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نشست پنجاه و دوم
سه شنبه 72فروردین ماه 6831

با نام خدا و عصر به خیر خـدمت خـواهران و بـرادران؛ بـا اجـازه همـه
خصوصا موسپیدان و با اجازه همه دوستان بحث را شروع ميکنیم .پن فراز
را در چهارچوب هشتفراز ،هزار نیاز پشت سر گذاشتهایـم[ .در ایـن فـراز]
تقریبا در آستانه فراز انقالب واقع هستیم.
بعد از جهان به ایرانِ خودمان مي آییم .در [بحث] ایرانِ خودمان هم م ـل
همیشه نگاهي به حاکمیت ،جامعه و نیروها ،بعد نیروهای اخص که نیروهای
عملکننده هر دوره هستند ،مي اندازیم .اینکه از حاکمیت شروع ميکنـیم ،بـه
مفهوم اصالت دادن به قدرت نیست .اصالت همیشه با فعل و انفعاالت درون
جامعه و با کمپ مردم است اما چون حاکمیت سرکوبي کرده و تسلط موقتي
بر شرایط پیدا کرده ،از حاکمیت شروع ميکنیم.
حاکميت سَرخوش از سرکوب
دومین سرخوشي تاریخي حاکمیت است؛ اولین سرخوشـي تـاریخي 28
سال قبل در سال  91بود که مصدق با کمک آمریکا سرنگون شد و شاه بعـد
از فرار چند روزه اش ،از ایتالیا برگشت و سرخوش و کیفور بود .سرخوشـي
دوم سرخوشي ای بود که قبلش خوني هم ریخته شده بود .کودتای  91خیلي
خونین نبود ،نه اینکه خون ریخته نشد و سرخ نشد ،اما سال  91کامال سـرخ
بود و مردم ،نیروها ،دهقانِ ورامیني و کشتار جمعي و  ...خونین بود.
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این عکس خیلي عکس تاریخي،
گویــا و زنــدهای اســت و بــرخالف
اینکه تصور مي شود عکس ها فیکس
هســتند و فقــط فــیلم اســت کــه
فریم های آن دینامیسم دارند ،عکـس
هم دینامیسم خاص خودش را دارد
و نقــش خــدایگاني شــاه را نشــان
مي دهد؛ دهقان در ازای یک سند بـه
پایش افتاده و خود و اطرافیانش هم
ایــن وضــعیت ســیطره را طبیعــي
ميبینند.
سانتراليسم نو و بيرقيب

