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  خواهانستيزی مشروعه از مشروطه

یتا بورژوازی خردگرای سبز ايران  

١٣٨٨مرداد  ٢٨شنبه چهار                                                                                                                         یميصم. خ  

   
  .م و مدرنيته تاريخی متاخر نسبت به تاريخ ورود و عروج بورژوازی به عرصه تاريخ و اريکه قدرت داردمدرنيس

رساند، تا سپس اين امکان را بدست آورد و اين مناسبات ابتدائا بايستی تکليف کار را با سيستم کهنسال و فرسوده فئودالی به سرانجام می

  .به درونيات خودش بپردازد

 اجتماعی -بار نه با فئوداليسم به معنای يک واقعيت اقتصادیای بود در درون خود جامعه بورژوازی که اين و اطالحيهمدرنيسم چالش

  .رسيدسپری شده، بلکه بايستی با سنت به سرانجام می

 پرداختن به  سياسی سر و کار داشت، کارش-مدرنيته و مدرنيسم برخالف يک انقالب بورژوايی که با کليات يک بافت اجتماعی

  .جزئيات بوده است

شويم، تا به چيزی پاسخ گويد، روبرو می" شهروند"ای بنام از اينرو در تاريخ مدرنيته ما با موضوع حقوق فردی و اجتماعی و مقوله

  .حتا به آن نيانديشيده بود" آزادی، برابری، برادری"که پيش از آن عليرغم شعار عمومی انقالب فرانسه يعنی 

  .را برای اين سيستم فراهم نمود) مدرنيسم(تر زمينه يک تفکيک جزئی) انقالب بورژوايی ( يک رهايی کلیدر واقع

داری طی اعالم يک فاصله قانونی و در نتيجه مصونيت بخشيدن نام مستعار رسميت بخشيدن به مالکيت سرمايه" شهروند"اين است که 

ه از جانب فئوداليسم يا سيستمی که ديگر سپری شده بود، بلکه در قبال آحاد اجتماعی و ای از تعرض اما اينبار نبه آن در قبال هرگونه

  .داری حضور داشتندئی که در روند خود سيستم توليد سرمايهتاريخی

-و محدوده" آزادی فرد"اش شکل می گيرند، تا به مطروحه" حقوق"و سپس " بشر"بدين ترتيب در همين سلسله مراتب تاريخی مقوله 

  .به عنوان واسطه جديد ميان دولت و جامعه بار و معنا دهد" نهاد اجتماعی"هايش در درون سيستم و به عالوه به واقعيتی تحت 

" زنان"ها و نهادهای مربوط به "سنديکا و اتحاديه"، "حزب"، "قانون"اين معنا بخشی به حقوق فرد و نهاد اجتماعی که از طريق 

" حقوق مدرن"داری است، که ات کنترل و تنظيم امور در مرحله مربوط به نهاد مالکيت پيشرفته سرمايهشوند، جزء الزامپيکريابی می

  .باز تعريف آنها را به عهده داشته است

ای از انقالب جهت پيشرفت به اثبات رسانده، داری، هم قطعيت فاصله خود را از نياز به هرگونهبا ظهور مدرنيته در عين حال سرمايه

به همين دليل است حتا آنجا که اشکالی از . ستواری خود در بر داشتن گامهائی که اکنون ديگر تاريخی را پشت سر گذاشته بودو هم ا

-می" نهاد کليسا"و يا " نهاد سلطنت"هايی از آن خود، همچون "نهاد"پذيرد، پيشاپيش آنها را تبديل به گذشته را نيز در درون خود می

  .باشند" حقوق"داری پاسخگوی قانون و ملزم به رعايت ت در پرتو روابط جامعه امروز سرمايهنمايد، تا در وهله نخس

 قاجاری و ستيز مشروعۀ -استبداد فئودالی. داری مهر خود را با يک انقالب مشروطه بر پيشانی تاريخ کوبيددر ايران نيز سرمايه

  .داناسالمی دو فاکتور مهم و برجسته در مقابل اين روند بوده

 ميالدی موفق به گرفتن تعهد از اشرافيت پادشاهی و مقيد نمودن آن ١٩٠۵ / ١٢٨۵بورژوازی ايرانی  با همه نازک پايی خويش اما در 

شود، اما اين هرگز مايه کاستن اگرچه اين مجلس نمايندگی به عنوان مظهر بورژوازی مجددا به توپ بسته می. شودبه يک پارلمان می

  .توانست باشداين روند نبود و نمیاز قيمت تاريخی 

داری نوپا و خواهان اسالمی نهايتا به نفع سرمايه اشرافی و مشروعه-ستيزان حکومتسرانجام تاريخی اين روند چنين بود، که مشروطه

  .بويژه با روی کار آمدن رضا شاه از دور خارج و يا با آن از در سازش در آمدند



های ويژه خود را هم در داری اروپا، ضعفتر در آسيا و در مقاسيه با سرمايهاز نظر موقعيتی کلیداری ايران نوعيت خاص سرمايه

  .زمينه رشد غير سريع صنعت و تکنولوژی و هم در يک مصاف دائمی با سنت همواره نشان داده بود

اکميت سياسی همواره آن را در تيول خود داشته ای کالن همچون نفت در اختيار دولت بوده، و حپس از اين تاريخ نيز تا آنجا که سرمايه

توانسته راهی را برای های خصوصی ديگری میاش که در دست بخشمربوطه" ملی"و نتيجتا در عدم نيازش به صنعت مولد و بازار 

  .ژوازی دامن زده استرشد و گسترش خويش باز نمايد، نقشی بازدارنده را ايفا کرده و بنابراين مصافی دائمی را هم در ميان خود بور

-بورژوازی بر آمده از روند توليد که تاريخا خود بدليل نيازش مبتکر نوگرايی و در نتيجه به چالش کشيدن گذشته از جمله مذهب می

 کرده  دولتی در مقابلش قد علم-اش برای رشد، بويژه با وجود سدی که اينبار از جانب سرمايه نفتیتوانست باشد، در شرايط عدم توانايی

و جای رقابتی برايش باقی نگذاشته بود، گام به گام به عقب رانده شد و در چنين شرايطی بورژوازی بازار تنها نيرويی را که می 

اش در عصر را فراهم نمايد، مذهب يعنی درست همان چيزی بود، که يکبار با مشروعه خواهی"  سنتی-ملی"توانست برايش يک بسيج 

داری ايستاده و شکست خورده بود و در فاصله زمانی ديگری در  فئودالی در مقابل انقالب سرمايه-بداد شاهیمشروطه همراه با است

  . با انقالب سپيد شاه، خود را کامال خلع سالح شده احساس می نمود١٣۴١سال 

کرد، که اما اينبار بطور قابل  به اين ترتيب تحت حکومت پنجاه ساله پهلوی جامعه از باال، تحوالت مدرنی را در خود تجربه می

توجهی نه تنها از جانب روحانيت اسالمی و بويژه شيعه با مقابله روبرو می شد، که حتا نيروهای سياسی و اجتماعی نوينی که خود 

می تابيدند و بودن اين تحوالت آنها را بر ن" از باال"بطور طبيعی جزئی از روند همين سرمايه داری و محصول اين دوران بودند، بدليل 

