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فرهنگ مدرن و هژمونى جهانى ـ نقدی بر عوامل تقابل دولت آمريكا با جمهوری اسﻼمى ايران

١

فرشيد فريدونى
يكى از اصول سياست خارجى جمهوری اسﻼمى ايران ظاهراً آمريكا ستيزی است كه تاريخ چهل سال گذشتهی كشور را
رقم مىزند .به اين صورت كه اسﻼميان از بدو خيزش سياسى خود اهداف نظامى و منطقهای مخصوصى را دنبال مى-
كردند كه در يک جهان دو قطبى و تحت شعار "نه شرقى ،نه غربى ،جمهوری اسﻼمى" مطرح مىشد .هماكنون كشمكش
ايران با آمريكا ظاهراً به اوج خود رسيده است .به خصوص پس از خروج آمريكا از معاهدهی موسوم به "برجام" و
"تحريمهای حداكثری" دولت ترامپ بر عليهی منافع و برخى از سران جمهوری اسﻼمى ،خطر يک جنگ تمامعيار
منطقهای به مراتب جدیتر از گذشته گشته است .در حالى كه سران جمهوری اسﻼمى خطر جنگ را انكار و ظاهراً از
مذاكره با آمريكا امتناع مىكنند ،ليكن همزمان سپاه پاسداران ضربههای محلكى را غير مستقيم به منافع آمريكا و هم-
پيمانانش در منطقه وارد مىآورد .از جمله مىتوان از افزايش نفوذ نظامى و سياسى جمهوری اسﻼمى در سوريه ،لبنان،
عراق ،يمن و بمباران كنسولگری آمريكا در بصره و حمﻼت موشكى به تأسيسات نفتى كنسرن آرامكو در بقيق و ميدان
نفتى حقل خريص در عربستان سعودی ياد كرد .همزمان در كشورهايى مانند لبنان و عراق و همچنين در يمن جنبش-
هايى پديد آمدهاند كه قاطعانه نفوذ جمهوری اسﻼمى را به عقب مىرانند .به همين صورت بايد از "هفتهی خونين" آبان
ماه امسال ياد كرد كه پس از سه برابر شدن قيمت بنزين در ايران پديد آمد و ايدئولوژی و دستگاه ساختاری جمهوری
اسﻼمى را متزلزلتر از گذشته ساخت.
تحت تأثير اوضاع موجود سازمانهای چپ و احزاب كمونيستى دشمنانه در برابر يکديگر صفآرايى كردهاند .در اين
ارتباط مىتوان به طور كلى سه طيف متفاوت را از يکديگر تميز داد .طيف اول شامل بخش سنتى "جريانهای چپ"
مىشود كه همچون گذشته معطوف به مبارزهی ضد امپرياليستى و مدافع نظام جمهوری اسﻼمى است .طيف دوم بخشى
از اتحادها و جريانهای كمونيست را در بر مىگيرد كه اهداف سياسى خود را در "سرنگونى انقﻼبى جمهوری اسﻼمى" و
مخالفت با "رژيم چينچ" امپرياليستى خﻼصه كردهاند .طيف سوم مابقى جريانهايى را در بر مىگيرد كه به سرنگونى
جمهوری اسﻼمى اولويت مىدهند و مشكلى در همكاری با جريانهای ارتجاعى و شبه فاشيست مانند :سلطنتطلبان،
مجاهدين خلق و عوامل صهيونيستى و امپرياليستى نمىبيند .پيداست كه تحث شراط سياسى موجود اين پرسش نيز پديد
مىآيد كه دليل تقابل دولت آمريكا با جمهوری اسﻼمى بر سر چيست و اين كشمكش چه ارتباطى با جنبش كمونيستى و
كارگری در ايران و منطقه دارد؟
از آنجا كه به گفتهی ماركس"هميشه تحت تأثير آگاهى تئوريک است كه انرژی برای پراكسيس سياسى آزاد مى-
شود" ،در نتيجه پاسخ اين پرسش را نيز مىتوان در آن بحران تئوريک جستجو كرد كه "ماركسيستهای ايرانى" با آن
 ١من مضمون اين مقاله را در يک جلسهی سخنرانى كه از طريق "پاتوق كتاب انديشه" و با همكاری "اتحاديهی آموزش كارگران سوئد" )آ ـ
ب ـ اف( در تاريخ  ١٤ژوئن  ٢٠١٩در شهر گوتنبرگ برگزار شد ،ارائه كردم .اين مقاله بخش مختصری از دو كتاب است كه در سايت
آرمان و انديشه منتشر شدهاند :مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
سوم ،برلين ،و فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ ـ نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاورميانه و ضرورت
همبستگى و همكارى جهانى ،در آرمان و انديشه ،جلد پنجم ،برلين.
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مواجه بوده و هستند .با وجودی كه آثار اين بحران قبل از سرنگونى نظام شاهنشاهى به خوبى در واقعيت مشاهده مىشد،
اما پس از تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در كشور بود كه رفته رفته برای برخى از جريانهای كمونيست به درستى
روشن شد .از جمله مىتوان از حمﻼت تروريستى به كانونهای مدرن اجتماعى و از جمله سينماهای كشور و زن ستيزی
و ضديت عريان اسﻼميان با دگرباشان جنسيتى و ايرانيان بهايى ،يهودی و مسيحى ياد كرد كه البته نه پس از استقرار
نظام جمهوری اسﻼمى در ايران ،بلكه قبل از وقوع اين فاجعه به خوبى در پراكسيس اجتماعى مشاهده مىشد .با تمامى
اين وجود همهی جريانهای كمونيست ،اسﻼم را در توهم خود يک دين پيشرو و ضد امپرياليست مىخواندند و يا بدون
كوچکترين ترديدی به سلطهی جماعت آخوندی تن مىدادند و يا با وجود مخالفت ضمنى در جهت حفاظت از يک
جبههی متحد ضد امپرياليستى سكوت مىكردند.
