند و ھريک از آنھا سعی
خواھند کرد که بر مسير و جھت دادن به آن بر پايه منافع استراتژيک حود اثر بگذارند .کشوری که قدرت
ھای بين المللی در صد سال گذشته ،کودتا ھای متعددی را در آن در جھت منافع خود و برعليه حاکميت ملی
کشور و خواست آزادی و دموکراسی خواھی مردم سازمان داده بودند ،نمی توانستند در برابر حادثه بزرگی
مثل انقالب در ايران بی تفاوت بمانند و بی تفاوت نيز نماندند.
در آخرين سال حکومت سلطنت محمد رضا شاه ،کشور ھای غربی به اين نتيجه رسيده بودند که شاه ديگر
ورق سوخته ای بيش برای تامين منافع آنان نيست.بنابراين ،زمانی که دريا به موج می نشست و طوفان از ھر
گوشه ای از ايران ،ھر شھر و خانه ای رادر اين " جزيره آرامش" به تکان در آورده بود ،شتابان به يارگيری
ھای تازه ای دست زدند .جيمز گاالھان ،نخست وزير دولت انگليس از حزب کارگر ،با صراحت اعالم کرد
23

بايد بر اين حقيقت اذعان کرد که در بين سازمان ھای سياسی در ايران  ،تنھا سازمان راه کارگر بود که بر ماھيت فاشيستی
حکومت متولد شده در انقالب بھمن انگشت گذاشت و شعار مارکس در مورد انقالبات  ١٨۴٨اروپا را تکرار کرد که »انقالب مرد!
زنده باد انقالب!« که خود شکل دگرگون شده شعار» پادشاه مرد! زنده باد پادشاه!« بود .ليکن سازمان راه کارگر ،بر پی آمد ھای
تحليل خود درنگ بيشتری نکرد و ھرسال بر گراميداشت يک مرده که بيشتر مستحق نماز ميت بود و کشور و منطقه را آلوده
ساخت ،با تکريم نگاه ميکرد .اگر حاصل يک انقالب ،بقدرت رسيدن يک جريان فاشيستی بود ،پس خصلت ارتجاعی حکومت بر
آمده از انقالب ،از خود يک انقالب ارتجاعی قابل تفکيک نمی توانست باشد .حکومت فاشيستی بر آمده از انقالب را که راه کارگر
در ھمان نخستين روزھای بعد ازانقالب ،بدرستی بر آن انگشت گذاشته بود ،نتيجه خود ھمان انقالب فاشيستی بود و ايند و را نمی
توان ازھم جدا کرد.
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که کشورھای غربی نبايد از نيروھای بازنده تاريخ حمايت کنند  .جيمی کارتر ،رئيس جمھور وقت آمريکا نيز
برقراری تماس با نيروھائی پرداخت که شاه ،با سرکوب احزاب سياسی و
با دور زدن دستگاه سلطنت ،به
ِ
آزادی مطبوعات و جامعه مدنی ،خود پرورده بود .در آستانه انقالب بھمن ،روحانيت و نيرو ھای تاريک
جامعه ،تنھا بديلی بودند که شاه به ميراث ،برای بھره مندان آتی از کشور بجا گذاشته بود ،و فرستادگان
کشورھای غربی نيز مستقيما به سراغ آنان رفتند .آمدن ژنرال ھايزر و تماس ھای مکرراو و سوليوان ،آخرين
سفير آمريکا در ايران با آيت ﷲ بھشتی و مھندس مھدی بازرگان و چند تن ديگر ،و تماس ھای متعدد آنان در
پاريس با آيت ﷲ خمينی و اطرفيان او ،پيام روشنی بود به شاه که " ،آخرين روزھای يک محکوم " فرارسيده
است 24.آنان ،روز و ساعت خروج شاه از ايران را نيز تعيين کردند و خود به تماشای کشتی در حال غرق
سلطنت ايستادند .و خمينی نيز درپاريس ،در نامه خود به جيمی کارتر ،از او و کشورھای غربی خواست که
25
از او و روحانيت ضد کمونيست حمايت کنند ،در غير اينصورت ،خطر قدرت گيری چپ ھا وجود دارد .
شايد اين طنز تاريخ بود که " امام ضد امپرياليست " خود را به عامل تضمين کننده منافع کشورھای غربی در
برابر دموکراسی و خطر چپ درايران عنوان کرد و بقول معروف " ،خدنگ * مارکش با مار شد جفت"!