  .خود را در مقابلش می ديدند" داری وابسته به آنسرمايه داری جهانی و سرمايه"به عنوان محصول يک حرکت تحميلی از سوی 

اين نقص از سويی . به اين ترتيب می توان از چنين روندی طی اين پروسه تاريخی، يک مدرنيتۀ ناقص را در جامعه نتيجه گرفت

های مدنی و اجتماعی "نهاد"و " حقوق"بجای " حکم و فرمان شاه"ه از جانب همان حاکميت سياسی با نشاندن مربوط به روندی است ک

- ربط داشت، که اساسا قادر به درک جايگاه تاريخی سرمايهدر پيش گرفته شده بود، و از سوی ديگر به مجموعه نيروهای اجتماعی

اين نيروهای اجتماعی شامل دو بخش اجتماعی کامال مجزا . رايط  دل خوش داشتنداند، و به نقدی فرمال از شداری بطور عموم نبوده

-با رويکرد مجددشان به مذهب و اسالم در آن دوران تشکيل می داده"  سنتی-ملی"يک سوی آن را نيروهای بورژوازی . از هم می شد

اگر نيروی . انده سرمايه داری نيز تعريف می کردهاند و بخش ديگر شامل نيروهايی ميشد، که خود را مدعی فراتر رفتن از جامع

اش از سوی دولتی با سرمايه کالن نفتی، به مذهب به عنوان مخالف و متمرکز در بخش اول بدليل تحت فشار بودن و تهديد شدن سرمايه

داری را با مبارزه ات سرمايهگرايش يافته بود، بخش دوم دليل عدم درکش از سيستم و مناسب"  سنتی-ملی"يک پشتوانه و بسيج کننده

 نيروهای مدعی دنيای واقعيتی که به سکوت سازشکارانه. عليه امپرياليسم توجيه نموده و قادر به درک همين مدرنيته حتا ناقص هم نبود

  .نوين در قبال نيروهای کامال ارتجاعی و متکی به مذهب را دامن زده بود

زين شدن آن با حکومت اسالمی بدون هيچگونه مقاومت اجتماعی چشمگير از سوی يابی سرنگونی حکومت پهلوی و جايگواقعيت

اين نقص . ای نوين، دقيقا اين حقيقت تاريخی را برمال نمود و از اين مدرنيتۀ ناقص پرده برداری شدنيروهای اجتماعی مدعی جامعه

  . وار استميت شناخت، نمونهحتا بطور همزمان در خود اين حکومت هم که جمهوريت را در مقابل سلطنت برس

خواهانی که پس از يک قرن دوباره از الی جرز تاريخ به بيرون خزيده بودند، آنچه را آن زمان به نام پارلمان و نماينده در مشروعه

 مدرن بطور متناقضی مقابل احکام آسمانی و الهی خود می دانستند، در اين برآيند جديد به آن تن می سپارند و البته اينبار نيز اين ابزار

  .پيشين می نمايند" احکام الهی"دچار دگرديسی شده و سرانجام آن را ابزار سلطه همان 

ش که معموال بايد به "نمايندگان"در شرايط سلطه سرمايه و رشد و توسعه ناگزير بازار جديد و تحت ابزارهای مدرن، حاکميت جديد و

ی بحساب آمده و عمل نمايند، در شرايط حاکميت اسالمی به چيزی دامن می زنند، که فقط ها و فونکسيونرهای روابط کااليعنوان سمبل

اين روند متناقض سرانجام در طول سی سال اعمال احکام الهی بجای قوانين کامال . خود و جامعه را دچار چالشی همه جانبه کرده است

ج از حاکميت سياسی، بلکه اکنون بخش وسيعی از خود آنان را به درونی و مربوط به سرمايه داری، نه تنها کل نيروی اجتماعی خار

  .مقابله با اين روند متناقض کشانده است



اکنون اين مقابله بار ديگر بخودی خود و پيش از هر چيز بيان رشد همچنان بيشتر سرمايه داری عليرغم بکارگيری هرگونه قانون عقب 

نيروی مادی و واقعی . مربوط به آن می باشد" حقوق مدون" تن سپاری کامل به قوانين و ای است و بنابراين نياز ناگزيرش برایمانده

خدا هم "اين مقابله اکنون حجم وسيعی را به خود اختصاص داده و محصول سه دهه درنده خويی و استثمار سرمايه زير چتر قانون 

  .می باشد" کارگر است

و متشخص سرمايه دار شده است و " شش ميليون دالری"فته و تبديل به يک مرد خدای کارگر اما اکنون خود ديگر کار و بارش گر

بزند، و صالی خردورزی و بيداری زند، چرا که ناچارا " روشنگری"آنچنان فهيم گشته تا سر از عصر خردگرايی در آورد و دست به 

ار و تکنولوژی مخصوص رشد، به اين روند استثمار برای رتق و فتق امور سرمايه هم نمی تواند و اساسا نمی شود بدون محاسبه و آم

  .ادامه داد

ی قرنی و اندی سال و درست از سوی بخش وسيعی از بورژوازی که تا کنون خود مداری و حقوق دوباره در فاصلهپس اکنون قانون

را سر می دهد، " بشر"وای را در سايه مذهب تعريف نموده و مصون می ديد، موضوعيت می يابد و بدين ترتيب سرمايه دوباره ن

با اين بی مباالتی ها در خطر افتاده و بايد دوباره " وطن"ش را می نوازد و بياد می آورد که "حقوق"می خواند، و ساز " مرغ سحر"

  .ش را به زير چتر مدنيت آورد"ايران ای سرای کهن"

 و اجتماعی سرمايه داری و اعمال مستبدانه ستم و نفی به اين ترتيب مالحظه می شود که سی سال حاکميت مذهبی بر شرايط اقتصادی

حقوق فردی و اجتماعی ملزم با شرايط سرمايه داری، نيروی محرک اعتراض وسيع و مرکبی شده است، که گويا اينبار خود می 

  .خواهد مدرنيته ناقص پيشين را به سر منزل مقصود برساند

توان بار ديگر به اين پرسش پرداخت که موضوعيت اين تحول خواهی چيست و چه با توجه به آنچه تا اينجا گفته شده، اکنون می 

  .نيروهای اجتماعی در آن نقش بازی می کنند

برای پاسخ به اين موضوع می توان ابتدا اشاره نمود که حجم مطالعات و تحقيقات و نوعيت اعتراضات اجتماعی در اين پروسه سی 

  .ين روند بدست می دهندساله وسيله مناسبی را برای بررسی ا

دقيقا با روی کار آمدن جمهوری اسالمی و شروع چالش های منفی اش عليه تمامی شرايط و دستآوردهای حقوقی و اجتماعی حداقل 

  . پيشين، نوعی از اعتراضات برای اعاده مجدد اين حقوق نيز شکل می گيرندناقص

های فردی و اجتماعی، ها بر سر راه آزادیسی، ايجاد انواع ممنوعيتهای موازی، گروهای سياها و فرهنگسرکوب زنان، زبان

ها و نشريات و پابپای آن تشديد ها، بستن تمامی مجاری اعتراضی از قبيل رسانهمخالفت با شکل گيری نهادهای صنفی، بستن دانشگاه

