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 به نام رفیق رهگشا

سله آموزش     سل شت فراز، هزار نیاز عنوان  سط هدی    ه ست که تو هایی ا
شته »صابر با هدف   سمت حال  نقبی به گذ سطیح معبری به   «های تاریخی و ت

های او در حســینیه ارشــاد برگزار شــده د د ه 5931آبان  تا 5931ه از آذرما
ــود داد که در  فردا  برای ایرانِ ــمت س ــت جوانانی   11او را به این س ــس نش

های آموزی از تاریخ گرد هم آورد تا برگاندیشی و درسعالقمند را برای هم
ــده ــد  یتاریخ س ــته»اخیر را به قص ــفاف بارروبی از گذش ــازیها، ش ، هاس

 با هم ورد زننده « هاآموزیها و عبرتاندوزیتجربه
ــار یافته و « وجنبش تنباک» و «پیش از آ از» هایدفتر کنونتا جنبش »انتش
به صورت اینترنتی در دسترس   « اصالحات  یدوره» و «11انقالب » ،«24-14

ــته   عالقه  ته اسـ ندان قرار گرف به   این یهی اول شیرایوهم اکنون نیز  م دفتر 
 ه ردیگیمندان قرار معالقه اریدر اخت یرنتاینتصورت 

گذشــته تالش شــده تا حف    یانتشــاریافته دفتر همچون دفاتر نیدر ا 
منسجم و روان ارائه شود و متن    یمتن کهنیضمن ا  رد،یصورت گ  یدارامانت

لذا هر ه شود یتربندیارائه شده ت دهایکه در اسال یبا استفاده از مطالب آموزش  
 هایمتن استه در پاورق  شگران یرایآمده است از و  یو پاورق هروش آنچه در ک

متن، خوانندگان به هدف  بوده است که ضمن رفع هرگونه ابهام   نیبر ا یسع 
ه ابندیها دستسلسله نشست یآموزش
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 به نام خدا
با سالم و تشکر از حضور دوستان که در سرمای زمستان با هدی صابر: 

ترها، آقای مهندس آمدنشان سالن را گرم کردنده با کسب اجازه از بزرگ
 لسه، جلسه چهل، مهمان جی موسپیدان، و آقای مهندس میثمیبقیه و سحابی

و دوم ]از[ هشت فراز، هزار نیاز استه از ]این[ هشت فراز، چهار فراز را 
پشت سر گذاشتیم: تنباکو، مشروطه، نهضت جنگل و نهضت ملی شدن نفته 

ای هست که رساله 24ـ  93های[ کنیم، فراز ]سالامروز فراز جدید را آ از می
ب بر این فراز خواهیم بوده تاریخی است و شاهد منشاء تحوالت بعدی مترت

 طبق سنت چهار فراز قبلی، ابتدای هر فراز بحث مطلع را آقای مهندس سحابی
 کنند و بعد در خدمت مهمان این جلسه هستیم: آقای مهندس میثمیآ از می

را ادامه دادند  دانشجویی بودند و سیر 24ـ  93که از فرزندان شاخص جنبش 
را  تا به این جا رسیدنده حدود هفتاد دقیقه هم بحث آقای مهندس میثمی

 ی اخیر داریمهدر تاریخ یکصد ساله 24ـ  93پیرامون اهمیت تاریخی برش 
ایم و عاشورا نزدیک استه محرم با خودش حال و هوا به محرم وارد شده 

یرون ما و هم در درون ماه ممکن است در یک نظر آورد، هم در بو فضا می
محرم و عاشورا در ایران مناسبتی باشند و بزنگاهی، و بعضاً به نظر برسد که 

پلو تمام شده ]است[ ولی قطعاً اینطور با عزاداری ظهر عاشورا و خوردن قیمه
 یایم از تنباکو به بعد جای پانیسته در این حال همینطور که با هم جلو آمده

دیدگاه عاشورایی همیشه در ایران بوده و نیروهای مبارز ـ چه فکری و چه 
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انده در مشروطه مردمی ـ عاشورا را تبدیل به سیر،رهیافت و رویکرد کرده
ها طلبی خودش را از پیوستن به مشروطهانگیزه شاهد بودیم که ستارخان

ج و ای که برای بسیدر سخنرانی ی عاشورایی تلقی کرد و علی موسیوانگیزه
تجهیز فدائیان به قصد دفاع از مشروطه ایراد کرد باز دیدگاه عاشورایی را 

ن هم در تحلیل و خامطرح کرد و جلوتر که آمدیم شاهد بودیم که کوچک
ا روی ر علی موسیوچین ستارخان و داد نقطهای که توضیح میی مبارزهفلسفه

عاشورا زد، و آرام آرام که جلو آمدیم و به نهضت ملی شدن نفت هم رسیدیم 
شد جنبش مسالمت آمیز باشد ـ که بودـ و به ر م به ر م اینکه تصور می

 آمیز را تعقیب کند ـ که کردـ وشد دکتر مصدد مشی مسالمتاینکه تصور می
ی اجتماعی ـ سیاسی خود قرار داده بود؛ اما روی مبارزهسنن پارلمانی را فرا 

اش را قرائت بکنیم( همچنان که اشاره کردیم )ولی فرصت نشد که گزاره
ی دیدگاه دهندهی مرحوم دکتر مصدد ]را داریم[ که نشانفرازهایی از دفاعیه

ه ای کی دفاعیهاش در دادگاه و الیحهاش استه دو فراز از دفاعیهعاشورایی
زحمتش را کشیدند  به عنوان دفاع آخر که مرحوم آقای بزرگمهر 5992سال 

هسته عبارات خیلی پویا است و احتیاج به تفسیر و تبیین و توضیح ندارد: 
صاحبان عقیده و ایمان از مرگ هم نباید هراس کنند تا چه رسد به فحاشان »

استه آنجا که مصالح اجتماع تأمین  و ناکسانه چون که عقل مصلحت اجتماع
نباشد، مصالح افراد هم تأمین نخواهد بود و تشخیص اینکه چه اشخاصی روی 

کنند و چه اشخاصی روی مصالح خودشان؛ با مردم مصالح جامعه مقاومت می
آینده روی این ی این تشخیص خوب برمیاست والحق هم که مردم از عهده
مسلک مزدور حش شنیدم و یا در جراید بیعقیده و ایمان بود که هرچه ف

م آمدخواندم، به قدر پرِ کاهی در من تأثیر ننموده و هر وقت به یاد پندی می
وزن اشخاص در جامعه به قدر »که مادرم یادم داده بود و آن پند این بود: 
؛ برای مبارزه بیشتر حریص «کنندشدایدی است که در راه مردم تحمل می

کردمه مسلک من، مسلک حضرت سیدالشهدا بهتر مجهز می شدم و خود رامی
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کنمه از ای مخالفت میاسته یعنی آنجا که حق مردم در کار باشد با هر قوه
گذرمه نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم؛ هیچ چیز ندارم همه چیز در می

 قدمیعنی این دیدگاه عاشورایی قدم به « مگر وطنم را که در جلو چشم دارمه
و میرزا ]کوچک خان[، با اینکه آنها سالح  و علی موسیو آمد جلوه از ستارخان

به دست داشتند و جنبششان محتوا و مضمون دیگری با جنبش ملی شدن نفت 
داشت؛ اما این سنت به مصدد هم رسید ]و[ بعد از مصدد این مسیر را دیگران 

ی چهل ]و پنجاه[، و انقالب و جنگ آمد و تا ]اینکه به[ دهه هم ادامه دادند
شاءاهلل محرم و عاشورا اکنون هم در بطون وجود دارده این است که انطبیعتاً هم

شاءاهلل ادامه دار باشده صحبت را خاتمه بزنگاهی تلقی نشود و مستمر و ان
ی بحثشان که کنم که برای ارائها میتقاض دهم و از آقای مهندس سحابیمی

 است تشریف بیاورند: 24ـ  93مَطلع بحث جنبش 

 اهلل سحابی(مطلع بحث )مهندس عزت

 ه بسم اهلل الرحمن الرحیم
 هربّنَا وَفّقنَا لمَا تحبّ وَ تَرضی و َجنّبنَا مِمَّا التُحِبّون

پنجم از خب همانطور که جناب آقای صابر آ از کردند این ]فراز،[ فراز 
هشت فرازی است که ایشان طراحی کردنده من امروز را به نام نامی حضرت 

هم  کنمه چراکه همانطور که دکتر مصدد هم گفت،سیدالشهدا آ از می
بخش آباء و اجداد ما و هم پیشروان جنبش ملّی ایران در تمام مقاطع، و الهام

 هم خود ما؛ راه و رسم سیدالشهدا بوده استه
خاموش شــد،   5924شــروع و در ســال    5993در ســال  جنبشــی که  

ــیح آنها باید از کمی قبل       ویژگی ا تر بحث خود ر هایی که دارد که برای توضـ
ضت  صنعت      آ از کنمه نه ضت ملّی  شروطه، جنگل و نه های قبلی ]تنباکو، م

نفت[ از خارج کلید خوردند، )البته نه به این معنا که بعد از آ از هم از خارج 
یت می کنترل و هد  ــت   ا ما نهضـ ــد(، ا این چنین نبوده ویژگی  5993-24شـ
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ــ ولین و       نان، مسـ کارگردا که در این نهضـــت رهبران،  دیگرش این بود 
ــ بر خالف دورهبهکار ــ برخاسته از دل تاریخ و های قبلدستان این جنبش ـ ـ

تان عرض           میراث جنبش خدمت فاوت را  نده چرایِی این دو ت بل بود های ق
مرداد که دولت ملّی ســقوک کرد و نهضــت ملّی   43دتای کنمه بعد از کومی

دچار توقف مقطعی شده طبیعی است که مانند هر کودتا، نظامی که حاکم شد 
ست      ضای حاکمیّت از تمام عوامل و د سازی ف اندرکاران نهضت  سعی در پاک

صدد و         صله بعد از کودتا، دکتر م ستای همین اقدام، بالفا شته در را ملّی دا
ا ت ن ایشــان در هی ت دولت بازداشــت شــدنده فقط دکتر فاطمیتمام همکارا

مدتی مخفی بود که در نهایت ایشــان هم با وضــع بدی بازداشــت شــد و به 
شهادت رسیده در  یاب این افراد حرکتی در ایران آ از شد برای پاسداری از     

ت مقاومت نهض »د ی آنه اسم این حرکت ش  راه مصدد و نهضت ملّی و ادامه  
با  که بودند بنیانگذار این حرکت مرحوم آیت اهلل ســید رضــا زنجانی «ه ملّی

ا مند به ایشان ب های علمی یا سیاسی عالقه  ای از شخصیت  ی کمی عدهفاصله 
ــت مقاومت از به این حرکت  دعوت خود مرحوم زنجانی ــتند و نهضـ پیوسـ
 مرداد آ از به کار کرده  43همان اوّلین روزهای بعد از 

همانطور که خود این نهضــت اعالم کرده بود هدفش نه براندازی کشــور 
های بود و نه قیام مســلحانه، بلکه فقط دنبال پاســداری اهداف و خواســت  

ضت  یرقانونی هم نبود، به این معنی ک    صدد بودنده این نه صدد نفی م  ه در 
سلطنتی نبود، ]به ر م[ اینکه در کودتای   سلطنت بود که   43نظام  مرداد، این 

در مقابل مصـــدد قرار گرفته بود؛ تنها ادعای این نهضـــت این بود که ر یم 
گفت این ر یم باید برکنار شود که از  دانست و می حاکم شده را کودتایی می 

ــا  43ن بودنده اتفاقاتی را که بعد از طریق مبارزات قانونی هم پیگیر مطالباتشـ
 کنم:مرداد به دست ر یم حاکم جدید افتاد به چند دسته تقسیم می

 اتفاقات سیاسی

ها ی حکومت مصدد ـ خارجی در این ر یم ـ بر خالف دوران چند ساله 



 7مطلع بحث        

 

ی سـیاســی، اقتصـادی و اجتماعی زیادی در ایران پیدا های تعیین کنندهنقش
ــتقر     مدیون مرداد خودش را به آمریکا  43ی برای واقعهکردنده حاکمیت مسـ

ست و برای ادای این دِین باید پاداش می هایی پاداش داده از جملههایی میدان
سیار ]گسترده[ آمریکایی   سی  ها در عرصه که داد، یکی وارد کردن ب سیا ، های 

ــادی کالنی هم       ــادی و نظامی زیاد بود و دیگر ]اینکه[، امتیازات اقتصـ اقتصـ
 ها شدهیب آننص

 اتفاقات اقتصادی و اجتماعی

ــدددر جریان حرکت دکتر  ــده بوده  یرابطه مص نفتی ما با خارج قطع ش
با سیستم جدیدی که  امااین رابطه برقرار شد  مرداد مجدداً 43بعد از کودتای 
ه بعد از اجرای این سـیسـتم درآمد ایران از   «کنسـرسـیوم نفت  »عبارت بود از 

درآمد ایران از فروش  [،5992اول ]وری که در همان سال نفت باال رفت به ط
ــد کرد و لم514نفت چیزی حدود    ــرعت رشـ یون دالر بوده این درآمد به سـ
صنعت نفت و چه در دوره     ملّیچه قبل از  ــــ دولتی که همواره ملّی شدن 

 ارهای مالی بسیو محدودیت از نظر اقتصادی تحت فشار شدن صنعت نفت ـ
ستش ، بود ست ریخت و پاش    ناگهان د شد و توان شده    باز  شته با های مالی دا

شد، کارهای مفیدی هم کلید     سدی که با این درآمد انجام  در کنار کارهای فا
ه ای کاقتصــادی یهفت سـاله یین بار برنامهاوّلخورده از جمله این که برای 

شــدن صــنعت نفت، تدوین شــده بود ولی هیچ  ملّی، قبل از 5941در ســال 
هفت  یبرنامهسپس  به جریان افتاد و  مجدداً 5991از سال   ؛نداشت  پیشرفتی 

صادی و اجتماعی    دوّم یساله  شد و به این ترتیب نظام اقت هم تدوین و اجرا 
یک ســری کارهای عمرانی و  ،دار شــده در بســتر همین برنامهکشــور برنامه

سعه  شد که ابتدا در امور زیربنایی بود )مثل را   تو شور آ از  سازی ای در ک ، ه
بندرسازی، سدسازی وههه( و بعد منجر شد به ایجاد اشتغال و باالرفتن نسبی        

ــرفت یدرآمد مردم که نتیجه ــبی رفاه عمومی و پیشـ ــترش نسـ های آن گسـ
ــالاتّفاق  ترین ه از مهمبوداجتماعی   )که بعد از آن    5993تا   5999های  ات سـ
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 ده بودهمتوسط تحصیلکر یرشد طبقه ؛شود(آ از می 5993-24 مقطع
 ات درونی جامعهاتّفاق

ــدددهندگان راه   و ادامه  ملّیبه ر م اینکه نیروهای     ــار و   مصـ تحت فشـ
شدید بودند، در این دوره هنوز محاکمه   سبت به نیروهای  سرکوب   فعّالای ن

ید     فاد جد تاد  ات ندان  هنیف کار بود و       و فقط ز یت در  بدون محکوم های 
 ملّید فقط برای سـران نهضـت های محدوده محکومیتی هم اگر بوبازداشـت

ــهید ، مصــددبود، مثل خود دکتر  ــایگانمرحوم و  دکتر فاطمیش ه ک دکتر ش
ــاله و بعد    ــه س ــدّد محکومیت س حکم دکتر فاطمی اعدام و حکم دکتر مص

بازداشـــت            یه  ما ]برای[ بق یان عمر بود؛ ا پا تا  ید  قت بود و    تبع های مو
ت نهض]با عنوان[ که دیگر ـ  ملّیه در این شرایط نهضت های کمترکومیتمح

ــ تعریف شده بود  ملّیمقاومت  ر دهایی داشته ذیل این پیشرفت   پیشرفت  ــ
شــد چند تظاهرات و مقاومت علنی راه بینداز که  موفق 5999و  5994ســال 

]که[  ـ  اعتصاب سوم ه5994بان در مهر و آ منجر شد به چند اعتصاب عمومی
جمهور آمریکا و پیشـتیبان اصـلی به سـفر نیکســون، معاون رئیسدر اعتراض 

ــ ،مرداد 43کودتای  سه نفر در دانشگاه تهران در  شهید شدن با به ایران بود ـ
 به پایان رسیده 5994آذر  56

 اتّفاقاتی در بُعد روابط خارجی

ــدّدتر در دوران دککه روابط ایران و انگلیس  ــده بود  مص در این قطع ش
سفارت انگلیس به ایران آمد     دوران  ستین کاردار  شد و نخ  اعتراض ؛تجدید 

 هم بوده اتّفادآذر متوجه این  56
هه       بل توجهی در جب قا قات  فا قاومین هم   در این دوران ات بارزین و م ی م

ن مرداد ای 43اتفاد افتاده دو نیروی جدید وارد صـحنه شـدند ]که[ تا قبل از 
شتند،   سی    دو نیرو حضور فردی دا سا نه نقش اجتماعی و گروهی و جایگاه ا

ــگاه قبل از ملّی   ــجویان و دانش ــلیه ]نیروی اول[ جوانان ]بودند[ه دانش و اص
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 هایمرداد تبدیل شدند به یکی از پایگاه 43شدن نفت فعّال بودند ولی بعد از 
تهران بود و به همین ها، دانشگاه  اصلی نهضت مقاومته تنها دانشگاه آن سال    

های نهضت مقاومت برد حرکتعلت نقش دانشجویان دانشگاه تهران در پیش
شمگیر بوده نیروی دوّم افراد اجتماعی مذهبی بودنده پیش از       سیار چ سیار ب ب

شتند ولی این   مرداد افراد اجتماعی مذهبی همکاری 43 هایی با نهضت ملّی دا
مرداد افراد اجتماعی   43بوده بعد از  ها در قالب یک گروه و نیرو ن    همکاری 

مرداد سیاسی و مصدّقی شده بودند و پیش از آن      43مذهبی، که بعضاً بعد از  
ضت             شد نه ستند و این باعث  ضت مقاومت پیو سی نبودند، به نه سیا صالً  ا

 ای که نهضت ملّی نداشته ای مذهبی پیدا کنده وجههمقاومت وجهه
شهرهای      اتّفاد دیگری که ذیل همین وقایع شگاه در  سیس دان پیش آمد تأ

دیگر بوده پیش از این تنها دانشگاه کشور، دانشگاه تهران بود ولی در این ایّام   
دولت که از نظر مالی دســتش بازتر شــده بود اقدام به تأســیس دانشــگاه در  
شهد و تبریز بود و بعد         شگاه م سیس دان شهرهای دیگر کرد که اّولین آنها تأ

صفهان، اهواز،   شکده   ا ی فنّی آبادان وههه خب بالتّبع تا پیش از این شیراز، دان
سالمی دانشگاه تهران بود ولی با تأسیس        سالمی کشور، انجمن ا تنها انجمن ا

شگاه  شده به تدریج      این دان شکیل  سالمی ت شگاهی یک انجمن ا ها، در هر دان
سال       صله  سالمی در فا شد و تقریباً در همه      93تا  94انجمن ا سری   یسرا

ها شــکل گرفت و این بار تنها متعلق به دانشــجویان نبود بلکه اقشــار اســتان
دیگری هم وارد این جریان شــده بودند مانند معلمین، مهندســین، پزشــکان، 

اوج گرفته در این دوره  93تا  91بانوان وههه این جریان به خصوص از سال   
شــت و هم  ی اجتماعی پدید آمد که هم ســاختار فکریِ مذهبی دا یک طبقه

ها به دلیل جوان بودن اعضا و دانشجو بودن   ساختار سیاسی ملّیه این انجمن   
ی اجتماعی اکثرشان بسیار فعّال و موثر بودند به طوری که تبدیل به یک طبقه

 های اجتماعی ایران در آن دوره بودهشدند و این در واقع یکی از سرمایه
اه، شد هم نسبت به ر یم ش این نهضت مقاومت در برابر تحواّلتی که پیدا
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سایر گرایش    سبت به  سبت به برنامه    هم ن سی و هم ن سیا صاد های  ی های اقت
شته اتّفاد دیگری که در زمینه   سی اف  وههه موضع انتقادی رادیکال دا سیا تاد ی 

ــت تنباکو و ]حتی[ قبل از آن تا قبل از       این بودکه   43در ایران از آ از نهضـ
سی در ای    سیا سیه   مرداد، دو قدرت  شتند: رو ی تزاری و ران نفوذ حاکمانه دا

انگلستانه روسیه تزاری با انقالب اکتبر و پیدایش ر یم اتّحاد جماهیر شوری    
صرفًا در          ست داد و  سی در درون هی ت حاکم ایران را از د سیا سابق، نفوذ 
شوروی بود، در ایران حاضر بود که خب به    حد حزب توده، که حامی منافع 

شت و در جذب افراد قوی بود ولی    میزان قابل تو سعه و نفوذ دا جهی هم تو
شت و      ستان که همچنان نفوذ دا شت؛ برخالف انگل در قدرت حاکمه نفوذ ندا
تا قبل از نهضــت ملّی شــدن صــنعت نفت راهنمای عمل مســ ولین بوده در  

مرداد آمریکا  43ی مصدّد نفوذ انگلستان کامالً قطع شد ولی با کودتای    دوره
ــد ــحنه به یکی از قدرت تبدیل ش ــر در ص ی حاکمیّت ایرانه طبق های حاض

قرارداد کنســرســیوم نفت، که بین ایران و هفت شــرکت بزرگ نفتی جهان ـ 
ــ بود، معروف به هفت مالکیت شرکت نفت به انگلستان  %24خواهران نفتی ـ

سابقاً    شد، که  ستان بود، و ]حدود[   %544واگذار  باقیمانده  %64متعلق به انگل
ست ایران        از سیا ستان و آمریکا در  شده میزان دخالت و تأثیر انگل آن امریکا 

سیاسی دولت حاکم بعد از   هم به همین نسبت بوده یعنی جنبه  مرداد  43های 
 ی نفوذ انگلیس، ]بیشتر در[ اقتصاد بودهبیشتر آمریکایی بود و عرصه

صلی جبهه       سان ا س سیاری از مؤ صدّد، بعد از کود ب تا یا از ی ملّیِ زمان م
ــدّد هم که زندانی بوده بعد از      ــدنده خود دکتر مصـ بین رفتند و یا برکنار شـ

 ، حزبی ملّی و سایر احزاب مانند حزب مردم ایران کودتا، باقیماندگان جبهه
ــت مقاومت     و حزب ملت ایران  ایران ــدنده   ملّی جزئی از حرکت نهضـ شـ

ــت مقاومت ملّی در این دوره ]یعنی      ــتر 5993تا   5994حرکت نهضـ [ بیشـ
های اســالمی خارج از مدیون دانشــجویان و نیروی اجتماعی مذهبی ]انجمن

ها که  الباً هم بازاری بودند[ بوده احزاب قدیمی کمتر در پیشــرفت دانشــگاه
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ــت مقاومت مؤثر بودند؛ ا    ها هم میزان تأثیرگذاری لبته باز در میان همان    نهضـ
از  ی ملّی قبلای داشتند که جبهه های اسالمی ویژگی متفاوت بوده این انجمن

شته آن هم این که مبارزه  سی ]در میان آنها[        آن ندا سیا سی و اقدام  سیا ی 
زیربنایی عقیدتی و ایدئولو یک پیدا کرد که احزاب قبلی فاقد آن بودنده این           

 ه امللةتنبیه األمة و تنزیها پررنگ بود که کتاب یه به قدری در میان انجمنقض 
نائینی  باره  مرحوم  ــی در داخل     در ــروطیّت حکم کتاب درسـ ی جنبش مشـ

ــاختار فکری و ایدئولو یک میانجمن ن داده ایها را پیدا کرده بود و به آنها س
سن    ضای مذهبی  سیار متفاوت بوده  چیزی بود که با ف تی ایران تا پیش از آن ب

به این جهت است که شکل و رنگ کار نهضت مقاومت پررنگ تر از نهضت     
 مرداد استه 43ملّی قبل از 

 93تا  94ی مجموع این تحوالت موجب شـد در طول دوران هفت سـاله  
شده با ر یم حاکم که تأثیرگذار بوده ها و درگیریاکثر آثار مقاومت  های ثبت 

و تاریخ آن دوران را ســاخته اســت محصــوالت نهضــت مقاومت اســت، نه 
سایر احزابه حزب ایران  جبهه سابق و  که بزرگترین تشکیالت درون   ی ملّی 

ستان     ضت مقاومت بود از زم سال و نیم بعد از کودتای  5999نه ، یعنی یک 
شده زیرا حز      43 ضت مقاومت خارج  شکیالت نه ب ایران مدعی مرداد، از ت

کردیم حل شده است؛ ما برای  یرقانونی بود مشکلی که ما برای آن مبارزه می
کردیم ولی اکنون با داشـتن بودن ر یم و پایگاه مردمی نداشـتن آن مبارزه می
ر یم صورت قانونی   5994مجلس و بعد از انتخابات مجلس شورا و سنا در   

ــته از طرف به خود گرفته و از حالت  یرقانونی و پرول ــده اس تاریا خارج ش
شده         صادی ر یم هم محکم  سیوم نفت پایگاه اقت سر ستن قرارداد کن دیگر با ب
شتن مُهر        شناختن این ر یم و بردا سمیت  ست پس ما راهی نداریم جز به ر ا
ضاتی به آن داریم که در داخل همان    یرقانونی از روی آن؛ گرچه هنوز اعترا

ــتن آ ــته در  ر یم و در عین قانونی دانس ــات خود را خواهیم داش ن اعتراض
ــت مقاومت ملّی این بود که انتخابات مجلس هیجدهم در  مقابل، حرف نهض
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ست و خود حزب      و دوره 5993سال   سنا  یرقانونی بوده ا سوم مجلس  ی 
قانونی بودن آن اعتراض          به  یر بات  خا مان برگزاری این دو انت ایران در ز

رای نشان دادن  یرقانونی بودن آن مسائل زیادی را افشا کرد و آن    داشت و ب 
توان آن ]با[ صــرفاً برگزاری انتخابات نمیکرده بنابراین را  یرقانونی تلقی می

ضت مقاومت        شدن حزب ایران، نه صورت با جدا  سته به هر  را قانونی دان
دامه های خودش اناگهان دچار افت تشــکیالتی شــد ولی به حیات و حرکت

های نهضت مقاومت از جمله فعّالیت 96و  91، 92های های سالداد و جنبش
 5996ای تحلیلی در سال  بوده از جمله کارهای نهضت مقاومت، انتشار جزوه  

ــم  ــدد   که درباره« نفت»بود به اس ــیوم نفت بوده این جزوه درص ــرس ی کنس
شاه بود که می    سیوم توان   شکافتن این ادعای  سر اند منافع سته گفت با این کن

افزایش دهند و نیز به همه جای دنیا نفت صادر  41-11به  14-14ایران را از 
کننده ولی با تحلیلی که در جزوه ارائه شــده بود نشــان داده شــده که این  می

صبانی           شدّت ع شاه را به  شای این فریب،  سته اف شاه فریبی بیش نی ادعای 
ـ که آن زمان تازه ت  ـ به تشکیالت  کرد و موجب شد ساواک  أسیس شده بود 

شت را        ضا، اعم از ریز و در شمار زیادی از اع ضت مقاومت حمله کند و  نه
تقریباً تعطیل شد و از   5996دستگیر کنند و به این ترتیب نهضت از شهریور    

 دوباره مشغول فعّالیت شده 5993سال 
های توسـعه اقتصـادی، رونق شـرکت ملّی نفت هم مشـهود      یر از برنامه

ــیس کرده بود ولی به دلیل قطع رابطه نفتی با   بو ــدّد تأس ــرکتی که مص د؛ ش
ــته باشــده پس از  ای نیافت چون نمیخارج توســعه توانســت صــادرات داش

ــعه   ــاه با توس ــیوم، ش ــرس ــت هم در تمام  قرارداد کنس ــرکت توانس ی این ش
ــاخه ــکیالت و های نفت کادرهای ورزیده و حرفهش ای تربیت کند و هم تش

جی های نفتی خارکه دوشادوش شرکت  اوانی پیدا کند، به طوریتأسیسات فر  
ـ حرکت کند و به یکی از شرکت   تی های بزرگ نفـ که سوابق زیادی داشتند 

های قبل از انقالب تبدیل شــد و در اکتشــاف، اســتخراج،    جهان در ســال 
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که وریطها و ههه بسیار مجهز شده بهکشبازاریابی، تصفیه و حمل و نقل، نفت
شــرکت  644-144ای آمریکایی که هرســاله آماری از مجله5911ســال  در

شرکت بزرگ جهان     بزرگ جهان می سومین  شرکت ملّی نفت ایران را  دهد، 
 معرفی کرده پیش از این ایران اصالً چنین توانی نداشته

ها آنچه زیر پوست این وقایع در حال رخ دادن  در کنار همه این پیشرفت 
ــاد اداری بود  ــی، مهار   و ریخت و پاشبود فس ــیاس ــرکوب س های مالی، س

ی فسـاد از  مطبوعات، نبودن آزادی، نبودن هیچ حزبی مخالف دولته توسـعه 
ضایتی مردم از طرف دیگر و ]نیز[ افزایش         سی و نار سیا شار  یک طرف و ف
سمت           ضای ایران به  صادی ایران ف سنتی اقت ساختار  شکاف طبقاتی به دلیل 

این مس له در   5993سیاسی برده در اثنای سال     -یگیری انقالبی اجتماعشکل 
ــورهایی مثل ایران یا تایوان آن زمان و    ــد که کشـ محافل امریکایی مطرح شـ
به         ــتند و  با وجود اینکه اردوگاه  رب و آمریکا هسـ فیلیپین و کره جنوبی، 
ست         ضعیتی ا ستند ولی نظام درونی آنها در و سی کاماًل تابع آنها ه سیا لحاظ 

ها  مستعد انقالب سرخ یا کمونیستی هستنده این شد که امریکاییکه به شدّت 
ســازی در برابر این تحولِ محتوایی جوامع آن کشــورها، چند   به دنبال چاره

 اصل را به آنها دیکته کردند:
 سازی نظام اجرایی کشورمبارزه با فساد اداری و سالم -5

 باز کردن فضای سیاسی -4

ــتایی   ایجاد یک رفورم اجتماعی و -9 ــاورزی و روس ــاختار کش تبدیل س
ــعه   ــاختاری مدرن توس ــور به س ــریک کردن دهقانان یا  ی کش ــی و ش ارض
 کشاورزان در منافع بخش کشاورزیه

صل معروف بود به برنامه    سه ا )یا حزب دموکرات آمریکا(ه   ی کندیاین 
ــحبت    تدای صـ های حرکت      اب مایز هار   با  5993-24هایم گفتم یکی از ت چ

تارت خورده اینکه این        ــ ها از درون اسـ حرکت قبلی این بود که بر خالف آن
شی از چنین مقدمه    شت نا ای بود که در واقع حرکت این ویژگی متمایز را دا
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با روی کار آمدن کندی        آمریکایی  ، جبش ملّی از ها آن را ایجاد کرده بودنده 
ستفاده کرد و با      صل ا سه ا صحنه آمدن مجدد از     این  ضا برای به  شدن ف باز 

فرصـت اســتفاده کردنده از همین رو ابتدا دانشـجویان و بعد فعّالین نهضـت 
ــیس و فعّالیت دوباره این   ــابق برای تأس ــرار رهبران جبهه ملّی س مقاومت س

ستارت آمریکایی  جبهه ش ها باعث جان گرفتن دوباره جنبرفتنده بنابراین آن ا
ی قبلی ]یا چهار فراز قبلی[ چنین موقعیتی را چهار مرحلهکه در شـد درحالی

زمانی  ینداشتیمه این جریان تا زمانی که آن پشتیبان خارجی را داشت در بازه
ــترش، اوج گرفتن و فزونی بود ولی وقتی آن    5924تا   5993 به گسـ رو 

ــتیبانی کنار رفت جنبش دوباره دچار رکود        ــد و این رکود مقدمه  پشـ  یشـ
 هشد 5924ر سال حرکاتی د

های دیگری هم برای جبهه ملّی رقم خورده از در کنار این اتّفاد، ناگواری
جمله اینکه بنای جبهه ملّی اوّل از همان روز بر اتّحاد و همکاری و وفاد بود 

ها آ از به تدریج تفرقه 5995تیر ســال  94که بعد از جریان  5995تا ســال 
ها و اختالفات درون  از تأسیس شاهد تفرقهشده اما جبهه ملّی دوّم از همان آ

حزبی بوده از همان ابتدا رهبران حزب که به دعوت دانشــجویان و نهضــت  
ــت مقاومتی مقاومتی ــده بودند، خود نهض ها را کنار ها وارد فعّالیت دوباره ش

شتند و وارد تشکیالت نکردند مگر افراد معدودی مانند مهندس بازرگان    ،گذا
آن هم محض رعایت شــخصـــیت این  و مهندس ســـحابی اهلل طالقانیآیت

ی اعضاء و فعّالین نهضت مقاومت همگی کنار گذاشته شدنده     بزرگوارانه بقیه
به تدریج کار به جایی رسـید که هدف سـران جبهه ملّی دوّم از تشــکیل این 

ت مقاومت شــده این بود که در همین دوره نیروی حزب، ســرکوب نهضــ
ی ملّی و نیز های اسـالمی سـراسـر کشـور، نیروی بازارِ مخالف جبههانجمن

ــکیالت جدید افتادند؛ کاری که انجام آن در              ــیس تشـ جوانان به فکر تأسـ
به دلیل سرکوب شدید ممکن نبوده این جریان منجر  5993تا  5999های سال

 ادیهشد به تشکیل نهضت آز
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سیس فعّال    ضت آزادی از همان آ از تأ ضور[  تر، با ثباتنه تر و ]دارای ح
ــبت به جبهه   ــمگیرتر نس ــمگیرتر در جامعه چش ی ملّی دوّم بوده بعد از چش

و بعد از فعّالیت ســه  5924ســرکوبی و محکومیت نهضــت آزادی در ســال 
عه مطرح ی ملّی دوّم توانست در جام بود که جبهه 5924تا  5993اش از ساله 

 و محبوب شوده
ــه ــتر را به ای از ویژگیاین بود خالصـ ــیحات بیشـ های این دورهه توضـ

 کنمهواگذار می مهندس میثمی



 

06 

 (اهلل میثمیلطف)مهندس ها تجربه

 ترین مهربانانبه نام مهربان
 5993-24موضـوع صـحبت بنده گزارش برخی خاطرات فضـای جنبش    

ــته من ورودی گاه تهران ] 5924و خروجی  5993 اسـ ــ بودمه وارد  [دانشـ
آذر را برای  56ی های باالتر واقعهشدیم دانشجویان سال   دانشکده فنّی که می 

ــده بود روی   56هایی که در   کردنده هنوز اثر خون ما مرور می  آذر ریخته شـ
ــاعت کنار کتابخانه بوده به این ترتیب           ها و جای گلوله   موزاییک  ها باالی سـ

ــده همانطور که میکردیم که با مبارزات عجین مییتی پیدا میهو  56دانید شـ
طه  بازاری     آذر نق بارزات از دوش  بار م قال  قات   ی عطفی بود در انت ها و طب

های دانشجویی نسبت   متوسط بر دوش دانشجویان و از آن پس روند حرکت  
سایر حرکت  شتاز بوده در  به  سا    5993آذر  56ها پی سکوت کردیمه  ل بعد ما 
سیع  شد و همه حرکت و شکده تجمّع کردند و     تر  سالن دان شجویان در  ی دان

که فضای جامعه و دانشگاه بازتر    5924آذر  56اعالم سکوت کردنده ولی در  
هایی از دانشـکده تری رخ داده دانشــجویان با پرچمشــده بوده حرکت جالب

شکی،       سازی و بعد پز شکده دارو سمت دان شک فنّی به راه افتادند  ی، دندان پز
ّیت عجیبی در             باه جمع های زی کده هنر ــ یت دانشـ ها یات و در ن علوم، ادب

ی باز دانشکده هنرهای زیبا جمع شده بوده مصداد اینکه انسان نهالی     محوطه
سایه  شهدا نهالی بود      بکارد و ]این نهال تبدیل به[ درختی  شود، خون  ستر  گ

که از زندان آزاد شـده بود، پسـر  دیدیمه آنجا دکتر شــیبانیکه درختش را می
ـ که متاسفانه چند سال پیش خودکشی کرد ـ   و خانم دارابی مهندس حسیبی

های بچّه 5924آذر  52آذر شده بنابود در   52ای به صحبت کردنده آنجا اشاره  
آزاد و ســالم حرکت وســیعی بکنند ی ملّی به منظور برگزاری انتخابات جبهه

های رهبران نهضــت آزادی عقب افتاد که علت آن را که به دلیل ســیاســت 
 خواهم گفتهه
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ها حرکت دانشــجویی به این شــکل نبودکه بگوییم از حرکت   آن ســال 
شده حرکت از بچّه        سی منتهی  سیا شد و به حرکت  شروع صنفی آ از   هایی 

شتند، ]و     سوابق و اطّالعاتی دا شان در مبارزه بودنده  [ پدران و مادرانشد که 
ی ملّی تشکیل شد و   آذر شروع شد و بعد هم که جبهه   56ها همه از حرکت

شجویی هم     همه اعتماد تام به جبهه شتند ]و[ جنبش دان سران آن دا ی ملّی و 
شته این     جبهههای در حرکت ستقاللی به آن معنا ندا شده بوده ا ی ملّی ذوب 

ــال ــت، زمانی که[ اعتمادها  5924و  5925های روند تا اواخر سـ ]ادامه داشـ
شجویان و جبهه ترک می شکافی پیدا می خورد و بین دان ز شوده بعد ا ی ملّی 

های ها، و حرکتها در شـــهرســـتانهای صـــنفی، حرکتآن بود که حرکت
های مقیم تهران( های اسالمی مقیم تهران )مانند انجمن اسالمی آبادانی  انجمن
 5924آذر  56تر برگزار شد و  خیلی وسیع  5925آذر سال   56شوده  می شروع 

ــویری کلی از جنبش       ــده بودیمه این تصـ یل شـ ــ فارر التحصـ که دیگر  هم 
 دانشجویی بوده

 هایی در موضوعات مختلف دارمهدر ادامه صحبت
 های اسالمیانجمن

ان یهای اسالمی ابتدا در مهای اسالمی بپردازمه انجمناکنون مایلم به انجن
شجویان و مهندسان بود و جلسات ماهانه     داده آن زمان کنار ای تشکیل می دان

ــیبانی  ــات ماهانه    کتابخانه    منزل دکتر شـ ی انجمن آنجا و به   ای بود که جلسـ
شده یم ر و چند تن دیگر برگزارصد، بنی، دکتر سامیدست خود دکتر شیبانی

سامی  صر  دکتر  صر   کرد و بچّهمی صحبت  از عبدالنا سیار ملهم از عبدالنا  ها ب
ــر       ــنایی من با عبدالناصـ  وی من با آمیختگی دین  ، اوّلین مواجهه بودنده آشـ

سه      ست بوده یک روز اطّالعیه زدند جل در خیابان  ای منزل محمد توکّلیسیا
سه هم بنی     مولوی برگزار می سخنران آن جل ر بوده من همراه با صد شود که 

سه را به هم زد،     عده سه رفتیم که پلیس آمد و جل شجویان به آن جل ای از دان
ــات، انجمن افراد ر ــده  یر از این جلس ــه برگزار نش های ا متفرّد کرد و جلس
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ها بود ولی به تدریج با باز شـــدن فضـــای ی[ کوچکی در دانشـــگاه]متفرّقه
ـ انجمن   دانشگاه ـ که علتش را خواهم گفت  تر شدند و هم ها هم متشکلها 

سری    سال     سرتا شگاه تهران بود و بعد انجمن ا سالمی دان می تره اوّل انجمن ا
سالمی        دانش شد و بعد انجمن ا ضافه  سرای عالی و پلی تکنیک هم به آن ا

شودگی           شدنده در دوران گ ضافه  شهرها هم ا سایر  شهد و تبریز و  کرج و م
شکیالت انجمن        سی و تحّول ت سیا ضای  سه منزل    ف سالمی، اوّلین جل های ا

صبا یان   شم  شد    ها شده آنجا انتخاباتی  وان د به عننژاو مرحوم حنیفبرگزار 
ــ ول انجمن ــان نظمی به انجمنمس ــده ایش ــید و آنها را ها انتخاب ش ها بخش

ندهی کرده انجمن    ما ــاز مه       سـ نا مذهبی بر یاد  کرد، هایی برگزار می ها در اع
داد که کرد و جلســات ســخنرانی تشــکیل میمی پوســترهای به روزی چا 

از میان خود دانشجویان بودند ولی بعضاً از بیرون از دانشگاه  سخنرانان عمدتاً
ــی دعوت می   ــناس ــرش ــخنرانان س ــدند و به این ترتیب پای علمای هم س ش

 های اسالمی سه ویژگی داشت:ها باز شده انجمنروشنفکر به دانشگاه
 درآمدش از خود دانشجویان بودهعضوگیری داشت و  -5

ای اهل تحقیق بودنده در هر دانشکده  کار تولیدی داشت و دانشجویان   -4
ــیم کار می ــده برای مثال خود بنده روی موضــوع روی کار تحقیقات، تقس ش

شــده کار اصــلی   کردمه روی قرآن خیلی کار میجوانان و ازدواج تحقیق می
سوره توبه    سیر  ها ای که بعداً مجاهدین چا  کردند ]نیز[ در همین انجمنتف

ــ بر خالف انجمن  انجام شده از نظر مالی هم  ها به خودشان متکی بودند و ــ
 بعد از انقالب ـ نوآوری هم داشتنده

 ی مردم هم ارتباک داشتندهبا بدنه -9

ــالمی و این          ــت آزادی، انجمن اسـ بــه نظر من موتور محّرک نهضــ
هایش بوده اکثر اعضای انجمن هم در نهضت آزادی بودند و هم عضو ویژگی
ــجد هدایت    بچّه ی ملّی بودنده پاتود   جبهه  های  بود که بچّه   های انجمن مسـ

شدنده مسجد هدایت ما   های مختلف در آن مسجد با یکدیگر آشنا می  انجمن
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سیری که قرآن برای ما تبدیل به برنامه      شنا کرد، نوع تف سیر قرآن آ ی را با تف
جد بوده ی دینی من در آن مسـ عمل شـد و وارد زندگی ما شـده اوّلین تجربه  

ــت گوش انداختن همه چیز برای می اهلل اکبر وقتی آیت اهلل طالقانی گفت پش
کرد که در رگ قرآن را به شکلی مطرح می  شده آیت اهلل طالقانی ما مجسم می 

شه  سجد هدایت می ی ما نفوذ میو ری  ندآمدکرده اگر رد اکثر افرادی که به م
ــتر زمان بگیریم، می  ــکل دهی انقالب نقش      را در بسـ بینیم که بعدها در شـ

وان تآمد و می بســیاری داشـتنده به این شــکل ]بود[ قرآن برای ما به صــحنه
ــال  گفت طالقانی ــات قرآنش را با پنج نفر در  5951نهالی بود در س که جلس
سال بعد( سه میلیون    24ز دنیا رفت )آبادی شروع کرد و وقتی ا مسجد خندد 

ی ایشــان آمده در انجمن اســالمی مهندســین فقط دو   نفر به تشــییع جنازه
شته می    سبت ]بود که[ بزرگ دا شب مبعث و دهه   منا سخنران  شد:  ی محرمه 
سات هم مهندس بازرگان  سخنران روزهای عید مبعث هم در   اکثر جل بودنده 

ــگاه ــخنران آن[  ]برنامه کوی دانش ــجویان ]بود و س ــالمی دانش ی[ انجمن اس
بودنده انجمن اسالمی مهندسین نقش زیادی در تربیت دینی    مهندس بازرگان

 ی وحیما داشته مرز بین دین و سیاست، خودجوشی، اسالم و اروپا، مس له      
ــائلی که مهندس بازرگان  ــایر مس ــین مطرح   و س ــالمی مهندس در انجمن اس

ها های نهضت شده انجمن  ها در سایر حوزه کردند بعداً منابع آموزشی بچّه می
شدند تا جایی که به کنگره   شد  به تدریج گسترده  سالمی تبدیل  و  ی انجمن ا

شده  شامل انجمن اسالمی مهندسین، پزشکان، دانشجویان، و کانون توحید می     
از  و بحث عوام زدگی روحانیون شــهید مطهری  تمرجعیت و روحانیکتاب 

ــات ماهانه    خروجی برای  ای هم منزل آقای نوید  های همین کنگره بوده جلسـ
ی ، سید مرتض  شد که افرادی مانند آقای بهشتی  های اسالمی برگزار می انجمن

سید موسی صدر   ا، خلیل کمرهجزائری ــ از   ی و  ــ که ا لب لبنان بودند ــ ــ
شت، یک        گفتار ماهسخنرانان آن جلسات بودنده این جلسات دو خروجی دا

ــخنرانی ــخنرانی گفتار ماهها بود و یک که گزارش س ــهید که فقط س های ش
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شی انجمن    مطهری سات بوده این دو کتاب هم جزء منابع آموز ها در این جل
سترش،         شد، گ شاهد ر سبتًا آزادی بود  سالی که ن بوده به جّد در این یکی دو 

 های اسالمی بودیمهسازماندهی، عضوگیری و سراسری شدن انجمن
به طور           مان  ما خود که  ــالمی دانش آموزان هم بود  یک انجمن اسـ

صرهای جمعه بچّه   خودجوش در منزلمان  شکیل دادیمه ع شهر  های ت جنوب 
ــه ای آمدند و قرآن را با ترجمه    می کردیم که  روخوانی می ی آقای الهی قمشـ

ــه یکی از   ــمناً ]در[ هر جلس ــیار مفید بود، و ض همان روخوانی با ترجمه بس
سال  دانش آموزان یک مقاله قرائت می ستگیر  5924کرده من  شدم ولی این   د

شهید و زندانی هم داد از        شت  سترش پیدا کرد و ه سات هم به تدریج گ جل
کنندگان در هم از شرکت  ه فرّخ نگهدارو محمود شامخی  جمله احمد رضایی 

ئل زیادی بود ها برای ما الهام بخش مسااین جلسات بوده همین قرآن خواندن
ستراتژیک بنده       سؤال آ از حرکت ا شد که آن  سؤالی  از جمله منجر به ایجاد 

ــد و آن هم اینکه قرآن می  ای ای منافق و عدّه  اند، عدّه  ای مؤمنگوید عدّه  شـ
صادیق این گروه  سال     کافر؛ حاال م ستند؟  سانی ه با  5924ها در جامعه چه ک

شتی د رفتینژاحنیف سؤال را مطرح     م قم و خدمت آقای به سیدیم و همین  ر
س له   شان هم گفتند م شت     کردیم و ای سوال ما را یاددا ست و  ی قابل فکری ا

 کردنده
 بوده« نهضــت کاذب»ی خواســتم ذکر کنم مســ له یکی از نکاتی که می

همین نهضت   های آن همنهضت ملّی نهضت پرشکوهی بود که یکی از جلوه   
صدد          شاه، نفت و م سمی از  شد که ا س له مطرح  کاذب بوده آن زمان این م
نبریم و از طریق قانونی و با شرکت در انتخابات اعتراض خودمان را برسانیمه 
سیل      س له نرفت و به این ترتیب خلوص و پتان ضت مقاومت زیر بار این م نه

ــیل ــده  ی انقالبی تبدیلملّی خودش را حف  کرد و به این ترتیب به پتانسـ شـ
که می همان  ــدد رفت، راه حاکمیت مّلی از طریق        طور  که مصـ ید راهی  دان

دموکراسـی و مبارزه با اسـتبداد و حاکمیّت بر زیرِ زمین از طریق اسـتقالل و 
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ستعمار بوده این راه به کودتای   سال     43مبارزه با ا شده در   5364مرداد منجر 
ــترو 5993) ها را از حاکمیت بر کوبا     در کوبا انقالبی کرد و آمریکایی   ( کاسـ

ها  ی عظیمی در آمریکا ایجاد کرد چون آمریکاییساقط کرده این اتّفاد مس له  
کردند کوبا جزیره آرامش آنهاست ولی به ناگاه دیدند کوبا با سرمشق    می فکر

ه اد، آمریکا بها بسته بعد از این اتّف گرفتن از مصدد در ]را[ روی آمریکایی 
ــته برای جلوگیری از   ــیل انقالب کوبا در ایران ]هم[ اس این فکر افتاد پتانس
بروز انقالب در ایران باید فضای حاکم بر ایران را عوض کنده این شد که باز 

ا ر کردن فضــای ســـیاســـی اجتماعی را برای ایران دیکته کرد و دکتر امینی
ــاه نخســت تن به انتخابات آزاد داده به دنبال  هم زیر بار کندیوزیر کرد و ش

صورت گرفت از جمله اینکه خود آقای عطایی      ضا حرکاتی  شدن ف  این باز 
ــت مقاومت در پنج گروه پنج نفره    برای بنده تعریف کردندکه بچّه     های نهضـ

ست ]و[ می   ی ملّی اول رفتند سرار رهبران جبهه  ضا خوب ا د شو و گفتند ف
دوم  ی ملّیکار کرده باالخره سـران یکدیگر را دیدند و به فکر تشــکیل جبهه

ی ملّی شـروع شـد و افتادنده سـال دوم دانشــکده بودم که عضــوگیری جبهه
ــتان  ــاورز فعلی  5993همان ایّام در تابس ــی در بلوار کش تظاهرات خودجوش

شت  شه  )میدان جاللیه( با جمعیّتی ه اد هزار نفری به راه افتاد که پلیس هم گو
ــه با مردم درگیر بوده در فرودین  فوت  هم آیت اهلل بروجردی 5924به گوشـ

ی ملّی به مناسبت فوت ایشان راهپیمایی کردند و به این جبهههای کرد و بچّه
مراســم در نشــریه  ها ایجاد شــده اینترتیب اتّحادی بین دانشــجویان و طلبه

سم   شه »انجمن به ا شریه بیش از دو     «پیکار اندی شده البته این ن هم منعکس 
 ی نشر آن شدهشماره منتشر نشد و ساواک مانع ادامه

رقابتی بوده هر کدام پســـت نخســـت  ی ملّی و امینیآن زمان میان جبهه
ــدد ایجاد یک   دادند که این یعنی ف  وزیری را به یکدیگر پاس می    ــا درصـ ضـ

سناد آمریکا را خواندم دیدم آمریکایی    صالحات بوده بعد هم که بنده ا ها در ا
ــیده بودند ]که[ تنها آلترناتیو حکومت در ایران           تحلیل  ــان به این رسـ هایشـ
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صدقی  شتند و باید      م ست دا صدد اداره حکومت را در د ستند که زمان م ها ه
با شعار اصالحات    هم که امینی ها شکسته شوده این   کاری کرد کمر مصدقی 

ی اصالحات را )که از شعارهای   ارضی روی کار آمد برای این بود که انگیزه 
ــاپور بختیاری ملّی بود( از جبهه جبهه  ــخنرانان  ی ملّی بگیرده شـ از جمله سـ

صحبت   43میتینگ  ی ملّی را جبهه یهای خودش برنامهاردیبهشت بود که با 
شاه و قراردادهای نفتی نمی   رد تا کخراب کرده قرار بر این بود که صحبتی از 

ــت مقاومت مطرح کرده بود دوام         ــت کاذبی که نهضـ بتوانند در همان نهضـ
بیاورند و کار کننده بختیار صحبت از نفت کرد و از رهبری مصدد هم محکم 

هه    کار را خراب کرد و جب با امینی ی مدفاع کرد و این  ــت   لّی دیگر نتوانسـ
 ی ملّی با امینیهای جبههو قطع همکاری همکاری کنده این کار شاپور بختیار

ا ر به نیروهای ف ودال و عناصر طرفدار انگلیس فرصت نزدیک شدن به امینی   
 داده
عار جبهه   بعد از این،   ــ به این منظور هر    شـ ی ملّی، انتخابات آزاد بود و 

نه     خا ته میتینگی در  باد برگزار     529ی هف بان فخرآ یّت  می در خیا کرد و جمع
سنجابی  زیادی هم جمع می شتند و    و مهندس حسیبی  شده دکتر  سخنرانی دا

سماعیل رضایی   آمد و مراقب بود طیب حاج رضایی هم می مرحوم تختی  و ا
ــات را بر هم نزننده بعد از همه     که چاقوکش   ی این های آن زمان بودند جلسـ

ــکیالت خودش، از جبهه 5924آذر  52ماجراها بنا بود در  ی ملّی با تمام تشـ
ــ که دربس    ــ تا بازار، اصناف،  دانشگاه گرفته ــ ت در اختیار جبهه ملّی بود ــ

ــری در تهران برگزار کند، برای اعتراض به عدم   ــرتاس کارگرها وههه، قیامی س
ــت     برگزاری انتخابات و مطالبه     ــالمه در اینجا نهضـ ی برگزاری انتخابات سـ

ای مشورت کرده است از   ی ملّی برای این کار با عدهآزادی متوجه شد جبهه 
 کرد و نجم الملک ی آن ر یم کار می که با وزارت خارجه     تر عبده جمله با دک  

ضت آزادی از تبانی    شتر به عوامل انگلیس معروف بودنده نه ها ن اینمیا که بی
شورای مرکزی جبهه    شد و آن را در  شیاری  خبردار  ی ملّی مطرح کردنده هو
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ــد حرکت بود و جبهه با آقای رحیم عطایی این کار هم    52ی ملّی مجبور شـ
ــ سخنران روز     که  5924آذر  56آذر را عقب بیندازده پسر مهندس حسیبی ــ

شجو بود ـــــ به علت عقب افتادن حرکت    شاره کرد و این   52روز دان آذر ا
له  کت و ا         ولو خته این حر ندا به راه ا یان  ــجو یان دانشـ ــور در ای م ین شـ

شت تا قرار این حرکت به اوّل بهمن    شجویان ادامه دا شد که   5924دان منتقل 
ها را هم تعطیل کنده جریان از ی ملّی دبیرســتانبنا بود ســازمان جوانان جبهه

ی فنّی رفتیم و دیدیم دانشـگاه تعطیل  این قرار بود که اوّل بهمن به دانشـکده 
انده حوالی ظهر سنگ پرانی ع کردهاست و دانشجویان در صحن دانشگاه تجم

شک      شگاه نیرو بوده کم کم گاز ا شده دور دان شد ولی  شروع  آور هم انداخته 
دانشجویان باز مقاومت کردند و متفرد نشدند تا اینکه چتربازها آمدند، حریم 
شروع کرد به زدن و           شگاه ریخت و  شد و پلیس داخل دان سته  شک شگاه  دان

های طبقه دو فر دیگر را گرفتند و در دسـتشــویین 51دسـتگیر کردنه بنده و 
شکده  ساعت از بعد از    یکی از دان شت یکی دو  ها زندانی کردند و بعد از گذ

ــورت گرفت، پلیس     ظهر آزاد کردنده در این حمله جنایت      های زیادی صـ
ــگاه را کامالً تخریب کرده بود وههه بعد از        دختری را پرت کرده بود، آزمایشـ

ــگا   ــپس      5925ه تا نوروز  این ماجرا دانشـ ــگاه سـ تعطیل بوده دولت و دانشـ
هاد        گاه تهران، دکتر فر ــ ته رئیس دانشـ ند و الب قاتی کرد یان تحقی ای یه ، طی ب

شـکسـته شـدن حریم دانشـگاه را محکوم کرده بعد از این ماجرا اعتماد میان     
 ز شد هرچه ازها بای ملّی ترک برداشت و بعد که دانشگاهدانشجویان و جبهه
ــکده فنّی بود درباره   که نماینده    مرحوم عباس نراقی   یی جبهه ملّی در دانشـ

ــوال می و نجم الملک  عبده  ــکوت می سـ ــیدیم، سـ گفت من  کرد و میپرسـ
ی ملّی رتیب حرکت جبههی این مسائل صحبت کنمه به این تتوانم دربارهنمی

 ها در سیر افول افتادهدر دانشگاه
کاری بود که نهضــت آزادی کرده در  5925یکی از اتّفاقات جالب ســال  

هایی صبحت  برکنار شده طی این برکناری هم شاه و هم امینی   این سال امینی 
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فر را با یکدیگر مقایســه کرد و های این دو نکردنده نهضــت آزادی صــحبت
صحبت      ضاد و تناقض بین  شان داد چقدر ت ست و گفت  ن های این دو نفر ا

وزیر منتصــب خود اوســت این همه اختالف که نخســت وقتی شــاه با امینی
سه را در قالب     شت؟! این مقای دارد، با منتخب مردم چقدر اختالف خواهد دا

 شاه منتشر کرد و خیلی هم صدا کرده  ای بهی سرگشادهنامه
های ایالتی سر کار آمد و بعد از مدتی ]الیحه ی[ انجمن  علم بعد از امینی

شود    و والیتی را مطرح کرد که زن سم به قرآن ملغی  ها بتوانند رأی دهند و ق
ن ن پیشنهاد، علما به ای و هر کسی به کتاب آسمانی خودش قسم بخورده با ای   

ــت و بعد  فکر افتادند که حکومت به فکر روی آوردن ]به[ بهائیان و زنان اس
تا  5924از آن دیگر حرکت شـــروع شــده این نکته مهم بود که از فروردین 

ــهریور  ــی بود، تنها   که امینی 5925ش ــالحات ارض ــغول اص حاکم بود و مش
شان جعفر بهبهانی    علما آقای بهبهانیمخالف این کار از میان  سر دند و بو و پ

ــحبتی می   ــایر علما اگر هم صـ کردند چندان مهم و   کردند و مخالفتی می  سـ
در مســجد ســید عزیزاهلل صــحبت کردند که  پررنگ نبوده مثالً آقای فلســفی

ــب دیگری آقای طالقانیخیلی نر ــوختهمی م بود یا ش ای گفت که یک پدرس
کند؛ ما چه گیرد و تقسـیم می ی دیگری را میهای یک پدرسـوخته دارد زمین

یه             ما عل یان عل فت کنیم؟ خالصـــه، حرکتی از م خال ما چرا م کار داریم؟ 
هم یک مشاور روحانیت داشت که از    اصالحات ارضی دیده نشده البته امینی   

ــدرالدین جزایری اآن طریق رابطه نزدیکی با حاج میرزا خلیل کمره      ی و صـ
 دانسته )پدر سید مرتضی جزایری( داشت و نظرشان را می

های گفته بود انجمن ب به امینیالملوک مصاحیک بار هم که خانم شمس 
ــخ پ  ها هم بتوانند رأی دهند امینی   ایالتی و والیتی را به راه بیندازید تا زن      اسـ

شوند و از این    داده بود این کار باعث می شود روحانیون علیه ما وارد میدان 
س له را مرحوم زن  ن برای م از قول خود امینی جانیکار امتناع کرده بوده این م

 تعریف کرده



 45        هاتجربه

 

روز رفراندوم نســبت به شــش ماده اصــالحات     5925بهمن  6باالخره 
شدن جنگل   سالگرد  ارضی و ملی  ها و ههه بوده آن روزها ما به دنبال برگزاری 

ــتّت و اختالف  ــته بودیم که تشـ ــال گذشـ نظر زیاد بود و  روز اول بهمنِ سـ
شعار جبهه      سالگرد درخوری بگیریمه  ستیم  صالح »ی ملّی باالخره نتوان ات ا

ــفحهبود ولی نهضـــت آزادی اعالمیّه« آری، دیکتاتوری نه ای ای چهارده صـ
ضیح        شکوک آن را تو صالحات و نقاک م شر و توزیع کرد که هدف این ا منت

صراحتاً می می صالحات در جهت آ داد و  سته گفت که این ا  1زادی مردم نی
عار جبهه     ــ ــؤال میی این اعالمیّه شـ گفت خود این  برد و میملّی را زیر سـ

ستگیری     سته به تدریج د شد و  ها اصالحات از منظر دیکتاتوری ا شروع   هم 
اد دد دسـتگیر شـدند تا بعد از پانزده خرنژاو حنیف از جمله مهندس بازرگان

 محاکمه شدنده
ی ملّی دیگر به آن شــکل تشــکل نداشــت، مضــاف بر اینکه آقای  جبهه 

دادند و نهضــت آزادی و و یک نفر دیگر هم شــعار حزب واحد می حجازی
و  دندها با این شــعار مخالف بوو ناســیونالیســت و خلیل ملکی گروه فروهر

ست و دست     می ست که ایران مأمورزده ا ای هگفتند تحلیل مصدد این بوده ا
ــد، دبیر کل حزب خودش مأمور         ــت و اگر حزب واحد باشـ مأمور زیاد اسـ

 های مختلفشود شبیه حزب توده و بهتر است که جبهه   شود و چیزی می می
سرکوب کردند جبهه    شند که اگر یک جبهه را  شده ای   با ضر با  نی دیگری حا

شده بوده در   43تجربه در  شاه برای حف  وجهه  43مرداد هم ثابت  ی مرداد 
ست مذهبی  سرکوب کند لذا به آیت اهلل طالقانی خودش نتوان م و مرحو ها را 

سحابی  بازرگان شد مذهبی      و  صت باعث  شته همین فر ند وانها بتکاری ندا
 خالئی را پر کننده

کردم این مرداد را که بنده هم در دانشــگاه آن را حس می 43خأل بعد از  

                                                   
 این اطالعیه در اسناد نهضت آزادی چا  شده استهه 5
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صوّر افراد از مذهب، کودتا بوده من در        ضد مذهبی بوده ت شدیداً  ضا  بودکه ف
ــیّع را می  ــگاه کتاب مذهب تش گفتم، یک بار فردی آمد، کتاب را از من دانش
ــگاه     گرفت، یک لگد زیر آن زد و کتاب     را برگ برگ کرد و بعد گفت دانشـ

ی ، یعنجای مذهب نیســت، مذهب یعنی کودتا، مذهب یعنی آیت اهلل بهبهانی
سالم  شگاه    فدائیان ا شما حق ندارید در دان ه اینها همه کودتا را تأیید کردند و 

ــحابی ، بازرگانمرحوم طالقانیحرف از مذهب بزنیده به یُمن حرکت  ا ب و س
شده تکامل محوری          ضا عوض  ست این ف سیا صر دین، دانش و  سه عن پیوند 

ــحابی    های کتاب تکامل محوری را به قرآن برد و     ، و اینکه طالقانی   آقای سـ
این خالء را پر کرد و به تدریج مذهب در دانشــگاه نضــج   مهندس بازرگان

ی ملّی در زندان اختالف پیدا خرداد رســـیدیم و ســـران جبهه 51گرفته به 
کردند، و نسبت به آن سکوت کردنده سکوت کردند و محکوم نکردند و بعد    

ــدد ب  ــران جبهه ملّی هم مصـ گوید فتیله را دهد و میای مییانیه از آزادی سـ
شند و به این ترتیب جبهه  ضا رفت به   پایین بک شد و ف ی ملّی دوم هم منحل 

 ی ملّی سومهسمت پیدایش جبهه
 نهضت آزادی

ضت آزادی بپردازمه    پس از مروری بر انجمن سالمی مایلم به نه  46های ا
ر آن جلسه حاضر   آبادی بود که من هم دای منزل آقای نجماردیبهشت جلسه  

صحبت کردند:   و نوید ، بازرگانبودمه آقایان طالقانی سلمان در چهار محور   م
 مصدّقی هستیمههستیم، ایرانی هستیم، تابع قانون اساسی هستیم و 

ن ی تشــکیل نهضــت آزادی بود که بعد از آ این جلســه، اوّلین جلســه 
ضت آزادی مخالف بودند         شده نیروهایی که با نه شروع  ضت  ضوگیری نه ع

شیّع آن و آقای نخعی    صوص کانون ت ری و دیگ یکی انجمن حجّتیه بود به خ
ــیم و در عین های جبهه ملّی بودند که میالئیک ــکوالر باشـ گفتند ما باید سـ
دار بودند مثالً مهندس ان هم دینداری آن را از سیاست جدا کنیمه خودش   دین

بازرگان خیلی دین     ــیبی از مهندس  ما      حسـ به قرآن، ا فأل  هل ت دارتر بود و ا
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ها ی سوم مخالفین، مارکسیست   گفت دین باید از سیاست جدا باشده دسته    می
صالً ها است و اگفتند از مذهب کاری ساخته نیست و افیون تودهبودند که می

ی دیگر این اسـت که شــایعه شــده اســت که ده نکتهنباید مذهب را وارد کر
ضای جبهه       سر اختالف مذهبی با اع ضت، در بدو آن  شکیل دهندگان نه  یت

صورتی       ضت آزادی زدند، در  شکیل نه ست به ت صحیح  ملّی د که این حرف 
نبوده اختالف نظری که منجر به تشکیل نهضتی جداگانه شد سر رفتن مصدّد 

بوده نهضت آزادی نسبت به رفتن مصدد و شاه      بود و اختالف کامالً سیاسی  
ــاس ]و پیگیر[ بود درحالی    فت حسـ هه  و ن بال پیش گرفتن  که جب ی ملّی دن

 سیاست نهضت کاذب بود )اینکه حرفی از این سه مورد زده نشود(ه
به دنبال آن چهار محور اشاره شده، ما به دنبال این افتادیم که ببینیم وقتی   

یعنی چه؟ تحلیل اسـالمی آن چیسـت؟ دنبال روش    «ما مسـلمانیم »گوییم می
سال      سته بود که  شمند فکر کنیمه به دنبال این خوا تحلیلی بودیم، و اینکه رو

سعید محسن  د، ربّانینژابنده، حنیف 5925 ، عفری، مهدی ج، حسین مظفری ، 
ــتیمه از آقایان طالقانی بنده وههه نامه ــت آزادی نوش ــران نهض  ،ای نه نفره به س

 دعوت کردیم و نامه را برای آنها خواندیمه مهندس سحابی و بازرگان سحابی
شک   بعد ا شنیدن متن نامه ا ضت      ز  شکر که نه شان در آمد و گفتند خدا را 

ست و جوانان به فکرنده آقای طالقانی  شده آقای     زنده ا شحال  هم خیلی خو
گفتند با چند تغییر کوچک حاضرند پای نامه را امضا کنند ولی برای    بازرگان

ــ را معرفی کردند و گفتند او فرد توانا،  ان خلیل ملکیفعالیت، به جای خودش
عه    طال ــت ولی من اوالً ]حدود[ چهار هزار تومن خرج    مقتدر و پر م ای اسـ

ام در ماه است، ثانیاً در شرکت مهندسی یاد، کار مردم دستم است، ثالثاً زندگی
صه وقت ندارمه ولی مثالی        ست و خال شگاه هم ه ستاد دان زدند برای ما که ا

خیلی راهنما بوده گفتند حزب توده مانند یک نمایندگی کفش فروشی بود که  
یه می    ــ فت فالن کفش را می به روسـ خواهم و خواهم، فالن جزوه را میگ

 دوزی هستیم که هیچ فرستاد ولی ما در ایران مانند گیوه روسیه هم برایش می 
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ی و مبنایی کنیمه مهندس از ترجمه  مواد اوّلیه هم نداریم، لذا باید کاری بومی      
آثار اندیشـــمندان ]کشـــورهای دیگر، حتی[ مصـــری در آن زمان هم خیلی 

سید قطب و دیگران را ترجمه  گفت چرا ما مرتب کتابناراحت بوده می های 
 کنیم؟! باید اثری بومی داشته باشیمه می کنیم و روی سرمان حلوا حلوامی

ــت پا به پای جبهه  این حرف واقعاً ما را راهنمای    ی ملّی جلو ی کرده نهضـ
ها شـروع شـد و در سـه سـری افراد دسـتگیر      آمد تا زمانی که دسـتگیری می

سحابی    سوم خرداد   شدنده مهندس  ستگیر کردنده قبل از   5924را دوم یا  د
 یو پرویز یعقوب ، پورقبادی، رحیم عطایی، مهدی جعفریایشان مهندس ربّانی

شده بودنده              ستگیر  ضت آزادی بودند( د سی نه سیا سیون  ضای کمی )که اع
صدر    ستان آن زمان تهران آقای  شته  بود که برخورد قابل توجه داد ی هم دا

های نهضت موتور محرّک بودند، هر ی جالب این بود که چون خود بچّهنکته
کردند بقیّه افراد خارج از زندان بار که اعضــایی از نهضــت را دســتگیر می   

خرداد، آخرین بقایای نهضـت، ]یعنی[ مهندس  51شـدنده مثالً در تر میفعّال
را نوشــتند که « ریزددیکتاتور خون می»ی دیگر اعالمیهه و چند نفر زادعرب

خواهد قیام ی بسـیار مهمی هم بوده در آن گفته شـده بود که شــاه میاعالمیه
ــای  خرداد را به گروه 51ملّی  ــبت دهده وقتی اعض ــرخ نس های مخرب و س

ــ که مجموعه ای از افراد اهل فکر، علمی، مسلمان، روشنفکر، نهضت آزادی ـ
بات ریزد ]و[ محاسدیده بودند ـ گفتند دیکتاتور خون میده و  ربکرتحصیل

ضت آزادی هم انتقام از    شاه بهم ریخت که یکی از علل محاکمه  سران نه ی 
 این حرکت بوده

ــت آزادی و جبهه    ی ملّی بر این را هم بگویم که یکی از اختالفات نهضـ
سالم      ضت آزادی و انجمن ا ی هم ]بر سر حرکت روحانیون بوده اختالف نه

ضت            شد، نه شروع  شده وقتی حرکت روحانیون  شروع  سر همین موضوع[ 
ــیار مبهم داد که هیچ چیز از آن فهمیده نمیآزادی اطّالعیه ــد و هیچ ای بس ش

رنگ و بویی نداشــته انجمن اســالمی به این اعالمیه نقد داشــت و خودش  
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ــت که دربارهاعالمیه  ــحبتی دیگری نوشـ ــت صـ ها ]و اش هم داخل نهضـ
شده هم بحث شده بود؛  زمان هم حرکت روحانیون تندتر و رادیکالهایی[  تر 

ستری      های آقای خمینی تیزتر میو اطالعیه شب ضویت آقای   شده از طرفی ع
 یبودند باعث پیوند نیروها در نهضت آزادی و اینکه مقلد آقای شریعتمداری  

ــه، به  ــد هر سـ ــده بود که این پیوند باعث شـ ملّی و مذهبی و روحانیون شـ
ی واحد و با شعار قانون اساسی، علیه استبداد متحد شونده      صورت یک جبهه 

ــت آزادی بعدها اطالعیه ــایی داده محتوای آن اطالعیه  نهض ــیار راهگش ی بس
ــلطنتی اطالعیی مطالب قانونمتشــکل بود از مجموعه های همدارانه و ضــدس

شاهی        سرو سید هادی خ شاه به  سجد  دادم و  روحانیونه این اطالعیه را در م
ــه بار آن را در حوزه  ــد که س ی علمیه چا  و آن قدر جذب این اطالعیه ش

 هی نیروها باهمی عطفی بود برای اتحاد همهمنتشر کردنده این اطالعیه نقطه
 بندیجمع

ــاره می  اگر بخواهم جمع  ــی اشـ ی این کنم که از همه  بندی کنم به درسـ
ها گرفتمه آن هم اینکه هر حرکت اصــیلی اوّل یک نهال اســت و بعد حرکت

سایه  ستر می یک درخت  سجد خندد  شوده حرکتی که طالقانی گ  آبادیدر م
سال   سه میلیون نف      5913آ از کرد در  ساعت  سید که[ طی دو  ر ]به جایی ر
 ی او جمع شدهبرای تشییع جنازه

سالمی از اتاد مخروبه  صر  ی بونی گردگرفته در کتابخانهحرکت انجمن ا
شد به انجمن    شیبانی  سازمان   شروع و در نهایت تبدیل  سالمی  ی هیافتهای ا

 سراسری تمام ایران که در آنها مشغول تحقیق و تولید محتوا شدنده 
با     حرکت اجتماع   ــت آزادی در آن زمان برخوردی بود که  ی مؤثر نهضـ

ی بوئین زهرا و ســیل جوادیه و امثال آن داشــته این دو کار ی زلزلهمســ له
 هایواقعاً پیوندی بین دانشــجویان و محرومین جامعه ایجاد کرده این حرکت

 ده ی مردم شاجتماعی باعث پیوند جنبش دانشجویی، ملّی و مذهبی به بدنه
ــتن تولید محتوای نظری گله      این حرکت نبودن   ایهای اجتماعی و نداشـ
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ــت که به انجمن ــفای آن  اس ــالمی بعد از انقالب دارمه خلوص و ص های اس
ای کامالً مطم ن و ها و نهضت آزادی و داشتن هسته   زمان بین رهبران انجمن

سند؛ رمز پیروزی      شنا سته، یکدیگر را ب  ودارای اعتماد الیزال که تمام افراد ه
های اســـالمی امروز فاقد آنها هســـتنده ها بوده چیزی که انجمندوام حرکت

های آزادی در آن شرایط خفقان کاری کردند که های اسالمی و نهضتانجمن
گفت شما ما را شکست دادیده امروز این همه معتاد، مسائل      ساواک به ما می 

ــت، یا   ــائب وجود دارد ولی پیوندی با آنها نیس ــد کار میاجتماعی و مص ش
یدی کرد ولی در دوره  تدای انقالب در          تول مان[ اب مه ]از ه عد ه های ب

های نو هم داشت ـ گم شدند، ضمن ایدئولو ی امام ]خمینی[ ـ اگرچه حرف
 اینکه از لحاظ مالی نیز مستقل نیستنده

امام حسین )ع( هم از اسب افتاد اما از اصل نیفتاده پیامبران، و ائمه بسیار     
شوید، اراده  صبر کردنده  ستوار  از حرکت ناامید ن ی خدا بر حرکت تدریجی ا

 استه
 والسالم
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بحث  یو فضاشناس یمهندس سحاب یجلسه قبل مطلع بحث را توسط آقا

سط آقا  ستماع کرد  یثمیمهندس م یرا تو سه یمه ایا سابق و با   ن جل به روال 
ک به یتم هست که یست آیمه بیخدمتتان هست یهمان چارچوب و اسلوب قبل

ــروع می ــام و انیکنیک ش ــناســ   ییآیاهلل جلو مءش ــاش ــل اول فض  یمه فص
 همه با توجییایب یداخل یم بعد به سرار فضا  یرا بشناس   یالمللنیب یاست؛فضا  

صه یبه ا صه  یدوره ینکه عر سترد  یمورد بحث، عر ضا   یاهگ ست، ف ن یب یا
 دهده ین جلسه را به خود اختصاص میا یالملل

ساً  [ در آن]است که   ییم، فضا یش رو داریکه پ ییفضا  سا ل، متحو جهان ا
ــته دوران، دوران بروز و آرمان  یرو به تحول و به طور جد    قاً یعم خواه اسـ

سطح جر   یراد یهاانیظهور جر سطح افراد، چه در   ها، چه درانیکال چه در 
 هاست یک و طبقاتیدئو یا یهاجنبش و چه در سطح یملّ یهاسطح جنبش
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 بنگر به جهان

شدن       م؛ینگریبه جهان م شته  صل اول برافرا  درآمدن پرچم اهتزازا به یف
 5993یآستانه ه دوره مورد بحث حدوداًاست قبل یدهه یدر ادامه یمبارزه ملّ

ــطالح بعد از گل   5924 تا  ک ی حدوداً رد؛یگیرا در برم 93-24وگاه  و به اصـ
ــ   یدفاقات متعد   اتّ یآن در کادر مبارزات مل   طیم که  یکنیم یدهه را بررسـ
 ه میکنیم ین آنها را در حد وسع دانش و وسع وقت بررسیترافتاده که مهم

 یمبارزه مل پرچم

س ] ستقل م یشود، ماال یآزاد م یاندونز [یدر دوره مورد برر شود، در  یا م
رفصل د که به سنوجود دار یایجد ین طبقاتیو همچن یمل ین تکاپوهایپیلیف

سرنگون  یدر ا هندشو یمشخص خود رهنمون م  صله بعد از   نهضت  یران بالفا
را به  94دهه  از یشـود و دورانیبرپا م 5یدکتر مصـدد، نهضـت مقاومت ملّ

                                                   
شی بود که بعد از کودتای    ه 5 ضت مقاومت ملّی ایران جنب سط برخی   5994مرداد  43نه تو
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صاص م  سا  دهدهیخود اخت   یست یالیضدامپر  یاد کودتاما در عر یگیدر هم
ات شود که تشعشع   یم یملّ 1توسط جمال عبدالناصر   دهد، کانال سوئز یرخ م
س  یامنطقه صاعد م  یایجد یالمللنیع و بیو  یزهایکند، خیرا از خودش مت
 است یس جمهور ملّییر 4م، در گواتماال، آربنزیاه داریس  یرا در قاره یمتعدد

ــت ولین کی دوئولو ی ا یلیخ[ البته  که ] چپ،  تاندانس   با  پ ش چ یگرا یسـ
صاد ملّ    یطبقات ستگاه اقت سامان م  یدارد و د شت    یرا  سرنو دهد که او هم به 

ــدد دچار م ــود و نهایمص ــعه تاًیش ــورها یملّ یخط توس مثل  ییرا در کش
 مهیو هند دار یوگسالوی

                                                   
آ از  -ی اعضاء، فعالیتش متوقّف شده بودتگیری گستردهکه به دلیل دس –فعّاالن جبهه ملّی 

تا    ــد و  هدف از این جنبش حف           5993تیر  94شـ فته  یا مه  هه ملّی دوم( ادا جاد جب )ای
های مستقر شده پس از سقوک    دستاوردهای نهضت ملّی شدن صنعت نفت در برابر دولت    

 دولت ملّی دکتر مصدّد بوده

 43تا  5353 انویه  Gamal Abdel Nasser Hussein (51–جمال عبدالناصر حسین ه  5
 5314( متولد اسکندریه مصر، دومین رئیس جمهور مصر، از رهبران انقالب 5314سپتامبر 

مصر است که موجب پایان فرمانروایی ملک فارود شده وی مدتی دبیرکل جنبش عدم تعهد، 
 شور مصر بوده پسرئیس سازمان وحدت آفریقا، رئیس مجلس فرماندهی انقالب و وزیر ک

اش در خالل جنگ سرد، اروپائیان پشتیبانی مالی طرفانههای بیاز آنکه در جواب سیاست
ساخت سد اسوان را قطع کردند، عبدالناصر کانال سوئز را ملی اعالم نموده در پی آن انگلیس، 

 ها منجر بهفرانسه و اسرائیل به اشغال سینا اقدام کردند که مقاومت گسترده مصری
ی آتی هانشینی آنها و از عوامل مهم در محبوبیت بیش از پیش عبدالناصر شده در سالعقب

او اقداماتی برای اصالحات نوسازی در مصر، کنار گذاشتن ارتش از سیاست، تالش برای 
بر اثر سکته  5314های سیاسی لیبرالیستی اقدام کرده وی در نابودی امپریالیسم و ویرایش

 میلیون نفر در قاهره در تشییع جنازه وی شرکت کردنده 1شود گفته میقلبی درگذشت که 
سپتامبر   Jacobo Arbenz Guzman–یوزمن  نل خاکوبو آربنزکله 4  (،5315تا  انویه  5359)

متولد کتزالتنانگو در گواتماال که اصالت سوئیسی داشت، افسر ارتش گواتماال و سیاستمدار        
سال  مترقّی   1به عنوان رئیس جمهور گواتماال و پیش از آن نیز  5312تا  5315بوده وی از 

شته وی یکی از چهره     شور فعالیت دا شاخص انقالب  سال به عنوان وزیر دفاع آن ک های 
رود که در دوران ریاست جمهوری، سیاست اصالحات و محدودسازی گواتماال به شمار می

 ف ودالیسم را در پیش گرفته 
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 آزاد یاندونز

با به  صـرفاً  یر اندونزید اما سـ یبه اسـتقالل رسـ   5323در سـال   یاندونز
بود که در حد  5سـوکارنو یملّد؛رهبر مبارزه یان نرسـیدن به پایاسـتقالل رسـ

 یاندونز در حال نیع دره اندازدیب راه را یمعتدل یخود توانســت جنبش ملّ
ــلحانه و پارت    یها انی جر که مرحوم   یاته یه افتاده بود اما اتور  هم را یزانیمسـ

که  یو وقت نشــود یســتیآنتاگون یلیســوکارنو داشــت، باعث شــد جنبش خ
لش را هم که جنبش مسـلحانه بود،  یدند و بدیرا د یها توان جنبش ملیهلند

صل  عتاًینظاره کردند، طب شدند،   یکردن از اندونز یفرع-یبا ا هزار  31خارج 
صل  یشدند و ا  یاز اندونز جمجبور به خرو یسرباز هلند  سرف ان یاپ یبرا ین 

 بوده  ینظام استعمار
ــوکارنویبعد از آن در حق ــته یمبارزه ملّ ردیب قت س ن ی؛اتر کردرا برافراش

صه رد در یب صاد مل  یعر ش  و بعداً یاقت سوکارنو در بن  یدر نق  یذارگانیکه 
 و 4نهرومـاننـدجواهر لعـل     ییهـا بـه همراه چهره  - رمتعهـدهـا  یجنبش  

                                                   
تا  وئن  5345) وئن  Sukarno -دکتر کوســنو سـوسـوردیهاردیو، معروف به سـوکارنوه 5

ذاران گلقب اوست که از بنیان « پدر ملّت»(، متولد سورابایا در اندونزی شرقی استه    5314
شور می    ستین رئیس جمهور این ک سال از    جمهوری اندونزی و نخ شد و نزدیک به چهل  با

سی گذران    سیا ستقالل از    عمرش را در مبارزه  سوکارنو عالوه بر رهبریِ مبارزات برای ا ده 
شته       -در کنار محمد حتی  –هلند و  اپن  ست اندونزی دا سیا شگرفی در فرهنگ و  تأثیر 

سال   سال ناآرامی پس از آن، او را     5361در  سوهارتو طی یک کودتای نظامی و دو  محمد 
ــوکارنو که بنیان ــالنیز می گذار جنبش عدم تعهداز قدرت کنار زده س ــد، س  های پایانیباش

 عمر خود را در حبس خانگی گذرانده

(، متولد اهلل آباد هند،    5362تا مه    5333)نوامبر  Jawaharlal Nehru -جواهر لعل نهرو ه 4
ست   «معلّم»ملقب به  ستقالل هند و کنگره ملّی هند، اولین نخ د وزیر هن، از رهبران جنبش ا
که فرزند یک وکیل و رهبر سیاسی به نام موتیالل نهرو بود در رشته حقود تحصیل  بوده او

صورت نامنظم   ست     54کرد و به  ستعمار بوده پس از نخ وزیری سال از عمرش را زندانی ا
رین تتوانست قوانین جدیدی را برای ساختاردهی مجدد به جامعه هند تصویب کند که مهم  

ی در کنار سوکارنو، مارشال تیتو و جمال عبدالناصر از رهبران ها بوده وآنها لغو نظام کاست
 روده جنبش عدم تعهد به شمار می
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ــال  د هلن  ، هندِ ینکه به اندونز   یان بوده با توجه به ا   ی کرد، نما  فا یا -5وتیتمارشـ
شتند و هلند یها یس یانگل یعنیشد ) یم اطالد قت یها هم در حقیک هند دا
توان  [یر اندونزد] یدانســتند(، توان جنبش ملیرا هند خودشــان م یاندونز
 ل خود مجبور به خروج شدندهیر م میها علیسیبود و انگل یتوجهقابل

 های مستقل ماالیی

ــال یوجه دوم ماال ــتقالل رســ  5311ا بود که در س ا هم یده در ماالیبه اس
از  یتیب جمعیاز ترک یا بخشــیبوده در ماال یط اندونزیط مشــابه شــرایشــرا

هم  یشده بود و بخش ل یمهاجر تشک  یهایاز هند یمهاجر و بخش  یهاینیچ
تأ  ینیبودنده چ  یها ییماال  ــیثر از انقالب چها م  رونیب یبرا مائو  ین و مشـ

سا یس یکردن انگل سمت ر یها که در آنجا مثل  س  هایق س   یآ شرد آ ول یا تیا و 
سالح بردنده    زارد ست به   ینیزان چیهزار پارت شش مدت برقرار کرده بود، د

شک  ستند با     که مت شتند، توان سازمان دا صد ل بودند و  که  ینیهزار دهقان چ پان
 یوند بخورند و جنبش پرتوانیدادند، پیل مین را تشک یزمیا دهقانان بیدر ماال

ــنده در ماال ــیا هم انگلیرا اعتال بخش  [مبارزه] یها مثل هلند که در اندونزیس
 یرهبر به یارزه ملمب عتاًیکردند و طب یفرع-یکرده بوند، اصـل یفرع-یاصـل

شده   مستقل  هم یمالز 5311د و در سال  یرس  یروزیبه پ 4عبدالرحمن نکووت
                                                   

(، متولد کامویچ کرواسی، که 5334تا مه  5334)مه  Josip Broz Tito–یوسیپ بروز تیتو ه 5
ها بود طی جنگ جهانی دوم رهبری نبردهای پارتیزانی با نیروهای آلمانی را به           از کروات