ھمچنين بر اين نکته بايد اشاره کرد که انقالب بھمن ،در آخرين دھه جنگ سرد بين بلوک کشورھای
سوسياليستی و سرمايه داری غرب بوقوع پيوست که ھنوز کسی بر پايان آن وقوف نداشت .کشورھای سرمايه
داری غرب ،از خمينی بعنوان عامل ضد کمونيست و ضد دموکرات حمايت بعمل آوردند و کشورھای بلوک
شرق نيز از او بعنوان يک ضدامپرياليست تا زمان فروريزی خود و تا لحظه آخر پشتيبانی کردند که فرجه ای
طالئی برای تاريک انديش ترين نيروی اجتماعی در ايران فراھم ساخت که ،ممکن بود در زمانی ديگر چنين
ھمايندی نيروھای بين المللی در حمايت از چنين موج تاريکی وجود نداشته باشد.

چه استنتاج و داوری درمورد انقالب بھمن می توان داشت؟
1ـ خصلت بندی يک انقالب را صرفا برپايه نيروھای شرکت کننده در انقالب نمی توان مورد ارزيابی قرار
داد .زيرا خود انقالب ،ھم ظرفيت متحد کننده نيروھای ھمجنس و ھم ظرفيت تفکيک و تجزيه کننده نيروھای
غير ھمجنس در جنبش عمومی را دارد .زيرا در انقالب ،نيروھای شرکت کننده از جنس واحدی نيستند و
ھدف ھای مشترکی را نيز دنبال نميکنند .ممکن است که آنھا در نفی قدرت حاکم ھمسو باشند ،ولی ھدف ھای
متفاوتی را تعقيب می کنند و بنابراين ،خود انقالب نقش تجزيه کننده آنھا را دارد .بعبارتی ديگر ،خود انقالب،
آرايش نيرو ھا را برھم می زند و ممکن است که حکومت بر آمده از انقالب ،با بخش ھائی از قدرت پيشين،
ميل ترکيبی بيشتری داشته باشد .ھمانگونه که رژيم خمينی بال فاصله با دستگاه ھای سرکوب رژيم سلطنتی
عليه بخش ھای ديگر جنبش عمومی دوره انقالب ،ھمسوئی و ھمگرائی داشت تا آن نيروھائی که تا لحظه
انقالب با او موازی ھم حرکت می کردند.
 -2انقالبات ،برغم داللت بر تحوالت راديکال ،شکل و مضمون واحدی ندارند .تاريخ بشر شاھد انواع متفاوتی
از انقالبات بوده است که از اشکال مسالمت آميز تا قھر آميز ،از انقالبات عليه سلطه بيگانه تا عليه انقالبات
عليه قدرت داخلی ،از انقالبات عليه آريستوکراسی و اوليگارشی در جھان باستان گرفته تا انقالبات مدرن
عصرجديد ،از انقالبات بورژوادموکراتيک گرفته تا انقالبات فاشيستی ،ونيز انقالبات »سوسياليستی« را شامل
می شود .ھر انقالبی نيز در عين حال ،در وھله اول ،ريشه در تعارضات سياسی و طبقاتی و ايدوئولوژيک
24

يک برداشت استعاره ای از " آخرين روز يک محکوم"  ،اثر ويکتورھوگو.
25
زنده ياد موسی خيابانی  ،از رھبران سازمان مجاھدين که در  19بھمن سال  61توسط دستگاه ھای سرکوب جمھوری اسالمی به
شھادت رسيد ،در زندان شاه به من می گفت که آنھا در بغداد  ،طی يازده روز مالقات متوالی  ،در گفتگو با خمينی  ،مواضع
سازمان مجاھدين را به او توضيح می دادند .خمينی فقط گوش می کرد و چيزی نمی گفت .در پايان از او خواستيم که اعالميه ای
بدھد و اعدام ھا ی مخالفين توسط شاه را محکوم سازد .خمينی وقتی بلند شد که برود گفت " :محکوم کردن اعدام مخالفين شاه  ،به
نفع کونيست ھا تمام می شود" .و حاضر نشد چنين اعالمه ای را بدھد.
* جانورى مار خوار
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داخلی ھر جامعه معينی دارد .ازاينرو ھر انقالبی نيز خود ويژه است و نميتوان آنرا طابق النعل بالنعل با ديگر
انقالبات مورد قياس و داوری قرار داد تا چه رسد معيار قرار دادن آن برای داوری در باره ھمه انقالبات در
تاريخ.