کردستان، در کارخانه ها و کل جامعه  و تحميل شدن خرابی اقتصادی و راه اندازی يک جنگ تمام عيار با عراق و شروع کشتارها در 

تر کردن کارگران و کليه حقوق بگيران، روند سی ساله اين حاکميت را رقم هرچه بيشتر فقر و فالکت به جامعه و هرچه خانه خراب

  .زده است

ر کليت خود تدريجا به چيزی دامن های برشمرده شده را به مقابله با حاکميت سياسی کشاند و داين وضعيت از همان ابتدا تمامی بخش

  .زد، که اکنون بيشترين بار يک فرهنگ و ادبيات مدرن اجتماعی و سياستی متناسب با آن  را در آن می توان ديد

های گوناگون دمکراسی خواهی، دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق شهروندی، تحت دفاع از حقوق فردی و اجتماعی، دفاع و تالش

خود و برابری خواهی با مردان به عنوان يکی از سرآمدان اين روند، تالش برای دفاع و ايجاد نهادهای " قوق قانونیح"زنان برای 

های صنفی، دفاع از آزادی بيان و قلم و انديشه و تضمين خواهی قانونی برای قانونی کارگری از جمله سنديکاهای کارگری و اتحاديه

ای برخوردار نبوده، همه شره در همين زمينه که در تاريخ اجتماعی ايران هرگز از چنين سابقهآنها، و همچنين حجم وسيع متون منت

بجای قوانين مربوط به بی " رعايت کرامت انسان"و " حقوق"بيان يک قانون خواهی و دفاعيه اجتماعی در مسير جايگزين کردن 

ين طرح جدايی دين از دولت خود يکی از نمودارهای برجسته ديگر هم. حقوقی مذهبی و آنهم از نوع اسالم و طريقه شيعی آن می باشد

  .اين روند و سند شناسايی آن می باشد



های اين دوره که در انواع کارهای فرهنگی و هنری و ادبيات در کنار کليه رفتارهای اجتماعی توسط خوانیمجموعه ديگری از مخالف

در نگر آوريد، که کانون . نين کيفيتی از اعتراض را به اثبات رسانده و می رساندجامعه به نمايش در آمده، همه و همه نمودارهای چ

به بيرون معرفی " بنام خداوند جان و خرد"نويسندگان ايران به عنوان مثال برجسته اين موضوع، سر تيتر اساسنامه خود را با عنوان 

بيشتر به رخ اربابان سياست و فرهنگی که به آنها اجازه ثبت نمی می نمايد، و تالش می ورزد تا قانون گرايی باب روز شده را هر چه 

آنها با انتخاب چنين عنوانی قصد اثبات کار قانونی خود و مجاب کردن حاکمان در همين چارچوب قانونی حتا محدود . دهد، بکشاند

  . اندمذهبی را داشتند، که باز هم تا لحظه حاضر چنين موفقيتی را کسب نکرده

های گسترده، تضاد طبقاتی را ا در شرايطی است که سرمايه داری در ايران بيداد می کند و فقر و فالکت و بيکاری و سرکوباين دقيق

اکنون و در همين شرايط موضوع دقيقا بر سر آن چيزی است که تا کنون پيش رفته و نه آنچه که می . به حادترين شکلش پرورانده است

ای طبعا آنچه طرح است، واقعيتی است که اکنون در عمل مالحظه می کنيم و همين باشد و در چنين معادلهبايست و يا آنچه می توانسته 

روند ما را در مقابل اين سوآل قرار می دهد، که با توجه به چنين سيری، چه تحليلی را می توان از اين اوضاع بدست داد، تا موقعيت و 

نکته بارز و ويژه ديگر آنکه در تمامی اين چند دهه، نه تنها در ايران بلکه در تمامی . ر ديدتجايگاه طبقه کارگر را بتوان در آن روشن

جهان به روند پاک گردانی اذهان از مفاهيم طبقاتی و درگيری منافع اجتماعی و مبارزات در اين راستا دامن زده شده و طبيعی است که 

اندازی قه کارگر به جاودانه بودن سرمايه داری و در نتيجه جلوگيری از هر چشمها هم برای متقاعد کردن کل جامعه و هم طباين تالش

  .بوده که به خروج از سرمايه داری تا کنون راهکاری را نشان می داده است

 و نه طبقاتی به)  طبقاتی-بورژوايی(بنابراين مشخصه اعتراضی که اکنون در ميدان است، و مالحظه می کنيم، اعتراضی است حقوقی

  .معنايی که بوی طبقه کارگر را بتوان از آن استشمام کرد

 سرمايه داری حاکم می باشد، تا توده انبوهی که به خيابان سرريز -هايی از رژيم سياسی از راس هرم اين اعتراض که مستقيما جناح

شده، " دزديده"آنها که توسط جناح مقابل " حق رای"آنها می خواهند، به . هستند" وحدت کلمه"انده، اجالتا تا به امروز دارای يک شده

واليت "به صحنه آمده، و عليه " مرگ بر ديکتاتور"اين اعتراض با شعار . شان داده شود"شرکت در انتخابات"رسيدگی و پاسخ مناسب 

  .و در دفاع از حقوق شهروندی سمت و سوی خود را به تمام جهان اعالم کرده است" فقيه

کاری تمام تالش می ورزد، که کالمی از اعالم می نمايد، با محافظه" خواهیعدالت"يکی از صفات خود را اين جنبش اجتماعی که 

  . مورد ادعای خودش، آنجا که به کارگران مربوط می شود، به ميان نيايد" قانون"و " حقوق"

ا آگاهی تمام می داند، که چرا و تا کجا در واقع اين جنبش حق طلب خود ابتدا به ساکن شروع به نقض حقوق طبقه کارگر کرده و ب

  . بايستی اين جنبش تقاضايش را به پيش ببرد

اين بورژوازی نوين که خود سر از تخم تاريک انديشی جمهوری اسالمی بدر آورده، حاال با اين لوگوی سبزش می خواهد، حقوق و 

  . رعايت آن احساس نمی نمودقانون متعارفی را دنبال کند، که در طول سه دهه گذشته هيچ الزامی در

اش، مهدی امروزی که تمامی سرکردگان جانی بورژوازی ايران از قبيل هاشمی رفسنجانی و خانواده" خردگرای"اين بورژوازی 

تئورسين (، بهزاد نبوی، حجاريان)رئيس جمهور دوره ای پيشتر(، خاتمی)کانديد رياست جمهوری(کروبی، دکتر ميرحسين موسوی

اند، اين بر آمد سبزشان به و بسياری ديگر در آن قطار بسته)  انداز سازمان امنيت و اطالعات و تئوريسين جديد اصالحاتپيشين و راه

اين بورژوازی که اکنون . عنوان يک نماد، که آن نيز از اسالم برگرفته شده، چيزی نيست جز يک لوگو و نماد مدرنيسم بورژوايی

اش را در اش می گذرد، قصد دارد، تا از سويی عذاب وجدان تاريخیطلبیگرايی و اصالحی قانونهاديگر بيش از يک دهه از زمزمه

