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کنیم  نشسـت شصـت و   خیر خدمت دوستان بحث را آغاز میبا عصر به 
شاءاهلل امروز این دور تـاریخ  ی سوم فراز اصالحات است  انچهارم و شماره

شود  بعد هم یک ماه تعطیالت تابستانی حسینیه است  ما این دوسـال  میتمام
کننـد کـار اصـلی    حسینیه زحمت زیادی دادیم  همـه تصـور مـی   به کارکنان 
طور نیست و کار دهد، اما اساسا اینرا ارائه میی کسی است که بحثبرعهده

هـایی اسـت کـه زحمـت جلسـه و      مشاع است و بیشتر بار  روی دوش بچه
بنـدی فـراز اصـالحات    این جلسه، جمـع  [بحث]کشند  زحمت حسینه را می
که میزان وقتی را که به ادوار گذشته اختصاي دادیم بـه   است با این توضیح

چند دلیل به این فراز آخر اختصاي ندادیم  قبـل از جلسـه دوسـتانی انتقـاد     
اختصـاي دادیـد    06یکردند که چرا تعداد جلساتی که به اصالحات و دهـه 

سـر میبـریم هنـوز تمـام     بود  علت ایـن اسـت کـه فـرازی کـه در آن بـه       کم
اسـت  ادوار  اریخی نیست و بُعـد زمـانیِ تـاریخی پیـدا نکـرده     است و ت نشده

گذرد، دوسـال قبـل   سال می997بودند  از تنباکو بیش از گذشته، تاریخی شده
ی ی فرازها هم که آخرینش انقالب بود یک دورهی مشروطه بود، با بقیهسده

 ی مـواد و مصـالح بـرای تحلیـل آن آمـاده     ساله فاصله داریم و همهکامل سی
است  ولی برای اصالحات که هنوز فرازش به انتها نرسـیده، فرصـت وجـود    

تـوانیم سـراغ   های کالن بـاز مـی  بندیی بعد این است که در جمعدارد  نکته
شـد؛ اگـر   ای است که قـبال توضـیح داده  ی دیگر هم نکتهفراز برویم  نکتهاین

نیاز به فضای  را بررسی کنیم، 06های خردادهای درگیریعطفبخواهیم نقطه
هایشـان را  تـری هسـت تـا دوطـرف بتواننـد اسـتدالل      تر و فضای سالمجدی

هـای آنهـا قضـاوت کنـیم      ی ایران بتوانیم روی استداللبگویند و ما و جامعه
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تـوان مـرورش کـرد  پرشـی     ولی هنوز چنین فضایی آماده نشده و فقـط مـی  
-بریم و تجربـه می سری اصالحات بهاست  زیرا هنوز در دورهصورت نگرفته

را هم که قابل مرور بود، مـرور کـردیم و آن    06یکنیم  بخشی از دههاش می
تری از آن فرو برویم و تدقیق بیشتری بخشی را که نیاز است به اعماق جدی

کار را کرد و بخشـی  این [بندی()جمع]ی بعدتوان در دورهکنیم، بخشی را می
ایران به یک سرفصل دموکراتیک و سـالمی   یشاءاهلل وقتی جامعهرا هم که ان

 کنیم   رسید  با این توضیح بحث را آغاز می

 (50وم خرداد د) سر فصل نو؛

هـا،  ناکامیـهاها، کاستیها، مواجههها، ویژگیی پایانی مطالبهدراین جلسه
هـا و  کنیم  قبل از اینکه سراغ مطالبهبندی را مرور میدستاوردها و نهایتا جمع

گیـری سرفصـل   ها برویم مانند موارد پیشین، ببینیم که بسترهای شکلویژگی
 سازها در عمل به چه شکل عمل کردند چه بود و زمینه

 بستر هاي تکوين سرفصل 

سه بستر قابل بررسی است  یکی بستر دورانی، یکی بستر عمومی و یکی 
 هم بستر فکری است    

 بستر دوراني سرفصل نو 

 فصل نو )يک و نيم ويژه دهه(بستر دوراني سر

تـا   06ی ی ویژه بود  از ابتـدی دهـه  بستر دوارنی فصل نو یک و نیم دهه
ی پیش مرور کردیم  بخشـی را هـم بـا      بخشی از محتوایش را جلسه57سال

 گذرانیم   فراست و دقت و وقت بیشتری از مقابل ذهن و دیده می
 انفراد بين المللي

ی ویژه را نگاه کنیم، ایران دههرایط یک ونیماز بیرون که شروع کنیم و ش
المللی قرار داشـت  در ابتـدای ایـن دهـه یـک      بودن بیندر یک تفرد و ایزوله
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-وجود آمد کـه بیشـتر جمهـوری   ی پایداری بهی کاذبی موسوم به جبههجبهه
ای که مرکب بود از ایران، الجزایر، لیبـی و  کرد  جبههاسالمی رویش تاکید می

ه اوایل بخشی از ساف هم در آن بود اما بعدها همین چهـار کشـور   سوریه ک
های ایران با کشـورهای موسـوم بـه کشـورهای     آرام اختالفماندند  بعد آرام

مقدار بـا لیبـی و در   ی پایداری شروع شد  اول با الجزایر، بعد هم با یکجبهه
م داشـت هـ  نهایت سوریه ماند  سوریه متحدی بود که دو لـب بـود و چشـم   

کـرد و از رابطـه بـا ایـران،     نفت مجانی دریافت می 06یداشت  تا اواخر دهه
ی خصـوي در دو دهـه  شد  نقش سوریه همیشه در خاورمیانـه بـه  متنفع می

اسـت(  اخیر )چه اسد پدر که از بین ر فت و چه اسد پسر( که جانشینش شده
یـران و  است و همیشه یک نقش دو پهلو را بـین ا گی مدرن بودهنقش واسطه

-به 01ی پایداری از سال است  جبههکردهجریان چپ و راست عرب ایفا می
ی خودش و چه بیـرون  بعد اصوال وجود خارجی نداشت  ایران چه در منطقه

پا کند، لذا سیاسـت خـارجی ،بـه    وای دستتوانست متحد ویژهاز منطقه نمی
داشـت  البتـه   ی جنـگ، در تفـرد کامـل قـرار     سالهخصوي در دوران هشت

ـ شرایط بهبود پیدا کـرد ولـی ویژگـی    50تا  07ی هاشمی ـ سالهدوران هشت
 انفراد کماکان به قوت خودش باقی بود  

 کشور دولتي 

ی ویژه یک کشور دولتی بود  به هرحال دههکشور ایران در این یک و نیم
 ی عمـومی، گیرد؛ دولت، ملت، عرصـه هر کشوری عناصر مختلفی را دربر می

اساسـا بـه    [ی دولـت درمقابـل عرصـه  ]هـا  ی خصوصی  اما این عرصهعرصه
جـز  وجـود نداشـت البته بـه    ملتـشدند و مفهوم دولترسمیت شناخته نمی
( که  بین مـردم و  09تا  71( و ابتدای جنگ)71تا  75شرایط ابتدای انقالب )

ه و ای برقرار بود و مردم در بسـیج امکانـات جنـگ خـودویژ    حاکمیت رابطه
آرام این رابطـه  آرام 09خوداتکا و خودجوش و خودانگیخته بودند  اما بعد از 

ی خشک و کالسیک شد و بعـد هـم محـو شـد  بعـد از      تبدیل به یک رابطه
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طـرف  ای وجـود نداشـت  دولـت یـک    دیگر رابطه 56ی جنگ و ابتدای دهه
نظـام  قضیه بود و ملت هم طرف دیگر معادله  لذا در این مدت کشور تحویل 

اسالمی بود  کشور، کشوری دولتی بود و جـای بـازی بـرای ملـت     جمهوری
 وجود نداشت، یا کمتر وجود داشت  

 ي حکومتي ايران شمولي يک نظريه

ی حکـومتی  ی ویژه ایران مشمول یـک نظریـه  نیم دههودر این یک
که قبال عنوان شـد ایـن نظریـه در کـل دوران     چنانشد  هم فقیه والیت
فقیه را مراتب تشکیالتی والیتشمول بود  سلسلهکامال ایران 06یدهه

-ی عمومی هـم بارقـه  دیدیم، در جبهه و حتی در عرصهدر ادارات می
قدر افـراط  بود  آنهایش قابل مشاهده بود و نظریه کامال رسوب کرده

عنـوان کـرد کـه ملـت      71شد که یکی از مسئولین درجه اول در سـال 
فقیه بـود   اش والیتپای درختی ریخت که ثمرهایران خون خود را به 

هـای فکـری   در کادر بحـث  75طور نبود  تا سال که اساسا ایندرحالی
اساسـی اولیـه   هم در قـانون  77فقیه نبود  در سالانقالب، بحث والیت

-فقیـه آقـای   کتاب والیت 70فقیه وجود نداشت  فقط سالاصل والیت
بود و در آن دوره فقـط بـه   همنتشر شد 77خمینی که چاپ اولش سال 

شـد،  دست میبهبود و دستهای خاي سیاسی رسیدهها و طیفحوزه
دوباره تجدید چاپ شد و به عنوان یک منبـع دورانـی و نـه پلتفـورم     
انقالب وجود داشت  اساسا ایـن یـک دروغ بـزر  تـاریخی بـود کـه       

یـه  فقاش والیتایران خون خود را به پای درختی ریخت که ثمرهملت
رسـوب   06ی طور نبود  ولی این تثوری در فضای دههبود  اساسا این

ای هـایش فضـای حسـی   جنگ و شکست [به دلیل]کرد  از یک طرف 
هژمونی روحانیت هم بود؛ هم هژمونی تاریخی،  [از طرف دیگر]بود، 

ــکیالتی  ــم تش ــری و ه ــم فک ــه  ه ــن نظری ــرایطی ای ــین ش اش  در چن
 شمول شد    ایران
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 روحانيت حاکميت 

ی ویژه، حاکمیت روحانیت بـود  رهبـری   ونیم دههوجه دیگر در این یک
ی وجود نگهبانبود که یک روحانی بود  یک شورای خمینیصدر انقالب آقای
-دانی دومش هـم حقـوق  ی اولش تمام روحانی بودند و پردهداشت که پرده

قط از روحانیت لباسش را نداشـتند و تفکـر فقهـی و    هایی بودند که بخشی ف
-ای داشـتند  بعـد از شـورای   ی صرف و تفکر کمتـر تـاریخی  تفکر متشرعانه
هم آقـای   50روحانی بود  )البته بعد از 50تا  06از سال  جمهورنگهبان رئیس

د  در صدر بیشتر مناصـب  روحانی بو مجلسخاتمی هم روحانی بود(  رئیس
های ویژه، روحانیـت  رئیسه و برخی از کمیسیونکلیدی مجلس ازجمله هیئت

فقیه و نقش ی والیتای نقش نمایندهها نمایندهی دستگاهقرار داشت  در همه
کرد  درمجموع درست اسـت کـه برخـی از روشـنفکران قبـل از      ناظر ایفا می
خصوي بعـد از  هژمونی روحانیت را بهلحاظ فکری وا دادند و انقالب که به

ای نبودنـد و  کننـده پذیرفتند، در نظام حضور داشتند، اما جریان تعیین 06سال
ی یـک  اسـالم کلیدها دست جریان روحانیـت بـود  لـذا حاکمیـت جمهـوری     

 حاکمیت روحانی بود 
 ي عمومي تسخير عرصه

) البتـه در   57حتـی تـا سـال     و 06یی عمومی هم در تمامی دهـه عرصه
تـر(،  کمـی لطیـف   50تـا   07هـای  تـر و در سـال  صورت افراطیبه 06یدهه
است که محـل بـازی   ایی عمومی عرصهی عمومی تسخیر شد  عرصهعرصه

دولت نیست  دولت خودش محل بازی دارد؛ بخش عمومی، کلیدهای اقتصاد 
ارد، نفـت را دارد، یـک سـپاه    برنامـه و    را د مرکزی و سازمانایران مثل بانک

ها اعم از ی عرصههای متعدد دارد  اما بقیهچندمیلیونی از کارمندان در دستگاه
ی کشـورها  هـا و    در بقیـه  اوهـا، پـاتوق  جیاحزاب غیردولتی، مطبوعات، ان
ی عرصـه ]خصوصـی اسـت  ولـی در ایـران     دست مردم و یا همان نیروهـای 

اسالمی بود دست پزشکان درون جمهوری تسخیر شد؛ نظام پزشکی [عمومی
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انتصابی بـود )انتخابـاتی    که حتی بعضی از آنها وزیر هم بودند، نظام مهندسی
هـای  شـوند(، باشـگاه  شد ولی مشخص بود چه کسانی انتخاب میبرگزار می

بـود  قـبال    اسـالمی ورزشی خصوصی نداشتیم و همه دست جریان جمهوری
و  9بود، بخشی هم در دسـت سـوره   اشاره شد که سینما در دست بنیادفارابی

-ی عمومی وجود نداشت  اگر در عرصـه بود  عرصه اسالمیسازمان تبلیغات
ا هم منظور کنیم )کـه البتـه   عمومی نهادهای سنتی مثل مسجد و بازار و    ری

نمازهـا کـه   دولتی شدند  پیش 06یباید منظور کنیم( اکثر مساجد هم در دهه
بگیر شدند آمدند، در این دوره دولتی و حقوقاز داخل محل بیرون می [قبال]

که مسجد یک نهـاد جـدی   های نظام شد  درحالیو مسجد هم یکی از پایگاه
شـد،  چندمنظوره بـود؛ نمـازی برگـزار مـی     ی عمومی بود که در ایرانعرصه
شد، پاتوق معتمدین محل بود، یک بنگـاه غیررسـمی   وفتق امور انجام میرتق

ریـزان بـرای   کاریابی، یک محل غیررسمی برای دستگیری از افتادگـان و گُـل  
دادنـد و      حتـی   شـدند و امکانـات از دسـت مـی    کسانی که ورشکست می

تـوان گفـت زورخانـه یکـی از     ی شـدند  مـی  ها هـم دولتـ  بخشی از زورخانه
ی عمـومی در ایـران اسـت امـا بخشـی از      تـرین نهادهـای عرصـه   خصوصی
قـرار   بـدنی ها هم دولتی شدند و دست طیف دولتی سـازمان تربیـت  زورخانه

 ی عمومی فتح و تسخیر شد توان گفت عرصهگرفتند  لذا می
 مداخله در حريم خصوصي 

ی ایران رسـیدیم، االن بـه   آرام به متن جامعهاز جهان شروع کردیم و آرام
ای رسیم  در حقیقت در این دوره چندان حریم خصوصیحریم خصوصی می

گرفـت  از  ها دخول و ورود صـورت مـی  ی حریمهم وجود نداشت  به همه
هـا سـلطنت مطلقـه    که جنـگ برقـرار بـود، گـزینش     01-07تا سال  71سال 
آموزان )البتـه  طور بود  در آن دهه غیر از دانشها هم همینسازید  پاکداشتن

                                                      
 شود   مایی سازمان تبلیغات اسالمی اداره می  سازمان هنرهای تصویری سوره زیر نظر معاونت سین 9



 323فراز؛فرجامفرازتیروا

 

شـدند( آحـادِ   خواستند در مدارس خاصی بروند، گزینش مـی آنها هم اگر می
گونه گـزینش سـر کنکـور و     بار گزینش شدند  یکی ایران حداقل یکجامعه
ه کـه  گونه گزینش سر استخدام بود  در مقاطعی حتی سر رفـتن بـه جبهـ   یک

اش را ببرد و ازخاک دفاع کنـد، گـزینش صـورت    مایهخواست جانطرف می
های خصوصی وارد شدند  حتی مثال فـر  کنیـد   ی حریمگرفت  در همهمی

کنـد  ماه یک وزنی را حمل می1گذاری دیگر آزاد است و یک مادری که اسم
اش این است که آخرسر اسم فرزنـدش را خـودش بگـذارد ولـی     و دلخوشی

ای را که خالص ایرانی بودند )با اسـامی خـارجی   احوال بخشی از اسامیثبت
-بود  در ریزترین موارد و غیرقابل تصـورترین حـوزه  کار نداریم( ممنوع شده

های خصوصی مثل حجـاب، آسـتین کوتـاه بـرای مـردان، رنـگ لبـاس و           
گرفت   ای صورت میهای جدیمداخله
 استراتژيک غير خوديِ هم ايدئولوژيک همـخودي

غیرخودی هم ایدئولوژیک و هم استراتژیک بـود   ـدرچنین شرایطی خودی
ی شـهروندان  پلـه از بقیـه  اسالمی باور داشت که یکبه این مفهوم که جمهوری

ترتیـب  اینهـا و طیفـی کـه بـه عنـوان       همینباالتر است و مدار پیرامونش هم به
گرفتنـد  در ایوان ایران قرار می پرورانده شدند، مجموعا 56و  06حامیان در دهه

بینــی بودنــد  یــک و بقیــه زیرایــوان بودنــد و موجــودات میکروســکوپی و ذره
ــودی ــال    _خ ــه از س ــود ک ــک ب ــودی ایئولوژی ــدئولوژی   71غیرخ ــد  ای آم
ای پشتش بود و دیدگاه استراتژیک هـم  ای بود و ساختار تشکیالتی شده حساب

 73چنان که شاه سـال مال ماست  هم داشت  دیگاه استراتژیک این بود که ایران
خواهـد عضـو حـزب    رستاخیز را اعالم کرد که هرکس نمیحزب [تاسیس]که 

دهیم دستش که برود، نه با این گویش امـا در عمـل در   اش را میشود شناسنامه
موقـع  همین اتفاق صورت گرفت  منتهی امکان رفـتن همـه نبـود! آن    06یدهه

 [جزو]غیرخودی کامال آگاهانه بود و ـو      خودیجنگ بود و مرزها بسته بود 
 اش هم شد   اسالمی بود که استراتژیایدئولوژی حاکمیت جمهوری
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 سازي تواب

کننـد  سـازی بـود  همـه تصـور مـی     ، سـیر تـواب  06یسیر دیگر در دهـه 
طور نیسـت و  صورت گرفت اما این 06یهای دههسازی فقط در زندان تواب

  از ادارات تـا دانشـگاه، بـه نـوعی یـک سـاختار       بیرون هم صـورت گرفـت  
از  06یسـازی بعـد از دهـه   وجود داشت  ساختار تواب [جاهمه]سازی  تواب
گرفتنـد و در تلویزیـون   سـاله را مـی   90 -97ی ها شروع شد  یک بچهزندان

کـرد  مگـر یـک    ی خودش ابراز بیـزاری مـی  دادند که او از گذشتهنمایش می
اسـت تبـری   ای دارد که از آنچه که انجـام داده گذشته ساله چه 90-97جوان 

بجوید؟! اوج پاکی و اوج بکری اوسـت  اوج زیسـت فطـری اوسـت  در آن     
دانشگاه که باز شد هرکسی از  09ها شروع شد  سالسازی زندانشرایط تواب

فروشـی گروهـی رد   ی روزنامـه جلو هر حزبـی رد شـده بـود، از جلـو دکـه     
هـا و  ای داشت یا اگر سایه گـروه بود و یا سمپاتیخواندهای بود، روزنامه شده

داد  بعـد از  بایسـت تعهـد مـی   بـود، مـی  با او تماس برقـرار کـرده   06احزاب 
ها آمد  یکی که کامال فرد را خـورد  سطح تعهد در دانشگاهفرهنگی سهانقالب
گذشـت و یـک جـوان    ی گذشته و فکر و اعتقادش باید مـی کرد و از همهمی
ی آنچـه داشـت ابـراز    ساله برای اینکه لیسانس بگیـرد، بایـد از همـه    19-11

