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 رخوت باد دي و شوكت خار  آخر شد گل گوشهشكر ایزد كه به اقبال كله

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد فرمودآن همه ناز و تنعم كه خزان مي

با استعانت از پروردگار و شكرگزاري كه باز دور هم جمع شدیم تا در 
 هایمان را ادامه بدهيم. فصل بهار بتوانيم بحث

 نيست تردید زمستان گذرد»
 اش پيك بهارو ز پي

 با هزاران گل سرخ 
 گل ميناي جوان 
 « آیدگمان ميبي 

تصور این است كه چه در طبيعت و چه در جامعهه  در فصهل سهرماي    
سوز دیناميسمي وجود ندارد و خدا هم به خهوا  رفتهه  و هي در    استخوان

زنهد   همان سوز و سرماها خدا بيدار است و رقص بزرگ تاریخ را رقم مي
هها پزیهده   در بهمهن ميهوه  »هم از زیر فعال هستند. به قول مو وي  ها پدیده
؛ در همان بهمن سرد و سوزاني كه تصور این است كه همه سلو هاي «است

شكوفد و دیگ جوشاني در اي كه ميحيات از بين رفته  اما بالخره شكوفه
شااهلل ما هم تهن بهه سهوز و سهرما و     حال پزیدنِ سلو هاي حيات است. ان

 هها شهور و شهر باشهد.    رخوت ندهيم و امسال  سال كار  بار  به قول بلوچ
گوینهد  خهوبي    كنند  ميسالم و عليك كه مي روي ها ميوقتي پيش بلوچ

خوشي  شري  یعني شرري در درونت هست. برخالف آنچه مها در هههن   
شااهلل مها ههم   دهنده حركت و جوشش است. انداریم  شر در طبيعت نشان

 بتوانيم شر مثبتي را درونمان حمل كنيم. 
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اي را نظاره كردیم؛ یك بحث كوتاه كيفي جلسه كيفي در ابتداي این فراز
را مهندس سحابي و یك بحث را هم آقاي محمهدي كهه خودشهان در آن    
دوران فعال بودند  ارائه كردند و تجاربشان را به صورت نظري و تئوریهك  

هاي آغازین آقاي مهندس و مطلَعِ آقاي . امروز در ادامه صحبت*بيان كردند
ايم و تا  ه حال گيریم كه وسط گذاشتهميهمان اسلوبي را پيمحمدي  

دهيم  بعهد شهرایط   ا مللي را توضيح ميایم. اول فضاي بينبا آن پيش آمده
كنيم  بعد هاي بروز و ظهور آن حركتي كه در فراز تعقيبش ميملي  بعد زمينه

مردم و پراكندگي شعار و رهبري  سازماندهي  ایدئو وژي  استراتژي  مشي  
هها و دسهتاوردها و آخهر ههم     جغرافيایي و بُعد اجتماعي و نهایتها كاسهتي  

 بندي. جمع
گيري را شروع كردیم  به پي 02-12متعاقب بحثي كه با آن فراز جنبش 

رسهيم. ممكهن اسهت در    كار بردیم  ميچارچوبي كه در فرازهاي گذشته به
چهه تفهاوتي بها     02-12نبش وادي امر در ههن این سوال پيش بياید كه ج

ایم كه را فراز تلقي كرده 02-12دارد  به این خاطر جنبش  17انقال  سال 
و اتفاقاتي كه مرور كردیم  جامعه ایهران بهه    33-00بعد از سركو  جنبش 

آن  از آن خهودش كهرد.   12را تا نيمه دههه   02دیناميسمي نائل آمد كه دهه 
را پيهدا كهرده    ايآ ديدگي  33-00دیناميسم را نسل نویي كه در كهوره  

بود و به باور ایماني  عقيدتي و آرمهانيِ تغييهر جههان رسهيده بود ببهه بهار       
  خهودش  17مستقل از انقهال    12تا  02آورد[.  ذا به این علت بسا هاي[ 

ماهيت جنبشي دارد و این استحقاق را دارد كه بتوان فراز را بهه آن اطهالق   
 كرد. 



 
 
 
 

 فضای بین المللی

 فاز و فضا

ا مللهي  كنيم  در باز كهردن فضهاي بهين   ا مللي را باز ميامروز فضاي بين
شود در سه سطح وارد شد؛ سهطح اول؛ در سها هایي كهه از آن صهحبت     مي
تها اوایهل    02ميالدي یا دههه   72تا نيمه دهه  02كنيم  یعني سا هاي دهه مي

آن خودمان  تضاد خلق و امپریا يسهمي كهه در فرازههاي گذشهته از      12دهه 
اي هسهت كهه كهامال مُقَع هر     رسهد و دره صحبت كردیم  به اوج خودش مهي 

شود. سطح بعد؛ تضاد كار و سرمایه است كه به نقطهه برجسهته خهودش    مي
  5301شود و نهایتا در این دوران ادامه جنگ سردي كه ازبسال[ رهنمون مي

رسهد كهه توضهيح    بميالدي[ شروع شده بود  به سطح كالسيك خودش مهي 
 يم داد. خواه

 قعر درّه خلق و امپرياليسم 

را هم پشهت   12در فرازهاي گذشته از جنگ دوم جهاني رد شدیم  دهه 
ميالدي وارد شدیم. از این زمهان بهه بعهد ادبيهات      02سر گذاشتيم و به دهه 

ههاي  شود و فرهنگ نویني جانشين فرهنگ سالمبارزاتيِ جهان دگرگون مي
شهود. در ایهن   بعد از جنگ جهاني دوم مهي هاي ابتدایي قبل از جنگ و سال

شود و براي ههر دوره یهك   فرهنگ اتمسفر و فضاي بدوراني[ هم ترسيم مي
شهوند. در  گيرند كه طبيعتا بها آن درگيهر مهي   تضاد اصلي و عمده در نظر مي

ادبياتي كه در این دوران خلق شد و به سرعت در همه جهان منتشر شد و به 
كردند. پارادایم دوران را تضاد خلق و امپریا يسم تلقي ميور ما هم رسيد  كش
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هایي هستند كه براي به این مفهوم كه جهان دو بخش است  یك بخش خلق
و امپریا يسم و نفي استثمار بهه  حهاط طبقهاتي تهالش      نفي استبداد  استعمار

ا ندارنهد امه   گيهري   توان مبارزاتي آرمان و پيكنند و چيزي جز دیناميسممي
كمپ بدیگر[ بخش اقليتي است كه صاحب ابهزار تو يهد  تهوان سهركو  و     

 تكنو وژي روزآمد هستند.  
اي بين دو اردوي خلق و امپریا يسم در ادبيات و باورهاي آن روز  رابطه

شهد  طور تبيين مي. در ادبيات آن روز  این5متصور نبود بمگر[ اسارت یا نبرد
كند و یا در اسهارت آن اسهت. در   ازره ميكه اردوي خلق یا با امپریا يسم مب

 02مهيالدي و   02ههاي دههه   شهود گفهت كهه در سهال    كادر آن ادبيات مهي 
بخورشيدي[ این تضاد دورانهي بهه اوج خهودش رسهيده بهود و امپریا يسهم       
مجبور بود با همه جهان بجنگد. نمایندگي این جنگ بر عهده ایاالت متحهده  

بود كه  غَلَياني ايبود.  ذا جهان كوره آمریكا بود كه جلوتر شاهدش خواهيم
 كرد. نقطه كامال مقعرِ بدره[  تضاد خلق و امپریا يسم را ترسيم مي

 نقطه برآمد تضاد کار و سرمايه 

شد كهه تضهاد اصهلي     در باورها  ادبيات و فرموالسيون آن روز گفته مي
یه اسهت.  تضاد خلق و امپریا يسم و در دل آن تضاد عمده  تضاد كار و سرما

یعني در جنگ بين خلق و امپریا يسم  مردم ضمن اینكه براي نفهي اسهتبداد    
كنند  براي بهزیستي  بهبودي نفي سيطره خارجي و نفي امپریا يسم تالش مي

كنند. در اینجا هم دو اردو هست؛ اجتماعي هم تالش مي-و برابري اقتصادي
ار اسهت و یهك   یك اردو جریان پرو تري جهان است كه صاحب بازوي كه 

هاي كالن هستند. این دوره كه مورد دسته هم صاحبان ابزار تو يد و مدیریت
هها  ها  درگيريها  تنشهاي طبقاتي  اعتصا رویارویي 0بررسي ماست  پيك

 و مجموعا اوج تضادِ در جریانِ كار و سرمایه است. 
 جنگ سردِ کالسيک

یهان جنهگ دوم   بمهيالدي[ یعنهي پا   5301سطح سوم؛ جنگ سرد پس از 
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جهاني در جهان شكل گرفته بهود؛ بها ایهن فرموالسهيون و سهاختار كهه بدر       
یكي اردوي امپریا يسم  جهان[ دو اردو تشكيل شد و دو سر اردو تجربه شد؛

كه سراردوي آن ایاالت متحده بود و یكي اردوي گسهترده سوسيا يسهم كهه    
ركشي كردند. بجنگ سراردوي آن اتحاد شوروي بود كه بهردو[ شروع به یا

ایم[؛ وجه اول یاركِشي  وجهه دوم  سرد چهار وجه داشت كه قبال مرور كرده
رقابت تكنو وژیك  وجه سوم رقابت در عرصه علهوم پایهه و نهایتها فضها و     
وجه آخر رقابت در حوزه اقتصادي  بازارگيري و جذ  و جلهب نيروههاي   

  5302در آغهاز دههه   اجتماعي در اردوي خودشان بود. این جنگ هاقتصادي
 سركار بود و در آمریكها ههم بدر[ ابتهدا    3زماني كه در شوروري خروشچف

ها زمام امور را به خهود اختصهاد داده   خواهان و سپس دموكراتجمهوري
بهه    0بودند  بآغاز شد[ و در بعمليات[ خليج خوكها و بحران موشكي كوبها 

آرام فروكش كرد؛ نه اینكه تمام شود. اوج خودش رسيد. اما از آن به بعد آرام
و در سرفصهل و   فروكش بنهایي[ جنگ سرد با روي كار آمهدن گوربهاچف  

سهال بعهد از ایهن دورانهي كهه از آن صهحبت        52-51  یعنهي  5332مفصل 
ميالدي[ جنگ سرد  02هه كنيم  بود كه به آن خواهيم پرداخت.  ذا بدر دمي

سهال قبهل از آن. ب هذا در ایهن      52-51ي برقرار بود اما نه در غليان و كهوره 
دوره[ جنگ سرد تا حدي رو به فروكاهيدن رفته بود و بهه شهكل كالسهيك    

 خودش درآمده بود. 

 پازل دوراني 

در این دوران هم مثل هر دوران دیگر و مثل دوران امروزي كه در آن به 
 يسال در وسط عرصه 32ریم  مبارزه پاز ي داشت. پاز ي كه حدودا بسر مي

بازي مبارزاتي جهان واقع بود و نيروهاي مبارز اجتماعي  اقتصادي و سياسي 
یدئو وژي؛ ا بردند. عناصر این پازل  یك در حال و هواي این پازل به سر مي

و پهنج   دو  سازمان؛ سه  مبارزه مخفي و چریكهي؛ چههار  مشهي مسهلحانه     
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داني بود كه هرجهاي  و جامه 0  باكس1گيري طبقاتي بود.  ذا یك پكيججهت
آمهد. ا بتهه اسهتثنايهایي ههم     كردي  این پنج عنصر از آن در ميجهان باز مي

طور كه از اسمشان پيداست خيلي از قاعده وجود داشت  كه استثنايها همان
ه در قهاره و منطقهه   كردند. و ي قاعده دوران بایهن بهود كهه[ چه    پيروي نمي

كردي  حاوي این پنج خودمان  چه در قاره سياه یا التين  اگر پازل را باز مي
عنصر بود. حاال یك به یك این عناصر به حهد امكهان توضهيح داده خواههد     

 شد.
 اي پازل وجه انديشه

اي و وجه تئوریهك آن  بود. وجه مقدم  وجه اندیشهاین پازل چندوجهي 
اي از بيني بودند و تلقيجهان رز جهان در آن روزها صاحببود. نيروهاي مبا

جهان و هستي داشتند. دوم  به یك ابزار تحليل جهان هم مجهز بودند. ایهن  
بينهي و ابهزار   ابزار تحليل جهان  ابزار چهار اصل دیا كتيك بود. هیهل جههان  

تببين و تحليل جهان  یهك دسهتگاه عقيهدتي ههم داشهتند كهه آن دسهتگاه         
عه چه باید كردها و چه نباید كردهاي اعتقادي را در درون خهود جها   مجمو

اي و ایدئو وژیك داشت  یقين پيدا كردن داد. تلقي بعدي كه وجه اندیشهمي
راههي  به دو اردوي كار و سرمایه بود. وجه بعدي این بود كه نيروها بهه سهه  

ههاي  نتخا هاي طبقاتي و اهاي تاریخي  انتخا رسيدند؛ انتخا انتخا  مي
هاي عامي بود دربهاره زیسهت   اي پازل  رهيافتدیپلماتيك. وجه آخر اندیشه

 یك باین وجوه[ را در حد امكان مرور كنيم.بهتو يدي و زیست ملي. یك
 بينيجهان

انقال  شوروي مقدمتا یك انقال  فكري بود به این مفهوم كهه نيهروي    
داشت و با توجه به این تببين كننده یك تببين فلسفي از جهان آغازگر و عمل

فلسفي  اقتصاد و اجتماعِ زمينِ بازي خود را كه روسيه تهزاري بهود تحليهل    
كرد. اگر بخواهيم با ادبيات آن روز صحبت كنيم  اصهول مبهارزاتي از دل   مي

 شد.بيني بيرون كشيده ميجهان
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بيني و اصول دیا كتيك یك اصل  اصل تضهاد بهود؛ همهين    در اصول جهان 
آوردنهد و تضهاد اصهلي را بها آن     ل را در حوزه اقتصادي و اجتماعي هم مهي اص

بينهي در آن موقهع از جایگهاه رفيعهي برخهوردار بهود.       كردند.  ذا جهانتعيين مي
كرد. آیا جههان  باید مقدمتا تكليف خودش را با جهان روشن مينيروي مبارز مي

يهب  آ يهاژ  ازدواج و   اي ههم وجهود دارد  ترك  مشحون از ماده است یا غيرمهاده 
امتزاج ماده و غيرماده به چه ترتيب است  نسبت ماده به غيرماده  نسبت غيرماده 

داد  یك بحث اساسي بود. بحهث دیگهر   به ماده و مالتي كه جهان را تشكيل مي
شهعور اسهت  یها    این بود كه آیا جهان سمتي و تاریخ غایتي دارد  آیا جهان هي

وج دیناميسم آن است یا رو به سردي یا رو به غليهان  جهان روبه افول است  یا ا
 داد.  بيني را تشكيل ميهایي بود كه بحث جهاناست  اینها مجموعه بحث

 ديالکتيک 

بيني ابزاري داشهت؛ ابهزاري كهه قبهل از انقهال  شهوروي       مبحث جهان
خصود آ مان بخلق شهده بهود[.   ها در اروپاي غربي بهبتوسط[ دیا كتيسين

خصهود مغهز   ایم كه هميشه مغز متفكر جهان و بهه آ مان را كردهقبال بحث 
اندیشمندان  مخترعان  رهبران كيفي و فكري همهه  متفكر اروپا بوده است و 

اند  اول هگل  ها بودههاي او يه هم از آ ماناند. دیا كتيسينها درآمدهاز آ مان
 ها  ماركس  آ ماني بودند. بعد نيچه و سرآمد آن

پردازشِ دیا كتيك چهار اصل درآمد كه به چهار اصل دیا كتيهك  در سير 
؛ اصل اول  اصل حركت بود  جهان متشكل از ماده است و همه معروف شد

هرات جهان حركت و دیناميسم دارند. اصل دوم  اصل تضاد بود. بمهاده[ در  
كند و وقتي برخورد پيهدا  طور متعدد با موانع برخورد پيدا ميدل حركتش به

كنهد. اصهل بعهدي اصهل     رو عمهده مهي  كند  تضاد خود را با مهانع پهيش  مي
موتاسيون یا جهش به این مفهوم بود كه در حركت از كم به كيف  هر پدیده 

رسد كه آن گلوگاه آن را هایي ميدر سير خودش به نقاط  محورها و گلوگاه
ل تاثير كنند. اصل آخر هم اصتر رهنمون ميكيفي جهشي به مرحلهصورتبه
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متقابل بود. به این مفهوم كه پدیده در ضمن حركت خود با موانهع برخهورد   
كند  آن پدیده در حال حركت و آن مهانع ههم در حهال حركهت بها ههم       مي

گذارند. ایهن  برخورد دارند و مثل دو سنگ چخماق روي هم تاثير متقابل مي
 چهار اصل دیا كتيك ابزار تحليل جهان آن زمان بود. 