مبارزه با انقالب بورژوايی دوران مشروطه با اين موج سواری کنونی جبران کند و از سوی ديگر رسالت مدرنيت ناقصی را که در 

اش را نيز يعنی نجات سرمايه از دامی ند و در حقيقت مهمترين وظيفهجامعه در طول بيش از يک قرن جريان داشته، به سرانجام برسا

  .اشان تا کنون فراهم نموده و می تواند به نابودی کليتشان منجر گردد، به عهده گيردکه سياست برادرانه و اسالمی

ن، و تکنوکرات هايی هستند، که داراهای بانکی و دالالن بازار بورس، کارخانهاين بورژوازی، بورژوازی بازار، صاحبان سرمايه

کالن نفتی که از طريق سياست " خدا دادی"سلطه سياسی اين سرمايه و درآمد .  دولتی گرفته شده است-فضايشان توسط سرمايه نفتی



ب يک رهبر و فقيه مذهبی و رئيس جمهور مکملش اعمال می گردد، و ديگر هم در بند بازار سنتی به عنوان پشتوانه پيش از انقال

هايی که اين بخش از سرمايه داری در ايران تا به امروز بدست آورده، نمی باشد، اگرچه اش نيست، قادر به فهم و هضم توانايیاسالمی

  .در عين حال می داند، که ديگر به سادگی هم نمی تواند از ميدان خارجش کند

ای عظيم شامل طبقات متوسط، خانواده يروی اعتراضی تودهاين بخش از سرمايه داری اصالح طلب با لوگوی سبزش اکنون بر اساس ن

اند، نيرو و اهرم فشار سياسی خود را کارگری و زحمتکش و حقوق بگيران که از سه دهه فشار و فقر و سرکوب به تنگ آمدههای

 سه دهه سرکوب و فشار، خود را فراهم شده می بيند و اين توده درهم نيز به هر بخشی از طبقات اجتماعی هم تعلق داشته باشد، پس از

ما " آرزوهای خوب" بستان بورژوايی برخالف تمامی -اين بده. در اختيار رهبری سياسی اين بخش از بورژوازی قرار داده است

 گرايی و دفاع از حقوقها اتفاق افتاده و شارالتانيسم اين بورژوازی مدرن و خردگرا که اکنون خود را تحت پوشش قانونکمونيست

شهروندی تعريف می نمايد، جامعه را، حداقل در شرايطی که هيچ چشم انداز بهتری در مقابل خود نمی بيند، قانع به همراهی با خود 

  . کرده است

  :شعارهای اين اعتراض تا جايی که از سوی جامعه پذيرفته و سر داده شده، چنين است

  موسوي، موسوي پرچم ايران ما رو پس بگير 

  منزجر از حکومت الزامي----دي جمهوري اسالمياستقالل آزا

  همين پيگير اين دزدي در انتخابيم واسه-----ما در پي ارزش هاي اول انقالبيم

  ايرانی با غيرت، حمايت حمايت

  مدعی عدالت، خجالت خجالت

 آزادی ، عدالت ، اين است شعار ملت

   با ديکتاتور نميشه----آزادي انديشه 

  ايرانی حق زن -حجاب اختياری 

  بلکه تمام اقشار،نه يک عده----افکار آزادي کامل براي

  وزارت نفت رژيم ، پر از دزد و خبر چين

  مرگ بر اين جناح مردم فريب نصر من اهللا و فتح قريب،

  لشکر بيت رهبری هم نتواند که جوابم دهد  جهادم دهد واي اگر که ملت حکم

  يک ملت، يک دولت، آن هم به رأی ملت

  ...........ست، کشتار و اعدام بس استفقر بس ا

..........  

  . را بجای آن نشانده است" ملت" ، خبری نيست و ادبيات سياسی حاکم نيز حتا بخش مسلط و حاکم" امت"ديگر از 

  :ضمنا اين شعار هم در دو مورد سر داده شده است

: ز، خود را ناگزير از موضعگيری ديد و اعالم نمودکه بالفاصله موسوی رهبر جنبش سب" استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی"

  "جمهوری اسالمی، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر"

های و براستی که باز هم هيچ چيز از مدرن بودن اين جنبش کم نمی کند که هيچ، بلکه آن را در دورانی که پيشرفته ترين سرمايه داری

تنها بايستی به اين نکته توجه داشت که . برقرار می کند" پست مدرنيسم"زنند، پيوندی هم با جهان مجددا ساز برگرداندن مذهب را می 

زمانی بورژوازی با . رويکرد بورژوازی به هر موردی بسته به تاريخ رجوعش به آن موضوع قابل تعريف و توضيحی مشخص است

آورد و اکنون ما در تاريخی هستيم که مذهب ديگر خود شعار جدايی کامل دين از دولت تعريف ضروری خود را از خودش بدست می 

و ابزار سرمايه داری است و به همين جهت سرمايه داری دليل چندانی هم نمی بيند تا الزاما به شيوه نفی پيشين و تاريخا شناخته " نهاد"

ز راه کارهايی است که می تواند در درست بر عکس حاال مذهب خود يکی ا. شده و کالسيک انقالبات بورژوايی با مذهب برخورد شود



اين است که . خدمت سرمايه داری و مقابله با خطراتی که در آينده بر سر راه سرمايه داری پيش بينی می کنند، بکار گرفته شود

-عرصهمالحظه می کنيم، امروزه در کشورهای اروپايی دوباره جا را برای ورود مذهب به مدارس باز می کنند و زمزمه ورودش به 

و در ايران نيز چنانچه مذهب را طی يک ختنه سوران سبز اسالمی بتوانند تبديل به نهاد کنند، تا سهمی . های ديگر نيز مطرح می شود

ای تلفيقی يا از حقوق شامل حالش شود، آنوقت مشکل اين بورژوازی با دين و مذهب نيز حل شده است و ما بعد از اين با مدرنيته

  .  ه و پست مدرن اسالمی سر و کار خواهيم داشتجمهوری شهروندان

اين متاخر . ای متاخر استدر واقع به همين دليل هم اين مدرنيته امروزی که ما در ايران مشاهده می کنيم، به همين اعتبار ديگر مدرنيته

که از اينرو می باشد، که ديگر حتا دوران بودن، اينبار نه به دليل سلسله مراتب تاريخی مدرنيته پس از جاافتادگی سرمايه داری است، بل

اين مدرنيته متاخر در شرايط امروز ما نيز تابعی از کل . اند، سپری شده استمدرن برای جوامعی که خود خاستگاه اوليه مدرنيته بوده

  .روند و نوع رشد سرمايه داری در ايران است

خره برای خودش مرد تمام و کمالی شده و خط زير لبش هم ديگر به هر حال بنظر می رسد که ديگر سرمايه داری ايران هم باال

سبز سبز شده است و به همين خاطر پس از اين شاهد خواهيم بود، که جامعه بطور عموم و طبقه کارگر بويژه بايستی توحش " ماشااهللا"

  . اش را هم تجربه کندمستقيم مدنيت و استثمار خردمندانه

  :ا پاسخ گفتهاکنون بايستی به اين پرسش

   در شرايط جنبش فعلی طبقه کارگر چه بايد بکند و-١

   طبقه کارگر عموما چه راهی را می تواند در پيش بگيرد؟-٢

ای که سپری شده، به گواهی تمامی عملکردها و شعارهای تا به امروزش، راهی را برای طرح ی سی سالهجنبش حاضر مثل گذشته