در این دورهی جدید ،حاکمیتِ سرخوش ویژگي هایي دارد؛ ویژگـي اول
این است که یک سانترالیسم نو و بيرقیبـي در چـارچوب حاکمیـت مسـتقر
شده است .به این مفهوم که شاه بعد از سرکوب ،احساس قدرت جدیتـر و
اتوریتهی کاملتر از قبل ميکند .دو موج سنگین ،موج مصـدق و  91و مـوج
دوم ،موج نیروهای ملي و نیروهای مذهبي نواندیش ،آقـای خمینـي و مـردمِ
 26خرداد را پشت سر گذاشته است .لذا مرکـزیتش در نظـام بیشـتر از قبـل
شده ،قدرت جدیتری دارد و بي رقیب هم هست ،به این مفهـوم کـه دیگـر
علي امینيای 2در کار نیسـت کـه در سـالهـای  98و  92از او شـبح بـدیل
ساخته بشود.
 .1علی امینی .(1291-1191) .دانشآموخته اقتصاد و نخ وزیر ایران در سالهای  1116تا  1111و
همچنین وزیر اقتصاد و دارایی وابینه قوام ،مصدق و زاهدی بود .دوران نخ وزیری او با اصالزات
ارآی ،آزادی فعالی اززاک از جمله جبههملی و مبارزه با ف اد دولتی همراه بود اما سرانجام با بحران
اقتصادی به پایان رسید.
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نخستوزیر این دوره هم ابتدا حسنعلي منصور 2است که در سال 2999
ترور مي شود و بعد هویدا 1ميآید .هویدا  29سال حکومت دارد و حکومتش
مانند دریایِ بيموج و یک نواخت است .او کـامال پذیرفتـه کـه فرودسـت و
عنصر درجه سه است؛ اول شاه ،بعد عَلَم ،9یار گرمابه و گلستانش و نیروهای
امنیتي [و آخر هویدا] .هویدا سمبل نظام بروکراتیک اجرایي است و  29سال
بدون اقتدار حکمرانيِ اجرایي مـي کنـد و کلیـدهای حاکمیـت اجرایـي هـم
دستش نیست .آن موقع چند کلید اصلي بوده ،یک کلید امنیتي که دست خود
شاه و یک دوره ای دست نصیری ،مُقدم و ...است[ ،دوم] کلید نفت است که
 .1ز نعلی منصور .)1162-1111(.دانشآموخته زقوق و عضو ززک ایران نوین بود .او در اسفند
1112شم ی به نخ وزیری رسید ،هنوز چندماه از وزارت او نگذشته بود وه به زکم آی اهلل میالنی
و به تیر محمد بخارایی ،از اعضای شاخهی ن امی هیات موتلفه اسالمی ،ترور شد .از جمله اقردامات
دوران نخ وزیری او وه موجب نارآایتی مردم شد ،تصویب قانون واپیتووسیون ،تبعید آیر اهلل
خمینی به ترویه و افزایش بهای بنزین بود.
 .2امیرعباس هویدا ( .)1289-1199او دانشآموخته علوم سیاسی و آشنا به پنج زبان بود به همین دلیل
فعالی خود را از وار در وزارت امور خارجه شروع وررد امرا در سرال  1112بره وزارت دارایری در
وابینهی منصور رسید .پس از ترور منصور ،او تصدی پ نخ وزیری را به دس گرف و برای
 11سال در این م ند برجا ماند .پس از آغاز ناآرامیهای منجر به انقالک ،شراه در سرال  1199فرمران
دستگیری او را صادر ورد ،در زمان پیروزی انقالک او همچنان در زندان به سر میبرد و سررانجام در
سال  1199به زکم دادگاه انقالک اعدام شد.
 .1اسداهلل علم .)1289-1299( .از افراد بانفوذ دربار پهلوی بود .او در جوانی والی سی تان و بلوچ تان
بود ،سپس مدتی وزیر وشور در وابینهی ساعد( )1129و وابینهی زاهدی ( )1111شد امرا م رلولی
مهمتر او تا پیش از دوران نخ وزیری سال  ،1111سرپرستی امالک و م تلالت پهلوی برود .ایرن
شلل به او موقعی ویژهای در دربار میبخشید مخصوصا وه او مورد اعتماد و دوس شاه هم بود .در
زمان نخ وزیری او انقالک سفید و سرووک سال  12رخ داد .او پس از این دوران به وزارت دربار
منصوک شد ،در زمان او قدرت و نفوذ دربار در تصمیمگیریهای دول به شدت افزایش یاف  .او در
سال  1199به دلیل اختالف ن ر با شاه در چند مورد و همچنین ابتال به بیماری سرطان خون وشور را به
مقصد فران ه ترک ورد و در آنجا جان باخ .
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دکتر اقبال 2در آن دوره در شرکت نفت شبح است و مسایل نفت را شاه حل
و فصــل مــي کنــد .کلیــد دیگــر وزارت خارجــه اســت کــه طــرف اصــلي
سیاست خارجي هم شاه است .آن موقع در ابتدای دهه  98و بعد از سال، 91
عباس آرام 1وزیر خارجه بود کـه م ـل اسـمش آرام و حتـي از هویـدا هـم
خن يتر و کارگزارتر بود.
لذا شاه ،هم فرماندهی بزرگارتش داران و فرمانده کل قوا بود ،هم رییس
شورای عالي اقتصاد و [هم] بر سازمان برنامه اشـراف کامـل دارد و همیشـه
روسای سازمان برنامه ذیل دستش بودند .یک عکس تاریخي دیگر هم متعلق
به اواخر دهه  98هست .آن زمان خداداد فرمانفرماییان 9رییس سازمان برنامه
بود ،یک تصویر وجود دارد که [فرمانفرمائیان] دارد به شاه گزارش ميدهد و
پشت سر او هم نقشه ایران است .واقعا عین یک بچه مدرسهای مقابل ناظمي
که ترکه در دستش هست ،ایستاده و حالت لرزش دارد .عکس با آنکه عکس
است ،حالت لرزش فرمانفرماییان کامال در آن قابل احساسو ملموس اسـت.
شاه رییس شورای عالي انقالب فرهنگي هم هست[.نقشهای شاه] همهجانبه
است .در دوره ای که دیگر جهان به سمت انشعاب ،تخصص و مویرگيشدنِ
 .1منوچهر اقبال .)1299-1199(.پزشک بیماریهای عفونی و از دولتمردان دوران پهلوی دوم بود .او
در وابینههای قوام ،هژیر ،ساعد و منصور بر م ندهایی چون وزارت بهداری ،پ و تلگراف ،فرهنگ
و وابینه نش  .او در سالهای  1119تا  1118نخ وزیر بود و پرس از آن مردتی ووتراه ریاسر
دانشگاه تهران را تجربه ورد .او از سال  1112تا سال  99وه در اثر سکته قلبی درگذش  ،مردیرعامل
شرو ملی نف ایران بود.
 .2غالمعباسآرام .)1298-1191(.وزیر امور خارجه دول های اقبال ،امینی ،علم و هویدا بود .او در
پی انقالک  1199دستگیر شد و شش سال بعد در زال بازداش درگذش .
 .1خداداد فرمانفرماییان .)1169( .دانشآموخته اقتصاد در آمریکا و از فرزندان فیروزفرمانفرماییان بود.
او در سالهای  1119تا  18ریس بانک مروزی و درسالهای  18تا  ،96ریس سازمان برنامه و بودجه بود.
پس از این تا سال  1191با سم مدیر عاملی سازمان برنامه و بودجه ،در تن یم برنامه پنجم نقش ایفرا
ورد اما سرانجام در اثر اختالف ن ر با هویدا استعفا داد و پس از آن در بخش اقتصاد خصوصی فعالی
وردو فعالیتش را پس از انقالک در انگلیس و آمریکا ادامه داد.
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آرام آرامِ تخصصها مي رفته و اینکه آرامآرام اتـاق هـای فکـر و حلقـههـای
مشورتي تشکیل ش ود و همه به علم و مشورت مجهز شوند ،او یکتنه مرکـز
بخشي از عالم است که ایران ماست .لذا وجه اول دوران از منظر حـاکمیتي،
سانترالیسم نو و بيرقیب است.
پيوند جديتر و عميقتر با اياالت متحده