سرچشمهی آن آگاهى تئوريک كه در دوران قيام بهمن بر ذهنيت تمامى فعاﻻن سياسى چپ و كمونيست مستولى بود و
آثار مخرب آن تا هم اكنون نزد بسياری از كمونيستهای متحزب و منفرد نيز مشاهده مىشود ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم است .اين ايدئولوژی محصول آن توليدات تئوريک بود كه در اوايل صدهی گذشته جهت توجيه اهداف سياسى
و اقتصادی كشور شوروی پديد آمده و از طريق حزب توده در ايران ترويج مىشد .مضمون آن يک درک تقليلگرا و
دترمينيستى از روند تاريخ است كه از يک "حركت ابژكتيو و اجتنابناپذير ماترياليستى" به سوی سوسياليسم گزارش
مىدهد .انگاری كه از طريق توسعهی زيربنای اقتصادی و با رشد نيروهای مولد يک آيندهی مثبت و دلپذير در انتظار
تمامى انسانها است .به اين ترتيب ،ماترياليسم دشمنانه در برابر ايدهآليسم مستقر مىشود و تمامى عوامل سوبژكتيو يک
جامعه ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی ظاهری و بىاهميت جلوه مىكنند .پيداست ،آن چيزی كه ظاهری و بى اهميت
محسوب مىشود ،ضرورتى هم در شناخت و نقد آن نيز وجود ندارد .بنابراين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از نقد
كليت ديالكتيكى و حركت واقعى جامعهی طبقاتى طفره مىرود و با يک درک خشک ماترياليستى ،تضاد درونذاتى
حركت سرمايه را به تناقض نيروهای مولد با مناسبات توليد تقليل مىدهد و استقرار سوسياليسم و تشكيل ديكتاتوری
پرولتاريا را فرجام محتوم زيست بشری مىخواند .از اين منظر ،ديگر استقرار سوسياليسم يک امكان و نتيجهی خودآگاهى
و ارادهی پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى نيست ،ديگر نقد آگاهى تئوريک موجود ،ترويج روش جامعهشناسى انتقادی و
روشنگری و تكامل افق درونذاتى جهت تشكيل يک نظم نوين ضرورتى ندارد ،ديگر نبرد ايدئولوژيک با طبقهی حاكم و
تدارک تشكيﻼت مناسب اجتماعى ضروری به نظر نمىرسد ،اينجا سوژه با محمول )ابژه( جابجا مىگردد و نقش سوژهی
انقﻼبى به "حزب تراز نوين" و به اصطﻼح "پيشتاز پرولتاريا" محول مىشود .انگاری كه روند تاريخ الزاماً و به صورت
مقدر و خود به خودی به سوی سوسياليسم سمت مىگيرد و مشكل تنها محدود به مسئلهی رهبری و مديريت اين
حركت ماترياليستى مىشود .پيداست كه اينجا منظور ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از سوسياليسم همان تشكيل
استبداد حزبى و ادارهی بوروكراتيک جامعه مىباشد كه تحت عنوان استالينيسم در كشور شوروی سابق متحقق شده
است.
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 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(١٩٩٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد
يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تصور دينى از روند تاريخ مواجه هستيم ،زيرا اين خصلت
تمامى اديان است كه نتايج فعاليت انسانها و آگاهى و ارادهی آنها را در زندگى واقعىشان انكار كنند و آنها را به
انقياد يک قدرت خارج از خويش و متافيزيكى در بياورند .اينجا ديگر هيچ فرقى ندارد كه از قدرت الهى ،قدرت مفهوم،
قوانين ابژكتيو اجتماعى و اقتصادی و يا روند اجتنابناپذير تاريخ سخن به ميان بيايد .به غير از شكل دينى ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم ،آن با سه فرمول كلى و راهبردی نيز مجهز مىشود كه آنرا به صورت يک فلسفهی سياسى در
مىآورد .اين سه فرمول ميان سالهای  ١٩٢١تا  ١٩٢٢ميﻼدی و در كنگرههای دوم تا چهارم كمينترن مدون شدند.
يعنى همان دورانى كه كشور شوروی تحت تعرض نظامى دولتهای انگلستان و فرانسه قرار داشت و دولت بلشويستى
به دنبال همپيمان سياسى در منطقه مىگشت كه از بيرون امنيت مرزهای كشور را تضمين و در درون قدرت سياسى
خود را تثبيت سازد .تا اين زمان كمونيستها تمايل به ناسيوناليسم و طرح مسائل ملى را به كلى مردود مىخواندند ،زيرا
آنها را موجب تفرقهی پرولتاريا شمرده و با استناد به مانيفست كمونيستى اتحاد تمامى كارگران جهان را در نظر
داشتند .برای اولين بار لنين ميان "ناسيوناليسم ستمگر" و "ناسيوناليسم ستمديده" تميز داد و "ناسيوناليسم ستمديده" را
پيشرو و ضد امپرياليست خواند .به بيان ديگر ،فلسفهی سياسى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از طريق لنين و در
تناقض با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس متكامل شده است.
اين سه فرمول كلى و راهبردی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را تبديل به يک فلسفهی سياسى مىسازند ،به اين
عبارت هستند :اول ،مبارزهى ضد امپرياليستى است كه البته با همكارى كشور شوروى به عنوان سركردهی "اردوگاه
سوسياليستى" و در يک جهان دو قطبى به وقوع مىپيوندد .اينجا برای يادآوری يک رجوع اجمالى به تئوری امپرياليسم
لنين ضروری است .به اين صورت كه وی "تئوری سرمايهی مالى" را از هيلفردينگ وام گرفت و مدعى شد كه ادغام
سرمايهی مالى با سرمايهی صنعتى منجر به تشكيل كنسرنها شده و سياست خارجى كشورهای امپرياليستى را ضرورتاً
به سوی جنگ و كشورگشايى جهت تقسيم مجدد جهان مىراند .به اين ترتيب ،صدور سرمايهی امپرياليستى به
كشورهای مستعمره و كسب سود سرمايهی فوقالعاده در آنجا ممكن مىشود ،در حالى كه انتقال ارزش به كشورهای
امپرياليستى همواره از رشد نيروهای مولد در كشورهای مستعمره ممانعت مىكند ٣.دوم ،ائتﻼف سياسى و تشكيل جبهه
با بورژوازى ملى بر عليه بورژوازى كمپرادور است .به اين معنى كه بورژوازی ملى در برابر مالكين و سرمايهداران بزرگ
و وابسته به امپرياليسم ،انقﻼبى محسوب مىشود ،زيرا ظاهراً نه تنها استقﻼل ملى را تضمين مىسازد ،بلكه در نبرد با
امپرياليسم و در جهت تحقق سياست توسعهی اقتصادی ضرورتاً به سوی همكاری سياسى با "اردوگاه سوسياليستى"
سمت مىگيرد .سوم ،تشكيل جمهورى دموكراتيک خلق و تحقق "راه رشد غير سرمايهدارى" در كشورهاى مستعمره و
نيمه مستعمره است .البته اينجا اصول "راه رشد غير سرمايهداری" ارتباطى با تشكيل مالكيت اجتماعى و لغو كارمزدی و
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قانون ارزش ندارد و تنها به معنى قطع رابطهی اقتصاد ملى با بازار جهانى امپرياليستى و همكاری سياسى و اقتصادی با
كشورهای "اردوگاه سوسياليستى" در يک جهان دو قطبى است.