  .ضمين کند، باز نکذاشته استمنافعی جز آنچه سرمايه داری را ت

و " حقوق"و " قانونمداری"و به . در اين جنبش طبقه کارگر يا حداکثر می تواند، نيرو و اهرم فشاری در خدمت بورژوازی مدرن شود

افت و ای دست نخواهد يدر همين جامعه قانع باشد، اما مشخص بايد باشد که طبقه کارگر هرگز در آن به چيز ويژه" قانون شهروندی"

تحت شرايط جديد و به عنوان نتيجه موفقيت اين جنبش به جهان معرفی خواهد شد، و بورژوازی سبز و مدرن " اسانلوئيسم"حداکثر 

ای جديد به نمايش خواهد گذاشت و اگر در شرايط سی سال پيش تا کنون ايرانی، در شرايط جديد خود را در بازار جهانی با چهره

 در خدمت استحکام خود گرفته بود، در شرايط جديد می تواند اين گرايش را هر روز سه وعده بطوری که شوراهای اسالمی کار را

معنای اين سخن اين نيست که ما نمی توانيم در اين شرايط کاری را در خور خود به . اش نکند، مصرف نمايدالبته دچار سوء هاضمه

های خود را که بتواند خواست"  تا تنور داغ است"ست در اين شرايط بايستی بلکه موضوع بر سر اين است که اتفاقا در. بريمپيش

برگذاری تجمعات آزاد . عوامل تجمع طبقاتی ما را در مقابله با کل اين سيستم در دراز مدت فراهم آورد، طرح و از آنها دفاع نمود

رای همه و حقوق متناسب با شرايط اقتصادی و روند های هرچه بيشتر و طرح کار بکارگری بدون قيد و شرط های دولتی برای تماس

  .های بازارقيمت گذاری

  .  ای در اين زمينه الزم بنظر می رسدبرای اينکه موارد باال را بشود روشن تر کرد، مقايسه

ای برای  قانع کنندههای قابل توجه و حتادر مقايسه با جنبش طبقاتی کارگران، جنبش زنان تحت شرايط جديد طبعا می تواند به موفقيت

" فمينيسم اسالمی"بويژه آنکه اکنون حتا . ای می توان آن را پيشاپيش تضمين شده ارزيابی کردبخشی از آن دست يابد و حتا به گونه

 ای از کل جنبش فمينيستی است و ضمنا جنبش زنان تا آنجا که موقعيت خود را وابسته به شرايط جامعه مدرن بدستخود سال ها شاخه

آورده، اساسا با يک جنبش و رويکرد حقوقی بخش مهمی از خواست های خود را می تواند اعاده کند، بدون آنکه بورژوازی را به 

  . خطر بياندازد، جز آنکه در تکميل پروژه مدرنيسم هم سهيم شده باشد و اين البته هرگز از ارزش آن چيزی هم نخواهد کاست

سرمايه داری و متعاقبا مدرن است، اما منافع طبقاتی کارگران با پاسخ حقوقی تنها در چارچوب جامعه طبقه کارگر اما خود زاده شرايط 

  .سرمايه داری حل نمی شود و محدود می ماند



های خودش در لحظه حاضر هم از اين جهت تنها کاری که طبقه کارگر می تواند در جنبش سبز حاضر بکند، اين است که برای خواسته

  .يداقدام نما

  ضرب المثلی . اش به آنها وابسته استها در گام اول همان چيزهايی هستند که طبقه کارگر در هر صورت زندگی روزمرهاين خواسته

ها نبايستی و طبقه کارگر در اين زمينه و بويژه در اين فرصت و کال اينگونه فرصت" کندن يک مو از خرس غنيمت است:"می گويد

  .کوتاه بيايد

در اين مسير طبقه کارگر ناگزير از . اسطوره زدايی کند" حقوق"و " قانون"وم طبقه کارگر راهی ندارد، جز آنکه از در گام د

طبقه کارگر نياز به همدست طبقاتی و همدستی . در اينجا دست بايد دست را بجويد.  طبقاتی خود است-فکری -بکارگيری توان عملی

و اين چيز منافع . در اينجا موضوع چيز است. در اينجا ديگر کسی از ظن خود يار کسی نمی شود و نمی تواند هم بشود. طبقاتی دارد

  !و هنوز سامان نيافته است... رد عرق می ريزد و تاريخی است که ديگر بيش از حداقل سيصد سال دا

اين اسطوره زدايی هم درونی و در ميان خود کارگران است و هم تالش برای قانع کردن جامعه و همزيستانی است که از مجرای نازک 

  .مزد بگيری گلويی را در شرايط سرمايه داری تر می کنند

ما حقوق و . باشيم...  ما دلبسته قانون و حقوق سرمايه داری از طريق سنديکا و سرمايه داری ما را نمی خواهد، و عجيب است که

قانون و حقوق ممکن است استثمار . خواست ما زندگی است و اين را بايستی برای جامعه توجيه کرد و توضيح داد. قانون نمی خواهيم

  .اش هم اين نبوده و نيستيفهما را کم و زياد کند، اما در هر حال آن را از ميان بر نمی دارد و وظ

ها تنها نا توانی طبقاتی خود در کارخانه و های جامعه هم توضيح دهيم، که ما از طريق سنديکا و اتحاديهما ناگزير هستيم به ساير بخش

، بيشتر اين ناتوانايی مان با دولت يعنی نماينده و کارفرمای بزرگدر مقابل کارفرمای آن را به سطح بيرون ميکشانيم، تا با رودر رويی

خط " حقوقی"کارفرما به دولت و قانون نيازمند است، چرا که آنها را در مقابل ما مصونيت می دهد و از مجاری . را رسميت بخشيم

  . فاصله را به ما گوشزد کرده و می کند، تا مبادا دست از پا خطا کنيم

ما ناگزيريم، ادبيات . کاری و درجا زدن را پيدا کنيماه مبارزه با خردهبه همين خاطر ما بايستی وضعيت ديگری را دنبال کنيم و ر

جنبش . با قد رعنا و سبيل سبزش به جامعه معرفی کنيم" جوان"ديگری را، ادبيات طبقاتی خودمان را در مقابل اين سرمايه داری 

يه داری تالش به زدودن آنها از اذهان تاريخ و طبقاتی ما بيش از هر چيز و هر زمان ديگری نيازمند احيای مفاهيمی است که سرما

  .جامعه کرده است

ها را تکرار می کند، اما هر کس را مفاهيم  سال روند اجتماعی ستم و استثمار به تمامی شيوه۴٠٠بورژوازی در حالی که بيش از 

اش در مايه داری به کمک ابزارهای تبليغاتیاين واقعيتی است که سر. طبقاتی را به پيش کشد، متهم به تکرار و کهنگی کرده و می کند

های اطمينانی همچون سوسيال دمکراسی و چپ هايی که تا ديروز سنگ طبقه جا انداختن اين پاک گردانی بويژه از طريق سوپاپ

