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به نام رفیق رهگشا
ه شت فراز ،هزار نیاز عنوان سل سله آموزشهایی ا ست که تو سط هدی
صابر با هدف «نقبی به گذ شتههای تاریخی و ت سطیح معبری به سمت حال»
از آذرماه  5931تا آبان  5931در حســینیه ارشــاد برگزار شــده د د ههای او
برای ایرانِ فردا او را به این ســمت ســود داد که در  11نشــســت جوانانی
عالقمند را برای هماندیشی و درسآموزی از تاریخ گرد هم آورد تا برگهای
تاریخ ســدهی اخیر را به قصــد « بارروبی از گذشــتهها ،شــفافســازیها،
تجربهاندوزیها و عبرتآموزیها» با هم ورد زننده
تاکنون دفترهای «پیش از آ از» و «جنبش تنباکو» انتشــار یافته و «جنبش
« ،»14-24انقالب  »11و «دورهی اصالحات» به صورت اینترنتی در دسترس
عال قهم ندان قرار گرف ته اســـته هم اکنون نیز ویرایش اول یه ی این دفتر به
صورت اینترنتی در اختیار عالقهمندان قرار میگیرده
در این دفتر همچون دفاتر انتشــاریافتهی گذشــته تالش شــده تا حف
امانتداری صورت گیرد ،ضمن اینکه متنی منسجم و روان ارائه شود و متن
با استفاده از مطالب آموزشی که در اسالیدها ارائه شده تیتربندی شوده لذا هر
آنچه در کروشه و پاورقی آمده است از ویرای شگران متن استه در پاورقیها
سعی بر این بوده است که ضمن رفع هرگونه ابهام متن ،خوانندگان به هدف
آموزشی سلسله نشستها دستیابنده

مطلع بحث
مهندس عزتاللّه سحابی

تجرهباه
مهندس لطفاللّه میثمی

نشست چهل و دوم
سهشنبه  41دی 5936

به نام خدا
هدی صابر :با سالم و تشکر از حضور دوستان که در سرمای زمستان با
آمدنشان سالن را گرم کردنده با کسب اجازه از بزرگترها ،آقای مهندس
سحابی و بقیهی موسپیدان ،و آقای مهندس میثمی ،مهمان جلسه ،جلسه چهل
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
امروز فراز جدید را آ از میکنیم ،فراز [سالهای]  93ـ  24هست که رسالهای
تاریخی است و شاهد منشاء تحوالت بعدی مترتب بر این فراز خواهیم بوده
طبق سنت چهار فراز قبلی ،ابتدای هر فراز بحث مطلع را آقای مهندس سحابی
آ از می کنند و بعد در خدمت مهمان این جلسه هستیم :آقای مهندس میثمی
که از فرزندان شاخص جنبش  93ـ  24دانشجویی بودند و سیر را ادامه دادند
تا به این جا رسیدنده حدود هفتاد دقیقه هم بحث آقای مهندس میثمی را
پیرامون اهمیت تاریخی برش  93ـ  24در تاریخ یکصد سالهی اخیر داریمه
به محرم وارد شده ایم و عاشورا نزدیک استه محرم با خودش حال و هوا
و فضا میآورد ،هم در ب یرون ما و هم در درون ماه ممکن است در یک نظر
محرم و عاشورا در ایران مناسبتی باشند و بزنگاهی ،و بعضاً به نظر برسد که
با عزاداری ظهر عاشورا و خوردن قیمه پلو تمام شده [است] ولی قطعاً اینطور
نیسته در این حال همینطور که با هم جلو آمدهایم از تنباکو به بعد جای پای
دیدگاه عاشورایی همیشه در ایران بوده و نیروهای مبارز ـ چه فکری و چه
3
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مردمی ـ عاشورا را تبدیل به سیر،رهیافت و رویکرد کردهانده در مشروطه
شاهد بودیم که ستارخان انگیزهی خودش را از پیوستن به مشروطهطلبها
انگیزه ی عاشورایی تلقی کرد و علی موسیو در سخنرانیای که برای بسیج و
تجهیز فدائیان به قصد دفاع از مشروطه ایراد کرد باز دیدگاه عاشورایی را
مطرح کرد و جلوتر که آمدیم شاهد بودیم که کوچکخان هم در تحلیل و
فلسفهی مبارزهای که توضیح میداد نقطهچین ستارخان و علی موسیو را روی
عاشورا زد ،و آرام آرام که جلو آمدیم و به نهضت ملی شدن نفت هم رسیدیم
به ر م اینکه تصور می شد جنبش مسالمت آمیز باشد ـ که بودـ و به ر م
اینکه تصور میشد دکتر مصدد مشی مسالمتآمیز را تعقیب کند ـ که کردـ و
سنن پارلمانی را فرا روی مبارزه ی اجتماعی ـ سیاسی خود قرار داده بود؛ اما
همچنان که اشاره کردیم (ولی فرصت نشد که گزارهاش را قرائت بکنیم)
فرازهایی از دفاعیهی مرحوم دکتر مصدد [را داریم] که نشاندهندهی دیدگاه
عاشوراییاش استه دو فراز از دفاعیهاش در دادگاه و الیحهی دفاعیهای که
سال  5992به عنوان دفاع آخر که مرحوم آقای بزرگمهر زحمتش را کشیدند
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
و ناکسانه چون که عقل مصلحت اجتماع استه آنجا که مصالح اجتماع تأمین
نباشد ،مصالح افراد هم تأمین نخواهد بود و تشخیص اینکه چه اشخاصی روی
مصالح جامعه مقاومت میکنند و چه اشخاصی روی مصالح خودشان؛ با مردم
است والحق هم که مردم از عهدهی این تشخیص خوب برمیآینده روی این
عقیده و ایمان بود که هرچه فحش شنیدم و یا در جراید بیمسلک مزدور
خواندم ،به قدر پرِ کاهی در من تأثیر ننموده و هر وقت به یاد پندی میآمدم
که مادرم یادم داده بود و آن پند این بود« :وزن اشخاص در جامعه به قدر
شدایدی است که در راه مردم تحمل میکنند»؛ برای مبارزه بیشتر حریص
میشدم و خود را بهتر مجهز میکردمه مسلک من ،مسلک حضرت سیدالشهدا
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استه یعنی آنجا که حق مردم در کار باشد با هر قوهای مخالفت میکنمه از
همه چیز در می گذرمه نه زن دارم ،نه پسر دارم ،نه دختر دارم؛ هیچ چیز ندارم
مگر وطنم را که در جلو چشم دارمه» یعنی این دیدگاه عاشورایی قدم به قدم
آمد جلوه از ستارخان و علی موسیو و میرزا [کوچک خان] ،با اینکه آنها سالح
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
هم ادامه دادند تا [اینکه به] دهه ی چهل [و پنجاه] ،و انقالب و جنگ آمد و
طبیعتاً هماکنون هم در بطون وجود دارده این است که انشاءاهلل محرم و عاشورا
بزنگاهی تلقی نشود و مستمر و ان شاءاهلل ادامه دار باشده صحبت را خاتمه
میدهم و از آقای مهندس سحابی تقاضا میکنم که برای ارائهی بحثشان که
مَطلع بحث جنبش  93ـ  24است تشریف بیاورند:

مطلع بحث (مهندس عزتاهلل سحابی)
بسم اهلل الرحمن الرحیمه
ربّنَا وَفّقنَا لمَا تحبّ وَ تَرضی و َجنّبنَا مِمَّا التُحِبّونه
خب همانطور که جناب آقای صابر آ از کردند این [فراز ]،فراز پنجم از
هشت فرازی است که ایشان طراحی کردنده من امروز را به نام نامی حضرت
سیدالشهدا آ از میکنمه چراکه همانطور که دکتر مصدد هم گفت ،هم
الهام بخش آباء و اجداد ما و هم پیشروان جنبش ملّی ایران در تمام مقاطع ،و
هم خود ما؛ راه و رسم سیدالشهدا بوده استه
جنبشــی که در ســال  5993شــروع و در ســال  5924خاموش شــد،
ویژگی هایی که دارد که برای توضـــیح آنها باید از کمی قبلتر بحث خود را
آ از کنمه نه ضت های قبلی [تنباکو ،م شروطه ،جنگل و نه ضت ملّی صنعت
نفت] از خارج کلید خوردند( ،البته نه به این معنا که بعد از آ از هم از خارج
کنترل و هدایت می شـــد) ،اما نهضـــت  5993-24این چنین نبوده ویژگی
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دیگرش این بود که در این نهضـــت رهبران ،کارگردا نان ،مســـ ولین و
کاربهدستان این جنبش ـــ بر خالف دورههای قبلـــ برخاسته از دل تاریخ و
ی این دو ت فاوت را خدمت تان عرض
میراث جنبش های ق بل بود نده چرای ِ
میکنمه بعد از کودتای  43مرداد که دولت ملّی ســقوک کرد و نهضــت ملّی
دچار توقف مقطعی شده طبیعی است که مانند هر کودتا ،نظامی که حاکم شد
سعی در پاک سازی ف ضای حاکمیّت از تمام عوامل و د ستاندرکاران نه ضت
ملّی دا شته در را ستای همین اقدام ،بالفا صله بعد از کودتا ،دکتر م صدد و
تمام همکارا ن ایشــان در هی ت دولت بازداشــت شــدنده فقط دکتر فاطمی تا
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
راه مصدد و نهضت ملّی و ادامهی آنه اسم این حرکت شد «نهضت مقاومت
ملّی»ه بنیانگذار این حرکت مرحوم آیت اهلل ســید رضــا زنجانی بودند که با
فاصلهی کمی عدهای از شخصیتهای علمی یا سیاسی عالقهمند به ایشان با
دعوت خود مرحوم زنجانی به این حرکت پیوســـتند و نهضـــت مقاومت از
همان اوّلین روزهای بعد از  43مرداد آ از به کار کرده
همانطور که خود این نهضــت اعالم کرده بود هدفش نه براندازی کشــور
بود و نه قیام مســلحانه ،بلکه فقط دنبال پاســداری اهداف و خواســتهای
م صدد بودنده این نه ضت یرقانونی هم نبود ،به این معنی که در صدد نفی
نظام سلطنتی نبود[ ،به ر م] اینکه در کودتای  43مرداد ،این سلطنت بود که
در مقابل مصـــدد قرار گرفته بود؛ تنها ادعای این نهضـــت این بود که ر یم
حاکم شده را کودتایی میدانست و میگفت این ر یم باید برکنار شود که از
طریق مبارزات قانونی هم پیگیر مطالباتشـــان بودنده اتفاقاتی را که بعد از 43
مرداد به دست ر یم حاکم جدید افتاد به چند دسته تقسیم میکنم:
اتفاقات سیاسی

در این ر یم ـ بر خالف دوران چند سالهی حکومت مصدد ـ خارجیها
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نقشهای تعیین کننده ی سـیاســی ،اقتصـادی و اجتماعی زیادی در ایران پیدا
کردنده حاکمیت مســـتقر برای واقعهی  43مرداد خودش را به آمریکا مدیون
میدان ست و برای ادای این دِین باید پاداشهایی میداده از جمله پاداشهایی
که داد ،یکی وارد کردن ب سیار [گ سترده] آمریکاییها در عر صههای سیا سی،
اقتصـــادی و نظامی زیاد بود و دیگر [اینکه] ،امتیازات اقتصـــادی کالنی هم
نصیب آنها شده
اتفاقات اقتصادی و اجتماعی

در جریان حرکت دکتر مصــدد رابطهی نفتی ما با خارج قطع شــده بوده
بعد از کودتای  43مرداد مجدداً این رابطه برقرار شد اما با سیستم جدیدی که
عبارت بود از «کنسـرسـیوم نفت»ه بعد از اجرای این سـیسـتم درآمد ایران از
نفت باال رفت به طوری که در همان سال اول [ ،]5992درآمد ایران از فروش
نفت چیزی حدود 514ملیون دالر بوده این درآمد به ســـرعت رشـــد کرد و
دولتی که همواره ــــ چه قبل از ملّی شدن صنعت نفت و چه در دوره ملّی
شدن صنعت نفت ـ از نظر اقتصادی تحت فشار و محدودیتهای مالی بسیار
بود ،ناگهان د ستش باز شد و توان ست ریخت و پاشهای مالی دا شته با شده
در کنار کارهای فا سدی که با این درآمد انجام شد ،کارهای مفیدی هم کلید
خورده از جمله این که برای اوّلین بار برنامهی هفت سـالهی اقتصــادیای که
در ســال  ،5941قبل از ملّی شــدن صــنعت نفت ،تدوین شــده بود ولی هیچ
پیشرفتی نداشت؛ از سال  5991مجدداً به جریان افتاد و سپس برنامهی هفت
سالهی دوّم هم تدوین و اجرا شد و به این ترتیب نظام اقت صادی و اجتماعی
کشــور برنامهدار شــده در بســتر همین برنامه ،یک ســری کارهای عمرانی و
تو سعه ای در ک شور آ از شد که ابتدا در امور زیربنایی بود (مثل راه سازی،
بندرسازی ،سدسازی وههه) و بعد منجر شد به ایجاد اشتغال و باالرفتن نسبی
درآمد مردم که نتیجهی آن گســـترش نســـبی رفاه عمومی و پیشـــرفتهای
اجتماعی بوده از مهمترین اتّفاقات ســـال های  5999تا ( 5993که بعد از آن
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مقطع  5993-24آ از میشود)؛ رشد طبقهی متوسط تحصیلکرده بوده
اتّفاقات درونی جامعه

به ر م اینکه نیروهای ملّی و ادامهدهندگان راه مصـــدد تحت فشـــار و
سرکوب شدید بودند ،در این دوره هنوز محاکمهای ن سبت به نیروهای فعّال
جد ید ات فاد نیف تاده و فقط ز ندان های بدون محکوم یت در کار بود و
بازداشـتهای محدوده محکومیتی هم اگر بود فقط برای سـران نهضـت ملّی
بود ،مثل خود دکتر مصــدد ،شــهید دکتر فاطمی و مرحوم دکتر شــایگان که
حکم دکتر فاطمی اعدام و حکم دکتر مصــدّد محکومیت ســه ســاله و بعد
تبع ید تا پا یان عمر بود؛ ا ما [برای] بق یه بازداشـــت های مو قت بود و
محکومیتهای کمتره در این شرایط نهضت ملّی ـ که دیگر [با عنوان] نهضت
مقاومت ملّی تعریف شده بود ــــ پیشرفتهایی داشته ذیل این پیشرفت در
ســال  5994و  5999موفق شــد چند تظاهرات و مقاومت علنی راه بینداز که
منجر شد به چند اعتصاب عمومی در مهر و آبان 5994ه اعتصاب سوم ـ [که]
در اعتراض به سـفر نیکســون ،معاون رئیسجمهور آمریکا و پیشـتیبان اصـلی
کودتای  43مرداد ،به ایران بود ـــ با شهید شدن سه نفر در دانشگاه تهران در
 56آذر  5994به پایان رسیده
اتّفاقاتی در بُعد روابط خارجی

روابط ایران و انگلیس که در دوران دکتر مصــدّد قطع شــده بود در این
دوران تجدید شد و نخ ستین کاردار سفارت انگلیس به ایران آمد؛ اعتراض
 56آذر متوجه این اتّفاد هم بوده
در این دوران ات فا قات قا بل توجهی در جب هه ی م بارزین و م قاومین هم
اتفاد افتاده دو نیروی جدید وارد صـحنه شـدند [که] تا قبل از  43مرداد این
دو نیرو ح ضور فردی دا شتند ،نه نقش اجتماعی و گروهی و جایگاه ا سا سی
و اصــلیه [نیروی اول] جوانان [بودند]ه دانشــجویان و دانشــگاه قبل از ملّی
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شدن نفت فعّال بودند ولی بعد از  43مرداد تبدیل شدند به یکی از پایگاههای
اصلی نهضت مقاومته تنها دانشگاه آن سالها ،دانشگاه تهران بود و به همین
علت نقش دانشجویان دانشگاه تهران در پیشبرد حرکتهای نهضت مقاومت
ب سیار ب سیار چ شمگیر بوده نیروی دوّم افراد اجتماعی مذهبی بودنده پیش از
 43مرداد افراد اجتماعی مذهبی همکاریهایی با نهضت ملّی داشتند ولی این
همکاری ها در قالب یک گروه و نیرو نبوده بعد از  43مرداد افراد اجتماعی
مذهبی ،که بعضاً بعد از  43مرداد سیاسی و مصدّقی شده بودند و پیش از آن
ال سیا سی نبودند ،به نه ضت مقاومت پیو ستند و این باعث شد نه ضت
اص ً
مقاومت وجههای مذهبی پیدا کنده وجههای که نهضت ملّی نداشته
اتّفاد دیگری که ذیل همین وقایع پیش آمد تأ سیس دان شگاه در شهرهای
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
شهرهای دیگر کرد که اوّلین آنها تأ سیس دان شگاه م شهد و تبریز بود و بعد
ا صفهان ،اهواز ،شیراز ،دان شکده ی فنّی آبادان وههه خب بالتّبع تا پیش از این
تنها انجمن اسالمی کشور ،انجمن اسالمی دانشگاه تهران بود ولی با تأسیس
این دان شگاه ها ،در هر دان شگاهی یک انجمن ا سالمی ت شکیل شده به تدریج
انجمن ا سالمی در فا صله سال  94تا  93سرا سری شد و تقریباً در همهی
اســتان ها شــکل گرفت و این بار تنها متعلق به دانشــجویان نبود بلکه اقشــار
دیگری هم وارد این جریان شــده بودند مانند معلمین ،مهندســین ،پزشــکان،
بانوان وههه این جریان به خصوص از سال  91تا  93اوج گرفته در این دوره
یک طبقه ی اجتماعی پدید آمد که هم ســاختار فکریِ مذهبی داشــت و هم
ساختار سیاسی ملّیه این انجمنها به دلیل جوان بودن اعضا و دانشجو بودن
اکثرشان بسیار فعّال و موثر بودند به طوری که تبدیل به یک طبقهی اجتماعی
شدند و این در واقع یکی از سرمایههای اجتماعی ایران در آن دوره بوده
این نهضت مقاومت در برابر تحوّالتی که پیدا شد هم نسبت به ر یم شاه،
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هم ن سبت به سایر گرایشهای سیا سی و هم ن سبت به برنامههای اقت صادی
وههه مو ضع انتقادی رادیکال دا شته اتّفاد دیگری که در زمینهی سیا سی افتاد
این بودکه در ایران از آ از نهضـــت تنباکو و [حتی] قبل از آن تا قبل از 43
مرداد ،دو قدرت سیا سی در ایران نفوذ حاکمانه دا شتند :رو سیهی تزاری و
انگلستانه روسیه تزاری با انقالب اکتبر و پیدایش ر یم اتّحاد جماهیر شوری
سابق ،نفوذ سیا سی در درون هی ت حاکم ایران را از د ست داد و صرف ًا در
حد حزب توده ،که حامی منافع شوروی بود ،در ایران حا ضر بود که خب به
میزان قابل تو جهی هم تو سعه و نفوذ دا شت و در جذب افراد قوی بود ولی
در قدرت حاکمه نفوذ ندا شت؛ برخالف انگل ستان که همچنان نفوذ دا شت و
تا قبل از نهضــت ملّی شــدن صــنعت نفت راهنمای عمل مســ ولین بوده در
دوره ی مصدّد نفوذ انگلستان کامالً قطع شد ولی با کودتای  43مرداد آمریکا
تبدیل شــد به یکی از قدرتهای حاضــر در صــحنهی حاکمیّت ایرانه طبق
قرارداد کنســرســیوم نفت ،که بین ایران و هفت شــرکت بزرگ نفتی جهان ـ
معروف به هفتخواهران نفتی ـــ بود %24 ،مالکیت شرکت نفت به انگلستان
واگذار شد ،که سابقاً  %544متعلق به انگل ستان بود ،و [حدود]  %64باقیمانده
از آن امریکا شده میزان دخالت و تأثیر انگل ستان و آمریکا در سیا ست ایران
هم به همین نسبت بوده یعنی جنبههای سیاسی دولت حاکم بعد از  43مرداد
بیشتر آمریکایی بود و عرصه ی نفوذ انگلیس[ ،بیشتر در] اقتصاد بوده
ب سیاری از مؤ س سان ا صلی جبههی ملّیِ زمان م صدّد ،بعد از کودتا یا از
بین رفتند و یا برکنار شـــدنده خود دکتر مصـــدّد هم که زندانی بوده بعد از
کودتا ،باقیماندگان جبهه ی ملّی و سایر احزاب مانند حزب مردم ایران ،حزب
ایران و حزب ملت ایران جزئی از حرکت نهضـــت مقاومت ملّی شـــدنده
حرکت نهضـــت مقاومت ملّی در این دوره [یعنی  5994تا  ]5993بیشـــتر
مدیون دانشــجویان و نیروی اجتماعی مذهبی [انجمنهای اســالمی خارج از
دانشــگاه ها که الباً هم بازاری بودند] بوده احزاب قدیمی کمتر در پیشــرفت
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نهضـــت مقاومت مؤثر بودند؛ البته باز در میان همانها هم میزان تأثیرگذاری
متفاوت بوده این انجمنهای اسالمی ویژگیای داشتند که جبههی ملّی قبل از
آن ندا شته آن هم این که مبارزه ی سیا سی و اقدام سیا سی [در میان آنها]
زیربنایی عقیدتی و ایدئولو یک پیدا کرد که احزاب قبلی فاقد آن بودنده این
قضیه به قدری در میان انجمنها پررنگ بود که کتاب تنبیه األمة و تنزیه امللة
مرحوم نائینی درباره ی جنبش مشـــروط یّت حکم کتاب درســـی در داخل
انجمن ها را پیدا کرده بود و به آنها ســاختار فکری و ایدئولو یک میداده این
چیزی بود که با ف ضای مذهبی سنتی ایران تا پیش از آن ب سیار متفاوت بوده
به این جهت است که شکل و رنگ کار نهضت مقاومت پررنگ تر از نهضت
ملّی قبل از  43مرداد استه
مجموع این تحوالت موجب شـد در طول دوران هفت سـالهی  94تا 93
اکثر آثار مقاومتها و درگیری های ثبت شده با ر یم حاکم که تأثیرگذار بوده
و تاریخ آن دوران را ســاخته اســت محصــوالت نهضــت مقاومت اســت ،نه
جبهه ی ملّی سابق و سایر احزابه حزب ایران که بزرگترین تشکیالت درون
نه ضت مقاومت بود از زم ستان  ،5999یعنی یک سال و نیم بعد از کودتای
 43مرداد ،از ت شکیالت نه ضت مقاومت خارج شده زیرا حزب ایران مدعی
بود مشکلی که ما برای آن مبارزه میکردیم حل شده است؛ ما برای یرقانونی
بودن ر یم و پایگاه مردمی نداشـتن آن مبارزه میکردیم ولی اکنون با داشـتن
مجلس و بعد از انتخابات مجلس شورا و سنا در  5994ر یم صورت قانونی
به خود گرفته و از حالت یرقانونی و پرولتاریا خارج شــده اســته از طرف
دیگر با ب ستن قرارداد کن سر سیوم نفت پایگاه اقت صادی ر یم هم محکم شده
ا ست پس ما راهی نداریم جز به ر سمیت شناختن این ر یم و بردا شتن مُهر
یرقانونی از روی آن؛ گرچه هنوز اعترا ضاتی به آن داریم که در داخل همان
ر یم و در عین قانونی دانســتن آن اعتراضــات خود را خواهیم داشــته در
مقابل ،حرف نهضــت مقاومت ملّی این بود که انتخابات مجلس هیجدهم در
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سال  5993و دوره ی سوم مجلس سنا یرقانونی بوده ا ست و خود حزب
ایران در ز مان برگزاری این دو انت خا بات به یر قانونی بودن آن اعتراض
داشت و ب رای نشان دادن یرقانونی بودن آن مسائل زیادی را افشا کرد و آن
را یرقانونی تلقی میکرده بنابراین [با] صــرفاً برگزاری انتخابات نمیتوان آن
را قانونی دان سته به هر صورت با جدا شدن حزب ایران ،نه ضت مقاومت
ناگهان دچار افت تشــکیالتی شــد ولی به حیات و حرکتهای خودش ادامه
داد و جنبشهای سالهای  91 ،92و  96از جمله فعّالیتهای نهضت مقاومت
بوده از جمله کارهای نهضت مقاومت ،انتشار جزوهای تحلیلی در سال 5996
بود به اســم «نفت» که دربارهی کنســرســیوم نفت بوده این جزوه درصــدد
شکافتن این ادعای شاه بود که میگفت با این کن سر سیوم توان ستهاند منافع
ایران را از  14-14به  41-11افزایش دهند و نیز به همه جای دنیا نفت صادر
می کننده ولی با تحلیلی که در جزوه ارائه شــده بود نشــان داده شــده که این
ادعای شاه فریبی بیش نی سته اف شای این فریب ،شاه را به شدّت ع صبانی
کرد و موجب شد ساواک ـ که آن زمان تازه تأسیس شده بود ـ به تشکیالت
نه ضت مقاومت حمله کند و شمار زیادی از اع ضا ،اعم از ریز و در شت را
دستگیر کنند و به این ترتیب نهضت از شهریور  5996تقریباً تعطیل شد و از
سال  5993دوباره مشغول فعّالیت شده
یر از برنامه های توسـعه اقتصـادی ،رونق شـرکت ملّی نفت هم مشـهود
بو د؛ شــرکتی که مصــدّد تأســیس کرده بود ولی به دلیل قطع رابطه نفتی با
خارج توســعهای نیافت چون نمیتوانســت صــادرات داشــته باشــده پس از
قرارداد کنســرســیوم ،شــاه با توســعهی این شــرکت توانســت هم در تمام
شــاخههای نفت کادرهای ورزیده و حرفهای تربیت کند و هم تشــکیالت و
تأسیسات فراوانی پیدا کند ،به طوریکه دوشادوش شرکتهای نفتی خارجی
ـ که سوابق زیادی داشتند ـ حرکت کند و به یکی از شرکتهای بزرگ نفتی
جهان در ســال های قبل از انقالب تبدیل شــد و در اکتشــاف ،اســتخراج،
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بازاریابی ،تصفیه و حمل و نقل ،نفتکشها و ههه بسیار مجهز شده بهطوریکه
در ســال 5911مجلهای آمریکایی که هرســاله آماری از  644-144شــرکت
بزرگ جهان می دهد ،شرکت ملّی نفت ایران را سومین شرکت بزرگ جهان
معرفی کرده پیش از این ایران اصالً چنین توانی نداشته
در کنار همه این پی شرفتها آنچه زیر پو ست این وقایع در حال رخ دادن
بود فســاد اداری بود و ریخت و پاشهای مالی ،ســرکوب ســیاســی ،مهار
مطبوعات ،نبودن آزادی ،نبودن هیچ حزبی مخالف دولته توسـعهی فسـاد از
یک طرف و ف شار سیا سی و نار ضایتی مردم از طرف دیگر و [نیز] افزایش
شکاف طبقاتی به دلیل ساختار سنتی اقت صادی ایران ف ضای ایران به سمت
شکلگیری انقالبی اجتماعی -سیاسی برده در اثنای سال  5993این مس له در
محافل امریکایی مطرح شـــد که کشـــورهایی مثل ایران یا تایوان آن زمان و
فیلیپین و کره جنوبی ،با وجود اینکه اردوگاه رب و آمریکا هســـتند و به
ال تابع آنها ه ستند ولی نظام درونی آنها در و ضعیتی ا ست
لحاظ سیا سی کام ً
که به شدّت مستعد انقالب سرخ یا کمونیستی هستنده این شد که امریکاییها
به دنبال چاره ســازی در برابر این تحولِ محتوایی جوامع آن کشــورها ،چند
اصل را به آنها دیکته کردند:
 -5مبارزه با فساد اداری و سالمسازی نظام اجرایی کشور
 -4باز کردن فضای سیاسی
 -9ایجاد یک رفورم اجتماعی و تبدیل ســاختار کشــاورزی و روســتایی
کشــور به ســاختاری مدرن توســعهی ارضــی و شــریک کردن دهقانان یا
کشاورزان در منافع بخش کشاورزیه
این سه ا صل معروف بود به برنامهی کندی (یا حزب دموکرات آمریکا)ه
اب تدای صـــح بت هایم گفتم یکی از ت مایز های حر کت  5993-24با چ هار
حرکت قبلی این بود که بر خالف آنها از درون اســـتارت خورده اینکه این
حرکت این ویژگی متمایز را دا شت نا شی از چنین مقدمهای بود که در واقع
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آمریکایی ها آن را ایجاد کرده بودنده با روی کار آمدن کندی ،جبش ملّی از
این سه ا صل ا ستفاده کرد و با باز شدن ف ضا برای به صحنه آمدن مجدد از
فرصـت اســتفاده کردنده از همین رو ابتدا دانشـجویان و بعد فعّالین نهضـت
مقاومت ســرار رهبران جبهه ملّی ســابق برای تأســیس و فعّالیت دوباره این
جبهه رفتنده بنابراین آن ا ستارت آمریکاییها باعث جان گرفتن دوباره جنبش
شـد درحالیکه در چهار مرحله ی قبلی [یا چهار فراز قبلی] چنین موقعیتی را
نداشتیمه این جریان تا زمانی که آن پشتیبان خارجی را داشت در بازهی زمانی
 5993تا  5924رو به گســـترش ،اوج گرفتن و فزونی بود ولی وقتی آن
پشـــتیبانی کنار رفت جنبش دوباره دچار رکود شـــد و این رکود مقدمهی
حرکاتی در سال  5924شده
در کنار این اتّفاد ،ناگواریهای دیگری هم برای جبهه ملّی رقم خورده از
جمله اینکه بنای جبهه ملّی اوّل از همان روز بر اتّحاد و همکاری و وفاد بود
تا ســال  5995که بعد از جریان  94تیر ســال  5995به تدریج تفرقهها آ از
شده اما جبهه ملّی دوّم از همان آ از تأسیس شاهد تفرقهها و اختالفات درون
حزبی بوده از همان ابتدا رهبران حزب که به دعوت دانشــجویان و نهضــت
مقاومتیها وارد فعّالیت دوباره شــده بودند ،خود نهضــت مقاومتیها را کنار
گذاشتند و وارد تشکیالت نکردند مگر افراد معدودی مانند مهندس بازرگان،
آیتاهلل طالقانی و مهندس ســـحابی آن هم محض رعایت شــخصـــیت این
بزرگوارانه بقیه ی اعضاء و فعّالین نهضت مقاومت همگی کنار گذاشته شدنده
به تدریج کار به جایی رسـید که هدف سـران جبهه ملّی دوّم از تشــکیل این
حزب ،ســرکوب نهضــ ت مقاومت شــده این بود که در همین دوره نیروی
انجمن های اسـالمی سـراسـر کشـور ،نیروی بازارِ مخالف جبههی ملّی و نیز
جوانان به فکر تأســـیس تشـــکیالت جدید افتادند؛ کاری که انجام آن در
سالهای  5999تا  5993به دلیل سرکوب شدید ممکن نبوده این جریان منجر
شد به تشکیل نهضت آزادیه
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نه ضت آزادی از همان آ از تأ سیس فعّالتر ،با ثباتتر و [دارای ح ضور]
چشــمگیرتر در جامعه چشــمگیرتر نســبت به جبههی ملّی دوّم بوده بعد از
ســرکوبی و محکومیت نهضــت آزادی در ســال  5924و بعد از فعّالیت ســه
سالهاش از  5993تا  5924بود که جبههی ملّی دوّم توانست در جامعه مطرح
و محبوب شوده
این بود خالصـــهای از ویژگیهای این دورهه توضـــیحات بیشـــتر را به
مهندس میثمی واگذار میکنمه

تجربهها (مهندس لطفاهلل میثمی)
به نام مهربانترین مهربانان
موضـوع صـحبت بنده گزارش برخی خاطرات فضـای جنبش 5993-24
اســـته من ورودی  5993و خروجی [ 5924دانشـــگاه تهران] بودمه وارد
دانشکده فنّی که می شدیم دانشجویان سالهای باالتر واقعهی  56آذر را برای
ما مرور میکردنده هنوز اثر خون هایی که در  56آذر ریخته شـــده بود روی
موزاییک ها و جای گلوله ها باالی ســـاعت کنار کتابخانه بوده به این ترتیب
هویتی پیدا میکردیم که با مبارزات عجین میشـــده همانطور که میدانید 56
آذر نق طه ی عطفی بود در انت قال بار م بارزات از دوش بازاری ها و طب قات
متوسط بر دوش دانشجویان و از آن پس روند حرکتهای دانشجویی نسبت
به سایر حرکتها پی شتاز بوده در  56آذر  5993ما سکوت کردیمه سال بعد
حرکت و سیعتر شد و همه ی دان شجویان در سالن دان شکده تجمّع کردند و
اعالم سکوت کردنده ولی در  56آذر  5924که فضای جامعه و دانشگاه بازتر
شــده بوده حرکت جالبتری رخ داده دانشــجویان با پرچمهایی از دانشـکده
فنّی به راه افتادند سمت دان شکده دارو سازی و بعد پز شکی ،دندان پز شکی،
علوم ،ادب یات و در ن ها یت دانشـــ کده هنر های زی باه جمع یّت عجیبی در
محوطه ی باز دانشکده هنرهای زیبا جمع شده بوده مصداد اینکه انسان نهالی
بکارد و [این نهال تبدیل به] درختی سایهگ ستر شود ،خون شهدا نهالی بود
که درختش را میدیدیمه آنجا دکتر شــیبانی که از زندان آزاد شـده بود ،پسـر
مهندس حسیبی و خانم دارابی ـ که متاسفانه چند سال پیش خودکشی کرد ـ
صحبت کردنده آنجا اشارهای به  52آذر شده بنابود در  52آذر  5924بچّههای
جبههی ملّی به منظور برگزاری انتخابات آزاد و ســالم حرکت وســیعی بکنند
که به دلیل ســیاســتهای رهبران نهضــت آزادی عقب افتاد که علت آن را
خواهم گفتهه

06

تجربهها

07

آن ســال ها حرکت دانشــجویی به این شــکل نبودکه بگوییم از حرکت
صنفی آ از شد و به حرکت سیا سی منتهی شده حرکت از بچّههایی شروع
شد که سوابق و اطّالعاتی دا شتند[ ،و] پدران و مادران شان در مبارزه بودنده
حرکتها همه از  56آذر شروع شد و بعد هم که جبههی ملّی تشکیل شد و
همه اعتماد تام به جبهه ی ملّی و سران آن دا شتند [و] جنبش دان شجویی هم
در حرکتهای جبهه ی ملّی ذوب شده بوده ا ستقاللی به آن معنا ندا شته این
روند تا اواخر ســـالهای  5925و [ 5924ادامه داشـــت ،زمانی که] اعتمادها
ترک میخورد و بین دان شجویان و جبههی ملّی شکافی پیدا می شوده بعد از
آن بود که حرکتهای صـــنفی ،حرکتها در شـــهرســـتانها ،و حرکتهای
انجمنهای اسالمی مقیم تهران (مانند انجمن اسالمی آبادانیهای مقیم تهران)
شروعمی شوده  56آذر سال  5925خیلی وسیعتر برگزار شد و  56آذر 5924
هم که دیگر فارر التحصـــیل شـــده بودیمه این تصـــویری کلی از جنبش
دانشجویی بوده
در ادامه صحبتهایی در موضوعات مختلف دارمه
انجمنهای اسالمی

اکنون مایلم به انجنهای اسالمی بپردازمه انجمنهای اسالمی ابتدا در میان
دان شجویان و مهند سان بود و جل سات ماهانهای ت شکیل میداده آن زمان کنار
منزل دکتر شـــیبانی کتابخانهای بود که جلســـات ماهانهی انجمن آنجا و به
دست خود دکتر شیبانی ،دکتر سامی ،بنیصدر و چند تن دیگر برگزار میشده
دکتر سامی از عبدالنا صر صحبت میکرد و بچّهها ب سیار ملهم از عبدالنا صر
بودنده آشـــنایی من با عبدالناصـــر ،اوّلین مواجهه ی من با آمیختگی دین و
سیا ست بوده یک روز اطّالعیه زدند جل سهای منزل محمد توکّلی در خیابان
مولوی برگزار می شود که سخنران آن جل سه هم بنی صدر بوده من همراه با
عده ای از دان شجویان به آن جل سه رفتیم که پلیس آمد و جل سه را به هم زد،
افراد ر ا متفرّد کرد و جلســه برگزار نشــده یر از این جلســات ،انجمنهای
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[متفرّقهی] کوچکی در دانشـــگاهها بود ولی به تدریج با باز شـــدن فضـــای
دانشگاهها ـ که علتش را خواهم گفت ـ انجمنها هم متشکلتر شدند و هم
سرتا سری تره اوّل انجمن ا سالمی دان شگاه تهران بود و بعد انجمن ا سالمی
دانش سرای عالی و پلی تکنیک هم به آن ا ضافه شد و بعد انجمن ا سالمی
کرج و م شهد و تبریز و سایر شهرها هم ا ضافه شدنده در دوران گ شودگی
ف ضای سیا سی و تحوّل ت شکیالت انجمنهای ا سالمی ،اوّلین جل سه منزل
ها شم صبا یان برگزار شده آنجا انتخاباتی شد و مرحوم حنیفنژاد به عنوان
مســ ول انجمنها انتخاب شــده ایشــان نظمی به انجمنها بخشــید و آنها را
ســـاز ما ندهی کرده انجمن ها در اع یاد مذهبی بر نا مه هایی برگزار می کرد،
پوســترهای به روزی چا میکرد و جلســات ســخنرانی تشــکیل میداد که
سخنرانان عمدتاً از میان خود دانشجویان بودند ولی بعضاً از بیرون از دانشگاه
هم ســخنرانان ســرشــناســی دعوت میشــدند و به این ترتیب پای علمای
روشنفکر به دانشگاهها باز شده انجمنهای اسالمی سه ویژگی داشت:
 -5عضوگیری داشت و درآمدش از خود دانشجویان بوده
 -4کار تولیدی داشت و دانشجویان اهل تحقیق بودنده در هر دانشکدهای
روی کار تحقیقات ،تقســیم کار می شــده برای مثال خود بنده روی موضــوع
جوانان و ازدواج تحقیق میکردمه روی قرآن خیلی کار میشــده کار اصــلی
تف سیر سوره توبه ای که بعداً مجاهدین چا کردند [نیز] در همین انجمنها
انجام شده از نظر مالی هم به خودشان متکی بودند و ــــ بر خالف انجمنها
بعد از انقالب ـ نوآوری هم داشتنده
 -9با بدنهی مردم هم ارتباک داشتنده
بــه نظر من موتور محرّک نهضــــت آزادی ،انجمن اســـالمی و این
ویژگی هایش بوده اکثر اعضای انجمن هم در نهضت آزادی بودند و هم عضو
جبههی ملّی بودنده پاتود ب چّه های انجمن مســـجد هدایت بود که ب چّه های
انجمنهای مختلف در آن مسجد با یکدیگر آشنا می شدنده مسجد هدایت ما
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را با تف سیر قرآن آ شنا کرد ،نوع تف سیری که قرآن برای ما تبدیل به برنامهی
عمل شـد و وارد زندگی ما شـده اوّلین تجربهی دینی من در آن مسـجد بوده
وقتی آیت اهلل طالقانی اهلل اکبر میگفت پشــت گوش انداختن همه چیز برای
ما مجسم می شده آیت اهلل طالقانی قرآن را به شکلی مطرح میکرد که در رگ
و ری شهی ما نفوذ میکرده اگر رد اکثر افرادی که به م سجد هدایت میآمدند
را در بســـتر زمان بگیریم ،می بینیم که بعدها در شـــکل دهی انقالب نقش
بســیاری داشـتنده به این شــکل [بود] قرآن برای ما به صــحنه آمد و میتوان
گفت طالقانی نهالی بود در ســال  5951که جلســات قرآنش را با پنج نفر در
مسجد خنددآبادی شروع کرد و وقتی از دنیا رفت ( 24سال بعد) سه میلیون
نفر به تشــییع جنازه ی ایشــان آمده در انجمن اســالمی مهندســین فقط دو
منا سبت [بود که] بزرگ دا شته می شد :شب مبعث و دههی محرمه سخنران
اکثر جل سات هم مهندس بازرگان بودنده سخنران روزهای عید مبعث هم در
کوی دانشــگاه [برنامه ی] انجمن اســالمی دانشــجویان [بود و ســخنران آن]
مهندس بازرگان بودنده انجمن اسالمی مهندسین نقش زیادی در تربیت دینی
ما داشته مرز بین دین و سیاست ،خودجوشی ،اسالم و اروپا ،مس لهی وحی
و ســایر مســائلی که مهندس بازرگان در انجمن اســالمی مهندســین مطرح
میکردند بعداً منابع آموزشی بچّهها در سایر حوزههای نهضت شده انجمنها
به تدریج گ سترده شدند تا جایی که به کنگرهی انجمن ا سالمی تبدیل شد و
شامل انجمن اسالمی مهندسین ،پزشکان ،دانشجویان ،و کانون توحید میشده
کتاب مرجعیت و روحانیت و بحث عوام زدگی روحانیون شــهید مطهری از
خروجی های همین کنگره بوده جلســـات ماهانهای هم منزل آقای نوید برای
انجمنهای اسالمی برگزار می شد که افرادی مانند آقای بهشتی ،سید مرتضی
جزائری ،خلیل کمرهای و سید موسی صدر ــــ که ا لب لبنان بودند ــــ از
سخنرانان آن جل سات بودنده این جل سات دو خروجی دا شت ،یک گفتار ماه
که گزارش ســخنرانیها بود و یک گفتار ماه که فقط ســخنرانیهای شــهید
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مطهری در این جل سات بوده این دو کتاب هم جزء منابع آموز شی انجمنها
بوده به ج ّد در این یکی دو سالی که ن سبت ًا آزادی بود شاهد ر شد ،گ سترش،
سازماندهی ،عضوگیری و سراسری شدن انجمنهای اسالمی بودیمه
یک انجمن اســـالمی دانش آموزان هم بود که ما خود مان به طور
خودجوش در منزلمان ت شکیل دادیمه ع صرهای جمعه بچّههای جنوب شهر
میآمدند و قرآن را با ترجمهی آقای الهی قمشـــه ای روخوانی میکردیم که
همان روخوانی با ترجمه بســیار مفید بود ،و ضــمناً [در] هر جلســه یکی از
دانش آموزان یک مقاله قرائت میکرده من سال  5924د ستگیر شدم ولی این
جل سات هم به تدریج گ سترش پیدا کرد و ه شت شهید و زندانی هم داد از
جمله احمد رضایی و محمود شامخیه فرّخ نگهدار هم از شرکتکنندگان در
این جلسات بوده همین قرآن خواندنها برای ما الهام بخش مسائل زیادی بود
از جمله منجر به ایجاد سؤالی شد که آن سؤال آ از حرکت ا ستراتژیک بنده
شـــد و آن هم اینکه قرآن میگوید عدّهای مؤمناند ،عدّهای منافق و عدّهای
کافر؛ حاال م صادیق این گروهها در جامعه چه ک سانی ه ستند؟ سال  5924با
حنیفنژاد رفتیم قم و خدمت آقای به شتی ر سیدیم و همین سؤال را مطرح
کردیم و ای شان هم گفتند م س له ی قابل فکری ا ست و سوال ما را یاددا شت
کردنده
یکی از نکاتی که میخواســتم ذکر کنم مســ لهی «نهضــت کاذب» بوده
نهضت ملّی نهضت پرشکوهی بود که یکی از جلوههای آن هم همین نهضت
کاذب بوده آن زمان این م س له مطرح شد که ا سمی از شاه ،نفت و م صدد
نبریم و از طریق قانونی و با شرکت در انتخابات اعتراض خودمان را برسانیمه
نه ضت مقاومت زیر بار این م س له نرفت و به این ترتیب خلوص و پتان سیل
ملّی خودش را حف کرد و به این ترتیب به پتانســـیلی انقالبی تبدیل شـــده
همان طور که می دانید راهی که مصـــدد رفت ،راه حاکمیت ملّی از طریق
دموکراسـی و مبارزه با اسـتبداد و حاکمیّت بر زیرِ زمین از طریق اسـتقالل و
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مبارزه با ا ستعمار بوده این راه به کودتای  43مرداد منجر شده در سال 5364
( )5993کاســـترو در کوبا انقالبی کرد و آمریکایی ها را از حاکمیت بر کوبا
ساقط کرده این اتّفاد م س لهی عظیمی در آمریکا ایجاد کرد چون آمریکاییها
فکر می کردند کوبا جزیره آرامش آنهاست ولی به ناگاه دیدند کوبا با سرمشق
گرفتن از م صدد در [را] روی آمریکاییها ب سته بعد از این اتّفاد ،آمریکا به
این فکر افتاد پتانســیل انقالب کوبا در ایران [هم] اســته برای جلوگیری از
بروز انقالب در ایران باید فضای حاکم بر ایران را عوض کنده این شد که باز
کردن فضــای ســـیاســـی اجتماعی را برای ایران دیکته کرد و دکتر امینی را
نخســتوزیر کرد و شــاه هم زیر بار کندی تن به انتخابات آزاد داده به دنبال
این باز شدن ف ضا حرکاتی صورت گرفت از جمله اینکه خود آقای عطایی
برای بنده تعریف کردندکه بچّه های نهضـــت مقاومت در پنج گروه پنج نفره
سرار رهبران جبههی ملّی اول رفتند و گفتند ف ضا خوب ا ست [و] می شود
کار کرده باالخره سـران یکدیگر را دیدند و به فکر تشــکیل جبههی ملّی دوم
افتادنده سـال دوم دانشــکده بودم که عضــوگیری جبههی ملّی شـروع شـد و
همان ایّام در تابســتان  5993تظاهرات خودجوشــی در بلوار کشــاورز فعلی
(میدان جاللیه) با جمعیّتی ه شت اد هزار نفری به راه افتاد که پلیس هم گو شه
به گوشـــه با مردم درگیر بوده در فرودین  5924هم آیت اهلل بروجردی فوت
کرد و بچّههای جبهه ی ملّی به مناسبت فوت ایشان راهپیمایی کردند و به این
ترتیب اتّحادی بین دانشــجویان و طلبهها ایجاد شــده این مراســم در نشــریه
انجمن به ا سم «پیکار اندی شه» هم منعکس شده البته این ن شریه بیش از دو
شماره منتشر نشد و ساواک مانع ادامهی نشر آن شده
آن زمان میان جبههی ملّی و امینی رقابتی بوده هر کدام پســـت نخســـت
وزیری را به یکدیگر پاس میدادند که این یعنی فضـــا درصـــدد ایجاد یک
ا صالحات بوده بعد هم که بنده ا سناد آمریکا را خواندم دیدم آمریکاییها در
تحلیل هایشـــان به این رســـیده بودند [که] تنها آلترناتیو حکومت در ایران
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م صدقی ها ه ستند که زمان م صدد اداره حکومت را در د ست دا شتند و باید
کاری کرد کمر مصدقیها شکسته شوده این هم که امینی با شعار اصالحات
ارضی روی کار آمد برای این بود که انگیزهی اصالحات را (که از شعارهای
جبههی ملّی بود) از جبههی ملّی بگیرده شـــاپور بختیار از جمله ســـخنرانان
میتینگ  43اردیبه شت بود که با صحبتهای خودش برنامهی جبههی ملّی را
خراب کرده قرار بر این بود که صحبتی از شاه و قراردادهای نفتی نمیکرد تا
بتوانند در همان نهضـــت کاذبی که نهضـــت مقاومت مطرح کرده بود دوام
بیاورند و کار کننده بختیار صحبت از نفت کرد و از رهبری مصدد هم محکم
دفاع کرد و این کار را خراب کرد و جبههی ملّی دیگر نتوانســـت با امینی
همکاری کنده این کار شاپور بختیار و قطع همکاریهای جبههی ملّی با امینی
به نیروهای ف ودال و عناصر طرفدار انگلیس فرصت نزدیک شدن به امینی را
داده
بعد از این ،شـــعار جبهه ی ملّی ،انتخابات آزاد بود و به این منظور هر
هف ته میتینگی در خا نه ی  529در خ یا بان فخرآ باد برگزار میکرد و جمع یّت
زیادی هم جمع می شده دکتر سنجابی و مهندس ح سیبی سخنرانی دا شتند و
مرحوم تختی هم میآمد و مراقب بود طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی
که چاقوکش های آن زمان بودند جلســـات را بر هم نزننده بعد از همهی این
ماجراها بنا بود در  52آذر  5924جبههی ملّی با تمام تشـــکیالت خودش ،از
دانشگاه گرفته ــــ که دربس ت در اختیار جبهه ملّی بود ــــ تا بازار ،اصناف،
کارگرها وههه ،قیامی ســرتاســری در تهران برگزار کند ،برای اعتراض به عدم
برگزاری انتخابات و مطالبه ی برگزاری انتخابات ســـالمه در اینجا نهضـــت
آزادی متوجه شد جبههی ملّی برای این کار با عدهای مشورت کرده است از
جمله با دکتر عبده که با وزارت خارجهی آن ر یم کار میکرد و نجم الملک
که بی شتر به عوامل انگلیس معروف بودنده نه ضت آزادی از تبانی میان اینها
خبردار شد و آن را در شورای مرکزی جبههی ملّی مطرح کردنده هو شیاری
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این کار هم با آقای رحیم عطایی بود و جبههی ملّی مجبور شـــد حرکت 52
آذر را عقب بیندازده پسر مهندس حسیبی ــــ سخنران روز  56آذر  5924که
روز دان شجو بود ـــ ـ به علت عقب افتادن حرکت  52آذر ا شاره کرد و این
ولو له ای م یان دانشـــجو یان به راه ا ندا خته این حر کت و این شـــور در
دان شجویان ادامه دا شت تا قرار این حرکت به اوّل بهمن  5924منتقل شد که
بنا بود ســازمان جوانان جبههی ملّی دبیرســتانها را هم تعطیل کنده جریان از
این قرار بود که اوّل بهمن به دانشـکده ی فنّی رفتیم و دیدیم دانشـگاه تعطیل
است و دانشجویان در صحن دانشگاه تجمع کردهانده حوالی ظهر سنگ پرانی
شروع شده دور دان شگاه نیرو بوده کم کم گاز ا شکآور هم انداخته شد ولی
دانشجویان باز مقاومت کردند و متفرد نشدند تا اینکه چتربازها آمدند ،حریم
دان شگاه شک سته شد و پلیس داخل دان شگاه ریخت و شروع کرد به زدن و
دسـتگیر کردنه بنده و  51نفر دیگر را گرفتند و در دسـتشــوییهای طبقه دو
یکی از دان شکده ها زندانی کردند و بعد از گذ شت یکی دو ساعت از بعد از
ظهر آزاد کردنده در این حمله جنایت های زیادی صـــورت گرفت ،پلیس
دختری را پرت کرده بود ،آزمایشـــگاه را کامالً تخریب کرده بود وههه بعد از
این ماجرا دانشـــگاه تا نوروز  5925تعطیل بوده دولت و دانشـــگاه ســـپس
تحقی قاتی کرد ند و الب ته رئیس دانشـــ گاه تهران ،دکتر فر هاد ،طی ب یان یه ای
شـکسـته شـدن حریم دانشـگاه را محکوم کرده بعد از این ماجرا اعتماد میان
دانشجویان و جبههی ملّی ترک برداشت و بعد که دانشگاهها باز شد هرچه از
مرحوم عباس نراقی که نمایندهی جبهه ملّی در دانشـــکده فنّی بود دربارهی
عبده و نجم الملک ســـوال میپرســـیدیم ،ســـکوت میکرد و میگفت من
نمیتوانم دربارهی این مسائل صحبت کنمه به این ترتیب حرکت جبههی ملّی
در دانشگاهها در سیر افول افتاده
یکی از اتّفاقات جالب ســال  5925کاری بود که نهضــت آزادی کرده در
این سال امینی برکنار شده طی این برکناری هم شاه و هم امینی صبحتهایی
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کردنده نهضــت آزادی صــحبتهای این دو نفر را با یکدیگر مقایســه کرد و
ن شان داد چقدر ت ضاد و تناقض بین صحبتهای این دو نفر ا ست و گفت
وقتی شــاه با امینی که نخســتوزیر منتصــب خود اوســت این همه اختالف
دارد ،با منتخب مردم چقدر اختالف خواهد دا شت؟! این مقای سه را در قالب
نامهی سرگشادهای به شاه منتشر کرد و خیلی هم صدا کرده
بعد از امینی علم سر کار آمد و بعد از مدتی [الیحه ی] انجمنهای ایالتی
و والیتی را مطرح کرد که زنها بتوانند رأی دهند و ق سم به قرآن ملغی شود
و هر کسی به کتاب آسمانی خودش قسم بخورده با این پیشنهاد ،علما به این
فکر افتادند که حکومت به فکر روی آوردن [به] بهائیان و زنان اســت و بعد
از آن دیگر حرکت شـــروع شــده این نکته مهم بود که از فروردین  5924تا
شــهریور  5925که امینی حاکم بود و مشــغول اصــالحات ارضــی بود ،تنها
مخالف این کار از میان علما آقای بهبهانی و پ سر شان جعفر بهبهانی بودند و
ســـایر علما اگر هم صـــحبتی میکردند و مخالفتی می کردند چندان مهم و
پررنگ نبوده مثالً آقای فلســفی در مســجد ســید عزیزاهلل صــحبت کردند که
خیلی نرم بود یا شــب دیگری آقای طالقانی میگفت که یک پدرســوختهای
دارد زمینهای یک پدرسـوختهی دیگری را میگیرد و تقسـیم میکند؛ ما چه
کار داریم؟ ما چرا م خال فت کنیم؟ خالصـــه ،حرکتی از م یان عل ما عل یه
اصالحات ارضی دیده نشده البته امینی هم یک مشاور روحانیت داشت که از
آن طریق رابطه نزدیکی با حاج میرزا خلیل کمرهای و صـــدرالدین جزایری
(پدر سید مرتضی جزایری) داشت و نظرشان را میدانسته
یک بار هم که خانم شمسالملوک مصاحب به امینی گفته بود انجمنهای
ایالتی و والیتی را به راه بیندازید تا زن ها هم بتوانند رأی دهند امینی پاســـخ
داده بود این کار باعث می شود روحانیون علیه ما وارد میدان شوند و از این
کار امتناع کرده بوده این م س له را مرحوم زنجانی از قول خود امینی برای من
تعریف کرده
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باالخره  6بهمن  5925روز رفراندوم نســبت به شــش ماده اصــالحات
ار ضی و ملی شدن جنگل ها و ههه بوده آن روزها ما به دنبال برگزاری سالگرد
روز اول بهمنِ ســـال گذشـــته بودیم که تشـــتّت و اختالف نظر زیاد بود و
باالخره نتوان ستیم سالگرد درخوری بگیریمه شعار جبههی ملّی «ا صالحات
آری ،دیکتاتوری نه» بود ولی نهضـــت آزادی اعالمیّهای چهارده صـــفحهای
منت شر و توزیع کرد که هدف این ا صالحات و نقاک م شکوک آن را تو ضیح
1
میداد و صراحتاً میگفت که این ا صالحات در جهت آزادی مردم نی سته
این اعالم یّه شـــعار جبههی ملّی را زیر ســـؤال میبرد و می گفت خود این
ا صالحات از منظر دیکتاتوری ا سته به تدریج د ستگیریها هم شروع شد و
از جمله مهندس بازرگان و حنیفنژاد دسـتگیر شـدند تا بعد از پانزده خرداد
محاکمه شدنده
جبهه ی ملّی دیگر به آن شــکل تشــکل نداشــت ،مضــاف بر اینکه آقای
حجازی و یک نفر دیگر هم شــعار حزب واحد میدادند و نهضــت آزادی و
گروه فروهر و خلیل ملکی و ناســیونالیســتها با این شــعار مخالف بودند و
می گفتند تحلیل م صدد این بوده ا ست که ایران مأمورزده ا ست و د ستهای
مأمور زیاد اســـت و اگر حزب واحد باشـــد ،دبیر کل حزب خودش مأمور
می شود و چیزی می شود شبیه حزب توده و بهتر است که جبهههای مختلف
با شند که اگر یک جبهه را سرکوب کردند جبههی دیگری حا ضر با شده این
تجربه در  43مرداد هم ثابت شده بوده در  43مرداد شاه برای حف وجههی
خودش نتوان ست مذهبیها را سرکوب کند لذا به آیت اهلل طالقانی و مرحوم
بازرگان و سحابی کاری ندا شته همین فر صت باعث شد مذهبیها بتوانند
خالئی را پر کننده
خأل بعد از  43مرداد را که بنده هم در دانشــگاه آن را حس میکردم این
5ه این اطالعیه در اسناد نهضت آزادی چا

شده استه
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بودکه ف ضا شدیداً ضد مذهبی بوده ت صوّر افراد از مذهب ،کودتا بوده من در
دانشــگاه کتاب مذهب تشــیّع را میگفتم ،یک بار فردی آمد ،کتاب را از من
گرفت ،یک لگد زیر آن زد و کتاب را برگ برگ کرد و بعد گفت دانشـــگاه
جای مذهب نیســت ،مذهب یعنی کودتا ،مذهب یعنی آیت اهلل بهبهانی ،یعنی
فدائیان ا سالم ه اینها همه کودتا را تأیید کردند و شما حق ندارید در دان شگاه
حرف از مذهب بزنیده به یُمن حرکت مرحوم طالقانی ،بازرگان و ســحابی با
پیوند سه عن صر دین ،دانش و سیا ست این ف ضا عوض شده تکامل محوری
آقای ســـحابی ،و اینکه طالقانی تکامل محوری را به قرآن برد و کتاب های
مهندس بازرگان این خالء را پر کرد و به تدریج مذهب در دانشــگاه نضــج
گرفته به  51خرداد رســـیدیم و ســـران جبههی ملّی در زندان اختالف پیدا
کردند ،و نسبت به آن سکوت کردنده سکوت کردند و محکوم نکردند و بعد
از آزادی ســـران جبهه ملّی هم مصـــدد بیانیهای میدهد و میگوید فتیله را
پایین بک شند و به این ترتیب جبهه ی ملّی دوم هم منحل شد و ف ضا رفت به
سمت پیدایش جبههی ملّی سومه
نهضت آزادی

پس از مروری بر انجمنهای ا سالمی مایلم به نه ضت آزادی بپردازمه 46
اردیبهشت جلسهای منزل آقای نجمآبادی بود که من هم در آن جلسه حاضر
بودمه آقایان طالقانی ،بازرگان و نوید در چهار محور صحبت کردند :م سلمان

هستیم ،ایرانی هستیم ،تابع قانون اساسی هستیم و مصدّقی هستیمه
این جلســه ،اوّلین جلســهی تشــکیل نهضــت آزادی بود که بعد از آن
ع ضوگیری نه ضت شروع شده نیروهایی که با نه ضت آزادی مخالف بودند
یکی انجمن حجّتیه بود به خ صوص کانون ت شیّع آن و آقای نخعی و دیگری
الئیکهای جبهه ملّی بودند که میگفتند ما باید ســـکوالر باشـــیم و در عین
دینداری آن را از سیاست جدا کنیمه خودشان هم دیندار بودند مثالً مهندس
حســـیبی از مهندس بازرگان خیلی دین دارتر بود و اهل تفأل به قرآن ،اما
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میگفت دین باید از سیاست جدا باشده دستهی سوم مخالفین ،مارکسیستها
بودند که میگفتند از مذهب کاری ساخته نیست و افیون تودهها است و اصالً
نباید مذهب را وارد کرده نکته ی دیگر این اسـت که شــایعه شــده اســت که
ت شکیل دهندگان نه ضت ،در بدو آن سر اختالف مذهبی با اع ضای جبههی
ملّی د ست به ت شکیل نه ضت آزادی زدند ،در صورتیکه این حرف صحیح
نبوده اختالف نظری که منجر به تشکیل نهضتی جداگانه شد سر رفتن مصدّد
بود و اختالف کامالً سیاسی بوده نهضت آزادی نسبت به رفتن مصدد و شاه
و ن فت حســـاس [و پیگیر] بود در حالی که جب هه ی ملّی دن بال پیش گرفتن
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
میگوییم «ما مسـلمانیم» یعنی چه؟ تحلیل اسـالمی آن چیسـت؟ دنبال روش
تحلیلی بودیم ،و اینکه رو شمند فکر کنیمه به دنبال این خوا سته بود که سال
 5925بنده ،حنیفنژاد ،ربّانی ،سعید مح سن ،ح سین مظفری ،مهدی جعفری،
بنده وههه نامه ای نه نفره به ســران نهضــت آزادی نوشــتیمه از آقایان طالقانی،
سحابی و بازرگان دعوت کردیم و نامه را برای آنها خواندیمه مهندس سحابی
بعد از شنیدن متن نامه ا شک شان در آمد و گفتند خدا را شکر که نه ضت
زنده ا ست و جوانان به فکرنده آقای طالقانی هم خیلی خو شحال شده آقای
بازرگان گفتند با چند تغییر کوچک حاضرند پای نامه را امضا کنند ولی برای
فعالیت ،به جای خودشــان خلیل ملکی را معرفی کردند و گفتند او فرد توانا،
مقتدر و پر مطالعه ای اســـت ولی من اوالً [حدود] چهار هزار تومن خرج
زندگی ام در ماه است ،ثانیاً در شرکت مهندسی یاد ،کار مردم دستم است ،ثالثاً
ا ستاد دان شگاه هم ه ست و خال صه وقت ندارمه ولی مثالی زدند برای ما که
خیلی راهنما بوده گفتند حزب توده مانند یک نمایندگی کفش فروشی بود که
به روســـ یه می گ فت فالن کفش را می خواهم ،فالن جزوه را می خواهم و
روسیه هم برایش میفرستاد ولی ما در ایران مانند گیوهدوزی هستیم که هیچ
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مواد اوّلیه هم نداریم ،لذا باید کاری بومی و مبنایی کنیمه مهندس از ترجمهی
آثار اندیشـــمندان [کشـــورهای دیگر ،حتی] مصـــری در آن زمان هم خیلی
ناراحت بوده میگفت چرا ما مرتب کتابهای سید قطب و دیگران را ترجمه
میکنیم و روی سرمان حلوا حلوا میکنیم؟! باید اثری بومی داشته باشیمه
این حرف واقعاً ما را راهنمایی کرده نهضـــت پا به پای جبههی ملّی جلو
میآمد تا زمانی که دسـتگیریها شـروع شـد و در سـه سـری افراد دسـتگیر
شدنده مهندس سحابی را دوم یا سوم خرداد  5924د ستگیر کردنده قبل از
ایشان مهندس ربّانی ،مهدی جعفری ،رحیم عطایی ،پورقبادی و پرویز یعقوبی
(که اع ضای کمی سیون سیا سی نه ضت آزادی بودند) د ستگیر شده بودنده
داد ستان آن زمان تهران آقای صدر بود که برخورد قابل توجهی هم دا شته
نکتهی جالب این بود که چون خود بچّههای نهضت موتور محرّک بودند ،هر
بار که اعضــایی از نهضــت را دســتگیر میکردند بقیّه افراد خارج از زندان
فعّالتر میشـدنده مثالً در  51خرداد ،آخرین بقایای نهضـت[ ،یعنی] مهندس
عربزاده و چند نفر دیگر اعالمیهی «دیکتاتور خون میریزد» را نوشــتند که
اعالمیه ی بسـیار مهمی هم بوده در آن گفته شـده بود که شــاه میخواهد قیام
ملّی  51خرداد را به گروههای مخرب و ســرخ نســبت دهده وقتی اعضــای
نهضت آزادی ـ ـ که مجموعه ای از افراد اهل فکر ،علمی ،مسلمان ،روشنفکر،
تحصیلکرده و ربدیده بودند ـ گفتند دیکتاتور خون میریزد [و] محاسبات
شاه بهم ریخت که یکی از علل محاکمه ی سران نه ضت آزادی هم انتقام از
این حرکت بوده
این را هم بگویم که یکی از اختالفات نهضـــت آزادی و جبههی ملّی بر
سر حرکت روحانیون بوده اختالف نه ضت آزادی و انجمن ا سالمی هم [بر
سر همین مو ضوع] شروع شده وقتی حرکت روحانیون شروع شد ،نه ضت
آزادی اطّالعیه ای بســیار مبهم داد که هیچ چیز از آن فهمیده نمیشــد و هیچ
رنگ و بویی نداشــته انجمن اســالمی به این اعالمیه نقد داشــت و خودش
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اعالمیهی دیگری نوشـــت که دربارهاش هم داخل نهضـــت صـــحبتها [و
بحثهایی] شده همزمان هم حرکت روحانیون تندتر و رادیکالتر شده بود؛
و اطالعیههای آقای خمینی تیزتر می شده از طرفی ع ضویت آقای شب ستری
در نهضت آزادی و اینکه مقلد آقای شریعتمداری بودند باعث پیوند نیروهای
ملّی و مذهبی و روحانیون شـــده بود که این پیوند باعث شـــد هر ســـه ،به
صورت یک جبهه ی واحد و با شعار قانون اساسی ،علیه استبداد متحد شونده
نهضــت آزادی بعدها اطالعیه ی بســیار راهگشــایی داده محتوای آن اطالعیه
متشــکل بود از مجموعهی مطالب قانونمدارانه و ضــدســلطنتی اطالعیههای
روحانیونه این اطالعیه را در م سجد شاه به سید هادی خ سرو شاهی دادم و
آن قدر جذب این اطالعیه شــد که ســه بار آن را در حوزهی علمیه چا و
منتشر کردنده این اطالعیه نقطهی عطفی بود برای اتحاد همهی نیروها باهمه
جمعبندی

اگر بخواهم جمع بندی کنم به درســـی اشـــاره میکنم که از همهی این
حرکت ها گرفتمه آن هم اینکه هر حرکت اصــیلی اوّل یک نهال اســت و بعد
یک درخت سایهگ ستر می شوده حرکتی که طالقانی در م سجد خنددآبادی
آ از کرد در سال [ 5913به جایی ر سید که] طی دو ساعت سه میلیون نفر
برای تشییع جنازهی او جمع شده
حرکت انجمن ا سالمی از اتاد مخروبهی گردگرفته در کتابخانهی بون صر
شیبانی شروع و در نهایت تبدیل شد به انجمنهای ا سالمی سازمانیافتهی
سراسری تمام ایران که در آنها مشغول تحقیق و تولید محتوا شدنده
حرکت اجتماع ی مؤثر نهضـــت آزادی در آن زمان برخوردی بود که با
مســ لهی زلزله ی بوئین زهرا و ســیل جوادیه و امثال آن داشــته این دو کار
واقعاً پیوندی بین دانشــجویان و محرومین جامعه ایجاد کرده این حرکتهای
اجتماعی باعث پیوند جنبش دانشجویی ،ملّی و مذهبی به بدنهی مردم شده
نبودن این حرکت های اجتماعی و نداشـــتن تولید محتوای نظری گلهای
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اســت که به انجمن های اســالمی بعد از انقالب دارمه خلوص و صــفای آن
زمان بین رهبران انجمنها و نهضت آزادی و داشتن هستهای کامالً مطم ن و
دارای اعتماد الیزال که تمام افراد ه سته ،یکدیگر را ب شنا سند؛ رمز پیروزی و
دوام حرکتها بوده چیزی که انجمنهای اســـالمی امروز فاقد آنها هســـتنده
انجمنهای اسالمی و نهضتهای آزادی در آن شرایط خفقان کاری کردند که
ساواک به ما می گفت شما ما را شکست دادیده امروز این همه معتاد ،مسائل
اجتماعی و مصــائب وجود دارد ولی پیوندی با آنها نیســت ،یا میشــد کار
تول یدی کرد ولی در دوره های ب عد ه مه [از ه مان] اب تدای انقالب در
ایدئولو ی امام [خمینی] ـ اگرچه حرفهای نو هم داشت ـ گم شدند ،ضمن
اینکه از لحاظ مالی نیز مستقل نیستنده
امام حسین (ع) هم از اسب افتاد اما از اصل نیفتاده پیامبران ،و ائمه بسیار
صبر کردنده از حرکت ناامید ن شوید ،ارادهی خدا بر حرکت تدریجی ا ستوار
استه
والسالم

« فضاینیبالمللی»

نشست چهل و سوم
سهشنبه 4بهمن 5936

جلسه قبل مطلع بحث را توسط آقای مهندس سحابی و فضاشناسی بحث
را تو سط آقای مهندس میثمی ا ستماع کردیمه این جل سه به روال سابق و با
همان چارچوب و اسلوب قبلی خدمتتان هستیمه بیست آیتم هست که یک به
یک شــروع میکنیم و انشــاءاهلل جلو میآییمه فصــل اول فضــاشــناســی
است؛فضای بینالمللی را بشناسیم بعد به سرار فضای داخلی بیاییمه با توجه
به اینکه عر صهی دورهی مورد بحث ،عر صهی گ ستردهای ا ست ،ف ضای بین
المللی این جلسه را به خود اختصاص میدهده
فضایی که پیش رو داریم ،فضایی است که [در آن] جهان اساساً متحول،
عمیقاً رو به تحول و به طور جدی آرمانخواه اســـته دوران ،دوران بروز و
ظهور جریانهای رادیکال چه در سطح افراد ،چه در سطح جریانها ،چه در
سطح جنبشهای ملّی و چه در سطح جنبشهای ایدئو یک و طبقاتی استه
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بنگر به جهان
به جهان مینگریم؛ ف صل اول برافرا شته شدن یا به اهتزاز درآمدن پرچم
مبارزه ملّی در ادامهی دههی قبل استه دوره مورد بحث حدوداً آستانهی5993
تا  5924و به اصـــطالح بعد از گلوگاه  93-24را در برمیگیرد؛ حدوداً یک
دهه را بررســـی میکنیم که طی آن در کادر مبارزات ملی اتّ فاقات متعددی
افتاده که مهمتری ن آنها را در حد وسع دانش و وسع وقت بررسی میکنیمه
پرچم مبارزه ملی

[در دوره مورد برر سی] اندونزی آزاد می شود ،ماالیا م ستقل می شود ،در
فیلیپین تکاپوهای ملی و همچنین طبقاتی جدیای وجود دارند که به سرفصل
م شخص خود رهنمون می شونده در ایران بالفا صله بعد از سرنگونی نه ضت
دکتر مصـدد ،نهضـت مقاومت ملّی 5برپا میشـود و دورانی از دهه  94را به
5ه نه ضت مقاومت ملّی ایران جنب شی بود که بعد از کودتای  43مرداد  5994تو سط برخی
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خود اخت صاص میدهده در هم سایگی ما در عراد کودتای ضدامپریالی ستی
رخ میدهد ،کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر 1ملّی می شود که تشعشعات
منطقهای و سیع و بینالمللی جدیای را از خودش مت صاعد میکند ،خیزهای
متعددی را در قارهی سیاه داریم ،در گواتماال ،آربنز 4رییس جمهور ملّی است
با تاندانس چپ[ ،که البته] خیلی ایدوئولو یک نیســـت ولی گرایش چپ
طبقاتی دارد و د ستگاه اقت صاد ملّی را سامان میدهد که او هم به سرنو شت
مصــدد دچار میشــود و نهایتاً خط توســعهی ملّی را در کشــورهایی مثل
یوگسالوی و هند داریمه
فعّاالن جبهه ملّی – که به دلیل دستگیری گستردهی اعضاء ،فعالیتش متوقّف شده بود -آ از
شـــد و تا  94تیر ( 5993ای جاد جب هه ملّی دوم) ادا مه یا فته هدف از این جنبش حف
دستاوردهای نهضت ملّی شدن صنعت نفت در برابر دولتهای مستقر شده پس از سقوک
دولت ملّی دکتر مصدّد بوده
 5ه جمال عبدالناصر حسین – 51( Gamal Abdel Nasser Husseinانویه  5353تا 43
سپتامبر  ) 5314متولد اسکندریه مصر ،دومین رئیس جمهور مصر ،از رهبران انقالب 5314
مصر است که موجب پایان فرمانروایی ملک فارود شده وی مدتی دبیرکل جنبش عدم تعهد،
رئیس سازمان وحدت آفریقا ،رئیس مجلس فرماندهی انقالب و وزیر کشور مصر بوده پس
از آنکه در جواب سیاستهای بیطرفانهاش در خالل جنگ سرد ،اروپائیان پشتیبانی مالی
ساخت سد اسوان را قطع کردند ،عبدالناصر کانال سوئز را ملی اعالم نموده در پی آن انگلیس،
فرانسه و اسرائیل به اشغال سینا اقدام کردند که مقاومت گسترده مصریها منجر به
عقب نشینی آنها و از عوامل مهم در محبوبیت بیش از پیش عبدالناصر شده در سالهای آتی
او اقداماتی برای اصالحات نوسازی در مصر ،کنار گذاشتن ارتش از سیاست ،تالش برای
نابودی امپریالیسم و ویرایشهای سیاسی لیبرالیستی اقدام کرده وی در  5314بر اثر سکته
قلبی درگذشت که گفته میشود  1میلیون نفر در قاهره در تشییع جنازه وی شرکت کردنده
4ه کلنل خاکوبو آربنز یوزمن – ( Jacobo Arbenz Guzmanسپتامبر  5359تا انویه ،)5315
متولد کتزالتنانگو در گواتماال که اصالت سوئیسی داشت ،افسر ارتش گواتماال و سیاستمدار
مترقّی بوده وی از سال  5315تا  5312به عنوان رئیس جمهور گواتماال و پیش از آن نیز 1
سال به عنوان وزیر دفاع آن ک شور فعالیت دا شته وی یکی از چهرههای شاخص انقالب
گواتماال به شمار می رود که در دوران ریاست جمهوری ،سیاست اصالحات و محدودسازی
ف ودالیسم را در پیش گرفته
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اندونزی آزاد