ــالوی و رهبر اتحادیه        عهده  ــته پس از جنگ جهانی دوم او رئیس جمهور یوگسـ داشـ
ستقالل از شوروی؛      کمونیست  های یوگسالوی بوده وی دولتی که تأسیس کرد را؛ علیر م ا

کمونیستی نامیده تیتو سپس از رهبران جنبش  یرمتعهدها شد اما پس از مرگش یوگسالوی    
 دچار فروپاشی سیاسی شده  

 Tunku Abdul– حاجی ابن المحرم سلطان عبدالحمید شاه، یا تونکو عبدالرحمنپوترا اله 4

Rahman (3   ــامبر  6تا   5349فوریه (، متولد قدح در مالزی، و معروف به پدر       5334دسـ
ستقالل آن کشور        سیون مالزی بود، پس از ا ستقالل؛ اولین نخست وزیر فدرا مالزی یا پدر ا

ــال از انگلی ــالم ذیل عنوان  5311س در س در کنار عبداله احمد بداوی به ترویج مفاهیم اس
 اسالم متمدن پرداخته
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س   یمالز ستقالل  سامانده یهم بعد از ا صاد مل  یر  س  یرا ط یاقت ر یکرد که آن 
ــر خود ما  ر که هم یاخ یها آرام آرام در دهه  ننکو عبدالرحم وتاز بعد   عصـ

د که توانســتند یرســ یترتیم، به افراد بادرایاظرش بودهاســت و شــاهد و نا
ــاد مالز ــادها یکی ازرا  یاقتص ــد منطقه که ماه یاقتص  یتیپرتوان و روبه رش

 خته داشت، سامان بدهنده ی، خودجوش و خودانگیمل
 تکاپوهای فیلیپینی

 رخ یمهم اتفاقا بود، اتّیتانیطره برین که باز تحت ســیپیلیدر ف یبعد از مالز
سال   [ ابتداهاینیپیلیف] د،دا س    5323در  ستقالل ر ش  امادند، یبه ا به  یدر آنجا جنب

افته بودند و یار ســـازمانیار بســیبســ هاکبه وجود آمد؛هو 5اهکهونام جنبش 
ن، هم با  ینشــن و خوشیزمیهم با دهقانان ب    یشـــهر یتوانســـتند هم با فقرا  

ستمندان و ته  ستان، هم ر یم شهر پ   ود  یهمفاقات ماتّوند برقرار کننده یستا و هم 
هزار  444، خودشان  یالتیان تشک یتوانستند عالوه بر جر  هاهوکهن افتادیپیلیدر ف

شعار   یپیلیست ف ینفر را جذب کنند و با حزب کمون شد بود و   یاهن که رو به ر
 را سامان بدهنده   یستم هواداریکرد، سیرا هم مطرح م یایجد یطبقات

                                                   
( معروف هستند جنبش Huksها )ها  ها که به هوکباالها  یا هوکجنبش هوکه 5

هایی برخاسته از طبقات فرودست فیلیپین بود که با هدف آزادی این کشور از سلطه چریک
ی ارتش  اپن خاتمه یافت اما رفته پس از جنگ جهانی دوم اگرچه سلطهها شکل گ اپنی

ها پس ها دست زده آنآمریکا کنترل فیلیپین  را در دست گرفت و به سرکوب گسترده هوک
از آزمودن راهکارهای گوناگون و ناکامی، به ناچار با حزب کمونیست فیلیپین متحد شده و 

ادند اما پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری اتحاد دموکراتیک را تشکیل د 5321در 
و نیز ممنوعیت ورود نمایندگان انتخاب شده این حزب در انتخابات کنگره از ورود به آن؛ 

 ها جداهای هوک، به کوهستان گریخته و از کمونیستو در ادامه سرکوب و کشتار چریک
به دالیلی  5314زوال این جنبش از  ادامه یافت اما سیر 5312شدنده هرچند مبارزات آنها تا 

ها، از جمله باال رفتن سن رهبران و ناتوانی آنها، سست شدن دهقانان در حمایت از هوک
درصدی ارتش و نیز  64های متعدد ضدهوک توسط رئیس جمهور، تقویت برگزاری کمپین

اروک ها، لوئیز تا وای مبارزین توسط رئیس جمهور؛ آ از گشته در نهایت رئیس هوک
(Luis Taruc در سال ،)سال زندان محکوم شده 51دستگیر و به  5321 
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 یادهیچیار  امض و پیار بسـ یبسـ  یلهن، مسـ  یزم ین هم مسـ له یلپیفدر 
وند خوردند، جنبش اعتال گرفت یها پها هم با هوکســتیکه کمون یبود، وقت

سال   سرکوب جنبش، دولت        5314اما در  شد؛به موازات  سرکوب  شدت  به 
شت، مجبور بود که بخش   یس یش انگلیحاکم که گرا ش جنب یهااز آرمان یدا

ح یدر دو مرحله )که جلوتر توض را نیم زمیاز جمله تقس یو طبقات یمل ینوپا
 ق ببخشدهم داد( تحقّیخواه

 مقاومت ملی ایرانی 

ود ن بیا]که افتاد    یفاد مهم ران اتّیدر اران خودمان بود؛ یفاقات بعد در ا   اتّ
ــله    [که  ــیانگل یک هفته بعد از کودتای یبه فاصـ  یعو ارتجا ییکای، آمریسـ

 ینده بخشیآ یدر جلسه  شاءاهلل راه افتاد که ان یقاومت ملّنهضت م ، 94مرداد 
 که با یملّ مقاومت نهضت  یدرون شیپو و هاییایپو به را یملّ یاز فضاشناس   

ــاع ــت 5یزنجانمرحوم  یمس ــاص   یمقاومت ملّ نهض ــکل گرفت، اختص ش
ــله     مهم بود یلیم داده خیخواه ــرکوب که    ی  یکه به فاصـ ک هفته بعد از سـ

 یاتبعات آن است؛ آق  یخوردگو درون یفرورفتگو در الک یافسردگ  عاتاًیطب
را ســامان  یرعلنیک نهضــت  ین توان را داشــتند که یرامون ایو پ یزنجان

 که یونیاســ یمدام به ســ  یزنجان یبعد از کودتا آقا یهابدهنده درهمان هفته
شتند، تأ     یزهیز انگهنو صحنه دا ضور در  شو ید میکح د، از یکردند که جمع ب

سؤال م   یا شو کردند که خیشان  که نیبا ا یزنجان یم، آقایم چه کنیب جمع ب

                                                   
(، متولد 5332تا  انویه  5344، برابر با 5964تا دی  5435سـید رضـا موسـوی زنجانی )   ه 5

گرای ایرانی بوده وی از منتقدان حکومت پهلوی و جمهوری زنجان،  فقیه و سیاستمدار ملّی
صد   سالمی و از طرفداران محمد م ضل   د بوده آیتا سید ابوالف اله زنجانی به همراه برادرش 

شدن نفت،         سلمین بودند که در جریان ملی  ضو اتحادیه م سوی زنجانی از روحانیون ع مو
مرداد از مؤسسین نهضت مقاومت ملّی و     43جانب دکتر مصدّد را گرفتنده پس از کودتای  

ــدّد       کنندگان مالی آن بود که مدّتی را نیز در زندا      از تأمین  ن گذرانده نماز میّت محمّد مصـ
اله خمینی ، او از منتقدین نظریه والیت فقیه آیت5911توسط او خوانده شده پس از انقالب 

 و مخالف حضور روحانیون در حکومت بوده
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شک یآخوند بود، اما درا شت، عنوان م  یالتیت ت شو یدا  یحت ؛دیکرد که جمع 
شکن اگر ت ستن در ا   یخمه هم ب شک  د،یآیدرم یزیچ ن دورانید، از آن تخمه 

 یقادمان اعتین ایل را به کار ببندد و این تمثیک آخوند ایمهم است که  یلیخ
شد که از هر جمع    شته با شرا یعا یمثبت یخروج بالنهایة یشدن را دا  یملّ طید 

 خواهد شده
ــو یبعد بر جنبش مقاومت ملّ    یاز آنجا که دفعه     ر خودمان درنگ   کشـ
ــر یم کرد، ایخواه جا سـ ته  یکنیتر از آن عبور معین به هف نده   یآ یم و آن را 

 مه یکنیموکول م
 عراق و کودتای ضد امپریالیستی 

 یطرهیرخ داده ســ یســتیالیضــد امپر یما در عراد کودتا یگیدر همســا
و ظهور  ما بروز یا و منطقهیســآ یشــمول بود و در قارهانگلســتان جهان

ــت و ر یتریجد ــهیداش ــالمدارش حاکم  ،5فعارتر بوده در عراد هم عبدالس
ضافه نور  یس یانگل سال      4دیسع  یبه ا شتند ه اما در  ضور دا  یجبهه 5311ح

                                                   
عارف الجمیلی        ه 5 مد  ــالم مح بدالسـ نگ ع ــره  Abdul-Salam Mohammed Arif–سـ

Aljumaily (5345  متولد بغدا5366تا آوریل ) ،د، با کودتا علیه عبدالکریم قاســم و قتل او
قدرت را در دســت گرفت و اعضــای حزب بعث عراد را وارد کابینه خود کرده عارف در 

در یک سـانحه مشـکوک هوایی کشـته شـد و برادرش عبدالرحمن عارف به قدرت  5366
 رسیده

(، متولد بغداد، 5313تا  وئیه  5333) Nuri al-Said–نوری سعید پاشا یا پاشا نوری سعید ه 4
ی های قیمومیت بریتانیا بر عراد و نیز دورهمدار عراقی نزدیک به انگلستان در سالسیاست

وزیر عراد شده هشت بار نخست 5313تا  5394های پادشاهی این کشور بوده بین سال
های او موجب مدرن شدن نسبی عراد آن زمان شد اما در عین حال امتیازاتی چون سیاست

تفاده نامحدود از منابع نفتی و نیز اختیار استفاده از عراد به عنوان پایگاه نیروهای نظامی و اس
ز مواردی ج –شد مسیر عبوری این نیروها را نیز به انگلستان داده در مقابل انگلستان متعهد می

شمنان د دخالتی در امور عراد نکنده او که –که به منافع اقتصادی و نظامی انگلیس مرتبط باشد 
بسیاری داشت دو بار ناچار شد از عراد بگریزده یک روز پس از سرنگونی حکومت پادشاهی 

، تالش کرد با پوشش زنانه فرار کند اما دستگیر و کشته شده وی سپس به خاک سپرده 5313در 
 شد ولی مردم خشمگین جنازه او را بیرون آوردند، روی زمین کشاندند، مثله کردند و سوزاندنده 
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حزب  ،یملّ دموکرات حزب از بود متشــکل که افتاد راه به عراد در یملّ
 5مم قاسیعبدالکرن جبهه را یست عراده ایکموناستقالل، حزب بعث و حزب 

ــدامپر یملّ یهاشیارتش عراد بود، گرا که  نرال ــتیالیو ضـ داشـــت و  یسـ
 کردهیم یته بود رهبریصاحب اتور

 قاسم یاز ارتش تحت فرمانده ییهاگانی 5313در 
را اشغال  یادارات دولتبه بغداد وارد شدند، کاخ و 

 ته شدنده هماند کشیسعیف و نورعار؛عبدالسالمدکردن
 یکالیل شد که حکومت رادیزمان حکومت قاسم تشک

 ورا سامان داد  یکالیار رادیبس یبود و اصالحات ارض
 بعد عراد در اماه بدهد سامان را یکرد اقتصاد ملّ یسع
و صدام  4رالبکحسنمشترک  یکودتا - هایعثب یکودتا قاسم، یکودتا از

                                                   
( متولد بغداد، 5369تا فوریه  5352) Abd al-Karim Qasim– نرال عبدالکریم قاســم ه 5

ست    ستین نخ در کودتای  5991تیر  49گرا در وزیر جمهوری عراد بوده این نظامی چپنخ
سلطنتی عراد )    صل دوم در عراد خاتمه    5313 وئیه  52ضد شاهی فی ( به حیات ر یم پاد

گرایانه خود را از های چپسال داشت، حداقل دو دهه دیدگاه   22داده او که در زمان کودتا 
ــته و با طی کردن تمام مدارج نظامی، به    ــعید مخفی نگه داش ــی نوری س دید ر یم انگلیس

ترین منصب نظامی کشور یعنی فرماندهی ارتش دست یافته کودتای قاسم موجب    حساس 
ش       شنگتن و لندن  سکو و قاهره و نگرانی تهران، وا شنودی م ده به این ترتیب و در نتیجه خ

اقدامات دیگر قاسـم مانند خروج از پیمان سـنتو و خرید اسـلحه از شـوروی، گروه شـش      
ای توسط سیا برای ترور او سازماندهی شد که مس ولیت حمله به صدام حسین تکریتی نفره

عارف  به رهبری عبدالسالم  5369واگذار گشت، اما این ترور نافرجام بوده باالخره در سال   
سم ترتیب     شتیبانی چند تن از فرماندهان ارتش، کودتایی علیه قا و عبدالرحمن عارف و با پ

 داده شد که به سرنگونی وی انجامیده
( متولد تکریت، 5334تا اکتبر  5352) وئیه  Ahmed Hassan al-Bakr -احمد حسن البکره 4

در اختیار داشته وی که در این پست را  5313تا  5363چهارمین رئیس جمهور عراد بود که 
بود  گیری کردهدر شورش نظامی علیه عبدالرشید علی دستگیر و اجباراً از ارتش کناره 5325

سرنگون  5313به ارتش بازگشت و عضو گروه افسران آزاد بود که سلطنت را در  5311در سال 
 ی از ارتش شدهگیرمجبور به کناره به دلیل برخی اتهامات سیاسی 5313کردنده مجدداً در 
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ن جوان بود؛ بعد صدام یه قاسم رخ داده آن موقع صدام حسیعل - 5نیحس
 یسالهیس یدوره[نکهیا] کرد، کودتا در کودتا بود تا ودتاه بکر کین علیحس

 ن رقم خوردهیحسن صدام یحکومت خون
سم[  یکودتا] ضدامپر ین حیاز ا قا را  سم یالیبود که منافع امپر یست یالیث 

ک یمان بغداد که یقاسم عراد را از پ 5313در عراد به خطر انداخت؛در سال 
سع  یست یضدکمون  یامان منطقهیپ صاد ملّ  یبود، خارج کرد و  را به  یکرد اقت

 ده ینکش خود سامان بدهد که عمرش به درازاسهم 
 ملی مصری کانال

ــال  به  عبدالناصــرجمال یافســران آزاد به رهبر 5314اما در مصــر در س
آنجا را کنار زدنده ناصر در کشور مصر     یس یحکومت انگلدند و یرس  یروزیپ

رشد   4مس یعربده پانیبود و با ناصر پد  یکیپ سمپات یو در همه جهان عرب ت

                                                   
)آوریل  Saddam Hussein Abd al-Majid al-Takriti–صدام حسین عبدالمجید تکریتی   ه 5

( متولد العوجه در تکریت عراد، از اعضاء برجسته حزب بعث عراد 4446تا دسامبر  5391
شده     5363بود و نقش کلیدی در کودتای  شت که منجر به حکومت طوالنی حزب بعث  دا

ــن البکر نیروهای       وی به عنوان نائ    ــبد احمد حسـ ب رئیس، تحت فرمان دایی خود ارتشـ
شتند سرکوب کند و با ایجاد رعب و وحشت در       مختلفی که هدف سرکوب حکومت را دا
ــت گرفته وی در ابتدا به عنوان رئیس جمهوری دیکتاتور        ملت، حکومت را تماماً در دسـ

بد      ــت لت مسـ به وجود آورده دو ــیتی فراگیر برای خود  ــخصـ یه  کیش، شـ مل  او کل ی عوا
مام جنبش              تا ت فارس  نگ خلیج  نگ ایران و عراد و ج نده، از ج یدکن هد به ویژه    ت ها، 

به  4449های برخاسـته از مردم را سـرکوب کرده وی پس از حمله آمریکا در سـال جنبش
عراد مقام خود را از دسـت داد و مدتی بعد در مخفیگاه خود دســتگیر شـد و سـرانجام با 

 94ی جرائم سـران عراد که توسـط دولت موقت عراد تشـکیل شـد در هحکم دادگاه ویژ
 مصادف با عید قربان در بغداد به دار آویخته شده 4446دسامبر 

کنده ها فارر از باورهای دینی آنها تالش میپان عربیسم حرکتی است که برای اتحاد نژاد عربه 4
یری الت توسط میشل عفلق در سوریه پیگترین حشدهگرا در شناختهاین ایدئولو ی سکوالر و ملی

پرچمدار اصلی پان عربیسم جمال عبداناصر،  5364گذار حزب بعث بوده در دهه شد که بنیانمی
جمهور مصر بود اما این حرکت در پی شکست کشورهای عربی در جنگ شش روزه، عدم رئیس

 ه استهاسرائیل رنگ باخت رشد کافی اقتصادی جهان عرب و نیز بدلیل صلح با
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گرفته بوده ناصـر توانسـت با    هم عنوان سـم یا ناصـر یم سـ یناصـر کرد که پان
ها    عار ــ مد  یشـ با خود هم  یها از توده یبخش مهم ،روزآ ند،  عرب را  نوا ک

ــار آوردند و حکومت یهاها بر حکومتتوده ــان فش هم مجبور بودند در  هاش
 وند بخورندهیبا ناصر پ یمقاطع

در مصر هم ناصر به شدت محبوب 
پس از جنگ  یکه وقت یود به طورب

که  -5361در سال  لیاعراب و اسرائ
ناصر  - آن شکست خوردنداعراب در 
ره ناصر را به دوش مردم دوبا استعفا داد،

بر مسند قدرت رساندند،  گرفتند و مجدداً
کرد و  یسکته قلب 5314نکه او در یتا ا

 فوت کرده 
صر سه نفر در   شتند و وقت  یاژهیت ویبودند که محبوب م ش  یدا دند، فوت 

ه شان را از پنجره ب یوهایها و رادونیزیتلو یآشفته بودند و حت  ها واقعاًیمصر 
ــه امیاز ا یکیه کردند یرون پرت میب نده عرب بود که در    ،5مکلثون سـ خوان

 ؛بود که او هم خواننده بود 4عبدالوهاب یگریت داشت، دیمحبوبجهان عرب 
                                                   

سامبر    ه 5 سید البلتاجی معروف به ام کلثوم )د ( متولد 5311تا فوریه  5333فاطمه ابراهیم ال
ــمال قاهره      ترین خوانندگان زن در جهان عرب بود که     ، از محبوبطمبای الزهایره در شـ
ستاره خاور یا کوکب  شته وی از   القابی چون  شرد، بانوی آواز عرب دا  19سالگی تا   59ال

را « سسید الرئی»د و در دورانی به سیاست نیز نزدیک شده از جمله اینکه ترانه  سالگی خوان 
 برای جمال عبداناصر خوانده

ــهیر  5334تا مه  5344)مارس  محمد عبدالوهابه 4 ــاز ش ( متولد قاهره، خواننده و آهنگس
ــت که عالوه بر خواندن ترانه  ــری اس ــیار، برای خوانندگانی چمص ون ام کلثوم نیز های بس

ترین آثار وی آهنگسازی برای سرود ملی تونس و سرود    آهنگسازی کرده استه از معروف  
ه پیش از را ک« لیبی، لیبی، لیبی»ملی امارات متحده عربی استه وی همچنین موسیقی ترانه  

دوران معمر قذافی و نیز پس از سـرنگونی وی آهنگ ســرود ملی لیبی بوده اســت ســاخته 
 استه
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سوم  صر بوده ا ن هم جمالیو مهمتر یو  سه پ یعبدالنا  با مردم یاژهیوند وین 
 مصر معاصر داشتنده 

ان نهاد یرا بن سات کانال سوئز  یس تأ سوئز  کانال فرانسوی  شرکت  5361در 
بود، [فرانسه ]تیمومیقتحتحکومت مصرآن زمان که   ساله با  33ک قرارداد یو 

ــا کرد،  ــاس ا]امض ــه[ بنا بود ]ن قراردادیبر اس ــال از 33 [فرانس د و یفوا س
 یمصـر  5ویخدبعد  یکانال منتفع شـوده مدت  سیسـ از تأ یناشـ  یامکانات مال

در مصر منصوب     هاسیانگل توسط  که بودند یمصر  رانانحکم نوعاً هاوی)خد
به  یار نازلیبســـ یاز کانال را به بهایبرخورد و امت یشـــدند( به بحران مالیم
  ریوزنخست4یلرائزیدها فروخت؛آن زمان یسیون پوند به انگلیلیمت چهار میق

هم و ها صـــاحب ســهم بودند، یانگلســتان بوده لذا در کانال هم فرانســو
شدنده بنا ب نها میس یانگل شود،     33، 5363سال  ود کانال در تفع  سالش تمام 
د شود تا منافع مشترک انگلستان یسال تمد  33 ن قرارداد[ی]ابود که  یداتیتمه

شود گفت نقطه  یم باًیکه تقر - 5316دا کند اما ناصر در  یو فرانسه استمرار پ  
سخنران یدر  -تش بودیک محبوبیپ سوئز را ملّ یک  نگ اعالم کرده ج ی، کانال 

شدن بود با تهاجم مشترک انگلستان،    یکه واکنش ملّ یامدت چندروزهکوتاه 
سرائ    سه و ا صر یل علیفران صر به راه افتاد، نها یه م صر  تاًیها و نا فود ها تیم

                                                   
سله   ه5 صر، دولتی تابع امپراتوری عثمانی و تحت نفوذ انگلیس در منطقه سل ی ی خدیوی م

سله خدیوی تقریباً هم     سل صر بوده  شده خدیو وا ه   م شکیل  سی زمان با قاجاریه ت به  ای فار
 معنی پادشاه استه

سته از   5335تا  Benjamin Disraeli (5342 -بنجامین دیزرائلی ه 4 میالدی( متولد لندن ا
سامبر   5363و پیش از آن نیز از فوریه  5334تا آوریل  5312وریه ف وزیر نخست  5363تا د

درصد از سهام کانال را از خدیو مصر خریداری    22انگلستان بوده در زمان او دولت بریتانیا  
سرمایه    نمود )بقیه ست  سهام در د صر عمالً هیچگونه بهره   ی  سوی بود( تا خود م داران فران

انال نداشته باشده دیزرائیلی حاصل تالشش را در گزارشی کوتاه و جاودانه به      مالی از این ک
شت:   ست،      »ملکه ویکتوریا تقدیم کرد و در پایان آن چنین نو شما سوئز مال  و حاال کانال 

 «سرور منه
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 5991سال   [برابر با] 5316بود و در سال   یار بزرگیس ب یروزیدا کردند و پیپ
در  ییع دانشــجویداشــت و منجربه تظاهرات وســ یایشــعات جدعما، تشــ

 دانشگاه تهران شده
 خیزهای آفریقایی

حدفاصــل   یعنیم یکنیکه ما از آن صــحبت م ییهااه در ســالیسـ یاما قاره
سابق  یخ 5364تا  5314 شد و دوران افتان  شته تنها در     زان  سر گذا شت  ش را پ
س  یس  یکشور در قاره  51، 5364سال   ستقالل ر سال   یاه به ا سازمان ملل  دند که 
  [شامل ] یایجد یک ملّیسمپات  یهاکرده چهره یگذارنام «قایفرسال آ »را  5364

 اه بروز و ظهور کردندهیس یدر قاره 9و قوام نکرومه 4س لومومبای، پاتر5ررهینا

                                                   
(، 5333تا اکتبر  5344)آوریل  Julius Kambarage Nyerere– ولیوس کامباراگه نایرره ه 5

سیون جنوب  متولد بوتیاما د بوده وی  جنوب –ر تانزانیا، رئیس جمهور تانزانیا و رئیس کمی
سال پس از نخست  « پدر ملت»که ملقب به  ساند و   بود یک  ستقالل ر وزیری، تانزانیا را به ا

سمت     اولین رئیس 5364پس از آن، در  شده وی بیش از دو دهه در این  جمهور این کشور 
ــتگی   ، در5331باقی ماند و در نهایت در  ــدید و وابس ــاد ش ــور را به فقر و فس حالیکه کش

ــترده به کمک ــال   گس ــده هرچند در س ــت ش ــس های آخر با های خارجی کرده بود بازنش
 های شاخص تانزانیا استهکرد اما همچنان از چهرهخودکامگی حکومت می

 (، متولد5365تا  وئن  5341) وئیه   Patrice Emery Lumumba–پاتریس امری لومومبا ه 4
ــت اونالوا در کاتاکوکوکبه ــیاس وزیر جمهوری دموکراتیک مدار و اولین نخســتی کنگو، س

ــتقالل زئیر فراهم کرد و      بارزاتی که از جوانی آ از نمود راه را برای اسـ کونگو بوده طی م
ــت بلژیک را از منابع و بانک ــاخت ولی پس از ده هفته حکومت با دس های کنگو کوتاه س

، طی توط ه سازمان سیا و دولت بلژیک، رئیس جمهور وقت کنگو وزیر کنگوعنوان نخست 
کو و  رار، مأمور نظامی بلژیک، و سهسهعزل و متواری گشته سرانجام سرهنگ موبوتو سه

همکارانش لومومبا و دو وزیر وفادارش را قطعه قطعه کرده در اسید سولفوریک انداختند و   
 بقایای اجساد آنها را سوزاندنده

سپتامبر   Kwame Nkrumah–نکرومه قوام ه 9 ستمدار   5343)  سیا ( متولد نکروفول در  نا، 
شور  نا بوده وی از     ستقالل ک ست  5364تا  5311بانی ا  5366تا  5364وزیر و از اولین نخ

ــور و      5366اولین رئیس جمهور  نا بوده در   و در پی کودتای نظامیان، مجبور به ترک کشـ
 پناهنده شدن در رومانی شده
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کنگو ه داشت  یایار جدیتششع بس    یکیگران بلژکنگو در مبارزه با سلطه 
س یده پاتریبه استقالل رس   تاًیک بود که نهایبلژ یگسترده  یاز امپراتور یبخش 

ه هم کروم ا و نی در کن ررهیفا کرد، نا  یدر مبارزات کنگو ا  یاژهینقش و لومومبا 
 تهیورا اتشد و مبارزه را ب مستقل 5311که در سال  ندساحل طال( بوددر  نا )
 ش آوردهینکرومه پ یو هژمون

 اقتصاد ملی آربنزی

جدا از خ    ما  ها یا نگ آربنز   ، در ییقا یآفر یز ــره ماال سـ که     گوات مد  آ
س  یملّ یهاشیگرا شت، زم  یجد اریب  حمل کرد، اعالم یملّ را ریبا یهانیدا
ست  در که را نقل و صادره  بود هاییکایآمر د  در و قایآفر دره کرد یملّ یم

شت که امپراتور   5فروت تدیونای یتیفرامل شرکت  گواتماال ی میوه یحضور دا
سـت در  توان و کرد اعالم یملّ جیتدفروت درافتاده بسـ یونایبا  بنزجهان بود؛آر

ــاد ملّ ه ال بگواتما ش چپ دریرا با گرا یحد توان خود و عمر کوتاهش اقتص
 ها مواجه و سرنگون شدهییکایآمر یبا کودتا تاًینها یش ببرد، ویپ

 خط توسعه ملی

هم وجود داشت   یملّ یم شد، خط توسعه  یکه ترس  ینیچدر ته خط نقطه 
ــهم خودش در اعتالیکه ا  5314 یهادههدر  یپرچم مبارزه ملّ ین خط به س
ها بود یهند یتوسعه ملّ  خط ]از آنها[ یکیثر واقع شده  مؤ 5364مه دهه یتا ن

سط     ستارت آن تو شد و بعد از نهرو هم ادامه پ  نهروکه ا دا کرده برنامه یزده 
                                                   

( شرکت چند ملیتی آمریکایی است که   United Fruit Companyکمپانی یونایتد فروت )  ه5
سال   ستون       5333در  سی کیت و کمپانی میوه بو شرکت بازرگانی موز ماینور  از اد ام دو 

ر م اندرو دبلیو پرستون شکل گرفته طی رشد سریع در اوایل و اواسط قرن بیستم و علی      
ستاندارد  شد(     رقابت با کمپانی ا شته  فروت )که بعدها نام کمپانی مواد  ذایی دُل بر آن گذا

ستاریکا، هندوراس و گواتماال را که       توانست حق انحصاری بازار بعضی مناطق از جمله کا
ها بعد این کمپانی در پی افت های موزفروش معروف شدند بدست آورده سال   به جمهوری

شد و تحت نام ی    شرکت ای ام کی اد ام  ونایتد برند فعالیّت کرده یونایتد برند در فروش با 
 به شرکت چیکیتا برند اینترنشنال تبدیل شده 5332سال 
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 [بر اسـاس آن رشـد شـتابان بود که ]   یبود، برنامه یقموفّ ها برنامهیل هنداوّ
به  یصنعت  یهاسیب یگذارهیپاو  یکشاورز  یخصوص در حوزه توانستند به 

 خشنده بب یملّ یو به اقتصاد هند رنگ و محتواوند نائل ش یمیقات عظیتوف
د که در بو تویمارشال ت  یوگسالو یافتاد؛در  یوگسالو یگر هم در یفاد داتّ

هان    نگ ج حت رهبری او،[ شـــد و   یملّ یدوم چهره یج   یها زانیپارت ]ت
 در اروپا، در منطقه یاژهینقش و یآلمان یهاستیدر پس زدن فاش یوگسالوی

کان ا   نده ت  یبال ــورو   یفا کرد به کمپ شـ ــت، ینپ یتو  ته[  وسـ  یها شیگرا]الب
شت   یست یالیضدامپر  ستقل باق  [اامّ]هم دا صاد     یم ست خط اقت مانده او توان

ات همزمان وارد ینیگزیجا ین استراتژیشود گفت ایش ببرد و میرا پ یصنعت
ــ    یبا ا  به مسـ تاد، در  ینکه در هند  ــالویراجرا اف ل کرده ق عم هم موفّ یوگسـ

د یاســـتارت تولن مفهوم بود که کشــور یواردات به ا ینیگزیجا یاســـتراتژ
ستراتژ  ینیاز وارد کردن آنها ب را بزند که ]در نهایت[ یمحصوالت  شوده ا  یاز ب

سعه ملّ  ینیگزیجا سالو ی هند و یواردات در خط تو ا دیبروز و ظهور پ یوگ
 کرده

نان چبوده هم یم مبارزه ملّتزاز پرچها ،ستن به جهان ین فصل از نگر یلذا ا
ــه اول از روح و حس تار  یکیکه در   خ، یخ و خون تار یخ، مهر تار یدو جلسـ

سمبل   5364و  5314صحبت شد، دهه    یخیتار یهاتخ و سنّ یسم تار ینامید
 خ استهیها در تارتسنّ ینیع

 بخشیآزاد ینبردها

 یم مبارزه ملّدا شد، پرچ یپ یقران ما مصدّ یفاقات در ان اتّیا یقبل از همه
ت یریقرن مد میرون کرد، نفت را بعد از حدود نیها را بیسـ یبرافراشـت، انگل 

عه ملّ  یکرده الگو یملّ ــ ــادو  یتوسـ ــط قرار داده الگو یملّ اقتصـ  یرا وسـ
س  ضم  یملّ یدموکرا شد؛   یر م ااش کرد و بهمهیرا هم  سرنگون  روش،  نکه 



 33-44فراز جنبش      48

 

بعد  یاندک یمانده به فاصـله ش پابرجا یهاآرمان ا وه5پیالگوها، پرنسـ منش، 
 اصر در سازمانِ  ن]مبارزات[ ل در مصرِ ، اوّندافتاد یاهریفاقات زنجاز مصدد اتّ 
سران آزاد  سال[   اف شد و نها    5314]در  به ی اتفاقات[ ]این زنجیرهتاًیشروع 

ها ینیپیلیف یتکاپو، بعد یبعد مالز د؛یانجام یاندونز یاقتصاد ملّ یطلباستقالل
صدّ  تاًیو نها صاحب   ندرا در دوران خود به حرکت درآورد یارهید زنجم که 

اش در مجموع به جهان هیهم برد داشت و طالو م صدا داشت ه :پژواک بود
رون یب یالمحاله محصول ده شود، یپاش  ین بود که اگر بذریت انکه سنّ یرفته ا

اطراف و مناطق  یهانیبه زم باشــد و یتواند مســریزند و محصـــول میم
 5314د در آ از دهه ران مصدّیبود که با ا یفاقدا کنده اتّیپ یهمجوار هم تسر

 دا کرد و به سطح جهان صادر شدهیپ یانیخودمان( نما 5994) یالدیم
شت  یما  صدور انقالب دا سال  یک  سم یکه دولت 13م بعد از   یلی، تحمی، ر

ــدور     یو تا حد   ــدّ ،الگو مبتذل و نازل بود اما صـ د، نه  روش و منش مصـ
شت آن بود،   یانهیبود نه هز یلیتحم ش پ ش را به خود یاز بودجه ملّ ینه بخ

صاص م  سال       یملّ یصدور الگو  هدادیاخت صدور انقالب بعد از  صدد با  م
 داشته یتفاوت ماهو 5913

قات مهم     فا ما ات بارزه مّل        یا مدن پرچم م به اهتزاز درآ نار  که در ک  یهم 
 ر ویتنام، در الجزاین در ویزم ییرها یبخش برایآزاد ینبردها :وجود داشت 

 ن بوده یدر فلسط تاًینها
س  س    یآ اتدر جل شنا ضا  یهابه بحث دهه یوقت یالمللنیب ینده در ادامه ف

 یکودتاها ا هم که در آنهای( ربیا لیســودان و مصــر )م، یوارد شــد 14و  24
 4یریمن یافسران آزاد به رهبر [هم کردیخواه یبررسرخ داد، ] یستیالیضدامپر

                                                   
ــیپ وا هه 5 ــوی )پرنس ــول اخالقی  pricipeای فرانس ــول و قواعد، اص ( به معنی الگو، اص

 باشدهمی

( متولد  4443تا مه    5394) انویه   Gaafar Muhammad Nimeiry–جعفر محمد نمیری  ه 4
ــر دیگر در     5331تا   5363، از قاهره  ــودان بوده وی همراه با چهار افسـ رئیس جمهور سـ
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سودان  شا       یبیل در 5یافذق و در  ستند من صر توان صر در م  تحوالتءبا مدل نا
 و ر خودشان منحرف شدند،  یس از م در کشور خودشان بشوند که بعداً    یاندور

ــ ــی[ ر یدر سـ ــیبه آنان خواه  ]بررسـ م و کوبا  تنا یر، ویحاال به الجزا  ده ی م رسـ
 همیرسیم

 ویتنام

ــابقه   5343در هرقم خورد 5343د از ی تنام در دوران جد  یو یمبارزات  یسـ
ــ ــ  یپرچم مبارزه ملّ  4نیمیهوشـ ــته هوشـ و  یملّ ن مقدمتاً  یمیرا برافراشـ

                                                   
سماعیل ازهری را برانداختند و به مقام نخست   سیده بانک کودتایی حکومت ا ها را وزیری ر

ــی را آ از نمود اما به تدریج با پس دادن مالکیت بانک            ــالحات ارضـ ها به  ملی کرد و اصـ
شده در   ضا کرد که طبق آن ایالت د آدیسقراردا 5315 رب نزدیک  سلمان  آبابا را ام های نام

شده، جنگ    سودان خودمختار  سودان پایان یافتنده نمیری    جنوب  ساله در  های داخلی چند 
المسلمین نزدیک شد   به اخوان 5335به ریاست سازمان وحدت آفریقا رسیده در     5313در 

ا اساس قوانین سودان اعالم کرده   ر« شریعت »های جنوبی، ر م مخالفت شدید ایالت و علی
ــنگین به          5331در  ــفر به آمریکا برای جلب کمک مالی بود که طی کودتایی سـ وی در سـ

 رهبری وزیر دفاعش،  نرال عبدالرحمن سوارالذهب، سرنگون شده
) وئن   Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi -معمر محمد ابومنیار قذافیه 5

تولد ســرت لیبی، ســیاســتمدار انقالبی و رئیس شــورای فرماندهی  ( م4455تا اکتبر  5324
عد از آن خود را برادر  5311تا   5363انقالب لیبی از  نامید   -و ب رهبر جمهوری عربی لیبی 

یان عمر یعنی     5311که از   پا یل        4455تا  نده وی در اوا ما باقی  ــمت  با   5363در این سـ
شاه وقت را     سی، پاد سنو ساس        کودتایی آرام محمد ادریس  ستمی بر ا سی سرنگون کرد و 

سال          سالم برای حکومت برگزیده همچنین از  سم و ا سیالی سو وی  4454تا  4443ترکیب 
 رئیس اتحادیه آفریقا بوده

( متولد 5363تا فوریه  5334)مه  Ho Chi Minh–مین نگوین تات تان معروف به هوشی ه 4
شور از   هوانگ ترو در ویتنام، انقالبی ویتنامی بود که رهبر کم ست این ک  5363تا  5321ونی

روده او که از نوجوانی عضو  جمهور جمهوری دموکراتیک ویتنام به شمار می و اولین رئیس
سه     گروه ست فران سیس حزب کمونی های مبارز بود مدتی بعد تحت تأثیر تزهای لنین در تأ

بین اتحادیه »مشــارکت داشــته به کمک این حزب که خود از اعضــای نخســتین آن بود،  
شــده پس از  5321را تشـکیل داد که منجر به پیروزی ویتنام در انقالب اوت « مســتعمرات

مدتی اقامت در شــوروی، برای ســازماندهی حزب کمونیســت چین عازم کانتون شــده در  
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ســت بود اما همچنان که یونالیناســ
ــ    ــا قلم شـ خود در   یوای خودش ب

قل م    به لن   یخاطراتش ن ند  ن و یک
ــ ــوم یانترناس اعتقاد و اعتماد ونال س

دا کرد و یـپ  یک جـدیــدئولو   یــا
هان  ــف   ینیبج حاظ فلسـ به ل ، یاش 
سف  ینیبجهان س  یفل ش   یمارک ده سم 

ار یار بســیه گذاشــتند و بســیســت را پایحزب کمون ارانش[ین و یمیشــهو]
ها که ی اپن - دوم یجنگ جهان سـال آخر– 5321کردنده در سـال  یمردیپا

ن     هاجم هم بود ند و م ــت ند و جنبش     ید وهنوز رمق داشـ غال کرد ــ نام را اشـ ت
ها یها، فرانسو یها برپا شده بعد از اخراج  اپن یه  اپنیمقاومت عل یمسلحانه 

و  نیمیهوشــ یالتیت تشــکیســت با درایشــدند، حزب کمون اننشــیگزیجا

                                                   
با اد ام سه سازمان کمونیستی در ویتنام، حزب کمونیست ویتنام را تشکیل داده پس       5394

سوی    از حمله  اپن و تقدیم ویت سط فران شور تو سلح نام به این ک انه ها، تالش برای مقابله م
ست در         شکیل کنفرانس ملی حزب کمونی سرانجام با ت شد و   5321اوت  51با  اپن آ از 

ــده در   ــته ش جمهور ویتنام وی به عنوان رئیس 5326پایه حکومت دموکراتیک ویتنام گذاش
ســتند پس از جنگی طوالنی و شــدید نیروهای ملی ویتنام توان 5312انتخاب شــده در بهار 

فو شکست دهنده از آن پس اگرچه فرانسه بر    بیننیروهای فرانسوی را در نبرد معروف دین 
رانه خود گهای مداخلهسر پیمان  نو میان این کشور و ویتنام باقی بود اما آمریکا به سیاست 

ــال    دامن می جنوبی منجر به آ از    اقدامات هماهنگ ویتنام      5364زد تا آنکه باالخره در سـ
جنگ ویتنام شدههرچند بمباران ویتنام شمالی توسط آمریکا بسیار گسترده و سنگین بود اما       

ــور مجبور به خاتمه دادن بی 5363نهایتاً در  ــد و به  این کش ــرک به تجاوزگری ش قید و ش
ــمالی و جبهه ملی ویتنام جنوبی بر            ی امذاکره با نمایندگان جهموری دموکراتیک ویتنام شـ

که              نام بود  حاد دو ویت ندکی پیش از ات پاریس تن داده ا به  جان هار آزادی، در کنفرانس چ
 درگذشته 5363مین به دلیل سکته قلبی در سپتامبر هوشی
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 4ون فیبنید 5319-5312موفق شد در سال    5 ای نرال جک یت استراتژ یدرا
ــو را ــت د ها بعد از یفتح کند و فرانس ــکس مجبور به خروج از  9فونیبنیش
 تنام شدنده یو

 یتنام مثل توپیم بوده ویتنام خواهین موج ویهم شاهد ا یبعد یدر فرازها
س بردش دان افتاده بود و یبود که در م س یب شع   ار یار ب شع ژواک بوده و پرپ پرت

مراه به ه]ها لقب گرفت و یتنامیو یعمو ؛ک بودیسمپات ین هم فردیمیهوش
ستند مبارزه ارانشی سی    یا[ توان سامان بدهند و  سال مبارزه  ده هزار روزه را 

ــ کنند، ــ ،هایرا با  اپن یبخش ــو یبخش با  را یترها و بخش مهمیرا با فرانس
م، یتریما از مرگ قو»دارد:  یایخیار تاریبس  یجملهن یمیهاه هوش ییکایآمر

 یهام اما سال بعد با ساقهیشویهرساله درو م 2اوههچ یزارهاون برنجما همچ
باره  محکم بارتر دو ــعف و ای ؛ام«مییرویم تر و پر ندگ    ید و شـ به ز در  یمان 

ــیر م ااوســـت به ــانهیاما در حقهســـت اســـتینکه مارکسـ از  ییهاقت نشـ
 زندهین جمله موج میدر ا یدیتوح یشناسیهست

                                                   
ــت Vo Nguyen Giap–وو گوین جیا  ه 5 ( متولد ویتنام، بین 4459تا اکتبر  5355)آگوس

 فو در برابر فرانسـویان و بیننبرد دین ، وزیر دفاع ویتنام بود که در5335تا  5311های سـال 
ها فرمانده نیروهای ویتنامی بوده همچنین در جنگ جهانی     در حمله عید تت علیه آمریکایی     

کایی      نام در برابر آمری هاجم  اپن و نیز در جنگ ویت نده ارتش خلق     دوم در برابر ت ما ها فر
 ویتنام بوده 

 م شمالی نزدیک مرز الئوس استهدشتی در ویتنا Dien Bien Phu–فو بیندینه 4
تا    59) –فو بیننبرد دینه 9 های جنگ اول هند و چین بین    ( اوج نزاع5312مه   1مارس 

ــت ویت       ــویان و نیروهای انقالبی کمونیسـ نام بوده این نبرد که در   اتحاد فرانسـ مینرد ویت
شد و به این ترتیب یک       بیندین سه منجر  ست کامل فران شک ضور  قفو اتفاد افتاد به  رن ح

 استعماری فرانسه در منطقه هندوچین پایان یافته

2. Chi Hoa 
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 الجزایر

عد   جه ب که در حق یالجزا یو قت  یر بود 
لک طلق  ــو 5م شـــده یم یتلق ها یفرانسـ

 فو درنیبنیشـکسـت دها بعد از یفرانسـو
حد     یدر و 5312 تا  نام،  ت ی به عقالن  یت

ر  یوزکه نخست  -4رانسفرمندس یدنده پیرس 
سه بود   سقوک د -وقت فران فو نیبنیبعد از 

ــد  ق مذاکرهیاز طر ــر ش ــتقالل  حاض که اس
سم  سد   یمراکش و تونس را به ر شنا ما ا ؛ت ب

که جنبش اول یر م ابه  پا شـــده بود و جنبش الجزا  یدر الجزا یاهی ن  ریر بر
به  ها حاضر نشدند  یتونس و مراکش بود، اما فرانسو  یتر از جنبش ملّپرتوان
ستقالل عطا کنند یریالجزا سه ]سردمداران   یبود همه یاجملههها هم ا  ،[فران

ه ن جملیا ؛بردندیست آن را به کار م یالیکار و راست و چه سوس   ه محافظهچ
سه بدون الجزا یا سه باق ین بود که فران ون یلیم 3ر ینخواهد مانده الجزا یر، فران

 یزندگ نیرنش یالجزا یون نفر فرانسو یلیک میر یت داشت، در الجزا ینفر جمع
ــ     یم ــاد،   ه اهی کردند که معروف بودند به پاسـ   تی ریارتش و مد ا که کل اقتصـ
 ت بودهیدهم جمعکیا ینهم کین یمر دست هیالجزا یاسیس

، 9عباس تفرح،رهبر جنبش معتدل هشروع شد   یجنبش معتدل 14در دهه 

                                                   
ملک طلق اصطالحی فقهی است به معنی ملکی که صاحب آن اجازه هرگونه تصرفی در ه 5

 آن داشته و هیچگونه ادعایی نسبت به مالکیت آن از فردی  یر از مالک وجود نداشته باشده

( متولد پاریس، 5334تا اکتبر  5341) انویه  Pierre Mendes France–پیر مندس فرانس ه 4
صلی       سوی بود که بعدها در دوران ریاست جمهوری هدف ا ستمدار فران اش پایان دادن سیا

س مین( بوده در کنفرانهای ویتنام به رهبری هوشـیبه جنگ در ویتنام )جنگ با کمونیســت
سوی،  شمالی،    نو وی توافق کرد تا در برابر خارج کردن نیروهای فران بدون تهاجم ویتنام 

 مین بسپارده کنترل این کشور را به هوشی

( متولد طاهر در الجزایر، 5331تا دســامبر   5333)اکتبر  Ferhat Abbas– فرحت عباسه 9
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ه از فرانسـ  یر مسـتقل به عنوان بخشـ  یبود که شـعارش الجزا  یریمبارز الجزا
ک    بود،  مان رادی عار و ار ــ که  این شـ ل پرچم ی ذ یخودگردان ینوعال نبود، بل

ــه بود ــو هفرانس ــور ویو نه وزرفتند نه مندس یها آن را نپذیاما فرانس  یرکش
چهارم  ین اتفاد در دوران جمهوریو چپ بود)ا ســتیالیکه ســوســ 5،ترانیم

قل ر مست یاشنهاد و شعار الجز  یها پیکه فرانسو  ییفرانسه رخ داد(ه اما از آنجا 
ش رفتند، جنبیعباس مطرح شــده بود، نپذ تطرف فرحل فرانســه را که از یذ

ستند،    یراد شد، دو رهبر نو برخا سم  یکیکال  که  9الببن دیگریبود و  4بالقا

                                                   
سال     ستمدار الجزایری بود که در  شور بوده در   5365تا  5313های سیا رئیس جمهور این ک

ها به ناسـیونالیســم انقالبی های او از حمایت فرانسـویای، دیدگاهالهبازه زمانی بیسـت سـ
 تعالی یافتنده

 François Maurice Adrien Marie Mitterrand -فرانســوا موریس آدرین ماری میتران ه 5
ــت5336تا  انویه  5356)اکتبر  ــور، رهبر حزب ( او که در پس های مختلفی مانند وزیر کش

ر دادگستری، و  یره فعال بود، اولین رئیس جمهور سوسیالیست     سوسیالیست فرانسه، وزی    
 سال در این سمت باقی مانده  52فرانسه نیز بود که 

( متولد ایت یحی موسی  5314تا اکتبر  5344)سپتامبر   Krim Belcasem -کریم بلقاسم  ه 4
ــتقالل ال   ــت که در مبارزات اس ــتمدار و چهره انقالبی الجزایر اس ــیاس جزایر، در الجزایر، س

عهده داشته در پی ایفای نقش مهم او در مذاکرات  را به رهبری سومین بخش از اف ال ان
داری رهبری بخشی از جبهه آزادیبخش الجزایر، این مذاکرات سرانجام منجر   صلح، و عهده 

 و استقالل الجزایر از فرانسه شده   5312به رفراندوم سال 

ــامبر  Ahmed Ben Bella -احمد بن بال  ه 9 ( متولد مغنیه در   4454تا آوریل    5353)دسـ
جمهور وزیر و اولین رئیساستان تلمسان الجزایر، رهبر سیاسی جنگ الجزایر، اولین نخست  

سود داده وی نقش              ستی  سیالی سو ستقالل  سوی ا شورش را به  انتخابی الجزایر بود که ک
شورش     بخش الجزایر و همزممهمی در رهبری جبهه آزادی سالح به ک ساماندهی قاچاد  ان 

از دو ترور جان به در برد اما  5316های جنگ این جبهه با ارتش فرانسه داشته در در سال
شد و تا    ستگیر  ستقالل الجزایر و در دوران حکومت، اقدامات   5364د زندانی بوده پس از ا

های عربی و اسالمی  ها و وسایل تولید، احیای سنت  مزارع فرانسوی  سازی ملیمهمی مانند 
 چهارم بودجه دولت به بخش آموزشانجام دادهو اختصاص یک
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 ی، جبهه4ال ان افهافتند[یوند ی]پ 5نیبومد هواریو البقاسم و بن با بال بالنهایة
ش   یبخش الجزایآزاد شکل گرفت و م سلحانه را برگز  یر  ست به  یم دند و د

سال مبارزه مل   ش یلیک می یکردند، مبارزه ملّ یسالح بردنده هفت  د یهون نفر 
ــهیلیمک ی  ،یون نفریلیم 3ت ی داده جمع بارزه  د داد و در طول ی ون نفر شـ م

ه د؛س یها جوش ن خانمیر به خصوص در ب یمردم الجزا یساله استعدادها   هفت
ش  لهیجم له،ین جمیتره ظهور کردند، معروفیجمل صوم  9ابوپا ت، یبود که مع

                                                   
 5394اوت  Mohammed Ben Brahim Boukharouba (49 -محمد بن ابراهیم بوخروبهه 5
مدین )         5313ا دســـامبر ت  به هواری بو مه الجزایر، معروف  قال تان  ــ لد اسـ  Houari( متو

Boumédiène      هه مه دوم د هد بوده در نی عدم تع  5314( رهبر الجزایر و از رهبران جنبش 
ــ و تونس نیروهای خود را در  ندهی می   مراکشـ ــازما ندهی   5364کرد و در سـ ارتش  فرما

ستقالل الجزایر او به  بخش میهنیآزادی کمک کرد  احمد بن بال را بر عهده گرفته پس از ا
ــورای  تا حکومت را در اختیار گیرد و خود به عنوان وزیر دفاع و فرمانده کل قوا، رئیس ش

با باال گرفتن اختالف میان دو رهبر، .انقالب میهنی و معاون اول رئیس جمهور منصوب شد  
بدون خونریزی بن بال را خلع کرد و خود در رأس یک  کودتایی با 5361بومدین در  وئن 
ضعیف     46شورای انقالبی   ست گرفته هر چند رهبری او در ابتدا  نفری حکومت را در د

ــامبر  52علیه او در   طاهر زبیری  بود، اما با ناکام ماندن کودتای        بومدین به رهبر   5361دسـ
 .رقیب کشور بدل شدبی

ــالاف ان ال که به انه 4 ــوی  اف نیز مش ــت، به ترتیب مخفف نام فرانس  Front deهور اس

Libération Nationale  ــی بــه معنی جبهــه  National Liberation Frontو نــام انگلیسـ
ــتند که به جبهه آزادی     آزادی ــده این حزب  بخش الجزایر معروف میبخش ملی هسـ باشـ

یجده هزار ، دو میلیون و ششصد و ه   4444در الجزایر تشکیل شد که در    5312سیاسی در   
های مجلس( را کسب کرده رهبران آن در بدو تأسیس عبارتند از   کرسی  %9/91و سه رای ) 

ــطفی بن ــیاف، رابح بیطاک و مراد دیدوشه در        مصـ بولعید، عربی بن مهیدی، محمد بوضـ
های کریم بلقاسم، محمد خیضر، حسین آیت احمد    اگوست همان سال سه نفر دیگر به نام   

توســـط این  5312ن ملحق شـــدنده آ از جنگ الجزایر در اول نوامبر و احمد بن بال به آنا
 ادامه یافته  5364گروه انجام شد و تا مارس 

( متولد ســنت لو ن الجزیره، 5393)متولد فوریه  Djamila Boupacha -جمیله بوپاشــا ه 9
دستگیر و شکنجه شد لذا  5364بخش الجزایر بوده در چریک و از اعضای مهم جبهه آزادی

به یکی از               ــا  پاشـ له بو یت جمی عاده حیث گاه ا ند و داد یت نمود عای حیث او و وکالیش اد
 ترین محاکمات فرانسه و الجزایر تبدیل شده وی با استقالل الجزایر آزاد شدهجنجالی
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 تیگر شخص  یاش و عنصر مقاومت و عنصر مسلحانه وجه د   ک وجه چهرهی
سمبل  4ه بوعزهیو جمل 5حیردله بویمگر هم بودند، جیله دیبوده دو جم یو که 
 ر شدندهید الجزایان مبارز نسل جدزن

سرکار آمد و مجبور شد با توجه به جنبش پرتوان    در فرانسه دوگل  تاًینها
در  تاًیند؛نهاد داده بود، مسامحه کیون هم شهیلیک میساله که هفت نه اله افا

ستقالل الجزا ]مجبور شد[  فرانسه   5364  یاز خون و فداکار یر را در بستر یا
 ردهیزن، مرد، جوان و کهنسال بپذ

 فلسطین

شده   ن زدهین بود؛استارت مبارزه مسلحانه در فلسط   یهم فلسط  یوجه بعد
سه به     ییبا ترفندها ستان و فران سال    یاریکه انگل -23 یهاسازمان ملل در 

سال   یاقطعنامه ش بردند،یپ 5321 سازمان   یمع عموماز طرف مج 5321در 
تکه  ن وینش ن دو تکه شد، تکه عرب یفلسط  ملل صادر شد که ]بر اساس آن[   

  5323شده در سال    ین تلقینش یهودیتخت تکه یم هم پاینه اورشل ینش یهودی

                                                   
میالدی( متولد الجزیره، یکی از زنان  5391) ســـال  Djamila Bouhiredجمیله بوحیرد ه 5

ستعمار فرانسه در قرن   مجاهد الجزائری است که نق  ش مهمی در انقالب الجزائر ومقابله با ا
به عضویت گردان شهادت طلبان    5312در آ از انقالب الجزایر، یعنی سال   .گذشته داشت  

د و ها بوگذاری در مسیر فرانسوی  جبهه آزادیبخش الجزایر درآمده او از اولین داوطلبان مین
شماره یک قرار گرفته زمانی که وی به دلیل  به دلیل قهرمانی هایش بهعنوان تحت تعق یب 

سوی ها در آمد برای او حکماعدام بریدنده و زمان       سارت فران صابت گلوله به کتفش به ا ا
مارس    عدام اونیز در هفتم  ــدید       5313اجرای حکم ا قادات شـ ما در پی انت تعیین گردیده ا

نهایت به حبس ابد ان را  جامعه جهانی فرانسوی ها وادار به تاخیر اجرای حکم شدند و در
 با استقالل الجزایر وی نیز آزاد شده .تقلیل دادند

( متولد قصــبه در الجزیره، از 4451تا  انویه  5391) Djamila Bouazza -جمیله بوعزة ه 4
 5311بخش الجزایر بوده در گذاری سـعدی یاسـف در به جبهه آزادی  اعضـای شـبکه بمب  

ست و هم      شد و همراه با دو ستگیر  شدنده در پی  د رزمش جمیله بوحیرد به اعدام محکوم 
ــال        ، با پیروزی جبهه   5364تخفیف مجازات، این حکم به حبس ابد کاهش یافت و در سـ

 بخش الجزایر وی نیز آزاد شدهآزادی
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ت ل شده اعراب دس  یک دولت مستقل تشک  یبه عنوان  یل به طور رسم یاسرائ 
ه و عربســتان مقابل یمصــر، اردن، ســور  5323الح بردند، در ســال به ســ
سرائ  شکست خوردند،     یها ایلیا هزار عرب که در خاک  344ستادند، اعراب 

ــط ندگ یفلسـ ن   یم ین ز ند، آواره شــــد بذر    کرد ند و  د، ترک موطن کرد
شک  سط   التیِجیت سلحانه در فل ش یزم یآزاد ین براینبش م شد ین پا ن یکه ا ده 

لو مسلحانه و  یم قرن است که مبارزه یش از نیدا کرد و االن بیاستارت ادامه پ 
 ن و وطن ادامه دارده یآزاد کردن زم ی، برایط فعلیبا سنگ در شرا

 رایت انقالب

ما اتّ   یگریبخش وجه د یآزاد ینبردها  هم که   یگریفاد د از جهان بود ا
 5314دهه ر دشوده یگر فاز انقالب هم باز مین به بعد دین بود که از ایافتاد ا
رتفاع برتر از ا یت انقالب هم در ارتفاعیبود اما را یمبارزه مل شــتر، فازِیفاز ب

 شودهین و بعد هم انقالب کوبا برافراشته میبا انقالب چ یمبارزات مل
 اندیشه، سازمان، کار، برنامه، هویّت ←چین 

داشت؛راهبرانش  ین وجوه مختلفیچ
 دهشــمند بودند و هم ســازمانیهم اند

شان کارگر بودند؛ چ  ها ینیبودند و خود
رهبرانشان کارگر شدنده    از یس أتبه هم 
صاحب ینیچ صاحب  ها  برنامه بودند و 
شدند به ا یهو ن ین مفهوم که چیت هم 

ــرفاًیک جری فقط 5مائو یبه رهبر  ان ص
                                                   

سه تونگ  مائوه 5 سامبر   Mao Zedong - ت سپتامبر   5339)د شان در    5316تا  شاو ( متولد 
بوده کمونیســت مدار انقالبیو سـیاســت مارکسـیسـم لنینیســم ن، ت وریسـینایالت هونان چی

، چیانگ کای شـک با شــکسـت دادن نیروهای 5323 را در سـال جمهوری خلق چین وی
قرار داشته او این   جمهور وقت چین بنیان گذاشت و تا پایان عمر در راس حکومت رئیس
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شتند، انقالب چ  ی، وجه فکرمبارز نبود سلف ین پایهم دا شت، م  یگاه ف ائو دا
ن جهان داشــته تضــاد مائو در دوران یبود، تبب یشــمند و فلســفیدش اندخو

ــد و مرجع        بــه  14و  24 یهــاتش در دهـه ی خــاص خودش مرجع شــ
س  ش یا یهاست یمارک سازمانده   یران هم ک شد،  شتند، خود مائو   یجد یده  دا

ــتراتژ ــازمان ی هم اسـ  یروزیکه انقالب به پ   5323دهه قبل از  ک بود و هم سـ
سد  سه   نودک مرحله یدر  ،بر صد ت شهر یدر  نود و پنج یاو در مرحله یالت 

 ن توان را داشــتند که مجدداًینابود شــدند اما ا ییالت روســتایدرصــد تشــک
شک  سوار کنند و انقالب به پ یت سمبل کار  برسده خودِ  یروزیالت را  بود  مائو 
ست    یبه حزب کمونین ترتیرامونش هم به ایو پ ر در ک جنبش کایست توان
مار    یاز جمع یهمکه بخش م  - نیچ ند و در خ تاد بود ــر    یتش مع به سـ
 یاکه منطقه یداچا منطقهنام  بود به یان منطقه یاندازده در چ ی راه ب -بردند یم

با  یدر مدت کوتاه یاچمردم دانداشــت؛  یچ خاکیبود و ه یاصــخره کامالً
شـــهرها و  م، بهیادهیها دها و عکسلمیکه در ف ییها و ســـبدهان چوبیهم

اده از آن مناطق خاک آوردند و در سـطح یپ یمجاور رفتند و با پا یهااسـتان
ــخره یمتر رومین ــد که در داچاین امکان پیختند تا ایها خاک رص هم  یدا ش

شاورز  شال یصورت بگ  یک سا  یرد و  ش یز روین در آنجا نیر مناطق چیمانند 
 یکار را از مردم داچا یعنی «هدیاموزیب یاز داچا»داد که  یدا کنده مائو شعاریپ
 ه دیاموزیب

                                                   
شور  صه   را به یکی از مهم ک شورهای دنیا در عر ست    یترین ک صاد  و سیا تبدیل کرده  اقت

که  مارکسیسم هایی که در پیش گرفت مورد انتقاد برخی استه برداشت مائو ازگرچه روش
ته    ــ یان در      به نقش برجسـ تائ ــ نان و روسـ قا کارگری  ی ده مان داشـــت و بر    انقالب  ای

تأثیر گذارد تأکید  اقتصـاد سـوســیالیسـتی تواند بربه عنوان عنصـری که می فرهنگ اهمیت
ــم کرد بهمی ــیاری از نیروهای مبارز در دنیا از جمله  مائوئیس ــوی بس ــت، از س معروف اس
پال  و ایران در گذارترین و مهم     پیروی می پرو ون تأثیر به عنوان یکی از  ترین شـــده او 

 شودهنام برده می قرن بیستم های سیاسی دنیا درشخصیت
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مه     ینیچ هل برنا به ر م   یزیرها ا ر کا  یکال بودند، عقل  ینکه راد یابودند، 
ــتور کار خود قرار بدهند، پنج ینکه برنامهیکردنده قبل از ایم ــاله را در دس س

بش نل به جیتبد ن جنبش بعداًیانداخت که ا جنبش ســه اصــل بد را راه مائو
شده آنها گفتند برا    صل بد  رد و یصورت بگ  یزیربرنامه نکه مقدمتاًیا یپنج ا

بش ســه ک جنی همیدار یخیتار یازهاینشیاج به پیکند، احتدا یبرنامه تحقق پ
 تاًیبود و نها یکار، رشـوه و کم یاصـل بد راه افتاد که مبارزه با اختالس، دزد 

اختصاص دادنده در همان کردن آن[ ]به پیاده را  یاد که دورهیبه پنج اصل رس
 ک اصــلی کرد، مائویداد مین بیهم در چ یســوادینکه بیدوران با توجه به ا
شت که هر   ست )حروف الفبا    ینیچ]فرد[ گذا صد حرف بلد ا ها ینیچ یکه 

ــ ظاهراً ی ار زی هم بسـ ــت و  ــد حرف م  اد اسـ با یبه هفتصـ ــد(،  به  ی رسـ د 
دا یارتقا پ نطورین موضوع همیا دهد؛اد بی دانند،ینم یچیکه ه یکسانمجموعه
سوادآموز   یکرد و  ضت  ن راه افتاده یخته در چینه و خودانگیهز بدون یک نه

سال  ینشین پیبعد از ا تاًینها ساله یاول 5319ازها در  ها در ینیچ ن برنامه پنج 
ستور کار قرار گرفت و چ  ساخت  ینید ن را یکه چ یصنعت  یکارخانه 144ها 

ــمت خ ــنعت یز برایبه س ــدن پ یص ــالحات یبرد، تدارک دیش میش دنده اص
ون هکتار یلیم 21توجه ش رفت و رقم قابلیپ 5314ان سـال  یهم تا پا یارضـ 

ن یه در چبود ک ین اتفاقاتیم شده ا ین تقس یزمن و کمیزمین دهقانان بین بیزم
 یهتیل اتوریو ذ بودند یتیها خود صاحب هوینین بود که چیرخ داد و مهم ا

قطب  کین یو همچن یست یالینرفتند و خودشان قطب ضدامپر   یاتحاد شورو 
 شدنده  یاقتصاد
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 کوه، جنگل، سالح، زمین، چهره، تئوری، تشعشع←کوبا

ما اتّ  با   یفاد مهم ا هم در کو
ده کافتاد؛کوبا آن موقع هم عشرت

ــتیالیو هم قمارخانه امپر ها و س
کاز   ییکا یآمر و  ها نویها بود، 

گسترده، توتون،   یهاخانهیروسپ 
ــکـر، گـوجــه، زن و ورد    شــ

کوبا بوده اما بالخره  یهاشاخصه  
ــال  یپ ینفر 34 ــدند و در س ــکیاز آب ب 5316دا ش  یرون آمدند و پا به خش

ــتند،    ــترو ی ف یعنیک حقوقدان جوان  ی گذاشـ که آن زمان کمتر از    5دل کاسـ
 تاس یبات یبه عهده داشت که با ارتجاع نظام  نفر را 34 یسال داشت رهبر  یس 

شدنده از  یدر کوبا درگ شدند،    14نفر  34ر  شته   54ماندند،  ینفر باق 54نفر ک
است که در کوبا   یاهیشدند )که نام نشر   4گرانماق یبه اسم قا  یقینفر سوار قا 

                                                   
میالدی(  5346 )اوت Fidel Alejandro Castro Ruz -فیدل آلخاندرو کاســترو روث ه 5

متولد بیران در کوبا، سیاستمدار و انقالبی کوبایی است که عالوه بر رهبری انقالب کوبا، از    
به عنوان نخست وزیر کوبا و سپس به عنوان رئیس جمهور این کشور     5316تا  5313سال  

سال   سی        4443تا  5316از  سیا ست کوبا که تنها حزب  شغول فعالیت بوده حزب کمونی م
سال     نظام تک حزبی در ست از  سال   5361کوبا ا شده  تحت رهبری وی اداره می 4455تا 

های کاســترو یکی از شــخصــیت.بود جنبش عدم تعهد چنین دو دوره دبیر کلکاســترو هم
ــته وی جوایز مختلف بین  ــر بوده اس ــت آورده و بحث برانگیز جهان معاص المللی به دس

سم      حامیانش او را قهرمان سیالی سته            سو سی که توان ستی و ک شردو سم و ب ضد امپریالی  ،
داننده در مقابل منتقدانش وی را حف  کند، می امپریالیســم آمریکا اســتقالل کوبا را در برابر

مامیت خواه   دیکتاتور  یک  ــر،       می ت ند که دولتش باعث موارد متعدد نقض حقود بشـ دان
 .ه استآوارگی بیش از یک میلیون کوبایی و تضعیف اقتصاد کشور شد

؛ گرانما قایق بادبانی اســت که در حمل مبارزان انقالب کوبا از  Granma - قایق گرانماه 4
ــده این رزمناو    5316مکزیک به کوبا در نوامبر  ــتفاده ش ــتا اس ــرنگونی ر یم باتیس برای س

 اصطالح  به انگلیسی « گرانما»ساخته شده بوده    5329متریو موتور دیزل در سال   53باکابین 
 مخاطب قرار دادن مادر بزرگ استه خودمانی برای
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زدند، دو سال در کوه بودند و بعد   5رامائسترا یس  یهاشود( و به کوه یچا  م
بود،  یکیکه منطقه استراتژ 4از دو سال به شهرها حمله کردنده شهر سانتاکالرا  

نفر  54ستا،  یفرار بات بعد از یستا فرار کرده به فاصله زمان کوتاه  یآزاد شد، بات 
حاال د   ند،  ی رامون پیگر پیکه  کادا  پا دا کرده بود گان مون نا را فتح    در 9د هاوا

ند و اول  انو  جد   5314ه ی کرد مت  پا کر  یدی حکو گل و   بر نده کوه و جن د
ــتفاده کردند[ و دیگر ســالح  ن ویم زمیل شــد، تقســیتشــک حکومت ]را اس
 ها و هههنویان و بستن کازی ل کردن روسپاشه و شیپ صاحب

هم  یکیکاســترو و  یکیت، ک داشــیاتقالب کوبا هم دو چهره ســماپت
نشست و    یشهر را آورد و ت ور کیجنگ چر یکه با خودش ت ور 2اگوارچه

                                                   
ــترا  کوهه 5 ــیرا مائس ــرا یا س ــیراماس ــته کوهی اســت که در Sierra Maestra -های س ؛ رش

شانزده به         جنوب ستهاز قرن  شده ا شیده  ستان گوانتانامو تا منطقه نیکرو ک  ربی کوبا، از ا
ودند که آخرین آنها انقالبی بود که     های چریکی مختلفی در این منطقه برقرار ب  بعد، جنگ  

خورده به ی شـــکســـتی مخفی شـــدن فیدل کاســـترو و دیگر بازماندگان حملهدر ادامه
ستون     شکیل  شورشی بیرون از   های چریکی هماهنگ با گروهسربازخانه مونکادا و با ت های 

 منجر شده  5313جنگل رخ داد و نهایتاً به سرنگونی باتیستا در اول  انویه 

شور کوبا       Santa Clara -سانتا کالرا ه 4 سط ک ست که تقریباً در و ستان ویلّا کالرا ا ؛ مرکز ا
ــانتاکالرا که در روز  ــامبر  95قرار داردهطی نبرد س ــتون   5313دس ــهر رخ داد، س در این ش

شهر حمله کردند، دو        سینفوئگوس به این  ستون چریکی کاملیو  ستو چگوارا و  چریکی ارن
صرف نمودند  ستون چگوارا از       پادگان را ت سط  سالح تو و قطاری حامل نیروی کمکی و 

ستون    شده این اقدامات  سقوک  خط خارج  های چریکی و دیگر انقالبیون کوبایی منجر به 
سترو بوده          ساز برای فیدل کا سرنوشت  شد؛ که روزی  سانتاکالرا تا بعد از ظهر همان روز 

 ساعت بعد، باتیستا از کوبا گریخته 54کمتر از 

که به نام  نرال گیلرمون مونکادا نامگذاری شـده اســت، در  Moncada–دگان مونکادا پاه 9
سط فیدل  5319سال   سترو و هم طی عملیاتی تو شده این اقدام به   کا صرف  وان عنرزمانش ت

شـوده به اسـتقالل این کشـور انجامید شــناخته می 5313گام اول انقالب کوبا که در ســال 
ک        ــرف مون ــترو روز تصـ کاسـ ها  عد یه   46ادا یعنی ب کت انقالبی   5319 وئ را روز حر

(Movimiento 26 Julio  یاM26-7 نامیده ) 
( متولد سانتافه 5361تا اکتبر  5343) وئن Ernesto Che Guevara-گوآرا ارنستو چه2 .

 پرداز جنگیمدار، نظریهشود؛ پزشک، چریک، سیاستشناخته می نام اِل چه نیزآر انتین،که به
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صــدور انقالب را هم آورد و با  ی، ت وریک شــهریجنگ چر یدر کنار ت ور
 م بود(هیخودش برد ) فصول بعد شاهدش خواه

س  س یکوبا ب ش یار ب سمپات    عار پرت شد و با توجه به  ن انقالب و دک بویشع 
شورها یسا  یرهبران برا ه شد  یمدل یجنوب یکایو امر یمرکز یکایآمر یر ک

 ن هم از پرچم انقالبه یا

 پیک جنگ سرد

  نیبت استالیرغم غه فضا ب ینیسنگ

باز شده بود و در  5321ک جنگ سرد هم بود که باب آن از ین دوران، پیاما ا
 یشورو 5323ده اوت یخود رس جم، به اویکنیمکه از آن صحبت  ییهان سالیا

ش کرده یرا آزما یدرو نیبمب ه 5314ش کرد، در یاول بار بمب اتم را آزما یبرا
خودش  ریس عتاًیکا طبیافت و آمریدرو ن دست یاول به اتم و بعد هم به ه یشورو
ن در اروپا شد؛در یمتفق یکه  نرال بود، فرمانده زنهاوریآ 5314کرده در یم یرا ط
بوده  یاتحاد شورو یدرو نیو ه یبه اقدامات اتم ین موضوع پاسخیقت ایحق
دوم  یان جنگ جهانیرو اعزام کردند، چهارپنج سال از پایها به اروپا نییکایآمر
به  5314در  ین در اروپا شده ویمتفق یفرمانده عال 5زنهاوریگذشت که  نرال آیم

                                                   
بوده چهره و ظاهر او بطور فراگیر  انقالب کوبا های اصلیو از شخصیت مارکسیستانقالبی و

و یک نشان جهانی شناخته شده در فرهنگ  «پادفرهنگ»به عنوان یکی از نمادهای شورشی 
 عامه بدل گشته

تا  5334)اکتبر « آیک»معروف به Dwight David Eisenhower -وید آیزنهاور دوایت دی5 . 
 سی 5365تا  5319مدار آمریکایی و از سال متولد تگزاس، سرباز و سیاست (5363مارس 

جمهور ایاالت متحده آمریکا بوده او در طول جنگ جهانی دوم با عنوان و چهارمین رئیس
خواه بوده آیزنهاور از حزب جمهوری ااروپمتفقین در  نیروهای ی عالیفرمانده«  نرال ارتش»

های داخلی را تعدیل کرده وی معتقد اش سیاستبودهآیزنهاور طی دو دوره ریاست جمهوری
های اتمی و سفرهای فضایی رواج پیدا گرایی نوین، تکثیر موشکبود در عصری که ملی

م ا کشورهای هاست، باید در جستجوی صلح بوده او درصدد بود تا اتحاد آمریکا را بکرده
ا و به اروپا، آسی« سرخ»پیمان تقویت کرده و واشینگتن را برای مقاومت در برابر تهاجم 
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او هشت  د،یدوم رس یروزیبه پ مجدداً 5316د و در یرس کایآمر یاست جمهوریر
 و ینام داشت، و 5لسدا فاستراو جان یجهرخاریوزکا بود، یدار آمرسال زمام

 یآوا طلب بودند وت جنگیبه  ا - بود ایس سیکه رئ -برادرش آلن فاستر دالس 
و کمپش را  یاختنده جان فاستر دالس دم به دم شورووحش را در جهان به راه اند

هم جنگ گرم  5319تا  5314کرده در حد فاصل ید میتهد یاتم یابه جنگ هسته
د، یطول کش 19تا  5314وجود داشت، هم جنگ سرده جنگ گرم در کره بود که تا 

 یگر شورویرو اعزام کرد و از طرف دین ه شد و اصالًیک طرف وارد قضیکا از یآمر
فوت کرد  5319در  نین دوران استالیرا به عهده داشته در ا یک کره شمالیلجست

ف شد، یتلط یشورو یاست خارجیس یشد و فضا ین ویجانش 4و خورشچف
 ه ست، دشمن ما و برماستیداد که هرکس که با ما نین هم مهاجم بود و شعار میاستال

                                                   
سطح تعهدات کشورش را به  5311 آیزنهاور در سال دکترینآمریکای التین مهیا نگه دارده 

 خاورمیانه افزایش داده

مرد آمریکایی ( دولت5313تا مه  5333)فوریه  John Foster Dulles -جان فاستر دالس ه 5
های آ ازین وزیر خارجه این کشور در دولت آیزنهاور بوده در سال 5313تا  5319و از سال 

رفت و در جنگ هندوچین از نیروهای فرانسه علیه ای مهم به شمار میجنگ سرد چهره
از دست دادن با  5312کرد و معروف است که در کنفرانس  نو سال مین حمایت میویت

اور، برادر کوچکتر جان دالس، آلن ولش دالس،  وانالی خودداری کرده در دوران آیزنه
داننده دالس به رئیس سازمان سیا بوده منتقدان جان دالس او را مس ول آ از جنگ سرد می

داشت و طرح ساخت این  وسازمان نات ای در ساختنعنوان وزیر امور خارجه نقش عمده
سازمان در واقع بخشی از استراتژی عمومی او در کنترل گسترش شوروی با تهدید به تالفی 

بی »در یک سخنرانی گفت:  5311 وئن  3شدید در صورت وقوع جنگ بوده دالس در 
طرفی بیش از پیش مهجور و منسوخ شده است و مگر در شرایطی بسیار استثنایی مفهومی 

 «نگرانه استهتهبد و کو
( رهبر 5315تا سپتامبر  5332)آوریل  Nikita Khurshchev -نیکیتا سرگیویچ خروشچف ه 4

شوروی بعد از استالین و دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی 
وزیر اتحاد جماهیر شوروی نخست 5362تا  5313و در عین حال از سال  5362تا  5319از 

ی این حزب سخنرانی کرد و او پس از رسیدن به رهبری حزب کمونیست در کنگرهبوده 
 جنایات دوران استالین را محکوم نموده
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 ی یارکشیادامه - رقابت تمام عیار

ستال  یاست خارج یس  یتهاجم یفضا  یهین دوران سا ینکه در ایبا ا از  نیا
شد و باز به ر م یو بق یشورو  شچف یاه جهان برطرف   یفرد معتدل نکه خور
هم تمام  یکا و شورو یجنگ سرد کماکان ادامه داشت و رقابت آمر   یبود، ول

سال   ار بوده رقایع  یورین فضانورد مرد،  یاول 5364بت در فضا و اتم بوده در 
ضا پر  5نیارگگا صله کوتاه یبه ف ضانورد، توروشکو  یاول ید و به فا ا 4ن خانم ف

ن مســتقر یرا در مدار زم ین قمر مصــنوعیها اولیافته شــوروی راه به فضــا
شو  یکردند، اول شورو  یرون موشک از طرف  ضا و اتم   یبه هوا رفت و  در ف

ش( به و بلوک ین  رب و شرد)به مفهوم شورو  ین رقابت بیش افتاده بوده ایپ
ده  یورزش هم کش یلم و حتیف ی، حوزهیحوزه فرهنگ ،هیعلوم پا یهایآکادم

                                                   
( متولد کلوشینو روسیه،   5363تا مارس  5392)مارس  Joery Gagarin -یوری گاگارین ه 5

ضانورد جهان بوده او در روز        ستین ف سی و نخ ضانورد رو ضاپی  5365آوریل  54ف مای با ف
دقیقه مدار زمین را یک دور کامل پیموده عصـــر  543وســـتوک به فضـــا رفت و به مدت 

 سفرهای فضایی انسان با این پرواز آ از گشته 
( 5391)مارس  Valentina Vladimirovna Tereshkova -والنتینا والدیمیروونا ترشکووا  ه 4

اولین زن فضانورد جهان   نورد روس وی شوروی، کیهان متولد استان یاروسالول در روسیه   
نامزد زن برای انجام نخستین پرواز فضایی یک    244استه والنتینا ترشکووا از میان بیش از   

شد و در روز   ستوک     5369 وئن  56زن انتخاب  ضاپیمای و ضا رفته در این   6 -با ف به ف
های های بسـیاری را بر روی خود انجام داد و دادهمأموریت سـه روزه تروشـکووا آزمایش

 وزنی در محیط فضا بر زنان گردآوری نمودهی تأثیر بیپزشکی ارزشمندی را درباره
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ک تو آنها سر تک  ندبود یکا و شورو یها آوردگاه آمرگر المپیکید شده بود؛ 
شتنده فضا  ها با هم رقامدال ار یعو کامل یرقابتتمام یک فضا یجهان  یبت دا

 ها ادامه داشتهیارکشیبود و  یوروکا و شین آمریب
 حفظ اردو به هر قیمت

حف  اردو خون  یهردو طرف برا مت بوده یحف  اردو به هرق  یوجه بعد  
ــوص  هختندیر ــمت اردو گواتمه هاییکایآمربه خص ــت به س چپ  یاال داش
کا در کره دخالت کرد و در ین آمریهمچن هرا ســرنگون کردند آربنز رفتهیم
 حکومت دکتر مصدد ساقط شده  ]نیز[ رانیا

در لهســتان  رخ داده یو هم در مجارســتان اتفاق هم در لهســتان 5316در 
شچف کوتاه    یبود و م یاجتماع یکه رخ داد، اتفاق یاتفاق شود گفت که خرو

، ش رفتندیپ یو ملّ یسـم محل یالیک سـوسـ  یم به سـمت  هها یآمد و لهسـتان 
 رفتهید را پذن حیتا ا خروشچف

ستان اتفاد د  اما  شجو  رخ داده یگریدر مجار پرتوان  5316 ییجنبش دان
ــجو ه ]این[بود ــعار نان و آزاد ییجنبش دانش دا کرده در درون یاعتال پ یبا ش

ــتان  یحزب کمون ــت در مجارس ــ 5یناگه رامس ــت معتدل و یبود که مارکس س
 اًرفت و او با جنبش نســبتیامره ناگپشــت  ییبود، جنبش دانشــجو یمنعطف

و  یآزاد ،شـــعار نان یامره ناگده یرســ یریوزبه نخســـت یپرتوان اجتماع
ــ یوعده ــتم چندحزبیس ن حد را تحمل کرد اما یتا ا را داد، خروشــچف یس

                                                   
شوار در  5313تا  وئن  5336) وئن  Imre Nagy -امره ناگی یا ایمره نادج ه 5 ( متولد کاپو

ست    -امپراتوری اتریش ستان، در دو نوبت نخ ست      مجار شک ستان بوده پس از  وزیر مجار
های ضد  ی به جرم خیانت به حزب کمونیست و نقشش در قیام  مجارستان و  5316انقالب 

  ای دور از دسترس )قطعه اتحاد جماهیر شوروی، محاکمه و اعدام شده جسد وی در نقطه   
ستان  در( 945 شده مقبره     بیرون در شهرداری  گور سپرده  ست به خاک  سال بوداپ  ی او تا 

ی رسـتان که دسـترسـی به مقبره   قابل بازدید نبوده در زمان دولت کمونیسـتی در مجا  5333
ای خالی به یادش در گورستان پرالشز در پاریس ایجاد شده    پذیر نبود مقبرهواقعی او امکان

 ای دولتی از او تقدیر شدهجنازهیاد او مجدداً گرامی داشته شد و طی تشیع 5333در 
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شعار نظام چندحزب  یناگ ت را به س یحزب کمون یتهیتورا عتاًیکه طب یبعد از 
ــعار خروج از پ   یخطر م ــو را مطرح کرد، ا یانداخت، شـ گر ینجا د یمان ورشـ

ــچف کوتا  ــورو یروها ین امد: ی ه نخروشـ ــرکوب کردند و   یشـ جنبش را سـ
شغال کردنده    یشورو  یاهتانک ست را ا سبتاً    بوداپ شتار ن س  ک ورت ص  یعیو

 گرفته
 ید اتمیتهد - هاج خوکیخل

شده  یمتیبه هر ق - پس از هر دو طرف ن یآخر شده یاردو حف  م - که 
ــن حف  اردو، یا ــک یحمله یامکان جد هبود 5اهج خوکیخل یهیقض  یموش

 قاطع عمل کرد و گفت که مقابله نجایها به کوبا بود، خروشـــچف اییکایآمر
ثل خواه    به تقویم[     5925 یعنی 5364م کرد؛ یبه م نا  اوج  که دوران  ،ما ]ب

 شودهیم یک جنگ سرد هم تلقیاست، دوران پ 93-24جنبش 

 وضعیت جهان سوم

ضع ییایاما آرام آرام ب شورها یم و به و س    ییت ک شور خودمان بر مه یمثل ک
بارزه  بارزه  یملّ یم ــرد وجوه  یک و انقالبی دئولو ی ا ی، م از  یو جنگ سـ
مروزه در ت جهان ســوم بود که ایگر وضــعیاما وجه د هات آن زمان بودیواقع
 شودهیجهان، جنوب خوانده م یاسیات سیادب

                                                   
ات نظامی ( یک عملی5365آوریل  51)Bay of Pigs Invasion -ها عملیات خلیج خوکه 5

ناموفق بود که توسط آ انس اطالعات مرکزی آمریکا برای ساقط کردن حکومت کمونیستی 
ستور جان کندی،  رئیس جمهور آمریکا، و با       شده بوده به د سترو در کوبا طراحی  فیدل کا

نفر نیروی ضـدانقالب کوبایی با کمک عوامل سـیا در    5144ارزیابی اشـتباه سـازمان سـیا،    
ــیده ها درخلیج خوک ــدند تا ر یم تازه به قدرت رسـ ــترو را جنوب کوبا پیاده شـ ی کاسـ

ی عملیات مطلع و کاسترو را در جریان  سرنگون کننده سرویس جاسوسی شوروی از نقشه      
ساعت آنها  23وقایع قرار داده نیروهای کاسترو با  افلگیر کردن ضدانقالبیون کوبایی ظرف 

 ین کاسترو دستگیر، زندانی و اعدام شدندهرا قلع و قمع کردند و صدها تن از مخالف
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 سرکوب گر –طبقه حاکم آغشته 

 هیسرما یبا اردو یاسیس یوندیهم پ

 عقب مانده  یادار – یاسیالت سیتشک

ــتم یها یژگیم ویاگر بخواه  ــورها شـ ــوم آن زمان   یرک کشـ  ،جهان سـ
 یرهاشـو از ک ین و بخش مهمیپیلیه، پاکسـتان، ف یران، ترکیمثل ا ییکشـورها 

ــورها  یمثل کره جنوب  یو مرکز یجنوب یکا یآمر ــیاز ا ییو کشـ ت را ن دسـ
سه تا و یاوریدرب ست:  یژگیم،  سا   یا یکی ه شدت به ف  دنکه طبقات حاکم به 

ا ب یاســیسـ یوندیپگر همیگر بودنده وجه دسـرکوب یآ شـته بودند و همگ
سرما  شته وجه بعد   یه بود که در ایجهان  شورها وجود دا ه ]این بود ک ین ک

شورها[  سطح حاکم  این ک شک یدر  س  یالت اداریت، ت س یو  س  یا س یب ار یار ب
ل قرن ماقب ]در سطح[ م،یسه کنیم مقایو اگر بخواه ندده بودیمانده و پوسعقب

 ه ندنوزدهم اروپا بود
 یاقتصاد تک بن

ــادها عموماً   ه ب  یکی(ه یلمحصــوتک  ات آن زمان، ی بود )با ادب  ینبتک  اقتصـ
 ودههه وابسته بو ه ا موزیل یبه شکر، نارگ یکیکائو، به کا یکیبه نفت،  یکیکائوچو، 