و ادبيات به همين خاطر پروسه جا اندازی يک مبارزه حقوقی بجای مبارزه طبقاتی . کارگر را به سينه می زدند، موفق شده است

اش توسط سرمايه داری، چيزی است که مبارزه طبقه کارگر را از نفس انداخته و سرگيجه و درجا زدن در جنبش کارگری مربوطه

  .ادامه خواهد داشت مگر آنکه از نو تالش برای زنده کردن و ادامه در مسير مبارزه طبقاتی از سر گرفته شود

 درونی در خود طبقه کارگر از سويی، و از سوی ديگر با نيروهای اجتماعی متفاوتی که درگيری. اين دقيقا يک پروسه درگيری است

داری هوشياری سرمايه) های(شان در مقابل اين روند به مقابله بر خواهند خواست، و به عالوه با دولتاز طريق نمايندگی های سياسی

  .حفظ جامعه طبقاتی به سرانجام رسانده اند" جمعیخاطر" امروز برای کارگر را تا بهکه اين پاکسازی خاطره و ادبيات مربوط به طبقه 

  
  ٢٠٠٩ تآگوس/ صميمی. خ

  
  :هايی مربوط به اين جستاريافت و پینوشتپی
  
ميان بازار و روحانيت در گذشته و آنگونه که در متن نيز توضيح آن داده شد، ارتباطی تاريخی ناشی از يک فشار قدرتمند اقتصادی : ١

اين بورژوازی بدليل اينکه دارای توانمندی الزم برای مقابله با اين فشار اقتصاد مدرن و . شده بوداز سوی حکومت پهلوی برقرار 



سرمايه کالن نفتی دولت نبود، نيروی واسطی را که روحانيت بود، از طريق پرداخت مواجب مذهبی تحت عنوان خمس و زکات به 

در جيب دولت نفتی شاه بود و از آنجا هم اخاذی می کرد و همواره به جان البته روحانيت در عين حال دستش هم . خود وابسته کرده بود

آريامهر اما کارش مدرن سازی و فاصله گيری از گذشته سنتی بود و باج می داد تا روحانيت را . ش دعا می نمود"شاهنشاه آريامهر"

سته تهديد شده می ديد و روحانيت را که از طريق وادار به سکوت کند، و بازار برعکس موقعيتش را در مقابل دنيای مدرن آهسته آه

های وسيع اجتماعی در تماس بود، سيراب می کرد، تا بياری کسب اين بلندگوی سنتی بتواند پيوندی با مردم و اعتراضات مذهب با توده

اين است که در دوران . ردخودر واقع روحانيت هم از توبره و هم از آخور می. مورد نظرش در مقابله با حکومت شاه سازمان دهد

خوار بازار بود، نقش نماينده سياسی بورژوازی بازار سنتی ايران را به های طوالنی هم جيره روحانيت که دهه١٣۵٧خيزش اجتماعی 

اين وضعيت پس از انقالب . عهده گرفت و از همين طريق هم توانست بطور فريبکارانه خود را همصدای اعتراض کل نشان دهد

اين مسئله . ای کالن همچون نفت، زمينه بی نيازی و جدايی روحانيت را از بازار سنتی فراهم نمود و دستيابی به سرمايهاسالمی

. ای مدرن، اين جدايی را رفته رفته تعميق نمودهای زنجيرهبخصوص با راه اندازی و چنگ اندازی بر انواع بازارها و بويژه فروشگاه

 ارکان تشکيالتی اين پيوند ميان روحانيت و بازار بوده، چنانکه در جستار يک مالحظه می کنيد، ديگر های موتلفه که يکی ازهيئت

اش از بازار طی بدست آوردن درآمد سرشار نفت، از دست نقش و وزنه خود را طی سه دهه نقش در حاکميت و امکان استقالل مالی

  .توانيد مالحظه کنيدهای زير بهتر می يافتداده است و اين نکته را در پی

 shtml.motaleefa_party_iran_ir_2009/02/090204/iran/persian/uk.co.bbc.www://http  
  
   اسالمی های موتلفه جمعيت هيئت"

  .  استقالل آن در برابر دولت بود بع مالی روحانيت و در نتيجه ستون نگهدارندهترين من در سنت، مهم" بازار"

اصالحات  "  سوسياليستی دولت به خصوص در زمينه-سازانه  های اقتصادی مدرن  چهل، سياست های آغازین دهه در سال

 . ، تهدیدی سنگين برای بزرگ مالکان و نيز تاجران سنتی قلمداد شد"ارضی

فرهنگ و سياست در عصر پهلوی، دست روحانيان را از بسياری مناصب ) سکوالریزاسيون( عرفی کردن   برنامهاز سوی دیگر،

  . قضایی و آموزشی کوتاه کرد و از نفوذ سياسی آنان کاست

کی در رفتند، منافع مشتر به این ترتيب بازاریان و روحانيان که پيشتر از پشتيبانان اصلی نظام سلطنت در ایران به شمار می

  . ستيز با دولت حاکم یافتند

 سنتی   اسالمی، سازمانی سنتی بود که در پيوند با رهبران روحانی، از جمله آیت اهللا خمينی، بدنه ها مؤتلفه جمعيت هيئت

  .دینی جامعه را عليه حکومت محمدرضاشاه پهلوی بسيج کرد

صادی محمدرضاشاه مبنی بر تزریق نقدینگی به بازار، ثروت  و سياست اقت١٣۵٣ و ١٣۵٢های  با افزایش بهای نفت ایران در سال

 . ای رو به فزونی گذاشت سابقه بازاریان به شکل بی

ای از اين ثروت را برای مبارزه با سلطنت پهلوی، تحت رهبری آيت اهللا خمينی،  بازاريان در قالب تشکل سياسی خود، بخش عمده

 ". صرف بسيج اجتماعی جامعه کردند
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D
9%88/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D
9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C  

  
 انقالب شهيد بنياد، اسالمیفرمان آیت اهللا خمينی رهبر جمهوری  خورشيدی، به ١٣۵٨سال حجت االسالم مهدی کروبی، در" 

   ". ...  را تأسيس کرداسالمی

    "... ها از ابتدای سال  اين فروشگاه:  شيالت  فروشگاه.  استاسالمی انقالب شهيد بنيادای کوثر متعلق به   زنجيره فروشگاه: ای کوثر   زنجيره فروشگاه"

اندرکاران سياسی و اغلب در اختيار دست. حلقه بسيار وسيعتری را در بر می گيرد" قدس"ره ای مثل اکنون اين فروشگاههای زنجي

  http://www.mihan.net/58/mihan-58-50-01.htm   .رژيم است

  اعتنايی بازاريان به تقاضای انجمن همسو با موتلفه برای تعطيلی بازار بی

  جامعه اسالمی بازار و اصناف حالت عادی داشتبازار تهران روز دوشنبه برخالف خواست انجمن 



گويند  می  آگاهان .های گذشته وجود داشته است عدم استقبال از تعطيلی بازار تهران از سوی بازاريان در ادامه روندی است که طی سال 

  گسترده وجود تبليغات گی آنها که با جلسات سخنرانی هفتبازاريان ندارند وانجمن بازار نفوذ چندانی درفه وجريان مؤتلکه درحال حاضر