-تر بـود بـه  مقدار مالیم و سطح سوم هم مالیمکرد  سطح دوم یکندامت می
دادنـد   بایسـت تعهـد مـی   درصد می 97-96ای که در هر یک دانشکدهطوری

 [میـان ]هـا کـه آمـد، در دانشـکده هـا  همـدر       سـازی در دانشـگاه  سیر تواب
سازی نبود  استادی هم کـه از تیـن   نشجوها و در اساتید آمد  یعنی فقط پاکدا
بود، امـا در کـالس بایـد بـا بخشـی از      سازی، جان و مخ سالم به در بردهپاک

-آمـد  در ادارات هـم بـه   اش مـی وجود و شخصیت خودش و حتی پوشـش 
 ترتیب بود همین

د  من یادم است بوها شروع شدهاز درون مدرسه دو شخصیتی شدن انسان
ای داشتیم که یک دختر داشت که اسمش مرواریـد و کـالس اول   که همسایه
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ساله در خـانواده  گفتند آنتن  یک دختر هفتدبستان بود  کل خانواده به او می
موقـع مـذهبی   هـا آن رفـت و مدرسـه  گرفت چرا که مدرسه مـی لقب آنتن می

انه ویدئو دارید؟ مـادرت  گرفت که در خبودند  آن مدرسه از بچه گزارش می
خوری؟ نفـاق   خوری،  نمیرود؟ چه میآید، میکسی میشکلی است؟ چهچه

ایدئولوژیک این است  نفاق ایدئولوژیک فقط این نیست که یک فرد یـا یـک   
باشد که آن باور را برمال نکند  بله این نفاق است اما ایـن  جریان باوری داشته

ها و نظام امورتربیتی داخلش بود  بخشی از معلمجا نفاق سیستماتیک بود که 
سازیِ سیستماتیک بود کـه  برش در آن دخیل بودند  لذا این تواوپروآموزش

دو هم در زندان بود، هم در دانشگاه و هم در مدرسـه و حتـی در ایـن یکـی    
آمد  تیپ روشنفکران تعریف شده در درون ای که بیرون میی رسمیروزنامه
 یـا آقـای   رفیـع شد )مثل آقای جـالل ی که دفعه قبل هم اشارهاسالمجمهوری
ها شالق دستشـان  و   ( در مطبوعات ستون داشتند  در این ستون حبیبیحسن
کرد و روحانیـت را تقـدیر و تقـدیس!    بودند و روشنفکران را تحقیر میگرفته
اش از گرفتن اعتبارنامه [موقع]حبیبی برای بار هم عنوان شد که حسنحتی آن

لوشـاتو نـان   اش برپا شد  افتخارش این بـود کـه در نوفـل   مجلس جوی علیه
را اینقدر تخفیـف داد کـه    آزادیخریده و عضویتش در نهضتوکره وپنیر می

 شود که نجاستی زیرپایش قـرار ها از مسیرهایی رد میآری انسان بعضی وقت
حبیبـی بـاالخره قبـل از    شود  آقـای گیرد و اشکالی ندارد و باالخره رد میمی

های متین خارج از کشـور  ای بود، از چهرهانقالب شخصیتی بود، مترجم ویژه
ای بود  بعد از انقالب هم که به ایران آمد قابـل  و مبارز هم ملی و هم مذهبی
آزادی در انتخابـات  هضـت فرهنگی و نـامزد ن احترام بود و در شورای انقالب

-گونـه خـودش را خانـه   در مجلس این 01جمهوری بود ولی در سالریاست
-های سنی مختلـف و کسـوت  مرحله در ردهبهسازی مرحلهتکانی کرد  تواب

 شد   های مختلف انجام می
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 انسداد سياسي شبه

ی احـزاب تعطیـل شـد     شبه انسداد سیاسی هم وجود داشت  دفاتر همـه 
خواسـتند در کـادر قـانون    بودند و مـی دست نگرفتههم که سالح بهنیروهایی 

شان منجر به خودتعطیلی فعالیت کنند، عمال فضایی برایشان نبود و سرنوشت
اش را خودش بست و بعد هـم  که اول نشریه مبارز  مثل جنبش مسلمانان شد

های سیاسی رتیب  بخشی از کرکرههمین تتشکیالتش تعطیل شد، جاما هم به
شد چراکه اصال شرایطی برای تحرک تشکیالتی توسط خودشان پایین کشیده

 آزادیوجود نداشت  جریانی هم که خودش دفترش را تعطیل نکـرد نهضـت  
-بود که به آن هم چندبار حمله کردند، چندبار پلمپ کردنـد، بـرای مهنـدس   

مزاحمت ایجاد کردند، بـه بیابـان بردندشـان و اعـدام      سحابیو دکتر بازرگان
باشـد، نشـریه وجـود    و      وقتی ارگـان وجـود نداشـته    9نمایشی اجرا کردند

ای و    ی تعلیمـاتی، امکـان عضـوگیری   باشد، دفتـری، حزبـی، حـوزه   نداشته
ای امضـا  یل شـدند  یعنـی یـک بیانیـه    ، نیروها به مدار زیـراکس تبـد  [نباشد]
-شد و در محافـل و خـانواده  کردند، این بیانیه صد تا دویست تا تکثیر می می

موقع هم که  نه سایتی بـود  کرد، آنای چاپ میشد  نه روزنامهشان توزیع می
حالـت  06یخصوي در دههای  نیروهای سیاسی بهو نه اینترنتی و نه ماهواره

کشیدنی پیـدا  نفس  [امکان]یک 56های ند  البته بعد از سالغارنشین پیدا کرد
 ای وجود داشت یک شبه انسداد سیاسی [درکل]شد  اما 

 زندان و قضا 

ای بـود  معـدل سـنی    ها شرایط، شرایطِ ویـژه قبال اشاره شد که در زندان
سـاله تـا    90 -97آمـوز  سال بود  از دانـش 11زندان مثل معدل سنی دانشگاه 

                                                      
را خطـاب بـه    "هشـدار "ای موسـوم بـه   آزادی ایران نامـه نهضت 9305  در اردیبهشت سال  9

ی نظر خود برای اتمام جنگ پـس  کنند که در آن ضمن تشریح دوبارهاهلل خمینی منتشر می آیت
کنند  پس از نابودی کشور تاکید میتر جنگ پیش از از فتح خرمشهر، بر لزوم اتمام هرچه سریع

 شوند شود و تعدادی از اعضا دستگیر و ارعاب میآزادی حمله میاین نامه به دفاتر نهضت



 322فراز؛فرجامفرازتیروا

 

 17تـا   11و موسپید در زنـدان بودنـد و یـک معـدل سـنی حـدودا        سالمیان
 05هـای سـال  ها هم که بود  اعـدام سازی هم که بود  اعدامداشتند  سیر تواب

بودنـد  کِشی می کردند  یعنی حکمشان را هم کشیده  بحشی که ملی[هم بود]
بـود    06یبودند  نظام قضایی چسـب شـرایط دهـه   [زندان مانده]و زیادتر در 

ی مرکـب  نظام قضایی مستقلی وجود نداشت  لذا زنـدان وقضـا یـک پدیـده    
هـایی  را ببینید اتهام 09-06های سالبودند، زندان و قضا با هم بودند  روزنامه

آوردند، ادبیات محض فقهی داشت و هـیچ روکشـی از   ها میکه برای اعدامی
که اعـدام   کرد  کسانینظام قضایی کشوری مثل ایران را با خودش حمل نمی

بودنـد( یـا طـاغی بودنـد )طغیـان      بر نظام کـرده  9شدند یا باغی بودند)بُغیمی
هـای  بودند( و یا یاغی بودند  لذا با یاغی و باغی و طـاغی کـه اصـطالح   کرده

 شد   فکری برخورد میـهای فقهی است با شرایط سیاسیخانهمحض صندوق
 مهار صنفي 

ی هـای مبـارزه  ب )بـه دوردسـت  هرحـال در انقـال  صنوف مهار شدند  به
ـ که صنوف آمدنـد و حتـی در   ملیو نهضت تنباکو و مشروطهـ  صنفی درایران

انداختند و یلـی بـرای خودشـان بودنـد، کـاری نـداریم( از       حرکت راه تنباکو
پیداکرد و صنوف در سـطح  ی ایران سازمان صنفی ، جامعه06تا  75های  سال

، بخشـی از  06عالی صـاحب سـندیکا و اتحادیـه شـدند  ولـی بعـد از سـال       
های صنوف دستگیر شدند، بخشی هم فرار کردند و یا اعدام شدند، سرشناس
  بخشـی  1انانیمو حاج 9چیو شانه 3چیو آقای لباس 1چی دستمالمانند آقای 

                                                      
   بغی به معنای تجاوزگری است که در معنای فقهی آن تجاوز بر حدود حاکم شرع را گویند  9
خرداد ماه  17همکاری در تظاهرات  ی ملی بود و به جرم چی  تاجر  از اعضای جبههدستمالکریم   1

ی ملـی و در   که در سالروز تولد دکتر مصدق)به تاریخ شمسی( به منظور اعالم مواضـع جبهـه   9306
   شد اعدام 9306صدر( انجام شد، دستگیر در تیر جمهوری وقت)بنیحمایت از ریاست

خردادمـاه   17هرات ی ملی بود و پـس از تظـا    قاسم لباسچی  تاجر  از اعضای مرکزی جبهه 3
مدتی زندگی مخفی داشت و سپس به فرانسه رفت و بـه حمایـت از پناهنـدگان ایرانـی      9306

 پرداخت  او در اواخر عمر به آمریکا رفت و در آنجا درگذشت  
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نشـین  خانـه  ی ملـی های بازاری منتسب به جبههو یا طیف انوریهم مثل حاج تقی
ی تـر اصـناف زیرچنبـره   شدند  آنها هم کـه ماندنـد دو مـدار شـدند  مـدار مـدرن      

تر مؤتلفه بودند و بخشی از صنوف هـم  که جناح پیشرفته و اتاق بازرگانی خاموشی
هزار واحدصـنفی خیلـی عظـیم    566هزار واحد صنفی وجود داشت  566موقع )آن

تـر و  ترین تشکیالت ایران است( دست جنـاح سـاده  شود گفت که بزر است  می
 و تیم پیرامونش بودند    امانیو سعید تر مؤتلفهقشری

 مطبوعات حداقلي 

ی در دولت مصـدق، جامعـه   31تا  36مطبوعات هم حداقلی بود  در سالهای 
خیلی محدودتر بود و جهـان هـم کمتـر پیچیـده      06ی سالایران نسبت به جامعه
، شـما  06یی اول دهـه نشریه وجود داشت ولی در نیمه 9966بود، در آن شرایط 

، رسالت هم بـه  00اسری) کیهان و اطالعات( می بینید که در سالی سر دونشریه
آنها اضافه شد  نشریات کامال دولتی بودنـد  هـم کیهـان و هـم اطالعـات کـامال       

 کرد   ای اعمال میفقیه در آنجا نظات ویژهی ولیدولتی بودند و نماینده
 اي دانشگاه مدرسه

دانشـگاه   76یو دهـه  76ینبـود  دهـه   06دانشگاه هم دانشگاه ماقبل سال
درون خودش فرهنگی را مندرج داشت  اساتید صاحب فرهنگ و فرهیخته و 
ی صاحب کرسی بودند، نمایان بودند و برای خودشـان کسـی بودنـد  رابطـه    

معلمی و شاگردی برقرار بود و دانشجو مورد احترام جامعه بود  دانشجو هـم  

                                                                                                              
، 36ی (  از اعضای کانون نشر عقاید اسالمی مشهد در دهـه 9369-9375چی)شانهمحمد مدیر   9

هایش بارها به زنـدان افتـاد  او از پشـتیبانان    ی ملی بود که به دلیل فعالیتههبازار جب مسئول کمیته
اهلل خمینی در اریس بود  بعد از انقالب پس از تـرور  های انقالبی و دوران اقامت آیتمالی فعالیت

 به تهران بازگشت و بعد چندماه درگذشت  75سه فرزندش به فرانسه رفت و در سال 
ی  اعضـای جبهـه   9306های  ی ملی بود  او پس از دستگیری از اعضای جبهه  محمود مانیان   1

کهریزک بود،  ارشاد و آسایشگاه معلوالن ملی مدتی زندگی مخفی داشت  او که از بانیان حسینیه
 های خیریه مشغول بود  تا پایان عمرش به فعالیت
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و هـم علـم را تعقیـب     از آرمان اجتماعی و هـم آرمـان سیاسـی حاملـه بـود     
گونه نبـود  دانشـگاه تبـدیل بـه یـک مدرسـه شـد         این [06یاما دهه]کرد  می

را ضـرب در ضـریب    [تعطیلی]فرهنگی صورت گرفت  این سه سال انقالب
آیـد   عمر اساتید و کارکنان و دانشجویان کنید و ببینید که چـه رقمـی در مـی   

سال چه اتفاقی افتـاد؟ درب  سه  بعد از [شودمی]ای رقم نجومی و غیرمحاسبه
سرویس کشیده بودند که دختر وپسر سـوا  دانشگاه باز شد  یک تین در سلف

ی ی چـپ دخترهـا و شـانه   هـا شـانه  ها جدا شدند  کـالس ، کتابخانه[باشند]
قدر افراط صورت گرفت کـه بـین دخترهـا و    راست پسرها، بعضی جاها این

ید اسـالمی اضـافه شـد و یـک     پسرها پرده کشیدند  یک سری واحدهای جد
سال تعطیل کردند که این اتفاقـات صـورت   سری واحدها هم حذف شد  سه

ی ما انقالب ای از جامعهبگیرد! شما حساب کنید که اگر بخواهد در هرحوزه
ی ی آموزشی بخواهند انقالب ایجاد کنند و بگویند که همـه بشود، مثال حوزه

هایشان بروند تا مـا درغیـاب آنهـا    خانه سال بهآموزان در سه مقطع، سهدانش
تـر از  زنـیم  مکـانیکی  انقالب کنیم و وقتی که انقالب کردیم، صدایشـان مـی  

وجود نداشت  مثـل اینکـه در کشـوری بخواهـد انقـالب بشـود        [روش]این
ی مردمش را به کشورهای همسایه مهاجرت بدهند و بگوینـد مـا اینجـا     همه

نجام دادیم شـما برگردیـد، در جامعـه انقـالب     ا [وقتی]کنیم و کارهایی را می
ی هـدف  ی محلی و خود جامعـه است  انقالبی که خود جامعهصورت گرفته

ای شـد و  باشند، چیزی جز کودتا نیست  دانشگاه مدرسهدر آن شرکت نداشته
کـه داشـنگاه بـاز شـد اسـتادها       01هـای  داد  سالآمد یک درسی می استاد می

طور که پشت شما باد خورده، پشـت  گفتند همانمی آمدند و خیلی صریح می
است  درحقیقت نه ارتقاء علمـی،   71ما هم بادخورده و ما مفروضاتمان ماقبل

 ای و نه چیز دیگری در دانشگاه باقی نماند   نه کسوتی و نه معلمی
 ي ديني مدرسه

االن موجـود   [زمـان ]ی آن هامدارس هم تقریبا مدارس دینی شدند  کتاب



 یاصالحاتفرازدوره322

 

را و حتـی   06یهـای دبسـتان و راهنمـایی و دبیرسـتان دهـه     اگـر کتـاب   است
تعلیمات دینی که وجود داشت که قبل از  [بینید کهمی]را تحلیل کنید  56ی دهه

انقالب هم بود  قرآن و تعلیمات دینی که سرجایشان باقی ماندند  تاریخ اسـالم  
داشـت  تـاریخ جهـان    دادند ماهیت دینی هم آمد، تاریخ ایران هم که درس می

هم ازجهان مذهبی شروع می کردند  جغرافـی، جغرافیـای جهـان اسـالم بـود       
اسالمی بود  فقـط علـوم پایـه    اجتماعیات هم با دیدگاه مذهبی از نوع جمهوری
کردند و این جریان در فیزیک و که توانش نبود جوهر مذهبی به آن تزریق نمی
توانسـت در آن دخـل و تصـرفی    میشیمی و   به لحاظ فکری کم می آورد و ن

   ی دینی شد بکند  فارسی هم به نوعی دینی بود  لذا مدرسه، یک مدرسه
  “گذراني” اقتصادِ

تـالش   01 -09هـای  اقتصاد هم یک اقتصاد گذرانی شد  درست است که سال
ای بشود منتهی آن برنامـه نـه تصـویب و نـه اجـرا      شد که اقتصاد ایران دارای برنامه

صاد گذرانی یعنی ما یک سری منابع محدودی داریم که با بخشی آن جنـگ  شد  اقت
 [بگذرد ]بگذرد و با بخشی هم اقتصاد معیشتیِ حداقلی و حد وسطی 

 دهه بود ای از شرایط یک و نیماین جلوه

 بستر دورانيِ سرفصل نو: )تحوالت نيمه دومي(

است، تحـوالتی در سـاختاری کـه بحـثش را      50تا  07ی دوم که اما نیمه
 کردیم صورت گرفت  

 محو فضاها 

ای محو شد؟ تا زمـانی  یک سری از فضاها محو شد  فضاها از چه نواحی
ای در درون حاکمیت بـود و پرتـو   خمینی بود یک وزن و هیمنهکه خود آقای

فضـا  کـرد  آن حمل می ای داشت و فضایی را در درون نظام با خودشافشانی
 06هـای  در نبود ایشان وجود نداشت  پرچم بخشی از فضا را هم دولتِ سال

موسـوی اسـتعفا داد ولـی اسـتعفایش     مهنـدس  05کـرد  سـال  حمل می 07تا 
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ــک  ــه نشــد و حــدود ی ــت   پذیرفت ــه فعالی ــد ک ــور ش ــم مجب ــر ه ســال دیگ
کنـار   07سال هم های جنگ را ادامه بدهد که آناداری دولت سالـ  تشکیالتی

جنگی بود که  05تا  71هاشمی سرِ کار آمد  وجه بعد هم اینکه رفت و دولت
مـرور  خصوي اوایلش( یک فضای حسیِ ملی را با خود داشت که البته به)به

را هم فضـای جنـگ و جبهـه     05تا  71هرحال بخشی از فضای کم شد اما به
یسـتی و الگـوی   زیـک فضـای عمـومی سـاده     [06یدر دهـه ]کرد  احاطه می

 محو شد  07مصرفی هم وجود داشت  این فضاهای چهارگانه همه از سال کم
 افت ايدئولوژيک حاکميت 

خأل ناشی از محو این فضاها طبیعتا برای حاکمیت یک افت ایـدئولوژیک  
 05ی افت ایدئولوژیک هم پذیرش قطعنامه در سـال پایهوجود آورد  یکرا به

شـود  مـثال در جنـگ    ی میهنـی مـی  پدیـده  یـک جا جنگ تبدیل به بود  همه
میهنـی گرفـت  جنـگ    کبیـر دوم در جاهایی )فرانسه( جنگ لقب جنگجهانی
خاک و جزء نوامیس ملی است  اما در ایـران، جنـگ عمیقـا     [بر سر]باالخره 

ی پـذیرش  ایدئولوژیک و تاریخی شد لذا وقتی قطعنامه پذیرفته شد، از ناحیه
 لوژیک و هم ریزش ایدئولوژیک پیدا شد قطعنامه هم افت ایدئو