اندونزی در سـال  5323به اسـتقالل رسـید اما سـیر اندونزی صـرفاً با به
اسـتقالل رسـیدن به پایان نرسـید؛رهبر مبارزه ملّی سـوکارنو 5بود که در حد
خود توانســت جنبش ملّی معتدلی را راه بیاندازده در عین حال در اندونزی
جریان های مســـلحانه و پارتیزانی هم راه افتاده بود اما اتوری تهای که مرحوم
ســوکارنو داشــت ،باعث شــد جنبش خیلی آنتاگونیســتی نشــود و وقتی که
هلندیها توان جنبش ملی را دیدند و بدی لش را هم که جنبش مسـلحانه بود،
نظاره کردند ،طبیعتاً با ا صلی-فرعی کردن از اندونزی خارج شدند 31 ،هزار
سرباز هلندی مجبور به خروج از اندونزی شدند و این سرف صلی برای پایان
نظام استعماری بوده
بعد از آن در حقیقت ســوکارنو بیرد مبارزه ملّی را برافراشــتهتر کرد؛این
بیرد در عر صهی اقت صاد ملی و بعداً در نق شی که سوکارنو در بنیانگذاری
جنبش یرمتعهـدهـا  -بـه همراه چهره هـایی مـاننـدجواهر لعـل نهرو 4و
5ه دکتر کوســنو سـوسـوردیهاردیو ،معروف به سـوکارنو ( Sukarno -وئن  5345تا وئن
 ،)5314متولد سورابایا در اندونزی شرقی استه «پدر ملّت» لقب اوست که از بنیانگذاران
جمهوری اندونزی و نخ ستین رئیس جمهور این ک شور میبا شد و نزدیک به چهل سال از
عمرش را در مبارزه سیا سی گذرانده سوکارنو عالوه بر رهبریِ مبارزات برای ا ستقالل از
هلند و اپن – در کنار محمد حتی  -تأثیر شگرفی در فرهنگ و سیا ست اندونزی دا شته
در سال  5361محمد سوهارتو طی یک کودتای نظامی و دو سال ناآرامی پس از آن ،او را
از قدرت کنار زده ســوکارنو که بنیانگذار جنبش عدم تعهد نیز میباشــد ،ســالهای پایانی
عمر خود را در حبس خانگی گذرانده
4ه جواهر لعل نهرو( Jawaharlal Nehru -نوامبر  5333تا مه  ،)5362متولد اهلل آباد هند،
ملقب به «معلّم» ،از رهبران جنبش ا ستقالل هند و کنگره ملّی هند ،اولین نخ ستوزیر هند
بوده او که فرزند یک وکیل و رهبر سیاسی به نام موتیالل نهرو بود در رشته حقود تحصیل
کرد و به صورت نامنظم  54سال از عمرش را زندانی ا ستعمار بوده پس از نخ ستوزیری
توانست قوانین جدیدی را برای ساختاردهی مجدد به جامعه هند تصویب کند که مهمترین
آنها لغو نظام کاستها بوده وی در کنار سوکارنو ،مارشال تیتو و جمال عبدالناصر از رهبران
جنبش عدم تعهد به شمار میروده
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مارشـــالتیتو -5ایفا کرد ،نمایان بوده با توجه به اینکه به اندونزی ،هندِ هلند
اطالد می شد (یعنی انگلی سیها یک هند دا شتند و هلندیها هم در حقیقت
اندونزی را هند خودشــان میدانســتند) ،توان جنبش ملی [در اندونزی] توان
قابلتوجهی بود و انگلیسیها علیر م میل خود مجبور به خروج شدنده
ماالییهای مستقل

وجه دوم ماالیا بود که در ســال  5311به اســتقالل رســیده در ماالیا هم
شــرایط مشــابه شــرایط اندونزی بوده در ماالیا بخش ـی از ترکیب جمعیتی از
چینیهای مهاجر و بخشی از هندیهای مهاجر تشکیل شده بود و بخشی هم
ماالیی های بودنده چینی ها متأثر از انقالب چین و مشـــی مائو برای بیرون
کردن انگلی سیها که در آنجا مثل سایر ق سمتهای آ سیا و شرد آ سیا تیول
درازمدت برقرار کرده بود ،د ست به سالح بردنده شش هزار پارتیزان چینی
که مت شکل بودند و سازمان دا شتند ،توان ستند با پان صد هزار دهقان چینی که
در ماالیا دهقانان بیزمین را تشکیل میدادند ،پیوند بخورند و جنبش پرتوانی
را اعتال بخشــنده در ماالیا هم انگلیســیها مثل هلند که در اندونزی [مبارزه]
اصـلی-فرعی کرده بوند ،اصـلی-فرعی کردند و طبیعتاً مبارزه ملی به رهبری
تونکو عبدالرحمن 4به پیروزی رسید و در سال  5311مالزی هم مستقل شده
5ه یوسیپ بروز تیتو –( Josip Broz Titoمه  5334تا مه  ،)5334متولد کامویچ کرواسی ،که
از کروات ها بود طی جنگ جهانی دوم رهبری نبردهای پارتیزانی با نیروهای آلمانی را به
عهده داشـــته پس از جنگ جهانی دوم او رئیس جمهور یوگســـالوی و رهبر اتحادیه
کمونیست های یوگسالوی بوده وی دولتی که تأسیس کرد را؛ علیر م استقالل از شوروی؛
کمونیستی نامیده تیتو سپس از رهبران جنبش یرمتعهدها شد اما پس از مرگش یوگسالوی
دچار فروپاشی سیاسی شده
4ه پوترا ال حاجی ابن المحرم سلطان عبدالحمید شاه ،یا تونکو عبدالرحمن – Tunku Abdul
 3( Rahmanفوریه  5349تا  6دســـامبر  ،)5334متولد قدح در مالزی ،و معروف به پدر
مالزی یا پدر ا ستقالل؛ اولین نخ ست وزیر فدرا سیون مالزی بود ،پس از ا ستقالل آن ک شور
از انگلیس در ســال  5311در کنار عبداله احمد بداوی به ترویج مفاهیم اســالم ذیل عنوان
اسالم متمدن پرداخته
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مالزی هم بعد از ا ستقالل سیر ساماندهی اقت صاد ملی را طی کرد که آن سیر
بعد از تونکو عبدالرحمن آرام آرام در دهه های اخیر که هم عصـــر خود ما
اســت و شــاهد و ناظرش بودهایم ،به افراد بادرایتتری رس ـید که توانســتند
اقتصــاد مالزی را یکی از اقتصــادهای پرتوان و روبه رشــد منطقه که ماهیتی
ملی ،خودجوش و خودانگیخته داشت ،سامان بدهنده
تکاپوهای فیلیپینی

بعد از مالزی در فیلیپین که باز تحت ســیطره بریتانیا بود ،اتّفاقات مهمی رخ
داد[ ،فیلیپینیها] ابتدا در سال  5323به ا ستقالل ر سیدند ،اما در آنجا جنب شی به
نام جنبش هوکها 5به وجود آمد؛هوکها بســیار بســیار ســـازمانیافته بودند و
توانســـتند هم با فقرای شـــهری هم با دهقانان بیزمین و خوشنشــ ین ،هم با
م ستمندان و تهید ستان ،هم رو ستا و هم شهر پیوند برقرار کننده اتّفاقات مهمی
در فیلیپین افتادههوکها توانستند عالوه بر جریان تشکیالتی خودشان 444 ،هزار
نفر را جذب کنند و با حزب کمونی ست فیلیپین که رو به ر شد بود و شعارهای
طبقاتی جدیای را هم مطرح میکرد ،سیستم هواداری را سامان بدهنده
5ه جنبش هوکباالها یا هوکها ها که به هوکها ( )Huksمعروف هستند جنبش
چریک هایی برخاسته از طبقات فرودست فیلیپین بود که با هدف آزادی این کشور از سلطه
اپنیها شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم اگرچه سلطهی ارتش اپن خاتمه یافت اما
آمریکا کنترل فیلیپین را در دست گرفت و به سرکوب گسترده هوکها دست زده آنها پس
از آزمودن راهکارهای گوناگون و ناکامی ،به ناچار با حزب کمونیست فیلیپین متحد شده و
در  5321اتحاد دموکراتیک را تشکیل دادند اما پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری
و نیز ممنوعیت ورود نمایندگان انتخاب شده این حزب در انتخابات کنگره از ورود به آن؛
و در ادامه سرکوب و کشتار چریکهای هوک ،به کوهستان گریخته و از کمونیستها جدا
شدنده هرچند مبارزات آنها تا  5312ادامه یافت اما سیر زوال این جنبش از  5314به دالیلی
از جمله باال رفتن سن رهبران و ناتوانی آنها ،سست شدن دهقانان در حمایت از هوکها،
برگزاری کمپینهای متعدد ضدهوک توسط رئیس جمهور ،تقویت  64درصدی ارتش و نیز
ا وای مبارزین توسط رئیس جمهور؛ آ از گشته در نهایت رئیس هوکها ،لوئیز تاروک
( ،)Luis Tarucدر سال  5321دستگیر و به  51سال زندان محکوم شده
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در فیلپین هم مسـ لهی زمین ،مسـ لهی بسـیار بسـیار امض و پیچیدهای
بود ،وقتی که کمونیســتها هم با هوکها پیوند خوردند ،جنبش اعتال گرفت
اما در سال  5314به شدت سرکوب شد؛به موازات سرکوب جنبش ،دولت
حاکم که گرایش انگلی سی دا شت ،مجبور بود که بخ شی از آرمانهای جنبش
نوپای ملی و طبقاتی از جمله تقسیم زمین را در دو مرحله (که جلوتر توضیح
خواهیم داد) تحقّق ببخشده
مقاومت ملی ایرانی

اتّ فاقات بعد در ایران خودمان بود؛در ایران اتّ فاد مهمی که افتاد [این بود
که] به فاصـــلهی یک هفته بعد از کودتای انگلیســـی ،آمریکایی و ارتجاعی
مرداد  ،94نهضت مقاومت ملّی راه افتاد که انشاءاهلل در جلسهی آینده بخشی
از فضاشناسی ملّی را به پویاییها و پویش درونی نهضت مقاومت ملّی که با
مســاعی مرحوم زنجانی 5نهضــت مقاومت ملّی شــکل گرفت ،اختصــاص
خواهیم داده خیلی مهم بود که به فاصـــلهی یک هفته بعد از ســـرکوب که
طبیعاتاً افسردگی و در الکفرورفتگی و درونخوردگی تبعات آن است؛ آقای
زنجانی و پیرامون این توان را داشــتند که یک نهضــت یرعلنی را ســامان
بدهنده درهمان هفتههای بعد از کودتا آقای زنجانی مدام به ســیاســیونی که
هنوز انگیزهی ح ضور در صحنه دا شتند ،تأکید میکردند که جمع ب شوید ،از
ای شان سؤال میکردند که خب جمع ب شویم چه کنیم ،آقای زنجانی با اینکه
5ه سـید رضـا موسـوی زنجانی ( 5435تا دی  ،5964برابر با  5344تا انویه  ،)5332متولد
زنجان ،فقیه و سیاستمدار ملّی گرای ایرانی بوده وی از منتقدان حکومت پهلوی و جمهوری
ا سالمی و از طرفداران محمد م صدد بوده آیتاله زنجانی به همراه برادرش سید ابوالف ضل
مو سوی زنجانی از روحانیون ع ضو اتحادیه م سلمین بودند که در جریان ملی شدن نفت،
جانب دکتر مصدّد را گرفتنده پس از کودتای  43مرداد از مؤسسین نهضت مقاومت ملّی و
از تأمینکنندگان مالی آن بود که مدّتی را نیز در زندان گذرانده نماز م یّت مح مّد مصـــدّد
توسط او خوانده شده پس از انقالب  ،5911او از منتقدین نظریه والیت فقیه آیتاله خمینی
و مخالف حضور روحانیون در حکومت بوده
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آخوند بود ،اما درایت ت شکیالتی دا شت ،عنوان میکرد که جمع شوید؛ حتی
اگر تخمه هم ب شکنید ،از آن تخمه شک ستن در این دوران چیزی درمیآید،
خیلی مهم است که یک آخوند این تمثیل را به کار ببندد و این ایمان اعتقادی
را دا شته با شد که از هر جمع شدنی بالنهایة خروجی مثبتی عاید شرایط ملّی
خواهد شده
از آنجا که دفعهی بعد بر جنبش مقاومت ملّی کشـــور خودمان درنگ
خواهیم کرد ،این جا ســـریع تر از آن عبور می کنیم و آن را به هف ته ی آی نده
موکول میکنیمه
عراق و کودتای ضد امپریالیستی

در همســایگی ما در عراد کودتای ضــد امپریالیســتی رخ داده ســیطرهی
انگلســتان جهانشــمول بود و در قارهی آســیا و منطقهی ما بروز و ظهور
جدیتری داشــت و ریشــهدارتر بوده در عراد هم عبدالســالمعارف ،5حاکم
انگلی سی به ا ضافه نوری سعید 4ح ضور دا شتند ه اما در سال  5311جبههی
– Abdul-Salam Mohammed Arif

5ه ســـره نگ ع بدالســـالم مح مد عارف الجمیلی
 5345( Aljumailyتا آوریل  )5366متولد بغداد ،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
 5366در یک سـانحه مشـکوک هوایی کشـته شـد و برادرش عبدالرحمن عارف به قدرت
رسیده
4ه نوری سعید پاشا یا پاشا نوری سعید – 5333( Nuri al-Saidتا وئیه  ،)5313متولد بغداد،
سیاستمدار عراقی نزدیک به انگلستان در سالهای قیمومیت بریتانیا بر عراد و نیز دورهی
پادشاهی این کشور بوده بین سالهای  5394تا  5313هشت بار نخستوزیر عراد شده
سیاستهای او موجب مدرن شدن نسبی عراد آن زمان شد اما در عین حال امتیازاتی چون
استفاده نامحدود از منابع نفتی و نیز اختیار استفاده از عراد به عنوان پایگاه نیروهای نظامی و
مسیر عبوری این نیروها را نیز به انگلستان داده در مقابل انگلستان متعهد میشد – جز مواردی
که به منافع اقتصادی و نظامی انگلیس مرتبط باشد – دخالتی در امور عراد نکنده او که دشمنان
بسیاری داشت دو بار ناچار شد از عراد بگریزده یک روز پس از سرنگونی حکومت پادشاهی
در  ،5313تالش کرد با پوشش زنانه فرار کند اما دستگیر و کشته شده وی سپس به خاک سپرده
شد ولی مردم خشمگین جنازه او را بیرون آوردند ،روی زمین کشاندند ،مثله کردند و سوزاندنده
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ملّی در عراد به راه افتاد که متشــکل بود از حزب دموکرات ملّی ،حزب
استقالل ،حزب بعث و حزب کمونیست عراده این جبهه را عبدالکریم قاسم
که نرال ارتش عراد بود ،گرایشهای ملّی و ضـــدامپریالیســـتی داشـــت و
صاحب اتوریته بود رهبری میکرده
در  5313یگانهایی از ارتش تحت فرماندهی قاسم
به بغداد وارد شدند ،کاخ و ادارات دولتی را اشغال
کردند؛عبدالسالمعارف و نوریسعید کشته شدنده همان
زمان حکومت قاسم تشکیل شد که حکومت رادیکالی
بود و اصالحات ارضی بسیار رادیکالی را سامان داد و
سعی کرد اقتصاد ملّی را سامان بدهده اما در عراد بعد
از کودتای قاسم ،کودتای بعثیها  -کودتای مشترک حسنالبکر 4و صدام

5

5ه نرال عبدالکریم قاســم – 5352( Abd al-Karim Qasimتا فوریه  )5369متولد بغداد،
نخ ستین نخ ست وزیر جمهوری عراد بوده این نظامی چپگرا در  49تیر  5991در کودتای
ضد سلطنتی عراد ( 52وئیه  ) 5313به حیات ر یم پاد شاهی فی صل دوم در عراد خاتمه
داده او که در زمان کودتا  22سال داشت ،حداقل دو دهه دیدگاههای چپگرایانه خود را از
دید ر یم انگلیســی نوری ســعید مخفی نگه داشــته و با طی کردن تمام مدارج نظامی ،به
حساس ترین منصب نظامی کشور یعنی فرماندهی ارتش دست یافته کودتای قاسم موجب
خ شنودی م سکو و قاهره و نگرانی تهران ،وا شنگتن و لندن شده به این ترتیب و در نتیجه
اقدامات دیگر قاسـم مانند خروج از پیمان سـنتو و خرید اسـلحه از شـوروی ،گروه شـش
نفره ای توسط سیا برای ترور او سازماندهی شد که مس ولیت حمله به صدام حسین تکریتی
واگذار گشت ،اما این ترور نافرجام بوده باالخره در سال  5369به رهبری عبدالسالم عارف
و عبدالرحمن عارف و با پ شتیبانی چند تن از فرماندهان ارتش ،کودتایی علیه قا سم ترتیب
داده شد که به سرنگونی وی انجامیده
4ه احمد حسن البکر ( Ahmed Hassan al-Bakr -وئیه  5352تا اکتبر  )5334متولد تکریت،
چهارمین رئیس جمهور عراد بود که  5363تا  5313این پست را در اختیار داشته وی که در
 5325در شورش نظامی علیه عبدالرشید علی دستگیر و اجباراً از ارتش کنارهگیری کرده بود
در سال  5311به ارتش بازگشت و عضو گروه افسران آزاد بود که سلطنت را در  5313سرنگون
کردنده مجدداً در  5313به دلیل برخی اتهامات سیاسی مجبور به کنارهگیری از ارتش شده
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حسین - 5علیه قاسم رخ داده آن موقع صدام حسین جوان بود؛ بعد صدام
حسین علیه بکر کودتا کرد ،کودتا در کودتا بود تا [اینکه]دورهی سیسالهی
حکومت خونین صدام حسین رقم خورده
کودتا[ی قا سم] از این حیث ضدامپریالی ستی بود که منافع امپریالی سم را
در عراد به خطر انداخت؛در سال  5313قاسم عراد را از پیمان بغداد که یک
پیمان منطقهای ضدکمونی ستی بود ،خارج کرد و سعی کرد اقت صاد ملّی را به
سهم خود سامان بدهد که عمرش به درازا نکشیده
کانال ملی مصری

اما در مصــر در ســال  5314افســران آزاد به رهبری جمالعبدالناصــر به
پیروزی رسیدند و حکومت انگلی سی آنجا را کنار زدنده ناصر در کشور مصر
و در همه جهان عرب تیپ سمپاتیکی بود و با ناصر پدیده پانعربی سم 4رشد
5ه صدام حسین عبدالمجید تکریتی –( Saddam Hussein Abd al-Majid al-Takritiآوریل
 5391تا دسامبر  ) 4446متولد العوجه در تکریت عراد ،از اعضاء برجسته حزب بعث عراد
بود و نقش کلیدی در کودتای  5363دا شت که منجر به حکومت طوالنی حزب بعث شده
وی به عنوان نائ ب رئیس ،تحت فرمان دایی خود ارتشـــبد احمد حســـن البکر نیروهای
مختلفی که هدف سرکوب حکومت را داشتند سرکوب کند و با ایجاد رعب و وحشت در
ملت ،حکومت را تماماً در دســـت گرفته وی در ابتدا به عنوان رئیس جمهوری دیکتاتور
کیش ،شـــخصـــیتی فراگیر برای خود به وجود آورده دو لت مســـت بد او کل یه ی عوا مل
ت هد یدکن نده ،از ج نگ ایران و عراد و ج نگ خلیج فارس تا ت مام جنبش ها ،به ویژه
جنبش های برخاسـته از مردم را سـرکوب کرده وی پس از حمله آمریکا در سـال  4449به
عراد مقام خود را از دسـت داد و مدتی بعد در مخفیگاه خود دســتگیر شـد و سـرانجام با
حکم دادگاه ویژهی جرائم سـران عراد که توسـط دولت موقت عراد تشـکیل شـد در 94
دسامبر  4446مصادف با عید قربان در بغداد به دار آویخته شده
4ه پان عربیسم حرکتی است که برای اتحاد نژاد عربها فارر از باورهای دینی آنها تالش میکنده
این ایدئولو ی سکوالر و ملیگرا در شناختهشدهترین حالت توسط میشل عفلق در سوریه پیگیری
میشد که بنیانگذار حزب بعث بوده در دهه  5364پرچمدار اصلی پان عربیسم جمال عبداناصر،
رئیسجمهور مصر بود اما این حرکت در پی شکست کشورهای عربی در جنگ شش روزه ،عدم
رشد کافی اقتصادی جهان عرب و نیز بدلیل صلح با اسرائیل رنگ باخته استه
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کرد که پانناصـریسـم یا ناصـریسـم هم عنوان گرفته بوده ناصـر توانسـت با
شـــ عار های روزآ مد ،بخش مهمی از توده های عرب را با خود همنوا ک ند،
تودهها بر حکومتهایشــان فشــار آوردند و حکومتها هم مجبور بودند در
مقاطعی با ناصر پیوند بخورنده
در مصر هم ناصر به شدت محبوب
بود به طوری که وقتی پس از جنگ
اعراب و اسرائیل در سال  -5361که
اعراب در آن شکست خوردند  -ناصر
استعفا داد ،مردم دوباره ناصر را به دوش
گرفتند و مجدداً بر مسند قدرت رساندند،
تا اینکه او در  5314سکته قلبی کرد و
فوت کرده
سه نفر در م صر بودند که محبوبیت ویژهای دا شتند و وقتی فوت شدند،
مصریها واقعاً آشفته بودند و حتی تلویزیونها و رادیوهای شان را از پنجره به
بیرون پرت میکردنده یکی از این ســـه امکلثوم ،5خواننده عرب بود که در
جهان عرب محبوبیت داشت ،دیگری عبدالوهاب 4بود که او هم خواننده بود؛
5ه فاطمه ابراهیم ال سید البلتاجی معروف به ام کلثوم (د سامبر  5333تا فوریه  )5311متولد
طمبای الزهایره در شـــمال قاهره ،از محبوب ترین خوانندگان زن در جهان عرب بود که
القابی چون ستاره خاور یا کوکبال شرد ،بانوی آواز عرب دا شته وی از  59سالگی تا 19
سالگی خواند و در دورانی به سیاست نیز نزدیک شده از جمله اینکه ترانه «سید الرئیس» را
برای جمال عبداناصر خوانده
4ه محمد عبدالوهاب (مارس  5344تا مه  )5334متولد قاهره ،خواننده و آهنگســاز شــهیر
مصــری اســت که عالوه بر خواندن ترانههای بســیار ،برای خوانندگانی چون ام کلثوم نیز
آهنگسازی کرده استه از معروف ترین آثار وی آهنگسازی برای سرود ملی تونس و سرود
ملی امارات متحده عربی استه وی همچنین موسیقی ترانه «لیبی ،لیبی ،لیبی» را که پیش از
دوران معمر قذافی و نیز پس از سـرنگونی وی آهنگ ســرود ملی لیبی بوده اســت ســاخته
استه
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و سومی و مهمترین هم جمالعبدالنا صر بوده این سه پیوند ویژهای با مردم
مصر معاصر داشتنده
در  5361شرکت فرانسوی کانال سوئز تأسیسات کانال سوئز را بنیان نهاد
و یک قرارداد  33ساله با حکومت مصرآن زمان که تحتقیمومیت[فرانسه]بود،
امضــا کرد[ ،بر اســاس این قرارداد] بنا بود [فرانســه]  33ســال از فواید و
امکانات مالی ناشـی از تأسـیس کانال منتفع شـوده مدتی بعد خدیو 5مصـری
(خدیوها نوعاً حکمرانان مصری بودند که توسط انگلیسها در مصر منصوب
میشـــدند) به بحران مالی برخورد و امتیاز کانال را به بهای بسـ ـیار نازلی به
قیمت چهار میلیون پوند به انگلیسیها فروخت؛آن زمان دیزرائلی4نخستوزیر
انگلســتان بوده لذا در کانال هم فرانســویها صـــاحب ســهم بودند ،و هم
انگلی سیها منتفع شدنده بنا بود کانال در سال  33 ،5363سالش تمام شود،
تمهیداتی بود که [این قرارداد]  33سال تمدید شود تا منافع مشترک انگلستان
و فرانسه استمرار پیدا کند اما ناصر در  - 5316که تقریباً می شود گفت نقطه
پیک محبوبیتش بود -در یک سخنرانی ،کانال سوئز را ملّی اعالم کرده جنگ
کوتاه مدت چندروزهای که واکنش ملّی شدن بود با تهاجم مشترک انگلستان،
فران سه و ا سرائیل علیه م صریها و نا صر به راه افتاد ،نهایتاً م صریها تفود
5ه سل سلهی خدیوی م صر ،دولتی تابع امپراتوری عثمانی و تحت نفوذ انگلیس در منطقهی
م صر بوده سل سله خدیوی تقریباً همزمان با قاجاریه ت شکیل شده خدیو وا های فار سی به
معنی پادشاه استه
4ه بنجامین دیزرائلی  5342( Benjamin Disraeli -تا  5335میالدی) متولد لندن ا سته از
فوریه  5312تا آوریل  5334و پیش از آن نیز از فوریه  5363تا د سامبر  5363نخ ستوزیر
انگلستان بوده در زمان او دولت بریتانیا 22درصد از سهام کانال را از خدیو مصر خریداری
نمود (بقیهی سهام در د ست سرمایهداران فران سوی بود) تا خود م صر عمالً هیچگونه بهره
مالی از این ک انال نداشته باشده دیزرائیلی حاصل تالشش را در گزارشی کوتاه و جاودانه به
ملکه ویکتوریا تقدیم کرد و در پایان آن چنین نو شت « :و حاال کانال سوئز مال شما ست،
سرور منه»
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پیدا کردند و پیروزی ب سیار بزرگی بود و در سال [ 5316برابر با] سال 5991
ما ،تش ـعشــعات جدیای داشــت و منجربه تظاهرات وس ـیع دانشــجویی در
دانشگاه تهران شده
خیزهای آفریقایی

اما قارهی سـ یاه در ســالهایی که ما از آن صــحبت میکنیم یعنی حدفاصــل
 5314تا  5364خیزان شد و دوران افتان سابقش را پ شت سر گذا شته تنها در
سال  51 ،5364ک شور در قارهی سیاه به ا ستقالل ر سیدند که سازمان ملل سال
 5364را « سال آفریقا» نامگذاری کرده چهرههای سمپاتیک ملّی جدیای [ شامل]
نایرره ،5پاتریس لومومبا 4و قوام نکرومه 9در قارهی سیاه بروز و ظهور کردنده
5ه ولیوس کامباراگه نایرره –( Julius Kambarage Nyerereآوریل  5344تا اکتبر ،)5333
متولد بوتیاما د ر تانزانیا ،رئیس جمهور تانزانیا و رئیس کمی سیون جنوب – جنوب بوده وی
که ملقب به «پدر ملت» بود یک سال پس از نخ ست وزیری ،تانزانیا را به ا ستقالل ر ساند و
پس از آن ،در  5364اولین رئیس جمهور این ک شور شده وی بیش از دو دهه در این سمت
باقی ماند و در نهایت در  ،5331در حالیکه کشــور را به فقر و فســاد شــدید و وابســتگی
گســترده به کمک های خارجی کرده بود بازنشــســت شــده هرچند در ســالهای آخر با
خودکامگی حکومت میکرد اما همچنان از چهرههای شاخص تانزانیا استه
4ه پاتریس امری لومومبا –  ( Patrice Emery Lumumbaوئیه  5341تا وئن  ،)5365متولد
اونالوا در کاتاکوکوکبهی کنگو ،ســیاســتمدار و اولین نخســتوزیر جمهوری دموکراتیک
کونگو بوده طی مبارزاتی که از جوانی آ از نمود راه را برای اســـتقالل زئیر فراهم کرد و
دســت بلژیک را از منابع و بانک های کنگو کوتاه ســاخت ولی پس از ده هفته حکومت با
عنوان نخستوزیر کنگو  ،طی توط ه سازمان سیا و دولت بلژیک ،رئیس جمهور وقت کنگو
عزل و متواری گشته سرانجام سرهنگ موبوتو سهسهسهکو و رار ،مأمور نظامی بلژیک ،و
همکارانش لومومبا و دو وزیر وفادارش را قطعه قطعه کرده در اسید سولفوریک انداختند و
بقایای اجساد آنها را سوزاندنده
9ه قوام نکرومه – ( Kwame Nkrumahسپتامبر  )5343متولد نکروفول در نا ،سیا ستمدار
بانی ا ستقالل ک شور نا بوده وی از  5311تا  5364اولین نخ ستوزیر و از  5364تا 5366
اولین رئیس جمهور نا بوده در  5366و در پی کودتای نظامیان ،مجبور به ترک کشـــور و
پناهنده شدن در رومانی شده
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کنگو در مبارزه با سلطهگران بلژیکی تششع بسیار جدیای داشته کنگو
بخشی از امپراتوری گستردهی بلژیک بود که نهایتاً به استقالل رسیده پاتریس
لومومبا نقش ویژهای در مبارزات کنگو ای فا کرد ،نایرره در کن یا و نکرومه هم
در نا (ساحل طال) بودند که در سال  5311مستقل شد و مبارزه را با اتوریته
و هژمونی نکرومه پیش آورده
اقتصاد ملی آربنزی

ا ما جدا از خیز های آفری قایی ،در گوات ماال ســـره نگ آربنز آ مد که
گرایشهای ملّی ب سیار جدی دا شت ،زمینهای بایر را ملّی اعالم کرد ،حمل
و نقل را که در د ست آمریکاییها بود م صادرهی ملّی کرده در آفریقا و در
گواتماال شرکت فراملیتی یونایتد فروت 5ح ضور دا شت که امپراتوری میوهی
جهان بود؛آربنز با یونایتدفروت درافتاده بسـیج ملّی اعالم کرد و توانسـت در
حد توان خود و عمر کوتاهش اقتصــاد ملّی را با گرایش چپ در گواتماال به
پیش ببرد ،وی نهایتاً با کودتای آمریکاییها مواجه و سرنگون شده
خط توسعه ملی

در ته خط نقطهچینی که ترسیم شد ،خط توسعهی ملّی هم وجود داشت
که این خط به ســهم خودش در اعتالی پرچم مبارزه ملّی در دهههای 5314
تا نیمه دهه  5364مؤثر واقع شده یکی [از آنها] خط توسعه ملّی هندیها بود
که ا ستارت آن تو سط نهرو زده شد و بعد از نهرو هم ادامه پیدا کرده برنامه
5ه کمپانی یونایتد فروت (  )United Fruit Companyشرکت چند ملیتی آمریکایی است که
در سال  5333از اد ام دو شرکت بازرگانی موز ماینور سی کیت و کمپانی میوه بو ستون
اندرو دبلیو پرستون شکل گرفته طی رشد سریع در اوایل و اواسط قرن بیستم و علیر م
رقابت با کمپانی ا ستاندارد فروت (که بعدها نام کمپانی مواد ذایی دُل بر آن گذا شته شد)
توان ست حق انح صاری بازار بع ضی مناطق از جمله کا ستاریکا ،هندوراس و گواتماال را که
به جمهوریهای موزفروش معروف شدند بدست آورده سالها بعد این کمپانی در پی افت
فروش با شرکت ای ام کی اد ام شد و تحت نام یونایتد برند فعالیّت کرده یونایتد برند در
سال  5332به شرکت چیکیتا برند اینترنشنال تبدیل شده
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اوّل هندیها برنامه موفّقی بود ،برنامهی رشـد شـتابان بود که [بر اسـاس آن]
توانستند بهخصوص در حوزهی کشاورزی و پایهگذاری بیسهای صنعتی به
توفیقات عظیمی نائل شوند و به اقتصاد هند رنگ و محتوای ملّی ببخشنده
اتّفاد دیگر هم در یوگسالوی افتاد؛در یوگسالوی مارشال تیتو بود که در
ج نگ ج هانی دوم چهره ی ملّی شـــد و [ت حت رهبری او ]،پارتیزان های
یوگسالوی در پس زدن فاشیستهای آلمانی نقش ویژهای در اروپا ،در منطقه
بال کان ای فا کرد نده تیتو به ک مپ شـــوروی نپیوســـت[ ،الب ته] گرایش های
ضدامپریالی ستی هم دا شت [امّا] م ستقل باقی مانده او توان ست خط اقت صاد
صنعتی را پیش ببرد و میشود گفت این استراتژی جایگزینی واردات همزمان
با اینکه در هند به مســـیراجرا افتاد ،در یوگســـالوی هم موفّق عمل کرده
اســـتراتژی جایگزینی واردات به این مفهوم بود که کشــور اســـتارت تولید
مح صوالتی را بزند که [در نهایت] از وارد کردن آنها بینیاز ب شوده ا ستراتژی
جایگزینی واردات در خط تو سعه ملّی هند و یوگ سالوی بروز و ظهور پیدا
کرده
لذا این فصل از نگری ستن به جهان ،اهتزاز پرچم مبارزه ملّی بوده همچنان
که در یکی دو جلســـه اول از روح و حس تاریخ ،مهر تاریخ و خون تاریخ،
دینامی سم تاریخ و سنّتهای تاریخی صحبت شد ،دهه  5314و  5364سمبل
عینی سنّتها در تاریخ استه

نبردهای آزادیبخش
قبل از همهی این اتّفاقات در ایران ما مصدّقی پیدا شد ،پرچم مبارزه ملّی
برافراشـت ،انگلیسـیها را بیرون کرد ،نفت را بعد از حدود نیم قرن مدیریت
ملّی کرده الگوی توســـ عه ملّی و اقتصـــاد ملّی را وســـط قرار داده الگوی
دموکرا سی ملّی را هم ضمیمهاش کرد و بهر م اینکه سرنگون شد؛ روش،
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منش ،الگوها ،پرنسـیپ5ها و آرمانهایش پابرجا مانده به فاصـلهی اندکی بعد
از مصدد اتّفاقات زنجیرهای افتادند ،اوّل در مصرِ[مبارزات] ناصر در سازمانِ
اف سران آزاد [در سال]  5314شروع شد و نهایتاً[این زنجیرهی اتفاقات] به
استقاللطلبی اقتصاد ملّی اندونزی انجامید؛ بعد مالزی ،بعد تکاپوی فیلیپینیها
و نهایتاً م صدّد زنجیرهای را در دوران خود به حرکت درآوردند که صاحب
پژواک بود :هم صدا داشت و هم برد داشت و طالیهاش در مجموع به جهان
رفته اینکه سنّت این بود که اگر بذری پاشیده شود ،المحاله محصولی بیرون
میزند و محصـــول میتواند مســری باشــد و به زمینهای اطراف و مناطق
همجوار هم تسری پیدا کنده اتّفاقی بود که با ایران مصدّد در آ از دهه 5314
میالدی ( 5994خودمان) نمایانی پیدا کرد و به سطح جهان صادر شده
ما یک صدور انقالب دا شتیم بعد از سال  13که دولتی ،ر سمی ،تحمیلی
و تا حدی مبتذل و نازل بود اما صـــدور الگو ،روش و منش مصـــدّد ،نه
تحمیلی بود نه هزینهای پ شت آن بود ،نه بخ شی از بودجه ملّی را به خودش
اخت صاص میداده صدور الگوی ملّی م صدد با صدور انقالب بعد از سال
 5913تفاوت ماهوی داشته
ا ما ات فا قات مهمی هم که در ک نار به اهتزاز درآ مدن پرچم م بارزه م ّلی
وجود داشت :نبردهای آزادیبخش برای رهایی زمین در ویتنام ،در الجزایر و
نهایتاً در فلسطین بوده
در جل سات آینده در ادامه ف ضا شنا سی بینالمللی وقتی به بحث دهههای
 24و  14وارد شــدیم ،ســودان و مصــر (یا لیبی) را هم که در آنها کودتاهای
4
ضدامپریالیستی رخ داد[ ،بررسی خواهیم کرد]ه افسران آزاد به رهبری نمیری
5ه پرنســیپ وا های فرانســوی ( )pricipeبه معنی الگو ،اصــول و قواعد ،اصــول اخالقی
میباشده
4ه جعفر محمد نمیری – ( Gaafar Muhammad Nimeiryانویه  5394تا مه  )4443متولد
قاهره ،از  5363تا  5331رئیس جمهور ســـودان بوده وی همراه با چهار افســـر دیگر در
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در سودان و قذافی 5در لیبی با مدل نا صر در م صر توان ستند من شاءتحوالت
دورانی در کشور خودشان بشوند که بعداً از مسیر خودشان منحرف شدند ،و
در ســـیر [بررســـی] به آنان خواهیم رســـیده حاال به الجزایر ،ویتنام و کوبا
میرسیمه
ویتنام

ســـابقهی مبارزاتی ویتنام در دوران جدید از  5343رقم خورده در5343
هوشـــیمین 4پرچم مبارزه ملّی را برافراشـــته هوشـــیمین مقدمتاً ملّی و
کودتایی حکومت ا سماعیل ازهری را برانداختند و به مقام نخ ستوزیری ر سیده بانکها را
ملی کرد و اصـــالحات ارضـــی را آ از نمود اما به تدریج با پس دادن مالکیت بانکها به
رب نزدیک شده در  5315قرارداد آدیسآبابا را ام ضا کرد که طبق آن ایالتهای نام سلمان
جنوب سودان خودمختار شده ،جنگ های داخلی چند ساله در سودان پایان یافتنده نمیری
در  5313به ریاست سازمان وحدت آفریقا رسیده در  5335به اخوانالمسلمین نزدیک شد
و علیر م مخالفت شدید ایالتهای جنوبی « ،شریعت» را اساس قوانین سودان اعالم کرده
در  5331وی در ســـفر به آمریکا برای جلب کمک مالی بود که طی کودتایی ســـنگین به
رهبری وزیر دفاعش ،نرال عبدالرحمن سوارالذهب ،سرنگون شده
5ه معمر محمد ابومنیار قذافی ( Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi -وئن
 5324تا اکتبر  )4455متولد ســرت لیبی ،ســیاســتمدار انقالبی و رئیس شــورای فرماندهی
انقالب لیبی از  5363تا  5311و بعد از آن خود را برادر-رهبر جمهوری عربی لیبی نامید
که از  5311تا پایان عمر یعنی  4455در این ســـمت باقی مانده وی در اوایل  5363با
کودتایی آرام محمد ادریس سنو سی ،پاد شاه وقت را سرنگون کرد و سی ستمی بر ا ساس
ترکیب سو سیالی سم و ا سالم برای حکومت برگزیده همچنین از سال  4443تا  4454وی
رئیس اتحادیه آفریقا بوده
4ه نگوین تات تان معروف به هوشیمین –( Ho Chi Minhمه  5334تا فوریه  )5363متولد
هوانگ ترو در ویتنام ،انقالبی ویتنامی بود که رهبر کمونی ست این ک شور از  5321تا 5363
و اولین رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک ویتنام به شمار میروده او که از نوجوانی عضو
گروه های مبارز بود مدتی بعد تحت تأثیر تزهای لنین در تأ سیس حزب کمونی ست فران سه
مشــارکت داشــته به کمک این حزب که خود از اعضــای نخســتین آن بود« ،اتحادیه بین
مســتعمرات» را تشـکیل داد که منجر به پیروزی ویتنام در انقالب اوت  5321شــده پس از
مدتی اقامت در شــوروی ،برای ســازماندهی حزب کمونیســت چین عازم کانتون شــده در
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ناســ یونالیســت بود اما همچنان که
خودش بــا قلم شـــ یوای خود در
خاطراتش ن قل می ک ند به لنین و
انترناســیونال ســوم اعتقاد و اعتماد
ای ـدئولو ی ـک جـدی پیـ دا کرد و
ج هان بینی اش به ل حاظ فلســـفی،
جهانبینی فل سفی مارک سی سم شده
[هوش ـیمین و یارانش] حزب کمونیســت را پایه گذاشــتند و بس ـیار بس ـیار
پایمردی کردنده در سـال – 5321سـال آخر جنگ جهانی دوم  -اپنیها که
هنوز رمق داشـــت ند و م هاجم هم بود ند ویت نام را اشـــ غال کرد ند و جنبش
مسلحانهی مقاومت علیه اپنیها برپا شده بعد از اخراج اپنیها ،فرانسویها
جایگزینش ـان شــدند ،حزب کمونیســت با درایت تشــکیالتی هوش ـیمین و

 5394با اد ام سه سازمان کمونیستی در ویتنام ،حزب کمونیست ویتنام را تشکیل داده پس
از حمله اپن و تقدیم ویتنام به این ک شور تو سط فران سویها ،تالش برای مقابله م سلحانه
با اپن آ از شد و سرانجام با ت شکیل کنفرانس ملی حزب کمونی ست در  51اوت 5321
پایه حکومت دموکراتیک ویتنام گذاشــته شــده در  5326وی به عنوان رئیسجمهور ویتنام
انتخاب شــده در بهار  5312نیروهای ملی ویتنام توانســتند پس از جنگی طوالنی و شــدید
نیروهای فرانسوی را در نبرد معروف دینبینفو شکست دهنده از آن پس اگرچه فرانسه بر
سر پیمان نو میان این کشور و ویتنام باقی بود اما آمریکا به سیاستهای مداخلهگرانه خود
دامن میزد تا آنکه باالخره در ســـال  5364اقدامات هماهنگ ویتنام جنوبی منجر به آ از
جنگ ویتنام شدههرچند بمباران ویتنام شمالی توسط آمریکا بسیار گسترده و سنگین بود اما
نهایتاً در  5363این کشــور مجبور به خاتمه دادن بیقید و شــرک به تجاوزگری شــد و به
مذاکره با نمایندگان جهموری دموکراتیک ویتنام شـــمالی و جبهه ملی ویتنام جنوبی برای
آزادی ،در کنفرانس چ هار جان به پاریس تن داده ا ندکی پیش از ات حاد دو ویت نام بود که
هوشیمین به دلیل سکته قلبی در سپتامبر  5363درگذشته
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درایت استراتژیک نرال جیا  5موفق شد در سال  5319-5312دینبین فو
را فتح کند و فرانســویها بعد از شــکســت دینبینفو 9مجبور به خروج از
ویتنام شدنده
در فرازهای بعدی هم شاهد این موج ویتنام خواهیم بوده ویتنام مثل توپی
بود که در میدان افتاده بود و بردش ب سیار ب سیار پرت شع شع و پرپژواک بوده
هوشیمین هم فردی سمپاتیک بود؛ عموی ویتنامیها لقب گرفت و [به همراه
یارانش] توان ستند مبارزهای ده هزار روزه را سامان بدهند و سی سال مبارزه
کنند ،بخشــی را با اپنیها ،بخشــی را با فرانســویها و بخش مهمتری را با
آمریکاییهاه هوشیمین جملهی بسیار تاریخیای دارد« :ما از مرگ قویتریم،
ما همچون برنجزارهای چههوا 2هرساله درو میشویم اما سال بعد با ساقههای
محکم تر و پر بارتر دو باره می روییم»؛ام ید و شـــعف و ای مان به ز ندگی در
اوســـت بهر م اینکه مارکسـ ـیســـت اســـتهاما در حقیقت نشـــانههایی از
هستیشناسی توحیدی در این جمله موج میزنده

5ه وو گوین جیا –( Vo Nguyen Giapآگوســت 5355تا اکتبر  )4459متولد ویتنام ،بین
سـالهای  5311تا  ،5335وزیر دفاع ویتنام بود که در نبرد دینبینفو در برابر فرانسـویان و
در حمله عید تت علیه آمریکایی ها فرمانده نیروهای ویتنامی بوده همچنین در جنگ جهانی
دوم در برابر ت هاجم اپن و نیز در ج نگ ویت نام در برابر آمری کایی ها فر ما نده ارتش خلق
ویتنام بوده
4ه دینبینفو – Dien Bien Phuدشتی در ویتنام شمالی نزدیک مرز الئوس استه
9ه نبرد دینبینفو – ( 59مارس تا  1مه  )5312اوج نزاع های جنگ اول هند و چین بین
اتحاد فرانســـویان و نیروهای انقالبی کمونیســـت ویت مینرد ویتنام بوده این نبرد که در
دینبین فو اتفاد افتاد به شک ست کامل فران سه منجر شد و به این ترتیب یک قرن ح ضور
استعماری فرانسه در منطقه هندوچین پایان یافته
2. Chi Hoa
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الجزایر

و جه ب عدی الجزایر بود که در حقی قت
م لک طلق 5فرانســـوی ها تلقی می شـــده
فرانسـویها بعد از شـکسـت دینبینفو در
 5312در ویت نام ،تا حدی به عقالن یت
رسیدنده پیرمندس فرانس -4که نخستوزیر
وقت فران سه بود -بعد از سقوک دینبینفو
از طریق مذاکره حاضــر شــد که اســتقالل
مراکش و تونس را به ر سمیت ب شنا سد؛ اما
به ر م این که جنبش اول یه ای در الجزایر بر پا شـــده بود و جنبش الجزایر
پرتوانتر از جنبش ملّی تونس و مراکش بود ،اما فرانسویها حاضر نشدند به
الجزایریها هم ا ستقالل عطا کنندهجملهای بود همهی سردمداران [فران سه]،
چه محافظهکار و راست و چه سوسیالی ست آن را به کار میبردند؛ این جمله
این بود که فران سه بدون الجزایر ،فران سه باقی نخواهد مانده الجزایر  3میلیون
نفر جمعیت داشت ،در الجزایر یک میلیون نفر فرانسوی الجزایرنشین زندگی
میکردند که معروف بودند به پاســـیاهها که کل اقتصـــاد ،ارتش و مدیریت
سیاسی الجزایر دست همین یکنهم یا یکدهم جمعیت بوده
9
در دهه  14جنبش معتدلی شروع شده رهبر جنبش معتدل،فرحت عباس ،
5ه ملک طلق اصطالحی فقهی است به معنی ملکی که صاحب آن اجازه هرگونه تصرفی در
آن داشته و هیچگونه ادعایی نسبت به مالکیت آن از فردی یر از مالک وجود نداشته باشده
4ه پیر مندس فرانس – ( Pierre Mendes Franceانویه  5341تا اکتبر  )5334متولد پاریس،
سیا ستمدار فران سوی بود که بعدها در دوران ریا ست جمهوری هدف ا صلیاش پایان دادن
به جنگ در ویتنام (جنگ با کمونیســتهای ویتنام به رهبری هوشـیمین) بوده در کنفرانس
نو وی توافق کرد تا در برابر خارج کردن نیروهای فران سوی ،بدون تهاجم ویتنام شمالی،
کنترل این کشور را به هوشیمین بسپارده
9ه فرحت عباس –( Ferhat Abbasاکتبر  5333تا دســامبر  )5331متولد طاهر در الجزایر،
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مبارز الجزایری بود که شـعارش الجزایر مسـتقل به عنوان بخشـی از فرانسـه
بود ،این شـــ عار و ار مان رادی کال نبود ،بل که نوعی خودگردانی ذ یل پرچم
فرانســه بوده اما فرانســویها آن را نپذیرفتند نه مندس و نه وزیرکشــور وی
میتران 5،که ســوس ـیالیســت و چپ بود(این اتفاد در دوران جمهوری چهارم
فرانسه رخ داد)ه اما از آنجایی که فرانسویها پی شنهاد و شعار الجزایر مستقل
ذیل فرانســه را که از طرف فرحت عباس مطرح شــده بود ،نپذیرفتند ،جنبش
رادیکال شد ،دو رهبر نو برخا ستند ،یکی بالقا سم 4بود و دیگری بنبال 9که

سیا ستمدار الجزایری بود که در سالهای  5313تا  5365رئیس جمهور این ک شور بوده در
بازه زمانی بیسـت سـ الهای ،دیدگاههای او از حمایت فرانسـویها به ناسـیونالیســم انقالبی
تعالی یافتنده
5ه فرانســوا موریس آدرین ماری میتران François Maurice Adrien Marie Mitterrand -
(اکتبر  5356تا انویه  )5336او که در پســتهای مختلفی مانند وزیر کشــور ،رهبر حزب
سوسیالیست فرانسه ،وزی ر دادگستری ،و یره فعال بود ،اولین رئیس جمهور سوسیالیست
فرانسه نیز بود که  52سال در این سمت باقی مانده
4ه کریم بلقاسم ( Krim Belcasem -سپتامبر  5344تا اکتبر  )5314متولد ایت یحی موسی
در الجزایر ،ســیاســتمدار و چهره انقالبی الجزایر اســت که در مبارزات اســتقالل الجزایر،
رهبری سومین بخش از اف ال ان را به عهده داشته در پی ایفای نقش مهم او در مذاکرات
صلح ،و عهده داری رهبری بخشی از جبهه آزادیبخش الجزایر ،این مذاکرات سرانجام منجر
به رفراندوم سال  5312و استقالل الجزایر از فرانسه شده
9ه احمد بن بال ( Ahmed Ben Bella -دســـامبر  5353تا آوریل  )4454متولد مغنیه در
استان تلمسان الجزایر ،رهبر سیاسی جنگ الجزایر ،اولین نخستوزیر و اولین رئیسجمهور
انتخابی الجزایر بود که ک شورش را به سوی ا ستقالل سو سیالی ستی سود داده وی نقش
مهمی در رهبری جبهه آزادیبخش الجزایر و همزم ان ساماندهی قاچاد سالح به ک شورش
در سالهای جنگ این جبهه با ارتش فرانسه داشته در  5316از دو ترور جان به در برد اما
د ستگیر شد و تا  5364زندانی بوده پس از ا ستقالل الجزایر و در دوران حکومت ،اقدامات
مهمی مانند ملی سازی مزارع فرانسویها و وسایل تولید ،احیای سنتهای عربی و اسالمی
و اختصاص یک چهارم بودجه دولت به بخش آموزشانجام داده
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بالنهایة با بالقاسم و بنبالو هواری بومدین[ 5پیوند یافتند]هاف ال ان ،4جبههی
آزادیبخش الجزایر شکل گرفت و م شی م سلحانه را برگزیدند و د ست به
سالح بردنده هفت سال مبارزه ملی کردند ،مبارزه ملّی یک میلیون نفر شهید
داده جمع یت  3میلیون نفری ،یک میلیون نفر شـــه ید داد و در طول مبارزه
هفت ساله استعدادهای مردم الجزایر به خصوص در بین خانمها جوشید؛سه
جملیه ظهور کردند ،معروفترین جمیله ،جمیله بوپا شا 9بود که مع صومیت،
5ه محمد بن ابراهیم بوخروبه 49( Mohammed Ben Brahim Boukharouba -اوت 5394
تا دســـامبر  ) 5313متو لد اســـ تان قال مه الجزایر ،معروف به هواری بو مدین ( Houari
 ) Boumédièneرهبر الجزایر و از رهبران جنبش عدم تع هد بوده در نی مه دوم د هه 5314
نیروهای خود را در تونس و مراکشـــســـازماندهی میکرد و در  5364فرماندهی ارتش
آزادیبخش میهنی را بر عهده گرفته پس از ا ستقالل الجزایر او به احمد بن بال کمک کرد
تا حکومت را در اختیار گیرد و خود به عنوان وزیر دفاع و فرمانده کل قوا ،رئیس شــورای
انقالب میهنی و معاون اول رئیس جمهور منصوب شد.با باال گرفتن اختالف میان دو رهبر،
بومدین در وئن  5361با کودتایی بدون خونریزی بن بال را خلع کرد و خود در رأس یک
شورای انقالبی  46نفری حکومت را در د ست گرفته هر چند رهبری او در ابتدا ضعیف
بود ،اما با ناکام ماندن کودتای طاهر زبیری علیه او در  52دســـامبر  5361بومدین به رهبر
بیرقیب کشور بدل شد.
4ه اف ان ال که به انالاف نیز مشــ هور اســت ،به ترتیب مخفف نام فرانســوی Front de
 Libération Nationaleو نــام انگلیســـی  National Liberation Frontبــه معنی جبهــه
آزادیبخش ملی هســـتند که به جبهه آزادیبخش الجزایر معروف می باشـــده این حزب
سیاسی در  5312در الجزایر تشکیل شد که در  ،4444دو میلیون و ششصد و هیجده هزار
و سه رای ( %91/9کرسی های مجلس) را کسب کرده رهبران آن در بدو تأسیس عبارتند از
مصـــطفی بن بولعید ،عربی بن مهیدی ،محمد بوضـــیاف ،رابح بیطاک و مراد دیدوشه در
اگوست همان سال سه نفر دیگر به نام های کریم بلقاسم ،محمد خیضر ،حسین آیت احمد
و احمد بن بال به آنا ن ملحق شـــدنده آ از جنگ الجزایر در اول نوامبر  5312توســـط این
گروه انجام شد و تا مارس  5364ادامه یافته
9ه جمیله بوپاشــا ( Djamila Boupacha -متولد فوریه  )5393متولد ســنت لو ن الجزیره،
چریک و از اعضای مهم جبهه آزادیبخش الجزایر بوده در  5364دستگیر و شکنجه شد لذا
او و وکالیش اد عای حیث یت نمود ند و داد گاه ا عاده حیث یت جمی له بو پاشـــا به یکی از
جنجالی ترین محاکمات فرانسه و الجزایر تبدیل شده وی با استقالل الجزایر آزاد شده
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یک وجه چهره اش و عنصر مقاومت و عنصر مسلحانه وجه دیگر شخصیت
وی بوده دو جمیله دیگر هم بودند ،جمیله بوحیرد 5و جملیه بوعزه4که سمبل
زنان مبارز نسل جدید الجزایر شدنده
نهایتاً در فرانسه دوگل سرکار آمد و مجبور شد با توجه به جنبش پرتوان
افه اله ان هفتساله که یک میلیون هم شهید داده بود ،مسامحه کند؛نهایتاً در
 5364فرانسه [مجبور شد] استقالل الجزایر را در بستری از خون و فداکاری
زن ،مرد ،جوان و کهنسال بپذیرده
فلسطین

وجه بعدی هم فلسطین بود؛استارت مبارزه مسلحانه در فلسطین زده شده
با ترفندهایی که انگل ستان و فران سه به یاری سازمان ملل در سالهای -23
 5321پیش بردند ،قطعنامهای در سال  5321از طرف مجمع عمومی سازمان
ملل صادر شد که [بر اساس آن] فلسطین دو تکه شد ،تکه عربنشین و تکه
یهودینشینه اورشلیم هم پایتخت تکه یهودینشین تلقی شده در سال 5323
5ه جمیله بوحیرد  ( Djamila Bouhiredســـال  5391میالدی) متولد الجزیره ،یکی از زنان
مجاهد الجزائری است که نقش مهمی در انقالب الجزائر ومقابله با استعمار فرانسه در قرن
گذشته داشت .در آ از انقالب الجزایر ،یعنی سال  5312به عضویت گردان شهادت طلبان
جبهه آزادیبخش الجزایر درآمده او از اولین داوطلبان مینگذاری در مسیر فرانسویها بود و
به دلیل قهرمانی هایش بهعنوان تحت تعقیب شماره یک قرار گرفته زمانی که وی به دلیل
ا صابت گلوله به کتفش به ا سارت فران سوی ها در آمد برای او حکماعدام بریدنده و زمان
اجرای حکم اعدام اونیز در هفتم مارس  5313تعیین گردیده اما در پی انتقادات شـــدید
جامعه جهانی فرانسوی ها وادار به تاخیر اجرای حکم شدند و در نهایت به حبس ابد ان را
تقلیل دادند .با استقالل الجزایر وی نیز آزاد شده
4ه جمیله بوعزة  5391( Djamila Bouazza -تا انویه  )4451متولد قصــبه در الجزیره ،از
اعضـای شـبکه بمبگذاری سـعدی یاسـف در به جبهه آزادیبخش الجزایر بوده در 5311
د ستگیر شد و همراه با دو ست و هم رزمش جمیله بوحیرد به اعدام محکوم شدنده در پی
تخفیف مجازات ،این حکم به حبس ابد کاهش یافت و در ســـال  ،5364با پیروزی جبهه
آزادیبخش الجزایر وی نیز آزاد شده
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اسرائیل به طور رسمی به عنوان یک دولت مستقل تشکیل شده اعراب دست
به ســالح بردند ،در ســال  5323مصــر ،اردن ،ســوریه و عربســتان مقابل
ا سرائیلیها ای ستادند ،اعراب شک ست خوردند 344 ،هزار عرب که در خاک
فلســـطین ز ندگی می کرد ند ،آواره شــــد ند ،ترک موطن کرد ند و بذر
ت شکیالتیِجنبش م سلحانه در فل سطین برای آزادی زمین پا شیده شد که این
استارت ادامه پیدا کرد و االن بیش از نیم قرن است که مبارزهی مسلحانه ولو
با سنگ در شرایط فعلی ،برای آزاد کردن زمین و وطن ادامه دارده

رایت انقالب
نبردهای آزادیبخش وجه دیگری از جهان بود اما اتّ فاد دیگری هم که
افتاد این بود که از این به بعد دیگر فاز انقالب هم باز میشوده در دهه 5314
فاز بیشــتر ،فازِ مبارزه ملی بود اما رایت انقالب هم در ارتفاعی برتر از ارتفاع
مبارزات ملی با انقالب چین و بعد هم انقالب کوبا برافراشته میشوده
چین ← اندیشه ،سازمان ،کار ،برنامه ،هویّت

چین وجوه مختلفی داشت؛راهبرانش
هم اندیشــمند بودند و هم ســازمانده
بودند و خود شان کارگر بودند؛ چینیها
هم به تأ سی از رهبرانشان کارگر شدنده
چینیها صاحببرنامه بودند و صاحب
هویت هم شدند به این مفهوم که چین
به رهبری مائو 5فقط یک جریان صــرفاً
5ه مائو ت سه تونگ ( Mao Zedong -د سامبر  5339تا سپتامبر  )5316متولد شاو شان در
ایالت هونان چین ،ت وریسـین مارکسـیسـم لنینیســم و سـیاســتمدار انقالبی کمونیســتبوده
وی جمهوری خلق چین را در سـال  5323با شــکسـت دادن نیروهای چیانگ کای شـک،
رئیس جمهور وقت چین بنیان گذاشت و تا پایان عمر در راس حکومت قرار داشته او این
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مبارز نبود ،وجه فکری هم دا شتند ،انقالب چین پایگاه ف سلفی دا شت ،مائو
خودش اندیشــمند و فلســفی بود ،تببین جهان داشــته تضــاد مائو در دوران
خــاص خودش مرجع شــــد و مرجعیتش در دهـه هــای  24و  14بــه
مارک سی ستهای ایران هم ک شیده شد ،سازماندهی جدی دا شتند ،خود مائو
هم اســـتراتژیک بود و هم ســـازماندهه قبل از  5323که انقالب به پیروزی
بر سد ،در یک مرحله نود در صد ت سهیالت شهری و در مرحلهای نود و پنج
درصــد تشــکیالت روســتایی نابود شــدند اما این توان را داشــتند که مجدداً
ت شکیالت را سوار کنند و انقالب به پیروزی بر سده خودِ مائو سمبل کار بود
و پیرامونش هم به این ترتیبه حزب کمونی ست توان ست یک جنبش کار در
چین  -که بخش مهمی از جمعیتش مع تاد بود ند و در خ ماری به ســـر
میبردند -راه بیاندازده در چین منطقهای بود به نام منطقه داچای که منطقهای
کامالً صــخرهای بود و هیچ خاکی نداشــت؛ مردم داچای در مدت کوتاهی با
همین چوبها و ســـبدهایی که در فیلمها و عکسها دیدهایم ،به شـــهرها و
اسـتانهای مجاور رفتند و با پای پی اده از آن مناطق خاک آوردند و در سـطح
نیممتر روی صــخرهها خاک ریختند تا این امکان پیدا شــد که در داچای هم
ک شاورزی صورت بگیرد و شالی مانند سایر مناطق چین در آنجا نیز رویش
پیدا کنده مائو شعاری داد که «از داچای بیاموزیده» یعنی کار را از مردم داچای
بیاموزیده
ک شور را به یکی از مهمترین ک شورهای دنیا در عر صهی سیا ست و اقت صاد تبدیل کرده
گرچه روشهایی که در پیش گرفت مورد انتقاد برخی استه برداشت مائو از مارکسیسم که
به نقش برجســـ ته ی ده قا نان و روســـ تائ یان در انقالب کارگری ای مان داشـــت و بر
اهمیت فرهنگ به عنوان عنصـری که میتواند بر اقتصـاد سـوســیالیسـتی تأثیر گذارد تأکید
میکرد به مائوئیســم معروف اســت ،از ســوی بســیاری از نیروهای مبارز در دنیا از جمله
در ایران و ن پالو پرو پیروی می شـــده او به عنوان یکی از تأثیر گذارترین و مهم ترین
شخصیتهای سیاسی دنیا در قرن بیستم نام برده میشوده
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چینی ها اهل برنامهریزی بودند ،به ر ماینکه رادی کال بودند ،عقلی کار
میکردنده قبل از اینکه برنامهی پنجســاله را در دســتور کار خود قرار بدهند،
مائو جنبش ســه اصــل بد را راه انداخت که این جنبش بعداً تبدیل به جنبش
پنج ا صل بد شده آنها گفتند برای اینکه مقدمتاً برنامهریزی صورت بگیرد و
برنامه تحقق پیدا کند ،احتیاج به پیشنیازهای تاریخی داریمه یک جنبش ســه
اصـل بد راه افتاد که مبارزه با اختالس ،دزدی ،رشـوه و کمکاری بود و نهایتاً
به پنج اصل رسید که دورهای را [به پیاده کردن آن] اختصاص دادنده در همان
دوران با توجه به اینکه بیســوادی هم در چین بیداد میکرد ،مائو یک اصــل
گذا شت که هر [فرد] چینی که صد حرف بلد ا ست (حروف الفبای چینیها
هم بســـ یار ز یاد اســـت و ظاهراً به هفتصـــد حرف می رســـد) ،با ید به
مجموعهکسانی که هیچی نمیدانند ،یاد بدهد؛ این موضوع همینطور ارتقا پیدا
کرد و یک نه ضت سوادآموزی بدون هزینه و خودانگیخته در چین راه افتاده
نهایتاً بعد از این پیشنیازها در سال  5319اولین برنامه پنج ساله چینیها در
د ستور کار قرار گرفت و چینیها ساخت  144کارخانهی صنعتی که چین را
به ســمت خیز برای صــنعتی شــدن پیش میبرد ،تدارک دیدنده اصــالحات
ارضـی هم تا پایان سـال  5314پیش رفت و رقم قابلتوجه  21میلیون هکتار
زمین بین دهقانان بیزمین و کمزمین تقسیم شده این اتفاقاتی بود که در چین
رخ داد و مهم این بود که چینیها خود صاحب هویتی بودند و ذیل اتوریتهی
اتحاد شوروی نرفتند و خودشان قطب ضدامپریالی ستی و همچنین یک قطب
اقتصادی شدنده
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کوبا←کوه ،جنگل ،سالح ،زمین ،چهره ،تئوری ،تشعشع

ا ما اتّ فاد مهمی هم در کو با
افتاد؛کوبا آن موقع هم عشرتکده
و هم قمارخانه امپریالیســتها و
آمری کایی ها بود ،کازینو ها و
روسپیخانههای گسترده ،توتون،
شــــکـر ،گـوجــه ،زن و ورد
شاخصههای کوبا بوده اما بالخره
 34نفری پیدا شــدند و در ســال  5316از آب بیرون آمدند و پا به خشــکی
گذاشـــتند ،یک حقوقدان جوان یعنی ف یدل کاســـترو 5که آن زمان کمتر از
سی سال داشت رهبری  34نفر را به عهده داشت که با ارتجاع نظامی باتی ستا
در کوبا درگیر شدنده از  34نفر  14نفر ک شته شدند 54 ،نفر باقی ماندند54 ،
نفر سوار قایقی به اسم قایق گرانما 4شدند (که نام نشریهای است که در کوبا
5ه فیدل آلخاندرو کاســترو روث ( Fidel Alejandro Castro Ruz -اوت  5346میالدی)
متولد بیران در کوبا ،سیاستمدار و انقالبی کوبایی است که عالوه بر رهبری انقالب کوبا ،از
سال  5313تا  5316به عنوان نخست وزیر کوبا و سپس به عنوان رئیس جمهور این کشور
از سال  5316تا  4443م شغول فعالیت بوده حزب کمونی ست کوبا که تنها حزب سیا سی
در نظام تک حزبی کوبا ا ست از سال  5361تا سال  4455تحت رهبری وی اداره می شده
کاســترو همچنین دو دوره دبیر کل جنبش عدم تعهد بود.کاســترو یکی از شــخصــیتهای
بحث برانگیز جهان معاصــر بوده اســته وی جوایز مختلف بینالمللی به دســت آورده و
حامیانش او را قهرمان سو سیالی سم  ،ضد امپریالی سم و ب شردو ستی و ک سی که توان سته
اســتقالل کوبا را در برابر امپریالیســم آمریکا حف کند ،میداننده در مقابل منتقدانش وی را
یک دیکتاتور تمامیت خواه می دانند که دولتش باعث موارد متعدد نقض حقود بشـــر،
آوارگی بیش از یک میلیون کوبایی و تضعیف اقتصاد کشور شده است.
4ه قایق گرانما  Granma -؛ گرانما قایق بادبانی اســت که در حمل مبارزان انقالب کوبا از
مکزیک به کوبا در نوامبر  5316برای ســرنگونی ر یم باتیســتا اســتفاده شــده این رزمناو
باکابین  53متریو موتور دیزل در سال  5329ساخته شده بوده «گرانما» به انگلیسی اصطالح
خودمانی برای مخاطب قرار دادن مادر بزرگ استه
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چا می شود) و به کوههای سیرامائسترا 5زدند ،دو سال در کوه بودند و بعد
از دو سال به شهرها حمله کردنده شهر سانتاکالرا 4که منطقه استراتژیکی بود،
آزاد شد ،باتی ستا فرار کرده به فاصله زمان کوتاهی بعد از فرار باتی ستا 54 ،نفر
که حاال دیگر پیرامون پ یدا کرده بود ند ،پاد گان مون کادا 9در هاوا نا را فتح
کرد ند و اول انو یه  5314حکو مت جد یدی بر پا کرد نده کوه و جن گل و
ســالح [را اســتفاده کردند] و دیگر حکومت تشــکیل شــد ،تقســیم زمین و
صاحب پیشه و شا ل کردن روسپیان و بستن کازینوها و ههه
اتقالب کوبا هم دو چهره ســماپتیک داشــت ،یکی کاســترو و یکی هم
چهگوارا 2که با خودش ت وری جنگ چریک شهر را آورد و ت وری ن ش ست و
5ه کوههای ســیراماســرا یا ســیرا مائســترا Sierra Maestra -؛ رشــته کوهی اســت که در
جنوب ربی کوبا ،از ا ستان گوانتانامو تا منطقه نیکرو ک شیده شده ا ستهاز قرن شانزده به
بعد ،جنگ های چریکی مختلفی در این منطقه برقرار بودند که آخرین آنها انقالبی بود که
در ادامهی مخفی شـــدن فیدل کاســـترو و دیگر بازماندگان حملهی شـــکســـتخورده به
سربازخانه مونکادا و با ت شکیل ستونهای چریکی هماهنگ با گروههای شور شی بیرون از
جنگل رخ داد و نهایتاً به سرنگونی باتیستا در اول انویه  5313منجر شده
4ه سانتا کالرا Santa Clara -؛ مرکز ا ستان ویلّا کالرا ا ست که تقریباً در و سط ک شور کوبا
قرار داردهطی نبرد ســانتاکالرا که در روز  95دســامبر  5313در این شــهر رخ داد ،ســتون
چریکی ارن ستو چگوارا و ستون چریکی کاملیو سینفوئگوس به این شهر حمله کردند ،دو
پادگان را ت صرف نمودند و قطاری حامل نیروی کمکی و سالح تو سط ستون چگوارا از
خط خارج شده این اقدامات ستون های چریکی و دیگر انقالبیون کوبایی منجر به سقوک
سانتاکالرا تا بعد از ظهر همان روز شد؛ که روزی سرنو شت ساز برای فیدل کا سترو بوده
کمتر از  54ساعت بعد ،باتیستا از کوبا گریخته
9ه پادگان مونکادا – Moncadaکه به نام نرال گیلرمون مونکادا نامگذاری شـده اســت ،در
سال  5319طی عملیاتی تو سط فیدلکا سترو و همرزمانش ت صرف شده این اقدام بهعنوان
گام اول انقالب کوبا که در ســال  5313به اسـتقالل این کشـور انجامید شــناخته میشـوده
ب عد ها کاســـترو روز تصـــرف مون کادا یعنی  46وئ یه  5319را روز حر کت انقالبی
( Movimiento 26 Julioیا  )M26-7نامیده
. 2ارنستو چهگوآرا  ( Ernesto Che Guevara-وئن 5343تا اکتبر  )5361متولد سانتافه
آر انتین،که بهنام اِل چه نیز شناخته میشود؛ پزشک ،چریک ،سیاستمدار ،نظریهپرداز جنگی
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در کنار ت وری جنگ چریک شــهری ،ت وری صــدور انقالب را هم آورد و با
خودش برد ( فصول بعد شاهدش خواهیم بود)ه
کوبا ب سیار ب سیار پرت شع شع شد و با توجه به سمپاتیک بودن انقالب و
رهبران برای سایر ک شورهای آمریکای مرکزی و امریکای جنوبی مدلی شده
این هم از پرچم انقالبه

پیک جنگ سرد
سنگینی فضا به رغم غیبت استالین

اما این دوران ،پیک جنگ سرد هم بود که باب آن از  5321باز شده بود و در
این سالهایی که از آن صحبت میکنیم ،به اوج خود رسیده اوت  5323شوروی
برای اول بار بمب اتم را آزمایش کرد ،در  5314بمب هیدرو نی را آزمایش کرده
شوروی اول به اتم و بعد هم به هیدرو ن دست یافت و آمریکا طبیعتاً سیر خودش
را طی میکرده در  5314آیزنهاور که نرال بود ،فرماندهی متفقین در اروپا شد؛در
حقیقت این موضوع پاسخی به اقدامات اتمی و هیدرو نی اتحاد شوروی بوده
آمریکاییها به اروپا نیرو اعزام کردند ،چهارپنج سال از پایان جنگ جهانی دوم
میگذشت که نرال آیزنهاور 5فرمانده عالی متفقین در اروپا شده وی در  5314به
و انقالبیمارکسیست و از شخصیتهای اصلی انقالب کوبا بوده چهره و ظاهر او بطور فراگیر
به عنوان یکی از نمادهای شورشی «پادفرهنگ» و یک نشان جهانی شناخته شده در فرهنگ
عامه بدل گشته
 . 5دوایت دیوید آیزنهاور Dwight David Eisenhower -معروف به «آیک» (اکتبر  5334تا
مارس  )5363متولد تگزاس ،سرباز و سیاستمدار آمریکایی و از سال  5319تا  5365سی
و چهارمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بوده او در طول جنگ جهانی دوم با عنوان
« نرال ارتش» فرماندهی عالی نیروهای متفقین در اروپا بوده آیزنهاور از حزب جمهوریخواه
بودهآیزنهاور طی دو دوره ریاست جمهوریاش سیاستهای داخلی را تعدیل کرده وی معتقد
بود در عصری که ملیگرایی نوین ،تکثیر موشکهای اتمی و سفرهای فضایی رواج پیدا
کردهاست ،باید در جستجوی صلح بوده او درصدد بود تا اتحاد آمریکا را با کشورهای هم
پیمان تقویت کرده و واشینگتن را برای مقاومت در برابر تهاجم «سرخ» به اروپا ،آسیا و
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ریاست جمهوری آمریکا رسید و در  5316مجدداً به پیروزی دوم رسید ،او هشت
سال زمامدار آمریکا بود ،وزیرخارجهی او جانفاستر دالس 5نام داشت ،وی و
برادرش آلن فاستر دالس  -که رئیس سیا بود  -به ایت جنگطلب بودند و آوای
وحش را در جهان به راه انداختنده جان فاستر دالس دم به دم شوروی و کمپش را
به جنگ هستهای اتمی تهدید میکرده در حد فاصل  5314تا  5319هم جنگ گرم
وجود داشت ،هم جنگ سرده جنگ گرم در کره بود که تا  5314تا  19طول کشید،
آمریکا از یک طرف وارد قضیه شد و اصالً نیرو اعزام کرد و از طرف دیگر شوروی
لجستیک کره شمالی را به عهده داشته در این دوران استالین در  5319فوت کرد
و خورشچف 4جانشین وی شد و فضای سیاست خارجی شوروی تلطیف شد،
استالین هم مهاجم بود و شعار میداد که هرکس که با ما نیست ،دشمن ما و برماسته
آمریکای التین مهیا نگه دارده دکترین آیزنهاور در سال  5311سطح تعهدات کشورش را به
خاورمیانه افزایش داده
5ه جان فاستر دالس ( John Foster Dulles -فوریه  5333تا مه  )5313دولتمرد آمریکایی
و از سال  5319تا  5313وزیر خارجه این کشور در دولت آیزنهاور بوده در سالهای آ ازین
جنگ سرد چهرهای مهم به شمار میرفت و در جنگ هندوچین از نیروهای فرانسه علیه
ویتمین حمایت میکرد و معروف است که در کنفرانس نو سال  5312از دست دادن با
وانالی خودداری کرده در دوران آیزنه اور ،برادر کوچکتر جان دالس ،آلن ولش دالس،
رئیس سازمان سیا بوده منتقدان جان دالس او را مس ول آ از جنگ سرد میداننده دالس به
عنوان وزیر امور خارجه نقش عمدهای در ساختن سازمان ناتو داشت و طرح ساخت این
سازمان در واقع بخشی از استراتژی عمومی او در کنترل گسترش شوروی با تهدید به تالفی
شدید در صورت وقوع جنگ بوده دالس در  3وئن  5311در یک سخنرانی گفت« :بی
طرفی بیش از پیش مهجور و منسوخ شده است و مگر در شرایطی بسیار استثنایی مفهومی
بد و کوتهنگرانه استه»
4ه نیکیتا سرگیویچ خروشچف ( Nikita Khurshchev -آوریل  5332تا سپتامبر  )5315رهبر
شوروی بعد از استالین و دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی
از  5319تا  5362و در عین حال از سال  5313تا  5362نخستوزیر اتحاد جماهیر شوروی
بوده او پس از رسیدن به رهبری حزب کمونیست در کنگرهی این حزب سخنرانی کرد و
جنایات دوران استالین را محکوم نموده
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رقابت تمام عیار  -ادامهی یارکشی

با اینکه در این دوران سایهی فضای تهاجمی سیاست خارجی استالین از
شوروی و بقیه جهان برطرف شد و باز به ر ماینکه خور شچف فرد معتدلی
بود ،ولی جنگ سرد کماکان ادامه داشت و رقابت آمریکا و شوروی هم تمام
عیار بوده رقابت در فضا و اتم بوده در سال  5364اولین فضانورد مرد ،یوری
گاگارین 5به ف ضا پرید و به فا صله کوتاهی اولین خانم ف ضانورد ،تورو شکو4ا
به فضــا راه یافته شــورویها اولین قمر مصــنوعی را در مدار زمین مســتقر
کردند ،اولین مو شک از طرف شوروی به هوا رفت و شوروی در ف ضا و اتم
پیش افتاده بوده این رقابت بین رب و شرد(به مفهوم شوروی و بلوکش) به
آکادمیهای علوم پایه ،حوزه فرهنگی ،حوزهی فیلم و حتی ورزش هم کشیده
5ه یوری گاگارین ( Joery Gagarin -مارس  5392تا مارس  )5363متولد کلوشینو روسیه،
ف ضانورد رو سی و نخ ستین ف ضانورد جهان بوده او در روز  54آوریل  5365با ف ضاپیمای
وســـتوک به فضـــا رفت و به مدت  543دقیقه مدار زمین را یک دور کامل پیموده عصـــر
سفرهای فضایی انسان با این پرواز آ از گشته
4ه والنتینا والدیمیروونا ترشکووا ( Valentina Vladimirovna Tereshkova -مارس )5391
متولد استان یاروسالول در روسیهی شوروی ،کیهاننورد روس و اولین زن فضانورد جهان
استه والنتینا ترشکووا از میان بیش از  244نامزد زن برای انجام نخستین پرواز فضایی یک
زن انتخاب شد و در روز  56وئن  5369با ف ضاپیمای و ستوک  6 -به ف ضا رفته در این
مأموریت سـه روزه تروشـکووا آزمایشهای بسـیاری را بر روی خود انجام داد و دادههای
پزشکی ارزشمندی را دربارهی تأثیر بی وزنی در محیط فضا بر زنان گردآوری نموده
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شده بود؛ دیگر المپیکها آوردگاه آمریکا و شوروی بودند و آنها سر تکتک
مدالها با هم رقابت داشتنده فضای جهان یک فضای تمامرقابتی و کاملعیار
بین آمریکا و شوروی بود و یارکشیها ادامه داشته
حفظ اردو به هر قیمت