وجه دوم پیوند جدیتر و عمیق تر با آمریکاست .شاه یک دِیـنِ دوقبضـه
به آمریکا دارد؛ قبض اول کودتای  91و قضیه کـیم روزولـت ،حمایـتهـا و
سازماندهي ،چک 28هزار دالری که خرد شد و بین روسپیان ،طیف شعبان و
لمپن ها پخش شد ،و وجه دوم هم این بود که آمریکا در سـرکوب  91ابتـدا
سکوت و سپس حمایت کرد و در مرحله دوم سرکوب هم آمریکـایيهـا بـا
ایران با وحدت برخورد کردند و از [شاه] حمایت کردند.
آمریکا از این به بعد در ایران چندوجهي است .چندوجهي بودنش به این
مفهــوم اســت کــه از ســال  91محــور تحــوالت نفتــي ایــران قــرار گرفــت.
شرکت های اصلي آمریکایي به ایران آمدند ،دریا به پانآمریکن 2سپرده شد و
خشکي هم به آیپَک و تعدادی دیگر از شرکت هـای آمریکـایي سـپرده شـد.
[آمریکا در] نفت که محور بود ،در ارتش هـم مستشـارهای آمریکـا در نـوع
آموزش ها و در نـوع درسهـای دانشـکدهای تعیـین کننـده بودنـد .آن زمـان
دانشکده عالي نظامي دافوس 1را آمریکایيها مدیریت ميکردند و سطح عالي
آموزش نظامي نسرهنگ به باال و سـرگرد بـه بـاال) را آمریکاییـان در ارتـش
تحتآموزش مي گرفتند .فهرست سفارش هـای نظـامي را آمریکاییـان تعیـین
مي کردند و ارتش کامال دست آنها بود .در حوزه فرهنگي در دهه  98خیلـي
1 . Pan american energy