 عامل تضاد –ن؛ موجد ثروت یزم

ه ســاز بودن کامال دورانیم، زمیکنیکه از آن صــحبت م ین دورانیاما در ا
ــاده موجد ثروت به       یزم ن دووجهه بود؛هم موجد ثروت بود و هم عامل تضـ
ــاد فالحت یا ــادها، اقتص ــاورزو ک ین مفهوم که اقتص ــنعت و  ندبود یش و ص

صاد پ  شورها ورود پ یبه ا یلیخ ،شرفته یاقت از آن  ییهاهینما هدا نکرده بودین ک
 ه بود،ن انباشتیزم یرو ینگینقد ن عامل ثروت بودهیبود اما هنوز زمدا شده یپ

ــده بوده زمیزم یکار رو  یروین ]و[ ن هم موجد ثروت بود و  ین متمرکز شـ
ــاد ب   ــاحبان زم یعامل تضـ ــن، خوشیزمیل دهقانان ب  ی با خ ن ین صـ ن و ینشـ

 ت اقتصاد بودهیاز واقع یگرین وجه دینه ایزمکم
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 ها یتیفرا مل یزبانیم

شورها م یا ین بود که همهیگرش ایوجه د شرکت ین ک  ییتفرامل یهازبان 
سلطه یم یتد فروت در حوزهیونایمثل  هبودند و  یجنوب یکایاش از آمروه که 
س  یمرکز  خواهرانهفت کشور ما گسترده بود،   یگیهمسا  یا و کشورها یتا آ
 مختلفه یهاه هم در حوزهینفت و بق یدر حوزه ینفت

 یتوده دهقان

صاد و حاکم    سطح اقت س جامعه ب یم و به بدنهییاین بییت که پایاما از  م، یر
ــورها  یبود که در همه   یدهقان  ی، تودهیتیجمع یا نما ی وجه اول   به   ،کشـ

 دادهیل میرا تشک یو فعال اقتصاد شا ل ت اولِیاصطالح جمع
 یشکاف فاحش طبقات

م آن یرس یران که میبعد به ا ی)که دفعهیشکاف فاحش طبقات  یوجه بعد
 کرد(ه میخواه مرور را

 ه، آموزشیوخامت بهداشت، تغذ

 وده ه و آموزش بیمثل بهداشت و تغذ یاعاجتم یهانورم یوخامت جد
 سرکوب اجتماعی - یاسیانسداد س

س  وجه آخ سداد  س یر هم ان  یحزبتک یهااحزاب، نظام یهمه یلی، تعطیا
 ینه عرصـــه یعنی هیســـرکوب اجتماع تاًیو نها بود یانفراد یهابا حکومت

صه  یمدن یعموم س یس  یباز بود و نه عر ضع یه ایحزب یا شورها ین و  یت ک
 موسوم به جهان سوم از جمله کشور ما بوده

 ره شو به جهانیخ

 ییرهایبه س ره یم و اگر خیکنیبندم جمعیحاال اگر بخواهم و یست یبه جهان نگر
وجه اول تضـاد  : داشـت  یژگیکار سـه و  ینجایجهان تا ا م، بنگریم؛یکه مرور کرد
 هیو وجه سوم نبرد استبداد و آزاد یبود، وجه دوم تنازع طبقات سمیالیخلق و امپر
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  سمیالیتضاد خلق و امپر

  سمیالیتضاد خلق و امپر
آن همیبــا هم مرور کرد را

مان آرام آرام ا  گاره   یز ن ان
ن  یبا ا  یات مبارزات ی در ادب

ن  یو ا یت ور -پـاراگراف
س  شکل گرفت  یفرموال ون 

خلق   نقــاد   یــهـا کــه  م ا 
ستند    یالیامپر ه  یلا عیسم ه
  ؛ست یشتر ن یاردو ب ب در جهان دویرتن تیکننده به ایسم مبارزه م یالیامپر

ــم و واقعاً یالی امپر یاردو یگریدخلق و  یاردو یکی  یهم در آن دوران سـ
ــو  - میکه با هم مرور کرد در  ]و[ در جهان، - اش هم از قلم افتادیبخش

ص یسم درگ یالیت امپریها با تمامخلق یهمه ،مناطق مختلف ر  ر بودند، از نا
ــدد و مردم ا  ــر تا مصـ دو تا نمونه    یکیال و هههه ران، گواتما یو مردم مصـ

قت   یجهان در حق  همیبده  یلیم تحمیم به کل جهان تعم   ینبودند که بخواه  
ــودیخواه بود و مآرمان  ــت متحول شـ ظام کهن را  یجهان د  هخواسـ گر ن
  یســـم وجود داشــته وا گانیالیخلق و امپر یژهید و تضـــاد ویتابیبرنم

شت[  ش  یسال پ  51، 54ن یهمکاربرد ندارد اما تا  یلیگر امروز خیکه د ]دا
لب بود  ی ات، ادبی ن ادبیا بار   هات اول و  ا با خودش  ــت و  یخلق  داشـ

 هیین محتوایان حامله بود از مضامزمهم نیزسم یالیامپر
 نبرد استبداد آزادی - یتنازع طبقات

شورها    یاما وجه مهم تنازع طبقات صاد در ک  جنوب یبود؛از آنجا که اقت
ــوم  روزین آن ــاد فالحتن یامروزو جهان سـ   یتیلذا بخش اقل  ،بود یاقتصـ

ا  ی ا روزمزد ویا مزدور بودند، ین بودند که یزمیب یتین و اکثریصاحب زم 
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ن در جهان  و ا ین داشتنده زمیزم یرو یایشت حداقلیگار بودند و معیب
کرد و موجب تنازع  ین در آنجا  و ا میکه زم ییکرد، االن اگر کشورها یم

زه به  امرو یلیخ]این مسـ له[  د یم، شـا یهرسـت کن بود راف یو تضـاد طبقات 
ار حاد بوده با  ین بس یزم یلهمسأ  5314تا  5321در  اپن ذهن متبادر نشوده  

ــ یتوجه به ا   ــطح وسـ ــکل از   یندارد و مثل اندونز    یعینکه  اپن سـ متشـ
  ]تعداد جزایر[ اما ]دارد[ رهیش از هزار جزیب ی)اندونز، ر استیالجزامعجم

ست(  ساب  ح یابیکم یکم بود و کاال یلین خینکه زمیو با ا ، اپن کمتر ا
 بوده  یاو منطقه یمحل یهاطره و تملک ف ودالیر سیز یشد، ولیم

به هم یدرچ ــالًیپیلیدر ف ؛بی ن ترتین  نا    یا متکه هوک ن اصـ ن به دهقا
دادند  یم تشکیل را دهقانان  یاز جنبش مل یبخش  یدر مالز ن بودند؛یزمیب

ن      ــلحا ــت جنبش مسـ ند که پشـ ما وقت  ،ه رفت دند جنبش   ی ها د سیانگل یا
  یدارد، صــرفنظر کردند و به جنبش ملّ وجود یروبه رشــد یمســلحانه

ن  یبودنده کره به هم دهقانان ،یش ملبپشـت جن ]و[ اسـتقالل اعطا کردند،
ــ یترت ــ یلهب؛ مس ــوک خواهید یران را دفعهیا یارض ده در یم دیگر مبس

داران بزرگ و نیبه زم  یو مرکز یوبجن یکا یک و کل آمر ی گواتماال، مکز 
ند یداران التنیزمکالن ظام الت      یم ای فو با ن بار در کو که اول  ند  ند یگفت ا  ی فو

ار  ین بس یمز زیم شده در کنگو و عراد ن ین تقس یتوسط کاسترو برافتاد و زم  
 مهم بوده
ند س کردله را حن مس  یها اییکایدر مهم بود که آمرنقین ایزم یلهمس  

ن  یسکانس  یدر و - قبل از زمان مصدد  -( یشمس   5943) 5315و در سال  
ــیآمر ــتند و در آنجا بحران زم یکا کنفرانس ــیگذاش   ین در جهان را بررس

ن را مطرح یم زمیو تقســ یکردند و ضــرورت اصـالح در مناسـبات ارضـ
نده از ا  له علم یکرد ــدا  یدار بزرگنیمرجند ز یکه خودش در ب  ران هم اسـ

دار نیو زم ینخا یهار کشــت زعفران بود و از خانواده یز یشهانیبود،زم
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شاه به کنفرانس     یم ایاز ر  یندگیبه نما ران بود؛یبزرگ در ا شخص  ران و 
 رفته نیسکانسیو

  یللالمنیب یدارهیان سرما ین، جریسکانس  یکننده وتیان هدایاگرچه جر
  یکالیادر ین، محتوایسکانسینشست و یمحتوا یکا بود، ولیآمر یبه رهبر

االت متحده  یوابســته به ا یکه از کشــورها یاندهیکه هر نما یبود تا حد
ما  ک هرا با خودش آورد یغام اصــالحات ارضــیبرگشــت پ یرفته بود، وقت

تملک شده  یهانیاز زم یبخش 5943علم رفت و آمد در سال  ینکه وقتیا
 واگذار شده یبه کشاورزان محل ید محدودتوسط شاه تا ح

ما در  اپن فرمانده    ــ ین در حوزهیارتش متفق یا ــرد آسـ ا  نرال ی شـ
  یلقاب یدانیر میو هم مد یست نظام یآرتور هم استراتژ بود، مک 5آرتورمک

س  ین را در  اپن دیت زمیوضع  یوقت یبوده و شعار ب س ید،    یکالیار رادیار ب
  ییکایآرتور آمررا مک «نیزمیب ن از آنِیمز»شــعار  ؛مهم اســت یلیخ هداد

ن هم بود، در یپیلیف یمان فرمانده نظام    آرنور که همز ن مک یمطرح کرده هم
ض   5323سال   صطالحات ار ن  یکرده زم ن مبادرتیپیلیدر ف یمحدود یبه ا

قدر اهم یا که   ی ن ــت  ــتیالی امپرت داشـ ن را در یزمین از آن بیها زم سـ
بود  یجد ارین بس یبر سر زم  یه تنازع طبقاتا مطرح کردندیشرد آس  یمنطقه
 هینبرد استبداد و آزاد تاًیو نها

 

                                                   
مک ه 5 یه   Douglas Mac Arthur -آرتور داگالس  یل    5334) انو ( 5362تا آور

های جهانی اول و دوم و جنگ    متول آرکانزاس،  نرال آمریکایی بود که در جنگ     
شرقی ایفا نموده وی برای خدماتش در فیلیپین مدال     سیای  کره نقش مهمی را در آ

ــال در          افتخار   دریافت کرده در جنگ کره فرمانده قوای ملل متحد؛ و نیز هفت سـ
شغال توسط آمریکایی   اپن فرماندار نظامی و مأمور اداره ها بعد از ی  اپن در زمان ا

 جنگ جهانی دوم بوده 
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 یخی؛ نسخة تارین کندیدکتر

س    5924) 5364 یدهه یابتدا یدر دوران مورد نظر بعن کا ی( در آمریشم
ــر کار آمدند     دموکرات اش، خود او و دو خانواده که   5یکند جان اف  هها سـ
ور است و سنات شان هم هنوز زندهیکی) ،داشتند  یروشنفکر  یبغهص برادرش 

کا یکال را در سطح آمر یراد نسبتاً  یبشر طلبانه و حقودعدالت یبود( شعارها 
است  یبه ر 5364ها بود و در سال  نامزد اول دموکرات یکردنده کندیمطرح م
ــ یجمهور ]با[  طلب بود،  کال، تحول یادخواه، رده جهان متالطم، آرمان  ی رسـ

ش  سازمانده   یم سلحانه،   یهاشبکه آمده بوده ینیرزمیو ز یرعلنی،  یفمخ یم
 دهده بودا کریشد، بروز و ظهور پ یده میدر جهان کمتر د که قبالً اییالتیتشک 

 بوده  یگ جوشانیجهان دک و ههه ه یدئولو یو ا یی طبقاتمبارزه

                                                   
سی و پنجمین     5369تا نوامبر  5351)مه   -جان فیتزجرالد کندی ه 5 ست،  ساچو ( متولد ما

شدنش بوده وی در    5369تا نوامبر  5365ا از  انویه جمهور آمریکرئیس شته  ، یعنی زمان ک
به عنوان رئیس             که  مانی  بان بود، ز ناو یانوس آرام  هانی دوم در اق نگ ج جمهور طول ج

شد   شت و از این رو جوان    29انتخاب  شده تهاجم  ترین رئیس جمهور آمریکا میسال دا با
شکی کوبا، ناموفق به خلیج خوک شدن دیوار برلین، آ از رقابت    ها، بحران مو های ساخته 

ــت           ــایی، اولین وقایع جنگ ویتنام و جنبش حقود مدنی آمریکا همه دردوران ریاسـ فضـ
 جمهوری او اتفاد افتادنده 
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 رفرم، واکسنی بر ضد انقالب

ــخه   ینیبا خودش دکتر  یکند  رم را او رف .بود یایخیی تار آورد که نسـ
ه انقالب ین بود که جهان علیخواست صورت دهد، ا  یرفرم مکه  یآورده کار

ش    سن ب ضا واک ضا  یوده ف ستند که رف  یانقالب یجهان ف رقرار ب یرمبود؛ خوا
ا ی یســتیمارکســاعم از ، انقالب چپ ریگکنند که جهان را در برابر موج همه

 نه کنندهیواکس یمل
 عنصر اول  :سته بود جدا و بریهو چهار عنصر کامالً  ین کندیدر دل دکتر 

ساز  شک  ینو شورها   یهاحکومت یالت اداریت ستقر در ک شور ماه   ییم مثل ک
 ون و ]عنصـــر ســـوم،[یســیت با اپوزیمناســـبات حاکم قیعنصــر دوم تلف

 - ینش اصالحات اقتصاد  یمهمتر ومهم بود  یلیکه خ ،یماعاجت یهایبهساز 
 بوده  -یمعطوف به اصطالحات ارض

 قدرت مستقر یادار – یالتیتشک ینوساز

حور ی فردمدهیالت پوسـین که دوران تشـکیا یعنی یالتیتشـک ینوسـاز
 یشعار نوساز   یکندجهان سوم سرآمدهه   یدر کشورها  فاسد  یو ادار یاس یس 

 کردهرا مطرح  یالتیتشک
 ونیسیت و اپوزیف مناسبات حاکمیتلط

ــ ین بود که کند  یوجه دوم ا  ــبات حاکم   یه می توصـ ها در  تی کرد مناسـ
ــورها ــتان، فیمثل ترک ییکش ــین، ایپیلیه، پاکس   یکایمراز آ یران، کره و بخش

شوده یربرانداز تلطی ون یس یبا اپوز ،یو جنوب یمرکز شاهد ا یدر ا ف  ن یران 
ــ ــااهلل دفعه م که ان یبوده ی قضـ  یقبل آقا   یدفعه  هم کردیگر باز خواه ید یشـ

 مه یکنیشااهلل بازش ماشاره کردند و ان یثمیمهندس م یو آقا یمهندس سحاب
 یاجتماعهای یبه ساز

ضع   یکبوده تأ یاجتماع یهایازس به یوجه بعد شتند که و سواد ید دا ، ت 
متر شـهر و روسـتا ک   یفاصـله  دیبا ابدهیب یبهبود جدد یه و بهداشـت با یتغذ

صحب  ین دورانیشوده در ا  ستا کمپ انقالب بوده یکنیت مکه ما از آن   م، رو
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صوص ] بود یدهقان یاش تودهشد، توده یهرجا انقالب م یعنی ن یبه اه به خ
سه یقادر م یع کارگریوس یتوده صنعت نداشتنده ن کشورها اصالًیا [ل کهیدل

 لهمتشک یبا توده
 یمعطوف به اصالحات ارض یتصاداصالحات اق

ص  صاد ا ص  یالحات اقت ض که معطوف به ا سط    می یالحات ار شد، تو با
 مطرح شده  یکند
ــل یها امی پ ها نیا ند رف یاصـ به عنوان بخش  ، وبود یرم ک مه  رفرم   ینا

 ران( صادر شدهیمختلف )ازجمله به شاه در ا یهارمکتوب کشوری 
 میل نهایی رفرم

 یکاهش تضاد طبقات - انقالب ینهیحذف گز

ــود ز ینهین بود که گزیرفرم ا ییل نهایم را در یانقالب از جهان حذف ش
ــور  بوده یل انقالبیم یک لشیکرد، میدا میل به تحول پیکه م یجهان هر کش

ث  یاینکه دولت مل  یمگر ا ،میدی دیرم نمرفجا  جیانقالب بود و ه، نه یگز ل م
صر ب  یایملا دولتی دولت آربنز شرا یایمثل دولت نا که  یطید رفرم کنده در 

ــط دولت مل    بارزه توسـ بارزه و جنبش   ینم یت و رهبری هدا  یم ــد و م شـ
 ، حذفیاســاســ یدگرگون هکردیدا میل پیم ببود، به ســمت انقال یاجتماع

ــازلیو بد ینیگزیت و جایمحاک ــته ] یحرکت انقالب یذات ،یس ل یپس ماس
ش کاه یانقالب حذف شــود، تضــاد طبقات  ینهیگز ن بود کهی[ ارفرم یینها
 شهر و روستا کم شوده یابد و در دل آن فاصلهیب

 سازیطبقه

ــازطبقه ،مهم یلیاما وجه خ ــته زم یس ــل نیاس ــاحبان اص  یداران که ص
ون یو فونداس یبا مبان مسیالیک امپریاستراتژ وانستند متحدِتیه بودند، نمیسرما

ــنعت ــرفته تلقیو خدمات پ یص ــان ســ   یش ــونده آنها در دوران خودش ر یبش
سته محافظه دار هم ذاتاًنیزم هکردندیم خواهد یست و م یسک ن یاهل ر کار ا
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ارد پا بگذ یبعدنکه به دوران یو الو و مرر و خروسش را حف  کند ین، سیزم
 هستیدار ننیرد، در ذات طبقات زمیسک بپذیب ریضر ]و[

 شیفت سرمایه

 ینده در دستور کار ک یفت سرما یش  یلهبا مس   خصوص به یساز لذا طبقه
سرما یا یام کندیپ هقرار گرفت سمت بخش یزم یه از روین بود که   یهان به 
 فت کندهیمکان و شنقل شرفته یع و خدمات پی، صنایادمدرن اقتص

ودند  دار بنیاش زمکه خانواده   چیباتمانقل   مثالً هن اتفاد افتاد  یران هم ایدر ا
ــتایک تحقی ییفدا یهاکی)چر ران انجام داده بودند و با  لو یبر ا ییق روسـ

سوئ     ربرابران یاو در ا یهانیکردند مساحت زم یعنوان م  سیمساحت کشور 
 ونالیدر هتل ناس گذار شد وهیران سرما یت بوده او در افین ش یاست(، سمبل ا  

ــ ی)هتل ز   یها ن هتل یترن خرابش کردند و از بزرگ خندان که ال  دی ر پل سـ
 ک بوددان ونیمپایین ) خیکه در ولنجک است، قصر   ینیکاببود(، تله 94یدهه
سال پ  یکیو  سرما یدو  ا  را در نیست پات یپ هکرد یگذارهیش خرابش کردند( 

هران ت یهاک باشــگاهیدر دسـته  یم فوتبالیت هخ درســت کردیباشـگاه قصــر
ه ست و دلخوش بود ب یدانست ورزش چ ینم چ که اصالً یباتمانقل هدرست کرد 

ک کرد و یاش را تفکهیآمد ســرما  اش،هزارپارچه یاز روســتاها  یبرداربهره
د که ن بویا یکند یین مثال زده شد تا روشن شود مقصود نها     یفت کرده ایش 

مانقل   قل یجنوب از زم یهمه  یها چیبات ند و خود، ن  ن ن کار و   یرویمکان کن
 متمرکز کننده یمدرن اقتصاد یهاخود را بر بخش یهیسرما

 ک یاستراتژ یوندیهم پ – ینده داریآ

ــد، رفینه انقالب حذف م  یگز یعنی ،افتاد ین اتفاقات م  یا حاال اگر  م رشـ
ش  ضاد طبقات  شد، یآن منیجان ستا تخف     یت شهر و رو ضاد  کرد، یا مدیف پیو ت

 شـرفته ویپ یهابه بخش یه از بخش کشــاورزیشــد، ســرمایطبقه ســاخته م
 کهنیضمن ا [زیجهان سوم ن ی]هاآن نظام ]آنگاه[ کرد،یدا میفت پین شیامروز

ــان نوســ  ــدند و آیم یازخودش ــدند؛یدار مندهیش تر و یجد یوندیپهم ش
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االت متحده و متحدانش در جهان به یز با منافع درازمدت این یترکیاســتراتژ
ــی  تاً یکردند و نها  یدا می عنوان کمپ  رب پ  که اتحاد    بی رق یاردو یارکشـ

 ه شدیبود، مهار م یشورو
 ب یرق یار کشیمهار 

به ا     جه  ک یبا تو ــورون مه  یبرا یه شـ بارزان مل  یه چپ     یم چپ و 
شک  یشه، انقالب، ت ور یک اندیلجست  ،کیدئولو یا سلیح ، یالتیت  یمال و اتیت

ــ یعیبود، طب ــورها چون در مسـ از  یخواهو کمک یریگر کمکیبود که کشـ
شورو  شورو  یعیگرفتند، به طور طبیقرار م یاتحاد  ر ا حداقل دی یدر کمپ 

 یارکشــیافتاد، بالنهایه، ین اتفاقات میا اگر فتند،گریقرار م کمپ یگیهمســا
 کرده یدا میان پیب هم پایرق یاردو
ــایا ــااهلل م، انیآمد  یرم کند ]به[ رف  یل درونی جهان بوده تا م   ین فضـ شـ
ــلش میگر به ا ید یدفعه  ن در یط با ارتبم یم چه اتفاقات ینیم تا بب یکنیران وصـ

 دادهیران رخ میا
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 چهل و چهارم نشست
 5936 بهمن 3شنبه سه



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 یط داخلیشرا

ن یر خدمت دوستان و بزرگان جمع، چهل و چهارم یبا سالم و عصر به خ  
سوم      ست و  ش سه از فراز ین سه    24-93جنبش ن جل سته جل ش بحث یی پا

ــرا ــابود؛ امرو یالمللنیط بیشـ بروز  یها نه یران و زمیا یداخل یز وارد فضـ
روز و ب یساز نهیم تا به زمیرا مقدمتاً جمع کن یط داخلیمه شرا یشو یحرکت م

 مهیبرس 24تا  93ظهور جنبش 

 پرده اول

 سییپلـیسرکوب نظام

ک یبعد از کودتا ]حاکم[ اســته  یعیط طبیط، شــرایدر پرده اول شـــرا
ته اس  یایوب هم سرکوب جد صورت گرفته، سرک   یس یپل-یسرکوب نظام 

ن، یسنگ یرد فضایصورت بگ یسرکوب  یک مجتمع انسان یعتاً هربار که در یطب
سته ما در ا   یذات سرکوب ا ضاها ب یران با ایتبعه آن  صل  یست یگانه نین ف م و ف

 یتاها کودن سرفصل یاز ا یکی اند ورا تجربه کرده روها آنیبه فصل مردم و ن 
 استه  94

 ز کودتاپس ا یفضا ینیسنگ

 د محوریمحاکمه، زندان، تبع

 ون یحبس مل

ک طرف مرحوم ین محور دوران که در یســنگ یدر همان فضــا ینیســنگ
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صدد بود که محاکمه م  د یرود و بعد به احمدآباد تبعیشود، زندان م یدکتر م
شــوند، فعاالن بازار و معدود  یب حذف مین ترتیون هم به همیشــوده مل یم

ران خارج شوند، ینتوانستند از ا ران بودند ویداخل ا رهبران حزب توده که در
 شوندهیر میهم همه دستگ

 ت رهبران ی، فرار و امنیسازمان افسر ینابود

نابود  ین حول و حوش مین همیکه در ا  یگریاتفاد د  ــازمان   یافتد  سـ
سر  سال  یاف شهر    5999و فرار رهبران حزب توده در  سته  سازمان   99ور یا
شف بود ک و کارا یالتیو کامالً تشک یسازمان مخف کیحزب توده که  یافسر

سنگ یشوند، احکام بس  یر مینفر دستگ  644شود،  یم دهنده از یبه آنها م ینیار 
ــوند؛از ینفر محکوم به اعدام م 63نفر،  644 نفرحکم  41نفر در مورد  63شـ

رنده برخورد یگینفر هم حبس ابد م 534حدود  یزیشــود و چیاعدام اجرا م
از جوانان  شتر یب یشوده سازمان افسر   یی حزب توده مبا بدنه ینیسنگ ار یبس 

شک    یمل یهاشیصادد که گرا  شتند، ت شده بود اما برخالف ا یهم دا ه نکیل 
ها ند و همه آنیبیب نمیحزب توده آس یشود، رهبرین میبدنه سرکوب وخون

شورو  شرق یبه  صل یش میا اتری ی، آلمان  در  ]5911تا  5994رونده آنها حدفا
ــورها[ در امنیا ــر یوتجه یمطالعات یهات و امکانات و فرصــتین کش ز به س

 که رهبران ن مفهومیاست به ا یار ناگواریکه افتاد، اتفاد بس ین اتفاقیبردنده ا
ستند ول یم یدان خالیع میسر  کامالً  ن بدنهییپا یکنند و به فکر حف  خود ه

ش  شرا   ین میشود، خون یم یمتال [ به رد، ]بلکهیگینم یهبرط به ریشود و پَرِ 
 24ی س دههیتأس نو یروهاین و 24ی ع دههیل وقایرده بعداً در تحلیگیبدنه م
 مهیکار دار یبندک محورجمعین اتفاد به عنوان ی]با[ ا
 داتیالت و تحدیتعط

 یعنیات، دیالت و تهدیست: تعط ین یاگانهیب یلیهم اتفاد خ یاتفاد بعد 
ــناف تعط  مقدمتاً مطبوعات، بعد احز     ــونده مجموعه  یل می اب و بعد اصـ ی شـ
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ــپس[ جامعه یتر مامکانات کوچک و کوچک ــود،]س مداح را  یی مطبوعاتش
ک رضـاخان یدئولو یی ای اطالعات که پشـتوانهم؛ روزنامهیشــه داریمثل هم
شتوانه  5یعباس مسعود  یرمس ول ین به بعد با مدیبود، از ا ک یدئولو یی ابه پ

شاه تبد    یزاهد یحکومت کودتا شخص   یکین دوره[ یشود، ]در ا یل میو 
 وجود داشته یی محدود سراسرهیدو نشر

 دولت کودتا

 ننوی حمایت

 52شود و حدود  ی]است که[ مستقر م   یزاهد ی، دولت کودتایوجه بعد
بالفاصــله مثل   یده دولت زاهدیم رســ یکند، که به آن خواهیماه حکومت م

ــوده ابتدا یکا خوابانده م   یآمر یها تی حما  یک نوزاد در ننوی  کار چهار    یشـ
 یکا درخواســت کمک نقدیاز دولت آمر یروز بعد از بازگشــت شــاه، زاهد

ون یلیم 49زنهاور با پرداخت    یرده آیگیت قرار می کند و مجموعاً مورد حما   یم
زنهاور  یز بعد ازآن مجدداً آ  کنده دو رو یموافقت م  یهزار دالر کمک فن  244و

ن[ یدهـد، ]همچنیم یون دالر کمـک بالعوض بـه دولـت زاهـدیلیم 21
زنهاور ی، آ99وم در آبان یی چند ساعت پس از انعقاد قرار داد کنسرس   فاصله به

ــاص م یبه دولت زاهد    یون دالریلیم541ک کمک  ی مجدداً   دهده  یاختصـ
بانده م   ی]دولت زاهد   ــوی[ کامالً درننو خوا   یها ، کمک یفن یها ده کمک شـ

مک  ظام  یها بالعوض، ک مک  ین لت   ییپا  یلیی خبا بهره  یها و ک به دو ن 
 کنده یدا میاختصاص پ یزاهد

                                                   
ــعودی ) ه 5 ــت( روزنامه5919تا   5412عباس مسـ ــیاسـ گذار روزنامه مدار و بنیاننگار، سـ

ــش به      ــفوی با ذبیح      اطالعات بوده وی در ابتدا در روزنامه کوشـ ــکراله صـ اله  مدیریت شـ
خانه کوچک تأسـیس نمود و به خوبی با کار خود  منصـوری همکار بود، سـپس چند چا   

ــد و بعد روزنامه اطالعات را راه       ــنا شـ اندازی کرده با تبدیل اطالعات به پرتیرا ترین       آشـ
ــت به مج  روزنامه ــت و توانس ــعودی با مقامات بلندپایه دیدارهایی داش ــور، مس لس ی کش

 شورای ملی راه پیدا کنده
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 کایامر یپدر خواندگ

ــت که[ دوران، دوران پدرخواندگ    یگر ]ایوجه د  ــته  یآمر ین اسـ کا اسـ
 دیفکودتا بوده، طراح کودتا بوده، شاه همانطور که در انقالب س یکا مجریآمر
ــا و به لحاظ عمل    ید، تاج و تختش را به لحاظ معنو   ی گویم و  یاز امام رضـ

ــود که آمرین خودش باعث میها دارد و ایکاییک از آمریپرات ــایش ی هیکا س
 فا کندهیا یران داشته باشد و نقش پدرخواندگیت ایط حاکمیبر شرا یسترگ
 از انگلستان ییدلجو

 -داشـت یسـیش انگلیکه از قبل هم گرا -ت یو کالً حاکم یدولت زاهد
ــله پس از کودتا در مقام دلجو ــیاز انگل ییبالفاص ر د یده زاهدیآیها برمیس

که از امر   نیع ند،  یها قرض م ییکا یحال  به عنوان  یون دالر نیلیم 664ک ز 
ــرکت بر ــلهیم ومیش پترولیتی رامت به ش بعد از  یی کوتاهپردازد و به فاص

ــدد      52س بعد از  یرابطه با انگل   5994آذر  52کودتا در  ماه که در زمان مصـ
ــده بود، برقرار م له چند روز بعد از        یقطع شـ ــ به فاصـ ــوده  آذر هم  52شـ

ن ادولت مصدد به تهر  ین کاردار بعد از سرنگون ییت به عنوان اولرادنیسسِر 
 شودهیم ییس مجدداً بازگشاید و سفارت انگلیآیم

 ها یساز یعاد

ست به ا یساز یعاد یوجه بعد زنند ین مفهوم که به مصرف دامن م یها ا
در  یاهدده زیایب یط به نظر عادیکنند بازار پر از کاال بشود تا شرا  یم یو سع 
سال  یفرورد ب یدهده ترکیب میرتانتخابات مجلس هجدهم را هم ت 5999ن 

که درکودتا شــرکت  یاز کســان یاســت: بخش مهم یب دردآوریمجلس ترک
ه، زادی[ مثل حائریشــوند؛]افرادیم یداشـــتند در مجلس صــاحب کرســ

ــرافیم ــرما یراش ــفهانهیس ه معرکار یبش خود آتشی آتکه با روزنامه یدار اص
 ی، ]یعنی[ مصـطفیاله[ کاشــانو درکودتا فعال بود، پسـر ]آیت یضـدمصـدق

مجلس  یک بود، صاحب کرس  یکه در کودتا شر  ید جعفر بهبهانیو س  یکاشان 
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س   یم سن امام یشونده  لس بود، س مجیرئ یکه او هم مدت یا، امام جمعهیدح
ضافه   ینده میو دوباره نما سعود  یمثل محمد عل ییهاپیی تشود؛ به ا  و یم

ها در  ن اتفاد یمناطقه ا  یها داران و ف ودالنیاز کالن زم یتعداد قابل توجه   
 دهدهیماه بعد از کودتا رخ م 3ا ی 1تا در یبعد ازکودتا، نها یفاصله کوتاه

 هاسازیپاک

رده یگیصـورت م  یبه صـورت جد  ییزداهم مصـدد  یوجه پاکسـاز  در
شر  ییهالمپن صت   یکه در کودتا  صاحب امکانات و فر  یجد یهاک بودند، 

بودند،  کیکه در کودتا شر  یاز کسان  یفش و بخش یو ط شوند؛ مثل شعبان  یم
شـــان یش فوت شـــده ایپ ی ورزش که چند ســـالد از جامعهیمج یمثالًآقا
شگاه  شر       با شت، ]و همچنین[ در کودتا  سپه را دا شگاه  ه ک بودیدار بود و با

ــروان ــگاه        ی ن ترتیهم به هم  ی]پرویز[ خسـ ــگاه او قبل از کودتا باشـ ب؛ باشـ
ــل ]روزهای[     دوچرخه  ــواران بود و در حد فاصـ ــم  43تا   41سـ مرداد اسـ

 ه را باشگاه تاج کرد و باشگاهش را مصدد گذاشته بعد از کودتا ]نام[ باشگا    
 شده یی دولتف بودجهیصاحب رد

 بعد از کودتا متعدد رخ داده ینیچننیاتفاقات ا

 ی دومپرده

 د مکش نفتیجد یمجرا

سر پرده دوم؛مجرا یرویم ه شود ک یه میمکش نفت تعب یبرا یدیجد یم 
شا ین یرد ولیصورت بگ  یشد با پختگ  یسع  شا  ش کردند و بعد از ایروها اف ف

شخص   س    یشد که پختگ م سر شرک  یومیدر کنه مطلب نبوده کن ت مرکب از 
شل  یهلند شرکت نفت دولت ]رویال داچ[  سه  ی،  شرکت نفت انگل فران  سی، 

شرکت آمر ]یا بریتیش پترولیوم ستاندارد[ موبیل که ییکای[، پنج  س ین ،]ا ، یوجر
کال     ، تگزاکوگالف  ندارد[  تا ــ لت ]ا     ای فرنیو ]اسـ بدون اطالع دو ند،  [ رانیبود
شک  س   یت شده بوده ب ست که در  یل  سال  یفرورد44ار جالب ا ر یسف  5999ن 
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ــتان نامه    ــد و به اطالع دولت   ینومی رانیی ابه وزارت خارجه    یاانگلسـ سـ
ساند که ]چن یم س   یر سر شک  یومین[ کن سته دو روز بعد از ا   یت شده ا  نیل 

مان هم در ه یرانی ت ایک هیده یآیوم به تهران می ت کنسرس  یه یرسان اطالع
ر یبود که آن زمان وز ینیام یعل یرانی ت ایم هیشود، سرت  یل میدو روز تشک 

ــی قلی ییدارا هام    بود، ]مرتضـ ــ یات سـ ــلط خان[ ب له نور ان بود وفتحالسـ  یا
 5999مهر سال   1وم وارد مذاکره شده ]در[  ی ت با کنسرس  ین هیه ایاریاسفند 

ــحه یال ینیو ام جه داد یی مذاکرات نت مجموعه  ــرسـ وم را به  یی قرارداد کنسـ
درصد سهام،    544ن بود که از یوم مهم ایمجلس ارائه کرده در قرارداد کنسرس  

ال یدرصد، رو  24س یدرصد بودنده شرکت نفت انگل   24ها صاحب  آمریکایی
درصـد ]سـهم[    6فرانسـه هم   یدرصـد و شـرکت دولت   52 یداچ شـل هلند 

ی ی اول که در ســـه دورهبود، در مرحله ســـال 41داشـــتنده مهلت قرارداد 
 گرفتهیسال را در بر م 24تاً ید بود، نهایتمدساله قابلپنج

 اردوییپیوندی؛ همخط ادغام: هم

ظام ب       یوجه د  با ن تا   یالمللنیگر خط اد ام بود: خط اد ام حکومت کود
ــرما  ر و هم د یامنطقه  ینظام  یها یوند یپن اد ام را هم در هم یه ایدارهی سـ

ــرمایبا جر ییاردوهم ــد دیم یجهان یدارهیان س ک ی -5992ران در یده ایش
ک ی غدادمان بیبغداد شده پ  یست یالیمان امپریوارد پ -م بعد از کودتا یسال و ن 

ران یا بود و از دولت یس یبود که از دولت بغداد که انگل یست یمان ضدکمون یپ
 یبعد مان بغداد بوده اتفادیی پکا پدرخواندهیمرل شده بوده آیو پاکستان تشک

سبت  رانین بود که ایا شده    کا پدرخواندهیکه آمر یبه ن شد، فرزندخوانده  اش 
شاه فرزندخوانده یر  یعنی سرما   یی ام  شد و در   یجهان یدارهیاالت متحده 

 دست آوردهرا به یاژهیو یجا
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  یتیت امنیتثب

ل  یشکل گرفته تشک   5996در سال   کبود، ساوا  یتیت امنیگر تثبیوجه د
ب شـد و یتصــو یطور قانونت و اطالعات کشــور )سـاواک( بهیسـازمان امن

شت اداره بود      اریمور بختیت ساواک مرکب از ه ساواک قرار گرفته  در رأس 
 شروع کرده  5996و کارش را از سال 

 یستیکمپ ضد کمون

ل شد  یدتب یست یک کمپ ضدکمون یبه  ران عمالًیود که ان بیگر ایاتفاد د
به پ  غداد   یو عالوه بر ورود  پا مان ب ظامی در اخت    یها گاه ی،  عدد ن ار ی مت

شته در دهه ییکایآمر س    94ی ها گذا شاهد تأ م یها بودس فرودگاهیما متعدد 
ستقل از فرو  ینظام یهاو یا فرودگاه  یمعمول یهادگاهجنب آنها بودند و یا م

 های نظامی ]نیز[ شدنده، فرودگاهیگذارهیپا یو عاد
ش یاداد، توده یرو یست یکه در کمپ ضد کمون  یگریاتفاد د  ود که ب یکُ

 ]شروع شد[ه یسازمان افسر یهابا اعدام 92از سال 
فاق  حث مرز          یکه از ا  یات ما رخ داد، ب حث  هار چوب ب عد در چ به ب ن 

ــترک ا ــورویمش ــد،  یلیبود که خ یران با ش ها مدام ییکایآمر یعنیعمده ش
عتاً ید و طبیدار یلومتر مرز مشترک با شورو  یک 4144کردند که شما  یمطرح م

ــبزیبا ــبز هم کمربندیوندیبپ د به کمربند س که  یزمان بود که از یده کمربند س
ده یکش  یر شورو بر پا شد، مقدمتاً بنا بود توسط انگلستان دو    یانقالب شورو 

ــوده بعد از ا ــتان هژمونیش ــت داد، ایجهان ین که انگلس االت یاش را از دس
ــبز کمربند کمون ــتیمتحده خط س ــت گرفت وبه را یس ران هم خودش یا دس

 ن کمپ خود جا دادهیکامالً در ا
 ی ادغامبرنامه

ــیی اد ام م م به برنامه   ییای تر بنییآرام آرام که پا    ، می اد ا مه برنامه  یرسـ
تا  5941 یی زمانساله دوره ی هفتران بوده برنامهیساله ا ی دوم هفتبرنامه
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شـدن صـنعت نفت کامالً متوقف    یزمان با ملداد که همیرا پوشـش م  5994
صله برنامه        شده بالفا ستور خارج  ساله شد و از د ی ی دوم که بنابود هفت 

صو    5925تا  5992 شش بدهد، ت سن ابتهاج   یرا پو شده ابوالح ی که رابطهب 
 که بود، یان برنامه بوده آن برنامهیها داشت، پشت ا  ییکایبا آمر یاژهینسبتاً و 
ذا بوده ل یاز منظر اقتصاد  یدارهیسرما  یالمللنیی اد ام در همان نظام ببرنامه
 یک متن راهنما برایم شـاه صـاحب   یب شـد، ر  یی دوم هم که تصـو برنامه
 شده اد ام 

  یه داریسرما یشبکه ساز

 کیافتاد،  یی دوم عمرانان برنامهیکه در جر ین چهارچوب، اتفاقیدر هم
بانک  51ل شد و یتشک 5924تا 5999در حد فاصل  یدارهید سرمایشبکه جد

 بوده  یار مهمیس شدند که اتفاد بسیران تأسیدر ا
بانک  یاز ا یبرخ بانک   ن  بانک      یها ها،   ،ران و هلند یامختلط بودند؛ مثل 
ند که بود ییهاهم بانک ی؛ و بخشسیران و انگلی، بانک ا کایران و امریبانک ا
دا کردند و به خصـوص بخش  یارتباک پ یجهان یدارهیبا نظام سـرما  یبه نوع
مه به ین شــش شـرکت بین دوره[ همچنیرده ]در اکیل میتســه آن را یتجار

 ران شکل گرفته یه در ایاول یدارهیک شبکه اقتصاد سرمایوجود آمد و 
 کمپرادوریسم

ش یدایح داده شــد، شــاهد پیکه توضــ ین خطین همیچی نقطهدرادامه
سرما ین مفهوم که یمه به ایران بودیسم هم در ا یکمپرادور ست  یدارهیک  ه واب

ده در یازیدست   یع سبک مصرف  یران شکل گرفت که به وارد کردن صنا  یدر ا
 دا کردهیبروز و ظهور پ یو خدمات یسم تجاریکنار آن هم آرام آرام کمپرادور

 یلیتحم سمیشبه مدرن

نار ا  فاد یدر ک گاه   ن ات نگ هم ب به حوزه  یها، اگر ن نداز ی ی فره م، یا
د ای که رضاخان در ح یلیسم تحم یمدرنی شبه در ادامه یلیحمسم ت یمدرنشبه 



 87      یداخل طیشرا

 

صل   ضرب و زور نظام  5944تا  5942فا سازمان پل  یگریبا  ران یدر ا یس یو 
ــتقر کرد، ]به ــبهمس ــله بعد از کودتا موج دوم ش ــیمدرنوجود آمد[هبالفاص م س

ــ  یتوســط پهلو یلیتحم ز ا یدوم افشــانده شــده مجالت بازتر شــدنده بخش
ــی تهرانل مجله مجالت مث  و  -هم بود یک مقدار فکر ی که]البته[    -ور مصـ

ــپمجله  ــی ی سـ را Openی اطالعات فرهنگ   روزنامه   یه؛ و تا حد  ای د و سـ
که بعد از کودتا وارد     ییها لمیکردنده ف یج میی روابط زن و مرد ترودرحوزه

که  ییهالمیز فین]کشور[کردنده در داخلیب میخط را تعقن ی]کشور[ شد، هم
هه  پا تول   94ی در د عد از ارو ــد، دو خط راتعقی ب نده  یب می د شـ  یکیکرد

پنج  یجالب است که کارگردان -ها ساخته شد   یبود که توسط نظام  ییهالمیف
ها، لمین فیها بوده در کنار این دوره توسـط نظام یدر ا یینمایلم سـ یتا هفت ف

شد، ب   یهم ب یلم خارجیود فور شته باب   ییکایها امرلمین فیشتر ا یش از گذ
ــاخت داخل هم به  یهالمیکرنده فیب میبودند و همان خط خاص را تعق سـ

 شدهین قرار داده میی نقطه چب در ادامهین ترتیهم
 سازی حزبیماکت

سال بعد از کودتا ر  یکیحدوداً  یعنیکه بعد از کودتا  یگریاتفاد د  خدو 
توسط شخص شاه صورت گرفته      یحزب یساز ک ماکتین بود که[ یداد، ]ا

ــت ول ین مفهوم که محتوایماکت به ا ــاختار  یحزب را نداش ــاکله و س ا یش
ــته دو حزب به وجود آمدند:       ــکلت حزب را داشـ ]به   حزب مردم یکیاسـ

سداله[ علم و د    ست ا ست منوچهر[ اقبال ]ب ونیحزب مل یگریریا  ه قراره ریا
شابه رقابت  سلط ا  یهابود آن دو حزب م شد و در  یدوحزب م الت متحده با

ه دهد کیح میرخ بدهده علم در خاطراتش کامالً توضــ ین اتفاقینجا هم چنیا
شک یشاه به من گفت   ل بدهم و به اقبال هم گفت که حزب دوم یک حزب ت

به او گفت که حزب تو نقش  ک روز اقبال را خواســت ویل بدهد، یرا تشــک
س   یوقت ،دیگویرد و انتقاد به دولت انتقاد کنده علم میون را به عهده بگیاپوزی
ست و به او گفت که تو  لط    یرفت و ایاقبال پذ شاه او را خوا ن کار را کرد، 
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قاد کرد       یکرد لت من انت به دو بال هم د یکه  د و ی گوینم یزیگر چیه اق
ــبه ــال رقابت دو حزب در  یبازش ــازن ماکتیکندهایدا میان پیپااین س  یس
 هم صورت گرفته یحزب
 ی مصدقهاله

ش ن پردهیا  ضع حاکم یی دوم بخ ض یاش در مو شد  یت بود که تو ح داده 
ی ر م همه ران بوده به یی اان مبارز جامعه   ی اش در درون جریاما بخش مهم 
صدد هنوز رو اتفاقات هاله صوص ا بود؛ به طیشرا  یی م صدد بر  یخ نکه م

س    سر ضع جد یقرارداد کن شته در     یاگرفت و نامه یوم مو سازمان ملل نو به 
س    یا سر ستناد کرد که قرارداد کن شده هم با قانون مل  یومین نامه ا  یکه منعقد 

ر استه  یمغا یقانون اساس   42ران و هم با اصل  یصنعت نفت ا  یشدن سراسر   
 بوده ط ]مؤثر[یی مصدد بر شراپس هاله

 نهضت مقاومت ملی

شک   شده دفعه ینهضت مقاومت ت ضا[       ل  سید ر شد مرحوم ] شاره  ی قبل ا
ــدق  ی، و کالً برادران زنجان یزنجان  ــتِ مال یبودند و ز  یو مل یکه مصـ  یسـ
 ید اما سـعیرسـیمهم بود ]که[ وجوهات به آنها م یلینداشـتند )خ یآخوند

ش یشان ن یکردند آن را در زندگیم صدد بودنده  توانهاورند(، کامالً پ ی دکتر م
 ی اولشــکل گرفته هســته یزنجان یآقا یشـگامیبا پ ینهضـت مقاومت مل

صله بعد از کودتا در منزل آقا  شامل خود     یزنجان یبالفا ضور چهار نفر  با ح
ضا زنجان    سید ر ص  ، رحیم عطاییان مرحوم عباس رادنیای، آقایمرحوم   رو نا

ــاپور بختیگیبه ســرعت شــکل م یصــدرالحفاظ ، رایرده در جلســات بعد ش
سحابی مهندس ]مهدی[ بازرگان شاه   ی، آقا، دکتر ]یداله[  و  ینیحس ]حسین[ 

ب آنچه که[ در جلسـات  ین ترتیشـوند و ]به ا یدرهم دعوت مصـ اهلل بنیفتح
 یشنهاد یشوده عنوان پ یل میکند، تشک یدا میعنوان پ یبعد نهضت مقاومت مل 

 ار بوده استه یهم ظاهراً از طرف شاپور بخت
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ضت مقاومت مل    سه روز بعد از کودتا نه عرض اندام  یپس از همان دو، 
صناف م  94 یکنده زاهدیم خواهد که بازار را باز کنند، اما یمرداد از بازار و ا

ــت مقاومت مل ــتفاده از[ ارتباطات ینهض ــ  یبا ]اس ــته، به بازار توص ه یکه داش
ه بود که نهضــت مقاومت ب یان تنهیباً اولین تقریکند که بازار باز نشــوده ایم

شاه به ا  امده بود و چند روز بعد به یران نیدولت کودتا زده]در آن زمان[ هنوز 
شـوده  یب[ سـلسـله اقدامات نهضـت مقاومت ظاهر م   ین ترتیران آمده ]به ایا

ــر پ ــر پینشـ ام نهضـــت مقاومت، بازار مبادرت به باز کردن یام بود که با نشـ
 نکرده هاها و  رفهحجره

ــهر 1که افتاد    یگریاتفاد مهم د  باً دو هفته بعد از کودتا     یو تقر 94ور یشـ
ــت مقاومت مل    ب ــر ت  یخیی تار هی اعالم یود که نهضـ ر تیرا پخش کرد با سـ
 یه در[ دو هزار نسخه چا  شد و هفت نفر  ین اعالمی]ا«ه نهضت ادامه دارد »

ــت مقاومت مل    انی که بن  ــان به پخش مخف   یگذار نهضـ ی انه ی بودند، خودشـ
سازمان مخ یدو روز بعد از ا یکیه مبادرت کردنده یدوهزار اعالم  یفن اتفاد، 

ه رد کیگیندگان احزاب، بازار ودانشگاه شکل مینهضت مقاومت مرکب از نما
عال   ته یهفت کم  ــته ف عال داشـ بازار و کم ته یها، کم ته ین کمیتری ف ی هت یی 

 دانشگاه بوده
صدد  مهر در اعتراض به محاکمه 56تظاهرات  یاتفاد مهم بعد ی دکتر م

 نیشــوند و ایل میس تعطمدار ین اعتراض بازار، دانشــگاه و حتیبوده در ا
فاد خ  ظاهرات     یمهم یلیات ــر آن ت ــت سـ عد پشـ مه   45بوده ب بان در ادا ی آ

 مهر رخ داده 56تظاهرات 
 افشای روند

س یوم بوده ایقرارداد کنسرس   یتر افشا اتفاد مهم س ین قرارداد مورد نقد   یا
ــتاد بعداً]از ا   54و قانونی قرار گرفت،     54ن یت کردنده ا ی ن انتقاد[ حما  یاسـ

ستاد اخراج شدند و اخراج ]این[    ستاد موج جد  54ا س  یا س یرا در جامعه   یا
 ران بر پا کردهیا
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ر شدنده مهندس یک موج، سران نهضت مقاومت دستگیدر  5992در سال 
سحاب  سحاب و مهندس ]عزت ی]مهدی[ بازرگان، دکتر ]یداله[  ستگ  یاله[  ر ی]د

در »]با عنوان[ یاانتشار جزوه  یفعاالن مشهد در پ از  یشدند[ه به عالوه، بخش  
 ر شدندهیدستگ« میدار باشیها بمقابل توط ه

 یکه اشاره شده]هنگام[ مل   5991نهضت مقاومت سال    یهاتیی فعالدر ادامه 
آن  ر مصدد بر یکه تصو  یاچهیقال یکردن کانال سوئز از طرف نهضت مقاومت مل  

 دا شدهدر مصر اه پورت سعید به مردم یت ملام نهضت مقاومینقش بسته بود با پ
صفحه بود،  42در  یایفیی کی نفت که جزوهجزوه 5996تاً در سال ینها 

ن یدرتدو یبیمنتشـر شـدهمرحوم ]کاظم[ حسـ    یاز طرف نهضـت مقاومت مل 
با  5996داد ســال ن جزوه بعد از قراریفا کرده ایا یایفیژه و کیجزوه نقش و

له ن شـد و بالفاصـ  ی[ تدو]یا آجیپ اسه هآ آجیپ مینراریا ییایتالیشـرکت ا 
 یون عضو نهضت مقاومت، مثل آقا  یاز روحان یها شروع شده بخش   یریدستگ 

ضا[ زنجان    سید ر سید ابراهیم[ م ی] در  یشهد، ]محمدعلی[ انگج درم یالنی، ]
ن یکه ا -یو ]حســین[ فوالد یعی،]عباس[ ســمیی]رحیم[ عطا یز و آقایتبر

ر شــدنده در مشــهد هم اســتاد یدســتگ -نبودند یگر روحانی]سـه نفر آخر[ د
ــر   مدتقی[ شـ ــرو دکت یعتی]مح قا یعتیر ]علی[ شـ مل    تقیان ]ی، آ عا [  و 

 ر شدندهیدستگ شی]احمد[ آسا یو آقا ، طاهر احمدزادهزادهعاملی
س     ضت مقاومت که ب سر یلذا نه شک یار  شعل راه بود و پ   یع ت شد، م ام یل 

نهضــت  یهاتیکرده فعالیرا همچنان حمل م یملام نهضــت یمصــدد و پ
سال   یمقاومت مل سال[ د یدا کرد و ]در ایخرد خرد ادامه پ 5993تا   گر بهین 

 وصل شده 5924تا  5993دوران نسبتاً باز 
 افشای روند

ه وم بودیادامه داشته خود مصدد افشاگر قرارداد کنسرس      روند هم یافشا 
 یهایافشاگر یت، دانشگاه و بازار روفعال بوده نهضت مقاوم یبیمرحوم حس

 فعال بودنده یبعد از کودتا به طور جد
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 دانشگاه بارکش

اول بار دانشــگاه  ین بود که برایی دوم افتاد اکه در پرده یاما اتفاد مهم 
 یوعاتی مطببود، نه جامعه یبود و نه صنف یگر نه حزبیط شده د یبارکش شرا 

ضت      امیبود که پ شده نه ضت با سان نه ، ان نبودیهم که رو و ع یمقاومت مل ر
عتاً نه یو افشــاگر هم طب یالت مخفیو افشــاگر بوده تشــک یالت مخفیتشــک

د و نه کن یریتواند عضـوگ یداشـته باشـد، نه م   یرونیتواند بروز و ظهور بیم
ما »که  نیبه مفهوم ا ،بود یالتیبدهده تشـــک یالتیتواند گســترش تشــکیم

ست  ضت مقاومت مل که با ن یاتفاد مهم«ه میه ست یافتاد ا یه مه ین بود که ما ه
شرا   یش از ایب ضت مقاومت در آن  ست کارا یط نمین نه ش    ییتوان شته با ده دا

ــرا  ــگاه بارکش ش ــوده یط میاما دانش رابطه  یآذر در اعتراض به برقرار52ش
کند و در یآذر هم تظاهرات م 51کنده یران دانشگاه تظاهرات میانگلستان با ا 

سنامه    56ت در ینها شنا شگاه ا  یاآذر اتفاد  سه قطره  یران رخ میدان دهد و 
ه ب یو ضداستعمار   یمانده از آن به بعد دانشگاه وجه مبارزات یم یخون بر جا

 شودهیبارکش دوران م یالتیو تشک یاسیرد و به لحاظ سیگیخود م
ــال 1  ــگاه را آقا 5993تا  5994 س ــرنجی)که ا یدکترملک یدانش ف  یا تش

ن دوره[ دانشــگاه تســمه به گرده   یاند و مســلط هســتنده ]در ا  دهیدارند( د
سال یم شده  یبه دوش م 5924و 5993 یهااندازد و باردوران را تا ]حدود[  ک
 م شدهیی دانشگاه وارد خواهتر به حوزهیشااهلل در جلسات بعد جدان
 یحام ـات مهاجمیادب

ــاملو  یامح -ات مهاجمیات دوره، ادبیادب  ، ، شــعر اخواناســته شــعر ش
ی مجموعه دهندهلی؛ همه تشکمایمجدد شعر ن یریگد، اوجاحمآل یهاداستان

 هستنده یحام -ات مهاجمیادب
 ی انباشت فکریادامه

ــل    ــت فکرانب  5993تا   5994در حد فاصـ ن ینقطه چ  ادامه دارد و  یاشـ
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شات فکر  عمق و  ور  یطالقان یشوده آقا یزده م یل ملکیمرحوم خل یتراو
گان ادب     بازر ندس  تر کش را متراکمیدئولو ی ا یات علمی قرآنش را دارد، مه

ــت     یم ــور به انباشـ دوران  کند و در کنارش حزب توده هم در خارج از کشـ
در حد خودش در  یران نبود ولیکنده انباشت حزب توده در داخل ا یکمک م

 کمک کرده 5993تا  5994 یمجموع به انباشت فکر
 چین نهادسازینقطه

سأله   ساز ینقطه چ یی بعداما م سته اتفاد اول  ین نهاد ی که در دهه یا
شکل می 94 شرکت   « ادی»شرکت   یریگافتد،  سته  را مهندس بازرگان و  ادیا
گفتند یاســتاد بودند و م 54کننده ابتدا یدانشــگاه برپا م یاســتاد اخراج 55

از آن مجموعه خارج شــد، و  یخان موذنعبداهلل یکه بعد آقا« داد»شــرکت 
س    55شدند   شرکت تأ اد هنوز هم وجود دارد و مرحوم مهندس ی یسات ینفره 

ــرکت فعال بوده در کنار ا     نیعمرش در ا ین روزها یبازرگان تا آخر    ن یشـ
ن یبعد از کودتا به ا 5996ا ی 5991شــرکت، خود مهندس ]بازرگان[ در سـال

ردم ست و مین ییان است و کشور همگرایران کشور واگرایرسد که ایجه مینت
نده خروج     یران نمیا کار کن با هم  ند  ندس ا ی تحل یتوان که یل مه به   ن بوده 

ک نهضـت  یمه در آن زمان یا دسـت بزن گرا و همگرجمع یهایسـاز مجموعه
 54دهد که از آن یانجمن را سـامان م 54شــان یافتد و امی راه یســازانجمن

ت یپزشکان کماکان به فعال ین و انجمن اسالمیمهندس یانجمن، انجمن اسالم
 دهندهیخود ادامه م

 یجاپا و که شده  ینیار سنگ یبس  یهانجا کار جنبش نهاد به ر م سرکوب یتا ا
 مهیرا مشاهده کرد یه کودتا و مهر به مصدد و نهضت ملین و نفرت علیک

 انزوای همیاران کودتا

دو  یکی یشــدنده کاشــان یاران کودتا هم منزوین اتفاقات، همیدر دل ا
ــاعت پس از کودتا مورد عنا ــاه و زاهدیس دو مالقات  یبوده با زاهد یت ش
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شرا  یگاهیگر جایاما د د حکومت کودتا بود،یانجام داد و مؤ شته  یدر  ط ندا
ستند جا شد و ]  یهم منزو س یهم[ نتوان شان   یبرا یاجتماع یگاه و کر خود

 طیتاً اعدام شــد و از شـرایب، که نهاین ترتیهم به هم دسـت و پا کنده نواب
ن که یبا وجود ا ید جعفر بهبهانیدر کودتا نبود، اما س  خارج شد، ]البته[ نواب 

 بوده یمل یروهاینده شد، مورد نفرت نینما
 یینقد خودِ نوشدارو

ــدارو ن نکته یآخر حزب توده  ییی پرده دوم هم نقد خود ]از نوع[ نوشـ
ــال   ــته حزب توده س ــور را برگزار کرد، که برنامه 5996اس ی خارج از کش

د  ن دو عنصر مصد  یست بود و ما ا یالیو ضدامپر  یملق کرد که مصدد  یتصد 
ر یده شـد که تأثیکردند که بعداً د یک نقد خودیم، و یرا مورد  فلت قرارداد

ــت و همان کار را بعداً       یها تی ی فعال هم در ادامه  یاژهیو ــان نداشـ خودشـ
 مهیرسیش به آن میشااهلل سرجادوباره ادامه دادند؛ که بعد ان

صو   صفحه ]درا که  یریت شاهده م  ی بعد[ر  سال  یکنیم د محرم معروف 
ــدند، جنبش  ینیخم یآقا بود که 5924مقارن با خرداد    5924 ک یمطرح شـ

ور و دهقان هم در آن مشــارکت شــهیشــد و بازار و مردم، پ یجنبش اجتماع
 دهیم رسیبعد به متن جنبش خواه یهاداشتنده جلسه

 

 



 

 

 های بروز حرکتزمینه

س یحاال م سه  یسازان درون نهی: زم24-93سازان جنبش  نهیزم م بهیر ، در 
سازان و هنیم زمیات همان زمان صحبت کنیل هستنده اگر با ادب یتحلحوزه قابل

ــازان درون قدرت که دنهی، زمیخلقدرون یروهاین گر درون خلق نبودند، یسـ
ها         یمل ند؛ و ن مده بود ــرکوب آ تا و سـ با کود ند، و   یها تاً محرک یهم نبود

ــ ی قبل به آن   م که دفعه  یهم دار یک محرک خارج ی ه یو اجتماع  یاداقتصـ
 میخواه یهم به محرکان خارج یزیگر یسازان داخلنهیزم اشاره شد و قبل از

 زده
 خلقیسازان درونزمینه

 شان فرض کردهیتا عنوان برا 54شود یم یسازان درون خلقنهیزم
 داغ سرکوب

ــامان مکه ســرک یاوجه اول ســرکوب بوده مجموعه دهد و به یوب را س
عه ز تمام شده و جامیگرهمه چیکند که دیرساند، تصور میم یالتیانجام تشک

ست و بالفاصله بعد از سرکوب،    ین طور نیاساساً ا   یارش است، ول یاختتحت
ضافه  سوس حس حقارت و نفرت به ا  یهاها و دلدر ذهن یخیتار یهای اف

س  شوده همان ]حس و اف یخورده حک مدار ر خودش کار دست  یسوس[ در 
سرکوب یجر سرکوب یکننده مان  که  ین اتفاد جوهریگران معموالً از ادهده 

 دهد،  افل هستندهیشده رخ می سرکوبدر درون جامعه
 آرمان زیر پتک

نه  که[ آرمان    ]زمی عد این بود  ــاز ب ــرا یها ز سـ تک شـ ط رفته آرمان   یر پ
ان یاسـتقالل که مصـدد و جر   و منابع، آرمان یرت ملی، آرمان مدیدموکراسـ 

 ر پتک رفتهیها زمطرح کردند و به آن دامن زدنده آرمان یی ملجبهه
شـــونده یر پتک هم دا ان نمیز یهاعتاً آرمانیمصـــدد ]و[ طب یهاآموزه

ننده شک یقندشکن با پتک م  یاست که در آن قند را به جا  یکشور ما کشور  
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صل در ا    ییهاانیمجموعه جر صل به ف ستن تار   یهم که ف شک ند ق یخین قند 
ــتند، فکر م      یرا به جا   ــکسـ ــکن با پتک شـ گر آن خرده یکنند که د  یقندشـ
توانند سـر هم  ینم انه قرار گرفته،یکه مورد تهاجم وحشـ  یقند یرهایخاکشـ 

ش     شوند و فعل و انفعال  هم  نیتوانند انجام بدهنده اخود را نمی ییایمیسوار 
فاق  عد از کودتا و در حد      یات که ب ــت  ــل   اسـ رخ داده  5993تا   5994فاصـ

مان  ــلول  یز یها آر تک آرام آرام سـ بازســـاز یها ر پ کرد و ]در  یش را 
ن موضوع[  یشاءاهلل جلسات بعد ]به ا  دوباره برخاسته ان  5924-5993ی[بازه

 م گشتهیبرخواه
 های مصدقآموزه

مصــدد هم کماکان در   یهامصــدده آموزه  یهام به آموزهیرســ یاما م 
ماده  یک اصل بقا ینامیاز اصول ترمود  یکیخودش را داشته  ها پژواک ذهن

ــت، ا یو انر  که انر  یاسـ به  چیه ین  پا   وقت  کامل  کند؛   یدا نمی ان پی طور 
ست[ فروکش کند، اما جا  ش  ی]ممکن ا  ییایمیخودش را در فعل و انفعاالت 

ــل بقایکنده در کنار ایدا میپ ــل بقا یانر  ین اص ــول بقا یو اص  یماده، اص
 یکیگر هستنده  سرکوب  یهاانیم که آنها هم مورد فلت جریم داره یگرید

د شویآموزشه عشق و آموزش را نم یاصل بقا یکیعشق است و  یاصل بقا
مغز  یهارنده در داالنیگیهستند و در ذهن جا م  یمجاز یعنیسرکوب کرد،  

ــندودیخانه م ــت[ که آموزهیرنده ایگیی دل جامخانهکنند، در ص  یهان ]اس
 یآموزش، سـر جا  یعشـق و بقا  یصـدد هم در واقع بر اسـاس اصـل بقا   م

ست؛ با توجه به ا  یخودش باق صدد تا آنجا یمانده ا س یکه م یینکه م ت توان
شرا  ضع م یدر  س    گرفت، مثلیط مو سر ضع یقرارداد کن  که حد یوم، مثل مو
 گرفته 24-93فاصل 

 خون دانشگاه

اول بار در دانشگاه   یذر براآ 56خون دانشگاه بوده در   یساز بعد نهیاما زم
ــده تا ایخون ر م ینیبیمن به بعد همیم، و از ایاآمده خ که مایتار ینجایخته ش
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ــیی بک مادهیکه خون،  ــت، دین ییایمیروح ش ــم و حرارت خاص ینامیس س
در ذهن به  ین سرخ یچشود و نقطه یده میخ درهم تنیخودش را دارد، در تار

کنده همچنان که شــفق یک شـــفق می گذارد و آن ذهن را صـــاحبیجا م
ــرخ   چیه به جز سـ د، خون هم در ی گراینم یگریبه رنگ د   یوقت رنگش 

ست:مِهر و حس م  انیخودش جر یخیگاه تاریجا ل یتاً تبدیسازد و نها یساز ا
 شودهین میآفرک عنصر حرکتیبه 

شت    یها نیدر کنار ا شاگر را هم دا  ینهضت مقاومت مل  م کهیک نهضت اف
ــده ا  بود که به   ــاره شـ  یذهن یها نه یزم 24-93جنبش  ینها همه برا  یآن اشـ
 ساختنده

 اتراق آمریکا

نجا چادر زد یکا آمد و ایکا اســته آمریها وجه مهم اُتراد آمرنیدر کنار ا
ــل   یکه در ا  یمانده اتفاقات     5911تا   5994و از  24تا   93ن اتراد در حدفاصـ

قات مهم      فا تاد، ات تا بوده کیم      کا خودش طراح و  یبوده آمر یاف مل کود عا
لت  به ا 5روزو تا را طراح   ی،  مد، کود ها را  یران آ ها و  ن لمپنیب کرد، دالر

سازمانده  ،فواحش پخش کرد شاه از رم برگشت   یکرد و ا یکودتا را   ؛ستاد تا 
دولت  هودب ییکایزور آمریکاتال، زور بودیک کاتالیدار کرد و رفته او یبا شاه د

دولت کودتا بوده همچنان که      یتا بوده حام  کا هم طراح و هم عامل کود   یآمر
تدا د  هد    یم تیدی در اب لت زا ن نوزاد در ننو بوده یماردار ا یبوده ت یماردار دو

صاد  یهاکا در برنامهیآمر سوم نقش و  یاقت شته به  یاژهیدوم و  خصوص  دا
شااهلل بعداً    یبرنامه شگ      یم دیخواه سوم را که ان  سان دان شنا سط کار ه اد، تو

شـد  یاندازراه 94 یکا در دههیمرآون یزیشــده تلو یران طراحیهاروارد در ا
وص خصبود، به یتشان رو به فزونیکه جمع[ را رانیساکن ا یها]ییکایکه آمر

شار     ست سرم شش م  ،رانیکا در ارتش ایمرآ یدر  ساً   یپو سا ر د داده ارتش که ا
                                                   

لت، نوه      ه 5 به کیم روزو لت معروف  یت روزو جا     کرم که در این لت بود  ی ت ودور روزو
 ی او معرفی شده استهبرادرزاده
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شار    تحت عن یران نهادیها بودهدر ارتش اییکایمرآار یاخت ست سرم  یوان نهاد 
نداخت که[ ل    ــت خری]راه ا ]آن هم[  ؛کردید می أید ت ی با  را ینظام  یدها ی سـ

 ران بودهیو در واقع استراتژ ارتش در ا سازمانده
ــاه هژمونییکایآمر ــخص ش ــاه هم در  یها بر ش ــتنده در خاطرات ش داش

سف  که در سفر به   یو هم در خاطرات وطنم یت برایو هم در مأمور دیانقالب 
 ده ینید ببیتوانیرا[ م ین هژمونیکا داشت ]ایآمر

 5941ن اداره ]که[ از سـال ین دوران فعال بود، ایدر ا ی اصـل چهاراداره
شگاه پهلو  شکل گرفته بود، بعد از کودتا فعال  شده دان ی هم در دهه 5یتر هم 

نســتون و یدانشــگاه پر ییکایمدل امر یشــده دانشــگاه پهلو س یتأســ 94
شگاه ک   یی اخواهرخوانده شگاه[ بود که دان هم بود و دروس در  یایفین ]دان

 کا آمده بود که بماند و ماندهیشده آمریس میس تدریآن به زبان انگل
 نسل معترض

ــکل  ی ران ین بود که با کودتا در ا   یا یوجه بعد   ــل معترض هم شـ ک نسـ
سل گرفته  صدد، محاکمه و تبع    ین سرکوب، دولت م شخص یکه متاثر از   د 
خته شد،  یآذر در دانشگاه ر  56که  یدکتر مصدد بوده خون  یعنیر یوزنخست 

دا کرده ضداستبداد که بود، ضد استعمار یهم پ یعنصر و خصلت ضداستعمار
شد و ا    شد، معترض هم  سل در آن هفت یهم  ست ر    ن ن شاه  یساله کار د م 

د که ان شااهلل  یهم رس  93-24 یبه سالها  94-93ن اعتراض نسل  یچداده نقطه
 م کردهیدفعه بعد مشاهده خواه

 ادبیات تلنگرزن

عر ]مثالً[ ش خصوص شعر شاملو   مه بهیات تلنگرزن را هم که اشاره کرد یادب
ــعرها ــراید یوارتان و ش ها را بعد از کودتا و اعدام یهاط زندانیگرش که ش

ها ن دوره از قلمیکه در ا ییهاو رمان شعر اخوان یکرد؛ و تا حدودمی میرست

                                                   
 دانشگاه شیراز فعلیه 5
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 دادهیل میات تلنگرزن را تشکیی ادبترشح شد، مجموعاً مجموعه
  ینهضت مل ین المللیتشعشعات ب

ــات ب  یوجه بعد ــعش ــت مل یالمللنیتش ــده بود و  ینهض بوده کودتا ش
دو سـال بعداز کودتا، در مصـر    یکیبود، اما ناصـر  سـرکوب صـورت گرفته   

ن ملهم رایمصدد در ا  یکرد و گفت من از نهضت مل  یست یالیضدامپر  یکودتا
ــوکارنو ]و[ نهرو ]بر نقش مصـــدد[ تاک ــتمه بعداً سـ د کردنده آربنز در یهسـ

ر مستقر شد، هم از آربنز د یتاً کاسترو هم وقتیاد کرده نهایگواتماال از مصدد 
صدد در ا گواتماال صت مل یران ی و هم از م شات    یا یاد کرده لذا نه شع ران ت

س یس   کرد که آن همیما پراکنده م یمل یوارهایرون دی]را[ در ب یو اقتصاد  یا
 دهیآیبه حساب م یسازان درون خلقنهیگر از زمید یکی

 جهان پرتب و تاب

 تی قبل از آن صــحبکه جلســه یرســیم به[ جهان پر تب و تابتاً]میینها
ــامل[ جنبشیکرد ــدامپر ی، کودتاهایمل یهام؛ ]ش ــتیالیض  یزها برای، خیس

سعه و مد  صاد یریتو ن باز یکه تا انقالب چ یتاً فاز انقالبیو نها یت ملی و اقت
 دا کردهیپ یشد و تسر

ــد[، زمنهین زمیا ــازان درون خلق بودنده اتفاقاتنهیها ]که گفته شـ ه ک یسـ
 خواهان رخ داده بودهرانیدردرون جبهه مبارزه و جبهه ا

 قدرتیسازان درونزمینه

س یاما م شت و       ییه کودتایسازان درون قدرت نهیم به زمیر شاه برگ شد، 
صور ا   ستقبال قرار گرفت و ت  ن حکومت، ابدمدت ویگر این بود که دیمورد ا

رد، یگیت قرار میکه در موضع حاکم یقدرت استه انسان یقدر شوکت و قو
ــور نم ــقفیربخورد ، آب یکند که ترکیتص  یاکهچ یدا بکند، حتیپ یزش س

ــت و تا ابد هم بتون  یکند که بتون  یبکند، فکر م  ک وجه یمانده اما  یزه میزه اسـ
ک ی گذاشــت ویت میحاکم یبر رو یبود که جنبش اجتماع یراتیه تأثیقضــ
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ت و در درون ی در درون حاکم  یزده اتفاقات  می وجه هم بود که خودش دامن  
 یخیتار یاریخودش  یبه ســســت  شــد کهید که موجب مدایقدرت رخ م

 برسانده
 داالن حکومت فردی

ــله در داالن حکومت فرد یاتفاد اول ا   ــاه بالفاصـ رفت و  ین بود که شـ
سانترال  شک  یست یحکومت  سانترال یت جوان  یهارا بچه یست یل داده حکومت 

ــاهده کننده ]و  94که در  یتوانند از خاطراتیم ــته درآمده، مش ــال گذش در  س
ــداهلل[ علمه علم حدوداً      هزارروز خاطره   54منابع دیگر،[ مثالً خاطرات ]اسـ

سوئ    شته و خاطراتش را به بانک  ست[ه مهم ا   می سیدا ست که یسپرده ]ا  ن ا
، یف امامیکه مثال خاطرات شـر  یسـت، در حال یخاطرات علم بعد از واقعه ن

 یر زاهدیو خاطرات اردش  یانصار  ی، خاطرات محمد علخاطرات فردوست 
سرنگون    یخاطرات ستند که بعد از  سال     یه شده    11سلطنت در  شته  اند و نو

 و روزشمار همان  ینگارواقعه ط متاثر هستنده اما خاطرات علم یعتاً از شرا یطب
علم، ، خاطرات یدیت شاه در زمان خودش استه خاطرات مج  یدوران حاکم

ن که یو ههه مســتقل از ا ، خاطرات فردوســتدایخاطرات ابتهاج، خاطرات هو
ــع ــ   یما چه موض ــته باش ــلطنت داش ــاه و س ــخص ش ــبت به ش م، کامال ینس

 هستنده یاستنادقابل یهاشان، فاکتیهاکننده هستند و فاکتمیترس
 پیوند با بیگانه

ســـم ی، و ســانترالینکه شـــاه رفت در داالن حکومت فردیل ااما در خال
وند با ین پیگانه اســته ایوند با بیپ یل داد، وجه بعدیران تشــکیمحض رادر ا

ــاه هم  ربیم یزخم یلیها را خگانه ذهنیب ــکرده ش فته بود و هم تحت یش
ش  ی  ربتهیاتور ستگ  یفتگیبوده  و  وطنم یت برایرا در کتاب مأمور یو واب

زنهاور و یا آکا، بیده اصالً واقعاً برخورد شاه با امر  ینید ببیتوانیم دیانقالب سف 
ستان یمثل برخورد  یکند سته   یک دب شاه به ل به یعنیبا معلمش ا حاظ واقع 

ها  ییاکیطور کامل در دست آمر ت بهینسخه بشر   کرد کهیک فکر میدئولو یا
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ــ ــاس ا[ گانه در تهاجم ]همراه بیوند با بین پیداشــته ا یاکودکانه یفتگیته ش
ستگ  یفتگیش  ش   یو واب ستگ  یفتگیصورت گرفته  مالً مقابل دو که ع یو واب
ش      یژگیو صدد نه  صدد بود: م سته به  ربه عمالً  فتهیم ی  رب بود، نه واب

ستقالل را در ا  صدا در آورده یمقابل  رب قرار گرفت و طبل ا و ن دیا ران به 
صدد با آن دو و  یژگیو آورد و یبه وجود م یشاه کامالً تعارض جد  یژگیم

 زدهمی توی ذود
 یآمار 5991مصــور سـال ی تهرانگانه، مجلهیوند با بیی بحث پدر حوزه

ــرکت  یایدارد که آمارجد ــله بعد از کودتا ش ــته بالفاص به  یخارج یهااس
شاه هم م یا شر    نکه تهرا یبق آمارزبان بوده طیران هجوم آوردند و  صور منت م

در  - 91تا  94در حد فاصل   یعنی -شرکت بعد از کودتا   5423کرد، ]تعداد[
شدنده در طول    یا شغول به کار  ران یدر ا یشرکت خارج  5423سال  1ران م

 بودنده ییکایتا از آنها آمر 494مستقر شدند که 
 

 
 فساد فرد، پیرامون، مجموعه

ه ت کیی حاکمرامونش و مجموعهیخص شـــاه، پم: شــییایتر بنییحاال پا
سد به ا    سد بودنده فا سته  ن مفهوم که هم رانتیفا خوار بودند، هم به نفت واب
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صاد  یجد یهاتیشده بودنده فعال  شتند و تحت حما  یاقت  کا همیت آمریدا
 یهاتیی فعالن بود که همهیران کرد، ایکه مرحوم مصـــدد در ا یبودندهکار
صاد  رد، ل کیشان را تعط یل کرد، دفترهایشاه را تعط  یهاادرخواهر و بر یاقت
شرف ]فعالیت شرف  یرا تبعید کرده ول های[ ا  فعال کودتا بوده به دلیل خب ا

کودتا  یهاامیفعالیتش در کودتا و اینکه چفت تشکیالتی کیم روزولت شد و پ
ــهم خیبرد و میرا م ــازماندهآورد و به س ــرف یهاودش از س  کودتا بود، اش

رامونش و یبه شــاه، پین ترتیصــاحب عرصــه شــد و  المرضــا ]نیز[ به هم 
ط به یهم شــرا 44ی ی فســاد افتادنده در دههت به چرخهیی حاکممجموعه

عه    ی ل وجود ی دل جام ناظر و  عات ک مجلس  جازه    یی مطبو ناظر و احزاب ا
ــدد مثل عقاب رو  داد، و هم خوینم ت نظارت برقرار کرده  ی حاکم  ید مصـ

سادمال یخوارن اتفاقات، رانتیبوده امکان ا ساد اخالق  ی، ف شاه   یو ف  شخص 
هم اگر بود مصـــدد مســـدودش کرد، به  ییهات نبوده رگهیرامون حاکمیو پ

 را ]توانست مسدود کند[ه خصوص رگه اشرف
خودش خوب  یشــد که فالنیشــاه عنوان م ران زمانیشــه در اینکه همیا

ست اما پ  شاه[ خودش، پیرامونش و مجموعه    یا ست، ]اما  سد ا اش رامونش فا
ــد بودنده ا ــوع از ایکالً فاس ــته ین خاطراتین موض ــان نوش اند، در که خودش

 کشش ندارده یلین جلسه آوردن عدد و رقم خیده ]اما[ در ایآیم
 قرارداد کنسرسیوم

س    سر س      یخب قرارداد کن سر شده با قرارداد کن سته  اقات وم اتفیوم هم که ب
ــل     یدر ا یاژهیو افتاده   یمهم یلیاتفاقات خ   24تا   99ران افتاده در حد فاصـ

س   شت کرد، ا یمنابع ا ون تن نفت ازیلیم 924وم یکنسر ون یلیم 924ن یران بردا
 ی]و زمان[ کشف نفت دارس  5431ها از نفت، از سال  تن از مجموعه برداشت 

ــتر بود، یب 5999تا  ــال با  1ن یا یعنیش ــال برابر 14س کرده ]از طرف یم یس
ــتخراج نفت ا  ــرکت  ین مدت برا یران در ایدیگر[ هر تن اسـ  یداخل یها شـ

دالر  1/5دالر در هر تن، فقط  1/54ن یاز ا دالر سود داشته 1/54وم یکنسرس
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 یرسدوران دا یسنت56 یی استثمارهمان رابطه یعنیده یرسیران میبه دولت ا
 هتر برقرار شددهیچیاش را جمع کرده بود، مجدداً به شکل پکه مصدد سفره

 های آلودهدست ـ دست به غالف تاریخی

ن به بعد، بعد از کودتا، یوم در ذهن مردم بوده شــاه از ایقرارداد کنســرســ
ست به  الف تار  س   یخید شده  شد، جوخه یلیهم  شد، مطبوعات  زن  برپاکن 

را اعدام  یحزب توده را اعدام کرده مرحوم فاطم یرا بســت، سـازمان افســر
ودنده ب یاگر دستان آلوده یشده بود و دستانش د   یخیکرده دست به  الف تار 

 تییجنابخت بود که هنوز در پروسهک ملک جوانیشاه حداقل  44ی در دهه
ی مصدد ]قرار گرفت[ اما در پروسه یی توط ه برافتاده بود، بعد در پروسه ین

نا  ته بوده ول یکه خون بر  تی ج هه    یاز ا یزد قرار نگرف عد در د به ب  94ی ن 
 هم از خودش به جا گذاشته  یای آلودهکارنامه

 ناکارآمدی نظام سیاسی

س  س ینظام  صورت گرفته   ییهاها و کمکتیهم به ر م همه حما یا که 
صل  یبود،  سال   541ک نظام لرزان بوده در حد فا  5924ماه، از کودتا تا آخر 

ــال و  54) ــود یماه که م 1س ــت وز 6ماه(  541ش ران آمدند و یر در اینخس
هد   نده زا تا فرورد      یرفت مد  تا آ عد از کود تا   5992ن یاز فرورد ،5992ن یب

اقبال  5993ور یتا شـهر 5996ن ین عالء آمد، از فروردیحســ 5996ن یفرورد
ــتیتریبود که طوالن ــت، بعد  یریوزن دوران نخس ــررا داش از  یف امامیش

آمد تا  5924بهشـت یارد ینیام یآمده عل 5924بهشـتیتا ارد 5993ور یشـهر
 5925ری، علم آمد از ت ینیو بعد از ام  5925ر یماه ]بعد، یعنی[ تا ت    52حدودا  

ر؛ که شــاخص یوزک نخســتیماه  45حدوداً هر  یعنیه 5924ان ســال یتا پا
ام ده نظیرس ی[به دو سال هم نم یریوزاسته عمر]نخست   یاس ینظام س  یرزانل
 بوده ینظام ناکارآمد یاسیس

 افتاده: سازمان حزبی، سازمان اداریسازمان عقب

سازمانده   یر  یسازمانده  شاه هم  و  یبوده از نظر حزب یاعقب مانده یم 
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ــ یزمانرامونش از یو پ ینکه کند یبه ]نکته[ ا ی ن ترتیهم به هم  یادار ر که سـ
شااهلل جلسه م شاه داشتند که انیر  یدرسازمان ادار یایکار آمدند، نقش جد

 م پرداختهیآن خواه یبعد به نقد
 زدهاقتصاد بحران

ــاد یگریاما اتفاد مهم د ــاد ر  یکه افتاد، بحران اقتص ــیبوده اقتص اه م ش
کالن  تی ریاما چون مد   که گرفت،   ییها دار بود و با وجود تمام کمک   بحران

 هایر ورشکستگ  یک وجه بحران، س یشده   یازدهوجود نداشت، اقتصاد بحران  
 یدیتول یهاشروع شده ا لب شرکت    5993ها از سال  یر ورشکستگ  یبوده س 

ن ی) آمار ا 24و 93، 93]های[ ورشــکســت شـدنده ]طی[ سـال یخصــوصــ
ــتگ ــکس ــتند و منبع هم معرف یبه تفک یورش ــتان خواس  یک هســت اگر دوس

صل   644ه متجاوز از م(یکنیم سال یخصوص   یشرکت ا  24و 93،93 یها، در 
 ن رفتندهیورشکست شدند و از ب

ــته  یبحث بعد بانک  51ن یوجود آمده بوده اد بهیبانک جد 51تورم اس
 رانیدر ا یقرار نداشــتنده بانک مرکز یی بانک مرکزک حوزهید تحت یجد

ن نرخ ییدن پول، تعســامان دا یبه وجود آمده کار بانک مرکز 5993در ســال 
ب خ یاست، ول  یو خصوص   یتخصص   یهابانک یدهزان وامین مییبهره و تع

نک مرکز   نک مل  یدر ا یبا با جام   یران ایدر ا یران نبوده قرار بود  کار را ان ن 
 یهاران به وجود آمدند، به خصوص آن بانکیبانک در ا 51آن  یبدهد و وقت

له[ا  ند، ا  ران ویمختلط ]از جم ــالً   یران و آمریس و ایران وانگلیهل کا، اصـ
خودشان را   یهایدهها وامگرفتنده لذا بانکیقرار نم یبانک مل یهژمونتحت

شان یبانکی مبین یو بدون هماهنگ یبا بانک مل یبدون هماهنگ نجام ا ان خود
شده بخش  یی جامعه ردر عرصه  یدادنده پول وحشتناک یم  از پول نفت یخته 

شتگ یر جامعه مهم که د شده نقد یا یآمد، انبا شته م  ینگیجاد  ود، ش یکه انبا
ها  یجاد م یعتاً تورم ا یطب ــاد ی کند و تورم در ن با خودش بحران اقتصـ به   یت 

ل یاعالم کرد که دولت به دل 5924در سال   ینیام ینکه علیآورده تا ایهمراه م
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هم به سـهم  یبحران اقتصـاد خوردن اســته نیدر حال زم یبحران اقتصــاد
 شده  24-93خودش دست اندر دست اتفاقات 

ن یم کودتا ایر  یسـم داخل ینامیبوده د یقدرتسـازان درون نهین بحث زمیا
 شده 24-93 یط جنبشیکار شراسلسله اتفاقات را رقم زد و خودش کمک

 اجتماعی ـسازهای اقتصادی زمینه

 استه  یهم فراز مهم یو اجتماع یاقتصاد یسازهانهیاما زم 
 اقتصاد فالحتی

ران، اقتصــاد یران اســته اقتصــاد ایت اقتصــاد ایک ســطح، ســطح موقعی
د ناخالص یرا در تول یســهم اصــل یاســت وکشـاورز یو کشــاورز یفالحت
کرد و مثل االن یفا نمیا را ینقش اصل 14ی کنده نفت مثل دههیفا میا یداخل

