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بافرارســیدن سالگشــت  22بهمــن و پس از شکســت انقالب ضداســتبدادی مردم
ایران وآغاز سیطره جمهوری اسالمی به رهربی آیت الله خمینی  ،مجددا برخی
با احســاس ندامت وابراز شــرمندگی نه تنها به تقدیر رژیم شاه دست زدهکه عدم
حضور ذهن ونااگاهی خودرا نسبت به ابتدایی ترین مباحث پایه آشکار ساختند.
ازمیــان آنانکســانی چون آقایان ســحابی وگنجی انگشــت روی اقدامات شــاه
میگذارند وپردهکوچکی از بدفهمی خودرا از رژیمگذشــته نشــان میدهند .پس
از پنجاه سال تازه به مثبت بودن اصالحات دهه  40خورشیدی رسیده اند واظهار
پشیمانی خودرا نیز رسانه ای نموده اند.
***
مــن طی ســالیان ودرمطالــب خود بهکرات متذکر شــدمکه پس از ســالهای دهه
 40خورشــیدی وتغیری چهارچــوب اقتصادی ایران از زمــن داری به دروازه های
ســرمایه داری تولیدی  ،ســیمای اجتماعی ایران تغیریکرده وســیل توفنده ای از
صنایعکشــوررا فراگرفت وطبقه ای بنامکارگران صنعتی درمعیارهای میلیونی به
صحنه آمد .وطبقه متوسط نو دراجتماع ظاهر شد .این اصالحات وتغیریات مثبت
قبــا درابعاد نجومی ودرکشــورهای دیگر چون ترکیه وکره وژاپن درآســیا وچند
کشــور امریکای التنی چون مکزیک وبرزیل  ،آرژانتنی وشــیلی مجری شده بود.
آقایان اماکه فراموش میکنند تفاوت های فاحش اصالحات درایرانکه تحت نام
انقــاب ســفید به صحنه آمد را از نمونه های موفــق آن چون ژاپن و ...به نمایش
گذارند .آنها هنوز درمجموعه قواننی جنگل واستبداد وچهارچوب شبان رمه می
اندیشند ودرک نمیکنندکه درجهان حتی قرن بیستم وحتی درکشورهای آسیایی
وامریــکای جنوبی ومرکــزی  ،این اصالحــات (مجموعه دســتوری امریکا برای
خروج جهان سوم از زمنی داری و ورود به سامانه ومناسبات سرمایه داری) بخش
سیاســی هم داشــتکه آنکشورها را نسبت به قانون اساســی جدید خود مسئول
میدارد .شــاه ورهرب وامرپاطور وآقا باالســرها طبق قانون اساســی خود مسئولیت
سیاســی ندارند وکاردر دســت دولت ها ورئیــس دولت وکابینــه مجلس میماند.
اصالحات درمجالس تصویب میشود وهیئت مجریه مسئول اجرای آن.شاهنشاه ها
 ،رهربان  ،شیوخ و ...سرجای خود مینشینند ودولتهای انتخابی طالیه دارانتقال
اجتماع  ،اقتصاد  ،حقوق وصورت بندی تولیدیکشــور میشــوند .ما اماکه از لون
دیگری بودیم وشــاه خود بزرگرتین زمنی دار ودولت ومجلس ورهربان دســتگاه
اداری اوهم از شاخص ترین زمنی داران وعلیه اصالحات (ارضی)!