 . 2دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش یا دافوس .این دانشکده در دوران پهلوی اول( )1111توسط یک
هیات فران وی تاسیس شد و در سال  1116تبدیل به دانشکده فرماندهی و ستاد مشترک میشود و پس
از انقالک از سال  1191با نام اولیه خود ،دافوس فعالی میوند.
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فعال شدند .موسسه انتشارات فرانکلین بود که داریوش همایون قبل از اینکه
وزیر اطالعات و جهانگردیِ کابینه آموزگار بشود ،مدیر آن بود .موسسه فعالي
بود و در مدت کوتاهي  988عنوان کتاب در ایران منتشر کـرد .تلویزیـون در
ایران تازه راه افتاده بود ،قبل از تلویزیونِ معروف به تلویزیون ملي که سال 95
تاسیس شد ،یک تلویزیون ثابتپاسال بود و در کنار آن یک شبکه آمریکایيها
بود که برای آمریکایي های مقیم ایران از داخل ایران برنامه پخش ميکرد کـه
بیننده ی ایراني هم داشت و رو به افزایش بود .در حوزه های دیگر هم فعـال
بود .موسسه پاژنتي آمریکا از سال  99مسـابقات دختـر شایسـته را در ایـران
برگزار ميکرد ،2کارتون های ایران باگزباني 1و والتدیسني 9بود که همه ناشر
فرهنگ آمریکایي آن زمان بودند .آمریکا در حوزههای مختلف سرکشیده بود و
رژیم شاه با آمریکا یک پیوند تار و پودی و درهم تنیده داشت.
تار و پود پليسيـنظامي

از سانترالیسم و پیوند در حوزهی سیاست خارجي که عبور کنـیم ،تـار و
پود رژیم شاه ،نظامي ،امنیتي و پلیسي بود .در انتهای دهه  98یک مربعي بـه
وجود آمد و در دهه  98بهخصوص بعد از سرکوب  91کاملتـر شـد؛ وجـه
اول ارتش بود که بنا بود دفاع خارجي را بهعهـده داشـته باشـد ـهـی وقـت
چنین چیزی پیش نیامد و اگر هم پیش آمد ،م ل جنگ دوم جهاني بـود کـه
ارتش دو روز بیشتر عرضاندام نداشتـ [اما] مصـرف منطقـهای پیـدا کـرده
[بود] که جلسات بعد شاهد آن خواهیم بود[ .وجه دوم] ژاندارمری بـود کـه
مسوول روستا و مرزها بود .وجه دیگر پلیس یا شهرباني بود .نیـروی امنیتـي
 . 1مجله زن روز از سال  1111تا  1199این م ابقه را برگزار میورد وه طی آن شرو وننردگان برا
مالکهایی چون زیبایی ،شیکپوشی ،قدرت بیان ،تحصیالت و ...مورد سنجش قرار میگرفتند و به
رای هیات داوران انتخاک و سپس به م ابقات جهانی معرفی میشدند.

2 . Bugs Bunny

3 . Walt Disney
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ســاواک هــم بــود کــه در ســال  95-96تاســیس شــد[ .لــذا] تــار و پــود
پلیسيـنظامي بود و ایران بعد از  91پلیسيـنظاميتر هم شد.
نسوج نفتيـکمپرادوري