ران یبود و هنوز در ا یتصاد کشاورزک اقیرا نداشته اقتصاد،  یهم نقش اصل
صنعت یب شت  یس  ش یندا ران به وجود آمده بودند و نه یها در ایساز نیمه نه ما

 یاشرفتهیار پیبود که آن هم صنعت بس   یو نه فوالده صنعت نفت  یتراکتورساز 
ــاد ا یبود، ول ــاد یارهیت جزی ران موقعیدر اقتصـ ــته اقتصـ که فاقد     یداشـ

 یت ملیریتش مدیریفقط صنعت نفت داشت که مد بود، ]و[ یصنعت یهاسیب
د با بدنه شرفته نتوانسته بو  یوم بود و آن صنعت پ یی کنسرس  نبود و تحت اداره

 یباق یدا کنده لذا اقتصــاد، فالحتیپ یایران ارتباک و وصــلت جدیاقتصــاد ا
 مانده بوده

 ن؛ عامل ثروت یزم

م ه ینگیباشـت نقدن بود و انین عامل ثروت بوده ســود و بهره از زمیزم 
ن یکامالً از زم 94ی در دهه ینگیگرفته انباشـت نقد ین صـورت م یزم یرو
 نبوده فعال یلیفعال نبوده بخش خدمات خ یلیآمده بخش صنعت خیرون میب

 ن ین آفریک –ن یع فقر آفرین؛ توزیزم

ما زم  ــ ینیآفرنه یع کیو توز ینیع فقرآفریبوده توز ین دو وجهیا ته داشـ
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ــاورز  یدادو هم کمی ران هم فقر پرورشیدر ان یع زمیتوز  ینهه وزارت کشـ
 یخیی تارهیک اعالمی ینیام یزمان عل یقبل ازاصـالحات ارضـ   5924سـال  

شر کرد، ]و[ عدد و رقم  شان م  ییهامنت ساختار مالک ی]بیرون[ داد که ن ت یداد 
ــته آن اطالعیآمران چقدر فاجعه   ین در ایزم  یخیی تار هی العک اطی ه ی ز اسـ

، یی رسمهین اعالمیاست و در مطبوعات دوران هسته طبق آمار مندرج در ا
ب که ین ترتیمالکان بوده به اران متعلق به بزرگیا یزراع یهانیدرصد زم  11
ستا متعلق به مالکان  54 صاحب ب  یهزار رو ستا بودنده   1ش از یبود که   31رو

، انیی فرمانفرمائبود که شامل خانواده یتیمتعلق به اقل یزراع یهانیدرصد زم
داران در نیزمی کالنهی ا در زنجان، بق ه یی ذوالفقار ی علم، خانواده خانواده 
ستان  شاه که وارث زم  ید یهاا شخص  صادره  یهانیگر و  شاه بود؛    یام رضا

 ده یآفرینه میک د و همیآفریع هم فقر مین توزیشده خود امی
 ن یرامون زمیپـ ن یزم یمناسبات رو

ــبات رو   نیدر کنار ا  ان عوامل  ی ن بوده از میرامون زمین و پیزم یها، مناسـ
 عامل کار، یعنیشــد، یف میتعر یگانه که آن موقع در اقتصــاد کشــاورزپنج

ن ین و عامل گاو )چون آن موقع هنوز ماش یه، عامل آب، عامل زمیعامل سرما 
صورت م    امدهین شخم زدن با گاو  ستاها یبود و   رانیا یگرفت(؛ در اکثر رو

دهقان بوده  یعنیکار یرویک عامل هم دســت نیچهار عامل دســت ارباب و 
س    صول چهار به پنج تق ز ک به پنج این طرف یشده ]یعنی[ از ا یم میلذا مح

ب یآن طرف چهار به پنج؛ و از پنج قســمت محصــول، چهار قســمتش به ج 
ــمتش به دهقان میرفت و یارباب م ــیک قس  عین توزیده حاال در کنار ایرس

ی مه مصــدد بهرهیی مالکانه هم داشـتو بهره ی، عوارض اربابیاســتثمارفود
 یم شاه آن را مجدداً جاریبعد از کودتا، ر  بالفاصله یکرد ول یمالکانه را ملغ

 کرد و به اجرا در آورده
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 روستا؛ منطقه متروک 

ــعیا  ت یـ ن وضـ
ی وهیاها بود، ش روست 
ل    مالً    یــتو هم کـا د 
ا بود و هنوز ب ییابتدا

ش و با یشـــخم و خ
ــورت   ــاو صـــ گـ

ستا هم  یم گرفته رو
 بوده یمنطقــه متروک

ــت ــتا یم، کامالً مشــخص میاوریبود که عدد و رقم ب یاگر فرص ــد که روس ش
در  یاو برنامه یاص بودجهیچقدر متروک و مغضــوب بوده لذا نظام تخصــ 

اند، میم یزیبود و اگر ته سفره چ  یص شهر یان، نظام تخص ن دوریران در ایا
 که باالخره ضرورتیشد، مگر در موارد خاص استراتژص مییبه روستا تخص
فتده آنها جزء یشــهر به روســتا راه ب یو ارتباط یمراسـالت یهاداشــت که راه

ن یر از آنها روسـتا مورد ضـب قرار داشـته ا   ی  یبود، ول یاجبار یهانهیهز
 ران بودهیات اقتصاد ایواقع

ــادی ]در ادامه، زمینه   ــازهای اقتصـ ــطح پایین-سـ تر و اجتماعی که در سـ
 کنیم[تر قرار دارند را بررسی میجزئی

 روستاـ شکاف شهر 

فاحش بوده )اگر امکان  یلیشکاف شهر و روستا بود که خ    یت بعدیواقع
 مه( یاوریم عدد و رقم بیتوانیی بعد مداشته باشد، جلسه

 شهرـ کالن شهر  شکاف

ستا      یذ شهر و رو شکاف  شکاف عم یل  شت:   یگریق دیک  هم وجود دا
شکاف کالن  هیشهر با بق شکاف کالن  شهرهاه در  شهرها هم هیشهر با بق ی   ِی 

شت ب  یشکاف  س  هین تهران و بقیوجود دا شهرهاه  س یستم تخص  یی  ستم  یص، 
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ــهرها نکال یت بعد ی ت اول تهران، اولوی بوده اولو ییای و جغراف یطبقات   ییشـ
 ی، شـهرهایی بعدز، اهواز و مشـهد و در حوزهیراز، اصـفهان، تبریمانند شـ

سه و نها  تاً یها و نهای[ چهار و پنج، بخش]درجه یشهرها  تاً بهیدرجه دو و 
 مهیرسیروستاها م
 یفقر عموم

 بوده ین دوران جدیدر ا یفقر عموم 
 ریر فراگیآموزش غ

 ب که روسـتا را پوشـشین ترتیبه ا بود یریرفراگی، نظام  ینظام آموزشـ
ران در روســـتاها یت ایدرصـــد جمع 14که آن موقع حدود یداده در حالینم

ندگ  نده آموزش مل یم یز خط از پشـــت یر بوده بخش مهمیرفراگی  یکرد
سان  یتحص  یهامانده ستا بودنده ک شته         یل در رو سال گذ شش  شان از  سن که 

شده بودند ول یالتعلبود و واجب ستند از امکانات آموزش عموم تینم یم   یوان
 استفاده کننده

 یبهداشت تپه ماهور

زشک، پع پزشک، دندانیاگر توز یعنیبخش بهداشت هم تپه ماهوری بوده 
ــتار و به ــهرهاار در تهران ]و[ کالنیپرس ــهرها و ش ــتا  یش کوچک را با روس

 بار بودهفاجعه یلیم،]تفاوت[خیسه کنیمقا
از س تر ]هم که در آن این عوامل زمینهخاصتر و به اصطالح  )سطح پایین 

 هستند[ را داریم:(
 ر متشکلیغ ـ ر مستقلیغ یبورژواز

شکل    ین زمان بور وازیران در ایا ستقل و مت شته بور واز  یم ان ریا یندا
شته      ستقالل ندا شکل هم نبود و   یا ستقل بود و مت صنف    رم و  یساز و کار 

صالً چ یاهیاتحاد شته فقط  یزی، ا شر ی وجود ندا شر یک ن ان ی تهرهیه بود، ن
قبل  یران باشده ول یدر ا یدارهیبون سرما یکرد تریم یت بود که سع س یاکونوم
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ــوصــ یاز ا ــرما ین که از منافع بخش خص دولتی دفاع  یدارهیدفاع کند، ازس
سرما   یم صالً  شکل  یدارهیکرده ا صالً کار  یمت  یلکه م نیم به ایندار ینبود، ا

م نبود، مستقل و متشکل ه   یگر ملی[ دیدارهیا نبودهبعد از مصدد ]سرما  یبود 
 کرده یف میت تعریلحاکمیباً ذینبود و خودش را تقر

 مالک  –شاه بورژوا 

شاه بور وا    ضا شاه هم بور وا    -ر شخص  مالک بود و هنوز  -مالک بود، 
سط رضاخان تحت   مصادره شده تو   یجا مانده از اراض به ین اراض یترمر وب

شاه بود وبه ر م اصالحات ارض     سالها  یمحدود یتملک   93تا  43 یکه در 
ران بوده در حدفاصــل یران شــکل گرفت، اما هنوز شــاه ملّاک بزرگ ا یدر ا

هم شدهسه تا کارخانه قند داشت: قند     یدار صنعت هیشاه سرما   5924تا  5999
ستان  صف ه ]کارخانهو قند فریمان ، قند فارسقه شکر اهوا یی[ ت شت ه  ه ز را دا

، مان فارسیســ یکیو  مان دورودیســ یکیمان داشــت یی ســدو کارخانه
ست کارخانه سهام   ک بیهافه گودرییی ال شته  صل چ را دا  بانک عمران یدار ا

ی ت را داشته در حوزه یرانیی ابود، کارخانه یی ملمهیب یدار اصل بود، سهام 
شرکت حمل ونقل خل    شده بوده  شت که   جینفت هم وارد  شرکت  یرا دا ک 

ودن، ب یاســیبا وجود ســ یعنیمالک بود  -بوده شــاه بور وا یحمل ونقل نفت
، خوردیخورد، هم از تجارت میوسط اقتصاد قرار گرفته بوده هم از صنعت م

 نهیزمیامکانات رو یایخورد و هم از بقایم یهم از نظام بانک
 یسلسله اهای یورشکستگ

ستقل   ی  یور وازهمان ب صل    یرم شکل هم در حد فا   5924تا  5993رمت
 شده یدچار بحران ورشکستگ

 ریسک ناپذیمالکان ر

ر استه آنها اصالً اهل   یناپذسک یا ملّاکانِ ریداران نیتراکم زم یبحث بعد
صاد  یر سرما  یسک اقت صنعت و یشان را از بخش زم هینبودند که   ن به بخش 
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ــتا  یی ارباب خانه   کی قانع بودنده    نیاورنده به همان زم   ی خدمات ب    یدر روسـ
را داشتنده به روستا رفت و آمد    یشهر  یهایشان داشتند و خانه ارباب  یسوگل 

ــر و    یم ــتا مباشـ ــتقر کرده بودند و     کردند، در هر روسـ ک ی کدخدا را مسـ
سازمانده    یاقتصاد  یسنت  یسازمانده  شتند وحاضر نبودند که  و خود را ن یدا
 م داشته یی بعد کار خواهشااهلل دفعهان ن سر فصلیکننده با ا

نه یبودنده پس تا حاال سـه تا زم  یو اجتماع یاقتصـاد  یسـازها نهینها زمیا
ــت ــومی هم اجتماع یقدرتدرون یکیبود،  یخلقدرون یکیم، یداش -یبود، س
 هیاقتصاد
 های خارجیمحرک

 یش آقایی په در دو جلســهیخارج یهام به محرکیرســمی فصــل آخر
شان نکته یدر ب یسحاب  مهندس ض قابل یرا گفتند که ]یک[ نکته یاانات ح یتو
ــته ا ــان گفتند همه جنبشیاس ــأ آنها  یمل یهاهای قبلی جنبشش بود و منش

باز کردنده ا    ییکا یآمر 93-24در جنبش  یبوده ول یداخل ــا را  ن را یها فضـ
ــود جوردیم ی ک جامعه امکانات بالقوه     ی ل کرده اگر در درون ی تحل یگریشـ

ــته باشــد، هر چه آزادباش داده بشــود، هرچه  و  5اوپنینگ جنبش وجود نداش
 رده یصورت بگ یست ]که الزاماً[ اتفاقیمعلوم نرد، یبگ صورت 4گلوبالیزیشن
 غلیان جهان

 ی انقالبکوره

عه   عه  یی اجام باردار ران جام عه   یی  له  بوده جام له از   یای حام  بوده حام
دانشگاه  یعنید و عناوینی که قبالً گفته شده  ره بوینه، مهر، عشق و   ینفرت، ک
ــ ــی، بازار مل یجنبشـ ــدق -یت که مل ی از روحان  ی، بخشـ بودند و در   یمصـ

، یسایس یروهایمشارکت کردند، ن یو حرکت نهضت مقاومت مل یگذارنایبن

                                                   
5 . opening 

4  globalization ه 
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عه   ــنفکرجام هال یی روشـ  93-24ره، همه در رخ دادن جنبش  یقلم و   ی، ا
 ین محرک خارجیهم داشـت که ســهم ا یجک محرک خاریموثر بودنده اما 
ــرفاً ا  یخارج  یها خودش بوده محرک یها ها وقواره در حد اندازه   االت ی صـ

شت که   یگ جوشان ینبوده جهان د یکا و شخص جان افهکند یمتحده آمر دا
گ یعتاً از حرارت آن دیم و طبیگ جوشان کرد ین دیدستمان را هفته قبل در ا 

شد    شان خودمان هم ملتهب  ستقل از    یعتاً نمیران هم طبیمه ایجو ست م توان
ــعات امواج       یی انقالب بود، زندگ جهان که کوره   ــعشـ کند و به هرحال تشـ

 دهید، همانطور که رسیرسیران هم میجهان به ا
 های آمریکاحساسیت

 موقعیت اجتماعی

 شکاف طبقاتی

 معضل زمین

ی ان جهان و کوره ی اما جدا از  ل  
 یهاتیهم بوده حساس   ییکایآمر یهاهیتوص کا و یآمر یهاتیانقالب، حساس  

شکاف  یر  یت اجتماعیکا در مورد موقعیآمر شاه بود، آن  ود، ب یطبقات یهام 
 ن بودهیمعضل زم

 گانه ابزار کنترلیوب، سرک

شتند و م   یمثل ر  ییهامیبه ر  یینقدها شاه دا نترل گانه ابزار کیگفتند یم 
ت یگرحساسیب استه وجه د، ابزارسرکویاسیو س یت اجتماعیریدر مد اشم 

 ران استعداد انقالب داردهینکه ایبود،و ا یران با شورویا یگیآنها بر همسا



 000      بروز حرکت یهانهیزم

 

 یبا شورو یگیهمسا

 استعداد انقالب

ــه پ ــألهیجلس ــاره کردیی زمش به مس  24مه از زمان ترومن، از دههین اش
ــ  5943) ــمس ــای( قبل از ایش ــأله یا روین قض ــاس بودنده یی زممس ن حس

ــل ــتاها قرار دادند که در ا    چها اصـ  ین نفوذ از مجرایران هم ایر را در روسـ
 ن اصــلیکه واضــع دکتر ر صـورت گرفته ]هری[ ترومنچها ی اصـلاداره
 چهار برنامه اصل»کند یک جمله دارد که عنوان میاست، در خاطراتش  چهار

د بود که مور ییی ما نسبت به کشورها  هینشان دادن رو  یبرا یک اقدام عملی
طه   ــل ند   یی کمونخطر سـ ته بود کرد یترومن هم فکر م«ه ســــت قرار گرف

ستعداد انقالب دارند و ]برا   ییکشورها  شور ما، ا [ از آن یریجلوگ یاز نوع ک
رد تا یدر روســتاها شــکل بگ چهار درچارچوب اصــل یایفن یهاد کمکیبا

ه نشوده دفعه قبل هم اشاره شد ک    ینوتر شود و روستا انقالب   ییروستا  یزندگ
س   یالت ویها در اییکایامر س  نیسکان مهم  یلین خیب دادنده ایرا ترت یکنفران

ب یتکال تریراد یرا از موضع ین کنفرانسیچن یدارهیان سرمایک جریبود که 
ن برپا شد و در سال  یسکانس  یدر و 5315- 5314ن کنفرانس در سال  یبدهده ا
ص  ید قرار گرفت: تخص ین سه محورمورد تأک یسکانس  یتکرار شده در و  5314

ــالح روابط ی جد  یاز تکنولو  یریگداران، بهرهنین زمیامکانات در ب   د و اصـ
د قرار گرفتنده  ی بودند که مورد تأک    یمهم یلیخ یها نها گزاره یمالک و زارعه ا  

شد در فل  ض   یپیمک آرتور هم که گفته  صالحات ار  صورت داده  ین و  اپن ا
ــادر کرد که    یانامه  مک آرتور بخش  مهم  یلیخ خطاب به امپراطور  اپن صـ
 یکه خود به کار کشاورز یداراننین از زمیت زمیانتقال مالک»بوده بند الف آن 

 یران اعتبار بیتأم»د ب آن ، بن«ســتند به کشــاورزان و کشــتکاران یمشــغول ن
ــاورز به قیاز مالکان   یزراع یهانید زمیخر ، بند جیم آن «مت عادالنهیرکش
ساالنه    یل زمیتحو» ساک  شتکاران با اق سب ن به ک ت یماح»و بند دال، « ی متنا
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و  یتیت ســـابق رعیاز برگشـــت آنان به وضـــع یریاز دهقانان جهت جلوگ
ش اجاره نها نطق یی اتر از همهبودنده اما مهم یهمم یلیخ یهابوده گزاره« ینین
عتاً ی]که[ طب -رامون یپ یش را رویهاتیی حساس  هیماجان یاسته کند  یکند

ست یران هم در پیا سال بعد  ی یعنی 5365در  یکنده کندیان میب -رامون ا ک 
 یامیکا پییآمرکا به کنگرهیآمر یاســـت جمهوریاز اســـتقرارش در مســند ر

تد و در آن   یم ــ که    یعنوان مفرسـ ند  ظام  یها مان یپ»ک به    ینم ین ند  توان
شورها  صاد  یاجتماع یعدالتیکه ب ییک ا ر ی، راه خرابکاریوهرج و مرج اقت

ــورها    یکا نم ینده آمر یدرآنها باز کرده، کمک نما     ــکالت کشـ  یتواند به مشـ
 ین امر خاصــه در مورد کشــورهایده ایتوجه نما یرشـد فقط از نظر نظامکم
ن یاند، صـادد اسـته به همل شــدهیدان بزرگ مبارزه تبدیم توســعه که بهکم

و  ی خالدن کشورها است، جنبه  یکه متوجه ا ید پاسخ ما به خطرات یجهت با
شده ما م      شته با شورها ام یم در ایخواهیسازنده دا « مهید آوریپد یدوارین ک

ــته ایخیجمالت تار یلینها خیا ــت که یخین جمله از همه تاریای اس تر اس
ضدپارت یترانهماهر» امالً ک یکه مردم محل یتواند در نقاطینم یزانین مبارزات 

ــتند   یینوایگرفتار ب  ــرفت خرابکار  ین جهت از پ یو به ا  -هسـ  یاننگر یشـ
سد یبه موفق -ندارند  ضع ییکای]آمر«ه ت بر شورها یان[ از و شور  مثل ک ییت ک

 استه یاژهیو یهاتیشان حساسیهاتیل دارند لذا حساسیما کامالً تحل
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 های آمریکاییتوصیه

 نوسازی تشکیالتی

 سازی اجتماعیبه

 اصالحات اقتصادی

 تلطیف سیاسی

 داریآینده

، یالتیتشک یه به نوسازیدارنده توص یترخاص یهاهیران توصیدر مورد ا 
ص  صاد   یاجتماع یساز ه به بهیتو صالحات اقت س ی، تلطی، ا س یف  تاً یهاو ن یا

ضا ن یک دهه قبل از ایه یدارندهیآ س   یق شنا ران انجام یدر مورد ا یا دو کارکار
ر ین مدیران که اولیا اداره اصـل چهار  سی،رئسیدادند، توسـط ]فرانکلین[ هر 

و  5943مربوک به سـال   بودهتحلیالو رانیدر ا ییروسـتا  یت توسـعه  یه یفن
 مان جنگ دویاز پا»کند که یعنوان ملش یس در تحلیقبل از مصدد استه هر

 یت مالیران، منابع آن و موقعیت ایروشن شده است که به خاطر موقع یجهان
اســت که صـلح و  ین مناطق در اموریتریاز بحران یکین ین ســرزمیمردم، ا

 یهیســال قبل از توصـــ 54ه آنها از اول و از «کندید میرا تهد یت جهانیامن
ساس بودنده یبر ا یکند شناس   شی از یک[ ]گزار ران ح ست  ییکایمرآکار قر م

سفارت   ست  ]موجود[ رانیکا در ایمرآدر  سال پ   او ها سه  کار  یش از رویدو 
صدد  س  یرو یلیتحل 5943-5941 یهاسال  ، ]یعنی در[آمدن م ن یزم یله م

بر  یمبن]له روســـتا(  مســ یران دارد؛ )از آن موقع حســـاس بودند رویدر ا
ــال[»نکه یا ــکاف ب  ر از آنج یاخ یها در سـ ــاد یا که شـ ران یا ین طبقات اقتصـ

سترش   ضمن   یافته و ایگ شارات  س یس  ین اختالفات ا سب نموده، لزوم  یا  ک
سته ی یشتر یت بیفور یرفرم ارض  ینوع ض یقبل از ا یعنی «افته ا  یا رویان ق

 کندی وس یهر]فرانکلین[ شــونده یتر هم مران حســاس بودند، حســاس  یا
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ن، یپیلیه، فیران، ترکیا نامه صادر کرد وک بخشی یکند هکردندیم ییهاهیتوص
ــورهایل، کره، مکزیبرز ــابه  که نوعاً ییک و کش ــکالت مش ــتند و  یمش داش

شان  یراو ب ]شدن[فرا رفتند  هیتوص  ازانقالب شدن را داشتند،    یاستعداد کوره 
 ن رای، زمیالتت را نو کنید تشــک یبا [نکهیبر ا یمبن،]نامه صــادر شــد  بخش
س  س  یم کنیتق سبات  س ی، منا  یرا از رو پول و یف کنیون را تلطیس یو اپوز یا
ــاد یها ن به بخش یزم ــوعات به یه ایاوری ب نوتر یاقتصـ  یک دورهین موضـ
شاکش ب   ی ساله ک شاه با ا   یک شخص  کار  یرود که به بهیاالت متحده انجامین 

منجر شـــده  -شـــودیم رانیکه پرچمدار اصــالحات در ا -ینیام یآمدن عل
 مهیکنین موضوع را باز میشااهلل جلسه بعد اان

 
 
 
 
   



 

 

کای اهدموکرات میان یک کشمکش اتریخی»   «و شاه  آمری
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ر دکنیمه ی همه بحث را آ از میخیر خدمت دوستان و با اجازهبا عصر به
س  شرا دو جل س   طیه قبل  شرا یکرد یشنا شرا  یالمللنیط بیم،  ]را  نرایط ایو 

سی کردیم[  شرا   یه ابرر سه  سه یکنیط را تمام مین جل ن بعد به مت یم و از جل
ــرا ه ولیمیزنیبه متن م یزین بار هم گریالبته ا؛ میرویم ــرایش ط یط چون ش
شرا    یاژهیو سه را به  س   طیبود، دو جل صاص داده  یشنا ه توجه بم و با یااخت
شرا یا ]انتظار ، میکنیق و تمرکز میم و بر آن تدقیشـناسـ  یتر مقیرا دق طینکه 

 مه یتر عبور کنعیم از متن سریبتوانرود[ می
 بروز و ظهور یهانهیزم، ح داده شدیقبل توض یط که دفعهیشرا یادامهدر 

ــه حوزه   ــتقل از    یلقخَدرون ینه یزم یحرکت را به سـ که درون خلق و مسـ
صاد و اجتماع   ینهیو زم یتیحاکمدرون ینهیزم ؛بود رتقد س ]درون اقت م یتق
ــت که آن را در حد   ]وجود[ هم  یک محرک خارج ی  اًت یو نها  [میکرد داشـ

ــاره مطرح کرد  یندگ یکا به نما   یاالت متحده آمر ی ا هم یمه محرک خارج یاشـ
با    یه افه کند جان  که  ــی ک موج ت وری بود  نه ر  الحک اصـ با جمهور سیئطل
 صــال بایطرار و اسـتضـبنا به ا یکه کند یشــده بوده موج هاد دموکراتیجد

شرا  شورها یتوجه به  شر کرده بود، به ا یپ یط جهان به ک ا هم ران میرامون منت
 یصورت گرفته آن موج زمان  یخیتار یشت ک کُید یران ما که رس یده به ایرس 

نش، تنش ت حاکم واک یه و پاکستان رفت، از طرف هین، ترکیپیلیکه به کره، ف
ــرف انر  ــرف انر  یکن رایخته اما در ایانگیبرن یایو ص ــاله  کی یص س

 مهیشویااهلل امروز به آن وارد مشصورت گرفت که ان
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ــخص   و کا یاالت متحده آمر ی ن ایبود که ب  یخیدو مورد تار  به طور مشـ
شاه    دموکرات شخص  شانه پ    یریدرگ [نسر آ  ]برها با  شمک  مورده ش آمدیک

ــتانه 24 یدهه یاول دوران ابتدا انقالب و حدفاصــل آبان  یو مورد دوم آس
کارتر  یمیها ســر کار آمدند و جدموکرات مجدداًبود که  5916تا آبان  5911

شت آنها را برعهده  یندگینما شاهد آن خواه دا م بود یه در موج اول که امروز 
م، معضل، معضل یزنیصت و دانش بنده به آن برگ مو فر ضرورتو در حد 

صاد  یاجتماع ضل  ،یبعد یدر دوره یبود ول یو اقت شر بود که   ،مع حقود ب
ــ ــراییر خودش در تغیدر سـ نه ی و م 14 یط دهه یر شـ به آن   14 یدهه  یا

 مه یرسیم

 1بستری عینی کشمکش 

ــال کشـــمکش بی ــاه با یف کندین طیک سـ از  یو تعداد شـــخص شـ
ر ک بســتین کشــمکش یخود شــاه صــورت گرفته ا یانش با هژمونیرامونیپ
 هداشت ینیع

 جهان غلیانی

 فاز انقالب

 تضاد خلق و امپریالیسم

بود و فاز انقالب بود و جهان  یانیم جهان  لیجهان همچنان که مرور کرد
اد د و تضعبور کرده بود و به فاز انقالب وارد شده بو یمل یهااز زمان جنبش

ــم بوده اگر بخواهیالیدوران، تضــاد خلق و امپر گو ات آن زمان گفتیم با ادبیس
عنوان  -میریده بگی م ناد یتوانیوقت نم چیرا ه یات دورانی ادبکه ]البته[    -میکن
س یکنند یسم مبارزه م یالیا با امپریها کردند که خلقیم شِ شوند یر او میا ا ق ه 

صور نبودند و ا را  یسوم  سارت  ی: کرده بودند هزیا هم فرمولن ریمت برده ا نیا ا
 ادیِ منقرامونیپ یکشــورها یهاســم تودهیالیدر کادر تضــاد خلق و امپر یعنی
شکل یاالت متحده و متحدانش یا سلحانه   ]اعم از[ ،یا به هر سلحانه، یا  یم  رم
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ت ا در اســاری ؛ ]و[کنندیمبارزه م مســیا ماقبل آنتاگونی مســـیمابعد آنتاگون
 ن تضاد را درک کردهیت ایو درا یزیبا ت یکند هستنده
ـ مُسریانقالب  های سمپاتیک 

ن یبه اه میمرور کرد ک بود که قبالًیو ســمپات یمســر یهاگر انقالبیوجه د
 خودشی ن انقالب در منطقه یکوبا که به خصـــوص ا   ن، یب که انقالب چ ی ترت
ر ان  ممثل آبله شد و واقعاً  یسر مُ کامالً یمرکز یکاین و آمریالت یکایآمر یعنی

تاه    مدت کو فت     یدر  قه را فراگر تاً    یرین فراگیاه کل منط قدم   یریفراگ هم م
ا که عمر خودش گواربا مصائب چه یشهرکیک بود و ضرورت مبارزه چریت ور

  یو مرکز یجنوب یکایآمر یدر منطقهصدور انقالب کرد،   یدهیده و ایا یرا فدا
  و یمخف یافتهیسازمان  یافزار، اسلحه، مبارزه شد و همه به سخت   یمسر  کامالً

  یها لذا انقالب  آوردنده  یرو - ینیرزمیز ی[، ]مبارزه اصـــطالح آن روز هب  -
انقالب  یکرد که ت ور یخیار کمک تاریژه انقالب کوبا بسیک آن روز به ویسمپات
 دا کندهیپ یبود، تسر یکیچر یآن دوران که مش یو مش

 تنازع طبقاتی

ل کشور ما  مث یینکه کشورها یبا توجه به ا یعنی ،بود یوجه بعد تنازع طبقات
صاد ]و[ که در آن دوران کم هم نبودند،  شتند و بخش مهم  یفالحت یاقت از  یدا

ست  از د یبرا یزیکار چ یرویآن بخش مهم ن ،ن متمرکز بودیکار بر زم یروین
ند    ــت نداشـ ند و در جوف ت ور یزمین و بیزم لب کم ا هدادن  انقالب،  ین بود

بارزه  قات  یم جا م    یبرا کامالً  یطب ها  تاد یآن که ن ی ن ترتیبه ا  ؛اف ها یب   یرو
ــعمل ک ی 14و  64 ]ها[یدر همان دهه مثالًه کردندیهم م یکننده کار آموزش

غال لم بودند اش یف ینفر در حال تماشا  644نما را که در آن یک س ی یکیم چریت
ــیلم متوقف میش فیکردند، نمایم ــد و کار آموزش ور نطیا یعنی هکردندیم یش

ار ن کیکردند و ایهم م یصرف باشند، کار آموزش    یکنندهعمل یروینبود که ن
از دســت دادن نداشــت،  یبرا یزیکه چ یداد و دهقانیهم جواب م یآموزشــ

 خود بوده نرامویدر پ یانین جهان  لیوستن به ایپ یآماده عتاًیطب
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 تقسیم زمین

ه ن بود کیم زمیکرد، تقس یان از خود صادر م یکه  ل یدر جهان یوجه بعد
 یاچنددهه یاسابقه یجنوب یکایو آمر یمرکز یکایآمر یدر منطقه خصوصاً
 شروع شد و   و زاپاتا الینچو وکال پایرادک و از زوج یاز انقالب مکزه داشت 

ــیبه دوران جد ش یا که چپ بودند و گراهد هم هوکیده در دوران جدید رس
شتند و د  یمل س   یدیهم دا ست به تق  ]با وجود یدر مالز هن زدندیم زمیم که د

را  یامنطقه  گاه هر ،چپ  یها انی جرمعهذا  بود،  یکه مبارزه در کادر مل   این[ 
سیم  ]اقکردند، یشان آزاد م یلمدر کادر جنبش   کردنده درین میزمدام به[ تق

 یکالیراد یلیخ یالحات ارض اص  ،م قاسم یعبدالکر در عرادِ هم ما یگیهمسا 
سوکارنو یبا ا یدر اندونز شده انجام   یست نبود و رهبر مبارزه مل یآنتاگون نکه 

س  یزم یها روبود، چپ شتند و در   یاژهیت وین حسا  ،یدر اندونز ییجاهادا
 تاًیاتا نه ه ]این جریانات ادامه داشت[م شد ین تقس یها زمیدر کشاکش با هلند 

س ] س  [نیم زمیتق س  یده زمانیبه کوبا ر ض یهم که تق ش  یم ار د، در کوبا انجام 
و  یخین، معضـل تاریزم یمسـ له یو جنوب یمرکز یکایآمر یدر کل منطقه

ــل ــ ،آن دوران بود و به عبارتِ یاص ــادادتض عمده بود و همه را به  ، یک تض
بار داشـت و  «ارباب» یکرده همچنان که در کشــور ما وا هیخود مشـغول م

ــ یحامله «یارباب یدارنیزم» م ه یو جنوب یمرکز یکایبود، در آمر ینامیمض
سم الت  یاوا ه صر  یدارنیزمبزرگ یعنی ایفوندیبود به ا ست  ]های[که عن  ثمار،ا
 دهدوران بو یاصل مس لهن یهم در آن بوده لذا زم یو ستم طبقات یکشبهره

 یارکشی دهقانی

که از آن  یهم در آن زمان یدهقان یارکش یبود،  یکیچر ی، مش یچون مش 
شده  یکنیصحبت م  شرا یدر حق یعنیم باب  و  یکزمر یکایط آمریقت اگر به 

ــگرپیتنام نگاه کن  یو بعد هم و  یجنوب ــ یادهی م، لشـ  یها توده ،یکیچر یمشـ
 و[] بود، یجار یتنازع طبقات هبودنده روســتا اسـتعداد انقالب داشـت یدهقان

ــت  یبرا یزیدهقان چ ــت دادن نداش ــرپاک یروین هاز دس ع به یباخته هم س
 هوجود داشت یدهقان یارکشیشوده پس یل میسرباز تبد
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 سرنگونی مرتجعین

شـدند ینگون من دم به دم ســریمرتجعمثل شــطرنج،  ای هســت کهدوره
ن یا ه(های متعدد داشت ولی شطرنج آن زمان شاه ک شاه داردی شطرنج  البته)

قان  یتوده بارزات  یبا رهبر  یده ــرزم یانقالب یم به دم  یدر سـ ن خود، دم 
ساقط  یمرتجع سا ندکردیمن را  شورها  یما در عراد و در د یگیه در هم گر ک

 در کوبا بوده  ستایسمبل آن بات تاًین اتفاد متعدد رخ داد که نهایا
خلق  ین، تضاد دورانی، معضل زمیداشت؛ فاز انقالب یتین وضعیجهان چن

 تاًیو نها یمســر یها، انقالبیدهقان یارکشــی، یســم، تضــاد طبقاتیالیامپر -
ــرنگون ــراینه لذا در چنیمرتجع یسـ بر ] را آورد که ینیدکتر یکند یطین شـ
ساس   ضع یرم، بدرف [آنا س  یانیت جهان  لیل انقالب بوده چون و  ینیار عیب

ل آن ی عنوان بد رفرم به   یرفته بودند و رو  یبود و قابل کتمان نبود، آن را پذ    
 متمرکز شده بودنده

 رفرم، بدیل انقالب

 الت نو کن یتشک

 اصالح طلب شو

 ر باش یتحمل پذ یزانیبه م

 امکانات پخش کن 

 م کن ین تقسیزم

ــعار دوران  یکند  االت متحده از جمله به    ی رامون ایرا خطاب به پ   یپنج شـ
 : ملموس هستند یلیشعارها خه مثل ما عنوان کرد ییکشورها

 هالتت را نو کنیتشک]شعار اول این بود که[ 
 هطلب شواصطالح]شعار دوم این بود که[ 

حمل  کها را تیست چریزم ناله ]یعنی[ ر باشیپذتحمل یزانیبه م]شعار سوم،[ 
ارند و د یپارلمان یکه مش  را یسنت  یاس یس  یروهای، آنها را سرکوب کن اما ن یکن
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شان را در فاز آنتاگون ینم ران ما یاال در اح رهیبپذ، ف کنندیسم تعر یخواهند خود
ــرعیا ــعارها - ن مص   ]مورد[ در یکند مثالً یعنی هترجمان بودگانه قابلپنج یش
خواهد در یم]و[  ،اســت یمیقد یرویک نیکه  یمل یجبههد یبا گفتیران میا

ه و کردن مبارز کالیراد یبروز و ظهور داشته باشد و در پ   یپارلمان یکادر مبارزه
، «ر باشیپذتحمل»]شــعار[  یزانیم تالذا ه رفته شـودیسـت، پذیهم ن مسـیآنتاگون

 در کشور ما بوده یمل یروهایمشابه ن ییروهایعطف به ن
ر را د یو آموزش یچون امکانات بهداشت ین بود که امکاناتیشعار چهارم ا

شهرها    ستاها پخش کن     یسطح  سطح رو سه و در  امکانات در  هدرجه دو و 
 هها کپه نباشدتختیخصوص در پاشهرها بهکالن

 نهک میتقس را نیزم ]شعار پنجم مبنی بر اینکه[ تاًیو نها

 2کشمکش ینیبستر ع

ستر ع ینیحاال بب شاه   کا و شخص یآمر یهان دموکراتیکشمکش ب  ینیم ب
 را رقم زده  یطیران ما چه شرایدر ا
  ییکایت آمریعقالن ـصال یاست

صال و  یتک اس یا کیمرآ ،کشمکش  ینیح بستر ع یل و توض یتشک  یدر ادامه
شت  یتیک عقالنی ست  یتیعقالن هدا صالح »ه مدرون آیصال ب یکه از دل ا طلب ا

لکه ب ؛کا نبودیآمر یدارهیســرما  یعی، انتخاب طب«الت نو کنیتشــک »، «شــو 
ست   یانتخاب ران یجاد شده بوده اما در ا یا یتیصال بود که از دلش عقالن یاز سر ا

ت یریت تحت مدیشــاه و حاکمشـخص ت وجود نداشـت و از یما آن عقالن
 دهیتراویبرم یماندگعقبی صرف به اضافه یکارمحافظه ]فقط[ یو

 مهار ظرفیت انقالبی

ن پنج یحول ا نهفته بود، مشخصاً یرفرم کند یکه در دل ت ور ییهازهیانگ
ــرعتیمحور بود، ا ]و در آن بگذارد،  یر جلویگنکه انقالب را مهار کند و سـ

  هل کندیانقالب را به رفرم تبدنتیجه[ 
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 سازی مشی دورانیخنثی

 یبود خنث «یکیچر یمشـ»را که  یدوران یکه مشــ]اســت[  نیاوجه دوم 
]جز آنچه آمریکا ارائه     یگریحل د ها متبادر کند که راه    نطور به ذهن یکند و ا 

صاد  یمبارزه یبرا دهد[می ن یست که ا ینطور نیو ا ست ین یو اجتماع یاقت
لحه اس افزار کهدر پرتو سخت ]و[ر، ین بگیزم [که] دیایع به ذهن بیفرمول سر

خواســـت با یم هن را از آن خود کنیزم؛ یکیچر یاســـت و در کادر مبارزه
 زدهیون را به هم برین فرموالسیا «نیم زمیتقس»

 شیفت سرمایه

 یهان و بخشیزم ید از رویباه یســـرماه ه بودیانتقال ســرما یوجه بعد
ا کند و دیفت پیش یمدرن و امروز یهااقتصاد به بخش  یو ماقبل دوران یسنت 
 دهیم دیخواههم ران یکه در ا ،نتقل بشودم

 سازینوطبقه

 وارد یدیسم خودش به دوران جد یالیامپره بود یساز نوطبقه یوجه بعد
ست و نم یشده بود که در آن دوران نم  ست به ن یتوان سته ب  یروهایخوا ه واب

تکار بن ایسم کهن ایالیامپر هاتکا کند یدوران یتکنولو  ماقبلِ یروهاین و نیزم
 م دادهیح خواهیکرد که جلوتر توض ]پیاده[ ران مایدر کل جهان و در ارا 

 متحد استراتژیک

ما آمر  که خودش نو و نونفس بود  یا ما  و ،کا  های نده ین کل   5تک ی  در 
 رفکرتو خوش ،بود 4آر اند دی یهاپرو ه یبود، در پ یدارهیسرما  یکشورها 
 یسـاز هنوطبق یلذا در پ هدآن بو یندهیس نمایسـم کهن بود که انگل یالیاز امپر
د و با  ن کا را درک و باور کن  ید آمرن کند که بتوان   یگذار هی را پا  یطبقات  [تا ]بود 

 تاًیو نها ؛دنکن یهمراه را ن کشــور یدراز مدت اافق در مدت و یمنافع طوالن

                                                   
5. High technology یا   Hi tech 

4. Research and Development یا    R&D 
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حاکم   ند از  ــرا     یرامونیپ یها تی بتوا به شـ حد ی دار ی پد ط نویبا توجه   ک مت
 ک بسازدهیاستراتژ

با    یتیبوده عقالن ییکا یمرت آی عقالنن یا ت ی که  د کرد از جوهر ی کأد 
 یرویه، نیفت ســرماین و شــیزم یمســ له یآمده منهایرون نمیها بییکایآمر
س یس  شرا  یرا تحمل کردن و تا حدود یا از جوهر بها دادن،  یط اجتماعیبه 

ــت یاختهیکا آمیت آمریآمده لذا عقالنیآنها در نم ــال آنها و بایاز اس  یرهاوص
 ک آن زمانشان بودهیدئولو یا

 یپهلو یعقب ماندگ ـ یمحافظه کار

 ییکشورها  یها دربارهییکایکه آمر یم، حس خطریران که وارد شو یدر ا
ــاس نمیمثل ما م ــد و از طرف دیکردند، احس  یذات یماندگک عقبیگر یش

اش را کم یریپذســکیران وجود داشــت که هم ریا یت حاکمه یهدر هم 
ــور میم ــت و خاز آن ما  کرد که دوران فعالً یکرد و هم تصـ نده  یبه آ  یلیسـ

 مهیندار یکار
 به سرکوب  یدلبستگ

صر عقالن ینیحاال بب شها یت آمریم که به موازات عنا ش یر  یکا واکن اه و م 
شاه و پ  ه آن از دوران چه بود یتلق ه به سرکوب دلبست   رامونش کامالًیشخص 

ه سرکوب است ک  یت و کنترل اجتماعیریم مدکردند تنها اهریبودند و فکر م
 یهیپا آن را تجربه کرده بودنده بعد از ســرکوب هم نظام ســه 94 یدر کودتا

 ه یتیامن یهیو پا یسیپل یهی، پاینظام یهیپا :دا کردیپ یجد
، بود یریکودتا بوده نص  یکنندهاول عمل یروی، ارتش نینظام یهیپا ]در مورد[
 ه بعداًهم بود ک یبوده سرهنگ زاهد  یابود، کانون افسران بازنشسته    سپهبد گرزن 

هم السـلذا ارتش بعد از کودتا حق هبودند یها نظامکنندهعمله ]پس[ پ شــدیســرت
صرفاً یگرفت و د شت که  د یل و تلقیتما و رضاخان نبود  یمثل دوره ییروین گر  ا

ن یاول؛ نکه مشــارکت هم داده شــدیکما ا هاسـت مشـارکت داده شــودید در سـیبا
 کردهینه را اداره میبود که کاب یر بعد از کودتا زاهدیوزنخست
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شاه در کنار وجه نظام  یا یوجه بعد تر هم شد،  یس ی، پلین است که نظام 
ــ هاشــهر  در ی اندارمره بود یربانس و شــهیک دســت پلیســتماتیبه طور س
شــهر و ارتش هم که محاک بر هر دو  یدر حوزه یروســتا، شــهربان یحوزه

 هندکردیرا اداره م [کشورآنها ]
ن یمهم اه س شد یس أت 5996هم که ساواک در سال    یتیه امنیپا [در مورد]
شتند   رأرا در  یک نظامی ،س شد یس أساواک هم که ت ]که[ بود  س ساواک گذا

ــتند   ی ریطور متعدد مد  ها به  ین هم نظام و بعد از آ   ]که[  ت آن را به عهده داشـ
ص  ]بعد از او[ و سپهبد مقدم  یآقا ش  ه ]پس[دندبو یرین ام در نظ ]هم[ هایارت
 سهم داشتنده یتیو هم در نظام امن یاسیس

ــدد و مل  یتجربه  ،ن بودیچننیا یوقت ــرکوب مصـ  یلیخ که  مون هیسـ
سال   ،آمد تا کودتا یکه کند 5993فاصل   حد مثالً دهدوردست نبو  فقط هفت 

سرکوب برگشت و حکومتش را پس   شاه با  ده بو]مهیا[ سرکوب   ینهیزم دهبو
شت   شکل  کامالً یس یو پل یتی، امنینظام یهیسه پا  ؛گرفت سته را هم دا و  ؛ب

سرد م شاه و به یر  عتاًیطب دهه بودنردم هم بعد از کودتا اف شخص   خم   صوص 
 سرکوب استه ،یت اجتماعیریکردند تنها عنصر مدیشاه فکر م

هم در  و یدر مذاکرات خصــوصــ   ]هم[ها ییکایآمر ،ســال  کیآن  در
ــرف کردند  یانر  یدر افکار عموم ، خیلییعموم یمواجهه ــخص  تامص ش
سرکوب در ا  راشاه   در  نکهیکما ا ؛دهدیمجواب ن گرید رانیمجاب کنند که 
 شدهیمجاب نم [اما شاه] دهجواب را ندا نیهم ا رگید یجاها

  یدمان تو تهیچ

شت  رانیدر ا دمانیچ کی]این بود که[  وجه دوم  یپارلمان ]که[ ،وجود دا
 نیا و -که شخص شاه کرد    یبعد از کودتا کار هنداشت  یتیمز اصالً  ]و[ بود

 ددطور متعهم به بعد یهادر دوره ،تکه شخص شاه به کار بس    یونیس فرموال
 یعنی رد؛ل کیتبد قوه کیبه که سه قوه را  ]بود[ نیا - به کار بسته شده است

ه س  ]در کشور[  که یمدرن به مفهوم دمانیقوا وجود نداشته چ  کیتفک گرید
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ضا  ،مقننه یقوه شند    هیو مجر هییق ستقر با و  ،ردک لیقوه تبد کیهمه را به  ،م
ستن و  مخلوک یقوه آن شد قوه  یفالوده ب و د هیمجر یقوه یعنیه هیقهر یهم 

 یس قوهأردر شـــده  لیتبد هیقهر یبه قوه ه ودر خود هضـــم کرد راتا قوه 
شخص   هیقهر ه ک یدمانیمحضه لذا آن چ سم یسانترال  کی یعنیبوده  شاه هم 

ــت، چ وجود  یپارلمان   کی بوده  یایتهو درون یماکت  کامالً  دمان ی وجود داشـ
ــت ــناداش ــورا و یی، مجلس س ــته دو حزبِ ییمجلس ش راه  را وجود داش
 دیکرد که بگو یو سع  اقبال ونیم و حزب مللمردم عَ بحز ]شامل[  ،انداخت

ر د یعنی ،بود یتهدرون ،دمانیچ یه ولمیدار ینظام دو حزب کایمرآما هم مثل 
 هیقهر یقوه کیسه قوه به  و ، وه صورت گرفت سه ق  نیکه ب اد امیکادر آن 

 رانیدر ا یمدرن دمانیچ اساساً   ؛بود هیشد و خودش هم محور قوه قهر  لیتبد
شته از دور و از رو  صور م  مایهواپ یوجود ندا  کی رانیشد که حاال در ا یت

ضا  یقوه کیوجود دارد و  ینظام پارلمان ،وجود دارد ینظام حزب وجود  هییق
 گشــت،یمبلمان کاذب م نیمد و در اآیاز فراز به فرود م یکسـر اگاما  ؛دارد

 وجود ندارده یمبلمان که اساساً دیدیم
 چسب به زمین

 یعنی ؛بودند نیشــاه چســب به زم  انیرامونیبود که پ نیهم ا یبعد وجه
شار جد   کانیارتش، نزد یامرا شاه و اق چسب   ،رانیا یاز بور واز یایخود 

 م کهیدیش دیجلسات پ داشته یسرشار داتیعا نیزم ]زیرا[بودنده  نیبه زم
ــاورز یو نهاد برا عامل پنجآن زمان  ــدمی فیتعر یکش ن، آب، گاو، یزم: ش
ــرما  ــاحب  فقط کار   یروینپنج عامل،    نیو کاره از ا  هی سـ  ،پنجم بود کی صـ
ــول به مالک م      ]یعنی[ ــیچهار پنجم از محصـ پنجم به دهقان    کی و  دی رسـ

وجود  یطور جدهم به اتیامکان فرار از مال یه در بخش کشــاورزدیرســیم
ــاورز یدر حوزه [رایز] داشــت  یلیخ اتیمال صیو تشــخ یزیمم هم یکش
ــکل ــنعت و خدمات بود و هم  یهاتر از بخشمش ــولومدرن مثل ص شه ص
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 انش یهایبعض ]و[  ،خودشان قدرقدرت بودند  یهادر منطقه ]مضاف بر اینکه[ 
صاد  داشته اقت  یسرشار   اریبس  داتیعا نیزم نیبنابرادادنده نمی اتیمالاصال ً 

ــاد فالحت رانیا ــل حتاجین نبود که مابوده آن زمان هم مثل ال  یهم اقتصـ  یاصـ
صل  ایمردم  صاد ا    ،سبد  درون یاقالم ا شوده اقت  ]از شتر یب رانیاز خارج وارد 
ود سـ  نیخودبسـنده بوده لذا زم  یمحصـوالت کشـاورز   دینسـبت به تول  حاال[

 بودنده  نیچسب زم انیرامونیو پ اشتد یسرشار اریبس
ــانهیبق -یتجار یاز بور واز ری  - رانیا یبور واز  نیچســـب به زم شـ

شاه هم همان  سه ن آطور که بودنده خود  شد، بور وا  جل صل ملّ -عنوان   یاک ا
 یهادر استان  رضاشاه را خصوصاً     یهانیزم نیترهنوز مر وب یعنی هدوره بود

ــته نزدتحت تم، ناو مازندر النیگ ــته به نیترکیلک داش ــاه هم وابس ها به ش
 ای  چیلقنمثل باتما    ن،ئیا فرما فرمان  یخانواده  یای مثل بقا   ،مثل علم  ؛بودند  نیزم
مان همه آن ز نهایاکار شـــده در ارتش مقاطعه بعداً که ،انیمثل طوفان یپیت یحت

 بودنده نیچسب به زم
 فاصله با تکنولوژی

ــاد کالن ا نیا یبعد وجه ــاورز رانیبود که هم اقتص با  یو هم بخش کش
به  ،نیبه زم رانیا یداشـــته بخش کشــاورز یایجد یفاصــله یتکنولو 
ود، ب امدهین نیزم یرو یتراکتور]هنوز[ شده  یمنحصر م  شخم و گاو  یاضافه 
ــ امدهین یکوببود، خرمن هامدین یدروگر  و بود امدهین نیزم یرو نیبوده ماشـ

  دادهینشان م ژهیواکنش و نینسبت به ماش رانیا ینظام ارباب
ــ  واشی واشی 94اواخر دهه  در ها  ی اپن ها کار را آن هم با مدت  نیماشـ
ــ  94 یآمد، آخر دهه رانیدر ا لریاول بار که ت آوردنده مثالً رانیبه ا یحیتوض

مه یکنیصــحبت م آن از میکه دار یادوره نیهم یزمان یحوال باًیتقراســته 
ستاها  بهو کوبوتا را  یش یبتسو یم یهالریها تی اپن و  النیگه بخصوص  به ،رو

 و تر بودها کوچک  نیزم گیالنژه یوو به  آن منطقه در چون  بردند،  نامازندر  
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سان ، و گرگان یسار  [که یدر حال] شخم زد  لریبا ت آنها را شد یم مغان ، خرا
شت  جانیآذربا و ست و در آنجا   د  تراکتور دیه آنجا باو دهدیجواب نم لریتا

 ودهها کوچک بیبندبخش و نیزم النیدر گ یاسته ول طیبس نیزمرا یز برود
 رانیا یسال در روستاها   51حدود ، مهم بود یلیها خی اپن [حرکت]ن یا 

شتند    یاورزآالت کش نیرا با ماش  یمحل و اربابان رانیا انییروستا تا وقت گذا
ــنا کننده لذا نظام ارباب       لریکوب و تکوچک مثل خرمن    انریا نیزم یرو یآشـ
سبت به تکنولو   شهر    یایجد یدافعه ین شت و نظام   چندانهم  رانیا یدا

 نبوده  یاینظام مجهز به تکنولو 
 هایازسنیمثل فوالد و ماش نیصنعت سنگ یهم تکنولو  رانیدر صنعت ا

ــده بوده در ا ــرفت نیا رانیهنوز وارد نش اتفاد  24 یدهه یمهین ها در[]پیش
 و هم بخش رانیگفته لذا هم کل اقتصــاد ا میشــااهلل جلوتر خواهکه ان تاداف

شاورز  صله جد  ،یک شت  یبا تکنولو  یایفا سبت به تکنولو   و دا افعه د ین
 هدادینشان م

 سرمایه زیرمتکایی

ــرما  بود  نیا یاما وجه بعد     ــرما ران، یا یدارهی که سـ ــ یدارهی سـ  اری بسـ
ــطلح بود که بازار   یامانده  عقب   ای متکا   ریز ]را[ ها پول یبوده آن موقع مصـ

 یباب بوده نظام ار  بی ترت نیما هم به هم   ینظام ارباب   یول ،گذارند  یمتکا م  یتو
ــار ، مدت نیداقل در احما  ــرش ــود س  رد ،بردیم یرا که از بخش فالحت یس

ــتثنـاهـا را    ) هکردیخرج نم گرید یهـا بخش  (همیگـذار یمکنـار  حـاال اسـ
  همصرف بود یتشنه و کردیخرج نم [رانیا یدارهیسرما]

 یها در نظام شـــهرهمان خانه یســـازدر روســـتا، مدل یانیاع یهاخانه
در  [دارانهیســرما] که باب شــد 94یدهه در واشی واشی مثالً ای ]بودند[ه

صوص در انزل    سترده م  یهاالیو یشمال به خ را در  خود پولو  دندیخریگ
ش  ،دنیخر الیو قالب س    یهانیما شت  صرف کردن  ییکایمرآفورد  لندریه  ،م
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سواره  یانوچه ستم یس  سفره    و  سر خود راه انداختن و  شت  چند  یهانظام پ
شان      ییطال و پهن کردن یمتر ست و گردن زنان و دختران خودش را شدن د

 نیزم یرو یکشــبهره قیکه از طر ینباشــتا آن مصــارف یعنیه دادینشــان م
 بوده  یاماندهگرفت، مصارف عقبیصورت م

 یابنظام ارب ؛گذاشــتندیمتکا م ریدوره نبودندکه پول ز یهایلذا تنها بازار
، گذاشــتیش میمتکا در ]را[ پول یرابوده باز ییمتکاریزهم نظام پول رانیا

 کی رانیا یدارهیلذا سـرما  گذاشـته یاش میپشـت  یتو ]را[ پول دارهیسـرما 
ــرما ــاه در میر م، یکن یبندجمع میبخواهاگر بوده  یماقبل دوران یدارهیس  ش
ــحبت م  میکه ما دار   یدوران به   ها ییکا یمرآکه   یادوره یعنی میکنیاز آن صـ
 نیا، کنندیم دیتهدو  قیرا تازه کردن، تشو  التیبه تشک ف، یبه تلط ،ینوساز 

 آمده یبه حساب م یل دورانواقع متحد ماقب رد میر 
ض  ییهایژگیو نیشاه با ا  میر  شد  حیکه تو کهن  سم یالیمتحد امپر ،داده 

ست متحد امپر یها نمیژگیو نیبوده با ا شده ا  سم یالیتوان  یهیماجان نینو با
 بوده  یکشاکش بوده متحد ماقبل دوران نیا

ــال ها در  سیکه انگل  ید زمان ی خب متحد ماقبل دوران هم فرض کن     سـ
 یامتحد منطقهخزعل  مانیسل مسجد  یدر منطقه ،نفت را کشف کردند  5413
ــد آنها  ــواره و نظامادهیبود که پ  یارباب محل  کی  که  ،شـ ــتسـ و  نظام داشـ

ست امن یم  آن یراها بسیرا که انگل ینفت سات یس أنفت و ت یهالوله تیتوان
از آن س  دیوران جددر د یبکنده ول نیمأت ،دآورده بودن رانیبه ا یادیز هیسرما 

متحد   یپهلو تی حاکم  تی و هم کل یداد و هم نظام ارباب  یو کارها جواب نم  
 شدندهیمحسوب م یماقبل دوران
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  کشاکش یدو سو

 

 
 واکنش -عدم تمکین  تحکم -اصرار 

 شاه مرتجع طلبامینی اصالح

 گرشاه نظاره وزیر آغازگرنخست

 تمنای بقاء سازیاندیشه بدیل

 شاه انقالبی شاه متزلزل

ــیم ــو میرس ــتنده  یبه جان بحث که دو س ــاکش هس ــو کیکش  آن یس
شاکش   ست  کایمرآک صرار م  که ا صرار  ییجاها]و[  کند،یا  تحکم ،فراتر از ا

شود  یم داریپد یریدرگ نیطلب وسط ا ز اصالح با پُ ریوزنخست  کی هکندیم
ــته خود عل ینیام یکه عل ــالحات در ار اگآ از ینیام یاس ــودیم رانیص ه ش

خود را بروز  یجوهر ارتجاع ،دادهیکه شــاه واکنش نشــان م یآن دوران یعنی
 ینیام اســت؛ کردهیکرده و دفاع مینم نیتمک یدر مقابل هر تحولداده و یم

صالحات را     رانیدر ا ستارت ا شاه   کیکارها یدانیو به قول دو م ،زدا گام از 
 افتدهسوارها یک توقه جلو میخهافتد و به قول دوچریمجلو 
گر شد و آ ازگر اصالحات هم   طلب جلوهاصالح  ]به عنوان[ ینیام یوقت 
شاه ا آشیپ یساز لیبد یشه یاند ،شد   ینیاحساس خطر را کرد که ام  نیمد و 
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ارانه و کمحافظه التیضمن بروز تما [م کهینیبیم] شود و آرام آرامیم بشیرق
 استه  یشاه متزلزل ،اشیارتجاع
صرار و تحکم    مینیبی، ممیکنیطرف را که نگاه م نیا یول  شاه در مقابل ا
،  عجشاه مرت و طلب بوداصالح ینیداد، امیواکنش نشان م ]و[ کردینم نیتمک
ــدو آ ازگر  ینیام ــتارتر ش ــاه نظاره و اس  هیگر منفعل و خودخور و عصــبش
شاکش  یادوره کیدر  هاییکایمرآ  یساز لیبد یشه یدر اند ،ها بودکه اوج ک
شت  یشاه تمنا  ،آمدندبر قول  به ،فعل و انفعال کیدر  همتزلزل بود ]و[ بقا دا

ارج شد و  از صحنه خ  ینیکه برگشت ام  یه کشت برگشت  ی، کشت رهایگیکشت 
 شده لیتبد رانیا دیشاه به رهبر انقالب سف

]یکی[ اســـته  یخیتارهای فکت هســـت که حوزه نیا چند تا فکت از 
س  کنیا شتند حدود   رانیدر ا هاییکایکه امر یتیه حسا سال قبل از   51تا  54دا
 زده شده  ن موضوعیبه ا یقبل هم تلنگر یدوران بوده دفعه نیا

برگزار  سازمان برنامه  توسط  5919سال  در یرفاه اجتماع یمل ناریسم  کی
 ار شد، زمان شاه برگز  کیاستراتژ  ناریدو سم ه بود یکیاستراتژ  ناریشد که سم  

سال   یرفاه اجتماع یمل ناریسم  یکی سال   باز یگریو د 5919در   ،5919در 
معطوف به  قتیبود که در حق یشـی، همارازیشــ شیبوده هما رازیشــ شیهما
 5919 سال  یرفاه اجتماع ناریسم  نیه ابود رانیا کیو استراتژ  یاس یس  طیشرا 
ــرامعطو هم ــاد طیف به ش ــازمان برنامهبود رانیا یو اجتماع یاقتص  بعداً ه س

خود  یدگاههایجزوه هســت که د کی ،را منتشــر کرد ناریمقاالت آن ســم
 را قبل از رانیا یروستاها  طیشرا  که ،است  ناریسم سازمان برنامه در مورد آن  

ض    صالحات ار س  یا ست    دگاهید گرید نیکنده ایم میتر شان ا  دگاهید و خود
ــیاپوز ــتین یطبقات لیچپ و تحل دگاهیو د ونیس  یوقت د کهکننیه عنوان مس
ض    یجانبههمه یبرنامه یاجرا صالحات ار شد، تقر  رانیدر ا یا  اکثر باًیآ از 

ستا  ش  نیش نمراکز رو  54 ؟ندیگومی یرا کِ نینبوده ا رانهیجز و یزیما چ ورک
ض      صالحات ار ض    رگیکه د یه زمانیسال بعد از ا صالحات ار شده  تمام  یا
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سال   آخر آن یرحلهم ]که[ مرحله انجام شد  سه در  یاصالحات ارض  است ) 
س  انیبه پا 5919 ضوع   نیا( هدیر ست که   نیه مهم اندیگویرا آن زمان ممو ا
ضدزم    ،ادافت رانیهم که در ا یاتفاقات ضع  ضدف ودال، همه بعد    نیمو ضع  ، مو

سال   یها مثل بواز ترانه یبعض  هبود یآخر اصالحات ارض   یاز مرحله گندم 
ــد ] 5919 که به    ،خاک  یگریو دبلوچ  یکی ییای میک لمیدو فو [ خوانده شـ

ضدف ودال   شد که   یند، زمانودب یشدت  ض   ساخته  صالحات ار شده   یا تمام 
ساز، نداشته قبل از آن نه ترانه نیبه زم اییچسبندگ چیه]دیگر[  میر  و بود

وارد شــوده نظام   نیزم [بحث]اجازه نداشــت به   لمســاز ینه ف و نه شــاعر 
س   شنا سال   یلیخ نیطور بوده انیهم ا نرایا یکار ها حرف نیا 5919مهم بوده 

در  ،نبود رانهیجز و یزیکشــور ما چ نیاکثر مناطق روســتانشــ» که زنندیرا م
ــال  یبرخ ــ  از مناطق سـ  یو مرمت بناها کار     یگهدار ن یبرا یها بود که کسـ

زش به آمو ازین مس لهکشور  نیدر ا یدر پ یپ یاهها و نسلنکرده بوده دولت
ــتاها  ــت در روس ــاز  ،و بهداش ــوص عمران و نوس دهات و مناطق  یبه خص

ش    ستان شور را ناد  نیرو  ،ناتامکا زین یشمار یگرفته بودنده در موارد ب دهیک
رف روستاها به مص یعمران و نوساز یبرا افتهیاختصاص  لیاعتبارات و وسا

 یدر مناطق شــهر یعمران یهاطرح یو صــرف اجرا دیرسـیخود نم یواقع
بر  بنا وجود نداشت که ریز کینه تنها  نهیزم نیدر ا بیترت نیه به ااست  شده 

 کیراه  نیبلکه در هر قدم در اد، یســـاختمان نو به وجود آ کیاســـاس آن 
]که ، که به کار برده یاهمان وا ه یعنیه «خوردیبه چشــم م یمشــکل موروث

تا  ــ نه یجز و [روسـ ــع نینبود، ا شیب یارا  نبر آ اه ییکا یمرآبود که   یتیوضـ
ساس بودند، ا  س    نیح سا سالها  تیح در  5946 یو حت 5943تا  5941 یاز 

 بروز کرده بوده  رانیا
ش        که از  سیرمااز  ست، گزار صل چهار ا سان اداره ا شنا ست که  یکار  ه

صالحات   یسال قبل از مرحله  51 حدوداً یعنی ،5941سال   مربوک به اول ا
ض  ست  رانیدر ا یار س له  رانیکند که در ایم دیکأت ن گزارشیاه ا  ،نیزم یم



 033      و شاه کایآمر یهادموکرات انیم یخیکشمکش تار کی

 

صل   شکاف طبقات   یایمعضل ا ست که باعث  ست و م   یجد یا د توانیشده ا
انزده ده، پ [هاییکایآمر] نهایها را اکامنت نیباشده ا  نیفرآبانقال و نیآفرنهیک

شته  ایقضا  نیسال قبل از ا  شاه   ازگزاره هم  کیانده دا  است که  خود شخص 
ــت وا جالب   یلیخ خودش را  یخیخودش و عدم درک تار   یماندگ  عقب  سـ
مثل  بلوچ و ]فیلم[ خاک و لمیشاه هم مثل ف اما هدهدیم حیتوض حیصر  یلیخ

نه  ــال   یبو یترا   لی واقعه خودش را تحل ]رخ دادن[ بعد از  ، 5919گندم سـ
 اهش ه است  یایکیف یگزاره یلیخ ،شاه وجود دارد  ازکه  یاگزاره نیکنده ایم

تا  م در ک ــال  دی گویوطنم م یبرا تی مورأب  به منظور   5943در اواخر سـ
ن آدر  ،شدم  کایمرآرهسپار   رانیبه ا یو نظام یکمک اقتصاد  شیافزا یتقاضا 

ول بدون حص  یول مدآاز من به عمل  یاگرم و دوستانه  اریکشور استقبال بس   
ــتم  جه ینت ــال  دنت ی با آن که پرز   رایز ،بازگشـ به منظور   5946ترومن در سـ

ــته و یاصــول مســیاز نفوذ کمون یریوگجل ر د کایمرآکه  یکمک را اعالم داش
به  اردو کشور  نیا ]و[ کرده بود ونانیو  هیترک یاصول به کشورها آن یاجرا

ــ حف  و نت ی صـ ــتقالل خود موفق گردان ا هنوز در مورد  یبود، ول دهی اسـ
 هاتخاذ نشده بود  کایمرآاز طرف دولت  یحیروشن و صر   است یس انه، یمخاور

نجا ]ای - خود ما بود ریتقص یبدون شک تا حد تیمورأم نیدرا تیعدم موفق
ها متوجه شــده ییکایمرآ رایز -ایآن هم بعد از قضــا ،کندینقد خود م شــاه[
ه میاخود نپرداخته  یامور داخل یو اهتمام الزم به اداره   تی که ما با جد     بودند 

 یخیتار یهتجرب یباالخره رو یعنی - یمل نیشـــکســـت و اضــمحالل چ
سال پ  لیکه در اوا -ستد یامی   کایمرآ دیشد  یآمده، موجب نگران شیهمان 

د که کمک کن ییو آن کشور را مصمم ساخته بود که تنها به کشورها بودشده 
ــویه و   در به هم     یامور داخل میتنظتسـ نده  عد از    نیابراز عالقه کن جهت، ب

 یداختمه برنامهپر یبه اصـــالحات داخل تیجد تیبازگشــت به وطن با نها
 هگرفتمیپ 5943را سال  یامالک سلطنت میتقس

کردم یکند که من درک نمیم حیتصر  شاه  نبود و خود یکافگر ید نهایاما ا
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طرف  نیاز ا و ،و توقع اصرار  آن طرف زالذا ا هست،   چهکه الزامات دوران 
 یامام فیو شــر د از اقبالبع ینیام یعل نکهیه تا اد[بو] و واکنش نیعدم تمک

جمله دارد  کی اورا درک کرده  طیشرا  ینیام یرسده عل یم یریوزبه نخست 
]که[  ،اردد یسخنران کی ینیام یه علاست قابل فهم یلیو خ یخیتار اریکه بس

شت ه میگر بخواهام، یتومان پول دار کیکه ما  دیگویمه است یخیرتا یلیخ
ا ر نیزم نکه یا یعنیزار  ن دوآه میدو زارش را بده  دی با م، یزارش را حف  کن

آن هشت زار هم از   یزار را بده دو آن یکن، اگر نخواه میرا تقس  نیبدهه زم
ــته عل ــت رفته اسـ ــنجا نیا ینیام یدسـ  ریهم که وز ینرا مطرح کرده ارسـ

شاورز  س بو ینیام یعل یک  یگزاره کیهم  کردیم تیحما نیزم مید و از تق
ــنجان هکندیم انیرا ب یایجد و یخیتار ــابق  یاخودش توده یارس اهل  وس
ــت و به جبر تار یطبقات لیتحل ــته عنوان م خیاس  کیار انگ) کندیمعتقد اس

س   میساز خود را با تحول زمان هماهنگ  دیبا (:زندیحرف م دارد تس یمارک
 هکندیم جابیا خیجبر تار رایز

تومان  کی دیگومی ینیخطاب به شاه استه ام ،هاخطاب نیا یهمه عمالً
ــت زارش را نگه دار  میکه بخواه  نیا یبرا میدار دو زارش را  دی با  ،میهشـ
شاه     [ن گزارهیا] همیبده سته  شاه ا ست که[  خطاب به  را  یآن دوزار دیبا ]ا
هم خطاب به شاه   یارسنجان  ]حرف[ خرج کنده دینبا یگریکنده کس د جخر

 جابیا خیجبر تار رایز میخود را با تحول زمان هماهنگ ســاز دیبا: اســـت
اگر قرار باشــد چرخ  یول گذردی، آســان ممیباشــ آناگر خود عامل  هکندیم

مان آن را عل  هد     [لی م] ر میز جام د نه   ریما را ز  ،ما ان ندا د خود خر یها د
ــطالح[  - ،خیجبر تار نیزمان و ا یارابه نیا یعنیخواهد کرده  جبر »که ]اص

صالً  «خیتار س  یگزاره کی ا سته ادب  یست یمارک سنجان  اتیا  اتیهم ادب یار
شده   دوران تمام ،خیجبر تار [دیگویخطاب به شاه م  یعنی]بوده  یست یمارکس 

، ینباش  یام شده استه اگر خودت مجر  که دوران تم یکنیاسته تو درک نم 
حات نکن   ــال حت م  یاگر خودت اصـ ــال ــالح  ی، اصـ نده اگر اصـ لب  کن ط
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ــ ــودیانقالب برپا م  اتهی ،علیونشـ حاال چه بهتر که     ،رودیم شیرابه پ اه شـ
 همیارابه خودمان باش یراننده
به  هم ینیام انیرامونیرا درک کرد، پ طیشـــرا زیو ت حیصـــر یلیخ ینیام 
ها هم دوران را درک م   یمیت ینیه امبی ترت نیهم  یکیه ند کردیرا آورد که آن

اش یردادگست ریبود که وز یالموت گرید یکیبوده  یارسنجان شیهایمیتاز هم
 وریهم فر یکی هبود رانیا یاول حزب توده ری، دب5941در سـال   یبوده الموت

سنجان  ی، الموتوریفر بوده شتند  یطبقات دگاهیهمه د ،یو ار  میقس ت یرو ]و[ دا
استه  یدوران لیحلاش تهیماهم جان یستیمارکس لیتحل بودند؛ حساس نیزم
اگر  که کردندیم تیحما یاز اصـــالحات ارضــ ،منظر نینها هم از اآ یعنی

ض    صالحات ار شود، ف ودال  یا ابود که ن سم یف ودال ،شود ینابود م سم یانجام 
س   کیما  وشود  یم آن نیگزیجا یبور واز ،شود  سو  موعود زمیالیقدم به آن 
ده البته بودنخورده  وندیپ ینیام یعل اب آنها لیه تحلمیشــومی ترکینزد یآرمان

و هم  ی، هم الموتیهم ارســنجان ،تواب بودند یهاســتیهمه مارکســ نهایا
س  گیهم، وریفر اه ش  میتواب بودند که بعد از کودتا طرف ر  یهاست یمارک

 آمده بودنده
ساد   زهمبار»شعار   او بود، اول حزب توده ریدب 5941سال   در یالموت  با ف
 ،اصــل آورد  کیشــد   فهیکه عمر، خل یرا راه انداخته زمان «یتیحاکمدرون
صل   صل از کجا آورده  نیبا ا، «یاز کجا آورده ا»ا بود  کالیراد یلیکه خ، یاا

س  یایطبقات انیکرد که با جر یسع  س یکه به لحاظ   کی ،با آن مخالف بود یا
ــعار از کجا آورده نیهم ا یالموت ندازدهیراه ب یطبقات یمواجهه آورد را  یاشـ

سالم  یجمهوردر حاال  که شته م    نیو در ا یا سال گذ  یهامیت ندیگویچند 
 کال یو تفحص راه انداخت و راد   قیتحق میهم ت یالموته «تفحصو  قیتحق»

ــ هاه انداختهم ر دانان مبرز را مبرز و حقود یاز وکال ینبود و تعدا یورص
 ومد ریمســ نیا افتاده یتیحاکمخواران دروننتهم به کار گرفت و به جان را

 بوده
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ا ر یخواران نظامرانت یهیبود که تسو  ینیام یهم شخص عل  سوم  ریمس 
اهل قلع و قمع   ،بعد از کودتا بود   یدادگاه نظام   سیرئ که ا ر آزموده آ از کرده 

ه  یثر بود، تسوؤم حزب توده یافسراز افسران سازمان  یتعداد در اعدامو  بود
 هگفتندیم رانیا شــمنیآاو  بود که آن موقع به یخشــن پیهم ت آزموده کرده

 هکرد هیهم تسورا  اریبخت موریت ،ینیام
ــهاز  ینیام یلذا عل  ــده  س و  یالموت یاز مجرا یکیمجرا آگاهانه وارد ش

ه کیت ور یاز مجراهم  یکیارتش،  یاز مجرا یکی، یااز کجا آورده [شعار ]
نگه  میهشـت زار بخواه، میشـویخرد م مانارابه ز ریبود که ز نیاش اسـاده

 هخودش بود کیت ور یدر واقع از مبان نهایه امیبده دیو زارش را با، دمیدار
داران بودند، به خصوص نیاز بزرگ زم ینین بوده خانواده امیوجه دوم زم

ــهر یهانیمالک زم ، خانم فخرالدولهینیام یمادر عل ــتا یشـ بوده  ییو روسـ
ــتا یهانیزم ــفحا یو ییروس ــمالدر ص ــا و زم لدر  یت ش ــت نش  یهانیش

ــهر ــم یاش هم در تهران، در منطقه یشـ به آن چهارراه    هران بودیدروازه شـ
باد  لدوله بر آن       یم فخرآ ــجد   گفتند که هنوز نام خانم فخرا  ]چهارراه[ و مسـ

ــت، همچن   ــال  ی طریق یها نین زمیمانده اسـ ــد از   5911ه که در سـ پارک شـ
ا، نشلشتدر  مادرش یهانیاز زم ینیام یلدوله بوده علانم فخرامستملکات خ

بود،  یشاه موافق اصالحات ارض   نه را شروع کرده آن موقع   یاصالحات ارض  
ب کرده بوده یداشت و نه مجلس آن را تصو ]این کار[ وجود ینه محمل قانون

 ودرون ارتش  یم کرد، شعار اصالحات داد و با رانت خوار  ین تقس یزم ینیام
ر یوزرنخســـترد مختلف به فعل و انفعال پرداخت،ت هم از طیدرون حاکم

 آ ازگر شده  طلبِاصالح

به شاه   ینیداد، عمال در مقابل امین مدت واکنش نشان م یهم که در ا شاه 
 یط جدید شراید ینکه وقتیل شده بوده تا ایگر منفعل تبدو شاه نظاره مرتجع
اولز ران آمده چسترپیبه ا چستر پاولز ک سال کشمکش یباالخره بعد از  ،است 

د یاب [یاصالحات ارض]ران آمد و گفت یبود که به ا ییکایصاحب منصب امر  
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ــود ــال رخ داد و کارتریدر د که در زمان کارتر یمثل اتفاق هاجرا ش به  ماه س
ش یران آمد و گفت بایا شود د حقود ب آمد و  آن زمان هم چستر پاولز  ؛ر اجرا 

ض    صالحات ار سبت به ام     یرم باو رف یگفت که ا شاه هم ن شوده   ینید اجرا 
شده بود    ساس  شت و   یتمنا هح سرنگون یبقا دا ش  یک بار هم  ، ده بودیرا چ

 ل شده یتبد یبه شاه انقالب]پس[ 
ــتتهران  ین دوران مجلهیدر ا ــالحات یت ور یهم حام اکونومیس ک اص
ض  شد ]شد و   یار ت از س یفتده تهران اکونومیشتر جا ب ین بحث بیا [باعث 
 یدارهیبون آزاد سـرمایکرد تریم یشـد و ســعیران منتشـر میدر ا 94 یدهه
شاورز ی  صنعت  یتجار یا بور وازی یرک  به وجود یطور جدکه هنوز به یو 
شده ت ین ستانه   یهران اکونومامده بود، با شاه با آ ست در آ ک یکا یمری توافقات 

سرمقاله    یفکر یمقاله شت و در  شاکش ک نو شت آرام    اش در آن ک شاه دا ه 
ــود، عنوان میرم مجاب مآرام دارد به رف ــفیشـ ا همان ید یکند که انقالب سـ

از  یریجلوگ یجهان آزاد امروز اســت که برا یاصــل یانقالب شــاه برنامه
ست و همه   ست یکمون یبرنامه یعنیمز انقالب قر شده ا شورها   یها طرح  ک

ــکل    یبرا به شـ ــورها  یهی کن کلیدارند، ل یقدم بر م  یانجام آن  آزاد  یکشـ
ض    متفق صالحات ار ستند که ا م ن موارد مهیتراز مهم یکیتواند یم یالقول ه

مه   ــف یبرنا نابرا   ی انقالب سـ ــده ب باشـ بال  ]ن ید  تهران  یها پوش دادن [به دن
اطالعات بود که شاه در موضع انقالب قرار    یست و بعد هم روزنامه یونوماک

د را وسط  یاصل انقالب سف   6 ههم بسنده نکرد  یطلبگر به اصالح یگرفت و د
شت و نها  س ین در ایزم تاًیگذا ضافه   یران تق شد، به ا شش    یم  صول   یگانها
 مه یکنیکه جلسات بعد به آن اشاره م یاصالحات ارض

ضع    یمنجر به ا تاًینها یخیبر تاریانر  یشت ن کُیلذا ا شاه در مو شد که   ن 
ه سـر کار آمد  حذف شـد و بالفاصـله علم   ینیرد و بعد هم امین قرار بگیتمک
ده شـده اسـته   یخ شـاه کوب یگر مین بود که دیا یبه معنا کار آمدن علم یرو
شاه بود و خودش هم زم   ار گی علم ستان   یو یهانیدار بوده زمنیرمابه و گل
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 م شدهیتقس یز تا حدودیرجند نیدر ب
که در  11و  16گر کامل از صحنه کنار رفت تا سال ید ینی، امبا آمدن علم

د و یک حباب ترکیدا کرد و مثل یپ ییبروز و ظهورها یحقود بشــر یفضــا
ها  ها یران رفته لذا ا  یهم از ا تاً ین ــمکش ن  یها دموکرات یبا هژمون  تاً ین کشـ
 ن کندهیکه تمک شاه مجبور شد کا همراه شد ویمرآ

 شکنیایجاد فضا ـ پوسته

 هاها، ضرورتشرایط، محرک

اکش ن کش یدر اه میپردازیران مین کشاکش در ا یط ایرات شرا یثأحاال به ت
ضا  س  یف شا   یا یتنف شد، بعد هم در گ سداد     بعد یهاشیجاد  سته ان از آن پو

 یفرم کندر یشکن جاد فضا و پوسته  یا یران شکسته البته مبنا  یکشاکش در ا 
ند ران افتاده باالخره چیاســت که در ا یآن اتفاقات یســت بلکه مبنایران نیدر ا

ــت مقاومت مل     ــد که خ   یروز بعد از کودتا نهضـ بود چون  مهم یلیبر پا شـ
ت یه داد و به سازمان ملل شکا  یانیوم بیه کنسرس  یباالخره مصدد در زندان عل 

ها یکرد، ن ماه  یدر فرورد یمل یرو بات مجلس ه  ی عل 5999ن  خا جدهم  یه انت
ط شد، سه قطره خون   یاب احزاب بارکش شرا یاعتراض کردند، دانشگاه در   

جاع استبداد و ارتسم و ضد  یالیخت، دانشگاه معترض، ضد امپر  یدر دانشگاه ر 
شتار   یران افتاده حتیدر ا یمهم یهاشده اتفاد  سر    41ک سازمان اف  ینفر از 

خودش بود و بعد هم   یران باالخره در تقال یا یعنیثر بوده ؤحزب توده هم م
سا  سوئز پ یکه م ضت مقاومت مل یل کانال  صر د  یروزیاز پ یش آمد و نه ر نا

 ت کرده یکانال سوئز حما
رخ  ییهابود، تنش [تهران]س دانشـگاه یکه رئ کتر اقبالبعد هم در زمان د

شگاه رفت، جنبش، جنبش پرتوان  ش  یداد، او که به دان را  قبالن دکتر ایبود، ما
شده لذا در ز   آتش زدند و خود دکتر اقبال شگاه تهران   ریمجبور به فرار از دان

ــعله [دوران]گ ید ــه یش ــده بود و ا یالهیفتس ــن ش نطور نبود که فقط یروش
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ستا ییران را تغیط ایشرا  یکند شدارها   دهملتهب بو ییر بدهد بلکه بخش رو ه
ــرا عتاً یک دهه قبل زده بودنده طب   ی ها از  ییکا یمرآو تلنگرها را   که   یطیدر شـ

ان ریده بود، در ایران به عراد هم رسـیان تا بغل گوش یزم یســم رویکالیراد
وجود داشته   نیی زممس له  یستادن رو یو ا یدهقان یهاهم استعداد شورش  

شرا  هم از  ینیچنهفته بوده نقطه سمِ یط مبارزه و آنتاگونیشرا  ،ران همیط ایلذا 
 ران زده شده یدر ا 5993کودتا تا سال  یفردا

عنصر فعل  یکیدا کرد، یتحقق پبا دو عنصر  یشکنجاد فضا و پوستهیلذا ا
 یکه شــرک خارج یهم عنصــر رفرم کند یکیکه مبنا بود و  یو انفعال داخل

شرا یبوده ا ضرورت ط، محرکین  به  ران رایطبقات نو و کهنه ا یها همهها و 
ط یشــرا 5924تا ســال  5993مهم اسـت که از ســال  یلیتکاپو واداشــته خ

س له ه [د]را مطرح کر یکیتحر یهاود آمد، نقطهکه به وج یدیجد  یآزاد یم
س له انتخابات و  ض    یم صالحات ار شده از هر طرف ترکش  یا ها به مطرح 
 ک کرد تا به صحنه آمدندهیخورد و آنها را تحر یو اجتماع یاقشار اقتصاد

 یاسی، سیاجتماع یروهاین ،هاها و هم ضرورتط، هم محرکیلذا هم شرا
ا هران را به خط کرد و به صحنه وارد کرد و موجب شد واکنش  یا یو اقتصاد 
 دا کندهیامل مختلف بروز و ظهور پبر اثر عو

 ها ـ بروز و ظهورهاعوامل واکنش

شرا یمختلف جامعه ا یهاهین اول بار بود که الیشود گفت ا یم ط یران به 
 یاسیس[ ی]هم الیه، یفکر یهی، هم الیاجتماع یهیهم اله د مبتال شدند یجد
 ه  یالتیتشک یهیال]هم[ و 

 ی اجتماعیالیه

 دهقانان

بار د  یدهقان برا  یاجتماع  یهی در ال که  ی اول  له د  ــ  ــاد مسـ اش، اقتصـ
ستا  شاورز   ییرو صاد ک سته یزمین از آن بیکار و زم یروی، نی، اقت  ن مطرح ا
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عار    ــ مان شـ مک آرتور   یه جا یا ن و  اپن داد را دریپیدر فل که  ــاه و  ،ن شـ
ستا  یران میر در ایوزنخست  شد که شگفت ] ییداده نهضت رو  چه خبر [زده 

ست،     ست  ارباب»، «نیزمین از آن بیزم» [شعار ]شده ا ستا »و  «ظالم ا  ییرو
ستثمار م  ست   «شود یا شده ا رامونش که هم به لحاظ یشاه و پ  یعنی !، مطرح 

س یهم به لحاظ طبقات ،یفکر س ی، هم به لحاظ  شک  یا بودند،  مرتجع یالتیو ت
زند، مثل یدارد حرف م تســیک مارکســیکال شــده بودنده انگار یراد]حاال[ 
ــال  یهاگزاره ــت که خی دایهو مثالًه 5916س بود  یخیتار یلیک جمله داش

ن نه آ ک مرکب پر کنده   ی را از  ها قلم ید همه ی ت نبا ی حاکم  [نکه یبر ا یمبن]
ها نبودنده لذا شـــاه هم ن حرفیشـــکل اکدام[ ]هیچرامون، یو نه آن پ دایهو

ــکل حرف ــت ویزمین از آن بیزم [دیبگو]نبود که حاال  یطبقات یهاش  ن اس
ــتا  ــتعمار بد اســت و دارد از روس رده دهقان یگیصــورت م یکشــبهره ییاس

 هاش تکان خوردکله
 اربابان

 هتر بودندت هم مرتجعیاز خود حاکمها باببه ارین ترتیارباب هم به هم 
م         یعنی که کل مانطور  ــت، ه بار داشـ باب  حاظ      «برَ» یهار به ل ما  از نظر 
ران ارباب یا ییروســتا یدارد، آن موقع هم در جامعه یبار جد یکیدئولو یا

روســتا بوده  ز درین و همه چیمالک زن، فرزند، ناموس، زم یعنیبار داشــت، 
رامون یبودند و پ یاس یشان که س  یدار شده حاال بخش  س له ن بود که ارباب میا