***
مــا واجتمــاع واقتصــاد ایــران ربطی به شــرایط موجــود درژاپن وکــره و برخی
کشورهای حوزه امریکای التنی نداشتیم .آنجا وقبل از اصالحات و ورود سرمایه
داری  ،فئودال ها با تقســیم قدرت بنی خود ولذا تقســیم ثــروت وقراردادن یک
پادشــاه ورهرب  ،اماده ورود به مناسبات ســرمایه داری ازطریق قدرتگریی طبقه
نوظهور ویل ضعیف بورژوا (اغلب تجاری) بودند .آنها شاهیکه صاحب مملکت

باشد وشبانه استانی را بصورت تیول بهکس دیگری ببخشد نداشتند.که اصالحات
ارضــی درایران بــدون بخش سیاســی یعنی ورود احزاب سیاســی وســازمانهای
صنفی-مدنی واجتماعی به جامعه صورتگرفت .خود شاه و وابستگان به دربار
(زمنی داران) بدون احتیاج به اتحاد وکمککارگران  ،به زمنی داری پایان دادند
وبه بورژوا ها تبدیل شــدند.که اصالحات باید بدســت دولت ها وزدن مســتبدین
صورت میگرفت تا اســتبداد ریشهکن شده ومسئله اســتثمار درنوع جدید خود به
صحنــه آید .حضرات حزب الله شــرمنده فراموش میکنندکــه اصالحات درایران
بدست آنهاییکه موجب ذلت وبی قانونی و ترور واستداد بودند صورت پذیرفت
ولــذا تضادهــای حل نشــده یک جامعه بیمــار وپرتضــاد را به آینــده (جمهوری
اسالمی) سرپدند .شاه این بار ودرمناسبات سرمایه داری شد مالک درآمد نفتکه
مدرنیزاسیون بی برنامه را مجری ودروازه های مدرنیته را بست!
***
ایــاالت متحــده امریکا درزمــان حقنهکــردن مجموعه اصالحاتکــه درایران به
انقــاب ســفید معروف شدنشــان دادکه هرچند بــرای اصالحــات ارضی وتبدیل
ســامانه اقتصــادی مملکت به ســرمایه داری وجــذب درچننی مناســبات جهانی
جدی اســت ویل اجرای بخش سیاســی وزدن امرپاطوری ودیکتاتورها را ســرده
به شــرایط ممالــک مذکور ومیتوانــد روی آن معاملهکند! لــذا دیکتاتوری فردی
درایــران باقی میماند وژاپن وچندکشــور دیگر شــاهان ورهربان وآقاباالســرهای
کپک زده دوران ماضی را خانه نشــن میکنند تاطبق قانون اساســیکشور مقامی
بدون مســئولیت ودخالت باشــند.کســانیکه هنوز به دنبال النســهکردن اقدامات
مثبــت وضروری پهلویــان چون احــداث راه آهن و  ...هســتند فراموش میکنند
تابگویند این اصالحات طبق قانون اساسی مشروطیت باید بدست دولتها صورت
گــرد (دولت منتخب) وعــدول ازآن تکــرار تاریخ عقب ماندگی را دور تسلســل
میدهــد اصالحات دردرجه نخســت باید به مــوازات برقــراری آزادیهای مدنی ،
سیاســی وفردی -شــهروندی پیــش رود .احزاب سیاســی وســازمانهای مدنی-
صنفی وسیاسی تاسیس وکلیه موارد ازکانال اجرایی دولت وتصویب مجلس باشد
که درصورتیکه دیکتاتور مصلح هم بخواهد آن را به انجام رســاند فقط اســتبداد
وعقب ماندگی وبیســوادی عمومی را به حکومت آینده منتقل میکند .حزب الله
شــرمنده اکنون میداندکه براثر فقر وبیکاری جامعه به بحرانی ســاختاری مریسد
وجنبشــی اجتماعی درمیگرید ولذا ازهم اکنون مشــغولکاریابی و چشمک زدن
به ارباب سرمایه اند .تجربه نشان دادهکه حتی اصالحات درچننی ممالکی سبقه
خودکامگی تاریخی دارد ،هرگز نمیتواند از اردوی بورژوازی ازهرقوم بریون آید
ومادراین مورد هم مسئولیت عظیمی برعهده داریم.