در اقتصاد ،بافت ها و نسوج پیکره اقتص اد ،نفتي و کمپرادوری بود .اگر در
دهه  98بعد از کودتا نفت آرامآرام نقشي در اقتصاد بهدست ميآورد ،در دهه
 98نقش جدیتر ،عمیقتر و پیوندخورده تری در اقتصاد ایران ایفـا مـيکـرد.
نظام کمپرادوری یعني سرمایهداری ای که عنصر ملي در آن نیست ،به بازار و
تولید ملي فکر نمي کند و خودش را بـا بازارهـای جهـاني هـمپیونـد حـس
ميکند ،خود را ذیل یک شرکتِ مادر فراملیتي تعریف ميکند و در حقیقـت
دکه ای از شرکت های بزرگ است در داخل کشورهای از نوع کشـور مـا کـه
همیشه میزبان بوده و مهمـان ،حـاکم بـوده اسـت .یـک نظـام سـرمایهداری
کمپرادوری هم در ایران شکل ميگرفت*.
اربابان اقتصاد مدرن

اتفاق دیگر هم ،اتفاق طبیعي ای است که بنا بود بعـد از تقسـیم زمـین و
مسایل سـالهـای  98تـا  91در ایـران رخ بدهـد .صـاحبان سـرمایه قبـل از
اصالحات ارضي سال  91سرمایه شان بر زمین متراکم و به زمین چسبیده بود
و میل ،رغبت و ضریب ریسـکي نداشـتند کـه بیاینـد و زیسـتِ سـرمایه در
بخش های مدرن اقتصاد م ل خدمات مدرن و صنایع جدیـد را تجربـه کننـد؛
اتفاق این بود که بنا بود صاحبان سرمایه بعد از اصـالحات ارضـي [بـه ایـن
بخش ها وارد شوند] .اصالحات ارضي [ایران] م ل کشورهای دیگر نبود کـه
مصادره شکل بگیرد ،زمی ن خریده شد و نقدینگي از روی زمـین بـه سـرمایه
پوليـ مالي تبدیل شد و این سـرمایه بـه اقتصـاد شـهری و حاشـیهشـهری و
اقتصاد مدرن آمد[ .چون] قبال صحبت کـردیم ،دیگـر گـذر مـيکنـیم .مـ ال
باتمانقلی ِ زمیندار که گروهها آن زمان ميگفتند که مساحت زمینهایش بـه
قدر سوییس است ،سرمایه دار شـهری شـد .فرمانفرماییـانهـا ،توفانیـانيهـا،
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خانواده عَلَـم و خـانواده هـای درجـه دو و سـه مـدار حاکمیـت پهلـوی یـا
شازده های سابق قاجار [همه سرمایه دار شهری شدند] .اربابان از زمین آمدند
و ارباب اقتصاد مدرن شدند و بعضا هم با خودشـان فرهنـگ فئـودالي را در
اقتصاد مدرن هم حمل ميکردند**.
برنامه سوم؛ رِفُرمِ آنکادر