 هن کنندیا مجبور شدند که تمکیت، مجاب شدند یحاکم
 ـ اقشار مدرن یاقشار سنت

[ چون باالخره دوران، دوران مجبور شــدند]باالخره هم  یاقشـــار ســـنت
شاه قبل از کودتا  یر  شد و  یدیجد شبه یم   یرا به جامعه کالسم  یمدرنک 

تدا د که در ابیانقالب سف  یداشته شعارها   ییهان ترکشیل کرده ایحمران تیا
سال       خواست  یم د، نوعاًیرس  تاًیاصل نها  53به  5911شش اصل داشت و تا 

ساز   یمدرن صاد اجتماع    یسم و نو ستور کار اقت ران قرار بدهده لذا یا یرا در د
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ه تالطم ان بریا یک اقتصاد فالحت یهم اقتصاد دهقانان و اربابان و اقشار کالس   
را  یشهر  یو سنت  ، اقشار مدرن یسم و نوساز  یمدرن یواداشت و هم شعارها  

ــته لذا ال    یبه ه   یران تکان جد  یدر ا یاجتماع  یها هی جان و خلجان واداشـ
 خوردنده

 
ــت اییخیعکس تار  ،ن عکسیا  م که ینیبیم یخین عکس تار یدر ا هاسـ

  هبه هم بچســبندتوانســتند ینم یط عادیچند قشــر جمع هســتند که در شــرا
سند در دستشان است، کارشناسان کشاورز          ییروستا   هاهادار یها هستند که 
و  ی، فکریاسـیســ یهاتیها با ماهها و صـاحب منصـبها(،  نرالی)کروات
قات  ــ     ،مختلف یطب ــالحات ارضـ به اصـ که مربوک  د، بو یحول رفرم دوران 

س    یخیعکس، عکس تار اندهاند و عکس گرفتهستاده یا سته در ست که ا  ت ا
م ینامس ید یدهندهنشان  [عکس] یستا هستند، ول  ین عکس به ظاهر ایاصر ا نع
 مهیکنیم از آن صحبت میاست که دار یادوره یاجتماع یهاهیال

 ی فکریالیه

ــرا ،5924تا  5993؛ از یه فکریم در الیرویم ران فراهم شــد یدر ا یطیش
ک ید که مغز گر همه حس کردنیدنده دیکه همه به ســرفصــل تراوش رســ  

]به  دید فسـفر مصـرف کند، بایسـته مغز بایمنقبض از کار افتاده ن یچهیماه
 تراوش داشته باشده ]باید[ و منبسط شود و اش منقبضچهیماه اصطالح[
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 تراوش تحلیل طبقاتی

ــده ها ران افتاد، متعدد منجر به تراوشیدر ا 5924تا  5993که  یاتاتفاق  ش
ران یها که از ابوده به خصـــوص توده یر طبقاتییوجه اول تراوش، تراوش تغ

شدنده در ا  یلیرون بودند خیهم ب سان طبر یفعال  دو جزوه دارد  ین دوره اح
ــال یکه ا ــورفرصــت یلیخ 5913ن دو جزوه اش را س ــانس که  یطلبانه با س

سور   یدر حق - خودش کرد سان ن یل کرده ایک کتاب تبدیبه  - یقت با خود
ــت و کتاب خ یخیکتاب تار کتاب، ــته یقلمخوش یلیاس ــان  هم هس احس
صافاً  یطبر شت  ان شش هم دانش مذهب  هدانش دا  یخیم دانش تاره ،بود یدان

سال     ،روزنامه مردم کهیو هم دانش ت ور ضان  صفحه   یکی 5913ماه رم دو 
ردن به ضربت خو مبسوک راجع  یلیو خ یفیک یلیک مقاله خیاش را به وسط 

ضرت     شهادت ح صاص داد که خ  )ع(یعلو  سان   یخیتار یلیاخت بود و اح
 بوده یایپ چند وجهیت یعنیبا امضا آن مقاله را نوشته بود؛  یطبر
حزب  یر طبقاتییهســتند، آنجا تراوش تغ یمهم یها، جزوه]ها[آن جزوه 

د هشان بود، شا  یفکر یاصل  یندهیسرآمد آنها و نما  یتوده را که احسان طبر 
هم م یلیکه خ شــاه را گرفت جانب یل طبقاتیآن تراوش تحل]در[ مه یهســت

سته بعد از انقالب  سور کرد و اتفاقات د   یطبر ،ا سان  یرگیخودش کتاب را 
ــخهدر آن کتاب افتاد ــده،[ ه ]در نس ــور نش ــانس برخورد  ینیخم یبا آقا ی س

ــورت[ ]به  کرد،  یطبقات  ــار عقب  ینده ینما  ینیکه خم این صـ  یمانده  اقشـ
باال سم موضع گرفت و دست   یران است که مقابل مدرن یا یو اجتماع یاقتصاد 

همچنان که حزب توده در دوران رضـا شـاه، دسـت باال را به    ه را به شـاه داد 
ک یسم را جمع کند و  یخره آمد بساک ف ودال رضا شاه داده بوده رضاه شاه باال    

 یت آن بور وازیدرســت اســت که ماه  هکند یگذارهیران پایدر ا یبور واز
ــت، ول یدولت ــبهیباالخره جر یاس ا کنده آنجیران را نابود میف ودال در اان ش

شد، ا     شاه گرفته  ضا  ستبداد   یان مبارزاتیک جرینجا هم که یجانب ر  یضد ا
نجا هم در یداشت، ا  یگاهین مبارزه جایهم در ا ینیخم یقاراه افتاد و خود آ

شاه م     یل طبقاتین تحلیا شاه را گرفتند که  شخص  ص یجانب  اد و خواهد اقت
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ناسـبات ن و میبه زم یمتک یفالحت یاقتصــاد ف ودال یایران را از بقایاجتماع ا
 کیهم  یدارهیوارد کنده سرما یدارهیسرما  یبه مرحلهکشانه آزاد کند و  بهره

 ت کردهید از آن حمای، پس باتر استکیسم نزدیالیقدم به سوس
قات ی ک تحلی  عد از ا  حزب تودهل ی تحل ،یل طب فاد یبوده ب  یها پی ، تن ات
ــتقل هم بودند، تحل    ای ران هم که توده یک چپ ا ی ت ور  یها لی بودند و مسـ
 یبکتا  یمنؤباقر م  یه آقا یمنباقر مؤ  یل آقا ی جمله تحل  ه ازه دادند ئ ارا یایجد 

و  یجنگ ارض»است؛کتاب   یار ارزشمند یکتاب بس  یدارد که از منظر پژوهش 
ــ له ــتان بخواهند پی«ه رانیدر ا یطبقات یمس  [کتاب نیا]کنند،  یریگاگر دوس

شرا یر صاً    24 یدهه یو ابتدا 94 یدهه یط انتهایز  صو ستاها  را خ  یدر رو
شان م یا صاد کالن ا   یدهد و جایران ن ستا در اقت ست ریگاه رو  یان را هم به در

ج یچپ از نتا یاتودهریو هم   یاهم توده یلذا تراوش طبقاتکنده یم میترسـ
 دوره بوده یسم فکرینامید

 تراوش نیروی سومی

فعال  44ی از دهه یل ملکیسوم بوده مرحوم خل یرویک تراوش هم تراوش نی
شرا  یرا که و یبود و انصافاً افق  یفکر ش یا یو اجتماع یط اقتصاد یدر  ت و ران دا
توانســت یطراز خودش در آن موقع نمهم یچ فردیرو و هیچ نیکرد، هیم میترســ

ــته افق ترســ  یداردِ پنجرهیارائه بدهده د کرد و یم ینیبشینده پیکرد، آیم میداش
ــمن پ ــنیآ ینیبشیض کرده یل میخوب تحل یلیم افق، واقع امر را هم خیده و ترس
 یبقاتل طیداشـت، البته نه با ابزار تحل یرو ســومیهم تراوش ن یل ملکیمرحوم خل

ستر یها در اه چپیحزب توده و بق سفره    یرانه اما ب شد  از مالت که  یاکه فراهم 
ــالها ــد، مرحوم خل 24تا  93 یدر س ــات جدرا هم به ترا یل ملکیفراهم ش د یوش

تا االن ادامه دارد و    یل ملکی خل یآن ترواش فکر نیچواداشـــت، که نقطه   یفکر
سوم   یورین یای، بقاانیون کاتوزیهما یو به خصوص آقا  شداد یپ یمثل آقا یکسان 

س   و جامعه سو صافاً ا    یل ملکیست خل یالیی  ستند که ان  یکرف یهاپینها هم تیه
 ، تراوش دوم بودهیرو سومین یهاهستنده تراوش
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ـ مذهبی  تراوش ملی 

ما ا  جا  یا ک تراوش ی ن
ــود ید هم مطرح می جد  شـ

 است یمذهبیکه تراوش مل
بودند که بعد از  یعناصـــر
س  س یکودتا    مثله شدند  یا

گان      بازر ندس  ، مرحوم مه
حاب  ــ که   یمرحوم دکتر سـ

عدش هم دوتا   قا   ییب  یبا آ
شک  یایفیمثلث ک یطالقان شرا یل میرا ت ر کرد واداد آنها را به یط جدیدادنده 

 ؛یاعاجتم هم و یهم اقتصادکنند،  کیاستراتژگیری موضع، هم یاسیهم ستا 
ک تراوش یمه یکنیخودش باز م ین تراوش را ســـر جایبعد ا یکه جلســـه

ــد که هم بار مذهب نیز[] دیجد ــت، هم بار  یمطرح ش خاص خودش را داش
صدق  شت  یدر ارد که مهندس بازرگان یاراه گزاره یو مل یم زمان  - 5924به
ــک ک جمله یبوده  یفیک یامطرح کرد، گزاره - رانیا یل نهضـــت آزادیتشـ

ت یه سه عنصر مذهب، مل«یو مصدق میهست  یم، ملیما مسلمان : »است  یخیتار
 مرحوم دکترمصدد را کنار هم آورده هایپیو عنصر پرنس
 تراوش فقهی

عد  که حوزه هم   یدوران، دوران یعنیبوده  یتراوش فقه یتراوش ب بود 
و  یم ارضــیتقســ یمســ لهزن،  یآزاد یمســ لهرد؛یمجبور شــد موضــع بگ

ور به تراوش شدنده درست است   ش آمده لذا آنها هم مجبیپ یاصالحات ارض  
ــطح ن بود یدوره به ا یخی، اما ارزش تاریدارد و هم عمق یکه تراوش هم س
اقشــار مختلف را به تکاپو واداشــت، در  یاجتماع یهیکه همچنان که در ال

ه همچنان که مهندس ر کردهم اقشار مختلف را به تراوش وادا یفکر یحوزه
 هم ترواش خاص خودش را داشته ینیخم یوش کرد، آقاترا بازرگان
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 تراوش سنتی

ن اســـت که یحاال مهم ا
ل        ح ت تراوش  کنـار  ل یــدر 

قات  ر یو   یاچپ توده  یطب
سوم ی، تراوش نیاتوده  یرو 
ل    ک     یـخ ل م تراوش  یل   ،

ل   یروهــای ن  ب  یم و  یمـذه
 ده ازیــبرتراو یهتراوش فق

ــنتی ران باالخره  یا یدرون حوزه، در جامعه   ــورت  ]هم[ یک تراوش سـ صـ
سبه و پ  سنت  شه یگرفت و ک شار  را  یایخیو تار یهم موضع فکر  یوران و اق
 شـااهلل جلسـات بعد از آن  گرفتند که ان 5924تا  5993 یمقابل اتفاقات دوران

ن جلســه یا ]طی[ هم کردیخواه یســازم آورد و بحث را مســتندیفکت خواه
  یمهروعمقش میبه  یتا حد یم و جلسات آتیکنین بحث را باز میپرانتز ا

مان ا  یان فکری مهم بوده هر جر یلیخ یه فکری ن الیلذا ا  ران، یدر آن ز
 خودش را در آن دوره خاص داشته یو ذهن یقلم یهاترشحات و تراوش

 ی سیاسیالیه

سیم به[ ال اما ]می س هیر س یی  س یس ی هیال: یا  پر و یلیدر آن زمان خ یا
 دهمانپشت خط ن یکه فراهم شد کس یاشود گفت در عرصهیمان بوده میپ
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 کننده به عرصه بازگشت یهاتوده

 1ها پس از  توده 
صحنه     سال دوباره به 

نده آخر     ــت ن یبازگشـ
شان     ضور  43تا  41ح

ــال  مرداد بوده از ســ
گر  یبـه بعــد د 5994
نه    توده ــح به صـ وار 

ن   ی ن مده بود حاال  ا د، 
 یهـــااعـــتــــراض

شگاه بود  یایمورد د، یاینکه توده به صحنه ب یاما ا ،در بازار، در محل و در دان
ستون را پر کند، چن یوار تا بیخ دینگذارد و از ب یخال یجا ضع یخ  در  یتین و

که  یزمان خصوصاً   24تا  93ران نبوده اما در جنبش یدر ا 93تا  94حد فاصل  
ها صحنه را مثل سابق کرد، توده یاسیاندام ست به صحنه آمد و عرضیروحان

 پر کردنده
 

 زنان نو مطرح 

فاد د   تاد در حوزه   یگریات که اف تا االن    یطورنیهم هزنان بود  یهم  که 
س  ستثنا ی  - کردیصحبت دهقان و حقود و تملکش را نم  یک  ییر از مورد ا

شد و بع     شارکت زنان در انتخابات مطرح  صدد که بحث م  د همدوره دکتر م
ــالً -کنار رفت   نکه زن هم حق  یا؛ ]بحث[  ران مطرح نبودیبحث زن در ا  اصـ

شدند    [جهیدر نت] هدارد یأر ساس  شعار زم  هزنان هم ح ن از آن یهمچنان که 
س  یدهقان ین در جامعهیزمیب س   یب سا ز بود، یانگبرز و تعجب یانگبر تیار ح
خواهد  یأر تواند در انتخابات شــرکت کند و حقین شـــعار که زن هم میا

 ار نو بودهیزنان در حد خودش بس یدر جامعه داشت،
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 روستائیان مبتال

 وجه بعدی روستائیان بودند که مبتال شدند و ]قبالً[ اشاره شده
  وران مقلدپیشه

ران آن زمان یا یورشــهیپ یوران مقلد اســت، جامعهشــهیپ یوجه بعد 
ــترده یجامعه ــببود، خرده یاگس ــاگرد بازارها، زگردهها، دورهکاس ر یا، ش

ــ یهایبندر بخشد دارها وه ه ه همهپله ــاد کالسـ ــهیپ»ک یاقتصـ  یتلق «ورشـ
 یبروجرد یخصوص که آقا به ،ران مقلد بودندیوران هم در اشه یشدنده پ یم

]با وجود اینکه، عالوه بر این فوت شد و   ینیخم یهم در آن دوره قبل از آقا
تلگراف  یکاریاسـیشـاه با سـ ؛در آن دوره بودند یمتعدد یهاطبدو نفر[ ق

ــل ــاه اگر آقا  یعنی هم دادیحک یت را به آقا  ی تسـ م به عنوان  یحک یاز نظر شـ
 یا آقاتر بوده امبا او راحت ههشــد، مواجیمرجع م یبروجرد ین آقایجانشــ

هم داشته  یاخودش مرجع اعلم شد و مقلدان گسترده یهایژگیبا و ینیخم
 داشتنده یاسیبودند و نمود س یاسین دوره سیوران مقلد هم در اشهیپ

 روحانیون سیاسی شده

شر روحان  یبرا س یاول بار ق س یت هم  صر  هشد  یا از  یتا قبل از آن عنا
ا مثل ی، یطالقان ی، مثل آقای، مثل برادارن مرحوم زنجانیت مثل کاشانیروحان
س یس  نواب صر شده بودند، تک  یا ا حوزه هم ب یتیسنخ  یلیبودند که خ یعنا

شتند، اما ا  شت ، با هیمنهکه آمد ینیخم یگر آقاینجا دیندا ه کل حوز ای که دا
 کرده یاسیرا با خودش آورد و س

 ملیون قدیم

ــیروحان]به موازات اینکه[  ــیت س ــد، مل یاس ک دهه یم بعد از یون قدیش
صحنه آمدند ی  ض   دو یمل یجبهه، ]و[ بت به  شکل گرفت که جلوتر تو ح یم 

 خواهد شدهداده 
 تر از قبلمذهبیون سیاسی

س یمذهب  س یون  تر ، مثل دکم، مثل مهندس بازرگانیش را هم داریتر از پیا



 33-44فراز جنبش      048

 

سالمی »که قبالً  یفی، مثل طیسحاب  سالم »، «انجمن ا س  یانجمن ا ا ی «نیمهند
 وره حول مهندسن دیبودند و در ا« ن و پزشــکانیمهندســ یانجمن اســالم»

ضت آزاد  که بعداً یطالقان یو آقا [یسحاب ]و دکتر  ]بازرگان[ شک  ینه ل یرا ت
 داشتنده یاسیس یدادند، بروز و ظهورها

 بازار دووجهی

بازار یهم دار ]را[ یبازار دو وجه   جه آن هم ی که   یمه  ند یپک و با   یو
ــدد   یزان ملاربا مب   یوند یپگر همیک وجه د ی ت و ی روحان  و پرتو دکتر مصـ
 استه

 دانشگاه فشار قوی

 93تا  94 یمه دانشـگاه فشــار قویهم دار یک دانشــگاه فشـار قوینجا یا
دوران را بر دوش  یاســیبت احزاب بار ســیو   ءبارکش دوران شــد، در خال

گاه   24تا   94ه در آوردش یگذاشـــت و پ   ــ ]و[ ، یاز نظر فکر]هم[ دانشـ
 ودهار پرمالت بیک بسیاز نظر استراتژ -دشان در حد خو - و هم یالتیتشک
 ی تشکیالتیالیه

 یطیشرا  24تا  93 ]وقایع حدفاصل[  استه  یالتیتشک  یهیال یوجه بعد 
شا یفراهم م ران یکه در جامعه ا ینیریها و با آن تحوالت زشیکند که با آن گ

  ]که به این ترتیبند:[ وجود داشت،
 دوم یجبهه مل ←تجدید فعالیت 

ــوجه  م دو یمل یکنند مثل جبههیت مید فعالیروها تجدیاز ن یاول بخشـ
دان شـوش تا حضـرت یر حد فاصــل میه و قبلش در مسـیکه در تجمع جالل

صادف با[   حدوداًه کنندیت میم اعالم موجودیعبدالعظ  ن دورانِیهم یابتدا]م
 استهدوم  یت جبهه ملید فعالیتجد

 رانیا یآزاد نهضت ← تاعالم موجودی

ضت آزاد یاعالم موجود]وجه بعدی[  سته  یت نه شک  ا  ]اییالتیاتفاد ت
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شتند و د  یش ملیکه گرا یونین است که مذهب یکه افتاد[ ا وانستند  تیگر نمیدا
ش   شان را در کادر رو ش ، مَیخود شک  ی، فکرین ف یتعر یمل یجبهه یالتیو ت

 ه ل دادندیرا تشک رانیا ینهضت آزادکنند، 
 روحانیت ←از تشکیالت فقهی به تشکیالت سیاسی

، در رانیدر ا یالت فقهیبود ]به این شــرح[ که تشــک یگر اتفاد مهمیوجه د
و  ینیخم یزده ]به طور سنتی،[ مراجع مثل آقا  یاس یالت س یدرون خودش تشک 

  یا، مدرسهی، مسجدیو منبر یداشتند، کالس   یفقه یالت سنت یک تشک یگران ید
  دا کردندهیهم پ یاســیی ســهیگر پاینجا دیا ی؛ ولیریوجوهات بگ یهافیو ط

شک یروحان شک    یالت فقهیت از ت سمت ت س یبه  س یالت  ضمن ا  یا که  نیآمد، 
 شتهخودش را کماکان تحت تملک دا یالت فقهیتشک

 جمعیت مؤتلفه اسالمی←ی روحانیتموجودیت زیرمجموعه

فاد د ی  حان   یگریک ات تاد و رو ــت در حوزهی هم اف ــی ی سـ ک ی  یاسـ
خودش را در  دا شــد که عمالًیپ ایتلفهؤت میجمعه دا کردیهم پ رمجموعهیز

عد از انقالب تعر ی ت فقی ت آن زمان و وال ی علماکادر   نوز کرد و هیف میه ب
 دا کردهیهم ساز و کار خودش را پ تلفهؤکنده میف میهم تعر
 

  بازارِ همیشه پای کار

شت یشه پا یک بازار همی سم بر ا یدر ا همیکار دا ست که گل یران ر ها نزن ا
طراز اول در  یهانما و خوانندهینقش اول در ســ یهاشــهیدر ورزش و هنرپ

ر نطویهم هم یاس یس  یدر حوزهه آنتن هستند  یروشه  ی، همیقیموس  یعرصه 
ها، خوش ی ل هاســـت بت ها، خوش قلمدر ــح نده صـ ها و  پی تها، خوش کن
ستند ول ست ی ورنال س  یها همه در کادر ه صحنه خاک     یآن ک شت  که در پ

؛ اسمش  دهدیستد، پول م یایم گ چلو و پلوید یخورد، پایخورد، دود میم
شان هم      ین ییچ جایدر ه س صو یا سته مثالً ین ییچ جایدر هست، عک ر ین ت

 ه ده استیند یلیخ یرا کس یریمرحوم شمش
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صو یا صو ، رین ت ش   یت شم   یریر مرحوم 
ــت، که با  ــاک کبابیاس ک مقابل پار یک بس

ش      شم شروع کرده روش  سواد  یب یریشهر 
ــ یلیخ ن دورهیا یبرا  هاســـت یآموزشـ

رد ک یرا ط یاز ساده به عال   ریس  یریشمش  
ست  یلین خیو ا ش    همهم ا ر از یس  یریشم
س یامکانبه پر یامکانیب  یر از کار اجتماعی، 

 که یریکرده شـمشـ   یرا ط یاسـ یبه کار سـ 
ش    شت و  سواد خواندن و نو در تازه تن ندا

س  س یخارک مبارزان  د، اد دادنیبه او الفبا  یا
ــر   ــپانس ــر  تختیاس ــپانس د یجد یهاکننده بخشلیتکم ]و[ ،یمل یجبهه، اس

ر مرحوم مادالسادات،[  ]بیمارستان تأسیس شده توسط نجم    ، هیمارستان نجم یب
ــدد و  ــازمان   یپا پ ی ک تی دکتر مصـ ده، کار بوده در حد خودش فکرکن، سـ

ند که ها هست پین تیدار بوده اده، پول خرج کن و سفره یکش وروهیباال، گدست 
 برنده یش میرا پ یو اجتماع یاسیس یمبارزه

سانت  س  سم یانتالنیسم، کنت یمانتالیبا  س یس  یسم مبارزه یدانتالیو اک ش یپ یا
ست که یبا ا، ]بلکه[ رودینم س یس  یمبارزه نها ه  رودهیش میپ یو اجتماع یا

ران یروز، هشــت بار بازار ا 1ماه و  41 [در طول]م که یدیدر زمان مصـدد د
 یلیخ نیکرده ا یلیها را هم مجبور به تعطحوزه یهیشد و بق یل سراسریتعط

ک دفعه، هر سـه ماه  یزمان مصـدد بازار هر فصـل    یعنیاسـته   یاتفاد مهم
 ل شده ی، تعطک دفعهی

ــت،     یا یم، براینیبینمن اتفاقات را االن   یا بازار آن زمان جوهر داشـ نکه 
ساده بودند و پ پین تیجوهرش هم هم ش  یدگیچیها بودند که   یبازهلیپلهیو 

ــتان در آنها جا      ــیری    ندارده   ییو بده و بسـ ــمشـ ]مهمانطور که در مورد شـ
ساده،  بینیم،[ می شم ]و[ چهره  صوم  ،چ ست[ه  مع سته   یلیخ ]ا ن یدر امهم ا
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ــ ]نیز[  24تا  93دوران  ــمش ــچیریمثل دوران مصــدد، ش ها یها آمدند، لباس
 کار بوده یشه پای]و[ بازار هم ها آمدند،یآمدند، دستمالچ

ــت،   یا ــاخک داشـ ــاخکی ن دوره دو شـ  یحوزهبه   خوردش میک شـ
س یس  شاخک یو  ،ینیخم یشده و آقا یا صدد و   هب ک  که از  یمل]جریان[ م

 داشته [وجود]قبل 
 دانشگاه بالغِ رشید

آمد که  یک نسـل یه مهم بود یلید هم آمد که خیک دانشـگاه بال  و رشـ  ی
نه     یلیخ ــده بلو ش هم در واقع در خا بال  شـ پدر زود  نه و   ، در گلیی  خا

که در کوره  ؛ر قو نبودش و در پَیپشی، در الال پیاقطره یرســـانآب  یبل
د با چنگ و دندان و ید بایه دآمد ک یبوده نســل 5993تا  5994های[ ســال]

 یاهســال ]دانشـگاه[ ش ببرده نه مثلیرا پ ییخودش جنبش دانشـجوفر ون 
سالم  یبعد از انقالب بخواهد از وزارت علوم و دولت جمهور رد یپول بگ یا

یر پذ]مگر امکانشـود؟ یمگر ماصــالً ن دولت هم باشــد، یون همیســیو اپوز
ــت[  ــما از دولت اتوبوس بگاس ــه تا کامپیری، اتاد بگیریش ، یریگوتر بی، س
ها   ی، هزیریبگ ینفرونیلیم 54تا   6 یســـال  نه  ی، هزیریت را بگی نه اردو

م وحدت برگزار یتحک 5911که ســال  یشــیدر هما ؟یریت را بگیهاشیهما
د ص  یال شاخه یآن موقع گل گال - مینجا دعوت شده بود ]که[ ما هم آکرد، 

شجو ایک جری - تومان بود سبد از گل گال   یین دان شته بود ک یسه تا  ه ل گذا
شگاه تهران تا نزد    سالن دان سقف م یاز کف  س یک  صت کردم و   هدیر من فر

 -11،به پول سال - صد هزار تومانیکردم س  544در ها را شمردم و ضرب  گل
 ییان دانشــجویک جریشـود یبوده مگر م ییان دانشـجویک جری «گل»پول 

س   ت یبخواهد با هو ستقل اپوز شد؟ ی] یر[م صالً  ون با  یشدن  یزین چیچن ا
 ستهین
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ست د ند که[ان دانشگاه آن زمانیدانشجو]نجا است یکه عکسشان ا   یینهایا
ــان کردند، دوزار ی ته ج  اده راه رفتند،  ی دا کردند، پ ی پ یزارو پنج یب خودشـ

سجد و محل پول جمع کرد      شدند، از بازار و م  یند و مبارزهسوار اتوبوس 
ــجو ــاخص ]یکی از[ خودکفا راه انداختنده    ییدانشـ ان چپ آن  ی ها در جر شـ

ــمت چپ[  یژن جزنیموقع ب و هم  یان ملیدر دانشــجوهم  هبود]تصــویر س
شاخص[ ]از چهره دنژافی، مرحوم حنیمذهب بود که از  یکه جوان - بود های 

 از به زمان  ی کند تحول ن یکه عنوان م  یجوان - برتر بود یلیدوران خودش خ
ه اج بیانوس رســوب کند، احتیبخواهد کف اق متر خاکیک ســانتیاگر ، دارد

 تحول یتحول صــبور اســت، ما هم برا یعت برایطبه ون سـال داردیلیک می
ش  یبا صبور با س  یر نزد، یک پین حرف را یمه اید  شت  س یک گو پ ک یزد، ن یا

ــت ــاله زده حرف  49ا ی  44ک جوان ی ن حرف را ینزد، ا یمنحنپشـ  یها سـ
ــ یهم آقا  ]چهره دیگر[بزرگه  یبزرگ، کارها    یبود که دوره یبانیعباس شـ

ن بود یدن هم به خاطر ایسال طول کش 54ده یسال طول کش 54او  ییدانشجو
س یس  یجد یکه در مبارزه  یمل شیراشترگ یب یبانیش  یبوده آن موقع آقا یا

ــته در کنارش هم ــت که اول بار در  مرحوم پروانه فروهر ]تصــویر[ داش اس
رخ داد، که ]در مورد او[ دشنه  یضربه 41ا ب یکشالنه زنیران نامردانه و رذیا

ــجویوزن خانم فروهر در کنار بق هگرفتند یخیاز او انتقام تار  ییه فعاالن دانش
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ــت  ینیام یعل بود که  یاگونه به  ــر مجبور بود که با   یوزبه عنوان نخسـ  هسـ
ــگاه  ینده ینما  ن بار  یاول یبرا [که ]ن مالقات  یران ایدر ا 5مالقات کنده   دانشـ
ده  نیقدرت با نما یندهینما ،ریوزبوده نخست  یایخی، مالقات تار[دادیرخ م]

ــجو  یهم آقا  یکیهر بود، از آنها مرحوم پروانه فرو   یکیکه   ییجنبش دانشـ
شر   بهروز برومند ستان  یهستند و االن در ب  یفیکه پزشک   تند وارس هس پمار

ست[  نیبودنده ا ییه آن موقع هم فعال دانشجو هستند ران یدر حزب ملت ا  ]ا
شگاه هم  بینیم[ ]میکه  ش  یدان شگاه بال  و ر رود که یبوده انتظار نم یدیک دان

 ساله باشنده  14ا ی 64د ی، بال  و رشییدانشجو دیبال  و رش
 کار ویپاشــهیه بازار همین دو الیدوره، هم یالتیه تشــکیال یهانیترمهم
چه  دانست ید که میرش  و دانشگاه بال   یگرید و یریمثل شمش   ییهاشاخص 

خوب و  یلیخدوره  یو با رهبر یاســیسـ یروهایاش را با نخواهد، رابطهیم
 ف کرد و در حد خودش موتور محرک دوره بودهیتعر یجد

شرا یم، تا ایبرمی انیبحث را به پا شااهلل  م و انیکنیم یبندط را جمعینجا 
 مهیرویره میو   یبعد به سمت مطالبات، شعارها، رهبر یاز دفعه

  یک گوی یر به مثابهیهمه گ یک مسئلهی

 یک گوی و صد دانه

 یط شناس  یشرا  ین دو جلسه یکار در ا ینجایم آنچه را که تا ایاگر بخواه
ست که اگر  یم، ایکن یبندم، جمعیمطرح کرد س له ن ا هلو در رپو و پُپُرباز یام

 یندایک میاســت که اگر در وســط  یک گوی یمثابهرد، بهیقرار بگ یاجامعه
  هکندیکوچک را جا به جا م یفتد، صد و بلکه هزار مهرهیب

                                                   
شجویی که با آن ه نماین5 صورت گرفت عبارت بودند از: پروانه فروهر،  دگان دان ها مالقات 

 صدر و بهروز برومنده حسن حبیبی، ابوالحسن بنی
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  یگو یدان بازیسم میمدرن -سنت 

ــل[ که یاتفاق  ]مانند افتادن[ بود که یافتاد، اتفاق 5993تا  5994 ]حد فاص
ــنت و مدرنه گانه بوددان هزاریدر م یک گوی ــم پیبحث س دان یش آمده میس

سته ا   یسنت و مدرن  ،ین گویا یباز س یزم»ن که یسم ا شود ین تق ها زن»، «م 
ند ی پ یحق را ــود   یانقالب ادار»، «دا بکن پا شـ و از آن طرف  ؛رهیو   «بر

صالحات آر »، «نه یکتاتورید یسلطنت آر »، ]مانند[ اناتیجر یشعارها   یا
 ن دوران شدهیچوگان ا ینها مالت بازیا و  یره، ،«نه یکتاتورید

 روحانیت سنتی؛ ی سنتیتوده

ران پهن شــد، یا یجامعه ســم که در وســطیســنت و مدرن یســفره نیا
بوده  یکرد که اتفاد مهم یاس یرا آورد و س  یت سنت ینو روحا یسنت  یهاتوده

د یم، نبایدار]خودمان[  یاس یس  ین دورهیت ایکه از روحان یاما االن با انگاره
 یه آقان کیبوده ا یشد اتفاد مهم  یاس یت س ینکه روحانیمه ایکن تحلیلآنها را 

س ی  یون حوزهک تنه از دری ینیخم س یر س یا س ی،  ضدظلم      یا صر  شد و عن
قا [مهم بود یلیخ]گرفت،   که  یاجمله  ینیخم یه آ  هبود یخیتار  مطرح کرد 

 ، آن«کمتر اسـت یرانیک شـهروند ایحقوقش از  ییکایک سـگ آمری»نکه یا
صالً یسال پ  دو یکیک آخوند که تا یحرف بود که  یلیموقع خ س یس  ش ا  یا
 ن حرف را بزندهینبود، ا

ــفانه و همچن  ی را با  یخیهر دوره تار  ]باید[   نیبنابرا  ه ن معطوف ب ید منصـ
ت در یشدن روحان  یاس یمه س یکن حلیلخودش ت یخیو تار ییایط جغرافیشرا 

  هبود یآن دوره اتفاد مهم
 مذهبیون نواندیش

ن هم یا]که[ شدند،   یتالیتشک  ]و[ شدند،  یاس یس  ]نیز[ شیون نواندیمذهب
ضت آزاد  یسالگ 11در  بوده مهندس بازرگان یاتفاد مهم شک  ینه ل داد یرا ت

فاد مهم  یلیکه خ  بازرگان    یات بل از کودتا جزوه    بوده مهندس   یباز  یکه ق
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س  ضت مل   یجوانان با  ست را داد، در نه س  یلیهم خ یا س ینقش  شت،  یا  ندا
شتر[  س   ]بلکه بی شنا ص   ینقش کار شته به تو صدد به عنوان مهن  یهیدا دس م

شکده فن ینامیترمود ضت     ی ت خلع یبه ه یک دان شد و در دوران نه ضافه  د ا
در  شــد و یاســیبعد از کودتا ســ یفا کرده ولیک اینقش تکنوکرات یک یمل

ه رخ داد یاتفاقات مهم هشد  یالتیتشک  ]یک عنصر[  گریهم د 5924تا  5993
 استه 

 هامابینفی؛ هامدرن؛ ملیون الئیک

 احســاس مبتالبه ]نیز[ یک هاک دوباره به صــحنه آمدند، مدرنیون الئیمل
 بود، وسط آمده  یها هر کسبا مدرن یسنت ین تودهیکردنده و ب

دا کردند، تراوش یالت خودشان را پیاست که همه تشک یادوره ،لذا دوره
 خاص خودشان را داشتنده یاسیو بروز و ظهور س یفکر
مهم  یلیند، خیآیهمه وسـط م]و[ د، یایوســط ب یجد مسـ لهک ینکه یا 

 یلهمس ن است که ید به خاطر ایآیوسط نم یاست؛قانون استه اگر االن کس
سط ن  یایجد ست که دار     یو سال ا ا ه میم گفتمان مدنییگویم میسته چند 
 ینفت و آزاد مس له مثل مصدد که   ،میروسط بگذا را  یای جدیمس له د یبا

شت و همه هم آمدنده ا   سط گذا را رقم زد  یان دوره هم دورهیانتخابات را و
شاه پ یر  ی آن[]در نتیجه که صاد  ینوساز  یلیشگام تحم یم   یماعو اجت یاقت

 فرم در وسط گذاشته شد، همه آمدنده ک پالتی یران شده وقتیدر ا
 یوگ یر به مثابهیگهمه یمســـ لهک یم، یرا جمع کنکار بحث  ینجایتا ا

ست، اگر آن گو  شار هم با تفاوت م یترتفاوتیفتد، بیوسط ب  یا شوند،  ین اق
 دارده یل مشارکتیا می یمنافع بینیم که[]و می شوند،یملتفت م

ــه ــاء اهلل جلسـ م و یرویم 5924تا   5993تر یگر به متن جد  ید یان شـ
 یرهو  کار  یالت پایو تشـک یطالبه، شــعار، ســازماندهنکه میم به ایپردازیم

چه بوده استه



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 « روایت فراز، مطالبات، شعاراه، نیروی آغازگر» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشش  نشست چهل و
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ــالم به جمع، بحث را آ از می         ی ی همه کنیم با اجازه  به نام خدا و با سـ
شترک طور مح داده شد و بهیقبل توض یجلسهصوصاً موسپیدانه دوستان و خ

ــا یبا هم مرور کرد  که فضـ بود،  ییدر چه حال و هوا   یو مل یالمللنیب یم 
ت یم و امروز به روایکرد یرا بررس  24 - 93بروز حرکت و جنبش یهانهیزم

 همیرسیفراز م

 (1روایت فراز )

ــروطه در چهل ماهه ــد یهمچنان که مش ــروطقبل از ص  تیور فرمان مش
و  دا کردیتحقق پ یاگونهمسلسل   یرهیک زنجی ]در پی[ واقعه و 51از  ]پس[

هم در  24 - 93، در جنبش]نیز[ همینطور بودند ینهضت جنگل و نهضت مل  
م و یز کنیدورخ یم مقداریاز داریت نیروا یافتاد که برا یاتفاقات 5994ســال  

سال  یوقا م یبا هم مرور کننیز را  5929 یعنیدورتر  یبلکه اندک و 24تا  93ع 
ــوع یها م بخشیت بتوانی ن روایتا در پرتو ا  ن یدر ا ،مان را در ادامه  یموضـ

 همیداشته باش یبعد یهاجلسه و جلسه
فاق  ت  5993که در   یات که[  د، ااف هان در پرتو موج ]این بود   یافشـــانج
 -میکنیونه که امروز هم مشاهده مگهمان - معموالً هکا بودیآمر یهادموکرات

االت متحده، یا یاســـت جمهوریک ســـال مانده به انتخابات ریدرســـت از 
شروع م  یمبارزات انتخابات د و یآیشود و به درون جامعه م یاز درون حزب 

شار پ    یانتخابات یهاگزاره تاًینها سمت جامعه انت ه کنده آن زمان هم بیدا میبه 
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سال   باًیتقر یکندف[ ]جان ا ب بود؛ین ترتیهم صه یدان یبه م 5313از   یا عر
بات    بارزات انتخا ــده بود، مم یم با رق زهیوارد شـ  هوبرت مثالً -شیبا اش هم 

ــل بی که رق  یفرهم دان ید به مین جدیک دکتری ن بود که با   یا -اش بودیاصـ
ل مرور سات قببوده جل یالمللنید بیجدط یکه ملهم از شرا ینیدکتر هآمده بود

ط یراصال از ش یاول است  اءمنش  دو منشاء داشته   یرم کندن رفیم که دکتریکرد
صـــال بوده لذا یده از آن اســـتیت برتراویدوم عقالن ، و منشـــاءجهان یانقالب
ــت یک دوقلو، یبا خودش  ین کندیدکتر ــر اس ــیک عنص ــر یال و ص ک عنص
 کردهیحمل م ]را[ ت،یعقالن
رامون یپ یکشـورها  ی، فضـا (یالدیم 5313و ) شـمسـی   5993از سـال   
 یاس یس  یمحافل اصل  یبرخ [در آن]بود که  ییکا از جمله کشور ما، فضا  یآمر
]برای[  5993بوده لذا سال  یت کندیت هویشعارها و اعالم موجود [ثر از]متأ
ز ح داده شد، ا یتوض  نکه همچنان که قبالًیداشت، ضمن ا   یین فضا یم چنما ه

ــا 5993تا   5994 ــت مقاومت   ]بلکه[  ان نبود،ی ران لخت و عر یا یفضـ  نهضـ
بود،  ینهضـت مل  یهات مصـدد و آرمان یشـخصـ   یبود، پرتو افشـان  یایمل

شگاه ر  سرحال[  وپادان ش ]و  صناف و احزاب  اب ایبود که در   یدی، بال  و ر
ــت  یایکرد، بازار جد  یبار دوران را حمل م   ــت و دسـ  یباالها  وجود داشـ

ــرا یاجتماع  با      یت می اب احزاب فعال ی ط  یدر شـ ــعل مبارزه  کردند و مشـ
م ییم بگویتوانیگاه خاموش نشده پس نمچیه ینهضت مل یهاآرمان [حضور]

ضا  صرفاً یا یف ضا  هست ینطور نینه، ا عوض کرد؛ یکند ران را  ر ران دیا یف
ــر  ]همان[ که یداشـــت، شـــرک خارج ]را[ انیاز  ل یدرون خودش عناصـ

تاول یتر و علنیبروز و ظهور جد  ینه را برا یزم بود، ین کند یدکتر  یها تر 
 فراهم کرده  بود، دایاز آن هم هو یران که بخشین جامعه ایرید یانی ل

 ی ملی دوماعالم موجودیت جبهه

ضا  شان که موج 93سال   یحاال در ف را در  یکند یانتخابات یهاگزاره یاف
نه م یا یم، فضـــا یران هم داریا ــوده در پرتو ایران آرام آرام دگرگو ن یشـ



 060      فراز تیروا

 

ــول مبارزات  یدگرگون ــا 93-94که محص ــت،  یالمللنید بیجد یو فض اس
ــتان دا    یت می اعالم موجود 5993ر یت 41م در دو یمل یجبهه   یکنده تابسـ

 ندهکیتر مم به عرصه، تابستان را داردو یمل یشروع شده بود و آمدن جبهه
در  ماًل دادند، عمویم را تشــکدو یمل یاول که جبهه یعناصــر جبهه مل

صله  صرار    یاژهیت ویفعال 5993تا  5994 یفا شتنده در آن دوران با ا  یهاندا
ی جبهه، ،یعناصر نهضت مقاومت مل   یبعض ]نیز[ و  ینسل جوان و دانشگاه  

 لاو یمل یبا جبهه یم مقداردو یمل یب جبههیشــکل گرفته ترکملی دوم 
هه   فاوت بوده در جب هه     یم عالوه بر ملدو یمل یمت نده از جب ما باز  یمل یون 

 یی ملجبهه]اعضای[ هم بودند که در انتخابات  یاشدهیاسیون س یل، مذهباو
ــدنده دو یلی مجبهه  آوردند و نوعاً   یم رأدو ــوب شـ  یاز جمله آقا م محسـ

ــحاب  یطالقان   ی، مرحوم آقا مهندس بازرگان     یه لذا جبهه  یو مرحوم دکتر سـ
ــد یبیدوم در عمل ترک یمل ــ یمذهب یک رگهی هش ــیس ــده را هم در یاس ش

ــلک و آ امااده دیم یخودش جا ــک ینامهنییمرام، مس  یمل یجبهه یالتیتش
ه ]گذاشــت نیاول بود و بنا بر ا ینامه و مرام و مسـلک جبهه ملنییآ ناًیع ،دوم

، است یمذهب و س است دخالت داده شوده ]پس[   یکه مذهب در س  بود شده[ 
 با هم نداشتنده  ]و اشتراکی[ یاهاشورخوردهی چندان منطقه

تش پرتشعشع   یوجودکند که اعالم میت میم اعالم موجوددو یمل یجبهه
ــت و مدت کوتاهی     یت جبههیبعد از اعالم موجود - ک ماهیحداقل   -اسـ

ــاخص ،دوم ــد یآن آقا یهاکه ش ــالحیقیص ــنجاب ی، آقا، مرحوم ص و  یس
ــاالن آن موقع، ]انیم ــاه یآقا و مرحوم فروهراز جمله[ س ــش ه یو بق ینیحس

هه   بارزان جب ند  اول  یمل یم هه  بود دوم هم بروز و ظهور  یمل یکه در جب
 هدا کردندیپ یجد

 انتخابات مجلس بیستم

ه ک  یامنطقه  یها هم تقلب  ؛رخ داد یجد  یها م با تقلب  أن انتخابات تو  یا
ــندود    ــتند و هم تقلب  ی ها را کماکان در اخت   اربابان صـ ــهر یها ار داشـ  یشـ
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ستور ابطال انتخابات مجلس      یتیحاکم شاه د شور بود که خود  ه تقلب آنقدر 
ضا  یستم را داده بخش مهم یب شده بودند و بنا    یمجلس ب یاز اع ستم انتخاب 

ل نحم ،نیآ از سـرفصـلِدا کند، اما قبل از آن، در یش پیبود که مجلس گشـا
شده مدت  شور بدون  یاعالم  ض یمجلس بود با ا ک  یهاح که در حکومتین تو

شد، اتفاد   یست یسانترال  که  ییهاافتده در مجموعهینم ایویژهاگر مجلس نبا
ضم و محلول یسه قوه در   ضم  ک قوه ه ستند،   و جذب و ه ت آن یماه]و[ ه

 یاتفاق یلیکل دوران اسـت، خ یک نفر فرماندهیه اسـت و یک قوه هم قهری
مان ب    ینم ها چون گفت تده منت حاکم   عمالً ،دوره ]آن[ یالمللنیاف قان ی به  ون ت 
د مدار بودنکه قانون یمل یران مثل جبههیدر ا ییروهایداد و نیم ینســب یبها

س    سا  یدا فرزنیدختر  یهاقانون ]نیز به[ به عنوان قانون مادر و یو به قانون ا
 م بر خالفیکردند، ر یه میتک - دیآیرون میب یکه از دل قانون اســـاســـ -

 عتاًیبه بعد طب 5993 ازنداشت،  یاچ مالحظهیکه ه 5993تا  5994 های[]سال 
ــته یمالحظات  یاروهین نیبر ذرهیو هم ز یالمللنین بیبر ذرهیرا هم زیز داش

  هبود، به عرصه وارد شده مجدداً ]که[ یداخل
 94یهاون نسبت به سال  یس یشد که اپوز یستم موجب م یانتخابات مجلس ب

ستبداد   یبتواند عل یتریتر و با فراد بال جدراحت 93تا  ساختار موجود و ا ه 
 کنده یریگحاکم موضع

 پیروزی کندی در انتخابات آمریکا

ــله کوتاه  ــوده یروز میدر انتخابات پ یکند 5993در آبان  یاما به فاص ش
امروز  م ]و[ینش صــحبت کردیاو در چارچوب دکترو مواضــع  یدرباره کند
شاره   کار آمدن یرو یدر انتخابات به منزله یکند یروزیم، لذا پیکرد یاهم ا

ش  یها دگاه ی ت متحده بود که د  االی ا یت حاکمه    یدر درون ه یدی دگاه جد  ی د
ست    ،یدوران ییهادگاهید سر ا سر    یاز  ض یعقالنصال و از  داده  حیت بود که تو

ــده کند ــور یآیکه م یش ــاها در کش کا و از جمله در یرامون آمریپ یهاد، فض
 شودهیمتر زهیکالیرادران خودمان یا
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 وفات مرجع اعلم

که در آن زمان  یبروجرد یاســت، آقا یبروجرد یوفات آقا یاتفاد بعد
پال الی مرجع  ــال  یبود، در اول د یداروکو نده او هم  یفوت م 5924سـ ک

ــطالح آخوندها     -آخوند بود و   ــاله  همال بود - به اصـ ــاله  اش،رسـ  ایرسـ
نبود، اما شخص شاه و حکومت شاه     یاس یاهل کار س  ؛ ]و هم[بود یایمحور

به و  یت می رعا  رااش منه یه قا  یکردند،  که آ به    یوجردبر یژه  کودتا را هم 
فرستاده  کیت شناخته بود و بعد از بازگشت شاه از رم به او تلگرام تبر   یرسم 

ض  شورت  یبود و بع شاه قرار گرفته بوده  یر  یشرع  یهاجاها هم طرف م م 
ش  یاژهیو ءلذا خال ضور آقا  ینا ساس  یبروجرد یاز عدم ح ن یشد که ا  اح

ــال   ءخال عداً  یدا می ادامه پ  5924تا سـ را در  ءن خالیا ینیخم یآقا  کند و ب
 هکندیشده رفع م یاسیت سیمبارزات روحان
 شهادت خانعلی

صنف  یآن دوره تظاهرات مدن سته بود، جامعه  یو   یهم آرام آرام به پا خا
در آن  هشـد یوارد م ید صـنف یک فاز جدی ک دهه بهیران باز بعد از حدود یا

شا   یدوره پ صنف یشگام گ ضع  ،یش فاز  ت یمعلمان بودند که در اعتراض به و
ــاب زدند و در   یو رفاه ی، اجتماعیحقوق ــت به تظاهرات و اعتص خود دس

به اســم   یمعلم 5924بهشــت ســال یارد 54بهارســتان در دانیتظاهرات م
سن[ خان  شه    یعل]ابوالح صابت گلوله قرار گرفت و  شد یمورد ا آن زمان ه د 
 کردنده یگذاررا به اسم روز معلم نام یعلروز شهادت خان
شگاه در ا  شته اوا  یهاانین دوره  لیدان سال    یخاص خود را دا سفند  ل ا

 یدانشگاه تهران بوده هژمون  سییر نبود و ریوزگر نخست ید دکتر اقبال 5993
ــجو یمنه یو ه ــفند به     بود که اقبال   یتا حد   ییجنبش دانشـ روز چهارم اسـ

شود و وقت     شگاه تهران  ست وارد دان شد،    یزحمت توان شگاه  هم که وارد دان
نش یخت و ماشینش را محاصره کردند و خودش گریختند، ماشیان ریدانشجو

ه ب ییک سـرفصــل دانشــجویبود و  یمهم یواقعه اتفاد[ ]این را آتش زدنده
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بهمن  51م داشــته در  یع با آن کار خواهیل وقایآمد که در تحلیحســاب م 
 ودهب یان داشت و در دانشگاه تهران زمستان گرمیباز دانشگاه  ل ،5993سال 

شده بود و رابطه   5993سال   ]ماه[ ید ]در[ هم یکند ستقر  ران ین ایب یم
سرد یو آمر س      یکا وارد فاز  سبات ب سبات، منا سرد و کامالً یشده بود و منا  ار 

ــته در هم تن   یبود و د یکیپلمات ید نکه  یده نبوده دو ماه بعد از ا  ی گر مثل گذشـ
شد،     یکند ستقر  ساوا یئکه آن زمان ر اریمور بختیت، 5993در دی ماه م  کس 

 یراب ]نیز[ روابط و یزدهخیســتال یتلنگر زدن به کر یبود، از طرف شــاه برا
ــ   االی رد، به ا یبگ ینکه بتواند کمک مال    یا ــی ت متحده رفته با او بسـ رد ار سـ

سفر ت   شده ده روز بعد از  ر یفس ، منیهر آوِرل کا،یار به آمریمور بختیبرخورد 
 یشخص شاه داشته او گزاره    یبرا یاژهیام ویبه تهران آمد که پ یکندار یس 

ــر،یدارد و کمک به ر  یایجد ــاه را به چند عنصـ ــامل[ م شـ  یبرگزار ]شـ
روک مش  ،و بهداشت  یساز خانه یبرا یری، تدابیاتیاصالحات، بهبود نظام مال 

سال  یکرده فرورد ش  5924ن  سف    یر زاهدیارد شاه و هم  ر یرکبیکه هم داماد 
کا رفت که با او هم یآمر یت حاکمه یمذاکره نزد ه یکا بود، برایامر ران دریا

 ی، رابطه یبروجرد ینکردنده لذا در حول و حوش فوت آقا    یبرخورد فعال 
 خود وارد شده بوده یبستگخی کا به فاز نسبتاًیران و آمریا
 ـ آغاز امینیامامیایان شریفپ

سال    یارد یمهیم، در نییآمی جلوتر که شت  شر 5924به کنار  یامام فی، 
ستقر م  یبه جا ینیرود و امیم شر  یاو م ستاورد یهم ه یف امامیشوده   یچ د

ک فاز یران هم آرام آرام وارد یبود، ا یاتر تکنوکریوزنخسـت  ینداشـت، امام 
شته کما یریشد و او توان مد یم یبحران سال  یا ت بحران هم ندا  5911نکه 

نداشــت و مجبور شـد  را ت بحرانیریر شــد، باز توان مدیوزهم که نخسـت
 بدهده  یازهار یخود را به دولت نظام یجا

ــر که  د، با آمدن او، همچنان   ی آیم ینیام یرود و علیکنار م  یف امام یشـ
شاهده کرد  ستقل از ر   ینیشوده ام یران باز میا در ی، فازمیدفعات قبل م م یم



 065      فراز تیروا

 

سازوکارها     ]و نیز[ شاه،   شاه و مستقل از  اب مجلس، یدر   یقانون یشخص 
 کندهیرا آ از م ینظر کندورداصالحات م ]به سمت[ حرکت

 اصالحات امینی

 یمانده و جامدبرخالف شاه که مغز عقبه بود یزیفرد باذکاوت و ت ینیام
شت و ه  شاه  یط را درک میشرا ]امینی[ وقت دوران را درک نکرد، چیدا کرده 
صل    یب یچه در دهه ،  5993، چه در بزنگاه 5993تا  5994ست، چه در حدفا

ستانه  5924چه در بزنگاه  ضا یشرا  5916انقالب  یو چه در بزنگاه آ  یط و ف
ت کرد نف]و[ فکر می داشت،  «ینیتا نوک ب» ینیبجهان را درک نکرده او جهان

سرکوبِ  ستاها، پل  یبه ارتش،  اندارمر یمتک و قدرت  شهر و  یدر رو س در 
سال   ساواک  سنت یحما]در اختیار[ دارده  شکل گرفته بود را  5991که   یت 
شته منطقه  یکا را هم که همیخواهان در آمریجمهور ما هم آن موقع  یشه دا

 شــرفته ویران کشـــور پیما، ا یبود و در منطقه یریمانده و کوار عقبیبســ
سوب م  یسرآمد  شور       یمح سبت به ک صادش ن  مثل یرامونیپ یهاشد و اقت

شاه   عتاًیار جلوتر بوده لذا طبیفارس بس جیخل یهانینش خیعراد، پاکستان و ش  
ساس ابدمدت  سرکوب     یازیکرد و نیم یو ابرقدرت یاح شت که ابزارهای  ندا
 هرا به کار ببندد

داشـت که مخاطب آن   یخیتار یاط را درک کرده او جملهیشـرا  ینیاما ام
ــاه بود که ما   ــخص ش ــتیخواهاگر ب ،میک تومان داریش زارش را نگه م هش

با یدار بده ی م،  با   یا یعنیم، آن دوزار ید دوزارش را  که   م ویبکن ید رفرمی ن
در قبال  یآن زرورد ارزشش دو زار است ول   همیط بکش یشرا  یرا رو یزروق

شت  شاه درک نکر یزار مدوزار، آن ه ستان د بدهید که بامانده اما  صورت   یب
 ا نگه دارده دو زار بدهد، تا هشت زار ر رد ویبگ

ــک یانه یکاب  ینیام ــته      ی تشـ ل داد که هم کارا بود، هم تاندانس چپ داشـ
سابق  یهایاها و تودهچپ ستر یکه وز یمانند الموت یاتوده اًتواب و   یر دادگ

ــش ینیام ــد، درخشـ ــنجان  وری، فرشـ گی اش آمدند که هم   نه یبه کاب   یو ارسـ
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ــابق بودند که در درون   یها چپ  ــته حمل      یراد ییها رگه سـ کال را از گذشـ
 هکردندیم

]و  دردر کا]بود که[ مبارزه با فساد  یکیکه آمد دست به سه کار زد؛ ینیام
ــل  ــالم  «یااز کجا آورده»قالب[ اص ــدر اس  ]و ابتدای خالفت[که عمر در ص

عارش را داده بود  ــ جا آورده  ینیام ؛شـ  ینیعمر را مطرح کرده ام یاهم از ک
شت    ست به بازدا شرا  ییهاد اه ش  یتر نبود و حیپذامکان یط عادیزد که در 

سو  لحسن ابتهاج اابوکرده یرا نم یسک ین ریهم چن ستفاده از اموال ءبه جرم   ا
منصـبان و محور از زمان رضــاخان از صـاحب ابتهاجه بازداشـت شـد یدولت
صم  صاد  یهایریگمیت سوم عمران  یهاران بود، در برنامهیا یاقت  یاول، دوم و 

پا یفا م یا یاژهینقش و ظام      ییکا یآمر یکرد و  به دوره در ن ها را دوره 
 هاآخرین ]گروه[ هم هارواردیکه  ؛ران و سازمان برنامه باز کرد یا یناس کارش 
سوم ]بین  در کادر برنامه بودند از  اریمور بختیه ت5926تا  5925های[ سال ی 

شور  ستگ   خارج از ک شد، ا یاحضار و د ساو ییار ریگر بختین زمان دیر   اکس 
سرگرد آزموده   ین رئروانبود و پاک ساواک بوده   ]لقب رانیشمن ا یرا که آ س 
بود، بازداشــت کرده ســپهبد  5994و دادســتان محاکمات بعد از  داشــت[

سابق کشور،   یوز م،مقدیعلو ش یئر ینِویس اهلل پ فرجیسرت ر  شمال،   التیس 
ضر ام      شکر  شاه و وز   یکه نزد یسرل شخص  سابق دارا یک به  بعد از  ییر 
دوم را  ا رکنیدوم  یس ادارهیئ، رانیک یر کرده سپهبد عل یکودتا بود را دستگ 

آن  توانست به ینم یکس  ر کرده رکن دوم، اطالعات ارتش بود و اصالً یدستگ 
اه م بود و آنها فقط به شخص شیفقط شاه با آنها در ارتباک مستق هک شودینزد

ــت کرده به درون حاکم  یهمه ا  ینیدادنده ام یگزارش م به ]ت و ینها را بازداشـ
ر کرد که یرا دسـتگ  قاجار ، دولور از ابتهاجیها هم رفت و  یرنظامی  [سـرار 

سلطان خاو  ران با او بوده یار ایصادرات خاو  یگفتند و همهیران میار ایبه او 
ــن فرو  که مقاطعه   یمحسـ روف بود را مع یالمک فرو  ءکار و فرزند ذکا   ، 

 احضار و بازداشت کرده
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، مجلساب یبود که در   نیرا هم اجرا کرد و مهم ا یاصــالحات ارضــ  
که مجلس نباشد،  یزمان]چون[  -ب کرد یرا در دولت تصو یاصالحات ارض
ــوبه  اش برد، نه یحه را در کاب  یال -کند یدا می دولت حکم قانون را پ   یهر مصـ

و  یاش هژموننه یاش هم که با او هماهنگ بودند و خودش هم در کاب       نه یکاب 
ض    یاتور صالحات ار شت، قانون ا صو  5925آبان  44در  را یته دا ب کرد و یت

 یلش با توجه به فضایر م تمایشاه عل 5924سال  ید 41 یعنیپنج روز بعد 
 کا مجبور شد آن را امضا کندهیآمرروابط با  یموجود و در دوران سرد

با  یبروجرد یداشــت و پس از فوت آقا یاسـیهم تحرک سـ ینیخود ام
کرد یم یداده سع  ییهادار کرد و وعدهید ینیخم یمراجع از جمله آقا یهمه

ــاد ت موجه جلوه بدهده آن موقع در داخل     ی خودش را در مقابل روحان    تضـ
 یاس یت مانور س نقدر قدریا ینیگرفته بود )؟(، ام]در کنترل[ ی ینیرا ام یصل ا

س دانشگاه تهران  یئکه آن زمان ر ک جلسه در منزل دکتر فرهاد ی داشت ]که[ 
حل اختالف آورد که البته اختالف حل  یها را برایمل بود گذاشــت و جبهه

سال     شده در  ستعفا  5925ن سع یقبل از ا کرد خود را یم یش به حج رفت و 
س یس -یمذهب صالحات را هم که    جلوه بدهده ا یمل یو تا حدود یا ستارت ا

 زده بوده
ــ ود، در بســته ب باًیکا پرانتز را تقریآمر ن دوران کامالً منفعل بودهیاه در اش

س  ینیطول دوران ام صاد   یکه ب شاه فقط دو اقدام اقت  یاعماجت -یار فعال بود، 
سال   1 یکیکرده  سفالت[ رحیم کارخانه 5924بهمن  را افتتاح  لی خرمعی ]آ

ر یم،  یدهین بها مین بود که ما به صنعت و اقتصاد نویانگر ایکرد که مثال نما
 یه موروثیقر 133نکه  یا هبود یکمد  یلیگر هم افتاد که خ  یک اتفاد د ی ن یاز ا

صادره  س   را که از م ضاخان به او ر د کر یاد پهلویده بود، وقف بنیها و چپو ر
 ]روی[رکاب بود،  یرو ینیام یکه عل یطیرادر شـ  یعنیکه مال خودش بوده 
ــرپنجه بود و پ  ــاه در یت می کا هم از او حما  یو آمر ،رفت یش میسـ کرد، شـ

 بوده یموضع انفعال
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 یریفس ت تدپرسی، آسوش  یب قانون اصالحات ارض  یبالفاصله بعد از تصو  
ــر کرد که تلنگر ــ یمنتش ــاه زده تفس  یالبران انقین بود که در ایر ایبه ذهن ش

صالحات    یدر حال پ ینیام یانقالب یهاصورت گرفته و برنامه  سته ا  شرفت ا
 بوده یای، اصالحات جدینیام

 تأسیس نهضت آزادی ایران

ضت آزاد یدر هم سا  یارد 41هم در  ین حول و حوش نه شت   5924ل به
خ یت اســت و تاریاعالم موجود ، ]روز[و پنجم ســتیخ بیتار شــکل گرفته

سم  ست یب سخنران   یو هفتم ر ست که  ضت آزاد  یهیافتتاح یتر ا ران یا ینه
سط مهندس بازرگان  شده او ت  تو سلمان، مل ید کرد که ما مذهبیکأانجام  ، ی، م

صدق  س   و د یم سا ست  یر کادر قانون ا ش  ،ن چهار گزارهیم و در همیه و  یم
ستراتژ نه، چشم یش ی، صبغه، پ یخیتار یسابقه  صه در  طور خالرا به یانداز و ا
 ینهضـت آزاد [یاعضــا]مطرح کرده  یس نهضـت آزادیسـأنوت یرویکادر ن
سان  شک یبودند که د یک ش یگر ت نها را آ یمل یجبهه ینامه حزبو مرام یالت، م

ضا نم  س یس  یطور جدبودند که بعد از کودتا به یونیکرده مذهبیار ده ش  یا
 ون نوگرایگاه مذهباز دانشگاه هم اخراج شده بودند و آمدند منزل   بودند، بعداً

 ییها از جمله فعاالن دانشجو س کردنده جوانیس أران تین بار در ایاول یرا برا
ها   ــوص مرحوم حنبه  24 - 93 یســـال قا نژافیخصـ قا یثمیم ید، آ  ی، آ
س نهضـت  ین، هم در تاسـ زادگاعیبد و د محسـن ی، سـع یجعفر یمحمدمهد

 مهیکنیبه آن اشاره م یینها یبندثر بودند که در جمعؤران میا یآزاد
 میتینگ جاللیه

عالم رخ داد که ا هینگ جاللیتی، میس نهضت آزادیس أبعد از ت یکوتاه مدت
 س نهضـتیسـأبالفاصـله بعد از ته بود دوم یمل یتر جبههیت جدیموجود

س  یتیم یزادآ شد که مفهوم  س ینگ برگزار  شک  یا ــ ت ا خاص خودش ر یالتیــ
 داشته
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 (2روایت فراز )

 امضاء قانون اصالحات ارضی

 ، دانشگاه0431بهمن 

 یاول بهمن رخ داد که آقا یهواقع 5924ر، در بهمن سال یسی[ ]ادامهدر 
سوک آن ر  یثمیم ض مب شگ  شوم( ]و[ ینمگر به آن وارد ید)ح دادند، یا تو اه دان

ن بار در یاول یم شــاه شــد و آن زمان برایســت با ر یک فاز آنتاگونیوارد 
شگاه چترباز و کوماندو پ  سرکوب جد یدان ش    یایاده کردنده  ز ا یشد و بخ

ــجو ــتگ یمل یاز فعاالن جبهه یو تعداد ییفعاالن دانش ــدند و یدوم دس ر ش
 روز بعد از اول بهمن ادامه داشته 11نشگاه تا دا یلیتعط

 مشاور کندی در تهران

چســـتر  5924بهمن ســـال  45ن بود که در یکه افتاد ا یگریاتفاد مهم د
ــاور کندیبه ا پاولز ــاه  یران آمده او مش بود و آمده بود که تلنگر آخر را به ش

اســـت و ضـــرورت دارد که خودت هم به  یربزند که اصـــالحات ضـــرو
در  رانیبعد از آمدن به ا که چسـتر پاولز  یاه در مصـاحبه یوندیاصـالحات بپ 

کامالً   جام داد،  به  یدر ا] اوه ت کردی حما  ینیاز ام تهران ان ــاح ک ی  [ن مصـ
اعالم کرد  پاولز دهدار یخیاست و وجه تار یگراف مهمپاراگراف دارد که پارا

ص یتشخ  ید را از نظر مصلحت مردم ضرور  یک انقالب سف ی ینیکه دولت ام
 یاسته وا ه  یب قانون اصالحات ارض  یآن پس از تصو  یاجرا یداده و در پ
 آن پاولز به کار برده ربار چسـتد، اولشــاه به کار بر د را که بعداًیانقالب ســف
سرخ بود  یهاانقالب یموقع همه  ]اینکه[ یکی از دو منظر؛ ندهجهان انقالب 

شورو ن انقالبیک ایلجست  اکثراً و  یست ینکه انقالب آنتاگونیبود و دوم ا یها 
نده  یخون چپ بودن و از منظر ن بوده پس از دو منظر گلگون بود  از منظر 
 بودنه یستیسم و آنتاگونیکالیراد

ــرخ با  یها بود که مقابل انقالب    یل کند ی تحل]همان[  ، ل پاولز ی تحل د ی سـ
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سف    سبز و  ض     انداخته د راهیانقالب  صالحات ار سبز معطوف به ا  یانقالب 
سبز نما  شاورز  یندهیبود و  سف  یبخش ک ه د هم معطوف بود بیبوده انقالب 

د بر یفس  یک ملحفهیو نه  ک دستمال یدر حد ]البته[ د، یک پرچم سف ینکه یا
ر اهند دخویکه م ییروهاید در مقابل نیک دستمال تکان بده ید، یط بکش یشرا 

حداقل آزاد  تا آنهاـــ دوم  یمل یمثل جبههمبارزه کنند ـــ  یکادر قانون اساس
 دادهیص نمین را هم تشخیباشنده شاه ا

 سفر شاه به آمریکا؛ تمکین به رفرم

ــله کوتاه اما تذکر پاولز  ان در ریبه ا بعد از ورود پاولز یمهم بوده به فاص
ک مالقات ی یکا رفتنده کندین شــاه با همســرش به آمر یآخر فرورد یمهین

ورت د صیرم باهش کرد که رفیه داشت و کامال توجبا شا توجیهی یساعتهسه
که در تهران وجود دا  ینیام علیرده یبگ کرد و یم یتاز ترک شـــت وهم 

 بردهیش میتازاند و به پیاصالحات را م یدرشکه
سه  ]و[ن کرد یبه رفرم تمک شاه آنجا عمالً   شترک  یدر جل دو مجلس  م
ــخنرانیآمر ــته کرد ]که[ گزاره یایکا س حکومت را در  یهاهیپااش مهم اس

ساس حکومت م    شور بر ا س  یم کرده وعدهیردم بر مردم بنا خواهک  یدموکرا
ــله یکه به ا یرا داد اما وقت ــت، به فاص ــالکی یران بازگش  ]بعد، اقدام به[ س
شتند و از ا    یها هم کارییکایآمر هسرکوب کرد  سرکوب ندا سرکوب  یبه  ن 

 فتد، افتاده یران بیخواستند در ایکه م یت هم کردنده اما اتفاقاتیحما
 استقرار علمـیاستعفای امین

سه ماه بعد از بازگشت شاه     ینیام یعل، کرد یبخش نانیحال شاه اطم به هر
شده دو روز بعد در    یت 46ران در یبه ا ستعفا  ستقر   ر علمیت 43ر مجبور به ا م

ستقرار علم   شک یدار بوده او یهم معن شده ا شاه و زوجش بود که تا   یالتیار ت
با او بوده خود علم   رجند و تربت  یب یف ودال منطقه هم بزرگ آخر عمر هم 

ستقرار علم   سان بوده ا شاه به آمر یمعنادار بود به ا خرا ا ابالر هییکاین معنا که 
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ا هم دارم و دوران ران ریانجام رفرم در ا یالتیکرد که من ســازوکار تشــکیم
خودمان اصالحات   یسنت  یروهاین نیسرآمده و ما با هم  ینیام یکار عل سازو 
 مهیکنیبر پا م

 ـوالیتیهای ایالتیی انجمنتصویب الیحه

ــله علم ــال  52بعد از آمدنش در  یکوتاه یبه فاص  یحهیال 5925مهر س
ــو یتیوال و یالتیا یهاانجمن ب کرده در آن زمان هنوز مجلس وجود یرا تص

ــوبه  ــت و مص ها خانم ،حهین الیدولت در حکم قانون بوده در کادر ا ینداش
ها شــرکت کننده  در انتخابات انجمن توانســتند یکردند و میدا میپ یأحق ر

 یآسـمان یهاســم به کتابد قســم به قرآن حذف شــده بود و قیق ]همچنین[
 آمده بوده

 ی روحانیت؛ تلگراف به شاه و علمنش اولیهواک

ت بود یروحان یت شرع یحساس   یبرجسته  یهانقطه عتاًیله طبن دو مس  یا
ــ  ــو ی ار زود بروز و ظهور پی که بسـ ــه روز بعد از تصـ  یحه یب الی دا کرده سـ
ــکیت اولی ، روحان یتیو وال یالتی ا یها انجمن در  را کرده یالتین برخورد تشـ
ــ  یخانه   ــر حائر   یحائر  یمرحوم حاج مرتضـ گذار  انی بزرگ و بن یکه پسـ
هم در آن جلســه بود و  ینیخم یقم بود، گرد آمدنده همه بودند، آقا یحوزه

 یلین تلگراف برخورد خیرا به شـخص شـاه زدنده در ا 51/1/5925تلگراف 
س    یمال سا سلطنت و قانون ا سم  یم بود و  شده بوده لحن هم   یبه ر شناخته  ت 

نه    ما عال  یالحن محتر عد   55نکرده  یبوده شـــاه برخورد ف در  یعنیروز ب
به علم  43/3/5925 نده علم  تلگراف اول را  تا   ،نکرد یاژهیهم برخورد و زد
 زدنده تلگراف دوم را به علم 55/3/5925نکه یا

 بازتاب اجتماعی موضع روحانیت

ــع ــنتیروحان یریگبعد از موضـ ران هم واکنش یا یجامعه یت، بخش سـ
در تهران و مســجد   زاهللیعز دیمســجد ســ یگونهنشــان داده تجمع تظاهرات
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مان  54/3/25در قم، هر دو در  اعظم ــاه و علم   یز ها   لگرافبه ت  که شـ ها ب
 دادند، رخ دادهینم

 ی روحانیت؛ تهدیدواکنش ثانویه

فاد د  ثانو      یگریات تاد، واکنش  عد از آن اف ب  ی روحان  یهی که ب که  ه ت بود 
ــد یتهد ــل ش ــجد اعظم ینیخم یه درس آقاندد متوس قم بود، آن روز  در مس
ــناف و بازار یقبل ی؟؟؟( به طور خودجوش و بدون طراحق یخ دقی)تار  ، اصـ
ه ت طلب ی درآمده جمع  یگگر از ]حالت[ طلب  یت، دی رفتنده جمع درس  یقم پا 
شد، د  یلیاگر خ صحن را پر نم یهم انبوه با صناف و بازار یگر  فتند ر کند اما ا

ــده آقا  ]و[ ــحن پر ش ــحبتش به  ینیخم یص ــحنههم در ص پرکردن توان ص
د، حه بازپس گرفته نشوید کرد که اگر الیتهد داشت و عمالً یت اشارتیروحان

د به یهدن تیبود و ا یکیپلماتید دیمه تهدیتر از صحن هم دار امکانات گسترده 
شهرها  یاجتماع یهاواکنش زد و یران مثل کرمان و یا یسنت  یتهران و قم و 

 یون و مراجع هم در کنار آقایگر روحانینکه دیره اضــافه شــده به اضــافه ای 
 فعال بودنده  ینیخم

 (3روایت فراز )

 های انجمنلغو مصوبه

ــازوکارها  ی ه که تهد  ی ه و ثانو ی اول یها ن واکنشیلذا بعد از ا    ید بود و سـ
به م  یگرید مد، علم ی هم  تار حه را لغو کرد یال دان آ  1/3/5925یخ[ ه ]در 

 عد هم دولت لغو آن را اعالم کردهمصوبه لغو شد و سه روز ب
 ی ملی دومی جبههبرگزاری کنگره

  یکنگره یرخ داد، برگزار یتیرحاکم ی  ین حوزهیکه در ا  یگریاتفاد د 
ــکل م   یدوم بود که برا  یجبهه مل  ــه در منزل یگرفته ا یاول بار شـ ن جلسـ

 یجد ین جلسه، جلسه  یل شده ا یتشک  5925ه در آذر سال  یمقاس حسن حاج
 کردند، مهندس بازرگان یآنجا سخنران ن ]در[ یی معمرهمهبود و  یو حساس  
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ول اول  مسـ  د کهنژافیمرحوم حن ییان دانشـجو یکرده از جر یآنجا سـخنران 
ــک ــجویتشـ ــت آزاد و یملی جبهه ییالت دانشـ  یهاانجمن]نیز[ و  ینهضـ
ــالم بت کرده مرحوم تخت      یاسـ ــح جا صـ مان بود، در آن از  یفیو ط یآن ز

 یوراش  ءر در انتخابات شرکت کردند و جز یگیکشت  کیورزشکاران مثل تاج 
 انتخاب شدنده یی ملجبهه یمرکز

شورا  یمل یجبهه یمرکز یراشو  ش    یمانیپر و پ یدوم،  شم ، یریبوده از 
ــتمال  یچلباس   ها،یو از آن طرف مذهب  کی و تاج  یتا تخت  یبازار  یچو دسـ
 یها کال یتا راد  فروهر ها مثل پروانه   تا خانم   یحوم طالقان  و مر بازرگان   یآقا 

 حضور داشتنده  کنگره همه در آن د؛نژافیدانشگاه مثل حن
صله کوتاه  شاه و   یمل یجبهه یکنگره یبعد از برگزار یدر فا  معلدوم، 

ست از مانورها  شتنده بعد از ا یشان برنم ید شد،  ینکه الیدا  معک تجیحه لغو 
ــدهتیهدا باًیتقر ــد که خانمخانم یش ــ یهاها برگزار ش از  یادارات و بعض

 یی روشـنفکرنث جامعهؤف میآن زمان ط– یروشـنفکر یجامعه یهاخانم
ــ  بودگسترده نشده چندان  بعد یهادهه در حد در آن  داشتند، علم یاجلسهـ

 ها را دادهبه نفع خانم یاجتماع اصالحات یجلسه حاضر شد و وعده
 «انقالب سفید»اعالم اصول 

قات در م  یا فا نه ی ن ات ــ یا تا ا ی قضـ  یکنگره 53/54/5925نکه در  یه بوده 
سر    صول    یتران تریدهقانان در ا یسرا شاه در آنجا ا شده   یگانهشش  ب داده 

 میر  یالغا ؛دیانقالب ســف یگانهاصــول شــشد را اعالم کرده یانقالب ســف
باب و رع  گل یمل ،یتیار ــه  کردن جن ــود    میها، سـ کارگران در سـ کردن 

 ،یاصالحات ارض   یفروش سهام کارخانجات به عنوان پشتوانه   ،جاتنکارخا
 هاخانم یأباز حق ر خاباتکه در اصــالح قانون انت -اصــالح قانون انتخابات

 بوده سپاه دانش لیهم تشک یششم ای یو آخر ـمطرح بود 
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 ها به اصول انقالب سفیدواکنش

ــف  ــول انقالب س  از یمل یجبهه هختیرا برانگ یمتعدد یهاواکنش دیاص
 نیتریفیموضع گرفت که ک  هم ینهضت آزاد ه خودش موضع گرفت  دگاهید

ــع  نیتریو مترق ته   هدورموضـ ــ  همقم  در تی مرجع یمرکز یبوده هسـ
ــع ــت زودتر از بق اما ه کرد یریگموضـ ــع هی نهضـ ان ی کرده در م یریگموضـ

ــع یهیبق زودتر از یگانیگلپا یو آقا ینیخم یقاون هم آیروحان  مراجع موض
ــت   ــرادا یلیتحل یهی انی ب کی گرفتنده نهضـ ــع کالن هم شـ  طید و از موضـ

از  و بود]شده[ درآن لحاظ  رانیا یتماعاج ـ یاقتصاد طیهم شراو  یالمللنیب
ورودش با  یهیکه زاو شــده بود نفی دیجامع انقالب ســف آن موضــع نســبتاً

 هداشت یفیو ک یماهو یهاتفاوت تیخصوص روحانبه ،هیبق ودور یهیزاو
 روهاسرکوب دانشگاه، دستگیری سران نی

ــ یاتفاد بعد ــ نیحدر همان  ـ  سران یریسرکوب دانشگاه بود و دستگ ـ
  هیمل یجبهه

 شاه در قم

در صحن صحبت    به قم رفت وبهمن  2 ،تا حاال قم نرفته بودکه  شاه هم 
 ستاد یرفت آنجا اشاه  ه بود تیروحان یپشت قباله  قتیصحن در حق  نیکرده ا

صحبت کرد و اول بار  با مراجع برخورد  یشد و نوع  هزیکالیراد تیروحان و 
ــ  میدهیبود که ما اجازه نم    یخیاش تار جمله  هکرد ــرخ و سـ از  اهی ارتجاع سـ

 کنده  یریمملکت جلوگ نیا شرفتیپ
 رفراندوم انقالب سفید 

حدود  یزیرا گذاشت که در آن چ دیهم رفراندوم انقالب سف  بعددو روز 
 یرا رانیدر ا دیسـفاصــالحات شـشـگانه انقالب  یهزار نفر به برگزار 644

 مثبت دادنده
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 نفره 9ی اعالمیه

نفره داده شده  3 هیاعالم کیبار  نیاول یر شده براتکالیراد تیحاال روحان
ش  ،یعتمداریشر  ،یگانیگلپا، ینیخم یقاآ شامل  نفر 3 شم[ ،یمرع  ،یآمل ]ها

]، ســید محمد طباطبایی و ســید احمد  یزدی یو موســو یلنگرود ینیحســ
شترک دادنده اعالم  یهینفر اعالم 3 نیا بودند؛زنجانی[  سبتاً  یهیم  یکالیراد ن

 کردیبرخورد م طید که هنوز از موضع شرع با شرابو
 موضع عید فطر آقای خمینی

ضع  یاتفاد بعد  شت  د ینیخم یآقاه بود ینیخم یفطر آقا دیع یریگمو ا
شاخص یمراجع باال م کمپرام آرام از درون حوزه و آ شد و در  یتر مآمد و 
ضعش هم راد م شن یب، ترکالیوا شت  آرام آرام و  ؛شد یم ترمحاباتر و رو دا

سال    1در  ینیخم یآقاشده  یقواره م کیبه  لیتبد سفند   دیدر نماز ع 5925ا
سف     صول انقالب  شت     دیفطر موضع گرفت و در نقد ا سط گذا   :سه متن را و

 اباتهم متن قانون انتخ یکیبود،  یاس متن قانون اس  یکیمتن شرع بود،   یکی
س     بود سا ستناد به قانون ا شان م  یه ا  سم یگوناکه آنت دادیو قانون انتخابات ن

ــتین یجد هنوز ــلطنت با تحوالت  تیروحان و هنوز س و مراجع در کادر س
 کننده یبرخورد م

 (4روایت فراز )

 تحریم عید نوروز

 یهم آقا 5925در اسفند سال    نکهیشد تا ا یتر مکالیراد طیآرام آرام شرا 
سان   یالنیم یو هم آقا ینیخم صدق ، آن دوره بود یفیمرجع ککه در خرا  یم

ــت مل ــت مل  انیبود و از حام یبود و در نهض ــدد و نهض  دیع هردو ؛یمص
 کردنده میرا تحر 5924نوروز سال 

  م به فیضیهتهاج

سه   ه و یض یتهاجم به ف ،نیدوم فرورد شتار طالب در مدر رخ  هیض یف یک
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شگاه   کامالً طیشرا  دهدا شد و دان  انریا یجامعه یسنت  یروهاین، بازار، ملتهب 
از همه التهاب  یبرادانشــگاه ملتهب شــدنده  ،مدرن یاســـیســ یروهایو ن

 مستعدتر بوده
 قیام -خرداد؛ دستگیری آقای خمینی  01

ساعت[ خرداد 51آمد تا  طیراش  را  ینیخم یقاآخرداد  51صبح   2 ه ]در 
ر برندهخبیآباد مدر عشـرت یبه زندان نظاماو را و  کنندیم ریدر خانه دسـتگ

 54 ایخرداد  51و تظاهرات گســترده  چدیپیتهران مو در قم  عیســر یلیخ
شورا بود  دومحرم که  شتار هم در تهران و هم   ؛شود یبرپا م ،روز قبل از عا ک
ــوایدهقانان در پ دهد،یرخ م نیدر ورام ــتار م نیورام یش ــوندیکش بازار  ،ش

 هشودیم لیتعط
 و تهاجم به نیروها« ریزددیکتاتور خون می»

ضت آزاد    یهیسه روز بعد اعالم  شهور نه س  یم ستراتژ  اریکه ب  ،دبو کیا
شر و ] شار ا  یه در پ[شود یع میتوز منت خون  رکتاتوید» ه با عنوانین اعالمیانت
ستگ  یطالقان یقاه آصورت گرفت  روهایتهاجم به ن ،«زدیریم بلش ق ،شد  رید

ستگ     ضت د سران نه شاه در     ریهم که  ه  از وا داًخرداد مجد 53شده بودند و 
 استفاده کرده اهیارتجاع س
 مرجعیت

س  ده هم بو تیبحث مرجع ،میشو یم کینزد شیبه انتها میکه دار یریدر 
ــهریدفتر  که چند ماه قبل   نیا یکیده افتا  [تی در حوزه مرجع]اتفاد   دو  یهشـ
 است نیکند مفهومش ایباز م هشهریدفتر  یمرجع یوقته دباز ش  ینیخم یآقا

خت وجوه دارمه که من توان   به  پرد توان پردا خت وجوه هم  مفهوم حوزه  ا
ــه و ط ــت دیجد تیطالب و اعالم موجود فیدرس و مدرس ه اما در کنار اس

س  نیا ش  یهم آقا و یالنیم یآقا هم 5924سال   ریت 52له در م  ،نجفی یمرع
ــاه ال ی تما کردنده   ین مرجع اعلم معرفرا به عنوا  ینیخم یآقا  بود که   نیشـ
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ــود و بعد از فوت آقا  مرجع اعلم  میحک یقا آ  هم تلگراف یبروجرد یبشـ
سل  ستاد  میحک یخود را به دوعلت به آقا تیت بود  نیال ین دالیاز ا یکی؛ فر

سط  ینیخم یآقا که ی، در حالنبود رانیدر او در نجف بود  میحک یکه آقا  و
ــالً میحک یدوم هم که آقا   هبودند  رانیمراجع هم در ا یهی کار بود و بق   اصـ

 تیرجعم جانیاه داشت لیتما میحک یآقا شاه به ]دلیل[ نیه به همنبود یاسیس
 یخود آقا [هینیخم یبر آقا]بود و خود مراجع هم دست گذاشتند   یدو وجه

 تیمرجع نجا بهیو در اشـــد یقواره م ل بهیداشـــت تبد رام آرامهم آ ینیخم
 هک زده شدیت ینیخم یآقا

 بازگشت به قمآزادی و 

به قم  29 نیفرورد 51در در  شـد و ن آزاد از زندا ینیخم یبعد آقا یدتم
شته اما بعد د  سنعل رفت کنار  دولت علم رگیبرگ صور  یو دولت ح  هدآم من

  هتنگاتنگ شده بود کایو آمر نرایهم که آمد رابطه ا منصور
 تصویب قانون کاپیتوالسیون

قانون  رگیآن موقع د قانون       یمجلس هم وجود داشــــت و  نام  به  را 
س وتیکاپ صو  ونیال ساس ا  کردنده بیت  رانیا میمق یهاییکایآمر ،ن قانونیبر ا

شتند  اییحقوق یژهیحق و  یمراجع حقوق ،شدند یمرتکب م یهر جرم و دا
س  تیصالح  رانیا شتنده قبالً  یدگیر س وتیکاپ رانیدر ا به آن جرم را ندا  ونیال

قبل  یاز سده  [ون رایالس وتین کاپیا] رانیدر ا سیبود که روس و انگل یتجار
 ونیالسـ وتی، کاپونیالسـ وتیکاپ نجایا دهز آن به خودشـان اختصـاص داده بودن  ا

س یس  شت و   رانیا ممرد یبرا عتاًیو طببود  یا مردم  ریقتحی[ ]مایههم افت دا
 بوده رانیا

در  ییسران دانشجو   ،یسران نهضت آزاد  ، یمل یسران جبهه در آن زمان 
خرداد  51هم در  هاچپ چهها و یچه مذهب ییسـران دانشـجو هزندان بودند