***
درحالیکه باتجربه های سیاسی وبویژه مطلعنی مسایل توسعه ودموکراسی اکیدا
مسئولیت دارند تابحث را به چهارچوب های عوامل دموکراتیک درتوسعه جامعه
بکشــانند .این جماعت تازه به فکر اقدامات شاه ورضاشــاه افتاده اند درحالیکه
بحث این استکه اصالحات  ،سازندگی ومسایل اجراییکشور اکیدا نباید ربطی
به راس ســمبلیک وبی مسئولیت مملکت داشته باشد.که اکر در دائرهکشورهای
پادشاهی هم تفکر میکنید باید بدایندکه شاه وملکه حقوق بگریان بدون مسئولیت
اجرایی یاقانونگذاری وقضایی هســتندکه درطوفان انتخابات هم چون سایرین
نظارهگر مســایل میشوند (اروپای غربی)! عدم طرح مســئله ازاین زاویه استکه
ســیدعلی خامنه ای واردوی رهربی در نظام اســامی میگویندکــه آنها نیز دهها
بزرگراه وصدها دانشــگاه ومراکز صنعتی وغریه ســاخته اند ویلکیســتکه نداند
راس ترورها وسانســور وسلطه وخفقان وســرکوب نیز همانها هستند .میگویندکه
باید درفضای آن روزی ایران مسایل را بررسیکرد .درهمان فضا هم ترکیه بدون
قطره ای ذخائر نفت خام ازکشــوری تاراج شــده وجنگ زده (سقوط امرپاطوری

عثمانی) مملکتی صنعتی وتوسعهگر میسازد وبا احزابی آزاد ومستقل واتحادیه ها
وســندیکاهایکارگری وطوفانی ازشبکه موسســات مدنی! ما اماکه به جای افشا
استبداد دنبال خط آهنکشی و ساخنت دانشگاه درزمان پهلویان مریویم غافل از
اینکعه درهمان زمان استکه ژاپن نشسته برتاریخ حضور تقسیم قدرت وثروت بنی
فئودال هایکپک زده وبا نفی استبداد ودکورساخنت از امرپاطور به پیش مریود.
***
نگاهــی میکنیم به افاضات خط اصالح طلبی درکلیت یک حکومت تروریســتی
که نخست وزیر مغضوب (موسوی) آن خواهان بازگشت به "دوران طالیی" امام
راحلــش میشــود واز صدر تاذیل به جــای مطرح نمودن بحث حقوق شــهروندی
وافشــا تفکر چوپان وگوســفندی میخواهند درهمان چهارچوب نظام آزادیکش
و بدون برخورد به مســئله اســتبداد امــور را به طریقی دیگر پیــش برندکه موجب
اســتمرار حکومت بربریت باشــد .به افاضات جدید امثال تاج زاده ها وزیباکالم
ها این خروســان بی محل توجهکنید .هیچکدام اکیدا مســئله ای با چهارچوب
اســتبداد ندارند ویل آن را به ســلیقه خود میخواهند .طرفه اینکه باید خط طرح
زندگی نو واندیشــه نو و حضور حقوق فردی-شــهروندی را خارج از چهارچوب
اســتبداد وجستجوکرد .اکنون اصالح طلبان درایران به تعاملگرایان تبدیل شده
ودرخدمت استبدادکهن وخارج نشــینان آنها نیز درخدمت ارباب! دقیقا همانند
جفت خود درصفوف چپ نما هاکه زمانی یقه برای شوروی پارهکرده ودرخدمت
شکوفایی جمهوری اسالمی بودند وحالکشته ومرده ارباب درغرب ونواله خود
آنها .اگر مســکو فروریخت  ،ویل واشــینگنتکه هســت! بافرارســیدن سالگرد 22
بهمن وتاســیس نکبت و خفتی بنام جمهوری اســامی برخی ســراغ بویکباب
غــرب و نوچه ها مریوند .ســازگارها و مهاجرانی وگنجی وحقیقت جو ،کدیور ،
و ...نیکوتر آنکه نســل نو انقالبیون هرگز افشــاگری خود علیه آدم هایکرایه ای
را فراموش نکندکهکمکی است درمسری زدن تفکر استبدادی و دفاع از آزادی.