دیا كتيك[ از یك وجه  ابزاري براي تببين جهان بهود و از وجهه   باصول 
دیگر ابزاري بدر خدمت[ تببهين مبهارزه بهود. اصهول دیا كتيهك در عرصهه       

شهد كهه در جامعهه ههم نيروههاي      طور ترجمان و برگهردان مهي  اجتماع این
  جریهان دهقهاني و   اي هستند كه در حهال حركتنهد؛ جریهان كهارگري    با نده

ها با نهده و روبهه   اي وجود دارند كه حركت آنو روستایي محرومان شهري
كننهد. در مقابهل   ا ملليِ بهتر تهالش مهي  جلو است و براي زیست ملي و بين

اي وجود دارد  این موانع صاحبان سرمایه و ابزار تو يهد   ها موانع تاریخيآن
كارآفرینان آن زمان و مدیران ارشد صهنعتي و تكنو وژیهك هسهتند. جریهان     

كند و آنها بهر ههم   درحال حركت با نده با موانع پيش روي خود برخورد مي
گيهرد. سهمت   گذارند و از این تاثير مبارزه كيفهي شهكل مهي   تاثير متقابل مي

 اي است. جهان  سمت تكاملي  انقالبي و با نده
سهال جههان را سهامان     022تا  512چهار اصل دیا كتيك توانست تقریبا 

بيني  هم در سهطح تببهين ایهدئو وژیك و ههم در     بدهد؛ هم در سطح جهان
سطح مبارزه سياسي  اقتصادي و اجتماعي.  ذا با توجه به اینكهه ایهدئو وژي   

ایدئو وژي ماركسيستي بود  نيروهاي مبارز جهان در وهله اول مسلط جهان  
 502-01آمدند. مثل االن نبهود؛ در ایهن   بيني نائل ميطبيعتا باید به یك جهان

سال گذشته  بعد از انقال ِ ایران و اتفاقاتي كه در منطقه ما رخ داد  ا قاعهده  
دگرایان در ا جزایر بسرِ ه و بنيانداریمبه محتوا و ماهيت آنها كاري هو طا بان  

كار[ آمدند  مجموعا با انقال  ایران و تحوالت ا جزایر  تحوالت عربستان و 
هاي مختلف در پاكستان و بعد افغانستان و عراق  نيروهاي مذهبي با موقعيت

گونهه نبهود و كهل جههان زمهين بهازي       جهان جایي باز كردند. آن زمان ایهن 
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ایي مانند ایران كه نيروهاي مذهبي نوین ها بود  جز معدود كشورهماركسيت
 در آن رشد كرده بودند و به آن خواهيم رسيد. 

 52-51تها همهين    53تقریبا از ابتداي قرن  سال  022تا  512این چهار اصل 
كهرد   هذا    7سال اخير  جهان اندیشه و تفكر را سامان داد  آرایش بخشيد و اَرِنج

اشت. نيروي مبارز مقدمتا باید بهه در  و  اي داین چهار اصل اهميت خيلي ویژه
رسيد. نيروها عموما اعتقاد داشتند كهه جههان سهمت دارد و    دریافتي از جهان مي

این سمت تكاملي است. در حقيقت سمت تكاملي جایگاه رفيعي براي نيروهاي 
 گرفت؛ باورهاي آن زمان این بود.با نده در نظر مي

یعني صبح نزدیك اسهت و   مجموعا یك بينش سحرگاهي وجود داشت 
شویم و نيروهاي مبارز به خرمن شب مي تربا مبارزه به افق و به پگاه نزدیك

گذاریم. با ادبيات آن زمان این باورهها  كشند و شب را پشت سر ميشرر مي
 طور جدي وجود داشت. به

 چه بايدها و چه نبايدها، دستگاه عقيدتي

شدند  بهه یهك دسهتگاه اعتقهادي     بيني رد مينيروها وقتي از سطح جهان
رسيدند كه آن دستگاه چه باید كردها و چه نبایهد كردهها را مقابهل قهرار     مي
ههاي  ههاي طبقهاتي و انتخها    ههاي تهاریخي  انتخها    داد. پاسخِ انتخا مي

 شد.ایدئو وژیك مجموعا در آن دستگاه ایدئو وژیك پيدا مي
 ه اردوي سرماي ـاردوي کاري

به  حاط اقتصادي هم توضيح داده شد كه اعتقاد جدي به دو اردو وجود  
داشت. این دو اردو كامال در مقابل هم بودند و كار نيروي مبارز این بود كه 

 در تضادهاي بين نيروي كار و نيروي سرمایه نقش فعال را به عهده بگيرد. 
 هاي تاريخي، طبقاتي، ديپلماتيک انتخاب

هاي تاریخي  طبقهاتي و ایهدئو وژیك بهود. انتخها       وجه بعدي  انتخا
دهي به تاریخي داریم كه تها  تاریخي به این مفهوم كه ما چه نقشي در سمت
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اینجا جلو آمده و به ما رسيده است. وجه بانتخا [ طبقاتي این بهود كهه در   
این افتان و خيزان جانب كدام طبقات را بگيریم. استدالل آن روز این بود كه 

رود و از شدنِ نيروي اصلي كار و نيروي پرو تهر مهي  به سمت صنعتي جهان
دل این تحليل تاریخي یك اصهل عهام درآمهده بهود كهه اصهل دیكتهاتوري        

شهود   پرو تاریا بود. دیكتاتوري به این مفهوم كه امروز در ههن مسهتفاد مهي  
ایهن  نبود. تلقي ماركس كه اصظالح دیكتاتوري پرو تاریا را به كار برده بود  

رود و هر كشوري كه گزینه صهنعت  بود كه جهان به سمت صنعتي شدن مي
از زیست و جامعه روستایي به زیست  1را انتخا  كرده  یك تحول و شيفتي

هها تغييهر   كند و نسبت جمعيت هم به نفع شهرنشينو جامعه شهري پيدا مي
و بعد بهه   كند. یعني بهمان[ اتفاقي كه مقدمتا در انگلستان شروع شدپيدا مي

بينيم به كل االن هم ميآ مان و سایر كشورهاي درجه دو و درجه سه اروپا ه 
كند كهه مترتهب بهر ایهن     است. بماركس[ عنوان ميسرایت پيدا كرده هجهان

هاي تاریخي  اقتصهادي و اجتمهاعي  نيروههاي    اتفاق بیعني[ شيفت و انتقال
 شود. نيروي كارگري مي مسلط جهان 

نبهود كهه    3كارب ر بود و مثل االن فول اتوماسيون هنوز و وژيآن زمان تكن
ها نقش نيروي كار را به عهده بگيرند و نيروي كار حداقلي باشهد. االن  ربات

شاید در یهك سهو ه معهدودي كهارگر یها       در یك كارخانه پيشرفته اروپایي 
مسوول خط مشاهده شود  اما آن موقع سهو ه كهار یها خهط تو يهد مملهو و       

شد. استدالل این بهود  ن از عناصر تو يد بود كه به آنها كارگر اتالق ميمشحو
كند و در جامعه شهري هم اكثریت بها  كه چون شهر بر روستا تفوق پيدا مي

 كارگران صنعتي است  طبق اصول دموكراتيك كه حاكميت با اكثریت است 
تو يهدي  پس باید شعار دیكتاتوري پرو تاریا یا شعار هژموني نيهروي اصهلي   

 تاریخ را كه جریان كارگري است  داد. 
شههدن و آن موقههع انتخهها  طبقههاتي در كشههورهاي اروپههایي روبههه صهنعتي 

آن زمهان  انتخها ِ طبقهه كهارگر بهود.       52شده  یا صاحب تكنو وژي برترِصنعتي
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برخي كشورها ههم ماننهد كوبها اصهال صهنعتي نداشهتند و اقتصهاد  فالحتهي و         
انفعهال اقتصهادي حهول دو محصهولِ نيشهكر و      كشاورزي بهود و كهل فعهل و    

كرد و طبقه كارگري نبود كهه بخواههد بهر آن تاكيهد     فرنگي سامان پيدا ميگوجه
تاكيهد بهر جنهبش     چون كوبا  نيكاراگوئهه یها بو يهوي    هایيشود.  ذا در كشوري

تخها   گفتنهد. ایهن ان  با نده را طبقه كارگر روي زمهين مهي   يدهقاني بود و طبقه
 طبقاتي بود. برخي كشورها مثل كشور ما مختلط بودند كه به آن خواهيم رسيد.

یك انتخا  دیپلماتيك هم وجود داشت؛ آن زمان جنگ سرد و برویهارویي[  
نبهود كهه كهامال سهنگين و      32و  12دو اردو بود. شوروي ههم  شهورويِ دههه    

وجود آمده باشد گرانه جدي در آن به بروكراتيك شده باشد و تمایالت سركو 
اش با پيرامون  رابطه اربا  و رعيتي شده باشد. آن زمان شهوروي هنهوز   و رابطه

ههاي خشهن استا ينيسهتي    از عرصه خارج شده بود و شهيوه  نونفس بود  استا ين
آمده بود و جهان پيرامونش را تلطيف كهرده بهود.    رخت بربسته بود. خروشچف

اتحههاد شههوروي چنههد نقههش داشههت؛ اول مقابههل آمریكهها و تمههایالت      ههذا 
خهانم  . ببر اساس[ آماري كه پارسال خود دو ت آمریكا دادهه ناپذیرش بودسيري

تها سهال    5301كرده آمریكا از جنگ جهاني دوم یعني رایس تلویحا نقدِ خود مي
یها جنهگ  یها     هاا مللي درگير بوده است. این منازعهمنازعه بين 513  در  0227

تنش  یا كودتا و یا تحوالت مكانيكي بوده اسهت. یعنهي آمریكها حهدودا در ههر      
سال  در سه منازعه و تحول مكهانيكيِ دوران فعهال بهوده اسهت. آمریكها بسهيار       

اش بهراي  اش براي گرفتن بازارهها  ميهل سياسهي   ناپذیر بود؛ ميل اقتصاديسيري
دوره غنيم و سهد سهدیدي مقابهل     سركو  و عضوگيري و ... . پس شوروي آن

 اش بود.ناپذیريهاي سيريامپریا يسم آن دوران با آن ویژگي
اي در مقابهل  یك وجه شوروي این بود كه سد سهدید و مهانع تهاریخي    

امپریا يسم بود و وجه بعدي  بحضورش در[ مبارزات تاریخي بود. یعني یك 
و آماده داشت كهه ههر   بيني حاضر دانش مبارزاتي و یك ایدئو وژي و جهان

صورت كهامال رایگهان از آن اسهتفاده    توانست بهافتاد  ميجنبش چپي راه مي
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تشكيالتي هم داشهت؛ دانهشِ    دانش اي كند. شوروي عالوه بر دانش اندیشه
سازماندهي  مبارزه طبقاتي  سازماندهي صنوف  سازماندهي مبارزه مسهلحانه  

اي هم بهود  بشهوروي[ خهط    و اسلحه و ... . عالوه بر اینها  جستيك نظامي
جهان به اسلحه كالشهينكف   هايپشتيباني تسليحاتي بود. آن موقع همه چپ

كردنهد  مجههز بودنهد. یعنهي     هها تو يهد مهي   ها و بعد هم رومانيایيكه روس
كهرد. یهك منبهع ا ههام     هاي چپ مسلحانه را تغذیهه مهي  شوروي كل جنبش

مبارز مقدمتا باید تكليهف خهود را بها    عمومي مبارزاتي هم بود.  ذا نيروهاي 
كردند. تكليفشان كه با آمریكا و جریان استعمار  سهيطره و  شوروي تعيين مي

سلطه مشخص شده بود  باصال[ چون تكليف مشخص شده بود  بهه مبهارزه   
كردند. برخي كامال تكليف ميرو آورده بودند. حاال باید با شوروي هم تعيين

ههاي او يهه   د  برخهي مثهل كوبها بها مرزبنهدي     پيوسهتن به كمپ شوروي مهي 
پيوستند و موضع داشتند مثل چين كه جلوتر بهه  پيوستند و برخي هم نميمي

آن خواهيم رسيد كه چگونه تز سه جهان و تز سوسيال امپریا يسم را مقابهل  
شوروي مطرح كرد و ادعاي قطب بودن داشت. پس نيروهاي مبهارز در ههر   

 كردند.ليف خود را با شوروري مشخص ميجاي جهان باید مقدمتا تك
بيني شده بود  چهار اصل دیا كتيهك را  نيروي مبارزي كه صاحب جهان 

اش به كهار  مبارزاتي در تببين جهان و در دستگاه ایدئو وژیك و در استراتژي
بسته بود  به یك دستگاه عقيدتي مملو از چه باید كردها و چه نبایهد كردهها   

قهاد راسهخ و یقينهي بهه اردوي كهار و اردوي سهرمایه و       نائل آمده بهود  اعت 
ناپذیري عناصر اصلي این دو اردو پيدا كرده بود و به سرفصل انتخها   آشتي

كهرد و یكهي از   تكليف ميبایست در مقابل شوروي تعيينهم رسيده بود  مي
 كرد.این سه راه را براي تنظيم و تعيين رابطه با شوروي مشخص مي

 يزيست مل ـاي عام زيست توليديهافتيره

هاي عهام از زیسهت تو يهدي و زیسهت ملهي برا مهرور       آخر امر رهيافت
گانهه یها   كردند كه در بين عوامل پهنج كنيم[. در ادبيات آن موقع عنوان ميمي
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چندگانه تو يد  اصا ت با عنصر كار است  این یك وجه بهود  وجهه بعهدي    
ستدالل بآن موقع[ این بود. همين استدالل را ناپذیري ابزار تو يد بود. اتملك

صهورت[ كتها  درآمهد     ببهه  05در جزوه اقتصادش كهه سهال    آقاي مطهري
بآورد[. روزنامه اطالعات هم آن را آورد و دو روز توقيف شد و كتا  ههم  

آن روز جهان را مدنظر قرار  جمع شد. آنجا هم آقاي مطهري همين استداللِ
داده بههود. اسههتدالل غا ههب آن زمههان ایههن بههود كههه تكنو ههوژي محصههول    

این پيشرفت از زمان خهيش او يهه    ؛هاي نسل اندر نسل ببشر[ استپيشرفت
توانهد  رسيده است  پس نمي 72شروع شده تا به كامپيوترهاي نسل دوم دهه 

بشر است. اگر هم در شاع هيچ ما ك خصوصي داشته باشد چون محصول مُ
كارخانه هست  باید از آن استفاده عام شود و تملك بر آن خصوصي نيسهت  

كه قطور ههم  و تملك عمومي است. آقاي مطهري هم در آن مقا ه یا جزوه ه
ه همين استدالل را به زبان خودش مطرح كرده توانست كتا  شودبود و مي

 بود. 
اسههت  بوجههه[ دوم  پههس بوجههه[ اول ایههن بههود كههه اصهها ت بهها كههار  

ناپذیري ابزار تو يد و بوجه[ سوم مصرف به قدر نيهاز بهود. بهرخالف    تملك
دههد و حهد و انهدازه نهدارد و از     این دوران كه مصرف جهان را سمت مهي 

بمرز[ اشباع هم رد شده  آن زمان این شعار مطرح بود كه مصرف در سهقف  
 ا مللي شود.انداز ملي و بينپس نياز باشد و بقيه

یك شعار دوراني هم وجهود داشهت كهه در ایهران ههم بعهد از انقهال         
« نان  كار و مسهكن »هاي جهان ها انتخابش كردند؛ آن زمان شعار چپفدایي

ها آزادي را هم به آن اضافه كهرده بودنهد. ایهن شهعار     بود كه در ایران فدایي
  سوم آن دوران بود.نكامال اقتصادي و معطوف به شرایط زیستي جها

 وجه تشکيالتي پازل

ِ پههازل ايوجهه اندیشههه  پهاز ي كههه از آن صهحبت شههد پهنج وجهه دارد    
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اي كه از آن صحبت شد در حد جلسه و سطح دانش بنده  همهين  وجهيپنج
توضيحاتي بود كه تا اینجاي كار عنوان شد. برویم و از منظر دیگر یعني وجه 

تشهكيالتي پهازل را   تشكيالتي به بخش بعدي ایهن پهازل نگهاه كنهيم. وجهه      
شود در این چهار سرفصل تحليل كرد. گزینه تشكيالتي آن دوران گزینهه  مي

اي بود  براي این نوع مبهارزه و ایهن نهوع    ها شبكهدهيسازماني بود  سازمان
شد و بعد از كادرسازي عضهوگيري گسهترده   تشكيالت باید كادر ساخته مي

 اي مدنظر بود.توده
 گزينه سازمان 

ههاي  نه سازمانيبمطرح[ بهود  اگهر بخهواهيم مقهداري بهه الیهه      چرا گزی
تر بحث وارد شویم  آن زمهان در كشهورهاي كالسهيك و كشهورهاي     جدي

گذشت؛ چين هم یهك  . از انقال  چين هم دو دهه ميبودنداروپایي احزا  
حز  واحد سراسري داشت. حز  كمونيست چين بزرگترین حز  جههان  

ت و كامال تشكيالتي و خيلي هم پرطمطراق بود. بود و بيشترین اعضا را داش
خصود بفاز[ قهرآميز انقالبي شده اما دركشورهایي كه وارد فاز مبارزاتي به