 “کشتي باني دگر آمد”اقتصاد و سياست را 

اتفاقی که افتاد و دولت جدید سر کار آمد  عمال و بدون اینکه مثـل   07سال
سیاسـت را  "بعـد از اسـتعفای مصـدق اعـالم کـرد کـه        31تیر  15قوام که در 

را بـه لفـ  نگفـت    این   هاشمی[همین کار را کرد]بگوید،  "کشتیبانی دیگر آمد
ولی باالخره وقتی هاشمی آمد هم اقتصاد و هم سیاست را کشتیبانی دیگر آمـد   

 شد تحوالتی اساسی پیداکرد   ی قبل اشارهها همانطور که جلسهگیریجهت
 ساختار شبه فئودالي دولت 

فئودالی بود  یک سانترالیسم محـض  ساختار دولت هاشمی، ساختاری شبه
 ی اعضای کابینه حالت کارگزار را داشتند   هاشمی بود و بقیهپیرامون شخص 
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 آفرين بُرشِ شکاف

آفـرین  یک برش شـکاف  اسالمیدر داخل حاکمیت جمهوری 05اول سال
منتظری یک حذف بود  حذف آقای منتظریپدیدار شد  این برش حذف آقای

اسالمی عنوان تشکیالتی داشـت  در جمهوری [او]فهوم که این مساده نبود  به
فقیه بـود  هـم عنـوان تشـکیالتی داشـت و هـم       بعد نایب ولیبه 71و از سال
ی جهاد، خبرگان بود  بارِتشکیالتی هم داشت  باالخره بدنهرئیس مجلسنایب
ده صـدور انقـالب   گر و سازمانی سپاه، دفتر سیاسی سپاه که دفتر تحلیلبدنه

نفـره همـه از طیـف طرفـدار     هـای هفـت  ی هیئـت در سپاه بود و تمامی بدنه
شـان  هـای ذاتـی  منتظری بودند  بخشی از روحانیت با توجه به خصـلت  آقای

خصـوي اول انقـالب   ی تقسـیم زمـین بـه   نفـره هـای هفـت  مقابل کار هیئت
ی زمـین  پرده به سمت مصـادره خصوي بند الف و ج و دکه پردهایستادند)به

مـورد   [ایـن کـار را  ]ولی دو روحانی مـدافع تقسـیم زمـین بودنـد و     رفت( می
خصـوي آقـای منتظـری  بـه ایـن      حمایت ویژه قرار دادند؛ آقای مشکینی و به

آقـای   06یمعنی که پشتیبان ایدئولوژیک تقسیم اراضی در ابتدای انقالب و دهه
  درحقیقت آقـای منتظـری دارای   بودند منتظری و تا حدودی هم آقای مشکینی

نـه  اسـالمی ـ  یک یال و کوپال تشکیالتی و سمپاتیک در درون نظـام جمهـوری  
ـ بود  لـذا وقتـی ایـن عـزل صـورت      اسالمیدرون نیروها ولی درون جمهوری

ای در های خاي خودش را هم داشت  روز عزل روزی تـاریخی گرفت ریزش
شده پاک بشود  مـثال تصـویر عظـیم    فرد عزلتهران بود  بنا بود هر اثری از آثار 

متری از آقای منتظـری روی دیـوار سـاختمان جهـاد در خیابـان       16-97شاید 
پـاک   1و  7روز پاکش کردند  اول طلوع آفتاب تـا سـاعت   فاطمی بود که همان

زدایی راه افتاد اما یـک  شد  هیچ اثری از او باقی نماند  در چین یک جنبش مائو
سالی طول کشید تا آثار مائو پاک شود ولی اینجا تشکیالت عالی! یعنـی از   7-7

توانـد در  ترین نیروی تاریخ است کـه مـی  اسالمی تشکیالتی این منظر جمهوری
هـا یـا   ی کتابخانـه ها را آنی نرده بکشـی یـا همـه   ی خیابانروز همهعر  یک
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ی   یـک تـوان ویـژه   ها را دو سه روزه قبل از بازگشایی آنی تیغـه بکشـی  سلف
ی کشـورها در  خواهد  منتهی این توان تشـکیالتیِ ویـژه در همـه   تشکیالتی می

های فیزیکال! لـذا آن  ولی اینجا روی مرزبندی [رودمی]انسانیتوسعه و آموزش
آفرین هم در محتوا و هم در فـرم، یکـی دو روزه حـل شـد  ایـن      برش شکاف

ای در ه است و یک ریزش جـدی برش قاچی زد که آن قاِ هنوز هم پاک نشد
   اسالمی برپاکرد و آثار زخمش هنوز باقی است تشکیالت جمهوری

 تصفيه هاي چپ زدايانه 

ی درون حاکمیـت هـم از زمـان روی کـار آمـدن      زدایانههای چپتصفیه
 شروع شد که قبال عنوان شد  دولت هاشمی

 موضع داري رانده شدگان 

رانـده شـدند، صـاحب موضـع شـدند و هـم روی        ی کسانی کهمجموعه
 و هم روی شرایط موضع پیدا کردند  هاشمی

 اطالعات همه جا حاضر 

جا حاضر بـود؛  اطالعات یک اطالعات ساده نبود  اطالعات همه [وزارت]
کرد و هم کار تشکیالتی و بیرون از کشور، داخل کشور، هم کار اقتصادی می

 به بعد شد    55ای سال های سلسلهنهایتا منجر به قتل هم کار سیاسی که
 فرهنگيـي بسته سياسي، روزنه هاي اجتماعيعرصه

 [50تـا   07]ی سیاسی بسته بود ولی در دوران جدیـد قبال اشاره شد که عرصه
هـا و   های اجتماعی و فرهنگی باز شـد  بخشـی از مجـرای شـهرداری    یک روزنه

او کـه بـاز   جیفردا که آمدند و یا چند انل ایرانبخشی هم از نشریات جدیدی مث
آرام تحرکی پیدا کردند و فیلم مولف آمد و اتفاقـاتی از ایـن دسـت    شد  زنان آرام

 ی ایران رخ داد در جامعه 56های بعد از که مهم بودند در سال
 آرايش جديد درون حاکميتي 

-بیـرون آمدنـد، ری   حاکمیت صاحب یک آرایش تـازه شـد؛ کـارگزاران   
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، مؤتلفه خـودش را  1صاحب یک پاتوق حزبی شد که البته موقت بود 9شهری
بازسازی و نوسازی کرد، مجاهدین انقالب دوباره ظهور و بروز پیـدا کردنـد    

انقـالب و حـزب   مجاهـدین کـه سـازمان    06یی اصـلی دهـه  جای دوتِکـه به
اسـالمی  کُپـه و تِکـه در درون نظـام جمهـوری     7-7د، اسالمی بودنجمهوری

 وجود آمد   به
 مدرنيسم از معبر شهرداري 

هـا بـود و   مـروج نـوعی مدرنیسـم از مجـرای شـهرداری      دولت هاشـمی 
 داد  تاحدودی از خودش میل ضد اقشارسنتی در ایران را هم بروز می

 مستحيَل در اقتصاد جهان 

حل شدن در اقتصـاد جهـان و پـذیرش تعـدیل بـود کـه در        میل هاشمی
 بودیم ی پیش عنوان شد و قبال هم به آن گریز زدهجلسه

 اجتماعي  –انتخاب هاي اقتصادي 

-ــ هـای اقتصـادی  اجتماعی دولت جدید از انتخابـهای اقتصادیانتخاب
 متفاوت بود   06یاسالمی در دههاجتماعی جمهوری

 ي اجتماعي(سرفصل نو: )عرصه بستر دوراني

دادن بسـتردورانی سرفصـل نـو را هسـتیم  یعنـی دوران را      در حال ادامـه 
خرداد درآمد  یعنـی  خوب بشناسیم و بفهمیم که چگونه از دل این دوران دوم

ای نگاه نکنیم و بطن را وارسی کنیم و ببینیم که مولود تحت چه خیلی پوسته
 شرایطی متولد شد 

                                                      
 9303هـای  ر اطالعات سـال های انقالب، وزی(  حاکم شرع دادگاه9317شهری )ری  محمدمحمدی 9
بـود  همچنـین در سـازمان حـج و زیـارت و دادسـتانی ویـژه         9356و دادستان کشور تا سال  07تا 

 عبدالعظیم دارای مصادر مدیریتی بوده و هست زاده شاهروحانیت، مجلس خبرگان و آستان امام
راجنـاحی بـودن،   بـا شـعار ف   9357شهری در سـال  ها با دبیرکلی ری  جمعیت دفاع از ارزش 1

با انتشار  9355، این جمعیت در سال 9357شهری در انتخابات تاسیس شد  پس از شکست ری
 های خود را تعطیل اعالم کرد ای فعالیتبیانیه
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هـا  ها وجود داشت؛ خط ممتدی از کنشچینی از بغضن نقطهدر این دورا
هـای چـرکین   اقتصـادی سـاختار تعـدیل، دُمَـل     ــ ها  خط اجتماعیو واکنش

ی ایـران کاشـت  جـدال دو مـذهب در پـس      خودش را بر بدن و سر جامعه
ی تاریخی ایران جای گرفت و نهایتا یک حـس زیسـت کـامال    پیشانی حافظه

 دهیم که خدمتتان توضیح می [وجود آمدبه]باز 
 ها: چينها و نقطهبغض

 یاعتراضدانشجوییرسمیهایشهری/رگه/شورش22،22،22امجدیه

گـاه  بـه جا و گـاه هرحال جا بهای بود اما بهی ویژهدهه 06یگفتیم که دهه
گذاشتند  ها را در استادیوم آزادی نمیموقع بازیشد  آنهایی ترکیده میبغض
بـار دز امجدیـه بغـض    ها امجدیه بـود  هـر دو سـال یـک    در بازی 05سال تا
زد کـه البتـه زود   آورد و بـه بیـرون مـی   وجود میآمد و انفجار بهوجود می به

  هربـار هـم   05و یکـی سـال   07، یکـی سـال  03کردند  یکی سالجمعش می
اینقـدر   05خصـوي سـال   شد  بهپرسپولیس بازی داشت و جمعیت انبوه می

هـا و  هـا و تیرهـا و فـنس   ی نـرده انبوه شد که فشار جمعیـت همـه   جمعیت
کردند که جمعیت تا لـب  خاردارها را کند و در شرایطی دو تیم بازی می سیم

نفـری کـه در    11بود و خیلی خطرناک بود  بیش از همه جـان آن خط نشسته
بار هـم کـه در امجدیـه    کردند تحت مخاطره بود  هر سهداخل زمین بازی می

که میانگین پا شد و جمعیت بیرون آمد، شعارها سیاسی شد  درحالیفجار بهان
رو، میانگینِ پایینی اسـت و میـانگین سـنی    فرهنگی و فکری جمعیت استادیم

هزار دانشـجو و معلـم و اسـتادِ    طور نبود که سیهم میانگین پایینی است  این
آیند شـعار  رون میناراضی و مترجم و مؤلف را به امجدیه بیاوری که وقتی بی

ای بودنـد کـه از مدرسـه    ساله 97 -95های طور نبود  بچهدهند  نه! اصال این
آمدند و یا فـر   شدند و به امجدیه میشدند یا از مدرسه جیم میتعطیل می
فـروش و  ی تاکسـی و دسـت  ی کامیون و رانندهی اتوبوس، رانندهکنید راننده
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ها هستند  نه اینکه همـه اینهـا   بیشتر اینهای استادیومی   تیپ[بودند ]کاسب 
باشند اما بیشتر اینها هستند  با این وجـود از دلشـان شـعار سیاسـی و شـعار      

هـای  چـین بـود  یـک سـری شـورش     آمد  امجدیه سه نقطهطبقاتی بیرون می
کـریم تهـران   شهر و رباطی هاشمی از اسالمشهری هم بود که بیشتر در دوره

-ها  یک رگهنشینهای حاشیههد و     بود و یا شورشتا قزوین و اراک و مش
دسـت دسـتِ نظـام و    ی اعترا  دانشجویی حداقلی هم بود  دانشـگاه خُـل  

ی در کـادر نظـام   کردههای اسالمی کامال خودتعریفوحدت و انجمنتحکیم
و متعـر    [به حکومت]معتر   56اسالمی بود اما آنها هم از سالجمهوری

ای بودند کـه خودشـان را در   های اجتماعیبه دولت هاشمی شدند اینها بغض
 دادند های شهری و اعترا  دانشجوییِ حداقلی نشان میامجدیه، شورش

 کنش و واکنش ها: 

 /نوروز/چهارشنبهسوری20/ماهواره23حجاب/ویدئو

 56یدر دهـه ویـژه  اما یک کنش و واکنشی هم بین جامعه و حاکمیت بـه 
طور نبود که هیچ واکنشی وجود نداشته باشد  واکنشِ اول سر برقرار بود  این

حجاب بود  البته از همان سالی که حجاب اجباری شد تظاهرات حجـاب در  
حجاب بود اما دیگر بروز و ظهور اجتماعی نداشـت   06تا بهارسال 71تابستان

مـوج از   0-7متعـدد در   [هـا بـروز و ظهـور  ]و بروز و ظهور انفـرادی داشـت    
قـرن وجـود دارد    که حجاب اجباری شد تا همین االن یعنی حدود ربع 06سال

ها بـود  یـک سـریال ژاپنـی     های کیمونموج روپوش 03-07موج اول در سال 
هـا گرفتـه شـدند؛    ها از کیمونـو دادند  مدل روپوشبود که آن موقع نمایش می

هـا چنـد   مد و کوتاه بودند و یا روسـری آهای خیلی گشاد که تا اینجا میآستین
ی زنـان مخـالف   توان گفت که جامعهموج کوچک و بزر  شد  درحقیقت می

فنی کردند ی حجاب ضربهاسالمی را سر مسالهحجاب در چند نوبت جمهوری
اسـت  حجـاب، واکـنش    و االن هم که به حد کـامال حـداقلی خـودش رسـیده    
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 خالف حجاب بودند را در بر داشت ی ایران که مبخشی از نیمی از جامعه
وجـود آمـد  ویـدئو آمـد و بعـد      یک کنش و واکنش هم سـر ویـدئو بـه   

هـا هـم عمومـا    باز شدند و مجوز هم داشـتند و فـیلم   09ها سالویدئوکلوپ
های مجازی بودند و مثل االن نبود که مرز باز باشد یا از اینترنـت بتـوان   فیلم

زمان ایران یک فضای چیز بسته بود  آنهمهطور نبود و فیلم گرفت  اصال این
هجـوم آوردنـد و اول همـان     01بـاره سـال   یـک مغولستانی داشت  اما بهشبه

-ها جمع مـی بود، تعطیل شدند  فیلمها که خودِ ارشاد مجوز دادهویدئوکلوپ
ها هـم حتـی فـیلم ویـدئو را     بردند و در خانهشد و به برخی مراکز هجوم می

کردند   ویدئو درحقیقت تبدیل به یک قاچاق اجتماعی می گرفتند و ضبطمی
شد و جدال و جنگ وگریز بود  البته سر ویدئو باالخره جامعه برنده شد  بعد 

-راهها باز شدند و ویدئو کامال رسمی شـد  سـه  از یک مدت باز ویدئوکلوپ
آوردند و خرید و فـروش پنهـانی   جمهوری و بازار هم یک مدتی ویدئو نمی

سال بعد سر مـاهواره افتـاد  در   96ولی باز علنی شد  همین اتفاق حدودا بود 
تکرار کردنـد    [این هجوم را]ها هجوم بردند و چند نوبت بامبه پشت 51سال

مـاهواره   [دهـد نشان مـی ]کنند که ها را جمع میاالن هم دوباره دارند ماهواره
 است تسخیر کرده است و مغلوب کرده  [اسالمی راجمهوری]هم 

تبلیغـات رادیووتلویزیـونی    09اتفاق دیگر نوروز بود  یعنی از همان سـال 
تر گردد و فرودستاسالمی این بود که نوروز به خرافات ملی بر میجمهوری

از مناسک و مراسم و اعیاد مذهبی است و خط جدی داشتند که نوروز محـو  
دم و بـه د و نـوروز دم قد مقابل این تحمیل ایستای ایران تمامبشود  اما جامعه

اسالمی به نوروز هم وا داد  یعنی از تر شد تا اینکه جمهوریسال جدیبهسال
تـر از زمـان شـاه    اسالمی در تلویزیون نوروز را حتی قـوی جمهوری 59-51

 است   های اخیر هم کشیده شدهکند که تا سالبرگزار می
سـاله پـیش    11- 19 هـای سوری! اینقدر تینیجرها و بچـه نهایتا چهارشنبه

( هـم  79-76هـای اخیـر)  کـه در سـال  ها تسخیر شدند تا جاییآمدند و محله
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ی دولتـی هـم سـر    سوری رسمیت پیـدا کـرد و حتـی تیـر و ترقـه     چهارشنبه
جـا  طور نبود که همهها فروختند  این موارد را هم باید دقت کرد  اینچهارراه

ها سر حجاب، ویدئو، ماهواره، حاکمیت دستِ باال را داشته باشد  این واکنش
 شوند   سوری باید دیدهنوروز و چهارشنبه

 هاي اجتماعي:تعديل و زخم

  آیندگیها/حسبییشکافطبقاتی/چندپیشگیدرماراتنمعیشت/آسیبتجربه

های اجتماعی خاي خودش بـود  در  تعدیل و زخم [سیاست]بخش بعدی 
توزیـع شـود و از محـل توزیـع آن     زمان جنگ منبع چندانی نبود کـه بخواهـد   

وجود بیایـد  همـه مشـمول نظـام کـوپنی و نظـام       شکاف طبقاتی و اجتماعی به
شد خیلـی کـم بـود،    می بندی بودند  ارزی که به واردات اختصاي دادهسهمیه

ارز مسافرتی و ارز پزشکی خیلی کم بود  مثال هر کس مشکل پزشـکی داشـت   
  [کـرد تاییـد مـی  ]رود باید شورای پزشکی خواست برای مداوا به خارج بو می

ای نبود که تقسیم شود  البته از دل همان منابع هـم مؤتلفـه بـاد شـد،     چیز ویژه
هـیچ   [06یدر دهـه ]ها شکل گرفتند  نه اینکـه ها باد شدند و رانتدوسترفیق

بعد نبود  در دوران تعدیل شکاف به 07های رانتی نبود ولی قابل مقایسه با سال
تر شد  چندپیشگی مال این دوره اسـت   اعی و شکاف طبقاتی خیلی جدیاجتم

گذشـت ولـی   ها میکار باالخره زندگیدر دوران جنگ با یک کار و یک کمک
( که تازیانـه امـواج تـورمی بـه سـر و کـول همـه        56-01در دوران تعدیل )از 

خورد، چندپیشگی باب شد  فر  کنید عصرها مسافرکشی، یا معلـم صـبح    می
مدرسه و عصر یک مدرسه و شب هم شاگرد خصوصی  چند پیشـگی در   یک

هـای اجتمـاعی مثـل طـالق و خودکشـی و      ماراتن ِمعیشت بـاب شـد  آسـیب   
هایش موجود است و قبال اشـاره    نُرم[بروز پیدا کرد]افسردگی و مصرف دارو 

زیـاد شـد  مجموعـا     57تـا   56هـای  شد که به خصـوي در حدفاصـل سـال   
 ی ایران دست داد اجتماعیِ عمومی به جامعهـیِ اقتصادیآیندگاحساس بی
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 دومذهب در پس پيشاني 