وجه بعدی حف اردو به هرقیمت بوده هردو طرف برای حف اردو خون
ریختنده به خصــوص آمریکاییهاه گواتماال داشــت به ســمت اردوی چپ
میرفته آربنز را ســرنگون کردنده همچنین آمریکا در کره دخالت کرد و در
ایران [نیز] حکومت دکتر مصدد ساقط شده
در  5316هم در لهســتان و هم در مجارســتان اتفاقی رخ داده در لهســتان
اتفاقی که رخ داد ،اتفاقی اجتماعی بود و می شود گفت که خرو شچف کوتاه
آمد و لهسـتانیها هم به سـمت یک سـوسـیالیسـم محلی و ملّی پیش رفتند،
خروشچف تا این حد را پذیرفته
اما در مجار ستان اتفاد دیگری رخ داده جنبش دان شجویی  5316پرتوان
بوده [این] جنبش دانشــجویی با شــعار نان و آزادی اعتال پیدا کرده در درون
حزب کمونیســت در مجارســتان امره ناگی 5بود که مارکســیســت معتدل و
منعطفی بود ،جنبش دانشــجویی پشــت امره ناگیرفت و او با جنبش نســبتاً
پرتوان اجتماعی به نخســـتوزیری رســ یده امره ناگی شـــعار نان ،آزادی و
وعدهی ســیســتم چندحزبی را داد ،خروشــچف تا این حد را تحمل کرد اما
5ه امره ناگی یا ایمره نادج  ( Imre Nagy -وئن  5336تا وئن  )5313متولد کاپو شوار در
امپراتوری اتریش -مجار ستان ،در دو نوبت نخ ست وزیر مجار ستان بوده پس از شک ست
انقالب  5316مجارستان وی به جرم خیانت به حزب کمونیست و نقشش در قیامهای ضد
اتحاد جماهیر شوروی ،محاکمه و اعدام شده جسد وی در نقطهای دور از دسترس (قطعه
 )945در گور ستان شهرداری در بیرون بوداپ ست به خاک سپرده شده مقبرهی او تا سال
 5333قابل بازدید نبوده در زمان دولت کمونیسـتی در مجارسـتان که دسـترسـی به مقبرهی
واقعی او امکانپذیر نبود مقبرهای خالی به یادش در گورستان پرالشز در پاریس ایجاد شده
در  5333یاد او مجدداً گرامی داشته شد و طی تشیعجنازهای دولتی از او تقدیر شده
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ناگی بعد از شعار نظام چندحزبی که طبیعتاً اتوریتهی حزب کمونی ست را به
خطر میانداخت ،شـــعار خروج از پی مان ورشـــو را مطرح کرد ،اینجا دیگر
خروشـــچف کوتاه نیامد :نیروهای شـــوروی جنبش را ســـرکوب کردند و
تانکهای شوروی بوداپ ست را ا شغال کردنده ک شتار ن سبتاً و سیعی صورت
گرفته
خلیج خوکها  -تهدید اتمی

پس از هر دو طرف  -به هر قیمتی که شده  -اردو حف می شده آخرین
این حف اردو ،قضــیهی خلیج خوکها 5بوده امکان جدی حملهی موشــکی
آمریکاییها به کوبا بود ،خروشـــچف اینجا قاطع عمل کرد و گفت که مقابله
به م ثل خواهیم کرد؛  5364یعنی [ 5925ب نا به تقویم] ما ،که دوران اوج
جنبش  93-24است ،دوران پیک جنگ سرد هم تلقی میشوده

وضعیت جهان سوم
اما آرام آرام بیاییم و به و ضعیت ک شورهایی مثل ک شور خودمان بر سیمه
م بارزه ی ملّی  ،م بارزه ی ا یدئولو یک و انقالبی و ج نگ ســـرد وجوهی از
واقعیات آن زمان بوده اما وجه دیگر وضــعیت جهان ســوم بود که امروزه در
ادبیات سیاسی جهان ،جنوب خوانده میشوده

5ه عملیات خلیج خوکها  51(Bay of Pigs Invasion -آوریل  )5365یک عملیات نظامی
ناموفق بود که توسط آ انس اطالعات مرکزی آمریکا برای ساقط کردن حکومت کمونیستی
فیدل کا سترو در کوبا طراحی شده بوده به د ستور جان کندی ،رئیس جمهور آمریکا ،و با
ارزیابی اشـتباه سـازمان سـیا 5144 ،نفر نیروی ضـدانقالب کوبایی با کمک عوامل سـیا در
خلیج خوکها در جنوب کوبا پیاده شـــدند تا ر یم تازه به قدرت رســـیدهی کاســـترو را
سرنگون کننده سرویس جاسوسی شوروی از نقشهی عملیات مطلع و کاسترو را در جریان
وقایع قرار داده نیروهای کاسترو با افلگیر کردن ضدانقالبیون کوبایی ظرف  23ساعت آنها
را قلع و قمع کردند و صدها تن از مخالفین کاسترو دستگیر ،زندانی و اعدام شدنده
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طبقه حاکم آغشته – سرکوب گر
هم پیوندی سیاسی با اردوی سرمایه
تشکیالت سیاسی – اداری عقب مانده

اگر بخواهیم ویژگی های مشـــترک کشـــورهای جهان ســـوم آن زمان،
کشـورهایی مثل ایران ،ترکیه ،پاکسـتان ،فیلیپین و بخش مهمی از کشـورهای
آمریکای جنوبی و مرکزی مثل کره جنوبی و کشـــورهایی از این دســـت را
دربیاوریم ،سه تا ویژگی ه ست :یکی اینکه طبقات حاکم به شدت به ف ساد
آ شـته بودند و همگی سـرکوبگر بودنده وجه دیگر همپیوندی سـیاسـی با
جهان سرمایه بود که در این ک شورها وجود دا شته وجه بعدی [این بود که
این ک شورها] در سطح حاکمیت ،ت شکیالت اداری و سیا سی ب سیار ب سیار
عقبمانده و پوسیده بودند و اگر بخواهیم مقایسه کنیم[ ،در سطح] ماقبل قرن
نوزدهم اروپا بودنده
اقتصاد تک بنی

اقتصـــادها عموماً تکبنی بود (با ادب یات آن زمان ،تکمحصــولی)ه یکی به
کائوچو ،یکی به نفت ،یکی به کاکائو ،یکی به شکر ،نارگیل یا موز و ههه وابسته بوده
زمین؛ موجد ثروت – عامل تضاد

اما در این دورانی که از آن صــحبت میکنیم ،زمین کامال دورانســاز بوده
زمی ن دووجهه بود؛هم موجد ثروت بود و هم عامل تضـــاده موجد ثروت به
این مفهوم که اقتصــادها ،اقتصــاد فالحتی و کشــاورزی بودند و صــنعت و
اقت صاد پی شرفته ،خیلی به این ک شورها ورود پیدا نکرده بوده نمایههایی از آن
پیدا شده بود اما هنوز زمین عامل ثروت بوده نقدینگی روی زمین انباشته بود،
[و] نیروی کار روی زمین متمرکز شـــده بوده زمین هم موجد ثروت بود و
عامل تضـــاد بین صـــاحبان زمین با خیل دهقانان بیزمین ،خوشنشـــین و
کمزمینه این وجه دیگری از واقعیت اقتصاد بوده
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میزبانی فرا ملیتی ها

وجه دیگرش این بود که همهی این ک شورها میزبان شرکتهای فراملیتی
بودنده مثل یونایتد فروت در حوزهی میوه که سلطهاش از آمریکای جنوبی و
مرکزی تا آ سیا و ک شورهای هم سایگی ک شور ما گ سترده بود ،هفتخواهران
نفتی در حوزهی نفت و بقیه هم در حوزههای مختلفه
توده دهقانی

اما از سطح اقت صاد و حاکمیت که پایین بیاییم و به بدنهی جامعه بر سیم،
وجه اول یا نمای جمعیتی ،تودهی دهقانی بود که در همهی کشـــورها ،به
اصطالح جمعیت اولِ شا ل و فعال اقتصادی را تشکیل میداده
شکاف فاحش طبقاتی

وجه بعدی شکاف فاحش طبقاتی(که دفعهی بعد به ایران که میرسیم آن
را مرور خواهیم کرد)ه
وخامت بهداشت ،تغذیه ،آموزش

وخامت جدی نورمهای اجتماعی مثل بهداشت و تغذیه و آموزش بوده
انسداد سیاسی  -سرکوب اجتماعی

وجه آخر هم ان سداد سیا سی ،تعطیلی همهی احزاب ،نظامهای تکحزبی
با حکومتهای انفرادی بود و نهایتاً ســـرکوب اجتماعیه یعنی نه عرصـــهی
عمومی مدنی باز بود و نه عر صهی سیا سی حزبیه این و ضعیت ک شورهای
موسوم به جهان سوم از جمله کشور ما بوده

خیره شو به جهان
به جهان نگری ستیم و حاال اگر بخواهیم جمعبندیکنیم و اگر خیره به سیرهایی
که مرور کردیم ،بنگریم؛ جهان تا اینجای کار سـه ویژگی داشـت :وجه اول تضـاد
خلق و امپریالیسم بود ،وجه دوم تنازع طبقاتی و وجه سوم نبرد استبداد و آزادیه
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تضاد خلق و امپریالیسم

تضاد خلق و امپریالیسم
را بــا هم مرور کردیمهآن
ز مان آرام آرام این ان گاره
در ادب یات مبارزاتی با این
پـاراگراف -ت وری و این
فرموال سیون شکل گرفت
کــه خ لق هـا ی ـا م نقــاد
امپریالی سم ه ستند یا علیه
امپریالی سم مبارزه میکننده به این ترتیب در جهان دو اردو بی شتر نی ست؛
یکی اردوی خلق و دیگری اردوی امپر یالیســـم و واقعاً هم در آن دورانی
که با هم مرور کردیم  -و بخشــیاش هم از قلم افتاد  -در جهان[ ،و] در
مناطق مختلف ،همهی خلقها با تمامیت امپریالی سم درگیر بودند ،از نا صر
و مردم مصـــر تا مصـــدد و مردم ایران ،گواتماال و هههه یکی دو تا نمونه
نبودند که بخواهیم به کل جهان تعمیم تحمیلی بدهیمه جهان در حقی قت
آرمان خواه بود و می خواســـت متحول شـــوده جهان دیگر نظام کهن را
برنمیتابید و تضـــاد ویژهی خلق و امپریالیســـم وجود داشــته وا گانی
[دا شت] که دیگر امروز خیلی کاربرد ندارد اما تا همین  51 ،54سال پیش
این ادب یات ،ادب یات اول و ا لب بوده خلق با خودش باری داشـــت و
امپریالیسم نیز همزمان حامله بود از مضامین محتواییه
تنازع طبقاتی  -نبرد استبداد آزادی

اما وجه مهم تنازع طبقاتی بود؛از آنجا که اقت صاد در ک شورهای جنوب
آنروزین و جهان ســـوم امروزین اقتصـــاد فالحتی بود ،لذا بخش اقلیتی
صاحب زمین و اکثریتی بیزمین بودند که یا مزدور بودند ،یا روزمزد و یا
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بیگار بودند و معیشت حداقلیای روی زمین داشتنده زمین در جهان و ا
میکرد ،االن اگر کشورهایی که زمین در آنجا و ا میکرد و موجب تنازع
و تضـاد طبقاتی بود رافهرسـت کنیم ،شـاید [این مسـ له] خیلی امروزه به
ذهن متبادر نشوده در اپن  5321تا  5314مسألهی زمین بسیار حاد بوده با
توجه به اینکه اپن ســـطح وســـیعی ندارد و مثل اندونزی متشـــکل از
مجمعالجزایر است( ،اندونزی بیش از هزار جزیره [دارد] اما [تعداد جزایر]
اپن کمتر ا ست) ،و با اینکه زمین خیلی کم بود و کاالی کمیابی ح ساب
میشد ،ولی زیر سیطره و تملک ف ودالهای محلی و منطقهای بوده
درچین به همین ترت یب؛ در فیلیپین اصـــالً هوک ها متکی به دهقانان
بیزمین بودند؛ در مالزی بخشی از جنبش ملی را دهقانان تشکیل میدادند
که پشـــت جنبش مســـلحانه رفتند ،ا ما وقتی انگلیس ها د یدند جنبش
مســلحانهی روبه رشــدی وجود دارد ،صــرفنظر کردند و به جنبش ملّی
اسـتقالل اعطا کردند[ ،و] پشـت جنبش ملی ،دهقانان بودنده کره به همین
ترتیب؛ مســ لهی ارضــی ایران را دفعهی دیگر مبســوک خواهیم دیده در
گواتماال ،مکز یک و کل آمری کای جنوبی و مرکزی به زمین داران بزرگ و
کالن زمین داران التیفو ند یا می گفت ند که اول بار در کو با ن ظام التیفو ند یا
توسط کاسترو برافتاد و زمین تقسیم شده در کنگو و عراد نیز زمین بسیار
مهم بوده
مس لهی زمین اینقدر مهم بود که آمریکاییها این مس له را حس کردند
و در سال  5943( 5315شمسی)  -قبل از زمان مصدد  -در وی سکانسین
آمریکا کنفرانســی گذاشــتند و در آنجا بحران زمین در جهان را بررســی
کردند و ضــرورت اصـالح در مناسـبات ارضـی و تقسـیم زمین را مطرح
کردنده از ایران هم اســـدا له علم که خودش در بیرجند زمین دار بزرگی
بود،زمینهایش زیر کشــت زعفران بود و از خانوادههای خانی و زمیندار
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بزرگ در ایران بود؛ به نمایندگی از ر یم ایران و شخص شاه به کنفرانس
ویسکانسین رفته
اگرچه جریان هدایتکننده وی سکانسین ،جریان سرمایهداری بینالمللی
به رهبری آمریکا بود ،ولی محتوای نشست ویسکانسین ،محتوای رادیکالی
بود تا حدی که هر نمایندهای که از کشــورهای وابســته به ایاالت متحده
رفته بود ،وقتی برگشــت پیغام اصــالحات ارض ـی را با خودش آورده کما
اینکه وقتی علم رفت و آمد در سال  5943بخشی از زمینهای تملک شده
توسط شاه تا حد محدودی به کشاورزان محلی واگذار شده
اما در اپن فرماندهی ارتش متفقین در حوزهی شـــرد آســـ یا نرال
مکآرتور 5بود ،مکآرتور هم استراتژی ست نظامی و هم مدیر میدانی قابلی
بوده وی وقتی و ضعیت زمین را در اپن دید ،شعار ب سیار ب سیار رادیکالی
داده خیلی مهم اســت؛ شــعار «زمین از آنِ بیزمین» را مکآرتور آمریکایی
مطرح کرده همین مکآرنور که همز مان فرمانده نظامی فیلیپین هم بود ،در
سال  5323به ا صطالحات ار ضی محدودی در فیلیپین مبادرت کرده زمین
این قدر اهم یت داشـــت که امپر یالیســـت ها زمین از آن بی زمین را در
منطقهی شرد آسیا مطرح کردنده تنازع طبقاتی بر سر زمین بسیار جدی بود
و نهایتاً نبرد استبداد و آزادیه

5ه داگالس مک آرتور  ( Douglas Mac Arthur -انو یه  5334تا آور یل )5362
متول آرکانزاس ،نرال آمریکایی بود که در جنگ های جهانی اول و دوم و جنگ
کره نقش مهمی را در آ سیای شرقی ایفا نموده وی برای خدماتش در فیلیپین مدال
افتخار دریافت کرده در جنگ کره فرمانده قوای ملل متحد؛ و نیز هفت ســـال در
اپن فرماندار نظامی و مأمور ادارهی اپن در زمان ا شغال تو سط آمریکاییها بعد از
جنگ جهانی دوم بوده
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دکترین کندی؛ نسخة تاریخی
در دوران مورد نظر بعنی ابتدای دههی  5924( 5364شم سی) در آمریکا
دموکرات ها ســـر کار آمدنده جان افکندی 5که خانواده اش ،خود او و دو
برادرش صبغهی روشنفکری داشتند( ،یکیشان هم هنوز زنده است و سناتور
بود) شعارهای عدالتطلبانه و حقودبشری نسبتاً رادیکال را در سطح آمریکا
مطرح میکردنده کندی نامزد اول دموکراتها بود و در سال  5364به ریاست
جمهوری رســـ یده جهان متالطم ،آرمانخواه ،رادی کال ،تحول طلب بود[ ،با]
م شی م سلحانه ،سازماندهی مخفی ،یرعلنی و زیرزمینی آمده بوده شبکههای
تشکیالتیای که قبالً در جهان کمتر دیده می شد ،بروز و ظهور پیدا کرده بوده
مبارزهی طبقاتی و ایدئولو یک و ههه ه جهان دیگ جوشانی بوده

5ه جان فیتزجرالد کندی ( -مه  5351تا نوامبر  )5369متولد ما ساچو ست ،سی و پنجمین
رئیسجمهور آمریکا از انویه  5365تا نوامبر  ،5369یعنی زمان ک شته شدنش بوده وی در
طول ج نگ ج هانی دوم در اق یانوس آرام ناو بان بود ،ز مانی که به عنوان رئیس جمهور
انتخاب شد  29سال دا شت و از این رو جوانترین رئیس جمهور آمریکا میبا شده تهاجم
ناموفق به خلیج خوکها ،بحران مو شکی کوبا ،ساخته شدن دیوار برلین ،آ از رقابتهای
فضـــایی ،اولین وقایع جنگ ویتنام و جنبش حقود مدنی آمریکا همه دردوران ریاســـت
جمهوری او اتفاد افتادنده
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رفرم ،واکسنی بر ضد انقالب

کندی با خودش دکترینی آورد که نســـخه ی تاریخیای بود .او رفرم را
آورده کاری که رفرم میخواست صورت دهد ،این بود که جهان علیه انقالب
واک سن ب شوده ف ضای جهان ف ضای انقالبی بود؛ خوا ستند که رفرمی برقرار
کنند که جهان را در برابر موج همهگیر انقالب چپ ،اعم از مارکســیســتی یا
ملی واکسینه کننده
در دل دکترین کندی چهار عنصر کامالً هویدا و برج سته بود :عنصر اول
نو سازی ت شکیالت اداری حکومتهای م ستقر در ک شورهایی مثل ک شور ماه
عنصــر دوم تلفیق مناســـبات حاکمیت با اپوزیســ یون و [عنصـــر ســـوم]،
بهسازیهای اجتماعی ،که خیلی مهم بود و مهمترینش اصالحات اقتصادی -
معطوف به اصطالحات ارضی -بوده
نوسازی تشکیالتی – اداری قدرت مستقر

نوسـازی تشـکیالتی یعنی این که دوران تشـکیالت پوسـیدهی فردمحور
سیاسی و اداری فاسد در کشورهای جهان سوم سرآمدههکندی شعار نوسازی
تشکیالتی را مطرح کرده
تلطیف مناسبات حاکمیت و اپوزیسیون

وجه دوم این بود که کندی توصـــ یه میکرد مناســـبات حاکم یت ها در
کشــورهایی مثل ترکیه ،پاکســتان ،فیلیپین ،ایران ،کره و بخشــی از آمریکای
مرکزی و جنوبی ،با اپوزی سیون یربرانداز تلطیف شوده در ایران شاهد این
قضـــ یه بودیم که انشـــااهلل دفعهی دیگر باز خواهیم کرده دفعهی قبل آقای
مهندس سحابی و آقای مهندس میثمی اشاره کردند و انشااهلل بازش میکنیمه
به سازیهای اجتماعی

وجه بعدی به سازیهای اجتماعی بوده تأکید دا شتند که و ضعیت سواد،
تغذیه و بهداشـت باید بهبود جدی بیابده باید فاصـلهی شـهر و روسـتا کمتر
شوده در این دورانی که ما از آن صحبت میکنیم ،رو ستا کمپ انقالب بوده
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یعنی هرجا انقالب می شد ،تودهاش تودهی دهقانی بوده به خ صوص [به این
دلیل که] این کشورها اصالً صنعت نداشتنده تودهی وسیع کارگری در مقایسه
با تودهی متشکله
اصالحات اقتصادی معطوف به اصالحات ارضی

ا صالحات اقت صادی که معطوف به ا صالحات ار ضی میبا شد ،تو سط
کندی مطرح شده
این ها پ یام های اصـــلی رفرم ک ندی بود ،و رفرم به عنوان بخش نا مه ی
یرمکتوب کشورهای مختلف (ازجمله به شاه در ایران) صادر شده
میل نهایی رفرم
حذف گزینهی انقالب  -کاهش تضاد طبقاتی

میل نهایی رفرم این بود که گزینهی انقالب از جهان حذف شــود زیرا در
جهان هر کشــوری که میل به تحول پیدا میکرد ،میلش یک میل انقالبی بوده
گزی نه ،انقالب بود و هیج جا رفرم نمی د یدیم ،مگر اینکه دولت ملی ای مثل
دولت آربنز یا دولتملیای مثل دولت نا صر بیاید رفرم کنده در شرایطی که
م بارزه توســـط دو لت ملی هدا یت و رهبری نمی شـــد و م بارزه و جنبش
اجتماعی بود ،به ســمت انقالب میل پیدا میکرده دگرگونی اســاس ـی ،حذف
حاکمیت و جایگزینی و بدیلســازی ،ذاتی حرکت انقالبی اســته [پس میل
نهایی رفرم] این بود که گزینهی انقالب حذف شــود ،تضــاد طبقاتی کاهش
بیابد و در دل آن فاصلهی شهر و روستا کم شوده
طبقهسازی

اما وجه خیلی مهم ،طبقهســازی اســته زمینداران که صــاحبان اصــلی
سرمایه بودند ،نمیتوانستند متحدِ استراتژیک امپریالیسم با مبانی و فونداسیون
صــنعتی و خدمات پیشــرفته تلقی بشــونده آنها در دوران خودشــان ســیر
میکردنده زمیندار هم ذاتاً محافظهکار ا سته اهل ری سک نی ست و میخواهد
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زمین ،سیلو و مرر و خروسش را حف کند و اینکه به دوران بعدی پا بگذارد
[و] ضریب ریسک بپذیرد ،در ذات طبقات زمیندار نیسته
شیفت سرمایه

لذا طبقه سازی بهخصوص با مس لهی شیفت سرمایه در دستور کار کندی
قرار گرفته پیام کندی این بود که سرمایه از روی زمین به سمت بخشهای
مدرن اقتصادی ،صنایع و خدمات پیشرفته نقل مکان و شیفت کنده
در ایران هم این اتفاد افتاده مثالً باتمانقلیچ که خانوادهاش زمیندار بودند
(چریکهای فدایی یک تحقیق روســـتایی بر ایران انجام داده بودند و با لو
عنوان میکردند م ساحت زمینهای او در ایران برابر م ساحت ک شور سوئیس
است) ،سمبل این شیفت بوده او در ایران سرمایهگذار شد و در هتل ناسیونال
(هتل زیر پل ســـ یدخندان که الن خرابش کردند و از بزرگترین هتل های
دههی 94بود) ،تلهکابینی که در ولنجک است ،قصریخ (پایین میدان ونک بود
و یکی دو سال پیش خرابش کردند) سرمایهگذاری کرده پی ست پاتینا را در
باشـگاه قصــریخ درســت کرده تیم فوتبالی در دسـته یک باشــگاههای تهران
درست کرده باتمانقلیچ که اصالً نمیدانست ورزش چیست و دلخوش بود به
بهرهبرداری از روســتاهای هزارپارچهاش ،آمد ســرمایهاش را تفکیک کرد و
شیفت کرده این مثال زده شد تا رو شن شود مقصود نهایی کندی این بود که
باتمانقلیچ های همه ی جنوب از زمین نقل مکان کنند و خود ،نیروی کار و
سرمایهی خود را بر بخشهای مدرن اقتصادی متمرکز کننده
آینده داری – هم پیوندی استراتژیک

حاال اگر این اتفاقات میافتاد ،یعنی گزی نه انقالب حذف میشـــد ،رفرم
جان شینآن می شد ،ت ضاد طبقاتی و ت ضاد شهر و رو ستا تخفیف پیدا میکرد،
طبقه ســاخته میشــد ،ســرمایه از بخش کشــاورزی به بخشهای پیشـرفته و
امروزین شیفت پیدا میکرد[ ،آنگاه] آن نظامها[ی جهان سوم نیز] ضمن اینکه
خودشــان نوســازی میشــدند و آیندهدار میشــدند؛ همپیوندی جدیتر و
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اســتراتژیکتری نیز با منافع درازمدت ای االت متحده و متحدانش در جهان به
عنوان کمپ رب پ یدا میکردند و نهای تاً یارکشـــی اردوی رق یب که اتحاد
شوروی بود ،مهار میشده
مهار یار کشی رقیب

با تو جه به این که شـــوروی برای ه مه ی م بارزان ملی چپ و چپ
ایدئولو یک ،لج ستیک اندی شه ،انقالب ،ت وری ت شکیالتی ،ت سلیحاتی و مالی
بود ،طبیعی بود که کشـــورها چون در مســـیر کمکگیری و کمکخواهی از
اتحاد شوروی قرار میگرفتند ،به طور طبیعی در کمپ شوروی یا حداقل در
همســایگی کمپ قرار میگرفتند ،اگر این اتفاقات میافتاد ،بالنهایه ،یارکش ـی
اردوی رقیب هم پایان پیدا میکرده
این فضـــای جهان بوده تا م یل درونی [به] رفرم کندی آمدیم ،انشـــااهلل
دفعهی دیگر به ایران وصـــلش میکنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی مرتبط با این در
ایران رخ میداده

« شرایط داخلی؛ زمینهاهی ربوز ح کرت »

نشست چهل و چهارم
سهشنبه  3بهمن 5936

شرایط داخلی
با سالم و عصر به خیر خدمت دوستان و بزرگان جمع ،چهل و چهارمین
ن ش ست و سومین جل سه از فرازجنبش  24-93ا سته جل سهی پیش بحث
شـــرایط بینالمللی بود؛ امروز وارد فضـــای داخلی ایران و زمی نه های بروز
حرکت می شویمه شرایط داخلی را مقدمتاً جمع کنیم تا به زمینه سازی بروز و
ظهور جنبش  93تا  24برسیمه

پرده اول
سرکوب نظامیـپلیسی

در پرده اول شـــرایط ،شــرایط طبیعی بعد از کودتا [حاکم] اســته یک
سرکوب نظامی-پلی سی صورت گرفته ،سرکوب هم سرکوب جدیای استه
طبیعتاً هربار که در یک مجتمع انسانی سرکوبی صورت بگیرد فضای سنگین،
ذاتی تبعه آن سرکوب ا سته ما در ایران با این ف ضاها بیگانه نی ستیم و ف صل
به فصل مردم و نیروها آن را تجربه کردهاند و یکی از این سرفصلها کودتای
 94استه
سنگینی فضای پس از کودتا
محاکمه ،زندان ،تبعید محور
حبس ملیون

ســنگینی در همان فضــای ســنگین محور دوران که در یک طرف مرحوم
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دکتر م صدد بود که محاکمه می شود ،زندان میرود و بعد به احمدآباد تبعید
میشــوده ملیون هم به همین ترتیب حذف میشــوند ،فعاالن بازار و معدود
رهبران حزب توده که در داخل ایران بودند و نتوانستند از ایران خارج شوند،
هم همه دستگیر میشونده
نابودی سازمان افسری ،فرار و امنیت رهبران

اتفاد دیگری که در این همین حول و حوش میافتد نابودی ســـازمان
اف سریو فرار رهبران حزب توده در سال  5999ا سته شهریور  99سازمان
افسری حزب توده که یک سازمان مخفی و کامالً تشکیالتی و کارا بود کشف
می شود 644 ،نفر دستگیر می شوند ،احکام بسیار سنگینی به آنها میدهنده از
 644نفر 63 ،نفر محکوم به اعدام میشـــوند؛از  63نفر در مورد  41نفرحکم
اعدام اجرا میشــود و چیزی حدود  534نفر هم حبس ابد میگیرنده برخورد
بسیار سنگینی با بدنهی حزب توده می شوده سازمان افسری بی شتر از جوانان
صادد که گرایشهای ملی هم دا شتند ،ت شکیل شده بود اما برخالف اینکه
بدنه سرکوب وخونین میشود ،رهبری حزب توده آسیب نمیبیند و همه آنها
به شوروی ،آلمان شرقی یا اتریش میرونده آنها حدفا صل 5994تا [5911در
این کشــورها] در امنیت و امکانات و فرصــتهای مطالعاتی وتجهیز به ســر
بردنده این اتفاقی که افتاد ،اتفاد بسیار ناگواری است به این مفهوم که رهبران
سریع میدان خالی میکنند و به فکر حف خود ه ستند ولی پایین بدنه کامالً
متال شی می شود ،خونین می شود و پَرِ شرایط به رهبری نمیگیرد[ ،بلکه] به
بدنه میگیرده بعداً در تحلیل وقایع دههی  24و نیروهای نوتأسیس دههی 24
[با] این اتفاد به عنوان یک محورجمعبندی کار داریمه
تعطیالت و تحدیدات

اتفاد بعدی هم اتفاد خیلی بیگانهای نی ست :تعطیالت و تهدیدات ،یعنی
مقدمتاً مطبوعات ،بعد احزاب و بعد اصـــناف تعطیل میشـــونده مجموعهی
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امکانات کوچک و کوچکتر میشــود[،ســپس] جامعهی مطبوعاتی مداح را
مثل همیشــه داریم؛ روزنامهی اطالعات که پشـتوانهی ایدئولو یک رضـاخان
بود ،از این به بعد با مدیرم س ولی عباس م سعودی 5به پ شتوانهی ایدئولو یک
حکومت کودتای زاهدی و شخص شاه تبدیل می شود[ ،در این دوره] یکی
دو نشریهی محدود سراسری وجود داشته
دولت کودتا
ننوی حمایت

وجه بعدی ،دولت کودتای زاهدی [است که] مستقر می شود و حدود 52
ماه حکومت میکند ،که به آن خواهیم رســیده دولت زاهدی بالفاصــله مثل
یک نوزاد در ننوی حمایتهای آمریکا خوابانده میشـــوده ابتدای کار چهار
روز بعد از بازگشــت شــاه ،زاهدی از دولت آمریکا درخواســت کمک نقدی
میکند و مجموعاً مورد حمایت قرار میگیرده آیزنهاور با پرداخت  49میلیون
و 244هزار دالر کمک فنی موافقت میکنده دو روز بعد ازآن مجدداً آیزنهاور
 21میلیون دالر کمـک بالعوض بـه دولـت زاهـدی می دهـد[ ،همچنین]
بهفاصله ی چند ساعت پس از انعقاد قرار داد کنسرسیوم در آبان  ،99آیزنهاور
مجدداً یک کمک 541میلیون دالری به دولت زاهدی اختصـــاص میدهده
[دولت زاهدی] کامالً درننو خوابانده میشـــوده کمک های فنی ،کمک های
بالعوض ،ک مک های ن ظامی و ک مک های با بهره ی خیلی پایین به دو لت
زاهدی اختصاص پیدا میکنده
5ه عباس مســـعودی ( 5412تا  )5919روزنامهنگار ،ســـیاســـتمدار و بنیانگذار روزنامه
اطالعات بوده وی در ابتدا در روزنامه کوشـــش به مدیریت شـــکراله صـــفوی با ذبیحاله
منصـوری همکار بود ،سـپس چند چا خانه کوچک تأسـیس نمود و به خوبی با کار خود
آشـــنا شـــد و بعد روزنامه اطالعات را راهاندازی کرده با تبدیل اطالعات به پرتیرا ترین
روزنامهی کشــور ،مســعودی با مقامات بلندپایه دیدارهایی داشــت و توانســت به مجلس
شورای ملی راه پیدا کنده
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پدر خواندگی امریکا

وجه دیگر [این اســـت که] دوران ،دوران پدرخواندگی آمری کا اســـته
آمریکا مجری کودتا بوده ،طراح کودتا بوده ،شاه همانطور که در انقالب سفید
میگوید ،تاج و تختش را به لحاظ معنوی از امام رضـــا و به لحاظ عملی و
پراتیک از آمریکاییها دارد و این خودش باعث میشــود که آمریکا ســایهی
سترگی بر شرایط حاکمیت ایران داشته باشد و نقش پدرخواندگی ایفا کنده
دلجویی از انگلستان

دولت زاهدی و کالً حاکمیت  -که از قبل هم گرایش انگلیسـی داشـت-
بالفاصــله پس از کودتا در مقام دلجویی از انگلیســیها برمیآیده زاهدی در
عین حال که از امری کایی ها قرض می ک ند 664 ،میلیون دالر نیز به عنوان
رامت به شــرکت بریتیش پترولیوم میپردازد و به فاصــلهی کوتاهی بعد از
کودتا در 52آذر  5994رابطه با انگلیس بعد از  52ماه که در زمان مصـــدد
قطع شـــده بود ،برقرار می شـــوده به فاصـــله چند روز بعد از  52آذر هم
سِردنیسرایت به عنوان اولین کاردار بعد از سرنگونی دولت مصدد به تهران
میآید و سفارت انگلیس مجدداً بازگشایی میشوده
عادی سازی ها

وجه بعدی عادی سازیها ا ست به این مفهوم که به م صرف دامن میزنند
و سعی میکنند بازار پر از کاال بشود تا شرایط به نظر عادی بیایده زاهدی در
فروردین سال  5999انتخابات مجلس هجدهم را هم ترتیب میدهده ترکیب
مجلس ترکیب دردآوری اســت :بخش مهمی از کســانی که درکودتا شــرکت
داشـــتند در مجلس صــاحب کرســ ی میشــوند؛[افرادی] مثل حائریزاده،
میراشــرافی ســرمایهدار اصــفهانی که با روزنامهی آتش خود آتشبیار معرکه
ضـدمصـدقی و درکودتا فعال بود ،پسـر [آیتاله] کاشــانی[ ،یعنی] مصـطفی
کاشانی و سید جعفر بهبهانی که در کودتا شریک بود ،صاحب کرسی مجلس
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می شونده سیدح سن امامی ،امام جمعهای که او هم مدتی رئیس مجلس بود،
و دوباره نماینده می شود؛ به ا ضافهی تیپهایی مثل محمد علی م سعودی و
تعداد قابل توجهی از کالن زمین داران و ف ودال های مناطقه این اتفاد ها در
فاصله کوتاهی بعد ازکودتا ،نهایتا در  1یا  3ماه بعد از کودتا رخ میدهده
پاکسازیها

در وجه پاکسـازی هم مصـددزدایی به صـورت جدی صـورت میگیرده
لمپنهایی که در کودتا شری ک بودند ،صاحب امکانات و فر صتهای جدی
می شوند؛ مثل شعبان و طیفش و بخشی از کسانی که در کودتا شریک بودند،
مثالًآقای مجید از جامعهی ورزش که چند ســـال پیش فوت شـــده ایشـــان
با شگاه دار بود و با شگاه سپه را دا شت[ ،و همچنین] در کودتا شریک بوده
[پرویز] خســـروانی هم به همین ترتی ب؛ باشـــگاه او قبل از کودتا باشـــگاه
دوچرخه ســـواران بود و در حد فاصـــل [روزهای]  41تا  43مرداد اســـم
باشگاهش را مصدد گذاشته بعد از کودتا [نام] باشگاه را باشگاه تاج کرد و
صاحب ردیف بودجهی دولتی شده
اتفاقات اینچنینی بعد از کودتا متعدد رخ داده

پردهی دوم
مجرای جدید مکش نفت

میرویم سر پرده دوم؛مجرای جدیدی برای مکش نفت تعبیه می شود که
سعی شد با پختگی صورت بگیرد ولی نیروها اف شایش کردند و بعد از اف شا
م شخص شد که پختگی در کنه مطلب نبوده کن سر سیومی مرکب از شرکت
هلندی [رویال داچ] شل ،شرکت نفت دولتی فران سه ،شرکت نفت انگلیس
[یا بریتیش پترولیوم] ،پنج شرکت آمریکایی که موبیل[،ا ستاندارد] نیوجر سی،
گالف ،تگزاکو و [اســـ تا ندارد] کالیفرن یا بود ند ،بدون اطالع دو لت [ایران]
ت شکیل شده بوده ب سیار جالب ا ست که در 44فروردین سال  5999سفیر

84

فراز جنبش 33-44

انگلســـتان نامهای به وزارت خارجهی ایران مینویســـد و به اطالع دولت
میر ساند که [چنین] کن سر سیومی ت شکیل شده ا سته دو روز بعد از این
اطالعرسانی هی ت کنسرسیوم به تهران میآیده یک هی ت ایرانی هم در همان
دو روز تشکیل می شود ،سرتیم هی ت ایرانی علی امینی بود که آن زمان وزیر
دارایی بود[ ،مرتضـــی قلی خان] بیات ســـهامالســـلطان بود وفتحاله نوری
اسفندیاریه این هی ت با کنسرسیوم وارد مذاکره شده [در]  1مهر سال 5999
مجموعه ی مذاکرات نتی جه داد و امینی الی حه ی قرارداد کنســـرســـیوم را به
مجلس ارائه کرده در قرارداد کنسرسیوم مهم این بود که از  544درصد سهام،
آمریکاییها صاحب  24درصد بودنده شرکت نفت انگلیس  24درصد ،رویال
داچ شـل هلندی  52درصـد و شـرکت دولتی فرانسـه هم  6درصـد [سـهم]
داشـــتنده مهلت قرارداد  41ســـال بود ،در مرحلهی اول که در ســـه دورهی
پنجساله قابلتمدید بود ،نهایتاً  24سال را در بر میگرفته
خط ادغام :همپیوندی؛ هماردویی

وجه دی گر خط اد ام بود :خط اد ام حکومت کودتا با نظام بین المللی
ســـرمایهداریه این اد ام را هم در همپیوندی های نظامی منطقهای و هم در
هماردویی با جریان ســرمایهداری جهانی میشــد دیده ایران در  -5992یک
سال و نیم بعد از کودتا  -وارد پیمان امپریالی ستی بغداد شده پیمان بغداد یک
پیمان ضدکمونی ستی بود که از دولت بغداد که انگلی سی بود و از دولت ایران
و پاکستان تشکیل شده بوده آمریکا پدرخواندهی پیمان بغداد بوده اتفاد بعدی
این بود که ایران به ن سبتی که آمریکا پدرخواندهاش شد ،فرزندخوانده شده
یعنی ر یم شاه فرزندخواندهی ایاالت متحده شد و در سرمایهداری جهانی
جای ویژهای را بهدست آورده

شرایط داخلی

85

تثبیت امنیتی

وجه دیگر تثبیت امنیتی بود ،ساواک در سال  5996شکل گرفته تشکیل
سـازمان امنیت و اطالعات کشــور (سـاواک) بهطور قانونی تصــویب شـد و
تیمور بختیار در رأس ساواک قرار گرفته ساواک مرکب از ه شت اداره بود
و کارش را از سال  5996شروع کرده
کمپ ضد کمونیستی

اتفاد دیگر این بود که ایران عمالً به یک کمپ ضدکمونی ستی تبدیل شد
و عالوه بر ورود به پی مان ب غداد ،پای گاه های مت عدد ن ظامی در اخت یار
آمریکاییها گذا شته در دههی  94ما متعدد شاهد تأ سیس فرودگاهها بودیم
و یا فرودگاههای نظامی جنب آنها بودند و یا م ستقل از فرودگاههای معمولی
و عادی پایهگذاری ،فرودگاههای نظامی [نیز] شدنده
اتفاد دیگری که در کمپ ضد کمونی ستی روی داد ،تودهایکُ شی بود که
از سال  92با اعدامهای سازمان افسری [شروع شد]ه
ات فاقی که از ای ن به ب عد در چ هار چوب ب حث ما رخ داد ،ب حث مرز
مشــترک ایران با شــوروی بود که خیلی عمده شــد ،یعنی آمریکاییها مدام
مطرح میکردند که شما  4144کیلومتر مرز مشترک با شوروی دارید و طبیعتاً
باید به کمربند ســبز بپیوندیده کمربند ســبز هم کمربندی بود که از زمانی که
انقالب شوروی بر پا شد ،مقدمتاً بنا بود توسط انگلستان دور شوروی کشیده
شــوده بعد از این که انگلســتان هژمونی جهانیاش را از دســت داد ،ایاالت
متحده خط ســبز کمربند کمونیســتی را بهدســت گرفت و ایران هم خودش
کامالً در این کمپ خود جا داده
برنامهی ادغام

آرام آرام که پایینتر ب یاییم به برنامه ی اد ام میرســـیمه برنامهی اد ام،
برنامهی دوم هفت ساله ایران بوده برنامهی هفت ساله دورهی زمانی  5941تا
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 5994را پوشـش میداد که همزمان با ملی شـدن صـنعت نفت کامالً متوقف
شد و از د ستور خارج شده بالفا صله برنامهی دوم که بنابود هفت سالهی
 5992تا  5925را پو شش بدهد ،ت صویب شده ابوالح سن ابتهاجکه رابطهی
نسبتاً ویژهای با آمریکاییها داشت ،پشت این برنامه بوده آن برنامهای که بود،
برنامهی اد ام در همان نظام بینالمللی سرمایهداری از منظر اقتصادی بوده لذا
برنامهی دوم هم که تصـویب شـد ،ر یم شـاه صـاحب یک متن راهنما برای
اد ام شده
شبکه سازی سرمایه داری

در همین چهارچوب ،اتفاقی که در جریان برنامهی دوم عمرانی افتاد ،یک
شبکه جدید سرمایهداری در حد فاصل 5999تا  5924تشکیل شد و  51بانک
در ایران تأسیس شدند که اتفاد بسیار مهمی بوده
برخی از این بانک ها ،بانک های مختلط بودند؛ مثل بانک ایران و هلند،
بانک ایران و امریکا  ،بانک ایران و انگلیس؛ و بخشی هم بانکهایی بودند که
به نوعی با نظام سـرمایهداری جهانی ارتباک پیدا کردند و به خصـوص بخش
تجاری آن را تســهیل میکرده [در این دوره] همچنین شــش شـرکت بیمه به
وجود آمد و یک شبکه اقتصاد سرمایهداری اولیه در ایران شکل گرفته
کمپرادوریسم

درادامهی نقطهچین همین خطی که توضــیح داده شــد ،شــاهد پیدایش
کمپرادوری سم هم در ایران بودیمه به این مفهوم که یک سرمایهداری واب سته
در ایران شکل گرفت که به وارد کردن صنایع سبک مصرفی دست یازیده در
کنار آن هم آرام آرام کمپرادوریسم تجاری و خدماتی بروز و ظهور پیدا کرده
شبه مدرنیسم تحمیلی

در ک نار این ات فاد ها ،اگر ن گاهی به حوزه ی فره نگ هم ب یا ندازیم،
شبهمدرنی سم تحمیلی در ادامهی شبهمدرنی سم تحمیلیای که رضاخان در حد
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فا صل  5942تا  5944با ضرب و زور نظامیگری و سازمان پلی سی در ایران
مســتقر کرد[ ،بهوجود آمد]هبالفاصــله بعد از کودتا موج دوم شــبهمدرنیســم
تحمیلی توســط پهلوی دوم افشــانده شــده مجالت بازتر شــدنده بخش ـی از
مجالت مثل مجله ی تهرانمصـــور  -که[البته] یک مقدار فکری هم بود -و
مجلهی ســـپ ید و ســـ یاه؛ و تا حدی روزنامه ی اطالعات فرهنگ Openرا
درحوزه ی روابط زن و مرد ترویج میکردنده فیلم هایی که بعد از کودتا وارد
[کشور] شد ،همین خط را تعقیب میکردنده در داخل[کشور]نیز فیلمهایی که
در د هه ی  94ب عد از ارو پا تول ید شـــد ،دو خط راتعق یب می کرد نده یکی
فیلمهایی بود که توسط نظامیها ساخته شد -جالب است که کارگردانی پنج
تا هفت فیلم سـینمایی در این دوره توسـط نظامیها بوده در کنار این فیلمها،
ورود فیلم خارجی هم بیش از گذ شته باب شد ،بی شتر این فیلمها امریکایی
بودند و همان خط خاص را تعقیب میکرنده فیلمهای ســـاخت داخل هم به
همین ترتیب در ادامهی نقطه چین قرار داده میشده
ماکتسازی حزبی

اتفاد دیگری که بعد از کودتا یعنی حدوداً یکی دو سال بعد از کودتا رخ
داد[ ،این بود که] یک ماکت سازی حزبی توسط شخص شاه صورت گرفته
ماکت به این مفهوم که محتوای حزب را نداشــت ولی شــاکله و ســاختار یا
اســـکلت حزب را داشـــته دو حزب به وجود آمدند :یکی حزب مردم [به
ریا ست ا سداله] علم و دیگری حزب ملیون [به ریا ست منوچهر] اقباله قرار
بود آن دو حزب م شابه رقابتهای دوحزب م سلط ایالت متحده با شد و در
اینجا هم چنین اتفاقی رخ بدهده علم در خاطراتش کامالً توض ـیح میدهد که
شاه به من گفت یک حزب ت شکیل بدهم و به اقبال هم گفت که حزب دوم
را تشــکیل بدهد ،یک روز اقبال را خواســت و به او گفت که حزب تو نقش
اپوزی سیون را به عهده بگیرد و انتقاد به دولت انتقاد کنده علم میگوید ،وقتی
اقبال پذیرفت و ای ن کار را کرد ،شاه او را خوا ست و به او گفت که تو لط
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کردی که به دو لت من انت قاد کردیه اق بال هم دیگر چیزی نمی گو ید و
شــبهبازی رقابت دو حزب در این ســال پایان پیدا میکندهاین ماکتســازی
حزبی هم صورت گرفته
هالهی مصدق

این پردهی دوم بخ شیاش در مو ضع حاکمیت بود که تو ضیح داده شد
اما بخش مهمی اش در درون جر یان مبارز جامعهی ایران بوده بهر م همهی
اتفاقات هالهی م صدد هنوز روی شرایط بود؛ بهخ صوص اینکه م صدد بر
قرارداد کن سر سیوم مو ضع جدی گرفت و نامهای به سازمان ملل نو شته در
این نامه ا ستناد کرد که قرارداد کن سر سیومی که منعقد شده هم با قانون ملی
شدن سراسری صنعت نفت ایران و هم با اصل  42قانون اساسی مغایر استه
پس هالهی مصدد بر شرایط [مؤثر] بوده
نهضت مقاومت ملی

نه ضت مقاومت ت شکیل شده دفعهی قبل ا شاره شد مرحوم [ سید ر ضا]
زنجانی ،و کالً برادران زنجانی که مصـــدقی و ملی بودند و زیســـتِ مالی
آخوندی نداشـتند (خیلی مهم بود [که] وجوهات به آنها میرسـ ید اما سـعی
میکردند آن را در زندگی شان نیاورند) ،کامالً پ شتوانهی دکتر م صدد بودنده
نهضـت مقاومت ملی با پیشـگامی آقای زنجانی شــکل گرفته هســتهی اول
بالفا صله بعد از کودتا در منزل آقای زنجانی با ح ضور چهار نفر شامل خود
مرحوم سید ر ضا زنجانی ،آقایان مرحوم عباس رادنیا ،رحیم عطایی و نا صر
صــدرالحفاظی به ســرعت شــکل میگیرده در جلســات بعد شــاپور بختیار،
مهندس [مهدی] بازرگان ،دکتر [یداله] سحابی ،آقای [ح سین] شاهح سینی و
فتحاهلل بنیصـدرهم دعوت میشـوند و [به این ترتیب آنچه که] در جلسـات
بعد نهضت مقاومت ملی عنوان پیدا میکند ،تشکیل می شوده عنوان پیشنهادی
هم ظاهراً از طرف شاپور بختیار بوده استه
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پس از همان دو ،سه روز بعد از کودتا نه ضت مقاومت ملی عرض اندام
میکنده زاهدی  94مرداد از بازار و ا صناف میخواهد که بازار را باز کنند ،اما
نهضــت مقاومت ملی با [اســتفاده از] ارتباطاتی که داشــته ،به بازار توصــیه
میکند که بازار باز نشــوده این تقریباً اولین تنهای بود که نهضــت مقاومت به
دولت کودتا زده[در آن زمان] هنوز شاه به ایران نیامده بود و چند روز بعد به
ایران آمده [به این ترتی ب] سـلسـله اقدامات نهضـت مقاومت ظاهر میشـوده
نشـــر پیام بود که با نشـــر پی ام نهضـــت مقاومت ،بازار مبادرت به باز کردن
حجرهها و رفهها نکرده
اتفاد مهم دیگری که افتاد  1شـــهریور  94و تقری باً دو هفته بعد از کودتا
بود که نهضـــت مقاومت ملی اعالم یه ی تاریخی را پخش کرد با ســـر تیتر
«نهضت ادامه دارد»ه [این اعالمیه در] دو هزار نسخه چا شد و هفت نفری
که بن یان گذار نهضـــت مقاومت ملی بودند ،خودشـــان به پخش مخف یانهی
دوهزار اعالمیه مبادرت کردنده یکی دو روز بعد از این اتفاد ،سازمان مخفی
نهضت مقاومت مرکب از نمایندگان احزاب ،بازار ودانشگاه شکل میگیرد که
هفت کمی ته ی فعال داشـــته فعال ترین کمی ته ها ،کمی ته ی بازار و کمی ته ی
دانشگاه بوده
اتفاد مهم بعدی تظاهرات  56مهر در اعتراض به محاکمهی دکتر م صدد
بوده در این اعتراض بازار ،دانشــگاه و حتی مدارس تعطیل میشــوند و این
اتفاد خیلی مهمی بوده بعد پشـــت ســـر آن تظاهرات  45آبان در ادامهی
تظاهرات  56مهر رخ داده
افشای روند

اتفاد مهمتر افشای قرارداد کنسرسیوم بوده این قرارداد مورد نقد سیاسی
و قانونی قرار گرفت 54 ،اســـتاد بعداً[از این انتقاد] حما یت کردنده این 54
استاد اخراج شدند و اخراج [این]  54استاد موج جدی را در جامعه سیاسی
ایران بر پا کرده
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در سال  5992در یک موج ،سران نهضت مقاومت دستگیر شدنده مهندس
[مهدی] بازرگان ،دکتر [یداله] سحابی و مهندس [عزتاله] سحابی [د ستگیر
شدند]ه به عالوه ،بخشی از فعاالن مشهد در پی انتشار جزوهای [با عنوان]«در
مقابل توط هها بیدار باشیم» دستگیر شدنده
در ادامهی فعالیتهای نهضت مقاومت سال  5991که اشاره شده[هنگام] ملی
کردن کانال سوئز از طرف نهضت مقاومت ملی قالیچهای که تصویر مصدد بر آن
نقش بسته بود با پیام نهضت مقاومت ملی به مردم پورت سعید در مصر اهدا شده
نهایتاً در سال  5996جزوهی نفت که جزوهی کیفیای در  42صفحه بود،
از طرف نهضـت مقاومت ملی منتشـر شـدهمرحوم [کاظم] حسـیبی درتدوین
جزوه نقش ویژه و کیفیای ایفا کرده این جزوه بعد از قرارداد ســال  5996با
شـرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا [یا آجیپ اسه هآ] تدوین شـد و بالفاصـله
دستگیریها شروع شده بخشی از روحانیون عضو نهضت مقاومت ،مثل آقای
[ سید ر ضا] زنجانی [ ،سید ابراهیم] میالنی درم شهد[ ،محمدعلی] انگجی در
تبریز و آقای [رحیم] عطایی[،عباس] ســمیعی و [حســین] فوالدی -که این
[سـه نفر آخر] دیگر روحانی نبودند -دســتگیر شــدنده در مشــهد هم اســتاد
[مح مدتقی] شـــریعتی و دکتر [علی] شـــریعتی ،آ قای[ان تقی و عا مل]
عاملیزاده ،طاهر احمدزاده و آقای [احمد] آسایش دستگیر شدنده
لذا نه ضت مقاومت که ب سیار سریع ت شکیل شد ،م شعل راه بود و پیام
مصــدد و پیام نهضــت ملی را همچنان حمل میکرده فعالیتهای نهضــت
مقاومت ملی تا سال  5993خرد خرد ادامه پیدا کرد و [در این سال] دیگر به
دوران نسبتاً باز  5993تا  5924وصل شده
افشای روند

افشای روند هم ادامه داشته خود مصدد افشاگر قرارداد کنسرسیوم بوده
مرحوم حسیبی فعال بوده نهضت مقاومت ،دانشگاه و بازار روی افشاگریهای
بعد از کودتا به طور جدی فعال بودنده
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دانشگاه بارکش

اما اتفاد مهمی که در پردهی دوم افتاد این بود که برای اول بار دانشــگاه
بارکش شرایط شده دیگر نه حزبی بود و نه صنفی بود ،نه جامعهی مطبوعاتی
بود که پیامر سان نه ضت با شده نه ضت مقاومت ملی هم که رو و عیان نبود،
تشــکیالت مخفی و افشــاگر بوده تشــکیالت مخفی و افشــاگر هم طبیعتاً نه
میتواند بروز و ظهور بیرونی داشـته باشـد ،نه میتواند عضـوگیری کند و نه
میتواند گســترش تشــکیالتی بدهده تشـــکیالتی بود ،به مفهوم این که «ما
ه ستیم»ه اتفاد مهمی که با نه ضت مقاومت ملی افتاد این بود که ما ه ستیمه
بیش از این نه ضت مقاومت در آن شرایط نمیتوان ست کارایی دا شته با شده
اما دانشــگاه بارکش شــرایط میشــوده 52آذر در اعتراض به برقراری رابطه
انگلستان با ایران دانشگاه تظاهرات میکنده  51آذر هم تظاهرات میکند و در
نهایت در  56آذر اتفاد شنا سنامهای دان شگاه ایران رخ میدهد و سه قطره
خون بر جای میمانده از آن به بعد دانشگاه وجه مبارزاتی و ضداستعماری به
خود میگیرد و به لحاظ سیاسی و تشکیالتی بارکش دوران میشوده
 1ســال  5994تا  5993دانشــگاه را آقای دکترملکی (که اینجا تشــریف
دارند) دیدهاند و مســلط هســتنده [در این دوره] دانشــگاه تســمه به گرده
می اندازد و باردوران را تا [حدود] سالهای  5993و 5924به دوش میک شده
انشااهلل در جلسات بعد جدیتر به حوزهی دانشگاه وارد خواهیم شده
ادبیات مهاجمـ حامی

ادبیات دوره ،ادبیات مهاجم -حامی اســته شــعر شــاملو ،شــعر اخوان،
داستانهای آلاحمد ،اوجگیری مجدد شعر نیما؛ همه تشکیلدهندهی مجموعه
ادبیات مهاجم -حامی هستنده
ادامهی انباشت فکری

در حد فاصـــل  5994تا  5993انباشـــت فکری ادامه دارد و نقطه چین
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تراو شات فکری مرحوم خلیل ملکی زده می شوده آقای طالقانی عمق و ور
قرآنش را دارد ،مه ندس بازر گان ادب یات علمی ا یدئولو یکش را متراکم تر
می کند و در کنارش حزب توده هم در خارج از کشـــور به انباشـــت دوران
کمک میکنده انباشت حزب توده در داخل ایران نبود ولی در حد خودش در
مجموع به انباشت فکری  5994تا  5993کمک کرده
نقطهچین نهادسازی

اما م سألهی بعدی نقطه چین نهاد سازی ا سته اتفاد اولی که در دههی
 94میافتد ،شکلگیری شرکت «یاد» ا سته شرکت یاد را مهندس بازرگان و
 55اســتاد اخراجی دانشــگاه برپا میکننده ابتدا  54اســتاد بودند و میگفتند
شــرکت «داد» که بعد آقای عبداهللخان موذنی از آن مجموعه خارج شــد ،و
شدند  55نفره شرکت تأ سی ساتی ی اد هنوز هم وجود دارد و مرحوم مهندس
بازرگان تا آخرین روزهای عمرش در این شـــرکت فعال بوده در کنار این
شــرکت ،خود مهندس [بازرگان] در سـال 5991یا  5996بعد از کودتا به این
نتیجه میرسد که ایران کشور واگرایان است و کشور همگرایی نیست و مردم
ایران نمی توان ند با هم کار کن نده خروجی تحل یل مه ندس این بوده که به
مجموعهسـازیهای جمعگرا و همگرا دسـت بزنیمه در آن زمان یک نهضـت
انجمنســازی راه میافتد و ایشــان  54انجمن را سـامان میدهد که از آن 54
انجمن ،انجمن اسالمی مهندسین و انجمن اسالمی پزشکان کماکان به فعالیت
خود ادامه میدهنده
تا اینجا کار جنبش نهاد به ر م سرکوبهای بسیار سنگینی که شده و جاپای
کین و نفرت علیه کودتا و مهر به مصدد و نهضت ملی را مشاهده کردیمه
انزوای همیاران کودتا

در دل این اتفاقات ،همیاران کودتا هم منزوی شــدنده کاشــانی یکی دو
ســاعت پس از کودتا مورد عنایت شــاه و زاهدی بوده با زاهدی دو مالقات
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انجام داد و مؤید حکومت کودتا بود ،اما دیگر جایگاهی در شرایط ندا شته
هم منزوی شد و [هم] نتوان ستند جایگاه و کر سی اجتماعی برای خود شان
دسـت و پا کنده نواب هم به همین ترتیب ،که نهایتاً اعدام شــد و از شـرایط
خارج شد[ ،البته] نواب در کودتا نبود ،اما سید جعفر بهبهانی با وجود این که
نماینده شد ،مورد نفرت نیروهای ملی بوده
نقد خودِ نوشدارویی

آخرین نکته ی پرده دوم هم نقد خود [از نوع] نوشـــدارویی حزب توده
اســته حزب توده ســال  5996که برنامهی خارج از کشــور را برگزار کرد،
تصدیق کرد که مصدد ملی و ضدامپریالی ست بود و ما این دو عنصر مصدد
را مورد فلت قراردادیم ،و یک نقد خودی کردند که بعداً دیده شـد که تأثیر
ویژهای هم در ادامهی فعال یت های خودشـــان نداشـــت و همان کار را بعداً
دوباره ادامه دادند؛ که بعد انشااهلل سرجایش به آن میرسیمه
ت صویری را که [در صفحهی بعد] م شاهده میکنید محرم معروف سال
 5924مقارن با خرداد  5924بود که آقای خمینی مطرح شـــدند ،جنبش یک
جنبش اجتماعی شــد و بازار و مردم ،پیشــهور و دهقان هم در آن مشــارکت
داشتنده جلسههای بعد به متن جنبش خواهیم رسیده

زمینههای بروز حرکت
حاال میر سیم به زمینه سازان جنبش  :24-93زمینه سازان درونی ،در سه
حوزه قابلتحلیل هستنده اگر با ادبیات همان زمان صحبت کنیم زمینهسازان و
نیروهای درونخلقی ،زمینهســـازان درون قدرت که دیگر درون خلق نبودند،
ملی هم نبود ند ،و با کود تا و ســـرکوب آ مده بود ند؛ و ن های تاً محرک های
اقتصـــادی و اجتماعیه یک محرک خارجی هم داریم که دفعه ی قبل به آن
اشاره شد و قبل از زمینهسازان داخلی گریزی هم به محرکان خارجی خواهیم
زده
زمینهسازان درونخلقی

زمینهسازان درون خلقی میشود  54تا عنوان برایشان فرض کرده
داغ سرکوب

وجه اول ســرکوب بوده مجموعهای که ســرکوب را ســامان میدهد و به
انجام تشکیالتی میرساند ،تصور میکند که دیگرهمه چیز تمام شده و جامعه
تحتاختیارش است ،ولی اساساً این طور نی ست و بالفاصله بعد از سرکوب،
حس حقارت و نفرت به ا ضافهی اف سوسهای تاریخی در ذهنها و دلهای
دارخورده حک می شوده همان [حس و اف سوس] در سیر خودش کار د ست
جریان سرکوبکننده میدهده سرکوبگران معموالً از این اتفاد جوهری که
در درون جامعهی سرکوبشده رخ میدهد ،افل هستنده
آرمان زیر پتک

[زمینه ســـاز بعد این بود که] آرمان ها زیر پتک شـــرایط رفته آرمان
دموکراسـی ،آرمان مدیرت ملی و منابع ،آرمان اسـتقالل که مصـدد و جریان
جبههی ملی مطرح کردند و به آن دامن زدنده آرمانها زیر پتک رفته
آموزههای مصـــدد [و] طبیعتاً آرمانهای زیر پتک هم دا ان نمیشـــونده
کشور ما کشوری است که در آن قند را به جای قندشکن با پتک می شکننده
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مجموعه جریانهایی هم که ف صل به ف صل در این قند شک ستن تاریخی قند
را به جای قندشـــکن با پتک شـــکســـتند ،فکر میکنند که دیگر آن خرده
خاکشـیرهای قندی که مورد تهاجم وحشـیانه قرار گرفته ،نمیتوانند سـر هم
سوار شوند و فعل و انفعال شیمیایی خود را نمیتوانند انجام بدهنده این هم
اتفاقی اســـت که بعد از کودتا و در حد فاصـــل  5994تا  5993رخ داده
آر مان های زیر پ تک آرام آرام ســـلول هایش را بازســـازی کرد و [در
بازهی] 5924-5993دوباره برخاسته ان شاءاهلل جلسات بعد [به این موضوع]
برخواهیم گشته
آموزههای مصدق

اما میرســیم به آموزههای مصــدده آموزههای مصــدد هم کماکان در
ذهنها پژواک خودش را داشته یکی از اصول ترمودینامیک اصل بقای ماده
و انر ی اســـت ،این که انر ی هیچوقت به طور کامل پا یان پ یدا نمیکند؛
[ممکن ا ست] فروکش کند ،اما جای خودش را در فعل و انفعاالت شیمیایی
پیدا میکنده در کنار این اصــل بقای انر ی و اصــل بقای ماده ،اصــول بقای
دیگری هم داریم که آنها هم مورد فلت جریانهای سرکوبگر ه ستنده یکی
اصل بقای عشق است و یکی اصل بقای آموزشه عشق و آموزش را نمیشود
سرکوب کرد ،یعنی مجازی ه ستند و در ذهن جا میگیرنده در داالنهای مغز
خانه میکنند ،در صــندودخانهی دل جامیگیرنده این [اســت] که آموزههای
مصـدد هم در واقع بر اسـاس اصـل بقای عشـق و بقای آموزش ،سـر جای
خودش باقی مانده ا ست؛ با توجه به اینکه م صدد تا آنجایی که میتوان ست
در شرایط مو ضع میگرفت ،مثل قرارداد کن سر سیوم ،مثل مو ضعی که حد
فاصل  24-93گرفته
خون دانشگاه

اما زمینه ساز بعدی خون دانشگاه بوده در  56آذر برای اول بار در دانشگاه
خون ریخته شــده تا اینجای تاریخ که ما آمدهایم ،و از این به بعد هممیبینیم
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که خون ،یک مادهی بیروح شــیمیایی نیســت ،دینامیســم و حرارت خاص
خودش را دارد ،در تاریخ درهم تنیده می شود و نقطهچین سرخی در ذهن به
جا میگذارد و آن ذهن را صـــاحب یک شـــفق میکنده همچنان که شــفق
هیچ و قت رنگش به جز ســـرخی به ر نگ دیگری نمی گرا ید ،خون هم در
جایگاه تاریخی خودش جریان ساز ا ست:مِهر و حس می سازد و نهایتاً تبدیل
به یک عنصر حرکتآفرین میشوده
در کنار اینها یک نه ضت اف شاگر را هم دا شتیم که نه ضت مقاومت ملی
بود که به آن اشـــاره شـــده اینها همه برای جنبش  24-93زمی نه های ذهنی
ساختنده
اتراق آمریکا

در کنار اینها وجه مهم اُتراد آمریکا اســته آمریکا آمد و اینجا چادر زد
و از 5994تا  5911مانده اتفاقاتی که در این اتراد در حدفاصـــل  93تا 24
اف تاد ،ات فا قات مهمی بوده آمری کا خودش طراح و عا مل کود تا بوده کیم
روزو لت ،5به ایران آ مد ،کود تا را طراحی کرد ،دالر ها را بین لمپن ها و
فواحش پخش کرد ،کودتا را سازماندهی کرد و ای ستاد تا شاه از رم برگشت؛
با شاه دیدار کرد و رفته او یک کاتالیزور بود ،کاتالیزور آمریکایی بوده دولت
آمری کا هم طراح و هم عامل کود تا بوده حامی دولت کودتا بوده همچنان که
در اب تدا د یدیم تی ماردار دو لت زا هدی بوده تی ماردار این نوزاد در ننو بوده
آمریکا در برنامههای اقت صادی دوم و سوم نقش ویژهای دا شته بهخ صوص
برنامهی سوم را که ان شااهلل بعداً خواهیم دید ،تو سط کار شنا سان دان شگاه
هاروارد در ایران طراحی شــده تلویزیون آمریکا در دههی  94راهاندازی شـد
که آمریکاییها[ی ساکن ایران] را که جمعیتشان رو به فزونی بود ،بهخصوص
در سرم ست شاری آمریکا در ارتش ایران ،پو شش میداده ارتش که ا سا ساً در
5ه کرم یت روزو لت معروف به کیم روزو لت ،نوه ی ت ودور روزو لت بود که در این جا
برادرزادهی او معرفی شده استه
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اختیار آمریکاییها بودهدر ارتش ایران نهادی تحت عنوان نهاد سرم ست شاری
[راه انداخت که] لیســـت خر یدهای نظامی را با ید تأی ید میکرد؛ [آن هم]
سازمانده و در واقع استراتژ ارتش در ایران بوده
آمریکاییها بر شــخص شــاه هژمونی داشــتنده در خاطرات شــاه هم در
انقالب سفید و هم در مأموریت برای وطنم و هم در خاطراتی که در سفر به
آمریکا داشت [این هژمونی را] میتوانید ببینیده
ادارهی اصـل چهار در این دوران فعال بود ،این اداره [که] از سـال 5941
شکل گرفته بود ،بعد از کودتا فعالتر هم شده دان شگاه پهلوی 5هم در دههی
 94تأســیس شــده دانشــگاه پهلوی مدل امریکایی دانشــگاه پرینســتون و
خواهرخواندهی این [دان شگاه] بود که دان شگاه کیفیای هم بود و دروس در
آن به زبان انگلیس تدریس میشده آمریکا آمده بود که بماند و مانده
نسل معترض

وجه بعدی این بود که با کودتا در ایران یک نســـل معترض هم شـــکل
گرفته ن سلی که متاثر از سرکوب ،دولت م صدد ،محاکمه و تبعید شخص
نخستوزیر یعنی دکتر مصدد بوده خونی که  56آذر در دانشگاه ریخته شد،
عنصر و خصلت ضداستعماری هم پیدا کرده ضداستبداد که بود ،ضد استعمار
هم شد ،معترض هم شد و این ن سل در آن هفت ساله کار د ست ر یم شاه
داده نقطهچین اعتراض نسل  94-93به سالهای  93-24هم رسید که ان شااهلل
دفعه بعد مشاهده خواهیم کرده
ادبیات تلنگرزن

ادبیات تلنگرزن را هم که اشاره کردیمه بهخصوص شعر شاملو[مثالً] شعر
وارتان و شــعرهای دیگرش که شــرایط زندانهای بعد از کودتا و اعدامها را
ترسیم میکرد؛ و تا حدودی شعر اخوان و رمانهایی که در این دوره از قلمها
5ه دانشگاه شیراز فعلی
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ترشح شد ،مجموعاً مجموعهی ادبیات تلنگرزن را تشکیل میداده
تشعشعات بین المللی نهضت ملی

وجه بعدی تشــعشــات بینالمللی نهضــت ملی بوده کودتا شــده بود و
سـرکوب صـورت گرفته بود ،اما ناصـر یکی دو سـال بعداز کودتا ،در مصـر
کودتای ضدامپریالیستی کرد و گفت من از نهضت ملی مصدد در ایران ملهم
هســـتمه بعداً ســـوکارنو [و] نهرو [بر نقش مصـــدد] تاکید کردنده آربنز در
گواتماال از مصدد یاد کرده نهایتاً کاسترو هم وقتی مستقر شد ،هم از آربنز در
گواتماال و هم از م صدد در ایران یاد کرده لذا نه صت ملی ایران ت شع شات
سیاسی و اقتصادی [را] در بیرون دیوارهای ملی ما پراکنده میکرد که آن هم
یکی دیگر از زمینهسازان درون خلقی به حساب میآیده
جهان پرتب و تاب

نهایتاً[میرســیم به] جهان پر تب و تابی که جلســهی قبل از آن صــحبت
کردیم؛ [شــامل] جنبشهای ملی ،کودتاهای ضــدامپریالیســتی ،خیزها برای
تو سعه و مدیریت ملی و اقت صادی و نهایتاً فاز انقالبی که تا انقالب چین باز
شد و تسری پیدا کرده
این زمینهها [که گفته شـــد] ،زمینهســـازان درون خلق بودنده اتفاقاتی که
دردرون جبهه مبارزه و جبهه ایرانخواهان رخ داده بوده
زمینهسازان درونقدرتی

اما میر سیم به زمینه سازان درون قدرتیه کودتایی شد ،شاه برگ شت و
مورد ا ستقبال قرار گرفت و ت صور این بود که دیگر این حکومت ،ابدمدت و
قدر شوکت و قوی قدرت استه انسانی که در موضع حاکمیت قرار میگیرد،
تصــور نمیکند که ترکی بخورد  ،آبریزش ســقفی پیدا بکند ،حتی چکهای
بکند ،فکر میکند که بتونیزه اســـت و تا ابد هم بتونیزه میمانده اما یک وجه
قض ـیه تأثیراتی بود که جنبش اجتماعی بر روی حاکمیت میگذاشــت و یک
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وجه هم بود که خودش دامن میزده اتفاقاتی در درون حاکم یت و در درون
قدرت رخ میداد که موجب میشــد که به ســســتی خودش یاری تاریخی
برسانده
داالن حکومت فردی

اتفاد اول این بود که شـــاه بالفاصـــله در داالن حکومت فردی رفت و
حکومت سانترالی ستی ت شکیل داده حکومت سانترالی ستی را بچههای جوان
میتوانند از خاطراتی که در  94ســال گذشــته درآمده ،مشــاهده کننده [و در
منابع دیگر ]،مثالً خاطرات [اســـداهلل] علمه علم حدوداً  54هزارروز خاطره
دا شته و خاطراتش را به بانک سوئیس می سپرده [ا ست]ه مهم این ا ست که
خاطرات علم بعد از واقعه نیسـت ،در حالی که مثال خاطرات شـریف امامی،
خاطرات فردوست ،خاطرات محمد علی انصاری و خاطرات اردشیر زاهدی
خاطراتی ه ستند که بعد از سرنگونی سلطنت در سال  11نو شته شدهاند و
طبیعتاً از شرایط متاثر هستنده اما خاطرات علم واقعهنگاری و روزشمار همان
دوران حاکمی ت شاه در زمان خودش استه خاطرات مجیدی ،خاطرات علم،
خاطرات ابتهاج ،خاطرات هویدا ،خاطرات فردوســت و ههه مســتقل از این که
ما چه موضــعی نســبت به شــخص شــاه و ســلطنت داشــته باشــیم ،کامال
ترسیمکننده هستند و فاکتهایشان ،فاکتهای قابلاستنادی هستنده
پیوند با بیگانه

اما در خالل اینکه شـــاه رفت در داالن حکومت فردی ،و ســانترالیســـم
محض رادر ایران تشــکیل داد ،وجه بعدی پیوند با بیگانه اســته این پیوند با
بیگانه ذهنها را خیلی زخمی میکرده شــاه هم ربشــیفته بود و هم تحت
اتوریتهی رب بوده شیفتگی و واب ستگی را در کتاب مأموریت برای وطنم و
انقالب سفید میتوانید ببینیده اصالً واقعاً برخورد شاه با امریکا ،با آیزنهاور و
کندی مثل برخورد یک دب ستانی با معلمش ا سته یعنی بهواقع شاه به لحاظ
ایدئولو یک فکر میکرد که نسخه بشریت بهطور کامل در دست آمریکاییها
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اســته شــیفتگی کودکانهای داشــته این پیوند با بیگانه در تهاجم [همراه با]
شیفتگی و واب ستگی صورت گرفته شیفتگی و واب ستگی که عمالً مقابل دو
ویژگی م صدد بود :م صدد نه شیفته ی رب بود ،نه واب سته به ربه عمالً
مقابل رب قرار گرفت و طبل ا ستقالل را در ایران به صدا در آورده این دو
ویژگی م صدد با آن دو ویژگی شاه کامالً تعارض جدی به وجود میآورد و
توی ذود میزده
در حوزهی بحث پیوند با بیگانه ،مجلهی تهرانمصــور سـال  5991آماری
دارد که آمارجدیای اســته بالفاصــله بعد از کودتا شــرکتهای خارجی به
ایران هجوم آوردند و شاه هم میزبان بوده طبق آماری که تهرانم صور منت شر
کرد[ ،تعداد] 5423شرکت بعد از کودتا  -یعنی در حد فاصل  94تا  - 91در
ایران م شغول به کار شدنده در طول  1سال 5423شرکت خارجی در ایران
مستقر شدند که  494تا از آنها آمریکایی بودنده