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم پيچيدهترين مسائل اقتصادی و معادﻻت
سياست جهانى را به عاميانهترين شكل ممكنهی آنها در مىآورد و از طريق ترويج يک روش تفكر ساده و سطحى از
حركت ماترياليستى به اصطﻼح "ابژكتيو و اجتنابناپذير تاريخ به سوی سوسياليسم" افكار عمومى فعاﻻن جنبش
كمونيستى را به انقياد خود مىكشد .با وجودی كه اين ايدئولوژی از طريق حزب توده در ايران ترويج مىشد ،اما در
دوران قيام بهمن اصول فلسفهی سياسى آنرا "خط دو" )سازمان چريکهای فدايى خلق(" ،خط سه" )سازمان پيكار،
مائوئيستها( و همچنين سازمانهای تروتسكيست دنبال مىكردند .دليل دشمنى آنها با حزب توده بر سر استالينيسم و
تحليل مباحث كنگرهی  ٢٠حزب كمونيست شوروی بود .در حالى كه حزب توده ستون پنجم شوروی در ايران محسوب
مىشد و تروتسكيستها تصرف قدرت بﻼمنازعهی استالين در كميتهی مركزی حزب كمونيست را مشابه با پيروزی
ضد انقﻼب در شوروی مىخواندند" ،خط دو" سياست "استالين زدايى" حزب كمونيست شوروی را محكوم به اپورتونيسم
و رويزيونيسم مىكرد و "خط سه" شوروی را يک كشور سوسيال امپرياليستى مىخواند.
هم اكنون حدود چهل سال است كه فعاﻻن جنبش كمونيستى ايران عواقب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را در
پراكسيس سياسى تجربه كرده و مىكنند .آنها تجربه كردند كه دشمنى اسﻼميان با شاه به معنى دوستى با آنها نبود.
به اين معنى كه نه "دشمن دشمن من ،ضرورتاً دوست من است" و نه همراه با جريانهای ارتجاعى مىتوان به اهداف
جنبش كمونيستى ـ كارگری دست يافت .به بيان ديگر ،فعاليت سياسى در پرتو ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم باعث
ضعف نيروهای چپ در ايران شد و تنها از اين طريق بود كه جريان فوق ارتجاعى اسﻼمى قيام بهمن را مصادره كرده و
چنان شكست قاطعى را بر سازمانها و احزاب كمونيستى وارد آورد كه حتا يک آدرس پستى از آنها هم در ايران باقى
نماند .تجربهی بعدی مربوط به فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" مىشود ،در حالى كه بسياری از كشورهای در حال
توسعه در بازار جهانى سرمايهداری ادغام و تبديل به قدرتهای قابل مﻼحظهی منطقهای و اقتصادی شدهاند .از جمله
مىتوان از چين ،هند ،برزيل ،كرهی جنوبى ،سنگاپور ،تايوان ،آفريقای جنوبى و تركيه ياد كرد ،در حالى كه كشورهای
امارات عربى تبديل به مركز سرمايهی مالى و تجاری در منطقهی خاورميانه شدهاند .همزمان اوضاع اقتصادی در
جمهوری اسﻼمى ايران است كه پرده از چهرهی واقعى بورژوازی ملى بر مىدارد .در حالى كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم بورژوازی ملى را پيشرو و عامل توسعهی اقتصادی و رشد نيروهای مولد مىشمارد ،اما اخبار روزمرهی كشور از
فساد گسترده مانند :اختﻼسهای ميلياردی ،مفقود شدن بخشى از خزانهی ملى ،فرار سرمايهی ملى و سرمايهداران به
خارج ،انهدام محيط زيست ،رانتخواری مستمر ،استهﻼک صنايع ملى ،ركود اقتصادی ،مبارزه برای حقوق معوقه و
فاجعهی سيهروزی كارگران مزدی گزارش مىدهند.

٤

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-Wern-Werke, Bd. ٣١,
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زمانى كه آگاهى تئوريک غلط است ،انرژی فعاليت سياسى نيز در مسير
غلط آزاد مىگردد .به بيان ديگر ،خطر انحطاط جنبش كمونيستى در ايران مربوط به بحران تئوريک مىشود و بخش
اعظم آن خودكرده است .پيداست كه اينجا پرسش پيرامون عوامل واقعى تقابل آمريكا با جمهوری اسﻼمى نيز پديد
مىآيد .به اين صورت كه چرا كشورهای ديگر سرمايهداری مانند :انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،چين و روسيه ظاهراً مشكلى
با برنامهی هستهای و نفوذ جمهوری اسﻼمى در منطقهی خاورميانه ندارند ،در حالى كه برنامهی دولت تراپ منظبط
كردن سياست خارجى و در نهايت تغيير نظام جمهوری اسﻼمى در ايران است؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد نخست
به دﻻيل صعود آمريكا به رتبهی هژمونى جهان سرمايهداری پرداخت و بعداً تناقض فلسفهی سياسى جمهوری اسﻼمى
را با اهداف دولت آمريكا در منطقهی خاورميانه روشن ساخت كه به ماهيت كشمكش اين دو دولت در چهل سال
گذشته پى برد.
صعود آمريكا به رتبهی هژمونى جهانى از سال  ١٩٣٣ميﻼدی آغاز گشت .به اين صورت كه رئيس جمهور آمريكا،
تئودور روزولت ،برای مقابله با بحران اقتصادی و مهار جنبش راديكال كارگری برنامهاى را با عنوان "توافق جديد" به
اجرا گذاشت .در اين برنامه حداقل كارمزد روزانهی كارگران معين و حداكثر روزانهی كار به  ٨ساعت محدود شد .از
اين پس ،سنديكاها به عنوان نمايندگان صنفى كارگران به رسميت شناخته شدند ،در حالى كه دولت يک صندوق مالى را
براى تأمين بيمهى همگانى و حقوق بازنشستگى كارگران مزدی ايجاد كرد .همزمان كارگران از طريق مزاياى فوقالعاده
در توفيق اقتصادى كارخانه سهيم شدند و دولت نيز قراردادهاى كار ميان سنديكاها با كارفرمايان را براى تمامى
كارگران معتبر شمرد و دادگاه كار را جهت نظارت بر قراردادهای كار و سرمايه برقرار ساخت .در جوار اين اقدامهای
دولتى ،نهادهاى "توليدكنندگان و مصرفكنندگان" نيز تأسيس شدند كه قيمت منصفانهى كاﻻها را معين كنند ،در حالى
كه دولت يک نقش فعال را در سياست توسعهی اقتصادی به عهده گرفت كه تا كنون در نظام سرمايهداری بى نظير
بود .محصول اين اقدامات دولتى شكوفايى دراز مدت اقتصادی و اشتغال همگانى در آمريكا بود .به اين ترتيب ،شرايطى
برای مصرف انبوه كاﻻها در برابر توليدات انبوه كه البته از طريق سيستم تيلوريستى و فورديستى در اوايل قرن گذشته
پديد آمده بود ،به وجود آمد .البته اين دگرديسى اقتصادی و اجتماعى با ترويج يک فرهنگ مسلط و مدرن نيز همراه
بود .از جمله بايد از تئاتر ،فيلمهاى سينمايى هاليود ،موسيقى جاز ،موزيكال برادوى و برنامههاى سريال تلوزيونى ياد كرد
كه به صورت بازتاب فرهنگى جامعهى مدرن آمريكا" ،شيوهى زندگى آمريكايى" را تبليغ مىكردند .به اين ترتيب ،يک
شكل جذاب و جهانشمول از توليدات صنعتى و خدماتى و بازتوليد نيروى كار به وجود آمد كه با در نظر داشتن
تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری به جامعهی طبقاتى در آمريكا جلوهی يک وحدت ظاهری و ثبات سياسى را مى-
داد .از اين پس ،آمريكا ظاهراً تبديل به يک كشور نمونهی سرمايهداری شد كه در جوار شكوفايى اقتصادی قادر به
تحكيم اصول آزادی ،امنيت ،برابری حقوقى شهروندان و دموكراسى سياسى نيز به شمار مىرفت.