زار 1ی ویژه که از آن صحبت کردیم تفاوت تـومنی  دههدر این یک و نیم
ی ایـران کـامال   زار دو مذهبِ پسِ پیشـانیِ جامعـه   96و برخی اوقات تومنی 

مـذهبی کـه بعـد از    شکل گرفت  آن مذهبی که با خودش انقـالب را آورد و  
 ی ایران معرفی شد   استقرار نظام به جامعه

  Openاحساس زيست 

ی اجتماعی یـک احسـاس زیسـت اوپنـی بـه همـه       نهایتا اینکه در عرصه
دست داد  یعنی هیچ حریم خصوصی برای کسی باقی نبـود  اتفاقـا از همـین    

-نمـی  ی مـا های اوپن باب شد که اصال به جامعهآشپزخانه 00-07های سال
چیـزِ  کرد  یعنی هیچ حریمی نـداریم و همـه  خورد  جامعه هم حس اوپن می

دانـد،  دانـد، گـزینش مدرسـه مـی    را همه می دانند؛ گزینش اداره مـی [انسان]
شـود، سـینما بخـواهی بـروی آزاد     داند  تلفن شـنود مـی  گزینش دانشگاه می

بین هسـتی  ذره جا زیرنیستی، با خانواده و      یک حس اوپنینگی بود که همه
نـه  « چهـاردیواری، اختیـاری  » انـد و در چهاردیواری هـم کـه از قـدیم گفتـه    

 توانی ویدئو داشته باشی و      توانی ماهواره داشته باشی، نه می می
هایی بود که به نظـر مـن خیلـی جـدی و     از منظر اجتماعی چنین ویژگی

هـیچ واکنشـی    طـور نیسـت کـه جامعـه    یابی است  اینقابل تحلیل و قابل ره
اسالمی بود که نداشته باشد  واکنش وجود داشت و در جاهایی این جمهوری

 عقب رفت و این جامعه بود که جلو آمد  

 بستر عمومي سرفصل نو

آییم سر بستر عمومی  ایـن بسـتر   سر گذاشتیم و میبستر دورانی را پشت
نداشته باشـد( و  عمومی نه خیلی ربطی به حاکمیت دارد )نه اینکه هیچ ربطی 

ی ایـران بـر     از درون جامعـه [دارد]سیاسیـنه خیلی ربطی به نیروهای فکری
 تراود  می
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 ي بيشتر شهرنشين جامعه

وجه اول اینکه سیر شهرنشینی خیلی جـدی شـد و غلظـت گرفـت  اگـر در      
بـه   57و قبل از اصالحات ارضی االکلنـگ و بـاالنس جمعیـت     76یابتدای دهه

 ، 07-06نسـبت  کنـیم ها بود، در این دورانی که از آن صحبت مـی به نفع روستا17
بود  اقتصاد ایران دیگر اقتصاد فالحتی نبود کـه  بود  اتفاق مهمی افتادهشده 37 -76

ی متراکمی را روی زمین و پیرامون زمین سازمان بدهـد  در ایـن دوران   یک توده
هـای  هـا و ترازنامـه  گزارشبخشِ خدمات اقتصاد ایران را فتح کرد  االن اگر شما 

را بـاز کنـی، بخـش خـدمات      06یمرکـزی را در دهـه  ی بانـک اقتصادی سـاالنه 
است، در کنارش هـم نفـت   درصد اقتصاد ایران را تسخیر کرده 77-76جاهایی تا 

است و یک کشاورزی رو بـه محـو شـدن و یـک صـنایع ماقبـل دوران صـنعت        
چ کسـی جلـودارش نیسـت و هـیچ     ای است که هیپیشرفته  اینها روندهای بطئی

هـا ایـن اتفاقـات    تواند جلویش را بگیرد  اینکه مستقل از حاکمیـت حاکمیتی نمی
های شهرپسند بود و دعـوت  های قبل از انقالب سیاستدهد  البته سیاسترخ می
موج مهـاجرتی داشـتیم    3-1کردند که همه به شهر بیایند و بعد از انقالب هم می

هـای  زد و جاذبـه های روستایی را دامـن مـی  ای بود که دافعهگونهها بهو سیاست
کرد  دو سه مـوج جـدی مهـاجرتی    تر میشهری و پولک زرق و برقش را نمایان

ی ی ایران داشتیم  جامعـه در جامعه 56یو یکی هم دهه 06ی، یکی دهه77یکی 
 ی بیشتر شهرنشین شد   ایران یک جامعه

 جمعيت بسْ جوان 

جوان خـودش را درسرشـماری   جوان شد  جمعیتِ بس جمعیت هم بسْ
نظیـر بـود  در آمـار یـک     سال در جهان بی11نشان داد  میانگین سنی  57سال

ی متراکمـی کـه نگـاه      یعنی شما به یک توده"نما"بحث  [به نام]بحثی است
کند  فـر  کنیـد   جا جلب توجه میکنی، بیشترین تراکمش زودتر از همهمی

تـر اسـت، زودتـر از    مقدار برجسـته   سطحی از زمین که یکبینیددشتی را می
ی ایران در سرفصل کند  نمای جامعههمه چشم و دیده را متوجه خودش می
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بود که خیلـی نمـای پـایینی اسـت  یعنـی بیشـترین تـراکم         91، 57ی جامعه
ی ایران را وار جامعهها بود  یعنی اگر کسی از باال عقابساله91 [جمعیتی در]
ی تـاریخی   جوان نه حافظهشد  این جمعیت بسها خیره میساله91دید به می

بود  جمعیتی که از آن صحبت اول انقالب را داشت و نه خیلی جنگ را دیده
 های آخر جنگ خردسال بود کنیم در سالمی

 ها جدال با شيرازه

ها برخاسـت   به جدال با شیرازه 56یی دهههمین جمعیت جوان در میانه
های درون خانواده، درون مدرسـه، درون دانشـگاه و درون جامعـه    به شیرازه

ها اکنون هم ادامه دارد و به وجـه افراطـی و   شورید که این شورش بر شیرازه
 است   رسیده خودیخودبه

 دوان عاليِ ريشهآموزش

ی "آزاددانشـگاه "این مفهوم که یـک  بود  بهآموزش عالی هم ریشه دوانده
هایش بـا  آمد که یکی از شوخیی توفیق در میمجله 76و  76ی دههآمد! در 
بسـیار تکثیـر شـد      76و  76ی صـادرات در دهـه  صـادرات بـود  بانـک   بانک

ــد کشــیده  ــاتوری روی جل ــتایی دســتش را روی  کاریک ــک روس ــه ی ــود ک ب
هایـت  بود که چـرا دسـتت را روی شـانه   بود  یکی پرسیدههایش گذاشته شانه

ی مـن هـم   صادرات بیاید روی شانهترسم بانکبود میجواب دادهای گذاشته
همین ترتیب بوذ  یک وجه آن سیاسـی بـود   آزاد هم بهشعبه باز کند  دانشگاه

خواسـت و  که جریـان پیرامـون هاشـمی تشـکیالت خـاي خـودش را مـی       
ـ   آزاد پیش میو دانشگاه ساخت و با جاسبی می ادی برد، منفعـت اقتصـادی زی

آزاد بـا  هم برایش داشت و بیرون از نظارت دولتی هم بـود  جـدال دانشـگاه   
جدی وجود داشـت و   [طوربه]علوم حتی در دولت خود هاشمی هم وزارت
داد و تعـدادی از  علـوم بـاج نمـی   هم به وزارت هاشمیآزاد در دولتدانشگاه

ــت ــگاه  وزرای دول ــرای دانش ــوال راه را ب ــمی اص ــی هاش ــاز م ــد  آزاد ب کردن
دواندن خـود  عالی هم دولتی و هم آزاد ریشه دواند  باالخره این ریشه آموزش
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دهنـدگان  کـرد و نـه سـازمان   منجر به اتفاقاتی شد که نه حاکمیـت فکـر مـی   
هــم کــه بنیانگــذار دانشــگاه و نظــام   کــه رضــاخانچنــانآزاد  هــمدانشــگاه
کرد از درون دانشگاه بخشـی از  وقت فکر نمیهیچعالی در ایران بود،  آموزش
سـه بـا   دو ودرجـه آزاد در روسـتا و شهرسـتان درجـه   دربیاید  دانشگاه نفر73

 خودش آگاهی برد  
 ي فرهنگي بسط طبقه

ی فرهنگـی گسـترده از   ی فرهنگی بود  یـک طبقـه  وجه دیگر بسط طبقه
شـدن گرفـت و خـودش را    متشکلشروع به شکل گرفتن و  06یانتهای دهه

 برمال ساخت    56یی شرایط دههوزن در میانهقد و تمامتمام
 اميال صنفي 

های صنفی چه درصنوف سنتی و چه آرام گرایشآرام 51-59های از سال
اوهای صـنفی  جیسری اندر صنوف صنعتی و مدرن خود را نشان دادند  یک

ی نعتی  در ایـن دوره )نیمـه  خصوي صنوف صدر این دوره شکل گرفت  به
 دهی شدند   ( سازمان56یاول دهه

 حقوق آشنايي 

 های مختلف اجتماعی با حقوق خودشان آشنا شدند آرام طیفآرام
 راه به جهان 

هـا  یک راهی هم به جهان باز شده بود  باالخره فـیلم ایـران بـه فسـتیوال    
خبرهـا نبـود     اصـال ایـن   06یرفت  سینمای مؤلف در ایـران آمـد  دهـه    می

ایران بعد تیم فوتبال 01بار در سالهمین ترتیب  برای اولموسیقی ایران هم به
به جهان باز شد  بعد هم که تکنولوژی آمد، راه  از مدتها در آسیا اول شد  راه

 های اطالعاتی آمدند   به جهان را بازتر کرد؛ اینترنت و شاهراه
 گي “خواننده”

ی خصـوي همـان طبقـه   شـد  بـه  گذشته خواننـده ی ایران بیش از جامعه
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 56یی دهـه توان گفـت کـه در نیمـه   وجود آمد، میای که بهمتوسط فرهنگی
دو [فقــط]چیــزی بــرای خوانــدن نبــود   06یخــوان شــدند  در دهــهخــوبْ
تـوانی بخـوانی؟!   ی کیهان و اطالعات بودند  مگر آنهـا را چقـدر مـی    روزنامه
ان چهار زار بود و بعدا پـنج زار شـد  کیهـان    کیه 76ی و حتی دهه 76ی دهه
ها بودنـد  دو بود  بعضی دکه [ساعت]آمد  اداره هم تا یک و نیم می [ساعت]

آمـد  شـان اداره بـود(  کـه کارمنـد مـی     هایی کـه در جلـوی  خصوي دکه ) به
خوانـد و بعـد بـه    اش مـی گرفـت و در اداره یک و نیم کیهان را می [ساعت]

-بـا دو زار و در نـیم   76یگرداند  یعنی در دهـه ر برمیروزنامه فروش دو زا
ای نبـود کـه دو زار   انگیـزه  06یشد کیهان را خوانـد  امـا در دهـه    ساعت می

چیزی از اطالعات را چیزی از کیهان را بخوانی؟! چهبدهی کیهان بخوانی  چه
ای هم نبود  بازار کتـابی هـم   ی سراسری کیفیمجله [06یدر دهه]بخوانی؟! 

نبود  تلویزیون هم که دو شبکه بـود و امکـان خوانـدن دیـداری هـم وجـود       
ی دو وجـود نداشـت    نداشت  در بخشی از کشور اصوال امکان گرفتن شبکه

ها آمدند، اینترنت آمد، بازار کتاب آمد و نشریات و روزنامه 56یولی در دهه
 د   ها خواننده شدنی ترجمه راه افتاد و خیلییک نهضت نصف و نیمه

 گريز از ايدئولوژي 

در بستر عمومی یک گریز از مذهب  [این بود که]وجه دیگر در این دوره 
 56یی اول دهـه و گریز از ایدئولوژی شکل گرفت کـه خـودش را در نیمـه   

 داد  خیلی جدی نشان می
  ميل زيست مستقل

-نهایتا یک میل زیست مستقل از ایـدئولوژی و نظـام ارزشـی جمهـوری    
   [وجود آمدبه]اسالمی 
ی ِ نو بودند  بستر فکری تحوالت و بقیـه ها بسترهای عمومی سرفصلاین

گذاریم  از ابتدای جلسه تا االن بسترشناسی شـد؛ بسـتر   موارد را برای بعد می
 دورانی، بستر عمومی و بستر فکری 
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 بستر فکري سر فصل نو

صـورت   57تا  07ی سالههایی که در هفتدر بستکر فکری روی انباشت
یعنـی همـان    06یکنـیم  در آخـر دهـه   شویم و تدقیق مـی گرفت متمرکز می

آرام سـیر تحـول و تطـور درونـی را طـی      ی ایـران آرام هایی کـه جامعـه   سال
تـرین  که دینامیسم خاي خـودش را دارد و یکـی از زنـده   کرد، فکر هم ـ  می

بسـیار   ــ بسـیار  کنـد اجزاء ارگانیسم بدن که مغز است را با خودش حمل می
ی ایـن هیجـان و خلجـان    خلجان و هیجان داشت  حـال ببینـیم کـه کارنامـه    

 ی فکری ایران چه بود  جامعه
 ي هفتادي دههي شصت تا ميانههاي انتهاي دههانباشت

ای صـورت گرفـت  یـک حـوزه     های نسبتا جـدی در چند حوزه انباشت
وزه هـم  درون حاکمیت بود که امکانات خاي خودشان را داشـتند  یـک حـ   

هـای  پیوند با دادهی عمومیِ همبیرون از حاکمیت بود و یک حوزه هم حوزه
هنری دوره بـود  حـال   ـاینترنتی بود و یک حوزه هم محصول تکاپوهای ادبی

یک را مقداری باز کنیم و ببینیم که نقـش و سـهم هرکـدام در انباشـت     بهیک
 عمومی دوره چیست  

 هاي درون حاکميتي انباشت

مفهوم کـه بخشـی   اینبه حاکمیتی بود های درونهای اول، انباشتشتانبا
حاکمیتی که از های درونشدند در بعضی پاتوقبعد راندهبه 07از کسانی که از
ای هم برخوردار بود، به کار فکری متمرکـز شـدند  یکـی از آن    امکانات ویژه

اسـتراتژیک بـود    ی مطالعات هایی که از آن انباشت بیرون آمد، موسسهپاتوق
ای داشت  هـم امکـان   ی مطالعات استراتژیک تفریبا امکانات ویژهاین موسسه

ــره     ــردن از چه ــوت ک ــان دع ــم امک ــت و ه ــارج را داش ــه خ ــفر ب ــای س ه
توانستند سفر بروند و هـم  فرهنگیِ اروپایی را داشت  خودشان هم میـ  فکری

سیاسـی بیـرون از نظـام    ـی فکریهرحال اگر یک هستهیک امنیتی داشتند  به
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های خاي خـودش  ها و تکانخواست تشکیل بشود طبیعتا هول و هراسمی
را داشت  اما برای این هسته، امنیت وجود داشت  امکانات هم وجود داشت؛ 
دفتر و محل استقرار وجـود داشـت  ضـمنا ذهـن خودشـان هـم فعـال بـود          

 ِ اسـتراتژیک ی مطالعـات در مؤسسـه  ای که بیشتر حول آقای حجاریـان  هسته
ی هایی که آنجا مطرح بود بیشتر حول چگونگی توسـعه تشکیل شد که بحث

ی نامـه خصـوي کـه پایـان   اسالمی بـود  بـه  حاکمیتی جمهوریسیاسیِ درون
کار  سال امکان 7-7ی سیاسی بود  یعنی حجاریان، بحث توسعهدکترای آقای

ی انباشـت در درون  و تحقیق فکری روی این بحث وجود داشت  یک حوزه
مطالعات استراتژیک )که هنوز هـم هسـت منتهـی دسـت جریانـات دیگـری       
است( شکل گرفت  یک وجه هم انباشتی بود که بـاز درون حاکمیـت حـول    

رد کـه ایـن انباشـت، انباشـت     تحقق پیدا کـ  ی کیانو مجله آقای دکترسروش
هـای اسـتراتژیک و تشـکیالتی    تری بود  اگر انباشت اولـی بیشـتر مایـه   جدی

سـروش از درون  های فلسفی و فکری داشـت  آقـای  داشت، اینجا بیشتر مایه
این مفهـوم کـه   اش را شروع کرد  بهاسالمی فعالیت فکریحاکمیت جمهوری

اسـالمی  را درون نظام جمهوریاز جمله روشنفکرانی بود که خودش  77-71
 06و ابتـدای  71ای هم بهره برد  در همان سالتعریف کرد و از امکانات ویژه

هـای  هایی در تلویزیون گذاشـتند کـه یـک وجهـش بحـث     بحث یک ساسله
  بحـث  9های فکری با حضـور احـزاب بـود   سیاسی و یک وجهش هم بحث

استقبال نکردند  یکی اینکـه  ها فکری که گذاشتند از چند منظر خیلی از گروه
اسـالمی  مجری باید جمعی انتخاب شود و مـا بـه مجـری رسـمی جمهـوری     

ــی ــاد نم ــیم و اعتم ــه بحــث [او]کن ــی را ب ــری م ــوی دیگ ــه س ــرد  خالص ب

                                                      
ها دعوت شد بـه  هایی در تلوزیون ترتیب داده شد که در آن از نماینده گروهمناظره 9306  در فروردین  9

ها که با اختالف نظـر در ترکیـب   فکری، سیاسی و اقتصادی بپردازند  این مناظرهمناظره در مورد مباحث 
-کنندگان روبرو بود با نزدیک شدن به التهـاب نفرات و مباحث و همچنین تردید در تامین امنیت شرکت

 ها هرگز پخش نشد نیمه کاره رها شد و بخشی از آن 06های خرداد 



 یاصالحاتفرازدوره330

 

هایی برای بحث فکری گاشتند که قابل تحقـق نبـود و تحقـق هـم      شرط پیش
 و احسان طبـری  پیدا نکرد  یکی دو بحث فکری گذاشتند که در آن کیانوری

ی های ایدئولوژیک یک جلسـه بود  در بحثها آمدهتوده هم به بحثاز حزب
و دکتـر   توده و آقـای مصـباح  ی حزبسه نفره بیشتر تشکیل نشد که نماینده

فی و بخش فلس 71-77های ها در سالهای دینی مدرسهسروش بودند  کتاب
شـد  فرهنگی توسط ایشان نوشته میبعد از انقالب [هادانشگاه]اسالمی معارف

که خیلی از روشنفکران حاضر به این کار نبودند  خیلی از مدرسـین مـدارس   
معلم  06-71هایی که بعد از ساله 17-13های نسل انقالب بودند، هم که بچه

بـود،  تـدوین کـرده  هـایی کـه ایشـان    شدند، آنها هم حاضر به تدریس بخـش 
فرهنگی هـم بـود و تعریـف کـامال     نبودند  ایشان عضو اصلی شورای انقالب

هـا و  گـزاری کـرد  در سیاسـت  ها هـم برخـورد مـی   حکومتی داشت  با گروه
فرهنگـی هـم تـا حـدودی مشـارکت داشـت        هـای دوران انقـالب  سازی پاک

ـ نیمه مخلبافهمانطور که آقای ری خـودش را کـامال در کـادر    اول فعالیت هن
کرد و با امکانات ویژه فیلم سـاخت و بعـد   اسالمی تعریف مینظام جمهوری