فساد فرد ،پیرامون ،مجموعه

حاال پایینتر بیاییم :شــ خص شـــاه ،پیرامونش و مجموعهی حاکمیت که
فا سد بودنده فا سد به این مفهوم که هم رانتخوار بودند ،هم به نفت واب سته
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شده بودنده فعالیتهای جدی اقت صادی دا شتند و تحت حمایت آمریکا هم
بودندهکاری که مرحوم مصـــدد در ایران کرد ،این بود که همهی فعالیتهای
اقت صادی خواهر و برادرهای شاه را تعطیل کرد ،دفترهای شان را تعطیل کرد،
[فعالیتهای] ا شرف را تبعید کرده ولی خب ا شرف فعال کودتا بوده به دلیل
فعالیتش در کودتا و اینکه چفت تشکیالتی کیم روزولت شد و پیامهای کودتا
را میبرد و میآورد و به ســهم خودش از ســازماندههای کودتا بود ،اشــرف
صــاحب عرصــه شــد و المرضــا [نیز] به همین ترتیبه شــاه ،پیرامونش و
مجموعهی حاکمیت به چرخهی فســاد افتادنده در دههی  44هم شــرایط به
دل یل وجود یک مجلس ناظر و جام عه ی مطبو عاتی ناظر و احزاب ا جازه
نمی داد ،و هم خود مصـــدد مثل عقاب روی حاکم یت نظارت برقرار کرده
بوده امکان این اتفاقات ،رانتخواری ،ف سادمالی و ف ساد اخالقی شخص شاه
و پیرامون حاکمیت نبوده رگههایی هم اگر بود مصـــدد مســـدودش کرد ،به
خصوص رگه اشرف را [توانست مسدود کند]ه
اینکه همیشــه در ایران زمان شــاه عنوان میشــد که فالنی خودش خوب
ا ست اما پی رامونش فا سد ا ست[ ،اما شاه] خودش ،پیرامونش و مجموعهاش
کالً فاســد بودنده این موضــوع از این خاطراتی که خودشــان نوشــتهاند ،در
میآیده [اما] در این جلسه آوردن عدد و رقم خیلی کشش ندارده
قرارداد کنسرسیوم

خب قرارداد کن سر سیوم هم که ب سته شده با قرارداد کن سر سیوم اتفاقات
ویژهای در ایران افتاده در حد فاصـــل  99تا  24اتفاقات خیلی مهمی افتاده
کن سر سیوم  924میلیون تن نفت از منابع ایران بردا شت کرد ،این  924میلیون
تن از مجموعه برداشتها از نفت ،از سال [5431و زمان] کشف نفت دارسی
تا  5999بیشــتر بود ،یعنی این  1ســال با  14ســال برابری میکرده [از طرف
دیگر] هر تن اســـتخراج نفت ایران در این مدت برای شـــرکتهای داخلی
کنسرسیوم  54/1دالر سود داشته از این  54/1دالر در هر تن ،فقط  5/1دالر
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به دولت ایران میرسیده یعنی همان رابطهی استثماری 56سنتی دوران دارسی
که مصدد سفرهاش را جمع کرده بود ،مجدداً به شکل پیچیدهتر برقرار شده
دست به غالف تاریخی ـ دستهای آلوده

قرارداد کنســرس ـیوم در ذهن مردم بوده شــاه از این به بعد ،بعد از کودتا،
د ست به الف تاریخی هم شده سیلیزن شد ،جوخهبرپاکن شد ،مطبوعات
را بســت ،سـازمان افســری حزب توده را اعدام کرده مرحوم فاطمی را اعدام
کرده دست به الف تاریخی شده بود و دستانش دیگر دستان آلودهای بودنده
در دههی  44شاه حداقل یک ملک جوانبخت بود که هنوز در پروسهیجنایت
نیفتاده بود ،بعد در پروسهی توط ه برای مصدد [قرار گرفت] اما در پروسهی
ج نا یت که خون بریزد قرار نگرف ته بوده ولی از این به ب عد در د هه ی 94
کارنامهی آلودهای هم از خودش به جا گذاشته
ناکارآمدی نظام سیاسی

نظام سیا سی هم به ر م همه حمایتها و کمکهایی که صورت گرفته
بود ،یک نظام لرزان بوده در حد فا صل  541ماه ،از کودتا تا آخر سال 5924
( 54ســال و  1ماه که میشــود  541ماه)  6نخســت وزیر در ایران آمدند و
رفت نده زا هدی ب عد از کود تا آ مد تا فروردین  ،5992از فروردین  5992تا
فروردین  5996حسـین عالء آمد ،از فروردین  5996تا شـهریور  5993اقبال
بود که طوالنیترین دوران نخســتوزیری را داشــت ،بعد شــریف امامی از
شـهریور  5993تا اردیبهشـت 5924آمده علی امینی اردیبهشـت  5924آمد تا
حدودا  52ماه [بعد ،یعنی] تا تیر  5925و بعد از امینی ،علم آمد از تیر5925
تا پایان ســال 5924ه یعنی حدوداً هر  45ماه یک نخســتوزیر؛ که شــاخص
لرزانی نظام سیاسی استه عمر[نخستوزیری]به دو سال هم نمیرسیده نظام
سیاسی نظام ناکارآمدی بوده
سازمان عقبافتاده :سازمان حزبی ،سازمان اداری

سازماندهی ر یم شاه هم سازماندهی عقب ماندهای بوده از نظر حزبی و
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اداری هم به همین ترتیبه [نکته] اینکه کندی و پیرامونش از زمانی که ســـر
کار آمدند ،نقش جدیای درسازمان اداری ر یم شاه داشتند که انشااهلل جلسه
بعد به نقدی آن خواهیم پرداخته
اقتصاد بحرانزده

اما اتفاد مهم دیگری که افتاد ،بحران اقتصــادی بوده اقتصــاد ر یم شــاه
بحراندار بود و با وجود تمام کمک هایی که گرفت ،اما چون مدیریت کالن
وجود نداشت ،اقتصاد بحرانزدهای شده یک وجه بحران ،سیر ورشکستگیها
بوده سیر ورشکستگیها از سال  5993شروع شده ا لب شرکتهای تولیدی
خصــوص ـی ورشــکســت شـدنده [طی] سـال[های]  93، 93و ( 24آمار این
ورشــکســتگی به تفکی ک هســت اگر دوســتان خواســتند و منبع هم معرفی
میکنیم)ه متجاوز از  644شرکت ا صلی خ صو صی ،در سالهای  93،93و24
ورشکست شدند و از بین رفتنده
بحث بعدی تورم اســته  51بانک جدید بهوجود آمده بوده این  51بانک
جدید تحت یک حوزهی بانک مرکزی قرار نداشــتنده بانک مرکزی در ایران
در ســال  5993به وجود آمده کار بانک مرکزی ســامان دادن پول ،تعیین نرخ
بهره و تعیین میزان وامدهی بانکهای تخصصی و خصوصی است ،ولی خب
با نک مرکزی در ایران نبوده قرار بود با نک ملی در ایران این کار را ان جام
بدهد و وقتی آن  51بانک در ایران به وجود آمدند ،به خصوص آن بانکهای
مختلط [از جم له]ایران و هل ند ،ایران وانگلیس و ایران و آمری کا ،اصـــالً
تحتهژمونی بانک ملی قرار نمیگرفتنده لذا بانکها وامدهیهای خودشان را
بدون هماهنگی با بانک ملی و بدون هماهنگی بینبانکی میان خود شان انجام
میدادنده پول وح شتناکی در عر صهی جامعه ریخته شده بخ شی از پول نفت
هم که در جامعه میآمد ،انبا شتگی ایجاد شده نقدینگی که انبا شته می شود،
طبیعتاً تورم ای جاد می کند و تورم در نها یت با خودش بحران اقتصـــادی به
همراه میآورده تا اینکه علی امینی در سال  5924اعالم کرد که دولت به دلیل
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بحران اقتصــادی در حال زمین خوردن اســته بحران اقتصـادی هم به سـهم
خودش دست اندر دست اتفاقات  24-93شده
این بحث زمینهسـازان درونقدرتی بوده دینامیسـم داخلی ر یم کودتا این
سلسله اتفاقات را رقم زد و خودش کمککار شرایط جنبشی  24-93شده
زمینهسازهای اقتصادی ـ اجتماعی

اما زمینهسازهای اقتصادی و اجتماعی هم فراز مهمی استه
اقتصاد فالحتی

یک ســطح ،ســطح موقعیت اقتصــاد ایران اســته اقتصــاد ایران ،اقتصــاد
فالحتی و کشــاورزی اســت وکشـاورزی ســهم اصــلی را در تولید ناخالص
داخلی ایفا میکنده نفت مثل دههی  14نقش اصلی را ایفا نمیکرد و مثل االن
هم نقش اصلی را نداشته اقتصاد ،یک اقتصاد کشاورزی بود و هنوز در ایران
بیس صنعتی ندا شتیمه نه ما شین سازیها در ایران به وجود آمده بودند و نه
تراکتورسازی و نه فوالده صنعت نفتی بود که آن هم صنعت بسیار پیشرفتهای
بود ،ولی در اقتصـــاد ایران موقع یت جزیرهای داشـــته اقتصـــادی که فاقد
بیسهای صنعتی بود[ ،و] فقط صنعت نفت داشت که مدیریتش مدیریت ملی
نبود و تحت ادارهی کنسرسیوم بود و آن صنعت پی شرفته نتوانسته بود با بدنه
اقتصــاد ایران ارتباک و وصــلت جدیای پیدا کنده لذا اقتصــاد ،فالحتی باقی
مانده بوده
زمین؛ عامل ثروت

زمین عامل ثروت بوده ســود و بهره از زمین بود و انباشـت نقدینگی هم
روی زمین صـورت میگرفته انباشـت نقدینگی در دههی  94کامالً از زمین
بیرون میآمده بخش صنعت خیلی فعال نبوده بخش خدمات خیلی فعال نبوده
زمین؛ توزیع فقر آفرین – کین آفرین

ا ما زمین دو وجهی بوده توزیع فقرآفرینی و توزیع کی نهآفرینی داشـــته
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توزیع زمین در ایران هم فقر پرورش میدادو هم کی نهه وزارت کشـــاورزی
سـال  5924قبل ازاصـالحات ارضـی زمان علی امینی یک اعالمیهی تاریخی
منت شر کرد[ ،و] عدد و رقمهایی [بیرون] داد که ن شان میداد ساختار مالکیت
زمین در ایران چقدر فاجعهآمیز اســـته آن اطالع یه یک اطالع یهی تاریخی
است و در مطبوعات دوران هسته طبق آمار مندرج در این اعالمیهی رسمی،
 11درصد زمینهای زراعی ایران متعلق به بزرگمالکان بوده به این ترتیب که
 54هزار رو ستا متعلق به مالکانی بود که صاحب بیش از  1رو ستا بودنده 31
درصد زمینهای زراعی متعلق به اقلیتی بود که شامل خانوادهی فرمانفرمائیان،
خانواده ی علم ،خانواده ی ذوالفقاری ها در زنجان ،بق یهی کالنزمینداران در
ا ستانهای دیگر و شخص شاه که وارث زمینهای م صادرهای ر ضا شاه بود؛
میشده خود این توزیع هم فقر میآفرید و هم کینه میآفریده
مناسبات روی زمین ـ پیرامون زمین

در کنار این ها ،مناســـبات روی زمین و پیرامون زمین بوده از میان عوامل
پنجگانه که آن موقع در اقتصــاد کشــاورزی تعریف میشــد ،یعنی عامل کار،
عامل سرمایه ،عامل آب ،عامل زمین و عامل گاو (چون آن موقع هنوز ماشین
نیامده بود و شخم زدن با گاو صورت میگرفت)؛ در اکثر رو ستاهای ایران
چهار عامل دســت ارباب و یک عامل هم دســت نیروی کاریعنی دهقان بوده
لذا مح صول چهار به پنج تق سیم می شده [یعنی] از این طرف یک به پنج از
آن طرف چهار به پنج؛ و از پنج قســمت محصــول ،چهار قســمتش به جیب
ارباب میرفت و یک قســمتش به دهقان میرســیده حاال در کنار این توزیع
فوداســتثماری ،عوارض اربابی و بهرهی مالکانه هم داشـتیمه مصــدد بهرهی
مالکانه را ملغی کرد ولی بالفاصله بعد از کودتا ،ر یم شاه آن را مجدداً جاری
کرد و به اجرا در آورده
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روستا؛ منطقه متروک

این وضـــعیـت
روستاها بود ،شیوهی
تو لی ـد هم کـا مالً
ابتدایی بود و هنوز با
شـــخم و خیش و با
گـــاو صـــــورت
میگرفته رو ستا هم
منطقــه متروکی بوده
اگر فرصــتی بود که عدد و رقم بیاوریم ،کامالً مشــخص میشــد که روســتا
چقدر متروک و مغضــوب بوده لذا نظام تخصــیص بودجهای و برنامهای در
ایران در این دوران ،نظام تخصیص شهری بود و اگر ته سفره چیزی میماند،
به روستا تخصیص میشد ،مگر در موارد خاص استراتژیکه باالخره ضرورت
داشــت که راههای مراسـالتی و ارتباطی شــهر به روســتا راه بیفتده آنها جزء
هزینههای اجباری بود ،ولی یر از آنها روسـتا مورد ضـب قرار داشـته این
واقعیات اقتصاد ایران بوده
[در ادامه ،زمینهســـازهای اقتصـــادی-اجتماعی که در ســـطح پایینتر و
جزئیتر قرار دارند را بررسی میکنیم]
شکاف شهر ـ روستا

واقعیت بعدی شکاف شهر و روستا بود که خیلی فاحش بوده (اگر امکان
داشته باشد ،جلسهی بعد میتوانیم عدد و رقم بیاوریمه)
شکاف کالن شهر ـ شهر

ذیل شکاف شهر و رو ستا یک شکاف عمیق دیگری هم وجود دا شت:
شکاف کالن شهر با بقیهی شهرهاه در شکاف کالن شهر با بقیهِی شهرها هم
شکافی وجود دا شت بین تهران و بقیهی شهرهاه سی ستم تخ صیص ،سی ستم

زمینههای بروز حرکت

017

طبقاتی و جغراف یایی بوده اولو یت اول تهران ،اولویت بعدی کالنشـــهرهایی
مانند شـ یراز ،اصـفهان ،تبریز ،اهواز و مشـهد و در حوزهی بعدی ،شـهرهای
درجه دو و سه و نهایتاً به شهرهای [درجهی] چهار و پنج ،بخشها و نهایتاً
روستاها میرسیمه
فقر عمومی

فقر عمومی در این دوران جدی بوده
آموزش غیر فراگیر

نظام آموزشـی ،نظام یرفراگیری بود به این ترتیب که روسـتا را پوشـش
نمیداده در حالیکه آن موقع حدود  14درصـــد جمعیت ایران در روســـتاها
ز ندگی می کرد نده آموزش ملی یرفراگیر بوده بخش مهمی از پشـــت خط
ماندههای تح صیل در رو ستا بودنده ک سانی که سن شان از شش سال گذ شته
بود و واجبالتعلیم شده بودند ولی نمیتوان ستند از امکانات آموزش عمومی
استفاده کننده
بهداشت تپه ماهوری

بخش بهداشت هم تپه ماهوری بوده یعنی اگر توزیع پزشک ،دندانپزشک،
پرســتار و بهیار در تهران [و] کالنشــهرها و شــهرهای کوچک را با روســتا
مقایسه کنیم[،تفاوت]خیلی فاجعهبار بوده
(سطح پایینتر و به اصطالح خاصتر [هم که در آن این عوامل زمینه ساز
هستند] را داریم):
بورژوازی غیر مستقل ـ غیر متشکل

ایران در این زمان بور وازی م ستقل و مت شکلی ندا شته بور وازی ایران
ا ستقالل ندا شته یرم ستقل بود و مت شکل هم نبود و ساز و کار صنفی و
اتحادیهای ،ا صالً چیزی وجود ندا شته فقط یک ن شریه بود ،ن شریهی تهران
اکونومی ست بود که سعی میکرد تریبون سرمایهداری در ایران باشده ولی قبل
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از این که از منافع بخش خصــوصــی دفاع کند ،ازســرمایهداری دولتی دفاع
میکرده ا صالً سرمایهداری مت شکلی نبود ،ا صالً کاری نداریم به این که ملی
بود یا نبودهبعد از مصدد [سرمایهداری] دیگر ملی نبود ،مستقل و متشکل هم
نبود و خودش را تقریباً ذیلحاکمیت تعریف میکرده
شاه بورژوا – مالک

ر ضا شاه بور وا -مالک بود ،شخص شاه هم بور وا -مالک بود و هنوز
مر وبترین اراضی بهجا مانده از اراضی مصادره شده تو سط رضاخان تحت
تملک شاه بود وبه ر م ا صالحات ار ضی محدودی که در سالهای  43تا 93
در ایران شــکل گرفت ،اما هنوز شــاه ملّاک بزرگ ایران بوده در حدفاصــل
 5999تا  5924شاه سرمایهدار صنعتی هم شدهسه تا کارخانه قند داشت :قند
قه ستان ،قند فارس و قند فریمانه [کارخانهی] ت صفیه شکر اهواز را دا شته
دو کارخانهی ســیمان داشــت یکی ســیمان دورود و یکی ســیمان فارس،
کارخانهی ال ستیک بیهافه گودریچ را دا شته سهامدار ا صلی بانک عمران
بود ،سهامدار اصلی بیمهی ملی بود ،کارخانهی ایرانیت را داشته در حوزهی
نفت هم وارد شده بوده شرکت حمل ونقل خلیج را دا شت که یک شرکت
حمل ونقل نفتی بوده شــاه بور وا -مالک بود یعنی با وجود س ـیاس ـی بودن،
وسط اقتصاد قرار گرفته بوده هم از صنعت میخورد ،هم از تجارت میخورد،
هم از نظام بانکی میخورد و هم از بقایای امکانات رویزمینه
ورشکستگیهای سلسله ای

همان بور وازی یرم ستقل یرمت شکل هم در حد فا صل  5993تا 5924
دچار بحران ورشکستگی شده
مالکان ریسک ناپذیر

بحث بعدی تراکم زمینداران یا ملّاکانِ ری سکناپذیر استه آنها اصالً اهل
ری سک اقت صادی نبودند که سرمایه شان را از بخش زمین به بخش صنعت و
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خدمات بیاورنده به همان زمین قانع بودنده یک خانهی اربابی در روســـتای
سوگلی شان داشتند و خانه اربابیهای شهری را داشتنده به روستا رفت و آمد
می کردند ،در هر روســـتا مباشـــر و کدخدا را مســـتقر کرده بودند و یک
سازماندهی سنتی اقتصادی داشتند وحاضر نبودند که سازماندهی خود را نو
کننده با این سر فصل انشااهلل دفعهی بعد کار خواهیم داشته
اینها زمینهسـازهای اقتصـادی و اجتماعی بودنده پس تا حاال سـه تا زمینه
داشــتیم ،یکی درونخلقی بود ،یکی درونقدرتی بود ،ســومی هم اجتماعی-
اقتصادیه
محرکهای خارجی

فصــل آخر میرســیم به محرکهای خارجیه در دو جلســهی پیش آقای
مهندس سحابی در بیانات شان نکتهای را گفتند که [یک] نکتهی قابلتو ضیح
اســته ایشــان گفتند همه جنبشهای قبلی جنبشهای ملی بود و منشــأ آنها
داخلی بوده ولی در جنبش  93-24آمری کایی ها فضـــا را باز کردنده این را
میشـــود جوردیگری تحلیل کرده اگر در درون یک جامعه امکانات بالقوهی
جنبش وجود نداشــته باشــد ،هر چه آزادباش داده بشــود ،هرچه اوپنینگ 5و
گلوبالیزیشن 4صورت بگیرد ،معلوم نیست [که الزاماً] اتفاقی صورت بگیرده
غلیان جهان
کورهی انقالب

جامعه ی ایران جامعه ی بارداری بوده جامعه ی حامله ای بوده حامله از
نفرت ،کینه ،مهر ،عشق و یره بود و عناوینی که قبالً گفته شده یعنی دانشگاه
جنبشـــی ،بازار ملی ،بخشـــی از روحان یت که ملی -مصـــدقی بودند و در
بنیانگذاری و حرکت نهضت مقاومت ملی مشارکت کردند ،نیروهای سیاسی،
5 . opening
globalizationه 4
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جامعه ی روشـــنفکری ،اهالی قلم و یره ،همه در رخ دادن جنبش 93-24
موثر بودنده اما یک محرک خارجی هم داشـت که ســهم این محرک خارجی
در حد اندازه ها وقواره های خودش بوده محرک های خارجی صـــرفاً ایاالت
متحده آمریکا و شخص جان افهکندی نبوده جهان دیگ جو شانی دا شت که
دستمان را هفته قبل در این دیگ جوشان کردیم و طبیعتاً از حرارت آن دیگ
جو شان خودمان هم ملتهب شدیمه ایران هم طبیعتاً نمیتوان ست م ستقل از
جهان که کورهی انقالب بود ،زندگی کند و به هرحال تشـــعشـــعات امواج
جهان به ایران هم میرسید ،همانطور که رسیده
حساسیتهای آمریکا

موقعیت اجتماعی
شکاف طبقاتی
معضل زمین

اما جدا از ل یان جهان و کورهی
انقالب ،حساسیتهای آمریکا و توصیههای آمریکایی هم بوده حساسیتهای
آمریکا در مورد موقعیت اجتماعی ر یم شاه بود ،آن شکافهای طبقاتی بود،
معضل زمین بوده
سرکوب ،یگانه ابزار کنترل

نقدهایی به ر یمهایی مثل ر یم شاه دا شتند و میگفتند یگانه ابزار کنترل
شما در مدیریت اجتماعی و سیاسی ،ابزارسرکوب استه وجه دیگرحساسیت
آنها بر همسایگی ایران با شوروی بود،و اینکه ایران استعداد انقالب دارده
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همسایگی با شوروی
استعداد انقالب

جلســه پیش به مســألهی زمین اشــاره کردیمه از زمان ترومن ،از دهه24
( 5943شــمســی) قبل از این قضــایا روی مســألهی زمین حســاس بودنده
اصـــلچهار را در روســـتاها قرار دادند که در ایران هم این نفوذ از مجرای
ادارهی اصـل چهار صـورت گرفته [هری] ترومن که واضــع دکترین اصــل
چهار است ،در خاطراتش یک جمله دارد که عنوان میکند «برنامه اصل چهار
یک اقدام عملی برای نشان دادن رویهی ما نسبت به کشورهایی بود که مورد
خطر ســـل طه ی کمونیســــت قرار گرف ته بود ند»ه ترومن هم فکر می کرد
ک شورهایی از نوع ک شور ما ،ا ستعداد انقالب دارند و [برای جلوگیری از آن]
باید کمکهای فنیای درچارچوب اصــل چهار در روســتاها شــکل بگیرد تا
زندگی روستایی نوتر شود و روستا انقالبی نشوده دفعه قبل هم اشاره شد که
امریکاییها در ایالت وی سکان سین کنفران سی را ترتیب دادنده این خیلی مهم
بود که یک جریان سرمایهداری چنین کنفرانسی را از موضعی رادیکال ترتیب
بدهده این کنفرانس در سال  5315- 5314در ویسکانسین برپا شد و در سال
 5314تکرار شده در وی سکانسین سه محورمورد تأکید قرار گرفت :تخصیص
امکانات در بین زمینداران ،بهرهگیری از تکنولو ی جدید و اصـــالح روابط
مالک و زارعه اینها گزاره های خیلی مهمی بودند که مورد تأک ید قرار گرفتنده
مک آرتور هم که گفته شد در فلیپین و اپن ا صالحات ار ضی صورت داده
مک آرتور بخش نامهای خطاب به امپراطور اپن صـــادر کرد که خیلی مهم
بوده بند الف آن «انتقال مالکیت زمین از زمیندارانی که خود به کار کشاورزی
مشــغول نیســتند به کشــاورزان و کشــتکاران» ،بند ب آن «تأمین اعتبار برای
خرید زمینهای زراعی از مالکان یرکشــاورز به قیمت عادالنه» ،بند جیم آن
«تحویل زمین به ک شتکاران با اق ساک ساالنهی متنا سب» و بند دال« ،حمایت
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از دهقانان جهت جلوگیری از برگشـــت آنان به وضـــعیت ســـابق رعیتی و
اجارهن شینی» بوده گزارههای خیلی مهمی بودنده اما مهمتر از همهی اینها نطق
کندی استه کندی جانمایهی حساسیتهایش را روی پیرامون [ -که] طبیعتاً
ایران هم در پیرامون ا ست -بیان میکنده کندی در  5365یعنی یک سال بعد
از اســـتقرارش در مســند ریاســـت جمهوری آمریکا به کنگرهیآمریکا پیامی
می فرســـ تد و در آن عنوان می ک ند که «پی مان های ن ظامی نمی توان ند به
ک شورهایی که بیعدالتی اجتماعی وهرج و مرج اقت صادی ،راه خرابکاری را
درآنها باز کرده ،کمک نمای نده آمری کا نمیتواند به مشـــکالت کشـــورهای
کمرشـد فقط از نظر نظامی توجه نمایده این امر خاصــه در مورد کشــورهای
کمتوســعه که به میدان بزرگ مبارزه تبدیل شــدهاند ،صـادد اسـته به همین
جهت باید پاسخ ما به خطراتی که متوجه این کشورها است ،جنبهی خالد و
سازنده دا شته با شده ما میخواهیم در این ک شورها امیدواری پدید آوریمه»
اینها خیلی جمالت تاریخیای اســته این جمله از همه تاریخیتر اســت که
«ماهرانهترین مبارزات ضدپارتیزانی نمیتواند در نقاطی که مردم محلی کامالً
گرفتار بینوایی هســـتند  -و به این جهت از پیشـــرفت خرابکاری نگرانی
ندارند  -به موفقیت بر سد»ه [آمریکاییان] از و ضعیت ک شورهایی مثل ک شور
ما کامالً تحلیل دارند لذا حساسیتهایشان حساسیتهای ویژهای استه
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توصیههای آمریکایی

نوسازی تشکیالتی
بهسازی اجتماعی
اصالحات اقتصادی
تلطیف سیاسی
آیندهداری

در مورد ایران توصیههای خاصتری دارنده توصیه به نوسازی تشکیالتی،
تو صیه به به سازی اجتماعی ،ا صالحات اقت صادی ،تلطیف سیا سی و نهایتاً
آیندهداریه یک دهه قبل از این ق ضایا دو کارکار شنا سی در مورد ایران انجام
دادند ،توسـط [فرانکلین] هریس،رئیس اداره اصـل چهار ایران که اولین مدیر
فنی هی ت توسـعهی روسـتایی در ایران بودهتحلیالو مربوک به سـال  5943و
قبل از مصدد استه هریس در تحلیلش عنوان میکند که «از پایان جنگ دوم
جهانی روشن شده است که به خاطر موقعیت ایران ،منابع آن و موقعیت مالی
مردم ،این ســرزمین یکی از بحرانیترین مناطق در اموری اســت که صـلح و
امنیت جهانی را تهدید میکند»ه آنها از اول و از  54ســال قبل از توصـ ـیهی
کندی بر ایران ح ساس بودنده [گزار شی از یک] کار شناس آمریکایی م ستقر
در سفارت آمریکا در ایران [موجود] ا سته او دو سه سال پیش از روی کار
آمدن م صدد[ ،یعنی در] سالهای  5943-5941تحلیلی روی م س لهی زمین
در ایران دارد؛ (از آن موقع حســـاس بودند روی مســ له روســـتا) [مبنی بر
اینکه]«در ســـالهای اخیر از آنجا که شـــکاف بین طبقات اقتصـــادی ایران
گ سترش یافته و این اختالفات ا شارات ضمنی سیا سی ک سب نموده ،لزوم
نوعی رفرم ار ضی فوریت بی شتری یافته ا سته» یعنی قبل از این ق ضایا روی
ایران حســاس بودند ،حســاستر هم میشــونده[فرانکلین] هریس و کندی
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توصیههایی میکردنده کندی یک بخشنامه صادر کرد و ایران ،ترکیه ،فیلیپین،
برزیل ،کره ،مکزیک و کشــورهایی که نوعاً مشــکالت مشــابهی داشــتند و
استعداد کورهی انقالب شدن را داشتند ،از توصیه [شدن]فرا رفتند و برای شان
بخشنامه صــادر شــد[،مبنی بر اینکه] باید تشــکیالتت را نو کنی ،زمین را
تق سیم کنی ،منا سبات سیا سی و اپوزی سیون را تلطیف کنی و پول را از روی
زمین به بخشهای اقتصـــادی نوتر بیاوریه این موضـــوعات به یک دورهی
یک ساله ک شاکش بین شخص شاه با ایاالت متحده انجامید که به بهروی کار
آمدن علی امینی -که پرچمدار اصــالحات در ایران میشـــود -منجر شـــده
انشااهلل جلسه بعد این موضوع را باز میکنیمه

کش
خ
ی
ک
م
ی
ک
م
ا
م
م
« یک ش اتر ی یان د ور تاهی آ ر کا و شاه »

نشست چهل و پنجم
سهشنبه  56بهمن 5936

با عصر بهخیر خدمت دوستان و با اجازهی همه بحث را آ از میکنیمه در
دو جل سه قبل شرایط شنا سی کردیم ،شرایط بینالمللی و شرایط ایران [را
برر سی کردیم]ه این جل سه شرایط را تمام میکنیم و از جل سهی بعد به متن
میرویم؛ البته این بار هم گریزی به متن میزنیمه ولی شــرایط چون شــرایط
ویژهای بود ،دو جل سه را به شرایط شنا سی اخت صاص دادهایم و با توجه به
اینکه شرایط را دقیقتر میشـناسـیم و بر آن تدقیق و تمرکز میکنیم[ ،انتظار
میرود] بتوانیم از متن سریعتر عبور کنیمه
در ادامهی شرایط که دفعهی قبل توضیح داده شد ،زمینههای بروز و ظهور
حرکت را به ســـه حوزهی زمینهی درونخَلقی که درون خلق و مســـتقل از
قدرت بود؛ زمینهی درونحاکمیتی و زمینهی درون اقت صاد و اجتماع [تق سیم
کردیم] و نهای تاً یک محرک خارجی هم [وجود] داشـــت که آن را در حد
اشـــاره مطرح کردیمه محرک خارجی هم ایاالت متحده آمری کا به نمای ندگی
جانه افه کندی بود که با یک موج ت ور یک اصـــالح طلبانه رئیسجمهور
جدید دموکراتها شــده بوده موجی که کندی بنا به اضـ طرار و اسـتیصــال با
توجه به شرایط جهان به ک شورهای پیرامون منت شر کرده بود ،به ایران ما هم
رسیده به ایران ما که رسید یک کُشتی تاریخی صورت گرفته آن موج زمانی
که به کره ،فیلیپین ،ترکیه و پاکستان رفت ،از طرف هی ت حاکم واکنش ،تنش
و صــرف انر یای برنیانگیخته اما در ایران یک صــرف انر ی یک ســاله
صورت گرفت که انشااهلل امروز به آن وارد میشویمه
007
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دو مورد تاریخی بود که بین ا یاالت متحده آمری کا و به طور مشـــخص
دموکراتها با شخص شاه [بر سر آن] درگیری ک شمک شانه پیش آمده مورد
اول دوران ابتدای دههی  24و مورد دوم آســتانهی انقالب و حدفاصــل آبان
 5911تا آبان  5916بود که مجدداً دموکراتها ســر کار آمدند و جیمی کارتر
نمایندگی آنها را برعهده دا شته در موج اول که امروز شاهد آن خواهیم بود
و در حد ضرورت و فرصت و دانش بنده به آن برگ میزنیم ،معضل ،معضل
اجتماعی و اقت صادی بود ولی در دورهی بعدی ،مع ضل ،حقود ب شر بود که
در ســـیر خودش در تغییر شـــرایط دهه ی  14و م یانه ی دهه ی  14به آن
میرسیمه

بستری عینی کشمکش 1
یک ســـال کشـــمکش بین طیف کندی با شـــخص شـــاه و تعدادی از
پیرامونیانش با هژمونی خود شــاه صــورت گرفته این کشــمکش یک بســتر
عینی داشته
جهان غلیانی
فاز انقالب
تضاد خلق و امپریالیسم

جهان همچنان که مرور کردیم جهان لیانی بود و فاز انقالب بود و جهان
از زمان جنبشهای ملی عبور کرده بود و به فاز انقالب وارد شده بود و تضاد
دوران ،تضــاد خلق و امپریالیســم بوده اگر بخواهیم با ادبیات آن زمان گفتگو
کنیم -که [البته] ادبیات دورانی را هیچوقت نمیتوانیم نادیده بگیریم -عنوان
میکردند که خلقها یا با امپریالی سم مبارزه میکنند یا ا سیر او می شونده شِق
سومی را مت صور نبودند و این را هم فرمولیزه کرده بودند :یا ا سارت یا نبرده
یعنی در کادر تضــاد خلق و امپریالیســم تودههای کشــورهای پیرامونیِ منقاد
ایاالت متحده و متحدانش یا به هر شکلی[ ،اعم از] م سلحانه یا یرم سلحانه،

یک کشمکش تاریخی میان دموکراتهای آمریکا و شاه

003

مابعد آنتاگونیســم یا ماقبل آنتاگونیســم مبارزه میکنند؛ [و] یا در اســارت
هستنده کندی با تیزی و درایت این تضاد را درک کرده
انقالبهای سمپاتیک ـ مُسری

وجه دیگر انقالبهای مســری و ســمپاتیک بود که قبالً مرور کردیمه به این
ترت یب که انقالب چین ،کوبا که به خصـــوص این انقالب در منطقهی خودش
یعنی آمریکای التین و آمریکای مرکزی کامالً مُ سری شد و واقعاً مثل آبلهمر ان
در مدت کو تاهی کل منط قه را فراگر فته این فراگیری هم م قدم تاً فراگیری
ت وریک بود و ضرورت مبارزه چریکشهری با مصائب چهگوارا که عمر خودش
را فدای ایده و ایدهی صدور انقالب کرد ،در منطقهی آمریکای جنوبی و مرکزی
کامالً مسری شد و همه به سختافزار ،اسلحه ،مبارزهی سازمانیافتهی مخفی و
 به اصـــطالح آن روز[ ،مبارزه ی] زیرزمینی  -روی آوردنده لذا انقالب هایسمپاتیک آن روز به ویژه انقالب کوبا بسیار کمک تاریخی کرد که ت وری انقالب
و مشی آن دوران که مشی چریکی بود ،تسری پیدا کنده
تنازع طبقاتی

وجه بعد تنازع طبقاتی بود ،یعنی با توجه به اینکه کشورهایی مثل کشور ما
که در آن دوران کم هم نبودند[ ،و] اقت صادی فالحتی دا شتند و بخش مهمی از
نیروی کار بر زمین متمرکز بود ،آن بخش مهم نیروی کار چیزی برای از د ست
دادن نداشـــت نده ا لب کم زمین و بی زمین بود ند و در جوف ت وری انقالب،
م بارزه ی طب قاتی کامالً برای آن ها جا می اف تاد؛ به این ترت یب که نیرو های
عملکننده کار آموزشــی هم میکردنده مثالً در همان دهه[ها]ی  64و  14یک
تیم چریکی یک سینما را که در آن  644نفر در حال تماشای فیلم بودند اشغال
میکردند ،نمایش فیلم متوقف میشــد و کار آموزشــی میکردنده یعنی اینطور
نبود که نیروی عملکنندهی صرف باشند ،کار آموزشی هم میکردند و این کار
آموزش ـی هم جواب میداد و دهقانی که چیزی برای از دســت دادن نداشــت،
طبیعتاً آمادهی پیوستن به این جهان لیانی در پیرامون خود بوده
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تقسیم زمین

وجه بعدی در جهانی که لیان از خود صادر میکرد ،تقسیم زمین بود که
خصوصاً در منطقهی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی سابقهای چنددههای
داشته از انقالب مکزیک و از زوج رادیکال پانچو ویال و زاپاتا شروع شد و
به دوران جدید رســیده در دوران جدید هم هوکها که چپ بودند و گرایش
ملی هم دا شتند و دیدیم که د ست به تق سیم زمین زدنده در مالزی [با وجود
این] که مبارزه در کادر ملی بود ،معهذا جر یان های چپ ،هر گاه منطقهای را
در کادر جنبش ملی شان آزاد میکردند[ ،اقدام به] تق سیم زمین میکردنده در
همسایگی ما هم در عرادِ عبدالکریم قاسم ،اصالحات ارضی خیلی رادیکالی
انجام شده در اندونزی با اینکه سوکارنو آنتاگونی ست نبود و رهبر مبارزه ملی
بود ،چپها روی زمین ح سا سیت ویژهای دا شتند و در جاهایی در اندونزی،
در کشاکش با هلندیها زمین تقسیم شده [این جریانات ادامه داشت] تا نهایتاً
[تق سیم زمین] به کوبا ر سیده زمانی هم که تق سیم ار ضی در کوبا انجام شد،
در کل منطقهی آمریکای مرکزی و جنوبی مسـ لهی زمین ،معضـل تاریخی و
اصــلی بود و به عبارتِ آن دوران ،تضــاد ،یک تضــاد عمده بود و همه را به
خود مشـغول میکرده همچنان که در کشــور ما وا هی «ارباب» بار داشـت و
«زمینداری اربابی» حاملهی مضــامینی بود ،در آمریکای مرکزی و جنوبی هم
وا های بود به ا سم التیفوندیا یعنی بزرگزمینداری که عن صر[های] ا ستثمار،
بهرهکشی و ستم طبقاتی هم در آن بوده لذا زمین مس له اصلی دوران بوده
یارکشی دهقانی

چون مشی ،مشی چریکی بود ،یارکشی دهقانی هم در آن زمانی که از آن
صحبت میکنیم باب شده یعنی در حقیقت اگر به شرایط آمریکای مرکزی و
جنوبی و بعد هم ویتنام نگاه کنیم ،لشـــگرپ یادهی مشـــی چریکی ،توده های
دهقانی بودنده روســتا اسـتعداد انقالب داشـته تنازع طبقاتی جاری بود[ ،و]
دهقان چیزی برای از دســت دادن نداشــته نیروی پاکباخته هم ســریع به
سرباز تبدیل میشوده پس یارکشی دهقانی وجود داشته

یک کشمکش تاریخی میان دموکراتهای آمریکا و شاه

040

سرنگونی مرتجعین

دورهای هســت که مثل شــطرنج ،مرتجعین دم به دم ســرنگون میشـدند
(البته شطرنج یک شاه دارد ولی شطرنج آن زمان شاههای متعدد داشت )ه این
توده ی ده قانی با رهبری م بارزاتی انقالبی در ســـرزمین خود ،دم به دم
مرتجعین را ساقط میکردنده در هم سایگی ما در عراد و در دیگر ک شورها
این اتفاد متعدد رخ داد که نهایتاً سمبل آن باتیستا در کوبا بوده
جهان چنین وضعیتی داشت؛ فاز انقالبی ،معضل زمین ،تضاد دورانی خلق
 امپریالیســم ،تضــاد طبقاتی ،یارکش ـی دهقانی ،انقالبهای مســری و نهایتاًســـرنگونی مرتجعینه لذا در چنین شـــرایطی کندی دکترینی را آورد که [بر
ا ساس آن] رفرم ،بدیل انقالب بوده چون و ضعیت جهان لیانی ب سیار عینی
بود و قابل کتمان نبود ،آن را پذیرفته بودند و روی رفرم به عنوان بد یل آن
متمرکز شده بودنده
رفرم ،بدیل انقالب
تشکیالت نو کن
اصالح طلب شو
به میزانی تحمل پذیر باش
امکانات پخش کن
زمین تقسیم کن

کندی پنج شـــعار دورانی را خطاب به پیرامون ایاالت متحده از جمله به
کشورهایی مثل ما عنوان کرده شعارها خیلی ملموس هستند:
[شعار اول این بود که] تشکیالتت را نو کنه
[شعار دوم این بود که] اصطالحطلب شوه
[شعار سوم ]،به میزانی تحملپذیر باشه [یعنی] الزم نیست چریکها را تحمل
کنی ،آنها را سرکوب کن اما نیروهای سیاسی سنتی را که مشی پارلمانی دارند و
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نمیخواهند خود شان را در فاز آنتاگونی سم تعریف کنند ،بپذیره حاال در ایران ما
این مصــرع  -شــعارهای پنجگانه قابلترجمان بوده یعنی مثالً کندی در [مورد]
ایران میگفت باید جبههی ملی که یک نیروی قدیمی اســت[ ،و] میخواهد در
کادر مبارزهی پارلمانی بروز و ظهور داشته باشد و در پی رادیکال کردن مبارزه و
آنتاگونیسـم هم نیسـت ،پذیرفته شـوده لذا تا میزانی [شــعار] «تحملپذیر باش»،
عطف به نیروهایی مشابه نیروهای ملی در کشور ما بوده
شعار چهارم این بود که امکاناتی چون امکانات بهداشتی و آموزشی را در
سطح شهرهای درجه دو و سه و در سطح رو ستاها پخش کنه امکانات در
کالنشهرها بهخصوص در پایتختها کپه نباشده
و نهایتاً [شعار پنجم مبنی بر اینکه] زمین را تقسیم کنه

بستر عینی کشمکش2
حاال ببینیم ب ستر عینی ک شمکش بین دموکراتهای آمریکا و شخص شاه
در ایران ما چه شرایطی را رقم زده
استیصال ـ عقالنیت آمریکایی

در ادامهی تشکیل و توضیح بستر عینی کشمکش ،آمریکا یک استیصال و
یک عقالنیتی دا شته عقالنیتی که از دل ا ستی صال بیرون آمده «ا صالحطلب
شــو»« ،تشــکیالت نو کن» ،انتخاب طبیعی ســرمایهداری آمریکا نبود؛ بلکه
انتخابی از سر استی صال بود که از دلش عقالنیتی ایجاد شده بوده اما در ایران
ما آن عقالنیت وجود نداشـت و از شـخص شــاه و حاکمیت تحت مدیریت
وی [فقط] محافظهکاری صرف به اضافهی عقبماندگی برمیتراویده
مهار ظرفیت انقالبی

انگیزههایی که در دل ت وری رفرم کندی نهفته بود ،مشخصاً حول این پنج
محور بود ،اینکه انقالب را مهار کند و ســـرعتگیر جلوی آن بگذارد[ ،و در
نتیجه] انقالب را به رفرم تبدیل کنده
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خنثیسازی مشی دورانی

وجه دوم این [اســت] که مش ـی دورانی را که «مشـ ی چریکی» بود خنثی
کند و اینطور به ذهن ها متبادر کند که راه حل دیگری [جز آنچه آمریکا ارائه
میدهد] برای مبارزهی اقت صادی و اجتماعی نی ست و اینطور نی ست که این
فرمول سریع به ذهن بیاید [که] زمین بگیر[ ،و] در پرتو سختافزار که اسلحه
اســـت و در کادر مبارزهی چریکی؛ زمین را از آن خود کنه میخواســـت با
«تقسیم زمین» این فرموالسیون را به هم بریزده
شیفت سرمایه

وجه بعدی انتقال ســرمایه بوده ســـرمایه باید از روی زمین و بخشهای
سنتی و ماقبل دورانی اقتصاد به بخشهای مدرن و امروزی شیفت پیدا کند و
منتقل بشود ،که در ایران هم خواهیم دیده
نوطبقهسازی

وجه بعدی نوطبقه سازی بوده امپریالی سم خودش به دوران جدیدی وارد
شده بود که در آن دوران نمیتوان ست و نمیخوا ست به نیروهای واب سته به
زمین و نیروهای ماقبلِ تکنولو ی دورانی اتکا کنده امپریالیسم کهن این ابتکار
را در کل جهان و در ایران ما [پیاده] کرد که جلوتر توضیح خواهیم داده
متحد استراتژیک

ا ما آمری کا که خودش نو و نونفس بود ،و ن مای نده ی های تک 5در کل
کشورهای سرمایهداری بود ،در پی پرو ههای آر اند دی 4بود ،و خوشفکرتر
از امپریالیسـم کهن بود که انگلیس نمایندهی آن بوده لذا در پی نوطبقهسـازی
بود [تا] طبقاتی را پایهگذاری کند که بتوانند آمریکا را درک و باور کنند و با
منافع طوالنی مدت و در افقدراز مدت این کشــور را همراهی کنند؛ و نهایتاً
 Hi techیا 5. High technology
 R&Dیا 4. Research and Development
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بتوا ند از حاکم یت های پیرامونی با تو جه به شـــرایط نو پد یدار یک مت حد
استراتژیک بسازده
این عقالن یت آمری کایی بوده عقالنیتی که با ید تأک ید کرد از جوهر
آمریکاییها بیرون نمیآمده منهای مس ـ لهی زمین و ش ـیفت ســرمایه ،نیروی
سیا سی را تحمل کردن و تا حدودی به شرایط اجتماعی بها دادن ،از جوهر
آنها در نمیآمده لذا عقالنیت آمریکا آمیختهای از اســتیصــال آنها و باورهای
ایدئولو یک آن زمانشان بوده
محافظه کاری ـ عقب ماندگی پهلوی

در ایران که وارد شویم ،حس خطری که آمریکاییها دربارهی کشورهایی
مثل ما میکردند ،احســاس نمیشــد و از طرف دیگر یک عقبماندگی ذاتی
هم در هی ت حاکمهی ایران وجود داشــت که هم ریســکپذیریاش را کم
میکرد و هم تصـــور میکرد که دوران فعالً از آن ماســـت و خیلی به آینده
کاری نداریمه
دلبستگی به سرکوب

حاال ببینیم که به موازات عنا صر عقالنیت آمریکا واکن شهای ر یم شاه و
تلقی آن از دوران چه بوده شخص شاه و پیرامونش کامالً به سرکوب دلبسته
بودند و فکر میکردند تنها اهرم مدیریت و کنترل اجتماعی سرکوب است که
در کودتای  94آن را تجربه کرده بودنده بعد از ســرکوب هم نظام ســه پایهی
جدی پیدا کرد :پایهی نظامی ،پایهی پلیسی و پایهی امنیتیه
[در مورد] پایهی نظامی ،ارتش نیروی اول عملکنندهی کودتا بوده نصیری بود،
سپهبد گرزن بود ،کانون افسران بازنشستهای بوده سرهنگ زاهدی هم بود که بعداً
ســرتیپ شــده [پس] عملکنندهها نظامی بودنده لذا ارتش بعد از کودتا حقالسـهم
گرفت و دیگر صرفاً نیرویی مثل دورهی ر ضاخان نبود و تمایل و تلقی دا شت که
باید در سـ یاسـت مشـارکت داده شــوده کما اینکه مشــارکت هم داده شــد؛ اولین
نخستوزیر بعد از کودتا زاهدی بود که کابینه را اداره میکرده
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وجه بعدی این است که نظام شاه در کنار وجه نظامی ،پلی سیتر هم شد،
شــهرها به طور ســیســتماتیک دســت پلیس و شــهربانی بوده اندارمری در
حوزهی روســتا ،شــهربانی در حوزهی شــهر و ارتش هم که محاک بر هر دو
[آنها کشور] را اداره میکردنده
[در مورد] پایه امنیتی هم که ساواک در سال  5996تأ سیس شده مهم این
بود [که] ساواک هم که تأ سیس شد ،یک نظامی را در رأس ساواک گذاشتند
و بعد از آن هم نظامیها بهطور متعدد مدیریت آن را به عهده داشـــتند [که]
آقای سپهبد مقدم و [بعد از او] ن صیری بودنده [پس] ارت شیها [هم] در نظام
سیاسی و هم در نظام امنیتی سهم داشتنده
وقتی اینچنین بود ،تجربهی ســـرکوب مصـــدد و ملیون هم که خیلی
دوردست نبوده مثالً حد فاصل  5993که کندی آمد تا کودتا ،فقط هفت سال
بوده زمینهی سرکوب [مهیا] بوده شاه با سرکوب برگشت و حکومتش را پس
گرفت؛ سه پایهی نظامی ،امنیتی و پلی سی کامالً شکلب سته را هم دا شت؛ و
مردم هم بعد از کودتا اف سرده بودنده طبیعتاً ر یم شاه و بهخ صوص شخص
شاه فکر میکردند تنها عنصر مدیریت اجتماعی ،سرکوب استه
در آن یک ســال ،آمریکاییها [هم] در مذاکرات خصــوصــی و هم در
مواجههی عمومی ،خیلی در افکار عمومی انر ی مصــرف کردند تا شــخص
شاه را مجاب کنند که سرکوب در ایران دیگر جواب نمیدهد؛ کما اینکه در
جاهای دیگر هم این جواب را نداده [اما شاه] مجاب نمیشده
چیدمان تو تهی

وجه دوم [این بود که] یک چیدمان در ایران وجود دا شت[ ،که] پارلمانی
بود [و] اصالً مزیتی نداشته بعد از کودتا کاری که شخص شاه کرد  -و این
فرموال سیونی که شخص شاه به کار بست ،در دورههای بعد هم بهطور متعدد
به کار بسته شده است  -این [بود] که سه قوه را به یک قوه تبدیل کرد؛ یعنی
دیگر تفکیک قوا وجود نداشته چیدمان مدرن به مفهومی که [در کشور] سه
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قوهی مقننه ،ق ضاییه و مجریه م ستقر با شند ،همه را به یک قوه تبدیل کرد ،و
آن قوهی مخلوک و فالوده ب ستنی هم شد قوهی قهریهه یعنی قوهی مجریه دو
تا قوه را در خود هضـــم کرده و به قوهی قهریه تبدیل شـــده در رأس قوهی
قهریه هم شخص شاه بوده یعنی یک سانترالی سم محضه لذا آن چیدمانی که
وجود داشـــت ،چیدمان کامالً ماکتی و درونتهیای بوده یک پارلمانی وجود
داشــت ،مجلس ســنایی و مجلس شــورایی وجود داشــته دو حزبِ را راه
انداخت[ ،شامل] حزب مردم عَلم و حزب ملیون اقبال و سعی کرد که بگوید
ما هم مثل آمریکا نظام دو حزبی داریمه ولی چیدمان ،درونتهی بود ،یعنی در
کادر آن اد امی که بین سه قوه صورت گرفت ،و سه قوه به یک قوهی قهریه
تبدیل شد و خودش هم محور قوه قهریه بود؛ اساساً چیدمان مدرنی در ایران
وجود ندا شته از دور و از روی هواپیما ت صور می شد که حاال در ایران یک
نظام حزبی وجود دارد ،نظام پارلمانی وجود دارد و یک قوهی ق ضاییه وجود
دارد؛ اما اگر کسـی از فراز به فرود میآمد و در این مبلمان کاذب میگشــت،
میدید که اساساً مبلمانی وجود ندارده
چسب به زمین

وجه بعدی هم این بود که پیرامونیان شــاه چســب به زمین بودند؛ یعنی
امرای ارتش ،نزدیکان خود شاه و اق شار جدیای از بور وازی ایران ،چ سب
به زمین بودنده [زیرا] زمین عایدات سرشاری داشته جلسات پیش دیدیم که
آن زمان پنج عامل و نهاد برای کشــاورزی تعریف میشــد :زمین ،آب ،گاو،
ســـرمایه و کاره از این پنج عامل ،نیروی کار فقط صـــاحب یک پنجم بود،
[یعنی] چهار پنجم از محصـــول به مالک میرســـ ید و یک پنجم به دهقان
میرســیده در بخش کشــاورزی امکان فرار از مالیات هم بهطور جدی وجود
داشــت [زیرا] در حوزهی کشــاورزی هم ممیزی و تشــخیص مالیات خیلی
مشــکلتر از بخشهای مدرن مثل صــنعت و خدمات بود و هم وصــولشه
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[مضاف بر اینکه] در منطقههای خودشان قدرقدرت بودند[ ،و] بعضیهایشان
اصال ًمالیات نمیدادنده بنابراین زمین عایدات بسیار سرشاری داشته اقت صاد
ایران هم اقتصـــاد فالحتی بوده آن زمان هم مثل الن نبود که مایحتاج اصـــلی
مردم یا اقالم ا صلی درون سبد ،از خارج وارد شوده اقت صاد ایران بی شتر [از
حاال] نسـبت به تولید محصـوالت کشـاورزی خودبسـنده بوده لذا زمین سـود
بسیار سرشاری داشت و پیرامونیان چسب زمین بودنده
بور وازی ایران  -یر از بور وازی تجاری -بقیهشـــان چســـب به زمین
بودنده خود شاه هم همانطور که آن جل سه عنوان شد ،بور وا -ملّاک ا صلی
دوره بوده یعنی هنوز مر وبترین زمینهای رضاشاه را خصوصاً در استانهای
گیالن و مازندران ،تحت تملک داشــته نزدیکترینها به شــاه هم وابســته به
زمین بودند؛ مثل علم ،مثل بقا یای خانوادهی فرمانفرمائیان ،مثل باتمانقلیچ یا
حتی تیپی مثل طوفانیان ،که بعداً در ارتش مقاطعهکار شـــده اینها همه آن زمان
چسب به زمین بودنده
فاصله با تکنولوژی

وجه بعدی این بود که هم اقتصــاد کالن ایران و هم بخش کشــاورزی با
تکنولو ی فاصــلهی جدیای داشـــته بخش کشــاورزی ایران به زمین ،به
اضافهی شخم و گاو منحصر میشده [هنوز] تراکتوری روی زمین نیامده بود،
دروگری نیامده بود ،خرمنکوبی نیامده بوده ماشـــین روی زمین نیامده بود و
نظام اربابی ایران نسبت به ماشین واکنش ویژه نشان میداده
اپنیها در اواخر دهه  94یواش یواش ماشـــین را آن هم با مدتها کار
توضــیحی به ایران آوردنده مثالً اول بار که تیلر در ایران آمد ،آخر دههی 94
اســته تقریباً حوالی زمانی همین دورهای که داریم از آن صــحبت میکنیمه
اپنیها تیلرهای میت سوبی شی و کوبوتا را به رو ستاها ،بهخ صوص به گیالن و
مازندران بردند ،چون در آن منطقه و بهویژه گیالن زمین ها کوچکتر بود و
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می شد آنها را با تیلر شخم زد [در حالی که] ساری و گرگان ،خرا سان ،مغان
و آذربایجان د شت ا ست و در آنجا تیلر جواب نمیدهد وه آنجا باید تراکتور
برود زیرا زمین بسیط استه ولی در گیالن زمین و بخشبندیها کوچک بوده
این [حرکت] اپنیها خیلی مهم بود ،حدود  51سال در روستاهای ایران
وقت گذاشتند تا روستاییان ایران و اربابان محلی را با ماشینآالت کشاورزی
کوچک مثل خرمنکوب و تیلر آشـــنا کننده لذا نظام اربابی روی زمین ایران
ن سبت به تکنولو ی دافعهی جدیای دا شت و نظام شهری ایران هم چندان
نظام مجهز به تکنولو یای نبوده
در صنعت ایران هم تکنولو ی صنعت سنگین مثل فوالد و ماشینسازیها
هنوز وارد نشــده بوده در ایران این [پیشــرفتها در] نیمهی دههی  24اتفاد
افتاد که انشــااهلل جلوتر خواهیم گفته لذا هم کل اقتصــاد ایران و هم بخش
ک شاورزی ،فا صله جدیای با تکنولو ی دا شت و ن سبت به تکنولو ی دافعه
نشان میداده
سرمایه زیرمتکایی

اما وجه بعدی این بود که ســـرمایهداری ایران ،ســـرمایهداری بســـ یار
عقب ماندهای بوده آن موقع مصـــطلح بود که بازاری ها پول [را] زیر متکا یا
توی متکا میگذارند ،ولی نظام اربابی ما هم به همین ترتیب بوده نظام اربابی
ما حداقل در این مدت ،ســود ســرشــاری را که از بخش فالحتی میبرد ،در
بخشهـای دیگر خرج نمیکرده (حـاال اســـتثنـاهـا را کنـار میگـذاریمه)
[سرمایهداری ایران] خرج نمیکرد و تشنهی مصرف بوده
خانههای اعیانی در روســـتا ،مدلســـازی همان خانهها در نظام شـــهری
[بودند]ه یا مثالً یواش یواش در دههی 94باب شــد که [ســرمایهداران] در
شمال به خ صوص در انزلی ویالهای گ سترده میخریدند و پول خود را در
قالب ویال خریدن ،ما شینهای ه شت سیلندر فورد آمریکایی م صرف کردن،
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سی ستم نوچهای و سوارهنظام پ شت سر خود راه انداختن و سفرههای چند
متری پهن کردن و طالیی شدن د ست و گردن زنان و دختران شان خودش را
نشــان میداده یعنی مصــارف آن انباشــتی که از طریق بهرهکش ـی روی زمین
صورت میگرفت ،مصارف عقبماندهای بوده
لذا تنها بازاریهای دوره نبودندکه پول زیر متکا میگذاشــتند؛ نظام اربابی
ایران هم نظام پولزیرمتکایی بوده بازاری پول [را] در متکایش میگذاشــت،
سـرمایهدار پول [را] توی پشـتیاش میگذاشـته لذا سـرمایهداری ایران یک
ســرمایهداری ماقبل دورانی بوده اگر بخواهیم جمعبندی کنیم ،ر یم شــاه در
دورانی که ما داریم از آن صـــحبت میکنیم یعنی دورهای که آمریکاییها به
نوسازی ،به تلطیف ،به تشکیالت را تازه کردن ،تشویق و تهدید میکنند ،این
ر یم در واقع متحد ماقبل دورانی به حساب میآمده
ر یم شاه با این ویژگیهایی که تو ضیح داده شد ،متحد امپریالی سم کهن
بوده با این ویژگیها نمیتوان ست متحد امپریالی سم نو با شده این جانمایهی
این کشاکش بوده متحد ماقبل دورانی بوده
خب متحد ماقبل دوران هم فرض کن ید زمانی که انگلیس ها در ســـال
 5413نفت را کشف کردند ،در منطقهی مسجد سلیمان خزعل متحد منطقهای
آنها شـــد ،که یک ارباب محلی بود که پیادهنظام و ســـوارهنظام داشـــت و
میتوان ست امنیت لولههای نفت و تأ سی سات نفتی را که انگلیسها برای آن
سرمایه زیادی به ایران آورده بودند ،تأمین بکنده ولی در دوران جدید آن ساز
و کارها جواب نمیداد و هم نظام اربابی و هم کل یت حاکم یت پهلوی متحد
ماقبل دورانی محسوب میشدنده
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دو سوی کشاکش

اصرار  -تحکم عدم تمکین  -واکنش
امینی اصالحطلب شاه مرتجع
نخستوزیر آغازگر شاه نظارهگر
اندیشه بدیلسازی تمنای بقاء
شاه متزلزل شاه انقالبی

میرســیم به جان بحث که دو ســوی کشــاکش هســتنده یک ســوی آن
ک شاکش آمریکا ا ست که ا صرار میکند[ ،و] جاهایی فراتر از ا صرار ،تحکم
میکنده یک نخستوزیر با پُز اصالحطلب وسط این درگیری پدیدار می شود
که علی امینی اســته خود علی امینی آ ازگر اصــالحات در ایران میشــوده
یعنی آن دورانی که شــاه واکنش نشــان میداده ،جوهر ارتجاعی خود را بروز
میداده و در مقابل هر تحولی تمکین نمیکرده و دفاع میکرده اســت؛ امینی
در ایران ا ستارت ا صالحات را زد ،و به قول دو میدانیکارها یک گام از شاه
جلو میافتد و به قول دوچرخهسوارها یک توقه جلو میافتده
وقتی امینی [به عنوان] اصالحطلب جلوهگر شد و آ ازگر اصالحات هم
شد ،اندی شهی بدیل سازی پیشآمد و شاه این احساس خطر را کرد که امینی
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رقیبش میشود و آرام آرام [میبینیم که] ضمن بروز تمایالت محافظهکارانه و
ارتجاعیاش ،شاه متزلزلی استه
ولی این طرف را که نگاه میکنیم ،میبینیم شاه در مقابل ا صرار و تحکم
تمکین نمیکرد [و] واکنش نشان میداد ،امینی اصالحطلب بود و شاه مرتجع،
امینی آ ازگر و اســتارتر شــد و شــاه نظارهگر منفعل و خودخور و عصــبیه
آمریکاییها در یک دورهای که اوج ک شاکشها بود ،در اندی شهی بدیل سازی
برآمدند ،شاه تمنای بقا دا شت [و] متزلزل بوده در یک فعل و انفعال ،به قول
کشتیگیرها ،کشتی برگشته کشتی که برگشت امینی از صحنه خارج شد و
شاه به رهبر انقالب سفید ایران تبدیل شده
چند تا فکت از این حوزه هســـت که فکتهای تاریخی اســـته [یکی]
اینکه ح سا سیتی که امریکاییها در ایران دا شتند حدود  54تا  51سال قبل از
این دوران بوده دفعهی قبل هم تلنگری به این موضوع زده شده
یک سمینار ملی رفاه اجتماعی در سال  5919توسط سازمان برنامه برگزار
شد که سمینار استراتژیکی بوده دو سمینار استراتژیک زمان شاه برگزار شد،
یکی سمینار ملی رفاه اجتماعی در سال  5919و دیگری باز در سال ،5919
همایش ش ـیراز بوده همایش ش ـیراز ،همایشـ ی بود که در حقیقت معطوف به
شرایط سیاسی و استراتژیک ایران بوده این سمینار رفاه اجتماعی سال 5919
هم معطوف به شــرایط اقتصــادی و اجتماعی ایران بوده ســازمان برنامه بعداً
مقاالت آن ســمینار را منتشــر کرد ،یک جزوه هســت که دیدگاههای خود
سازمان برنامه در مورد آن سمینار است ،که شرایط روستاهای ایران را قبل از
ا صالحات ار ضی تر سیم میکنده این دیگر دیدگاه خود شان ا ست و دیدگاه
اپوزیســیون و دیدگاه چپ و تحلیل طبقاتی نیســته عنوان میکنند که وقتی
اجرای برنامهی همهجانبهی ا صالحات ار ضی در ایران آ از شد ،تقریباً اکثر
مراکز رو ستان شین ک شور ما چیزی جز ویرانه نبوده این را کِی میگویند؟ 54
سال بعد از ا صالحات ار ضیه زمانی که دیگر ا صالحات ار ضی تمام شده
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است (اصالحات ارضی در سه مرحله انجام شد [که] مرحلهی آخر آن سال
 5919به پایان ر سیده) این مو ضوع را آن زمان میگوینده مهم این ا ست که
اتفاقاتی هم که در ایران افتاد ،مو ضع ضدزمین ،مو ضع ضدف ودال ،همه بعد
از مرحلهی آخر ا صالحات ار ضی بوده بع ضی از ترانهها مثل بوی گندم سال
[ 5919خوانده شـــد] و دو فیلم کیم یایی یکی بلوچ و دیگری خاک ،که به
شدت ضدف ودالی بودند ،زمانی ساخته شد که ا صالحات ار ضی تمام شده
بود و ر یم [دیگر] هیچ چسبندگیای به زمین نداشته قبل از آن نه ترانهساز،
نه شــاعر و نه فیلمســاز اجازه نداشــت به [بحث] زمین وارد شــوده نظام
کار شنا سی ایران هم اینطور بوده این خیلی مهم بوده سال  5919این حرفها
را میزنند که «اکثر مناطق روســتانش ـین کشــور ما چیزی جز ویرانه نبود ،در
برخی از مناطق ســـالها بود که کســـی برای نگهداری و مرمت بناها کاری
نکرده بوده دولتها و نسلهای پی در پی در این کشور مس له نیاز به آموزش
و بهداشــت در روســتاها ،به خصــوص عمران و نوســازی دهات و مناطق
رو ستان شین ک شور را نادیده گرفته بودنده در موارد بی شماری نیز امکانات،
اعتبارات و وسایل اختصاص یافته برای عمران و نوسازی روستاها به مصرف
واقعی خود نمیرسـ ید و صــرف اجرای طرحهای عمرانی در مناطق شــهری
شده استه به این ترتیب در این زمینه نه تنها یک زیربنا وجود نداشت که بر
اســـاس آن یک ســـاختمان نو به وجود آید ،بلکه در هر قدم در این راه یک
مشــکل موروثی به چشــم میخورد»ه یعنی همان وا های که به کار برده[ ،که
روســـتا] جز ویرانهای بیش نبود ،این وضـــعیتی بود که آمری کایی ها بر آن
ح ساس بودند ،این ح سا سیت از سالهای  5941تا  5943و حتی  5946در
ایران بروز کرده بوده
از ماریس که از کار شنا سان اداره ا صل چهار ا ست ،گزار شی ه ست که
مربوک به سال  ،5941یعنی حدوداً  51سال قبل از مرحلهی اول ا صالحات
ار ضی در ایران ا سته این گزارش تأکید میکند که در ایران م س لهی زمین،
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مع ضل ا صلیای ا ست که باعث شکاف طبقاتی جدی شده ا ست و میتواند
کینهآفرین و انقالبآفرین باشده این کامنتها را اینها [آمریکاییها] ده ،پانزده
سال قبل از این قضایا داشتهانده یک گزاره هم از خود شخص شاه است که
خیلی جالب اســـت و عقبماندگی خودش و عدم درک تاریخی خودش را
خیلی صریح توضیح میدهده اما شاه هم مثل فیلم خاک و [فیلم] بلوچ و مثل
ترانهی بوی گندم ســـال  ،5919بعد از [رخ دادن] واقعه خودش را تحل یل
میکنده این گزارهای که از شاه وجود دارد ،خیلی گزارهی کیفیای استه شاه
در ک تاب مأمور یت برای وطنم میگو ید در اواخر ســـال  5943به منظور
تقاضای افزایش کمک اقتصادی و نظامی به ایران رهسپار آمریکا شدم ،در آن
کشور استقبال بسیار گرم و دوستانهای از من به عمل آمد ولی بدون حصول
نتی جه بازگشـــتم ،زیرا با آن که پرز یدنت ترومن در ســـال  5946به منظور
جلوگیری از نفوذ کمونیســم اصــولی را اعالم داشــته و کمکی که آمریکا در
اجرای آن اصول به کشورهای ترکیه و یونان کرده بود [و] این دو کشور را به
حف و صـــ یا نت اســـتقالل خود موفق گردان یده بود ،ولی هنوز در مورد
خاورمیانه ،سیاست روشن و صریحی از طرف دولت آمریکا اتخاذ نشده بوده
عدم موفقیت دراین مأموریت بدون شک تا حدی تقصیر خود ما بود [ -اینجا
شــاه] نقد خود میکند ،آن هم بعد از قضــایا -زیرا آمریکاییها متوجه شــده
بودند که ما با جد یت و اهتمام الزم به ادارهی امور داخلی خود نپرداختهایمه
شـــکســـت و اضــمحالل چین ملی  -یعنی باالخره روی تجربهی تاریخی
میای ستد -که در اوایل همان سال پیش آمده ،موجب نگرانی شدید آمریکا
شده بود و آن کشور را مصمم ساخته بود که تنها به کشورهایی کمک کند که
در تســـو یه و تنظیم امور داخلی ابراز عال قه کن نده به همین ج هت ،ب عد از
بازگشــت به وطن با نهایت جدیت به اصـــالحات داخلی پرداختمه برنامهی
تقسیم امالک سلطنتی را سال  5943پیگرفتمه
اما اینها دیگر کافی نبود و خود شاه تصریح میکند که من درک نمیکردم
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که الزامات دوران چه هست ،لذا ا از آن طرف اصرار و توقع ،و از این طرف
عدم تمکین و واکنش [بود]ه تا اینکه علی امینی بعد از اقبال و شــریف امامی
به نخ ستوزیری میر سده علی امینی شرایط را درک کرده او یک جمله دارد
که بسیار تاریخی و خیلی قابل فهم استه علی امینی یک سخنرانی دارد[ ،که]
خیلی تاریخی استه میگوید که ما یک تومان پول داریم ،اگر بخواهیم هشت
زارش را حف کنیم ،باید دو زارش را بدهیمه آن دو زار یعنی اینکه زمین را
بدهه زمین را تقسیم کن ،اگر نخواهی آن دو زار را بدهی آن هشت زار هم از
دســـت رفته اســـته علی امینی این را مطرح کرده ارســـنجانی هم که وزیر
ک شاورزی علی امینی بود و از تق سیم زمین حمایت میکرد هم یک گزارهی
تاریخی و جدیای را بیان میکنده ارســنجانی خودش تودهای ســابق و اهل
تحلیل طبقاتی اســت و به جبر تاریخ معتقد اســته عنوان میکند (انگار یک
مارک سی ست دارد حرف میزند) :باید خود را با تحول زمان هماهنگ سازیم
زیرا جبر تاریخ ایجاب میکنده
عمالً همهی این خطابها ،خطاب به شاه استه امینی میگوید یک تومان
داریم برای این که بخواهیم هشـــت زارش را نگه داریم ،با ید دو زارش را
بدهیمه [این گزاره] خطاب به شاه ا سته شاه [ا ست که] باید آن دوزاری را
خرج کنده کس دیگری نباید خرج کنده [حرف] ارسنجانی هم خطاب به شاه
اســـت :باید خود را با تحول زمان هماهنگ ســازیم زیرا جبر تاریخ ایجاب
میکنده اگر خود عامل آن باش ـیم ،آســان میگذرد ولی اگر قرار باشــد چرخ
ز مان آن را علیر م [م یل] ما ان جام د هد ،ما را زیر د ندا نه های خود خرد
خواهد کرده یعنی این ارابهی زمان و این جبر تاریخ - ،که [اصــطالح] «جبر
تاریخ» ا صالً یک گزارهی مارک سی ستی ا سته ادبیات ار سنجانی هم ادبیات
مارکسی ستی بوده [یعنی خطاب به شاه میگوید] جبر تاریخ ،دوران تمام شده
استه تو درک نمیکنی که دوران تمام شده استه اگر خودت مجری نباشی،
اگر خودت اصـــال حات نکنی ،اصـــال حت می کن نده اگر اصـــالحط لب
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نشـــوی،عل یهات انقالب برپا میشـــوده ارابه پیش میرود ،حاال چه بهتر که
رانندهی ارابه خودمان باشیمه
امینی خیلی صـــریح و تیز شـــرایط را درک کرد ،پیرامونیان امینی هم به
همین ترت یبه امینی تیمی را آورد که آنها هم دوران را درک میکرد نده یکی
از همتیمیهایش ارسنجانی بوده یکی دیگر الموتی بود که وزیر دادگستریاش
بوده الموتی در سـال  ،5941دبیر اول حزب تودهی ایران بوده یکی هم فریور
بوده فریور ،الموتی و ار سنجانی ،همه دیدگاه طبقاتی دا شتند [و] روی تق سیم
زمین حساس بودند؛ تحلیل مارکسیستی هم جانمایهاش تحلیل دورانی استه
یعنی آنها هم از این منظر ،از اصـــالحات ارضــ ی حمایت میکردند که اگر
ا صالحات ار ضی انجام شود ،ف ودالی سم نابود می شود ،ف ودالی سم که نابود
شود ،بور وازی جایگزین آن می شود و ما یک قدم به آن سو سیالیزم موعود
آرمانی نزدیکتر میشــویمه تحلیل آنها با علی امینی پیوند خورده بودنده البته
اینها همه مارکســیســتهای تواب بودند ،هم ارســنجانی ،هم الموتی و هم
فریور ،همگی مارک سی ستهای تواب بودند که بعد از کودتا طرف ر یم شاه
آمده بودنده
الموتی در سال  5941دبیر اول حزب توده بود ،او شعار «مبارزه با ف ساد
درونحاکمیتی» را راه انداخته زمانی که عمر ،خلیفه شــد یک اصــل آورد،
ا صل «از کجا آورده ای» ،با این ا صل از کجا آوردهای ،که خیلی رادیکال بود
سعی کرد که با جریان طبقاتیای که به لحاظ سیا سی با آن مخالف بود ،یک
مواجههی طبقاتی راه بیندازده الموتی هم این شـــعار از کجا آوردهای را آورد
که حاال در جمهوری ا سالمی و در این چند سال گذ شته میگویند تیمهای
«تحقیق و تفحص»ه الموتی هم تیم تحقیق و تفحص راه انداخت و رادی کال
هم راه انداخته صــوری نبود و تعدای از وکالی مبرز و حقوددانان مبرز را
هم به کار گرفت و به جان رانتخواران درونحاکمیتی افتاده این مســیر دوم
بوده
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مسیر سوم هم شخص علی امینی بود که تسویهی رانتخواران نظامی را
آ از کرده آزموده را که رئیس دادگاه نظامی بعد از کودتا بود ،اهل قلع و قمع
بود و در اعدام تعدادی از افسران سازمان افسری حزب توده مؤثر بود ،تسویه
کرده آزموده هم تیپ خشــنی بود که آن موقع به او آیشــمن ایران میگفتنده
امینی ،تیمور بختیار را هم تسویه کرده
لذا علی امینی از ســه مجرا آگاهانه وارد شــده یکی از مجرای الموتی و
[ شعار] از کجا آوردهای ،یکی از مجرای ارتش ،یکی هم از مجرای ت وریکه
سـادهاش این بود که زیر ارابه زمان خرد میشـویم ،هشـت زار بخواهیم نگه
داریم ،دو زارش را باید بدهیمه اینها در واقع از مبانی ت وریک خودش بوده
وجه دوم زمین بوده خانواده امینی از بزرگ زمینداران بودند ،به خصوص
مادر علی امینی ،خانم فخرالدوله مالک زمینهای شـــهری و روســـتایی بوده
زمینهای روســتایی وی در صــفحات شــمالی در لشــت نشــا و زمینهای
شـــهری اش هم در تهران ،در منطقهی دروازه شـــمیران بوده به آن چهارراه
فخرآباد می گفتند که هنوز نام خانم فخرالدوله بر آن [چهارراه] و مســـجد
مانده اســـت ،همچنین زمینهای قیطریه که در ســـال  5911پارک شـــد از
مستملکات خانم فخرالدوله بوده علی امینی از زمینهای مادرش در لشتنشا،
اصالحات ارضی را شروع کرده آن موقع نه شاه موافق اصالحات ارضی بود،
نه محمل قانونی [این کار] وجود داشت و نه مجلس آن را تصویب کرده بوده
امینی زمین تقسیم کرد ،شعار اصالحات داد و با رانت خواری درون ارتش و
درون حاکمیت هم از طرد مختلف به فعل و انفعال پرداخت،نخســـتوزریر
اصالحطلبِ آ ازگر شده
شاه هم که در این مدت واکنش نشان میداد ،عمال در مقابل امینی به شاه
مرتجع و شاه نظارهگر منفعل تبدیل شده بوده تا اینکه وقتی دید شرایط جدی
است ،باالخره بعد از یک سال کشمکش چستر پاولز به ایران آمده چسترپاولز
صاحب منصب امریکایی بود که به ایران آمد و گفت [اصالحات ارضی] باید
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اجرا شــوده مثل اتفاقی که در زمان کارتر در دیماه ســال رخ داد و کارتر به
ایران آمد و گفت باید حقود ب شر اجرا شود؛ آن زمان هم چ ستر پاولز آمد و
گفت که ا صالحات ار ضی و رفرم باید اجرا شوده شاه هم ن سبت به امینی
ح ساس شده بوده تمنای بقا دا شت و یک بار هم سرنگونی را چ شیده بود،
[پس] به شاه انقالبی تبدیل شده
در این دوران مجلهی تهران اکونومیســت هم حامی ت وریک اصــالحات
ار ضی شد و [باعث شد] این بحث بی شتر جا بیفتده تهران اکونومی ست از
دههی  94در ایران منتشـر میشـد و ســعی میکرد تریبون آزاد سـرمایهداری
یرک شاورزی یا بور وازی تجاری و صنعتی که هنوز بهطور جدی به وجود
نیامده بود ،با شده تهران اکونومی ست در آ ستانهی توافقات شاه با آمریکا یک
مقالهی فکری نو شت و در سرمقالهاش در آن ک شاکش که شاه دا شت آرام
آرام دارد به رفرم مجاب میشـــود ،عنوان میکند که انقالب ســـفید یا همان
انقالب شــاه برنامهی اصــلی جهان آزاد امروز اســت که برای جلوگیری از
انقالب قرمز یعنی برنامهی کمونی ستها طرح شده ا ست و همهی ک شورها
برای انجام آن به شـــکلی قدم بر می دارند ،لیکن کل یه ی کشـــورهای آزاد
متفقالقول ه ستند که ا صالحات ار ضی میتواند یکی از مهمترین موارد مهم
برنامه ی انقالب ســـف ید باشـــده بنابراین [ به دنبال] پوش دادن های تهران
اکونومی ست و بعد هم روزنامهی اطالعات بود که شاه در موضع انقالب قرار
گرفت و دیگر به اصالحطلبی هم بسنده نکرده  6اصل انقالب سفید را وسط
گذا شت و نهایتاً زمین در ایران تق سیم شد ،به ا ضافهی ا صول ششگانهی
اصالحات ارضی که جلسات بعد به آن اشاره میکنیمه
لذا این کُ شتی انر یبر تاریخی نهایتاً منجر به این شد که شاه در مو ضع
تمکین قرار بگیرد و بعد هم امینی حذف شـد و بالفاصـله علم سـر کار آمده
روی کار آمدن علم به معنای این بود که دیگر میخ شـاه کوبیده شـده اسـته
علم یار گرمابه و گل ستان شاه بود و خودش هم زمیندار بوده زمینهای وی
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در بیرجند نیز تا حدودی تقسیم شده
با آمدن علم ،امینی دیگر کامل از صحنه کنار رفت تا سال  16و  11که در
فضــای حقود بشــری بروز و ظهورهایی پیدا کرد و مثل یک حباب ترکید و
نهای تاً هم از ایران رفته لذا این کشـــمکش نهای تاً با هژمونی دموکرات های
آمریکا همراه شد و شاه مجبور شد که تمکین کنده