پيداست كه جذابيت آمريكا فقط مربوط به تبليغات هيئت حاكمه و رسانههای عمومى نمىشد .از جمله بايد از فعاليت
تئوريک آنتونيو گرامشى ياد كرد كه تحت مقولههايى مانند" :فورديسم" و "آمريكانيسم" به نقش هژمونى در نظام
سرمايهداری آمريكا پرداخت .وی مقولهی "هژمونى" را به معنى "توافق زرهوار به وسيلهى اجبار" به كار مىگيرد .به اين

٦

صورت كه گرامشى "جامعهی سياسى" را از "جامعهی مدنى" تميز مىدهد .جامعهی سياسى شامل قوای مقننه ،قضاييه و
مجريه مىشود كه ابزار اجبار به شمار مىروند ،در حالى كه جامعهی مدنى احزاب ،سنديكاها و شوراها را در بر مىگيرد
كه البته اينجا ابزار توافق را در يک نظام مدرن سرمايهداری پديد مىآورند .از اين بابت ،گرامشى به جامعهی مدنى
"حوزهی توافق" نيز مىگويد و بر اين اصل تأكيد مىكند كه هژمونى از درون كارخانه رشد مىكند .اينجا منظور وی
مشخصاً كارخانهی اتوموبيل سازی فورد در آمريكا است كه پس از به كاربندی باند توليد به كارگران خود روزانه ٥
دﻻر مزد مىداد كه در برابر توليد انبوه اتوموبيل مصرف انبوه آنرا نيز ممكن سازد ٥.در اين زمان جملهی معروف فورد
ورد زبانها بود .به اين عبارت كه "اتوموبيلها ،اتوموبيل نمىخرند!".

٦

بنابراين ما پس از تحقق برنامهی "توافق جديد" در آمريكا با يک شكل نوين هژمونيک از دولت مدرن بورژوايى مواجه
مىشويم كه نه تا كنون در نظامهای سرمايهداری مشاهده و نه موضوع نقد كمونيستها شده بودند .از جمله مىتوان از
تحليل لنين در كتاب "دولت و انقﻼب" ياد كرد كه فعاليت دولت بورژوايى را به سركوب جنبش كارگری خﻼصه مى-
كند ٧.از آن پس كه برنامهی "توافق جديد" جامهی عمل به خود گرفت ،آمريكا با يک ثبات سياسى درونى و شكوفايى
اقتصادی بى نظير مواجه شد كه در عرض چهار سال ،يعنى از سال  ١٩٤٠تا  ١٩٤٤ميﻼدی حدود  %١٣٠رشد اقتصادی
داشت .به اين ترتيب ،بهترين شرايط ممكنه جهت شركت آمريكا در جنگ دوم جهانى نيز مهيا گشت .همانگونه كه پال
كندى به درستى تشريح مىكند ،آمريكا صنايع توليدى و منابع علمى خود را به مراتب بهتر از كشورهاى ديگر در اختيار
تكامل و توليد تجهيزات نظامى گذاشت و از اين رو نيز قادر شد كه همزمان در دو جنگ اروپا )ايتاليا ،آلمان( و خاوردور
)ژاپن( شركت كند و پيروز شود.

٨

از اين پس ،يک نظم نوين جهانى نيز پديد آمد كه روابط بينالمللى گذشته را به كلى دگرگون ساخت .به همين دليل نيز
تئوریهای رايج امپرياليستى توان درک اوضاع سياسى پس از پايان جنگ دوم جهانى و اوضاع كنونى منطقهی خاورميانه
را ندارند .به اين صورت كه آمريكا پس از پيروزی در جنگ دوم جهانى به رتبهی هژمونيک جهان سرمايهداری صعود
و كشورهای همپيمان خود را در يک هيرارشى در برابر "اردوگاه سوسياليستى" متفق كرد .همانگونه كه ايمانوئل
والرستين به درستى مىگويد ،در اين هيرارشى صعود كشورها به يک درجهی باﻻتر امكان دارد ٩.به اين معنى كه
آمريكا از يک سو ،با تشكيل مناسبات كلى توليد در سطح جهان ،شرايط توسعهی اقتصادی كشورهای تحت سلطهاش را
پديد آورد .از جمله مىتوان از كشورهای جنگزده مانند :آلمان و ژاپن ياد كرد كه در كوتاهترين مدت ممكنه همان
جايگاه اقتصادی را در بازار جهانى كسب كردند كه قبل از آغاز جنگ داشتند .همزمان آمريكا قادر بود كه از سوی
ديگر ،مانع استفادهی ديگر كشورها از اين مناسبات كلى توليد شود .برای نمونه مىتوان از جنگهای كره و ويتنام و
٥
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محاصرهی اقتصادی كشورهای "اردوگاه سوسياليستى" ياد كرد .ما اينجا با نقش هژمونيک آمريكا به صورت تشكيل
"توافق زرهوار به وسيلهى اجبار" در سطح جهان مواجه مىشويم .پيداست كه آمريكا در يک چنين نظمى نقش يک
سازمان خيره را بازی نمىكرد ،بلكه با اين انگيزه آنرا پديد آورد كه به مراتب بيشتر از كشورهای تحت سلطهاش از آن
سود ببرد ،به اين معنى كه آمريكا امكانات مادی كشورهای ديگر را سبب شكوفايى اقتصاد ملى خويش مىكرد و
مشخصاً از منظر همين نظم نوين جهانى و رتبهی هژمونيک آمريكا بود كه سازمان سيا كودتای  ٢٨مرداد را بر عليه
دولت ملى دكتر محمد مصدق در ايران تدارک ديد.
از آن پس ،كه اپوزيسيون در ايران قاطعانه سركوب شد و نظام شاهنشاهى ظاهراً به يک ثبات نسبى دست يافت ،دولت
جان اف كندی محمد رضا شاه را جهت اصﻼحات ارضى و سياسى در كشور تحت فشار ديپلماتيک قرار داد .موضوع
اصلى اين اصﻼحات مربوط به اصﻼحات ارضى مىشد كه از يک سو ،مانعى در برابر مبارزات دهقانى مانند :چين ،كره،
كوبا و ويتنام پديد آورد و از سوی ديگر ،اقتصاد ايران را در نظام مدرن سرمايهداری و تقسيم كار جهانى ادغام سازد .به
اين معنى كه بايد انبوهى از كارگران مزدی پديد مىآمد كه ارزش افزايى سرمايه را در صنايع صنعتى و منتاج و در
توليدات خدماتى تضمين سازد .بنابراين اتفاقى نبود كه ضرورت اصﻼحات ارضى در ايران با شعار "انقﻼب سفيد يا
انقﻼب سرخ" مطرح شد.