 05مستقل شـد، در حقیقـت ایشـان هـم همـین سـیر را طـی کـرد  در سـال         
هـای  ای را ایشـان در مسجداقدسـیه گذاشـت کـه دیـدگاه     هـای جـدی   بحث

تریبــون مــوازی بــا  ی کیــانکــرد  بعــد هــم مجلــهجدیــدش را منتشــر مــی
ی روشنفکری بود که هم بارِ فلسفی و هـم  مسجداقدسیه شد  کیان یک مجله

ی انباشـت جدیـد   بار فرهنگی و هم بار فرهنگِ سیاسی داشـت  یـک حـوزه   
هـای  توسط آقای دکترسروش و خـط کیـان صـورت گرفـت  اینهـا انباشـت      

 یم کنحاکمیتی بود که مضمونش را جلوتر باز می درون
 انباشت هاي بيرون حاکميتي 

مذهبی/الئیکها/چپها/نیمهنهضتترجمهـملی

هـایی صـورت گرفـت  سـه جریـان      آرام انباشـت بیرون از حاکمیت هـم آرام 
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هـا، دوم  مـذهبی ــ فکری بودند که در این انباشـت مشـارکت داشـتند؛ یـک ملـی     
نیمـه نهضـتِ ترجمـه    ها یـک  ها و چپها  بخشی از الئیکها و سوم چپالئیک

مـذهبی، بخشـی از   ـکنیم  در درون جریان ملیهم راه انداختند که به آن اشاره می
مساعی که از آن انباشت دورانی بیرون آمد، مساعی فکریِ فردی بود  فر  کنیـد  

های فلسفی سروش کـه  در نقد بحث های نسبتا محدودی توسط دکترپیمانبحث
هـم انباشـتی روی    شناسانه بود، صورت گرفـت  آقـای میثمـی   های معرفتبحث

و  71-31و جنــبش  گیــری مجاهــدین ی تــاریخی، جریــان شــکل  حافظــه
هـم روی   سـحابی صورت دادند  آقـای مهنـدس   76-76ی ی دههمسلحانه جنبش
مصدقی انباشـتی را  ـهای ملیلی و پرنسیبگرا و متوازن، اخالق می دورنتوسعه

ی ایران نوشـت و نقـد برنامـه   ملیای را که روی کتاب جنبشفراهم کردند؛ مقدمه
صورت گرفـت، سـه یـا چهـار جـزوه تحـت        07-05تعدیل هاشمی که در سال

فـردا منتشـر بشـود بـا کمـک      ملی که قبل از اینکـه ایـران  های بنیادینعنوان بحث
ی بـه عنـوان یـک نشـریه     فـردا منتشـر کردنـد و بعـد هـم ایـران     دوستان جـوان  

سیاسی منتشر شد  این تکاپوهایی بـود کـه فـردی انجـام شـد  در ایـن       ـ  اقتصادی
لحـاظ فـردی افـراد شاخصـی از     وقت کار جمعی صورت نگرفت  بهجریان هیچ
 شتند   مشارکت دا 57تا  07مذهبی در انباشت سالهای ـجریان ملی
بودنـد  هـم فضـای    بیـرون آمـده   06یها هم از زیر ضرب و زور دهـه الئیک

بود و هم فضـای ایـران برایشـان بهتـر از قبـل بـود        جهان برایشان مساعدتر شده
هایی توانستند منتشر کنند  تحرکی پیـدا کردنـد و چنـد    نشریاتی داشتند و فصلنامه

خاي خودشان را داشتند که بـا نـا   های فروشی در تهران دایر کردند  پاتوقکتاب
    06ی امنی مواجه بود ولی نه به مانند دهه

آرام از دل شــرایط ســر برآوردنــد  بیشــترین آســیب را در هــا هــم آرامچــپ
اسالمی یک تفکر سـنتی داشـت   ها دیدند  نظام جمهوریدر ایران چپ  06ی دهه

نهـا حـامی   های مارکسیسـت سـر عنـاد و سـتیز داشـت  آ     و بیش از همه با چپ
اجتماعی هم نداشتند  حاال فر  کنید نیروهای مذهبی رادیکال که زیر ضـرب و  
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ی نظـام هـم   ای داشـتند و دربدنـه  های حـامی اجتمـاعی  زور بودند باالخره طیف
هـا هـیچ   کردنـد امـا چـپ    شد، انتقاد مـی برخی نسبت به برخوردی که با آنها می

بود  اینکه به نظرمن برآمـدن  دست رفتهی امکاناتشان هم از ای نداشتند  همهحامی
هرحـال  تر از برآمدن مجـدد نیروهـای مـذهبی اسـت  بـه     اینها جوهردارتر و مهم

هـایی دارنـد و در حـد خودشـان از      ی ایـران چفـت  نیروهای مذهبی در جامعـه 
ــی چــپ   ــتند ول ــوده و هس ــوردار ب ــاتی برخ ــتند   امکان ــانی نداش ــیچ امک ــا ه ه

گفتگو بین تفکر الئیک و چپ درحـال   ی متعلق به آنها بود  نشریه 9گفتگو ی نشریه
هـم   3و آدینـه  1سـخن نوسان و پاندول بود و از نشریات دوران جدید بود  دنیـای 

هـای  هـایی پیـدا کردنـد و بحـث    نشریات چپ بودند  آنهـا در ایـن دوره پـاتوق   
انباشـتی را صـورت    زدنـد و در حـد خودشـان   ای را دامن میاجتماعیـاقتصادی

چـپ در جهـان خیـز مجـددی پیـدا       17-13های  دادند  با توجه به اینکه از سال
های چـپ بـازخیز پیـدا کـرده بـه خصـوي در       از انباشت [های ایرانچپ]کرد،

ی یـک جبهـه   9111بردنـد  در سـال   جنوبی، بهـره مـی   التین و امریکایامریکای
مرکـزی  جنـوبی و امریکـای  امریکـای ی های جدیـد در منطقـه   ای از چپگسترده

گاه اصلی و منزل مادرشان در برزیل بود  یک چپ جدیـد  تشکیل شدند که منزل
متشکل در برزیل تشکیل شد که بعدا با جریان مترقی کلیسـا کـه پـرچم الهیـات     

ای در کـادر  کرد پیوند خورد و یـک مـوج جـدی تـوده    بخش را حمل می رهایی
صلی و مادرش در برزیل بود، در منطقـه راه افتـاد    گاه ازحمتکشان که منزلحزب

هـا هـم بـه    ها و الئیکرسید  لذا چپدرحقیقت دستاوردهای آنها به ایران هم می

                                                      
 شود  منتشر می و سردبیری مرادثقفی مدیرمسئولی رضا ثقفی با 9351ی گفتگو از سال   فصلنامه 9
از  فرهنگی بود که به مدیر مسئولی شاهرخ تویسـرکانی ـای ادبیسخن نشریهی دنیای  ماهنامه 1

 منتشر شد  9376تا  9307سال 
با مدیر مسئولی غالمحسین ذاکـری و همکـاری افـرادی     9355 تا 9357  مجله آدینه از سال  3

نژاد و   انتشار یافت  موضـوعات آدینـه بیشـتر    سرکوهی، مسعود بهنود، سیروس علیچون فرج
 با حکم دادگاه توقیف شد   9355فرهنگی و فکری بود و در سال 
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های دیگری هم مثـل آفـای   -سهم خودشان در این انباشت مشارکت داشتند  تیپ
 56یبتـدای دهـه  ی او دیگران هم در برپایی نیمه نهضـت ترجمـه   9احمدیبابک

 صاحب سهم بودند 
 سرريزهاي اينترنتي 

هـای   پـاتوق  57-57هـای  ی ایران وارد شـد  در سـال  آرام به جامعهاینترنت آرام
ی اینترنتی در شهرهای اصلی ایران تاسـیس  های اولیهاینترنتی هم شکل گرفت  کافه

انفجـار  هـای ریـز و درشـت    هـا و تـرکش  شد  سرریزهای اینترنتی هم آمد  شـعاع 
اطالعاتی که در جهان صورت گرفت و محصول روند تکنولوژیک و فرهنگی آنهـا  

 بود و نه ما، به ایران هم آمد و سرریزهای خاي خودش را داشت 
 هنري ـمجاري ادبي

طور جدی فعال بـود  نشـریات و   هنری هم در این دوره بهـی ادبیجامعه
و در دوران  06نـری در دهـه  هــ ی ادبـی ای آمـد  جامعـه  های جـدی فصلنامه

انقالب یک تاندانس عمومی و میل و گرایش چپ داشتند و درحد خودشـان  
نویسـندگان  آرام طلـوع مجـدد داشـتند  کـانون    اینجا آرام [اما]زیرضرب بودند

در این ] 1های مؤلف مال این دوره است، مثال کیارستمیدوباره احیا شد  فیلم
                                                      

ی فلسـفه  آموختـه انـش ( فیلسوف، نویسنده، مترجم و منتقد هنری  احمدی د9315  بابک احمدی ) 9
زبانـان  گـرای قـدیم و جدیـد را بـه فارسـی     های متعددی از فیلسوفان چپدر آمریکا است و تئوری

ی ایرانی است  از جمله کتاب او سـاختار  معرفی کرده است  او همچنین از منتقدان فعال روند مدرنیته
عمای مدرنیته، هایـدگر و تـاریخ   ی انتقادی، ممدرن، مدرنتیه و اندیشهو هرمنوتیک، مارکس و سیاست

 هستی، کار روشنفکری، خاطرات ظلمت، حقیت و زیبایی و    است   
نویس و عکاس  او بیش از چهل فیلم سـاخته  نامه(  کارگردان، فیلم9391  عباس کیارستمی ) 1

 المللی متعددی را از آن خـود ها مورد تحسین منتقدان بوده و جوایز بیناست که بسیاری از آن
سازی کیارستمی که حاوی موضوعات خالقانه و عمیق امـا سـاده   کرده است  سبک خاي فیلم

تـرین آثـار او   المللی سـاخته اسـت  از مهـم   سازی صاحب سبک در سطح بیناست  از او فیلم
(، زیـر درختـان   9111(، زنـدگی و دیگـر هـیچ)   9175ی دوسـت کجاسـت)  توان بـه خانـه   می

( 1696(، کپی برابر اصل)9111، باد ما را با خود خواهد برد)(9115(، طعم گیالس)9117زیتون)
 ( اشاره کرد  1691و ده )
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پیدا کـرد   56یای از اول دههای ایفا کرد  تئاتر حیات دوبارههنقش ویژ [دوره
هنری هـم در  ـبود  مجاری ادبی 55-50-57های و دوران بلوغ جدیدش سال
توان گفت این انباشت از یک وجه مشاع است این انباشت شرکت کردند  می

حـاکمیتی، مـدرن مـذهبی، چـپ، الئیـک و      حـاکمیتی، بیـرون  و همه ) درون
توان هنری و فرهنگی(در آن شرکت داشتند  اما ضمن اینکه میـی ادبیجامعه

تـوان بـا یـک    برآن عنوان همگانی، مشاع و مشترک را بر آن اطالق کرد، مـی 
طـور نسـبی مشـخص کـرد  ایـن      ها را هم بـه تر سهمواررسی و تدقیق جدی

ی فلسـفی بـود و مایـه   ــ ای بود؛ هـم فکـری  های چندگانهها، انباشتانباشت
ی محض داشت، هم اقتصادِ سیاسی و هم سیاسـی بـود و هـم بعضـا     اندیشه

ای کــه هـای تشــکیالتی هــای تشـکیالتی بــود از جملـه تئــوری  روی تئـوری 
 [نیـز ]بودند  عوامل دیگر ها شکل گرفتهاوهای جدیدِ آن دوره حول آن جی ان

 کردند   در درون انباشت خودنمایانی می
 ها منشاء انباشت

یگیدنزی/پولورالیسماروپاییپوپری/اندیشهیانگاره

ای ها را بررسی کنیم، انباشـت درون حـاکمیتی  اگر بخواهیم منشاء انباشت
و  و همچنـین از مجـرای دکترسـروش    ی مطالعات اسـتراتژیک که در موسسه

شکل گرفت، حول سه عنصر و سه جوهر نشو  جریان فکری و فرهنگی کیان
کننده، در ایران ترجمه بود که دکترسروش 9ی پوپریو نما داشت؛ یکی انگاره

ی ی آن بــود  یــک اندیشــهدهنــده و بازکننــدهبرگرداننــده، شــارح و توضــیح
اش شناختیِ چپ انگلـیس هـم بـود کـه نماینـده     اقتصادی و جامعهـاجتماعی

                                                      
پذیری (  فیلسوف انگلیسی  صاحب تئوری ابطال9117-9161  )Karl Popper    کارل پوپر 9

سیاسـی  ی ی فلسفهی علم و از بنیانگذارن مکتب خرد انتقادی بود  همچنین در حوزهدر فلسفه
باز و دشمنان آن)(، شـناخت عینـی و    یهای جامعهی لیبرال دموکراسی بود  کتابمروج فلسفه

ــا و ابطــال(، حــدس9377(، منطــق اکتشــاف علمــی)9357برداشــت تکــاملی) ــا)ه (، 9307ه
 اند شده( و     به فارسی ترجمه9351های دانایی و نادانی) سرچشمه
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ی مطالعـات  بود و این اندیشه بیشتر توسط افرادی کـه درون موسسـه   9گیدنز
آمــد  مشــترک ایــن دو کردنــد، بیــرون مــیتکــاپوی فکــری مــی اســتراتژیک
ــوزه ــوزه  ـ  ح ــترک ح ــه  مش ــا موسس ــان ب ــروش و کی ــات ی دکترس ی مطالع

تنوع و تکثر از نوع تنوع و تکثری کـه در   پلورالیسم اروپایی بود ـ  استراتژیک
سیاسی اروپـا تحقـق پیـدا    ـی فکریبه بعد در جامعه 9156ی سالهای جامعه
 کرد  

 گراي درونتفکر مصدقي / مذهب مستقل از حکومت / توسعه

شد، سه عنصر داشت  که به افرادش اشاره مذهبیـمنشا فکری جریان ملی
یکی تفکر مصدقی، دیگری مذهبِ بیرون و مستقل از جکومـت و یکـی هـم    

تـوان گفـت در دوران مـورد بحثمـان     گرا بود  درحقیقت مـی ی درونتوسعه
سعی کـرده بـود    شاه( فکر دکترمصدق بازتوضیح شد  رژیم57تا  56)حدودا 

را هـم  های دکترمصدقی فکر مصدقی، منش مصدقی، مرام مصدقی و پرنسیب
طور کامـل دسـتش   نفی کند و هم بزداید  امکانات ارتباطی و رسانه ای هم به

ایـن   77هم از همـان سـال   اسالمیبود و این امکان را پیدا کرد  در جمهوری
اتفاق خیلی مهمی افتاد  یـک   75و در اسفند  77مساعی شکل گرفت  قبل از 

نفـر از  میلیـون حمدآباد صـورت گرفـت و یـک   ی عاشقانه در ابارهتجمع یک
نیروها آمدند  هم مردم در آن بودند، هم دانشجو، هم معلم و هـم درحقیقـت   

هـای روشـنفکری    ی جریانو هم همه 76-76یی دههمسلحانهجریان جنبش
شـکل گرفـت و    اتفاقِ نظری ناگفته و نانوشته روی مصـدق  75اسفند 97در 

                                                      
شـناس انگلیسـی  صـاحب تئـوری     (  جامعـه 9137)Anthony Giddens.   آنتونی گیـدنز  9

های او از منابع دانشگاهی سرتاسر جهان است و تعداد زیادی از ساختار و عاملیت است  کتاب
(، سیاسـت و اندیشـه   9355شناسـی) انـد: جامعـه  ها به فارسی ترجمه شده است  از آن جملهآن

(، سیاسـت، جامعـه   9355(، پیامـدهای مدرنیتـه)  9357)ی مـاکس وبـر  شناسی در اندیشهجامعه
(، راه سـوم؛ بازسـازی سوسـیال    9357(،  تجدد و تشخص)9357ی اجتماعی )شناسی و نظریه
(، فراســوی چــپ و 9376(، پیامــدهای مدرنیتــه )9351(، جهــان رهاشــده)9357دموکراســی)

 (9377اندازهای جهانی)(، چشم9371راست)
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ش مصدق را برجسته کرد  نه اینکه برجسـته نبـود امـا اتفـاقی     انقالب با خود
سـال   97-95اسالمی هـم  اش مجددا نمایان شد  جمهوریافتاد که برجستگی

ی از گرفتـه ، تاروپود شـکل 75تا  31وقت صرف کرد که مثل سی و پنج سالِ 
را در تشــت اسیدســولفوریک بینــدازد  امــا ایــن  مــنش و روش دکترمصــدق

پوسـید و   75تاروپود اصالتی داشت که نه در اسیدسـولفوریک دوران قبـل از  
ی ایـدئولوژیک مـذهبیِ خـاي    ازیبن رفت و نـه در اسیدسـولفوریک ویـژه   

  اصالتی داشت و اصالتش برمال شد  تفکـر مصـدقی   71 -77های بعد از  سال
ــهآرام ــدای ده ــه    56یآرام از ابت ــر ک ــن تفک ــر ای ــت  وجــه دیگ شــکل گرف
کـه یـک    57تـا   06ی سـاله 97ی حـداقل  ها با توجـه بـه تجربـه   ذهبیمـ  ملی

بر مستقل بـودن   [این بود که]حکومت دینی درایران مستقرشد حاملش بودند 
هـا  ساز و کار و پرنسـیب  [تاکیدکردند مذهب]مذهب از حکومت ایستادند و 

و مجرای اجتماعی و بستر خاي و مستقل خودش را دارد  عنصر سـوم هـم   
ی بـود، توسـعه  آورده ای کـه هاشـمی  گـرا بـود  توسـعه   ی دورنتوسـعه یک 
خواسـت بـه   کـرد و مـی  نگر بود و خیلی به امکانات ملـی دقـت نمـی    بیرون

ی خاي به صندوق و بانـک پیونـد   دورهالمللی وصل شود و آنامکانات بین
ی هـم  روی توسعه [جریان]مشارکتی هم نبود  این [ی هاشمیتوسعه]خورد  
 کرد گرا و هم مشارکتی تاکید میدرون

مدنیتنو/مدرنیت

حـول   57تـا   07ها در حدفاصل های جدید والئیکاما منشا انباشت چپ
ــه   ــوب ب ــو کــه در جهــانِ جن ــدنیتِ ن ــود؛ یکــی م خصــوي در دوعنصــر ب

 بود و دیگری مدرنیت   مرکزی و امریکای جنوبی نشت پیدا کرده امریکای
شـان  هـا مشـارکت داشـتند طبیعتـا انباشـت     جریانی که در انباشتاین سه

منشاءهای گوناگونی داشت که درحد فرصت به آنها اشاره شد 
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 ي مشترکشيرابه

ی یک شیرابه 57تا  07ی سالهایِ هشتاندیشهـهای فکریمجموعه تالش
 محور تجزیه کرد  توان در هفتی مشترک را میمشترک داشت  این شیرابه

دموکراسی

ی نیروهـایی کـه در انباشـت شـرکت     وجه اول دموکراسی بود  یعنی همه
نوعی و با ادبیات خودشان، روی ضرورت دموکراسـی در  داشتند،  هرکدام به
هــا، دموکراســی را در درونِ حکــومتیکردنــد  منتهــی درونایــران تاکیــد مــی