نسهبت  شد كار حزبي كرد. كار حزبي ا زاماتي دارد؛ شرایط باید بهبودند  نمي
ههاي علنهي مثهل مطبوعهات      خو  باشد و اسهتفاده از امكانهات و تریبهون   

پذیر باشد  بدر حا ي[ كه در برخي از و ... امكان ها و جزوهينگتجمعات  ميت
كشورهایي كه رویكرد مبارزاتي داشتند  مثل كشور ما  اساسها ایهن امكانهات    

 شد كار حزبي كرد. وجود نداشت.  ذا نمي
درست است كه در ایران سركو  صورت گرفت  اما اگر سهركو  ههم   

د در ایران امكان كار حزبي وجود به بع 5300گرفت  در شرایط صورت نمي
كه احزا  آن دوره همه تعطيل شدند و با توقف و تعطيلهي  نداشت. كما این

ملي حهز  دوران  هاي دیگر وجود نداشت  جبهمليكامل مواجه شدند. جبهه
دموكراتيهك  دموكراتيك بود. در دوران دموكراتيهك و شهبه  دموكراتيك و شبه

شود ارگان داشت  فراخوان داد  ميتينگ برگهزار كهرد و تجمهع     مياست كه 
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به بعهد در   5300كارناوال و فستيوال در فضاي عمومي گذاشت. اما از سال 
ي ماهيت حزبي داشت آزادشد این كارها را كرد. مثال نهضتایران دیگر نمي

امكهان فعا يهت    10تها   00 اما بعد از به زندان بافتادن اعضا[ و در حدفاصهل 
و  ي وجود نداشت. احزا  قدیمي هم مثهل حهز  ایهران   آزادحزبي نهضت

كهدام امكهان فعا يهت نداشهتند.  هذا در        ههيچ ها و حز  ملهت ایرانيستپان
انقالبي با ماهيت آنتاگونيسهتي داشهتند    كشورهایي مثل ما كه رویكرد مبارزه 

امكان كار حزبي وجهود نداشهت. در ایهن دوران طبيعتها و المحا هه تئهوري       
 .آمدسازمان وسط مي

سازمان با حز  متفاوت است؛ حز  تماما روي زمين است و ي سازمان 
هشهتم كهوه یهخ زیهر زمهين و      گویند ههف روي زمين نيست. در طبيعت مي

بينهيم  در واقهع   ين است. كوه یخي كه ما در قطب مهي هشتم آن روي زمیك
بآ [ اش زیر بينيم و بقيهبينيم  سر و موهایش را ميهشتم آن را ميفقط یك

قامتش زیرِ زمين بود  جاها تمامِ است. سازمان هم چنين حا تي داشت  بعضي
كرد اما وجه مشخص اندامش زیرِ زمين بهود.  و برخي جاها رخي نمایان مي

سازماني بود و به این خاطر هر جریان مبهارز كهه عنهوان     يذا گزینه  گزینه 
كرد  حز  و جمعيت نبود  سازمان بود. تشكيالتي براي خودش انتخا  مي

  در ا سها وادور  در ا جزایر FLMن  یا بخش فلسطيبراي مثال سازمان آزادي
بينهيم دو سهازمان شهكل      در ایران هم كه جلوتر بيایيم ميترتيب[ ببه همين

ي. دوران  دوران سازمان هاي فدایو سازمان چریك گرفت؛ سازمان مجاهدین
ناپذیر بود  بود و این گزینه هم طبيعتا یك گزینه تحميلي و یك انتخا  گریز

 شد كار حزبي كرد. نمي
 اي دهي شبکهسازمان

كهاري در ایهن سهازمان ههم      در وجه بعد  بها توجهه بهه اصهول مخفهي     
اي یهك سهازماندهي حزبهي    اي بود. سهازماندهي شهبكه  ها شبكهدهيسازمان

شوند و اعضهاي دفتهر   نيست؛ در حز  رهبر و دبيركل انتخا  و معرفي مي
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رایهي و كادرهها همهه مشهخص هسهتند و اعهالم       سياسي  اعضاي هيهات اج 
اي یها  طور باشد. در سازماندهي هسهته تواند اینشوند  اما در سازمان نميمي

اي  هر هسته فقط از وضعيت خودش اطالع داشت و بعهد سهازمان از   شبكه
گرفهت.  هذا   هها در جریهان همهه امهور قهرار مهي      ها و سهرپل طریق سرهسته

 شد. ر این سازماندهي باید كادر ساخته مياي بود و دسازماندهي شبكه
 کادرسازي 

تواند زندگي عضو حز  با عضو سازمان خيلي فرق داشت؛ عضو حز  مي
دار  صنعتگر و كاسب باشد  عضهو  اش را داشته باشد؛ كارمند  خانهعلني معمو ي

طهور  حز  هم باشد و حتي به مدارج باالي حز  هم برسد. اما در سازمان این
شد علني باشي.  ذا یك وجه كادرسازي  ون اصال مبارزه علني نبود و نمينبود چ

بيني و مجهز شدن بهه ابهزار   هاي سياسي و تئوریك و همان بحث جهانآموزش
كاري و وجه بعدي هم تحليل  دیا كتيك  ایدئو وژي و ... بود  یك وجه هم مخفي
كرد و بها  و معنا پيدا ميمبارزه نظامي بود. كادرسازي در دل گزینه سازمان مفهوم 

كادرسازي حزبي فرق داشت. احزا  حوزه تعليمات و تشكيالت و كالس علني 
 شد این كارها را كرد. علن  پيدا و هویهدا علني داشتند  اما در سازمان نميو نيمه

 چيز ناپيدا بود. پيدا  زیرِ هویدا و زیرِ علن بود. همه منتفي بود و همه چيز زیرِ
 عضوگيري توده اي 

ها[ بتوانند اي بود  اینكه بسازمانگيري تودهنهایتا بعد از كادرسازي  عضو
از كارگران  دهقانان و از جریان مترقي كليسا عضو بگيرند كه در مراحل بعد 

اي مركزي و جنوبي ملحم و به آن خواهيم رسيد. كليساي كاتو يك در آمریك
متههاثر از جنههبش مسههلحانه و رادیكههال آن دوران  رادیكههال شههد. ا هيههات    

كنهيم  یعنهي   دقيقا از همين دوراني كه داریم صهحبتش را مهي   55شبخرهایي
 و بعهدا  50كهاميلو تهورس   ههایي مثهل  بميالدي[ بها چههره   5302ابتداي دوره 

هایي كه در كلمبيا و در نيكاراگوئه ظهور پيدا كردند  شكل گرفهت. آن  چهره
ش و جریان رادیكال كليسا بروز و ظهور پيدا كرده بود بخزمان ا هيات رهایي
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كليسا هم در دستور كار قرار گرفتهه بهود.  هذا     هايگيري از رادیكالو عضو
ها  وجهي از روسهتاها و  ها و كارگاهاي از كارخانهگيريِ تودهوجهي از عضو

هاي فقيرنشين شهري و وجهي هم كه تازه آغاز شهده  مزارع  وجهي از كمپ
بود  از جریان مترقي و چپ كليسا بود. از منظر تشكيالتي فضهاي آن موقهع   

 جریان مبارز جهان این بچنين[ بود. 

 وجه بود و نمودي پازل

قدر بت بود و نمود در این پازل چه باشد و چهوجه بعدي این بود كه نس
 قدر ناپيدا باشد؛باین نسبت[ اصو ي داشت.از نيرو پيدا و چه

 مبارزه مخفي

هها در پهار    NGOهاسهت و باعضهاي[   NGOبرخالف االن كه دوران  
كنند  همه چيزشان مشخص و به قهول دوسهتان   نشينند و با هم بحث ميمي

ن زمان همه چيز پنههان بهود    ناپيدایي وجود ندارد؛ آآكواریومي است و چيز 
شهان المحا هه  هو رفتهه     هاي اصهلي و رهبهران  ها كه چهرهمگر بعضي جریان

رسهيم  یهك   كه در مرحلهه بعهد بهه آن مهي     53بودند. مثال بریگاد سرخ ایتا يا
داران گيري طبقاتي و كارگري بود و سهرمایه داري با جهتجریان ضدسرمایه

ها و رهبرانش مشخص شده بودنهد. یها مهثال    كرد  چهرهایتا يایي را ترور مي
ره شهده بهود و در   كه چهه  51در آ مان بود و یا كار وس 50هوفینمابادرگروه 

هاي قطار و اتوبهوس ههم عكسهش را زده    همه كامپيوترها و در همه ایستگاه
هها[ المحا هه   بودند و براي سر او جایزه تعيين كرده بودند. برخهي باز چههره  

علني شده بودند و ي وجه اصلي مبهارزه در ایهن نهوع سهازماندهي  مبهارزه      
 مخفي بود.

 عمل، نشر، کار توضيح : نمود با

شد  در سه حوزه بهود  یها   ودهایي كه از یك جریان مبارز متصاعد مينم
كردند كه عمل انفجار  آزادسازي یها تهرور بهود. ههر عمهل بیهك[       عمل مي
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طهور نبهود كهه    ایهن كهرد.  جریان ههم بها نشهِر بآن[ جریهان نمهود پيهدا مهي       
هاي مسهلحانه آن موقهع فقهط مكانيسهت و مسهلح باشهند؛ نهه  كهار         جریان

 شد.ئوریك هم بود و منتشر هم ميفرهنگي و ت
جبهه به وجود آمهده بهود؛ از   آن زمان در كل جهان هم یك ادبياتِ پشت

در ایران ما به وجود آمد.  12و  02هاي كه در دهه ايجبههنوع ادبياتِ پشت
پيِس  موسيقي  رمان  شعر نو دوران  جبهه شامل فيلم  تاتر این ادبيات پشت

ها اهل آن هاي مبارز و هم پيرامون سمپاتيكجریان و همه چيز بود. هم خود
توانسهتند بها جهزوه و    ها[ مهي نشر بودند. وجه بعدي هم كارتوضيح بود؛ بآن

نامه كارتوضيح كنند. این وجه بود و نمودِ پاز ي بود هاي مخفي و شبنشریه
 كنيم. كه داریم از آن صحبت مي

 وجه روشي پازل

  مشي چريکيو مبارزه مسلحانه 

گفتند تضاد وجه روشي پازل این بود؛ از آنجایي كه با ادبيات آن دوره مي
اصلي امپریا يسم به سركردگي امپریا يسم آمریكاست. هیل تضاد اصلي  تضاد 
عمده نيروي متحد با امپریا يست آمریكا در كشهوري بهود كهه مبهارزه در آن     

ن در مراكش  شهاه در  حس بنان  ملك ن درحسيكرد  مثال ملكسامان پيدا مي
شدند. در نيكاراگوئه و..  اینها تضاد عمده مي در شيلي  سوموزا ایران  باتيستا

بينهي آن دوران قهرآميهز   باید با تضهاد اصهلي و عمهده در چهارچو  جههان     
گرفهت   هذا مواجههه مسهلط و غا هب      شد و مواجهه صورت ميبرخورد مي

ههاي  دوره  مبارزه مسلحانه و مشي هم  مشي چریكي بود. یعني همين هسته
هها  زدنهد  آن ضهربه  و ضهربه كوچهك مهي   كردنهد  كوچك كار ایضهایي مهي  

 شدند. شد و به مراحل بعد رهنمون ميبندي ميجمع
 ها آزاد سازي

ههایي  مسلحانه و مشي درونهش كهه چریكهي بهود  آزادسهازي      يهیل مبارزه
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ها به ترتيب در سطح حوزه  طبقه  منطقهه و مهيهن   گرفت. آزادسازيصورت مي
 بود.

ماني كهه بهود ببهراي مثهال[ سهاف در      هر سهاز  كننده حوزه  نيروي عمل
ها در ایران بود  در هرجاي جهان فلسطين  یا اف.ال.ان در ا جزایر یا سازمان

شد. در بمهورد[  كه علم مبارزه برافراشته شده بود  مقدمتا باید حوزه آزاد مي
روشهنفكري  حوزه هم تلقي این بود كه مقدمتا باید حوزه روشنفكري و شهبه 

انهد و  روشهنفكران حهوزه  تلقي این بود كه روشنفكران و شهبه به ما بپيوندند؛ 
 بخش آنها را آزاد و جلب و جذ  كرد.مقدمتا باید با كار آگاهي

این طبقه در جاههایي دهقهان و در جاههایي    طبقه  وجه بعدي طبقه بود  
مختلط و جاهایي هم طبقه پرو تر بود؛ طبقه باید آزاد شود و طبقهه بایهد بهه    

 . كمپ ما بياید
منطقه  وجه بعدي منطقه بود. برخي مناطق مستعدتر بود  برخهي منهاطق   

پليسي جریان حاكم كمتر بهود و  هبود  برخي مناطق امكانات امنيتي ترمردمي
شهد  آن منطقهه ههم كهه آزاد     تر بود و منطقه باید آزاد ميتر و سستضعيف

 شد.شد  منطقه پایلوت  نمونه و ا گو ميمي
شد. استدالل این بود؛ مبارزه ن منطقه هم باید ميهن آزاد ميميهن  بعد از آ

 ها. مسلحانه  مشي چریكي و آزادسازي
 روستا ـ شهر 

در این پازل یك بحث تئوریك هم وجود داشت كه باید از شهر شهروع  
 كرد یا از روستا كه جلوتر به آن خواهيم رسيد. 

 چهره ـتئوري

 تئوری 

نورافشهاني و تنهویر    ياست؛ جهان دو حوزهاین ادامه وجه روشيِ پازل 
چههره سهمپاتيك    يتئوریك بود و یكهي در حهوزه   يداشت  یكي در حوزه
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شد شهري بود؛ استدالل ميها حول جنگ چریكدوران بود. بخشي از تئوري
كرد كه جنگ باید از شهر شروع شود و بعهد بهه   و واضع تئوري استدالل مي

كهوه     وجه مقابل چریك شههري  چریهك  عكس آنروستا كشيده شود یا به
جنگل و پایگاه روستایي بود كه كار باید از روستا شروع شهود؛ مهثال   چریك

رامائسترا زدند و نفر با قایقي به كوه سيه 50مدل كوبا كه كامال از روستا بود. 
آرام از جنگل و روستا آزاد كردند و بعهد بهه   از قایق گرانما پياده شدند  آرام

  این مدل كوبا بود. برخي 50مونكادا در هاوانا رسيدند و شهر آزاد شدپادگان 
هاي كوبا بهود  مد ها مثل اروگوئه و پاراگوئه  مدل مقابل كوبا و مقابل تئوري

 شد. پس یك وجه  وجه تئوریك بود. و از شهر شروع مي
 واضعان

بهود كهه    57اگهوار جریان مشي مسلحانه دو واضع اصلي داشت  یكي چه
برزیلي بود كهه در سهال    51همه با آن آشنا هستند و دیگري كار وس ماریگال

در درگيري از بين رفت. او یك تيپ دووجههي  ههم تئوریهك و ههم     5301
ا گهوار پراتيك بود و خودش هم در جریان پراتيك از بهين رفهت  مثهل چهه    

ا بود و نهه در سهطح او معرفهي شهد.     گواردر سطح چه دووجهي بود  اما نه
ههاي خهاد خهود را جها     كار وس ماریگال تالش زیهادي كهرد كهه تئهوري    

 بياندازند.
 چهره

ا و كاسترو گوارغير از واضعان  چهره هم داشت كه چهمبارزه مسلحانه به
ویتنام صحبتش را كردیم. جياپ استراتژ نظامي بود بود كه قبال در  53و جياپ

ها[ با نبوغ مندرج بویتنامي فوبيناي داشت  در مرحله جنگ دینو نبوغ ویژه
در ههن جيا  فرانسه را شكست دادند. در آن زمان جيهاپ بهراي طراحهي    

خيلهي  كهرد. در جههان چههره    ساعت فكر مي 50فو روزي بيناستراتژي دین
 سمپاتيكي شده بود. 
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 هاي سمپاتيك بپيوستند؛ عرفاتها هم به چهرهفلسطيني 72در نيمه دهه 
ماركسيسهت   ها بهود كهه مهذهبي و مسهلمان سهني بهود  حهبش       شاخص آن

ارتدوكس  اصو گرا و اخالقي بود و همين چند ماه پيش فوت كرد. حبش و 
هاي ماركسيست و جریان چپ درون جهنش فلسهطين بودنهد.    چهره حواتمه

بههود كهه در ربههودن  یهك چهههره كههه نماینهده زن مبههارز دوران   هيال خا هد
اي ایفا كرد. اینها نقش ویژه  75-72هاي عال اسرائيل در سالهواپيماهاي ال

شد ها حك ميسلهایي بودند كه عكس آنها در اتاق و بر پيراهن نهمه چهره
 گرفت. ها حكاكي صورت ميو در پس پيشاني

 هم چهره ، هم واضع 

 ا بود. گواردر بين همه اینها فردي كه هم چهره بود و هم واضع  چه
شهري بود كه كتابش هم ترجمهه  واضع جنگ چریك :جنگ چريک شهری