 نجایبوده ا ینیخم یقاآشاخص  یچهره ،روهاین ابیدر  ه شده بودند ریدستگ
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سخنران    ینیخم یآقا گرید ضع گرفته  سال   2 یمو که  ینیخم یآقا 29آبان 
 مالًع در آن که بود یکالیتند و راد یلیخ یسخنران  ،شاه هم بود  روز تولددر 

شد و د     شاه رخ به رخ  شخص  سا  سلطنت و  دیگر از قیبا   رونیب یس قانون ا
 و شخص شاه صورت گرفته ینیخم یآقا نیب یخیتار یو مواجهه آمد

 محاکمات نهضت آزادی

ضت آزاد  قبل از آن شده بود و حکم  یهم محاکمات نه  هها را دادندآ از 
ــبه بعد حکم   5929زندان   ها حکم را  یانبود که بعد از قرائت آرا زند     یکشـ

 هدندیکشیم
ــ  تی به آخر روا  گرید تاً ینها   از  آ یو دوران افت ی  انی پا  یدوران میکه برسـ

ــده هم  ییروین نیدر محاکمه عنوان کرد که ما آخر   زرگان که مهندس با    نیشـ
ست  شما حرف م  میه در  یاروهین گرید نیو بعد از ا میزنیکه با زبان قانون با 
سخن        نیا با ،راه شما  سخن نخواهند گفت و با زبان خودتان با  شما  زبان با 

شروع شد    29فاز هم در همان سال  ، را داد یدیفاز جد دیخواهند گفت و نو
سات بعد از   که ان شو  14و  24 های[]دهه خرداد به 51شااهلل جل  ،میکه وارد 

 قرار خواهد گرفته قیتحق یدر حوزه
 دستگیری و تبعید آقای خمینی

 پایان و آغاز دورانی

گاه و قبلش سرکوب دانش ینیخم یآقا دیو تبع یریدوران با دستگ نیلذا ا
سالمت  ییروهایو ن ستش خون    افتی انیپا، جو بودندکه م شاه دوباره د  نیو 
دست شاه  ]دیگر[ کباریهم  5924 ]در[ و کباری 5994ه ]در کودتای سال[ شد
شده یخون سال  ن  شد که ا    یبرا گرید 5924 در  سجل   یمجموعه نیهمه م

 از آنهم و  یبکش  و یشود که شما هم سرکوب کن   ینمه ست ینطلب اصالح 
ه ست ین یشدن  نیا اصالً ه یبکن یو اجتماع یاصالحات اقتصاد   یطرف بخواه

شاه تجد کی نجایا شده آن   5911و  5916 ]های[سال  ،دآور دیبار  هم رفوزه 



 073      فراز تیروا

 

انجام  یو اجتماع یخواست اصالحات اقتصاد   یم هم یامام فیشر ز ینموقع 
 یاسیس یشود که شما در حوزهینم اماخواست سرکوب بکنده یدهد و هم م

ــ نیزم یو از آن طرف بخواه یزیخون بر ــبز بکن، یکن میتقس  و یانقالب س
و  ســبز نقالبکه ا ییگویم تیروهایبه ن [ن کاریبا ا] هیانقالب بدهشــعار 

 به دنبال همان انقالب دیکند و بایرا حل نم شما یهاله مساز  یاله مس دیسف
 هدیبرو سرخ خودتان

صورت به قهیدق 21و  24 نیفراز در حد همه دیانجام نجایبه ا رانیدر ا ریس
ضوع   شد و ان  تیگذرا روا  نیادر  میبتوان 24-93جنبش  یشااهلل در متن مو

 همیبزن یزیگر خودش یموضوع یزهها در حوگزاره



 

081 

 مطالبات

تر و یمنطق عتاًیمرکب بودند، طب روهایمطالبات اســته چون ن یبعد بحث
 همیمدرج کنرا هم که مطالبات  استمندتر روش

 ی ملیدر مدار جبهه

  به قدرت یم نگاهی، نیانون، سلطنت مشروطه، دموکراسقت یحاکم

هه  هه  یمل یجب مه  ووم د یمل یاول زودتر ازجب ها ین یزودتر از ه  رو
 یهجبه]یو مکتوب و شعارها یشفاه اتیبه عرصه گذاشته اگر ادبپا  مجدداً

حاکم میکن زینال آرا  [یمل مد یدر م آن قانون از  تی ،  ــدد  ه آ ــخص مصـ شـ
دوم هم آمد و در  یجبهه مل ،بیترت نیاول به هم یمل یمدار بوده جبههقانون

ــتادیا مدار قانون ــلطن کادره در س ــروطه مانور مس ــاه  ]؟[ و دادیت مش با ش
ها آن هبود یدموکراســ ،یمل یجبهه ســوم یلبهکرده مطایمناندازانه خورد بربر
 ییهابحث ینیام یهمان اواخر دوران عل یعنی ههم به قدرت داشتند ینگاهمین

بشــود و  ریوزواند نخســتتیم صــالح اریمرحوم اهلل یقاآمطرح شــد که 
ببرده  شیپ رانیاصالحات را در ا  یدرشکه  ینیام یتر ازعلکالیتر و رادریگیپ

 به قدرت وجود داشته  ینگاهمیدوم ن یمل یجبههدر 
 در مدار نهضت آزادی

 یاد مل، اقتصها یآزاد، ت قانونیحاکم ،یکرامت مل

ما مدار دوم    ــت آزاد  تر بود،کال یرادکه  ا بودکه اعالم کرده   یمدار نهضـ
نهضـت  ه میهسـت  یو در خط قانون اسـاسـ   یمصـدق  ،یمل ،مسـلمان ما بودند 
مت مل    یآزاد عار کرا ــ حاکم  ،را یشـ نده رو   تی فراتر از   یقانون مطرح کرد

س ستادند یقانون ا تیحاکم س ه قانون ا شعارها  یا لحاظ  دس بازرگانمهن یدر 
ــیآزاد آنها بربوده  ــتادنده یا یها فراتر از دموکراس  نرایکه در ا یدآزا یعنیس

تر از طرح کالیمرحله راد کیها یآزاد یرو ستادن یا :شود یم یمعن طور نیا
 ]نیز[ یاقتصـاد مل یرو تاًیاســته نها یدموکراسـ کیو کالسـ یشــعار عموم
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صاد باالخره اق نکهیا ]و[ ستادند یا شده     یسازوکار مل  کی دیبا ت شته با ر ددا
 را مطرح کردندهبحث اقتصاد ، زیر سطح کالن و نه

 در مدار روحانیت

  یقیموس ،زن ،نیزم ینهیپس زم

-91 یاز ســالها ،نمیبب تیمدار روحان یمطالبات را روم یاگر بخواهحاال 
ــ تیکه هنوز روحان 93 ــیس ــده بود یاس  یرو یبروجرد یاآق یمنهیو ه نش

س  یبروجرد یآقا یبه رهبر یسنت  تیروحان، بود طیشرا  س یکه   ،بودهم ن یا
شته  بروز  ینهیزمپس هس   یرو یگریو د نیزم یرو یکیزن،  یرو یکیدا

س  ض  یقیمو صالحات ار شده بود  رانیدر ا یه بحث ا  5993سال  هم شاه  ، باز 
ــ ییاه نیزمدهخر بار  نجا یکرده بوده ا میرا تقسـ قا  ،53/54/5993 در اول   یآ

ــع گرفت  یبروجرد ، دکودتا بو  دی ؤمبهبهانی  داده  یانامه   یبه بهبهان   و موضـ
سنت    هم نبود و ینامآخوند خوش ست  سوب م  یرا  یآقا یدر نامه هشد یمح

 ده بودش زده  کیت یمخالفت با اصل اصالحات ارض    بر یبه بهبهان یبروجرد
ض   و صالحات ار  نیزم یرو تیروحان هست ین یشرع  یتذکر داده بودند که ا

باالخره آن موقع هم حســاس بودنده زن بحث  یآنها بر روحســاس بودنده 
ها باز شده بوده آرام  ها در تهران و شهرستان  هها وکافپاتود، هاآرام آرام کاباره

شگاه    سهم دختران در دان سال   شیرو به افزاو ادارات ها آرام   هم 5996بوده 
را  ییحجاب اروپایب یهاها زنلمیف در مده بود وآ [پاســـال] ثابت ونیزیتلو

شان م  شده یس تأ 5926سال   در آن زمان نبود و در یمل ونیزیتلو - دادین  س 
 نیشــده بوده شــاخص ا کیها تحرله زن مســ یرو تشیحســاســ تیروحان

به حجاب  که در همان روزها علم 5993اســفند  3که  ]موضــوع این اســت[
ــعیمنزل خودش دعوت مرا به  ی، بهبهانزده بود کیت که در  یکند و از موض

عذرت م ، حجاب گرفت  مورد  هده یم ــدر مور خوا به هم  یقید موسـ  نیهم 
ضع م  تیروحانه بیترت ست اما  هم شیهاگرفت و متنیمو صت  نجایا ه  فر

 همیزنمی کیه فقط تستیخواندنش ن
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، زن و نیزم شـامل[ ، ]ومدار شـرعدر  یســنت تیروحان یهاتیحسـاسـ
 هبود یقیموس

 شدهدر مدار روحانیت سیاسی

  روطهسلطنت مش، یمدار قانون اساس ،م شرعیحفظ حردر آغاز: 

ــالها   هم فوت کرده  یردبروج یگر اقا ید که  5924تا   5925 یاما در سـ
ش  ،بود س یس  ینیخم یقاآ یبه رهبر تیاز روحان یبخ شده بوده در آ از   یا

س یس  تیروحان نیا زن و  یو رو ستاد یشرع ا  میحف  حر یشده هم رو یا
 یمجموعه کی دوانی یعل یقاآ هواکنش نشــان داد یرضـاصـالحات ا یرو

چا  آن  یهمه اجازه ندادند یماسـال یدارد که در جمهور یکتاب پژوهشــ
ها هیاطالع ،هایسخنران  یهمهدر آن  و مستند است   اریبس ن مجموعه یاشوده  

 یاســیســ تیبه بعد که روحان 25 ای 24را از ســال  تیروحان یهاهیانیو ب
سبت شود و  یم سته ، ردیگیموضع م  یتیو وال یالتیا یهاانجمن به ن نجا آ ه

ست که ابتدا همه  مشخص  مراجع از مخالفت با حضور زنان در انتخابات   یا
س  و ض    یله م صالحات ار س در آ از  هشروع کردند  یا زن و  یله در مورد م
ــرع بود و رو میحف  حرن بحث یزم ــ  یش ــاس ــلطنت  یمدار قانون اس و س

نفر  3 [آن] ای ینیخم یقاآکه شخص   ییهانامه در ه مثالًندستاد یایممشروطه  
شاه دادند  آنجا ملموس در  سلطنت و حف  شده است    تیشاه رعا  میحر ،به 

 هستیهم وارد ن یایبرخورد جد چیه هاست
  یاستبداد سلطنت ی، نفیکرامت ملدر فرجام: 

شده  یاس یس  تیروحان نیهم م،یپردازیبه آن مبعد  یجلسه  بعدتر کهاما  
و ســلطنت  یشــرع و مدار قانون اســاســ   میاز حر ینیخم یقاآ یبه رهبر

ات و شعارها و مطالب دیآیم یاستبداد سلطنت یو نف یمل رامتک یمشروطه رو
سطح مطالبات بوده نیاده نشویم تریفیتر و ککالن ر،تیجد
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 تاریخی ییک نمونه

 برخورد استعالیی

ــت که  یخیتار  ینمونه  کی باز کردن   یجا  نجا یادر  برخورد  کی  هسـ
ستعال  سته ما در ا  ]در آن[ ییا ستعال  رانیا شته  ییکمتر برخورد ا  یعنی ،میادا

رشد   را یگرید یروینبخواهد  ییرویننکه یاانده مقابل هم بوده شه یهم روهاین
شان را هم گرید یروین ،روین کی و بدهد  یهاچه در گروهن رایدر ا ،بکند یپو
 یاما نهضت آزاد ده شده استه   یکمتر د یروشنفکر  یهاو چه در گروه یسنت 

ــ یبرخورد اخالق کی یهیپا سیتاس از همان بدو ه گذارد بیرا م ییاستعال ــ
س یس  تیکه با روحان بیترت نیا ص    یوارد حوزه ،شده یا صو  و یبرخورد خ

کشـــاکش و در جوهر برخورد  نیشـــوده در ایبرخورد مکتوب از راه دور م
ستعال  ضا  ،ییا ضت آزاد  یاع سه ب     ینه صا  ، یطالقان یآقا ،آن انگذارینیخصو

 تیکنند ســطح مطالبات روحانیم ی، ســـعو مهندس بازرگان یدکترســـحاب
 دهده یاتفاد رخ م نیارتقا بدهنده ا نیشده را از زن و زمیاسیس

 هشد یاسیت سیارتقاء سطح مطالبات روحانمکانیسم 

 کارتوضیح: نشر

ستعال  نیا سم یمکان رخورد بح یتوض استه کار ح یتوض هم کار ییبرخورد ا
س یس   یات خصوص  رفته اند، جلس  ادیقم ز [ینهضت آزاد  یاعضا ]استه   یا
 ه هم نشر است [حیگر کارتوضیراه د]ک ینده اهد داشتایز

 یتیوال – یالتیاهای حه انجمنینقد ال

ــت آزادن ــه  یهض ــند دارد که س ــد یبرخوردها در آنهاس با  یاابندهیرش
ــته تیروحان  ــوم که تا حدامکان وارد متن هسـ ــوص جزوه سـ آن  به خصـ

و  یالتیا یهاانجمن یحهیالبه  یآزادکه نهضـــت  اســت ینقد ،میشــویم
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ک ی [ن جزوهیدر ا]کنده ینقدها فرد م   یهی با بق  نوعاً  ن نقد یکنده ا یم یتیوال
ست و   یفیک یزارهگ ستناد ه صدد  یا  5925آبان  دارده هم به مرحوم دکتر م

ــتکه   که  یعنوان م ،دهد یم یلیتحل یهی انی ب نهضـ ند  ها در ا  ک  نیمگر مرد
ــ مملکت  ــوا     یها چه حاال و چه در گروه    ــــ  ییبعد از کودتا که با آن رسـ
ــ صورت گرفت یانتخابات محروم  آنها از که زن ،داشتند و دارند یرأحق  ــ
همه  یبرا یدموکراس د[یگویو م] دارد یدیورود جد هیزاو [ن نقدیا]؟ باشند

ضت آزاد ه ست ین س دموکر [قالب]را در یتیو وال یالتیانجمن ا حهیال ینه  یا
 واردش شده تیکه روحان ینه از حوزه شرع ؛کندینقد م

 دیاصول انقالب سف ینقد تهاجم

 بود که دیانقالب سـف ینقد تهاجم [یحاو]اسـت که  یاهیانیب ،وجه دوم 
شرا  و بود]هم[  یایفیدر آن زمان نقد ک  یزیگر، کردیشروع م  یجهان طیاز 

ــرا ــرا یامنطقه طیبه ش ــاد طیو ش ه ب یزیگر ،زدیم رانیا یو اجتماع یاقتص
 رونیسـاختار اصـالحات ب نیکه از انیا شـاه و یدهیپوســ ســاختار فاســد و

 یین نقد در جایاه کندیماصول ششگانه را نقد     ،در کادر آن و دزیم دیآینم
 انتقادهم  گرید یروهاینمتمرکز بود و  نیزن و زم یرو صــرفاً تیروحانکه 
ــو آموز یفینقد ک  ،کردند ینم یفیک ه ب  ینقد تهاجم   یجزوه نیبوده ا یایشـ

 بود یایفیک یجزوه ،دیاصول انقالب سف
 «یو مبارزات مذهب یاسیمبارزات س» یجزوه

ــ یمذهب  یروها یو ن تی روحان  برجزوه که   نیتریفیاما ک   ینقش آموزشـ
مبارزات  آنبود که در  یذهبو مبارزات م یاسـیمبارزات سـ یجزوه ،داشـت

هم به مفهوم  یمبارزات مذهباز  یبخشــ هبود دهشــ یشــناســبیآســ یمذهب
ــش در ااخَ ــط [یمذهب  یروین]اینکه   یعنی رانیصـ  ]هم[ و حوزهد ی ای ب وسـ
  هبود دیجد نوعاً ،بشود یاسیس
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 هشدارها

ضت آزاد یدر ا] س ضعف  [ین جزوه نه را  یرزات مذهبمبا یهابیها و آ
د بو یفیک یمحور گوشزد کرده گوشزدها هم گوشزدها    پنج یبر شمرد و رو 

 که هنوز مورد مصرف دارده 
 گراییخرافه

 رویکرد عوامانه

فه  یرو یکی فه  ذم  و تی روحان  ییگراخرا  یرو یکی بود، ییگرامت خرا
و د ناریسم  شرکت انتشار  و افتاد  یاتفاد مهم 5925سال  ه عوامانه بود کردیرو

س  نید یسه روزه  ست یو   ه رامقال نیترو مهم نیتریفیکه ک را برگزار کرد ا
بار عنوان کرد که  اول یآنجا برا یرمطه یقاآارائه داده  یمطهر یآنجا آقا در

و  ردیگیچون پولش را از مردم و از بازار م هزده اسـتعوام ،عهیشـ تیروحان
ست [گذراندیم یزندگ] وجوهات قیاز طر عوام را  یباورها شه یهم ، مجبورا
و  رسوخ کرده  عهیش  تیروحان یدئولو یعوام هم در ا یکند و باورها تیرعا
سوج و جز سته قبالً    آن ن شده بود  نیا مه شده ا ضت ا و  انتقاد   نجایحاال نه

 کرده یتریجد لیبرخورد عوامانه را تحل
 های خارجیی سیاسترخنه

 کاریمحافظه

 یتحجرگرای

 نسبت به ]و[ هشدار داد   یخارج یهااست یس ی رخنه نسبت به  نهضت، 
 هشدار داده ییارتجاع و تحجرگرا تاًیو نها تیروحان یذات یکارمحافظه

 کارتوضیح: برخورد خصوصی

 آنه در قم بود یخصوص   یبرخوردها ،یح نهضت آزاد یتوض کار ک وجهِی
ــحابی  دکتر ،[بازرگان  ]مهندس   ،ینیخم یآقا  عموق و  یطالقان   یآقا  و []سـ
ضا ] ضت آزاد  [یاع شنفکر م  نیرا جدا از ا ینه ست یکه رو هم  نیمتد ،دان



 33-44فراز جنبش      086

 

سته وقت یم ضت آزاد ]سران   یدان ه ددا هیاعالم ینیخم یآقاتند، فگررا  [ینه
شــدگان نهضــت ریدســتگ انتیو د شــرافت یژگیآنجا دو و در ینیخم یآقا

شان را  ری  انتید تیروحان معموالً [که یدر حال]شمارده  یرا برم یآزاد خود
 ، امااســت  تیروحان آناز  معموالً انتید]از نظر این قشــر،[  زد و ینم کیت
شد  کیجا تنیا شان  نیاه زده  ضوع بود  نیا یدهندهن  و بازرگان نیکه تد مو

د خونآ کی که یطالقان یقاآبودند و  یکولوف به اصطالح ]آن روز[ که یسحاب
 شناخته شده استه  تیبه رسم تیمرجع دگاهیاز د ،روشنفکر بود

 نتیجه: از زن و زمین به نفی استبداد و سلطنتی و استقالل

 ،یصـ خصـو  یاز دل برخوردها آخر، یهادر ماه ریسـ  ی[]ادامه در عتاًیطب
س یس  تیروحان، یحیتوض  یاز راه دور و نشرها  یبرخوردها شده از درون  یا

به رهبر  ــلطنت   ینف به  نیاز زن و زم ،ینیخم یاق آ یحوزه  ــتبداد سـ  و یاسـ
ستقالل  س  های آخردر ماه ا سخنران  ینیخم یآقا یگزارهآن ه دیر  یدر همان 

س یکاپ هیلع از حقود  رانیدر ا ییکایسگ امر  کیحق  [نکهیبر ا یمبن] ونیتاال
ــهروندان ا ــتب یرانیش ــان ،االتر اس ــد بود  نیهم یدهندهنش  تیروحانو رش

س یس  سلطنت    ینف به نفع نیاز زن و زم شده یا ستبداد   حوربرخورد با م و یا
ست و نها      شاه ا شخص  ستبداد که  ستقالل و رو  یرو ستادن یا تاًیا امت کر یا

 باال آمده یمل معا



 

087 

 شعارها

  از:

 نه یکتاتورید ،یاصالحات آر

 همه یبرا یآزاد

 ینیدرود بر خم ،ر مصدقسالم ب

ــعارها یروحاال  ــعار نیتریدیو کل نیتریفیابتدا ک مهییآیم ش ــش   عار، ش
ــالحات » ن یاکردن  زهیت ور]در[ بوده حزب توده  «نه  یکتاتور ید ،یرآ اصـ

ــعار بوده اول بار هم جبهه ــعا نیمطرح کرده بوده اآن را یمل یشـ قدر ر آنشـ
سال  یشد که د  یدیکل شعار یا 5924گر در  شگاه تهران  سردر  در  ]را[ ن  دان

 ]یی که[روهاین یکه برخ «همه بود یبرا یآزاد»گر یشــعار دشـــده بوده  زده
س آمدند با  شرع   نیزم یله م  نیگفتند زمیمو  کردندیبرخورد نم یاز موضع 

ــت  یبرا ق ح یو به لحاظ واقع   یفیبه لحاظ ک   دی همه با  گفتند  یو م همه اسـ
شنده     شته با شگاه در آمد که  شعار خو  کیانتخاب دا دجوش هم از درون دان

سالم بر مصدد، درود   » شعار مرکب ت: خرداد به درون مردم هم رف 51]در[ 
  «هینیبر خم

 تا:

 .زدیرمی کتاتور خونید

 رد دشمن خونخوار تویبم ،ردیبم / ملت هوادار تو ینی، خمینیخم

 یهیانیب که« دزیرمی خون کتاتورید» به دینجا شروع شد تا رس   آها از شعار 
ــت آزاد 5924خرداد  53معروف  ــعار روز  تر ین تیبا هم  ینهضـ  51بوده شـ

ــتار [پس از] تهران بود خرداد هم که در ــعار مخبر یمنطقه در کش الدوله، ش
ــمن خونخوار ت ،ردیبم ،ردیبم ؛ملت هوادار تو ،ینیخم ،ینیمخ» ه کبود  «ودش

 مده بودهآهم از دل خود مردم در  وبود و هم خودجوش  نیهنگآهم 



 33-44فراز جنبش      088

 

 از مسالمت به آنتاگونیسم

اول مرگ بر شاه و  ه ]از همان[ کرد لیم سم ینشعارها از مسالمت به آنتاگو  
شمن خونخوار تو  ردیبم» سالمت  نبود و یی«د شروطه  ]و[ شاه  ]با[ از م  یم

 یول ردیاصــالحات صــورت بگ خواســت[]میداشــت و  [نشــان] یســلطنت
 نهه  یکتاتورید

 از عام به مصداق

ــعارهایهمچن] ــعارها [ن ش ــطح ،عام یاز ش ــداد ]به[ س ــعار آمده  مص ش
 شخص شاه رفته یگر رویخرداد به بعد د 51 یعنیآخر  یروزها

 داری تا رخ به رخیاز فاصله

ــله بتداا و مردم روهاین ــاه رعا یافاص ه ک یوقت ید، ولکردنیم تیرا با ش
به  ینیخم یآقاند، دانشـگاه سـرکوب شـد    و روهاین ،ختیرخون  شـاه  گرید

 ختیهم رهبفاصله  عتاًیگر طبید هشد دیو بعد تبع یزندان ،یعنوان رهبر روحان
 کرده لیبا شخص شاه م یتا رخ به رخ شعارها و

 ها:ویژگی

ـ ایرانی، ترکیب دو نماد ملی و مذهبی  مردمی، ساده، خودجوش، مذهبی 

 و یمردم رشـان ی]بررسـی کنیم[، آنها در سـ   شـعارها را م عناصـر  یاگر بخواه
شعارها  مثل ند،ساده بود  یلیخ ستاد که در[  یی]  کی شنوی[ه ]می یکه برو ومیا

ساخته  صورت بههو  شع اردند یرهبرو شود می خود جوش  نطور  یارها هم هم، ]
هم،  رانیطور بود و مردم ا نیهم 11انقالب و در مشـــروطه  ، در در تنباکو  بود[

 یپشــتوانه ادب کی رانیو فرهنگ ا رانیا خیهم تار وهســتند  حهیهم خوش قر
شت    جه[ی، ]در نتدارد نیآهنگ ه بسر و تهش  زود  یلیخ رهایگیشعارها به قول ک

شعارها   نجایا هودش یو فن زده م ودش یهم جفت و جور م ساده و   ،یمردمهم 
درود  ،سالم بر مصدد  »شعار  آن  هبود یرانیا -یاز مذهب یبیخودجوش بود و ترک

شاخص مل   بود:  دو نمادی از بیهم ترک "«ینیبر خم صدد    ینیخم یبود و آقا یم
 شعارها بوده بحث[ هم] نیشده بوده ا یهم شاخص مذهب



 

083 

 نیروی آغازگر

 «گاه»دانش

گره دانشگاه اول بوده بعد بازار بود، بعد هم  ازآ یروهایبه ن میرسیمحاال 
ــ یروهاین ــیس ــت، یاس و بعد هم برنده بود[ ]پیشدوم  یجبهه مل ]که[ نخس

و ]در تیتر دکه  [ل است ین دلیبه هم]،گاه بود واقعاً «گاهدانش»ه هینهضت آزاد 
 ینعیگاه بود دانش، مثل االنش نبود استه دانشگاه   از هم جدا شده بخش آن[ 
هه  ــت[ه دو وج حل دانش بود  ]داشـ چه ، م تاً     یکه م  ییها ب قدم جا م ند آن  رفت

 ها، واقعاًکمهندس بودنده پزشـــ واقعاً ،هادرس بخواننده مهندسکه رفتند یم
شک بود پ شان   هندز شان جوری     و نه نمرهنه درس خواندن سواد شان و نو  های

شوده     شاد  صطالح[ روح ناپل ون  س به نبود که ]در[ آخر ترم ]به ا س یلحاظ   یا
شجو ]هم که  سال هم        44 یدهه [انیدان شته بودند و هفت  سر گذا شت  را پ

ست  یمهم یدورهکه   شیبار مبارزه را با بازار پ ،و احزاب روهاین ابیدر   ها
هم شـده بوده حاال  یو مبارزات یاسـیه محل دانش سـدانشــگا هبودند دهیکشـ

شک  یو علن یشان مخف مبارزه شتند  یالتیهم بوده دانش ت اقع در و یول ،هم دا
 هم دانش ،بود که دو دانش یمنزل [دانشـگاه]، مکانریگاه بود، گاه به مفهوم  

س یس  یو هم دانش مبارزه به مفهوم علم شک  یا  یر خودش جارا د یالتیو ت
 ادهدیم

 ،میرویبه سرا شان م   آخر یشااهلل در جمع بند که ان 24-93 یهالذا بچه
 رشت یب یلیقبل و بعد از خودشان خ  یهادوران یهاوزن مخصوصشان از بچه   

ثل  ه بود لت در منزل            یم ینوجوان کی م به هر ع پدر  ندارد و  پدر  که  ند  ما
دسـت باال اســت  حاال مجبور و ردیگیرا به عهده م یآورنان فهیوظ ،سـتین

ــ    [ن نوجوانیا]ه برود رونیو از خانه ب   د،بزن  ــاسـ  کی  ؛دارد تی چند تا حسـ
ــ  ــاسـ ناموس خانواده را حف  بکند      یتیحسـ مادر، خواهرها و    یبرا و که 

ــود یآور مکوچکترش نان یبرادرها ــت برود پول در بو ش  و اوردیمجبور اس
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ــبح که م  ــر طاقچه بگذارد و کاره     ،رودیصـ را  کردیکه پدرش م ییاپول سـ
ــا  نیدر ا ین نوجوان وقتیا انجان بدهده    ــه رد و دریگیقرار مفضـ  یپروسـ

ــودیواقع م کیپرات ــ نیا یفایآن نوجوان قبل از ا گرید عتاًیطب، شـ  تیول مسـ
دتر از صداش زو  ،شود می سبز  عیپشت لبش سر   ،ترکاندیه استخوان م ست ین
 یارام آرام قد و قوارهآو  شودیو کلفت م یخروسجوجه شیهاسنهم یهیبق
 که رویکرده ن یرا ط ریسـ نیسـال هم هفت نیدانشـگاه هم در ا هکندیم دایپ
ــان     تی روحان ، نبود روین که با کودتا نبودند     هم  یهم که با کودتا بود و کسـ

س یس  شدنده رهبران جبهه مل  یا ش خانه هم که ینبودند و ن ضت  نین  بودنده نه
 یهم که هنوز شــکل نگرفته بوده خودشــان بودند و خودشـــانه وقت یزادآ

خودشان کردنده دانشگاه را    بیگر دست در ج یخودشان بودند و خودشان، د  
ــان اداره کردنده لذا در مذهب ا و هاحمدزاده ،هادر چپ ،دنژافیها حنیخودش

 الس  هفتهمه در آن ، خانم ، پروانهیبانیر، ش صد ی، بنیبیها حسن حب یدرمل
ه بودندبه بعد  5991 های[]سال  در ای[]هم عده و بعد دا کردندیرشد پ  یلیخ

سل  مثالً ش هایی پیت، یثمیم یآقا ،یمهندس تو شد  و دیبودند که ر ند و بال  
ــان به   ــد و بلور ش ــافاً هکرد یاژهیکمک و 24- 93آن رش همه  دینیبیم انص

ــیر مبارزه[ هنوز 24-93های بچه ــتنده  ]در مس با  ]که[ یثمیم یآقا]مثل[ هس
از مبارزه  24-93 یهابچه زا یکمتر کس  و هنوز هست  شیهاتیهمه محدود

 هرفت رونیب
 لیبه دلبه بعد بود که  24مثل  دیفکر نکن ،بود نیسنگ  طیآن موقع هم شرا 

رم ت کی ،یشو یممحروم  [سانس یل] و از فود یشو یدار مستاره  یاس یکار س 
شده بوده    ،نبوده باالخره فاز ینطوریا ،یشو یمعلق مو مشروک   فاز مسلحانه 
ــتیپیمروها  یاگر به ن  باال  یلیخ نهیابد و اعدام بوده هز  ]عاقبتت حبس[   ، یوسـ

 رفته بوده
 24 یرا در دهه یستادگ یا نیه استادند یا هها همیا 24-93مهم بود  یلیخ
  رونیب ییضایب]بود که[ ها یا 24-93نیه از همستادندیا نمایدر س ،دید میخواه
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 یهابچهجا ه همهستادند یهم ا یفرهنگ یهدر مبارز ،ستادند یمده در شعر هم ا آ
 کردنده یفیرا ک رانیا 24بودند که  ییهااستخوان ترکانده 93-24

و دکه فقط  نینه به خاطر ا ،است یفیک رانیا 14و  24 یدهه مییوگیما م
سلح ب   تا  شعر و[  بلکه  آمد رونیسازمان م و ههه  در ورزش، در هنر ،ادب]در 
کرد  میمرور خواه 14و  24 یدوره ،بعد یهااهلل دورهشا حاال انه [بود یفیک]

، بودند 24-93گاه منزل نیا درو  یوجهدو دانشــگاهن یا که در یکه کســان
ن دورا یهایمامانشیتیت هنگذاشــتند نیبار را زم و دندیبار را کشــ انصــافاً
 هدتنهس ،اندمرد شدهریحاال هم که پتا آمدند و  هبالش پر قو نخواستند ،نشدند

چرار را روشن نگه   انصافاً شروع کرده بود،   5994از  کهدانشگاه   نیبنابرا
ــتهدا ــر یلیهم خ 24-93بوده  ش ــک عیس ــده چه چپش یالتیتش حزب و  ش

ها که یچه مل ند،شــد ینهضــت آزاد یکه شـاخه شیهایاش، چه مذهبتوده
شک  یبازو وکار ساز  عیسر  یلیخ یهمگشده بودند،  دوم  یمل یجبهه یالتیت
 شدندهآمده دوباره به صحنه یروهایکردند و کمک کار ن دایپ یالتیتشک
 بازار

ستمالچ هم که  در بازار  همه بودند نهایو ا یانور، یریشمش   ،یچس ، لباید
دانشگاه بودنده   کیلجست  یتا حدود و 94 یدهه یاس یس  انیزندان کیلجست  و

 ه بازار هم سرپا بود ]پس[هبود هیاعالم عیبازار محل توز
 نیروهای سیاسی

س یس  یروهاین تاًینها  هآمد یدوم و بعد هم نهضت آزاد  یمل یجبهه که یا
سوس[   24-93سال   طیاشر  یحزب توده رو شبح  هم یتا حدود]و[  ]مح
 داشته باشده یو علن یالتیحضور تشکتوانست ینم کهبود 
ها یا ند  آ ن عد هم د  ، ازگر بود حان راز دل  یدی جد  انی گر جریب به   تی و
 رون آمدهیب ینیخم یآقا یرهبر
ــه بعد رهبران ــااهلل جلسـ ــت یروهای، مردم، نیشـ و بعد هم  ارکاندردسـ
کرده میخواه یبررس را یو مش یدئولو یا ،یاتژاستر
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ان دیی موسپن، خواهران و برادران و همهر به دوستایبا سالم و عصر به خ  
ــحاب    ــت که گرد هم    21مه یکنیبحث را آ از م   یو جناب مهندس سـ بار اسـ

ــت فراز را مرور میاحلقه زده  ــت فراز عبور انه ی م، از میکنیم، هشـ کش هشـ
ــتیاکرده ماره  یم، فراز پنجم هسـ ــ اش را پشـــت مه از فراز پنجم، پنج شـ

 مهیاهسرگذاشت
ساله         امروز ان  سه  شم از فراز جنبش  ش شماره  سته   24تا  93ی شااهلل  ا
سرما رفته امروز      5936ماه بهمن 94شنبه  سه  سوز و  ست، بهار هم آمد و  ا
سر بگذار  یباق یترهایی تم همهیکنیم یسع  شت  گر ید یم و دفعهیمانده را پ

م یاختصاص بده  یندبها و دستاوردها و بعد هم بحث جمع یرا به علل ناکام
سال را به فراز جنبش دهه یی اماندهیی باقم دو جلسه یتا بتوان  24ی ن طرف 

ــاص بده 14و  ــه تعقیکه هم ینیچی نقطهمه در ادامهیاختص از  میکنیب میش
ضا  ضا  یالمللنیب یف شعارها و زم یمل یو ف ور حرکت عب یهانهی، مطالبات و 
ــت یها روی، ن24-93جنبش  یمه امروز رهبریکرد ندرکار ذ  دسـ ، یل رهبری ا

 ییایو جغراف یاجتماع ی، بردهایدئولو ی، ای، مش یالت، استراتژ یمردم، تشک 
 مهیکنیم یرا مرور یطبقات یریگتاً جهتیو نها

 رهبری

ــ 24-93دوران  یرهبر ــاختارخاص  یل رهبریتحل یدارد، برا یبافت و س
ــود زد: یدو برش م وران برش د یگرین و دیبرش دوران آ ـاز یکیشـ

 نهیفرجام
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 دوران آغازین مشاع

سالمت   ین، دورانیدوران آ از ست که جنبش م شروع م یآما شود و به  یز 
ــمت راد ــم پیکالیس ــوی دیگر،[ دوران فرجامیش میس ن، دوران یروده ]از س

سته       یحرکت با ر  یرهبر یسم و رخ به رخ یآنتاگون شاه ا شخص  شاه و  م 
سال   رتر از همه ویت دین روحانیدر دوران آ از صحنه م  5925در  ده یآیبه 

شک  یجبهه مل 93که[ قبل از  ی]در حال شده، ابتدا یدوم ت شت  یارد یل   24به
ضت آزاد  شگاه هم که د    یهم نه صحنه آمده و دان م یگِ هفت جوش قدیبه 
 یهاد و متأخر اســت و به مانند جنبشیآیم 5925ت ســال یاســته روحان

ستارت م  ت بودهیتر از روحاندم[ متقییروهاین ]نیش یپ زنند یاند، روشنفکران ا
 ونددهیپیت بعداً ]به آنها[ میو روحان

ک ی  یعنین، یدوران آ از 
م اول حدوداً دوران یسـال و ن 

ــت، هم مل ــاع اس ون، هم یمش
  التینوتشک یهایمذهبــیمل

که ]حضـــورشـــان در قالب[ 
اســت و هم   ینهضــت آزاد 

شــده یاسـیتازه ســ تِیروحان
ــاع آ از یم ین قطبیبودنده اما دوران فرجام ــوده هم دوران مُش ن را و هم یش

 مهیکنیان کار را مرور میپا یدوران قطب
ــو ــو یدر مورد تصـ  ینیخم یدوره، آقا  یر باال قطب روحان   یرها هم، تصـ

صو    سته ت ست م   ییر پایا سمت را ست که  ینگ جاللیتین  ت یاعالم موجوده ا
 یقا، آیقیصد  ی، آقاصالح  یآقا دوم است،  یی ملجبهه یو رسم  یالتیتشک 

ده یکنیه مرا ]در عکس[ مشــاهد  یبیحســ  یو آقا ، مرحوم فروهریســنجاب 
را ]در  است که مرحوم مهندس بازرگان  یسمت چپ هم دادگاه نهضت آزاد  

 دهیکنیبون مالحظه میحال[ دفاع پشت تر
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سته جر   یدوران آ از شاع ا ست  یهاانین، دوران م سه جر د ان یاندر کار 

ستند: جر  شنفکر یه س ی، روحانیان رو س یت نو  ه ک یان اجتماعیشده و جر یا
 ک استهیشر یی خودش در رهبردر حد وزن و قواره

 هاجریان

 ی ملی دوم؛ نهضت آزادی ایرانجریان روشنفکری: جبهه

شنفکر یجر ضت آزاد  یی مل، جبههیان رو شامل م  یدوم و نه شوده  یرا 
ت ید و اعالم موجودیآیبت به عرصــه میســال   1دوم بعد از  یی ملجبهه

ضت آزاد یروهایکنده ]نیم س یهم قبالً   ی[ نه س یر  صاً آقا    یا شخ  یبودند، م
سحاب  مهندس بازرگان ضرورت و هم به  یکه در دوران جد یو دکتر  د هم به 

 یالتیکار تشک  یسالگ  16در سن   مهندس بازرگانشونده  یم یاس یانتخاب، س 
ا ر ییان نوپایکنند و جریخود را با دوســتان و همفکرانشــان شــروع م یحزب

ضت مقاومت مل یاعالم م سته هم مذهب یب یکنند که از درون نه  یرون آمده ا
 استه یو نوعاً مل ستدیایهای مصدد مپیپرنس یاست و هم رو

 شده: مدار مراجعروحانیت سیاسی

س یگر روحانیان دیجر س یت  ست که به اعتبار و   یا  یاآق یهایژگیشده ا
گذارده مدار مقدمتاً مدار مراجع است، هشت یم یاسیی س پا به عرصه  ینیخم
ــابقه و همســن، همباً همیا نه مرجع هســتند که تقری ح هســتند اما در ســطس
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به  ه رایدهد که بقینشــان م ییهایژگیو ینیخم ی، آقایدوران یعیکورس طب
ودش خ یشود که در جا یم یل به رهبر قطبیگذارد و تبدیپشت سر م   ینوع

تدق  قا یی آ از ن دورهیم کرده در ایق خواهیبر آن  ند    ینیخم ین، آ مان هنوز 
ــت، مراجع د     دوره ــده اسـ  یهم مانند آقا    یگریی دوم ]تبدیل به[ قطب نشـ
ــیگان یگلپا  ــهد(، محالت یالنی، می، مرعشـ )در فارس( در کنارش    ی)در مشـ
س  سب یت توزیروحان یشود گفت که رهبر یبا میتنده تقره ست،  شده ا  یع ن
 شودهیش شاخص میهایژگیل ویبه دل ینیخم یآرام ارام آقا یمنته

 جریان اجتماعی: اقطاب بازار و اصناف

اسـت که متشــکل از اقطاب بازار و  یان اجتماعیمدار سـوم هم مدار جر
ان یکردنده ]جریی مصدد را با خودشان حمل م  دهیاز قبل ااصناف است که   

صناف؟[جر  ست و د یکار در ا یشه پا یان همیبازار و ا ان بازار یم جریدیران ا
سال حضور در صحنه     64ش از یک سابقه ب یی[ تنباکو بوده است و  از ]دوره
ر ه دبخشد کیگاه را مین جایان بازار[ دارد، به آن ایکه ]جر ییهایژگیدارده و
ست، کار          یبه نوع یرهبر شده کاربلد ا شته با شارکت دا سهم خود م در حد 
شک  س یس  یالتیت شک  یا سته امکان مال  یاجتماع یالتیو کار ت و  یانجام داده ا

ــیار و توان پ یارتباطات اجتماع باکو تا م از تنیدارده اگر بخواه یبرندگشیبس
ها  انی ه جری کار از بق  ینجا یبازار تا به ا    یبرندگ شیم ، توان پیبه االن مرور کن 

ای بوده که حرکت را هل داده و یاهرم یاجتماع یرویشه ن یشتر بوده و هم یب
 ش برده استهیپ

بل از ق یک وجه مصدق یشود،  یه میباً دوسو یگر بازار تقرین دوره دیدر ا
شته، بخش مذهب  سبت به روحان یدا س یتر آن ن س یت  صوص    یا شده و به خ

 گر دو لبینجا بازار دیکنده ایدا میو علقه پ یســمپات ینیخم یشــخص آقا
ــت، هم علقه ــاس ــدقپیها و پرنس ــت مل یهای مص ق و یو هم عال یو نهض

ــال دا ی ت تبلور و بروز و ظهور پی با قطب روحان    یکیکه در نزد  یق مذهب یسـ
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 کندهیم
سه جر یا شر     ین که رهبریان در دوران آ ازین  ست  شاع ا ستنده  ک هیم

با ادب یاگر بخواه ــحبت کن ی م  ــنفکران، فوکولیات آن روز صـ  ها و یم، روشـ
ا سره ن بهیچسرها هستند، عرد  ها هستنده آخوندها هستند و عمامه به  یکروات

ــتنده  ــبیک توزی یعنیهم هس ــده یچن کروات و عمامه و عردیب یع نس ن ش
رّان دوره ست اما موتور   ین یاسته دانشگاه هم که درست است که در رهبر    

 م پرداختهیخودش به حد ضرورت و وقت به آن خواه یاست که سر جا
بازار هم  یآ ازگر استه برا  یان روشنفکر یان، جرین سه جر یان[ ای]در م

ک ی]در عرصه[ بوده، لجست 93-94ن کرد، ]زیرا بازار[ از ییتوان حد تعیکه نم
 یبه آحاد مبارزان ملکننده دار بوده، کمککن بوده، ســفرهمبارزات بوده، خرج

س  س یو  ی بههن کرده جییش حد و مرز تعیبرا یلیشود خ یونِ دربند بوده، نمیا
 یهم برا ییهم منزلگاه نو یکند، نهضت آزادیت میدوباره اعالم موجود یمل
 سازدهیها میمذهب یها و هم برایمل

 هاکارکرد جریان

 ییاستعال ،ی، موج افشانیسانام ریپ

سه جر یهر کدام از ا شتند، کارکرد جبهه  ییان کارکردهاین  دوم،  یی ملدا
سان امین دوره پیدر ا سته پ  یر سان امیا ن بوده که مدام به ذهن کالن یاش ایر

ستبداد     یجامعه تلنگر م ساختار ا ساختار،  ست و بر اهرم قانون و   یزند که  ا
 ستدهیاین مرحوم دکتر مصدد میشیمان سنت په

ــ  ــور کالسـ ــور  یدوم عبور کن یی ملک جبهه ی اما اگر از حضـ م، به حضـ
ضت  ای که نهییمه کارایرس یس میه در بدو تأس یاول یتر نهضت آزاد کینامید

 یرســانامیکند، پین مایکه از خودش نما ین دوره دارد و کارکردیدر ا یآزاد
 یدیات جدیافشان هم هست، ادبت استه موجیت و مشروطیی[ قانوندر]باره

شگاه مخاطب جد   ست، دان سته در ا  یرا آورده ا  ین دوره نهضت آزاد یآن ا
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 دانشگاه مخاطب دارده در یی ملش از جبههیب
شد،   یگریکارکرد د ستعال هم که دارد ]که[ قبالً بحث  س  ییکارکرد ا ته ا

سنت ین مفهوم که جریبه ا س یروحان یان  س یت راکه تازه  ست و ابت   یا دا شده ا
قا ش را ارتیهادگاهین مفهوم که دیدهد؛ به ایستد، استعال میایدر مدار شرع م

ن ز یی اصلد حول دو مس لهیت مخالفتش را در دوران جدیبخشده روحان یم
شرعه     ن ازین آ از کرد: زن و زمیو زم ضع ت شرع   یبا نعل یعنیمو صرفاً   ین 

س یوارد م س یدان مخالفت  شده کار یبا ر  یا ضت آزاد  یم حاکم  کرد  یکه نه
حی ی]استعال داد[ه کارتوض یحیک کار توضیر دوساله با یک سین بود که در یا

بود که در قم به خصوص با   ییها]و[ در مالقات یهم ]به صورت[ خصوص   
ض    ینیخم یآقا شتند و هم در ]قالب[ کار تو شارات  یحیدا ش  یانت ار[ ]مانند انت

س      که دفعه یاصفحه  91جزوه  شامل[ آ شد، ]و  صحبت  س   بیی قبل   یشنا
 یها و رو انجمن یکه رو  یلیی تحلهی انی ن دو بیبود و همچن یی مذهب مبارزه 

سف  سنت یشتر با روحان ی]را[ ب یحید دادنده کار توض یانقالب  س یس  یت  شده  یا
ــود گفت آخر کار روحانیانجام دادنده م ــ له یتیش ی زن و که ابتدا حول مس

تبداد خود را به اس یدگاههایدا کرد و دیشتر ارتقا پین به صحنه آمده بود، بیزم
ــت    یهم کرامت مل  یحاکم و تا حدود    ــتقالل معطوف کرده لذا نهضـ و اسـ

 هم داشته ییاستعال ن مرحله کارکردیدر ا یآزاد

 اعالم اقتدار ،یک شرعیتحر ،یرسانامیپ

 شــترین بود که بین دوره ایداشــت در ا یاســیت ســیکه روحان یکارکرد
 یتیو وال یالتیا یهای انجمنحهین مفهوم که الیکرد به ایم یشرع یرسانامیپ

سف     صل انقالب  شش ا شرع تطب یو بعداً  س یق مید را با متن   ییهاالگنیداد و 
ع م شاه با شرید ر یجد ین بود که دستورکارهایکرد، ایکه به جامعه ساطع م
 یرسان امین[ بود که پیک کارکردش ]ایداشت و   ید شرع یناهمخوان استه د 

کرده آن موقع جامعه یک میرا تحر یی مذهبکرده وجه دوم جامعهیم یشرع 
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ــنت یهاتر از االن بود و تودهیمذهب یلیخ ــ یس ن بودند و هنوز تر از االعیوس
سال   یو تهاجم یلیسم تحم یمدرنشبه  چندان در جامعه کارگر  5924بعد از 

لذا توده  ین تاده بود،  مذهب ف قاک تحر  یی  مذهب ی هم هنوز ن که    یک  ــت  داشـ
صاً رو    یک مذهبیآن نقاک تحر یت رویروحان صو س له  یخ ست  م ی زن د

 گذاشتهیم
عد   کارکرد  یهم ا ینکته ب که  به ی که روحان   ین بود  قا  ت  ــوص آ  یخصـ

شت، اعالم اقتدار بوده روحان یدر ا ینیخم ست »ک یت ین دوره دا ا را ب« میما ه
ــ البته نه    یاجتماع  یرویک نی ما هم به عنوان    یعنیخودش آورده  مرجع ــــ

شرع    ساله  ی، فقهیصرفاً مرجع  ست  یاو ر شد که ما مرجع  یــــ ه م، عنوان 
 م شدهیمتن مستندات در صفحات بعد وارد خواهمه به یهم هست یاجتماع

 یموج افشان ،یتدارکات ،یعیتوز

کارکرد  نت     بازار هم،  هل توز  ی کارکرد  بازار[ ا ع بود و یک خودش بوده ]
ــتیع میها را توز هی ها واعالم هی انی ب کرده یم یک بود و کار تدارکات   ی کرده لجسـ

جد فرش م  ــ ب یکرد، منبر و محراب مرتب م یمسـ داده یارزه را مکرده پول م
شان بوده بازار تاً موجیو نها یتدارکات شتند: چهره یاف  ییهاها آن موقع چهره دا

ضت مل  سا   یکه از نه شنا قرار گرفته بودند و اعتبار خاص  ییدر جامعه مورد 
 داشتنده یخودشان را از دوران نهضت مل

 دوران فرجامین قطبی

 شدهرهبری مرجع سیاسی

ــه آمد،   ی کار که روحان    یتدا پس ]گفتیم[ در دوران اب ت آرام آرام به عرصـ
با ال     فت[  خال ــال  یتیو وال یالتی ا یها ی انجمنحه ی]در م  5925در آذر سـ

مشــارکت کرد تا  یبه خودش گرفت و آرام آرام در رهبر یاســیی ســوجهه
ــت یاکه جبهه   یی بعد در زمان  نکه در دوره یا ها در زندان بودند،    یها و نهضـ

 المنازع از آن خودش کردهرا به طور ب یرهبر
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ه ت کیروحان یاس یس  یگر مناسبات رهبر یاست که د  یادوره یدوره بعد
م و شـــخص شـــاه آرام آرام به فاز یاســـت با ر  ینیخم یدر کســـوت آقا

ــم، مواجههیآنتاگون ــوده در ایوارد م یی و رخ به رخس ن دوره که بعد از یش
ــال  ــت، ]می 5925سـ ــت، جبهه 5925ی دوم مهیبینیم که در[ ناسـ ها یااسـ
شوند  یر میدستگ  ینهضت آزاد  یرهبران اصل  5925شوند، اواخر  یر میدستگ 
تر سال انیتر و مجوان یهاپیسته ]فقط[ ت ین یپ شاخص  یرون تیگر در بیو د

ــتنده ا ــ ینیخم یگر آقاینجا دیهسـ ــوده ]البته[ خودش هم یتر ماخصشـ شـ
 مه یکنیبروز داده است که آنها را مرور م ییهایژگیو

 هاویژگی

ضت مل     ینیخم یخود آقا ست، قبالً در مبارزات نه صه ا  ینو ورود به عر
  یالتیو تشک یاسیس یهم رد پا 5925تا  5994تر از آن و در حد فاصل و قبل
شود لذا نو ورود به صحنه استه اما در   یمشاهده نم  ینیخم یاز آقا یاجتماع

ــاً مورد  یکنند، و یان عنوان می آنطور که اطراف  94ی و دهه  44ی دهه  بعضـ
ن است یگرش ایبوده استه وجه د یبروجرد یمشورت و طرف مشورت آقا

ی آخوند و مال استه و در دوره دارد و به قول خود آخوندها،  یکه سواد فقه 
س یجد س ید هم آخوند  س یس  ینیخم یشوده آن دوره که آقا یم یا شد و   یا

ک بودن فحش اســت، یدئولو یگرفت، مثل االن ]بود[ که ا یاســیمواضــع ســ
س  س یآخوند  ش  یا س یک آخوند نبایبود و  ی]هم[ فح س ید   یشده آقا یم یا
ــی م یهم حر یبروجرد ــیرس د یمؤ یبودن را کامالً حف  کرده بود و حت یاس

قا    تا بوده آ قا  میحک یکود ند خو   یان دی و آ مان و  و خط نجف ییگر هم 
ــتقر ــ   ی ن در نجف هم به هم ترت یمسـ  یاد و پیایب یب بودنده لذا ]اینکه[ کسـ
س یس  یشعارها  سنت ید از نظر روحانست یبا یا سته از حوزه  یت  ن ی آبرخا

 شدهمی محسوب یاسیدوران، مذموم بود و آخوند س
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 متشرع

ه را یاول یهاتی[ داشت، متشرع بود، حساس    ینیخم یکه ]آقا ییهایژگیو
ــ شرع بروز داده عنوان شد که ده   یهم رو  یازده جلد کتاب هست که آقا یــ

 یمســـتند یلیخ یهاده و کتابیقبل از انقالب زحمتش را کشـــ یاندو یعل
 یت ]را[ از زمانیروحان یهایها و مواضع و سخنران  هین اعالمیهستند و از اول 

لت در    یتیو وال یالتی ا یها ی انجمنحه یال که علم  اب مجلس ی را در دو
ر کل یو [ در آنجا هم ســـرد یگیخرداد ]در بر م 51ب کرد تا قبل از یتصـــو
کامالً نشان داده شده استه ]پس[ وجه اول  ینیخم یر آقایو هم س تیروحان
 [ تشرع استهینیخم ی]آقا

 رادیکال

که  یک موضـــوعین مفهوم که با یکال ]بودن[ اســت، به ایوجه دوم راد
ــورت[ بنیکند و در میمخالفت م  یادیکند و بنیمخالفت م یادیافتد، ]به صـ

 افتدهیدر م

 مقتدر

هم شده ]بود[ در حوزه از اقتدار  یاسین که س یمقتدر است و با توجه به ا 
 برخوردار استه

 افشانموج

ست،     شان ا ص یدارد، ادب یکالم نافذ یعنیموج اف ]و[ دارد،  یات خا
 ه بودههاش بر چیدات ادبید که تأکیم دیجلوتر خواه

  د،ها آمدنی انجمنمس له یی مراجع روکار همه یر استه ابتدایتاً پیگینها
 یالنیهم آن موقع در قم بود[، م ینیخم ی]آقا یمعروف، مراجع قم یامضا  3

ــهد، ]آقای احمد زنجانی[ هم در زنجان بود و ههه، ]هم ن مراجع[ یی اهدر مش
ــفیریگین پیآن محور آمدنده ]ا یرو ــته مثل ید ری[ درانقالب سـ زش داشـ
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ص یهم ستان به راهنما یگویما که م یلین نظام تح صد   21ا ی 24 ییند از دب در
ــت، از راهنمایر ــتان باز ریبه دب ییزش اس ــیزش داریرس ها هم یم، ]و[ بعض
سبت   یم یپلم ردید ازار ا به بیروند یشگاه م کنند و دانیهم عبور م یشوند، ن

تا  هایزش داشتند، بعض  یروها هم ریت و نیروند، آن موقع روحانیک میکالس 
د آمدند، اما همه تا ســر فصــل یها تا انقالب ســفیها آمدند، بعضــانجمن

ــیکاپ ــه مرحله آمده در مرحله ینیخم یآقا یامدنده ولیون نیتوالس  یدر هر س
ــفکال آمد، مرحلهیها راددر انجمن اول د هم تا ته خط یی دوم در انقالب سـ

ــوم هم در کاپآمد، مرحله ــیی س ــت و بق یریگیپ یعنیون آمده یتوالس ه یداش
نده هم    یریگین پیمراجع ا ــت نداشـ تدار او را   یریگین پیرا  و نفوذ کالم و اق

ها، ردهاز هم یگرش از بعضــ ید یهایژگیو ید بعضــ یشــاخص کرده شــا  
 یاسـیی سـها به عرصــهیژگین ویبا ا یها کمتر بود، ولدورهها و همسـنهم

 آمد، به الزاماتش هم واقف بوده
 ابزارها

 ]در ینیشده که حاال مشخصاً خود آقای خم یاسیمرجع س ی]پس[ رهبر 
ــال ــت از ابزارها  5924و  5925های[  سـ ــتفاده کرد و روش  ییاسـ  ها و اسـ
 داشته ییهااهرم

 اعالمیه، تریبون

ــار اعالم یعنیبون بود، یتر یگریه و دیاعالم یکیش یاز ابزارها ه یدر انتش
شاه و   یی[ جمعهیکار چند ]اعالم یها در[ ابتداهیفعال بوده ]اعالم خطاب به 
رده نک اکتفا ی[ جمعیهاهی]اعالم به یلیخ ینیخم یبود، اما آقا خطاب به علم

ل مسائ  یو رو داشت، هم با علم  یو فرد یی خصوص  بلکه هم با شاه مکاتبه 
ص   هیمختلف ]و[ اعالم شخ ص   هیداده هم اعالمیم یی  شخ ه یو هم اعالم یی 

 هیجمع
شت و در موارد  یبون بوده یتر تروجه مهم   یک مدرسه و کالس درس دا
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سالها  س   یل به پایتبدکالس درس را  5924و  5925 یدر  ضع  س یگاه موا  یا
ان و یدرس بود که به آن اشـــاره شـــد، بازار یهااز کالس یکیکرده مثالً در 

گر اصالً متن  یند دیآیها و اصناف قم م یبازار یآمدنده وقتیاصناف قم هم م 
شود و آرام آرام به  یم سخن با شاه و علم   یرود و رویکنار م یدرس حوزو

ک وجه او اســتفاده از کالس درس بود که یرســده پس یســم میی آنتاگونلبه
ند یه کار را[ نم یآن موقع ]ا یچ آخو کامالً کالسِ  ین  کرد، کالس درس 

س  صوله ول یکال ن یا ینیخم یآقا یک بوده باب طهارت بود و کالم و فقه و ا
ود گر منبر بیداده وجه د یاس یس را داشت که به کالس درسش هم بار    یژگیو

ــومه بوده وجه د  ــجداعظم قم و صــحن حضــرت معص گرش هم در یکه مس
ــ یی ترحوزه ــتفاده از بعض ،  5925 ید 51ها بوده مثالً در یاز منبر یبون، اس

 ینیخم یتوسـط رضـا شـاه، خود آقا    ی]مصـادف با روز[ رفع حجاب اجبار 
معروف و  ید 51 هیعل یســخنران یرا برا یکرد و فلســفیعموم یاعالم عزا

سف   یتر ی، باالییکذا ستاده فل راه نام نبود و در کودتا هم همکه خوش یبون فر
فت گ یایخیران[ برگشت، جمله تار یشاه ]از رم به ا  یها بود و وقتیچکودتا
ها شـاه و ملکه دارند، مردم هم ور که زنبورها و مورچهنکه[ همانطیبر ا ی]مبن

ــاه و ملکه م ــفیش ــرادر بحبوحه ینام نبود ولخوش یخواهنده فلس ط یی ش
 استفاده شده یاز فلسف 24و  25های[ ]سال

 هاروش

 تحریک؛ تحریض

قا   ییها از روش کار برد،    ینیخم یکه آ به  ک و ی تحر یکیدر آن دوران 
ز ا یبوده بخشــ یاســیی ســورود به عرصــه یت برایق روحانیتشــو یگرید

وده ب یمذهب یهاگر هم متوجه تودهید یو بخش  یک متوجه افراد روحانیتحر
شو ین تحریدر ا ص یق هم ادبیک و ت شت  یات خا  ی آخوندهاهیکه نوعاً بق دا

ــتفاده ــش ایکردند، مثالً ادبینم از آن اس ه ک یاهین بود که در اعالمیات خاص
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ه ی ارتگر یعنی یدوست د شاه یگویهست که م  یاخرداد داد، گزاره 51بعد از 
عد   کار برد:     یک فتوا داد و ای ب به  گان را  قا  ی تق»ن وا  هار ح ق یه حرام و اظ

اد خرد 51 یهم پس از چهلم شــهدا یک ســخنرانی«ه ولو بل  ما بل واجب، 
ــاکت  یوا»ی کرد و در آن جا جمله   ک ی  یعنیرا به کار برد؛   « بر نجف سـ

ــبت به مراجع نجف کرده ادب ــیات، ادبیاعتراض هم نس بود که در  یات خاص
 بردندهیه آن را به کار نمینوع خودش در حوزه نو بود و حداقل بق

 هااهرم

 مرجعیت پشت روحانی

 ایتودهی پشته

ــت،  ییهااهرم ت و ]دیگری[ یروحان یت اجتماعیمرجع یکیهم که داشـ
شته  ض یبون بوده روش هم که تحریه و تریبوده ابزار که اعالم یای تودههم پ

شرع ین بود که روحانیا یکیها هم ک بوده اهرمیو تحر  ،یت عالوه بر مرجع 
ی ها و پشـــتهن که تودهیهم بشـــوده دوم هم ا یک مرجع اجتماعیل به یتبد
 نده یایبه صحنه ب یاتوده

ــته  ــ یادی ز یلیخ یها [ گزارهینیخم ی، ]آقا یای تودهدر پشـ د ی دارده سـ
درآورده که فارر  ینیی نهضــت امام خم دو جلد کتاب درباره ید روحانیحم
سان  ین که چه جهتیاز ا ه، گفت ییهاو چه کذبرا خراب کرده  یگرفته، چه ک

 ینیخم یآقا 55/3/25 یات دوره را آورده استه سخنرانیاست و ادب یمستند 
ــم    یتیو وال یالتی ا یها ی انجمنحوزه بعد از قائله    ی]که[ در آ از درس رسـ

ست و برخورد، خ   ست، مهم ا س  یلیا س یبرخورد  ست و ذکاوت آخوند  یا  یا
ش ما یان پیگر یهابا چشـم یکند افرادیشـان عنوان میا در آن اســته یجد

ستور بده    شما د شده بود، انفجار ظاهر    ای د، اگر کلمهیآمدند و گفتند  صادر 
خواهند درک کنند، چرا نمی خاموش کرد؟ چرا ین آتش را چه کس یشد، ا یم
ــتوانه را به هر نحویا ــکنند؟ چرا با تمام قوا ایم ین پش ی ن قوهیخواهند بش
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ــ منظور روحانب ــ که پشتوانه استقالل است میزرگ را ــ خواهند یت است ــ
شکنند؟ چرا خود را به ا  ستند نم ین روحانیب  نین اجتماع ـــــایکننده ایت م

ست و منظور مردم  یلیخ شده   یمهم ا ست که جمع  ــ که براا گران ید یاندــ
با     یخرج دارد، برا مه ته ی ما  ــوده خیه می ک کل در آن  یکار زهیر یلیشـ

گران خرج ید ین اجتماع که براید[ ایگویها[ استه ]من گزارهیو ا ینران]سخ
ــتند تظاهرات حما    یدارد، مثالً م با   ی حاکم  یبرا یتیخواسـ د از ی ت برپاکنند، 

 و یو پول یو ناهار ی، شام یت را[ آوردند، اتوبوس یروستا و از مدارس ]جمع 
ــته ول ما خرج ندارد و  یکند که برای[ عنوان مینیخم ی]آقا یههه، خرج داش

ــوده ]میه می ک کلمه ته ی با   ــتند که ما پنج هزار نفر     ید[ از ری گویشـ نوشـ
ــتند که ما     یاپوش آماده کفن ــتور  ی هزار نفر مه 544م، از جاپلق نوشـ ا به دسـ
ن پشته  یی لر با کفن آماده حرکت استه ا فهیمه از لرستان نوشتند که طا  ییشما 
 استه یاتوده

تأک  یهم ا یو دوم که   یت اجتماع ی ک مرجعی ت ی کند که روحان   ید می ن 
ــاه بایدارد و ر  ن یت را لحاظ کند، ایان روحانیجر یت اجتماعید مرجعیم ش

ــاخص در زندان بودند،    یروها یکه ن  یدر دوران یهم اهرم بوده پس رهبر شـ
ــد حول محور آقا  یعمالً قطب گفته[ را  شیپ یها] یژگین ویکه ا  ینیخم یشـ

صل    شت، دو ابزار ا شت، دو روش را به کار م  یدا ست و اهرم یدا ش هم یهاب
ــتهیا ــد و نهایرا به رخ ر  یای تودهن بود که پشـ ــاه بکشـ  تیتاً مرجعیم شـ

 ت کندهیت را تثبیروحان یاجتماع
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 اندرکارنیروهای دست

 بازاریان

 دانشجویان

 ورانکسبه ـ پیشه

 طالب

 ی مذهبیودهت

شاکش که رهبر یدر ا شنفکران، روحان      ین ک سطح رو سه  ون و بازار یدر 
شد، ن یتحل ست  یروهایل  شامل  یان[ بازاریاندرکار هم بودنده ]در این مد ان، ]

ــلیرِ بازاریافراد[ ز ــبه و   یان اص ــگاه بود، کس ــاخص و مبرز بودنده دانش ، ش
سال  یدر ا یوران به طور جدشه یپ  5924و  5925 یهان جنبش به خصوص 

م از خُلّص ه یوستنده طالب بودند و توده مذهبیپ یی اجتماعبه صف مبارزه
 دوره بودنده  یدست اندرکاران جد
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 تشکیالت

شک یاگر بخواه شک یکن یالت را مروریم ت شک یم، ت کب الت مریالت هم ت
 یرویدانشـــگاه، چارت و ن یک بازار، بازوین مفهوم که لجســـتیاســـت به ا

ت پربرد نهضـ  یروشـنفکر  یحی]هسـت[، کار توضـ   یی ملجبهه یالتیتشـک 
شک ین دوره ی]نیز[ در ا یآزاد سنت     یالتیک مالت ت ساز و کار  سته  ربرد پ یا

صر د  یکیمراجع ی هیو بق ینیخم یت هم حول آقایروحان ست  یاز عنا گر ه
 و محدود حزب توده هم هسته یو تحرک مخف
 لجستیک بازار

ــت  ــود گفت اگر یم؛ میاد حرف زدیکر بودن بازار قبال زیدر مورد لجس ش
ثل دوره یبازار در ا  بل، خ  یها ن دوره نبود، م ماع     یلیق قات اجت فا رخ  یاز ات

ست  یداده کاربلدینم سفره یکن، پول خرجییباالنیو آ  یندگکنو جمع یانداز، 
ک سـرگروهبان  یمهم اسـته همانطور که   یلیران خیدن در اش دایو توان آرا

ش  صف و به خط کند و  یع میسر  یلیدر ارتش خ یدر پادگان آموز تواند به 
ران یراحت بازار در ا   یلین کار را خ یبه گروهان بدهد، ا     یی نظام ش ر هیآرا

شاره کرکره یدهده با یانجام م سته تعط   ید، با یآین مییها پاک ا شاره را  لیک ا
د ]با فعل[ ین افعال را بایشــوده البته ایک اشــاره پول جمع میشــود، با یم

سته  ین خبرها نیست و از ا یصرف کرد، ]زیرا[ االن بازار، بازار سابق ن   یماض 
 آن موقع باالخره ی، تجارت و محاسبه است ول  یاکنون عنصر اول، عنصر دالل  

ســت[، اما عنصــر  شــه بوده ]ای]هرچند[ عنصــر معامله در بازار بود که هم
بازار   ی بوده پس  یجد  یلیهم خ یی ملو مبارزه  یی اجتماع مبارزه  ک وجه 
 بوده

 بازوی دانشگاه

 یروهایکه ن یان مفهوم که هر دورهیوجه دوم هم دانشــگاه بازو بود به ا
ــجو را تغذیب ــگاه، دانش ــگاه هم در قبال آن تغذیرون از دانش ه یه کردند، دانش
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هم که مثل االن  یاشــان شــده ]اســت[ه هر دورهیالتیتشــک یل به بازویتبد
دارد نه آنها به دانشـگاه  یصــورت نگرفته، نه دانشــگاه به آنها تعهد یاهیتغذ
س یس  یرویدارنده االن ن یتعهد شگاه مالت نم  یا شگاه هم  یبه دان دهد و دان
 نیران ]ایا یی ملدر مبارزه یمالت ندارده ولیب یاســـیســ یرویبه ن یتعهد

ضوع به  حزب توده مالت داد،  44ی صورت[ قاعده درآمده از همان دهه  مو
ــگاه بازو داده جبهه مل ــاخه داده در   یتا حدود یدانش ــگاه ش مالت داد، دانش

صله  صل[    ین ]قاعده[ جدیا 24- 93ی[ ]فا شد، در ]حدفا حزب  24-93تر 
 یعلنمهیو ن یمخفصورت[ نیمه ک]تر[، ]بهیک مقدار هم نزدیتوده از راه دور 

غذ   یک می کار ت ور  گاه را ت ــ کار   یل ملکی کرده مرحوم خلیه می کرد و دانشـ
ــگاه به حزب توده و     یتر از همه گرفته بود، ]در نت  یه را جد ی تغذ  جه[ دانشـ

ه، ]مانند[ یاول ی[ نهضـت آزاد یداده ]اعضـا می بازو یل ملکیی سـوم خل روین
های ]در[ دهه یدکتر ســـحاب یو تا حدود و مهندس بازرگان یرحوم طالقانم

ــورت[ فواره 24ی مه دههیتا ن یو حت 94و  44 ــگاه مالت  یا]به ص در دانش
ــورت[ فواره     یر به صـ گاه هم ] ــ ند، دانشـ که یجواب داده و ا یاخت  ن ]بود[ 

شگاه[ در   یجعفر ین، محمدمهدزادگاعیشد و بد  یاد فوارهنژافیحن ]از دان
ش  شما نم   ین طرف هم یاز آن بوده از ا یآمد، نا شده  د به یتوانیک فواره باز 

شگاه نم پس نده  شگاه فوا  ی، بعد بخواهیدان شده چن دان ود وج یزین چیره با
شد ]که[ در  ین ترتیها هم به همیندارده ]در مورد[ مل در راه  24-93ب مرور 

ــ یمثل آقابودند  یایفیک یهاپی، تییدانشـــجو یی ملمبارزه ، یبانیدکتر شـ
 ونیوش همایدار ی، حتیبیر، حسن حبصدیخانم، ابوالحسن بن مرحوم پروانه

ودند، ب یمل یفیک یهاپیت نها همیکه دوستی مطرح کرد و بحثی مطرح شد، ا  
ال فع  یها پی ت یثمیم ید و آقا نژافیب، حنی ن ترتیها هم به هم  یبچه مذهب  

رد، ]به بیش میخط و ربط جنبش را پ یعنیبودنده دانشگاه بازو بود،  24 -93
 بردهیش میویژه[ خط و ربط احزاب را پ

ــوص[ بچه     در ــگاه ]به خصـ ]فعال بودند[ که     یو مذهب  یملهای  دانشـ
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ها حن  ــاخص آن ــجونده ینژاد بود که نما  فیشـ ، یی ملان جبهه ی ی اول دانشـ
 یبود و در دانشگاه کار صنف   یان نهضت آزاد یو دانشجو  یاسالم  یاهانجمن
ــران      یلیکرده او هم در خط قم و تهران فعال بوده خ یهم م با آخوندها، سـ
ارتباک برقرار کرده پس دانشــگاه در آن  یو ســران نهضــت آزاد یی ملجبهه

 ستادهیم ایشتر بر آن خواهیب یینها یدر جمع بند بود که یمتحرک یدوره بازو
 ی ملیچارت و نیروی جبهه

 که همان یخیعنصر تار یکی]دوم[ هم با دو عنصر آمده بود،  یی ملجبهه
اول مهم بود،  یی ملچارت جبهه یاول بوده وجه اجتماع یی ملچارت جبهه

ی دانشگاه داشته ی شهرستان و شاخهی محالت، شاخه ی بازار، شاخه شاخه 
هه  چارت را آورد و آن را را اح یدوم[ ا یی مل]جب خودش  یرویا کرده نی ن 

ک ین اسـت، یم، وزن داشـت، عکس سـنگیدیکه د یهم بود، باالخره عکسـ
ز ا یاسته بخش مهم یاسیس  یروهاینوقت هست که عکس مثل عکس االن  

ــالح طلبان را ]اگر[ در   رید، آن برگه ]ی   ید تا عکس بگ ی ک قاب بگذار  ی اصـ
 ی،آقایقیصد ی،آقاصالح یدر عکس آقا یست، ولین ینیی سنگعکس،[ برگه

]و[ عکس که آن موقع جوان اســت، ]حضـور دارند[، فروهر یو آقا یبیحسـ
ست، ین ی، مثل کا ذ پِرپِریریگیعکس را[ در دست م ی]وقت یعنیوزن دارده 

از  یی اول و با وجاهت بعضــ با چارت جبهه یی ملمقوا اســته پس جبهه 
 یاجتماع یین دوره کارآیها نزد ملت به صــحنه آمد و هنوز در اتیشــخصــ

شمش     شته هنوز  سته  یریدا سچ  ییی بازارهابود، هنوز را و  یبودند، هنوز لبا
ــتمالچ ــت، اما نه مانند یهم جا یی ملبوده جبههای یدسـ گاه خودش را داشـ

 ی قبلهدهه
 ح تشکیالتی پربرد نهضت آزادیکارتوضی

ک یبا خودش  یالتیکه آمد به لحاظ تشــک ین دوره، نهضــت آزادیدر ا
ط ین دوره حس کرد شرایکه در ا یانیشود گفت تنها جر یآورده مهیی اولدهیا



 33-44فراز جنبش      404

 

سمت آنتاگون  ض  یعلنمهیــــ ن یمخفمهید نیرود و بامی سم یبه  ت کار کرد، نه
سحاب  یابوده آق یآزاد ستند، ما که ]آن دوره را[ ند یا یمهندس  م و یدینجا ه
 بخشندهیشان میم، ایشویم پابرهنه وارد بحث آن موقع میدار

بود که  یانتظار یبه نام آقا ییآقا یمل یجبهه یالتیول تشک  آن موقع مس 
 هدباش  یاطیخ آنکنم هنوز هم یفکر مو  داشت  یاطیخ آباددان عشرت یم ریز
ــ ن بودیاش ایالت بود، ت وریول تشک شان مسیا د آدم یاکنند بیهمه فکر م ـ
ــد یصــاحب ت ور یعالم یلیخ  ییهاآدم ســت،ین ین طوریا اصــالً ، اماباش

ــتند که م ــ یلیتوانند خیهس ــند و ت وریعالم کالس خاص  یهایک هم نباش
که مثالش هم مثال صنف خودش  یانتظار یآقا ـهشان را هم داشته باشنددخو
م الت هیک آستر، تشک  یه دارد و یک رویهمچنان که کت  کردی، عنوان مبود
ستر یه دارد و یک روی سترش مخف    یاش علنهیرو؛ ک آ ست، آ ست  یا لذا  ها

ن یا ـــخودش گرفته بود یاطیخ راز کاه و آستر ــ که یرو یدهین ایبا ا عمالً
چه  التیتشـکســت که آخر ین دوره معلوم نیدر ا ن[]چو ده را داشــت کهیا
در آن دوره  ینهضــت آزاده میرا بکن یعلن-یمخف تید رعایما باشــود، یم
شک  یلیخ شک    یالتیبروز و ظهور ت شت، اما مالت ت شت به ا  یالتیندا ن یدا

شت که  یفیک یهیانیب سه چهار مفهوم که  ش  دا  رانشگذاانیبن یرهیه و ذختانبا
صول کار حزب  شته  یبود، نه مح ش یطالقان یی آقابود، ]از جمله[ انبا ی ته، انبا

شته  مهندس بازرگان شته یبود، ]ا یی دکتر سحاب و انبا بودند، ها هم کم نن[ انبا
شته  شته  ینیسنگ  یهاانبا ص   بودنده انبا شخ ش یتیی  ش ی، من شه  و ی، رو ی انبا

نده  ی ت ور قا ی ک بود قان   یک وجهش قرآن آ  یدئولو ی ک وجهش ای ، یطال
و  یشــناســســتیک وجهش ورد به بحث زیو  مهندس بازرگان یآقا یعلم
سحاب ییتغ شان مالت آو  یرجهان دکتر  ن[ مالت یردند و ]ابوده ]همه[ با خود

شده بود،      شروع  شده از قبل هم که پخش مالت  آدم با آن مالت  444پخش 
ــتند، بعد از   ی د حی ان آنها[ هنوز در ق ی که ]از م  ییآمدند که آنها     ا ی 24ات هسـ

گذرد، ]هنوز در صـحنه[ هسـتنده لذا هرکس در یسـال که از آن دوران م 14
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ــک یاز ابزارها  یکین دوران با خودش  یا را اورده بازار، پول و پله،    یتالیتشـ
آورده دانشگاه تحرک   یمردم یو سازمانده  یدیسف شی، ریاعتبار و معتمدگر

بازو  ندول     ییآورد و  پا که  هه  یرفت و م یم ی]بود[  مد و جب چارت   یی ملآ
ضت آزاد یخیه و وزن مخصوص تار یاول ض  یاش را آورده نه ح را یهم کارتو

 اش را آوردهیت هم با خودش سازوکار سنتیحانآورده رو
 ساز و کار سنتی پربرد روحانیت

سر    یکیت یشود گفت روحان یم سرا سته  یا یهاانین جریتریاز  ران ا
و  سیخصوص ارتش، پل ران ارتش است که به یا یسراسر   یهاانیاز جر یکی

شک  ی اندارمر سر   یکه همه جا بودند و ت سرا ب قالبوده البته بعد از ان یالت 
س    شک یسته  یگر ارتش همه جا نیج آمد و دیسپاه و ب سر   یک ت سرا  یالت 

ها اســت که ]در آن زمان هم[ مثل االن همه جا الت معلمیگر هم[ تشــکی]د
شهر و در قم و چه  ت است که چه در کالن یالت روحانیهم تشک  یکیبودنده 

ستاها بودنده ا  سنت   یدر رو ساز و کار  ورد و به درد خ یلین دوره خیدر ا ین 
 یحت بود، نه یون سراسر  یزیکه نه تلو یاار پربرد بوده مهم است در دوره یبس 
 یانترنت و ماهوارهید و ایرسیو به روستاها نمیبود و موج راد یو سراسریراد

ک روز یان حداکثر تا یی روحانهیو بق ینیخم یهاهیانیها و بهی هم نبود، اطالع
 رفتهیاد روستاها هم مبه اعم

 ـ محدود حزب تودهتحرک مخفی

عد    جه ب به   یهم تحرک مخف یو حدود حزب توده،  ــوص در و م خصـ
 بوده یی فکردوره، و در حوزه یک و طبقاتیاستراتژ یهالیحلتانتشار 

 کار موضوع تشکیالتی دورانی

شک  یهایژگیا و ویها و مزاانیم از جریاگر بخواه شان عبور کن یت و م یالت
ا سه  ی یژگیالت دوران سه و یدوران، تشک  یالتیکار موضوع تشک   یم روییایب

 فه داشتهیکاروظ
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 نشر

 یلین مفهوم که خیفعال است، به ا  یلین دوره خینشر بوده نشر در ا   یکی
ها، خ   گارا  ها   یلیاز  بار ها   یدانی ی موهیم یاز ان ــتو ها و  یدانی م یها و پسـ

شدند   یهاحجره شر  س  ته بازار، همه مرکز ن ستن  فعال یل الکلیه آن موقع هم ا
مثل  ییهاپیت یاک دورهیها هم یدانیشده م یها چا  مهیبود و مرتب اعالم

ــقیی رفن خانوادهیهم ــر ]هم[ تدوس  یدانیلمپن م یهاپیت بودند و آخر س
ستان خاص    یکه ا مثل طیب صه[ آمدند و دا شان را دارند،  نها ]هم به عر خود

 پ بودندهپرنسیی[ بیاز آنها باپرنسیپ و ]بعض ی[ آمدند که بعضییها]یدانیم
 توزیع

 تجمع

شر، وجه دوم توز  سوم هم تجمع بوده  یوجه اول ن اگر آن  یعنیع و وجه 
ست خودش را تعر یم یموقع فرد شک یخوا شر ب یا بایکند،  یالتیف ت ود، د نا

با ی  با ی بود، ید موَزع می ا  نداختن و تجمع      دی ا  ظاهرات راه ا ــازوکار ت در سـ
ــک خرداد به  51س در آن دوران پیک ]اوج[ یز با پلیل دادن و جنگ و گریتش

شدهبعد می



 

405 

 استراتژی

ستراتژ  سته بحث یترن دوره، مهمیدر ا یبحث ا هم  یادیز یهان بحث ا
ــها از طرف چپ ــت ]مبنی بر یاز مذهب یو هم از طرف بخش ها ]مطرح[ اس

ــتراتژ 51این[کــه  بوده  یخودک جنبش خودبــهیــو  یخرداد فــاقــد اسـ
شد  یبه کار برده م یلیخ 14و  24 یهابود که ]در[ دههای وا ه یخودخودبه
از  یلیگر آن را مثل خیاالن د یهم مصــرف داشــت، ول  64ی دهه مهیو تا ن

ــنویگرِ آن دوره، نمیوا گان د  ن مفهوم بود یبه ا یخودمه آن موقع خودبه یشـ
شاء و ر که م س  ییشه و مبنا ین سته حاال در دل بحث که پ  یندارد و ح  شیا
با یبرو به     ید[ ببی م ] بارزه[ خود که م قدر  ی ا نبوده و ی بوده  یخودنم ] ا چ

 بوده استه یخودخودبه
 ی آغازینمرحله

  ـ یادآوری سلطنت مشروطه حد زدن به قدرت مطلقهروشنفکران: 

ن یی فرجامن و مرحلهیی آ ازم به مرحلهیتوانیدوره را هم م یاســتراتژ 
ود گفت شیداشتند و نم ین، روشنفکران استراتژیی آ ازمهدر دورهیم کنیتقس

 یزیچ چیســته اوالً هین ین طوریبوده اصــالً ا یخودحرکت از اول خودبه
ــد و هر چ  یتواند خود به خود  ینم ن خاص خودش را  یز قواعد و قوان یباشـ

از  یم ولیا ما حسشان نکن  ینباشند   یمرئ نیدارده ممکن است آن قواعد و قوان 
جا  گار، ه    یکه در ا  ییآن کان پرورد عالم ام پد ین  عه و   خلق یادهی چ  الســـا

ــده، ه  یخودخودبه ــر صــدفه و احتمال به جهان وارد نش ی دهیچ پدیو از س
به   یای هم نیاجتماع  ــت که خود ــورت بگ یخودسـ قل در    یصـ لذا حدا رده 
ستراتژ مرحله شته   یی اول ا ستراتژ وجود دا شنفکران اعم از جبهه  یا  یرو

ن بود که دوباره علیه یو دانشـــگاه ا یل ملکیف خلی، طی، نهضـــت آزادیمل
قه در ا       قدرت مطل نده  قه حرف بزن به دم از م یقدرت مطل باز ی ران، دم   یدان 

را لت و   یدان باز ی گران میی باز خته، همه  یهم ررا به  یدان باز ی فرار کرده، م
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ی رضــا شــاه و در کودتا ن موضــوع[ در مشــروطه، در دورهیپار کرده، ]که ا
شده حاال ا  ست و پا  یاروها حلقهینجا دوباره نیتکرار   قدرت یآورند که به د

ند و          یب حد و تلنگر بزن قه  قدرت مطل به[  ند و ] هار بزن که    یادآوری م ند  کن
س     س  یت، ما سلطنت مشروطه ا سا س  یدار یک قانون ا سا قرار  یم و در قانون ا

شروطه        شاه م شاه هم  ست  سلطنت ا شده به نظر من در ا  یی   یروهاینجا نیبا
س یس  سان   به یا صوص ک شرکت کرده    که در مبارزه یخ صدد هم  ی زمان م

ــ  یعنیبه خرج دادنده  یبزرگوار یلیبودند، خ ــاه ]کس  [ بود که باالخره بایش
سرنگون کرد، فرار کرده بود و امپر  ها مییکایکمک امر ره، سم دو یالیصدد را 

ــاه خودش در کتاب مأمور م وطن یت برایتاج و تختش را به او بازگردانده ش
ون پروردگار،  ید من تخت و تاجم را مد   ی گویدارد و م یخیی تار ک جمله ی 

ه کا هستم یو امر -دارد یکرد که با امام رضا ارتباطات یشاه ادعا م  -امام هشتم 
ن موضوع را[ خودش  یکند و ]ایتشکر م  یلین کتاب[ از روزولت خیاو ]در ا

شنفکرها  یده ]بر ایگویح میصر  یلیخ ساس[ به نظر من رو صالً -ن ا  اول هم ا
عد از تجربه   -نبود یتی، روحان یی رهبردر حوزه ــاه و تجربه   ب پدر شـ ی ی 

ن یقتفمبردنش ]توسط[  و س یاول، سرکوبش و آوردنش ]توسط[ انگل   یپهلو
سرنگون یامر ،کودتا یو بعد از تجربه شتند  د یبزرگوار یلیخ ،مصدد  یکا و  ا

 ،وگفتند باز از نو  کردند یخیک ا ماض تاری هستادند یکه باز در مدار قانون ا
شروطه   یب شاه م سلطنت ا  شعار اول  یی  اد، سر د  یی مله که جبههیباشه با آن 

ــگاه  یحزب توده آن را ت ور ــردر دانشـ تهران قرار گرفت که    زه کرد و در سـ
 نیکه شعار دوران شده آن موقع به نظر من ا  « نه یکتاتوری، دیاصالحات آر »

، یرسلطنت آ»، «نه یکتاتوری، دیاصالحات آر »ن شعار کوتاه  یدر ا یاستراتژ 
 وجود داشته ین استراتژیبود و ]از[ اولش ا« نه یکتاتورید