برای اولين بار ﻻيحهی اصﻼحات ارضى از طريق كابينهی اقبال به مجلس ارائه شد .آيتالله بروجردی كه معروف به
اتخاذ تقيه در امور سياسى و يكى از هواداران كوتای  ٢٨مرداد بود ،از آيتالله بهبهانى خواست كه از روابطش استفاده
كند و مانع تصويب اين قانون در مجلس شود .از آن پس كه محمد رضا شاه از فعاليت آيتالله بهبهانى آگاه شد ،در
نامهای به آيتالله بروجردی نوشت كه اصﻼحات ارضى يک برنامهی به خصوص برای ايران نيست و در تمامى جهان
نيز متحقق شده است .در نامهای كه آيتالله بروجردی در جواب اين نامه به محمد رضا شاه نوشت ،از اين موضوع
سخن گفت كه در همه جا نظام شاهنشاهى نيز سرنگون گشته است ١٠.اينجا بﻼفاصله اين پرسش پديد مىآيد كه دليل
شدت اين درگيری چيست و چرا يكى از مدافعان سرسخت نظام شاهنشاهى مسئلهی سرنگونى محمد رضا شاه را مطرح
مىكند ،زمانى كه برنامهی اصﻼحات ارضى به پيش كشيده مىشود؟
پاسخ اين پرسش را بايد در تاريخ ايران جستجو كرد .يعنى همان زمانى كه تشيع دوازده امامى تبديل به دين دولتى در
ايران شد و علمای دينى نقش ايدئولوگهای حكومت صفوی را به عهده گرفته و به صورت مستقل از دولت مركزی،
يعنى در شكل "دولت در دولت اسﻼمى" در كشور مستقر شدند .از آنجا كه حكومت صفوی به يک ايدئولوژی همسنگ
در برابر خﻼفت عثمانيان نياز داشت و از آنجا كه اكثر قابل مﻼحظهی ايرانيان به فرقهی سنى اسﻼم اعتقاد داشتند و يا
از فرقههای متفرق تصوف و باطنى پيروی مىكردند ،در نتيجه يک قشر از علمای تشيع دوازده امامى در ايران وجود
نداشت و از اين بابت ،سفيران حكومت صفوی راهى لبنان ،بحرين ،اردون و جبال اميل شدند كه علمای شيعه را جهت
١٠
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مهاجرت به ايران متقاعد سازند .به اين ترتيب ،آنها وعدهی حكومتى گرفتند كه به صورت قشری از طبقهی حاكم در
ايران مستقر خواهند شد .عنوان "آخوند" كه در زبان روزمرهی ايرانيان رايج است ،مختصر مفهوم "آقاخوانده" مىباشد
كه معنى مالک را مىدهد .از آنجا كه زيربنای اقتصادی ايران بر اساس رانت زمين مستقر بود ،در نتيجه حكومت
صفوی زمينهای زراعى را به صورت اوقاف در اختيار علمای شيعه قرار داد كه امرار معاش مستقل آنها را تضمين
سازد .آنها همزمان در بازار مسكون شدند و از طريق روابط خويشاوندی با بازاريان به خمس و زكات معامﻼت تجاری
در بازار نيز دست يافتند .آنها سپس نهادهای مستقلى از دولت مركزى را تشكيل دادند كه ساختار "دولت در دولت
اسﻼمى" را تحكيم سازند .برای نمونه تريبون نماز جمعه ،تعزيه خوانى و روضه خوانى تبديل به نهادهاى تبليغاتى آنها
شدند ،در حالى كه مكتبها ،كﻼسهاى قرآن و حوزههاى علميه نهادهاى آموزشى و تربيتى علماى شيعه را تشكيل مى-
دادند .همزمان آنها نهادهايى را اداره مىكردند كه وظايف قواى سه گانه را به عهده داشتند .برای نمونه دادگاههاى
شرع قوهى قضاييه را تشكيل مىدادند ،ادعاى مجتهدين براى تفسير "احكام الهى" يا استنتاج طريقت از شريعت به آنها
وظيفهى قوهى مقننه را واگذار مىكرد و قوهى مجريهى علماى شيعه ،همان لوتىها و ميدانىها بودند كه شبيه قواى
دولتهاى مستبد در روزهاى عاشورا و تاسوعا براى ابراز قدرت و جهت ارعاب اقليتهاى دينى به سينهزنى ،زنجيرزنى
و قمهزنى در خيابانها مىپرداختند .به غير از زيربنا و ساختار مستقل "دولت در دولت اسﻼمى" يک توجيه دينى و
ايدئولوژيک نيز وجود داشت كه البته از طريق آخرين امام جمعهی پايتخت حكومت صفوی ،سيد محمد باقر مجلسى به
عنوان "مكتب اصولى" متكامل شد و به استقﻼل علمای شيعه از حكومت مركزی رسميت مىداد .به اين معنى كه
"مكتب اصولى" از يک سو ،ميان فكر و ذكر تفاوت مىگذارد و وظيفهى مجتهد را فكر و وظيفهى مقلد را ذكر مىخواند و
از سوی ديگر ،هدايت امت اسﻼمى را تا پايان غيبت كبرا و ظهور امام زمان به عهدهی مجتهدان شيعه مىگذارد .از اين
منظر تمامى مجتهدان با توافق )اجماع( مسئول هدايت مؤمنان شيعه محسوب مىشوند و ساختار "دولت در دولت
اسﻼمى" يک شكل پلوراليسم داخلى را به خود مىگيرد .به بيان ديگر ،اصﻼحات ارضى و سياسى محمد رضا شاه كه
تحت عنوان "انقﻼب سفيد" در كشور مطرح شد ،استقﻼل "دولت در دولت اسﻼمى" را از حكومت مركزی در معرض
خطر قرار داده و تنها از اين بابت بود كه آيتالله بروجردی مسئلهی سرنگونى نظام شاهنشاهى را به پيش كشيد .البته
دولت در اين دوران عقب نشينى كرد و پس از وفات آيتالله بروجردی بود كه كابينهی امينى دوباره ﻻيحهی اصﻼحات
ارضى و همراه با آن قانون انتخابات ايالتى و وﻻيتى را جهت تصويب به مجلس ارائه كرد.