 هست.ها شده و در بازار بود و االن هم در كتابخانه

 تئوري بعدي او تئوري صدور انقال  بود. :صدور انقالب
پهل  وجه سمپاتيك و مدل زیست داشهت. ژان  :مدل زيستو  وجه سمپاتیک

نام[ جنگ شكر در كوبا دارد و در كنار جنهگ شهكر در   سارتر یك كتا  ببه
كوبا خاطرات خودش را ههم منتشهر كهرده اسهت. او و سهيمون دوبهوار از       

ي بودند كه سمپات انقهال  كوبها شهدند. سهارتر خيلهي      روشنفكران فرانسو
شایق بود كه به كوبا برود  همان سها هاي اول و دوم انقهال  كوبها ببهه او[     
وقت دادند و او به كوبا رفت. خاطراتش جا ب است. جنگ شهكر در كوبها   

اش كرده و اميركبيهر ههم آن را   كتابي است كه آقاي جهانگير افكاري ترجمه
صفحه است و آن موقهع در اتوبهوس و تاكسهي  در     502-32منتشر كرده و 

یك رفت و برگشت از ميدان فوزیه به ميدان انقال   ميدان مجسهمه سهابق   
ا توصهيفي و  گهوار شد  كتا  پركششي بود. آنجا شهيوه زیسهت چهه   تمام مي

گوید من رفتم بكوبا[ و به من ساعت چهار صهبح  روایي بيان شده است. مي
انگار روز است و همه سهركار  وقت داد  من چهار صبح كه به دفترش رفتم  
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بودند  مشكو  بودم كه االن ساعت چهار صبح است یا چهار بعهد از ظههر   
گوید من در چند روزي كه با آنهها  مي كند هاي دیگري مياست. بعد روایت

دقيقهه  تبيسه هبودم  بدیدم[ خودشان را عادت داده بودند كه روزي یك ربع
اي برویم  آنها كند كه ما را سوار قایقي كردند تا به منطقهبخوابند. تعریف مي

صهورت نشسهته   دقيقهه در آن قهایق بهه   از فرصت اسهتفاده كردنهد و بيسهت   
 ها زیاد آمده است. خوابيدند. در آن كتا  از شيوه زیست و توان و ... آن

یه كرد  هم ریيس بانك مركزي كوبا و هم ا[ مدل زیستي اراگوارپس بچه
اي كه بعد از مدتها وزیر صنایع بود و ي یك دفعه ناپدید شد و در او ين نامه

ا به كاسترو رسيد  موضع كوبا و موضع كاسترو محترمانه نقد شد. گواراز چه
وان در آن بنامه[ یك جمله قشنگي هست كه با ادبيات ظریف و دالرامي عنه 

كند كه در مقطع انقال  كوبا قرار نبود ما به سوي شوروي سمت بگيریم  مي
 كند. طور شد  مرز خودش را با كاسترو مشخص ميچه شد كه این
ترین سطح شيوه زیست او این بود كه منصب  مكتب  عا ي :مرگ پهلوانی

اده شهد و دنبهال   رفهت و سهرباز سه    سمپاتي و همه را رها كرد و به بو يوي
تئوري صدور انقال  رفت و نهایتا مرگ پهلواني بداشهت[. پهس تئهوري و    

هها بخشهي از   بند بحث مشي بود كه خدمتتان عنهوان شهد  ایهن   چهره پشت
 فضاي جهان بود. 

 هاي مادرجريان

هاي مادر داشت؛ سهه  كنيم  جریاناین جهاني كه داریم از آن صحبت مي
 .و جریان توپامارو سافجریان مادر داشت؛كوبا  

 کوبا

هاي آمري اي مر زي و جنو ي قرار كوبهها منشهها سلسههله انقههال  
تر از شوروي را كوچك يگرفت. كوبا هم تقریبا یك نقش در  اشل و مرحله

 در منطقه خودش به عهده گرفته بود. بكوبا[ دانش مبارزاتي داشت  كاسهترو 
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فكري و حقوقدان بود  نظامي نبود كه اسلحه دست گرفته باشهد  حقوقهدان   
كهدام نظهامي نبودنهد     نفهر ههيچ   50ا هم یك پزشك بود. از آن گواربود. چه

پزشهك  حقوقدان بودند  فسلفه و سياست خوانهده بودنهد  پزشهك و دنهدان    
كهه عشهق اسهلحه باشهند.      بودند و نظامي رضاخاني قزاقي در ميانشان نبهود 

هها توانسهتند   اي بودنهد و در همهان سهال   ههاي فكهري  طور نبودند  تيپاین
تجاربشهان را تبهدیل بهه تئهوري كننهد و در كشهورهاي پيرامهون خودشههان 

هاي تئوریك براي كرسي تهيه كنند. پس هم وجه تئوریك داشتند زغالخا 
فرستادن چریك و اسلحه  دهي داشتند  امكانو هم دانش مبارزاتي و سازمان

 ها مشوق منطقه خودشان بودند. داشتند. كوبایي
 ساف

هواپيمهایي در   5307وجهود آمهد  در   ساف یك مدل دیگر بود و وقتي به
نشين بود پرواز كرد و با دود رنگي اي كه فلسطينيآسمانِ اسرائيل فراز منطقه

ي تشكيل شده است. دیگر ا فهتح  ؛ همه مردم فهميدند كه سازماننوشت ا فتح
بخش فلسطين كه ساف باشد و ساف هم مهادر همهه   شد مادر سازمان آزادي

ههركس مهثال در    باز آن پهس[ ها و منطقه خاورميانه خودمان شهد.  فلسطيني
ایران ما  چه فدایي و چه مجاههدین  خواسهت دسهت بهه اسهلحه ببهرد  در       

بخهش رفتنهد    زمان آزاديهها بهه سها   بخش آموزش دید؛ یمنيسازمان آزادي
هم در ساف آموزش دیدند. ساف یك نيروي چندوجهه بهود. ههم    هاظفاري

هاي تئوریكي بودنهد و  كه تيپ و حواتمه نيروهاي فكري داشت  مثل حبش
و  كهه نظهامي بهود و ابوجههاد     هاي نظامي داشت مثل خود عرفهات هم تيپ

هاي نظامي و فكري بودند. ساف مثل مههدكود  بهود و   كه همه تيپ ابوایاز
انداختند و او را بهه  كردند  راهش ميرفت تر و خشكش ميهركس آنجا مي

 فرستادند. ساف یك جریان مادر بود. كشور خودش مي
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 توپومارو

و تها   02هم كه در اروگوئه و كلمبيا شكل گرفت و در دههه   02توپومارو
در كل منطقه التين پخش شهده بهود  اینهها نيهز ههم واضهع        72قبل از دهه 

 ده و هم  جستيك بودند.تئوریك  هم سازمان
 امکان ، يافتره، تئوری، الهام 

كننهده  بخهش  ههم ناشهر و تغذیهه    مجموعا این سه جریان مادر هم ا ههام 
روي ر سهطح خودشهان بودنهد. ههم رهيافهت و اسهتراتژي پهيش       تئوریك د

گذاشتند و هم امكان داشتند؛ امكانِ آموزش و تجهيهز و ...  نيروهاي مبارز مي
توانسهت دامهن   مبارزاتي آن روز در سه گوشه جههان مهي   هاي. یعني جریان

 پردامنه سه مادر را بگيرد و خود را باال بكشد. 
 اجتماعي پازلـوجه اقتصادي

گيري طبقهاتي  اجتماعي هم داشت. نيرو  جهت هاین پازل وجه اقتصادي
داشت كه قبال صحبتش را كردیم و از جریان پرو تهري  جریهان كهارگري و    

 كرد. دهقاني و محرومان شهري سمپاني و حمایت مي

 **نماي جهان

رسهيم تها   این پازل را از وجوه مختلف دیدیم  حاال سرِ نماي جهان مهي 
م باین[ بحهث را بهه پایهان ببهریم. اگهر بخهواهيم جههان را از منظهر         آراآرام

مبارزاتي و نه از مناظر دیگر فشرده كنيم )بحث ما االن اینجها بحهث   هسياسي
تاریخي است. اگر بخواهيم از منظر دیگر مثال منظر اقتصادي ببينهيم   هسياسي

بهاز شهكل و   شود و اگر از منظر اجتماعي بخواهيم ببينهيم   نماي دیگري مي
جههان از منظهر    شمایل خاد خودش را خواهد داشت.( این ببحث[ نمهايِ 

 تاریخي و مبارزاتي و سياسي و تشكيالتي است. 
یك وجه از نماي جهان دفاع رزمنده حماسي بود  یك وجه نبرد تاریخي 
رخ داد  یك وجهش این بود كه كشهورهایي بهه جرگهه نيروههاي خواههان      
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اي در جههان آن موقهع صهورت    هاي نژادي جهدي انقال  پيوستند. مقاومت
گرفت. جنبش دانشجویي در جاهاي مخلف جهان وزن و وزانتي داشت. مي

جنبش ضدجنگ ویتنام ساري و جاري بود. به  حاط اقتصادي خطي كهه در  
داري بود. یك اژدهاي زرد آن زمان پيش گرفته شد  خط راه رشد غيرسرمایه

كتهابي نوشهت ببهه نهام[      05مهان ادگهار اسهنو   هم بسر برآورده بود[. در آن ز
  اصطالح زردهاي سرخ را او بهه كهار بهرد. در ایهن كتها       00زردهاي سرخ

كند كه تها چنهد سهال    عنوان كرد كه یك اژدهاي زرد دارد بروز و ظهور مي
بيني هم به وقهوع پيوسهت. در   دیگر در جهان  قطبي خواهد شد كه آن پيش

كه رابطه چين با شاه بهبود پيهدا كهرد و چهين در ایهران و      15-10هاي سال
ن سفارت زد و رابطه دیپلماتيك و اقتصادي برقرار شهد  كتها    ایران در پك

ها كه آن ها و داروخانهدر ایران هم چاپ شد و حتي در مغازه زردهاي سرخ
موقع قفسه كتا  آورده بودند  بقرار گرفت[. آن موقع ایهن كتها  و كتها     

 هاي دیگر هم به ایران آمد و مردم ایرانبود  كتا  ميليون جمعيت چين 122
 آرام آرام با زردهاي سرخ آشنا شدند. 

 ويتنام، فلسطين  حماسيـدفاع رزمنده

هها وارد شهویم    خانهه اگر بخواهيم كمي پرده را پس بزنيم و به صهندوق 
شهود[؛ قهبال   حماسي كه در ویتنام و در فلسطين بود بمطرح مهي دفاع رزمنده

دوره بهه اوج   ههزار روز بهود و دیگهر در ایهن     32بحث ویتنام را كردیم كه 
دار آمریكها   خواهان آمریكا در آن زمان كه زمامخودش رسيده بود. جمهوري

بود  واقعا به استيصال رسيدند و دائم در صدد بودند كه خودشان را  نيكسون
اسهطوره اسهتراتژیك    توانستند. جياپ نحوي از ویتنام بيرون بكشند و نميبه

ن هم به همين ترتيب ببود[. واقعا انقال  یها مقاومهت ویتنهام    ميبود  هوشي
جها تشعشهع آن تهوپ سهاطع     شد و همهه مثل توپي بود كه در جهان رها مي

هزار روزهه زیهر    52بخشيدند. جمعيتي سي سال ه ها اميد ميشد. ویتناميمي
و آمریكا را بيرون سركو  بودند و همه چيزشان نابود شده بود اما ایستادند 
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ن یهك  مهي كردند. واقعا در جهان آن موقع منبع ا هام انسهاني بودنهد. هوشهي   
تهریم  مها همچهون    ما از مرگ قهوي »ها بود؛ جمله دارد كه بيان حال ویتنامي

تر و هاي محكمشویم اما سال بعد با ساقهزارهاي چگوا هرسا ه درو ميبرنج
تهرین منطقهه   طور بود. چگهوا معهروف  واقعا همين«. رویيمپربارتر دوباره مي

ههاي[  خيز ویتنام است  مثل گيالن و مازنهدران خودمهان اسهت. ببمهب    برنج
ها در ویتنهام  اي و آخرین تكنو وژي نظامي آمریكایيهاي خوشه  بمبناپا م

 شد باما[ ویتنام ایستاد.تجربه مي
وجود آمد و وقتي ساف بهه  بميالدي[ به 07در فلسطين هم ساف از سال 

 حماسي خيلي موثر بود.وجود آمد جهان عر  را از تكان داد. دفاع رزمنده
 76جنگ ژوئن  يک نبرد تاريخي

یك نبرد تاریخي هم داشتيم. بعد از جنهگ اول اعهرا  و اسهرائيل كهه      
سال دومين جنگ اعرا  و  02بود و اعرا  شكست خوردند  بعد از  5301

با اعرا  بود. همه اعرا   شكل گرفت كه ابتدا پيروزي 07اسرائيل در ژوئن 
نهد   كردهاي منطقه خودمان كه كمك ما ي مينشينهم بودند  به غير از شيخ

هها زیهر رهبهري و    خود را دادنهد و ارتهش   بقيه كشورهاي عر  همه ارتش
و تا حدودي هم سهوریه فعهل و انفعهال داشهتند. جنهگ       هژموني عبدا ناصر

هها توانسهتند بهر فهراز آشهيانه      ژوئن چند روز بيشتر طول نكشيد و اسرائيلي
هواپيماههاي سهوري و مصهري فههائق بياینهد و در طهول نهيم سهاعت كههل  

ها را زدند و وقتي برتري هوا را پيهدا كردنهد  دیگهر اعهرا      هواپيماهاي آن
 شكست خوردند. 

 السالوادور، ظفار، يمن، بوليوي، نيکاراگوئه هاي انقالبيفتياره

كرد  در این دوره هم در هاي قبل عضوگيري ميكمپ انقال  كه در دهه
بو يوي  نيكاراگوئهه  ا سها وادور و ظفهار در همسهایگي خودمهان در عمهانِ       

شهت   و در یمن جنوبي كه در آنجا چهپ پایگهاه جهدي دا    بسلطان[ قابوس
ها با همان ترتيبي كه خهدمتتان عنهوان   دهيمبارزه مسلحانه رخ داد و سازمان
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 .شد  شروع شد
 ، دستکشفريقاي جنوبي، اياالت متحده: لوترکينگآهاي نژاديمقاومت

اي ههم در  هاي نژادي جديهاي انقالبي  مقاومتاما جدا از این رهيافت
ههاي نهژادي   شهت. بخشهي از ایهن مقاومهت    جهان بود كه خيلي اهميهت دا 

غيرمسههلحانه بههود  از جملههه در آفریقههاي جنههوبي كههه شههاخص داشههت.    
 37هاي مبارزاتي بودنهد. سيسهلو     سمبل00و ماندال 03هاي آن سيسلوشاخص

را شان د. ا بته آن موقع نيمه زندانو چند سال در زندان بودن  32سال  ماندال 
كشيدند. جنبش ضدآپارتاید بسيار قهوي بهود و سفيدپوسهتان حهاكم ههم      مي

 كردندرحم بودند و جنبش را خونين ميگر و بيغایت سركو به
جههداي از آفریقههاي جنههوبي  در آمریكهها هههم ایههن دوران  دوره اوج و   

روشهنفكر سهياه كهه      01برجسته مبارزات ضدنژادي است. مارتين  وتركينهگ 
ههاي  تنهه بها پيرامهون خهودش كهل سهياه      بسيار سمپاتيك بود  توانست یهك 

بهود. بدر[ او هين سهفري     00آمریكا را بسيج كند. آن موقع پایگاه او در هار م
براي رفتن به سازمان ملل به آمریكا رفهت  بهه محلهه ههار م      هم كه كاسترو

ها خوابيد. محلهه ههار م یهك    يش سياهنيویور  رفت و به جاي هتل شب پ
محلههه جههدي بههود و دو مشخصههه داشههت  یكههي بسههكتبال آن بههود كههه     

در ههار م   هاي سياه امریكا مثهل كهریم عبهدا جبار   ترین بسكتبا يستشاخص
مال هها را كها  سياه بودند. یك وجه آن هم وجه مبارزاتي بود. اینكه  وتركينگ

ه او را ترور كردند  او شههيد شهد و   در همين دورانه  5301بسيج كرد و در 
 تر از دوران حياتش شد.بسيار محبو 

تهرور شهد  اتفهاق دیگهري در ا مپيهك       در همين سها ي كهه  وتركينهگ   
ها ههم كهه در   مكزیك افتاد؛ تيم یا كاروان آمریكا به ا مپيك رفت. آمریكایي

كهه اول شهد و    07متر تهومي اسهميت   022ني سرآمد بودند. در دوي دو ميدا
سوم شد  از قبل با هم هماهنگ كرده بودند كهه وقتهي روي    01جان كار وس

شان هم سهياه بهود    سكو رفتند  باعتراض كنند[. مشتشان كه سياه بود  چهره
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اه پوشيده بودند  دسهتكش سهياه ههم    شان هم سبز یشمي مایل به سيگرمكن
سرشان گذاشته بودند  رفتند باالي سكو اعتراض كردند. بالفاصله بعد از آنها 