ایجاد فضا ـ پوستهشکنی
شرایط ،محرکها ،ضرورتها

حاال به تأثیرات شرایط این کشاکش در ایران میپردازیمه در این کشاکش
ف ضای تنف سی ایجاد شد ،بعد هم در گ شایشهای بعد از آن پو سته ان سداد
کشاکش در ایران شکسته البته مبنای ایجاد فضا و پوسته شکنی رفرم کندی
در ایران نیســت بلکه مبنای آن اتفاقاتی اســت که در ایران افتاده باالخره چند
روز بعد از کودتا نهضـــت مقاومت ملی بر پا شـــد که خیلی مهم بود چون
باالخره مصدد در زندان علیه کنسرسیوم بیانیه داد و به سازمان ملل شکایت
کرد ،نیرو های ملی در فروردین ماه  5999عل یه انت خا بات مجلس هی جدهم
اعتراض کردند ،دانشگاه در یاب احزاب بارکش شرایط شد ،سه قطره خون
در دانشگاه ریخت ،دانشگاه معترض ،ضد امپریالیسم و ضد استبداد و ارتجاع
شده اتفادهای مهمی در ایران افتاده حتی ک شتار  41نفر از سازمان اف سری
حزب توده هم مؤثر بوده یعنی ایران باالخره در تقالی خودش بود و بعد هم
که م سایل کانال سوئز پیش آمد و نه ضت مقاومت ملی از پیروزی نا صر در
کانال سوئز حمایت کرده
بعد هم در زمان دکتر اقبال که رئیس دانشـگاه [تهران] بود ،تنشهایی رخ
داد ،او که به دان شگاه رفت ،جنبش ،جنبش پرتوانی بود ،ما شین دکتر اقبال را
آتش زدند و خود دکتر اقبال مجبور به فرار از دان شگاه تهران شده لذا در زیر
دیگ [دوران] شــعلهی ســهفتیلهای روشــن شــده بود و اینطور نبود که فقط
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کندی شرایط ایران را تغییر بدهد بلکه بخش رو ستایی ملتهب بوده ه شدارها
و تلنگرها را آمریکاییها از یک دهه قبل زده بودنده طبیعتاً در شـــرایطی که
رادیکالیســم روی زمین تا بغل گوش ایران به عراد هم رسـ یده بود ،در ایران
هم استعداد شورشهای دهقانی و ایستادن روی مس لهی زمین وجود داشته
لذا شرایط ایران هم ،شرایط مبارزه و آنتاگونی سمِ نهفته بوده نقطهچینی هم از
فردای کودتا تا سال  5993در ایران زده شده
لذا ایجاد فضا و پوستهشکنی با دو عنصر تحقق پیدا کرد ،یکی عنصر فعل
و انفعال داخلی که مبنا بود و یکی هم عنصــر رفرم کندی که شــرک خارجی
بوده این شرایط ،محرکها و ضرورتها همهی طبقات نو و کهنه ایران را به
تکاپو واداشــته خیلی مهم اسـت که از ســال  5993تا ســال  5924شــرایط
جدیدی که به وجود آمد ،نقطههای تحریکی [را مطرح کرد]ه م س لهی آزادی
انتخابات و م س لهی ا صالحات ار ضی مطرح شده از هر طرف ترکشها به
اقشار اقتصادی و اجتماعی خورد و آنها را تحریک کرد تا به صحنه آمدنده
لذا هم شرایط ،هم محرکها و هم ضرورتها ،نیروهای اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی ای ران را به خط کرد و به صحنه وارد کرد و موجب شد واکنشها
بر اثر عوامل مختلف بروز و ظهور پیدا کنده

عوامل واکنشها ـ بروز و ظهورها
می شود گفت این اول بار بود که الیههای مختلف جامعه ایران به شرایط
جدید مبتال شدنده هم الیهی اجتماعی ،هم الیهی فکری[ ،هم الیهی] سیاسی
و [هم] الیهی تشکیالتیه
الیهی اجتماعی
دهقانان

در ال یه ی اجتماعی دهقان برای اول بار د ید که مســـ له اش ،اقتصـــاد
رو ستایی ،اقت صاد ک شاورزی ،نیروی کار و زمین از آن بیزمین مطرح ا سته

041

فراز جنبش 33-44

ه مان شـــ عاری که مک آرتور در فلیپین و اپن داد را در این جا ،شـــاه و
نخ ستوزیر در ایران میداده نه ضت رو ستایی [ شگفتزده شد که] چه خبر
شده ا ست [ ،شعار] «زمین از آن بیزمین»« ،ارباب ظالم ا ست» و «رو ستایی
ا ستثمار می شود» ،مطرح شده ا ست! یعنی شاه و پیرامونش که هم به لحاظ
فکری ،هم به لحاظ طبقاتی ،هم به لحاظ سیا سی و ت شکیالتی مرتجع بودند،
[حاال] رادیکال شــده بودنده انگار یک مارکس ـیس ـت دارد حرف میزند ،مثل
گزارههای ســال 5916ه مثالً هویدا یک جمله داشــت که خیلی تاریخی بود
[مبنی بر اینکه] حاکم یت نبا ید همهی قلم ها را از یک مرکب پر کنده نه آن
هویدا و نه آن پیرامون[ ،هیچکدام] شـــکل این حرفها نبودنده لذا شـــاه هم
شــکل حرفهای طبقاتی نبود که حاال [بگوید] زمین از آن بیزمین اســت و
اســتعمار بد اســت و دارد از روســتایی بهرهکشــی صــورت میگیرده دهقان
کلهاش تکان خورده
اربابان

ارباب هم به همین ترتیبه اربابها از خود حاکمیت هم مرتجعتر بودنده
یعنی ار باب بار داشـــت ،ه مانطور که کل مه ی «رَب» از نظر ما به ل حاظ
ایدئولو یکی بار جدی دارد ،آن موقع هم در جامعهی روســتایی ایران ارباب
بار داشــت ،یعنی مالک زن ،فرزند ،ناموس ،زمین و همه چیز در روســتا بوده
این بود که ارباب م س لهدار شده حاال بخشی شان که سیاسی بودند و پیرامون
حاکمیت ،مجاب شدند یا مجبور شدند که تمکین کننده
اقشار سنتی ـ اقشار مدرن

اقشـــار ســـنتی هم [باالخره مجبور شــدند] چون باالخره دوران ،دوران
جدیدی شد و ر یم شاه قبل از کودتا یک شبهمدرنی سم کال را به جامعهی
ایران تحمیل کرده این ترکشهایی داشته شعارهای انقالب سفید که در ابتدا
شش اصل داشت و تا سال  5911به  53اصل نهایتاً رسید ،نوعاً میخواست
مدرنی سم و نو سازی را در د ستور کار اقت صاد اجتماعی ایران قرار بدهده لذا
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هم اقتصاد دهقانان و اربابان و اقشار کالسیک اقتصاد فالحتی ایران به تالطم
واداشت و هم شعارهای مدرنی سم و نوسازی ،اقشار مدرن و سنتی شهری را
به هی جان و خلجان واداشـــته لذا ال یه های اجتماعی در ایران تکان جدی
خوردنده

این عکس ،عکس تاریخیای اســـته در این عکس تاریخی میبینیم که
چند قشــر جمع هســتند که در شــرایط عادی نمیتوانســتند به هم بچســبنده
روستایی ها هستند که سند در دستشان است ،کارشناسان کشاورزی ادارهها
(کرواتیها) ،نرالها و صـاحب منصـبها با ماهیتهای س ـیاسـ ی ،فکری و
طبقاتی مختلف ،حول رفرم دوران که مربوک به اصـــالحات ارضـــی بود،
ای ستادهاند و عکس گرفتهانده عکس ،عکس تاریخی ا سته در ست ا ست که
عناصر این عکس به ظاهر ای ستا هستند ،ولی [عکس] نشاندهندهی دینامسیم
الیههای اجتماعی دورهای است که داریم از آن صحبت میکنیمه
الیهی فکری

میرویم در الیه فکری؛ از  5993تا  ،5924شــرایطی در ایران فراهم شــد
که همه به ســرفصــل تراوش رســیدنده دیگر همه حس کردند که مغز یک
ماهیچهی منقبض از کار افتاده نیسـته مغز باید فسـفر مصـرف کند ،باید [به
اصطالح] ماهیچهاش منقبض و منبسط شود و [باید] تراوش داشته باشده
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تراوش تحلیل طبقاتی

اتفاقاتی که  5993تا  5924در ایران افتاد ،متعدد منجر به تراوشها شــده
وجه اول تراوش ،تراوش تغییر طبقاتی بوده به خصـــوص تودهها که از ایران
هم بیرون بودند خیلی فعال شدنده در این دوره اح سان طبری دو جزوه دارد
که این دو جزوه اش را ســال  5913خیلی فرصــتطلبانه با ســانســوری که
خودش کرد  -در حقیقت با خود سان سوری  -به یک کتاب تبدیل کرده این
کتاب ،کتاب تاریخی اســت و کتاب خیلی خوشقلمی هم هســته احســان
طبری ان صافاً دانش دا شته دان شش هم دانش مذهبی بود ،هم دانش تاریخی
و هم دانش ت وریکه روزنامه مردم ،ماه رم ضان سال  5913یکی دو صفحه
وسطاش را به یک مقاله خیلی کیفی و خیلی مبسوک راجعبه ضربت خوردن
و شهادت ح ضرت علی(ع) اخت صاص داد که خیلی تاریخی بود و اح سان
طبری با امضا آن مقاله را نوشته بود؛ یعنی تیپ چند وجهیای بوده
آن جزوه[ها] ،جزوههای مهمی هســتند ،آنجا تراوش تغییر طبقاتی حزب
توده را که احسان طبری سرآمد آنها و نمایندهی اصلی فکری شان بود ،شاهد
هســتیمه [در] آن تراوش تحلیل طبقاتی جانب شــاه را گرفت که خیلی مهم
ا سته بعد از انقالب ،طبری خودش کتاب را سان سور کرد و اتفاقات دیگری
در آن کتاب افتاده [در نســخهی ســانســور نشــده ]،با آقای خمینی برخورد
طبقاتی کرد[ ،به این صـــورت] که خمینی نمای ندهی اقشـــار عقب ماندهی
اقتصادی و اجتماعی ایران است که مقابل مدرنی سم موضع گرفت و دستباال
را به شـاه داده همچنان که حزب توده در دوران رضـا شـاه ،دسـت باال را به
رضا شاه داده بوده رضاه شاه باالخره آمد بساک ف ودالی سم را جمع کند و یک
بور وازی در ایران پایهگذاری کنده درســت اســت که ماهیت آن بور وازی
دولتی اســت ،ولی باالخره جریان شــبهف ودال در ایران را نابود میکنده آنجا
جانب ر ضا شاه گرفته شد ،اینجا هم که یک جریان مبارزاتی ضد ا ستبدادی
راه افتاد و خود آقای خمینی هم در این مبارزه جایگاهی داشت ،اینجا هم در
این تحلیل طبقاتی جانب شخص شاه را گرفتند که شاه میخواهد اقت صاد و
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اجتماع ایران را از بقایای اقتصــاد ف ودالی فالحتی متکی به زمین و مناسـبات
بهرهکشانه آزاد کند و به مرحلهی سرمایهداری وارد کنده سرمایهداری هم یک
قدم به سوسیالیسم نزدیکتر است ،پس باید از آن حمایت کرده
یک تحل یل طبقاتی ،تحل یل حزب توده بوده بعد از این اتفاد ،ت یپ های
ت ور یک چپ ایران هم که تودهای بودند و مســـتقل هم بودند ،تحل یل های
جدیای ارائه دادنده از جمله تحلیل آقای باقر مؤمنیه آقای باقر مؤمنی کتابی
دارد که از منظر پژوهشی کتاب بسیار ارزشمندی است؛کتاب «جنگ ارضی و
مســ لهی طبقاتی در ایران»ه اگر دوســتان بخواهند پیگیری کنند[ ،این کتاب]
ریز شرایط انتهای دههی  94و ابتدای دههی  24را خ صو صاً در رو ستاهای
ایران ن شان میدهد و جایگاه رو ستا در اقت صاد کالن ایران را هم به در ستی
ترسـ یم میکنده لذا تراوش طبقاتی هم تودهای و هم یرتودهای چپ از نتایج
دینامیسم فکری دوره بوده
تراوش نیروی سومی

یک تراوش هم تراوش نیروی سوم بوده مرحوم خلیل ملکی از دههی  44فعال
فکری بود و انصافاً افقی را که وی در شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران داشت و
ترس ـیم میکرد ،هیچ نیرو و هیچ فردی همطراز خودش در آن موقع نمیتوانســت
ارائه بدهده دیدِ پنجرهداری داشــته افق ترســیم میکرد ،آینده پیشبینی میکرد و
ضــمن پیشبینی آینده و ترســیم افق ،واقع امر را هم خیلی خوب تحلیل میکرده
مرحوم خلیل ملکی هم تراوش نیرو ســومی داشـت ،البته نه با ابزار تحلیل طبقاتی
حزب توده و بقیه چپها در ایرانه اما ب ستری که فراهم شد سفرهای از مالت که
در ســالهای  93تا  24فراهم شــد ،مرحوم خلیل ملکی را هم به تراوشــات جدید
فکری واداشـــت ،که نقطهچین آن ترواش فکری خلیل ملکی تا االن ادامه دارد و
کسانی مثل آقای پیشداد و به خصوص آقای همایون کاتوزیان ،بقایای نیروی سوم
و جامعهی سو سیالی ست خلیل ملکی ه ستند که ان صافاً اینها هم تیپهای فکری
هستنده تراوشهای نیرو سومی ،تراوش دوم بوده
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تراوش ملی ـ مذهبی

ا ما این جا یک تراوش
جدید هم مطرح میشـــود
که تراوش ملیمذهبی است
عناصـــری بودند که بعد از
کودتا سیا سی شدنده مثل
مرحوم مه ندس بازر گان،
مرحوم دکتر ســـ حابی که
بعدش هم دوتایی با آقای
طالقانی مثلث کیفیای را ت شکیل میدادنده شرایط جدید آنها را به وادار کرد
تا هم سیاسی ،هم موضعگیری استراتژیک کنند ،هم اقتصادی و هم اجتماعی؛
که جلســـهی بعد این تراوش را ســـر جای خودش باز میکنیمه یک تراوش
جدید [نیز] مطرح شــد که هم بار مذهبی خاص خودش را داشــت ،هم بار
م صدقی و ملی راه گزارهای که مهندس بازرگان در اردیبه شت  - 5924زمان
تشـــکیل نهضـــت آزادی ایران  -مطرح کرد ،گزارهای کیفی بوده یک جمله
تاریخی است« :ما مسلمانیم ،ملی هستیم و مصدقی»ه سه عنصر مذهب ،ملیت
و عنصر پرنسیپهای مرحوم دکترمصدد را کنار هم آورده
تراوش فقهی

تراوش ب عدی تراوش فقهی بوده یعنی دوران ،دورانی بود که حوزه هم
مجبور شــد موضــع بگیرد؛مســ لهی آزادی زن ،مســ لهی تقســیم ارضــی و
اصالحات ارضی پیش آمده لذا آنها هم مجبور به تراوش شدنده درست است
که تراوش هم ســطحی دارد و هم عمقی ،اما ارزش تاریخی دوره به این بود
که همچنان که در الیهی اجتماعی اقشــار مختلف را به تکاپو واداشــت ،در
حوزهی فکری هم اقشار مختلف را به تراوش وادار کرده همچنان که مهندس
بازرگان تراوش کرد ،آقای خمینی هم ترواش خاص خودش را داشته
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تراوش سنتی

حاال مهم این اســـت که
در کنـار تراوش ت ح لی ـل
طب قاتی چپ توده ای و یر
تودهای ،تراوش نیرو سومی
خ لیـ ل م ل کی ،تراوش
ن یروهــای م لی مـذ ه بی و
تراوش فقهی برتراوی ـده از
درون حوزه ،در جامعهی ایران باالخره یک تراوش ســـنتی [هم] صـــورت
گرفت و ک سبه و پی شهوران و اق شار سنتی هم مو ضع فکری و تاریخیای را
مقابل اتفاقات دورانی  5993تا  5924گرفتند که انشـااهلل جلسـات بعد از آن
فکت خواهیم آورد و بحث را مســتندســازی خواهیم کرده [طی] این جلســه
پرانتز این بحث را باز میکنیم و جلسات آتی تا حدی به عمقش میرویمه
لذا این ال یه فکری خیلی مهم بوده هر جر یان فکری در آن ز مان ایران،
ترشحات و تراوشهای قلمی و ذهنی خودش را در آن دوره خاص داشته
الیهی سیاسی

اما [میر سیم به] الیهی سیا سی :الیهی سیا سی در آن زمان خیلی پر و
پیمان بوده میشود گفت در عرصهای که فراهم شد کسی پشت خط نمانده
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تودههای بازگشتکننده به عرصه

توده ها پس از 1
سال دوباره به صحنه
بازگشـــت نده آخرین
ح ضور شان  41تا 43
مرداد بوده از ســــال
 5994بـه بعــد دیگر
توده وار به صـــح نه
ن یا مده بود ند ،حاال
اعـــتــــراضهـــای
موردیای در بازار ،در محل و در دان شگاه بود ،اما اینکه توده به صحنه بیاید،
جای خالی نگذارد و از بیخ دیوار تا بیخ ستون را پر کند ،چنین و ضعیتی در
حد فاصل  94تا  93در ایران نبوده اما در جنبش  93تا  24خصوصاً زمانی که
روحانیت به صحنه آمد و عرضاندام سیاسی کرد ،تودهها صحنه را مثل سابق
پر کردنده
زنان نو مطرح

اتفاد دیگری هم که افتاد در حوزهی زنان بوده همینطوری که تا االن
ک سی صحبت دهقان و حقود و تملکش را نمیکرد  -یر از مورد ا ستثنایی
دوره دکتر م صدد که بحث م شارکت زنان در انتخابات مطرح شد و بعد هم
کنار رفت -اصـــالً بحث زن در ایران مطرح نبود؛ [بحث] اینکه زن هم حق
رأی دارده [در نتیجه] زنان هم ح ساس شدنده همچنان که شعار زمین از آن
بیزمین در جامعهی دهقانی ب سیار ح سا سیت برانگیز و تعجب برانگیز بود،
این شـــعار که زن هم میتواند در انتخابات شــرکت کند و حق رأی خواهد
داشت ،در جامعهی زنان در حد خودش بسیار نو بوده
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روستائیان مبتال

وجه بعدی روستائیان بودند که مبتال شدند و [قبالً] اشاره شده
پیشهوران مقلد

وجه بعدی پیشــهوران مقلد اســت ،جامعهی پیشــهوری ایران آن زمان
جامعهی گســتردهای بود ،خردهکاســبها ،دورهگردها ،شــاگرد بازارها ،زیر
پلهدارها وه ه ه همه در بخشبندیهای اقتصـــاد کالسـ ـیک «پیشـــهور» تلقی
می شدنده پی شهوران هم در ایران مقلد بودند ،بهخ صوص که آقای بروجردی
هم در آن دوره قبل از آقای خمینی فوت شد و [با وجود اینکه ،عالوه بر این
دو نفر] قطبهای متعددی در آن دوره بودند؛ شـاه با سـیاسـیکاری تلگراف
تســـلیت را به آقای حکیم داده یعنی از نظر شـــاه اگر آقای حکیم به عنوان
جانشــین آقای بروجردی مرجع میشــد ،مواجهه با او راحتتر بوده اما آقای
خمینی با ویژگیهای خودش مرجع اعلم شد و مقلدان گستردهای هم داشته
پیشهوران مقلد هم در این دوره سیاسی بودند و نمود سیاسی داشتنده
روحانیون سیاسی شده

برای اول بار ق شر روحانیت هم سیا سی شده تا قبل از آن عنا صری از
روحانیت مثل کاشانی ،مثل برادارن مرحوم زنجانی ،مثل آقای طالقانی ،یا مثل
نواب سیا سی شده بودند ،تکعنا صری بودند که خیلی سنخیتی هم با حوزه
ندا شتند ،اما اینجا دیگر آقای خمینی که آمد ،با هیمنهای که دا شت کل حوزه
را با خودش آورد و سیاسی کرده
ملیون قدیم

[به موازات اینکه] روحانیت ســیاســی شــد ،ملیون قدیم بعد از یک دهه
یبت به صحنه آمدند[ ،و] جبههی ملی دوم شکل گرفت که جلوتر تو ضیح
داده خواهد شده
مذهبیون سیاسیتر از قبل

مذهبیون سیا سیتر از پیش را هم داریم ،مثل مهندس بازرگان ،مثل دکتر
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سحابی ،مثل طیفی که قبالً «انجمن ا سالمی»« ،انجمن ا سالمی مهند سین» یا
«انجمن اســالمی مهندس ـین و پزشــکان» بودند و در این دوره حول مهندس
[بازرگان] و دکتر [ سحابی] و آقای طالقانی که بعداً نه ضت آزادی را ت شکیل
دادند ،بروز و ظهورهای سیاسی داشتنده
بازار دووجهی

بازار دو وجهی [را] هم داریمه بازاری که یک و جه آن همپیو ندی با
روحان یت و یک وجه دیگر همپیوندی با مبارزان ملی و پرتو دکتر مصـــدد
استه
دانشگاه فشار قوی

اینجا یک دانشــگاه فشـار قوی هم داریمه دانشـگاه فشــار قوی  94تا 93
بارکش دوران شــد ،در خالء و یبت احزاب بار سـیاسـی دوران را بر دوش
گذاشـــت و پیش آورده در  94تا  24دانشـــ گاه [هم] از نظر فکری[ ،و]
تشکیالتی و هم  -در حد خودشان  -از نظر استراتژیک بسیار پرمالت بوده
الیهی تشکیالتی

وجه بعدی الیهی تشکیالتی استه [وقایع حدفاصل]  93تا  24شرایطی
فراهم میکند که با آن گ شایشها و با آن تحوالت زیرینی که در جامعه ایران
وجود داشت[ ،که به این ترتیبند]:
تجدید فعالیت ← جبهه ملی دوم

وجه اول بخشـــی از نیروها تجدید فعالیت میکنند مثل جبههی ملی دوم
که در تجمع جاللیه و قبلش در مسـیر حد فاصــل میدان شـوش تا حضـرت
عبدالعظیم اعالم موجودیت میکننده حدوداً [م صادف با] ابتدای همین دورانِ
تجدید فعالیت جبهه ملی دوم استه
اعالم موجودیت ← نهضت آزادی ایران

[وجه بعدی] اعالم موجودیت نه ضت آزادی ا سته اتفاد ت شکیالتی[ای
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که افتاد] این است که مذهبیونی که گرایش ملی داشتند و دیگر نمیتوانستند
خود شان را در کادر رو شی ،مَن شی ،فکری و ت شکیالتی جبههی ملی تعریف
کنند ،نهضت آزادی ایران را تشکیل دادنده
از تشکیالت فقهی به تشکیالت سیاسی← روحانیت

وجه دیگر اتفاد مهمی بود [به این شــرح] که تشــکیالت فقهی در ایران ،در
درون خودش تشکیالت سیاسی زده [به طور سنتی ]،مراجع مثل آقای خمینی و
دیگران یک تشکیالت سنتی فقهی داشتند ،کالسی و منبری ،مسجدی ،مدرسهای
و طیفهای وجوهات بگیری؛ ولی اینجا دیگر پایهی ســیاســی هم پیدا کردنده
روحانیت از ت شکیالت فقهی به سمت ت شکیالت سیا سی آمد ،ضمن این که
تشکیالت فقهی خودش را کماکان تحت تملک داشته
موجودیت زیرمجموعهی روحانیت←جمعیت مؤتلفه اسالمی

یک ات فاد دیگری هم اف تاد و رو حان یت در حوزه ی ســـ یاســـی یک
زیرمجموعه هم پیدا کرده جمعیت مؤتلفهای پیدا شــد که عمالً خودش را در
کادر اعلم یت آن زمان و وال یت فق یه بعد از انقالب تعریف می کرد و هنوز
هم تعریف میکنده مؤتلفه هم ساز و کار خودش را پیدا کرده
بازارِ همیشه پای کار

یک بازار همی شه پایکار دا شتیمه در ایران ر سم بر این ا ست که گلزنها
در ورزش و هنرپیشــههای نقش اول در ســینما و خوانندههای طراز اول در
عرصهی موسیقی ،همیشه روی آنتن هستنده در حوزهی سیاسی هم همینطور
اســـته ل یدر ها ،خوش قلم ها ،خوش صـــح بت کن نده ها ،خوش ت یپ ها و
ورنالی ستها همه در کادر ه ستند ولی آن ک سی که در پ شت صحنه خاک
میخورد ،دود میخورد ،پای دیگ چلو و پلو میای ستد ،پول میدهد؛ اسمش
در هیچ جایی نی ست ،عک س شان هم در هیچ جایی نی سته مثالً این ت صویر
مرحوم شمشیری را کسی خیلی ندیده استه
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این ت صویر ،ت صویر مرحوم شم شیری
اســت ،که با یک بســاک کبابی مقابل پارک
شهر شروع کرده روش شم شیری بی سواد
برای این دوره خیلی آموزشـــی اســـته
شمشیری سیر از ساده به عالی را طی کرد
و این خیلی مهم ا سته شم شیری سیر از
بیامکانی به پرامکانی ،سیر از کار اجتماعی
به کار سـیاسـی را طی کرده شـمشـیری که
سواد خواندن و نو شتن ندا شت و تازه در
خارک مبارزان سیا سی به او الفبا یاد دادند،
اســپانســر تختی ،اســپانســر جبههی ملی[ ،و] تکمیلکننده بخشهای جدید
بیمارستان نجمیه[ ،بیمارستان تأسیس شده توسط نجمالسادات ]،مادر مرحوم
دکتر مصـــدد و یک تیپ پای کار بوده در حد خودش فکرکن ،ســـازمانده،
دستباال ،گیوهورکشیده ،پول خرج کن و سفرهدار بوده این تیپها هستند که
مبارزهی سیاسی و اجتماعی را پیش میبرنده
با سانتیمانتالی سم ،کنتینانتالی سم و اک سیدانتالی سم مبارزهی سیا سی پیش
نمیرود[ ،بلکه] با اینها ه ست که مبارزهی سیا سی و اجتماعی پیش میروده
در زمان مصـدد دیدیم که [در طول]  41ماه و  1روز ،هشــت بار بازار ایران
تعطیل سراسری شد و بقیهی حوزهها را هم مجبور به تعطیلی کرده این خیلی
اتفاد مهمی اسـته یعنی زمان مصـدد بازار هر فصـل یک دفعه ،هر سـه ماه
یک دفعه ،تعطیل شده
این اتفاقات را االن نمیبینیم ،برای اینکه بازار آن زمان جوهر داشـــت،
جوهرش هم همین تیپها بودند که ساده بودند و پیچیدگی و شیلهپیلهبازی
و بده و بســـتان در آنها جایی ندارده [مهمانطور که در مورد شـــمشـــیری
میبینیم ]،چهره ساده[ ،و] چ شم ،مع صوم [ا ست]ه خیلی مهم ا سته در این
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دوران  93تا [ 24نیز] مثل دوران مصــدد ،شــمشــیریها آمدند ،لباســچیها
آمدند ،دستمالچیها آمدند[ ،و] بازار همیشه پای کار بوده
این دوره دو شـــاخک داشـــت ،یک شـــاخکش میخورد به حوزهی
سیا سی شده و آقای خمینی ،و یک شاخک به م صدد و [جریان] ملی که از
قبل [وجود] داشته
دانشگاه بالغِ رشید

یک دانشـگاه بال و رشـید هم آمد که خیلی مهم بوده یک نسـلی آمد که
خیلی زود بال شـــده بلو ش هم در واقع در خانه ی پدری ،در گل خانه و
آب رســـانی قطره ای ،در الال پیش پیش و در پَر قو نبود؛ بل که در کوره ی
[ســالهای]  5994تا  5993بوده نســلی آمد که دید باید با چنگ و دندان و
فر ون خودش جنبش دانشـجویی را پیش ببرده نه مثل [دانشـگاه] ســالهای
بعد از انقالب بخواهد از وزارت علوم و دولت جمهوری ا سالمی پول بگیرد
و اپوزیس ـیون همین دولت هم باشــد ،اص ـالً مگر میشـود؟ [مگر امکانپذیر
اســت] شــما از دولت اتوبوس بگیری ،اتاد بگیری ،ســه تا کامپیوتر بگیری،
ســـالی  6تا  54میلیون نفری بگیری ،هزی نه اردو ها یت را بگیری ،هزی نه
همایشهایت را بگیری؟ در همایش ـی که ســال  5911تحکیم وحدت برگزار
کرد[ ،که] ما هم آنجا دعوت شده بودیم  -آن موقع گل گالیل شاخهای صد
تومان بود  -یک جریان دان شجویی سه تا سبد از گل گالیل گذا شته بود که
از کف سالن دان شگاه تهران تا نزدیک سقف میر سیده من فر صت کردم و
گلها را شمردم و ضربدر  544کردم سیصد هزار تومان ،-به پول سال -11
پول «گل» یک جریان دانشـجویی بوده مگر میشـود یک جریان دانشــجویی
بخواهد با هویت [ یر]م ستقل اپوز سیون با شد؟ ا صالً چنین چیزی شدنی
نیسته
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اینهایی که عکسشان اینجا است [دانشجویان دانشگاه آن زمانند که] دست
ته ج یب خودشـــان کردند ،دوزاری و پنجزاری پ یدا کردند ،پ یاده راه رفتند،
سوار اتوبوس شدند ،از بازار و م سجد و محل پول جمع کردند و مبارزهی
دانشـــجویی خودکفا راه انداختنده [یکی از] شـــاخصها در جریان چپ آن
موقع بیژن جزنی [تصــویر ســمت چپ] بوده هم در دانشــجویان ملی و هم
مذهبی ،مرحوم حنیفنژاد [از چهرههای شاخص] بود  -که جوانی بود که از
دوران خودش خیلی برتر بود  -جوانی که عنوان میکند تحول ن یاز به زمان
دارد ،اگر یک ســانتیمتر خاک بخواهد کف اقیانوس رســوب کند ،احتیاج به
یک میلیون سـال دارده طبیعت برای تحول صــبور اســت ،ما هم برای تحول
باید صبور با شیمه این حرف را یک پیر نزد ،یک گو پ شت سیا سی نزد ،یک
پشـــتمنحنی نزد ،این حرف را یک جوان  44یا  49ســـاله زده حرف های
بزرگ ،کارهای بزرگه [چهره دیگر] هم آقای عباس شـــیبانی بود که دورهی
دانشجویی او  54سال طول کشیده  54سال طول کشیدن هم به خاطر این بود
که در مبارزهی جدی سیا سی بوده آن موقع آقای شیبانی بی شترگرایش ملی
داشــته در کنارش هم [تصــویر] مرحوم پروانه فروهر اســت که اول بار در
ایران نامردانه و رذیالنه زنکشی با  41ضربهی دشنه [در مورد او] رخ داد ،که
از او انتقام تاریخی گرفتنده وزن خانم فروهر در کنار بقیه فعاالن دانشــجویی
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بهگونهای بود که علی امینی به عنوان نخســـتوزیر مجبور بود که با ســـه
نمای ندهی دانشـــگاه مالقات کنده 5در ایران این مالقات [ که] برای اولین بار
[رخ میداد] ،مالقات تاریخیای بوده نخستوزیر ،نمایندهی قدرت با نماینده
جنبش دانشـــجویی که یکی از آنها مرحوم پروانه فروهر بود ،یکی هم آقای
بهروز برومند که پز شک شریفی ه ستند و االن در بیمار ستان پارس ه ستند و
در حزب ملت ایران ه ستنده آن موقع هم فعال دان شجویی بودنده این [ا ست]
که [میبینیم] دان شگاه هم یک دان شگاه بال و ر شیدی بوده انتظار نمیرود که
بال و رشید دانشجویی ،بال و رشید  64یا  14ساله باشنده
مهمترینهای الیه تشــکیالتی دوره ،همین دو الیه بازار همیشــهپایکار و
شاخصهایی مثل شمشیری و دیگری دانشگاه بال و رشید که میدانست چه
میخواهد ،رابطهاش را با نیروهای سـیاسـی و با رهبری دوره خیلی خوب و
جدی تعریف کرد و در حد خودش موتور محرک دوره بوده
بحث را به پایان میبریم ،تا اینجا شرایط را جمعبندی میکنیم و ان شااهلل
از دفعهی بعد به سمت مطالبات ،شعارها ،رهبری و یره میرویمه

یک مسئلهی همه گیر به مثابهی یک گوی
یک گوی و صد دانه

اگر بخواهیم آنچه را که تا اینجای کار در این دو جلسهی شرایط شناسی
مطرح کردیم ،جمعبندی کنیم ،این ا ست که اگر م س لهای پُربازو و پُرپهلو در
جامعهای قرار بگیرد ،بهمثابهی یک گوی اســت که اگر در وســط یک میدانی
بیفتد ،صد و بلکه هزار مهرهی کوچک را جا به جا میکنده

5ه نمایندگان دان شجویی که با آن ها مالقات صورت گرفت عبارت بودند از :پروانه فروهر،
حسن حبیبی ،ابوالحسن بنیصدر و بهروز برومنده
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سنت  -مدرنیسم میدان بازی گوی
اتفاقی که [حد فاصــل]  5994تا  5993افتاد ،اتفاقی بود که [مانند افتادن]
یک گوی در میدان هزارگانه بوده بحث ســنت و مدرنیســم پیش آمده میدان
بازی این گوی ،سنت و مدرنی سم ا سته این که «زمین تق سیم شود»« ،زنها
حق رای پ یدا بکن ند»« ،انقالب اداری بر پا شـــود» و یره؛ و از آن طرف
شعارهای جریانات[ ،مانند] « سلطنت آری دیکتاتوری نه»« ،ا صالحات آری
دیکتاتوری نه» ،و یره ،اینها مالت بازی چوگان این دوران شده
تودهی سنتی؛ روحانیت سنتی

این ســفرهی ســنت و مدرنیســم که در وســط جامعهی ایران پهن شــد،
تودههای سنتی و روحانیت سنتی را آورد و سیاسی کرد که اتفاد مهمی بوده
ما االن با انگارهای که از روحانیت این دورهی سیاسی [خودمان] داریم ،نباید
آنها را تحلیل کنیمه اینکه روحانیت سیاسی شد اتفاد مهمی بوده این که آقای
خمینی یک تنه از درون حوزهی یر سیا سی ،سیا سی شد و عن صر ضدظلم
گرفت[ ،خیلی مهم بود]ه آقای خمینی جملهای مطرح کرد که تاریخی بوده
اینکه «یک سـگ آمریکایی حقوقش از یک شـهروند ایرانی کمتر اسـت» ،آن
موقع خیلی حرف بود که یک آخوند که تا یکی دو سال پیش ا صالً سیا سی
نبود ،این حرف را بزنده
بنابراین [باید] هر دوره تاریخی را با ید منصـــفانه و همچنین معطوف به
شرایط جغرافیایی و تاریخی خودش تحلیل کنیمه سیاسی شدن روحانیت در
آن دوره اتفاد مهمی بوده
مذهبیون نواندیش

مذهبیون نواندیش [نیز] سیاسی شدند[ ،و] تشکیالتی شدند[ ،که] این هم
اتفاد مهمی بوده مهندس بازرگان در  11سالگی نه ضت آزادی را ت شکیل داد
که خیلی اتفاد مهمی بوده مهندس بازرگان که قبل از کودتا جزوهی بازی
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جوانان با سیا ست را داد ،در نه ضت ملی هم خیلی نقش سیا سی ندا شت،
[بلکه بی شتر] نقش کار شنا سی دا شته به تو صیهی م صدد به عنوان مهندس
ترمودینامیک دان شکده فنی به هی ت خلع ید ا ضافه شد و در دوران نه ضت
ملی یک نقش تکنوکراتیک ایفا کرده ولی بعد از کودتا ســیاســی شــد و در
 5993تا  5924هم دیگر [یک عنصر] تشکیالتی شده اتفاقات مهمی رخ داده
استه
ملیون الئیک؛ مدرنها؛ فیمابینها

ملیون الئیک دوباره به صــحنه آمدند ،مدرنها [نیز] یک احســاس مبتالبه
کردنده و بین تودهی سنتی با مدرنها هر کسی بود ،وسط آمده
لذا دوره ،دورهای است که همه تشکیالت خودشان را پیدا کردند ،تراوش
فکری و بروز و ظهور سیاسی خاص خودشان را داشتنده
اینکه یک مسـ له جدی وســط بیاید[ ،و] همه وسـط میآیند ،خیلی مهم
است؛قانون استه اگر االن کسی وسط نمیآید به خاطر این است که مس لهی
جدیای و سط نی سته چند سال ا ست که داریم میگوییم گفتمان مدنیه ما
باید مس لهی جدیای را وسط بگذاریم ،مثل مصدد که مس له نفت و آزادی
انتخابات را و سط گذا شت و همه هم آمدنده این دوره هم دورهای را رقم زد
که [در نتیجهی آن] ر یم شاه پی شگام تحمیلی نو سازی اقت صادی و اجتماعی
در ایران شده وقتی یک پالتفرم در وسط گذاشته شد ،همه آمدنده
تا اینجای کار بحث را جمع کنیم ،یک مسـ ـ لهی همهگیر به مثابهی گوی
ا ست ،اگر آن گوی و سط بیفتد ،بیتفاوتترین اق شار هم با تفاوت می شوند،
ملتفت میشوند[ ،و میبینیم که] منافعی یا میل مشارکتی دارده
ان شـــاء اهلل جلســـهی دیگر به متن جدیتر  5993تا  5924میرویم و
میپردازیم به اینکه مطالبه ،شــعار ،ســازماندهی و تشـکیالت پای کار و یره
چه بوده استه

« روایت فراز ،مطالبات ،شعاراه ،نیروی آغازگر »

نشست چهل و ششم
سهشنبه  49بهمن 5936

به نام خدا و با ســـالم به جمع ،بحث را آ از میکنیم با اجازهی همهی
دوستان و خصوصاً موسپیدانه جلسهی قبل توضیح داده شد و بهطور مشترک
با هم مرور کردیم که فضـــای بین المللی و ملی در چه حال و هوایی بود،
زمینههای بروز حرکت و جنبش 24 - 93را بررسی کردیم و امروز به روایت
فراز میرسیمه

روایت فراز ()1
همچنان که مشــروطه در چهل ماههی قبل از صــدور فرمان مشــروطیت
[پس] از  51واقعه و [در پی] یک زنجیرهی مسلسلگونهای تحقق پیدا کرد و
نهضت جنگل و نهضت ملی [نیز] همینطور بودند ،در جنبش 24 - 93هم در
ســال  5994اتفاقاتی افتاد که برای روایت نیاز داریم مقداری دورخیز کنیم و
وقایع سال  93تا  24و بلکه اندکی دورتر یعنی  5929را نیز با هم مرور کنیم
تا در پرتو این روا یت بتوانیم بخش های موضـــوعی مان را در ادامه ،در این
جلسه و جلسههای بعدی داشته باشیمه
ات فاقی که در  5993اف تاد[ ،این بود که] ج هان در پرتو موج افشـــانی
دموکراتهای آمریکا بوده معموالً  -همانگونه که امروز هم مشاهده میکنیم-
درســـت از یک ســـال مانده به انتخابات ریاســـت جمهوری ایاالت متحده،
مبارزات انتخاباتی از درون حزب شروع می شود و به درون جامعه میآید و
نهایتاً گزارههای انتخاباتی به سمت جامعه انت شار پیدا میکنده آن زمان هم به
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همین ترتیب بود؛ [جان اف] کندی تقریباً از سال  5313به میدان یا عر صهی
مبارزات انتخاباتی وارد شـــده بود ،ممیزه اش هم با رق بایش -مثالً هوبرت
همفری که رقیب اصـــلیاش بود -این بود که با یک دکترین جدید به میدان
آمده بوده دکترینی که ملهم از شرایط جدید بینالمللی بوده جلسات قبل مرور
کردیم که دکترین رفرم کندی دو منشاء داشته منشاء اول استیصال از شرایط
انقالبی جهان ،و منشـــاء دوم عقالنیت برتراویده از آن اســـتیصـــال بوده لذا
دکترین کندی با خودش یک دوقلو ،یک عنصــر اســتیصــال و یک عنصــر
عقالنیت[ ،را] حمل میکرده
از سـال  5993شـمسـی (و  5313میالدی) ،فضـای کشـورهای پیرامون
آمریکا از جمله کشور ما ،فضایی بود که [در آن] برخی محافل اصلی سیاسی
[متأثر از] شعارها و اعالم موجودیت هویت کندی بوده لذا سال [ 5993برای]
ما هم چنین فضایی داشت ،ضمن اینکه همچنان که قبالً توضیح داده شد ،از
 5994تا  5993فضـــای ایران لخت و عریان نبود[ ،بلکه] نهضـــت مقاومت
ملیای بود ،پرتو افشـانی شـخصـیت مصـدد و آرمانهای نهضـت ملی بود،
دان شگاه روپا [و سرحال] ،بال و ر شیدی بود که در یاب ا صناف و احزاب
بار دوران را حمل میکرد ،بازار جدیای وجود داشـــت و دســـت باالهای
اجتماعی در شـــرایط یاب احزاب فعال یت می کردند و مشـــعل مبارزه با
[حضور] آرمانهای نهضت ملی هیچگاه خاموش نشده پس نمیتوانیم بگوییم
ف ضای ایران را صرفاً کندی عوض کرد؛ نه ،اینطور نی سته ف ضای ایران در
درون خودش عناصـــری از لیان [را] داشـــت ،شـــرک خارجی که [همان]
دکترین کندی بود ،زمی نه را برای بروز و ظهور جدیتر و علنیتر تاول های
لیانی دیرین جامعه ایران که بخشی از آن هم هویدا بود ،فراهم کرده
اعالم موجودیت جبههی ملی دوم

حاال در ف ضای سال  93که موجاف شانی گزارههای انتخاباتی کندی را در
ایران هم داریم ،فضـــای ایران آرام آرام دگرگو نه می شـــوده در پرتو این
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دگرگونی که محصــول مبارزات  93-94و فضــای جدید بینالمللی اســت،
جبههی ملی دوم در  41تیر  5993اعالم موجود یت میکنده تابســـتان دا ی
شروع شده بود و آمدن جبههی ملی دوم به عرصه ،تابستان را دارتر میکنده
عناصــر جبهه ملی اول که جبههی ملی دوم را تشــکیل دادند ،عموماً در
فا صلهی  5994تا  5993فعالیت ویژهای ندا شتنده در آن دوران با ا صرارهای
نسل جوان و دانشگاهی و [نیز] بعضی عناصر نهضت مقاومت ملی ،،جبههی
ملی دوم شــکل گرفته ترکیب جبههی ملی دوم مقداری با جبههی ملی اول
مت فاوت بوده در جب هه ی ملی دوم عالوه بر ملیون باز ما نده از جب هه ی ملی
اول ،مذهبیون سیاسیشدهای هم بودند که در انتخابات [اعضای] جبههی ملی
دوم رأی آوردند و نوعاً جبههی ملی دوم محســـوب شـــدنده از جمله آقای
مهندس بازرگان ،مرحوم آقای طالقانی و مرحوم دکتر ســـحابیه لذا جبههی
ملی دوم در عمل ترکیبی شــده یک رگهی مذهبی ســیاســیشــده را هم در
خودش جای میداده اما مرام ،مســلک و آییننامهی تشــکیالتی جبههی ملی
دوم ،عیناً آییننامه و مرام و مسـلک جبهه ملی اول بود و بنا بر این [گذاشــته
شده] بود که مذهب در سیاست دخالت داده شوده [پس] مذهب و سیاست،
منطقهی چندان هاشورخوردهای [و اشتراکی] با هم نداشتنده
جبههی ملی دوم اعالم موجودیت میکند که اعالم موجودیتش پرتشعشع
اســـت و مدت کوتاهی  -حداقل یک ماه  -بعد از اعالم موجودیت جبههی
دوم ،که شــاخصهای آن آقای صــدیقی ،مرحوم صــالح ،آقای ســنجابی و
میانســاالن آن موقع[ ،از جمله] مرحوم فروهر و آقای شــاهحســینی و بقیه
م بارزان جب هه ی ملی اول بود ند که در جب هه ی ملی دوم هم بروز و ظهور
جدی پیدا کردنده
انتخابات مجلس بیستم

این انتخابات توأم با تقلب های جدی رخ داد؛ هم تقلب های منطقهای که
اربابان صـــندود ها را کماکان در اختیار داشـــتند و هم تقلبهای شـــهری
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حاکمیتی ه تقلب آنقدر شور بود که خود شاه د ستور ابطال انتخابات مجلس
بی ستم را داده بخش مهمی از اع ضای مجلس بی ستم انتخاب شده بودند و بنا
بود که مجلس گشـایش پیدا کند ،اما قبل از آن ،در سـرفصـلِ آ ازین ،منحل
اعالم شده مدتی ک شور بدون مجلس بود با این تو ضیح که در حکومتهای
سانترالی ستی اگر مجلس نبا شد ،اتفاد ویژهای نمیافتده در مجموعههایی که
سه قوه در یک قوه ه ضم و محلول و جذب و ه ضم ه ستند[ ،و] ماهیت آن
یک قوه هم قهریه اسـت و یک نفر فرماندهی کل دوران اسـت ،خیلی اتفاقی
نمی اف تده منت ها چون گفت مان بین المللی [آن] دوره ،عمالً به حاکم یت قانون
بهای نســبی میداد و نیروهایی در ایران مثل جبههی ملی که قانونمدار بودند
و به قانون ا سا سی به عنوان قانون مادر و [نیز به] قانونهای دختر یا فرزندی
 که از دل قانون اســـاسـ ـی بیرون میآید  -تکیه میکردند ،ر یم بر خالف[سالهای]  5994تا  5993که هیچ مالحظهای نداشت ،از  5993به بعد طبیعتاً
مالحظاتی داشــته زیرا هم زیر ذرهبین بینالمللی و هم زیر ذرهبین نیروهای
داخلی [که] مجدداً به عرصه وارد شده ،بوده
انتخابات مجلس بی ستم موجب می شد که اپوزیسیون نسبت به سالهای94
تا  93راحتتر و با فراد بال جدیتری بتواند علیه ساختار موجود و ا ستبداد
حاکم موضعگیری کنده
پیروزی کندی در انتخابات آمریکا

اما به فاصــله کوتاهی در آبان  5993کندی در انتخابات پیروز میشــوده
درباره کندی و مواضــع او در چارچوب دکترینش صــحبت کردیم [و] امروز
هم ا شارهای کردیم ،لذا پیروزی کندی در انتخابات به منزلهی روی کار آمدن
دیدگاه جدیدی در درون هی ت حاکمهی ایاالت متحده بود که دیدگاههایش
دیدگاههایی دورانی ،از سر ا ستی صال و از سر عقالنیت بود که تو ضیح داده
شــده کندی که میآید ،فضــاها در کشــورهای پیرامون آمریکا و از جمله در
ایران خودمان رادیکالیزهتر میشوده
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وفات مرجع اعلم

اتفاد بعدی وفات آقای بروجردی اســت ،آقای بروجردی که در آن زمان
مرجع یال وکو پال داری بود ،در اول دی ســـال  5924فوت می ک نده او هم
آخوند بود و  -به اصـــطالح آخوندها  -مال بوده رســـالهاش ،رســـالهای
محوریای بود؛ [و هم] اهل کار سیاسی نبود ،اما شخص شاه و حکومت شاه
هیمنه اش را رعا یت می کردند ،به ویژه که آقای بروجردی کودتا را هم به
رسمی ت شناخته بود و بعد از بازگشت شاه از رم به او تلگرام تبریک فرستاده
بود و بع ضی جاها هم طرف م شورتهای شرعی ر یم شاه قرار گرفته بوده
لذا خالء ویژهای نا شی از عدم ح ضور آقای بروجردی اح ساس شد که این
خالء تا ســـال  5924ادامه پ یدا میکند و بعداً آقای خمینی این خالء را در
مبارزات روحانیت سیاسی شده رفع میکنده
شهادت خانعلی

آن دوره تظاهرات مدنی و صنفی هم آرام آرام به پا خا سته بود ،جامعهی
ایران باز بعد از حدود یک دهه به یک فاز جدید صـنفی وارد میشـده در آن
دوره پی شگام گ شایش فاز صنفی ،معلمان بودند که در اعتراض به و ضعیت
حقوقی ،اجتماعی و رفاهی خود دســت به تظاهرات و اعتصــاب زدند و در
تظاهرات میدان بهارســتان در 54اردیبهشــت ســال  5924معلمی به اســم
[ابوالح سن] خانعلی مورد ا صابت گلوله قرار گرفت و شهید شده آن زمان
روز شهادت خانعلی را به اسم روز معلم نامگذاری کردنده
دان شگاه در این دوره لیانهای خاص خود را دا شته اوایل ا سفند سال
 5993دکتر اقبال دیگر نخستوزیر نبود و رییس دانشگاه تهران بوده هژمونی
و هیمنهی جنبش دانشـــجویی تا حدی بود که اقبال روز چهارم اســـفند به
زحمت توان ست وارد دان شگاه تهران شود و وقتی هم که وارد دان شگاه شد،
دانشجویان ریختند ،ماشینش را محاصره کردند و خودش گریخت و ماشینش
را آتش زدنده [این اتفاد] واقعهی مهمی بود و یک سـرفصــل دانشــجویی به
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حســاب میآمد که در تحلیل وقایع با آن کار خواهیم داشــته در  51بهمن
سال  ،5993باز دانشگاه لی ان داشت و در دانشگاه تهران زمستان گرمی بوده
کندی هم [در] دی [ماه] سال  5993م ستقر شده بود و رابطهی بین ایران
و آمریکا وارد فاز سردی شده بود و منا سبات ،منا سبات ب سیار سرد و کامالً
دیپلماتیکی بود و دیگر مثل گذشـــته در هم تن یده نبوده دو ماه بعد از اینکه
کندی م ستقر شد ،در دی ماه  ،5993تیمور بختیار که آن زمان رئیس ساواک
بود ،از طرف شــاه برای تلنگر زدن به کریســتال یخزدهی روابط و [نیز] برای
اینکه بتواند کمک مالی بگیرد ،به ا یاالت متحده رفته با او بســـ یار ســـرد
برخورد شده ده روز بعد از سفر تیمور بختیار به آمریکا ،آوِرل هریمن ،سفیر
سیار کندی به تهران آمد که پیام ویژهای برای شخص شاه داشته او گزارهی
جدیای دارد و کمک به ر یم شـــاه را به چند عنصـــر[ ،شـــامل] برگزاری
اصالحات ،بهبود نظام مالیاتی ،تدابیری برای خانه سازی و بهداشت ،مشروک
کرده فروردین سال  5924ارد شیر زاهدی که هم داماد شاه و هم سفیرکبیر
ایران در امریکا بود ،برای مذاکره نزد هی ت حاکمهی آمریکا رفت که با او هم
برخورد فعالی نکردنده لذا در حول و حوش فوت آقای بروجردی ،رابطهی
ایران و آمریکا به فاز نسبتاً یخبستگی خود وارد شده بوده
پایان شریفامامیـ آغاز امینی

جلوتر که میآییم ،در نیمهی اردیبه شت سال  ،5924شریف امامی کنار
میرود و امینی به جای او م ستقر می شوده شریف امامی هم هیچ د ستاوردی
نداشـت ،امامی نخسـتوزیر تکنوکراتی بود ،ایران هم آرام آرام وارد یک فاز
بحرانی می شد و او توان مدیریت بحران هم ندا شته کما اینکه سال 5911
هم که نخسـتوزیر شــد ،باز توان مدیریت بحران را نداشــت و مجبور شـد
جای خود را به دولت نظامی ازهاری بدهده
شـــریف امامی کنار میرود و علی امینی میآ ید ،با آمدن او ،همچنان که
دفعات قبل م شاهده کردیم ،فازی در ایران باز می شوده امینی م ستقل از ر یم
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شاه[ ،و نیز] شخص شاه و م ستقل از سازوکارهای قانونی در یاب مجلس،
حرکت [به سمت] اصالحات موردنظر کندی را آ از میکنده
اصالحات امینی

امینی فرد باذکاوت و تیزی بوده برخالف شاه که مغز عقبمانده و جامدی
دا شت و هیچوقت دوران را درک نکرد[ ،امینی] شرایط را درک میکرده شاه
چه در دههی بی ست ،چه در حدفا صل  5994تا  ،5993چه در بزنگاه ،5993
چه در بزنگاه  5924و چه در بزنگاه آ ستانهی انقالب  5916شرایط و ف ضای
جهان را درک نکرده او جهانبینی «تا نوک بینی» داشت[ ،و] فکر میکرد نفت
و قدرت سرکوبِ متکی به ارتش ،اندارمری در رو ستاها ،پلیس در شهر و
ساواک که سال  5991شکل گرفته بود را [در اختیار] دارده حمایت سنتی
جمهوریخواهان در آمریکا را هم که همی شه دا شته منطقهی ما هم آن موقع
بســ یار عقبمانده و کویری بود و در منطقهی ما ،ایران کشـــور پیشــرفته و
سرآمدی مح سوب می شد و اقت صادش ن سبت به ک شورهای پیرامونی مثل
عراد ،پاکستان و شیخنشینهای خلیجفارس بسیار جلوتر بوده لذا طبیعتاً شاه
اح ساس ابدمدتی و ابرقدرتی میکرد و نیازی ندا شت که ابزارهای سرکوب
را به کار ببندده
اما امینی شـرایط را درک کرده او جملهای تاریخی داشـت که مخاطب آن
شــخص شــاه بود که ما یک تومان داریم ،اگر بخواهیم هشــتزارش را نگه
داریم ،با ید دوزارش را بدهیم ،آن دوزار یعنی این که با ید رفرمی بکنیم و
زروقی را روی شرایط بکشیمه آن زرورد ارزشش دو زار است ولی در قبال
دوزار ،آن ه شتزار میمانده اما شاه درک نکرد که باید بدهب ستانی صورت
بگیرد و دو زار بدهد ،تا هشت زار را نگه دارده
امینی کابینهای تشـــکیل داد که هم کارا بود ،هم تاندانس چپ داشـــته
چپها و تودهایهای تواب و سابقاً تودهای مانند الموتی که وزیر دادگ ستری
امینی شـــد ،درخشـــش ،فریور و ارســـنجانی به کابینهاش آمدند که همگی
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چپ های ســـابق بودند که در درونرگه هایی رادی کال را از گذشـــته حمل
میکردنده
امینی که آمد دست به سه کار زد؛یکی مبارزه با فساد [بود که] در کادر [و
قالب] اصــل «از کجا آوردهای» که عمر در صــدر اســالم[و ابتدای خالفت]
شـــ عارش را داده بود؛ امینی هم از ک جا آورده ای عمر را مطرح کرده امینی
د ست به بازدا شتهایی زد که در شرایط عادی امکانپذیر نبود و حتی شاه
هم چنین ری سکی را نمیکرده ابوالح سن ابتهاج به جرم سوءا ستفاده از اموال
دولتی بازداشـت شـده ابتهاج از زمان رضــاخان از صـاحبمنصـبان و محور
ت صمیمگیریهای اقت صادی ایران بود ،در برنامههای اول ،دوم و سوم عمرانی
نقش ویژه ای ای فا می کرد و پای آمری کایی ها را دوره به دوره در ن ظام
کارشناسی ایران و سازمان برنامه باز کرد؛ که آخرین [گروه] هم هارواردیها
بودند در کادر برنامهی سوم [بین سالهای]  5925تا 5926ه تیمور بختیار از
خارج از ک شور اح ضار و د ستگیر شد ،این زمان دیگر بختیار رییس ساواک
نبود و پاکروان رئیس ساواک بوده سرگرد آزموده را که آی شمن ایران [لقب
داشــت] و دادســتان محاکمات بعد از  5994بود ،بازداشــت کرده ســپهبد
علویمقدم ،وزیر سابق کشور ،سرتیپ فرجاهلل نِویسی رئیس شیالت شمال،
سرل شکر ضر امی که نزدیک به شخص شاه و وزیر سابق دارایی بعد از
کودتا بود را دستگیر کرده سپهبد علی کیان ،رئیس ادارهی دوم یا رکن دوم را
دستگیر کرده رکن دوم ،اطالعات ارتش بود و اصالً کسی نمیتوانست به آن
نزدیک شوده فقط شاه با آنها در ارتباک مستقیم بود و آنها فقط به شخص شاه
گزارش میدادنده امینی همه اینها را بازداشـــت کرده به درون حاکمیت و [به
سـرار] یرنظامیها هم رفت و یر از ابتهاج ،دولو قاجار را دسـتگیر کرد که
به او سلطان خاویار ایران میگفتند و همهی صادرات خاویار ایران با او بوده
محســـن فرو ی ،که مقاطعه کار و فرزند ذکاءالمک فرو ی معروف بود را
احضار و بازداشت کرده
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اصــالحات ارضــی را هم اجرا کرد و مهم این بود که در یاب مجلس،
اصالحات ارضی را در دولت تصویب کرد [ -چون] زمانی که مجلس نباشد،
هر مصـــوبهی دولت حکم قانون را پ یدا میکند -الی حه را در کابی نهاش برد،
کابی نه اش هم که با او هماهنگ بودند و خودش هم در کابی نهاش هژمونی و
اتوریته دا شت ،قانون ا صالحات ار ضی را در  44آبان  5925ت صویب کرد و
پنج روز بعد یعنی  41دی سال  5924شاه علیر م تمایلش با توجه به فضای
موجود و در دوران سردی روابط با آمریکا مجبور شد آن را امضا کنده
خود امینی هم تحرک سـیاسـی داشــت و پس از فوت آقای بروجردی با
همهی مراجع از جمله آقای خمینی دیدار کرد و وعدههایی داده سعی میکرد
خودش را در مقابل روحان ی ت موجه جلوه بدهده آن موقع در داخل تضـــاد
ا صلی را امینیی [در کنترل] گرفته بود (؟) ،امینی اینقدر قدرت مانور سیاسی
داشت [که] یک جلسه در منزل دکتر فرهاد که آن زمان رئیس دانشگاه تهران
بود گذاشــت و جبهه ملیها را برای حل اختالف آورد که البته اختالف حل
ن شده در سال  5925قبل از ا ستعفایش به حج رفت و سعی میکرد خود را
مذهبی -سیا سی و تا حدودی ملی جلوه بدهده ا ستارت ا صالحات را هم که
زده بوده
شــاه در این دوران کامالً منفعل بوده آمریکا پرانتز را تقریباً بســته بود ،در
طول دوران امینی که ب سیار فعال بود ،شاه فقط دو اقدام اقت صادی -اجتماعی
کرده یکی  1بهمن سال  5924کارخانهی [آ سفالت] رحیمعلی خرم را افتتاح
کرد که مثال نمایانگر این بود که ما به صنعت و اقتصاد نوین بها میدهیم ،یر
از این یک اتفاد دیگر هم افتاد که خیلی کمدی بوده اینکه  133قریه موروثی
را که از م صادرهها و چپو ر ضاخان به او ر سیده بود ،وقف بنیاد پهلوی کرد
که مال خودش بوده یعنی در شـرایطی که علی امینی روی رکاب بود[ ،روی]
ســـرپنجه بود و پیش میرفت ،و آمریکا هم از او حمایت میکرد ،شـــاه در
موضع انفعالی بوده
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بالفاصله بعد از تصویب قانون اصالحات ارضی ،آسوشیتدپرس تفسیری
منتشــر کرد که تلنگری به ذهن شــاه زده تفســیر این بود که در ایران انقالبی
صورت گرفته و برنامههای انقالبی امینی در حال پی شرفت ا سته ا صالحات
امینی ،اصالحات جدیای بوده
تأسیس نهضت آزادی ایران

در همین حول و حوش نه ضت آزادی هم در  41اردیبه شت سال 5924
شــکل گرفته تاریخ بیســت و پنجم[ ،روز] اعالم موجودیت اســت و تاریخ
بی ست و هفتم ر سمیتر ا ست که سخنرانی افتتاحیهی نه ضت آزادی ایران
تو سط مهندس بازرگان انجام شده او تأکید کرد که ما مذهبی ،م سلمان ،ملی،
م صدقی و در کادر قانون ا سا سی ه ستیم و در همین چهار گزاره ،م شی و
سابقهی تاریخی ،صبغه ،پی شینه ،چشمانداز و استراتژی را بهطور خال صه در
کادر نیروی نوتأسـ یس نهضـت آزادی مطرح کرده [اعضــای] نهضـت آزادی
ک سانی بودند که دیگر ت شکیالت ،م شی و مرامنامه حزبی جبههی ملی آنها را
ار ضا نمیکرده مذهبیونی بودند که بعد از کودتا بهطور جدی سیا سی شده
بودند ،بعداً از دانشگاه هم اخراج شده بودند و آمدند منزلگاه مذهبیون نوگرا
را برای اولین بار در ایران تأ سیس کردنده جوانها از جمله فعاالن دانشجویی
ســـال های  24 - 93به خصـــوص مرحوم حنیف نژاد ،آ قای میثمی ،آ قای
محمدمهدی جعفری ،سـعید محسـن و بدیعزادگان ،هم در تاسـیس نهضـت
آزادی ایران مؤثر بودند که در جمعبندی نهایی به آن اشاره میکنیمه
میتینگ جاللیه

کوتاه مدتی بعد از تأسیس نهضت آزادی ،میتینگ جاللیه رخ داد که اعالم
موجودیت جدیتر جبههی ملی دوم بوده بالفاصـله بعد از تأسـ یس نهضـت
آزادی میتینگ برگزار شد که مفهوم سیا سیــــ ت شکیالتی خاص خودش را
داشته

روایت فراز
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روایت فراز ()2
امضاء قانون اصالحات ارضی
بهمن  ،0431دانشگاه

در [ادامهی] سیر ،در بهمن سال  5924واقعهی اول بهمن رخ داد که آقای
میثمی مب سوک آن را تو ضیح دادند( ،دیگر به آن وارد نمی شوم) [و] دان شگاه
وارد یک فاز آنتاگونیســت با ر یم شــاه شــد و آن زمان برای اولین بار در
دان شگاه چترباز و کوماندو پیاده کردنده سرکوب جدیای شد و بخ شی از
فعاالن دانشــجویی و تعدادی از فعاالن جبههی ملی دوم دســتگیر شــدند و
تعطیلی دانشگاه تا  11روز بعد از اول بهمن ادامه داشته
مشاور کندی در تهران

اتفاد مهم دیگری که افتاد این بود که در  45بهمن ســـال  5924چســـتر
پاولز به ایران آمده او مشــاور کندی بود و آمده بود که تلنگر آخر را به شــاه
بزند که اصـــالحات ضـــروری اســـت و ضـــرورت دارد که خودت هم به
اصـالحات بپیوندیه در مصـاحبهای که چسـتر پاولز بعد از آمدن به ایران در
تهران ان جام داد ،کامالً از امینی ح ما یت کرده او [در این مصـــاح به] یک
پاراگراف دارد که پاراگراف مهمی است و وجه تاریخی دارده پاولز اعالم کرد
که دولت امینی یک انقالب سفید را از نظر مصلحت مردم ضروری تشخیص
داده و در پی اجرای آن پس از تصویب قانون اصالحات ارضی استه وا هی
انقالب ســفید را که بعداً شــاه به کار برد ،اولبار چسـتر پاولز به کار برده آن
موقع همهی انقالبهای جهان انقالب سرخ بودنده از دو منظر؛ یکی [اینکه]
اکثراً لج ستیک این انقالبها شوروی بود و دوم اینکه انقالب آنتاگونی ستی و
خونی ن بوده پس از دو منظر گلگون بود نده از منظر چپ بودن و از منظر
رادیکالیسم و آنتاگونیستی بودنه
تحلیل پاولز[ ،همان] تحلیل کندی بود که مقابل انقالبهای ســـرخ باید
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انقالب سبز و سفید راه انداخته انقالب سبز معطوف به ا صالحات ار ضی
بود و سبز نمایندهی بخش ک شاورزی بوده انقالب سفید هم معطوف بود به
اینکه یک پرچم سفید[ ،البته] در حد یک دستمال و نه یک ملحفهی سفید بر
شرایط بکشید ،یک دستمال تکان بدهید در مقابل نیروهایی که میخواهند در
کادر قانون اساسی مبارزه کنند ـ ـ مثل جبههی ملی دوم ـ ـ تا آنها حداقل آزاد
باشنده شاه این را هم تشخیص نمیداده
سفر شاه به آمریکا؛ تمکین به رفرم

اما تذکر پاولز مهم بوده به فاصــله کوتاهی بعد از ورود پاولز به ایران در
نیمهی آخر فروردین شــاه با همســرش به آمریکا رفتنده کندی یک مالقات
سهساعتهی توجیهی با شاه داشت و کامال توجیهش کرد که رفرم باید صورت
بگیرده علی امینی هم که در تهران وجود داشـــت و ترک تازی می کرد و
درشکهی اصالحات را میتازاند و به پیش میبرده
شاه آنجا عمالً به رفرم تمکین کرد [و] در جل سهی م شترک دو مجلس
آمریکا ســخنرانیای کرد [که] گزارهاش مهم اســته پایههای حکومت را در
ک شور بر ا ساس حکومت مردم بر مردم بنا خواهیم کرده وعدهی دموکرا سی
را داد اما وقتی که به ایران بازگشــت ،به فاصــلهی یکســال [بعد ،اقدام به]
سرکوب کرده آمریکاییها هم کاری به سرکوب ندا شتند و از این سرکوب
حمایت هم کردنده اما اتفاقاتی که میخواستند در ایران بیفتد ،افتاده
استعفای امینیـاستقرار علم

به هرحال شاه اطمینانبخشی کرد ،علی امینی سه ماه بعد از بازگشت شاه
به ایران در  46تیر مجبور به ا ستعفا شده دو روز بعد در  43تیر علم م ستقر
شده ا ستقرار علم هم معنیدار بوده او یار ت شکیالتی شاه و زوجش بود که تا
آخر عمر هم با او بوده خود علم هم بزرگ ف ودال منط قه ی بیرج ند و تر بت
خراسان بوده استقرار علم معنادار بود به این معنا که شاه به آمریکاییها ابالر
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میکرد که من ســازوکار تشــکیالتی انجام رفرم در ایران را هم دارم و دوران
سازو کار علی امینی سرآمده و ما با همین نیروهای سنتی خودمان اصالحات
بر پا میکنیمه
تصویب الیحهی انجمنهای ایالتیـوالیتی

علم به فاصــلهی کوتاهی بعد از آمدنش در  52مهر ســال  5925الیحهی
انجمنهای ایالتی و والیتی را تصــوی ب کرده در آن زمان هنوز مجلس وجود
نداشــت و مصــوبهی دولت در حکم قانون بوده در کادر این الیحه ،خانمها
حق رأی پیدا میکردند و میتوانســتند در انتخابات انجمنها شــرکت کننده
[همچنین] قید قســم به قرآن حذف شــده بود و قســم به کتابهای آسـمانی
آمده بوده
واکنش اولیهی روحانیت؛ تلگراف به شاه و علم

این دو مس له طبیعتاً نقطههای برجستهی حساسیت شرعی روحانیت بود
که بســـیار زود بروز و ظهور پیدا کرده ســـه روز بعد از تصـــویب الیحهی
انجمن های ایالتی و والیتی ،روحان یت اولین برخورد تشـــکیالتی را کرده در
خانهی مرحوم حاج مرتضـــی حائری که پســـر حائری بزرگ و بن یان گذار
حوزهی قم بود ،گرد آمدنده همه بودند ،آقای خمینی هم در آن جلســه بود و
تلگراف  5925/1/51را به شـخص شـاه زدنده در این تلگراف برخورد خیلی
مالیم بود و سلطنت و قانون ا سا سی به ر سمیت شناخته شده بوده لحن هم
لحن محتر ما نه ای بوده شـــاه برخورد ف عالی نکرده  55روز ب عد یعنی در
 5925/3/43تلگراف اول را به علم زد نده علم هم برخورد ویژه ای نکرد ،تا
اینکه  5925/3/55تلگراف دوم را به علم زدنده
بازتاب اجتماعی موضع روحانیت

بعد از موضـــعگیری روحانیت ،بخش ســـنتی جامعهی ایران هم واکنش
نشــان داده تجمع تظاهراتگونهی مســجد س ـید عزیزاهلل در تهران و مســجد
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اعظم در قم ،هر دو در  25/3/54ز مانی که شـــاه و علم به تلگراف ها ب ها
نمیدادند ،رخ داده
واکنش ثانویهی روحانیت؛ تهدید

ات فاد دیگری که ب عد از آن اف تاد ،واکنش ثانو یه ی رو حان یت بود که به
تهدید متوســل شــدنده درس آقای خمینی در مســجد اعظم قم بود ،آن روز
(تاریخ دقیق ؟؟؟) به طور خودجوش و بدون طراحی قبلی ،اصـــناف و بازار
قم پای درس رفتنده جمع یت ،دیگر از [حالت] طلبگی درآمده جمع یت طلبه
اگر خیلی هم انبوه با شد ،دیگر صحن را پر نمیکند اما ا صناف و بازار رفتند
[و] صــحن پر شــده آقای خمینی هم در صــحبتش به توان صــحنهپرکردن
روحانیت اشارتی داشت و عمالً تهدید کرد که اگر الیحه بازپس گرفته نشود،
امکانات گستردهتر از صحن هم داریمه تهدید دیپلماتیکی بود و این تهدید به
واکنشهای اجتماعی تهران و قم و شهرهای سنتی ایران مثل کرمان و یزد و
یره اضــافه شــده به اضــافه اینکه دیگر روحانیون و مراجع هم در کنار آقای
خمینی فعال بودنده

روایت فراز ()3
لغو مصوبهی انجمنها

لذا بعد از این واکنش های اول یه و ثانویه که تهد ید بود و ســـازوکارهای
دیگری هم به م یدان آ مد ،علم الی حه را لغو کرده [در تاریخ] 5925/3/1
مصوبه لغو شد و سه روز بعد هم دولت لغو آن را اعالم کرده
برگزاری کنگرهی جبههی ملی دوم

اتفاد دیگری که در این حوزهی یرحاکمیتی رخ داد ،برگزاری کنگره ی
جبهه ملی دوم بود که برای اول بار شـــکل میگرفته این جلســـه در منزل
حاجحسنقاسمیه در آذر سال  5925تشکیل شده این جلسه ،جلسهی جدی
و حساسی بود و همهی معمرین [در] آنجا سخنرانی کردند ،مهندس بازرگان
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آنجا سـخنرانی کرده از جریان دانشـجویی مرحوم حنیفنژاد که مسـ ول اول
تشـــکیالت دانشـــجویی جبههی ملی و نهضـــت آزادی و [نیز] انجمنهای
اســـالمی آن ز مان بود ،در آن جا صـــح بت کرده مرحوم تختی و طیفی از
ورزشکاران مثل تاجیک کشتیگیر در انتخابات شرکت کردند و جزء شورای
مرکزی جبههی ملی انتخاب شدنده
شورای مرکزی جبههی ملی دوم ،شورای پر و پیمانی بوده از شم شیری،
لباسچی و دســـتمالچی بازاری تا تختی و تاجیک و از آن طرف مذهبیها،
آقای بازرگان و مرحوم طالقانی تا خانم ها مثل پروانه فروهر تا رادی کال های
دانشگاه مثل حنیفنژاد؛ همه در آن کنگره حضور داشتنده
در فا صله کوتاهی بعد از برگزاری کنگرهی جبههی ملی دوم ،شاه و علم
د ست از مانورهای شان برنمیدا شتنده بعد از اینکه الیحه لغو شد ،یک تجمع
تقریباً هدایتشــدهی خانمها برگزار شــد که خانمهای ادارات و بعضــی از
خانمهای جامعهی روشـنفکری –آن زمان طیف مؤنث جامعهی روشـنفکری
در حد دهههای بعد چندان گسترده نشده بود ـ ـ جلسهای داشتند ،علم در آن
جلسه حاضر شد و وعدهی اصالحات اجتماعی به نفع خانمها را داده
اعالم اصول «انقالب سفید»

این اتفاقات در م یانه ی قضـــ یه بوده تا اینکه در  5925/54/53کنگره ی
سرا سری دهقانان در ایران ترتیب داده شده شاه در آنجا ا صول ششگانهی
انقالب ســفید را اعالم کرده اصــول شــشگانهی انقالب ســفید؛ الغای ر یم
ار باب و رعیتی ،ملیکردن جن گل ها ،ســـهیم کردن کارگران در ســـود
کارخانجات ،فروش سهام کارخانجات به عنوان پشتوانهی اصالحات ارضی،
اصــالح قانون انتخابات -که در اصــالح قانون انتخابات باز حق رأی خانمها
مطرح بود ـ و آخری یا ششمی هم تشکیل سپاه دانش بوده
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واکنشها به اصول انقالب سفید