از آنجا كه در اين دوران يک آيتالله متشخص در رأس علمای شيعه قرار نداشت ،در نتيجه يک شيخ نه چندان
گمنام به نام روحالله خمينى تلگرامى به محمد رضا شاه نوشت و به حق رأی اقليتهای مذهبى و زنان اعتراض كرد .به
بيان ديگر ،تحت آن شرايطى كه ايران در آستانهی ادغام در نظام مدرن سرمايهداری و تقسيم كار جهانى بود ،يک قشر
از علمای شيعه حاضر نمىشد كه به عنوان ايدئولوگ حكومتى نقش محمد رضا شاه را به عنوان "ظلالله فىالعرض"
برای مردم ايران موجه سازد .از آن پس كه انگيزهی حكومت شاهنشاهى جهت شناخت رسمى و ايجاد روابط ديپلماتيک
با كشور اسرائيل و تصويب قانون مصونيت حقوقى شهروندان آمريكا در ايران بر مﻼ شد ،اين نزاع ابعاد بسيار گسترده-
تری به خود گرفت .سرانجام در پى رفراندمى كه حكومت جهت تأييد اصﻼحات ارضى و سياسى در كشور تدارک ديده
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بود ،مقاومت اسﻼميان به خيابان كشيده شد كه البته به سركوب تظاهرات و تبعيد خمينى از كشور انجاميد .برخى از
طﻼب جهت اعتراض به تبعيد خمينى بر بام حوزهی علميهی قم بسط نشستند كه توسط قوای انتظامى به پايين پرتاب
شدند .در اين دوران اسدالله اعلم نخست وزير كشور بود كه انگيزهی دادرسى و اعدام خمينى را داشت كه البته اين امر
با وساطت آيتالله شريعتمداری و برخى از درباريان يا نفوذ منتفى شد.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،حكومت شاهنشاهى پهلوی با يک بحران ايدئولوژيک مواجه بود .با وجودی
كه محمد رضا شاه خود را وارث تاريخ  ٢٥٠٠سالهی كشور نيز مىشمرد ،اما به يک تفسير مدرن از اسﻼم هم نياز
داشت كه مقاومت اقشار سنتى و دينى كشور را در برابر برنامههای آبادانى و توسعه اقتصادی و ارادهی حكومت مركزی
منفعل سازد .به بيان ديگر ،نظام شاهنشاهى قادر نبود كه با استفادهی تنها از سازمان اطﻼعات و قوای مجريهی كشور
قدرت سياسى خود را تثبيت سازد و جهت مبارزه با "ارتجاع سياه و سرخ" به يک ايدئولوژی جديد و مناسب نيز احتياج
داشت .اين ايدئولوژی بايد به صورت يک آگاهى از اوضاع وارونه پديد مىآمد و افكار عمومى را به سلطهی خويش مى-
كشيد .به اين معنى كه انسانها بايد متقاعد مىشدند كه با وجود تضادهای درونذاتى و عريان طبقاتى ،اما وقايع اجتماعى
در راستاى تحقق منافع خود آنها سپرى مىشود .اقشار فرودست و كارگران كشور بايد به صورت سازنده در "انقﻼب
شاه و مردم" شركت مىكردند و با وجود كاستىها و بحرانهای ناشى از اهداف دولتى منافع آتى خود را در پيروزی
"انقﻼب سفيد" مىديدند .به اين ترتيب ،اقشار سنتى و دينى كشور به انفعال كشيده و انبوه فرودستان جامعه قانع
مىشدند كه اوضاع ابژكتيو به صورت "ابژكتيو" غلط است و مشخصاً با همين منظور بود كه حسينيهی ارشاد در تهران و
سازمان اوقاف و سپاه دين در كشور تأسيس شدند.
از جمله بايد از فعاليت تئوريک على شريعتى در حسينيهی ارشاد ياد كرد كه از قرار معلوم در پى يک تفسير "ليبرال و
مدرن" از اسﻼم بود .اما از آنجا كه اسﻼم اصوﻻً با مدرنيته ،ليبراليسم و تمدن در تضاد است ،در نتيجه محصول كار
ايشان هم چيز ديگری از آب در آمد .به اين معنى كه وی ميان "شيعهى صفوى" و "شيعهى علوى" تفاوت گذاشت و
"شيعهی صفوی" را مسبب ترويج فرهنگ قسمت و انتظار به ظهور يک ناجى خواند .ما اينجا با نقد شريعتى از
"جهانگريزى منفعل" مواجه مىشويم .وی در برابر به تبليغ برای "جهانگريزى فعال" پرداخت و آنرا به صورت ايمان
به ايثار و شهادت به "شيعهی علوی" نسبت داد و سپس در تاريخ تشيع دوازده امامى روندی را به عنوان "جبر كلى
تاريخى" كشف كرد .به اين معنى كه انگاری "امت اسﻼمى" به صورت ناگزير به سوى "جامعهى بى طبقهى توحيدى"
در حركت است .ليكن شريعتى شرط تشديد اين روند را به مجاهدت مؤمنان ،يعنى همان جنبههاى اخروی "شيعهى
علوى" مانند :ايثار و شهادت نسبت داد.
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تفسير شريعتى از اسﻼم در يک بستر تاريخى و فرهنگى متكامل مىشود
كه با تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن ،يعنى با رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم اصوﻻً بيگانه است .پيداست كه يک
چنين تفسير اخروی و فوق ارتجاعى از اسﻼم فقط زمانى تبديل به قدرت ذهنى يک جنبش اجتماعى مىشود كه هم
زمينهی مناسب مادی آن نيز پديد آمده باشد و هم انتقاد قابل مﻼحظهای به آن وارد نيايد .اين اوضاع پس از شكست
 ١١مقايسه ،شريعتى ،على ) :(١٣٣٦انسان و اسﻼم  -ايدئولوژى و تمدن) ،محل انتشار ندارد( ،شماره ثبت  ،١٤،٧،٣٦ - ٩٥٦صفحهى  ٥٧ادامه
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اصﻼحات ارضى در كشور به وجود آمد .به اين صورت كه از يک سو ،انبوه كشاورزان از روستاها و زمينهای زراعى
خود رانده و به صورت كارگران مزدی در حلبىآبادهای همجوار شهرهای بزرگ مسكون شدند ،در حالى كه از سوی
ديگر ،نه يک نظريهی مدرن و سكوﻻر در نقد نظريات شريعتى وجود داشت و نه يک افق درونذاتى جهت تشكيل
سوسياليسم پديد آمده بود .به بيان ديگر ،از آنجا كه قدرت ذهنى بستگى به توازن قوا دارد و قدرت يكى نشانهی
ضعف ديگری و بر عكس است ،در نتيجه نظريات جريانهای اسﻼمى تبديل به قدرت مسلط ذهنى دوران قيام بهمن
شدند .افزون بر اين ،اسﻼميان به بهترين امكانات ممكنه جهت مصادرهی قيام دسترسى داشتند .آنها نه تنها بحثهای
خود را مدون كرده و افكار عمومى را به سلطهی قدرت ذهنى خويش كشيده بودند ،بلكه ساختار "دولت در دولت
اسﻼمى" را نيز در اختيار داشتند و مستقل از حكومت مركزی فعاليت مىكردند .بنابراين اتفاقى نيست كه پس از
سرنگونى نظام شاهنشاهى تشكيل "امت اسﻼمى" تبديل به وظيفهی دولت و در قانون اساسى جمهوری اسﻼمى مدون
شد .به بيان ديگر ،فلسفهی سياسى اسﻼم اصوﻻً مبتنى بر رابطهی دولت با ملت نيست و مرزهای ملى را به رسميت
نمىشناسد .از منظر اسﻼميان هر جا كه مسلمانان زندگى مىكنند ،آنجا متعلق به امت اسﻼمى است.