ـ  -کردنـد ولـی بیـرون   ف مـی حاکمیت و برای نیروهای درون حاکمیت تعری
 تر   شمولتر و ایرانتر و عامها اجتماعیحاکمیتی

مشروطیت

این مفهوم کـه قـدرت   همچنین همه به مشروطیت رسیدند  مشروطیت به
-ها باشد  همان مشروط به شـروطه باید مشروط به شروطهمستقر در ایران می

کان بـرآن اِبـرام و   هایی که پدران در عصر مشروطه پایش ایستادند و تاحد ام
پایداری ورزیدند  اینجا بـاز مشـروطیت مطـرح شـد  مشـروطیتی در مقابـل       

ی فقیـه تبـدیل شـد و    مطلقـه بعـد بـه والیـت   بـه  05فقیهی که از سال والیت
 تر شد   تر و وزینپیچیده

 پاسخگوییقدرت

وجه بعدی این بود که نیروها هرکدام با زبان و ادبیات خودشان خواهـان  
بودند که قدرت مستقر در ایران در ازای امکانات و اختیاراتی که در سب این 

 دارد، پاسخگو بشود 

 جداییدینازحکومت

 شد وجه بعدی که تقریبا مشترک بود جدایی دین از حکومت بود که اشاره
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مدنیت/مشارکت/توسعه

 همچنین مدنیت و مشارکت و توسعه بود 
هـای  روی هم بگذاریم مثل این ساندیس ها رای این انباشتاگر مجموعه
هاسـت  ایـن   ی اینآب درحقیقت قاطیِ همهمیوه است  این ششکه آب شش

هایی است که درحد فاصـل  ی انباشتآب مجموعهی مشترک هم شششیرابه
ی مورد بحث شکل گرفت و ایـن شـیرابه در هفـت عنصـری کـه      سالههشت

 خدمتتان ارائه شد قابل تجزیه است 

 شعارهاـباتطالم 

 ازداواج مطالبات تاريخي با مطالبات دوراني 

همچنان که قبال دیدیم و یک قاعده بود، انباشـت المحالـه مطالبـه ایجـاد     
زمان در ایران )ما به جهـان کـاری نـداریم و مـن خـودم نـه       کند  یعنی هرمی

سـالی کـه   997ام و نـه بـه تـاریخش مشـرف هسـتم( در ایـن       جایی را دیده
مـرور کـردیم، انباشـتی صـورت گرفـت، روی آن مطالبـه سـوار         تاریخش را

ی سوارشـده و انباشـت مـورد ر یـت همگـان قـرار       شود و هرگاه مطالبه می
شود  این قاعده اسـت و هـیچ حـاکمیتی بـا هـیچ      می گرفت، حرکتی تشکیل

شـود و  تواند جلوی این را بگیرد  انباشـت منجـر بـه مطالبـه مـی     ابزاری نمی
هـا  شود  حال یـک زمـان هسـت کـه انباشـت     به حرکت می مطالبه هم منجر

ی بیسـت در  ای کـه دهـه  های فردی و جمعـی تر است )از نوع انباشتجدی
ایران تشکیل شـد و از دل آن نهضـت ملـی شـدن نفـت بیـرون آمـد( و یـا         

ی مسـلحانه که از دل آن جنـبش  76یتر دههتر و جدیهای تشکیالتی انباشت
بیرون آمد که هرکدام بـه سـهم خودشـان و در دوران     75و انقالب 76ی دهه

تـر و  کـم  57تـا   07خودشان قابل بررسی هستند  انباشـتی کـه درحدفاصـل    
های دوران قبلی تاریخی بود ولی در حد و سهم خـودش  تر از انباشتارج کم

منجر به مطالبات تاریخی شد  باالخره آثاری که  )چه در سطح گفتاری و چه 
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( منتشر شد و معلم خواند، دانشجو خواند، اسـتاد خوانـد،   در سطح نوشتاری
-ها و شنیدندار خواند، جوان خواند، کهن خواند و      از آن خواندنخانهزن

در ایـران رخ   50-57ی مطالباتی بیرون آمد  اتفـاقی کـه در سـال    ها مجموعه
 داد، ازدواج پر سروصدای مطالبات تاریخی با مطالبات دورانی بود 

 بات تاريخيمطال

ای هـر دوره مرحله جلو آمدیم ـ بهای که بررسی کردیم ومرحلهما هر دوره
ــ مـردم در مقابـل لگـدکوب شـدن      ای برپـا شـد  که در ایران حرکت عمومی

 نفی  ملقیتیت  انـد   خواسته 1کرامت شان در دوران ماقبل حرکت نوکرامت
ش مطلقیـت  ااش مطلقیت قاجاری بود، یک وجهخواستند  مطلقیت یک وجه

دوم و یــک وجــه هــم مطلقیــت دوران ماقبــل اول، بعــد هــم پهلــویپهلــوی
 بود   امنتت [و دیگری]پاسخگوی  قدرت اصالحات  وجه دیگر 

 مطالبات دوراني

کـامال  ـ  76تا 57های در سالـبود  یعنی اینجا  دگر مذهبتتبود   مدنتت
ی بـود  ایرانتتی ایران مشاهده کرد  شد آن جدال دو مذهب را در جامعهمی

    [بود]شد و نهایتا مشارکتمصرانه انکار می 57تا  06که در حدفاصل 
دسـت مطالبـات   کرامت، نفی مطلقیت، پاسـخگویی قـدرت و امنیـت، خُـل    

)بـا   و در نهضـت جنگـل   بوده، در نهضت ملی است که در مشروطهایتاریخی
ملـی، در  اسـت  در نهضـت  ای بوده( تعـین داشـته  اینکه سراسری نبوده و منطقه

چهـار مطالبـه در حقیقـت چهـار     است  اینهم بوده 76-76یو در دهه 31-71
شان کنـد  ایـن   کس نتوانسته است باال و پایینعنصر صدر جدول است که هیچ

مذهبیتی که انقالب بـر سـرش    چهارعنصر پایینی عناصر روزآمد بودند  مدنیت،
اسـالمی، ایرانیـت از نـوع حامـلِ شـرافت      شکل گرفت و نه مذهبیتِ جمهوری

                                                      
اند اما ظاهرا به دلیل کمبود وقـت   ها به عنوان سرتیتر آمده شده در اسالیدهای کالس   موارد پررنگ 9

 ها گذر شده است    از آن
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ه  اییرا  ریراه ه ی     هـم آمـد:   کقتد شعارمصدقی و نهایتا مشارکت  یـک  

ی این هفت هشت عنصر درونش بود  ایـن شـعار هـم    که طبیعتا همه ایرانتا 
هـا و    لذا همچنـان کـه در دوره  ایدئولوژیک بود، هم استراتژیک و هم تاریخی

  با مشروطه این قاعـده یـا بهتـر    [آوردانباشت، مطالبه می]فرازهای قبل دیدیم، 
 97شـود   بگوییم پدیده ثیت شد  اگر پدیده تکرار بشود، تبدیل بـه قاعـده مـی   

هایی صورت گرفت که منجر به مشروطه شد  ایـن  سال قبل از مشروطه انباشت
شش موج در ایـران تکـرار   د و باز هم تکرار شد، در پنجتکرار ش 16ی در دهه

شد و تبدیل به یک قاعده شد  از دل این قاعده هم یک شعاری بیرون آمـد کـه   
 ساله بود و هم امید به آینده و هم مهر به ایران بود  97هم داخلش بغض 

 کار سرفصل جهان، کمک

ی جهـانِ دهـه  کارِ این سرفصل جدید شد  اگر جهان این دوران هم کمک
شـد،   75و انقـالب  76-76ی ی دهـه  مسلحانهکارِ جنبشکمک 9156و  9106
ی شـده شده و در بعضی مناطق جمهوریتر برویم جهانِ مدرنِ مشروطهعقب

چینـی در  اروپای غربی و مرکـزی و حتـی اروپـای جنـوبی، منجـر بـه نقطـه       
و بـاالخره   ی عثمـانی هـم سـرایت کـرد    ی ما شد و به روسیه و ترکیـه  منطقه
ی ایران هم شد یا در دوران دکترمصدق که جنـبش  کار جنبش مشروطهکمک

احقاق حق نیورهای ملی در جهان با گاندی شروع شده بود و به مصدق هـم  
کـار  کار شد  لذا فضای جهـان کمـک  رسید، آن دوران هم فضای جهان کمک

 کار است است  البته مبنا نیست، کمک
 انکسار قدرت 

سال قبل( که از آن صـحبت   97-96در جهانی )جهان حدودا از  این دوره
 ها شکسته شدند کنیم، درحقیقت قدرت دچار شکست شد  قدرتمی

 تر قدرت توزيع ريز پردازنده

بعد از انکسار قـدرت، توزیـع مجـددی صـورت گرفـت  ایـن       
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تر از قبل بود  اتفاق خیلی مهمی بود که توزیع مجدد ریزپردازنده
جنوبی نه با ، رژیم آپارتاید وحشی افریقای9116و  9171در سال 

هـزار  36ی یـک حـزب آهنـین بلکـه بـا مسـاعی       اقتدار و اتوریته
او ساقط شد  بسیار اتفاق مهمی بود  این ضریبِ مشـارکتِ  جی ان

ی فرهیخته و نخبـه اسـت کـه    تر است از یک هستهباال خیلی مهم
یبا فرسنگ ای را تغییر کال جامعهها فاصله از جامعه بخواهند مکان

تر قدرت در این دوره بدهند  انکسار قدرت و توزیع ریزپردازنده
 صورت گرفت  

 عقلِ جمعي 

های فکر و شوراها بیشتر در این   اتاق[آمد ]جمعیدر کنار این موارد عقل
جمهـور امریکـا بـود کـه یـک       رئیس زمان کلینتوندوره شکل گرفتند  مثال آن

بـود،   نفر داشت  قبل از کلینتون هم که بوش پدر 16تا  76ی مشاورین حلقه
مشاور با خودش بـرد   91به کنفرانس زمین در برزیل رفت،  9111وقتی سال 
  جهان به سمت عقـل جمعـی و   9مشاور، پنج تا نوبلیست بودند 91که از آن 

 های مشورتی رفت  این یک وجه جهان بود اتاق
  حقوق بشرِ معطوف به فرد

بشر جمعی مدنظر بـود  وجه دیگر جهان این بود که اگر در گذشته حقوق
اوهـایی شـکل گرفتنـد، در ایـن دوره     جـی و دیدبانی رویش تشکیل شد و ان

بشر ِمعطوف به فرد )حقـوق فـردی( کـامال شـکوفان شـد کـه درحـد        حقوق
 کار ایران بود  خودش کمک

                                                      
9   Earth Summitجهانی محیط زیست و توسعه  اولین کنفرانس این مجمع در سال   مجمع

اشـتند و بـر سـر    او در آن حضـور د جیان 1766کشور و  951در برزیل تشکیل شد که  9111
های جایگزین سوخت فسیلی و کمبود آب مباحثی چون استاندارهای تولید مواد سمی، سوخت

 در جهان تبادل نظر کردند 
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 ها ديده باني

زیسـت  یـا دیـدبانِ محـیط    9بشـر هایی از جمله دیدبانِ حقوقدیدبان [درجهان]
 شکل گرفت   

 مدنيت نو 

 بود جمعیِ جدید رسیدهجهان به یک سرفصل مدنیت نو و زیست
 مشارکت پر دامنه 

های پردامنه بـود  مـثال همـان کنفـرانس زمـین در      جهان، جهان مشارکت
ملل اتفاق مهمی بود که سازمانبودند، ها ترتیب دادهبرزیل ک ه محیط زیستی

اوی کــامال جــدی و جــیان 1766تعریــف کــرد خــودش را در جــوف آنهــا 
ی سران جهان را گرد هم آوردند  ی زیست محیطی جهان و همهیافتهسازمان

ی ها ارباب جهـان بودنـد و بقیـه   ، قدرت76و  56های تا این زمان یعنی دهه
زمـین   [کنفـرانس ]اتفاقی کـه در   9111جهان رعیت بودند، ولی اینجا در سال

محـیط  اوهـای زیسـت  جـی تا از توانمنـدترین ان  976[این بود که]برزیل افتاد
 ی سران جهان را گرد آوردند  اتفاق مهمی بود همه

کاربسـتن عقـل جمعـی، تاکیـد بـر      لذا انکسارِ قدرت، بازتوزیع قدرت، به
بشـر، مـدنیت و   و حقـوق  زیسـت هـا روی محـیط  بشر فردی، دیدبانیحقوق

ســاختارهای زیســتِ اجتمــاعی جدیــد و نهایتــا مشــارکت پردامنــه، همگــی 
گـو  کار ایران شد  یک وجه مطالبات را که قبال بررسـی کـردیم، پاسـخ    کمک

خـوان بـود  درنتیجـه جهـان     شدنِ قدرت و مشارکت بود کـه بـا دوران هـم   
 کار سرفصل جدید شد  کمک

                                                      
9 Human Rights Watch با هدف نظـارت بـر    9157  سازمان دیدبان حقوق بشر در سال

در سـال   بشر در کشورهای بلوک شرق تاسیس شده بود  ایـن سـازمان  وضعیت رعایت حقوق
 رسما فعالیت خود را در سرتاسر جهان گسترش داد   9177
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 چگونگيِ مواجهه با سر فصل

ی اصالحات در ایران با سرفصـل جدیـد   برندهکننده و پیشریجریان رهب
 ویژگی برایش قائل شد  1توانچطور روبرو شد و چطور مواجه شد؟ می

 ي “پيشامد”تلقي 

یک تصـادف اسـت! یـک     50آمدی بود  گویی خردادِ پیشاش تلقیتلقی 
م ای در ایـران بـود، یـک و نـی    06یطور نبود  دهـه حادثه است! اما اصال این

ای در ایـران مسـتقر بودنـد کـه     هـای فکـری  ای رخ داد، جریـان ی ویـژه  دهه
 50-57محصول نهایی اجتماعی و فکری آنها در حد خودش منجر به اتفـاق  

هایی داشت، نیروها ی ایران مقاومتآمد نبود  در آن دوره جامعهشد  لذا پیش
شـورش  هایی صـورت گرفـت  وقتـی    و شورش هایی کردند، اعترا مبارزه
ی قـانوی و  ی مجـاری مبـارزه  ی ایـن اسـت کـه همـه    دهنـده شود نشـان می

شـود؟ اگـر در سـوئد    است  چـرا در سـوئد شـورش نمـی    آمیز بستهمسالمت
کننـد  چـه دلیـل دارد کـه     کننـدگان شـک مـی   شورش شود، به روان شورش

گوینـد کـه   مـی ]انداند سوئد و آمدهشورشی صورت بگیرد؟ دوستانی که رفته
ی رادیویی بگیرنـد   توانند یک شبکهنفری مشترک بشوند میاگر هر سه [آنجا
ی امکانات شهرداری برای انـواع تجمعـات در اختیارشـان اسـت  وقتـی      همه
ی مجاری قانونی و عقلی باز است، به چه مناسبت کسی شـورش کنـد؟!   همه

شـود کـه آن   وقتی مجاری عقلی و قانونی باز نیست طبیعتا بغضی ایجـاد مـی  
هـا،  ها، بعضا شـورش کند  لذا مقاوتغض مجاری خاي خودش را پیدا میب

ی اسـتادهای  ی ایـران خیلـی مهـم بـود  همـه     هایی از جامعـه ندادن طیفباج
سـازی  ی آنهایی هم که پاکفرهنگی باج ندادند  همهی ایران به انقالبجامعه

مذمت باشند  نشینان قابل طور نیست که خانهشدند، خارج نرفتند  همیشه این
نشـینان بخشـی   شود که خانههایی از تاریخ ایران پیدا میدر مواردی در دوران

انـد  بـه فرهنـگ    از جریان کیفی جامعه هستند که به قدرت مسلط باج نـداده 
ی سالهای بعـد  اند  حاضر نشدند بروند کتاب نونوشتهمبتذل جاری باج نداده
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ش دانـش دارد و بـه خـودش    را در دانشگاه درس بدهند  کسـی خـود   06از 
رود و پـژوهش  نفسـی دارد و از دانشـگاه بیـرون مـی    دهد، اعتمادبهبهایی می

سـاله باشـد  ایـن    طـور نیسـت کـه سیرترشـیِ هفـت     کند  پژوهش هم این می
های فشار و ضرب و زور و   باالخره موقت هستند  باید توجه داشـت   دوران

 [50دوم خـرداد ]شود  هلک میآید، خودش هم مستکه جریانی که پُرفشار می
مقاومـت در  ]هـا و محصـول   ها، حمل آرمـان آمد نبود  محصول مقاومتپیش
ی بـود  محصـول مشـترک همـه     57تـا   06عملکرد نظام در حدفاصل  [برابر

شـده و نـه تـاریخ    آمد  نه هستی برحسب تصادف سـاخته روندها بود نه پیش
چهارراه نیست که بـارانی   آمد و احتمال است  مثل سرمحصول صُدفه و پیش

آمده، ماشینی ترمز نگرفته، یکی هم بـا موبایـل درحـال صـحبت بـوده، ایـن       
در ایران تصادف نبود  محصول منطقی رونـدها   50-57شود تصادف  ولی  می

اش کـرد  بـه همـین    آمد تلقـی برنده بیشتر پیشبود ولی متاسفانه جریان پیش
 دلیل هم خیلی موقت بود و فرار شد  

 غير مشارکتي ـر تشکيالتي/ بي برنامه/ کلي گويانه/ غير اجتماعيغي
-ـگویانه و غیراجتماعیبرنامه، کلیغیر تشکیالتی، بی [جریان دوم خرداد]

 غیرمشارکتی بود 
 “درون نظامي”انگاره اصالح 

کـه جامعـه   ی اصالح درونِ نظام را داشتند، درحالیها انگارهمهم اینکه آن
-برنـدگان اصـالحات کـه درون   خواسـت  پـیش  یران را مـی تحول اجتماعی ا
دار خواستند درون نظام اصالح شـود و درونِ نظـام آینـده   حاکمیتی بودند می

 داری درون نظام؟  تر است یا آیندهداری ایران مهمبشود  آینده
 تصفيه حسابانه 

 50-57حسابانه بود  یعنی جریانی که وجه بعدیِ مواجهه، متاسفانه تسویه
در ایران دولت تشکیل داد و دو سال بعـد هـم مجلـس را گرفـت، مجموعـا      
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بودند  باالخره هر جریانی که به قدرت دسترسـی پیـدا    50تا  07شدگان رانده
هایش نیست، مهم روش و منش است  ، سیاستکند، مهم ساختار، سازمانمی

یـدی  پسـت کل  9766نظامِ دولتـی در ایـران   خودش هم آمد تسویه کند یا نه؟ 
که هـر دولتـی    اسالمی سنت این بودهدر نظام جمهوری 06دارد که بعد از سال

خواسته تشکیل بشود، باید توسط وزارت اطالعات تایید بشـوند  اتفـاقی   که می
نفـر کنـار    9766در تشکیل دولت جدید افتاد، ایـن بـود کـه     50که در سرفصل

کـه هاشـمی کـرد،     کـاری نفر جدید آمدند  یعنـی همـان   9766شدند و گذاشته
ی ایرانیـان یـک   کرد؛ ممیزه چه بود؟ ایران برای همه نژادکاری که احمدیهمان

ی بـا همـه   میثمـی اهللایرانـی نبـود؟ آقـای لطـف     تعارف بود  مهنـدس سـحابی  
اش ایرانی الک بیرونی و درونیها و تکاپوهای پراستهکندنها و جانمحدودیت