اصــول انقالب ســفید واکنشهای متعددی را برانگیخته جبههی ملی از
دیدگاه خودش موضع گرفته نهضت آزادی هم موضع گرفت که کیفیترین
و مترقیترین موضـــع دوره بوده هســـ ته ی مرکزی مرجع یت در قم هم
موضـــعگیری کرده اما نهضـــت زودتر از بق یه موضـــعگیری کرده در م یان
روحانیون هم آقای خمینی و آقای گلپایگانی زودتر از بقیهی مراجع موضــع
گرفتنده نهضـــت یک ب یان یهی تحلیلی داد و از موضـــع کالن هم شـــرایط
بینالمللی و هم شرایط اقتصادی ـ اجتماعی ایران درآن لحاظ [شده] بود و از
آن موضــع نســبتاً جامع انقالب ســفید نفی شــده بود که زاویهی ورودش با
زاویهی ورود بقیه ،بهخصوص روحانیت تفاوتهای ماهوی و کیفی داشته
سرکوب دانشگاه ،دستگیری سران نیروها

اتفاد بعدی ـــ در همان حین ـــ سرکوب دانشگاه بود و دستگیری سران
جبههی ملیه
شاه در قم

شاه هم که تا حاال قم نرفته بود 2 ،بهمن به قم رفت و در صحن صحبت
کرده این صحن در حقیقت پشت قبالهی روحانیت بوده شاه رفت آنجا ایستاد
و صحبت کرد و اول بار روحانیت رادیکالیزه شد و نوعی با مراجع برخورد
کرده جملهاش تاریخی بود که ما اجازه نمیدهیم ارتجاع ســـرخ و ســـیاه از
پیشرفت این مملکت جلوگیری کنده
رفراندوم انقالب سفید

دو روز بعد هم رفراندوم انقالب سفید را گذاشت که در آن چیزی حدود
 644هزار نفر به برگزاری اصــالحات شـشـگانه انقالب سـفید در ایران رای
مثبت دادنده

روایت فراز
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اعالمیهی  9نفره

حاال روحانیت رادیکالتر شده برای اولین بار یک اعالمیه  3نفره داده شده
 3نفر شامل آقای خمینی ،گلپایگانی ،شریعتمداری ،مرع شی[،ها شم] آملی،
حس ـینی لنگرودی و موســوی یزدی [ ،ســید محمد طباطبایی و ســید احمد
زنجانی] بودند؛ این  3نفر اعالمیهی م شترک دادنده اعالمیهی ن سبتاً رادیکالی
بود که هنوز از موضع شرع با شرایط برخورد میکرد
موضع عید فطر آقای خمینی

اتفاد بعدی مو ضعگیری عید فطر آقای خمینی بوده آقای خمینی دا شت
آرام آرام از درون حوزه و کمپ مراجع باال میآمد و شاخصتر می شد و در
موا ضعش هم رادیکالتر ،بیمحاباتر و رو شنتر می شد؛ و آرام آرام دا شت
تبدیل به یک قواره می شده آقای خمینی در  1اسفند سال  5925در نماز عید
فطر مو ضع گرفت و در نقد ا صول انقالب سفید سه متن را و سط گذا شت:
یکی متن شرع بود ،یکی متن قانون اساسی بود ،یکی هم متن قانون انتخابات
بوده ا ستناد به قانون ا سا سی و قانون انتخابات ن شان میداد که آنتاگونی سم
هنوز جدی نیســت و هنوز روحانیت و مراجع در کادر ســلطنت با تحوالت
برخورد میکننده

روایت فراز ()4
تحریم عید نوروز

آرام آرام شرایط رادیکالتر می شد تا اینکه در اسفند سال  5925هم آقای
خمینی و هم آقای میالنی در خرا سان که مرجع کیفی آن دوره بود ،م صدقی
بود و در نهضــت ملی بود و از حامیان مصــدد و نهضــت ملی؛ هردو عید
نوروز سال  5924را تحریم کردنده
تهاجم به فیضیه

دوم فروردین ،تهاجم به فی ضیه و ک شتار طالب در مدر سهی فی ضیه رخ
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داده شرایط کامالً ملتهب شد و دان شگاه ،بازار ،نیروهای سنتی جامعهی ایران
و نیروهای ســیاســی مدرن ،ملتهب شــدنده دانشــگاه برای التهاب از همه
مستعدتر بوده
 01خرداد؛ دستگیری آقای خمینی  -قیام

شرایط آمد تا  51خرداده [در ساعت]  2صبح  51خرداد آقای خمینی را
در خانه دسـتگیر میکنند و او را به زندان نظامی در عشـرتآباد میبرندهخبر
خیلی ســریع در قم و تهران میپیچد و تظاهرات گســترده  51خرداد یا 54
محرم که دو روز قبل از عا شورا بود ،برپا می شود؛ ک شتار هم در تهران و هم
در ورامین رخ میدهد ،دهقانان در پیشــوای ورامین کشــتار میشــوند ،بازار
تعطیل میشوده
«دیکتاتور خون میریزد» و تهاجم به نیروها

سه روز بعد اعالمیهی م شهور نه ضت آزادی که ب سیار ا ستراتژیک بود،
[منت شر و توزیع می شود]ه در پی انت شار این اعالمیه با عنوان «دیکتاتور خون
میریزد» ،تهاجم به نیروها صورت گرفته آقای طالقانی د ستگیر شد ،قبلش
هم که سران نه ضت د ستگیر شده بودند و شاه در  53خرداد مجدداً از وا ه
ارتجاع سیاه استفاده کرده
مرجعیت

در سیری که داریم به انتهایش نزدیک می شویم ،بحث مرجعیت هم بوده
دو اتفاد [در حوزه مرجعیت] افتاده یکی اینکه چند ماه قبل دفتر شـــهریهی
آقای خمینی باز شده وقتی مرجعی دفتر شهریه باز میکند مفهومش این است
که من توان پردا خت وجوه دارمه توان پردا خت وجوه هم به مفهوم حوزه
درس و مدرســه و طیف طالب و اعالم موجودیت جدید اســته اما در کنار
این م س له در 52تیر سال  5924هم آقای میالنی و هم آقای مرع شی نجفی،
آقای خمینی را به عنوان مرجع اعلم معرفی کردنده تما یل شـــاه این بود که
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آ قای حکیم مرجع اعلم بشـــود و بعد از فوت آقای بروجردی هم تلگراف
ت سلیت خود را به دوعلت به آقای حکیم فر ستاد؛ یکی از این دالیل این بود
که آقای حکیم در نجف بود و در ایران نبود ،در حالی که آقای خمینی و سط
کار بود و بق یهی مراجع هم در ایران بودنده دوم هم که آقای حکیم اصـــالً
سیاسی نبوده به همین [دلیل] شاه به آقای حکیم تمایل داشته اینجا مرجعیت
دو وجهی بود و خود مراجع هم دست گذاشتند [بر آقای خمینی]ه خود آقای
خمینی هم آرام آرام داشـــت تبدیل به قواره میشـــد و در اینجا به مرجعیت
آقای خمینی تیک زده شده
آزادی و بازگشت به قم

مدتی بعد آقای خمینی از زندان آزاد شـد و در در  51فروردین  29به قم
برگ شته اما بعد دیگر دولت علم کنار رفت و دولت ح سنعلی من صور آمده
منصور هم که آمد رابطه ایران و آمریکا تنگاتنگ شده بوده
تصویب قانون کاپیتوالسیون

آن موقع دیگر مجلس هم وجود داشــــت و قانونی را به نام قانون
کاپیتوال سیون ت صویب کردنده بر ا ساس این قانون ،آمریکاییهای مقیم ایران
حق ویژهی حقوقیای دا شتند و هر جرمی مرتکب می شدند ،مراجع حقوقی
ایران صالحیت ر سیدگی به آن جرم را ندا شتنده قبالً در ایران کاپیتوال سیون
تجاری بود که روس و انگلیس در ایران [این کاپیتوالسیون را] از سدهی قبل
از آن به خودشـان اختصـاص داده بودنده اینجا کاپیتوالسـیون ،کاپیتوالسـیون
سیا سی بود و طبیعتاً برای مردم ایران هم افت دا شت و [مایهی] تحقیر مردم
ایران بوده
در آن زمان سران جبههی ملی ،سران نهضت آزادی ،سران دانشجویی در
زندان بودنده سـران دانشـجویی چه مذهبیها و چه چپها هم در  51خرداد
دستگیر شده بودنده در یاب نیروها ،چهرهی شاخص آقای خمینی بوده اینجا
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دیگر آقای خمینی مو ضع گرفته سخنرانی  2آبان سال  29آقای خمینی که
در روز تولد شاه هم بود ،سخنرانی خیلی تند و رادیکالی بود که در آن عمالً
با شخص شاه رخ به رخ شد و دیگر از قید سلطنت و قانون ا سا سی بیرون
آمد و مواجههی تاریخی بین آقای خمینی و شخص شاه صورت گرفته
محاکمات نهضت آزادی

قبل از آن هم محاکمات نه ضت آزادی آ از شده بود و حکمها را دادنده
زندان  5929به بعد حکمکشـــی بود که بعد از قرائت آرا زندانی ها حکم را
میکشیدنده
نهایتاً دیگر به آخر روایت که برســـیم دورانی پایان یافت و دورانی آ از
شـــده همین که مهندس بازرگان در محاکمه عنوان کرد که ما آخرین نیرویی
ه ستیم که با زبان قانون با شما حرف میزنیم و بعد از این دیگر نیروهای در
راه ،با این زبان با شما سخن نخواهند گفت و با زبان خودتان با شما سخن
خواهند گفت و نوید فاز جدیدی را داد ،فاز هم در همان سال  29شروع شد
که ان شااهلل جل سات بعد از  51خرداد به [دهههای]  24و  14که وارد شویم،
در حوزهی تحقیق قرار خواهد گرفته
دستگیری و تبعید آقای خمینی
پایان و آغاز دورانی

لذا این دوران با دستگیری و تبعید آقای خمینی و قبلش سرکوب دانشگاه
و نیروهایی که م سالمتجو بودند ،پایان یافت و شاه دوباره د ستش خونین
شده [در کودتای سال]  5994یکبار و [در]  5924هم یکبار [دیگر] دست شاه
خونین شده در سال  5924دیگر برای همه م سجل شد که این مجموعهی
اصالحطلب نی سته نمی شود که شما هم سرکوب کنی و بکشی و هم از آن
طرف بخواهی اصالحات اقتصادی و اجتماعی بکنیه اصالً این شدنی نی سته
اینجا یکبار شاه تجدید آورد ،سال[های]  5916و  5911هم رفوزه شده آن
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موقع نیز شریف امامی هم میخواست اصالحات اقتصادی و اجتماعی انجام
دهد و هم میخواست سرکوب بکنده اما نمیشود که شما در حوزهی سیاسی
خون بریزی و از آن طرف بخواهی زمین تقســیم کنی ،انقالب ســبز بکنی و
شــعار انقالب بدهیه [با این کار] به نیروهایت میگویی که انقالب ســبز و
سفید مس لهای از مس لههای شما را حل نمیکند و باید به دنبال همان انقالب
سرخ خودتان برویده
سیر در ایران به اینجا انجامیده فراز در حد همین  24و  21دقیقه بهصورت
گذرا روایت شد و ان شااهلل در متن مو ضوعی جنبش  24-93بتوانیم در این
گزارهها در حوزهی موضوعی خودش گریزی بزنیمه

مطالبات
بحث بعدی مطالبات اســته چون نیروها مرکب بودند ،طبیعتاً منطقیتر و
روشمندتر است که مطالبات را هم مدرج کنیمه
در مدار جبههی ملی
حاکمیت قانون ،سلطنت مشروطه ،دموکراسی ،نیم نگاهی به قدرت

جب هه ی ملی اول زودتر ازجب هه ی ملی دوم و زودتر از ه مه ی نیرو ها
مجدداً پا به عرصه گذاشته اگر ادبیات شفاهی و مکتوب و شعارهای[جبههی
ملی] را آ نالیز کنیم ،حاکم یت قانون از آن در میآ مده شـــخص مصـــدد
قانونمدار بوده جبههی ملی اول به همین ترتیب ،جبهه ملی دوم هم آمد و در
مدار قانون ایســتاده در کادر ســلطنت مشــروطه مانور میداد [؟] و با شــاه
برخورد براندازانه نمیکرده مطالبهی ســوم جبههی ملی ،دموکراس ـی بوده آنها
نیمنگاهی هم به قدرت داشتنده یعنی همان اواخر دوران علی امینی بحثهایی
مطرح شــد که آقای مرحوم اهللیار صــالح میتواند نخســتوزیر بشــود و
پیگیرتر و رادیکالتر ازعلی امینی درشکهی اصالحات را در ایران پیش ببرده
در جبههی ملی دوم نیمنگاهی به قدرت وجود داشته
در مدار نهضت آزادی
کرامت ملی ،حاکمیت قانون ،آزادی ها ،اقتصاد ملی

اما مدار دوم که رادی کالتر بود ،مدار نهضـــت آزادی بودکه اعالم کرده
بودند ما مسـلمان ،ملی ،مصـدقی و در خط قانون اسـاسـی هسـتیمه نهضـت
آزادی شـــ عار کرا مت ملی را ،فراتر از حاکم یت قانون مطرح کرد نده روی
حاکمیت قانون ای ستادنده قانون ا سا سی در شعارهای مهندس بازرگان لحاظ
بوده آنها بر آزادیها فراتر از دموکراســی ایســتادنده یعنی آزادی که در ایران
این طور معنی می شود :ای ستادن روی آزادیها یک مرحله رادیکالتر از طرح
شــعار عمومی و کالسـ یک دموکراسـ ی اســته نهایتاً روی اقتصـاد ملی [نیز]
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ای ستادند [و] اینکه باالخره اقت صاد باید یک سازوکار ملی دا شته با شده در
سطح کالن و نه ریز ،بحث اقتصاد را مطرح کردنده
در مدار روحانیت
پس زمینهی زمین ،زن ،موسیقی

حاال اگر بخواهیم مطالبات را روی مدار روحانیت ببینم ،از ســالهای -91
 93که هنوز روحانیت ســیاســی نشــده بود و هیمنهی آقای بروجردی روی
شرایط بود ،روحانیت سنتی به رهبری آقای بروجردی که سیا سی هم نبود،
سه پسزمینهی بروز دا شته یکی روی زن ،یکی روی زمین و دیگری روی
مو سیقیه بحث ا صالحات ار ضی در ایران باز شده بود ،شاه هم سال 5993
خردهزمین هایی را تقســـیم کرده بوده اینجا اول بار در  ،5993/54/53آقای
بروجردی موضـــع گرفت و به بهبهانی نامهای داده بهبهانی مؤید کودتا بود،
آخوند خوشنامی هم نبود و را ست سنتی مح سوب می شده در نامهی آقای
بروجردی به بهبهانی بر مخالفت با اصل اصالحات ارضی تیک زده شده بود
و تذکر داده بودند که ا صالحات ار ضی شرعی نی سته روحانیت روی زمین
حســاس بودنده آنها بر روی بحث زن هم حســاس بودنده باالخره آن موقع
آرام آرام کابارهها ،پاتودها وکافهها در تهران و شهرستانها باز شده بوده آرام
آرام سهم دختران در دان شگاهها و ادارات رو به افزایش بوده سال  5996هم
تلویزیون ثابت [پاســـال] آمده بود و در فیلمها زنهای بیحجاب اروپایی را
ن شان میداد  -تلویزیون ملی در آن زمان نبود و در سال  5926تأ سیس شده
روحانیت حســاس ـیتش روی مس ـ له زنها تحریک شــده بوده شــاخص این
[موضــوع این اســت] که  3اســفند  5993علم که در همان روزها به حجاب
تیک زده بود ،بهبهانی را به منزل خودش دعوت میکند و از موضــعی که در
مورد ح جاب گر فت ،م عذرت میخوا هده در مورد موســـیقی هم به همین
ترتیبه روحانیت مو ضع میگرفت و متنهایش هم ه ست اما اینجا فر صت
خواندنش نیسته فقط تیک میزنیمه
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حسـاسـیتهای روحانیت ســنتی در مدار شـرع[ ،و شـامل] زمین ،زن و
موسیقی بوده
در مدار روحانیت سیاسیشده
در آغاز :حفظ حریم شرع ،مدار قانون اساسی ،سلطنت مشروطه

اما در ســـالهای  5925تا  5924که دیگر اقای بروجردی هم فوت کرده
بود ،بخ شی از روحانیت به رهبری آقای خمینی سیا سی شده بوده در آ از
این روحانیت سیا سی شده هم روی حف حریم شرع ای ستاد و روی زن و
روی اصـالحات ارضـی واکنش نشــان داده آقای علی دوانی یک مجموعهی
کتاب پژوهش ـی دارد که در جمهوری اسـالمی اجازه ندادند همهی آن چا
شوده این مجموعه بسیار مستند است و در آن همهی سخنرانیها ،اطالعیهها
و بیانیههای روحانیت را از ســال  24یا  25به بعد که روحانیت ســ یاســی
می شود و ن سبت به انجمنهای ایالتی و والیتی مو ضع میگیرد ،ه سته آنجا
م شخص ا ست که ابتدا همهی مراجع از مخالفت با ح ضور زنان در انتخابات
و م س لهی ا صالحات ار ضی شروع کردنده در آ از در مورد م س لهی زن و
زمین بحث حف حریم شــرع بود و روی مدار قانون اســاســی و ســلطنت
مشروطه میای ستادنده مثالً در نامههایی که شخص آقای خمینی یا [آن]  3نفر
به شاه دادند ،حریم شاه رعایت شده است و حف سلطنت در آنجا ملموس
استه هیچ برخورد جدیای هم وارد نیسته
در فرجام :کرامت ملی ،نفی استبداد سلطنتی

اما بعدتر که جلسهی بعد به آن میپردازیم ،همین روحانیت سیاسی شده
به رهبری آقای خمینی از حریم شــرع و مدار قانون اســاســی و ســلطنت
مشروطه روی کرامت ملی و نفی استبداد سلطنتی میآید و شعارها و مطالبات
جدیتر ،کالنتر و کیفیتر میشونده این سطح مطالبات بوده

یک نمونهی تاریخی
برخورد استعالیی

در اینجا جای باز کردن یک نمونهی تاریخی هســـت که یک برخورد
ا ستعالیی [در آن] ا سته ما در ایران کمتر برخورد ا ستعالیی دا شتهایم ،یعنی
نیروها همیشه مقابل هم بودهانده اینکه نیرویی بخواهد نیروی دیگری را رشد
بدهد و یک نیرو ،نیروی دیگر را همپو شانی بکند ،در ایران چه در گروههای
سنتی و چه در گروههای روشنفکری کمتر دیده شده استه اما نهضت آزادی
از همان بدو تاسیس پایهی یک برخورد اخالقی ــــ استعالیی را میگذارد به
این ترتیب که با روحانیت سیا سی شده ،وارد حوزهی برخورد خ صو صی و
برخورد مکتوب از راه دور میشـــوده در این کشـــاکش و در جوهر برخورد
ا ستعالیی ،اع ضای نه ضت آزادی خ صو صا سه بینیانگذار آن ،آقای طالقانی،
دکترســـحابی و مهندس بازرگان ،ســـعی میکنند ســطح مطالبات روحانیت
سیاسیشده را از زن و زمین ارتقا بدهنده این اتفاد رخ میدهده

مکانیسم ارتقاء سطح مطالبات روحانیت سیاسی شده
کارتوضیح :نشر

مکانی سم این برخورد استعالیی هم کارتوضیح استه کارتوضیح برخورد
سیاسی استه [اعضای نهضت آزادی] قم زیاد رفته اند ،جلسات خصوصی
زیاد داشتهانده یک [راه دیگر کارتوضیح] هم نشر استه
نقد الیحه انجمنهای ایالتی – والیتی

نهضــت آزادی ســه ســند دارد که در آنها برخوردهای رشــدیابندهای با
روحانیت هســـته به خصـــوص جزوه ســـوم که تا حدامکان وارد متن آن
میشــویم ،نقدی اســت که نهضـــت آزادی به الیحهی انجمنهای ایالتی و
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والیتی میکنده این نقد نوعاً با بقیهی نقدها فرد میکنده [در این جزوه] یک
گزارهی کیفی ه ست و ا ستنادی هم به مرحوم دکتر م صدد دارده آبان 5925
که نهضـــت ب یان یه ی تحلیلی مید هد ،عنوان میک ند که مگر مرد ها در این
مملکت ــــــ چه حاال و چه در گروههای بعد از کودتا که با آن رســـوایی
انتخاباتی صورت گرفت ــــ حق رأی داشتند و دارند ،که زنها از آن محروم
باشند؟ [این نقد] زاویه ورود جدیدی دارد [و میگوید] دموکراسی برای همه
نی سته نه ضت آزادی الیحه انجمن ایالتی و والیتی را در[قالب] دموکرا سی
نقد میکند؛ نه از حوزه شرعی که روحانیت واردش شده
نقد تهاجمی اصول انقالب سفید

وجه دوم ،بیانیهای اسـت که [حاوی] نقد تهاجمی انقالب سـفید بود که
در آن زمان نقد کیفیای [هم] بود و از شرایط جهانی شروع میکرد ،گریزی
به شــرایط منطقهای و شــرایط اقتصــادی و اجتماعی ایران میزد ،گریزی به
ســاختار فاســد و پوس ـیدهی شـاه و اینکه از این سـاختار اصـالحات بیرون
نمیآید میزد و در کادر آن ،اصول ششگانه را نقد میکنده این نقد در جایی
که روحانیت صــرفاً روی زن و زمین متمرکز بود و نیروهای دیگر هم انتقاد
کیفی نمیکردند ،نقد کیفی و آموزشـــیای بوده این جزوهی نقد تهاجمی به
اصول انقالب سفید ،جزوهی کیفیای بود
جزوهی «مبارزات سیاسی و مبارزات مذهبی»

اما کیفیترین جزوه که بر روحان یت و نیروهای مذهبی نقش آموزشـــی
داشـت ،جزوهی مبارزات سـیاسـی و مبارزات مذهبی بود که در آن مبارزات
مذهبی آس ـیبشــناس ـی ش ـده بوده بخش ـی از مبارزات مذهبی هم به مفهوم
اخَصـــش در ایران یعنی [اینکه نیروی مذهبی] وســـط ب یاید و حوزه [هم]
سیاسی بشود ،نوعاً جدید بوده

یک نمونهی تاریخی
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هشدارها

[در این جزوه نه ضت آزادی] ضعفها و آ سیبهای مبارزات مذهبی را
بر شمرد و روی پنج محور گوشزد کرده گوشزدها هم گوشزدهای کیفی بود
که هنوز مورد مصرف دارده
خرافهگرایی
رویکرد عوامانه

یکی روی خرافهگرایی روحان یت و مذ مت خرافهگرایی بود ،یکی روی
رویکرد عوامانه بوده سال  5925اتفاد مهمی افتاد و شرکت انتشار سمینار دو
سه روزهی دین و سیا ست را برگزار کرد که کیفیترین و مهمترین مقاله را
در آنجا آقای مطهری ارائه داده آقای مطهری آنجا برای اول بار عنوان کرد که
روحانیت شـیعه ،عوامزده اسـته چون پولش را از مردم و از بازار میگیرد و
از طریق وجوهات [زندگی میگذراند] ،مجبورا ست همی شه باورهای عوام را
رعایت کند و باورهای عوام هم در ایدئولو ی روحانیت شیعه رسوخ کرده و
جزو ن سوج آن شده ا سته قبالً هم این انتقاد شده بود و حاال نه ضت اینجا
برخورد عوامانه را تحلیل جدیتری کرده
رخنهی سیاستهای خارجی
محافظهکاری
تحجرگرایی

نهضت ،نسبت به رخنهی سیاستهای خارجی هشدار داد [و] نسبت به
محافظهکاری ذاتی روحانیت و نهایتاً ارتجاع و تحجرگرایی هشدار داده
کارتوضیح :برخورد خصوصی

یک وجهِ کارتوضیح نهضت آزادی ،برخوردهای خصوصی در قم بوده آن
موقع آقای خمینی ،مهندس [ بازرگان] ،دکتر [ســـحابی] و آقای طالقانی و
[اع ضای] نه ضت آزادی را جدا از این که رو شنفکر میدان ست ،متدین هم
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میدان سته وقتی سران [نه ضت آزادی] را گرفتند ،آقای خمینی اعالمیه داده
آقای خمینی در آنجا دو ویژگی شــرافت و دیانت دســتگیرشــدگان نهضــت
آزادی را برمی شمارده [در حالی که] معموالً روحانیت دیانت یرخود شان را
تیک نمیزد و [از نظر این قشــر ]،دیانت معموالً از آن روحانیت اســت ،اما
اینجا تیک زده شده این ن شاندهندهی این مو ضوع بود که تدین بازرگان و
سحابی که به اصطالح [آن روز] فوکولی بودند و آقای طالقانی که یک آخوند
روشنفکر بود ،از دیدگاه مرجعیت به رسمیت شناخته شده استه
نتیجه :از زن و زمین به نفی استبداد و سلطنتی و استقالل

طبیعتاً در [ادامهی] سـیر در ماههای آخر ،از دل برخوردهای خصـوصـی،
برخوردهای از راه دور و نشرهای توضیحی ،روحانیت سیاسی شده از درون
حوزه به رهبری آ قای خمینی ،از زن و زمین به نفی اســـتبداد ســـلطنتی و
ا ستقالل در ماههای آخر ر سیده آن گزارهی آقای خمینی در همان سخنرانی
علیه کاپیتاال سیون [مبنی بر اینکه] حق یک سگ امریکایی در ایران از حقود
شــهروندان ایرانی باالتر اســت ،نشــاندهندهی همین رشــد بود و روحانیت
سیا سی شده از زن و زمین به نفع نفی ا ستبداد سلطنتی و برخورد با محور
ا ستبداد که شخص شاه ا ست و نهایتاً ای ستادن روی ا ستقالل و روی کرامت
عام ملی باال آمده

شعارها
از:
اصالحات آری ،دیکتاتوری نه
آزادی برای همه
سالم بر مصدق ،درود بر خمینی

حاال روی شــعارها میآییمه ابتدا کیفیترین و کلیدیترین شــعار ،شــعار
«اصـــال حات آری ،دیک تاتوری نه» بوده حزب توده [در] ت وریزه کردن این
شـــعار بوده اول بار هم جبههی ملی آن رامطرح کرده بوده این شـــعار آنقدر
کلیدی شد که دیگر در سال  5924این شعار [را] در سردر دان شگاه تهران
زده شـــده بوده شــعار دیگر «آزادی برای همه بود» که برخی نیروها[یی که]
آمدند با م س لهی زمین از مو ضع شرعی برخورد نمیکردند و میگفتند زمین
برای همه اســـت و میگفتند همه باید به لحاظ کیفی و به لحاظ واقعی حق
انتخاب دا شته با شنده یک شعار خو دجوش هم از درون دان شگاه در آمد که
[در]  51خرداد به درون مردم هم رفت :شعار مرکب « سالم بر مصدد ،درود
بر خمینی»ه
تا:
دیکتاتور خون میریزد.
خمینی ،خمینی ملت هوادار تو  /بمیرد ،بمیرد دشمن خونخوار تو

شعارها از آنجا شروع شد تا رسید به «دیکتاتور خون میریزد» که بیانیهی
معروف  53خرداد  5924نهضـــت آزادی با همین تیتر بوده شـــعار روز 51
خرداد هم که در تهران بود [پس از] کشــتار در منطقهی مخبرالدوله ،شــعار
«خمینی ،خمینی ،ملت هوادار تو؛ بمیرد ،بمیرد ،دشــمن خونخوار تو» بود که
هم آهنگین و هم خودجوش بود و هم از دل خود مردم در آمده بوده
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از مسالمت به آنتاگونیسم

شعارها از مسالمت به آنتاگونی سم میل کرده [از همان] اول مرگ بر شاه و
«بمیرد د شمن خونخوار تو»یی نبود و از م سالمت [با] شاه [و] م شروطهی
ســلطنتی [نشــان] داشــت و [میخواســت] اصــالحات صــورت بگیرد ولی
دیکتاتوری نهه
از عام به مصداق

[همچنین شــعارها] از شــعارهای عام[ ،به] ســطح مصــداد آمده شــعار
روزهای آخر یعنی  51خرداد به بعد دیگر روی شخص شاه رفته
از فاصلهداری تا رخ به رخی

نیروها و مردم ابتدا فاصــلهای را با شــاه رعایت میکردند ،ولی وقتی که
دیگر شـاه خون ریخت ،نیروها و دانشـگاه سـرکوب شـدند ،آقای خمینی به
عنوان رهبر روحانی ،زندانی و بعد تبعید شده دیگر طبیعتاً فاصله بههم ریخت
و شعارها تا رخ به رخی با شخص شاه میل کرده
ویژگیها:
مردمی ،ساده ،خودجوش ،مذهبی ـ ایرانی ،ترکیب دو نماد ملی و مذهبی

اگر بخواهیم عناصـر شـعارها را [بررسـی کنیم] ،آنها در سـیرشـان مردمی و
خیلی ساده بودند ،مثل [ شعارهایی که در] ا ستادیوم که بروی [می شنوی]ه یک
هو به صورت خود جوش ساخته می شودو رهبری ندارد [ ،شعارها هم همینطور
بود] در تنباکو ،در مشـــروطه و در انقالب  11همین طور بود و مردم ایران هم،
هم خوش قریحه هســتند و هم تاریخ ایران و فرهنگ ایران یک پشــتوانه ادبی
آهنگین دارد[ ،در نتیجه] شعارها به قول ک شتیگیرها خیلی زود سر و تهش به
هم جفت و جور می شود و فن زده می شوده اینجا هم شعارها مردمی ،ساده و
خودجوش بود و ترکیبی از مذهبی -ایرانی بوده آن شعار «سالم بر مصدد ،درود
بر خمینی»" هم ترکیبی از دو نماد بود :م صدد شاخص ملی بود و آقای خمینی
هم شاخص مذهبی شده بوده این [هم بحث] شعارها بوده

نیروی آغازگر
دانش«گاه»

حاال میرسیم به نیروهای آ از گره دانشگاه اول بوده بعد بازار بود ،بعد هم
نیروهای ســیاســی[ ،که] نخســت جبهه ملی دوم [پیشبرنده بود] و بعد هم
نهضت آزادیهه «دانشگاه» واقعاً گاه بود[،به همین دلیل است] که [در تیتر دو
بخش آن] از هم جدا شده استه دانشگاه مثل االنش نبود ،دانشگاه بود یعنی
دو وج هه [داشـــت]ه م حل دانش بود ،ب چه هایی که میرفت ند آن جا م قدم تاً
میرفتند که درس بخواننده مهندسها ،واقعاً مهندس بودنده پزشـ ـکها ،واقعاً
پز شک بودنده نه درس خواندن شان و نه نمرههای شان و نو سواد شان جوری
نبود که [در] آخر ترم [به ا صطالح] روح ناپل ون شاد شوده بهلحاظ سیا سی
هم که [دان شجویان] دههی  44را پ شت سر گذا شته بودند و هفت سال هم
که دورهی مهمی ا سته در یاب نیروها و احزاب ،بار مبارزه را با بازار پیش
کشـیده بودنده دانشــگاه محل دانش سـیاسـی و مبارزاتی هم شـده بوده حاال
مبارزه شان مخفی و علنی هم بوده دانش ت شکیالتی هم دا شتند ،ولی در واقع
گاه بود ،گاه به مفهوم یرمکان[ ،دانشـگاه] منزلی بود که دو دانش ،هم دانش
به مفهوم علم و هم دانش مبارزهی سیا سی و ت شکیالتی را در خودش جای
میداده
لذا بچههای  24-93که ان شااهلل در جمع بندی آخر به سرا شان میرویم،
وزن مخصوصشان از بچههای دورانهای قبل و بعد از خودشان خیلی بی شتر
بوده م ثل یک نوجوانی می ما ند که پدر ندارد و پدر به هر ع لت در منزل
نیسـت ،وظیفه نانآوری را به عهده میگیرد و حاال مجبور اســت دسـت باال
بزند ،و از خانه بیرون بروده [این نوجوان] چند تا حســـاســـ یت دارد؛ یک
حســـاســـیتی که ناموس خانواده را حف بکند و برای مادر ،خواهرها و
برادرهای کوچکترش نانآور میشــود و مجبور اســت برود پول در بیاورد و
083

031

فراز جنبش 33-44

صـــبح که میرود ،پول ســـر طاقچه بگذارد و کارهایی که پدرش میکرد را
انجان بدهده این نوجوان وقتی در این فضـــا قرار میگیرد و در پروســـهی
پراتیک واقع میشـــود ،طبیعتاً دیگر آن نوجوان قبل از ایفای این مسـ ـ ولیت
نی سته استخوان میترکاند ،پشت لبش سریع سبز می شود ،صداش زودتر از
بقیهی همسنهایش جوجهخروسی و کلفت میشود و آرام آرام قد و قوارهای
پیدا میکنده دانشـگاه هم در این هفت سـال همین سـیر را طی کرده نیرو که
نیرو نبود ،روحان یت هم که با کودتا بود و کســـانی هم که با کودتا نبودند
سیا سی نبودند و ن شدنده رهبران جبهه ملی هم که خانهن شین بودنده نه ضت
آزادی هم که هنوز شــکل نگرفته بوده خودشــان بودند و خودشـــانه وقتی
خودشان بودند و خودشان ،دیگر دست در جیب خودشان کردنده دانشگاه را
خودشــان اداره کردنده لذا در مذهبیها حنیفنژاد ،در چپها ،احمدزادهها و
درملیها حسن حبیبی ،بنی صدر ،شیبانی ،پروانه خانم ،همه در آن هفت سال
خیلی رشد پیدا کردند و بعد [هم عدهای] در [سالهای]  5991به بعد بودنده
مثالً مهندس تو سلی ،آقای میثمی ،تیپهایی بودند که ر شید و بال شدند و
آن رشــد و بلور شــان به  24- 93کمک ویژهای کرده انصــافاً میبینید همه
بچههای  24-93هنوز [در مســیر مبارزه] هســتنده [مثل] آقای میثمی [که] با
همه محدودیتهایش هنوز هست و کمتر کسی از بچههای  24-93از مبارزه
بیرون رفته
آن موقع هم شرایط سنگین بود ،فکر نکنید مثل  24به بعد بود که به دلیل
کار سیاسی ستارهدار می شوی و از فود [لی سانس] محروم می شوی ،یک ترم
م شروک و معلق می شوی ،اینطوری نبوده باالخره فاز ،فاز م سلحانه شده بوده
اگر به نیروها میپیوســـتی[ ،عاقبتت حبس] ابد و اعدام بوده هزینه خیلی باال
رفته بوده
خیلی مهم بود  24-93ایها همه ای ستادنده این ای ستادگی را در دههی 24
خواهیم دید ،در سینما ایستادنده از همین 24-93ایها [بود که] بیضایی بیرون

نیروی آغازگر
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آمده در شعر هم ای ستادند ،در مبارزهی فرهنگی هم ای ستادنده همهجا بچههای
 24-93استخوان ترکاندههایی بودند که  24ایران را کیفی کردنده
ما میگوییم دههی  24و  14ایران کیفی است ،نه به خاطر این که فقط دو
تا سازمان م سلح بیرون آمد بلکه [در شعر و] ادب ،در ورزش ،در هنر و ههه
[کیفی بود]ه حاال ان شااهلل دورههای بعد ،دورهی  24و  14مرور خواهیم کرد
که کســانی که در این دانشــگاه دووجهی و در این منزلگاه  24-93بودند،
انصــافاً بار را کشــیدند و بار را زمین نگذاشــتنده تیتیشمامانیهای دوران
نشدند ،بالش پر قو نخواستنده آمدند و تا حاال هم که پیرمرد شدهاند ،هستنده
بنابراین دانشگاه که از  5994شروع کرده بود ،انصافاً چرار را روشن نگه
داشــته بوده  24-93هم خیلی ســریع تشــکیالتی شــده چه چپش و حزب
تودهاش ،چه مذهبیهایش که شـاخهی نهضــت آزادی شــدند ،چه ملیها که
بازوی ت شکیالتی جبههی ملی دوم شده بودند ،همگی خیلی سریع سازوکار
تشکیالتی پیدا کردند و کمک کار نیروهای دوباره به صحنهآمده شدنده
بازار

در بازار هم که د ستمالچی ،لبا سچی ،شم شیری ،انوری و اینها همه بودند
و لجستیک زندانیان سیاسی دههی  94و تا حدودی لجستیک دانشگاه بودنده
بازار محل توزیع اعالمیه بوده[پس] بازار هم سرپا بوده
نیروهای سیاسی

نهایتاً نیروهای سیا سی که جبههی ملی دوم و بعد هم نه ضت آزادی آمده
[و] تا حدودی هم شبح حزب توده روی شرایط سال [ 24-93مح سوس]
بود که نمیتوانست حضور تشکیالتی و علنی داشته باشده
این ها آ ازگر بود ند ،ب عد هم دیگر جر یان جد یدی از دل رو حان یت به
رهبری آقای خمینی بیرون آمده
انشـــااهلل جلســـه بعد رهبری ،مردم ،نیروهای دســـتاندرکار و بعد هم
استراتژی ،ایدئولو ی و مشی را بررسی خواهیم کرده

« رهبری ،نیرواهی دستاندرکار ،مردم ،تشکیالت»
«استراژتی ،مشی،ایدئولوژی»
«ربداجتماعی ـ ربد جغرافیایی»
«جهتگیری طبقاتی»

نشست چهل و هفتم
سهشنبه  94بهمن 5936

با سالم و عصر به خیر به دوستان ،خواهران و برادران و همهی موسپیدان
و جناب مهندس ســـحابی بحث را آ از میکنیمه  21بار اســـت که گرد هم
حلقه زدهایم ،هشـــت فراز را مرور میکنیم ،از م یانهکش هشـــت فراز عبور
کرده ایم ،فراز پنجم هســـتیمه از فراز پنجم ،پنج شـــ ماره اش را پشـــت
سرگذاشتهایمه
امروز ان شااهلل شماره ش شم از فراز جنبش سه سالهی  93تا  24ا سته
سه شنبه  94بهمنماه  5936ا ست ،بهار هم آمد و سوز و سرما رفته امروز
سعی میکنیم همهی تیترهای باقیمانده را پ شت سر بگذاریم و دفعهی دیگر
را به علل ناکامیها و دستاوردها و بعد هم بحث جمعبندی اختصاص بدهیم
تا بتوانیم دو جلسهی باقیماندهی این طرف سال را به فراز جنبش دههی 24
و  14اختصــاص بدهیمه در ادامهی نقطهچینی که همیشــه تعقیب میکنیم از
ف ضای بینالمللی و ف ضای ملی ،مطالبات و شعارها و زمینههای حرکت عبور
کردیمه امروز رهبری جنبش  ،24-93نیرو های دســـتاندرکار ذ یل رهبری،
مردم ،تشکیالت ،استراتژی ،مشی ،ایدئولو ی ،بردهای اجتماعی و جغرافیایی
و نهایتاً جهتگیری طبقاتی را مروری میکنیمه

رهبری
رهبری دوران  24-93بافت و ســاختارخاصــی دارد ،برای تحلیل رهبری
دو برش می شـــود زد :یکی برش دوران آ ـازین و دیگری برش دوران
فرجامینه
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دوران آغازین مشاع

دوران آ ازین ،دورانی ا ست که جنبش م سالمتآمیز شروع می شود و به
ســمت رادیکالیســم پیش میروده [از ســوی دیگر ]،دوران فرجامین ،دوران
آنتاگونی سم و رخ به رخی رهبری حرکت با ر یم شاه و شخص شاه ا سته
در دوران آ ازین روحانیت دیرتر از همه و در سال  5925به صحنه میآیده
[در حالی که] قبل از  93جبهه ملی دوم ت شکیل شده ،ابتدای اردیبه شت 24
هم نه ضت آزادی به صحنه آمده و دان شگاه هم که دیگِ هفت جوش قدیم
اســته روحانیت ســال  5925میآید و متأخر اســت و به مانند جنبشهای
پی شین [نیروهایی] متقدمتر از روحانیت بودهاند ،روشنفکران استارت میزنند
و روحانیت بعداً [به آنها] میپیوندده
دوران آ ازین ،یعنی یک
سـال و نیم اول حدوداً دوران
مشــاع اســت ،هم ملیون ،هم
ملیــ مذهبیهای نوتشکیالت
که [حضـــورشـــان در قالب]
نهضــت آزادی اســت و هم
روحانیتِ تازه س ـیاسـ یشــده
بودنده اما دوران فرجامین قطبی میشــوده هم دوران مُشــاع آ ازین را و هم
دوران قطبی پایان کار را مرور میکنیمه
در مورد تصـــویرها هم ،تصـــویر باال قطب روحانی دوره ،آقای خمینی
ا سته ت صویر پایین سمت را ست میتینگ جاللیه ا ست که اعالم موجودیت
تشکیالتی و رسمی جبههی ملی دوم است ،آقای صالح ،آقای صدیقی ،آقای
ســنجابی ،مرحوم فروهر و آقای حســیبی را [در عکس] مشــاهده میکنیده
سمت چپ هم دادگاه نهضت آزادی است که مرحوم مهندس بازرگان را [در
حال] دفاع پشت تریبون مالحظه میکنیده

رهبری 037

دوران آ ازین ،دوران م شاع ا سته جریانهای د ستاندر کار سه جریان
ه ستند :جریان رو شنفکری ،روحانیت نو سیا سی شده و جریان اجتماعی که
در حد وزن و قوارهی خودش در رهبری شریک استه
جریانها

جریان روشنفکری :جبههی ملی دوم؛ نهضت آزادی ایران

جریان رو شنفکری ،جبههی ملی دوم و نه ضت آزادی را شامل می شوده
جبههی ملی دوم بعد از  1ســال یبت به عرصــه میآید و اعالم موجودیت
میکنده [نیروهای] نه ضت آزادی هم قبالً یر سیا سی بودند ،م شخ صاً آقای
مهندس بازرگان و دکتر سحابی که در دوران جدید هم به ضرورت و هم به
انتخاب ،سیاسی می شونده مهندس بازرگان در سن  16سالگی کار تشکیالتی
حزبی خود را با دوســتان و همفکرانشــان شــروع میکنند و جریان نوپایی را
اعالم میکنند که از درون نه ضت مقاومت ملی بیرون آمده ا سته هم مذهبی
است و هم روی پرنسیپهای مصدد میایستد و نوعاً ملی استه
روحانیت سیاسیشده :مدار مراجع

جریان دیگر روحانیت سیا سی شده ا ست که به اعتبار ویژگیهای آقای
خمینی پا به عرصهی سیاسی می گذارده مدار مقدمتاً مدار مراجع است ،هشت
یا نه مرجع هســتند که تقریباً همســن ،همســابقه و همســطح هســتند اما در
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کورس طبیعی دورانی ،آقای خمینی ویژگیهایی نشــان میدهد که بقیه را به
نوعی پشت سر میگذارد و تبدیل به رهبر قطبی می شود که در جای خودش
بر آن تدقیق خواهیم کرده در این دوره ی آ ازین ،آ قای خمینی هنوز مان ند
دوره ی دوم [تبدیل به] قطب نشـــده اســـت ،مراجع دیگری هم مانند آقای
گلپای گانی ،مرعشـــی ،میالنی(در مشـــهد) ،محالتی (در فارس) در کنارش
ه ستنده تقریبا می شود گفت که رهبری روحانیت توزیع ن سبی شده ا ست،
منتهی آرام ارام آقای خمینی به دلیل ویژگیهایش شاخص میشوده
جریان اجتماعی :اقطاب بازار و اصناف

مدار سـوم هم مدار جریان اجتماعی اسـت که متشــکل از اقطاب بازار و
اصناف است که از قبل ایدهی مصدد را با خودشان حمل میکردنده [جریان
بازار و ا صناف؟]جریان همی شه پای کار در ایران ا ست و دیدیم جریان بازار
از [دورهی] تنباکو بوده است و یک سابقه بیش از  64سال حضور در صحنه
دارده ویژگیهایی که [جریان بازار] دارد ،به آن این جایگاه را میبخشد که در
رهبری به نوعی در حد سهم خود م شارکت دا شته با شده کاربلد ا ست ،کار
ت شکیالتی سیا سی و کار ت شکیالتی اجتماعی انجام داده ا سته امکان مالی و
ارتباطات اجتماعی بســیار و توان پیشبرندگی دارده اگر بخواهیم از تنباکو تا
به االن مرور کنیم  ،توان پیشبرندگی بازار تا به اینجای کار از بق یه جریان ها
بی شتر بوده و همی شه نیروی اجتماعی اهرمیای بوده که حرکت را هل داده و
پیش برده استه
در این دوره دیگر بازار تقریباً دو سویه می شود ،یک وجه م صدقی از قبل
دا شته ،بخش مذهبیتر آن ن سبت به روحانیت سیا سی شده و به خ صوص
شــخص آقای خمینی ســمپاتی و علقه پیدا میکنده اینجا بازار دیگر دو لب
اســت ،هم علقهها و پرنســیپهای مصــدقی و نهضــت ملی و هم عالیق و
ســـالیق مذهبی که در نزدیکی با قطب روحان یت تبلور و بروز و ظهور پ یدا

رهبری 033

میکنده
این سه جریان در دوران آ ازین که رهبری م شاع ا ست شریک ه ستنده
اگر بخواهیم با ادب یات آن روز صـــح بت کنیم ،روشـــنفکران ،فوکولی ها و
کرواتیها هستنده آخوندها هستند و عمامه به سرها هستند ،عردچین به سرها
هم هســتنده یعنی یک توزیع نســبی بین کروات و عمامه و عردچین شــده
استه دانشگاه هم که درست است که در رهبری نیست اما موتور رّان دوره
است که سر جای خودش به حد ضرورت و وقت به آن خواهیم پرداخته
[در میان] این سه جریان ،جریان روشنفکری آ ازگر استه برای بازار هم
که نمیتوان حد تعیین کرد[ ،زیرا بازار] از [ 93-94در عرصه] بوده ،لجستیک
مبارزات بوده ،خرجکن بوده ،ســفرهدار بوده ،کمککننده به آحاد مبارزان ملی
و سیا سیونِ دربند بوده ،نمی شود خیلی برایش حد و مرز تعیین کرده جبههی
ملی دوباره اعالم موجودیت میکند ،نهضت آزادی هم منزلگاه نویی هم برای
ملیها و هم برای مذهبیها میسازده
کارکرد جریانها

پیام رسانی ،موج افشانی ،استعالیی

هر کدام از این سه جریان کارکردهایی دا شتند ،کارکرد جبههی ملی دوم،
در این دوره پیامر سانی ا سته پیامر سانیاش این بوده که مدام به ذهن کالن
جامعه تلنگر میزند که ساختار ،ساختار ا ستبدادی ا ست و بر اهرم قانون و
همان سنت پیشین مرحوم دکتر مصدد میایستده
اما اگر از حضـــور کالســـیک جبههی ملی دوم عبور کنیم ،به حضـــور
دینامیکتر نهضت آزادی اولیه در بدو تأسیس میرسیمه کاراییای که نه ضت
آزادی در این دوره دارد و کارکردی که از خودش نمایان میکند ،پیامرســانی
در[بارهی] قانونیت و مشروطیت استه موجافشان هم هست ،ادبیات جدیدی
را آورده ا ست ،دان شگاه مخاطب جدی آن ا سته در این دوره نه ضت آزادی
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بیش از جبههی ملی در دانشگاه مخاطب دارده
کارکرد دیگری هم که دارد [که] قبالً بحث شد ،کارکرد ا ستعالیی ا سته
به این مفهوم که جریان سنتی روحانیت راکه تازه سیا سی شده ا ست و ابتدا
در مدار شرع میایستد ،استعال میدهد؛ به این مفهوم که دیدگاههایش را ارتقا
میبخشده روحانیت مخالفتش را در دوران جدید حول دو مس لهی اصلی زن
و زمین آ از کرد :زن و زمین از مو ضع ت شرعه یعنی با نعلین صرفاً شرعی
وارد میدان مخالفت سیا سی با ر یم حاکم شده کاری که نه ضت آزادی کرد
این بود که در یک سیر دوساله با یک کار توضیحی [استعال داد]ه کارتوضیحی
هم [به صورت] خصوصی [و] در مالقاتهایی بود که در قم به خصوص با
آقای خمینی دا شتند و هم در [قالب] کار تو ضیحی انت شاراتی [مانند انت شار]
جزوه  91صفحهای که دفعهی قبل صحبت شد[ ،و شامل] آ سیب شنا سی
مبارزهی مذهبی بود و همچنین دو ب یان یهی تحلیلی که روی انجمن ها و روی
انقالب سفید دادنده کار تو ضیحی [را] بی شتر با روحانیت سنتی سیا سی شده
انجام دادنده میشــود گفت آخر کار روحانیتی که ابتدا حول مســ لهی زن و
زمین به صحنه آمده بود ،بیشتر ارتقا پیدا کرد و دیدگاههای خود را به استبداد
حاکم و تا حدودی هم کرامت ملی و اســـتقالل معطوف کرده لذا نهضـــت
آزادی در این مرحله کارکرد استعالیی هم داشته
پیامرسانی ،تحریک شرعی ،اعالم اقتدار

کارکردی که روحانیت س ـیاس ـی داشــت در این دوره این بود که بیشــتر
پیامرسانی شرعی میکرد به این مفهوم که الیحهی انجمنهای ایالتی و والیتی
و بعداً شش ا صل انقالب سفید را با متن شرع تطبیق میداد و سیگنالهایی
که به جامعه ساطع میکرد ،این بود که دستورکارهای جدید ر یم شاه با شرع
ناهمخوان استه دید شرعی داشت و یک کارکردش [این] بود که پیامرسانی
شرعی میکرده وجه دوم جامعهی مذهبی را تحریک میکرده آن موقع جامعه

رهبری 410

خیلی مذهبیتر از االن بود و تودههای ســنتی وســیعتر از االن بودند و هنوز
شبهمدرنی سم تحمیلی و تهاجمی بعد از سال  5924چندان در جامعه کارگر
نیف تاده بود ،لذا توده ی مذهبی هم هنوز ن قاک تحر یک مذهبی داشـــت که
روحانیت روی آن نقاک تحریک مذهبی خ صو صاً روی م س لهی زن د ست
میگذاشته
نکته بعدی هم این بود که کارکردی که روحان یت به خصـــوص آقای
خمینی در این دوره دا شت ،اعالم اقتدار بوده روحانیت یک «ما ه ستیم» را با
خودش آورده یعنی ما هم به عنوان یک نیروی اجتماعی مرجع ــــــ البته نه
صرفاً مرجع شرعی ،فقهی و ر سالهای ــــ ه ستیم ،عنوان شد که ما مرجع
اجتماعی هم هستیمه به متن مستندات در صفحات بعد وارد خواهیم شده
توزیعی ،تدارکاتی ،موج افشانی

کارکرد بازار هم ،کارکرد نت یک خودش بوده [ بازار] ا هل توزیع بود و
ب یان یه ها واعالم یه ها را توزیع میکرده لجســـت یک بود و کار تدارکاتی میکرده
مســـ جد فرش می کرد ،منبر و محراب مر تب می کرده پول م بارزه را می داده
تدارکاتی و نهایتاً موجاف شان بوده بازاریها آن موقع چهره دا شتند :چهرههایی
که از نه ضت ملی در جامعه مورد شنا سایی قرار گرفته بودند و اعتبار خاص
خودشان را از دوران نهضت ملی داشتنده
دوران فرجامین قطبی
رهبری مرجع سیاسیشده

پس [گفتیم] در دوران ابتدای کار که روحانیت آرام آرام به عرصـــه آمد،
[در م خال فت] با الی حه ی انجمن های ا یالتی و والیتی در آذر ســـال 5925
وجههی ســیاســی به خودش گرفت و آرام آرام در رهبری مشــارکت کرد تا
اینکه در دوره ی بعد در زمانی که جبههای ها و نهضـــتی ها در زندان بودند،
رهبری را به طور بالمنازع از آن خودش کرده
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دوره بعدی دورهای است که دیگر مناسبات رهبری سیاسی روحانیت که
در کســـوت آقای خمینی اســـت با ر یم و شـــخص شـــاه آرام آرام به فاز
آنتاگونیســم ،مواجههی و رخ به رخی وارد میشــوده در این دوره که بعد از
ســـال  5925اســـت[ ،میبینیم که در] نیمهی دوم  5925اســـت ،جبههایها
دستگیر می شوند ،اواخر  5925رهبران اصلی نهضت آزادی دستگیر می شوند
و دیگر در بیرون تیپ شاخصی نیسته [فقط] تیپهای جوانتر و میانسالتر
هســـتنده اینجا دیگر آقای خمینی شـ ـاخصتر میشـــوده [البته] خودش هم
ویژگیهایی بروز داده است که آنها را مرور میکنیمه
ویژگیها

خود آقای خمینی نو ورود به عر صه ا ست ،قبالً در مبارزات نه ضت ملی
و قبلتر از آن و در حد فاصل  5994تا  5925هم رد پای سیاسی و تشکیالتی
اجتماعی از آقای خمینی مشاهده نمی شود لذا نو ورود به صحنه استه اما در
دههی  44و دههی  94آنطور که اطراف یان عنوان میکنند ،وی بعضـــاً مورد
مشورت و طرف مشورت آقای بروجردی بوده استه وجه دیگرش این است
که سواد فقهی دارد و به قول خود آخوندها ،آخوند و مال استه و در دورهی
جدید هم آخوند سیا سی می شوده آن دوره که آقای خمینی سیا سی شد و
مواضــع س ـیاس ـی گرفت ،مثل االن [بود] که ایدئولو یک بودن فحش اســت،
آخوند سیا سی [هم] فح شی بود و یک آخوند نباید سیا سی می شده آقای
بروجردی هم حریم یرســیاســی بودن را کامالً حف کرده بود و حتی مؤید
کود تا بوده آ قای حکیم و آ قا یان دیگر هم مان ند خویی و خط نجف و
مســـتقرین در نجف هم به هم ترتیب بودنده لذا [اینکه] کســـی بیاید و پای
شعارهای سیا سی بای ستد از نظر روحانیت سنتی برخا سته از حوزهی آن
دوران ،مذموم بود و آخوند سیاسی محسوب میشده

رهبری 413

متشرع

ویژگیهایی که [آقای خمینی] داشت ،متشرع بود ،حساسیتهای اولیه را
هم روی شرع بروز داده عنوان شد که دهــــ یازده جلد کتاب هست که آقای
علی دوانی قبل از انقالب زحمتش را کشـ ـیده و کتابهای خیلی مســـتندی
هستند و از اولین اعالمیهها و مواضع و سخنرانیهای روحانیت [را] از زمانی
که علم الی حه ی انجمن های ا یالتی و والیتی را در دو لت در یاب مجلس
تصـــویب کرد تا قبل از  51خرداد [در بر میگیرد و ] در آنجا هم سـ ـیر کل
روحانیت و هم سیر آقای خمینی کامالً نشان داده شده استه [پس] وجه اول
[آقای خمینی] تشرع استه
رادیکال

وجه دوم رادیکال [بودن] اســت ،به این مفهوم که با یک موضـــوعی که
مخالفت میکند و در میافتد[ ،به صـــورت] بنیادی مخالفت میکند و بنیادی
در میافتده
مقتدر

مقتدر است و با توجه به این که سیاسی هم شده [بود] در حوزه از اقتدار
برخوردار استه
موجافشان

موج اف شان ا ست ،یعنی کالم نافذی دارد ،ادبیات خا صی دارد[ ،و]
جلوتر خواهیم دید که تأکیدات ادبیاش بر چه بودهه
نهایتاً پیگیر استه ابتدای کار همهی مراجع روی مس لهی انجمنها آمدند،
 3امضای معروف ،مراجع قمی [آقای خمینی هم آن موقع در قم بود] ،میالنی
در مشــهد[ ،آقای احمد زنجانی] هم در زنجان بود و ههه[ ،همهی این مراجع]
روی آن محور آمدنده [این پیگیری] درانقالب ســـفید ریزش داشـــته مثل
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همین نظام تح صیلی ما که میگویند از دب ستان به راهنمایی  24یا  21در صد
ریزش اســت ،از راهنمایی به دبیرســتان باز ریزش داریم[ ،و] بعضــیها هم
دیپلم ردی می شوند ،ن سبتی هم عبور میکنند و دان شگاه میروند یا به بازار
کالسیک میروند ،آن موقع روحانیت و نیروها هم ریزش داشتند ،بعضیها تا
انجمنها آمدند ،بعضــیها تا انقالب ســفید آمدند ،اما همه تا ســر فصــل
کاپیتوالســیون نیامدنده ولی آقای خمینی در هر ســه مرحله آمده در مرحلهی
اول در انجمنها رادیکال آمد ،مرحلهی دوم در انقالب ســـفید هم تا ته خط
آمد ،مرحلهی ســوم هم در کاپیتوالســیون آمده یعنی پیگیری داشــت و بقیه
مراجع این پیگیری را نداشـــت نده همین پیگیری و نفوذ کالم و اق تدار او را
شــاخص کرده شــاید بعضــی ویژگیهای دیگرش از بعضــی از همردهها،
همسـنها و همدورهها کمتر بود ،ولی با این ویژگیها به عرصــهی سـ یاسـی
آمد ،به الزاماتش هم واقف بوده
ابزارها

[پس] رهبری مرجع سیاسی شده که حاال مشخصاً خود آقای خمینی [در
ســـال های]  5925و  5924اســـت از ابزارهایی اســـتفاده کرد و روش ها و
اهرمهایی داشته
اعالمیه ،تریبون

از ابزارهایش یکی اعالمیه و دیگری تریبون بود ،یعنی در انتشــار اعالمیه
فعال بوده [اعالمیهها در] ابتدای کار چند [اعالمیهی] جمعی خطاب به شاه و
خطاب به علم بود ،اما آقای خمینی خیلی به [اعالمیههای] جمعی اکتفا نکرده
بلکه هم با شاه مکاتبهی خصوصی و فردی داشت ،هم با علم و روی مسائل
مختلف [و] اعالمیهی شخ صی میداده هم اعالمیهی شخ صی و هم اعالمیه
جمعیه
وجه مهمتر تریبون بوده یک مدر سه و کالس درس دا شت و در مواردی
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در سالهای  5925و  5924کالس درس را تبدیل به پایگاه موا ضع سیا سی
کرده مثالً در یکی از کالسهای درس بود که به آن اشـــاره شـــد ،بازاریان و
اصناف قم هم میآمدنده وقتی بازاریها و اصناف قم میآیند دیگر اصالً متن
درس حوزوی کنار میرود و روی سخن با شاه و علم می شود و آرام آرام به
لبهی آنتاگونیســم میرســده پس یک وجه او اســتفاده از کالس درس بود که
هیچ آخو ندی آن موقع [این کار را] نمی کرد ،کالس درس کامالً کالسِ
کال سی ک بوده باب طهارت بود و کالم و فقه و ا صوله ولی آقای خمینی این
ویژگی را داشت که به کالس درسش هم بار سیاسی داده وجه دیگر منبر بود
که مســجداعظم قم و صــحن حضــرت معصــومه بوده وجه دیگرش هم در
حوزهی تریبون ،اســتفاده از بعضــی از منبریها بوده مثالً در  51دی ، 5925
[مصـادف با روز] رفع حجاب اجباری توسـط رضـا شـاه ،خود آقای خمینی
اعالم عزای عمومیکرد و فلســفی را برای ســخنرانی علیه  51دی معروف و
کذایی ،باالی تریبون فر ستاده فل سفی که خوشنام نبود و در کودتا هم همراه
کودتاچیها بود و وقتی شاه [از رم به ایران] برگشت ،جمله تاریخیای گفت
[مبنی بر اینکه] همانطور که زنبورها و مورچهها شـاه و ملکه دارند ،مردم هم
شــاه و ملکه میخواهنده فلســفی خوشنام نبود ولی در بحبوحهی شــرایط
[سالهای]  25و  24از فلسفی استفاده شده
روشها

تحریک؛ تحریض

از روش هایی که آقای خمینی در آن دوران به کار برد ،یکی تحر یک و
دیگری تشــویق روحانیت برای ورود به عرصــهی س ـیاس ـی بوده بخش ـی از
تحریک متوجه افراد روحانی و بخ شی دیگر هم متوجه تودههای مذهبی بوده
در این تحریک و ت شویق هم ادبیات خا صی دا شت که نوعاً بقیهی آخوندها
از آن اســتفاده نمیکردند ،مثالً ادبیات خاصــش این بود که در اعالمیهای که

416

فراز جنبش 33-44

بعد از  51خرداد داد ،گزارهای هست که میگوید شاهدوستی یعنی ارتگریه
ب عد یک فتوا داد و این وا گان را به کار برد« :تق یه حرام و اظ هار ح قایق
واجب ،ولو بل ما بل »ه یک ســخنرانی هم پس از چهلم شــهدای  51خرداد
کرد و در آن جا جملهی «وای بر نجف ســـاکت» را به کار برد؛ یعنی یک
اعتراض هم نســبت به مراجع نجف کرده ادبیات ،ادبیات خاصــی بود که در
نوع خودش در حوزه نو بود و حداقل بقیه آن را به کار نمیبردنده
اهرمها

مرجعیت پشت روحانی
پشتهی تودهای

اهرمهایی هم که داشـــت ،یکی مرجعیت اجتماعی روحانیت و [دیگری]
هم پ شتهی تودهای بوده ابزار که اعالمیه و تریبون بوده روش هم که تحریض
و تحریک بوده اهرمها هم یکی این بود که روحانیت عالوه بر مرجع شرعی،
تبدیل به یک مرجع اجتماعی هم بشـــوده دوم هم این که تودهها و پشـــتهی
تودهای به صحنه بیاینده
در پشـــتهی تودهای[ ،آقای خمینی] گزارههای خیلی زیادی دارده ســـید
حمید روحانی دو جلد کتاب دربارهی نهضــت امام خمینی درآورده که فارر
از این که چه جهتی گرفته ،چه ک سانی را خراب کرده و چه کذبهایی گفته،
مستندی است و ادبیات دوره را آورده استه سخنرانی  25/3/55آقای خمینی
[که] در آ از درس رســـمی حوزه بعد از قائلهی انجمنهای ایالتی و والیتی
ا ست ،مهم ا ست و برخورد ،خیلی برخورد سیا سی ا ست و ذکاوت آخوندی
جدی در آن اســته ایشـان عنوان میکند افرادی با چشـمهای گریان پیش ما
آمدند و گفتند شما د ستور بدهید ،اگر کلمهای صادر شده بود ،انفجار ظاهر
می شد ،این آتش را چه کسی خاموش کرد؟ چرا نمیخواهند درک کنند ،چرا
این پشــتوانه را به هر نحوی میخواهند بشــکنند؟ چرا با تمام قوا این قوهی
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بزرگ را ــــ منظور روحانیت است ــــ که پشتوانه استقالل است میخواهند
ب شکنند؟ چرا خود را به این روحانیت م ستند نمیکننده این اجتماع ـــــاین
خیلی مهم ا ست و منظور مردمی ا ست که جمع شدهاندــــ که برای دیگران
خرج دارد ،برای ما با یک کل مه ته یه می شـــوده خیلی ریزه کاری در آن
[سخنرانی و این گزارهها] استه [میگوید] این اجتماع که برای دیگران خرج
دارد ،مثالً می خواســـتند تظاهرات حمایتی برای حاکم یت برپاکنند ،با ید از
روستا و از مدارس [جمعیت را] آوردند ،اتوبوسی ،شامی و ناهاری و پولی و
ههه ،خرج داشــته ولی [آقای خمینی] عنوان میکند که برای ما خرج ندارد و
با یک کلمه ته یه میشـــوده [میگو ید] از ری نوشـــتند که ما پنج هزار نفر
کفنپوش آمادهایم ،از جاپلق نوشـــتند که ما  544هزار نفر مه یا به دســـتور
شماییمه از لرستان نوشتند که طایفهی لر با کفن آماده حرکت استه این پشته
تودهای استه
و دومی هم این که تأک ید میکند که روحان یت یک مرجع یت اجتماعی
دارد و ر یم شــاه باید مرجعیت اجتماعی جریان روحانیت را لحاظ کند ،این
هم اهرم بوده پس رهبری در دورانی که نیروهای شـــاخص در زندان بودند،
عمالً قطبی شـــد حول محور آقای خمینی که این ویژگیها[ی پیشگفته] را
دا شت ،دو ابزار ا صلی دا شت ،دو روش را به کار میب ست و اهرمهایش هم
این بود که پشـــتهی تودهای را به رخ ر یم شـــاه بکشـــد و نهایتاً مرجعیت
اجتماعی روحانیت را تثبیت کنده

نیروهای دستاندرکار
بازاریان
دانشجویان
کسبه ـ پیشهوران
طالب
تودهی مذهبی

در این ک شاکش که رهبری در سه سطح رو شنفکران ،روحانیون و بازار
تحلیل شد ،نیروهای د ستاندرکار هم بودنده [در این میان] بازاریان [ ،شامل
افراد] زیرِ بازاریان اصــلی  ،شــاخص و مبرز بودنده دانشــگاه بود ،کســبه و
پی شهوران به طور جدی در این جنبش به خ صوص سالهای  5925و 5924
به صف مبارزهی اجتماعی پیوستنده طالب بودند و توده مذهبی خُلّص هم از
دست اندرکاران جدی دوره بودنده
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تشکیالت
اگر بخواهیم ت شکیالت را مروری کنیم ،ت شکیالت هم ت شکیالت مرکب
اســـت به این مفهوم که لجســـتیک بازار ،بازوی دانشـــگاه ،چارت و نیروی
تشـکیالتی جبههی ملی [هسـت] ،کار توضـیحی روشـنفکری پربرد نهضـت
آزادی [نیز] در این دوره یک مالت ت شکیالتی ا سته ساز و کار سنتی پربرد
روحانیت هم حول آقای خمینی و بقیهی مراجع یکی از عنا صر دیگر ه ست
و تحرک مخفی و محدود حزب توده هم هسته
لجستیک بازار

در مورد لجســتیکر بودن بازار قبال زیاد حرف زدیم؛ میشــود گفت اگر
بازار در این دوره نبود ،م ثل دوره های ق بل ،خیلی از ات فا قات اجت ماعی رخ
نمیداده کاربلدی و آ ستینباالیی ،پول خرجکنی ،سفرهاندازی و جمعکنندگی
و توان آرایش دادن در ایران خیلی مهم اسـته همانطور که یک سـرگروهبان
در پادگان آموز شی در ارتش خیلی سریع میتواند به صف و به خط کند و
آرایش ر هی نظامی به گروهان بدهد ،این کار را خیلی راحت بازار در ایران
انجام میدهده با یک ا شاره کرکرهها پایین میآید ،با یک ا شاره را سته تعطیل
میشــود ،با یک اشــاره پول جمع میشــوده البته این افعال را باید [با فعل]
ماضی صرف کرد[ ،زیرا] االن بازار ،بازار سابق نیست و از این خبرها نیسته
اکنون عنصر اول ،عنصر داللی ،تجارت و محاسبه است ولی آن موقع باالخره
[هرچند] عنصــر معامله در بازار بود که همیشــه بوده [اســت] ،اما عنصــر
مبارزه ی اجتماعی و مبارزهی ملی هم خیلی جدی بوده پس یک وجه بازار
بوده
بازوی دانشگاه

وجه دوم هم دانشــگاه بازو بود به این مفهوم که هر دورهای که نیروهای
بیرون از دانشــگاه ،دانشــجو را تغذیه کردند ،دانشــگاه هم در قبال آن تغذیه
413
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تبدیل به بازوی تشــکیالتیشــان شــده [اســت]ه هر دورهای هم که مثل االن
تغذیهای صــورت نگرفته ،نه دانشــگاه به آنها تعهدی دارد نه آنها به دانشـگاه
تعهدی دارنده االن نیروی سیا سی به دان شگاه مالت نمیدهد و دان شگاه هم
تعهدی به نیروی ســ یاسـ ـی بیمالت ندارده ولی در مبارزهی ملی ایران [این
مو ضوع به صورت] قاعده درآمده از همان دههی  44حزب توده مالت داد،
دانشــگاه بازو داده جبهه ملی تا حدودی مالت داد ،دانشــگاه شــاخه داده در
[فا صلهی]  24- 93این [قاعده] جدیتر شد ،در [حدفا صل]  24-93حزب
توده از راه دور یک مقدار هم نزدیک[تر][ ،بهصورت] نیمهمخفی و نیمهعلنی
کار ت ور یک می کرد و دانشـــگاه را تغذ یه میکرده مرحوم خل یل ملکی کار
تغذ یه را جدی تر از همه گرفته بود[ ،در نتی جه] دانشـــگاه به حزب توده و
نیروی سـوم خلیل ملکی بازو میداده [اعضـای] نهضـت آزادی اولیه[ ،مانند]
مرحوم طالقانی و مهندس بازرگان و تا حدودی دکتر ســـحابی [در] دهههای
 44و  94و حتی تا نیمه دههی [ 24به صــورت] فوارهای در دانشــگاه مالت
ریخت ند ،دانشـــ گاه هم [ به صـــورت] فواره ای جواب داده و این [بود] که
حنیفنژاد فوارهای شد و بدیعزادگان ،محمدمهدی جعفری [از دان شگاه] در
آمد ،نا شی از آن بوده از این طرف هم یک فواره باز شده شما نمیتوانید به
دان شگاه نم پس ندهی ،بعد بخواهی دان شگاه فواره با شده چنین چیزی وجود
ندارده [در مورد] ملیها هم به همین ترتیب مرور شد [که] در  24-93در راه
مبارزهی ملی دانشـــجویی ،تیپهای کیفیای بودند مثل آقای دکتر شـ ـیبانی،
مرحوم پروانه خانم ،ابوالحسن بنیصدر ،حسن حبیبی ،حتی داریوش همایون
که دوستی مطرح کرد و بحثی مطرح شد ،اینها هم تیپهای کیفی ملی بودند،
بچه مذهبی ها هم به همین ترت یب ،حنیفنژاد و آقای میثمی ت یپ های فعال
 24 -93بودنده دانشگاه بازو بود ،یعنی خط و ربط جنبش را پیش میبرد[ ،به
ویژه] خط و ربط احزاب را پیش میبرده
در دانشـــگاه [به خصـــوص] بچه های ملی و مذهبی [فعال بودند] که
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شـــاخص آنها حنیفنژاد بود که نمای نده ی اول دانشـــجو یان جبههی ملی،
انجمنهای اسالمی و دانشجویان نهضت آزادی بود و در دانشگاه کار صنفی
هم می کرده او هم در خط قم و تهران فعال بوده خیلی با آخوندها ،ســـران
جبههی ملی و ســران نهضــت آزادی ارتباک برقرار کرده پس دانشــگاه در آن
دوره بازوی متحرکی بود که در جمع بندی نهایی بیشتر بر آن خواهیم ایستاده
چارت و نیروی جبههی ملی

جبههی ملی [دوم] هم با دو عنصر آمده بود ،یکی عنصر تاریخی که همان
چارت جبههی ملی اول بوده وجه اجتماعی چارت جبههی ملی اول مهم بود،
شاخهی بازار ،شاخهی محالت ،شاخهی شهرستان و شاخهی دانشگاه داشته
[جب هه ی ملی دوم] این چارت را آورد و آن را را اح یا کرده نیروی خودش
هم بود ،باالخره عکسـی که دیدیم ،وزن داشـت ،عکس سـنگین اسـت ،یک
وقت هست که عکس مثل عکس االن نیروهای سیاسی استه بخش مهمی از
اصـــالح طلبان را [اگر] در یک قاب بگذارید تا عکس بگیرید ،آن برگه [ی
عکس ]،برگهی سنگینی نیست ،ولی در عکس آقای صالح،آقای صدیقی،آقای
حسـ یبی و آقای فروهر که آن موقع جوان اســت[ ،حضـور دارند][،و] عکس
وزن دارده یعنی [وقتی عکس را] در دست میگیری ،مثل کا ذ پِرپِری نیست،
مقوا اســته پس جبههی ملی با چارت جبههی اول و با وجاهت بعضــی از
شــخصــیتها نزد ملت به صــحنه آمد و هنوز در این دوره کارآیی اجتماعی
دا شته هنوز شم شیری بود ،هنوز را ستهی بازارهایی بودند ،هنوز لبا سچی و
دســـتمالچیای بوده جبههی ملی هم جایگاه خودش را داشـــت ،اما نه مانند
دههی قبله
کارتوضیح تشکیالتی پربرد نهضت آزادی

در این دوره ،نهضــت آزادی که آمد به لحاظ تشــکیالتی با خودش یک
ایدهی اولیهآورده می شود گفت تنها جریانی که در این دوره حس کرد شرایط
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به سمت آنتاگونی سم میرود و باید نیمهمخفیــــ نیمهعلنی کار کرد ،نه ضت
آزادی بوده آقای مهندس سحابی اینجا ه ستند ،ما که [آن دوره را] ندیدیم و
داریم پابرهنه وارد بحث آن موقع میشویم ،ایشان میبخشنده
آن موقع مس ول تشکیالتی جبههی ملی آقایی به نام آقای انتظاری بود که
زیر میدان عشرتآباد خیاطی داشت و فکر میکنم هنوز هم آن خیاطی باشده
ایشان مس ول تشکیالت بود ،ت وریاش این بود ـــ همه فکر میکنند باید آدم
خیلی عالمی صــاحب ت وری باشــد ،اما اصــالً این طوری نیســت ،آدمهایی
هســتند که میتوانند خیلی عالم کالســیک هم نباشــند و ت وریهای خاص
خودشان را هم داشته باشندـه آقای انتظاری که مثالش هم مثال صنف خودش
بود ،عنوان میکرد همچنان که کت یک رویه دارد و یک آستر ،تشکیالت هم
یک رویه دارد و یک آ ستر؛ رویهاش علنی ا ست ،آ سترش مخفی ا سته لذا
عمالً با این ایدهی رویه و آستر ــ که از کار خیاطی خودش گرفته بودـ ـ این
ایده را داشــت که [چون] در این دوره معلوم نیســت که آخر تشـکیالت چه
میشــود ،ما باید رعایت مخفی-علنی را بکنیمه نهضــت آزادی در آن دوره
خیلی بروز و ظهور ت شکیالتی ندا شت ،اما مالت ت شکیالتی دا شت به این
مفهوم که سه چهار بیانیهی کیفی دا شت که انبا شته و ذخیرهی بنیانگذارانش
بود ،نه مح صول کار حزبی بود[ ،از جمله] انبا شتهی آقای طالقانی ،انبا شتهی
مهندس بازرگان و انباشتهی دکتر سحابی بود[ ،این] انباشتهها هم کم نبودند،
انبا شتههای سنگینی بودنده انبا شتهی شخ صیتی ،من شی ،رو شی و انبا شهی
ت ور یک بود نده یک وجهش قرآن آ قای طال قانی ،یک وجهش ا یدئولو ی
علمی آقای مهندس بازرگان و یک وجهش ورد به بحث زیســتشــناس ـی و
تغییرجهان دکتر سحابی بوده [همه] با خود شان مالت آوردند و [این] مالت
پخش شده از قبل هم که پخش مالت شروع شده بود 444 ،آدم با آن مالت
آمدند که آنهایی که [از میان آنها] هنوز در قید حیات هســـتند ،بعد از  24یا
 14سـال که از آن دوران می گذرد[ ،هنوز در صـحنه] هسـتنده لذا هرکس در
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این دوران با خودش یکی از ابزارهای تشـــکیالتی را اورده بازار ،پول و پله،
اعتبار و معتمدگری ،ریش سفیدی و سازماندهی مردمی آورده دانشگاه تحرک
آورد و بازویی [بود] که پا ندولی می ر فت و می آ مد و جب هه ی ملی چارت
اولیه و وزن مخ صوص تاریخیاش را آورده نه ضت آزادی هم کارتو ضیح را
آورده روحانیت هم با خودش سازوکار سنتیاش را آورده
ساز و کار سنتی پربرد روحانیت