نظريهی امت اسﻼمى با استناد به قرآن و احدايث پيامبر اسﻼم توجيه مىشود .به اين صورت كه محمد در دوران ٢٣
سال رسالت خود قرآن را به صورت يک مانيفست جهت تشكيل حكومت اسﻼمى پديد آورد ١٢.اينجا تشكيل حكومت
به معنى تعيين حد و مرز در برابر دشمنان بيرونى و درونى امت اسﻼمى است .به اين صورت كه محمد از طريق آيات
قرآن دشمنان بيرونى حكومت اسﻼمى را به عنوان كافران ،مشركان و اهل كتاب معين كرد ،در حالى كه از سوی ديگر،
دشمنان درونى آنرا فاسق ،منافق ،مرتد ،ملحد ،محارب و مفسد ناميد .سپس وی از هواداران خود به عنوان متقيان و
متعقﻼن ياد كرد كه البته اين مقولهها تنها شامل آن مسلمانانى مىشوند كه به بيعت با پيامبر الله پايبند هستند و به وی
خمس و زكات مىپردازند .به اين ترتيب ،سياست حكومت اسﻼمى در تشكيل دارالحرب و داراﻻسﻼم متمايز مىشود.
دارالحرب منطقهی نظامى و محوطهی جهاد جهت نابودی كافران و مشركان است و آن تنها زمانى به پايان مىرسد كه
همهی اديان يكسره تابع الله شده باشند .به بيان ديگر ،همهی انسانها بايد مسلمان شوند و به دين پيامبر خاتم ايمان
بياورند .داراﻻسﻼم سرزمين امت اسﻼمى و وظيفهی خليفه ايجاد وحدت كلمه است كه البته نه با منطق و گفتگو با
مخالفان ،بلكه بنا بر قرآن با اعمال خشونت و با حذف فيزيكى آنها متحقق مىشود .در اين ارتباط خليفه اختيارات تام
دارد كه به شرح زير در آيهى  ٣٠سورهى البقره ) (٢توجيه مىشود:
«بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود ،من در زمين خليفه خواهم گماشت ،گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى
گماشت كه در زمين فساد كنند و خونها ريزند و حال آنكه ما خود تو را تسبيح و تقديس مىكنيم ،خداوند فرمود من
چيزى )از اسرار خلقت بشر( مىدانم كه شما نمىدانيد».
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،خليفهی مسلمانان مشروعيت خود را نه از ملت و يا امت اسﻼمى ،بلكه
مستقيماً از الله كسب مىكند .منتها طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه ما اينحا با يک نظام مطلقگرا مواجه هستيم.
 ١٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٠قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل حكومت اسﻼمى؟ ،در آرمان و انديشه،
جلد پانزدهم ،صفحهی  ٢٤٧ادامه ،برلين
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برای نمونه قرآن به مسلمانان هشدار مىدهد ،تا زمانى كه در جهاد پيروز هستند ،صلح نكنند ،اما اگر مواجه با خطر
شكست شدند ،صلح كنند ،قرآن مسلمانان را تهديد مىكند كه هرگز با مشركان ،كافران ،منافقان و اهل كتاب دوستى
نكنند ،اما اگر از آنها مىهراسند ،با آنها دوستى كنند .در حالى كه مجازات ارتداد بنا بر شريعت اسﻼمى مرگ است،
اما قرآن حتا انكار الله و اسﻼم را اگر صوری باشد و منجر به نجات جان يک مسلمان گردد ،قابل مجازت نمىشمارد .ما
همين رفتار را در رابطه با مسائل عرفى مسلمانان نيز مىيابيم .برای نمونه قرآن خوردن گوشت مرده و گوشت خوک و
نوشيدن خون را برای مسلمانان اكيداً ممنوع مىكند ،در حالى كه اگر جان يک مسلمان در معرض خطر گرسنگى باشد،
خوردن آنها را مجاز مىشمارد .به بيان ديگر ،ما نزد اسﻼميان با يک فلسفهی سياسى مصلحتگرايى مواجه هستيم كه
به معنى يک عقبنشينى لحظهای و سازماندهى شده جهت تجديد قوا و تعرض دوباره به دارالحرب و داراﻻسﻼم است.
به اين معنى كه اسﻼميان هيجگاه از تشكيل امت اسﻼمى منصرف نمىشوند و مانند يک سپاه عمل مىكنند كه پس از
شكست و جهت تجديد قوا و تهاجم دوباره گام به گام به عقب مىنشيند و در همان زمان كشتار و مستقﻼت نظامى را
منهدم مىكند كه از فشار دشمن خود بكاهد.
اين مقولهی "مصلحت" به خصوص در اواخر جنگ ايران با عراق تبديل به يک كشمكش شرعى ميان هواداران فقه سنتى
با نظريهپردازان فقه پويا شد .سرانجام خمينى در سال  ١٩٨٧ميﻼدی برای فقه پويا موضع گرفت و مسئلهی مصلحت
نظام را به پيش كشيد .به اين صورت كه وی فتوايى را صادر كرد كه بعدها معروف به "فتوای وﻻيت مطلقهى فقيه"
شد .اينجا خمينى حكومت اسﻼمى را متعلق به وﻻيت پيامبر و جزء اصول دين مىشمارد كه البته نسبت به رعايت
فروع دين اولويت مىگيرد .به بيان ديگر ،خمينى از طريق اين فتوا به تداوم نظام جمهورى اسﻼمى نسبت به رعايت
فروع دين مانند :نماز ،روزه ،خمس ،زكات ،حج ،جهاد ،امر به معروف و نهى از منكر اولويت داد ١٣.پذيرش بيانيهی ٥٩٨
شورای امنيت جهت پايان جنگ با عراق و قتل عام زندانيان سياسى نيز فقط با درک مضمون مقولهی "مصلحت" ممكن
است كه البته در اشكال "جام زهر" خمينى و "نرمش قهرمانانهی" خامنهای مطرح مىشوند و فلسفهی سياسى نظام
جمهوری اسﻼمى ايران را قابل نقد و ارزيابى مىكند .به بيان ديگر ،اسﻼميان تنها زمانى به عقل مىآيند كه سنبهی زور
به اندازهی كافى قوی باشد و هيچگاه از فشار خود نكاهد .تنها از اين طريق است كه اسﻼميان مخرب ،مرتجع و متعرض
به عقب رانده مىشوند و "تقيه" بر مىگزينند.