هها را تشهكيل   چهار نفر كه تيم دوي چهار در صهد متهر امهدادي آمریكهایي    
دادند  روي سكو همين كار را كردند. آن دو نفر و ایهن چههار نفهر را از    مي

 03وقهع رئهيس كميتهه ملهي ا مپيهك  اوري بهرانج      دهكده اخراج كردند. آن م
ها  چه سفيد و چه سياه طوماري آمریكایي بود. بعد دیگر از اردوي آمریكایي

امضا شد كه مرگ بر اوري برانج  ریس سفيدپوست آمریكهایيِ كميتهه ملهيِ    
لهي  كه ا مپيك مكزیك جبهه مبارزات سهياهان را در آمریكها خي  ا مپيك. این

 تقویت كرد. بنابراین مبارزه و اعتراض سياهان جدي بود.
 کره جنوبي، فرانسه، ترکيه، امريکا پرچم دانشجويي

آن موقع بر خالف االن كه دیگر در جههان جنهبش دانشهجویي مفههومي     
اجتماعي و اصناف اجتماعي را بهر  هندارد و احزا  همه بار مبارزات سياسي

ا بتهه در كشهور مها    ـعهده دارند  آن موقع چون در كشورهایي مثل كشور ما 
مانهد  ه نه حزبي و نه صنفي وجود نداشت  فقط مهي طور استاالن هم همين

دانشگاه و دانشگاه هم بانگ جرس و حامل بيداري بود. بجنبش دانشهجویي  
ي و زمان او كه كسي مثل شهاه  چونك هپار در[ كره جنوبي  قبل و بعد از 

ي جنهبش  چونهك هه  در ایران خودمان بود  جنبش بسيار پرتواني بود. پهار  
هه  كنهيم همين دوراني كه از آن صحبت ميه  72دانشجویي را در ابتداي دهه 

 خونين كرد. 
پهاریس شهكل    5301انشجویي ددر فرانسه هم حركت تاریخي اعتراض 

گرفت كه دانشجویان تقریبا كل پاریس را در دست خودشان گرفتند. تركيهه  
ها آنجها  جنبش دانشجویي پرتواني داشت  ژنرال 72تا اوایل دهه  02در دهه 

ها بود. در آمریكا ههم بخشهي از جنهبش    قوي بودند و این جنبش ضدژنرال
تر جنبش دانشجویي آمریكا مهمها پيوست و بخش دانشجویي به جنبش سياه

 به جنبش ضدجنگ پيوست.
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 امريکا  درونبيرون و  جنبش ضدجنگ

جنبش ضدجنگ هم در بيرون آمریكا و ههم در درون آمریكها و بسهيار     
قوي بود و به صف ورزشكاران و هنرمندان هم كشيد. مثال یك بوكسور كهه  

بهود كهه بعهد مسهلمان شهد و       كليكاسيوس وزن جهان بود  قهرمان سنگين
شد  از رفهتن بهه سهربازي امتنهاع كهرد  زنهدانش كردنهد و         محمدعلي كلي

ها مقام قهرماني جهان را هم از او گرفتنهد. او در تشعشهع جنهبش    آمریكایي
ضدجنگ خيلي موثر بود. بخشي از هنرمندان هم به آن پيوستند مثل خانواده 

كه هنري فوندا كه پدر بود و جين فوندا دخترش كه هر دو هنرپيشهنه   فوندا
 01-01بودند  به جنبش ضدجنگ پيوستند. خانم جين فوندا آن زمان شهاید  

سا ش بود  االن شصت و چند سا ش اسهت. آن موقهع اصهال از آمریكها بهه      
ميهان سهربازهاي   هها رفهت و مهدتي در ویتنهام بهود و در      كنهگ كمپ ویت

كهرد.  رفت و در كمپ سربازان آمریكایي تبليغ ضدجنگ ميآمریكایي هم مي
جنبش ضدجنگ در بيرون آمریكا و مخصوصا در درون آمریكا بسهيار قهوي   

 بود.
 ليبي، سوريه، الجزاير  داريراه رشد غيرسرمايه

ان حاال اگر بخواهيم از منظر اقتصادي هم نماي جهان را نگاه كنيم  آن زم
داري بهاز شهد كهه كشهورهایي مثهل  يبهي        راهي به اسم راه رشد غيرسرمایه

سوریه و ا جزایر و كشورهایي كه بيشتر در كمپ شوروي بودند  ایهن راه را  
داري چند مشخصهه داشهت؛ ایهن بهود كهه      پيش گرفتند. راه رشد غيرسرمایه

طبيعتا اجهازه رشهد بهه بخهش خصوصهي و جریهان صهاحب تملهك ابهزار          
دادند. دو ت محور اقتصاد و توسعه بهود و  دادند و یا كمتر مينميخصوصي 

ا ملهل بها كمهپ اروپهاي شهرقي پيونهد داشهتند. راه رشهد         به تجهارت بهين  
اي از آفریقها و بخشهي از آسهياي    داري بعهدا بهه بخهش گسهترده    غيرسرمایه

 خودمان كشيده شد. 
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 جنبش صدها گل، حضور در همه جهان  زردهاي سرخ

ميليون جمعيت داشت  انقال   122همچنان كه صحبت شد   اما چين هم
نسبتا موفقي بود و توانسته بود مسا ه سواد و نان را توانسته بهود حهل كنهد     

آرام داشت سري اقتصادي را توانسته بود حل كند و آرامهدهي اجتماعيسازمان
اریم از   همين دوراني كه د02آورد. در خود چين نيمه دهه از بين سرها در مي

حركتي راه انداخت به اسم جنبش صدها گهل  كهه    كنيم  مائوآن صحبت مي
مضمونش این بود كه بگذار صدها گل شكوفان شود. از دل جنبش صدها گل  

وجود آوردند و به نهوعي از دل جنهبش صهدها گهل و     انقال  فرهنگي را به
مونيست چين مدنظر بود  يبرال در حز  كانقال  فرهنگي تسویه جریان شبه

چهارنفره  هبا سه نفر دیگر كه به گرو كه این اتفاق هم افتاد. بعدا هم خانم مائو
دهنده جریان انقال  فرهنگي بودند كه بعدا دستگير شدند معروف شدند  ادامه

 ها سركار آمدند  محاكمه شدند.چين كه  يبرال 12و در دهه 
 70تها   75ههاي  كنهيم  سهال  آن داریم صحبت مهي  در همين دوران كه از

به پكن شكسهت  رابطهه    بميالدي[ یخ روابط چين و آمریكا با سفر كسينجر
پنگ آمریكا بهه  دیپلماتيك بين چين و آمریكا برقرار شد. قبل از آن تيم پينگ

ز پنگ چين هم به آمریكا رفت و شد دیپلماسي زمين سبچين رفت و تيم پينگ
ها به عضویت همه مجامع ها  چينيو توپ سفيد. بعد از چراغ سبز آمریكایي

ا مللي پول  بانك جهاني و كميته ا مپيك و ا مللي در آمدند؛ صندوق بينبين
 ها.فدراسيون
پرنهده   32ينچه چهي اي داشتند  مثال نيها آن موقع قهرمانان برجستهچيني

روسي  35بود كه از ركورد همه مثال وا ري برومل 0203ارتفاع بود  ركورد او 
ا مللي نبودنهد  ركوردهایشهان را   هم باالتر بود اما چون عضو فدراسيون بين

ها بردارهایشان هم همينطور بودند. اما چينيكردند یا بعضي از وزنهقبول نمي
ههاي  در تههران و بعهد ههم بهازي     5313هاي آسهيایي بازيبراي او ين بار به 

 مونترال كانادا آمدند. 5370ا مپيك 
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ایههن نمهاي جههان بههود؛ دفهاع رزمنهده حماسهي  یههك نبهرد تهاریخي   
ههاي نهژادي  پهرچم دانشهجویي  جنهبش ههاي انقالبهي  مقاومهترهيافهت

 داري و زردهاي سرخ. ضدجنگ  راه رشد غيرسرمایه
افتهاد.  اجتماعي هم اال ماشهااهلل مهي  هاتفاقات اقتصاديحاال در این جهان 

آپو هو   5303خودمان بود كهه   5301رقابت فضایي  تسخير فضا  خرداد سال 
بهود بهه    30به هوا رفت و آن سه نفر معروف كه اول هم نيل آرمسهترانگ  55

 كرد.ف نميسطح ماه پا گذاشتند و جهان در زمينه علم و پيشرفت هم توق
توانيم كه جهان را از مناظر مختلف ببينهيم   رسيم و نه ميما چون نه مي 

 منظر سياسي  اقتصاد سياسي و مبارزاتي و تشكيالتي جهان بود.  این منظر 
 استيصال امريکائي 

آیيم با آن كار جدي یك اتفاق مهم در اینجا رخ داد  بعدا كه به ایران مي
خصهود در  جاي جهان بهه ها در همهبود كه آمریكایيداریم. اتفاق مهم این 

ها شكست خوردند  ویتنام درگير شده بودند. در ویتنام بعد از اینكه فرانسوي
سال در آنجا بایستد. برایش هم حا ت حيثيتي داشهت   52آمریكا مجبور شد 

داريِ بعد از جنگ شهده بهود. بعهد از جنهگ     چون دیگر رهبر جهان سرمایه
ا امكان جنگيهدن و سهازوكار امپریا يسهم كههن سهوار كهردن را در       هاروپایي

بميالدي[  71ها رفتند و تا بسال[ رفت. آمریكایي جا نداشتند   ذا آمریكاهيچ
در آنجا گير افتادند و به استيصال رسيدند  مستهلك شده بودند و منفور ههم  

بود كهه   33دنمور بودند. فرض كنيد فرمانده جنگ ویتنام ژنرا ي به اسم وست
نشست و تصهاویرش را  قد و قامت رشيدي داشت و هميشه پشت جيپ مي

د منفورترین بشرِ جهانِ آن مور ندادند. وستدر تلویزیون ایران زیاد نشان مي
و اینها  نيكسونموقع بود و همه آن زمان نسبت به او كينه داشتند. بعد هم از 

 بنفرت داشتند[.
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 بگذار ديگران به جای ما بجنگند: تدبیر امريکائی

ها[ هم به استيصهال رسهيدند  ههم حيثيتهي در جههان نداشهتند و       بآمریكایي 
بدر خواهان آمریكها بهود   انگشت سبابه جنبش رادیكال جهان به سمت جمهوري

  نيكسهون  5370و  5375تدبير رسهيدند؛ در  نتيجه[ ناشي از این استيصال به یك 
ههارواردي و تيهپ    وزیر امور خارجه كه مغز متفكر   ریيس جمهور و كيسينجر

اي به اسهم گهوام نشسهتي داشهتند و بهه یهك       تئوریك و سياسي بود  در جزیره
بگهذار دیگهران بهه    »بندي تاریخي رسيدند كه مضمونش همين جمله شهد   جمع

شهان ههم   بندي[ محصهول استيصهال بهود و تحليهل    باین جمع«. جاي ما بجنگند
ایهم و بهه انهدازه كهافي ههم      ا ا ي ماشااهلل با همه جهان درافتهاده درست بود كه م

ایم و امكان اینكه بخواهيم كماكهان پلهيس جههان واقهع شهویم را      مستهلك شده
نداریم. به این رسيدند كه در مناطق مختلف متحداني را پيهدا كنهيم كهه قابليهت     

  «ه جاي ما بجنگندبگذار دیگران ب»داشته باشند به جاي ما بجنگند. در ایران این 
مصطلح شد. یعنهي گفتنهد ههر    « ژاندارم منطقه»توسط نيروهاي قبل از انقال  به 

منطقه را بگردیم و یك پاسدار كيفي پيدا كنيم كه اگر اتفاقي افتاد به جاي اینكهه  
آن پاسدار كيفي ایفاي نقش كند. جاهاي مختلهف جههان پاسهدار     ما وارد شویم 

و  كهه نيكسهون   70یها ژوئهن    15ي ما در سفر خهرداد  كيفي گماردند  در منطقه
با یك هيات گسترده به ایران آمدند  مسوو يت و حفاظت منطقهه را بهه    كيسينجر

شخص شاه و رژیم ایران دادند و اصطالحا ایران ژاندارم منطقهه خودمهان شهد.    
را سركو  كنهد  فرمانهدهي    خواست جنبش چپ ظفاردیگر آن زمان آمریكا مي

جلسهات بعهد   ــ كننده ایران بود و آن موقع با انگلستان و آمریكا بود  نيروي عمل
ه بخشي از سربازان وظيفه را به ظفار فرستادند.  ذا این تدبير آمریكهایي  رسيممي

 كهار ها بود  بموجب[ تقسيمدر جزیره گوام كه در دوران اوج استيصال آمریكایي
اقتصادي در كل جهان شد و بخشي از مسوو يت را به پاكستان  بخشهي  هسياسي

 كار[ محصول این فضا بود.  را به برزیل  ایران و كره جنوبي دادند و این بتقسيم
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 يک ديدگاه تئوريک 

؛ یك 02تر بگویيم نيمه دهه آخرین بحث در همين دوران از آغاز یا دقيق
تيپ چندوجههه بهود  اههل فكهر و      آمد. مائوها دیدگاه تئوریك توسط چيني

ههاي  اندیشه بود  مثال در بحث تضاد خيلي به اصول دیا كتيك ماركسيسهت 
سنتي اروپاي غربي یا شوروي  بسنده نكرد. خودش بحثي دارد  بحث تضاد 

هها از آن  مائو؛ كه در ایران هم نيروهاي سياسهي و حتهي بخشهي از مهذهبي    
ردند. واضع یك نظریه تضاد بود و به فونداسيون چهار اصل خيلي استفاده ك

ههایي زد. در تبيهين جههان    دیا كتيك بسنده نكهرد و خهودش بهه آن تبصهره    
 ده و چندوجهه بود.سياسي هم ههنش فعال بود و تيپ تشكيالتي و سازمان

 تز سه جهان

جهان را داد  كه یك [ در این دوران آمد و دو گریز تئوریك زد؛ تز سه بمائو 
جهان  جهان امپریا يسم  یك جهان  جهان سوسيا يسم است و یهك جههان ههم    

اي را كهه در  هاي ویژه خودش را دارد. یعني همان انگهاره وجود دارد كه قابليت
تر كهرد و بهه آن   تر و جديداشت  مائو آن را فرمو يزه ایران مرحوم خليل ملكي

جهاني معروف شهدند   شتري داد. در ایران هم بخشي بودند كه به سهپر و بال بي
هها  جهاني بودند. در ایران هم  مثال این جریان پيكهاري ها سهدر جهان هم بعضي

 جهاني بودند.  كه از دل مجاهدین درآمدند  تقریبا سه
 سوسیال امپريالیسم  

ههم زد؛ سياسههي ههجههان یهك گریهز تئوریهكدر جُهوفِ تههز سهه مههائو
ینهد نبهود كهه چهين در     آامپریا يسم. آن موقع براي شهوروي خهوش  سوسيال

مقا بش قطب بشود  اما چهين راه بهومي خهودش را رفهت. چهين كهارگري       
اجتماعي چين هنداشت كه مبارزه پرو تري راه بياندازد  بافت اصلي اقتصادي

فالحتي بوه و صنعت تازه شكل گرفته بود و كامال فرودستِ كشاورزي بود. 
ها برخالف شوروي در انتخها ِ تهاریخيِ طبقهه بهه دهقانهان روي       ذا چيني
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شود گفت كه در نقطهه مقابهل شهوروي قهرار گرفتنهد كهه       آوردند. تقریبا مي
خودشان به قطهب   72تا اول دهه  02ها در دهه برایش خوشایند نبود. چيني

تبدیل شده بودند. مائو در این كشاكش شوروي را نقد كهرد و بهه شهوروي    
امپریا يسهت را اطهالق كهرد. بهه ایهن مفههوم كهه شهما         واژه مركب سوسيال

مناسهبات   سوسيا يست هستيد و ي مناسبات بها پيرامهون و كمهپ خودتهان     
در كمهپ  هههاامپریا يسهتي اسهت و همهان فورموالسهيوني را كهه آمریكهایي

اند  شما هم به نوعي بها كمهپ خودتهان    خودشان با پيرامونشان برقرار كرده
اید. پس مهائو  مثال كشوري مثل كوبا یا كشورهاي اروپاي شرقي برقرار كرده

 در دوران خودش نقش تئوریك ایفا كرد. 
اگر بخواهيم ببحث[ جهان را جمع كنيم  جهان در آن دوران چند ویژگي 

ن كوراني و غلياني بود. تدابير  تدابير رادیكا ي بود. وجهه  داشت؛ یك وجه آ
تكليهف از منهاظر مختلهف  بها     بعدي اینكه نيروهاي مبارز در وضعيت تعيين

جهان  با منطقه با كشورشان  با نيروهاي حاكم و ... قرار داشتند. وجه بعدي 
ون خهود  این بود كه نيروها باور داشتند كه امكان و توان تغيير جهان و پيرام

تاریخي بود كه نيروهاي مبارز هرا دارند و وجه آخر هم اميدهاي ایدئو وژیك
 در آن زمان داشتند. 