می شود گفت روحانیت یکی از سرا سریترین جریانهای ایران ا سته
یکی از جریانهای سراسری ایران ارتش است که بهخصوص ارتش ،پلیس و
اندارمری که همه جا بودند و ت شکیالت سرا سری بوده البته بعد از انقالب
سپاه و ب سیج آمد و دیگر ارتش همه جا نی سته یک ت شکیالت سرا سری
[دیگر هم] تشــکیالت معلم ها اســت که [در آن زمان هم] مثل االن همه جا
بودنده یکی هم تشکیالت روحانیت است که چه در کالن شهر و در قم و چه
در رو ستاها بودنده این ساز و کار سنتی در این دوره خیلی به درد خورد و
بسیار پربرد بوده مهم است در دورهای که نه تلویزیون سراسری بود ،نه حتی
رادیو سراسری بود و موج رادیو به روستاها نمیرسید و اینترنت و ماهوارهای
هم نبود ،اطالعیهها و بیانیههای خمینی و بقیهی روحانیان حداکثر تا یک روز
به اعماد روستاها هم میرفته
تحرک مخفیـ محدود حزب توده

و جه ب عدی هم تحرک مخفی و م حدود حزب توده ،به خصـــوص در
انتشار تحلیلهای استراتژیک و طبقاتی دوره ،و در حوزهی فکری بوده
کار موضوع تشکیالتی دورانی

اگر بخواهیم از جریانها و مزایا و ویژگیهای ت شکیالت شان عبور کنیم و
بیاییم روی کار موضوع تشکیالتی دوران ،تشکیالت دوران سه ویژگی یا سه
کاروظیفه داشته
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نشر

یکی نشر بوده نشر در این دوره خیلی فعال است ،به این مفهوم که خیلی
از گارا ها ،خیلی از ان بار های میوه ی م یدانی ها و پســـتو های م یدانی ها و
حجرههای ته بازار ،همه مرکز ن شر شدنده آن موقع هم ا ستن سیل الکلی فعال
بود و مرتب اعالمیهها چا می شده میدانیها هم یک دورهای تیپهایی مثل
همین خانوادهی رفیقدوســت بودند و آخر ســر [هم] تیپهای لمپن میدانی
مثل طیب که اینها [هم به عر صه] آمدند و دا ستان خاص خود شان را دارند،
میدانیها[یی] آمدند که بعضی از آنها باپرنسیپ و [بعضی] بیپرنسیپ بودنده
توزیع
تجمع

وجه اول ن شر ،وجه دوم توزیع و وجه سوم هم تجمع بوده یعنی اگر آن
موقع فردی میخوا ست خودش را تعریف ت شکیالتی کند ،یا باید نا شر بود،
یا با ید موَزع می بود ،یا با ید در ســـازوکار تظاهرات راه انداختن و تجمع
تشــکیل دادن و جنگ و گریز با پلیس در آن دوران پیک [اوج]  51خرداد به
بعد میشده

استراتژی
بحث ا ستراتژی در این دوره ،مهمترین بحث ا سته بحثهای زیادی هم
از طرف چپها و هم از طرف بخشــی از مذهبیها [مطرح] اســت [مبنی بر
این]کــه  51خرداد فــاقــد اســـتراتژی و ی ـک جنبش خودبــه خودی بوده
خودبهخودی وا های بود که [در] دهههای  24و  14خیلی به کار برده می شد
و تا نیمهی دهه  64هم مصــرف داشــت ،ولی االن دیگر آن را مثل خیلی از
وا گان دیگرِ آن دوره ،نمیشـــنویمه آن موقع خودبهخودی به این مفهوم بود
که من شاء و ری شه و مبنایی ندارد و ح سی ا سته حاال در دل بحث که پیش
برویم [ با ید] ببینم [ که م بارزه] خود به خودی بوده یا نبوده و یا چ قدر
خودبهخودی بوده استه
مرحلهی آغازین
روشنفکران :حد زدن به قدرت مطلقه ـ یادآوری سلطنت مشروطه

اســتراتژی دوره را هم میتوانیم به مرحلهی آ ازین و مرحلهی فرجامین
تقسیم کنیمهدر دورهی آ ازین ،روشنفکران استراتژی داشتند و نمیشود گفت
حرکت از اول خودبهخودی بوده اصــالً این طوری نیســته اوالً هیچ چیزی
نمیتواند خود به خودی باشـــد و هر چیز قواعد و قوانین خاص خودش را
دارده ممکن است آن قواعد و قوانین مرئی نباشند یا ما حسشان نکنیم ولی از
آن جایی که در این عالم ام کان پرورد گار ،هیچ پد یده ای خلق الســـا عه و
خودبهخودی و از ســر صــدفه و احتمال به جهان وارد نشــده ،هیچ پدیدهی
اجتماعی ای هم نیســـت که خودبه خودی صـــورت بگیرده لذا حداقل در
مرحلهی اول ا ستراتژی وجود دا شته ا ستراتژی رو شنفکران اعم از جبههی
ملی ،نهضـــت آزادی ،طیف خلیل ملکی و دانشـــگاه این بود که دوباره علیه
قدرت مطل قه حرف بزن نده قدرت مطل قه در ایران ،دم به دم از م یدان بازی
فرار کرده ،م یدان بازی را بههم ریخته ،همهی بازیگران م یدان بازی را لت و
405
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پار کرده[ ،که این موضــوع] در مشــروطه ،در دورهی رضــا شــاه و در کودتا
تکرار شده حاال اینجا دوباره نیروها حلقهای آورند که به د ست و پای قدرت
بی م هار بزن ند و [ به] قدرت مطل قه حد و تلنگر بزن ند و یادآوری کن ند که
سلطنت م شروطه ا ست ،ما یک قانون ا سا سی داریم و در قانون ا سا سی قرار
ا ست شاه هم شاه م شروطهی سلطنتی با شده به نظر من در اینجا نیروهای
سیا سی بهخ صوص ک سانی که در مبارزهی زمان م صدد هم شرکت کرده
بودند ،خیلی بزرگواری به خرج دادنده یعنی شــاه [کســی] بود که باالخره با
کمک امریکاییها م صدد را سرنگون کرد ،فرار کرده بود و امپریالی سم دوره،
تاج و تختش را به او بازگردانده شــاه خودش در کتاب مأموریت برای وطنم
یک جملهی تاریخی دارد و میگو ید من تخت و تاجم را مدیون پروردگار،
امام ه شتم -شاه ادعا میکرد که با امام ر ضا ارتباطاتی دارد -و امریکا ه ستمه
او [در این کتاب] از روزولت خیلی تشکر میکند و [این موضوع را] خودش
خیلی صریح میگویده [بر این ا ساس] به نظر من رو شنفکرها-اول هم ا صالً
در حوزه ی رهبری ،روحانیتی نبود -بعد از تجربه ی پدر شـــاه و تجربه ی
پهلوی اول ،سرکوبش و آوردنش [توسط] انگلیس و بردنش [توسط] متفقین
و بعد از تجربهی کودتا ،امریکا و سرنگونی م صدد ،خیلی بزرگواری دا شتند
که باز در مدار قانون ای ستادنده یک ا ماض تاریخی کردند و گفتند باز از نو،
بیا شاه م شروطهی سلطنتی باشه با آن شعار اولیه که جبههی ملی سر داد،
حزب توده آن را ت وریزه کرد و در ســـردر دانشـــگاه تهران قرار گرفت که
«اصالحات آری ،دیکتاتوری نه» که شعار دوران شده آن موقع به نظر من این
استراتژی در این شعار کوتاه «اصالحات آری ،دیکتاتوری نه»« ،سلطنت آری،
دیکتاتوری نه» بود و [از] اولش این استراتژی وجود داشته
روحانیت :تشریع

اســتراتژی روحانیت هم اســتراتژی تشــریع بود به این مفهوم که جامعه،
جامعهای مذهبی ا ست و حکومت باید در جامعهی مذهبی التزامی ن سبت به
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شریعت داشته باشده آن موقع در ابتدا وا هها در ادبیات [روحانیت] ـ مثالً در
نامهی مراجع نه گانه و در نامه هایی که آقای خمینی به شـــاه مینوشـــت ـ
اعلیح ضرت ،منافع سلطنت و یره بوده اما ادبیات [از] طرف نه ضت آزادی
این طور نبود بلکه از اب تدا ،ادب یات نیش داری بود و در ادب یاتش [وا ه های]
ر یم و حاکمی ت بود[ ،شــاه] بدون پســوند و پیشــوند شــاه خطاب میشـده
ادبیات ،ادبیات [نه ضت آزادی ]،باردار ت شکیالتی بود ،ولی ادبیات روحانیت
و همینطور ادبیات آقای خمینی در ابتدای کار در کادر سـلطنت و قانون بود
و پذیرش عمومی وضع موجود؛ به اضافهی [اینکه] ضرورت رعایت شریعت
[در آن مطرح بود]ه استراتژی آ ازین روحانیت این بوده
[ به عنوان م ثال در] تلگرافی که ه مه ی عل ما و آ قای خمینی [در باره ی]
تعطیل طوالنی مجلســـین به دولت میزنند[ ،آمده که] دیده میشـــود دولت
اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین سریع قانون ا سا سی
اســته مطم ن باش ـید که تخلف از قوانین اس ـالم و قانون اسـاس ـی و قوانین
موضوعهی مجلس شورای ملی ،برای شخص جنابعالی و دولت ــــخطاب
به علم ا ست ــــ ایجاد م س ولیت شدید در پی شگاه مقدس قادر متعال و نزد
ملت م سلمان و قانون خواهد کرده پس ادبیات روحانیت ،ادبیات ت شریعی و
ادبیات متشرعانه استه
مرحلهی فرجامین
خالء استراتژی

اما [در] مرحلهی فرجامین دیگر [اینگونه نیســت] و وضــع فرد میکنده
مرحلهی فرجامین خلع ا ستراتژی ا سته [از سوی] نیروها که رهبران شان در
زندان بودند و [از ســوی] رهبران[ ،چه آنان]که در زندان بودند و چه بقیه که
در بیرون بودند ،راهکار ا ستراتژیکی دیده نمی شوده ا ستراتژی وجود ندارد و
برای هیچ کس مشـــخص نیســـت که در این رخ به رخی تا کجا میخواهند
پیش برونده این خالء برای خود رهبری سیا سی روحانیت به محوریت آقای
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خمینی هم هسته یعنی آنجا دیده نمی شود که استراتژی وجود داشته باشد؛
به این مفهوم که در سر ف صل آ ستانهی  51خرداد به بعد که [حرکت] دیگر
کامالً آنتاگونیســتی میشــود و ادبیات [حاکم ،ادبیات] رخ به رخی اســت که
گزارههایش را خواهیم دید ،معلوم نی ست که ا صالً ایده چی ست ،میخواهند
سلطنت را سرنگون کنند ،میخواهند جایش بن شینند ،میخواهند بخ شی از
قدرت را به د ست بیاورند ،میخواهد روحانیت و نیروها عر صهی عمومی را
تصرف کنند[ ،مشخص نیست و] هیچ چیزی وجود ندارده
این مهم ا ست که در آن دوره بع ضی از بچههای شاخص انجمن ا سالمی
دانشــگاه تهران [برای دیدن آقای خمینی] به قم میروند و [به او] میگویند،
حاال که شما به این مرحلهی رخ بهرخی ر سیدی ،برنامهای داری؟ آنجا کنار
آقای خمینی صندودخانهای بوده ،آقای خمینی صندودخانه را نشان میدهد
و میگوید برنامه اینجا استه بعد آنها سؤال میکنند که برنامه چی ست؟ آقای
خمینی میگوید برنامه ،قرآن اســته یعنی کالنترین وجه ممکنه یعنی برنامه
قرآن ا ست ،خب [حاال که] برنامه قرآن ا ست ،ا ستراتژی و برنامهی مبارزهی
اجتماعیاش چی ست؟ آن موقع این خالء ا ستراتژیک وجود دا شته ،برنامهای
در کار نبوده و نیروها هم برنامهای نداشتنده نه تنها رهبری روحانیت برنامهای
نداشت ،نیروها هم برنامهای نداشتنده
از این سو ،دو شاخک آنتاگونی سم داریمه یکی آنتاگونی سم شخص شاه با
شـــخص آقای خمینی و دیگری آنتاگونیســـم روحان یت و آقای خمینی با
ســلطنت و شــخص شــاهه اینجا در دورهای که دیگر رودربایســتیها بههم
میریزد[ ،و] دو طرف به هم تهاجم میکنند و ادبیات ویژهای به کار میبرنده
اینجا به نظر من آنتاگونیســـم شـــاه هدفدار بود و هدف این بود که از منظر
خودش یک جر یان اجت ماعی ارت جاعی مزاحم مدرنیســـم را جمع ک ند و
مرجعیت اجتماعیای را که روحانیت در تنباکو و مقداری هم در مشـــروطه
پیدا کرده بود و در جنبش  24-93هم جدیتر از گذشــتهها شــده بود ،خلع
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مرجعیت کنده و پشتوانه تشکیالتی [ شاه] هم نیروی امنیتی ،ارتش و پلیس و
در روســـ تا ها هم ا ندارمری بوده ولی [در] این طرف با ید د ید که با چه
پشتوانهای با قضیه برخورد میشده
آنتاگونیســم شــاه هدف دارده شــاه  2بهمن به قم میرود و در صــحن
سـخنرانی میکند ،گزارهاش را دقت کنید :ارتجاع سـیاه اصـالً نمیفهمد و از
هزار سال پیش تا کنون فکرش تکان نخورده استه او فکر میکند که زندگی
عبارت اســـت از اینکه چیزی یا مالی [با توســـل] به ظلم و بیکاری و یا به
بطالت و از این قبیل به د ست بیاورد و ذایی بخورد و سر به بالین بگذارد؛
ولی مفتخوری دیگر از بین رفته استه همینها بودند که در تهران چند روز
پیش جمعیت کوچک و م ضحکی از یک م شت بازاری احمق ری شو در بازار
راه انداختند که سر و صدا بکننده اینها ـ یعنی روحانیت ـ صد برابر خائنتر
از حزب توده هستنده [پس شاه] با یک ادبیات لمپنی میآید که بازار را ریشو
و احمق خطاب میکند و اینگونه موضع میگیرده بعد از  51خرداد در همدان
موضــع جدیتر [و] صــریحتری میگیرد [ -که] این دیگر خیلی مبتذل تر از
آن ا ست -و عنوان میکند :باز یکی دو هفته ا ست که همینطور که سرمای
زمستان دارد کم می شود ،میبینم یا می شنوم که مثل مارهای افسردهای ــــ و
چون اینها در کثافت خود شان وطهور ه ستندــــ باید گفت مثل شپشهای
افســـردهای ،که دارد کم کم شـــعله آفتاب به آنها میخورد ،مثل اینکه این
بدبختها فکر میکنند ،بله نوبت لطیدن در کثافت خودشان دومرتبه رسیده
استه این عناصر فرومایهی ارتجاعی ،اگر از خواب فلت بیدار نشوند ،چنان
مثل صاعقه ،م شت عدالت در هر لبا سی که با شند بر سر آنها کوفته خواهد
شد که شاید به آن زندگی ننگین و کثافتشان خاتمه داده شوده
حاال فارر از این ادبیات و لمپنیســمی که به طور جدی در شــخص شــاه
وجود ،این حرف ،پشــتوانهی تشــکیالتی دارد و برای این ادعایی که میکند
پشتوانه تشکیالتی دارده
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اما پشــتوانهی تشـکیالتی رهبری جریان اپوزیس ـیونش که تا این حد [در
رخ به رخی] با شخص شاه پیشروی صورت داد و انتاگونیستی شد ،چه بود؟
حاال این که از این طرف خالء استراتژیک وجود داشت؛ در مرحله پایانی ،از
نی مه دوم  25تا ســـال  29که آقای خمینی تبع ید شـــد ،اســـتراتژیای دیده
نمی شود ،باالخره چه؟ مرحله سرنگونی ا ست؟ شعار بدیل سازی ا ست؟،
شعار جایگزینی است؟ این شعارها هم که اصالً وجود ندارده این [است] که
خالء اســـتراتژ یک وجود دارده این جا اســـت که جر یان آرام آرام شـــ کل
خودبهخودی به خودش میگیرد ،به این مفهوم که برای مواجهه ،ســـازوکار،
سازمان و برنامه،رهیافت و ا ستراتژیای وجود ندا شت و از این منظر خالء
استراتژیک وجود داشته
کارکرد استراتژیک :خلع مشروعیت؛ مقبولیت

اما کارکرد اســـتراتژیک دوره چه بود؟ کارکرد اســـتراتژیک دوره بعد از
کشتار  51خرداد ،خلع مشروعیت و مقبولیت ر یم شاه بوده حرکت از نیمهی
 5925تا  5929که ات فا قات مت عددی رخ داد و دف عه پیش مرور کردیم،
استراتژی نداشته ولی کارکرد استراتژیک اتفاقاتی که افتاد و رخ بهرخیهایی
که صورت گرفت ،این بود که م شروعیت سلطنت خلع شد و مقبولیتاش
هم خلع شد[ ،البته]  51سال طول ک شید که این سلطنت خلع م شروعیت و
مقبولیت شده ،بیفتد و جای خودش را به نظام بعدی بدهده این مالحظات در
استراتژی بوده

مشی
آغاز فراز

[در کنار] اســتراتژی مشــی [مطرح] اســته [در] آ از فراز راهکارهایی
وجود داشته
پارلمانتاریسم ـ قانون گرایی سنتی جبهه ملی

[یکی از آن راهکارها] مشـی سـنتی جبههی ملی [یعنی] پارلمانتاریسـم و
قانونگرایی بوده [از نظر] جبههی ملی در این دهســـال نه ایران تکان خورده
بود نه خودشه در حالیکه دکتر م صدد که از شرایط دور بود ،شرایط را بهتر
از جبههی ملی دوم که در صحنه بود ،درک میکرده یعنی ذکاوت مصددِ دور
از صحنه خیلی بی شتر از ذکاوت رهبران جبههی ملی در صحنه بوده جبههی
ملی در صـحنه ،بدون لحاظ اینکه حاال ر یم شـاه کودتایی کرده و با [کمک]
آمریکا [ســر کار] آمده ،االن ظرفیت ســرکوب دارد و یره ،مواضــع بســیار
کالسیک پارلمانتاریستی میگرفته
مصدد نامهای دارد در دوران قائلهی انجمنهای ایالتی و والیتی که خیلی
پرمغز و ن شاندهندهی ذکاوتش ا سته[این نامه دارای] دید سیا سی ا ست با
وجود این که [متعلق به] سال  5925است و حدود یک دهه است که مصدد
اصــالً از دوران دور اســته مصــدد این نامه را در [ 5925/6/43خطاب] به
سخنگوی جبههی ملی مینوی سد و یک تو ضیح خیلی جدی و بدیع میدهد
که بقیهی نیروها درک نکرده بودنده مصــدد عنوان میکند :اســتناد دولت به
اینکه مشــروطه باید از باال به پایین ســرایت کند و تا انجمنهای شــهری و
ایالتی انتخاب نشوند مردم نمیتوانند وکالی خوبی انتخاب کنند ،عذری بدتر
از گناه اســـته چون که در مملکت ،اول مردم نمای ندگان مجلس را انتخاب
میکنند ،چنانچه بعداً [در] مجلس ،قانونی برای تشکیل انجمنها وضع نمود،
به این کار مبادرت مینمای نده یعنی [مصـــدد] پیشن یازی مطرح کرد که آن
440

444

فراز جنبش 33-44

موقع به ذهن کس ـی نمیرس ـیده ولی جبههی ملی اص ـالً در حد این تذکرات
اســـتراتژ یک هم نبوده فقط [ به] همین تلنگر در مورد مشـــرو طه ،قانون و
سلطنت مشروطه [و باز] قانون و سلطنت مشروطه [اکتفا میکرد]ه پس مشی
جبههی ملی ،یک مشی سنتی بود که از جبههی اول به ارث برده بوده [البته با
وجود این] مشـــی ،جبههی اول در دوران خودش وجه دورانی ،نو و بدیعی
دا شت؛ ولی در این دوران که  54سال گذ شته و نیروهای اجتماعی جدیدی
به صحنه آمدهاند ،دانشگاه رادیکال و بازار رادیکال است و احزاب رادیکالتر
از گذشته به صحنه آمدهاند و شاه هم ششلولبند است و مدام افهی شلیک
دارد؛ دیگر نمی شود بر ساز و کارهای ا ستراتژیک و کال سیک ده سال پیش
بمانیه
قانون گرایی ـ مسالمتجویی نهضت آزادی

نه ضت آزادی با م شی قانونگرایی و م سالمتجویی آمده همان گزارهای
را که بازرگان در نطق افتتاحیهی نهضـــت آزادی مطرح کرد که ما مســـلمان
هســتیم و ملی و مصــدقی و طرفدار قانون اســاســی ،در دو [گزاره] تکلیف
رو شن شد[ ،اینکه] ما م صدقی ه ستیم و بر م شی م صدد میای ستیم و [دیگر
اینکه] در کادر قانون ا سا سی هم ه ستیمه م سالمتجویی و قانونگرایی از دل
همان سخنرانی و بیانیهی اعالم موجودیت جبهه ملی درآمده
انتقادی تشریعی ـ سیاسی و نصیحتی روحانیت

م شی روحانیت هم که ا شاره شد ،یک م شی انتقادی بود که دو عن صر
دا شت؛ یک عن صر ت شریعی یعنی عن صر شرع و دیگری عن صر سیا سیه یک
عنصـــر نصـــی حت و موعظه هم در آن بود که توســـط آقای خمینی و بقیه
[وا ههایی چون] اعلیحضـرت به کار برده میشــد و مضــمونش این بود که
شاهِ نظام سلطنتی باش ولی شرع را هم رعایت کنه
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پایان فراز
آنتاگونیسم ـ رخ به رخی رهبری روحانی

در ابتدای کار [روحان ی ت] در کادر حف ســـلطنت بود اما پا یان فراز به
گونه دیگری رقم خورد و پایان فراز آنتاگونیســـم بود و رخ بهرخی رهبری
روحانیت ،شخص آقای خمینی با سلطنت و شخص شاهه [با] آن موا ضع
آ ازینی که روحانیت گرفت ،آرام آرام شخص آقای خمینی ــ ـ [و] نه بقیه ـ
به دلیل همان ویژگیهایی که ابتدای بحث عنوان شد ،نیم سایهای از تهدید را
هم به کار برده ایشان در نامهای که به علم مینویسد ـ [با توجه به اینکه] علم
هم جاهایی روی روحانیت مو ضع گرفته ا ست ــــ عنوان میکند از عواقب
وخی مه ی تخلف از قرآن و اح کام [و] عل مای م لت و زع مای مســـلمین و
تخلف از قانون بترســـ ید و بدون موجب مملکت را به خطر نی نداز یده و اال
علمای ا سالم در مورد شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرده آرام آرام
از افه و پُز آنتاگونیســم بیرون میآیده اما همانطور که در مشــی عنوان شــد،
اصالً معلوم نیست که این آنتاگونیسم به کجا میخواهد منجر شوده
سخنرانی عصر عاشورای آقای خمینی در فی ضیه دیگر اوج آنتاگونی سم با
شخص شاه استه آنجا عنوان میکند که خدا کند که مراد تو از این جمله که
«اینها مثل حیوان نجس ه ستند» ،علمای روحانیت نبا شد وگرنه تکلیف ما با
تو مشــکل میشــود و تکلیف تو مشـکلتر میشــوده نمیتوانی زندگی کنی،
ملت نمیگذارند که با این وضــع ادامه بدهیه این ته خط برخورد اســت اما
م شخص نی ست که بنا ست باالخره چه اتفاقی بیفتده مثال در شب عید 5924
که آ قای خمینی اعالم عزای عمومی می ک ند و نورزو را تحریم می ک ند ،این
پاراگراف را در ب یان یهی تحریم به کار می برد که نشـــانده نده ی اســـتراتژی
نداشتن است :من چاره [را] در این میبینم که این دولت مستبد (و نه شخص
شاه) به جرم تخلف از احکام ا سالم و تجاوز به قانون ا سا سی کنار برود و
دولتی که پایبند به قوانین اســالم و مخوار ملت ایران باشــد بیایده در خود
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این [گزارهها] تضــادهای جدی وجود دارده حاال مثالً این دولت و علم برود،
[دولت جد ید] چه تفاوت های ماهویای با [دولت]علم دارد؟ [آ یا] اصـــالً
حاکمی ت شاه و ساختار سلطنت ،ساختاری ه ست که ت شرع را با علم یا بی
علم بپذیرد؟
آنتاگونیسم روشنفکری مذهبی

آخر سر [حرکت] بدون هیچ طرح و برنامهای آنتاگونی ستی می شود و رخ
بهرخی صــورت میگیرد ،در این رخ بهرخی وقتی پای خون وســط میآید،
نهضت آزادی [در عرصه] استه
مشی دورانی :توده به صحنه

همانطور که ا ستراتژی و ترتیبات دورانی مرور شد ،م شی دورانی بی شتر
از طرف آقای خمینی [و] مشـی توده به صـحنه اســته یعنی توده به صـحنه
بیایده ای شان بعد از اعالم اصول ششگانهی انقالب سفید ،یک سخنرانی دارد
که سخنرانی مهمی ا ست ،یک پاراگراف [از این سخنرانی] خیلی مهم ا ست
که خطاب به شاه ا سته عنوان میکند که ما اگر بتوانیم در مقابل این د سی سه
(توط ههای شاه) فقط مردم را بیدار و آگاه سازیم و نگذاریم که گول بخورند
و تحتتأثیر برنامهی فریبندهی او قرار بگیرند ،حتماً او را با شک ست مواجه
خواهیم ســـاخت و درمانده خواهیم کرده ما که نمیخواهیم به جنگ تو و
تانک برویم که میگویید از ما ساخته نی ست ،چکار میتوانیم بکنیم؟ مشت و
درفش منا سبتی ندارده (یعنی در اینجا مثال روحانیت م شت ا ست ،ر یم شاه
درفش استه جان کالم این است که ):بزرگترین کاری که از ما ساخته است
بیدار کردن و متوجه کردن مردم اســـت ،آن وقت خواهید دید که دارای چه
نیروی عظیمی خواهیم بود که زوالناپذیر اســـت و تو و تانک هم حریف
آن نمی شوده [پس] مشی ،مشی توده به صحنه بوده در هند هم گاندی با این
که م سالمتجو بود ،ولی باالخره م شیاش ،م شی توده به صحنه بود[ ،یعنی]
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براندازی سیطرهی امپریالی سم انگلیس با مبارزهی م سالمتآمیزه [اما] گاندی
ت شکیالت جدی خودش را هم دارد و با اینکه اهل م سالمت ا ست ،اما یک
میلیشـیای 514هزار نفری هم دارد که مسـلح نیسـتند اما سـازمانده هسـتنده
[حرکت] راهپیمایی نمک که گاندی صـــدها کیلومتر حرکت میکند ،به دریا
میرســد ،نمک دریا را میگیرد ،آب را تبخیر میکند و نمک را [بهصــورت]
ســمبلیک میخورد تا نمک کارخانهی انگلیس را که در هند مســتقر اســت،
مصرف نکند؛ آن [حرکت هم] توده به صحنه استه [اما] در اوج سال 5924
[مشــی] توده به صــحنه در ایران چه وضــعیتی داشــت؟ گاندی هم توده به
صحنه آورد[ ،اما به صورتی که] رو سپی را هم به خط کرد ،پابرهنه را هم به
خط کرد و هندی[ای] را هم که شکمش از فرک گرسنگی به پشتش چسبیده
بود به خط کرده درســت اســت [آقای خمینی آوردن] توده به صــحنه [را به
عنوان مشی انتخاب کرد ]،درست؛ اما توده به صحنه در دورانی که استراتژی
[برای اقدام بعدی ]،کنار زدن دولت علم اســت؟ اص ـالً بدیل علم چه کس ـی
است؟ اصالً علم در سیر طبیعی خودش رفت کنار[ ،اما] بعد از علم چه کسی
در ایران سر کار آمد؟ [آیا ک سی که سر کار آمد] شرعی ،مت شرع ،مذهبی و
مردمگرا بود و به کرامت ملی میاندیشــید؟ نهه پس با رفت و آمد یک دولت
در کادر حاکمیت سلطنت شاه ،چیزی عوض نمی شده نیروهای آن موقع هم
که زور ندا شتند شاه را بیرون کننده [ شاه] ا صالحات هم کرده بود ،امینی هم
که [توسط شاه ِبرکنار شده بود و] کندی [هم] از او [در این برکناری] حمایت
کرده بود و کمکهای آمریکا هم به [سوی] او سرازیر بوده آمریکا از سرکوب
 5924هم که حمایت کرده
پس یک خالء استراتژیک بود ،مشی دورانی ،مشی توده به صحنه بوده اما
قاعده و قانونی را با خودش حمل نمیکرده

ایدئولوژی
تنوع گونهها

حاال [در مورد] ا یدئولو ی ،در این دوران مورد بحث یعنی 93ــــــ24
گونههای متنوعی [از] ایدئولو ی را شاهد هستیمه
ایدئولوژی ملی کالسیک

گونهی اول ایدئولو ی ملی کالســـیک بوده یک ایدئولو ی ملی دینامیک
دا شتیم که دکتر م صدد آورد که با هم مرور کردیم که در بطن و الیه دومین
و ســـومین ایدئولو ی ملیاش ایدهی بور وازی ملی را هم [همراه] آورد که
در جای خودش ا یدئولو ی ملی نویی بود و [ یک] بور وازی ملی نو بوده
ولی جبههی ملی دوم ایدئولو ی ملی کالسـ ـیک را آورد یعنی دینامیک دوره
دکتر م صدد را ندا شته [آن را با] با تکنولو ی اتومبیلهای امروزی مقای سه
کنیده در اتومبیلهایی که وارد یا حتی مونتا می شود ،یک آئرودینامیک جدی
به کار رفته استه آئرودینامی ک و دوار بودن از کاپوت جلو ،از صندود عقب
و از داخل درها شروع می شود و مثالً می شود پژوی  446که حالت ف ضایی
دارد و کامالً مدور اســته ولی یک پیکان دورهی خودمان هم [هســت که]
میبینید که آخرین مدلش [که] مثالً [ســال]  32در آمد هنوز همان ســیخکی
بودن ســـال  26را دارد و آئرودینامیک نه توی در ،نه کاپوت و نه صـــندود
وجود ندارده اصــالً هیچجا آئرودینامیکی مالحظه نمیکنیده جبههی ملی دوم
مثل این بود که در خیابانهای تهران که فرض کنید همهی ما شینهای کپل و
گرد و قلم به آ مده ا ند ،باز یک ف یات  5944آن موقع  -که از پی کان هم
آنکادرتر بود  -بیایده کســ ی آن را نمیپذیرد[ ،زیرا] ایدئولو ی جبههی ملی
دوم در این دوران یک ایدئولو ی کالسیک ملی بوده
ایدئولوژی ملی ـ مذهبی دینامیک

اما ا یدئولو ی دیگری که آمد ،ا یدئولوِ ی ای بود که دو عنصـــر ملی و
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مذهبی داشت که همان مثلث بانی نهضت [آن] را آوردند و دینامیسم خودش
را در آن دوره داشــت ،به این مفهوم که شــرایط جهان را درک میکرد و به
دلیل درک شرایط جهان ،تا حدودی روی تضاد شاهــــ امینی فعال شد[ ،در
حالیکه] جبههی ملی روی این تضاد فعال نشده ولی نهضت تا حدودی فعال
شده نکتهی دیگر این بود که [نه ضت آزادیکه] ضرورتهای دکترین کندی
را لمس میکرد و ذکاوتهای ناشـــی از این درک ،فهم و لمس را داشـــت،
نیروهای اجتماعی ایران را درک کرده آقای خمینی را به عنوان رهبر نوظهور
به عرصــهی ســیاســی از درون حوزه درک کرده ایدئولو یاش درککنندهی
دوران بوده ا یدئولو ی هایی که درککننده ی دوران هســـتند و امکان ادراک
دارند ،دینامیســمی در درون دارنده پس ایدئولو ی این دوره که شــاخص آن
نهضـــت [آزادی] ابتدای تأسـ ـیس بود[ ،با] ایدئولو یای که هم ملیت و هم
مذهبیت در آن بود ،یک دینامیسم دورانی داشته
ایدئولوژی شریعت همخانهی سیاست

یک ایدئولو ی را هم روحانیت آورد که ایدئولو ی شـــریعت همخانهی
سیا ست بوده ایدئولو ی روحانیت در این دوره ،فقه سیا سی شده و شریعت
سیا سی شده بوده شریعتی که ابتدا با م س لهی زن و زمین سیا سی شد و در
انتها با سلطنت ،محور سلطنت و شخص شاه و ساختار ا ستبدادی درافتاد و
[این] گزارهی پایانی درآمد که حقود یک ســگ امریکایی در ایران بیشــتر از
یک شـهروند ایرانی اسـته [این گزاره] در حد خودش در آن زمان ،گزارهی
مترقیای بوده یعنی همان ا ستعالیی که گفتیم در آن وجود دا شته اما جوهر
ایدئولو ی روحانیت ،ایدئولو یای بود که [طبق آن] شــریعت به ســیاســت
آ شته شد و همخانهی سیاست شده باز ایدئولو ی دورانی که تبینی از جهان
و حرکت جهان داشــته باشــد ،تضــادهای بینالمللی را بشــناســد ،شــناخت
منطقهای داشته باشد ،ایران ما را در منطقه تحلیل کند [نبود]ه در کنار ما ترکیه
رفرم کندی را پذیرفته بود ،زمین تقســـیم کرده بود ،نرال ها کمی کنار رفته
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بودند ،کمی لباس ها را عوض کرده بودند ،کمی جنبش دانشـــجویی امکان
ظهور و بروز پیدا کرده بوده در عراد عبدالکریم قا سم زمین تق سیم کرده بود
و در پاک ستان نیز آرام آرام اتفاقاتی میافتاده اما روحانیت [در ایران] نه درکی
از فضای بینالمللی داشت ـ حداقل در ادبیاتش [اینگونه] نیست ـ نه [درک]
منطقهای و نه درک ویژهای از پوســتاندازی اقتصــادی و اجتماعی جامعهی
ایران داشته
جامعهی ایران داشـــت پوســـت می انداخت ،ارباب های عقب مانده و
ف ودالها به اجبار داشتند صنعتگر و تجارتخانهدار می شدنده اتفاد دیگر این
بود که کارگر سنتی [از] سرِ زمین به سمت کارخانهها و بخشهای خدمات
شــهری رانش پیدا کرده بوده اتفاقات ویژهای داشــت میافتاد :زن فعال شــده
بود ،جمعیت آرام آرام داشت جوان می شد ،در ایران یک جامعهی دانشگاهی
تشــکیل شــده بود[ ،و نیز] از  24-93طبقهی متوســط فرهنگی [هم] شــکل
گرفته بوده اما اینها در تحلیل روحانیت از شرایط چندان جا و مکانی نداشتند
و عنصر مراجعه ،عنصر شرع بوده
ایدئولوژی والیی

یک ا یدئولو ی والیی هم در این جا شـــ کل گر فت که مظهر آن همین
هی تهای مؤتلفه بودند که شــش یا هفت تا هی ت بودنده این هیاتها با هم
پیوند خورده بودند ،جمعیت موتلفهی اسالمی را درست کردند که از اول هم
یک ایدوئولو ی والیی داشـــتنده میشـــود گفت که در ســـاخت جمهوری
اســالمی  94سـاله ،روشــنترین ،شـفافترین و صـاددترین [گروه] در این
جریان -صاددترین ن سبی ا ست نه این که صادد ا ست ،بلکه صاددترین در
جمهوری اســالمی -همین جریان مؤتلفه اســته از اول والیتی بود و از اول
اهل هی ت و قیمه ،شله وپلو و دسته و سینه و اینها بود ،وجوهات جمعکن و
رســالهپذیر بود ،هنوز هم هســت و چیزی عوض نشــده اســته یک رگهی
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ایدئولو ی والیی هم از دل بازار از پیوند بچههای بازار با روحانیت روییده
تشعشع ایدئولوژیک دورانی :پوپولیسم رادیکال مذهبی

اما نکتهی بعد [این ا ست که] این دوران همچنان که ت شع شع ا ستراتژیک
داشت ،نشعشع مشی داشت ،تشعشع کارویژهی تشکیالتی داشت؛ تشعشع
ایدئولو ی دورانی هم دا شته ت شع شعاش پوپولی سم رادیکال مذهبی بوده در
دورههای قبل هم دیدیم که هم پوپولی سم و هم رادیکالی سم در ایران همی شه
[به صــورت] باریکهای در کنار این جریانات بوده ،در تنباکو ،مشـروطه و در
نهضـــت ملی بوده ،این جا هم به همین ترت یب [بود]ه و ات فاقی که اف تاد و
پوپولی سم را نمایان کرد تظاهرات حوالی  51خرداد به سمت سه راه سیروس
بود که [در آن] آقای خوانســاری پیشــاپیش جمعیت تهران بوده شــعارها هم
شعارهای کامالً مذهبی بود[ ،مثل] «نصر من اهلل و فتح قریب» ــــ که بعداً در
 51خرداد رادی کالتر شـــد و [به] «نصـــر من اهلل و فتح قریب ،مرگ بر این
سلطنت پر فریب» [تبدیل شد] ــــ و «إنا فتحنا لک فتحاً مبینا» تبدیل شده در
این میانه [در تظاهرات به سمت سهراه سیروس] بهبهانی که خانهاش همان
حوالی ســه راه ســیروس بود ،بیرون میآیده بهبهانی در کودتا شــریک بود و
آخوند به ایت مرتجعی بود و در دیدگاه های ســـ یاســـی و در دیدگاه های
اقت صادی و اجتماعی به ایت را ست بوده او در خانهاش را باز کرد و به مردم
خوشآمد گفته فل سفی هم در آنجا سخنرانی کرده [حاال در برابر] جمعیتی
که اصــالً با انگیزهی دیگری آمده بود و تظاهرات به پا کرده بود ،جمعیتی که
ضد استبداد بود و گرایشهای دیگری داشته درِ خانهی بهبهانی باز می شود،
فلســفی میآید و ســخنرانی میکند و با همان ســنت همیشــگیاش [عنوان
میکند که] با این رفراندوم بار دیگر میخواهند حســین را بکشــند ،زینب را
اسیر کنند و صحرای کربالیی راه بیندازند ،شما وظیفه دارید امروز در سراسر
تهران فریاد بزنید که ایران ،کشور خفقان است و مرگ بر خفقانه حاال این را
چه کسی دارد میگوید؟ فلسفی که چند سال قبل بالفاصله بعد از کودتا گفته
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بود که زنبورها و مورچه ها هم شـــاه و ملکه دارند ،ما هم شـــاه و ملکه
میخواهیمه [به این صـــورت حرکت در] اینجا پوپولیســـتی میشـــود و در
سالهای  25و  24یک پوپولی سم رادیکال مذهبیجو شان شد که تا امروز هم
کشــیده شــده و رگههایی را بهلحاظ اقتصــادی و اجتماعی در آن مشــاهده
میکنیمه
پس ا یدئولو ی دوران متنوع بود و تشـــعشـــع ا یدئولو یک دورانی هم
پوپولیسم رادیکال مذهبی بوده

برد اجتماعی ـ برد جغرافیایی
برد اجتماعی
بازاری ،دانشجویی ،حوزوی ،روشنفکری ،نیمپردهی دهقانی ،کارگری سنتی

برد اجتمــاعی را
هم چون قبالً صحبت
کرده ایم ،فقط تی ـک
می زنیمه [جنبش ]،به
لحــاظ ا ج تمــا عی،
جنبشی نسبتاً همهگیر
بـــود و بـــازاری،
دانشـــجو ،طلبــه و
حوزوی ،روشنفکر و
یک نیمپردهی [نیروی] دهقانی داشــته [جنبش] دهقانهای ورامینی را آورد،
در کاشـــان تا حدودی نیمپردهی دهقانی داشـــت ،در خمین که شـــهر آقای
خمینی بود هم به همین ترتیبه قشر کارگران سنتی را هم به صحنه آورده به
کفاش و بزاز و خ ی اک و کارگر ماقبل صـــنعت و کارگاه[ ،کارگر] ســـنتی
میگوینده
برد اجتماعی تودهای الیه به الیه
زن در کانون توجه

جنبش  24-93یک برد اجتماعی تودهای الیه به الیه داشــت که الیهها را
مشـــاهده میکن یده از طرف دیگر [این جنبش] زن را هم در ایران در کانون
توجه قرار داده یک اقل یت مدرن که از حقود زن ها حمایت میکرد[ ،و] یک
حاکمیت فرصتطلب که به طریق اولی اصالً اعتقادی به آزادی نداشت ،حاال
آمده بودند جانب آزادی و حق رأی زنها را گرفته بودنده
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یک جریان مذهبی ســنتی هم که مقابل حق رأی زنان موضــع گرفته بوده
زن بدون ای ن که خودش بخواهد ،در کانون توجه دوره قرار گرفته این هم
یکی دیگر از وجوه اجتماعی بوده
برد جغرافیایی

کالنشهر روشنفکری؛ کوچکشهر روحانی

اما برد جغرافیایی :جنبش  24-93هم کانون قابل تحلیلی [را دارا] اســته
یک کانون تهران را دارد که کالن شهر روشنفکری استه کانون قم را هم دارد
که کوچکشــهر واتیکانگونهی روحانی اســته این دو تا کانون را داشــته
انگارههای رو شنفکری از تهران و انگارههای مذهبی سنتی هم از قم ساطع
میشده
تشعشع شهری

[این قیام] تشعشع شهری داشته در قم که اشاره شد و در اصفهان ،تبریز،
مشهد ،کاشان ،همدان و شیراز که شهرهای اصلی بودنده در اصفهان آن موقع
آ قای خادمی بوده آ قای منتظری تازه چهره می شــــده اح مد ا مامی بوده
بازاریهایی و بازاریـــدانشجوهایی بودند که فعال بودند مثل حاج سید رضا
روضــاتی ،از دانشــجویان هم آقای منوچهر مقدادی بود که انجمن اســالمی
دانشگاه اصفهان را به کمک حنیفنژاد تأسیس کرده
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این ها پای کار های دعوت به تعطیلی آن جا در  56خرداد59 24بود نده
نجفآباد ،آن موقع هم مثل االن از اصفهان هم رادیکالتر بوده
آن موقع بعد از کشــتار  51خرداد [تبریزیها] در مســجدجامع تبریز یک
تحصـــن چندروزه کردنده [در تبریز] آن موقع آقای قاضــ ی طباطبایی ،میرزا
عبداهلل مجتهدی ،احمد خســروشـاهی بود و برادران انگجی [در تبریز] بودند
که ملی مصـــدقی بودنده مدرســـهی طالبیه که مدرســـهی علمیه بود هم از
کانون[های] درگیریها در تبریز بوده [مردم در] عاشــورای تبریز کفنپوش ـان
بیرون آمدنده
در م شهد نیز هم آقای میالنی بود و هم قمیه در مناطق پایینتر هم وحید
خراسانی ،بازار و طالب فعال بودنده مجمعالعلما تشکیل شده خود میالنی نیز
مانند خمینی عید را تحریم کرده در مشهد دیگر جنبش آنتاگونی ستی شده بود
و قبل از  51خرداد در روز عاشورا یک پاسبان توسط مردم کشته شده
در کاشـان هم آقای یثربی و صــبوری و بازار [این شـهر] فعال بودنده در
همدان [هم] به همین ترتیبه
تکشعاع روستایی

[همانطور که جنبش  ]24-93تشعشع شهری داشت ،تک شعاع روستایی
هم داشته ورامین ،یکی از روستاهای کاشان و خمین که زادگاه آقای خمینی
بود [فعال بودند]ه

جهتگیری طبقاتی
جهتگیری طبقاتی هم که عنوان شود ،دیگر بحث تمام استه
انتخاب دورانی حاکمیت سیاسی

حاکمیت یک انتخاب دورانی داشـت و میخواسـت زمین داران بزرگ را
در دوران جدید به سرمایهداران صنعتی ،تجاری و خدماتی تبدیل کنده
حمایت شرعیـ طبقاتی از ملکداری

این انتخاب طبقاتی دورانی باعث شـد که یک رگهی ایدئولو یک طبقاتی
از جانب روحان یت بروز پ یدا کنده روحان یت در هنگامه ی انقالب ســـف ید و
تقســـیم زمین ،از مِ لک داری ح ما یت شـــرعی و طب قاتی کرده در ف قه ما
«ملکداری» یک باب اســت ،بابی هم هســت که آخوندها روی آن تعصــب
دارنده مالکیت در فقه ما بســـیار مقدس و گاهی وقت ها هم [این تقدس] تا
حد خدا سته [در فقه ما] مالکیت فیزیکال [مقدس ا ست]ه زمین ،ساختمان،
حجره ،رفه ،صندودخانه و پول زیر متکا و پول داخل بالش[ ،و هر] چیزی
که لمس شـــود ،در ف قه رو حان یت خیلی ت قدس دارده ا ما مالک یت معنوی،
مالک یت تفکر ،مالک یت ا یده و مالک یت آرمان پشـــیز[ی ارزش ندارد]ه پس
این[گونه بود] که ح سا سی ت بروز کرد [و] در مرحله اول حمایت شرعی و
طبقاتی از ملکداری صورت گرفته
حوزه شناوری وسیع خوردهبورژوازی

اما دو اتفاد طبقاتی افتاد که مهم و قابل تحلیل اسـته نمیرسـیم [خیلی
به آن بپردازیم] ولی زمی نه ی پژوهش خیلی جدی ای بر آن وجود دارده یک
اتفاد این اســت که [در این دوران برای] اول بار حوزهی شــناوری بســیار
و سیعی برای خرده بور وازی ایران ،خ صو صاً خردهبور وازی تجاری فراهم
شــده یعنی اگر طیفهای فوقانی بازار تا ســطح بنکدار ،ســرمایهدار تجاری
لقب بگیرند ولی زیرِ بنک دارها به آن مفهوم بنک دار نیســـتند و خرده اند:
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خردهبور وازی بازار ،خردهبور وازی تجاریه بدنه و م یانه به پایین بازار در
این دوره حوزه ی وســـیعی برای کار فکری و کار تشـــکیالتی و حوزه ی
شناوری جدیای پیدا کرده هی تها تشکیل شدند و جلسات تفسیر قرآن در
بازار شکل گرفته
حوزهی تکاپوی بچههای بازار

یک اتفاد دیگر هم به لحاظ طبقاتی ایدئولو یک افتاد که حوزهی تکاپوی
بچههای بازار اســـته بچههای بازار که همین مؤتلفه را تشـــکیل دادنده مثالً
ع سگراوالدی ،و حاج شفیق ،رخ صفت و لبانی آن موقع بچهی بازار بودنده
بازار یک قشــر داشــت که الن دیگر خیلی نیســتنده [قشــر] بچههای بازار تا
دههی  24و [ 14در عرصـــه] بوده مجاهدین هم بچه بازار جذب کردند مثال
مح مد ح یاتی ب چه بازار بود ،با بای او در بازار میخ فروش بود و خودش هم
بچهبازاره بابای اثنی ع شری ،در بازار زیپفروش بود و خودش هم بچهبازاره
بچه بازار تا اواخر دهه  24و اوا یل دهه  14هنوز عین یت داشـــت و حتی در
انقالب  11هم هنوز فعال بوده بچه بازار در انقالب  11یک الیه گوشت ،یک
هوا شـــکم و یک هوا بغب آورده بود ،ولی باز هنوز بچه بازار بود و فعال
بوده ولی ب چه بازاری که االن صـــح بت می کنیم ،ب چه های جوکی بود ند و
بچههای پرواربندیشدهی  11و دههی نفت و این حرفها نبودنده
این بچه های بازار در مدار روحان یت آقای خمینی ،در مدار فکریای که
ا یدئولو یشـــان ا یدئولو ی والیی بود ،یک حوزه ی تکاپو پ یدا کردند و در
مدار کار تشکیالتی مؤتلفه را راه انداختنده
این ســطحهای ســوم و چهارم ،در جهتگیری طبقاتی حوزهی شــناوری
وسـ ـیع خرده بور وازی و حوزهی تکاپوی بچههای بازار جای تحقیق جدی
دارده تعدادی کتاب هســـت که کتاب های روانی هم هســـتند[ ،درباره ی]
خاطرات  51خرداد که مرکز ا سناد انقالب ا سالمی منت شر کرده ا سته [ این
کتاب ها] مصـــاحبه هایی اســـت با آقای توکلیبی نا و بچه بازاری هایی که
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صـحبتشـان را میکنیمه پنج یا شـش کتاب خاطرات اسـت ،کتابها هم همه
اتوبوســ ی و تاکســ یای اســـت ،کتابهایی نیســـت که فکر ببرد و آدم 54
صــفحهاش را که بخواند خســته بشــود ،کتابهایی اســت که در پیادهرو هم
میشــود  14صــفحهاش را خوانده زود هم به ذهن جذب میشــوده اگر این
کتابها خوانده شود ،ف ضای فکری ،ف ضای ت شکیالتی و ف ضای ایدئولو یک
بچههای بازار آنجا کامالً شــکل گرفته و نقش بســته اســته یک کتاب هم
هســت به اســم «بازار و  51خرداد» که آن هم پر از فاکتهای متنوع اســت،
[فاکتهایی] از شانهچی که بعد به مجاهدین پیوست و چند سال است که به
ایران آمده؛ از صادقی که ملی مصدقی بوده و در اصفهان خیلی شاخص بوده؛
از آ قای میرمح مد صـــادقی [گرف ته] تا عزت شـــاهی و ت یپ هایی م ثل
عســگراوالدی تا شــجونی [فاکتهایی دارد]ه کتاب بازار و  51خرداد ،کتاب
خیلی خوبی ا ست 144 ،244 ،صفحه ا ست و بازار را در شهرهای مختلف
هم تحلیل کردهه اگر کسی خواست در حوزهی تکاپوی بچههای بازار [مطالعه
کند] ،حداقل پنج کتاب در بازار وجود دارده
وجه دورانی
تقدم سیاست بر اقتصاد

حاال اگر بخواهیم و جه دورانی ج هت گیری طب قاتی را ت یک بزنیم ،این
دوران به ر م م س لهی ا صالحات ار ضی و حمایت اولیهی روحانیت حوزی
از ملکداری ،دوران تقدم سیا ست بر اقت صاد ا سته یعنی م س لهی مردم و
رهبری با حاکمیت و سلطنت مقدمتاً مس لهی سیاسی است ،تقدم سیاست بر
اقت صاد ا سته دوران آخر اینطوری ا سته دوران اول با شرع شروع می شود،
ولی روشــنفکران که دیگر از زاویه ی شــرع وارد نشــدنده [در] آخر هم رخ
بهرخی خود آقای خمینی بیشتر سیاسی بوده
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پرتو عام نفی استبداد

و جه دوم پرتو عام ،نفی اســـت بداد بوده یعنی دورانی که در ایران بود،
برخالف کشـورهای دیگر که کندی را واداشـت که [بر] اصـالحات ارضـی،
خیلی تدقیق کند و روی آن بایســتد ،و روی شــاه برای [اجرای] اصــالحات
ار ضی یک سال ف شار بیاورند؛ و برخالف ک شورهای دیگر که [در آنها] بین
دهقانان بیزمین ،کمزمین و خوشن شین و خردهمالکان با کالنزمینداران رخ
بهرخیای رخ داده بود؛ در ایران این اتفاد نیفتاده
بیرون از دستور بودن نفی استثمار

پرتو عام ،نفی استبداد بود و نفی استثمار بیرون از دستور دوران بوده نفی
اســتثمار در ایران بیشــتر در نیمهی دوم دههی  24و تمام دههی 14توســط
جر یان های نو رادی کال ظهور کرده تیترها را تمام کردیمه اگر خدا یاری کند
سه شنبه بعد بحث ناکامیها و دستاوردها و جمعبندی پایانی جنبش 24-93
خواهد بوده

« دستاورداه و انکامیاه »
«جمعبندی فراز»

نشست چهل و هشتم
سهشنبه  1اسفند 5936

با ســـالم و وقت بخیر ،با اجازهی دوســـتان بهخصـــوص آقای مهندس
[ سحابی] بحث را آ از میکنیمه  23جل سه ا ست که با هم در این مکان گرد
آمدهایم ،هشـــت فراز را مرور میکنیمه به انتهای فراز پنجم ،میرســ یمه فراز
جنبش  24-93را در هفت ن ش ست برر سی کردهایم ،ان شااهلل ام شب به پایان
برسد و از جلسهی دیگر بتوانیم دوران دهههای 24و[ 14تا] قبل از انقالب را
برر سی کنیمه امروز طبق روال و ا سلوب برر سی چهار فراز قبل از  93تا ،24
در انتهای کار دستاوردها و ناکامیها را تیک خواهیم زد و آخر سر جمعبندی
پایان جنبش سهساله  93تا  24را [بحث خواهیم کرد]ه

دستاوردها
دستاوردها را در پنج حوزهی فکری ـ ایدئولو یک ،استراتژیک ـ تاریخی،
اجتماعی ،سیا سی و نهایتاً ت شکیالتی برر سی کردیم و ام شب هم برر سی
می کنیمه ببینیم جنبش کوتــاه عمر  5993تـا  5924در این پنج حوزه چـه
دستاوردهایی از خود برجای گذاشته استه
دستاوردهای فکری ـ ایدئولوژیک

برای حوزهی فکری -ایدئولو یک هفت ارمغان را میشود برشمرد:
وجه اول رویکرد به تحلیل اقتصادی ـ ـ اجتماعی استه وجه دوم زمینهی
عمومیتر ادراک مســ لهی طبقاتی ،وجه ســوم پیبردن به ضــرورت تجهیز
ت وریک استه وجه چهارم[ ،این است که جنبش]  24-93بستری برای بروز
440
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و پختگی اندیشـــهی دوعنصــره بوده وجه پنجم ،مرزبندیهای عینی بین دو
اسالم [بود] ،وجه ششم ،بستری برای آزمون فقه بود و نهایتاً آموزشهایی که
در درون فراز ،پیشروی نسلهای نو قرار گرفته
رویکرد به تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی

قبل از 93ـ 24جنبشها عموماً سیاسی و کمتر اقتصادی ـ اجتماعی بودند،
[اما از آنجا که] این جنبش در ابتدای کار تا حدودی از مســـ لهی زمین و
موضعگیری نیروهای سنتی و سیاسی نسبت به مس لهی زمین شروع شد ،تا
حد زیادی می شود گفت نیروها به ضرورت رویکردی به تحلیل اقت صادی ـ
اجتماعی پیدا کردنده تا قبل از  24-93به نظر میرسید که ورود به تحلیلهای
اقتصادی-اجتماعی فقط در انحصار مارکسیستهاست ،بهخصوص که حزب
توده این ا سلوب و رویهی تحلیل ابزاری اقت صادی ــــ اجتماعی را در ایران
باب کرده قبل از مشـــروطه هم نیروهای فکری که تاندانس چپ یا گرایش
اقتصادی ـ اجتماعی چپ داشتند ،آ ازگر بودند مثل میرزا آقاخان کرمانی که
نیمنگاهی به اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران داشته ولی در اینجا نیروهای
مذهبی هم درک کردند که ضــروری اســت رویکردی به تحلیل اقتصــادی ـ
اجتماعی داشــته باشــند به این علت که مســ لهی زمین ،جابهجایی طبقات،
مســـ لهی امحاء طبقات کالنزمیندار ،زمین دار شـــدن دهقانان بیزمین و
طبقهســازیهایی که قرار بود ر یم شــاه دســت به تولید آن بزند را نمیش ـد
ناد ی ده گر فته لذا مث بت بود که مذهبی ها و ت یپ های یرا یدئولو یک
مارک سی ست هم رویکردی به تحلیل اقت صادی ــــ اجتماعی دا شته با شند و
تحلیلها از الیهی سیا سی عبور کند و به الیهی جدید و زیرینتر اقت صادی ـ
اجتماعی هم وارد شوده
زمینهی عمومی تر اداراک طبقاتی

اتفاد دیگری که در دالدل این رویکرد به تحلیل اقتصادی ــ اجتماعی در
 24-93رخ داد این بود که زمینهی عمومیتری برای درک طبقاتی فراهم شد؛
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به این مفهوم که در دوران سه سالهی 93ــــ 24دو طبقه کامالً مبتالبه بودند،
یکی طبقهی کالنزمینداران که زمین های آنها با ید در پروســـهای نه مانند
جاهای دیگر از طریق مصـــادره[ ،بلکه] از طریق خر ید به دهقانان بیزمین
منتقل میشده طبقه دوم مبتالبه هم دهقانان بودند که برای اولین بار در دستور
کار نیروهای فکری-ســیاســی و حاکمیت قرار گرفته بودند ،قبالً اصــال این
ات فاد در جام عه ی ایران رخ نداده بود که عطف توجهی هم به جام عه ی
روســتایی و دهقانی صــورت بگیرده لذا دو طبقه مبتالبه بودند و یک طبقهی
نوسرمایهدار صنعتی هم که بنا بود در کادر حاکمیت پهلوی دوم شکل بگیرد،
در راه بوده لذا زمینهی عمومیتر ادراک طبقاتی فراهم شــده پیش از آن درک
طبقاتی بیشــتر در حوزهی تحلیلهای مارکســیســتی بود و آرام آرام به درون
تحل یل های نیروهای مذهبی هم نشـــت کرده بوده در آن دوره روحان یت هم
مجبور شد بهر م تمایلش به م س لهی طبقات بپردازد ،نیروهای کال سیک و
حتی دانشــگاهیان هم که از ورود به تحلیل طبقاتی ابا داشــتند ،در آن دوران
مجبور شدند به آن بپردازنده
تیپهایی هم که از قبل ظهور کرده بودند مثل مرحوم خلیل ملکی ،طبیعتاً
پیگیرتر از دیگران به مرزهای جدید دورهی نو وارد می شدنده لذا در مجموع
در کنار ضرورت رویکرد به تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی ،زمینهی عمومیتری
هم برای درک طبقات در جامعه ایران فراهم شده
ضرورت تجهیز تئوریک

وجه سوم ،ضرورت تجهیز ت وریک بوده این [مس له] را که نیروها در این
دوره به لحاظ ت وریک خیلی چیزی در چنته ندا شتند و مواجهه شان با دوران
جد ید ،مواجههای بســـ یار ســـریع و ناگهانی بود و از قبل آمادگی ت ور یک
ندا شتند؛ در ست ا ست که بی شتر ،جوانان دوره [و] م شخ صا بچههای جنبش
 24-93اعم از ملی ،مذهبی و مارک سی ست ت شخیص دادند که آمادگی نیروها
برای مواجههی تحلیلی و ا ستراتژیک با دوران جدید اقت صادی ــــ اجتماعی
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ایران [اندک ا ست]؛ [دورانی که در آن] طبقات در حال پو ستاندازی و باالو
پایین هســتند و کفگیر دارد به ته دیگ اقتصــادی-اجتماعی ایران میخورد،
[و] نیروهایی زیرتر میروند و نیروهایی برجســـتهتر نشـــو و نما میکنند و
بناست طبقات جدیدی هم ساخته بشود ،جوانها ضرورت تشخیص ت وریک
را اعالم کردنده ولی بعداً تقریباً همه در تحلیلهای بعد از واقعهی  51خرداد
 24به ضـرورت تجهیز ت وریک رس ـیدنده یعنی دوران ،دورانی بود که نیروها
یک امتحان کتبی در حوزهی ت وریک و اســـتراتژیک دادنده بخشـــی مردود
شدند ،بخشی ناپل ونی قبول شدند و بخشی شان هم با تکماده قبول شدند و
آخر ســر معلوم شــد که حوزهی نیروهای فکری و س ـیاس ـی ایران باید برای
آمادگی ورود به دورههای بعدی مجهزتر شوده
بستری برای بروز و قوام اندیشهی دو عنصره

دسـتاورد چهارم این بود که بسـتری برای بروز و ظهور ،پختگی و نضـج
یک اندیشــهی دوعنصــره در ایران شــکل گرفته اندیشــهی دوعنصــره هم
اندیشــهای بود که هم بار ملی و هم بار مذهبی داشـت و تبلور آن روزین آن
در نهضــت آزادی بدو تأســیس بوده جلوتر راجع به این موضــوع توضــیح
بیشتری خواهیم داده
این [بود] که ب ستری فراهم شد و نیروهایی که قبالً در کادر مبارزهی ملی
بودند ،حس کردند که دوران نو شده و مذهبیها خصوصاً نسل جوان مذهبی
در حال نشـــو و نماســـت و ن یازی به منزل گاهی جد ید دارده این منزل گاه
چندوجهی بوده هم منزل تشــکیالتی و هم ایدئولو یک وت وریک بوده اتفاد
مهمی بود که نهضــت آزادی مســتقل از جبههی ملی ســازوکار مبارزاتی راه
انداخت و برای این سازوکار مبارزاتی مقدمتاً ضرورت داشت که الیههایی از
تفکر خود را هم به لحاظ ملی و هم به لحاظ مذهبی باز کند که این ال یه ها
در سـخنرانی ابتدایی مهندس بازرگان برای تأسـ یس نهضــت آزادی و بهطور
جدیتر و پررنگتر در دفاع یات مهندس بازرگان که یک دفاع تاریخی بود،
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قابل ردیابی و ردگیری استه

مرزبندیهای عینی اسالم سنتی ـ اسالم نوگرا

اما دســتاور دیگر ،مرزبندیهای عینی بین دو اســالم یعنی اســالم ســنتی
حوزوی و اسالم نوگرایی است که تیپهایی مثل آقای طالقانی ،دکتر سحابی
در ابعادی و مهندس بازرگان در ابعاد گســـتردهتری آن را حمل میکردنده
م س له هم خیلی عینی بوده دو م س له و سط شرایط گذا شته شد ،یکی زن و
حقوقش و دیگری مســ لهی زمینه این دو مســ لهی عینی همه ی جریانات
ایران را به واکنش واداشته همچنین نیروهای فکری را از حزب توده ،جریان
جامعهی ســوس ـیالیســتها ،خلیل ملکی ،احزاب درون جبهه ملی تا حوزه و
آقای خمینی و نیروهای نوگرای مذهبی که شاخص آنها در آن دوران نهضت
آزادی در بدو تأسیس بود ،به واکنش واداشته
م س لهی زمین و زن که و سط قرار گرفت ،ب ستری عینی برای مرزبندیها
فراهم شده مرزبندی اسالم سنتی برونتراویده از حوزه ،یک مرزبندی بود که
دیدیم برخوردش با م س لهی زمین و م س لهی زن یک برخورد ماقبل تاریخی
بوده اما برخوردی که م سلمانان نودیدگاه و نوگرا با ا سلوب مدرن به م س له
ن گاه کرد ند ،زاو یه ی ورودشـــان با زاو یه ی ورود حوزه فرد داشـــت؛
نتی جهگیری ها و مواجهه ها هم طبیعتاً متفاوت و از نظر ماه یت مختلف بوده
لذا در دروان هایی که زمی نه ی عینی برای مرزبندی وجود دارد ،مرزبندی ها
دقیقتر و جدیتر ا سته مثالً االن در ده ،پانزده سال گذ شته ،مذهبیون مدرن
و نواندیش خیلی تأکید می کنند که اســـالم ما با اســـالم حاکم فرد دارد ،اما
چون خیلی چیزی برای مرزبندی در و سط نی ست یا و سط نمیگذارند ،برای
افکار عمومی چندان رو شن نی ست که این مرزبندیها چی ست ،بخ شی [از
آنها] رو شن ا ست زیرا سوابق و عملکرد آنها با هم تفاوت دارد ولی در -93
 24دو مس لهی حساسیتبرانگیز [در وسط] بود ،یکی مس لهی زن که برابری
زن و مرد هم ح سا سیت جن سیتی و شرعی برمیانگیخت و هم ح سا سیت
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اجتماعی؛ و دیگری مس لهی زمین که آن هم حساسیت اجتماعی و حساسیت
طبقاتی برمیانگیخته لذا دو م س لهی ح ساس و سط گذا شته شد و حول آن
دو مس له مرزبندیها [به صورت] خیلی دقیق شکل گرفته
آزمون فقه

وجه بعدی هم 24-93 ،اولین آزمون فقه بوده پیش پرده آزمون فقه یا به
عبارت جدیتر تشرع ،در مشروطه بود که پیشپرده را جریان شیخ [فضلاهلل
نوری] روی صحنهی دوران رقم زده اما این بار جدیتر بود و فقه برای اولین
بار دو موضـع اجتماعی با چاشـنی سـیاسـی نسـبت به مسـ لهی زمین و زن
گر فته به نظر من مرزب ندی این دوران عینی تر از مرزب ندی های دوران
م شروطه و شیخ ف ضلاهلل بوده شیخ نگرانیهایی دا شت اما این بار [با زمان
شیخ تفاوت داشت ،زیرا] دو مس لهی زن و زمین وسط گذاشته شده بوده در
صـدر مشـروطه مسـ لهی آزادی که عام بود ،برای آحاد مردم ایران به وسـط
گذاشــته شــد و به شــکل  24-93نبود که الیههای جدیتر جریان حوزه و
روحانیت ســنتی را جدیتر تحریک کنده [پس این وجه] آزمون فقه بود ،فقه
هم آزمون قابلقبولی پس نداد و برخوردهای آ ازینی که با مســـ لهی زن و
زمین کرد ،نشـــان داد که برخورد ها [یش] ماق بل دورانی بوده [پس] ف قه
سیاسیشده در ایران در دوران  24-93شکل گرفته
آموزشهای درون فراز

اما د ستاورد جدیتر فکری ــــ ایدئولو یک این دوره ،فعال [ماندن] بوده
این خیلی مهم است که پاتودها در کوران سیاسی نه تنها تعطیل نشدند بلکه
جدیتر هم شدنده پاتود ا صلی م سجد هدایت بود که چرار آن قبل از -93
 24روشـــن شـــده بود و در این دوره بار آموزشـــی و وزن انت قال دانش
ایدئولو یک آن بیشــتر از قبل شــده پاتودهایی هم مثل شــرکت انتشــار در
حوزهی ایدئولو یک و فکری جدیتر از گذ شته رتق و فتق میکردنده پاتود
انجمن ا سالمیها هم خیلی فعالتر از گذ شته شده بوده انجمن ا سالمیها در
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سال  24-93با م ساعی م شخص حنیفنژاد هم در شهر ستانها تکثیر کمّی
شدند و هم در تهران هرس کیفی شدنده انجمنهای ا سالمی برخالف امروز
به یک کارگاه آموزشـــی تبدیل شـــدند که هم آزمون ایدئولو یک نیروهای
نوگرای مذهبی مثل آقای طالقانی ،دکتر سـحابی و مهندس بازرگان بود و هم
مجرای ورودی روحانیون نواندیشـــی مثل مرحوم مطهری به دانشـــگاه بوده
انجمن ها هم در دوران خود شان در حد قواره و وزن خود شان به یک پاتود
آموزشی تبدیل شدنده
در کنار انجمنها اتفاقات درون خوابگاه کوی دانشــگاه تهران هم بود که
بحثهای قرآنی دا شته در دان شکدهی ک شاورزی کرج هم که محل تح صیل
حنیفنژاد بود ،جدیتر از دانشکدههای دیگر کتاب و متن در دستور کار قرار
گرفته در مجموع انجمنها ،خوابگاهها ،شــرکت انتشــار و مســجد هدایت
به طور جدی آموزش را در دوران پر تب و تاب  24-93نه تن ها تعط یل
نکردند ،بلکه آموزشها جدیتر شده این آموزشهای جدیتر یک خا صیت
دیگر هم داشـــت[ ،این بود که] بیرون محل آزمون دیدگاههای ایدئولو یک،
د ید گاه تفقهی حوزه ،د ید گاه نوگرای مذهب یان و د ید گاه آرام آرام در حال
ماقبل تاریخی شدن جبههی ملی ،چپهای سنتی و یره بوده بیرون ب ستری
برای آزمون بود ،در درون پاتودها هم آموزش صورت میگرفت و دیدگاهها
در حد توان آموزگاران دوره و توان جذب آموزندگان مرحله به مرحله نوتر
می شد و لذا در سالهای  24-93اتفاقات مهم فکری ــــ ایدئولو یک شکل
گرفته
دستاوردهای استراتژیک ـ تاریخی
سیاسی شدن روحانیت

در حوزه ی دســـتاوردهای اســـتراتژ یک -تاریخی که برویم ،اتفاد مهم
سیا سی شدن روحانیت بوده یکی دو بار این بحث در اینجا صورت گرفته،
دو ستانی هم از ن سل گذ شته و هم از ن سل جدید انتقاد کردهاند که این اتفاد
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مهمی نبود و آثارش را االن داریم میبینیمه با دیدگاه امروز نمیشــود آن روز
را تحلیل کرده اینکه در آن روز یک جریان گسترده و سراسری [سیاسی شده
بود] که تا آن زمان سیاسی نبود ،این وجه اول [است] ،وجه دوم این [است]
که جامعه ایران حزبی ندا شت ،مرجع سیا سیای در آن وجود ندا شت و در
دورههای مختلف بعد از مشروطه اجازه داده نشده بود که صنفی شکل بگیرد
و [اجازه داده نشده بود] صنوف منزلگاه پیدا کنند ،این هم دال بر این بود که
محل رجوع صــنفی و اجتماعی هم وجود نداشــته مرجع صــنفیای هم در
جامعه نداریمه [بر این اساس] اینکه جریانی مثل روحانیت که از قبل مرجعت
داشــت و مرجعیتش هم صــرفا شــرعی نبود که [مردم صــرفاً] بروند مس ـ له
بپرســـند و وجوهات بدهند[ ،بلکه] مرجع یت اجتماعی هم بود و به نوعی
محل رجوع نسبت به تظلمهای اجتماعی بود؛ به نسبتی که این جریان ــ ـ که
این ظرفیت را داشت ــــ سیاسی می شد ،به نفع جامعه هم بوده یکوقت در
جام عه مراجع مدرن وجود دار ند ،مثالً در کشـــور های ارو پای ربی و
کشورهای دیگر و بعضاً در شرد آسیا که این سیر را طی کردهاند ،احزاب و
اصــناف و انجیاوها در حوزه مدنی مرجع هســتند و اشــخاص مرجع هم
دارند ،اگر اقطاب مرجع نداشـــته باشـــند ،جامعه خیلی لنگ نمیمانده اما در
ک شوری مثل ک شور ما به مراجع مدرن مثل احزاب ،مثل ا صناف  ،انجیاوها
اجازه داده ن شده به وجود بیاینده [طی] این  554سالی که ا ستارت احزاب و
انجیاو ها زده شـــده تا االن و تا داخل خود جمهوری اســـالمی اجازهی
شکلگیری به آن داده ن شده ا سته احزابی نی ست[ ،حتی در این سطح] که
ســه ،چهار حزب درونحاکمیتی رانتخوار برای نشــان دادن دموکراسـ ی در
ایران و برای عرصهی بینالمللی در تابلو قرار بگیرنده اینها نه خودشان حزب
هســتند ،نه کارکرد حزبی دارند و نه توانســتهاند مرجع بشــونده مجموعهی
احزابی که در  94ســـال ح یات جمهوری اســـالمی به وجود آمدهاند ،هیچ
کدام شان ا ستعداد و وزانت برای مرجع شدن پیدا نکردنده این [ا ست] که در
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طول این  554 ، 544سال که استارتها زده شده تا کنون ،جامعهی ما مراجع
مدرن پیدا نکرده استه حاال در این وانفسا اگر نیروهای اجتماعی که ظرفیت
مرجع شدن را دارند جدیتر ب شوند و سیا سی هم ب شوند به نفع جامعهی
ایران اســته کما اینکه [در]  24-93وقتی روحانیت شــکل جدید به خودش
گرفت و سـیاسـی شـد ،طبیعتاً مشـکالت ر یم هم برای مواجههی اجتماعی
بی شتر شده تا قبل از آن فقط با سیاسیها ،با بخ شی از فعاالن در دانشگاه و با
اقلیتی از فعاالن سیاسی اجتماعی در کادر احزاب منحل شده مواجه بود ولی
وقتی این جریان نوورود هم آمد این جریان هم جریان سرا سری بوده مثالً 3
امضـــا زیر پای نامهی اول علما به شـــاه و علم بوده یعنی وزینترین مراجع
جامعهی مذهبی ایران ذیل آن اطالعیهها و اعالمیههای اعتراضــی امضــا زده
بودنده این [اســت] که ســیاســی شــدن روحانیت در آن دوره اتفاد مثبت و
مهمی بود که پشـت جبههی مبارزه سـیاسـی را در آن زمان گرمتر و وزینتر
میکرده
روشنفکری مسئول