توانستند در دوران جدید نقش دولتی که نه، نقش اجتماعی ایفـا  نبود؟ اینان نمی
اند، نـه  ها در ایران با شرافت زندگی کردهها و مارکسیستکنند؟! خیلی از چپ

اسالمی باج دادند  با آرمـان خودشـان   در کمپ شوروی رفتند و نه به جمهوری
ی بگیـریم ایـران بـرای همـه     [اگـر فـر   ]ینها ایرانی نبودنـد؟  زندگی کردند  ا

اش را داشته باشد و اینها اصـال شـهروند   حکومتیی درونایرانیان همان ترجمه
دو باشند، در دولت جدید یک راسـت معتـدل و یـک تیپـی مثـل همـین       درجه
قدر افتاد، اینباشد؟ اگر این اتفاقات می توانست شرکت داشتهنمی نبویمرتضی

ایـن  ]ی شد  انگـاره ریز نمیشد و خوندار نمیراست در ایران جریحه [جریان]
وقتـی دولـت    50حسـابانه بـود  در سـال   نظامی و تسـویه اصالحِ درون [جریان

ی بحـث ایـن بـود)    جـا همـه  همـه  50خردادتشکیل شد تا شش ماه بعد از دوم
تواننـد برونـد ببیننـد( کـه راسـت      عداد آن روزها را دوستان میهای پرتروزنامه

شکست خورد، راست را ضربه فنی کردیم، جریان راست در ایـران اصـالحات   
 برانگیز بود  حسابانه و حساسیترا درک نکرد و      تسویه

 برانگيزانه حساسيت

هـای درون حکومـت   نه فقط اینکه حساسیت راست [اما]برانگیز حساسیت
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ا برانگیزد  ایران یک مرکزی مرکب از قم و یزد و کاشان و کرمـان و اصـفهان   ر
اند  ساکنان ی ایران را در خودشان جای دادههای سنتی جامعهها طیفدارد  این

ی گـیالن و مازنـدران کـه شـیعه هسـتند، سـنی       تمامی مرز ایران غیر از منطقـه 
طـرف   کرمانشـاه و از آن  هستند  از آذربایجان غربی شروع کنیـد و کردسـتان و  

هـا  ها که بخشی سنی هسـتند  ایـن  سیستان و بلوچستان و     و حتی خوزستانی
کنند  آیـا ایـن   های مرکزنشین فکر مینشینتر از شیعههایی هستند که سنتیسنی
های سنتی که بخش مهمـی از رای خـاتمی از اینهـا درآمـد، قابـل عنایـت       توده

هـا اصـوال فکـری    که طراحـی شـد بـرای ایـن     ایی سیاسینبودند؟ در توسعه
کرد؟ باید به هـر کـدام از   ها را تارومار میی اینبود؟ آیا مدرنیسم باید همه شده

حاکمیـت  شـد؟ جـدا از اینکـه درونِ   ی سنتی ایران ترکش وارد میآحاد جامعه
ی ایـران هـم حساسـیت برانگیزاننـده بـود  تفـاوت       طلبانه بود، در جامعه تسویه
 9مرداد که شاه فـرار کـرد، آقـای خـازنی    17شود  گونه مشخص میاینها منش
نبـود و   )خـواهر شـاه( کـه مثـل اشـرف      گوید که شمسمی دفتر مصدقرئیس

ها نبود به مصدق نامه داد کـه بـرادر مـن    وپاشمتانتی داشت و خیلی در ریخت
ی سـلطنتی هسـتم و       تقریبـا یـک حالـت      فرار کرده و من هم جزو خانواده

که مشمول مصـادره نشـود  مصـدق چـه پاسـخی بـه او       خواهی بود و اینامان
هـای  توانسـت طوفـان کنـد و بـا رادیکـال     دهد؟ مصدق آنجا به راحتی مـی  می

توانسـت سـلطنت را   گرداندند، مـی که واقعا صحنه را می پیرامونش مثل فاطمی
واقع شدنی بـود، سـخت بـود ولـی     بهط ببرد و جمهوری اعالم کند  رو به سقو

دهد شاهی کـه فـرار کـرده اسـت را     شدنی بود  ولی در پاسخی که به شمس می
گوید نظر من این نبود که بـرادر شـما   کند و می کند  به شاه اهانت نمیتحقیر نمی

م کرد کـه مـن   از ایران فرار کند و حداکثر امنیت را هم به شمس داد و تصریح ه
بنا نیست سلطنت را سرنگون کنم  این یک مـنش و روش اسـت! مـنش و روش    

                                                      
ی حقوق  مسئول دفتر شخصی مصـدق در  آموخته(  دانش9171-9375اهلل خازنی  )  نصرت 9

 ی ملی بود وزیری و از فعاالن جبههدوران نخست
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شود  همـین آقـای خـازنی    ی خرد معلوم میی کالن و هم درعرصههم درعرصه
اش کم وضـع مـالی  وزیری بود که یککند که یک کارمندی در نخستتعریف می
آیـد و   مصـدق مـی  بـود  خـانمش پـیش    بود زن دوم گرفتهبود و رفتهخوب شده

اسـت   آید و من فکر کنم که زن گرفتـه آید و دیر میها خانه نمیگوید که شب می
زنـد کـه تنبانـت دو تـا     تشر مـی  36-16خواهد و به او با ادبیات  مصدق او را می

اش را ی زنـدگی کنـد ولـی شـیرازه   شده رفتی زن گرفتی؟ حقوقش را قطـع مـی  
دهد  یعنی پرنیسـپ و مـنش و روش از   میاش را به خانمش پاشاند و حقوق نمی
ترین سطوح تا باالترین سطوح در مواجهه با شاهی که اصـال فـرار کـرده و    پایین

ایـن چیزهـا را    [اصـالحات ]  اما ما در این دوره[استوجود داشته]است  پناه برده
ــدیم  تســویه ــد صــورت مــی ی درونندی ــت و حکــومتی در آن ســطح نبای گرف
 شد    تی هم نباید برانگیخته میهای سنحساسیت گروه

 هاناکامیـهاکاستی

 هایی داشت   ها و ناکامیجریان اصالحات در ایران چه کاستی [ببینیم]حال 

 بي کارْ توضيح

دهـه کـار   بدون کارتوضیح بود  این خیلـی مهـم اسـت کـه مصـدق یـک      
ی ایران که مدیریت ملی بـر منـابع   کند برای مجاب کردن جامعهتوضیحی می

نفت ما باید تحقق پیداکند  این کارتوضیح اسـت  بـاالخره یـک نفـر بـرایش      
نفر که پیرامونش و بخشی از مجلس هم سال وقت گذاشت، نه فقط آن یک ده

 ای صورت نگرفت   وقت گذاشت  اما در این دوره کارتوضیح اجتماعی جدی
 هندسه بي

 هندسه بود  برنده بیجریان پیش
 نهاد بي

سال بیایی که فقـط یـک   شود که هشتنهاد بود  نمینده بیبرجریان پیش
ی جامعـه  ملـی زنـان درسـت کنـی  بقیـه     جوانان و یـک سـازمان  ملیسازمان
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 خواست؟  دهی نمیخواستند؟ خود اصالحات سازماندهی نمیسازمان
 اي بدون تلقيِ توده

آن بـه یـک    [تکیـه بـر  ]بـا   [بتوانـد ]ای بود کـه  ایی تودهاصالحات بدون طبقه
 رنگ بود   ای وجود نداشت و یا بسیار کمی تودهاجتماعی تبدیل بشود  بدنهجنبش

 بي عنايت به سنت 

عنایت به سنت بود  باالخره این جریـان سـنتی   طور که اشاره شد بیهمان
است  است  در مشروطه آمده و خون دادهی تنباکو فعال بودهدر ایران از دوره
که بودند؟ فرهیخته و روشـنفکر بودنـد؟ انتلکتوئـل     و باقرخان مگر ستارخان

فـروش  فروش و لوطی سرگذر بود  باقرخان هم پـاالن بودند؟ ستارخان اسب
کسـی صـورت گرفـت؟    بود  یعنی خیلی ساده بودند  فتح تهران توسـط چـه  

ــدعلی   ــار زدن محم ــت؟ کن ــنفکران صــورت گرف ــاهتوســط روش ــط  ش توس
گونه نبود  همین نیروهای سنتی آمدنـد  فرهیختگان صورت گرفت؟ اصال این

نشینی کردند  همین نیروهای سـنتی داخـل چادرهـای سـفارت     و رفتند بست
عبـدالعظیم و قـم مشـارکت کردنـد      هـا در کـوِ شـاه   انگلیس بودند  همـین 

طـور  در اصـالحات هـم بخشـی از     همین هم و در انقالب هم ملیدرنهضت
ی ایـران  هـای سـنتی جامعـه   ها بود اما بـه جریـان  رای خاتمی با همین سنتی

کننـد در شـرایط جدیـد    عنایتی صورت نگرفت  آنها هم حق داشتند که حس
 شوند   تلقی می 9دوم و اُمُلِ فناتیکاند  نه اینکه حس کنند شهروند درجهسهیم
 اقتصادبي

شـود کـه شـما    اقتصـاد بـود  نمـی   اینکه جریان اصالحات بـی وجه دیگر 
ی سیاسی راه بیاندازی ولی هیچ اتفـاقی در زنـدگی معیشـتی    بخواهی توسعه

چه بود؟ خیـلِ مـردان چندپیشـه     50-57های مردم رخ ندهد  زیر اتفاق سال
هـا را در  جهـاز و      ایـن خیـل   بود که زیر زندگی له شدند، خیلِ دختران بی

                                                      
9   Fanatic.  به معنی متعصب 
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اصالحات که دید؟ آیا خیل سیاهی لشکرهای اقتصاد معیشتی و خیـل  دوران 
 77معدل ازدواج در اول انقـالب و در سـال   [را نباید دید؟]جحاز دختران بی

سـال نصـف   31بـود  در سال رسیده 31به  56یبود  در دههسال رسیده 11به 
 ساله بـا 11ی سنی است  فاصلهعمر یک فرد، بخشی از شادابی و مهرش رفته

سـال  76ساله با فرزندش حدود 31ی سنی سال است ولی  فاصله17فرزندش 
شـده را کـه دیـد؟    شود  یعنی عمرها هم مستهلک شد  عمرهای مسـتهلک می

ی جدید بیاید، فیلم مؤلـف بیایـد،   روزنامه 91فروشی ی روزنامهاینکه در دکه
روشـنفکر   عنوان کتاب اضافه بشود، تیراژ کتاب افزون بشود و    اینهـا بـرای  

خربزه است اما برای مردم که نان نشد  برای مردم نـان شـد؟ نـان نشـد! االن     
گری را ببینید  سن ایدز و سن اعتیاد را ببینیـد   ها و سن روسپیتعداد روسپی
کسی کند؟ چهتوانست این سفره را با یک اقتصاد دورانی جمعاصالحات نمی

ویند که بیایید در خیابان، بیایید به گبه اقتصاد دورانی فکر کرد؟ حاال مدام می
ی ما رای بدهید، به چه مناسبت؟ چـه تحـولی در سـفره رخ داد؟ بلـه! همـه     

انسان هم سفره اسـت  چـه    [نیاز]انسان سفره نیست اما یک بخشی از  [نیاز]
بخـت، چـه تحـولی در    آینـدگی دختـر دمِ  تحولی در سفره، چه تحولی در بی

ی ایـران کـه   ی جوانان جامعـه   همه[رخ داد؟]آیندگی و ناامنی یک جوان  بی
جمعـه  ی ایران نیستند که یک شبداریِ فسیل جامعهگامبوهای بخش سرمایه

ی با پاترولش بخواهد بگردد و چهارتا دختر آن طبقه را به صید بیاندازد  همه
دی همشـهری را  بینی نیازمنـ ی ایران بخشی هستند که صبح از دکه میجامعه
خرند و یک مشت سکه و یک کارت تلفن در دست دارند و نیازمنـد کـار   می

هـا و  هـای کبـابی  انـد  پیـک  هـا لیسانسـه  اینجا و آنجا  بخشی از این پارکبـان 
کسـی بـه اینهـا فکـر کـرد؟ چـرا       شـان دیـپلم دارنـد  چـه    ها همهساندویچی
 [9377]وم انتخابـات نژاد رای آورد؟ شـعار پوپولیسـتی داد  در دور د   احمدی

گفت اما با قدرت گفـت  کردم، درست است که دروغ میتلویزیون را نگاه می
شـان اسـت را از پشـت میزهـا     ی کسانی که قدرت و رانت دستکه من همه
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نژاد هـم تصـادف نبـود  جریـان     کشم  رای هم پشتش آمد، احمدیبیرون می
 د؟ اجتماعی چه ارمغانی آورـاصالحات به لحاظ اقتصادی

 توجه به صنف، به طبقه بي

توجـه بـه صــنف و حـزب بودنـد  معلــم و کـارگر و پرسـتار پشــت       بـی 
به بعد چه کسانی اعتصاب کردند؟ اعتصابات  76اصالحات آمدند  اما از سال

 79اولـین اعتصـاب معلمـان،     76نژاد نبود  سالاش در دولت احمدیکه همه
ن اتوبوس و    فقـط در دوران  رانندگا 77-73اولین تجمع اعتراضی پرستارها،

های سراسری که پشت ی جریاننژاد نبود  این مسایل را که دید؟ همهاحمدی
اصالحات آمدند تبدیل شدند به تظاهرکننده و معتر  علیـه همـین جریـانی    

 اش متعین کرد   اداریکه خودش را در تشکیالتی
 ماکتِ حزب 

مـاکتی سـاخت و رویـش     سانتیتوان با آجر سهاحزاب ماکت بودند  نمی
گرفتـه در ایـن   بنشینی  چیزی نیست که بتوانی در آن بنشینی  احـزاب شـکل  

 گونه بودند  دوره این
 تجمع در مدار ژورناليسم

ی همـه  51شد و وقتـی اول  ها در سبد ژورنالیسم گذاشتهمرغی تخمهمه
شد  ی امکان ارتباطی جریان اصالحات هم جمع ها جمع شدند، همهروزنامه
در بهارستان چهارپایـه بگذارنـد    طلبان هم کسی نبودند که مثل مصدقاصالح

و بگویند که هرجا مردم هستند، مجلس همانجاست و مجلس هفدهم را پوِ 
هـای  % جریان16حق هم پوِ و پوک کرد  مجلسی که بیش از و پوک کند، به

و  16ی واسـتند شـرایط دهـه   خِ ایران بودند کـه مـی  ایِ ارتجاعیخانهصندوق
ی نیروهـا در مـدار   همـه  [در اصالحات]وجود بیاورند  آرا را در ایران بهرزم

 شبه فوت شد  ژورنالیسم آمد که یک
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 مشاوران اطالعاتي

ها جمهور طیفی از اطالعاتیوجه بعدی هم اینکه مشاوران دولت و رئیس
بینـد  نیـروی   و نـاامن مـی  کنـد  ای تحلیل میبودند  اطالعاتی، جهان را توطئه

خـاطر  بخشـی بـه   [دولـت ]کند  این روحیات روانی مقابل را بسیار بزر  می
گفتند دولـت  هایی از قبیل اینکه مدام میبود  مشورت [با این طیف]مشورت 
گـر بـود و   پاشد  اما اینطور نبود  البته که راسـت ایـران سـرکوب   دارد فرومی

جدیدی نیست  راست در جهـان و ایـران   ابزارش را هم داشت ولی این چیز 
به بعـد   55اتفاقات  [از این منظر]است که مقابل تحوالت مانع ایجاد کند آمده

 ای نبود  کار راست در جهان همـین اسـت  مگـر بـوش    در ایران، اتفاق ویژه
است؟ جر یانی کـه  کار می کند؟ مگر افغانستان و عراق را در شیشه نکردهچه
به حرکت آزاد اطالعات و سرمایه و نیروی کار و   باشد، افغانسـتان را   معتقد

کنـد   خانـه نمـی  کند، عراق را تبدیل به یـک غسـال  تبدیل به یک بیغوله نمی
ای نبـود و  راست در جهان همین است ودر ایران هم همین است  چیز ویـژه 

توانـد  نمـی ننـه باشـد    تواند بچهاست  نیروی سیاسی نمیقبال هم تکرار شده
کجـی کنـد    برود الی درب خانه بایستد و از الی در خانه به قلدرمحله دهـن 

توانـد بیایـد و هشـت سـال فقـط آه      باالخره اصطکاکی وجود دارد  نیرو نمی
همین است اما ایـن طـرف    [)راست(]بکشد و ناله و افسوس کند  آن جریان 

 ن برود  تواند با این وضعیت به سمت تحول اجتماعی در ایرانمی
 ها وجود داش .ها و ناکام ایر کاحت 

 دستاوردها

ای بـود   در ایران اتفـاق ویـژه   50-57نیست  اتفاق  [خوانی]جریان مرثیه 
اسـالمی بـود    جمهـوری  57تا  06های درحقیقت اعالم سرآمدِ اجتماعی سال

اسالمی منادا نکرد  خاتمی را جریـان اعتراضـی   این اعالم سرآمد را جمهوری
سر کار آورد، نه اینکه خـاتمی اصـالحات را ایجـاد کنـد       57تا  06های سال
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 ای داشت دستاوردهای جدی [این دوران]گونه نبود و اصال این
 اميد مجدد به زندگي 

 06یمهمترین دستاورد امید مجدد به زنـدگی بـود  اصـوال ذهـن از دهـه     
 وجود آمد  بهامید مجدد به زندگی  [در این دوران]شود  اما  چروک می

 فوران آگاهي ها

 صنفی را شاهد بودیم  ـسیاسیـهای اجتماعییک فوران آگاهی
 گر  جامعه مطالبه

 گر شد   سال، مطالبه97خیلی مهم بود که جامعه بعد از 
 خود آگاهي صنفي 

  [وجود آمدبه]خودآگاهی صنفی 
 ميل ويژه به مشارکت 

  [وجود آمدبه]میل جدی به مشارکت 
 جدال کهنه و نو 

که خیلی هم بود  باالخره نیروهای کهنه بسیج  [رخ داد ]جدال کهنه و نو 
نو بودن در ایـران  یی بسیج شدند  "نو"شدند و بخشی دیگر هم تحت عنوان 

خریدند  بوی کفش و خیلی مهم است  ما بچه که بودیم عید به عید لباس می
گذاشـتیم و برایمـان   مـی  بوی لباسِ نو خیلی ارزش داشت  شب زیر سـرمان 

خیلی مهم بود  اولین توپ فوتبالی که بـرای مـن خردیدنـد، مـن یـک هفتـه       
هـا  خوابیدم  نو بودن اینقدر مهم بود  بوی نو بودن که االن از شامهرویش می
 است خیلی مهم است  این جدال کهنه و نو بس اهمیت داشت پرکشیده

 تقابل دو مذهب 

 آرایی کردند   دو مذهب صف
 آزادي  ـ نبرد استبداد

  [رخ داد]نبرد استبداد و آزادی
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 مصدقيـبر آمد عنصر ملي

 باالخره یک الگوی شرافتمندی ملی آمد و مصدق دوباره سر برآورد  
 حافظه نسبي تاريخي 

 یِ نسبیِ تاریخی پیدا کرد  ی ایران بخصوي نسل نو یک حافظهجامعه
 تبسم دوراني 

تبسم دورانـی هـم آمـد  پـدر آقـای خـاتمی       با خود شخص خاتمی یک 
نشد  این خیلی مهم بود  پدر خاتمی یک فکر  06یآخوند حکومتی بعدازدهه