شااهلل در پرتو این شماتيك از جهان به سراغ ایران خودمان و تحوالت ان
 رویم.تاریخي خاد ميهن خودمان مي
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 پرسش و پاسخ
ها حبت آقاي محمدي در جلسه قبل سوال داشتم  براي امروزي* در مورد ص

ایدئو وژي و اميد كنار رفته است و االن دیگر تنها مرز قرمز سياستمداران منافع 

اخالقي را هم بپذیرند عدا تي و بيملي مردمانشان است. در این راه ممكن است بي

ي امروز شده گرایانهعو به سرنوشت كشورهاي دیگر خيانت هم بكنند. این راه واق
شوند. اما آقاي محمدي در جلسه است و ظاهرا اخالق و سياست باهم یكي نمي

طور نيست و[ هنوز اصول مقدسي براي سياست وجود دارد پيش گفت كه نه باین

 كه باید رعایت كنيم. نظر شما چيست 

هها را  آناز كدام علمي دارند كه من هيچ و آقاي محمدي كسوت  تجربه
نظر نيستم  من فقط دغدغه دارم. در بحث آقاي محمدي باید و صاحب ندارم

سوال مشخص از خودشان بشود. اما من در حهد محهدود خهودم بنظهرم را     
ها از هم جدا ایم كه بناست همه منطقهگویم[. ما االن در دوراني واقع شدهمي

هاني كه به سهر  بشود  اما در عا مِ واقع مناطق كامال جدا از هم نداریم. در ج
شود یهك  بریم اگر شما هر منطقه را به یك نعلبكي كه سطحي دارد و ميمي

ها االن همهه روي  این نعلبكي بتشبيه كنيم [ اش زداي در حاشيه بيرونيدایره
 يها باهم منهاطق هاشهورخورده  اند. جاهایي هست كه نعلبكيهم قرار گرفته

و حهوزه سياسهت و حهوزه    مشتر  دارند. حوزه سياسهت و حهوزه اخهالق    
هایي هستند كه كامال مجزا و دور از هم نيستند. عناصهري در  مذهب نعلبكي

درون هركدام وجود دارد كه آن عناصر  عناصر كشنده است. مثل همان ابزار 
كشند  یك عناصر برند و نعلبكي را مير ملي كه براي احضار روح به كار مي

اي هستند  ه هر كدام نماینده یك منطقههایي ككشنده بهم[ درون این نعلبكي
 وقهت اگهر  آن. دههد ها را تاحدي روي هم قرار مهي بوجود دارد[ كه نعلبكي

بينيم كه سياست و اخالق باهم حوزه سم كنيم ميها را راین نعلبكي يحاشيه
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مذهب و سياست هم با هم حوزه مشتر  دارند. دوردست را مشتر  دارند  
ما[ نمایندگاني در تاریخ معاصر خودمان وجود دارند من خيلي خبر ندارم  با

ها و منش خودشان ایهن دو حهوزه را بهاهم آشهتي     با پرنسيپاند كه توانسته
قابل بيهرون رفهتن   اند و ها به نوعي در باور واعتقادات ما هم رفتهبدهند. آن

ان است؛ شاید كه االن مورد احترام كل جه است ها گاندينيستند. یكي از آن
شود و به ميالدي اینقدر كه االن قدر گاندي شناخته مي 02و  12  02در دهه 

نهند باو را نمهي شهناختند[. اگهر بها ادبيهات آخونهدي       درستي به او ارج مي
طهور  دیدند اما ایهن ا فراغ ميصحبت كنيم  آن موقع گاندي را هم یك منطقه

اش نعلبكهي را بلنهدكرده و   اي زندههاي بود كه االن سلولنبود؛ او هم منطقه
بهود.   ما ههم مرحهوم مصهدق    با مناطق دیگر آشتي داده است. در ایران خودِ

و اسهم  د خيلهي عالقهه دارم   نهژا هایم به حنيهف فرض كنيد من به د يل تعلق
فرض كنيد رود یا فرزندم هم حنيف است  اما آدم در خلوت خودش كه مي

بينهد  مي  رودبدرباره[ مصدق ميتر تر و دقيقدر حوزه پژوهش جديبوقتي[ 
كه او نسبت به عناصر ایدئو وژیكي كه در ایران بودند مثل مجاههدین او يهه    
یا شریعتي  یا مثل آقاي طا قاني و مهندس بازرگان  ارتفاع دارد. در حا ي كه 

ئو وژیك هم نداشته است  اما در كرده و تظاهر ایدمصدق تظاهر مذهبي نمي
حقيقت یك خداي مبشر و ناظر و یك اخالق دیناميك درونش بوده اسهت   
گاندي هم به همين ترتيب. گاندي مذهبش مثل ما نبوده اسهت امها دو مهاه     

گرفتهه كهه در   ساعته طوالني با یهك بهادام و یهك جرعهه مهي      01هاي روزه
كشيده است. آن چيهز یها   و را ميگنجد؛ باالخره یك چيزي اما نمي يمخيله

كهه در  . به رغم ایهن كشندآرام آن نعلبكي را ميوار و آرامعناصر زنده مورچه
نظر اول نعلبكي حوزه مستقل خودش را دارد و با هيچ نعلبكي دیگهري رخ  

گيرد  گاندي و دهد و بوسه نميشود و بوسه نميبه رخ و دهان به دهان نمي
ان به خاطر منبع ا هامي كه درون خودشان بود مصدق با روش و منش خودش

به  ب كردنهد.  ها را باهم  بشان  این نعلبكيهاي اخالقيو به د يل پرنسيپ
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  ا فهراغ نيسهت  ها ما االن مناطقي داریم كه دیگر منطقه ب كردن اینبهاز  ب
هها منطقهه هاشهورخورده    اخالق یك چيز نيست و سياست چيز دیگري؛ این

پيمایي طوالني از كهویر تها  هب    د. رفتار گاندي را نگاه كنيد  راهترسيم كردن
گهذارد تها آ    گيرد و جلوي خورشهيد مهي  دریا در هند  نمك را از دریا مي

شود تا دیگر نمك وارداتهي از انگلهيس مصهرف    شود و سمبلي ميتبخير مي
ههم   نكنيم و این نمك را با این كه فراوري و زدوده نشده استفاده كنيم. نوعا

ایدئو وژیك برخورد كرده است. یك جمله تاریخي دارد كه شيطان در كاالي 
هها  انگليسي نهفته است  كاالي انگليسي را كه حاوي شيطان است  در ميدان

جمع كنيد و آتش بزنيد. در مرحله بعد كادي بپوشهيد  كهادي زبهر و خشهن     
ن كهرده اسهت. گانهدي چنهي    است و در تابستان زخم و خهارش ایجهاد مهي   

اي داشته است  مصدق هم در ایهراِن مها بهه همهين ترتيهب. آنهها بها        ویژگي
سياست و اخالق را آشتي بدهند  يشان توانستند حوزههاي اخالقيپرنسيپ

ههایي در جههان   ها را به منطقه مشهتر  تبهدیل كننهد. انسهان    و منطقه ا فراغ
بهم برسانند و  ها راكاروان بشریت را به پيش بردند كه توانستند این نعلبكي

مشتر  ترسيم كنند. كساني منطقه مشتر  بهين مهذهب و سياسهت     يمنطقه
در یهك سهطح    برقرار كردند  منزه آمدند و منزه رفتند؛ در ایرانِ مها بازرگهان  

در سهرآمدِ همهه    طور بود  طا قانياش اینبا همه جواني طور بود  حنيفاین
شناسيم اینطور بود. آنها در مقابل قهدرت از حهق خودشهان    ما مي كساني كه

ایدئو وژیك و هاتي است. چون جزیي از وجود كهل   كوتاه نيامدند. این حقِ
ایهم.  هستيم و وجود كل هم از هر قيدي آزاد است  ما هم آزاد به دنيها آمهده  

مادر با آزادي ما را نه جمهوري اسالمي اعطا كرده و نه رهبرانش؛ ما از بطن 
آن آزادي آمدیم. آقاي طا قاني با این تلقي هم مقابل نظام رضهاخان ایسهتاد    
بهم[ در دوره شاه برخورد كرد و سرآمد هم برخورد كرد. بدر برخهورد بها[   

ربایي كه غرضهي  اي كه بعد از انقال  رخ داد  او ين آدماو ين مورد شكنجه
آقاي طا قاني چهه كهرد      اش را در كميته پشت سفارت آمریكا گذاشتپایه
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كردنهد  گذشت  همه توجيه مهي در حكومتي كه سه ماه بيشتر از عمرش نمي
كه ممكن است زندان و شكنجه بدر[ جایي باشد اما سيستماتيك نيست  امها  
نه! از اول سيستماتيك شد. چه كسي جلوي آن ایستاد  آقاي طا قاني ایستاد  

سهيار سهمبليكي بهود  مهردي كهه      سه روز قهر كرد و زد به بيابان؛ حركهت ب 
چندماه بود از زندان آزاد شده بود به بيابان زد و رفتند و با سالم و صهلوات  

توانند روي مواضعي بایستند. اگر بخواهيم بحث گونه افراد ميآوردندش. این
را خالصه كنيم به نظر من اخهالق و سياسهت و مهذهب و سياسهت حهوزه      

ین دو دهه گذشته  خصوصا دوراني كه بهه  مشتر  دارد. اتفاق منفي كه در ا
اصالحات موسوم شد در جامعه ما رخ داد ب ایهن بهود كهه[ كهار سياسهي و      

زني و البهي. خيلهي   فعا يت سياسي ترجمه و مرادف شد با بده بستان و چانه
هها و تحكهيم و غيهره و ها هك     ها و انجمنهاي فعلي دانشگاهرجي به بچهح 

دند  چشم باز كردند البهي دیدنهد  چشهم بهاز     ها چه كسي را دینيست. این
غيرشفاف و غيرآكواریمي دیدنهد. طبيعهي اسهت     بستانِزني و بدهكردند چانه

 51-53بوقتي[ شرایط پيچيده است و پيرامون پيچيهده اسهت  بدانشهجوي[    
سهال گذشهته از محهل     52-51اتفاقات خوشي در شود. سا ه هم پيچيده مي
ه سياسي در ایران رخ نداد. االن دیگر یك نيروي مبارز يتغيير باور در حوزه

بينيد. هاي خودش را حفظ بكند  خيلي كم ميسياسي مبارزي را كه پرنسيپ
ها هم بروند دیگر هایي هستند كه آخرین تيرهاي تركشند و اگر اینیك تيپ

ههاي مبهارز در ایهران كهه االن     اي ندارند. محصو ش چه شد  جریاننماینده
هها ههم   زني از اول اینطور نبودنهد  ایهن  ده بستان و البي و چانهرسيدند به ب

بودند و یا شهالق خوردنهد و زنهدان رفتنهد یها       12خواه دهه هاي آرمانبچه
هایي را متحمل شدند و چيزهایي را از دسهت دادنهد. در چهه    باالخره هزینه

ن جا رسيدند  نتيجه چه شد  نيروهاي فعال سياسهي ایهرا  ها به اینسيري آن
تبدیل شدند به كارمند  كارمندِ سياسي با تلقي شركت سهامي از تشهكيالت.  

او و هرچه كه هست  جيحاال این تشكيالت یا سازمان است  یا حز  و ان
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ما در این تشكيالت سهمي داریم و این سهم را هم باید تحت ههر شهرایطي   
سهال   12 حفظ كنيم. چرا جریان اپوزسيون در ایران ب...[ من كهه هنهوز زیهر   

دانم چه خبر بوده است امها بدر طهول[ ایهن    هستم و خيلي دوردست را نمي
اي در ایران نبوده است كه جریان موسوم به ایم  هيچ دورههایي كه دیدهسال

اپوزسيون در حفظ وضع موجود مشاركت كند. خيلي اتفاق مهمي است  كه 
 هاي تاریخي  ایدئو وژیك و اخالقي دارد.همه ریشه

  سهكوت  سهكوت  مماشهات  مماشهات  مماشهات و سهازش        سكوت
تبدیل یهك عنصهر مبهارز اجتمهاعي  بها پرنسهيپ        سازش  سازش؛ محصولِ

به یك كارمندِ سياسي بروكراتِ تكنهوكرات اسهت   ها اخالقي و حافظ حریم
چه طلبد. بخشي از اپوزسيون هكه در حقيقت سهمش را از شرایط قدرت مي

ه اگر سهم ا شراكتشان را بهدهي  ههيچ   حاكميتدرون حاكميت و چه بيرون 
هاسهت  و هي بهاالخره    نخواهند گفت. این محصول جدا كهردن ایهن منطقهه   

بهاني و مهدیر    همذهب و چه در حوزه سياست يچه در حوزهبپذیریم كه ه 
ترین عنصهر جههان كهه    ارشد این جهان خودش در پي تغيير است. رادیكال

خلقِ جدید  خلقِ نوبه نو؛ جهان خداست.  خود  تابدوضع موجود را بر نمي
را ببين  بهترین حرف را بشنو  پيرامونت را تغيير بده  سير طي كن  سير طي 

هاي كسهي اسهت كهه وضهع موجهود را بهر       كن و سير طي كن  همه توصيه
. اگر خدا اهل برتابيدن وضع موجود بود  به همان خلق اول اكتفها  30تابدنمي

هاي بدوي غارنشين داشت كه ههيچ   شكري از انسانكرد و  شكر یا سياهمي
كهامال تمكهين   ها در  نكرده بودند و چيزي هم از جهان و هستي و مكانيزم

افتاد وقتي اسم خدا را ترسيدند و رعشه به بدنشان ميكردند و از خدا ميمي
شنيدند. و هي ایهن اتفهاق نيافتهاد؛ خلهق جدیهد  خلهق جدیهد! خهدا در          مي

زه  اختراع  اكتشاف و ... فعهال اسهت و بها همهه جهالل و      هاي مبارسرفصل
جههان را كهه مهن    جبروتش در جهان فعال است. ایران خودمان را بگویيم ه 

ه كه ههر وقهت ههر    امام و خواندهام چطور است  فقط شنيدهام و ندیدهنرفته
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اي)چه حوزه علهم  چهه حهوزه سياسهت  ایهدئو وژي       عنصري در هر حوزه
و...( صادقانه و آكواریمي از سرِ اعتقاد و از سرِ ایده و آرمان تحول اجتماعي 

كنيد آمهده اسهت  خهدا    عا ي روي آن تاكيد ميبه همان منافع ملي كه جنا 
آ  و جارو دست گرفته و دوال شده و بجلویش را[ آ  و جارو كرده است. 
پس این خدا  خداي مبشر است  خداي منتشر اسهت و اگهر در حهوزه كهار     

مشتر  مذهب و سياست  نه از نهوع   يدر حوزهدخا ت داده بشود ه سياسي
هایي كه ما درون با شاخصه جمهوري اسالمي و ا قاعده  نه از نوع عربستان

كهه در ایهن   هاي مهمي رخ خواهد داد. به نظر مهن ایهن  ههنمان هست  اتفاق
در همه جهان به طور نسبي به  در ایران و گاندي سال گذشته مصدق 51-52

مردمان نسهبت   گيريِبحاصل[ موضع  اندجایگاه طراز عرش خودشان رسيده
چهاپ   5317تها   5310ي رستاخيز كه از سال به وضع موجود است. روزنامه

شد  روزنامه كاملي بود؛ دو صفحه ورزشي خو  داشت  دو صفحه هنر  مي
 11رجمه بود. دي ماه سال دو صفحه هم سياست داشت كه یك صفحه آن ت

یك صفحه ترجمه بود كه تيتر درشت هم كرده بود  عنوان مقا ه از نيوزویك 
و نه مسيح؛ تحليل مقا ه این بود كهه مهردم غهر  دیگهر بهه       بود  نه ماركس

كند و نه مسيح؛ یهك عنصهر   اند كه نه ماركس ارضایشان ميسرفصلي رسيده
ه مردم را به سطح معنا و عمق جدیدي ببرد. االن خواهند كنو و جدیدي مي

به نظرم هم در سطح ایهران همينطهور اسهت  از دیهو و د د ملهو م و انسهانم       
شود. در شود  گاندي برجسته ميآرزوست. در این كادر  مصدق برجسته مي

توانند باشند و هستند كهه اسهتادِ آوردنِ ایهن دو    حقيقت اینها آموزگاراني مي
 يب به  ب كردن ایهن دو بهاهم هسهتند و تشهكيل یهك منطقهه      نعلبكي و  

هها بهوده اسهت كهه     دهنهد. ایهن منطقهه ا فهراغ    مشتر  و نه منطق ا فراغ مي
حاكميت جمهوري اسالمي را به یك قدر قدرتي تبدیل كرده كه ههيچ كهس   