[ سیا سی شدن روحانیون] یک اتفاد و د ستاورد بود؛ د ستاورد دوم که به
نظر من یکی از د ستاوردهای ا ستراتژیک و تاریخی کل این  544سالی ا ست
که داریم بررســی میکنیم و بعداً کمتر تکرار شــد ،بروز و ظهور یک جریان
رو شنفکری م س ول بوده رو شنفکری در ایران به خ صوص در دههی گذ شته
که عنا صری از جریان رو شنفکری وظایف تاریخی رو شنفکران را فهر ست
میکنند ،در این فهر ست ما میبینیم که برای رو شنفکر یا صرفاً نقش تنویری
قائل هســتند ،یعنی تصــریح میکنند که وظیفهی روشــنفکر فقط نورافشــانی
ا ست ،فقط تنویر فکری ا ست؛ [و] یا اینکه رو شنفکر فقط در مو ضع رهنمود
در قبال مردم و در قبال نیروها و در قبال دانشگاه باید ظاهر بشوده یعنی تلقی
از رو شنفکر تو سط جریان رو شنفکری امروز ما ــــ نه همه شان بلکه بخش
البشان ــ این است که روشنفکر یک وظیفهی تاریخی بیشتر به عهده ندارده
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خودش آگاه اســـت و آگاهیاش را هم [باید] به جامعه منتقل کنده صـــریح
میگویند این که حاال آن آگاهی در کوچه پس کوچههای اجتماعی چه بالیی
سرش میآید ،روی آن اگاهی چه ت شکیالتی سوار می شود ،سرنو شت آن
ت شکیالت به کجا میانجامد ،ربطی به ما ندارده یعنی وظیفهی رو شنفکر فقط
آگاهیبخشی و انتشار آگاهی است یا برتر از آن حداکثر اینکه بتواند رهنمود
بدهد و رهنمودش هم از آن رهنمودهای برج عاجنشـــینی و موضـــع باال و
بدون اینکه در کورهراههای واقعی اجتماعی قدمی بزند ،گامی بزند و نیروهای
اجتماعی را همراهی بکنده اما اتفاقی که در  24-93افتاد [این بود که] یک
جریان رو شنفکری م س ول [به وجود آمد]ه حاال ممکن ا ست خیلی گ سترده
نباشد ولی باالخره آن جریان روشنفکری مس ول متولد شده تصورم این است
که [این جر یان] در مثلث آ قای طالقانی ،مهندس بازرگان و دکتر ســـحابی
شکل گرفت و در سیر خودش این مثلث پرتویی پیدا کرده [در]  5924دیگه
صرفاً این مثلث نبود ،هستهی اولیهاش همان سه نفر بودند اما پروار شد ،فربه
شد و فربگیاش هم فربگی کیفی بوده یک وقت هست یک ورزشکاری فربه
می شود ،فربگیاش در حقیقت چربی است اما یک ورزشکاری است که فربه
می شود ،وزن اضافه میکند ،ولی عضله میآورد ،آن عضله عنصر کیفی است
که به آن اضافه شده استه
اینکه آن مثلث در سال  24-93اعالم موجودیت کرد [و] در سال 5924
پروار شد ،پرواربندیاش یک پرواربندی کیفی بوده
موضع بزنگاهی

به این خاطر به این میگوییم روشنفکری مس ول که چهار ویژگی داشت:
در آن زمان مواضــع بزنگاهی عالمانهای گرفته ســه موضــع بزنگاهی گرفت
یکی روی انجمنهای ایالتی والیتی که مو ضعش با مو ضع روحانیت و آن 3
امضاء تفاوت کیفی داشته موضع دوم روی اصول ششگانهی انقالب سفید
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شاه بود ،مو ضع سومش هم همان جزوهای بود که صحبت شد ،جزوهای که
نه ضت آزادی سال  25در  91صفحه منت شر کرد و به آ سیب شنا سی مبارزه
مذهبی از جمله خرافهگرایی ،عوامفریبی و پنج محور که جلســات قبل مرور
کردیم ،پرداخته موضــع چهارم بزنگاهیاش هم  51خرداد بود که نهضــت
آزادی اطالعیهی معروف دیکتاتور خون میریزد را منتشر کرده
آگاهیبخشی تودهای

پس اول مواضع بزنگاهی داشت ،دوم توانست آگاهیبخشی تودهای را در
حد تریبونهای خودش وامکانات ارتباطی و اجتماعی خودش منتشـــر کنده
دانشــگاه را تا حد زیادی آگاه کرده بخشهای تودهای را در حد توانش آگاه
کرده
رویکرد استعالیی

یک اتفاد دیگری هم که افتاد اینکه رویکرد استعالیی داشت که جلسات
قبل ا شاره شده این دفعه هم تیک میزنیم و از آن رد می شویم چون فر صت
نیســته رویکرد اســتعالییاش این بود که درک کرد یک نیروی جدیدی به
صحنه آمده است و آن نیروی جدید جریانی است که از دل حوزه بر تراویده
اســته این جریان روشــنفکری حس کرد که این نیروی جدید نوپا اســت و
ممکن اســت در موضـعگیریهای اجتماعیاش در س ـیر آزمون و خطایی که
طی میکند ،ا شتباهات فاح شی بکنده لذا کارتو ضیحی با آن پیش گرفته هم
کارتوضــیحی از طریق نشــریاتش که اســم بردیم و بهخصــوص از طریق
[راههای] خ صو صیه لذا موا ضع روحانیت در آخر کار که سال  24و  29بود
از مواضــع اولیهاش که فقط حســاســیت روی زن و زمین بود ،به مواضــع
ضدسلطنت ،ضداستبداد و ضد ارت ملی تبدیل شده این اتفاد مهمی بود که
در ک شاکش برخورد ا ستعالیی مثلث بنیانگذار نه ضت آزادی با حوزهی تازه
سیاسیشده پیشگرفته شده
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اثرگذاری اجتماعی

وجه بعدیاش هم اثرگذاری اجتماعی بود؛ باالخره تشـــکیالتی ســـوار
کردند ،آن تشــکیالت در دانشــگاه اثرگذاری جدی و در بیرون از دانشــگاه
اثرگذاری نســبی و رقیقتر داشــته حاال این اتفاد چرا مهم بود ،از این نظر
مهم بود که برای اول بار یک روشـنفکری مسـ ول در ایران شـکل گرفت که
هم خودش آگاه بود هم بیرون از خودش را اگاه میکرد ،هم نیروهای نوورد
به عرصه فکری و سیاسی را استعال میداد و نردبان زیر پایشان میگذاشت و
هم اینکه باالخره وجه ت شکیالتی هم دا شت و صرفاً رهنمودی و اف شاگر و
تنویرگر افکار نبوده [بلکه] خودش هم به عرصــهی کار تشــکیالتی آمده ما
اینجا دو تا شاخص برای سنجش نیروهایی از نوع نیروهایی که از آنها ا سم
بردیم ،داریم؛ یک شــاخص ،شــاخص ایدئولو یک اســت ،یک شــاخص،
شـاخص ملی اسـته شـاخص ایدئولو یک بر خالف تصــویری که دهههای
24و  14در ایران بود و در جاهای دیگر جهان هم بود روی عنصــر پیشــتاز
[متمرکز] بوده تصور این بود که عنصر پی شتاز عنصری است که فرسنگها از
حد متوسط توان فکری و سیاسی جامعه جلو است و باید جلو برود و بقیهی
نیروها به آن ملحق ب شونده آنچه که تلقی خدا ا ست ــــ به عنوان گردانندهی
هستی و صاحب تشکیالت کل ،باالخره خود خدا لیدر تشکیالت کل است ـ
حاال ما هر کدام هم میتوانیم در جاهایی که هســتیم تشــکیالت ســوار کنیم،
تشکیالت صنفی  ،تشکیالت دانشجویی ،تشکیالت آموزشی ،ما هم این توان
خدا را داریم ه یعنی خدا خ ست به خرج نداده که همه توانها را در خودش
منحصـــر کند ــــــ [و] مثل برخوردهایی که نوعاً حکومت ها با ابناء تحت
حکومتشان میکنند [نیست ،زیرا در آنها] تصور این است که زمین و آسمان
دهان باز کرده و آنها بیرون آمدهاند و تمام ظرف یت ها در آنها تجمیع شـــده
ا ست و با ارادهی آنها این ظرفیتها میتواند در صحنه اجتماع متجلی ب شود
ـ خدا این رویه را در پیش نگرفته است ،خدا هر خصلتی را که خودش دارد
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آن خصــلت و خوی را به ابناء انســان که تنها جانشــینهایش در روی زمین
هســتند ،قابلتســری و قابل تزریق کرده اســته حاال تلقی این لیدر اصــلی
ت شکیالتی از پی شتاز چی ست؟ در وا هی «م شفقون» ا سته این م شفقون نوع
ان سانهایی ه ستند که دو سه گام از جامعه جلو ه ستند ،اما در عینحالی که
د د هی پیشگامی و پیشافتادگی خود شان را دارند این د د ه را هم دارند
که پیرامون خودشـــان را هم همپای خودشـــان پیش بیاورنده این میشـــود
مشفقونه یعنی پرتویی از شفقت دارنده انبیا اینطوری بودند پرتویی از شفقت
دارند یا در دوران جدید گاندی اینطوری اســـته حاال گاندی فکرش از فکر
متوسط جامعهی زیرسیطرهی هند خیلی جلوتر است ،اما به این اکتفا نمیکنده
تلقیاش از پی شتاز این نی ست که من بدوم و بقیه را هم نفسنفسزنان بکشم؛
حاال یکی ببرد ،یکی پس بیفتد ،یکی خارج بشــود ،اینها همه مســ له اســته
[مشــفقون] وا ه بارداری اســت که در قرآن آمده[ ،و] در واقع تلقی خدا از
پی شتاز استه پی شتاز باش ،یکی دو قدم جلو باش و به نسبتی که جلو هستی
بقیه را هم با خودت در حد ظرفیتشــان بیاوره این کار در سـالهای  24به بعد
تو سط بانیان نه ضت آزادی تا حدودی شکل گرفته این یک شاخص ،که
شـاخص ایدئولو یک اسـته شـاخص بعدی ،شـاخص ملی ما اسـت ،ما در
ک شوری زندگی میکنیم که در مبناها م شکل وجود دارده یعنی حقود اولیهی
انسانها به رسمیت شناخته نمی شود ،حق حیات فکری ــــ سیاسی اولیهی
ان سانها به ر سمیت شناخته ن شده و شناخته نمی شود ،در حال حا ضر هم
شناخته نمی شوده لذا پیشنیازهای حیات اجتماعی و سیا سی وجود ندارده
یک وقت هســت که ما در ســوئد زندگی میکنیم ،همهی پیشنیازها وجود
دارد ،مبانی وجود دارد ،مراجع مدرن مثل حزب و صــنف و پاتودهای مدنی
وجود دارد[ ،در این صورت] آنجا شاید این صادد با شد که یک رو شنفکر
صـرفاً کارش تنویر اسـته صــرفاً کارش رهنمود اسـته در این جامعه [قائل
شدن آن حد از تکلیف برای رو شنفکر ]،در ست ا ست اما در جوامعی مثل
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[جامعهی] ما که در مبانی مشـ کل داریم و در آن ســاختارهای اولیه و حقود
اولیهی انسانها و اجتماعوجود ندارد ،اینجا روشنفکر نمیتواند صرفاً رهنمود
بدهد یا فقط به آگاهیبخ شی و به اف شاگری اکتفا کنده رو شنفکر در ایران ما
که همه چیزش خاص اســت ،بومش ،بوم خاصــی اســته همین طور که ما
کشوری پیدا نمیکنیم که در  554سال هشت فراز داشته باشد ،از این هشت
فراز  ،شش تای آن سرا سری با شد و دم به دم هر  51سال یکبار مردم به
پاخیزند همچنان که این پدیده اســـت ،ویژگیهای [این کشـــور] هم پدیده
استه روشنفکر هم در جامعهی ما صرفاً نمیتواند اتوکشیده و ترگلورگل و
تپلی باشد و ل به موهایش بزند و فقط بیاید از باال رهنمود بدهده این [نوع]
روشنفکری در جامعهی ما جواب نمیدهده مس ولیت مترتب بر آگاهیبخشی
اولیهی روشنفکری ،در مرحلهی بعد ،کار استارت آگاهیبخشی استه سنت
پروردگار هم این اســت که اســتارت را با آگاهی میدهده جز سـ یام قرآن با
توضیح طبیعت و قیامت استه خدا گزارش میدهد این طبیعت است ،آن هم
قیامت ا ست ،کار آگاهیبخ شی میکند ولی مرحلهی بعدی ر شد ا سته یعنی
بخشـی از روشـنفکران  -اســم نمیبریم -در سـالهای گذشــتهی نزدیکتر،
ت صریح کردند وظیفهی ما آگاهیبخ شی و تخریب ا سته تخریب یعنی اینکه
ما فقط وظیفه داریم شــیرازهی تفکر حاکم و شــیرازهی مناســبات اجتماعی
پخش و پال کنیمه حاال این که بعدش چه چیزی شـــکل میگیرد ،این دیگر
مربوک به ما نی ست؛این برخورد ،خیلی یرم س والنه ا سته این که ما [وقتی]
فقط چیزی را که به ذهنمان برســد بدون فیلتر و بدون پاالیش منتشــر بکنیم،
[باید] فکر بکنیم جوانی که از [دورهی] تینایجری 5عبور کرده و در سالهای
پایانی تینایجری ا ست ،در اوج امید ،اوج شعف و اوج یادگیری ا ست ،اگر
بخشی از این آگاهیها را هم جذب بکند ،مسیر تشکیالتی او چیست؟ فرجام
5. teen ager

دستاوردها

455
4

تشکیالتی او چی ست؟ از ویاوای 5سر در میآورد؟ از [مؤ سسهی] اینترپرایز
ســـر درمیآورد؟ از باند مواد مخدر ســـر درمیآورد؟ از کنج عزلت ســـر
درمیآورد؟ [ یا] از را ندن توحشگو نه ی خرِ تفرد خودش و این که گور پدر
همه ،و من خر خودم را از پل بگذرانم ،ســر درمیآورد؟ مســ ولیت اینها بر
عهدهی همان فرد یا جریانی اســـت که آن آگاهیهای اولیه را منتشـــر کرده
استه حاال نظر من است ـ ببخشید که «من» میگویم  ،من صرفاً ضمیر است
نه به معنای وزن ـ که در ایران همانطوری که ورزشکارش ،کشتیگیرش فرد
دارد؛کشتیگیر ما با کشتیگیر فرانسه خیلی فرد دارد ،کشتیگیر ما آن دوبنده
را که میپوشـد باید با خودش منش ،روش ،اخالد ،محل [را] پاکیزه کردن و
ســـر پایین بودن و نگاه به ناموس [مردم] نکردن را هم [باید بیاورد] بیاورده
تفاوت کشتیگیر فرانسوی با کشتیگیر ایرانی این استه
تفاوت عنصر سیاسی ـ ایدئولو یک در جامعهی ما با سوئد هم این استه
این که رو شنفکری که میآید [در] مرحلهی اول آگاهی ا ست ،مرحلهی دوم
ر شد ا ست ،مرحلهی سوم تحقق ا سته باالخره آن آموزهها باید در جامعهی
ایران بن شینده ما با حکومتهای بیمهار و قدرتهای بیمهار طرف بودیم که
هیچ حقی برای آحاد جامعه در نظر نگرفتهانده این است که روشنفکر[ی] که
به ایران میآ ید ترج مان خاص خودش را پ یدا میک نده دی گه انتلکتو ئل
فران سوی نی ست ،کافهن شین پاری سی نی سته نمیگویم کافهن شینی بد ا ست؛
کافهنشــ ینی در آن فرهنگ جواب میدهد ،این که پنج ،شـــش نفر بنشــ ینند
قهوهای بخورند که دو ساعت طول بکشد ،پنیری بخورند که سه ساعت طول
بکشد ،حول آن دو ساعت قهوه خوردن و سه ساعت پنیر خوردن بخشی از
مسائل روشنفکری جامعهی خودشان را حل و فصل بکنند[ ،اگرچه] گزینهی
آنها است ،محترم هم هست و ما هم حق اهانت نداریم ،اما اینجا در کشوری

5 . VOA
4 . American Enterprise
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ما داریم زندگی میکنیم و در کشـــوری که پدران ما زندگی کردهاند که یک
کافینت را میبندند به جرم این که چهار پنج نفر [ممکن اســت] بیایند ،آنجا
بنشــینند و راجع به مســائل درجه چندمی صــحبتهایی بکننده این که در
پایتخت یک کشــور در طبقهی دوم کتابفروشــیاش چهار تا میز و صــندلی
می گذارند و قهوه ســـرو میشـــود؛ حاکم یت ها این را هم در ایران تحمل
نمیکننده لذا چون ما در چنین و ضعیتی به سر میبریم رو شنفکر ایرانی هم
ه مان ت فاوتی را دارد که مثالً تختی  31کیلویی در ایران با دان یل روبر 31
کیلویی در فران سه دا شته دانیل روبر در فران سه یک شاگرد ق صاب بود که
عالقمند به ک شتی بود ،فران سه هم ا صال تیم ک شتی ندا شت ،یک ک شتیگیر
همی شه میآمد دهه [ 14میالدی] ،دانیل روبری بود که یک مدالهای سومی
هم مثال در فرنگی میگرفت و میرفت ق صابیاش و میرفت سالن ک شتیه
ولی تختی این طور نبوده تختی با ید راه میافتاد در راســـته بازار ،با ید برای
زلزله پول جمع میکرد ،باید از ناموس محل محافظت میکرد ،باید دخترهای
همســایه را شــوهر میداد ،باید جهاز تهیه میکرد ،تختی ما با [بســیاری از
دیگران] خیلی فرد دارد ،رو شنفکر ما محمد حنیفنژاد با رو شنفکر پاری سی
با روشنفکر استکهلمی خیلی تفاوت دارده
لذا این جریان در ایران که 93ــــــ 24رشـــد کرد و بعداً نقطهچینش را
حنیفنژاد و دیگران زدند ،روشـــنفکری مســـ ول بود که در قبال آن آگاهی
اولیهای که منتشــر کرده بود ،دو تا پشــتبند دیگر هم ســرپُل داشــته یک
پ شتبند ،پ شتبند اینکه آن آگاهی منجر به ر شد ب شود که شد و مرحلهی
بعدی منجر به تحقق بشـــوده در جامعهای که همهی اهداف تحقق یافتهانده
جریان روشنفکری موظف است به سمت تحقق پیش بروده
پس دو شـاخص داریم برای محک زدن اینکه روشـنفکری دوره مسـ ول
بوده یا نبوده ،یک شاخص « ،شاخص ملی» ا ست که به نظر من جواب داد،
یکی [دیگر] هم «شـــاخص ایدئولو یک» اســـت که از نظر من همان بحث
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م شفقون بود که به ذهن کوچک من ر سید و خدمتتان گفتمه این [ا ست] که
روشــنفکری در این دوران [تبدیل به] روشــنفکری مســ ول شــد و چون
روشـــنفکری مســـ ول شـــد و جلوتر میبینیم [که] پدری کرد ،از دل این
م س ولیت یک ن سل پدر و م س ول بیرون آمدند و حاال اگر مهندس بازرگان
در 64سالگی پدری کرد و مس ولیت بر عهده گرفت و آقای طالقانی در همین
سن و سال این کار را کرد؛ حنیفنژاد در سن  44یا  49سالگی پدری کرده
لذا یک روشنفکری مس ول آمد که نوادگانش هم مس ول شدنده کما اینکه در
دوران ما روشــنفکری بیمســ ولیت که فقط فکر میکند که خدا به او قلم و
زبان داده که از قلم تراوش یرمســـ والنه بکند و از زبانش آنچه به ذهنش
میرســد را بگوید و مســ ولیت آنچه را نســبت به آگاهی اولیه منتشــر کرده
است ،ندارد؛ یک مح صول داشته است که محصول را االن داریم میبینیمه آن
دوران هم یک محصــول داشــت؛ محصــول آن دوران این بود که گردنهای
نحیف  53و 53ساله جای تسمه روی دوششان ماند ولی االن هیچکس حاضر
نی ست ت سمه بیندازد ،حتی ت سمه ن سبت به زوج مخالفی که باهاش ازدواج
میکنده االن میبینید که ازدواجهای دوران ما هم ازدواجهای یرمتعهد استه
ازدواجهای موقتی ا سته االن همه راهکار سنتی صیغه را منتفی میکنند ،اما
ازدواجهایی که االن دارد در جامعهی جوان و رو شنفکری ما شکل میگیرد،
تعهداتش از آن صیغه هم خیلی کمتر استه حاال آن صیغه با خودش جیره و
مواجبی و ماهانهای دارد اما االن متعدد ازدواجهایی را میبینیم که پشتش هیچ
تعهدی نیسته
لذا آن دوره تســمه به گردن اجتماعی روی گردهی انداخته میشــد[ ،اما]
االن تســمه به گردن روی حوزههای فردی هم انداخته نمیشــوده آن [تعهد]
محصول آموزش بوده االن این دوران فرد کرده است[ ،به دنبالش] پارادایم و
آموزش هم فرد میکند ،ولی جنس مواجهه ،جنس ثابتی اســـته این اتفاد
مهمی بود که در این دوره افتاده
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امتزاج ایرانیت – اسالمیت

وجه دیگر د ستاورد ا ستراتژیک و تاریخی امتزاج ایرانیت و ا سالمیت بود
که در این دوره توسط نوگرایان مذهبی تحقق پیدا کرده
شعارهای دووجهی

شـــعارهای دووجهی ،شـــعارهای روزهای خرداد پرتب و تاب  ،24هم
«درود بر خمینی» و هم « سالم بر مصدد» بوده [یعنی] مصدد رهبر ملی[ ،و]
خمینی رهبر شیعی [بودند]ه شعارها دووجهی شد [که] شعارهای دووجهی
جدیای بوده
طیف جوان آماده بزرگی

اتفاد مهم دیگر که ،هم اســتراتژیک بود و هم تاریخی [این بود که] یک
طیف جوان در این ســه ســال رشــد کرد که در مراحل بعد آمادگی «بزرگی
کردن» پیدا کرده کتابی هســت که توســط [نویســندهای] فرانســوی دربارهی
چگوارا نو شته شده ا ست[ ،این کتاب] یک مقدمه دارد که آقای کاوه دهقان
ترجمه کرده ،مقدمهی قشـــنگی اســـت ،او در وصـــف چگوارا میگوید که
چگوارا ،در نوجوانی بزرگی میکرد و در جوانی همچون پیران میاندیشــ ید،
خیلی قشنگ میگویده حاال در ایران خود ما در  24-93طیفهای جوان ،چه
در حوزهی ملی ،چه در حوزهی مذهبی ،چه در حوزهی مارکســ یســتها و
چپ ظهور پیدا کردند که از سنین خود شان جلوتر بودنده دوران را جدیتر
از بقیه درک کردند و بهخصـــوص بعد از  24-93دیگر کامالً جدی شــدنده
[پس] جوا نانی در [این] دوره به وجود آ مد ند که آ مادگی بزرگی کردن و
بزرگ شدن داشتنده
پدیداری قشری از طالب فکری – سیاسی

همچنان که این جوانان از دان شگاه درآمدند ،من صفانه ا ست که این طرف
را هم بگوییمه قشری هم از طالب فکری ــــ سیاسی پدیدار شدند ،این هم
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اتفاد مهمی بود که از درون جنبش [ 24-93بیرون آمد]ه [البته] ما آن سالها
را داریم ،میگویمه «ها شمی»ای پیدا شد« ،الهوتی»ای پیدا شد « ،سعیدی»ای
پیدا شد که هم با افکار نو آشنا می شدند ،هم با دانشگاهیان آشنا می شدند و
هم وقتی درس حوزویشــان را میخواندند ،طبیعتاً یک نگاه نقادانه هم پیدا
میکردنده این اتفاقات بود که بعداً در مدرســه حقانی ،در ســیالبس دروس،
تاریخ ،جغرافی ،فیزیک و شـیمی گذاشـتند که [البته] بعداً با واکنش سـنتیها
مواجه شد و حذف شده اینکه بعداً در دههی  14همین طلبهها ،پشت جبههی
مجاهدین [و] شریعتی میشوند ،محصول همین دینامیسمی است که این قشر
از طالب که فکری ــــ سیا سی شدند در  24-93پیدا کردنده این هم اتفاد
مهمی بوده حاال ممکن اســت همه هاشــمی االن را با شــخصــیت کنونیاش
تحلیل بکننده [اما] باید هاشـــمی را ببریم در دورهی خودش[ ،همانطور که]
جزنی فرزند  24-93چپ بود[ ،و] حنیف[نژاد] فرزند 93ـ ـ 24ملی مذهبیها
بود ،هاشمی هم فرزند 93ــــ 24حوزه بوده [و] بلکه ضریب رشد هاشمی از
بعضیها که در شرایط مدرن زندگی میکردند ،باالتر هم بوده باشده لذا چون
ما االن روی روحانیت و حاکمیت جمهوری اســـالمی که نمایندهی تاریخی
روحانیت ا ست مو ضع داریم ،نباید از روی تحوالت گذ شته بپریم و [اجازه
دهیم] این موضع روی تحوالت گذشته که از یک حقانیت نسبیای برخوردار
بوده ،سایه بیندازده
همگرایی دو قطب

اتفاد دیگر همگرایی دو قطب بوده می شود گفت رابطهی رو شنفکرها و
قطبهای سنتی و حوزوی سیاسی شده در این دوران ارگانیکتر شد که قبال
توضیح دادهایمه
همزیستی دو نسل

ا ما ات فاد مهم که عکس پایین ســـم بل و ن ماد این ات فاد مهم اســـت،
همزی ستی دو ن سل بود که در دورههای بعدی خیلی تکرار ن شده سفرهای که
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مال یکی از اعیاد فطر است ،سر این سفره بزرگترها هستند ،بدیعزادگان هم
ه سته نفر اول آقای دکتر سحابی ه ستند ،نفر دوم آقای طالقانی ،نفر سوم
مهندس بازرگان ،نفر چهارم مرحوم ا صغر بدیعزادگانه رعایت ک سوت شده
است ،بزرگترها سر نشستهاند ،کوچکترها وسطتر نشستهانده یک همزیستی
بودهه این همزیســتی در مســجد هدایت ،در شــرکت انتشــار ،در انجمنهای
اسالمی ،در نمازها ،در اعیاد و در پیکنیک هم بود ،یعنی این روشنفکرها که
ما در مرحله ی اول با آنها حمایتی برخورد کردیم افرادی نبودند که [فقط]
فکر کنند ،انتقاد کنند[ ،بلکه به] انتقال به نســـل بعد از خودشـــان از طریق
نوشتار و گفتار [هم میپرداختند]ه
منبر مدرن ت شکیل ندادند که فقط باالی منبر بروند ،سخنرانی کنند و فقط
مقاله بنوی سند :ا شتباهاتی که رو شنفکری امروز دارد مرتکب می شوده [بلکه]
زی ست مشترک کردند و از آن زی ست مشترک نسل نویی بیرون آمد و تربیت
شـــده [طی]  554ســـالی که از ماقبل مشـــروطه تا االن میگذرد ،ایران الی
ماشاءاهلل سخنران و نویسنده داشته است و هیچوقت کمبود نداشته است ولی
چرا این نوشــتارها و ســخنرانیها منجر به تربیت نشــده ،چون صــورت به
صــورت و فیس تو فیس 5نبوده ســینه به ســینه نبوده نفس به نفس نبوده این
اتفاد افتاده باالخره مربیانی از جریان روشـــنفکری لخت شـــدند و به روی
تشک دوران رفتند و دانش آموزشان همهچیز را لمس کرد ،نفسشان را لمس
کرد[ ،این] اتفاقی ا ست که در ورزش ،در سینما ،در ت اتر و در مو سیقی رخ
میدهده [و افراد] رو به رو هستنده
ابوالحســن صــبا که به او خواهیم رســید 544 ،نفر را تربیت میکند که
ممکن است هیچوقت همطراز خودش نشوند ،ولی محصول زی ست مشترک
هستنده این است که در این دوران ،این سفره [گسترده شد]ه
5 . face to face
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عکســـی خ ی لی
تاریخی اســـت که
ن شاندهندهی نمادین
زیست مشترک استه
از همزیســـ تی در
ا بتــدای دهــه ی 24
ایران اتفاقات میمونی
رخ داده
دستاوردهای اجتماعی
ظرفیتهای اجتماعی خرده بورژوازی

اگر بخواهیم دســـ تاورد های اجت ماعی را مرور کنیم ،ات فاد اول بروز
ظرف یت های اجتماعی خردهبور وازی در ایران بوده در جنبش های قبلی مانند
جنبش تنباکو دیدیم که بور وازی تجاری و در مرحلهی بعد بنکداران خیلی
ف عال بود نده در مشـــرو طه هم به همین ترت یب بود و میشـــود گ فت در
دورانهای قبل ،در دورهی مصــدد هم تقریباً به همین منوال بوده بخشــی از
بور وازی تجاری که تبد یل به بور وازی صـــنعتی شـــدند در [این] دوره
شاخص شدند و سران بازار[ ،و] شاخهی بازار جبهه ملی را ت شکیل دادنده
ولی اتفاقی که در 93ــــــ 24افتاد این بود که بدنهی بازار یا خردهبور وازی
تجاری در ایران صاحب وزن شده [این نیرو] در جنبشهای قبلی بی شتر بدنه
و کارگزار بود ولی در این دوران خودش جزیی از رهبری نوع دوم و ســـوم
جنبش بوده این اتفاد مهمی بود که [این نیرو] در هرم رهبری خردهبور وازی
ایران جایی برای خودش دســـت و پا کرد ،وزنی پیدا کرد و نســـبت به قبل
وسعت عمل بسیار گستردهتری یافته
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نیروهای اجتماعی آماده تر از نیروهای سیاسی:

بازار ،دانشگاه

دستاورد دیگر این بود که برای اول بار این اتفاد در ایران به طور علمیتر
بر مال شد که نیروهای اجتماعی در ایران آمادهتر از نیروهای سیا سی بودنده
علتش هم این بود که [حدفاصل] 94ـــ 93عرصهی سیاسی ایران تعطیل شده
جبههی ملی حدود یک دهه یبت داشت و افرادی هم که بعداً نهضت آزادی
را در سال  24ت شکیل دادند در این دوره ،سیا سی نبودنده در این دوره خالء
کار سیاسی و وقفه در بین نیروهای سیاسی به وجود آمده اما دانشگاه و بازار
در 94ـــ 93تعطیل نشدنده این فترت خیلی بد استه فترت و تعطیلی ،نیروها
را از تاب ونفس میاندازده آیهای ه ست که خدا نق شش را در کارگاه ه ستی
بیان میکند :آســمانها و زمین و آنچه ما بین آنهاســـت را در شــش هنگام
آفریدیم ،بیخوابزدگی و خستگیه این خیلی مهم است ،یعنی استمراره اگر
خدا هم بخواهد کارگاه را تعطیل کند ،پنج شنبهای و جمعهای با شد[ ،و مثل]
جمهوری اســالمی  44بهمنی باشــد [تا]  54فروردینی [که همهچیز تعطیل
باشد] ،جهان شکل نمیگرفته خدا مستمر و یکنفس ،کار خلق را انجام داده
در این دوره هم بازار و دان شگاه یک نفس آمدنده 94ــــ  93بازار و دان شگاه
تعطیل نشدند و چون تعطیل نشدند ،تمرین داشتند ،آمادگی حضور جدی در
شرایط  24-93را داشتند ولی نیروها این آمادگی را نداشتنده
زمینهی پوست اندازی طبقاتی

وجه بعدی زمینهی پوستاندازی طبقاتی بود که در 93ــــ  24مهیا شد و
اهمیت تاریخی داشته
عطف توجه به جامعه دهقانی

دســـتاورد بعدی این بود که برای اول بار دهقانها در جامعه ایران عطف
توجه قرار گرفتنده در صدر م شروطه و در مجلس صدر م شروطه این اتفاد
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افتاد که تیول داری ورافتاد و یک عطف توجه نیم پرده به جامعه دهقانی و
روستایی ایران صورت گرفت ولی در 93ــــ  24با توجه به این که مس لهی
زمین وسط آمد ،تقسیم زمین مبنا قرار گرفت و نیروها هم همه مجبور شدند
روی جامعهی دهقانی و زمین موضــع بگیرند[ ،و] عطف توجهی به جامعهی
دهقانی شده
تعین نیروهای کف بازار

اتفاد اجتماعی دیگری که افتاد این بود که نیروهای کف بازار تعین پ یدا
کردنده این اصطالح شاگرد بازار ی ا بچه بازار که آن دفعه هم به کار برده شد،
که شــایداصــطالح نازلی [هم] بود؛ در این دوران بچه بازاریها و نیروهای
کف بازار تعین پیدا کردند و صاحب وزانتی شدند و بعداً جریان ت شکیالتی
خودشــان را تشــکیل دادنده به همین دلیل اتفاد مهمی بود که نیروی به نظر
نازل ،ن شو و نما پیدا کرد و به عنوان یک نیروی اجتماعی م شخص شناخته
شدنده
دستاوردهای سیاسی
بازخیز جامعه ایران

مهمترین دســتاوردهای سـ یاس ـی ،بازخیز جامعه ایران بود[ ،جامعه ایران]
بازخیز سـ یاس ـی کرد یعنی بعد از هفت ســال از زیر ضــرب کودتا در آمد و
مجدداً آگاه شد و کار و پیشهی سیاسی را در دستور کارهایش قرار داده
سیاسی شدن نیروهای سنتی غیرسیاسی

اتفاد دیگر این بود که نیروهای سنتی یر سیا سی هم سیا سی شدند که
صحبتش قبالً شده
ضرورت سیاسی شدن ،پیشاروی طیفی از روشنفکران غیر سیاسی

اتفاد دیگر ،همینطور که نیروهای سنتی یر سیا سی ،سیا سی شدند؛
بخشی از روشنفکرین یرسیاسی که شاخصشان مهندس بازرگان بود هم به
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ضرورت دوره و تحلیل خودشان سیاسی شدند[ ،که] این هم دستاورد دیگر
این دوره بوده
سیاست ورزی اجتماعی عامتر از حوزه نخبگان

اما به نظر من مهمترین دستاورد ،سیاستورزی اجتماعی بود که عامتر از
حوزهی نخبگان ،صورت گرفت و سیاست همگانی شده دیگر در  93ــــ24
فقط احزاب ،کلو های فکری ،دان شگاه و صاحبمن صبان نبودند که بروز و
ظهور سیا سی دا شتنده مهم ای ن بود که پاچنار ،پامنار ،حوزه ،رفه ،حجره و
معلم ،همه سـیاسـی شـدنده همه تمایالت اجتماعی و سـیاسـیشـان را بروز
دادنده از تظاهرات معلمان در بهار ستان و شهادت مرحوم خانعلی [گرفته] تا
حوزهی سنتی ،قم و شهرهای دیگر سیا سی شدنده بچههای بازار ،پامنار و
پاچنار هم سیا سی شدنده یعنی در آن روز که سیا ستورزی اجتماعیتر و
عامتر از گذشته شده بود ،اینکه جامعهای از پامنار ،پاچنار ،رفه ،حوزه ،معلم
و همه سیاسی بشوند ،شاخص جدیای بوده
تعمیق درّهی مردم  -حاکمیت

اتفاد مهم یا دستاورد دیگر عمیقتر شدن درهی بین مردم و حاکمیت بوده
یعنی م شخص شده بود که حاکمیت حا ضر به م سالمت ،م صالحت و احقاد
حقود اجتماعی ،ولو در حد حداقلی و در حد یک قشر و پوسته هم نی سته
لذا دره عمیقتر شد و جامعهی سیاسی ایران و حتی اجتماع ایران به سرفصل
تعیینتکلیف با ر یم شاه ر سیدند که یکبار  5994و یک بار هم  5924که هر
دو هم مسالمتآمیز شروع شده بودند را سرکوب کرده بود و درهی بین مردم
و حاکمیت عمیقتر شده
دستاوردهای تشکیالتی
ایجاد تشکیالت تودهای

[در مورد] دستاوردهای تشکیالتی؛ یک تشکیالت تودهای در 93ـ ـ  24به
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وجود آمد و می شود گفت گ ستردهترین ت شکیالت تودهای در ایران در این
دوره به وجود آمده به این ترت یب که ما همیشـــه در ایران یک تشـــکیالت
روشــنفکری داشــتیم که احزاب بودند و ســازمانها [اما] در این زمان یک
تشـــکیالت توده ای خودجوش هم راه افتاده ماه یت هی ت های آن موقع با
هی ت های الن که بازوی قدرت هســـتند ،تفاوت داشـــت و آن موقع وجه
اجتماعی و مدنی هم داشته [با حضور] هی تها ،تشکیالت بازار ،تشکیالت
محالت و شاخههای شهرستانهای کوچک تشکیالت تودهای خودجوش راه
افتاده این خیلی مهم بوده
سازماندار شدن همهی نحلهها

اتفاد مهم این بود که همه نحلهها سازماندار شدنده ملیون ،جبههی ملی
دوم ،ملیون مذهبی مدرناندیش ،نه ضت آزادی ،بچههای سنتی مذهبی بازار،
مؤتلفه وتقریباً میشــود گفت همه نحلههای شــناخته شــدهی جامعهی ایران
منهای مارکسیستها [ -چون] حزب توده نمیتوانست فعالیت داشته باشد و
منحل اعالم شــده بود و روی آن هم حســاســیت ویژه وجود داشــت -همه
صاحب سازوکار تشکیالتی شدنده
دانشگاه کارآ

د ستاورد ت شکیالتی دیگر این بود که دان شگاه ،دان شگاه کارایی بوده هم
خودکار و هم خودجوش بوده پرســشــگر و نقاد بوده هم نقاد حاکمیت ،هم
نقاد نیروها و هم نقاد خودشه اتفاد مهمی افتاده بود که آخر ســـر اشـــاره
خواهیم کرده
تمرین تشکیالتی

دســتاورد دیگر این بود که این دوران ،این دو ســه ســال ،دوران تمرین
ت شکیالتی بوده ما در ایران هیچوقت دوران تمرین ندا شتیمه دورانی که بتوان
در آن هم تمرین ا ستراتژیک ،هم تمرین ایدئولو یک و هم تمرین ت شکیالتی
کرده مثالً در پینگپنگ یک سنتی ه ست [به نام] د ستگرمی که دو حریف
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 54دقیقه قبل از این که بازی شـروع شــود ،دسـتگرمی میکنند تا بازو آرام
آرام گرم شود ،ع ضلهها آرام آرام به کار افتد ،همدیگر را برانداز میکنند ،در
چشم هم نگاه میکنند و در سرویسی که در دستگرمی میفرستند ،یک پیچ
میدهند ،دفعهی دوم دو پیچ میدهند و میتوانند همدیگر را برانداز و لمس
کننده این اتفاد در ایران کمتر رخ داده اســـته یک مورد تاریخی داریم که
 24-93ا ست که [امکان] تمرین ت شکیالتی برای نیروهایی که بار دوران بعد
را بر عهده گرفتند [فراهم شد] که جلوتر به آن میرسیمه
ظهور و بروز طیف صادق رهبران

طیفی هم از رهبران صــادد بروز و ظهور پیدا کردنده در ســرکوب ســال
 5994بخش مهمی از رهبران حزب توده از ایران فرار کردند ،یرمســـ والنه
هم فرار کردند بدنه را زیر تی دادنده بخ شی از آنها به کتابخانههای اتریش و
آلمان شرقی و بخ شی هم به شوروی رفتند و شروع کردند به پرورش ذهن
خودشـــانه ذهن پیچ یده [بود] ا ما اخالد ال ره ا ما در این دوران طیفی از
رهبران آمدند که در سه یا چهار بزنگاه ،صداقتهایی از خودشان بروز دادنده
در مرحلهی اول در ت شکیل نه ضت آزادی وقتی  3نفر از دان شجوها ،نامه 3
صــفحهای را پیش مهندس [بازرگان] ،دکتر ســحابی و آقای طالقانی بردند و
گفتند که دوران جدی اســـت و ما هم نمیتوانیم به طور خودبهخودی در
کادرجبههی ملی دوم فعال [باشیم] و خواهان این بودند که یک جریان جدید
تشــکیل شــود؛ برخورد با این بچهها صــادقانه بوده برخورد در همان جلســه
صـــادقانه بوده مهندس بازرگان خودش را با خلیل ملکی مقایســـه کرد و به
نوعی خود را نقد کرد و گفت اگر میبین ید که آقای خل یل ملکی فکرش از
من خیلی پی شرفتهتر ا ست به این دلیل ا ست که تماموقت ا سته من زندگی
دارم ،زن دارم ،ماهی  2144تومان حقوقم اســـت و با کمتر از آن نمیتوانم
زندگی کنمه خیلی مهم بود [که صــادقانه] وضــعیت خودش را توضــیح داده
توضیح وضعیت :گفت من نمیتوانم از ماهی  2144تومان خودم بگذرمه این
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خیلی اهمیت دا شته بلوف ت شکیالتی نزد ،ن سل بعد از خودش را سرگرم
نکرد ،نگفت بیایید ،دارمتان و از این ترفندها به کار نبرده گفت وضــعیت من
این ا سته من نمیتوانم حرفهای شوم ،ا صالً وا هی مبارزهی حرفهای را قبل
از حنیف نژاد ،مهندس بازرگان به کار برده این خیلی اهم یت داشـــته این
صداقت را داشته
صداقت بعدی هم این بود که وقتی سرکوب سال  5924صورت گرفته
مهندس بازرگان در جمعبندیهای زندان عنوان کرد که دوران تغییر کرد ،فاز
تغییر کرد ،ما دیگر رهبران فاز جدید نیستیمه این هم صداقت سوم بوده
صــداقت آخر هم این بود که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی به
این [جمعبندی] ر سیدند که دوران دارد عوض می شود ،موجود جدیدی در
راه ا ست و ما برای تولد موجود جدید رحِمی شویم و ان صافاً هم در ابتدای
دههی  24برای تولد موجود جدید رحم شدند و بعداً هم عنوان کردند که ما
حاضریم فرش خانهمان را برای رشد این بچهها که محصول خودمان هستند،
بفروشـــیمه رهبری صـــادقانه اول بار آمد و ذهنیتی که روی رهبران توده و
برخی از رهبران حزب [های] نه ضت م شروطه بود ،تا حدودی در جامعهی
ایران پاک شده
یک تئوری تجربی

اتفاد دیگر هم این بود که یک ت وری تجربی که دفعهی قبل عنوان شــد،
گفتیم که آقای انتظاری که خیاک بود ،مسـوول تشــکیالتی نهضـت آزادی در
بدو ت شکیل بود و یک ت وری دا شته بع ضی از افراد ه ستند که به قول آقای
مهندس [ سحابی] ا ست شمامی ه ستنده یعنی میتوانند شرایط را با شامه شان
کمی پیشبینی کننده آقای انتظاری هم گفته بود شرایط ایران طوری ا ست که
همهی ظرفیت ت شکیالتی نباید در و سط صحنه با شده ای شان خودش خیاک
بود و میگفت همانطور که کت رویه و آ ستر دارد ،ت شکیالت هم در شرایط
[موجود] ایران باید یک رویه و یک آسـتر داشــته باشـده بنابراین یک ت وری
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تجربی هم به لحاظ تشــکیالتی در این دوران بروز و ظهور پیدا کرد که بعداً
نیروها خیلی روی آن کار نکردنده

کاستیها ـ ناکامیها
ناآمادگی نیروها

اما اگر بخواهم کاستیها را عنوان کنیم تا به جمعبندی هم برسیم ،میتوان
گفت نیروها ناآماده بودنده نیروهای ســیاســی ،چه جبههی ملی ،چه نهضــت
آزادی و چه حوزهی تازه سیاسیشده و رهبری آن که آقای خمینی بود ،برای
مواجهه ناآماده بودنده
خالء استراتژی

خالء استراتژی وجود داشته
فقدان چشم انداز

هم در نیروها و هم در رهبری حوزه ،چشم انداز وجود نداشته
غیبت درک دورانی

درک دورانی ایب بوده برخی از روشــنفکران درک دورانی داشــتنده اما
عموم نیروها فاقد درک دورانی بودنده
رویارویی بی پشتوانه

رویارویی و آنتاگونیســـم با ر یم شــاه بیپشــتوانه بود ،که آن دفعه هم
صحبت شده
برخورد منفعل با اجتماعیات :زن ،زمین

نقد آخر هم این هست که نیروها ـ چه نیروی تازه سیاسیشدهی حوزه و
چه روشنفکران ــــ برخوردشان با اجتماعیات منفعل بوده یعنی درست است
که ر یم شــاه از دادن حق رأی به زنان و یا از تقسـ یم زمین مقصـد خاص ـی
داشـــت؛ ولی نیرو نمیتواند بگوید ما با رویکرد پوزیســـیون حاکم اختالف
داریمه نیرو ها د ید گاه های خودشـــان را خیلی برمال نکرد نده رو حان یت به
صـــورت ســـنتی تحریک شـــد و دیدگاه اصـــلی خودش را برمال کرد اما
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روشـــنفکر ها پر ید نده آن پرش از آن ز مان تا حاال ،هنوز ادا مه دارده هنوز
روشــنفکری مذهبی ،تکلیف خودش را با زن روشــن نکرده اســت که حاال
محدودهی آزادیها چیســـت و هههه هطبقات اجتماعی هم به همین ترتیبه لذا
برخورد نیروها با اجتماعیات در آن دوره ،برخورد منفعلی بوده

جمعبندی
برویم ســر جمعبندیه قبالً اســلوبی برای جمعبندی داشــتیم که از همان
استفاده میکنیمه
پیشنیازهای جمعبندی
شناخت پدیده:

ماهیت ،میل ،مسیر ،فرجام
توضیح پدیده
تحلیل پدیده

طبیعتاً جمعبندی ،پیشنیازهایی دارد ،پدیده شنا سی ،تو ضیح پدیده مورد
شنا سایی و تحلیل پدیدهه در شنا سایی [برر سی می شود که] ماهیت ،میل،
سمت و فرجامش چی سته ما سعی کردیم در  24-93هم این کار صورت
بگیرده
اصول جمعبندی
مبنا و شرط را لحاظ کردن
رو به جلو بودن
آینده ترسیم کردن
معطوف به عمل بودن

جمعبندی اصولی دارده اصل اول اینکه فعل و انفعاالت درون پدیده اصل
مبنا اســت و آنچه که بیرون از پدیده اسـت ،شـرک خارجی و عرض اســته
اصالت با مبنا است و عرض فرع استه اصل دوم این است که این جمعبندی
در تاریخ نماند ،رو بهجلو باشد ،آیندهای ترسیم کند و باالخره عمل امروزینی
از دلش دربیاید و [از نوع] تحلیل کال سیک علمی و دان شگاهی [ صرف] که
خیلی هم راه خیلی به جایی نمیبرد ،نباشده
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عناصر جمعبندی

عناصـر جمعبندی این اسـت که ما سـعی کنیم که با دوران [موردمطالعه]
همزمان بشـــویم ،فهمش کنیم و از درون آن قاعده بربگیریم و امروز به کار
ببندیمه در سعی همزمانی و فهم دورانی [ سعی میکنیم] شرایط را بشناسیم و
به فرهنگ و عرف الب آن زمان بذل توجه کنیم ،نخواهیم که کل تاریخ را
با درک امروزین تحلیل بکنیم و ظرفیت آن دوره ،نیاز آن زمان ،کشش نیروها
در آن مرح له را بفهمیم تا آخرســـر بتوانیم تنظیم انت ظار بکنیمه قوا عد را
برگیریم و نهایتاً بخشـ ی از قواعد که دیگر به درد امروز نمیخورد الک کنیم،
بخشـــی را امروز ترجمه کنیم و به کار ببندیم و نهای تاً از تاریخ توشـــه ی
امروزینی صید کنیمه
سعی هم زمانی – فهم دورانی

جامعهی نیمه شهری – نیمه روستایی

حاال اگر بخواهیم آن دوره را فهم کنیم ،جامعه در آن زمان یک جامعهی
نیمهشهری و نیمهروستایی بوده سطح انتظار از جنبش 93ــ ـ 24را باید تا این
سطح پایین بیاوریمه
جامعهی باردار

جامعه باردار بود؛ به این مفهوم که تحوالتی در درون داشــته منتهی این
تحوالت همی شه در ایران سرکوب شده ا سته ایران [یا] یک ک شور سزارین
بوده یا ک شور سقطجنینهای وح شیانه بوده و هیچوقت این  3ماه و  3روزه
[به سرانجام] نرسیده تا مادر دوران آرام و طبیعی و متناسب با ارگانی سمی که
دارد و وحدتی که با طبی عت دارد ،فارر شوده جامعه ما جامعه بارداری بوده
در  5994بعد از نهضــت ملی به جای اینکه فرزند دوران به طور طبیعی
به دنیا بیاید ،حملهی وحشیانهای صورت گرفت ،با چکمه به رحم زده شد و
فرزند سقط شده دم به دم این اتفاقات در جامعهی ایران افتاده استه ولی باز
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 94ـ 93جامعه باردار شده بوده ایران واقعاً وانفسا استه یعنی مادری هر دفعه
باردار شده با چکمه او را زدهاند ولی باز هم این میل به م شارکت در گردش
زمانه را داشــته اســت ،باز هم رحم آســیبدیده را برای تولد موجود جدید
ترمیم کرده استه این موضوع خیلی مهم استه شاید اگر این اتفاد در جای
دیگری می اف تاد و مادر دم به دم زخم دروان را روی بدنش حس می کرد،
دیگر از [خیر] هرچه تولیدمثل و تولیدنســـل میگذشـــته اما مام ایران ،مام
میهن ما ،اینطور نبوده است و این خیلی قابلاحترام استه ایران در 94ــــ93
باز باردار بوده جامعه باردار بوده
جامعه بغض دار

همین جامعهی باردار ،بغضدار هم بودهکودتایی بود و رهبر صاحبمنش
دوره به زور و ضرب از مدار خارج شده بوده م صدد را خارج کردند[ ،که]
این خروج طبیعی نبوده این یک وجه دیگر بوده
اکثریت سنتی – اقلیت مدرن

حاال جامعهی ما یک اکثریت ســـنتی و یک اقلیت مدرن داشـــته اقلیت
مدرنی که بخ شی [به صورت] خودفهم میخوا ستند زندگی مدرن را پی شه
کنند که حق شــان بود و بخشــی هم وابســته به نســل جدیدی بودند که در
اقتصــاد ایران بعد از  5994آمده بوده این اکثریت ســنتی مقابل اقلیت مدرن
قرار داشتنده
نظام سیاسی وابسته – مجری

نظام سیا سی هم واب سته به رب بود ،همتنف سش در ف ضای رب بود و
خودش را در چهارچوب سیا سی و اقت صادی رب تعریف میکرد و مجری
بوده مجری خواستهی کندی در ایران بوده
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حاکمیت سنتی

این حاکمیت هم حاکمیت سنتیای بوده حاکمیت سنتی یعنی فقط برای
مدیریت اجتماعی یک ابزار و آن هم ابزار ســرکوب را به کار برده رضــاخان
ه مان ابزار را به کار برده پهلوی دوم هم همین ابزار را به کار برده لذا
عقبماندگی تاریخی پهلوی دوم در یک سال ک شاکش با دموکراتهای آمریکا
به اثبات رسید؛ کما اینکه در  54یا  51سال بعد در کشاکش یک ساله با کارتر
نمایندهی دموکراتها بر سر حقودبشر دوباره به اثبات رسید که آخر سر هم
از دور تاریخ کنار رفته اینکه همه در ایران فکر میکنند که فقط بخشـــی از
نیروهای فکری سیا سی عقبمانده و سنتی ه ستند[ ،فقط] حوزهی روحانیت
ســـنتی و عقبمانده اســـت [،اینگونه نیســـته بلکه] حاکمیت هم حاکمیت
عقبمانده و یرتاریخی بوده حاکمیت هم حاکمیت ســنتی بود که با گفتمان
دوران و با الزامات دوران نمیخوانده حاال همین حاکمیت ســنتی عقبمانده
یک شــبهمدرنیســتی هم به جامعه ایران تحمیل کرده اســته باالخره گذار از
سنت به مدرنی سم باید آرام آرام با قاعده و با توجه به عرف شکل بگیرد[ ،و]
نه تحمیلی ،یک شبه و نه آتاتورکی و رضاخانیه پهلوی دوم در عین حالی که
قد و قواره آتاتورک و رضاخان را نداشت اما میخواست همان شبهمدرنی سم
را با همان ضـــرب و زور بخش نامه ای به جامعهی ایران تحم یل کنده این
وجهی از فهم دوران بوده
نیروهای نا آماده
رهبری قطبی تازه سیاسی شده

وجه دیگر این بود که نیروها ناآماده هســتند ،رهبری قطبی تازه س ـیاسـ ی
شده استه
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جنبش واکنشی تا کنشی

جنبش  24 -93بی شتر جنبش واکنشی است تا کنشیه این جنبش در قبال
وضعیت موجود واکنشی بوده
جنبش بی پیش نیاز

جنبش بدون پیشنیازها ،بدون ت وری ،استراتژی و بدون آمادگی بوده
نسل نوجدی – نسل پیشین کالسیک

پارادوکس دیگر برای فهم دوران [این بود که] نســـل نو بر خالف االن،
نسل نو جدی بوده درک کرده بود این جهان جدی استه خدایی که گرداننده
اسـت ،جدی اسـته از سـر ملعبه نیسـته جهان هم جدی اسـته دوران هم
جدی اســـته [از این مقدمهها] یک «پس» درآورد« ،پس» ما هم باید جدی
باش ـیمه نســل جدید جدی بوده [برای] رهبران قبلی خصــوص ـاً جبههی ملی
مبارزه سیا سی یک بازی به شمار میرفت ولی برای ن سل نوی به میدانآمده
نهه یک میدان و یک تمرین جدی بوده
میدان ما نور تشرع

ات فاد دیگر این بود که شـــرع م یدان مانوری پ یدا کرد ،یعنی م خال فت
روحانیت با اتفاقات خصوصاً در ابتدای قضیه مخالفت شرعی بوده
یک بر نتابیدن

جنبش  24-93بی شتر یک برنتابیدن بوده نیروها ،چه نیروهای قبالً سیاسی
و چه نیروهای تازه سیاسی شالد دوم شاه را بعد از کودتای  94که در  25و
 24بروز کرد برنتابیدنده جنبش برنتابیدن بوده
پیش فاز

آخر سر بخواهیم خالصه بکنیم و زمان را فهم کنیم 24-93 ،یک پیشفاز
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بوده دورانی برای آ از فاز ب عدی بوده این تا آن جایی که بشـــود با دوران
همزمان بشویمه
البته در جل سهی [ما] آقای مهندس سحابی و آقای دکتر ملکی ه ستند و
دوران را خودشان فعال بودهاند و [این دوران] دوران دانشجویی و دوران بعد
از دانشــجوییشــان بوده و کامالً درک کرده انده ما از آقایان شــنیدهایم و یا
خواندهایم ،خیلی خوب بود اگر فر صتی بود که خود آقایان دوران را تو ضیح
بدهند که حاال بخشیاش را آقای مهندس سحابی ابتدای کار و بخشیاش را
هم آقای مهندس میثمی جدیتر و مبسوکتر توضیح دادنده
برگیری قاعده

سرکوب ،مرادف تعویق

حاال قواعد را بربگیریمه این جان بحث استه دیگر در ایران ثابت شد که
سرکوب مرادف تعویق ا سته یک سرکوب که صورت گرفت ،یک سال و
نیم یا دوسال بعد از مشروطه ،استبداد صغیر آمده سرکوب شد اما در حقیقت
پاتک به آن [ سرکوب] زده شد[ ،و] ا ستبداد صغیر بر افتاده [در] دوره بعدی
رضاخان ،مشروطه را سرکوب کرد ،باز دهه بیستی راه افتاد که پاسخ سرکوب
بوده  94سـرکوب شـد  24-93 ،پاسـخ سـرکوب بوده سـرکوب فقط موقت
اســت ،فقط آســپرین اســت ،هیچ نیســته در ایران حاکمان فکر کردند که
سرکوب ا ستراتژی ا سته ولی ا ستراتژی نی ست ،یک تاکتیک موقت ا ست و
عمری دارد بین سه سال تا پنج سال ،هفت سال و حداکثر  54ساله این در
 24-93قاعده شد و [این قاعده] برای بار سوم در جامعه ایران تست شده
سرکوب؛ اقدام غریزی تَرک در استبداد

قاعده دیگر[ ،این اسـت که] سـرکوب یک اقدام ریزی اسـت از سـوی
استبداد و زمانی صورت میگیرد که در دیوارش تَرکی پیدا می شوده در دیوار
قاجارها تَرکی پیدا شد که از آن ترک ،مشروطه سبز شده محمدعلیشاه فهمید
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و سرکوب کرده در جامعهی ایران و در استبداد سنتی جامعهی ایران ترکی بر
مال شد ،رضاخان فهمید[ ،اقدام به] سرکوب کرده 94ـــ 94ترکی در وضعیت
جامعهی ا ستبدادزده و حاکمیت اتوریتر به وجود آمده شاه ،پیرامون و ایاالت
متحده دفع کردند[ ،و جامعه] سـرکوب شـده  5924هم ترکی پیش آمد ،علی
امینی ترکی در حاکمیت انداخت ،جنبش 93ــــــ 24هم ترکی در اســـتبداد
اجتماعی انداخت ،باز ســرکوب شــده پس ســرکوب ،اقدام ریزی اســتبداد
دیوانه و مجنون در ایران بوده استه این [مس له در] 93ــ ـ 24قاعده شد و به
ثبت رسیده
ردپاهای نا زدودنی  :مشروطه  -مصدق

وجه بعدی این ا ست که رد پاهای م شروطه و م صدد در ایران نازدودنی
استه دو شعار در خرداد  5924داده شده یک شعار ،شعار « سالم بر مصدد،
درود بر خمینی» و «م صدد رهبر ملی ،خمینی رهبر شیعی» بوده با وجود این
که  54سال گذشته بود ،ولی مصدد زنده بوده یک شعار استراتژیک هم بود
اما خیلی به آن عنایت ن شده این شعار مال همان روزهای  51خرداد ا ست و
شعار خیلی مهمی است ،خود جوش است و از مردم [جوشیده است]« :چرخ
زمان به عقب بر نمیگردد ،م شروطه به ا ستبداد بر نمیگردد» پس باالخره باز
ردپای مشروطه حتی در جنبش 93ـــ 24که بیشتر جنبش مذهبی بود تا ملی،
بر مال شده
حد زدن به قدرت ،مشروطه کردن حاکمیت؛ سیر ماراتنی ایران

وجه بعدی این بود که حد زدن به قدرت و آرمان مشروک کردن حاکمیت
در ایران خیلی ماراتنی بوده مرحلهی اول ماراتن ،مشـــروطهه مرحلهی دوم
ماراتن ،دوره رضــاخانه مرحلهی ســوم ،دههی 44ه مرحلهی چهارم،93-94
مرح له ی آخر هم 24-93ه در ایران این ذهن یت [ حاکم] اســـت که قدرت
[میتواند] از مطلقیت به مشروطیت ،در یک فاز و فراز نزول پیدا بکنده [ولی]
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نه ،ماراتن اســته دوندگان ســرعت میخواهند در  54ثانیه صــد متر را تمام
کنند و خیالشان راحت شوده اما باالخره ماراتنی هست و آن دوندهی پابرهنه
اوگاندایی  24کیلومتر و  531کیلومتر را آرام آرام میدود ،با پای برهنه ،بی
آب ،بیخســتگی ،بی حولهی خیس ،به امید گذر از مطلقیت به مشــروطیته
ســرکوب  5924نشـان داد که مشــروطیت در ایران که بدیل مطلقیت اســت،
نمیتواند یک دو صدم تر تلقی ب شود و نیروها بیایند و سه ماه و شش ماه و
سه سال بخواهند این اتفاد را سامان بدهنده این شدنی نی سته این قاعدهای
بود که در  24-93جدیتر بر مال شده
انگیزانندگی مذهب

مذهب در دروههای قبلی انگیزاننده بوده اینجا هم انگیزاننده استه
نفوذ اجتماعی و توان بسیج روحانیت

نفوذ اجتماعی و توان بســیج روحانیت در اینجا جدیتر از مشــروطه و
جدیتر از نهضت ملی عیان شده
تودهی بی شکل

وجه بعدی که جزء قاعده شد ،تودهی آمورف و بیشکل استه در مشروطه
تودهی بی شکل بود ،آخر سر هم بی شکل ماند و رهبران این قدرت را نداشتند
که تودهی آمورف را به تودهی ت شکیالتی تبدیل کننده در [نه ضت] جنگل [در
این را ستا] سعی شد [که] تا حدودی موفق بود و تا حدود زیادی ناموفقه ولی
باالخره متر صدی پیدا شد ،این تودهی آمورف را شکل داد و از شکل گرفتن
توده ی آمورف ،نهضـــت ملی به وجود آمده پیروزی در الهه به وجود آمده
اخراج انگلیســیها به وجود آمد و ملی کردن واقعی صــنعت نفت در ایران به
وجود آمده در 93ــــ 24این توده بی شکل آمد ،بی شکل هم رفته مجموعهی
نیروها ،نتوانستند توده را شکل بدهنده این هم باز در ایران قاعده شده

جمعبندی

473

رابطه یک سویهی روحانیت

وجه بعدی رابطه یکســـو یهی روحان یت با توده یعنی با همان تودهی
آمورف بوده رابطهی روحان یت [ با توده] رابطهی یکســـو یه از باالی منبر
رهنمود دادن ،اعالمیه صادرکردن ،تکلیف تعیینکردن ،از دل مبارزهی سیا سی
تکلیف شرعی در آوردن بوده [این یک] رابطهی یک سویه استه از آن طرف
رابطهای نی ست ،توده هم حق اظهارنظر [داشت]؟ توده هم آموزش [داشت]؟
توده هم تأثیر گذاریای [داشـــت]؟ نهه [در]  24-25هم که اوج جنبش
روحانیت بود از یک طرف به سمت طرف دیگر ساطع می شد و از آن طرف
چیزی نمیتوان ست ساطع ب شوده این رابطهی یک سویه در دورانهای قبلی
شکل گرفته بود و آنجا یک قاعده شده
تقدم احساس بر برنامه

در مشــروطه ،ما یک بار تقدم احســاس بر برنامه را تجربه کردیم ،در 51
خرداد دیگر خیلی جدیتر حس بر برنامه تفود پیدا کرده
ظرفیت خونین شدن تضاد سنت – مدرنیسم

حاال اتفاد دیگر که خیلی دردناک بود و قاعده شد این بود که تضاد سنت
و مدرنیســـم در ایران ظرفیت خونینشـــدن دارده این را الن هم خیلی باید
تو جه کرده همین دوره ی اصـــال حات هم رو به خونین شـــدن ر فته این
م س ولیت رو شنفکرها سته حاال که آن طرف هیچ م س ولیتی در برابر خونین
شدن و تضاد ندارد ،آگاهی و مس ولیتی ندارد[ ،پس]از این طرف روشنفکرها
باید مراقب باشنده
اصالح ناپذیری حاکمیت

وجه دیگر این بود که حاکمیت شاه نشان داد که اصالحناپذیر استه [در]
 94این را با کودتا اثبات کرد[ ،در]  24هم این را اثبات کرده
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تحلیل عاشورایی

وجه دیگر این بود که اگر در مشــروطه علیموســیو و ســتارخان تحلیل
عاشــورایی داشــتند ،در جنگل تحلیل عاشــورایی به کوچکخان رســید ،در
نهضت ملی به مصدقی [رسید] ــــ که به قول بچههای امروز ــــ شکل این
حرفها نبوده [مصدقی] که گفت مشی من ،مشی حضرت سید الشهداست و
در بزنگاه ،خانوادهام هم برای من معنا ندارد و پای اعتقادم میایســـتم ،اتفاد
خیلی مهمی بود که از مصـدد سـاطع شـده حاال در این دوران هم ،جامعهی
ایران جدیتر از گذ شته آمد پای تحلیل عا شوراییه سر بزنگاه ،از  51خرداد
 5924تحلیل عاشورایی داشته
وظائف انقالب مغلوب بر دوش ضد انقالب غالب

اتفاد دیگری که افتاد ،جلسات گذشته یک بار اشاره شد که کارل مارکس
یک نابغهی فکری بود و این را نمی شود منکر شده گرچه در تحلیل فل سفی
جهان و در تحل یل اجتماعی با او مرزهای جدیای داریم ،ولی باالخره نبور
فکریاش گزاره هایی را از ذهنش خارج میکرده یک گزاره ،گزاره ی خیلی
کیفیای اســته عنوان میکند که وظایف انقالب مغلوب ،عیناً به ضــدانقالب
الب منتقل میشوده یعنی شاه [در]  5994یک جنبش ملی مترقی توسعهخواه
را ســـرکوب کرده اما  24-93که دیگر کندی آمد ،همان وظایف دولت ملی
م صدد که انقالب مغلوب بود ،بر ر یم شاه سوار شده اینکه زمین تق سیم
بشود ،زن صاحب حق رأی بشود ،سپاه دانش و بهداشت و ترویج به روستاها
برود[ ،و] نظام ارباب و رعیتی اصالح بشوده
مگر مصدد میخواست چه کار بکند؟ میخواست کُن فیکون کند[ ،و یا]
میخواست فیل هوا کند؟ میخواست همین کارها را بکند[ ،شاه] نگذاشت و
سرکوبش کرده ولی خودش مجبور شد که وظایف انقالب مغلوب را بر عهده
بگیرده این در ایران قاعده شده بار اول توسط رضاخان ،رضاخان مشروطه را

جمعبندی

480

ســرکوب کرد ،ولی وظایف مشــروطه به عهدهاش قرار گرفت و مجبور شــد
وظایف اقتصــادی مشــروطه ،راه و توســعهای را که منظور نظر پدران ما در
مشروطه بود[ ،انجام دهد] اما توسعهی سیاسی را اکراه کرده
آغازهای پیش از قاعده

حاال یک پیش قا عده هایی هم [وجود دارد]ه پیش قا عده یعنی در یک
حرکت ،یک بار جلوهگر میشـود اگر دفعهی دوم و سـومی هم بود تبدیل به
قاعده میشوده اینجا پنج جلوهگری دیده شد:
بیات شدن استراتژیک ؛ ناکار آئی نیروی ماقبل مرحله

جلوهگری اول این اســت که نیروهای ســیاســی که در دوران قبل محور
دوران بودند ،اگر نو ن شوند ،بیات می شونده جبههی ملی دوم این طور شده
ناکارایی نیروی ما قبل مرحله در  24-93نشان داده شده
تشکیالت خودی

اتفاد دیگر این بود که روحانیت در پی تشکیالت خودی برآمده وقتی که
هی تهای مؤتلفه میخوا ستند شکل بگیرند ،آقای مهندس سحابی در زندان
[بودند]ه مهندس ســحابی [میگویند] یکی از رهبران مؤتلفه برای ایشــان در
ز ندان  29-24ن قل میکرد ند که ما رفتیم پیش آ قای خمینی ،گفتیم که ما
بچههای بازار هسـتیم و میخواهیم کار تشـکیالتی بکنیمه درسـت اسـت که
نه ضت آزادی مدرن بود اما جریان مذهبی بوده یعنی باالخره ک سی نمیتواند
تدین رهبران روشنفکرش را منکر شود ،همانطوری که آقای خمینی هم منکر
ن شده گفتند که ما میخواهیم فعال ب شویم ،و نه ضت آزادی هم ه ست ،آقای
خمینی آنجا یک جملهای میگوید ،عنوان میکند که بچهمذهبیها ت شکیالتی
برای خود شان دا شته با شنده نه ضت آزادی هم باالخره مذهبی بوده بدنهاش
هم بچه مذهبیها بودند ،اینکه آنجا ،ســنگبنای یرخودی کردن تشــکیالتی
عدا در جمهوری اسالمی خیلی جدیتر قاعده میشوده
گذاشته شده که ب ً
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تثبیت صنف

ات فاد دیگر تثب یت صـــنف بود ،یعنی مراجع در این دوره در پی تثب یت
صنف روحانیت بر آمدند که این بعداً در دورههای دیگر تکرار شد و تبدیل
به قاعده شده
پدری

یک ات فاد دیگر هم این جا اف تاده یک پدریای صـــورت گر فت ،بان یان
نهضت وقتی به زندان رفتند ،این تحلیل را داشتند که دوران شان گذشته است
و باید از رحِم ،موجود جدیدی متولد بشوده سعی کردند پدری کنند که اتفاد
مهمی بوده
جنین زنده در روند سقط

یک پیشقاعده هم شکل گرفته آن هم این که درست است که چکمه به
رحِم میزند تا جنین ساقط شود و در ست ا ست که در ارگانی سم ان سان آن
تک جنین ســـاقط میشـــود ،اما رحِم اجتماع فرد میکنده در رحِم اجتماع
نطفههایی هســتند که هنوز برقرار هســتند که در دوران بعد متولد میشــونده
93ــــ 24آن چکمه به رحم اجتماع خورد ،رهبران اصلی را ساقط کرد ،تبعید
کرد و زندان کرد؛ ولی باالخره بخشی از بچههای 93ــــ 24دانشگاه توی آن
رحم ماندند و بعد از  24آمدند و دوران را از آن خودشان کردنده

کاربست امروزین
تئوری؛ پشتوانه حرکت

حاال کاربســت امروزین چیسـت؟ اگر بخواهیم بحث را جمع بکنیم ،یک
[کارب ست این ا ست که] ت وری ،پ شتوانه حرکت ا سته حرکت راه انداختن،
اعتراض کردن و شوریدن ساده است و چندان پیچیده نی سته همین جمع ما
الن بیرون حســ ینیه میتواند در حد توان خودش جرقهای بر پا کنده اما مهم
این اســت که این برپاییها ،از پشــتوانهای ،بهخصــوص پشــتوانهی ت وریک
برخوردار هست ،یا نهه این درس 93ــــ 24بوده [و] بدون پشتوانهی ت وریک
حرکتی نباید راه انداخته
چشم انداز؛ حداقل تا چند قدم آن سوتر

دوماً نمیگوییم که [چشـــمانداز] تا آخر تاریخ و تا انتهای افق باید دیده
شـوده [این] دسـتنیافتنی اســت ولی باالخره نیروی اسـتارتر موظف اسـت
حداقل تا چند قدم آن سوترش را ببینده چیزی که در  24-93نبوده
توده به صحنه ،سپس ؟

وجه بعدی :توده را به صحنه بیاوریم ،سپس چه؟ که آخر چه شود؟ [در]
 24-93توده به صــحنه آمد[ ،اما] آخرش چه؟ توده به صــحنه فرجامش چه
است؟
زمینی برای تمرین

و جه ب عدی :دوره هایی میتوا ند زمینی برای تمرین تلقی شـــود[ ،این]
اشکال نیسته
بازی تأخیری

وجه بعدی این اســـت که  24-93آموخت که باالخره نیروها با ید یک
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بازی تأخیری هم بکننده نمی شود یک تیم [حاال] ب سکت[بال] با شد ،فوتبال
باشـد ،واترپلو باشــده نمیتوانی از اول تا آخر حمله کنیه نفس کم میآوریه
یک دورهای باید بازی تأخیری با شده سال  5911یک اتفاقی افتاد ،فینال جام
ملتهای آ سیا در تهران بود ،ایران بود و کویته ح شمت مهاجرانی بود و در
ورزش آدم فکوری بوده ایران جلو بود 1 ،دقیقه حشـــمت گفت بازی را در
زمین [خود] ایرانه  1دقیقه دست از حمله برداشتند و تا بازی به آخر برسد و
پیروز بیرون بیاینده بازی تأخیری صورت گرفته  1دقیقه بازی در زمین ایران
بوده کویت هم ملتهب بود ،میخواست زهر خودش را بریزد ،اما نمیتوانسته
نیرو ها در ایران هیچو قت این ســـیر را نرف تها ند که م قا بل نیروی م هاجم
خودشان ،بازی تأخیری بکننده در  [ 24-93شرایط به گونهای بود که] می شد
بازی را تأخیری کرده هی تنور را دار کردن و آنتاگونیســـم را ضـــریبدارتر
کردن و تهاجم ورزیدن ،فرجامش هم مهم استه
ضرورت نو شدن

وجه بعدی ضرورت نو شدن بوده [به این معنی] که نیروها اگر بخواهند
بمانند و مؤثر باشند بایددوره به دوره نو بشونده
همهسازمانی

اتفاد بعدی که الن خیلی به درد میخورد[ ،این ا ست که] همهی نحلهها
صاحب سازمان بشونده حتی باندهای مخوفی که وجود دارد ،صاحب سازمان
شناختهشده بشونده خیلی به نفع جامعهی ایران استه اتفاقی که [در]  93ـ24
افتاد [این بود که] همه سازماندار شدنده کارب ست امروزینش این ا ست که
همه سازمان دار بشونده
زیست مشترک ـ پروژهی مشترک

وجه بعدی  -دو تای ماقبل آخر مهم ا ست -زی ست م شترک و پرو هی
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مشــترک [اســت]ه در ایران ،چند بار محدود این اتفاد افتاده اســت که نســل
قدیم زی ست مشترکی با نسل جدید تعریف کرده است[ ،و این اتفاد] میوهی
قابلخوردن داده ا سته یک میوه ،میوهی زی ست م شترک بازرگان ،طالقانی و
دکتر سحابی ،با نسل بعد از خودشان بوده در اعیاد ،عید فطر ،پیکنیک ،سفر،
زلزلهی بوئین زهرا و س ـیل جوادیه ،پاتودها و انجمن اســالمی ،در خوابگاه،
مسجد هدایت و شرکت انتشاره
همین کار را [در] همان دوره مرحوم ح سین فکری در تیم تهران جوان با
 54یا [ 51بازیکن] نســل بعد از خودش مثل آقای المحســن نوریان ،مثل
ناصر نوآموز که رئیس فدراسیون فوتبال بود ،مثل ناصر سلطانی ،مثل داریوش
م صطفوی و مثل مح سن حاجن صراهلل کردو  51 ، 54نفری بودند که بچههای
دوالب و شهباز بودنده آقای فکری  54یا  51سال با اینها زی ست ،آنها [را] از
نونهالی آورد تا [جایی که] کاپیتان تیم ملی کرده
همین اتفاد در مواجههی آقای حســن جبارزادگان [افتاد]ه حس ـین فکری
سیا سی بود ،ح سن جبارزادگان هم سیا سی بود ،ح سن جبارزادگان هم با
نسلی از بسکتبالیستهای ایران مثل اشتریها  ،مثل مرحوم محمود عدل ،مثل
م سعود ماهتابانی ها ،این کار را کرده آنها را از مدر سه گرفت ،آورد به سطح
کاپیتان و مربی تیم ملی رسانده حسن جبارزادگان  44 ،51سال با آنها زیسته
ابوالحســن صـبا هم با شــاگردانش دو-ســه سـال زیســته این زیسـتنها و
زیسـتمشـترکها در ایران میوه داده اســته  24-93این اتفاد افتاده و امروز
هم با آن کار داریمه
اجتماعیات

وجه بعدی اجتماع یات اســـته اجتماع یات به این مفهوم که نیروها باید
روی مسائل اجتماعی دیدگاه پیدا کننده
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نقادی

وجه آخر هم نقادی اســته این درس نقادی را ابتدا نســل جوان 24-93
داده نقاد خودش بوده به این رس ـید که ما افتادهایم پشــت جبههی ملی ،داریم
حرکت خود بهخودی میکنیمه تا کی حرکت خودبهخودی ؟ نقد خود ،نقد
نیروها ،نقد جبههی ملی ،نقد نهضت آزادی و نقد حاکمیت [باید انجام شود]ه
االن فقط ن قد حاکم یت صـــورت میگیرده اگر ن قد خود و ن قد نیرویی که
خودمان در آن هســتیم ،ضــمیمه نشــود ،به دســت حاکمیت هیچ اتفاقی در
جامعهی ایران نمیافتده نه برای خودمان و نه برای جامعه ایرانه

ویپستاه
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