خود خاتمی هم بـاالخره مـردم ایـران     [در مورد]گرا بود  نویی داشت و مردم
سال یک لبخندی از یک حکومتی دیدند  نسل جوانی که با سـرعت  97بعد از
گرفت با همین لبخند و این تصریحی کـه  ه میمتر داشت از مذهب فاصل966

آغـوش  توانـد مـذهب مـدارا باشـد و بـا دموکراسـی هـم       کرد که مذهب مـی 
ای داشـت امـا   هـای جـدی    شخص خاتمی با اینکه ضعف[نزدیک شد]شود،
 ای ایفا کرد  تاریخی داشت و نقش تاریخی نقش

 باز خيز دانشگاه 

 ماعی شد اش درآمد و اجتدانشگاه از حالت حکومتی
 پُر مهمي جوان 

 جوان پُرْمهم شد   
 جلورفتِ زن 

 زن جلو رفت که خیلی مهم بود 
 تغيير نگاه جهان 

نگاه جهان به ایران تغییـر پیـداکرد کـه بخشـی از آن بـه خـاطر مسـاعی        
 شخص خاتمی بود  

 دريچه هاي رو به بيرون 

ایـران هـم   سال باالخره  97-96هایی رو به بیرون باز شد و بعد از دریچه
 ی جهانی شد ی ایران جزئی از جامعهعضوی از جهان شد  جامعه
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 جمع بندی

 اید   کنیم، طول کشید و حتما خسته شدهبحث را جمع
 بزنگاهي کالسيک که اجتماعا الزم شد 

دوم خرداد بزنگاهی کالسیک بود که اجتماعا الزم شد  یعنی بنا بود کـه یـک   
ی راه بیفتـد ولـی اجتماعـا الزم شـد و جامعـه     حاکمیتی انتخابات کالسیک درون

 هم ریخت   ایران الزم دید که در آن مشارکت کند و بازی کالسیک را به
 بند، مرزبنداميدآفرين، صف

-وجـود آورد و مرزبنـدی و کـرت   بندی بهحرکت امیدآفرین شد و صف
 بندی ایجاد کرد   

 ي متصلتوده، بيسازمانبيرهبر محوري، اي بيتکانه

ای بدونِ یک رهبریِ محوری بود  بی سازمان و بدون اتصـال بـه   ما تکانها
 توده بود 

 حاکميتي گرا و درونبا ميلي نخبه

 حاکمیتی داشت   گرا و درونی اصالحات در ایران یک میل نخبهبرندهجریان پیش
 مشارکتي با شعار مشارکتي و رويکرد غير

ی شـعار )ایـران بـرای همـه     [ایـن بـود کـه   ]وجود آمـد  پارادوکسی که به
 ایرانیان( مشارکتی بود ولی رویکرد غیرمشارکتی بود  

 ي صاحبِ مهندسي مهندسي در مواجهه با جبههبي

جریا اصالحات مهندسی نداشت ولی جریان مقابل مهندسی داشـت  مـن   
توانم به بگویم که شـما هـم مهندسـی نداشـته     اگر مهندسی نداشته باشم نمی

سبت؟ او در چهارچوب فکر و اسـتراتژی خـودش مهندسـی    باش  به چه منا
 طرف مهندسی نداشت   دارد ولی این

 پشتوانه  ـ بدون شاقولِ شعار

شاقولی وجود نداشت که بین شعار و پشتوانه  باالخره هر انسانی کوچک 
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باشد، زن باشد، مرد باشد، مذهبی باشـد، مـدرن باشـد و هرچـه باشـد بایـد       
تواند غیرمتناسب با قـد  با وزن و قدش باشد و نمیمطالبه و شعارش متناسب 
طلـب  توان گفت بخشی و یا افرادی از جناح اصالحو وزن خودش باشد  می

ی سقف مطالبات را خیلی خیلـی خیلـی بـاال بردنـد  وقتـی در یـک جلسـه       
شود که اگر با این رونـدی کـه داریـم پـیش     تصریح می 57خصوصی در سال

اسالمی آخوندی نخواهد بود  آیا کمیت جمهوریبرویم تا دوسال دیگر در حا
بـرد را داریـد؟ نداریـد  بـا یـک تـرور جمـع        ی تشکیالتی این پـیش پشتوانه
اش نیسـت ایـن   شوید  چـرا وقتـی پشـتوانه   شوید  با یک تهاجم جمع می می

اش را داشـت؟ نداشـت    شود؟ آیا شـرایط کشـش  میشعارهای حداکثری داده
ز افراد جریان اصالحات با شـخص هاشـمی   فر  کنید برخوری که برخی ا

توانست یـک باالنسـر و   کردند  آری، آدم با هاشمی مرز دارد ولی هاشمی می
طلب در ایران باشد  افـراد  گر و جریان اصالحیک حایلی بین جریان سرکوب

مصرف تبدیل کردن، سخت نیست و با یـک غوغـا   مال بیشبه به دسترا یک
امـا بعـدش چـی؟ عناصـر استراتژیسـت، عناصـر       توان ایـن کـار را کـرد     می

 کنند    حساب باز می شاندهند و رویدار امکانات پیرامون را هدر نمی دیدگاه
 با انبوهي از مطالباتِ رها 

 در این سیر، انبوهی از مطالبات رها شد 
 نقدبي ـ بنديبي جمع

نـژاد  جریان اصـالحات بعـد از شکسـت اصـالحات و انتخـاب احمـدی      
طلبـان عنـوان کردنـد کـه       بزرگان اصالح[ادرها کرده]نقد بیو   بندیجمع بی

اند انقاد مساوی است با انتحـار؟! انبیـا   انتقاد مساوی است با انتحار  کجا گفته
اند  خدا انبیا را به انتقاد از خود تشویق و ترغیب می کنـد   انتقاد از خود کرده

انـد؟  اند و پایـدارتر نشـده  ز خود کردهاند که انتقاد ایک از ابناء بشر بوده کدام
 جا با نقد این برخورد شد یک انتقاد از خود جدی  اما این
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 ي مشارکت دعوت از خدايِ آمادهبي

خواهی یک حرکت اصـالحی  و آخراالمر مهمترین مورد این بود  شما می
و اجتماعی راه بیاندازی اما از خدا هـیچ دعـوتی نکنـی در پـروژه و سـیرت      

ی اصـالحات در ایـران عناصـر    برنـده ! بخش حداکثری از جریان پـیش 9بیاید
هـای اول انقـالب   و سـال  06یایـدئولوژیک دهـه  ایدئولوژیک و غلی خالص

های خودشـان قـرار   العمل آن سالبودند  اما االن مشمول این شدند که عکس
، تـرین تـرین، کیفـی  باشند و خـدا را فعـال  ای نداشتهبگیرند و با مذهب رابطه

ی حسـاب نیاورنـد، ایـن محصـول پروسـه     ترین عنصـر هسـتی بـه   تشکیالتی
ی خودمان را به کل جامعه تحمیل کنـیم   توانیم پروسهحودشان است  ما نمی

ملـی بـوده، در جنگـل پدیـدار     باالخره این خدا در مشروطه بوده، در نهضت
ه و انقالب هم حضور داشـت  76-76ی حضور داشته، در دهه 71-31بوده، در

 [آیا]است که مرا دعوت کنید بار تصریح شده56است  اینکه در قرآن بیش از 
طـوری نیسـت    خدا شهوت تریبون دارد؟! خـدا کمبـودی دارد؟! اصـال ایـن    

های خودتان فـرا بخوانیـد  امـا    ها و پروژهمن را به پروسه [خواهد بگوید می]
با عقل مـدرن  صورت نگرفت  یعنی فکر کردند که  [اصالحات]این اتفاق در 

شود ایران را فتح کرد و راست را ضربه فنی کرد و نیروهای سنتی را الـک  می
کرد و سرند کرد و مثل شلتوک برنج به باد هوا داد و ایران مکان امنـی بـرای   

اندیشی که عقل مدرن را بسیار فراتر از انشای منشاء هسـتی  فرهیختگان مدرن
پُست ماند  مثل اینکه بخواهی یک بی شود  لذا خدا در این وسطدانند، میمی

کن و ترین بازیکنت را کنار بگذاری و در رختتیم را ارنج بکنی، اما شاخص
شـود  اگـر   نفر اسمش را هم نیاوریش  چنین چیزی نمی 11روی سکو و در 

ی تـاریخ را ازمنطـر توحیـدی    های اول کار و فلسـفه برگردیم به همان بحث
آیـد ایـن   ی تاریخ قرآن بیـرون مـی  های فلسفهسورهبررسی کنیم، آنچه که از 

                                                      
 رجوع کنید « باب بگشا»تر ایده مشاکت خدا در پروژه به مباحث  کردن دقیق   برای دنبال 9
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زده کـه  موجـودِ کپـک  است که مشوق اصلی تحول و تطور و مبارزه با وضـع 
آیـد، خـود خداسـت  از نـو حرکـت کـن؛ از نـو        بوی ترشی از آن بیرون می

حرکت کن؛ برخیز و مشاهده کن؛ تجربه بیاندوز؛ اشتباه گذشـتگان را تکـرار   
ی پدران نچـرخ؛ مرتجـع نبـاش؛ کـش     نتاب؛ برپاشنهنکن؛ وضع موجود را بر

نباش که سر جای اولت بازگردی؛ فنر نباش که برگردی سر جای اولت و بـه  
دماغ نکنی؛ اینهـا  سر و صورت تاریخ و این و آن نخوری و کا تاریخ را خون

هـای  هـای فرهیختگـان بـوده؟! آمـوزه    های کیسـت؟ آمـوزه  درحقیقت آموزه
ت کری اصــالحی در ایــران مــا خــدا مشــار پروســهپروردگــار بــوده  در هــ

طـور کـه خـودش در    ی اصالحی در کل تاریخ ایـن است  در هر پروسه داشته
طلب )نمـی  است  ولی جریان اصالحکند، مشارکت فعال داشتهقرآن تبیین می

ی همـه  06یها( کـه خودشـان در دهـه   برندهگویم همه اما بخش مهم و پیش
ها را هم  دولتـی  ی بقالیهمهخواستند میخواستند و ایران را ایدئولوژیک می

هـای دوآتشـه و مـذهبیونِ افراطـیِ مـدرن      کنند، چه شد که آن سوسیالیسـت 
توانیم مشـمول تحـول   اشکال ندارد  هر کس از جمله خود ما هم می ؟شدند 

شویم  اما هم تحول خودمان را توضـیح بـدهیم و هـم تحمیـل نکنـیم  ایـن       
ی ایران دستِ پـایین  کرد ولی جامعهتِ پایین تعریف میجریان مذهب را دس

 دعوت صورت نگرفت      ارکت بود ی مشخدایی که آماده ازکرد  تعریف نمی
 پر مالت براي بندبند کردن، جمع بستن 

تـا   57توان عنوان کرد که اتفاقاتی که در حدفاصـل  بندی میدر آخر جمع
کند که بسیار مالت متراکمی را فراهم میی ایران رخ داد، بسیار در جامعه 77

بند تاریخ خـود خداسـت    بندی جدی بنشینیم  هنرمندترین جمعبه یک جمع
ماند  بندی از انسان و خلقت و هستی نداشت، جهان سرِ پا نمیاگر خدا جمع

بندی نیامدند طلبان روی جمعبرنده است  لذا اصالحبندی است که پیشجمع
 بندی برویم  روی جمعتوانیم ولی ما می
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 یک تکانه چند تلنگر

گونه می توانیم تحلیل کنیم که اصالحات در ایـران یـک   آخر بحث را این
 ای بود که چند تلنگر داشت   تکانه

 آموزش: بي –کارتوضيح به مفاهيم پيشين بي“ مفهوم”پيوستن يک 

 مدنيت  –مشروطيت/ جمهوريت/ اصالح 

ی ایران تحـول  این مساله حل نشود، جامعه تلنگر اول خیلی مهم است  اگر
و  ارتوضـیح ک ای را از سر نخواهد گذراند  یک مفهوم دیگر به مفـاهیم بـی  ویژه
  نبودنـد مجـاب   و نه مردم روی مشروطیت آموزشِ دیگر پیوست  نه نیروهابی

کـه قـبال گفتـیم مرجـوم طباطبـایی بعـد از       یک انگاره بود  همچنان ]مشروطی[
این چیزی که ما شنیدیم که در غـرب شـکل گرفتـه و     ،گفتشکست مشروطه 

و گفتـیم  را شاد کرد  قدرت پاسخگو شده است و ملت از رعیتی درآمده دل ما 
اسـت  ای زدهحرف فطـری این اتفاق، اتفاق خوبی است که در ایران رخ بدهد  

ولی آیا این اتفـاق در ایـران رخ داد؟ نـداد  آیـا کارتوضـیح صـورت گرفـت؟        
ای مشروطیت رها شد  صورت بارقه حی صورت نگرفت  حداقلی و بهکارتوضی

زاده فرنگـی شـدن   ی خودش را چسبید، تقیمشروعه ،اهللفضلاز آن بارقه شیخ
زاده مکانیسـت و تروریسـت   از نو سر تا نوک پا را چسـبید، حیـدرخان و تقـی   

 ای پیدا کرد   شدند هر کس یک انگاره
، حتـی همـان حـداقل ]کـار     77-75رسـیم  سـال   بعد به جمهوریـت مـی  

روی  هم کـه در مشـروطه روی مشـروطیت صـورت گرفتـه بـود       توضیحی[
ــه حاکمیــت   چ صــورت نگرفــت! مهوریــت صــورت نگرفــت  هــی   ج ن

اند کسانی چهاسالمی توضیح داد که جمهوری یعنی چی؟ و جمهور  جمهوری
ضـیح  نیامدنـد کارتو  06تـا   77ترین نیروها در سال ونه نیروها  حتی رادیکال

فرق دارد با زمان مصدق که  [عدم کارتوضیح ]کنند که جمهوری چیست  این
ای که زادهپی چیست، تقیبگوید منابع ملی چیست، مدیریت ملی چیست، بی
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ی ده فوتی مثل سگ قرارداد مکمل را امضا کرد چیست، کارگری که در خانه
کند چیست و چرا باید تحول ایجـاد شـود    دارد در مسجدسلیمان زندگی می

 روند   که همه پشتش می [شودهمین می]
مدنیت هم به همـان زنجیـره پیوسـت  در سـه بزنگـاه      ]مفهوم[ اصالح و 

( که حرکات اجتماعـا الزم   50ستر  )در مشروطیت، در انقالب و در خرداد
د امکـان  خواست در خانه بشـین بودند و تقریبا همه آمدند و اگر کسی هم می

ایـن   !نشینی نداشت، چه اتفاقی افتاد؟ سه مفهوم کلیدی بـی معلـم مانـد   خانه
ی آخر از مدنیتی که نه سـنتی داشـت و   آموزگار رها شدند  دردورهمفاهیم بی

شد تـا اینکـه   کرد ترجمان مینه مذهبی داشت و نه ناموس ایرانی را حف  می
گـوییم همـان   ی کـه مـا مـی   سال گفت که این مدنیتخاتمی بعد این همهآقای
النبی چـه ربطـی داشـت بـه     اند  مدینهالنبی است  مردم این وسط حیرانمدینه
تـرین   طلـب مطـرح کـرد؟ مهـم    ی جدید و شعارهایی که جریان اصالحمدینه

ربار اضافه شد  این مفاهیم، مفـاهیمی  اتفاق این بود که یک مفهوم به مفاهیم پُِ
اینجا و در این سـه بزنگـاهی کـه مـا مـرور      اند  هستند که چندصدقلو حامله

ی ناقص سزارینی بیرون آمد  آخـر چنـد   کنیم از این چندصدقلو، یک بچه می
ماهـه در  آیـد و بایـد هفـت   ی ناقص سزارینی که بعد هم به دنیا نمـی بار بچه

دستگاهش بگذارند تا شاید تبدیل به نه ماهه بشود؟ آخر چند بار؟ چند بـار؟  
دهـد  اشـکالی بـه آن طفـل     ی است که آن طفل جان مـی چند بار؟ خب طبیع

 نیست  اشکال از ماما است  اشکال از رحم است        
 ق حس بر هندسهوُتفَ

وجود آمد، توفق حـس بـر هندسـه    ی اصالحات بهتلنگر بعد که از تکانه
گری گذشت  مهندسی خیلـی برتـر   به حسی [اصالحات]بود  چهار سال اول 

؟ چقدر کافه بریزی همبهه گری؟ چقدر محلچقدر حسیگری است  از حسی
؟ مـا  یکنـ ؟ چقـدر چراغـانی  ی؟ چقـدر عروسـی تخیلـی بگیـر    یهم بریـز به
 ؟ ازاءسازی چه؟ هندسه چه به
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 آرمان بي متولي 

مثـل آرمـان مشـروطیت، مثـل آرمـان       یگر اینکه آرمان، بی متولی مانـد؛ د
 جمهوریت  

 رواني  ـ آمادگي هاي روحي

روانـی الزم را  ـ  های روحیبرنده آمادگیم است  نیروی پیشاین خیلی مه
 نه برای پیشبرد و نه برای مواجهه با جریان ضداصالحات نداشت    

 پيوند با مدير هستي 

نظر من این تلنگر آخر خیلی مهم است  باالخره مـدیریت یـک جریـان    به
یریت باید یک پیوندی با مدیریت جهان داشته باشد  مدیریت هستی یک مـد 

توانیم مدیریتی پـیش ببـریم   و ما نمیکثری و هنرمندانه و مشارکتی است حدا
 باشد   که با مدیریت هستی هیچ تناسب و پیوندی نداشته

جلسه امشـب صـورت گرفـت من خیلـی معـذرت       07بیشترین صحبت در این 
-سـالن مـی   چونتان کردم  فرصتی هم برای پرسش و پاسخ نیست خواهم وخستهمی

شـاءاهلل بعـد از   هـا تـا اینجـای کـار  ان    تخلیه شود  خیلی متشکرم از همراهـی بایست 
هـا خیلـی   های تاریخ  این سینوسآهنگ بشویم با سینوسشهریور برویم همگام و هم

مهم هستند  همانطور که در هستی یک نتی وجـود دارد، همـانطور کـه در موسـیقیای     
اریخ هم یـک نتـی وجـود دارد  مـا بـا      انسانی هم نتی وجود دارد، در این موسیقیای ت

همین زبان الکن که بیشتر از دوره میفا سوالسی نیسـت بعـد از ایـن یـک مـاه ببینـیم       
سینوس مطالبات، سینوس رهبری، سینوس شعارها بعد از تنباکو جلـو بیـاییم و ببینـیم    

 افتـاده اقات مهمـی  اتف ی ایران قبرستان است وکه نه تاریخ ایران مرثیه بوده و نه جامعه
ای هم هسـت  درجـا   های جدیای صورت گرفته است  کاستیو دستاوردهای جدی

است اما باالخره ما ارتفاعمـان در نگـاه بـه تـاریخ و     های مفرطی هم وحود داشتهزدن
آینده از ارتفاع پدران مـا در مشـروطه خیلـی بـاالتر اسـت  خیلـی چیزهـا را کسـب         

شاءاهلل اگر عمری باقی بود و فرصتی این مسـیر  نایم ولی ارتفاع ما باالتر است  ا نکرده
 های این ارتفاعات چیست را با هم طی کنیم و ببینیم که ستون