 روحانیت: تشریع

ــتراتژ ــتراتژیروحان یاس ــ یت هم اس ن مفهوم که جامعه، یع بود به ایرتش
ست و حکومت با  یمذهب یاجامعه سبت به   یالتزام یی مذهبد در جامعهیا ن



 407  یاستراتژ

 

ـ مثالً د یات ]روحانیها در ادبعت داشته باشده آن موقع در ابتدا وا هیشر ر ت[ 
ــاه   ینیخم یکه آقا   ییها گانه و در نامه    مراجع نه  ینامه   ــت ـ یمبه شـ نوشـ
سلطنت و    یاعل  یات ]از[ طرف نهضت آزاد یره بوده اما ادبیحضرت، منافع 
تدا، ادب  یا که از اب [ یها اتش ]وا هی بود و در ادب یدارشیات نی ن طور نبود بل

شـده یشــوند شــاه خطاب میت بود، ]شــاه[ بدون پســوند و پیم و حاکمیر 
ضت آزادی،[ یات، ادبیادب شک  ات ]نه ت یحانات رویادب یبود، ول یالتیباردار ت

کار در کادر سـلطنت و قانون بود   یدر ابتدا ینیخم یات آقایطور ادبنیو هم
ت عیت شریی ]اینکه[ ضرورت رعاوضع موجود؛ به اضافه   یرش عمومیو پذ

 ن بودهیت این روحانیآ از ی]در آن مطرح بود[ه استراتژ
به ع  ثال در[ تلگراف ] قا  که همه   ینوان م ما و آ باره  ینیخم یی عل ی[ ]در

ــ یل طوالنیتعط ــود دولت یده میزنند، ]آمده که[ دین به دولت میمجلسـ شـ
شرع اقدس و مبا  یاقدامات سر یرا در نظر دارد که مخالف  س  ین  سا  یع قانون ا

ن یو قوان یالم و قانون اسـاســن اســید که تخلف از قوانیاســته مطم ن باشــ
و دولت ــــخطاب  یعالشخص جناب ی، برایمل یی مجلس شوراموضوعه
ــ ا   به علم ست ــ س ول یا شد یجاد م شگاه مقدس قادر متعال و نزد  ید در پیت 

سلمان و قانون خواهد کرده پس ادب  شر یت، ادبیات روحانیملت م و  یعیات ت
 ات متشرعانه استهیادب

 ی فرجامینلهمرح

 خالء استراتژی

ــع فرد م ینگونه نیگر ]این دیی فرجاماما ]در[ مرحله ــت[ و وض کنده  یس
ستراتژ یی فرجاممرحله سو    ین خلع ا سته ]از  شان در  ی[ نیا روها که رهبران

ه که ی[ رهبران، ]چه آنان[که در زندان بودند و چه بقیزندان بودند و ]از ســو
سترات یدر ب ستراتژ  یده نمید یکیژرون بودند، راهکار ا د و وجود ندار یشوده ا
خواهند یتا کجا م ین رخ به رخیســـت که در ایچ کس مشـــخص نیه یبرا
س یس  یخود رهبر ین خالء برایش برونده ایپ  یت به محوریت آقایروحان یا
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ستراتژ  یده نمیآنجا د یعنیهم هسته   ینیخم شته باشد   یشود که ا  ؛وجود دا
ستانه     یبه ا صل آ سر ف گر یخرداد به بعد که ]حرکت[ د 51ی ن مفهوم که در 

که  اســت یات[ رخ به رخیادبات ]حاکم، یشــود و ادبیم یســتیکامالً آنتاگون
صالً ا   ید، معلوم نیم دیش را خواهیهاگزاره خواهند یست، م یده چیست که ا

سرنگون کنند، م    ش یخواهند جایسلطنت را  ش خواهینند، میش بن از  یند بخ
را  یی عمومروها عرصه یت و نیخواهد روحانیاورند، میقدرت را به دست ب 

 وجود ندارده یزیچ چیست و[ هیتصرف کنند، ]مشخص ن
ست که در آن دوره بعض  یا سالم   یهااز بچه ین مهم ا  یشاخص انجمن ا

د، نیگویروند و ]به او[ می[ به قم مینیخم یدن آقاید یدانشــگاه تهران ]برا
شما به ا  س  یرخی رخ بهن مرحلهیحاال که  ؟ آنجا کنار یدار یا، برنامهیدیر

دهد یخانه را نشان م صندود  ینیخم یبوده، آقا یاخانهصندود  ینیخم یآقا
 یقاست؟ آ یکنند که برنامه چیسؤال م  نجا استه بعد آنها ید برنامه ایگویو م
رنامه ب یعنین وجه ممکنه یترکالن ید برنامه، قرآن اســته یعنیگویم ینیخم

ستراتژ     ست، ا ست، خب ]حاال که[ برنامه قرآن ا  یی مبارزهو برنامه یقرآن ا
ستراتژ یست؟ آن موقع ا یاش چیاجتماع شته، ین خالء ا  یابرنامه ک وجود دا

 یاهت برنامیروحان ینداشتنده نه تنها رهبر یاروها هم برنامهیدر کار نبوده و ن
 نداشتنده یاروها هم برنامهینداشت، ن
با  سم شخص شاه   یآنتاگون یکیمه یسم دار ین سو، دو شاخک آنتاگون  یاز ا

ــخص آقا  تاگون  یگریو د ینیخم یشـ ــم روحان یآن با   ینیخم یو آقا ت ی سـ
ــاهه ا   ــخص ش ــلطنت و ش ــتیگر رودربایکه د یانجا در دورهیس هم ها بهیس

ه  برند یبه کار م   یاژهیات وی کنند و ادب یریزد، ]و[ دو طرف به هم تهاجم م  می
ــاه هدفدار بود و هدف ا    ینجا به نظر من آنتاگون   یا ــم شـ ن بود که از منظر  یسـ

ماع ی ک جری خودش  جاع  یان اجت مدرن  یارت ند و  یمزاحم  ــم را جمع ک سـ
ــروطه   یت در تنباکو و مقدار  ی را که روحان   یایت اجتماع ی مرجع هم در مشـ

ــتهیهم جد 24-93دا کرده بود و در جنبش یپ ــده بود، خلع تر از گذش ها ش
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س و یپل ، ارتش ویتیامن یروی] شاه[ هم ن یالتیت کنده و پشتوانه تشکیمرجع
ها     تا ــ ندارمر در روسـ با ی]در[ ا یبوده ول یهم  ا چه     ی د دی ن طرف  با  که  د 

 شده یه برخورد میبا قض یاپشتوانه
ــاه   یآنتاگون ــاه هدف دارده ش ــم ش ــحن یبهمن به قم م 2س رود و در ص

فهمد و از یاه اصـالً نمید: ارتجاع ســیاش را دقت کنکند، گزارهیسـخنرانی م
 یکند که زندگیه او فکر مش تا کنون فکرش تکان نخورده است یهزار سال پ 

ــت از ا  ــل[ به ظلم و ب   یا مال ی  یزینکه چ یعبارت اسـ ه ا ب ی و  یکار ی]با توسـ
ست ب ین قبیبطالت و از ا سر به بال  ییاورد و  ذایل به د بگذارد؛  نیبخورد و 

ها بودند که در تهران چند روز نین رفته استه همیگر از بید یخورمفت یول
شو در بازار  یاحمق ر یک مشت بازار ی از یت کوچک و مضحک یش جمعیپ

ـ  یراه انداختند که سر و صدا بکننده ا ـ صد برابر خائن یروحان یعنینها  تر ت 
شو  ید که بازار را ریآیم یات لمپنیک ادبیاز حزب توده هستنده ]پس شاه[ با   

خرداد در همدان  51رده بعد از یگینگونه موضع میکند و ایو احمق خطاب م
از  مبتذل تر یلیگر خین دی]که[ ا -رد یگیم یترحی]و[ صــر تریموضــع جد

ست  ست که هم  یکیکند: باز یو عنوان م -آن ا سرما نیدو هفته ا  یطور که 
ــ و یاافسرده  یشنوم که مثل مارها یا مینم یبیشود، م یزمستان دارد کم م   ــ

شان  وطه یچون ا ــ با  نها در کثافت خود ستندــ شپش یور ه  یهاد گفت مثل 
ــر ها م     ، که دارد کم یادهافسـ به آن ــعله آفتاب  ن ینکه ا یخورد، مثل ا یکم شـ
ده یدن در کثافت خودشان دومرتبه رس  یکنند، بله نوبت  لطیها فکر مبدبخت
 دار نشوند، چنانی، اگر از خواب  فلت بیی ارتجاعهین عناصر فرومایاسته ا

س     شت عدالت در هر لبا صاعقه، م سر آنها کوف    یمثل  شند بر  هد ته خواکه با
 ن و کثافتشان خاتمه داده شودهیننگ ید به آن زندگیشد که شا

در شــخص شــاه  یکه به طور جد یســمیات و لمپنین ادبیحاال فارر از ا
ــتوانهیوجود، ا ــکن حرف، پش ند کیکه م یین ادعایا یدارد و برا یالتیی تش

 دارده یالتیپشتوانه تشک
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د ]در ن حیونش که تا ایســیان اپوزیجر یرهبر یالتیی تشـکاما پشــتوانه
بود؟  شد، چه یستیصورت داد و انتاگون یشروی[ با شخص شاه پیرخ به رخ

 ، ازیانیک وجود داشت؛ در مرحله پا ین طرف خالء استراتژ ین که از ایحاال ا
ــال   25مه دوم  ین ــتراتژی تبع ینیخم یکه آقا   29تا سـ ــد، اسـ ده ی د یاید شـ

سرنگون شود، ب ینم شعار بد    یاالخره چه؟ مرحله  ست؟  ست؟،   یساز لیا ا
ن ]است[ که  ین شعارها هم که اصالً وجود ندارده ا  یاست؟ ا  ینیگزیشعار جا 

ــتراتژ که جر   یک وجود دارده ای خالء اسـ ــت  جا اسـ کل  ان آرامی ن ــ آرام شـ
ــازوکار،  مواجهه،   ین مفهوم که برا یرد، به ا یگیبه خودش م  یخودخودبه  سـ

ستراتژ ی،رهامهسازمان و برن  شت و از ا  یایافت و ا ن منظر خالء یوجود ندا
 ک وجود داشتهیاستراتژ

 کارکرد استراتژیک: خلع مشروعیت؛ مقبولیت

ــتراتژ   ــتراتژ  ی اما کارکرد اسـ ک دوره بعد از  ی ک دوره چه بود؟ کارکرد اسـ
ی مهیم شاه بوده حرکت از نیت ر یت و مقبولیخرداد، خلع مشروع 51کشتار 
عدد        5929تا   5925 قات مت فا عه پ  یکه ات م، یش مرور کردیرخ داد و دف
 ییهایرخکه افتاد و رخ به یک اتفاقاتیکارکرد استراتژ ینداشته ول یاستراتژ

صورت گرفت، ا  شروع یکه  شد و مقبول   ین بود که م سلطنت خلع  اش تیت 
شد، ]البته[   ش    51هم خلع  شروع   ید که ایسال طول ک سلطنت خلع م ت و ین 

ر ن مالحظات دیبدهده ا یخودش را به نظام بعد یفتد و جایب شده، تیمقبول
 بوده یژاسترات



 

440 

 مشی

 آغاز فراز

ی ی]مطرح[ اســته ]در[ آ از فراز راهکارها یمشــ ی]در کنار[ اســتراتژ
 وجود داشته

ـ قانون گرایپارلمانتار   یجبهه مل یسنت ییسم 

 سـم و یار]یعنی[ پارلمانت یی ملجبهه یسـنت  ی]یکی از آن راهکارها[ مشـ 
ــال نه ا ن دهیدر ا یی ملبوده ]از نظر[ جبهه  ییگراقانون  ران تکان خورده  یسـ

شرا  یبود نه خودشه در حال شرا یکه دکتر مصدد که از  تر ط را بهیط دور بود، 
ذکاوت مصددِ دور  یعنیکرده یدوم که در صحنه بود، درک م  یی ملاز جبهه

صحنه خ  صحنه بوده جبهه  یملی شتر از ذکاوت رهبران جبهه یب یلیاز  ی در 
کرده و با ]کمک[  ییم شـاه کودتا ینکه حاال ر یدر صـحنه، بدون لحاظ ا  یمل

ــر کار[ آمده، االن ظرفیآمر ــرکوب دارد و  یکا ]س ــ یت س ــع بس ار یره، مواض
 گرفتهیم یستیک پارلمانتاریکالس

 یلیکه خ یتیو وال یالتیاهای ی انجمندارد در دوران قائله یامصدد نامه
شان پ سته]ا دهندهرمغز و ن س ی[ دین نامه دارایی ذکاوتش ا س ید  ست با   یا ا

ک دهه است که مصدد   یاست و حدود   5925ن که ]متعلق به[ سال  یوجود ا
ــدد ا  ــته مص ــالً از دوران دور اس ]خطاب[ به  43/6/5925ن نامه را در یاص

ض یسد و  ینویم یی ملجبهه یسخنگو  دهد یع میو بد یجد یلیح خیک تو
ــدد عنوان میی نهیقکه ب ــتناد دولت به یروها درک نکرده بودنده مص کند: اس

ــروطه بایا ــرایید از باال به پاینکه مش ــهر یهات کند و تا انجمنین س  و یش
بدتر  یانتخاب کنند، عذر یخوب یتوانند وکالیانتخاب نشوند مردم نم یالتیا

ــته چون که در مملکت، اول مردم نما     ا انتخاب  ندگان مجلس ر  یاز گناه اسـ
، ها وضع نمود ل انجمنیتشک  یبرا یکنند، چنانچه بعداً ]در[ مجلس، قانونیم

ــدد[ پ یعنینده  ینما ین کار مبادرت م  یبه ا  مطرح کرد که آن   یازی نشی]مصـ
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ن تذکرات یاصــالً در حد ا یی ملجبهه یده ولیرســینم یموقع به ذهن کســ
ــتراتژ به[ هم ی اسـ قانون و    ن تلنگر در مورد یک هم نبوده فقط ] ــروطه،  مشـ

 یکرد[ه پس مش سلطنت مشروطه ]و باز[ قانون و سلطنت مشروطه ]اکتفا می    
ا ی اول به ارث برده بوده ]البته ببود که از جبهه یسنت  یک مش ی، یی ملجبهه

ــیوجود ا  یعی، نو و بد یی اول در دوران خودش وجه دوران ، جبهه ین[ مشـ
شت؛ ول  شته و    54ن دوران که یدر ا یدا  یدیجد یاجتماع یروهاین سال گذ

ر تکالیکال است و احزاب رادیکال و بازار رادیاند، دانشگاه رادبه صحنه آمده
شاه هم شش  از گذشته به صحنه آمده   شل بند است و مدام افه لولاند و   کیی 

ساز و کارها   نمی گریدارد؛ د ستراتژ  یشود بر  س یا سال پ یک و کال ش یک ده 
 هیبمان

  ینهضت آزاد ییجومسالمت ـ ییقانون گرا

ضت آزاد  ش  ینه سالمت  ییگراقانون یبا م  یاآمده همان گزاره ییجوو م
ــلمان  یی نهضـــت آزادهیدر نطق افتتاح را که بازرگان مطرح کرد که ما مسـ

ــت ــ یو مصــدق یم و ملیهس ــاس ف ی، در دو ]گزاره[ تکلیو طرفدار قانون اس
شد،   گر م و ]دییست یایمصدد م  یم و بر مش یهست  ینکه[ ما مصدق ی]ا روشن 

س   سا ل از د ییگراو قانون ییجومه مسالمت یهم هست  یاینکه[ در کادر قانون ا
 درآمده یت جبهه ملیی اعالم موجودهیانیو ب یهمان سخنران

 
 تیروحان یحتیو نص یاسیس ـ یعیتشر یانتقاد

ش  شد،    یروحان یم شاره  ش یت هم که ا صر   ینتقادا یک م بود که دو عن
شت؛   شر  یدا شرع و د   یعنی یعیک عنصر ت س   یگریعنصر  س یعنصر  ک یه یا

ــ ــر نصـ ــط آقا    یعنصـ ه ی و بق ینیخم یحت و موعظه هم در آن بود که توسـ
ن بود که یشــد و مضــمونش ایحضـرت به کار برده میچون[ اعل ییها]وا ه

 ت کنهیرع را هم رعاش یباش ول یشاهِ نظام سلطنت
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 پایان فراز

 یروحان یرهبر یرخ به رخـ سم یآنتاگون

ــلطنت بود اما پا     ی کار ]روحان   یدر ابتدا  ان فراز به  ی ت[ در کادر حف  سـ
ــم بود و رخ به یان فراز آنتاگون ی رقم خورد و پا  یگریگونه د   یرهبر یرخسـ
شخص آقا یروحان سلطنت  ینیخم یت،  ضع       با  شاهه ]با[ آن موا شخص  و 
ــ ]و[ نه بق ینیخم یت گرفت، آرام آرام شخص آقایکه روحان ینیآ از  ه ـیــ
شد، ن  یکه ابتدا ییهایژگیل همان ویبه دل د را یاز تهد یاهیسا میبحث عنوان 

 سد ـ ]با توجه به اینکه[ علمینویم که به علم یاشان در نامهیهم به کار برده ا
ست ــــ عنوان م    یروحان یرو ییهم جاها ضع گرفته ا کند از عواقب یت مو

ما  مه یوخ لت و زعما   یی تخلف از قرآن و احکام ]و[ عل ــلم یم ن و یمسـ
ــ   ده و االی نداز ید و بدون موجب مملکت را به خطر ن    ی تخلف از قانون بترسـ

شما از اظهار عق    یلماع سالم در مورد  نخواهند کرده آرام آرام  یده خودداریا
ــم بیاز افه و پُز آنتاگون ــیآیرون میس ــد،  یده اما همانطور که در مش عنوان ش

 خواهد منجر شودهیسم به کجا مین آنتاگونیست که ایاصالً معلوم ن
سم با  یگر اوج آنتاگونیه دیض یدر ف ینیخم یآقا یعصر عاشورا   یسخنران 

ن جمله که یکند که خدا کند که مراد تو از ایشخص شاه استه آنجا عنوان م   
ستند ینها مثل حیا» شد وگرنه تکل یروحان ی، علما«وان نجس ه ما با  فیت نبا

، ینک یزندگ یتوانیشــوده نمیتر مف تو مشـکلیشــود و تکلیتو مشــکل م
ــع ادامه بدهیگذارند که با ایملت نم ــت اما یه این وض ن ته خط برخورد اس

شخص ن  ست باالخره چه اتفاق  یم شب ع یب یست که بنا  5924د یفتده مثال در 
قا   ند و نورزو را تحر یم یعموم یاعالم عزا ینیخم یکه آ ند، ا یم میک ن یک

ــان یم به کار م  یی تحرهی انی پاراگراف را در ب  ــتراتژنده دهبرد که نشـ  یی اسـ
ن دولت مستبد )و نه شخص ینم که ایبین مینداشتن است: من چاره ]را[ در ا

س      شاه(  سا سالم و تجاوز به قانون ا کنار برود و  یبه جرم تخلف از احکام ا
ــالم و  میبند به قوانیکه پا یدولت ــد بیخوار ملت ان اس خود  ده دریایران باش
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برود،  ن دولت و علمیرده حاال مثالً اوجود دا یجد یها[ تضــادهان ]گزارهیا
ــالً ی دارد؟ ]آ با ]دولت[علم   یایماهو  یها د[ چه تفاوت  ی ]دولت جد   ا[ اصـ

ساختار     یحاکم سلطنت،  ساختار  شاه و  شرع را با علم   یت   یا بی هست که ت
 رد؟یبپذ علم
 یمذهب یسم روشنفکریگونآنتا

خ شود و ر یم یست یآنتاگون یاچ طرح و برنامهیآخر سر ]حرکت[ بدون ه 
ــورت م یرخبه ــط م یپا یوقت یرخن رخ بهیرد، در ایگیص د، یآیخون وس

 ]در عرصه[ استه  ینهضت آزاد
 

 مشی دورانی: توده به صحنه

ستراتژ همان ش   یبات دورانیو ترت یطور که ا شد، م شتر  یب یدوران یمرور 
توده به صـحنه  یعنیتوده به صـحنه اســته  ی]و[ مشــ ینیخم یاز طرف آقا

دارد  یک سخنران ید، یی انقالب سف گانهشان بعد از اعالم اصول شش   یده ایایب
سخنران  ست،   یمهم یکه  سخنران یک پاراگراف ]از ایا ست   یلی[ خین  مهم ا

سته عنوان م  که خط شاه ا س یم در مقابل ایکند که ما اگر بتوانیاب به  سه  ین د
 م که گول بخورندیم و نگذاریدار و آگاه ساز یشاه( فقط مردم را ب  یها)توط ه
ست مواج   یی او قرار بگبندهیفر یر برنامهیتأثو تحت شک ه رند، حتماً او را با 
ــاخت و درمانده خواهیخواه م به جنگ تو  و یهخوایم کرده ما که نمیم سـ

؟ مشت و  میم بکنیتوانیست، چکار م یگویید از ما ساخته ن م که مییتانک برو
سبت  ست، ر    ینجا مثال روحانیدر ا یعنیندارده ) یدرفش منا شت ا شاه   میت م

که از ما ساخته است    ین کارین است که:( بزرگتر یدرفش استه جان کالم ا 
ــت، آن وق  ی ب چه   ید که دارا ی د دی ت خواهدار کردن و متوجه کردن مردم اسـ
ــت و تو  و تانک هم حریناپذم بود که زوالیخواه یمیعظ یروین ف یر اسـ

ن یبا ا یتوده به صحنه بوده در هند هم گاند  ی، مش یشوده ]پس[ مش  یآن نم
سالمت  ش  یجو بود، ولکه م ش یباالخره م صحنه بود، ]  یاش، م [  ینعیتوده به 
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سالمت س با مبارزهیسم انگل یالیری امپطرهیس  یبرانداز  یاندزه ]اما[ گیآمی م
شک  ست، اما    یخودش را هم دارد و با ا یالت جدیت سالمت ا ک ینکه اهل م

ده هسـتنده  سـتند اما سـازمانیهم دارد که مسـلح ن یهزار نفر 514یایشـیلیم
ــدها ک  ینمک که گاند     ییما ی]حرکت[ راهپ  ا یکند، به دریملومتر حرکت  یصـ

ــد، نمک دریم ــورت[ کند و نمک را ]بهیر میرد، آب را تبخیگیا را میرس ص
ــمبل ــت،  یی انگلخورد تا نمک کارخانهیک میس ــتقر اس س را که در هند مس

 5924مصرف نکند؛ آن ]حرکت هم[ توده به صحنه استه ]اما[ در اوج سال     
ــحنه در ا  ــی[ توده به ص ــعی]مش ــت؟ گا یتیران چه وض هم توده به  یندداش

سپ     صورتی که[ رو را هم به خط کرد، پابرهنه را هم به  یصحنه آورد، ]اما به 
ده یبه پشتش چسب   ی]ای[ را هم که شکمش از فرک گرسنگ  یخط کرد و هند

ــحنه ]را به   ــت ]آقای خمینی آوردن[ توده به ص ــت اس بود به خط کرده درس
 یتوده به صحنه در دورانی که استراتژ  عنوان مشی انتخاب کرد،[ درست؛ اما   

 یچه کســ ل علمیاســت؟ اصــالً بد ]برای اقدام بعدی،[ کنار زدن دولت علم
 یچه کس خودش رفت کنار، ]اما[ بعد از علم یعیر طبیدر س است؟ اصالً علم

سر کا یدر ا س یر آمد؟ ]آران  شرع    یا ک سر کار آمد[  شرع، مذهب یکه  و  ی، مت
ــیاندیم یگرا بود و به کرامت ملمردم  ک دولتید؟ نهه پس با رفت و آمد یش

شاه، چ  یدر کادر حاکم سلطنت  آن موقع هم  یروهایشده ن یعوض نم یزیت 
شاه را ب   شتند  صالحات هم کرده بود، ام  یکه زور ندا شاه[ ا م ه ینیرون کننده ]

ت ی]هم[ از او ]در این برکناری[ حما یتوسط شاه ِبرکنار شده بود و[ کندکه ]
کا از سرکوب یر بوده آمری[ او سرازیکا هم به ]سویآمر یهاکرده بود و کمک

 ت کردهیهم که حما 5924
ما توده به صحنه بوده ا  ی، مش یدوران یک بود، مش یک خالء استراتژ یپس 

 کردهیرا با خودش حمل نم یقاعده و قانون
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 ایدئولوژی

 هاتنوع گونه

ــ93 یعنین دوران مورد بحث  ی، در ایدئولو ی حاال ]در مورد[ ا    24ــــ
 مه یرا شاهد هست یدئولو ی]از[ ا یمتنوع یهاگونه

 ایدئولوژی ملی کالسیک

ــ یمل یدئولو ی ی اول اگونه  ک ینام ید یمل یدئولو ی ک ای ک بوده ی کالسـ
شت  صدد آورد که با هم مرور یدا ن یه دومیم که در بطن و الیکرد م که دکتر م

ــوم را هم ]همراه[ آورد که   یمل یی بور وازدهی اش ایمل یدئولو ی ن ایو سـ
جا  یک[ بور واز  یینو یمل یدئولو ی خودش ا یدر  نو بوده  یمل یبود و ]

ــ یمل یدئولو یدوم ا یی ملجبهه یول  ک دورهینامید یعنیک را آورد یکالسـ
شته ]آن را با[    صدد را ندا سه  یمقا یامروز یهالیاتومب یبا تکنولو  دکتر م

 یجد کینامیک آئرودیشود،  یمونتا  م یا حتیکه وارد  ییهالیده در اتومبیکن
ک و دوار بودن از کاپوت جلو، از صندود عقب  ینامیبه کار رفته استه آئرود 
شروع م  ضا  446 یشود پژو یشود و مثالً م یو از داخل درها   ییکه حالت ف

خودمان هم ]هســت که[  یکان دورهیک پی یمدور اســته ول دارد و کامالً
ــال[ ید که آخرینیبیم ــ 32ن مدلش ]که[ مثالً ]س  یخکیدر آمد هنوز همان س

ــال  ــندود ینامیرا دارد و آئرود 26بودن سـ ک نه توی در، نه کاپوت و نه صـ
ــالً ه دوم  یی ملده جبههیکنیمالحظه نم یکینامیجا آئرودچیوجود ندارده اص

ش د همهیتهران که فرض کن یهاابانین بود که در خیمثل ا و  کپل یهانیی ما
مده    به آ باز    گرد و قلم ند،  کان هم  یکه از پ  -آن موقع  5944ات ی ک فی ا

 یمل یجبهه یدئولو یرا[ ایرد، ]زیپذیآن را نم یبیایده کســ -کادرتر بود آن
 بوده یک ملیکالس یدئولو یک این دوران یدوم در ا

ـ مذهبی دینامیکایدئولوژی   ملی 

ما ا  مد، ا   یگرید یدئولو ی ا ــر مل یدئولوِ ی که آ که دو عنصـ و  یای بود 
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سم خودش ینامینهضت ]آن[ را آوردند و د یداشت که همان مثلث بان یمذهب
کرد و به یط جهان را درک مین مفهوم که شــرا یرا در آن دوره داشــت، به ا 

شرا یدل شاه   یرو یط جهان، تا حدودیل درک  ــ امتضاد  ]در  فعال شد،  ینیــ
عال ف ینهضت تا حدود ین تضاد فعال نشده ول یا یرو یی ملکه[ جبههیحال

ضت آزاد یگر ایی دشده نکته  ضرورت ین بود که ]نه  ین کندیدکتر یهاکه[ 
ــ  یها کرد و ذکاوت یرا لمس م ــت، یاز ا یناشـ ن درک، فهم و لمس را داشـ

را به عنوان رهبر نوظهور   ینیخم یرا درک کرده آقا ران یا یاجتماع  یروها ین
ــبه عرصــه ــیی س ی کنندهاش درکیدئولو یاز درون حوزه درک کرده ا یاس

ــتند و امکان ادراک   کننده که درک  ییها یدئولو ی دوران بوده ا ی دوران هسـ
وره که شــاخص آن ن دیا یدئولو یدر درون دارنده پس ا یســمینامیدارند، د

ت و هم یکه هم مل یایدئولو یس بود، ]با[ ایتأســـ ی[ ابتداینهضـــت ]آزاد
 داشته یسم دورانینامیک دیت در آن بود، یمذهب

 استیی سخانهعت همیشر یدئولوژیا

ــر یدئولو ی ت آورد که ا ی را هم روحان  یدئولو ی ک ای  ی خانه  عت هم یشـ
ست بوده ا یس  س ن دورهیت در ایروحان یدئولو یا س ی، فقه  شر  یا عت یشده و 
س یس  شر   یا س له  یعتیشده بوده  س یی زن و زمکه ابتدا با م س ین  د و در ش  یا

ستبداد         ساختار ا شاه و  شخص  سلطنت و  سلطنت، محور  اد و درافت یانتها با 
از  شــتریران بیدر ا ییکایک ســگ امریدرآمد که حقود  یانیی پان[ گزارهی]ا
ی [ در حد خودش در آن زمان، گزارهن گزارهیاسـته ]ا یرانیک شـهروند ای

ستعال  یعنیبوده  یایمترق شته اما جوهر  یکه گفت ییهمان ا م در آن وجود دا
ــر یایدئولو یت، ایروحان یدئولو یا ــیبود که ]طبق آن[ ش ــیعت به س ت اس

جهان  از ینیکه تب یدوران یدئولو یاست شده باز ا  یی س خانهآ شته شد و هم  
را بشــناســد، شــناخت  یالمللنیب یتضــادها و حرکت جهان داشــته باشــد،

ه یل کند ]نبود[ه در کنار ما ترکیران ما را در منطقه تحلیداشته باشد، ا   یامنطقه
ــیرفته بود، زم یرا پذ  یرفرم کند  رفته   کنار  یها کم م کرده بود،  نرالین تقسـ
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باس  یبودند، کم  ــجو یها را عوض کرده بودند، کم  ل امکان   ییجنبش دانشـ
سم زم یدا کرده بوده در عراد عبدالکریز پظهور و برو س یم قا ه بود م کردین تق

ستان ن   یت ]در ایران[ نه درکیافتاده اما روحانیم یز آرام آرام اتفاقاتیو در پاک
ـ حداقل در ادب  یالمللنیب یاز فضا ـ نه ]د ینگونه[ نیاتش ]ایداشت  رک[ ست 
ــت یاژهیو نه درک و یامنطقه ــاد یاندازاز پوس ی جامعه یاجتماع و یاقتص

 ران داشته یا
ــت م یی اجامعه   ــت پوسـ نداخت، ارباب   یران داشـ مانده و   عقب  یها ا

ن یگر ایشدنده اتفاد د یدار مخانهها به اجبار داشتند صنعتگر و تجارت  ف ودال
سنت  سرِ زم  یبود که کارگر  سمت کارخانه ی]از[  خدمات  یهاو بخشها ن به 

افتاد: زن فعال شــده یداشــت م یاژهیقات ودا کرده بوده اتفایرانش پ یشــهر
 یی دانشگاه ک جامعهیران یشد، در ا یت آرام آرام داشت جوان م یبود، جمع

ــک ــده بود، ]و نیز[ از یتش ــط فرهنگطبقه 24-93ل ش ــکل  یی متوس ]هم[ ش
تند نداش  یط چندان جا و مکانیت از شرا یل روحانینها در تحلیگرفته بوده اما ا

 صر شرع بودهو عنصر مراجعه، عن

 ایدئولوژی والیی

که مظهر آن هم      یهم در ا یوالی یدئولو ی ک ای  فت  کل گر ــ جا شـ ن ین
ا هم ها باتین هی ت بودنده ایا هفت تا هیمؤتلفه بودند که شــش   یها تیه
را درست کردند که از اول هم   یی اسالم ت موتلفهیوند خورده بودند، جمعیپ
ــتنده م ییوال یدوئولو یک ای ــود گیداشـ ــاخت جمهورشـ  یفت که در سـ

ن ین ]گروه[ در ایترن و صـاددیترن، شـفافیترسـاله، روشــن 94 یاســالم
سب یترصادد -انیجر ست نه ا  ین ن صادد    یا ست، بلکه  صادد ا در  نیترن که 

ــالم یجمهور ــته از اول والین جریهم -یاس بود و از اول  یتیان مؤتلفه اس
و  کننها بود، وجوهات جمعینه و ایمه، شله وپلو و دسته و س   ی ت و قیاهل ه
ــاله ــت و چیپذرس ــته  یزیر بود، هنوز هم هس ــده اس ی ک رگهیعوض نش
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 دهییت رویبازار با روحان یهاوند بچهیهم از دل بازار از پ ییوال یدئولو یا
 تشعشع ایدئولوژیک دورانی: پوپولیسم رادیکال مذهبی

ست که[ ا یی بعد ]ااما نکته ش  ین ا شع ستراتژ ن دوران همچنان که ت ک یع ا
 عشع داشت؛ تش   یالتیی تشک ژهیداشت، تشعشع کارو    یداشت، نشعشع مش     

شعشع     یدوران یدئولو یا شته ت ه در بود یکال مذهبیسم راد یاش پوپولهم دا
ه ش یران همیسم در ا یکالیسم و هم راد یم که هم پوپولیدیقبل هم د یهادوره

باکو، مشـروطه و در انات بوده، در تنین جریدر کنار ا یاکهی]به صــورت[ بار
ــت مل به هم  یبوده، ا ینهضـ جا هم  فاق ی ن ترتین تاد و    یب ]بود[ه و ات که اف

روس یخرداد به سمت سه راه س    51 یان کرد تظاهرات حوالیسم را نما یپوپول
ــعارها هم یش جمعیشــاپیپ یخوانســار یبود که ]در آن[ آقا ت تهران بوده ش

ــ که بعداً در« بی و فتح قرنصر من اهلل »بود، ]مثل[  یکامالً مذهب یشعارها   ــ
ــد و ]به[  کال یخرداد راد 51 ــر من اهلل و فتح قر»تر شـ ن یب، مرگ بر ای نصـ

ــ و  « بیسلطنت پر فر  ل شده در یدتب« نایإنا فتحنا لک فتحاً مب»]تبدیل شد[ ــ
سه   ین میا سمت  س انه ]در تظاهرات به  اش همان که خانه یروس[ بهبهانیراه 

و  ک بودیدر کودتا شــر یده بهبهانیآیرون میروس بود، بیراه ســســه  یحوال
ــ یها دگاه ی ت مرتجعی بود و در دی  ا آخوند به   ــی سـ  یها دگاه ی و در د یاسـ
صاد  ست بوده او در خانه ی ابه یو اجتماع یاقت اش را باز کرد و به مردم ت را
سف خوش سخنران  یآمد گفته فل  یتی]حاال در برابر[ جمع کرده یهم در آنجا 

که  یتیبود و تظاهرات به پا کرده بود، جمع آمده یگریی دزهیکه اصــالً با انگ
شود،  یباز م یی بهبهانداشته درِ خانه  یگرید یهاشیضد استبداد بود و گرا  

ــف ــخنرانیآیم یفلس ــنت همیم ید و س ــگیکند و با همان س اش ]عنوان یش
ــند، زیخواهند حســیگر مین رفراندوم بار دید که[ با اکنیم را  نبین را بکش

اسر  د امروز در سر یفه داریندازند، شما وظ یراه ب ییکربال یر کنند و صحرا یاس 
ن را یران، کشور خفقان است و مرگ بر خفقانه حاال ا  ید که ایاد بزنیتهران فر
ه که چند سال قبل بالفاصله بعد از کودتا گفت ید؟ فلسفیگویدارد م یچه کس
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که زنبورها و مورچه    ــاه و ملکه       ها  بود  ما هم شـ ــاه و ملکه دارند،  هم شـ
ــورت حرکت در[ ایمه ]به ایخواهیم ــتینجا پوپولین صـ ــود و در یم یسـ شـ

شد که تا امروز هم    یکال مذهبیسم راد یک پوپولی 24و  25 یسالها  شان  جو
ــ ــده و رگهیکش ــادبهرا  ییهاده ش ــاهده  یو اجتماع یلحاظ اقتص در آن مش

 مهیکنیم
ــع ا یدئولو ی پس ا ــعشـ ک دورانی هم ی دئولو ی دوران متنوع بود و تشـ

 بوده  یکال مذهبیسم رادیپوپول
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 برد اجتماعی ـ برد جغرافیایی

 برد اجتماعی

 دهقانی، کارگری سنتیی پردهبازاری، دانشجویی، حوزوی، روشنفکری، نیم

ا ر یبرد اجتمــاع 
هم چون قبالً صحبت 

 کیــم، فقط ت  ی اکرده 
به  یزنیم مه ]جنبش،[ 

ع       تمــا ج ، یلحــاظ ا
ر یگنسبتاً همه یجنبش

، یبـــود و بـــازار
ــجو، طلبــه و      دانشـ

، روشنفکر و  یحوزو
را آورد،  ینیورام یهاداشــته ]جنبش[ دهقان یی ]نیروی[ دهقانپردهیک نیم

 ین که شـــهر آقایداشـــت، در خم یدهقان یپردهمین یدر کاشـــان تا حدود
سنت  ین ترتیبود هم به هم ینیخم ه را هم به صحنه آورده ب  یبه قشر کارگران 

ــنت         ی کفاش و بزاز و خ  ــنعت و کارگاه، ]کارگر[ سـ  یاک و کارگر ماقبل صـ
 ندهیگویم

 ای الیه به الیهبرد اجتماعی توده

 زن در کانون توجه

ــت که الیه به الیال یاتوده یک برد اجتماعی 24-93جنبش  ها را هیه داش
ــاهده م  ران در کانون  ین جنبش[ زن را هم در ایگر ]ایده از طرف دی کنیمشـ

ک ی کرد، ]و[ یت می ها حما  ت مدرن که از حقود زن  ی ک اقلی توجه قرار داده  
اال نداشت، ح  یبه آزاد یاصالً اعتقاد  یق اولیطلب که به طرت فرصت یحاکم

 ها را گرفته بودنده زن یرأو حق  یآزاد آمده بودند جانب
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ــنت یان مذهبیک جری زنان موضــع گرفته بوده  یرأ هم که مقابل حق یس
ن هم ین که خودش بخواهد، در کانون توجه دوره قرار گرفته ا     یزن بدون ا 

 بوده یگر از وجوه اجتماعید یکی
 برد جغرافیایی

 
 شهر روحانیشهر روشنفکری؛ کوچککالن

ــته  یلیتحلهم کانون قابل  24-93: جنبش ییایغرافاما برد ج ]را دارا[ اس
استه کانون قم را هم دارد   یشهر روشنفکر  ک کانون تهران را دارد که کالنی

ــهر واتکه کوچک ــته ا یی روحانگونهکانیش ــته یاس ن دو تا کانون را داش
شنفکر  یهاانگاره ساط  یسنت  یمذهب یهااز تهران و انگاره یرو ع هم از قم 

 شدهیم
 تشعشع شهری

ز، یداشته در قم که اشاره شد و در اصفهان، تبر ی]این قیام[ تشعشع شهر
بودنده در اصفهان آن موقع   یاصل  یراز که شهرها یمشهد، کاشان، همدان و ش   

قا  قا  یخادم  یآ مام   یتازه چهره م  یمنتظر یبوده آ مد ا بوده  یشــــده اح
ــیو بازار ییهایبازار بودند که فعال بودند مثل حاج سید رضا  ییدانشجوهاـ

ــات ــجوروض ــالم یمنوچهر مقداد یان هم آقایی، از دانش  یبود که انجمن اس
 س کرده ید تأسنژافیدانشگاه اصفهان را به کمک حن
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پ   یا ها  ها   یان جا در     یکار به تعطیلی آن نده  59 24خرداد 56دعوت  بود
 تر بودهکالیآباد، آن موقع هم مثل االن از اصفهان هم رادنجف

ــتار  ک یز یها[ در مســجدجامع تبریزیخرداد ]تبر 51آن موقع بعد از کش
زا ری، مییطباطبا یقاضــ یز[ آن موقع آقایتحصـــن چندروزه کردنده ]در تبر

]در تبریز[ بودند  بود و برادران انگجی ی، احمد خســروشـاهیعبداهلل مجتهد
ــدق یکه مل  ــه   یمصـ ــه    بودنده مدرسـ ه بود هم از ی ی علمی طالبیه که مدرسـ

ان پوشــز کفنیتبر یدم در[ عاشــوراز بوده ]مریها در تبریریکانون]های[ درگ
 رون آمدندهیب

د یتر هم وحنییه در مناطق پایبود و هم قم یالنیم یز هم آقایدر مشهد ن 
ز ین یالنیل شده خود میا تشکالعلم، بازار و طالب فعال بودنده مجمعیخراسان

ده بود ش  یست یگر جنبش آنتاگونیم کرده در مشهد د ید را تحریع ینیمانند خم
 ک پاسبان توسط مردم کشته شدهیخرداد در روز عاشورا  51و قبل از 

و بازار ]این شـهر[ فعال بودنده در  یو صــبور یثربی یدر کاشـان هم آقا
 به ین ترتیهمدان ]هم[ به هم

 شعاع روستاییتک

 ییشعاع روستا  داشت، تک  یشهر  [ تشعشع  24-93]همانطور که جنبش 
 ینیخم ین که زادگاه آقایکاشان و خم یاز روستاها یکین، یهم داشته ورام

 بود ]فعال بودند[ه 
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 گیری طبقاتیجهت

 گر بحث تمام استهیهم که عنوان شود، د یطبقات یریگجهت
 انتخاب دورانی حاکمیت سیاسی

ن داران بزرگ را یخواسـت زم یداشـت و م  یک انتخاب دورانیت یحاکم
 ل کندهیتبد یو خدمات ی، تجاریداران صنعتهید به سرمایدر دوران جد
 داریقاتی از ملکـ طبحمایت شرعی

 یقاتک طبیدئولو یی اک رگهیباعث شـد که   یدوران ین انتخاب طبقاتیا
ــفت در هنگامه  ی دا کنده روحان  ی ت بروز پی از جانب روحان    د و ی ی انقالب سـ

ــ لک یم زمیتقسـ ما  یدارن، از مِ ــرعی ح قات  یت شـ ما     یو طب قه  کرده در ف
آن تعصــب  یها روهم هســت که آخوند ییک باب اســت، باب« یدارملک»

ــ  ی دارنده مالک   ها هم ]این تقدس[ تا    وقت  یار مقدس و گاه  ی ت در فقه ما بسـ
سته ]در فقه ما[ مالک  ست[ه زم یزیت فیحد خدا ساختمان،  یکال ]مقدس ا ن، 

صندود   یزیر متکا و پول داخل بالش، ]و هر[ چیخانه و پول زحجره،  رفه، 
قه روحان     ــود، در ف مالک     یلیت خی که لمس شـ ما  قدس دارده ا ، یت معنوی ت

ــ ی ده و مالک ی ت ای ت تفکر، مالک ی مالک  ارزش ندارد[ه پس   یز]یت آرمان پشـ
س   یا سا شرع یت بروز کرد ]و[ در مرحله اول حماین]گونه بود[ که ح و  یت 

 صورت گرفته یداراز ملک یطبقات
 بورژوازیحوزه شناوری وسیع خورده

 یلیخم ]یسـ ریل اسـته نم یتحلافتاد که مهم و قابل  یاما دو اتفاد طبقات 
ک ی بر آن وجود دارده  یایجد  یلیی پژوهش خنه یزم یم[ ولیبه آن بپرداز 

ار یبســ یی شــناور[ اول بار حوزهین دوران براین اســت که ]در ایاتفاد ا
س  صاً خرده   یا یخرده بور واز یبرا یعیو صو فراهم  یتجار یبور وازران، خ

ــده  ــطح بنک یفوقان یهافیاگر ط یعنیش ــرمادار، بازار تا س  یدار تجارهیس
قب بگ  نک  یرند ول یل نک   زیرِ ب به آن مفهوم ب ند و خرده یدار ندارها  ــت ن سـ د: ا
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 ن بازار در ییانه به پا   ی ه بدنه و م  یتجار  یبور وازبازار، خرده  یبور وازخرده
ــن دوره حوزهیا ــک  یکار فکر  یبرا یعیی وسـ کار تشـ ی و حوزه یالتیو 

آن در ر قریشدند و جلسات تفس    لیها تشک  تیدا کرده هیپ یایجد یشناور 
 بازار شکل گرفته

 های بازاری تکاپوی بچهحوزه

 یکاپوی تک افتاد که حوزهیدئولو یا یگر هم به لحاظ طبقاتیک اتفاد دی
ل دادنده مثالً ین مؤتلفه را تشـــکیبازار که هم یهابازار اســـته بچه یهابچه

سگراوالد  شف یع  بازار بودندهی آن موقع بچه یت و لبانصف ، رخقی، و حاج 
ا های بازار تســتنده ]قشــر[ بچهین یلیگر خیک قشــر داشــت که الن دیبازار 
ــه[ بوده مجاهد 14و  24ی دهه ن هم بچه بازار جذب کردند مثال ی]در عرصـ

چه  یاتی محمد ح  با    ب با بازار م  یبازار بود،  فروش بود و خودش هم خیاو در 
شر  یاثن یبازاره بابابچه ازاره بفروش بود و خودش هم بچهپی، در بازار زیع
ــت و حتی نیهنوز ع 14ل دهه  ی و اوا 24بازار تا اواخر دهه    بچه  در  یت داشـ

ک یه گوشت،  یک الی 11فعال بوده بچه بازار در انقالب  هم هنوز 11انقالب 
ــکم و  باز هنوز بچه بازار بود و فعال      یک هوا  بغب آورده بود، ول ی هوا شـ

بازار   یبوده ول چه  ــحبت م    یب چه یکنیکه االن صـ ند و   یجوک یها م، ب بود
 ها نبودنده ن حرفیی نفت و او دهه 11ی شدهیپرواربند یهابچه
که   یای، در مدار فکر ینیخم یت آقا ی زار در مدار روحان  با  یها ن بچه یا

ــان ایدئولو ی ا  دا کردند و در ی ی تکاپو پ ک حوزهی بود،  ییوال یدئولو ی شـ
 مؤتلفه را راه انداختنده یالتیمدار کار تشک

 یی شــناورحوزه یطبقات یریگســوم و چهارم، در جهت یهان ســطحیا
 یق جدیتحق یبازار جا یهابچه یی تکاپوو حوزه یبور وازع خرده یوســـ

ــت که کتاب     یدارده تعداد  ــتند، ]درباره   یروان یها کتاب هسـ ی[  هم هسـ
سالم    51خاطرات  سناد انقالب ا سته ] ا    یخرداد که مرکز ا شر کرده ا ن یمنت

ــاحبه   کتاب  قا    ییها ها[ مصـ با آ ــت  که   ییها یبازار و بچه  نا یبیتوکل یاسـ
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ها هم همه ا شـش کتاب خاطرات اسـت، کتاب  یمه پنج یکنیصـحبتشـان را م  
 54ســـت که فکر ببرد و آدم ین ییهااســـت، کتاب یایو تاکســ یاتوبوســ
رو هم ادهیاســت که در پ ییهااش را که بخواند خســته بشــود، کتابصــفحه

ــود یم ــفحه 14ش ــوده اگر ایاش را خوانده زود هم به ذهن جذب مص ن یش
ضا  کتاب شود، ف ضا  یالتیتشک  ی، فضا یفکر یها خوانده  ک یلو دئویا یو ف
ک کتاب هم یبازار آنجا کامالً شــکل گرفته و نقش بســته اســته     یهابچه

متنوع اســت،  یهاکه آن هم پر از فاکت« خرداد 51بازار و »هســت به اســم 
چند سال است که به   وست و  ین پیکه بعد به مجاهد یچ[ از شانه ییها]فاکت

 شاخص بوده؛ یلیبوده و در اصفهان خ یمصدق یکه مل یران آمده؛ از صادقیا
قا  مد صـــادق  یم یاز آ تا عزت شـــاه    یرمح ته[  ثل   ییها پی و ت ی]گرف م

ــگراوالد ــجون یعس خرداد، کتاب  51دارد[ه کتاب بازار و  ییهات]فاک یتا ش
ست،   یخوب یلیخ شهرها      144، 244ا ست و بازار را در  مختلف  یصفحه ا

ه بازار ]مطالع یهابچه یی تکاپوخواست در حوزه یل کردهه اگر کسیهم تحل
 کند[، حداقل پنج کتاب در بازار وجود دارده

 وجه دورانی

 تقدم سیاست بر اقتصاد

جه دوران یهحاال اگر بخوا  هت  یم و قات  یریگج ن یم، ایک بزنی را ت یطب
س له  ض  دوران به ر م م صالحات ار  یت حوزیی روحانهیت اولیو حما یی ا

س یداراز ملک سته      ی، دوران تقدم  صاد ا ست بر اقت س له  یعنیا ی مردم و م
است بر  یاست، تقدم س   یاس یی س ت و سلطنت مقدمتاً مس له  یبا حاکم یرهبر

سته د   صاد ا شروع م     ینطوریوران آخر ااقت شرع  سته دوران اول با  شود،  یا
ــنفکران که د یول ــدنده ]در[ آخر هم رخ  هیگر از زاویروش ــرع وارد نش ی ش
 بوده  یاسیشتر سیب ینیخم یخود آقا یرخبه
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 پرتو عام نفی استبداد

عام، نف    جه دوم پرتو  بداد بوده   یو ــت ران بود، یر اکه د  یدوران یعنیاسـ
، یرا واداشـت که ]بر[ اصـالحات ارضـ یگر که کندید یبرخالف کشـورها

[ اصــالحات ی]اجرا یشــاه برا یســتد، و رویآن با یق کند و رویتدق یلیخ
ض  شار ب   ی یار سال ف شورها یک  ن یگر که ]در آنها[ بید یاورند؛ و برخالف ک

ش ن و خوشیزمن، کمیزمیدهقانان ب داران رخ نیزمنمالکان با کالن و خردهین
 فتاده ین اتفاد نیران ایای رخ داده بود؛ در ایرخبه

 بیرون از دستور بودن نفی استثمار

ستبداد بود و نف  یپرتو عام، نف ستثمار ب  یا  یده نفرون از دستور دوران بو یا
ــتثمار در ا ــتر در نیران بیاس ــط  14یو تمام دهه 24ی ی دوم دههمهیش توس

کند   یاری مه اگر خدا  یترها را تمام کرد  یظهور کرده ت کال ینو راد یها انی جر
 24-93جنبش  یانیپا یبندها و دستاوردها و جمع یسه شنبه بعد بحث ناکام  

 خواهد بوده
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ــالم و ــتان بهر، با اجازهیوقت بخ با سـ ــوص آقای دوسـ مهندس  یخصـ
سحابی[ بحث را آ از م  ست که با هم در ا    23مه یکنی] سه ا ن مکان گرد یجل

مه فراز یرســیفراز پنجم، م یمه به انتهایکنیم، هشـــت فراز را مرور میاآمده
س     24-93جنبش  شست برر شب به پا  م، انیاکرده یرا در هفت ن ان یشااهلل ام
]تا[ قبل از انقالب را  14و 24هایم دوران دههیگر بتوانیی دو از جلسه برسد 
س  س  یکن یبرر سلوب برر ، 24تا  93چهار فراز قبل از  یمه امروز طبق روال و ا

 یبندم زد و آخر سر جمعیک خواهیها را تیکار دستاوردها و ناکام یدر انتها
 م کرد[هیرا ]بحث خواه 24تا  93ساله ان جنبش سهیپا

 دستاوردها

، یخیتارـ  کیاستراتژ ک،یدئولو یای فکری ـ حوزهتاوردها را در پنج دس
س یس ، یاجتماع شک  تاًیو نها یا س  یالتیت س   یکرد یبرر شب هم برر  یم و ام

ن پنج حوزه چـه یدر ا 5924تـا  5993 عمرم جنبش کوتــاهینیمه ببیکنیم
 گذاشته استه یاز خود برجا ییدستاوردها

 ایدئولوژیکدستاوردهای فکری ـ 

 برشمرد:شود یک هفت ارمغان را میدئولو یا -یفکر یهحوز یبرا
 ینهیاسته وجه دوم زم یاجتماعـــ  یل اقتصادیکرد به تحلیوجه اول رو

 زیبردن به ضــرورت تجهی، وجه ســوم پیطبقات یله تر ادراک مســیعموم
وز بر یبرا یبستر  24-93 ]این است که جنبش[  ک استه وجه چهارم، یت ور
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و ن دیب ینیع یهایوجه پنجم، مرزبند هدوعنصــره بود یشـــهیاند یو پختگ
که  ییهاآموزش تاًیآزمون فقه بود و نها یبرا ی، وجه ششم، بستر   ]بود[ اسالم 

 نو قرار گرفته یهانسل یروشیز، پدر درون فرا
 یاجتماع ـ یل اقتصادیکرد به تحلیرو

د، بودن یاجتماعـ  یاقتصاد و کمتر یاسیس ها عموماًجنبش 24ـ93قبل از 
ما از آنجا که   ] تدا یا [ا ــ  یتا حدود  کار   ین جنبش در اب ن و یزم یله از مسـ

د، تا ن شروع ش  یزم یلهمس   نسبت به  یاس یو س  یسنت  یروهاین یریگموضع 
صاد یبه تحل یکردیضرورت رو روها بهیشود گفت ن یم یادیحد ز ـ  یل اقت
 یهالید که ورود به تحلیرسیبه نظر م 24-93دا کردنده تا قبل از یپ یاجتماع
 خصوص که حزب به ،هاست ست یدر انحصار مارکس   فقط یاجتماع-یاقتصاد 
سلوب و رو یتوده ا صاد  یل ابزاریتحل یهین ا  رانیرا در ا یاجتماعــــ  یاقت

ــروطه هم ن    ش یا گرای که تاندانس چپ      یفکر یروها یباب کرده قبل از مشـ
که  یآقاخان کرمان رزایازگر بودند مثل مچپ داشتند، آ  یاجتماعـ   یاقتصاد

 یهاروینجا نیدر ا یران داشته ول یا یو اجتماع یبه اوضاع اقتصاد   ینگاهمین
ــت رو یهم درک کردند که ضــرور یمذهب ـ  یل اقتصــادیبه تحل یکردیاس

ــند به ا  یاجتماع ــته باش ــیداش ت، اطبق ییجان، جابهیزم یله ن علت که مس
ــ ــدن دهقانان ب   نیدار، زمنیزمطبقات کالن  ءامحا  یله  مسـ ن و یزمیدار شـ
د شــید آن بزند را نمیم شــاه دســت به تولیکه قرار بود ر  ییهایســازطبقه
مذهب       ی ناد  که  بت بود  لذا مث فته  ک ی دئولو ی رای  یها پی تها و  یده گر

س  صاد یبه تحل یکردیرو هم ست یمارک شن    یاجتماعــــ  یل اقت شته با و  ددا
س یس  یهیها از اللیتحل ـ  یادتر اقتص نیرید و زیجد یهیعبور کند و به ال یا

 هم وارد شوده یاجتماع
  یتر اداراک طبقات یعموم ینهیزم

در  یاجتماعـــ  یل اقتصادیکرد به تحلین رویکه در دالدل ا یگریاتفاد د
 ؛دهم ش فرا یدرک طبقات یبرا یتریعموم ینهین بود که زمیرخ داد ا 93-24
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سه یبه ا مبتالبه بودند،  دو طبقه کامالً 24ــــ93 یساله ن مفهوم که در دوران 
ــهی آنها با   یها نیداران که زم نیزمکالن یطبقه  یکی نه مانند     یاد در پروسـ

ــادره، ]بلکه[ از طر یگر از طرید یجاها   ن یزمید به دهقانان ب   ی ق خریق مصـ
دستور  ن بار دریاول یبودند که برامبتالبه هم دهقانان  شده طبقه دومیمنتقل م

ــ-یفکر یروهایکار ن ــیس ــال ا ت قرار گرفته بودند، قبالًیو حاکم یاس ن یاص
عه     جام فاد در  که عطف توجه  یا یات نداده بود  عه     یران رخ  جام به   یهم 

ــتا ــورت بگ یو دهقان ییروس  یبقهک طیرده لذا دو طبقه مبتالبه بودند و یص
رد، یدوم شکل بگ  یت پهلویبود در کادر حاکم هم که بنا یدار صنعت هینوسرما 

ش از آن درک یفراهم شــده پ یتر ادراک طبقاتیعموم ینهیدر راه بوده لذا زم
 بود و آرام آرام به درون یســتیمارکســ یهالیتحل یشــتر در حوزهیب یطبقات
ــت کرده بوده در آن دوره روحان  یمذهب  یروها ین یها لی تحل ت هم ی هم نشـ

شد به  س یتما ر ممجبور  س  یروهایطبقات بپردازد، ن یله لش به م ک و یکال
ــگاه یحت ــتند، در آن دوران  یل طبقاتیورود به تحل ازان هم که یدانش ابا داش

 مجبور شدند به آن بپردازنده 
 عتاًیطب، یل ملکیهم که از قبل ظهور کرده بودند مثل مرحوم خل    ییها پی ت

شدنده لذا در مجموع  ینو وارد م ید دورهیجد یهارزمگران به یرتر از دیگپی
 یتریعموم ینهی، زمیاجتماعـ   یل اقتصادیکرد به تحلیدر کنار ضرورت رو

 ران فراهم شده یدرک طبقات در جامعه ا یهم برا
 ک یز تئوریضرورت تجه

ن یروها در ایکه ن]مس له[ را   نیک بوده ایز ت وریوجه سوم، ضرورت تجه  
شتند و مواجهه  یزیچ یلیک خیت ور دوره به لحاظ ران با دو شان در چنته ندا

ــ یاد، مواجهه ی جد  ــری بسـ ک ی ت ور یبود و از قبل آمادگ   یع و ناگهان  یار سـ
شتند؛  ست که ب   ندا ست ا شخصا بچه   ]و[ جوانان دوره ،شتر یدر  جنبش یهام

س  ی، مذهبیاعم از مل 93-24 شخ  یو مارک  روهاین یص دادند که آمادگیست ت
ستراتژ  یلیتحل یههمواج یبرا صاد یک با دوران جدیو ا  یاجتماعــــ  ید اقت
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ست ]ران یا و باالو  یاندازطبقات در حال پوست  [که در آن ینا]دور ؛[اندک ا
ورد، خیران میا یاجتماع-یگ اقتصــادید ر دارد به تهیگن هســتند و کفییپا

ــته  ییروها یروند و ن یرتر میز ییروها ین]و[  ــو و نما م برجسـ و  ند کنیتر نشـ
ک یص ت وریها ضرورت تشخهم ساخته بشود، جوان یدیبناست طبقات جد

خرداد  51 یبعد از واقعه   یها لی در تحل همه  باً یتقر بعداً  یول هرا اعالم کردند 
روها یبود که ن یدوران، دوران یعنیدنده یک رســیز ت وریبه ضـرورت تجه 24
ــتراتژی ت ور یدر حوزه یک امتحان کتب ی  ــک دادند ی ک و اسـ د مردو یه بخشـ

دند و ماده قبول ش شان هم با تک یقبول شدند و بخش   یناپل ون یشدند، بخش  
 ید برایران بایا یاســیو ســ یفکر یروهاین یآخر ســر معلوم شــد که حوزه

 تر شوده مجهز یبعد یهاورود به دوره یآمادگ
 دو عنصره  یشهیبروز و قوام اند یبرا یبستر

ج و نضـ  یبروز و ظهور، پختگ یبرا یرن بود که بسـت یدسـتاورد چهارم ا 
ــهیک اندی ــکل گرفته اندیدوعنصــره در ا یش ــهیران ش دوعنصــره هم  یش

ن آن یداشـت و تبلور آن روز یو هم بار مذهب یبود که هم بار مل ایاندیشــه
ــت آزاد ــأبدو ت یدر نهض ــ یس بوده جلوتر راجع به ایس ــوع توض ح ین موض

 م داده یخواه یشتریب
ستر ]بود[  نیا شد و ن  یکه ب  یمل یدر کادر مبارزه که قبالً ییروهایفراهم 

 ینسل جوان مذهب ها خصوصاً  یبودند، حس کردند که دوران نو شده و مذهب 
ــت و ن    ــو و نماسـ گاه  ن منزلید دارده ای جد  یگاه به منزل  یازی در حال نشـ

اد ک بوده اتفیک وت وریدئولو یو هم ا یالتیهم منزل تشــکه بود یچندوجه
ــت آزادبود ک یمهم ــتقل از جبهه یه نهض ــازوکار مبارزات یمل یمس  راه یس

از  ییهاهیضرورت داشت که ال   مقدمتاً ین سازوکار مبارزات یا یانداخت و برا
 ها هی ن الیباز کند که ا    یو هم به لحاظ مذهب    یتفکر خود را هم به لحاظ مل  

ور طو به یس نهضــت آزادیسـأت یبرا مهندس بازرگان ییابتدا یدر سـخنران
ود، ب یخیک دفاع تار  ی که   ات مهندس بازرگان   ی تر در دفاع تر و پررنگ یجد 
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 استه  یریو ردگ یابیقابل رد
 اسالم نوگرا ـ یاسالم سنت ینیع یهایمرزبند

 یاســالم ســنت یعنین دو اســالم یب ینیع یهایگر، مرزبندیاما دســتاور د
 یاب، دکتر سح یطالقان یمثل آقا ییهاپیاست که ت  ییم نوگراو اسال  یحوزو

عاد  بازرگان    یدر اب ــترده  و مهندس  عاد گسـ کردنده  یآن را حمل م  یتردر اب
س  س  هبود ینیع یلیله هم خ م شرا    دو م سط  شد،    یله و شته  ن و ز یکیط گذا

انات یجری  همه ینیع یله ن دو مســینه ایزم یله مســ یگرید حقوقش و
 انیرا از حزب توده، جر یفکر یروهاین نیران را به واکنش واداشته همچنیا

تا حوزه و  ی، احزاب درون جبهه ملیل ملکیها، خلســتیالیســوســ یجامعه
که شاخص آنها در آن دوران نهضت    یمذهب یگرانو یروهایو ن ینیخم یآقا

 س بود، به واکنش واداشتهیأسدر بدو ت یآزاد
س  ستر  یزم یله م سط قرار گرفت، ب ها یدمرزبن یبرا ینیع ین و زن که و

د که بو یبندک مرزی ،ده از حوزهیتراوبرون یاسالم سنت   یمرزبنده فراهم شد 
س یدید س  ن و یزم یله م برخوردش با م  یخیک برخورد ماقبل تارین ز یلهم

سلمانان نود  یبوده اما برخورد س   یکه م سلوب مدرن به م له  دگاه و نوگرا با ا
ند، زاو    گاه کرد با زاو   یهی ن  ؛ورود حوزه فرد داشـــت  یهی ورودشـــان 

ت مختلف بوده ی متفاوت و از نظر ماه   عتاً یها هم طب ها و مواجهه  یریگجه ینت
ند  یبرا ینیع ینه یکه زم  ییها لذا در دروان  ند  یمرزب ها  یوجود دارد، مرزب

سته مثالً یتر و جدقیدق شته، مذهب   ، االن در ده تر ا سال گذ ن ون مدریپانزده 
ــالم حاکم فرد دارد، اما ید میکأت یلیش خیو نواند ــالم ما با اسـ کنند که اسـ
سط ن  یمرزبند یبرا یزیچ یلیچون خ سط نم یست  یدر و  یگذارند، برایا و

شن ن  نچندا یافکار عموم ش   یها چین مرزبندیست که ا یرو ]از  یست، بخ
ست ز   آنها[ شن ا سوابق و عملکرد آنها با هم تفاوت دارد ول یرو -93در  یرا 
 یرابرزن که ب یمس له  یکیبود،  [در وسط ]ز یبرانگتیحساس   یمس له دو  24

س    سا س یزن و مرد هم ح شرع  یتیت جن س   یانگیبرم یو  سا ت یخت و هم ح
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ت یو حساس یت اجتماعین که آن هم حساسیزم ی لهمس یگریو د ؛یاجتماع
س له خته لذا دو یانگیبرم یطبقات شد و حول آن       یم شته  سط گذا حساس و
 ق شکل گرفته یدق یلیخ ]به صورت[ هایمرزبند مس لهدو 

 آزمون فقه 

به ی پرده آزمون فقه  شین آزمون فقه بوده پ یاول 24-93هم،  یوجه بعد    ا 
اهلل لفض ] خیان ش یپرده را جرشیمشروطه بود که پ تر تشرع، در  یعبارت جد

ن یاول یتر بود و فقه براین بار جدیدوران رقم زده اما ا یصحنه یرو [ینور
 ن و زنیزم یمسـ له  نسـبت به  یاسـ یسـ  یبا چاشـن  یبار دو موضـع اجتماع 

ند      به نظر من مرزب فته  ند ینین دوران عیا یگر ان دور یها یتر از مرزب
ش    شروطه و  ضل یم ش اهللخ ف شت اما ا  ییهایخ نگرانی بوده  مان ]با ز ن باریدا

ن وسط گذاشته شده بوده در    یزن و زم یمس له دو  شیخ تفاوت داشت، زیرا[  
ران به وسـط  یآحاد مردم ا یکه عام بود، برا یآزاد یمسـ له صـدر مشـروطه   

ــکل    ــد و به ش ــته ش ان حوزه و یتر جریجد یهاهید که النبو 24-93گذاش
 آزمون فقه بود، فقه[ ن وجهیپس ا]ک کنده یتر تحریرا جد یت ســنتیروحان

ــ له که با    ینیآ از  یپس نداد و برخوردها   یقبولهم آزمون قابل   زن و  یمسـ
ها    یزم که برخورد بل دوران    ]یش[ن کرد، نشـــان داد  قه   ]پس[ بوده یماق ف
 شکل گرفته  24-93ن ران در دورایشده در ایاسیس

 درون فراز  یهاآموزش

ستاورد جد  ــ  یتر فکریاما د بوده  ]ماندن[ن دوره، فعال یک ایدئولو یاــ
لکه ل نشدند ب ینه تنها تعط یاس یها در کوران س مهم است که پاتود  یلین خیا

صل   یجد شدنده پاتود ا سجد هدا  یتر هم  -93ت بود که چرار آن قبل از یم
ــده بود و د  24 ــن شـ ــ یر اروشـ بار آموزشـ قال دانش   ین دوره  و وزن انت
ــده پاتود یک آن بیدئولو یا ــتر از قبل ش ــار در   ییهاش ــرکت انتش هم مثل ش

شته رتق و فتق م یجد یک و فکریدئولو یا یحوزه ود کردنده پاتیتر از گذ
سالم  انجمن شده بوده انجمن  فعال یلیها هم خیا شته  سالم  تر از گذ ها در یا
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ساع با  24-93سال   شخص حن  یم ستان   نژافیم شهر  یر کمّیها تکثد هم در 
سالم  یهاشدنده انجمن  یفیشدند و هم در تهران هرس ک  برخالف امروز  یا

ــ  ی به   ــدند که هم آزمون ا  ی تبد  یک کارگاه آموزشـ  یروها یک نی دئولو ی ل شـ
هم  بود و و مهندس بازرگان یسـحاب ، دکتر یطالقان یمثل آقا یمذهب ینوگرا
ــین نواند ویروحان  یورود یمجرا ــگاه بوده  یمثل مرحوم مطهر یشـ به دانشـ

شان در حد قواره و وزن خود انجمن شان به یک پاتود  ها هم در دوران خود
 ل شدندهیتبد یآموزش

دانشــگاه تهران هم بود که  یاتفاقات درون خوابگاه کو هادر کنار انجمن
شکده   یقرآن یهاحثب شته در دان ل  یکرج هم که محل تحص  یکشاورز  یدا

گر کتاب و متن در دستور کار قرار ید یهاتر از دانشکدهید بود، جدنژافیحن
ــار و  ها، خوابگاهگرفته در مجموع انجمن ــرکت انتش ــجد هداها، ش ت یمس

جد به  تاب     یطور  تب و  ها تعط    24-93آموزش را در دوران پر  ل ی نه تن
شده ا یها جدبلکه آموزشنکردند،  ص یتر یجد یهان آموزشیتر  ت یک خا

ــت،ید ک، ی دئولو ی ا یها دگاه ی رون محل آزمون د یب ]این بود که[  گر هم داشـ
حال   دگاه آرام ی ان و دی مذهب  یدگاه نوگرا ی حوزه، د یدگاه تفقه ی د آرام در 

ست یره بوده بیو   یسنت  یها، چپیمل یشدن جبهه  یخیماقبل تار  یررون ب
ها دگاهیگرفت و دیها هم آموزش صورت م در درون پاتودآزمون بود،  یبرا

در حد توان آموزگاران دوره و توان جذب آموزندگان مرحله به مرحله نوتر         
سال  یم ــ  یراتفاقات مهم فک 24-93 یهاشد و لذا در  شکل  یدئولو یاــ ک 

 گرفته
 دستاوردهای استراتژیک ـ تاریخی

 تیشدن روحان یاسیس

تاوردها    یدر حوزه ــ ــتراتژ یدسـ فاد مهم  یکه برو  یخیتار -کی اسـ م، ات
س یس  صورت گرفته، ین بحث در ایدو بار ا یکیت بوده یشدن روحان یا  نجا 

ستان  سل جد     یدو شته و هم از ن سل گذ اد ن اتفیاند که اد انتقاد کردهیهم از ن
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شــود آن روز یدگاه امروز نمیبا ده مینیبیم مینبود و آثارش را االن دار یمهم
شده   یاس یس ] یان گسترده و سراسر   یک جرینکه در آن روز یا هل کردیرا تحل

س  [بود س یکه تا آن زمان  ]است[   نی، وجه دوم ا]است[  ن وجه اولینبود، ا یا
س    یران حزبیکه جامعه ا شت، مرجع  س یندا شت و در   یایا در آن وجود ندا

رد یشکل بگ  یمختلف بعد از مشروطه اجازه داده نشده بود که صنف    یهادوره
ه ن بود کین هم دال بر ایا دا کنند،یگاه پصنوف منزل [اجازه داده نشده بود]و 

ــنف ــنف یو اجتماع یمحل رجوع ص ــته مرجع ص هم در  یایهم وجود نداش
ت که از قبل مرجعت یمثل روحان یانیه جرنکیا [ن اساسیبر ا]مه یجامعه ندار

 مســ لهبروند  [مردم صــرفاً] نبود که یتش هم صــرفا شــرعیداشــت و مرجع
ند و وجوهات بدهند،       ــ به نوع  یت اجتماع ی مرجع [بلکه ]بپرسـ  یهم بود و 

ــــ که  انین جریکه ا یبه نسبت ؛بود یاجتماع یهامحل رجوع نسبت به تظلم
ــ ین ظرفیا وقت در کید، به نفع جامعه هم بوده ش یم یاس یس  ت را داشت ــ

ند، مثالً       مدرن وجود دار عه مراجع  ها   جام ــور پا  یدر کشـ و  ی رب یارو
س   گر و بعضاً ید یکشورها  س یا که ایدر شرد آ اند، احزاب و کرده یر را طین 

ــناف و  ــخاص مرجع هم   یدر حوزه مدن هااوجیاناص ــتند و اش مرجع هس
مانده اما در یلنگ نم یلی، جامعه خدارند، اگر اقطاب مرجع نداشـــته باشـــند

شور  شور ما به مراجع   یک صناف ،  بمدرن مثل احزامثل ک   هااوجیان، مثل ا
شد  اجازه ستارت احزاب و  یسال  554 نیا ه ]طی[ندیایوجود ب به هداده ن  که ا

ــده تا االن  ها اوجیان ــالم یخود جمهور اخل دو تا   زده شـ  یاجازه  یاسـ
ش  یریگشکل  سته احزاب به آن داده ن سطح[ که  ،ست ین یده ا  ]حتی در این 
در  ینشــان دادن دموکراسـ یخوار برارانت یتیحاکمدرون حزبچهار  ،ســه

حزب  نه خودشان  نهایه ارندیدر تابلو قرار بگ یالمللنیب یعرصه  یبرا و رانیا
ــتند، نه کارکرد حزب ــته یهس ــونده مجموعهدارند و نه توانس  یاند مرجع بش

ــال ح 94که در   یاحزاب ــالم یجمهور اتی سـ  چیه ،اند به وجود آمده   یاسـ
ستعداد و    شدن پ  یبرا وزانتکدامشان ا ست[   نینکردنده ا دایمرجع   که در]ا
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مراجع ما  یجامعه ،ها زده شده تا کنون سال که استارت   554 ، 544 نیطول ا
 تیکه ظرف یاجتماع یروهاین اگر وانفسا  نیه حاال در اه است نکرد دایمدرن پ

شدن را دارند جد مرج شو یع  س نتر ب س ید و  شوند به نفع جامعه  یا  یهم ب
به خودش  دیشــکل جد تیروحان یوقت 24-93 ]در[ نکهیاســته کما ا رانیا

 یاجتماع یمواجهه یهم برا میمشـکالت ر  عتاًیطب ،شـد یاسـیگرفت و سـ
ا گاه و باز فعاالن در دانش  یش با بخ، هایاس یشده تا قبل از آن فقط با س   شتر یب

س  یتیاقل س یاز فعاالن   یلو مواجه بود در کادر احزاب منحل شده  یاجتماع یا
سر    انیرهم ج انیجر نینوورود هم آمد ا انیجراین  یوقت  3 بوده مثالً یسرا

ــا ز ــاه و  ینامه  یپا  ریامضـ مراجع  نیترنیوز یعنیعلم بوده اول علما به شـ
ــی  یهاهیاعالمها و هیآن اطالع لیذ رانیا یمذهب یجامعه ــااعتراض زده  امض

ــت[  نیبودنده ا ــ]اس ــیکه س ــدن روحان یاس در آن دوره اتفاد مثبت و  تیش
 ترنیتر و وززمان گرم آنرا در  یاسـ یمبارزه سـ  یکه پشـت جبهه  بود یمهم

 کردهیم
 مسئول یروشنفکر

شدن روحانیون[     سی  سیا ستاورد بود  کی ] ستاورد دوم که به   ؛اتفاد و د د
ستاورده  یکینظر من  ستراتژ  یااز د ست   یسال  544 نیکل ا یخیو تار کیا ا
ــ میکه دار ــد و بعداً میکنمی یبررس  انیجر کیبروز و ظهور  ،کمتر تکرار ش

شنفکر  س ول بود  یرو شنفکر  هم شت  یبه خصوص در دهه  رانیدر ا یرو ه گذ
صر  شنفکر  انیاز جر یکه عنا ست     یخیتار فیوظا یرو شنفکران را فهر رو

ست ما م  نیدر ا ،نندکیم شنفکر   یکه برا مینیبیفهر  یریتنو نقش صرفاً  ایرو
 ینروشــنفکر فقط نورافشــای فهیکنند که وظیم حیتصــر یعنی ،هســتند لئقا

ست، فقط تنو  ست  یفکر ریا مود در موضع رهن  طروشنفکر فق  نکهیا ای ؛ ]و[ا
 یتلق یعنیظاهر بشوده  دیو در قبال دانشگاه با روهایدر قبال مردم و در قبال ن
سط جر   شنفکر تو شنفکر  انیاز رو ــ امروز ما  یرو بخش  بلکه شان نه همهــ

هده ندارده به ع شتریب یخیتار یفهیوظ کیاست که روشنفکر  نیا ــ البشان 
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ــت و   ــر هکندمنتقل به جامعه   [دی با ]ش را هم ایگاه آخودش آگاه اسـ ح یصـ
 ییچه بال یاعاجتم یهادر کوچه پس کوچه یآگاه  آنکه حاال    نیا ند یگویم

شک  یآن اگاه یرو ،دیآیسرش م  شت    شود، یسوار م  یالتیچه ت آن  سرنو
شک  شنفک  یفهیوظ یعنیبه ما ندارده  یانجامد، ربطیبه کجا م التیت ر فقط رو
هنمود بتواند ر نکهیحداکثر ا آناز  رترب ایاست   یانتشار آگاه و  یبخش یآگاه

ــنبرج عاج  یرهنمودها  آنبدهد و رهنمودش هم از    ــع باال و   ینیشـ و موضـ
 یاروهیبزند و ن یبزند، گام یقدم یاجتماع یواقع یهاراهدر کوره نکهیبدون ا
ما اتفاق    یرا همراه یاجتماع   کی  [ن بود که یا]افتاد   24-93که در   یبکنده ا

شنفکر  انیجر س  یرو ست خ  کنحاال ممه [به وجود آمد]ول  م سترده   یلیا گ
است  نیتصورم ا همتولد شد  ول مس  یروشنفکر  انیباالخره آن جر ید ولاش نب

ــحاب  ، مهندس بازرگان   یطالقان   یقا آدر مثلث   [انی ن جریا] که   یو دکتر سـ
س  و شکل گرفت    گهید 5924 ]در[ کرده دایپ ییمثلث پرتو نیخودش ا ریدر 

فربه  ،داش همان سه نفر بودند اما پروار ش هیاول یهسته  ،مثلث نبود نیا صرفاً 
فربه  یورزشکار  کیوقت هست   کیبوده  یفیک یگاش هم فربیشد و فربگ 

ه است که فرب  یورزشکار  کیاست اما   یچرب قتیاش در حقیفربگ ،شود یم
ت اس  یفیآن عضله عنصر ک   ،آوردیعضله م  یکند، ولیشود، وزن اضافه م  یم

 که به آن اضافه شده استه
سال  نیا   5924 سال  در]و[ کرد  تیموجود الماع 24-93که آن مثلث در 

 بوده یفیک یندبپروار کیاش یپروار شد، پرواربند

 موضع بزنگاهی

اشت:  د یژگیمس ول که چهار و  یروشنفکر  مییگومی نیان خاطر به یبه ا
گرفت  یســه موضــع بزنگاه هگرفت یاعالمانه یدر آن زمان مواضــع بزنگاه

ضع روحان    که یتیوال یالتیا یهاانجمن یرو یکی ضعش با مو  3و آن  تیمو
 دیانقالب سف  یگانهاصول شش   یداشته موضع دوم رو   یفیتفاوت ک ءامضا 
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سومش هم همان جزوه  شاه بود  شد   یا، موضع   که یازوه، جبود که صحبت 
ضت آزاد  شر کرد     91در  25سال   ینه س و به صفحه منت س   بیآ مبارزه  یشنا

ــات قبل مرور  یبیفرعوام ،ییگراخرافه از جمله یمذهب و پنج محور که جلس
خرداد بود که نهضــت  51اش هم یموضــع چهارم بزنگاه ، پرداختهمیکرد
 هرا منتشر کرد زدیریخون م کتاتوریمعروف د یهیاطالع یآزاد

 ایبخشی تودهآگاهی

در  را یاتوده یبخشیآگاه دوم توانستداشت،  یمواضع بزنگاه پس اول
 هکند منتشـــرخودش  یاجتماع و یخودش وامکانات ارتباط یهابونیتر حد

حد توانش آگاه  را در یاتوده یهاکرده بخش آگاه یادیدانشــگاه را تا حد ز
 کرده

 رویکرد استعالیی

ات داشت که جلس   ییاستعال  کردیرو کهنیهم که افتاد ا یگریاتفاد د کی
شده ا   شاره  چون فرصت   میشو یرد م آنو از  میزنیم کیدفعه هم ت نیقبل ا

ه ب یدیجد یروین کیبود که درک کرد  نیاش اییاســتعال کردیه روســتین
 دهیاست که از دل حوزه بر تراو  یانیجر دیجد یرویمده است و آن ن آصحنه  
 و اســت نوپا دیجد یروین نیحس کرد که ا یروشــنفکر انیجر نیا اســته

که  ییزمون و خطاآ ریاش در ســیاجتماع یهایریگممکن اســت در موضـع
ش    ،کندیم یط شتباهات فاح ض  هبکند یا هم ه رفتگ شیبا آن پ یحیلذا کارتو

 قیخصــوص از طر و به میکه اســم برد  اتشینشــر  قیاز طر یحیکارتوضــ 
ضع  ه لذا یخصوص  [ یهاراه] سال   تیروحانموا  بود 29و  24در آخر کار که 

ــع اول ــاســ هیاز مواض ــع  به ،بود نیزن و زم یرو تیاش که فقط حس مواض
ود که ب یاتفاد مهم نیشده ا  لیتبد یضدسلطنت، ضداستبداد و ضد ارت مل     

ستعال   شاکش برخورد ا ضت آزاد  گذارانیمثلث بن ییدر ک تازه  یبا حوزه ینه
 گرفته شده شیشده پیاسیس
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 اثرگذاری اجتماعی

ــک  ؛بود یاجتماع  یاش هم اثرگذار یوجه بعد   ــوار  یالتیباالخره تشـ سـ
ــک ــگاه اثرگذار التیکردند، آن تش ــگاه  رونیو در ب یجد یدر دانش از دانش

ــب یاثرگذار ــت ترقیو رق ینس ر ن نظیاز ااتفاد چرا مهم بود،  نیه حاال اداش
شـکل گرفت که   رانیل در او مسـ  یروشـنفکر  کیاول بار  یبرامهم بود که 

نوورد  یروها یهم ن ،ردکیاز خودش را اگاه م  رونیهم خودش آگاه بود هم ب 
و  اشت گذیم شان یپا رینردبان ز و اددیرا استعال م  یاس یو س  یربه عرصه فک 

شک  نکهیهم ا شت  یالتیباالخره وجه ت شاگر و   یرهنمود صرفاً  و هم دا و اف
ده ما مآ یالتیکار تشــک یخودش هم به عرصــه]بلکه[  هگر افکار نبودریتنو
شاخص برا  دو نجایا سم   ییوهاریاز نوع ن ییروهایسنجش ن  یتا  که از آنها ا

ــاخص ا  کی م؛ی، دارمیبرد ــاخص، ش ــت،  کی دئولویش ــاخص،  کیاس ش
 یهاکه دهه یریبر خالف تصــو کیدئولو یاسـته شـاخص ا یشـاخص مل

 شــتازیعنصــر پ یجهان هم بود رو گرید یبود و در جاها رانیدر ا 14و 24
ا از هنگاست که فرس   یعنصر  شتاز یبود که عنصر پ  نیبوده تصور ا ]متمرکز[ 

 یهیجلو برود و بق دیجامعه جلو است و با یاس یو س  یحد متوسط توان فکر 
شونده آنچه که تلق  روهاین ست  یبه آن ملحق ب ــ خدا ا  یبه عنوان گرداننده ــ

 ـ تکل اس التیتشک لیدرکل، باالخره خود خدا  التیو صاحب تشک   یهست 
، میســوار کن التیتشــک میکه هســت ییدر جاها میتوانیم حاال ما هر کدام هم

 توان نیما هم ا ،یآموزش  التیتشک  ،ییدانشجو  التی، تشک  یصنف  التیتشک 
ست   یعنیه  میخدا را دار ها را در خودش نداده که همه توان به خرجخدا خ

ــر کند  ــ ]و[ منحصـ ها با ابناء تحت     حکومت  که نوعاً   ییمثل برخوردها   ــــ
مان و آس  نیاست که زم  نیاتصور   نها[]نیست، زیرا در آ  کنندیحکومتشان م 

ــده  عیتجم آنها ها در  تی اند و تمام ظرف  آمده  رونیدهان باز کرده و آنها ب    شـ
ست و با اراده  صحنه اجتماع متجل یها متیظرف نیآنها ا یا ش  یتواند در   ودب

را که خودش دارد  یخدا هر خصلت ،نگرفته است شیرا در پ هیرو نیخدا ا ـ 
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 نیزم یدر رو شیهانیانســان که تنها جانشــ ءبه ابنا را یآن خصــلت و خو
ــتند،  ــرقابلهس ــته حاال تلق قیو قابل تزر یتس ــ دریل نیا یکرده اس  یلاص

شک  شفقون » یدر وا ه ست؟ یچ شتاز یاز پ یالتیت سته ا  «م شفقون  نیا نوع  م
سان  ستند     ییهاان سه گام از جامعه جلو ه ستند که دو  که  یحالنیاما در ع ،ه
شان را دارند ا  یافتادگشیو پ یگامشیپ ید د ه د د ه را هم دارند  نیخود

ــان را هم هم رامونیکه پ  ــان پ یپاخودشـ ــود یم نیه ااورندیب شیخودشـ شـ
از شفقت   ییبودند پرتو ینطوریا ایاز شفقت دارنده انب  ییپرتو یعنیمشفقونه  

فکرش از فکر  یاســـته حاال گاند ینطوریا یگاند دیدر دوران جد ایدارند 
کنده  یاکتفا نم نیجلوتر است، اما به ا یلیهند خ یطرهیسریز یتوسط جامعهم

؛ ان بکشم زننفسرا هم نفس هیکه من بدوم و بق ست ین نیا شتاز یاش از پیتلق
ســته ا مســ لههمه  نهای، اودخارج بشــ یکی ،دفتیپس ب یکی، دببر یکیحاال 

خدا از  یاقع تلقدر و]و[ اســت که در قرآن آمده،  یوا ه باردار [مشــفقون]
س  شتاز یپ  یه جلو هست ک یدو قدم جلو باش و به نسبت  یکیباش،  شتاز یه پتا
به بعد  24 یکار در سـالها نیه ااوریب تشــانیرا هم با خودت در حد ظرف هیبق