  ".شود، از استقبال چندانی برخوردار نيست های شاخص جناح راست برگزار می يا حضور چهره
  
-طلبی هستند، که در تمام اين سی سال نقش برجسته و راهنما در هدايت جمهوری اسالمی داشتههای اصالحای از چهرهها نمونهاين :٢

البته امروز می توان باور کرد که در . اندهای ضد انسانی اين حکومت بودهها و مدافع تمامی شيوهردگان سرکوباينها خود سرک. اند

اند، اما اين هيچ ربطی به منافع عمومی مردم و کارگران و طلب شدهنتيجه عملکردهای خود و پس از سی سال جنايت واقعا اصالح

  .ی را می گذراند، نداردای که در قبال حقوق و دستمزد زندگجامعه

7%A8%D%AC8%D%AD8%D%_AF8%D%C%8DB9%B8%D3%B8%D/%wiki/org.wikipedia.fa://http
9%86D7%A8%D%C%8DB1%B8%D  

   
که دارای سوابق امنيتی و اطالعاتی بود و جزو موسسين وزارت )  ميالدی١٩۵۴- هجری شمسی١٣٣٣د متول(سعيد حجاريان "

 به عنوان نايب رييس به اين شورای اسالمی شهر تهران در نخستين انتخابات ١٣٧۶آيد، پس از دوم خرداد  اطالعات به حساب می

وی مدتی سمت استادی در تدريس درس . شورا راه يافت و در عين حال سمت مشاور سياسی رييس جمهور وقت را نيز بر عهده داشت

همچنين مدتی نيز رياست سازمان .  را دارا بودسعيد امامیاتژيک به دانشجويان کادر وزارت اطالعات، من الجمله مديريت استر

  ". را بر عهده داشت٧٠مطالعات استراتژيک در طی سالهای دهه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A8%D9
%88%DB%8C 

سازمان وی عضو .، نماينده و نايب رييس مجلس ششم بودمير حسين موسویبهزاد نبوی وزير مشاور در امور اجرايی در دولت اول " 

  . " استمجاهدين انقالب اسالمی ايران

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8

%AC%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87   

سازمان مجاهدين انقالب  و عضو شورای مرکزی مشارکت ايران اسالمیجبهه زاده، از اعضای شورای مرکزی  مصطفی تاج" 

 . معاون وزير کشور بودمحمد خاتمیاو در دولت .  استاسالمی ايران

   بازداشت شد)١٣٨٨(رويدادهای پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در جريانات مربوط به او 

8D%_C%8DB9%84%D9%B8%D%AF8%D9%85%D%AD8%D9%85%D/%wiki/org.wikipedia.fa://http

C%8DB%AD8%D7%B8%D8%A8%D7%A%  

وی .  استايران در جنبش اصالحاتهای   و از چهرهاصالح طلب روحانی يک ]١[)مشهد در ١٣٣٨  بهمن٧(سيدمحمدعلی ابطحی " 

 و سمت مشاور وی را بر ]٣[ معاونت پارلمانی و حقوقی رياست جمهوری]٢[جمهور،   مسئوليت دفتر رئيسسيد محمد خاتمیدر دولت 

  "]۵[. بودمهدی کروبی، از حاميان سرسخت محمد خاتمی با اين حال، در دوره دهم رياست جمهوری، بر خالف ]۴[.عهده داشت

 های دولتی سمت" 

  .  مرکز مشهد منصوب شدیصداوسيماهای  به مديريت برنامه:١٣۵٨ •

  .  منصوب شدشيراز و بوشهربه عنوان مديرکل صداوسيمای :١٣۶١ •

  .  منصوب شدو ايرانرادي به عنوان مدير تهراندر :١٣۶٢ •

  . مرزی صداوسيما منصوب شد به سمت معاونت برون:١٣۶٧ •

الملل   به سمت معاونت امور بينوزارت ارشاد و در زمان وزارت سيد محمد خاتمی در ١٣۶٧ دیچهار ماه بعد در :١٣۶٧ •

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب شد



  . به دنبال استعفای سيد محمد خاتمی از پست وزارت او نيز استعفا داد:١٣٧١ •

  .  رسيدبيروتگی صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران در در زمان تصدی الريجانی، به سمت نمايند:١٣٧٣ •

  . انتخاب شد)سيد محمد خاتمی( به عنوان رياست دفتر رييس جمهور وقت١٣٧۶ تير ١٩ تاريخدر :١٣٧۶ •

  . منصوب شد) سيد محمد خاتمی( رييس جمهوروقت پارلمانیبه سمت معاون حقوقی و :١٣٨٠ •

  ".يه سمت مشاور رييس جمهوری وقت، خاتمی منصوب شد:١٣٨٣ •

 در تمامی دنيا با مگر سرمايه داری. هيچ جای تعجبی ندارد که چنين چهره هايی نمايندگان مدرنيسم سرمايه داری ايران هستند :٣

ورودش به عرصه با استثمار و سرکوب هايش شناخته شده نبود؟ و آيا اين هيچ چيزی را از بورژوازی بودن آن کم کرد؟ پس در ايران 

" يک جامعه سالم"و اين جنبش هم جای تعجبی ندارد که سرکوبگران ديروز امروز هم در راس اعتراضاتی هستند، که قرار است 

  . را سازماندهی کندسرمايه داری

در واقع مدرنيسم به عنوان مرحله ای متاخر، گامی در جهت تکميل واقعيت همين جامعه سرمايه داری با مشخصه های بارز يک مقابله 

  .با سنت بوده است

ا انسان مرکزی و باور عمومی به انسان و ي" خرد گرايی"اين مشخصه ها را از جمله عرفی کردن مناسبات و حقوق باوری و تأکيد بر 

  :پيشگامان اين روند خود به ما چنين نشان می دهند. ميتوان برشمرد
مدرنيسم نمودهاى بيرونى تمدن جديد غرب است و مدرنيته، عناصر درونى فكرى، فلسفى و فرهنگى آن بوده و داراى "

   )http://www.bashgah.net/topics-220.html." (اند اى از مفاهيم اساسى است آه با يكديگر در ارتباط رشته

  :به شرح زير برشمرد) توانمی(ايدئولوژيهاى مدرن را آه همان ويژگيهاى روشنگرى است، به طور اجمال "

   اعتماد به توانايى عقل انسان و علم براى معالجه بيماريهاى اجتماعى؛-١

  )Direct experience(ى مستقيم و تجربه ها) nature(طبيعت ) Progress(, تاآيد بر مفاهيمى از قبيل پيشرفت -٢

   مخالفت آشكار با مذهب؛- -٣

   تجليل طبيعت و پرستش خداى طبيعى؛-۴

   در قلمرو سياست، دفاع از حقوق طبيعى انسانها؛ بوسيله حكومت قانون و سيستم جلوگيرى از سوء استفاده از قدرت-۵

  )Antropomorphism(ان انگارى طبيعت  اومانيسم و تبيين جامعه و طبيعت به شكل انسانى يا انسان انس-۶