ما حال اگر با در نظر داشتن مضمون مقولهی "مصلحت" روابط جمهوری اسﻼمى ايران با آمريكا را در عرض چهل سال
گذشته به صورت اجمالى مرور كنيم ،بعداً به بهترين وجه ممكنه به سه عامل اصولى تقابل اين دو كشور در منطقهی
خاورميانه پى مىبريم .اول ،نقش هژمونيک آمريكا در جهان مدرن سرمايهداری است كه البته پس از فروپاشى "اردوگاه
سوسياليستى" متزلزل و با انگيزهی چين جهت صعود به صدر هيرارشى جهانى در معرض خطر قرار گرفته است .به اين
معنى كه نه در برابر جهان مدرن سرمايهداری يک دشمن قابل مﻼحظه مشاهده مىشود كه آمريكا همپيمانان خود را بر
عليه آن متحد سازد و نه تحت شرايط موجود كشورهای اروپايى بى چون و چرا به سلطهی اياﻻت متحده تن مىدهند .از
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اين منظر انگيزهی دولت ترامپ برای استقرار يک نظام پرو آمريكا در ايران و تسلط بر منطقهی خاورميانه و كشورهای
خليج فارس نيز به درستى روشن مىگردد .دوم ،سياست خارجى جمهوری اسﻼمى جهت تشكيل امت اسﻼمى در
كشورهای خاورميانه به رهبری خود است كه البته نوک تيز پيكان آن به سمت انهدام كشور اسرائيل سمت مىگيرد.
سوم ،سياست مصلحتگرايى نظام جهت تدام جمهوری اسﻼمى است كه در برابر كشورهای ديگر كامﻼً مناسب عمل
مىكند ،البته بدون اينكه از قتل و سركوب مخالفان خود در داخل و خارج از كشور و تحقق اهداف منطقهايش چشم
بپوشد .برای نمونه شعار اسﻼميان "جنگ ،جنگ تا پيروزی" و هدف آنها "صدور انقﻼب اسﻼمى" به كشورهای همجوار
بود .اما نظام جمهوری اسﻼمى پس از پذيرش بيانيهی  ٥٩٨شورای امنيت همين سياست را از طريق ديگری دنبال كرد.
برای نمونه مىتوان از حمايت دولت ربانى جهت استقرار يک حكومت شيعه در افغانستان ،سازماندهى حزبالله در
لبنان و پشتيبانى مالى از حماس جهت مبارزه با كشور اسرائيل ،حمايت نظامى و مالى از قيام حوسىهای يمن جهت
تضعيف دولت عربستان ،شركت در سركوب بهار عربى در سوريه و حمايت نظامى از دولت بشار اسد ياد كرد .نتيجهی
سياست خارجى جمهوری اسﻼمى جنگ شيعه با سنى در منطقه است كه ما را به دوران حكومت شاه اسماعيل صفوی و
سلطان سليم دوم مىكشاند .به اين صورت كه كشورهای عربى از قوای طالبان و داعش در برابر نفوذ جمهوری اسﻼمى
در منطقه استفاده مىكنند .در تمامى اين مدت جمهوری اسﻼمى با وجود گروگانگيری و آمريكا ستيزی عريان روابط
پشتپردهی ديپلماسى با اياﻻت متحده را حفظ كرده است .از جمله مىتوان از همكاری اطﻼعاتى سازمان سيا با جمهوری
اسﻼمى دربارهی جاسوسان شوروی در ايران ياد كرد .نمونهی بعدی سفر ماکفارلن به ايران جهت انتقال تجهيزات
جنگى به سپاه پاسداران و بعداً صرف نظر يک جانبهی ايران از فعاليت هستهای است كه البته پس از واقعهی ١١
سپتامبر و جهت ممانعت از حملهی آمريكا به كشور اتخاذ شد .همين مسئله در مورد معاهدهی موسوم به "برجام" نيز
صدق مىكند كه زير فشار تحريمهای گستردهی جهانى و با در نظر داشتن مطلحت نظام منعقد شد.
نتيجه:
موضوع نقد اين نوشته دو نكته است .اول اينكه ،با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و تئوریهای موجود
امپرياليستى نه روابط بينالمللى و نظم جهانى قابل درک هستند و نه مىتوان با استفاده از آنها به يک سياست راهبردی
برای جنبش كمونيستى ـ كارگری دست يافت .دوم اينكه ،هماكنون دو جريان فوقارتجاعى مانند جمهوری اسﻼمى و
دولت ترامپ كه در كمونيستستيزی توافق كامل دارند ،در برابر يکديگر دشمنانه صفآرايى كردهاند .به بيان ديگر،
تقابل جمهوری اسﻼمى با دولت آمريكا فقط تا اينجا مربوط به كمونيستها مىشود كه از شركت مردم و قربانى شدن
طبقهی كارگر در اين جنگ احتمالى ممانعت كنند و سياست خود را مستقيماً به سوی سرنگونى نظام ،انهدام "دولت در
دولت اسﻼمى" و تشكيل ادارهی شورايى كشور سمت دهند.
منابع:
 “Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen RepublikÖkonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin

١٣
Foster, J-B (١٩٨٩): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, H. ٧٦, S. ٧١ff., Berlin
Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.),
Frankfurt am Main
Kennedy, Paul (١٩٨٩): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer Wandel und
militärischer Konflikte von ١٥٠٠ bis ٢٠٠٠, Aus dem Englischen von Catharina Jurisch, Zweite
Auflage, Frankfurt am Main
Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des Kapitalismus, in: Ausgewählte
Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin
Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-Wern-Werke, Bd.
)٣١, S. ٢٠١ff, Berlin (ost
)Lenin, W. I. (١٩٧٠): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. ٣١٥ ff., Berlin (ost
Wallerstin, Immanuel (١٩٨٩): Der historische Kapitalismus, Hamburg
اوليانوفسكى ،ر ـ ا ـ ) :(١٩٦٠پيشگفتار ،در كمينترن و خاور ،ويراستار اوليانوفسكى ،ر
شريعتى ،على ) :(١٣٣٦انسان و اسﻼم  -ايدئولوژى و تمدن) ،محل انتشار ندارد( ،شماره ثبت ١٤،٧،٣٦ - ٩٥٦
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٠قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل حكومت اسﻼمى؟ ،در آرمان و انديشه،
جلد پانزدهم ،صفحهی  ٢٤٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٣٣بحران فقه سنتى و محدوديتهاى فقه پويا براى تحقق حقوق بشر در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
يكم ،صفحهی  ٣٩ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد سوم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ ـ نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاورميانه و ضرورت همبستگى
و همكارى جهانى ،در آرمان و انديشه ،جلد پنجم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(١٩٩٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد
يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين
قرآن مجيد ) :(١٣٧٠ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدی الهى قمشهاى ،تهران