سط بان  ضت آزاد  انیتو شاخص، که   کی نیشکل گرفته ا  یتا حدود ینه
، ما در ما اسـت  ی، شـاخص مل یاسـته شـاخص بعد   کیدئولو یشـاخص ا 

شور  شکل  که در مبناها  میکنیم یزندگ یک  یهیحقود اول یعنیوجود دارده م
ــ  یفکر اتیحق ح ،شود یشناخته نم  تیها به رسم انسان  س یس ــ  یهیاول یا
سان  سم ان شد    تیها به ر شناخته نم  هشناخته ن ضر هم   ،شود یو  در حال حا

س  یاجتماع اتیح یازهاینشیشوده لذا پ یشناخته نم  س یو  ندارده  وجود یا
وجود  ازهاینشیپ یهمه م،یکنیم یوقت هســت که ما در ســوئد زندگ کی

 یمدن یهاوجود دارد، مراجع مدرن مثل حزب و صــنف و پاتود یدارد، مبان
صورت[   وجود دارد، شا ]در این شد که     نیا دیآنجا  شنفکر   کیصادد با رو

]قائل جامعه  نیاسـته در ا کارش رهنمود اسـته صــرفاً ریکارش تنو صـرفاً
شنفکر،[     ست اما در جوامع   شدن آن حد از تکلیف برای رو ست ا  مثل یدر
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و حقود  هیاول یو در آن ســاختارها میدار کلمشـ یما که در مبان ی[]جامعه
ود رهنم تواند صرفاًیروشنفکر نم نجایا ،ها و اجتماعوجود نداردانسان  یهیاول

ش یفقط به آگاه ایبدهد  شاگر ب و یبخ شنفکر در ا  هاکتفا کند یه اف ما  رانیرو
ــت زشیهمه چ که ــ ،خاص اس ــت یبومش، بوم خاص طور که ما  نیهم هاس

هشت   نیاز ا ،سال هشت فراز داشته باشد     554که در  مینکینم دایپ یکشور 
شش   سر   آن  یتافراز ،  شد و دم به دم هر   یسرا مردم به  کباریسال   51با

  دهیهم پد [این کشـــور] یهایژگیاســـت، و دهیپد نیهمچنان که ا زندیپاخ
ل و گورده و ترگلیتواند اتوکش ینم صرفاً ما  یدر جامعه هم روشنفکر  هاست 

]نوع[  نیا هاز باال رهنمود بدهد دیایبزند و فقط ب شیباشد و  ل به موها  یپلت
ی  بخش مترتب بر آگاهی تیول مس  دهدهنمی ما جواب یدر جامعه یروشنفکر 

ستارت کار  ی بعد،در مرحله ،یرروشنفک  یاولیه س است  بخشی آگاهی ا نت ه 
ام قرآن با یسـ زدهده جیم یاســت که اســتارت را با آگاه نیپروردگار هم ا

م است، آن ه عتیطب نیدهد ایاسته خدا گزارش م امتیو ق عتیطب حیتوض
ست، کار آگاه  امتیق سته    یبعد یمرحله یکند ولیم یبخش یا شد ا  ینعیر

 ،تری نزدیکگذشــته یهادر سـال -میبریاســم نم -نفکران از روشـ یبخشــ
صر  ست  بیرو تخ یبخش یآگاهما  یفهیکردند وظ حیت  نکهیا یعنی بیه تخرا
ــم یفه داریفقط وظما  ــ یرازهیش ــبات اجتماع یرازهیتفکر حاکم و ش  یمناس

ــکل م  یزیکه بعدش چه چ    نیه حاال ا میکن پالپخش و   رگید نیا، ردیگیشـ
س ری  یلیبرخورد، خ نیا؛ست ینمربوک به ما  سته ا والنه  م  قتی[]و که ما نیا

 م،یبکن منتشــر شیو بدون پاال لتریرا که به ذهنمان برســد بدون ف یزیفقط چ
 یهاسال و در عبور کرده 5یجریانیت ی[دوره]که از  یجوان میفکر بکن ]باید[

ست  یجریانیت یانیپا شعف دیاوج ام ، درا ست  یریادگیاوج و  ، اوج   اگر ،ا
رجام ف؟ ستیاو چ یالتیتشک ریمس ،ها را هم جذب بکندیآگاه نیاز ا یبخش

                                                   
5.  teen ager 



 455     دستاوردها

 

 4زینترپرایا ی[سسه  ؤم]از  ؟دآوریسر در م  5ایاووی از ؟ست یاو چ یالتیتشک 
ــر ــر درم    ؟آوردیدرم سـ ــر   ؟آوردیاز باند مواد مخدر سـ از کنج عزلت سـ

یا[ آوردیمدر ندن ت  ؟ ] که یتفرد خودش و ا خرِ یگونه وحشاز را پدر   ن گور 
ــر درم ،همه، و من خر خودم را از پل بگذرانم ــ ؟آوردیس بر  نهایا تیول مس

ــت که آن آگاه  یانی جر ای همان فرد   یعهده  ــر کرده یاول یهایاسـ ه را منتشـ
ت اس ریضم ، من صرفاً میگویم «من»که  دیببخشـ  استه حاال نظر من است 

رد ف رشیگیکه ورزشکارش، کشت یهمانطور رانیکه در ا ـ  وزن ینه به معنا
ما آن دوبنده  ریگیفرد دارد، کشت  یلیفرانسه خ  ریگیما با کشت  ریگیکشت دارد؛

کردن و  زهیپاک ]را[ محل ،اخالد، روش ،با خودش منش دیپوشـد با یکه م را
ــر پا ه ردوایب [اوردید بیبا]نکردن را هم  [مردم] بودن و نگاه به ناموس نییسـ

 استه نیا یرانیا ریگیبا کشت یفرانسو ریگیتفاوت کشت
ته اس نیما با سوئد هم ا یدر جامعه کیدئولو یا ـ یاسیتفاوت عنصر س

شنفکر  نیا ست، مرحله  یاول آگاه یمرحله ]در[ دیآیکه م یکه رو دوم  یا
ست، مرحله   شد ا سته باالخره آن آموزه   یر  یدر جامعه دیها باسوم تحقق ا

ش  انریا ه ک میار طرف بودهمیب یهاار و قدرتهمیب یهاه ما با حکومتندیبن
که  [ی]است که روشنفکر   نیانده اآحاد جامعه در نظر نگرفته یبرا یحق چیه

نده د یم دای خاص خودش را پ  مان ترج دی آیم رانیبه ا  ئل  گه یک  انتلکتو
سو  ش کافه، ست ین یفران ش کافه میگوینمه ست ین یس یپار نین ست  دب ینین  ؛ا

 دننیشـــش نفر بنشــ، که پنج نیا ،دهدیدر آن فرهنگ جواب م ینینشــکافه
بخورند که سه ساعت طول   یری، پندبخورند که دو ساعت طول بکش   یاقهوه
از  یخوردن بخش  ریخوردن و سه ساعت پن   قهوه، حول آن دو ساعت  دبکش 
 یهنیگز ]اگرچه[ خودشان را حل و فصل بکنند،   یجامعه یروشنفکر  لئمسا 
 یدر کشور  نجایاما ا ،میما هم حق اهانت ندار و محترم هم هست  است، آنها 

                                                   
5 . VOA 

4 . American Enterprise 
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ــور میکنیم یزندگ  میما دار   کی اند که   کرده یپدران ما زندگ    که  یو در کشـ
ــت[ که چهار پنج نفر  نیبندند به جرم اینت را میکاف آنجا  ،ندیایب]ممکن اس

که در  نیا هکنندب ییهاصــحبت یدرجه چندم لئراجع به مســا و نندیبنشــ
ــور در  کی تختیپا ــدوم  یطبقهکش ــندل زیچهار تا م اشیکتابفروش  یو ص
ــرو م  یم ــودیگذارند و قهوه سـ تحمل    رانیرا هم در ا نیها ا تی حاکم  ؛شـ
ضع  نیما در چن نلذا چوه کنندینم سر م  یتیو شنفکر ا  میبریبه  هم  ینرایرو

فاوت   مان ت که مثالً  یه  31 روبر لی با دان  رانیدر ا ییلویک 31 یتخت را دارد 
شته دان    ییلویک سه دا سه   روبر لیدر فران صاب بود ک    کیدر فران ه شاگرد ق

شت  صال ت   ، بود یعالقمند به ک سه هم ا شت  میفران شت،  یک ش  کی ندا  ریگیتک
 یسوم  یهامدال کیکه  بود یروبر لی، دان]میالدی[ 14 دههآمد یمشه  یهم

صاب می و گرفتیم یهم مثال در فرنگ شت   یاش و میرفت ق سالن ک ه یرفت 
ــته بازار، با     یراه م دی با  یطور نبوده تخت نیا یتخت یول  یبرا دی افتاد در راسـ

 یهادختر دیبا کرد،یاز ناموس محل محافظت م دیرد، باکیزلزله پول جمع م
بســیاری از ] باما  یکرد، تختیم هیجهاز ته دیداد، بایرا شــوهر م هیهمســا
شنفکر ما محمد حن  یلیخ [دیگران شنفکر پار نژافیفرد دارد، رو  یس ید با رو

 تفاوت دارده یلیخ یبا روشنفکر استکهلم
ــ93که   رانیدر ا انی جر نیلذا ا  ــد کرد و بعداً  24ــــ را  نشیچنقطه  رشـ

ــنفکررو ،زدند  گرانید و دنژافیحن ــ ول بود که در قبال آن آگاه    یشـ  یمسـ
ــر کرده بود یاهیاول ــت ،که منتش ــرپُل هم  گریبند ددو تا پش ــته س  کیداش

شت  شت پ شد      یآگاه آنکه نیبند ابند، پ شود که  شد ب  یهو مرحل منجر به ر
ــود  یبعد    انده یافته  اهداف تحقق   یکه همه   یادر جامعه   همنجر به تحقق بشـ
 هودرب شیموظف است به سمت تحقق پ یروشنفکر انیجر

ول  دوره مسـ  یروشـنفکر  نکهیا محک زدن یبرا میدو شـاخص دار  پس
ست که به نظر من جواب داد،   «یشاخص مل »شاخص،   کینبوده،  ایبوده  ا

ــاخص ا»هم  ]دیگر[ یکی ــت که از نظر من همان بحث     «کی دئولو ی شـ اسـ
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س    شفقون بود که به ذهن کوچک من ر ست[  نیو خدمتتان گفتمه ا دیم ه ک ]ا
ول شــد و چون   مســ  یروشــنفکر ]تبدیل به[ دوران  نیا در یروشــنفکر 
ــنفکر ــ یروشـ ــد مسـ  نیاز دل ا ،کرد یپدر  ]که[  مینیبیجلوتر م و ول شـ

س  س ول ب    کی تیول م سل پدر و م  و حاال اگر مهندس بازرگان آمدند رونین
 نیمدر ه یطالقان یبر عهده گرفت و آقا تیول کرد و مس یپدر یسالگ64در 

سال ا    سن  نژافینح ؛را کرد کار نیسن و  کرده  یپدر یسالگ  49 ای 44د در 
در  نکهیا کما هول شدند  که نوادگانش هم مس  ول آمد مس  یروشنفکر  کیلذا 

ــنفکر ــیب یدوران ما روش و  لمقاو  کند که خدا بهیکه فقط فکر م تیول مس
ــریداده که از قلم تراوش    زبان  آنچه به ذهنش    شوالنه بکند و از زبان    مسـ

ــدیم ــ دیبگو را رس ــبت به آگاهرا آنچه  تیول و مس ــر کرد هیاول ینس ه منتش
ن آ همینیبیم میصول داشته است که محصول را االن دار    مح کی ؛ندارد، است 

 یهابود که گردن نیمحصــول آن دوران ا ؛محصــول داشــت کیدوران هم 
کس حاضر چیاالن ه یدوششان ماند ول یتسمه رو یساله جا53و  53 فینح
سمه ب  ست ین سبت به زوج مخالف    یحت ندازد،یت سمه ن اج که باهاش ازدو یت
 همتعهد است ری  یهادوران ما هم ازدواج یهاکه ازدواج دینیبیاالن م هکندیم

ست  یموقتهای ازدواج سنت  ها ما ا ،کنندیم یرا منتف غهیص  یاالن همه راهکار 
شنفکر  یکه االن دارد در جامعه ییهاازدواج شکل م  یجوان و رو  ،ردیگیما 
و  هریبا خودش ج غهیکمتر استه حاال آن ص   یلیهم خ غهیاز آن ص  شتعهدات

 چیکه پشتش ه مینیبیرا م ییهاازدواجمتعدد اما االن  دارد یاماهانه و یواجبم
 هستین یتعهد

ــمه به گردن اجتماع ــدیانداخته م یگرده یرو یلذا آن دوره تس  ]اما[ ،ش
ــمه به گردن رو ــوده آن یهم انداخته نم یفرد یهاحوزه یاالن تس ]تعهد[ ش

]به دنبالش[ پارادایم و ه است،  دوران فرد کرد نیاالن ا همحصول آموزش بود 
ــته ا یجنس ثابت  ،جنس مواجهه  یکند، ول یآموزش هم فرد م اتفاد   نیاسـ

 دوره افتاده نیبود که در ا یمهم
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 ت یاسالم –ت یرانیامتزاج ا

ستراتژ   گریوجه د ستاورد ا سال  تیرانیتزاج اما یخیو تار کید بود  تیمو ا
 کرده دایتحقق پ یمذهب انیدوره توسط نوگرا نیکه در ا

 شعارهای دووجهی

ــعارها   ــعارها   ،یدووجه یشـ ، هم 24خرداد پرتب و تاب    یروزها  یشـ
[ ]و ،یرهبر مل مصدد ه ]یعنی[ بود «سالم بر مصدد  »و هم  «ینیدرود بر خم»

ش  ینیخم  یدووجه یشعارها  ]که[ شد  یشعارها دووجه دند[ه ]بو یعیرهبر 
 بوده یایجد
 یف جوان آماده بزرگیط

ــتراتژ همکه،  گریاتفاد مهم د  کی [ن بود کهیا] یخیبود و هم تار کیاس
ــد کرد که در مراحل بعد آمادگ  نیجوان در ا فیط ــال رش ــه س  یبزرگ» یس

 یدرباره یفرانســو [اینویســنده]توســط که  هســت یکرده کتاب دایپ «کردن
ست      چگوارا شده ا شته  که آقای کاوه دهقان  مقدمه دارد کی[ ن کتابیا]، نو

ــنگ ی، مقدمهترجمه کرده که  دیگویم او در وصـــف چگوارا ،اســـت یقشـ
 د،یشــیاندیم رانیهمچون پ یکرد و در جوانیم یبزرگ ی، در نوجوانچگوارا

چه  ،جوان یهافیط 24-93خود ما در  رانیه حاال در ادیگویقشنگ م  یلیخ
و  هاســتیمارکســ یچه در حوزه ،یمذهب یچه در حوزه ،یمل یدر حوزه

سن  دایچپ ظهور پ شان جلوتر بودنده دوران را جد  نیکردند که از   تریخود
شــدنده  یجد کامالً گرید 24-93خصـــوص بعد از درک کردند و به هیاز بق

نان  ]پس[ ماد       ]این[ در  یجوا که آ ند  مد به وجود آ کردن و  یبزرگ گیدوره 
 بزرگ شدن داشتنده

 یاسیس – یاز طالب فکر یقشر یداریپد

شگاه درآمدند  نیهمچنان که ا ست که ا   ، جوانان از دان صفانه ا طرف  نیمن
ــ  یطالب فکر زهم ا یه قشر مییرا هم بگو س یس ــ هم  نیشدند، ا  داریپد یا
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سال  ]البته[ ه[رون آمدیب] 24-93که از درون جنبش  بود یاتفاد مهم ها ما آن 
شم » همیگویم م،یرا دار  یا«یدیسع »شد،   دایپ یا«یالهوت»شد،   دایپ یا«یها

شنا م که  شد  دایپ شنا م  انیشدند، هم با دانشگاه  یهم با افکار نو آ د و شدن یآ
 ادینگاه نقادانه هم پ کی عتاًیطب ،خواندندیشــان را میوزودرس ح یهم وقت

ــه حقان اتفاقات بود که بعداً نیا هکردندیم ــ ،یدر مدرس  ،دروس البسیدر س
ها ینتبا واکنش سـ  بعداً ]البته[ گذاشـتند که  یمیو شـ  کیزیف ،یجغراف ،خیتار

 یها، پشت جبههطلبه نیهم 14 یدر دهه که بعداًنیمواجه شد و حذف شده ا
شر ق نیاست که ا یسمینامید نی، محصول همشوندیم یعتیشر ]و[ نیمجاهد

س یس ــــ   یاز طالب که فکر هم اتفاد  نیه اکردند دایپ 24-93شدند در   یا
 اشیکنون تیاالن را با شــخصــ یبوده حاال ممکن اســت همه هاشــم یمهم
ــم دیبا ]اما[ هبکنند لیتحل  [همانطور که] ،خودش یدر دوره میرا ببر یهاشـ
ها یمذهب یمل 24ـــ93فرزند  [نژاد]فیحن]و[ چپ بود،  24-93 زندفر یجزن

ــ93هم فرزند  یبود، هاشم  از  یرشد هاشم   بیبلکه ضر ]و[ حوزه بوده  24ــ
 باشده لذا چون  باالتر هم بوده ،کردندیم یمدرن زندگ طیها که در شرا یبعض 

ــالم یجمهور تی و حاکم  تی روحان  یما االن رو    یخیتار  ینده یکه نما   یاسـ
ضع د    تیروحان ست مو شته بپر  یاز رو دینبا م،یارا ازه اج]و  میتحوالت گذ

ردار برخو یاینسب تیحقان کیتحوالت گذشته که از  یموضع رو نیا [میده
 ندازدهیه بی، سابوده

 دو قطب ییهمگرا

شنفکره  یشود گفت رابطه یمه دو قطب بود ییمگراه گریاتفاد د  ا و رو
 تر شد که قبال کیدوران ارگان نیشده در ا  یاس یس  یو حوزو یسنت  یهاقطب
 همیاداده حیتوض
 دو نسل  یستیزهم

پا      که عکس  فاد مهم  ما ات ــ نییا ماد ا  مسـ ــت،    نیبل و ن فاد مهم اسـ ات
سل بود که در دوره  یست یزهم شد تکرا یلیخ یبعد یهادو ن  هک یاسفره  هر ن
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ن هم ازادگعیترها هستند، بد سفره بزرگ  نیفطر است، سر ا   ادیاز اع یکیمال 
سته نفر اول آقا  سحاب  یه ستند، نفر دو  یدکتر  س یطالقان یآقا مه وم ، نفر 

صغر بد مهندس بازرگان شده     تینه رعازادگاعی، نفر چهارم مرحوم ا سوت  ک
 یستیزهم کیه اندتر نشستهترها وسطاند، کوچکترها سر نشستهاست، بزرگ

 یهادر انجمن، در شــرکت انتشــار، تیدر مســجد هدا یســتیزهم نیا هبوده
سالم  روشنفکرها که   نیا یعنیهم بود،  کینکیدر پ و ادیاع در ،، در نمازهایا

ها حما    یما در مرحله   با آن  ]فقط[که  نبودند   یافراد میبرخورد کرد یتیاول 
ــان از طر     [بلکه به  ] فکر کنند، انتقاد کنند،    ــل بعد از خودشـ  قیانتقال به نسـ

 ه [پرداختندیهم م]نوشتار و گفتار 
شک  ند و فقط کن یانسخنر  ،منبر بروند یل ندادند که فقط باالیمنبر مدرن ت

شتباهات : سند یمقاله بنو شنفکر  یا  [بلکه] هشود یامروز دارد مرتکب م یکه رو
ت یربو ت آمد رونیب ییست مشترک نسل نو   ین زآاز  و ست مشترک کردند  یز

ــده ــال 554 ]طی[ شـ ــروطه تا االن م     یسـ  یران الیگذرد، ایکه از ماقبل مشـ
 یت کمبود نداشته است ول  وقچیسنده داشته است و ه   یماشاءاهلل سخنران و نو  

ــخنران یچرا ا ــتارها و س ــورت به  یها منجر به تربین نوش ــده، چون ص ت نش
ــورت و ف ــ 5سیس تو فیص ــینبوده س ن ینه نبوده نفس به نفس نبوده اینه به س

ــنفکری از جر یانی اتفاد افتاده باالخره مرب    ــدند و به رو    یان روشـ  یلخت شـ
شان را لمس لمس کرد، نفس ز رایچتشک دوران رفتند و دانش آموزشان همه

س    یاتفاق [نیا]کرد،  ست که در ورزش، در  س یا رخ  یقینما، در ت اتر و در مو
 رو به رو هستنده ]و افراد[ دهدهیم

ــبا که به او خواه   ــن ص ــیابوالحس کند که یت مینفر را ترب 544د، یم رس
ست مشترک   یمحصول ز  یطراز خودش نشوند، ول وقت همچیممکن است ه 

 [هگسترده شد]ن سفره ین دوران، این است که در ایاهستنده 

                                                   
5 . face to face 
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ــ   یل ی خ  یعکسـ
که    یخیتار  اســـت 

شان  ن ینماد یدهندهن
ست مشترک استه یز

هم  ت یزاز  در  یســـ
بتــدا    24 یدهــه یا

 یمونیران اتفاقات م  یا
 رخ داده 

 دستاوردهای اجتماعی

 یخرده بورژواز یاجتماعهای تیظرف

ها   یاگر بخواه تاورد ــ ماع  یم دسـ فاد اول بروز  ، میور کنرا مر یاجت ات
د مانن   یقبل یها ران بوده در جنبشیدر ا یبور وازخرده یاجتماع  یها تی ظرف

 یلیداران خبعد بنک   یو در مرحله  یتجار  یم که بور واز یدی جنبش تنباکو د 
به هم       طه هم  ــرو نده در مشـ عال بود فت در  یب بود و می ن ترتیف ــود گ شـ

ــدد ی، در دورهقبل یهادوران ــیبه هم باًیهم تقر مص از  ین منوال بوده بخش
به بور واز ی که تبد   یتجار  یبور واز ــنعت یل  ــدند در   یصـ دوره ]این[ شـ

سران بازار،      شدند و  شک  یبازار جبهه مل یشاخه ]و[ شاخص  ل دادنده یرا ت
ــ93که در  یاتفاق یول  یبور وازا خردهیبازار  ین بود که بدنهیافتاد ا 24ــــ

شده   یا در یتجار دنه شتر ب یب یقبل یهادر جنبش [روین نیا]ران صاحب وزن 
ــوم  یاز رهبر یین دوران خودش جزیدر ا یو کارگزار بود ول نوع دوم و سـ

 یبور وازخرده یدر هرم رهبر [روین نیا]بود که  ین اتفاد مهمیجنبش بوده ا
ــت و پا کرد، وزن یبرا ییران جایا ــبت به قبل یپ یخودش دسـ دا کرد و نسـ

 افتهی یترار گستردهیوسعت عمل بس
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 :یاسیس یروهایآماده تر از ن یاجتماع یروهاین

 بازار، دانشگاه

تر یران به طور علمین اتفاد در ایاول بار ا ین بود که برایگر ایدستاورد د
شد که ن  س یس  یروهایتر از نران آمادهیدر ا یاجتماع یروهایبر مال  ه بودند یا

ــ94 [صلحدفا]ن بود که یعلتش هم ا ه ل شدیران تعطیا یاسیس یعرصه 93ـ
 ینهضت آزاد هم که بعداً یبت داشت و افرادیک دهه  یحدود  یمل یجبهه

سال   شک  24را در  س یس  ،ن دورهیل دادند در ایت  ءن دوره خالینبودنده در ا یا
به وجود آمده اما دانشگاه و بازار   یاس یس  یروهاین نیدر ب و وقفه یاس یکار س 

ــ94در  روها ین ،یلیبد استه فترت و تعط یلین فترت خیل نشدنده ایطتع 93ـ
ست     یاهیاندازده آیرا از تاب ونفس م شش را در کارگاه ه ست که خدا نق  یه

ن آنهاســـت را در شــش هنگام ین و آنچه ما بیها و زمکند: آســمانیان میب
ستمراره ا  یعنیمهم است،   یلین خیه ایو خستگ  یزدگخوابیم، بیدیآفر گر ا
شنبه یا هم بخواهد کارگاه را تعطخد شد،   یاو جمعه یال کند، پنج  [و مثل]با

ل یز تعطیچکه همه] ینیفرورد 54 [تا]باشــد  یبهمن 44 یاســالم یجمهور
نفس، کار خلق را انجام داده کیگرفته خدا مستمر و ی، جهان شکل نم[باشد
شگاه  یدر ا ــ 94ک نفس آمدنده ین دوره هم بازار و دان شگاه   بازار 93ــ و دان
در  یحضور جد  ین داشتند، آمادگ یل نشدند، تمر یل نشدند و چون تعط یتعط
 را نداشتنده  ین آمادگیروها این یرا داشتند ول 24-93ط یشرا
 یطبقات یپوست انداز ینهیزم

ــ 93بود که در  یطبقات یاندازپوست  ینهیزم یوجه بعد ا شد و  یمه 24ــ
 داشته یخیت تاریاهم

 یعه دهقانعطف توجه به جام

ــتاورد بعد ران عطف یها در جامعه ااول بار دهقان ین بود که برایا یدسـ
شروطه ا       صدر م شروطه و در مجلس  صدر م ن اتفاد یتوجه قرار گرفتنده در 
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که ت   تاد  تاد و  یدارولیاف به جامعه دهقان     میعطف توجه ن  یک  وراف و  یپرده 
ــ 93در  یران صورت گرفت ول یا ییروستا   یمس له ن که یبا توجه به ا 24ــ

روها هم همه مجبور شدند  ین مبنا قرار گرفت و نیم زمین وسط آمد، تقس  یزم
 یبه جامعه یعطف توجه ، ]و[رندین موضــع بگیو زم یدهقان یجامعه یرو

 شده یدهقان
 کف بازار های روین نیتع

دا ی پ نیکف بازار تع  یروها ین بود که ن یکه افتاد ا   یگرید یاتفاد اجتماع  
ا بچه بازار که آن دفعه هم به کار برده شد،  ین اصطالح شاگرد بازار   یکردنده ا
 یروهایها و نین دوران بچه بازاریدر ا ؛بود]هم[  یداصــطالح نازلیکه شــا

صاحب  یپ نیکف بازار تع شک یجر شدند و بعداً  وزانتیدا کردند و   یالتیان ت
ــک  ــان را تش ظر به ن یرویبود که ن یل اتفاد مهمین دلیل دادنده به همیخودش
شو و نما پ  شناخته     یاجتماع یروینک یدا کرد و به عنوان ینازل، ن شخص  م

 شدنده
 دستاوردهای سیاسی

 رانیز جامعه ایبازخ

 [رانیجامعه ا]ران بود، یز جامعه ای، بازخیاســیسـ ین دســتاوردهایمهمتر
ر ضــرب کودتا در آمد و یبعد از هفت ســال از ز یعنیکرد  یاســیز سـیبازخ

 ش قرار دادهیر دستور کارهارا د یاسیس یشهید و کار و پآگاه ش مجدداً
 سیاسی شدن نیروهای سنتی غیرسیاسی

س ی  یسنت  یروهاین بود که نیگر ایاتفاد د س یر س  یا س یهم  دند که ش  یا
 شده صحبتش قبالً

 یاسیر سیاز روشنفکران غ یفیط یشارویشدن، پ یاسیضرورت س

س یس ری  یسنت  یروهایطور که ننیگر، همیاتفاد د  س یا س ی،   ند؛شد  یا
هم به  بود که شاخصشان مهندس بازرگان    یاس یرس ین  یاز روشنفکر  یبخش 
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ر گین هم دستاورد د یا ]که[ شدند،  یاس یل خودشان س  یضرورت دوره و تحل 
 ن دوره بوده یا

 تر از حوزه نخبگان عام یاجتماع یاست ورزیس

از  تربود که عام یاجتماع یورزاست یس ن دستاورد،  یتراما به نظر من مهم
ــ 93گر در یشده د  یاست همگان ینخبگان، صورت گرفت و س   یحوزه  24ــ

صاحب   یفکر یهافقط احزاب، کلو  شگاه و  صبان نبودند که بروز و  ، دان من
س  س یظهور  شتند  یا ن بود که پاچنار، پامنار، حوزه،  رفه، حجره و یمهم ا هدا

شـان را بروز  یاسـ یو سـ  یالت اجتماعیشـدنده همه تما  یاسـ یسـ  معلم، همه
شهادت مرحوم خان   از تظاهرات معلماه دادند ستان و  ا ت [گرفته] یعلن در بهار
شهرها یسنت  یهحوز س ید ی، قم و  س یگر  پامنار و  ،بازار یهاشدنده بچه  یا

س  س یپاچنار هم  س  یعنیه شدند  یا س یدر آن روز که  تر و یاجتماع یورزتا
از پامنار، پاچنار،  رفه، حوزه، معلم  یانکه جامعهیا تر از گذشته شده بود، عام

 هبود یایبشوند، شاخص جد یاسیو همه س
 تیحاکم -مردم  یق درّهیتعم

وده ت بین مردم و حاکمیب یتر شدن درهقیگر عمیا دستاورد دیاتفاد مهم 
شده بود که حاکم   یعنی صالحت و احقا    ت حایمشخص  سالمت، م  دضر به م

سته  یک قشر و پوسته هم ن  یو در حد  یولو در حد حداقل ،یحقود اجتماع
ل ران به سرفص  یاجتماع ا یران و حتیا یاس یس  یتر شد و جامعه قیلذا دره عم

س  یف با ر یتکلنییتع شاه ر که هر  5924ک بار هم یو  5994کبار یدند که یم 
 ن مردمیی بهبودند را سرکوب کرده بود و درز شروع شده یآمدو هم مسالمت

 تر شدهقیت عمیو حاکم
 دستاوردهای تشکیالتی

 ای الت تودهیجاد تشکیا

به  24ـــ 93در  یاالت تودهیک تشکی ؛یالتیتشک یدستاوردها [در مورد]
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سترده   یوجود آمد و م شک یترشود گفت گ ن یران در ایدر اای الت تودهین ت
ــه در ایب که ما هم  ی ن ترتیبه ا ه دوره به وجود آمد   ــکی ران یشـ الت  یک تشـ

ک ین زمان یدر ا [اما]ها م که احزاب بودند و ســازمانیداشــت یروشــنفکر
ــک ماه   یاالت تودهیتشـ تاده  با   یها ت  یت هی خودجوش هم راه اف آن موقع 

ــت و آن موقع وجه       ین که بازو  ال یها  ت یه ــتند، تفاوت داشـ قدرت هسـ
الت یالت بازار، تشک یها، تشک ت یه [حضور با ]هم داشته   یو مدن یاجتماع

خودجوش راه  یاالت تودهیکوچک تشک  یهاشهرستان   یهامحالت و شاخه 
 مهم بوده  یلین خیافتاده ا

 های نحلهدار شدن همهسازمان

سازمان ن بود که همه نحلهیاتفاد مهم ا شدنده مل ها   یمل یون، جبههیدار 
ضت  یاندمدرن یون مذهبیدوم، مل بازار،  یمذهب یسنت  یها، بچهیآزادش، نه

ــناخته شــده یهاشــود گفت همه نحلهیم باًیتلفه وتقرؤم  رانیا یجامعه یش
 ت داشته باشد و  یتوانست فعال نمی حزب توده]چون[  -ها ست یمارکس  یمنها

همه  -ژه وجود داشــتیت ویآن هم حســاســ یمنحل اعالم شــده بود و رو
 شدنده  یالتیصاحب سازوکار تشک

 شگاه کارآدان

شک    ستاورد ت شگاه کارا   یگر اید یالتید شگاه، دان هم  هودب یین بود که دان
ــگر و نقاد بود  ــش ت، هم یهم نقاد حاکم هخودکار و هم خودجوش بوده پرس

ــاره   افتاده   یروها و هم نقاد خودشه اتفاد مهم   ینقاد ن  ــر اشـ بود که آخر سـ
 م کردهیخواه
  یالتین تشکیتمر

ــتاورد د ــال، دوران تمر ین دوران، این بود که ایگر ایدس ــه س ن ین دو س
شک  شت یوقت دوران تمرچیران هیبوده ما در ا یالتیت بتوان  که یه دورانمین ندا

ستراتژ یتمردر آن هم  شک یو هم تمر کیدئولو ین ایک، هم تمرین ا   یالتین ت
سنت یپنگ نگیدر پ کرده مثالً ست   یک  ست  [به نام]ه ف یکه دو حر یگرمد
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کنند تا بازو آرام یم یگرمشـروع شــود، دسـت ین که بازیقه قبل از ایدق 54
ش  ضله آرام گرم  کنند، در یگر را برانداز میافتد، همدها آرام آرام به کار ود، ع

چ یک پیفرستند،  یم یگرمکه در دست  یس یکنند و در سرو یچشم هم نگاه م 
لمس  گر را برانداز و یتوانند همد  یدهند و م یچ میدوم دو پ یدهند، دفعه  یم

ــته ین اتفاد در ا یکننده ا  م که  یدار یخیک مورد تار ی ران کمتر رخ داده اسـ
ست که   93-24 شک یتمر [امکان]ا عد که بار دوران ب ییروهاین یبرا یالتین ت

 مه یرسیکه جلوتر به آن م [فراهم شد]را بر عهده گرفتند 
 ف صادق رهبران یظهور و بروز ط

دا کردنده در ســرکوب ســال یپ هم از رهبران صــادد بروز و ظهور یفیط
ــیران فرار کردند،   یاز رهبران حزب توده از ا یبخش مهم 5994 والنه   رمسـ

ش  ه  دادندیر تیهم فرار کردند بدنه را ز ش و یاتر یهااز آنها به کتابخانه یبخ
شرق  ش  یآلمان  شورو  یو بخ شروع کردند به پرورش ذهن  رفتند  یهم به  و

ما   ]بود[ دهی چیذهن پخودشـــانه  ما در ا ا از  یفین دوران طیاخالد ال ره ا
از خودشان بروز دادنده  ییهاا چهار بزنگاه، صداقتیرهبران آمدند که در سه  

شک  یدر مرحله ضت آزاد یاول در ت شجوها، نامه   3 یوقت یل نه  3نفر از دان
ــفحه ــحاب[بازرگان]ش مهندس یرا پ یاص د و بردن یطالقان یو آقا ی، دکتر س

ــت و ما هم نم  یگفتند که دوران جد    در  یخودم به طور خودبه  یتوانیاسـ
د یان جدیک جرین بودند که یو خواهان ا ]باشیم[ دوم فعال یمل یکادرجبهه

برخورد در همان جلســه  هها صــادقانه بودهن بچیبرخورد با ا ؛ل شــودیتشــک
ــادقانه بود   ــه کرد و به یمقا یل ملکیخودش را با خل ه مهندس بازرگان  صـ سـ

قد کرد و گفت اگر م   ینوع قا  ی نیبیخود را ن که آ از  فکرش یل ملکی خل ید 
ست به ا شرفته یپ یلیمن خ ست که تمام ین دلیتر ا سته من زندگ ل ا  یوقت ا

ــت و با کمتر از آن نم تومان حق  2144 یدارم، زن دارم، ماه  توانم یوقم اسـ
ح داده یت خودش را توضــیوضــع]که صــادقانه[ مهم بود  یلیخ هکنم یزندگ
ن یتومان خودم بگذرمه ا 2144 یتوانم از ماهیگفت من نم :تیح وضع یتوض 
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شک   یاهم یلیخ شته بلوف ت سرگرم     یالتیت دا سل بعد از خودش را  نزد، ن
ــعید، دارمتان و از اییاینکرد، نگفت ب ت من ین ترفندها به کار نبرده گفت وض

سته من نم یا صالً   یاتوانم حرفهین ا را قبل  یاحرفه یمبارزه یوا ه شوم، ا
بازرگان   نژافیاز حن کار برده ا   د، مهندس  ــته ای اهم یلین خیبه  ن یت داشـ

 صداقت را داشته
سال    یه وقتن بود کیهم ا یصداقت بعد   هصورت گرفت  5924سرکوب 
ر کرد، فاز  ییزندان عنوان کرد که دوران تغ   یها یبند در جمع مهندس بازرگان   

 ن هم صداقت سوم بودهیمه ایستید نیگر رهبران فاز جدیر کرد، ما دییتغ
به  یو هم به لحاظ عمل ین بود که هم به لحاظ نظریصــداقت آخر هم ا

س  [یبندجمع]ن یا در  یدیشود، موجود جد یدند که دوران دارد عوض میر
ست و ما برا  صافاً یشو  یمد رحِیتولد موجود جد یراه ا  یهم در ابتدا م و ان

شدند و بعداً یتولد موجود جد یبرا 24 یدهه هم عنوان کردند که ما  د رحم 
ند، ها که محصول خودمان هست  ن بچهیرشد ا  یمان را برام فرش خانهیحاضر 

ــ ــادقانه اول بار آمد و ذهن     یمه رهبریبفروشـ رهبران توده و  یکه رو  یتیصـ
ضت از رهبران حزب  یبرخ شروطه بود،   ]های[ نه ی در جامعه یتا حدودم

 ران پاک شدهیا
 یتجرب یک تئوری

ــ یکه دفعه یتجرب یک ت ورین بود که یگر هم ایاتفاد د د، قبل عنوان ش
در  ینهضـت آزاد یالتیاک بود، مسـوول تشــکیکه خ یانتظار یم که آقایگفت

شک  ض   یک ت وریل بود و یبدو ت شته بع ستند که به قول آقا  یدا  یاز افراد ه
شمام    [یسحاب ]مهندس  ست ستند  یا شرا یم یعنی هه شامه یتوانند  شان  ط را با 

شرا  یانتظار یکننده آقا ینیبشیپ یکم ست که   یران طوریط ایهم گفته بود  ا
شک یفظر یهمه شده ا    ینبا یالتیت ت صحنه با سط  اک یشان خودش خ ید در و

شک   یگفت همانطور که کت رویبود و م ستر دارد، ت شرا یه و آ ط یالت هم در 
 یورک ت ین یک آسـتر داشــته باشـده بنابرایه و یک روید یران بایا [موجود]
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 عداًکه بدا کرد ین دوران بروز و ظهور پیادر  یالتیهم به لحاظ تشــک  یتجرب
 آن کار نکردنده یرو یلیروها خین
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 هاها ـ ناکامیکاستی

 ناآمادگی نیروها

توان یم، میهم برس یبندم تا به جمعیها را عنوان کنیاما اگر بخواهم کاست
ــیســ یروهاین هروها ناآماده بودندیگفت ن ، چه نهضــت یمل ی، چه جبههیاس

 یبود، برا ینیخم یآن که آقا یشده و رهبر یاس یتازه س  یو چه حوزه یآزاد
 مواجهه ناآماده بودنده

 یخالء استراتژ

 هوجود داشت یاستراتژ خالء
 فقدان چشم انداز

 زه، چشم انداز وجود نداشتهحو یروها و هم در رهبریهم در ن
 یبت درک دورانیغ

ــنفکران درک دوران یبرخ هب بودی ا یدرک دوران ــتنده اما  یاز روش داش
 بودنده یفاقد درک دورانروها ین عموم

 پشتوانه  یب ییارویرو

 ، که آن دفعه همپشــتوانه بودیم شــاه بیســـم با ر یو آنتاگون ییارویرو
 صحبت شده

 برخورد منفعل با اجتماعیات: زن، زمین

حوزه و  یشدهیاسیتازه س یرویچه نـ  روها ین هست که نینقد آخر هم ا
ــ چه روشنفکران   درست است   یعنیات منفعل بوده یماعبرخوردشان با اجت  ــ

 ین مقصـد خاصــیم زمیا از تقسـیبه زنان و  یأم شــاه از دادن حق ریکه ر 
ــت ــیکرد پوزید ما با رویتواند بگو یرو نمین یول ؛داشـ  ون حاکم اختالفیسـ

ها د یمه نیدار ــان یها دگاه ی رو نده روحان   یلیخ را خودشـ به  ی برمال نکرد ت 
ــنت ــورت سـ ــد و دی تحر یصـ ــ ی ک شـ خودش را برمال کرد اما   یلدگاه اصـ
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ها پر  ــنفکر ند ی روشـ حاال     هد تا  مان  مه   ، هنوزآن پرش از آن ز دارده هنوز ادا
ــنفکر ــت که یتکل ،یمذهب یروش ــن نکرده اس حاال  ف خودش را با زن روش

ــت و هههه یها چیآزاد یمحدوده به لذا ین ترتیهم به هم یطبقات اجتماعهسـ
 بوده یبرخورد منفعل ت در آن دوره،ایروها با اجتماعیبرخورد ن
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 بندیجمع

ــلوب ه قبالًیبندم ســر جمعیبرو  م که از همانیتداشــ یبندجمع یبرا یاس
 مهیکنیاستفاده م

 بندینیازهای جمعپیش

 :دهیشناخت پد

 ماهیت، میل، مسیر، فرجام

 ده یح پدیتوض

 ده یل پدیتحل

س   دهیدارد، پد ییازهاینشی، پیبندجمع عتاًیطب ض یشنا مورد  دهیح پدی، تو
سا    سا   یل پدیو تحل ییشنا شنا س ] ییدهه در  ل، یت، میماه [شود که یم یبرر

سع   یسمت و فرجامش چ  صورت  ن یهم ا 24-93م در یکرد یسته ما  کار 
 ردهیبگ

 بندیاصول جمع

 مبنا و شرط را لحاظ کردن 

 رو به جلو بودن 

 م کردن ینده ترسیآ

 معطوف به عمل بودن 

ل ده اص ینکه فعل و انفعاالت درون پدیاصل اول ا ه دارد یاصول  یبندمعج
و عرض اســته  یده اسـت، شـرک خارجیرون از پدیمبنا اســت و آنچه که ب

 یدبنن جمعین است که ایاصالت با مبنا است و عرض فرع استه اصل دوم ا
 ینیم کند و باالخره عمل امروزیترس یاندهیجلو باشد، آخ نماند، رو بهیدر تار

س یتحلوع[ و ]از ن دیایاز دلش درب شگاه  یک علمیل کال ه ک [صرف ] یو دان
 برد، نباشدهینم ییبه جا یلیاه خهم ر یلیخ
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 بندیعناصر جمع

 [موردمطالعه]م که با دوران یکن ین اسـت که ما سـع  یا یبندعناصـر جمع 
ــوبزمان  هم م و امروز به کار   یریم و از درون آن قاعده بربگ  یم، فهمش کنیشـ
م و یط را بشناس  یشرا  [میکنیم یسع ] یهم دورانو ف یزمانهم یمه در سع یببند

ا خ ریم که کل تار   یم، نخواهیبه فرهنگ و عرف  الب آن زمان بذل توجه کن       
روها یاز آن زمان، کشش ن یت آن دوره، نیم و ظرفیل بکنین تحلیبا درک امروز
له  ــر بتوان  یبفهم را در آن مرح تا آخرسـ ظار بکن یم تنظیم  عد ر یم انت ا مه قوا

م، یخورد الک کننمی گر به درد امروزیاز قواعد که د یبخشـ تاًینهام و یریبرگ
ــ به کار ببند   یروز ترجمه کن را ام یبخشـ ها م یم و  ــهیز تار ا تاً یو ن ی خ توشـ
 مهید کنیص ینیامروز

  یفهم دوران – یهم زمان عیس

 ییمه روستاین – یمه شهرین یجامعه

 یک جامعه  ی ن زمان  جامعه در آ  ، میم آن دوره را فهم کنیحاال اگر بخواه 
ــ93بوده سطح انتظار از جنبش  ییروستامهین و یشهرمهین ن یتا ارا باید  24ــ

 مهیاورین بییسطح پا

 باردار یجامعه

ن یا یدر درون داشــته منته ین مفهوم که تحوالتیبه ا ؛جامعه باردار بود
سته ا    یشه در ا یتحوالت هم شده ا سرکوب  سزار  ی]یا[ ران یران   نیک کشور 

سقط   یبوده  شور  ش  یهانیجنا ک روزه  3ماه و  3ن یوقت اچیانه بوده و هیوح
که  یمس یو متناسب با ارگان  یعیده تا مادر دوران آرام و طبینرس ]به سرانجام[  
 بوده یعت دارد، فارر شوده جامعه ما جامعه بارداریکه با طب یدارد و وحدت

 یعیطور طب نکه فرزند دوران بهیا یبه جا یبعد از نهضــت مل 5994در  
صورت گرفت، با چکمه به رحم زده شد و    یاانهیوحش  ید، حملهیایا بیبه دن

باز  یران افتاده استه ول یا ین اتفاقات در جامعهیفرزند سقط شده دم به دم ا  
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هر دفعه  یمادر یعنیوانفسا استه  ران واقعاًیجامعه باردار شده بوده ا 93ـ 94
شده با چکمه او را زده  شارکت در گردش  ین میباز هم ا یولاند باردار  ل به م

ــ  ــت، باز هم رحم آس ــته اس د یتولد موجود جد یده را برایدبیزمانه را داش
 ین اتفاد در جاید اگر ایمهم استه شا   یلین موضوع خ یم کرده استه ا یترم
به دم زخم دروان را رو    یم یگرید مادر دم  تاد و  کرد، یبدنش حس م  یاف
ــل میمثل و تولدی هرچه تول ]خیر[ گر از ید ــته اما مام ایدنسـ ران، مام یگذشـ
ــ94ران در یاحترام استه ا قابل یلین خینطور نبوده است و ا یا ،هن مایم  93ــ

 باز باردار بوده جامعه باردار بوده

 جامعه بغض دار

صاحب  ییکودتاهدار هم بودباردار، بغض ین جامعهیهم منش بود و رهبر 
ش    ضرب از مدار خارج  صدد دوره به زور و   ]که[ را خارج کردند، ده بوده م

 گر بودهیک وجه دین ینبوده ا یعین خروج طبیا

 ت مدرن یاقل – یت سنتیاکثر

ــنتیک اکثریما  یحاال جامعه ــته اقلیک اقلیو  یت سـ ت یت مدرن داشـ
ش  یمدرن صورت[ خودفهم  یکه بخ ستند زندگ یم ]به  ه ش یپمدرن را  یخوا

ــان ب ــیکنند که حق ش ــته به نســل جد ود و بخش بودند که در  یدیهم وابس
ت مدرن یمقابل اقل یت ســنتین اکثریآمده بوده ا 5994ران بعد از یاقتصــاد ا

 قرار داشتنده 

  یمجر –وابسته  یاسینظام س

س  س ینظام  سته به  رب بود، هم  یا ضا   هم واب سش در ف و   رب بود یتنف
س  س یخودش را در چهارچوب  صاد  یا  یکرد و مجریف می رب تعر یو اقت

 ران بودهیدر ا یکند یخواسته یمجر هبود
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  یت سنتیحاکم

سنت یت هم حاکمین حاکمیا سنت یبوده حاکم یایت   یرافقط ب یعنی یت 
 ده رضــاخانهم ابزار ســرکوب را به کار برک ابزار و آن ی یت اجتماعیریمد

کار برده پهلو      به  مان ابزار را  لذا      ن ابزایدوم هم هم یه کار برده  به  ر را 
شاکش با دموکرات  یدوم در  یپهلو یخیتار یماندگعقب کا یآمر یهاکسال ک

 ساله با کارتر کیسال بعد در کشاکش    51ا ی 54نکه در یکما ا ؛دیبه اثبات رس 
هم  د که آخر سر یبشر دوباره به اثبات رس  دها بر سر حقو دموکرات یندهینما

ــ  یران فکر مینکه همه در ا  یخ کنار رفته ا  یراز دور تا  از  یکنند که فقط بخشـ
س یس  یفکر یروهاین سنت عقب یا ت یروحان یحوزه [فقط]هستند،   یمانده و 

ت یت هم حاکمیحاکم ه بلکه[ســـتینگونه نیا]،مانده اســـت و عقب یســـنت
مان که با گفتبود  یت ســنتیت هم حاکمیبوده حاکم یخیرتاریو   ماندهعقب

مانده عقب یت ســنتین حاکمیخوانده حاال همیدوران و با الزامات دوران نم
ــبه کی ل کرده اســته باالخره گذار از یران تحمیهم به جامعه ا یســتیمدرنش

]و[ رد، یقاعده و با توجه به عرف شکل بگ  د آرام آرام بایسم با یسنت به مدرن 
که  ین حالیدوم در ع یه پهلویخانو رضا  یشبه و نه آتاتورک کی، یلینه تحم

سم  یمدرنخواست همان شبه  یقد و قواره آتاتورک و رضاخان را نداشت اما م  
ــرب و زور بخش   با همان ضـ ن یل کنده ا ی ران تحمیا یبه جامعه    یانامه  را 

 ران بودهاز فهم دو یوجه

 نا آمادههای روین

 شده  یاسیتازه س یقطب یرهبر

 یاسـیتازه ســ یقطب یها ناآماده هســتند، رهبرروین بود که نیگر ایوجه د
 شده استه 
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  یتا کنش یجنبش واکنش

ر قبال دن جنبش یه ایاست تا کنش   یشتر جنبش واکنش  یب 24 -93جنبش 
 بوده یت موجود واکنشیوضع

 ازیش نیپ یجنبش ب

 ودهب یو بدون آمادگ ی، استراتژیازها، بدون ت ورینشیجنبش بدون پ

 ک یکالسن یشینسل پ – ینسل نوجد

ــل نو بر خالف االن،  [ن بود که یا]فهم دوران  یگر برایپارادوکس د  نسـ
که گرداننده  ییاسته خدا  ین جهان جدیادرک کرده بود بوده  ینسل نو جد 
اسـته دوران هم   یسـته جهان هم جد یاسـته از سـر ملعبه ن   یاسـت، جد 

ــته  یجد   ید جد ی ما هم با   «پس»ورد، آدر «پس»ک ی  [ها ن مقدمه  یاز ا]اسـ
 یمل یجبهه خصــوصــاً یرهبران قبل [یبرا]بوده  ید جدیمه نســل جدیباشــ

س  س یمبارزه  شمار م  یباز کی یا سل نو  یبرا یول رفتیبه  مده آدانیبه م ین
 هبود یجد نیتمر کیو  دانیم کی هنه

 دان ما نور تشرع یم

فاد  ــرع م  نیا گرید ات که شـ فت    یعنی ،کرد دای پ یمانور  دانی بود  خال م
 بوده یمخالفت شرع هیقض یابتدا در فاقات خصوصاًبا ات تیروحان

 دن یک بر نتابی

 یاس یس  قبالً یروهای، چه نروهاین بوده دنیبرنتاب کی شتر یب 24-93جنبش 
و  25که در  94 یشالد دوم شاه را بعد از کودتا   یاس یس  تازه یروهایو چه ن

 بوده  دنیه جنبش برنتابدندیکرد برنتاب زبرو 24

  ش فازیپ

 ازفشیپ کی 24-93 ،میزمان را فهم کنو  میخالصه بکن  میخواهآخر سر ب 
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عد    آ یبرا یبوده دوران فاز ب جا آتا   نیه ابود ی از  با دوران     یین ــود  که بشـ
 همیزمان بشوهم

سه  ستند و  یدکتر ملک یو آقا یسحاب مهندس  یآقا ی ]ما[البته در جل  ه
و دوران بعد  ییدوران دانشجو [ن دورانیا]اند و فعال بوده ندشادوران را خو
ــجو ــان بوده و کامالًییاز دانش ــن انیما از آقا هدرک کرده اند ش  ایو  میادهیش

صت  یلیخ، میاخوانده ض  انیبود که خود آقا یخوب بود اگر فر  حیدوران را تو
را  اشیو بخش  کار یابتدا یمهندس سحاب  یاش را آقایبدهند که حاال بخش 

 هدادند حیتر توضتر و مبسوکیجد یثمیمهندس م یآقاهم 
 قاعده  یریبرگ

 قیدف تعواسرکوب، مر

ه ثابت شد ک  رانیدر ا گریجان بحث استه د  نیا همیریقواعد را بربگ حاال
سته   قیسرکوب مرادف تعو  سال و   کیصورت گرفت،   هسرکوب ک  کیا

 قتیسرکوب شد اما در حق   هآمد ریمشروطه، استبداد صغ   دوسال بعد از   ای مین
سرکوب[  پاتک به آن شد  ] صغ   ]و[ ،زده  ستبداد   یعددوره ب [در] هبر افتاد ریا

 راه افتاد که پاسخ سرکوب یستیباز دهه ب ،، مشروطه را سرکوب کردخانارض
پاسـخ سـرکوب بوده سـرکوب فقط موقت  24-93سـرکوب شـد ،  94بوده 

ــت،ا ــپر س ــت، ه نیفقط آس ــتین چیاس حاکمان فکر کردند که  رانیدر ا هس
ستراتژ   ست  یسرکوب ا ستراتژ  یول ها  ت وس موقت ا کیتاکت کی، ست ین یا

سال و حداکثر       نیب ددار یعمر سال، هفت  سال تا پنج  در  نیساله ا  54سه 
 هتست شد رانیبار سوم در جامعه ا یبرا ]این قاعده[ و قاعده شد 93-24

 تَرک در استبداد یزیاقدام غرسرکوب؛ 

 یاسـت از سـو یزیاقدام  ر کیسـرکوب ]این اسـت که[  گر،یقاعده د
 واریشوده در د یم دایپ یرکتَ وارشیکه در د ردیگیصورت م  یزمان و استبداد 

 دیشاه فهمیعلمشروطه سبز شده محمد ،شد که از آن ترک دایپ یرکقاجارها تَ
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بر  یرکت رانیا یجامعه یدر استبداد سنت   و رانیا یو سرکوب کرده در جامعه 
ــ94سرکوب کرده  ، ]اقدام به[دیفهم مال شد، رضاخان  تیدر وضع یترک 94ـ

ستبدادزده و حاکم  یجامعه  تاالیو ا رامونیپ ،شاه  همدآبه وجود  تریاتور تیا
 یآمد، عل شیپ یهم ترک 5924سـرکوب شـده    ]و جامعه[ متحده دفع کردند،

ــ93انداخت، جنبش    تی در حاکم  یترک ینیام ــتبداد   یهم ترک 24ــــ در اسـ
ــرکوب ،ختاندا یاجتماع ــده پس باز س ــرکوب ش ــتبداد  یزیاقدام  ر ،س اس

به  و قاعده شد 24ــــ93 ]مس له در[ نیبوده استه ا رانیو مجنون در ا وانهید
 هدیثبت رس

 مصدق -مشروطه  : ینا زدودنهای ردپا

ست   نیا یوجه بعد صدد    یرد پاها کها شروطه و م  یودنزدنا رانیدر ا م
، سالم بر مصدد  »شعار، شعار    کی هداده شد  5924استه دو شعار در خرداد   

صدد »و  «ینیدرود بر خم ش  ینی، خمیرهبر مل م  نیبوده با وجود ا «یعیرهبر 
ستراتژ   کیزنده بوده  مصدد  یول ،سال گذشته بود   54که  ود هم ب کیشعار ا
شد  تیعنا آن به یلیخاما  ست  51 یشعار مال همان روزها  نیه ان  و خرداد ا

چرخ [: »ستده ایجوش]است، خود جوش است و از مردم  یمهم یلیشعار خ
ستبداد بر نم   ،گرددیزمان به عقب بر نم شروطه به ا ره باز باالخ پس« گرددیم

 ،یبود تا مل یجنبش مذهب شتریکه ب 24ـــ 93در جنبش  یمشروطه حت یردپا
 هبر مال شد

 ران یا یر ماراتنیت؛ سیحد زدن به قدرت، مشروطه کردن حاکم

 تیوک کردن حاکمبود که حد زدن به قدرت و آرمان مشر نیا یبعد وجه
ــروطه   یبوده مرحله  یماراتن  یلیخ رانیدر ا دوم  یمرحله ه اول ماراتن، مشـ

ــاخان ،ماراتن ــوم یمرحله هدوره رض ، 93-94چهارم یمرحله ه44 یدهه ،س
حاکم[ ی ذهن نیا رانیه در ا24-93خر هم آ یمرحله  ــت ت ] قدرت   اسـ  که 

 ه ]ولی[بکند دایفاز و فراز نزول پ کی رد ،تیبه مشروط تیاز مطلق [تواندیم]
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صــد متر را تمام  هیثان 54خواهند در یماراتن اســته دوندگان ســرعت م ،نه
 پابرهنه یدوندهو آن  هست  یماراتن الخرهاباما  هراحت شود  الشان یکنند و خ
پا   ،دودمی را آرام آرام لومتریک 531 و لومتریک 24 ییاوگاندا    ی، ببرهنه  یبا 

ــتگخی، بآب ــروط تیگذر از مطلق دیه ام، بسیخ یحوله ی، بیس ه تیبه مش
 ،اســت تیمطلق لیبدکه  رانیدر ا تینشـان داد که مشــروط 5924ســرکوب 

شود  یتر تلق مصد دو  کیتواند ینم ماه و  شش ماه و  سه و  ندیایب روهاینو  ب
سامان بدهند  نیسال بخواهند ا  سه   یاقاعده نیه است ین یشدن  نیا هاتفاد را 
 هتر بر مال شدیدج 24-93که در  بود

 مذهب  یزانندگیانگ

 استه زانندهیهم انگ نجایا هبود زانندهیانگ یقبل یهادر دروه مذهب

 ت یج روحانیو توان بس ینفوذ اجتماع

تر از مشــروطه و یجدنجا یدر ا تیروحان جیو توان بســ ینفوذ اجتماع
 هشد انیع یتر از نهضت ملیجد

 شکل  یب یتوده

در مشروطه  شکل استهیب آمورف و یتوده ،که جزء قاعده شد یدبع وجه
 قدرت را نداشتند  نیرهبران ا و شکل ماند یشکل بود، آخر سر هم ب  یب یتوده

شک  یآمورف را به توده یکه توده ضت[  کننده در ل یتبد یالتیت ]در گل جن]نه
ستا[  یا  یوفقه ولنام یادیموفق بود و تا حدود ز یتا حدود ]که[ شد  یسع ن را

صد باالخره م شکل گرفتن     یتوده نیشد، ا  دایپ یتر شکل داد و از  آمورف را 
ــت ملآمورف یتوده مده پ   ی، نهضـ مده     یروزیبه وجود آ به وجود آ در الهه 

ــیاخراج انگل ــنعت نفت در ا یکردن واقع یها به وجود آمد و ملیس  به رانیص
ــ93وجود آمده در   یم رفته مجموعهشکل ه یشکل آمد، ب یب توده نیا 24ــ

 هقاعده شد رانیهم باز در ا نیروها، نتوانستند توده را شکل بدهنده این
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 ت یروحان یهیک سویرابطه 

ــوکی رابطه   یبعد  وجه   یبا همان توده   یعنی با توده  تی روحان  یهی سـ
ــوکی  یرابطه  [با توده ] تی روحان  یبوده رابطه  آمورف باال  هی سـ منبر  یاز 

 یس ایس  یمبارزهاز دل کردن، نییتع فیصادرکردن، تکل  هیاعالم ،رهنمود دادن
 طرف آناسته از   هیسو کی یرابطه [کین یا] هبود در آوردن یشرع  فیتکل

 ]داشت[؟  موزشآتوده هم  ر ]داشت[؟ توده هم حق اظهارنظ ،ست ینای رابطه
ت  که اوج جنبش   24-25 ]در[ نهه  ]داشـــت[؟ یایرذاگ ریثأتوده هم  هم 

از آن طرف  و شد یساطع م  گریطرف د سمت  طرف به کیبود از  تیروحان
شوده ا     ینم یزیچ ساطع ب ست   یقبل یهادر دورانه یسو کی یرابطه نیتوان

 هقاعده شد کیآنجا  و شکل گرفته بود

 تقدم احساس بر برنامه  

ــروطه، ما  ــاس بر برنامه را تجربه کرد کیدر مش  51در  م،یبار تقدم احس
 هکرد دایس بر برنامه تفود پح تریجد یلیخ گریخرداد د

 سم یمدرن –ن شدن تضاد سنت یت خونیظرف

نت تضاد س ن بود کهیا قاعده شد و دردناک بود یلیکه خ گریاتفاد د حاال
ــمیو مدرن  ــدن دارده انیخون تی ظرف رانیدر ا سـ  دی با  یلین هم خرا ال نیشـ

ب    یدوره نیتوجه کرده هم  ــالحات هم رو  ــدن رفته ا   نیخون هاصـ  نیشـ
س  ست   تیول م شنفکرها س  چیحاال که آن طرف ه هرو  نیوندر برابر خ یتیول م

 اطرف روشنفکره  نیاز ا]پس[ندارد،  یتیو مس ول  یآگاه ندارد، تضاد  و شدن 
 ه مراقب باشند دیبا

 ت یحاکم یریاصالح ناپذ

 در[] استه  ریناپذشاه نشان داد که اصالح    تیبود که حاکم نیا گرید وجه
 هرا اثبات کرد نیهم ا 24 ]در[ ،بات کرداث را با کودتا نیا 94
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 ییل عاشورایتحل

ــروطه علن بود که یا گرید وجه ــیاگر در مش ــتارخان ویموس  لیتحل و س
ــورا ــتند ییعاش ــورا لیدر جنگل تحل ،داش ــخابه کوچک ییعاش ، در دین رس
ــ ]رسید  یبه مصدق  ینهضت مل  ــ امروز یهاکه به قول بچه[ ــ  نیشکل ا  ــ

الشهداست و    دیحضرت س   یمن، مش  یکه گفت مش ه ]مصدقی[  ها نبودحرف
ــتم،یایاعتقادم م  یمن معنا ندارد و پا    یهم برا مادر بزنگاه، خانواده    اتفاد  سـ

 یدوران هم، جامعه نیحاال در اه سـاطع شـد   بود که از مصـدد  یمهم یلیخ
شته آمد پا یجد رانیا شورا  لیتحل یتر از گذ سر بزنگاه ییعا خرداد  51از  ،ه 

 هداشت ییعاشورا لیتحل 5924

 وظائف انقالب مغلوب بر دوش ضد انقالب غالب

 بار اشاره شد که کارل مارکس کیجلسات گذشته ، که افتاد یگریاتفاد د
شد   ینم را نیا و بود یفکر ینابغه کی س  لیدر تحلگرچه  هشود منکر   یففل

باالخره نبور   یول، میدار یایجد  یمرزها  اوبا   یل اجتماع ی و در تحلجهان  
خارج م  ییها اش گزارهیفکر  یلیخ یگزاره، گزاره کی  هکردیرا از ذهنش 

 به ضــدانقالب ناًیلوب، عغانقالب م فیکه وظا کندیعنوان م هاســت یایفیک
خواه توسعه یمترق یجنبش مل کی 5994 ]در[ شاه یعنه یشودیمالب منتقل  

ــرکوب کرده اما    یدولت مل  فیهمان وظا   ،آمد  یکند  گریکه د  24-93را سـ
صدد  شده ا      میلوب بود، بر ر غکه انقالب م م سوار  س  نیکه زمنیشاه   میتق

تاها روس به جیبهداشت و ترو بشود، سپاه دانش و یأر قبشود، زن صاحب ح
  هاصالح بشود یتینظام ارباب و رع]و[  ،برود

 ا[]و ی ،کند کونین فخواست کُ یم ؟خواست چه کار بکند می مگر مصدد 
نگذاشت و   [شاه ] کارها را بکند، نیخواست هم یم کند؟هوا  لیخواست ف یم

ده هلوب را بر عغانقالب م فیخودش مجبور شد که وظا یول هسرکوبش کرد
ا ر، رضاخان مشروطه   قاعده شده بار اول توسط رضاخان    رانیدر ا نیه اردیبگ
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و مجبور شــد اش قرار گرفت مشــروطه به عهده فیوظا یولســرکوب کرد، 
ــاد فیوظا ــروطه، یاقتص ــعه مش را که منظور نظر پدران ما در  یاراه و توس

 اکراه کرده را یاسیس یاما توسعه [انجام دهد]، مشروطه بود
 آغازهای پیش از قاعده

عده   شیپ کی حاال   عده    شیپ [هوجود دارد] هم ییها قا  کی در  یعنیقا
ه ب لیهم بود تبد یدوم و سـوم  یشـود اگر دفعه یگر مبار جلوه کیحرکت، 
 :شد دهید یگرپنج جلوه نجایشوده ایقاعده م

 ماقبل مرحله  یروین یک ؛ ناکار آئیات شدن استراتژیب

ــت که ن نیاول ا یگرجلوه ــ یروهایاس ــیس  محورکه در دوران قبل  یاس
شوند، ب  ،دوران بودند شده   نیدوم ا یمل یشونده جبهه یم اتیاگر نو ن طور 

 هنشان داده شد 24-93ما قبل مرحله در  یروین ییناکارا
  یالت خودیتشک

که  یبرآمده وقت یخود التیتشک  یدر پ تیبود که روحان نیا گرید اتفاد
شکل بگ   یتلفه مؤم یهات یه ستند  سحاب  یآقا ،رندیخوا دان در زن یمهندس 
ر دشــان یا یتلفه براؤاز رهبران م یکی [ندیگویم] یمهندس ســحاب [هبودند]

ندان   قل م  29-24ز ما رفت    ین که  ند  قا  شیپ میکرد ما   که  میت، گفینیخم یآ
ه درسـت اسـت ک   مهیبکن یالتیکار تشـک  میخواهیمو  میهسـت  زاربا یهابچه

ضت   س باالخره  یعنیبوده  یمذهب انیمدرن بود اما جر یزادآنه ند تواینم یک
 هم منکر ینیخم یکه آقا یهمانطور ،رهبران روشنفکرش را منکر شود   نیتد

شده گفتند که ما م  شو  میواهخین  یآقا ،هم هست  یزادآ، و نهضت  میفعال ب
شک یمذهبکند که بچهیعنوان م ،دیگویم یاجمله کیآنجا  ینیخم   یتالیها ت
ضت آزاد       یبرا شنده نه شته با شان دا  اشبوده بدنه یهم باالخره مذهب یخود

ــنگنیا ،ها بودندیهم بچه مذهب ــک یدخوری  یبناکه آنجا، س   یتالیکردن تش
 هشودیتر قاعده میجد یلیخ یاسالم یدر جمهور ًعداگذاشته شده که ب
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 ت صنف یتثب

فاد  ــنف بود تی تثب گرید ات  تی بتث یدوره در پ نیمراجع در ا یعنی ،صـ
شد و تبد  گرید یهادر دوره بعداً نیبر آمدند که ا تیصنف روحان   لیتکرار 
 به قاعده شده

  یپدر

فاد د  کی  جا یا هم گریات تاده   ن ــورت گرفت  یایپدر  کی اف  انی بان  ،صـ
ته است  گذش  شان را داشتند که دوران  لیتحل نیا ،به زندان رفتند ینهضت وقت 

اد کنند که اتف یکردند پدر یمتولد بشوده سع یدیم، موجود جداز رحِ دیو با
 بوده یمهم
 ن زنده در روند سقطیجن

است که چکمه به  که درست   نیقاعده هم شکل گرفته آن هم ا شیپ کی
شود     نیزند تا جنیم مرحِ ست   ساقط  ست ا سان آن   سم یرگانکه در ا و در ان

ــاقط م نیتک جن  ــودیسـ م اجتماع  کنده در رحِ یم اجتماع فرد م اما رحِ  ،شـ
ده شــونیهســتند که هنوز برقرار هســتند که در دوران بعد متولد م ییهانطفه
ــ93  دیتبع ،را ساقط کرد یآن چکمه به رحم اجتماع خورد، رهبران اصل 24ــ

ــ93 یهااز بچه یباالخره بخش  یول ؛کرد و زندان کرد آن  یدانشگاه تو  24ــ
 هدوران را از آن خودشان کردند وآمدند  24رحم ماندند و بعد از 
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 ن یکاربست امروز

 ؛ پشتوانه حرکت یتئور

 کی م،یبحث را جمع بکن میاگر بخواه سـت؟یچ نیکاربســت امروز حاال
ست این ا  ست    ،یت ورست که[  ]کارب شتوانه حرکت ا  ،حرکت راه انداختن هپ

جمع ما  نیه همست ین دهیچیپ چندانساده است و    دنیاعتراض کردن و شور 
بر پا کنده اما مهم  یاتواند در حد توان خودش جرقهیم هینیحســ رونین بال
 کیرت و یخصــوص پشــتوانهبه ،یاها، از پشــتوانهییبرپا نیاســت که ا نیا

ــ93درس  نیا هنه ای ،ر هست برخوردا  کیت ور یبدون پشتوانه ]و[ بوده  24ــ
 راه انداخته  دینبا یحرکت

 چشم انداز؛ حداقل تا چند قدم آن سوتر

ــم که  مییگوینم دوماً   دهی د دی افق با  یو تا انتها   خیتار  آخرتا   انداز[ ]چشـ
 موظف اسـت اسـتارتر یرویباالخره ن یاســت ول یافتنیندسـت [نیاه ]شـود
 نبوده 24-93که در  یزیه چندیرا بب شچند قدم آن سوتر اتل حداق

 سپس ؟  ،توده به صحنه

[ ]در ؟ه شود چ آخرکه  ، سپس چه؟ میاوریتوده را به صحنه ب : یوجه بعد
ــحنه آمد،  93-24 ــحنه فرجامش چه؟ آخرش ]اما[ توده به ص  چهتوده به ص

 است؟

 نیتمر یبرا ینیزم

عد   جه ب ند زم یم ییها دوره: یو ــود یتلق نیتمر یبرا ینیتوا  [نیا]، شـ
 هستیاشکال ن

  یریختأ یباز

ــت که   نیا یوجه بعد    کی  دی با  روها یآموخت که باالخره ن    24-93اسـ
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سکت  [حاال] میت کیشود  یهم بکننده نم یریخأت یباز شد، ف  [بال]ب وتبال با
 هیورآینفس کم م هیاز اول تا آخر حمله کن یتوانیباشـد، واترپلو باشــده نم

سال     یریخأت یباز دیبا یادوره کی شده  جام  نالیف ،افتاد یاتفاق کی 5911با
س  یهاملت و در  بود یحشمت مهاجران  هتیبود و کو رانیابود،  هراندر ت ایآ

ــمت گفت باز    قه یدق 1جلو بود،  رانیاه بود یآدم فکور ورزش را در  یحشـ
 به آخر برسد و یباز تا داشتند ودست از حمله بر قهیدق 1ه رانیا [خود] نیزم
 رانیا نیدر زم یازب قهیدق 1صورت گرفته  یریخأت یه بازندیایب رونیب روزیپ

ه توانستینم اما زد،یخواست زهر خودش را بریم، هم ملتهب بود تیکو هبود
ها ین قت ا چیه رانیدر ا رو ــ نیو ته  ریسـ بل ن      را نرف قا که م ند  هاجم   یرویا م

شد  یم [بود که یاط به گونهیشرا ] 24-93کننده در ب یریخأت یباز ،خودشان 
ــمیتنور را دار کردن و آنتاگون یکرده ه یریخأرا ت یباز ــر سـ  دارتربیرا ضـ

 هفرجامش هم مهم است ،دنیکردن و تهاجم ورز

 ضرورت نو شدن 

شدن بود    یبعد وجه اگر بخواهند  روهایکه ن ه ]به این معنی[ضرورت نو 
 هبه دوره نو بشوند ورهددیثر باشند باؤبمانند و م

 سازمانیهمه

ست که یا]، خوردیبه درد م یلین خکه ال یاتفاد بعد  هانحله یهمه [ن ا
صاحب سازمان ، که وجود دارد یمخوف یباندها یصاحب سازمان بشونده حت

 24ـ 93 ]در[ که یاسته اتفاق رانیا یبه نفع جامعه یلیخ هشده بشوندشناخته
ست امروز   سازمان  همه]این بود که[ افتاد  شدنده کارب ست که   نیش انیدار  ا

 ههمه سازمان دار بشوند

 ی مشترکـ پروژهست مشترک یز

ست ماقبل  یدو تا - یبعد وجه شترک  ست یز -آخر مهم ا  یپرو ه و م
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اتفاد افتاده اســت که نســل  نیا محدودچند بار  ،رانیه در ا]اســت[ مشــترک
 یوهیم [ن اتفادیا]و ، است  کرده فیتعر دیبا نسل جد  یمشترک  ست یز میقد

سته  رخوقابل شترک بازرگان  ست یز یوهیم وه،یم کیدن داده ا و  ین، طالقام
 ،سفر ، کینکیپ ،فطر دیع ،ادینسل بعد از خودشان بوده در اع   با ،یحابس دکتر 
 ،خوابگاه ، دریها و انجمن اســالمپاتود، هیادجو لیســ وزهرا  نیبوئ یزلزله

 و شرکت انتشاره  تیمسجد هدا
س ]در[ کار را  نیهم با  تهران جوان میدر ت یفکر نیهمان دوره مرحوم ح

مثل  ،انی المحســن نور یخودش مثل آقابعد از  نســل کن[ی]باز 51 ای 54
 وشیل دار، مثیمثل ناصر سلطان، فوتبال بود ونیفدراس سیکه رئ ناصر نوآموز

صطفو  صراهلل مثل محسن حاج  و یم  یهابودند که بچه ینفر 51،  54 کردو ن
از ]را[  ، آنهاست یز نهایسال با ا  51 ای 54 یفکر یآقاه دوالب و شهباز بودند 

 کرده  یمل میت تانیکاپ]جایی که[ آورد تا  ینونهال
 یفکر نیحســ ه[افتاد] حســن جبارزادگان یآقا یاتفاد در مواجهه نیهم

س یس  سن جبارزادگان  یا س  بود، ح س یهم  سن جبارزادگان هم با   یا بود، ح
، مثل عدل ، مثل مرحوم محمودها یمثل اشتر رانیا یهاستیبالتاز بسک ینسل

سعود ماهتابان  سه گرفت  آنهاه کردکار را  نی، اها یم سطح   ،را از مدر آورد به 
ه ستیز با آنها سال 44، 51 جبارزادگان نه حسرساند یمل میت یو مرب تانیکاپ
ها و سـتنیز نیه اســتیســه سـال ز-با شــاگردانش دو هم حســن صـبالابوا
اتفاد افتاده و امروز  نیا 24-93داده اســته  وهیم رانیها در امشـترکسـتیز

 مهیارهم با آن کار د

 اجتماعیات 

ــته اتی اجتماع  یبعد  وجه   دی با  روها یمفهوم که ن  نیه اب  اتی اجتماع  اسـ
 کننده دایپ دگاهید یاجتماع لئمسا یرو
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 نقادی

 24-93را ابتدا نســل جوان  یدرس نقاد نیاه اســت یخر هم نقادآوجه 
 میدار ،یمل یپشــت جبهه میاکه ما افتاده دیرســ نیداده نقاد خودش بوده به ا

د، نقد  نقد خو ؟  یخودحرکت خودبه   یتا ک  همیکنیم یخودحرکت خود به  
 ه]باید انجام شود[ تیو نقد حاکم یزادآ، نقد نهضت یمل ی، نقد جبههروهاین

حاکم   قد  ــورت م تی االن فقط ن قد ن   هردیگیصـ قد خود و ن که   ییرویاگر ن
ــت آنخودمان در  ــم، میهس ــود مهیض ــت حاکم، نش در  یاتفاق چیه تیبه دس

 هرانیجامعه ا یخودمان و نه برا یبرا نهافتده ینم رانیا یجامعه
 
 



 

487 

 

  اهویپست



 

488 
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 مه سوداگر ،یاصالحات ارض یه بررس2
 یخسرودر ابران، خسرو  یو مس له ارض یه مس له دهقان1
 یباقر مومن ران،یدر ا یو جنپ طبقات یه مس له ارض6
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 88، 66............................. اریشاپور بخت

 646 ..................................... یچشانه
 86 .................................. سمیشبه مدرن

 33 ............................ شرکت کانال سوئز
 782 .................................شرکت انتشار

 86 ...................... ومیش پترولیتیشرکت بر
 788 ...................جیشرکت حمل و نقل خل
 84 ........................شرکت رویال داچ شل

 84 ......................... سیشرکت نفت انگل
 84 .................... فرانسه یشرکت نفت دولت

 26 ..................................... ادیشرکت 
 84 .......................................... شعبان

 84 ................................ شعبان جعفری
 63 ..................... الملوک مصاحبشمس
 776 ،772 ........ نجفی یالدین مرعششهاب

 636 ......................... اله نوریخ فضلیش
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 ص
 36................................... نیصدام حس

 ط
 28................................ طاهر احمدزاده

 673، 66 ..................... رضاییطیب حاج

 ع
 88.................................... عباس رادنیا

 28.................................. یعیعباس سم
 678 ،728 ،726 .،62 ،77 ،76 یبانیعباس ش

 763 ................................... عباس گرزن
 87 ................................ یعباس مسعود

 64.................................... نراقیعباس 
 37 ،38 ........................ عارف عبدالسالم

 768 ،37........................ م قاسمیعبدالکر
 34..................................... عبدالوهاب

 646.................................. یعزت شاه
 ،67،  68 ،73 ،2 ،4 .......... یاله  سحابعزت

28 ، 722، 676، 676، 687 
 766 ............................ یعزیزاله ضرغام
 622.. بهرمانی )رفسنجانی( یعلی اکبر هاشم

 ،784 ،786 ،83 ،63 ،64 ،66 ،67علی امینی
782، 773، 748، 743، 742، 746، 724، 
677، 763، 762، 766، 767، 768، 
762، 778، 777، 788 

 8..................................... علی شایگان
 28................................... یعتیعلی شر

 766 ..................................... انیک یعل
 2 ،3 ................................... علی موسیو

 668 ،678 ،768 ........ زادگانعیاصغر بدعلی
 688.................................... ویموسیعل

 68 ،67 .......................... اله رّبانیعنایت

 غ
 682 ........................... انین نورغالمحس

 677 ،726 ،767 ........... یقیحسین صدغالم
 763 ............................ یغالمرضا ازهار

 626 ،774 ...................... یغالمرضا تخت
 728 ،66 ........................ غالمرضا تختی

 762 ،742 ....................... وریغالمعلی فر

 ف
 88 .............................. صدرالله بنیفتح
 83 ...................... یاریاسفند یاله نورفتح

 746 ..................................... فخرالدوله
 66 .................................. فدائیان اسالم

 24 .................................. ترانیفرانسوا م
 774 .............................. سیفرانکلین هر

 766 ................................ اله نویسیفرج
 26 .................................. فرحت عباس

 68 .................................... فّرخ نگهدار
 767، 782 ......................... انیفرمانفرمائ

 66 .......................... فرهنگ ریمن نخعی
 763 ................................ یاله زاهدفضل

 22، 67 .............................  دل کاسترویف

 ق
 73 .........................................خیقصر

 32 .....................................قوام نکرومه

 ك
 788 .................. ه شکر اهوازیکارخانه تصف

 33 ،42 ............................... کانال سوئز
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 ک
 788 ............................. تیرانیکارخانه ا

 788 ......................... کارخانه قند قهستان
 788 ......... ک بی.اف. گودریچیکارخانه الست

 788 ........................... قند فارس کارخانه
 788 ......................... قند فریمان کارخانه

 688 ................................. کارل مارکس
 677 ،726 ،28 ................... یبیکاظم حس

 66 ،76 ............................ کاظم حسیبی
 77 .................................... کاظم سامی
 726 ،767 .........................یکریم سنجاب

 66 ..................................کریم سنجابی
 86 .................................. کمپرادوریسم

 82 .................................... کمربند سبز

 گ
 84 ........................................... گالف

 662 ،663 ................................ یگاند
 22 ........................................... گرانما

 ل
 62 ....................................... ایفوندیالت
 768 ..................................... فوندیایالت

 678 ،728 ،762 ،768، 72 ،4اله میثمیلطف

 م
 37 ،47 .............................. تویتمارشال 

 22 .................................. مارشال دوگل
 746 ....................................... سیمار

 22 ،27 .................... وطنم یت برایمأمور
 28 ،26 ،47 ................................. مائو

 68 ............................... زادهمجتبی عرب
 737 ،24 .................. مجتبی نواب صفوی

 87 ........................... مصوری تهرانمجله

 87 .......................... اهید و سیی سپمجله
 644 .................................االعلممجمع

 682 ........................ نصراللهمحسن حاج
 777 ................................ میمحسن حک

 766 ............................... یمحسن فروغ
 642 ................................ یمحسن لبان

 787 ............................... یمحمد بهبهان
 662 ،682 .................. یمحمد تقی فلسف

 63 ............................ محمد تقی فلسفی
 728 ................................ یمحمد توسل

 77 ................................... محمد توّکلی
 ،732.................... یریمحمد حسن شمش

728، 724، 774، 727 ،677 
 77 ........................... محمد حسین نائینی

 ،62 ،68 ،78............ نژادمحمد حنیف
67 ،726، 768، 774، 728، 678، 646، 

637، 626، 627، 667 
 642 ................................یاتیمحمد ح

 762 ............................. محمد درخشش
 68 ،64 ،67 ............... محمد رحیم عطایی

 84 ........................ یمسعود یمحمد عل
 772 ..................یعتمداریمحمد کاظم شر

 62 ...................... محمد مجتهد شبستری
 688 ،677 ،674 ،667 ،628 محمد مصدق

 676 ،27 ........................... یمحمد ملک
 772 ........................ یزدی یمحمد موسو

 776 ،772 .................یالنیهادی م محمد
 28 ........................... یعتیمحمدتقی شر

 28 ........................... یمحمدعلی انگج
 644 ............... ییطباطبا یمحمدعلی قاض

 678 ،768 ................یجعفر یمحمدمهد
 68 ............................... محمود شامخی

 ،67 ،66 ،62 ،63 ،72 ،73القانیمحمود ط
62 ،26، 733، 737، 738، 767، 774، 

776، 784، 782، 786، 678، 676، 
632، 637، 628، 627، 668، 666، 
682 
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 682................................. محمود عدل
 622................................یمدرسه حقان

 777 ...............................یحائر یمرتض
 772 .................. یلنگرود یمرتضی حسین

 83........ السلطانخان بیات سهاممرتضی قلی
 637.............................. یمرتضی مطهر

 68 ،72 .......................... مرتضی مطهری
 776 ................................. مسجد اعظم

 777 ........................ زاللهید عزیمسجد س
 78 ................................. مسجد هدایت

 62................................ مسعود حجازی
 746 .............................. ییایمیمسعود ک

 682............................ یمسعود ماهتابان
 774 ............................. كیمصطفی تاج

 86...............................یکاشان یمصطف
 32.................................... یمعمر قذاف

 764 ،748 ،743 ،766 ،87 ..... منوچهر اقبال
 646............................. یمنوچهر مقداد

 27 ،27 ...................... مهدی اخوان ثالث
 68......................... مهدی الهی قمشه ای

 ،88 ،67 ،66 ،62 ،72 ،73مهدی بازرگان
733، 737، 723، 767، 768، 776، 774، 
778، 788، 784، 782، 786، 726، 
727، 678، 676، 666، 666، 633، 
632، 637، 628، 627، 668، 664، 
666، 667 682 

 68 ،67 ........................... مهدی جعفری
 766 ....................... مقدمیقلی علومهدی
 84........................................... موبیل

 68......................................... مونکادا
 768 ............................... هینگ جاللیتیم
 86...................................... یراشرافیم
 636........................ یرزا آقاخان کرمانیم
 644...................... یرزا عبدالله مجتهدیم

 688 ،3 ........................ خانمیرزا کوچک
 772 ............................ یمیرزا هاشم آمل

 ن
 682 ............................... یناصر سلطان

 88 ......................... یناصر صدر الحفاظ
 762 ....................................ناصر مقدم

 682 ................................. ناصر نوآموز
 34 ...................................... سمیناصر

 نجم الملک

 64 ،66 ...................... ابوالقاسم نجم
 787 .................... ستیه تهران اکونومینشر

 762 ،763 ...................... یریاله نصنعمت
 ،774 ،768، 732 ،733رانیا ینهضت آزاد

773، 776، 777، 778، 788، 784، 
783، 782، 786، 787، 782، 728، 727 ،
726، 727، 722، 688، 686، 682، 
678، 677، 676، 672، 677، 666، 
663، 667 

، 77 ،78 ،8 ،6............ نهضت مقاومت مّلی
43، 42، 748، 767، 727 

 772 ،768 ،722 ................... ینهضت مل
 762 ،746 ،742 ............... ینورالدین الموت

 38 .................................... دیسع ینور
 66 ،72 ....................................... نوید

 27 ..................................... ما یوشیجین

 ه
 78 ................................. هاشم صباغیان

 73 .................................. ونالیهتل ناس
 777 ....................................هری ترومن

 76 ...................................... هما دارابی
 734 ............................... انیون کاتوزیهما

 23 ................................ نیهواری بومد
 768 .............................. یهوبرت همفر

 68 .............................هوشنگ پورقبادی
 768 ........................................ هاهوك

 722 ................................ دی ئت خلعیه
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 و
 777 ................................... نیسکانسیو

 ی
  ...................................... ییداله  سحاب
  ....................................... ییداله سحاب

 ،738 ،733، 88 ،67 ،66 ،62یداله سحابی
767 ، 

 ی
 64 .................................نیگاگار یوری
 36 ................................... تدفروتیونای
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