تواند با او حرف بزند و هيچ حقوقي براي كسي قائل نيسهت. ایهن   دیگر نمي
كه نيروي مبارز ایران را تبدیل به یهك كارمنهد سياسهيِ بهه      منطقه فارغ بوده
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 دنبال سهمِ ا شراكه  تبدیل كرده است. 
هها  رسهد ایهن حهوزه   اینقدر كه به ههن محهدود مهن و زبهان ا كهنم مهي     

اسهت    و مصدق ها كه شاخصشان گانديدادن هستند و این انسانآشتيقابل
تند؛ حهداكثر انهرژي بهراي تغييهر پيرامهون بها حهداقل        مبشر چند چيهز هسه  

گيري. گاندي چه چيزي از جهان خواست  چه تذ ذ جنسهي و هائقهه و   بهره
طعم و خوابگاه گرم و نرم برد  باو[ چيزي از جهان نخواست. مصهدق ههم   

یك ساعت و نيمهي دارد بها    یك مصاحبه همينطور. مرحوم حبيب الجوردي
پسر دكتر مصدق  دكتر غالمحسين خان. غالمحسين خهان چيزههاي خيلهي    

خواسهتيم بهه   گوید وقتي وا ي فارس بود و مهي گوید. ميریزي از پدرش مي
یها   5325و  5322ههاي حههدودا سهال هه  تههران بيههایيم  بها خهانواده آمهدیم  

و تعدادي هم كارگر بودند كه كمك گوید یك كاروان بود ه ميشودمي5320
اي روي داد و دسهت و  كردند ما به تهران بيایيم. نزدیك اصهفهان سهانحه  مي

گوید پدرم به ما گفت  ما با هم به سهفر  پاي چند تا از كارگرها شكست  مي
ها خو  نشهوند مها از     تا اینایم  كارگرها از ما هستند و ما از كارگرهاآمده

آورند  یك مهاه در  بند ميفرستد پزشك و شكستهریم. ميخواینجا تكان نمي
شوند  شوند  قادر به راه رفتن ميهيچ امكاني. كارگرها كه خو  ميبيابان بي

تواند بگوید  االن در ایهن  كسي ميگوید ما آماده رفتنيم. اینبجمله[ را چهمي
نهه بهه    كنهد  با ذاتهه و  كسي اینطور فكهر مهي  شناسيم چههایي كه ما ميتيپ

ضرورت. به نظر من درست است افرادي از این دسهت كمنهد  امها بهاالخره     
ههایي كهه اههل    آموزگارند. ما كه موسي نيستيم خدا با ما حرف بزند. قدیمي

گویند خدا در مشورت است  یعنهي اگهر خواسهتي كهاري     حكمت بودند مي
د. شهو تر رفتار كني  مشورت كن  خدا آنجها وارد مهي  صورت بدهي  عقالیي

و  شود. ایهن مهنش گانهدي   خدا از طریق بعضي اشخاد هم بر ما ظاهر مي
توانهد خلهق را بسهيج كنهد  گانهدي      هایشان باست[ كه ميو رهيافت مصدق

  روسپي را هم پشت جبهه مبارز ضد شاعر روشنفكرِ كنار تاگورِ درتواند مي
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ي هنر است. این یك كار خدایي است. خدا از روسپي استعماري بياورد  خيل
كشيم و ها ميبين آدم را هاخط طوراینكند  این ما هستيم كه صرف نظر نمي

مانيم و خودمان و كسي نيست كه با او رسيم كه ما مياي ميآخر سر به نقطه
 يحركت كنيم. این اسهت كهه خصوصها مسها ه اخهالق و سياسهت منطقهه       

اش تجربهه  اگر پرنسيپ باخالقي[ نباشد در وجهه حهاكميتي   مشتركي دارد و
آیهد نگهاه بهه دوربهين     جمههورش مهي  جمهوري اسالمي را داریم كهه ریهس  

گوید. این خيلي اتفاق مهمي در ایران است  در گوید و كذ  ميتلوزیون مي
ایران كذ  قهبح داشهته اسهت. مها از بوقتهي[ دبسهتان بهودیم  كسهي دروغ         

ههاي  كردنهد  داسهتان كتها    ا هيچ چيز از او بهاور نمهي  هگفت دیگر بچهمي
دبستان ما چوپان دروغگو بوده است. در عرف ایراني كذ  قبح داشت  حاال 

كنهد   اي كه با خبرنگارهها صهحبت مهي   دقيقه 02آید از سخنگوي دو ت مي
گوید. تو وزیر اقتصاد را به استعفا رسهاندي و  هشت دروغ محض ميههفت

هها اتفاقهات   اند  ایهن گویي دروغ سيزده است  مگر مردم ابلهآیي ميبعد مي
دهد. منتها چون حاكميت در آنتن اسهت مها   مهمي است كه در ایران رخ مي

ها رخ بينيم. اگر اپوزسيون هم در آنتن بياید از این اتفاقفقط حاكميت را مي
ر صهدا د دهد. یك اتفاق محوري در كشور ما افتاده است. یك انفجار بهي مي

 ههم حاكميهت و ههم نيروهها راهه     كشور ما رخ داده كه تركشهش همهه را ه    
ها هم اعتماد نيسهت. مهن از بچگهي    یعني االن در سطح خانوادهاست. گرفته

خواندم  هر روز در روزنامه شوهر عادت داشتم كه صفحه حوادث را هم مي
كشي هست  شوهر با همدستي دوست و رفيق كشته شده است. از آن طرف 

االن شما پيرمردهاي ما را دار اال ماشااهلل هست. كه فسادهاي مردهاي زن هم
كهارگر خهوبي   ها كه معلمي بوده  اسهتادي بهوده    ببينيد )بخصود فرهيخته

بوده  صنعتگري بوده( خيلي در ایران مهم است كه حلقه هنهوز ههم دسهت    
خانم و هم دست آقا هست و اینقدر شسته شده و  يف خورده و اصهطكا   

اي از آن مانده است. این حلقه نشان دهنده اعتماد و پيدا كرده كه فقط پوسته
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سال بهاهم زنهدگي    02-72علقه او يه زن و شوهري بوده است كه در ایران 
سكه بوده  فرداي عقهد بهه    5300افتد  مهري كه اند. االن چه اتفاقي ميكرده

  اتفاقهاتي افتهادبه   سا ه نيسهت  02شود. این تقصير آن دختر اجرا گذاشته مي
است[. االن بحث اجرت ا مثل را جمهوري اسالمي پشت داده است  كي در 

ههایي بهوده اسهت     ایران مادر شير داده كه پو ش را بگيرد  كي چنين پدیده
پول جانشين عشق به فرزند  سكه جانشين عشق به زوج. اگر دو تا زوج اول 

دست به دست چه كسي  خواهندزندگي دست به دست هم ندهند  دیگر مي
سكه پرداخهت بشهود یها     5300بدهند  زندگي كه فرداي بآغازش[ بخواهد 

هاي محوري در ایران نشود  چه ارزشي براي پایداري دارد  به نظر من اتفاق
رخ داده است كه نتيجه تفكيك این مناطق از همدیگر است. حاال به نظر من 

ي به سنت خهود خهدا  كتها  را    ها و با تأساگر بشود با تأسي به همين مدل
بگذارید وسط  كتا  هستي را یك موضع تلقي نكرده  تاریخ را یك حهوزه   
اخالق را یك حوزه  اجتماع را یك حوزه  زندگي زناشهویي را یهك حهوزه    

هاي متعددي هسهتند كهه بها ههم     ب...[  نه! اصال چنين چيزي نيست. نعلبكي
ها اي رخ داده كه این حوزهمنفيحوزه مشتر  دارند. به نظر من اتفاق خيلي 

ها از هم هستند. به نظر از هم سوا شده است و همه مبلغ و مروج این حوزه
من اگر حوزه دل با حوزه عقهل در ایهران پيونهد بخهورد  اتفهاق مهمهي رخ       

دل و عبهوس  حس و بهي دل است و هم عقل  بي يدهد. خدا هم نمایندهمي
است. نيم بيت خيلي قشنگي هست كهه  نيست  باالخره آفرینش از سر عشق 

؛ خيلي قشنگ اسهت  اگهر   31گوید  كوهِ بي فرهاد كاهي است به دست بادمي
عشقي نباشد كوهي نيست. كوه  بدون فرهاد كاهي است به دست بهاد. خهدا   

شهااهلل بهه سهطحي برسهد كهه مهرز       هم عقل دارد و هم دل. جامعه ما هم ان
م شده است و ناشي از گم شدن آن مشتركي بين عقل و دل كه االن هر دو گ

 هم عشق گم شده  هم روش گم شده و هم منش گم شده بایجاد كند[. 
ها علقه داریم  روش داشتند  منش داشتند  عقلهي  این افرادي كه ما به آن
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رسد همه پيشينيان ما كه دنبال تغييهر پيرامهون بودنهد    داشتند. االن به نظر مي
ن زده بوده و آنقدر نفت خورده بودند كه خل و چل بودند  خوشي زیر د شا

فهميدند. اینطور نبوده است؛ یك جكي بود زمان مها  مست نفت بودند و نمي
گوید آره  همان كه آخهرش  گفتند از یكي پرسيدند ساندویچ خوردي  ميمي

ههایش  گویند از این جهان با همه طعمدهد ! اینهایي كه االن ميمزه كاغذ مي
ش را حس كرده اند  اما یك چيزي درونشان بوده است. فقط طعم كاغذ آخر

بپردازیم  جهوا    و در جهان  به گاندي اینكه ما در ایران خودمان به مصدق
گوید من یك بهار  دهد. این را بگویم و تمام كنم  محمود خان مصدق ميمي

ارتها فاسهتوني پشهمي    از خارج آمدم  در دوران تبعيد رفهتم احمهدآباد و چه  
آورده بودم. مصدق گفت این چهارتا را براي من آوردي  جلو خود من چند 

ها را صدا زد  خياط را هم صدا زد و گفت از این چهارتا فاسهتوني  روستایي
ترنهد.  آید كه نسبت به تن من خوش قامهت روستایي در مي 50ردا براي  50

حهداقل را  ادرانه برخورد كردنهد و  ها را هم ما داشتيم كه با همه ماین انسان
طور كه جامعه خودشان برداشتند و حداكثر را به همه دادند. به نظر من همين

ها هم سيري را طهي  فجيع رسيده  آن يما سيري را طي كرده و به این نقطه
جهدي رسهيدند كهه مهرشهان بهه همهه پيرامونشهان         يكردند و به یك نقطه

توانهد بهاهم   ها مهي ا را خواسته باشيد  منطقهرسيد. نظر كمتر از متوسط ممي
سها ه مهذهب و جمههوري     32ا عمهل تجربهه   پيوند بخورد و ما نباید عكس

هاي محوري از هم اسالمي قرار بگيریم و از دستمان براي دور كردن نعلبكي
اي دارند كه عشق این عناصر زنده ها یك عناصر زندهاستفاده كنيم. این حوزه

شااهلل در ایران یك منطقه مشتركي كشد. انه سمت همدیگر ميها را بنعلبكي
 كه هم عقل باشد و هم دل  رقم خواهد خورد. 

 
*** 
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و تحليل آن اشاره  30** چرا در نمایي كه از جهان ترسيم كردید به بهار پراگ
 نكردید 

این نمایي عمومي باز جهان[ بود  كه گفتم در هیلهش اتفاقهات دیگهري ههم     
در پراگِ چكسلواكي را من یادداشت كرده بودم كهه بدر بحهث[   5301بود. اتفاق 

جنگ سرد بگویم اما فراموش كردم و االن كه شما گفتيد یادم افتاد. در دهه قبهل   
ان در واقهع ایهن بهود كهه       یك اتفاق در  هستان افتاده بود  اتفهاق  هسهت  12دهه 

جنبش اجتماعي مبارزِ درون  هستان این بموضوع[ را كه  هستان تمام و كمال در 
. در آنجها  تابيهد پدرخواندگي شوروي را بپذیرد  بهر نمهي  و كمپ شوروي باشد 
و  37در مرحله بعد  هستان سركو  شهد ها كوتاه آمدند و ي مقدمتا مقابل  هستاني

. بشوروي[ بها آن  31سركو  شد باجتماعي مبارز[ بعد در مجارستان هم جنبش
. ها در نطفه برخورد شدیدتري كهرد   با چك5301در دهه بعد یعني تجربه  

ههایي دارد. وجهه اول   چك در بين همه كشورهاي بلو  شرق سابق مميهزه 
ههزار تخصهص    00  در بهين  اش بسهيار باالسهت  این هست كه توان صنعتي

را واجد هسهتند.   هزار بتخصص[ 00ها شده است  چكمهندسي كه شناخته
تهرین كشهور صهنعتي در    شود با مسامحه از این منظر گفت كهه پيشهرفته  مي

كردنهد  در صهنعت   انهدام مهي  اروپاي شرقي بودند و در جههان ههم عهرض   
رفته بودند  در صنعت بهرق و تهوربين پيشهرفته بودنهد ب...[.     سازي پيشكشتي

 این وجه اول است.
تهر و  كه نظام دانشگاهي چكسلواكي بسهيار پيشهرفته  وجه دوم این است 

تر از نظام دانشگاهي كشورهایي مثل روماني   هسهتان  یوگوسهالوي و   عميق
 خصود بلغارستان بود. این وجه دوم بود.به

وجه سوم این بود كه بچك[ یك جامعه روشنفكري غيرمتشكلي داشهت  
داشهتند )تهراوش   و هميشه روشنفكران معترضي بودند كه هم تراوش قلمهي  

توانسهتند داشهته باشهند چهون امكهاني نداشهتند( و بههم[        بياني خيلي نمهي 
دادند و به اصطالح آگراندیسمان ها پر و بال ميهاي قلميشان را غربيتراوش
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ههاي شهاخص روشهنفكري ههم     ها هميشه چههره گرفتند. اینكردند و ميمي
اكي او ههين داشههتند  مههثال بعههد از تحههوالت اروپههاي شههرقي در چكسههلو   

خهواه و  او روشنفكري آرمانبود.  33سالو هاولتواجمهور دوران جدید ریس
ملي بود  با شوروي سابق و با نظام اقتصادي درون چكسلواكي مرز داشهت   
توان نسبي مدیریتي هم داشت و كمتر جایي در جهان بود كه یك روشهنفكر  

ههاي  ود. این است كه چكسلواكي مميهزه جمهور بشیا نویسنده بياید و ریس
جدي داشت؛ ههم در سهطح علمهي و دانشهگاهي و ههم در سهطح جنهبش        

 روشنفكري.
اي در جهان بود. اتفاقهات مهمهي در جههان افتهاد؛     سال ویژه 5301سال 

جنهوبي و مسها ه   جنبش ضدنژادي در آمریكا و آفریقايها و یكي مسا ه سياه
و  01  جنبش دانشجویي فرانسهه سهال    مارتين  وتركينگ و ا مپيك مكزیك

او ين بروز و ظهورهاي ا فتح و فلسطين بود. در حقيقت فضهاي جههان بهاز    
شهد  فضهها كهه بهاز شهد روشههنفكر معتهرض درون چكسههلواكي تشههخيص 

طورنسبي درست بوده فرصتي پيدا شده كه ما هم اش بهتشخيص تاریخيداده
بلهو    ين موقهع پدرخوانهده  امها شهوروي در آ   كشي پيدا كنيم.بتوانيم نفس

خودش بود و برایش خيلي مهم بود كه بلوكش را جمع و جهور كنهد چهون    
 72  در دههه  دادیكهي قطهب از دسهت مهي    بلو  آمریكا بهم[ داشهت یكهي  

نيكاراگوئه را از دست داد  اگر تهاجم مشتر  ایران و آمریكا و انگليس نبود 
رفهت  در اتيهوپي   از دست مهي  شد در یمن قابوسو  جنبش ظفار مهار نمي

داد و... . در داد  در آرژانتين داشهت اتفاقهاتي رخ مهي   اتفاقاتي داشت رخ مي
ریهزش بهود. وقتهي بهروز و ظههور جنهبش       حقيقت كمهپ آمریكها در حهال   

وجود آمهد  خيلهي سهریع سهركوبش كردنهد. خيلهي       روشنفكري در چك به
اتفاق نسبتا مهمي بود. در بقيه بلهو   را تذكر دادید   01ممنون كه این اتفاق 

اي رخ نهداد. باتفهاق   كنيم  اتفاق ویهژه اي كه ما صحبتش را ميشرق در دهه
ههاي جنهبش روشهنفكري    سركو  شد اما باز ههم نطفهه   01چك[ در سال 
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نخوابيد. چكسلواكي یك فرق دیگر هم با بقيه كشورهاي بلو  شرق داشت  
رقي  يبرا يههزه شههد و خههونين  كههه همههه اروپههاي شهه   32در ابتههداي دهههه 

بود)بلغارستان خونين بود  روماني خهونين بهود   هسهتان درگيهر تهنش بهين       
آميز و از طریق انتخابات جنبش كارگري و حكومت بود( تنها انتقال مسا مت

و بدون خونریزي در چك انجام شد. به این خهاطر كهه یهك جنهبش نسهبتا      
بقيهه كشهورهاي اروپهاي    پایدار و پرقدمت روشنفكري داشهت و بهرخالف   

ههاي مقبهولِ   هایشهان اغلهب حكهومتي بودنهد  چههره     شرقي كهه روشهنفكر  
 روشنفكري هم داشت. 