   تكيه عمده بر روش شناسى تجربى و حسى در مقابل روش شناسى قياسى و فلسفى-٧

   )http://www.bashgah.net/topics-220.html" ( پوزيتيويسم به عنوان متدلوژى مدرنيسم-٨

اين بوده، که اين سيستم خود دارای مراحلی بوده و اندک جايگزينی سرمايه داری بجای سيستم فئودالی پيشين به اين ترتيب به معنای 

  .اندک به آنها توجه نشان داده شده است

اين توضيح کلی و ابتدايی به ما کمک می کند، تا آنچه را از زمان مشروطه تا به امروز در جامعه ايران گذشته و می گذرد، بهتر 

  .شناسايی کنيم

  

حضور زنان و جدال . الش کشيده، در بخش مهمی بيان همين جدال ميان سنت و مدرنيته می باشدآنچه امروز جامعه ايران آنرا به چ :۴

آنها با فرهنگ رايج که در قامت سياست حاکم اعمال شده و می شود، به همراه درک و دفاع عمومی جامعه از قانون و قانونمداری و 

  .حقوق يکی از برجسته ترين اين موارد است

در کنار اينها .  پذيرش تنوع، در برابر يکتاگرايی انديشه و عمل مذهبی و فقيه باوری يکی ديگر از اين موارد استطرح انواع آزادی و

بايستی توجه داشت که بخشی از اين واقعيت توسط خود حاکميت حاضر تحت عنوان جمهوريت و در کنار پذيرش پارلمان و انتخاب 

اگرچه اين پذيرش در سايه مذهب همواره دچار تناقض و نقص .  به اجرا در آمده استنماينده به شيوه مدرن سرمايه داری تا کنون

  .کارکرد بوده است



برای روشن تر شدن اين نکته بايستی بخاطر آورد که در دوران طرح مشروطيت، روحانيت علت مخالفت خود را در اين بدعت گذاری 

و اين مغاير با آنچيزی بوده که تا آن .  زمينی بايستی پس از آن توسل جستجنبش می ديد، که از قانون الهی گذر می کند و به قانون

به عالوه نماينده و مجلس طرح و بدعت ديگری بوده در مقابل نماينده خدا و روحانيتی . زمان پذيرفته شده و غير قابل شک بوده است

ود که مخالفان روحانی مشروطيت، از مشروعه دم زدند، از اين طريق ب. که نقش واسطه را تا آن زمان در جامعه به عهده داشته است

تا به اين وسيله قانون الهی و نماينده روحانی اش در مقابل قانون زمينی، جمهوريت، مجلس و نماينده منتخبی که هر بار بايستی سر 

 به منافع روحانيت بطور بالواسطه اين مخالفت مبنايی کامًال واقعی و زمينی داشت چرا که. صندوق رای در می آورد، پا برجا بماند

  .ضربه کاری و مادی خود را وارد می آورد، اگرچه پايه و اساس استدالل خود آنها به آسمان و ريسمان گره خورده بود

روحانيت اين تناقض را الاقل در عمل برای خود حل نمود، چرا که می دانست در جريان اين امر نه تنها " انقالب اسالمی"اما با 

اين است که . ايندگی روحانی خويش را از دست نداده بلکه با اين واقعيت روحانييت نمايندگی اش را به زمين بهتر پيوند خواهد زدنم

به نام اسالم طی طريق نمايد و به " جمهوريت"ديگر می توانست با خيال راحت از شاه به عنوان سايه خدا و سلطنتش هم بگذرد و تا 

  . نيز که قوانين الهی می بايست در آن طرح و ارائه شود، آری بگويدنمايندگی و پارلمانی 

اکنون سی سال از آن تاريخ سپری شده است و اجرای احکام دين و مذهب و آن هم در جهان سرمايه داری، بجای قانون متعارف 

 اقتصادی - بيان روند ضرورتی اجتماعیپارلمان جايگاه قانون متعارف است و قانون. تناقض خود را حتا برای خود آنها رو کرده است

و اين در تناقض کامل با احکام مطلق الهی و . که در پيوند با حاکميت سياسی هر بار خود را تعريف و تجديد تعريف می نمايد

  .دستورالعمل هايی است که هيچگونه گره خوردگی با زندگی در جريان دنيای امروز ندارد

بخشی از حاکميت سياسی با مردمی که بار سنگين قتل عام و زندان و شکنجه را هم در اين اعتراضات طبيعتًا و پيشاپيش همراهی  :٥

اين حاکميت پيش از اين در قبال آزادی از حاکميت سلطنت، آزادی حاکميت خود را کسب نمود و اکنون پس . به عهده گرفته، يکی نيست

 جستجوی آزادی از قيد و بندهايی است که سد راه سرمايه گذاری در از سی سال با گسترش موقعيت اقتصادی و اجتماعی اش در

داری به معنای طبيعی است که فراخور اين چنين واقعيتی، قانونی همسان تر با جهان سرمايه. مقياس جهانی را برايش فراهم آورده است

  .ی آن را همنوای خود خيال نمايندوسيعش ضروری است و همين دست آويزی است تا بخش وسيعی از توده های معترض اجتماع

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4473422,00.html  

  "سازمان مجاهدين انقالب اسالمی"

  " کودتاچيان قانون و حقوق مردم را زير پا گذاشته اند"

اين . عتراضات مردمی اعتراض کردو سرکوب ا" حاکميت سانسور"سازمان مجاهدين انقالب اسالمی با انتشار بيانيه ای بار ديگر به 

  "با کودتايی تمام عيار مواجهيم"سازمان در بيانيه خود می نويسد که اکنون نه با يک تقلب گسترده بلکه 

  :سازمان مجاهدين انقالب اسالمی بيانيه خود را چنين آغاز می کند

ده ها تن از شهيدان، جوانان، زنان و مردان ايران ير کودتايی که در آغاز گمان ميرفت کودتايی مخملی است، به خون ريخته شده " 

اقتدارگرايان پاسخ مردم آزاديخواه ايران را که با رای . سنگفرش خيابان رنگين شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت

  ."، با خشونت پاسخ گفتندگفته بودند" نه"انتخاباتی خويش به نامزدهای اصالح طلب، به حاکميت اقتدارگرايان استبداد طلب 

و اين در عين حال نيز تناقض خود اين . اين است که می بينيم بر اين جنبش به سادگی آب خوردن چنين رهبريتی هم سوار گشته است

  .جنبش است، که تا کنون نيز به همين دليل پای خواست خود را از محدوده ای که اين رهبريت می خواهد فراتر نگذاشته است

بری می خواهد به رای و پارلمان و نماينده و سياست باب روز جهان سرمايه داری نزديکتر باشد و در اين راه نيز تالش خود را اين ره

  .اين تالش اکنون ديگر به يک استراتژی آشکار جناح همسوی با مردم در مقابل بخش ديگر حاکميت تبديل شده است. می کند

ا مردم خود را پشت سر جناحی از حاکميت قرار داده است و در همين حال روشن هم باشد که اکنون بنظر می رسد روشن باشد که چر

  .چگونه اين جناح از اين نيروی اجتماعی بيشترين بهره خود را می خواهد ببرد

  .اند کارگران اما در اين ميان هنوز در اين جنبش نقشی بازی نکرده