 - 3با اينھمه ،انقالبات ھمجنس ،قرابت ھا و مشترکاتی بيشتر از ديگر انقالبات باھم دارند .از اين نظر،
انقالب اسالمی را می توان با انقالبات فاشيستی در تاريخ مورد مقايسه و داوری قرار داد .از پاره ای جھات،
انقالب اسالمی در ايران بسيار خشن تر از ھمجنس فاشيستی خود در ايتاليا بوده است .خمينی و ديگر رھبران
جمھوری اسالمی  ،قدرت اقتصادی و نظامی و تکنوژيک و کادر ماھر در اختيار ھيتلر رانداشتند ،و گرنه
معلوم نيست که جھان را بسوی کدام فاجعه ھای بسيار دردناکتری که نمی بردند .ازاينرو انقالب بھمن را تنھا
بعنوان يک انقالب فاشيستی و ارتجاعی در تاريخ بشر می توان مورد داوری قرار داد.
 - 4شيوه سازماندھی نظام سياسی جمھوری اسالمی برخاسته از ھمان انقالب ارتجاعی و نحوه رفتار آن با
شھروندان ،اتکاء آن بر سيستم »مبتنی بر رھبری« يا »پيشوا« ،ناشی شدن دستگاه قانونگذاری و قضائی از
اراده رھبر ،خصلت ايدوئولوژيک دولت و فقدان حاکميت قانون و آزادی ھای سياسی ومدنی ،جمھوری
اسالمی را نيز بصورت يک دولت توتاليتر و از جنس دولت ھای فاشيستی به تاريخ بشر عرضه کرده است.
 -5يکی از مختصات چنين دولت ھائی ،اصالح ناپذير بودن آنھا و عدم ظرفيت تبديل شدن آنان به دولت ھائی
»نرمال« است.از اينرو ،دل بستن به امکان اصالح جمھوری اسالمی ،جز فرسوده کردن خود و شرط بقاء
بيشتر خريدن به آن ،پی آمد ديگری نخواھد داشت .شناخت ماھيت ارتجاعی انقالب بھمن و دولت برآمده از
آن ،شرط مقدماتی برای ھر حرکت دموکراتيک است که ھدف آن چيزی جز عبور از تماميت آن نمی توان
داشته باشد.
-6ھيچ کشور خارجی ،در جستجوی استقرار دموکراسی و آزادی در ايران نبود و نيست .و ھر کشور
خارجی ،بنا به اقتضای منافع استراتژيک خود ،سعی می کند که بر روی حوادث و تحوالت اثر بگذارد و موج
حادثه را بنفع خود بازگرداند .آنھا نه از علم کردن شخص و نيروئی برای تضمين منافع خود ابائی داشتند و
دارند و نه از غرق کردن او بھنگام لزوم .ازاينرو ،در انقالب بھمن نيز آنان با تشخيص منافع استراتژيک
خود ،به سراغ آن نيروھائی رفتند که اوال در آن لحظه از زمان وزن سياسی و اجتماعی پيدا کرده بودند ،و
ثانيا بيشتر از ديگران در جھت تامين منافع آنان می توانستند قرار گيرند.
ولی در ھر انقالبی آنچه تعيين کننده است ،ديناميسم و نيروھای محرکه خود جامعه است .زيرا انقالب،
غافلگير و بی خبر می آيد .نه يک قدرت خارجی می تواند آنرا ايجاد کند و نه براحتی مانع از وقوع آن شود.
کشورھای بيگانه خواه ناخواه تاثير می گذارند ،ليکن درجه تاثير آنھا نسبی است و بستگی به آرايش و صف
بندی ھای درونی در ھر کشوری دارد.
انقالب بھمن در مجموع ،از جنس انقالبات ارتجاعی در تاريخ بود و بيشترين خويشاوندی با انقالبات فاشيستی
در کشورھای غرب را داشت  .ولی دليل تعيين کننده آن را بايد مقدم برھر چيزی و بيشتر از ھرچيزی در
کارکرد ديالکتيکی مجموعه نيروھای سياسی و اجتماعی ايران و دستگاه سلطنت تا آستانه انقالب بھمن جستجو
کرد تا عوامل دخيل جھانی .

13