 

                                                   
جز اسارت ونبرد راه دیگری مجوی بین »ای از سازمان مجاهدین خلق با مطلع .  اشاره دارد به ترانه 1

 «.خلق و ظالمان
2 .Pick 

(، رهبـر زـزک ومونی ـ     1981-1891.) Sergeyevich KhrushchevNikitaنیکیتا خروشف.  -3 
 . 1891تا  1899و نخ   وزیر این وشور از  1891تا  1893شوروی از سال 

آمریکا طی عملیات ناموفقی معروف به  1891پس از آنکه در سال  ،(1892بحران موشکی ووبا ) - 1
اتحاد جمـاهیر شـوروی بـه من ـور     خلیج خووها سعی ورد زکوم  ومونی تی ووبا را ساقط وند، 

برد در خاک این وشور ورد و اعتراض زفاظ  از ووبا اقدام به ساخ  سکوهای پرتاک موشک میان
وجود آورد. پس از مدتی وشمکش سیاسی سرانجام شدید وندی، ریس جمهوری وق  آمریکا را به

را از ووبا خارج وند خروشف، ریس جمهور وق  شوروی پذیرف  زیر ن ر سازمان ملل این سکوها 
 و به این ترتیب از جنگ بین دو وشور جلوگیری شد.

9 -Package 

9- Box 
9  . Arrange 

9- shift 

8 . Full Automation 

10 . High  technology 

شده از الهیات م یحی اس  وه به نجـات ان ـان در همـه    ای شناختهبخش، شاخهالهیات رهایی . 11
تقاد دارد. این گـرایش از ولی ـای واتولیـکم آمریکـای  تـین و در      های دنیوی و اخروی اععرصه
میالدی سر برآورده اس  و به گفته ب یاری عدال  سوسیالی تی را با مفهوم نجات  90و  90های دهه
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خصـو  آمریکـای   دستان جهان و بهدر م یحی  پیوند داده اس . این شیوه تفکر در مبارزات تهی

 ای را شکل داده اس .گ ترده  تین غنا یافته و ادبیات
شناس و چریک ولمبیایی بود. (، وشیش، جامعه1899-1822) .Camilo Torres . وامیلو تورس.12 

او دانشجوی زقوق بود وه در پی وشف زقیق  تحصیل را رها ورد و به صومعه رف ، پس از هف  
جـا گـروه   و در آن سال ولی ا را به مقصد دانشکده علـوم سیاسـی و اجتمـاعی بل یـک تـرک وـرد      

ـ اجتماعی ولمبیا را تاسیس ورد. در بازگش  به ولمبیا به تدریس مشـوول شـد و   تحقیقات اقتصادی
های اجتماعی را تاسیس ورد. او وه از جـوانی ن ـرات   شورای دانشگاهیان برای شرو  در پیشرف 

شگاه اخراج شد و جبهه ای ن ب  به نگاه علمی مارو ی م داش  با برچ ب مارو ی   از دانمنتقدانه
هـای ولمبیـا   های م لح در ووه ـتان متحد جنبش خلق را بنیان گذاش  و پس از چندی به چریک

یـک  پیوس  و سرانجام در یک درگیری وشته شد. شرح زندگی و ن ریات او به فارسی در وتـاک  
 منتشر شده اس . یوس  و با ترجمه محمد ابراهیم محجوک نوشته هومر بارناس وشیش شهید

مـیالدی وـه بـا هـدف      90لنینی   در دهه ـبریگاد سرخ ایتالیا، یک گروه چریکی مارو ی   . 13
 زد.چریکی شهری می خارج شدن ایتالیا از پیمان ناتو دس  به عملیات

گرا وه با نام فراو یون ارتش سرخ نیز شناخته ، این گروه چپBaader-Mainhof.بادر ماینهف.  11
ام این اروپا انجام داد. ن کی شهری مختلفی را در سطحچری ایجاد شد و عملیات 1890شود، در سال می

آندریاس بادر و اولریکه ماینهوف بود. اوثر اعضای ایـن  ، از موس ان آن تن گروه برگرفته از نام دو
 ی نداشتند.فعالیتیبه بعد  1899ن سپردند و از بر اثر اعتصاک غذا یا خودوشی جا هاگروه در زندان

میالدی(، معروف به وارلوس شـوال، چریـک ونزویالیـی     1819) .Ilich Sanchezایچ شانچه.  . 19
ها عملیات چریکی در بخش فل طین پیوس  و از آن زمان دهبه ارتش آزادی 1890اس . او در سال 
بود. وارلوس  1899ترین آنها زمله به اجالس وزرای نف  اوپک در ام داد وه معروفسطح اروپا انج
در فران ه به زبس ابد محکوم شده بود، مدتها تح  تعقیب بود، سرانجام در سـال   1899وه از سال 

 در سودان دستگیر شد و در زال گذراندن دوران محکومی  خود اس .  1883
به همراه تنی چند از مخالفـان و تبعیـدیان مـورد غضـب زکومـ        فیدل واسترو 1899در سال  . 19
ها در ووبا به مکزیک گریختند و پس از یک سال آموزش چریکـی، تشـکیل گـروه و پیونـد     ژنرال

خوردن با انقالبیون دیگری از آمریکای جنوبی با یک قایق به نام گرانما وارد خـاک ووبـا شـدند و    
رامای ـترا ومـین   ها ابتدا در وـوه سـیه  را علیه زکوم  وق  آغاز وردند. آن مبارزات م لحانه خود
 1898های اطراف و شهرهای ووبا را آزاد وردند. انقالک ووبا رسما در سال وردند و به تدریج روستا

 پیروز شد. 
، انقالبی، Ernesto Rafael Guevara de la serna(.1899-1829) . ارن تو رافایل گوارا دو  سانا.19

بـه سراسـر آمریکـای  تـین سـفر وـرد و        1892چریک، پزشک و سیاستمدار آرژانتینی بود. او در 
بـه معنـای همـی در زبـان     « چـه »مشاهدات خود در این سفر را برای مبارزات چریکی بکار برد. لقـب  

و بعدها او با این  آرژانتینی اس  وه تکیه والم او بوده و به همین دلیل از سوی دوستانش به او داده شد



 المللیفضای بین  10

                                                                                                         
نام مشهور شد. چه مبارزات خود را از مکزیک آغاز ورد، سپس به انقالک ووبا پیوس ، مـدتی بـه   
ومک انقالبیون ونگو شتاف  و سرآخر در راه مبارزه برای آزادی بولیوی بود وه از سـویی توسـط   

گرف  و سرانجام وشته ماموران سیا و از سوی دیگر توسط ماموران ارتش بولیوی مورد تعقیب قرار 
 شد. 
، نوی نده و چریک انقالبی برزیلی بـود.  Carlos Marighella(.1898-1811) . وارلوس ماریگال.19

از جمله منابع مهم الهام بخش مبـارزان دوران  « وتاک ووچک دستی چریک شهری»وتاک او با نام 
 بود. 
 1819های زیر دفاع ویتنام در سال، ژنرال ارتش و وVo Nguyen Giap( .1811) . وو نویین جیاپ.18
فو اشتهار یاف  نقش فعالی ایفا ورد. ایـن  بینبود. او در جنگ اول هندوچین وه به نبرد دین 1890تا 

بین ویتنام و نیروهای متحد فران ه اتفاق افتاد به شک   وامل فران ه منجر شد.  1891نبرد وه در سال 
، «جنگ خلق، ارتش خلق»، «ی انقالبی و تشکیل ارتش خلقهام لح وردن توده»از او وتابهایی چون 

 و... به فارسی ترجمه و چاپ شده اس . « بخش ملی در ویتنامنبرد آزادی»
گرای اوروگویه در سـال  های چپگروهی از چریکتوسط  بخش ملی توپامارو. جنبش آزادی 20

گرای اروگویه اس  وه در ران ملیها برگرفته از نام توپک آمارو، از رهبتشکیل شدند. نام آن 1893
استقالل این وشور را از برزیل بدس  آورد. توپاماروها بر علیه زکوم  ن امی وق  وه از  1929سال 

سرانجام زکومـ  ن ـامی پایـان     1899زمای  آمریکا برخوردار بود، دس  به مبارزه زدند. در سال 
گرا و اماروها م لح نبوده و زیر لوای ززک چپروها افتاد. از این پس توپیاف  و قدرت به دس  میانه

یکی از رهبران دوران مبارزات توپاماروها به نام  2008ونند. در سال فعالی  می« جبهه وسیع»روی میانه
 خوزه ماجیکا به ریس جمهوری اروگویه برگزیده شد. 

خصص زوزه چین بود. نگار آمریکایی و مت(. روزنامه1892-1809) ..Edgar Snow ادگار اسنو. .21
ت ـه   ای طو نی با مایواس  وه طی مصازبه ستاره سرخ برفراز چینشهرت او به دلیل نوشتن وتاک 
اش ن ـب  بـه زـزک    پردازد. ب یاری او را بـه دلیـل نگـاه جانبدارانـه    تونگ به شرح بیوگرافی او می
های او جزو منابع دس  اول در مورد چین اس . اند اما با این زال وتاکومونی   شوروی نکوهیده

 توسط سیف غفاری به فارسی ترجمه شده اس . چین سرخاز او وتاک 
، نوی نده و خبرنگار فران وی وه در جنگ جهانی خ توسط هانری ماروان . وتاک زردهای سر 22

به فارسی برگردانده  دوم در چین زضور داش  نوشته شده اس . این وتاک توسط هوشنگ منتصری
تجدید چاپ شده اس . در خورشید انتشار یافته و چندین بار  90شده و توسط انتشارات عطایی در هه 

 .برای اولین بار اصطالح زردهای سرخ را بکار برد )نه ادگار اسنو(واقع هانری ماروان 
(، فعال جنبش ضـدآپارتاید و عضـو ونگـره ملـی     2003-1812).Walter Sisulu . والتر سی ترو. 23

دستگیر  1899ر سال آفریقای جنوبی بود. او وه مبارزات خود را از سالهای جوانی شروع ورده بود، د
و تنی چند از فعا ن ضدآپارتاید آزاد شد، زندگی خود را در زندان  وه به همراه ماند  1880شد و تا 
 گذراند. 
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آپارتایدم آفریقـای جنـوبی و ریـس    (، رهبر جنبش ضد1819).Nelson Mandela . نل ون ماند . 21

را در زندان گذراند،  1880تا 1892میالدی بود. او وه از 1888تا  1881های جمهور این وشور در سال
وار برد، های ضد خشونتش و بخششی وه پس از پیروزی در برابر اقلی  سفیدپوس  بهبه دلیل روش

هـای صـلح دوسـتانه و ضـد     به شهرت رسیده اس . هم اونون او از سیاس  وناره گرفته و به فعالی 
 بیماری ایدز مشوول اس .

دان و رهبـر جنـبش زقـوق    ، الهیاتMartin Luther King(.1899-1828). مارتین لوتر وینگ.  29
مدنی ایا ت متحده بود وه علیه تبعیض ن ادی به پا خواس  و در راه هدفش از تعالیم عدم خشون  

بـه قـانون مـدنی     های او و همراهـانش ب یاری از خواس  1891برد. در سال و م یح بهره می گاندی
در  1899آمریکا تبدیل شد و به همین مناسب  جایزه صلح نوبل این سال به او تعلق گرف . او در سال 

 زال سخنرانی برای هوادارانش ترور شد. 
پوس  نشین نیویورک و سراسر آمریکاس . ترین محله سیاهترین و مهممعروف .Harlem . هارلم. 29

پوستان را پرورانده اسـ  .  های ورزشی سیاهز موسیقی و ادبیات و تیمهایی ااین محله در خود سبک
اند هنوز های اخیر جمعی  مهاجران سفیدپوس  اوثری  جمعیتی را از آن خود وردههرچند در دهه

 ترین مروز فرهنگی سیاهان آمریکاس . هم مهم
تبار اس  وه در یقایی(، دونده دو سرعتی آمریکایی آفر1811).Tommie Smith . تومی اسمی . 29
و بر روی سکوی قهرمانی با دستکش  رسیدبه مدال طال  18.93های المپیک مکزیک با روورد بازی

سیاهی وه در دس  راستش بود، مشتش را گره ورد و به نفع برابری سیاهان شعار داد. این واقعه نمادین 
 مشهور شد. ( Black Power Saluteسالم قدرت سیاهان) در جنبش برابری خواهی سیاهان به

(، دونـده دو سـرعتی آمریکـایی آفریقـایی اسـ  وـه در       1819، )John Carlos . جان وارلوس. 29
 های المپیک مکزیک به مدال برنز دس  یاف  و در زرو  سالم قدرت سیاهان شرو  ورد.بازی

المللی المپیک (، سرپرس  آمریکایی ومیته بین1899-1999) .Avery Brundage . اوری برندج. 28
 بود.  1892تا  1892از سال 
های های جام مل (. قهرمان پرش ارتفاع چینی. او در بازی1812. )Ni-Chih Chin چین.چینی . 30

مقام دوم را و ب ورد. این درزالی بود وه او در اردوی تمرینی خود  2.19با روورد  1891آسیایی 
هـا ایـن   را بزند وه به دلیل رسمی نبودن رقابـ   2.28 مونترال توان   روورد 1899پیش از المپیک 

 روورد برای او ثب  نشد.
بود وه  2.29(. قهرمان پرش ارتفاع روس، روورد او 2003-1812.)Balery Brumel . والری بلومر. 31

 در زمان خود همه رقیبان را پش  سر نهاده بود.
.  فضانورد آمریکایی، او اولین ان انی Niel Alden Armstrong( .1830). نیل آلدن آرم ترانگ.  32

به تهران آمد و  1319قدم به ماه گذاش . او در سال  11به وسیله فضاپیمای آپولو  1898بود وه در سال 
 سفر خود را برای ایرانیان شرح داد.

(. ژنرال ارتش آمریکا. او وـه در  2009-1811.) William Westmorelandمورلند.ویلیام وس .  33
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سم   1899تا  1891های اس  در جنگ ویتنام در سالانی دوم و جنگ وره شرو  داشتهجنگ جه

 فرماندهی نیروهای ن امی آمریکا را داش .
به دق  بررسی و باز شده اس . مفهـوم خلـق    «باک بگشا»گفتارهای این مبحث در سل له درس.  31

مطرح شده اس   گفتارهااین درس 90تا  19و مفهوم خدای منبع الهام به جل ه  هفدهمجل ه  دزجدید 
 قابل دسترسی اس .   hodasaber.comوه در وب ای  

 ها منتشر شده اس .وه در دفتر تازه ی قیصر امین پور، سروده«مانیتنها تو می»ای اس  از شعر . پاره 39

در چک لواوی اصالزاتی تح  عنوان سوسیالی م با چهره ان انی انجام  1899. از ژانویه تا اوت  39
شد و فضای سیاسی و فرهنگی این وشور گشایش جدی یاف . این دوره وه به بهار پـرا  شـهرت   

های جنگی شوروی پایان یاف  و پس از آن تا مدتها خفقان سنگینی بر وشـور  گرف  با زمله تانک
 شد. زاوم 
به دبیرولی ززک ومونی   له تان انتخاک شد. او وه رهبری  و دی الو وومولگا 1899. در سال  39
رو بود دس  به اصالزاتی سیاسی و اجتماعی در وشور زد. در همین زال دانشجویان و برخـی  میانه

 این وشور دس  به ت اهرات زدند.  دیگر از مردم له تان برای خروج نیروهای ن امی شوروی از

ایمره ناگی ریـس جمهـور وقـ  مجارسـتان بـا زمایـ  دانشـجویان دسـ  بـه           1893. در سال  39
اعالم ورد  1899ها را در این وشور گ ترش داد. او همچنین در سال اصالزاتی اجتماعی زد و آزادی

به این تصمیم دس  به اشـوال   وه در ن ر دارد از پیمان ن امی ورشو خارج شود. شوروی در واونش
ن امی مجارستان زد و قدرت را به یانوش وادار، دبیرول ززک ومونی   مجارسـتان داد. نیروهـای   

سال در این وشور م تقر ماندند تـا سـرانجام در پـی فروپاشـی شـوروی،       23ن امی شوروی بیش از 
 مجارستان را ترک وردند.

نویس و همچنین اولین ریس و داستان نمایشنامه Vaclav Havel( .2011-1839.) . واسالو هاول. 38
بود. پس از تجزیه این وشور به دو جمهـوری   1882تا  1898جمهور غیرومونی   چک لواوی در 

پ   ریاس  جمهـوری را در وشـور    2003تا  1883چک و جمهوری اسلواوی، او مجددا  از سال 
آمیز قدرت در وشور برنده  جـایزه  قال م الم هایش در راه انتدس  آورد او به دلیل تالشچک به

 شد. اش در طی جنگ سرد، برنده جایزه صلح گاندیهای آزادی خواهانهصلح نوبل و به دلیل تالش