رژیم شاه در این دوره دو برنامه داشت؛یک برنامه سوم و یـک برنامـهی
چهارم .همانطور که قبال شاهد بودیم برنامهی سوم ،تقریبا برنامه رفرم کندی
بود .قبال مـرور کـردیم کـه کنـدی در بـدو زمامـداری بـهعنـوان نماینـدهی
دموکرات ها در آمریکـا تئـوری رفـرم را بـرد کـه از شـرایط انقالبـي جهـان
در مي آمد .برای اینکه انقالب نشود،کشورهای پیراموني آمریکا [ بایـد] رفـرم
کنند و دستي به سر و روی اقتصاد و اجتمـاع بکشـند؛ نیروهـای سیاسـي را
قدری تحمل کنند ،خیلي خشن و چکمـهپـوش نباشـند ،بـه روسـتا برسـند،
شکاف روستا و شهر را تا حدِ امکان و صوری هم که شـده ،پـر کننـد و بـه
بخش های بهداشت و آموزش بها بدهند و از طغیـان کـه بـه انقـالب منجـر
ميشود ،جلوگیری کنند.
ابوالحسن ابتهاج 2هم از سال  2925تا االن که به نیمه دهه  98ميرسـیم،
پي گیرترین فرد در طراحي برنامهی اول ایران و از چهرههای شاخص برنامـه
و بودجه ایران بود[ .ابتهاج بـرای تـدوین] برنامـه سـوم ،گروهـي از اسـاتید
اقتصاد و برنامه ریزی هاروارد را آورد .برنامهی سوم کار هـارواردیهـا بـود،
این برنامه که اجرا شد دوره پن ساله  2992تا  2995را پوشش ميداد .اما این
 . 1ابولح ن ابتهاج .)1299-1199(.او در جوانی وار خود را به عنوان مترجم در بانک شاهی آغاز ورد
و در سال  1121به ریاس بانک ملی رسید ،در سال  1128به مدت دوسال سفیر ایران در فران ه شد و
پس از آن مشاور صندوق بینالمللی پول بود تا این وه در سال  1111به سم مدیری سازمان برنامه و
بودجه وشور رسید .در مدت چهارسال مدیری او ،شورای اقتصاد تشکیل شد و اولین برنامه توسعهای
بلندمدت وشور تدوین شد.
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برنامه به هی وجه در ایران منجر به تحوالت سیاسي از نوع رفرم نشد ،بلکـه
پارادوکسي بود؛ مي خواستند اصالحات بکنند امـا سـرکوب خـونین کردنـد.
همان پارادوکسي کـه سـال  65پـیش آمـد و انشـااهلل بعـدا روی آن تـدقیق
خواهیم کرد .اما در برنامه سوم تحول سیاسيای رخ نداد؛ احزاب کـه جمـع
شده بودند ،نیروها سرکوب شده بودند ،آقای خمیني تبعید شده بود و غیر از
نیروهای نویي که این جلسه و جلسهی بعد به آنها خواهیم پرداخـت ،دیگـر
نیرویي در داخل نبود.
برنامه ی سوم با خودش در سطح روستا تحوالتي ایجـاد کـرد؛ در ایـران
زمین از زمستان  2992تا زمستان 2969تقسیم شد .اصالحات ارضي  21سال
در ایران طول کشید و سه مرحله داشت که مرحله آخر آن سال  69تمام شد.
تقسیم زمین هم تبصرههایي داشت ،یک تبصره این بود که هر مالک ميتواند
یک روستای شش دانگ خود را حفظ کند ،طبیعتا مخیر بود که کدام روستا را
حفظ کند و مرغوبترین ،پردامنهترین و وسیعترین روستا را انتخاب ميکرد.
تبصره دوم این بود که اگر زمین مکانیزه باشد ،از شمول تقسیم خارج است.
قبال اصال اقتصاد ایران مکانیزه نبـود [امـا] بعـد هـرکس تراکتـوری ،تیلـری،
چیزی خرید و روی زمین گذاشت ،تراکتور آکبند روی زمین بود کـه زمـین
تقسیم نشود .لذا مي شود گفت زمین های مرغوب برای کالنزمین داران سابق
باقي ماند اما زمین هایي که بخشي مرغوب و بخشي کمتر مرغـوب بودنـد و
در اصطال کشاورز ی تُنُک بودند[ ،تقسیم شدند] .زمینِ تنـک م ـل جنگلـي
است که کچل شده باشد و اگر در زمین مرغوب امروزه هفت تـن بـرن یـا
گندم بیرون مي آید ،آن زمین تنک م ال دوتن یا یک و نیم تـن گنـدم بیـرون
مي داده است .زمین با این ماهیت تقسیم شد .بعد از تقسـیم زمـین در ایـران
اتفاقاتي افتاد که قبال به آن اشاره کردهایم.
[بر اساس برنامهی سوم] سپاهِ سهگانـهی دانـش ،بهداشـت و تـروی بـه
روستاها رفتند و افسران وظیفه یا دیپلموظیفهها و لیسانسوظیفههـا در کـادر

 125فراز مبارزات دهه 05-05

سپاهیان به روستاها مي رفتند .حرکتشان به صورت نسبي موثر بود و وضعیت
بهداشت در روستا ب هتـر شـد و در کنـارش هـم اتفاقـاتي در روسـتا افتـاد؛
خانه های انصاف در روستا به وجود آمد که کارهای دادگسـتری را در سـطح
روستا ميکردند و  . ...پس ميشـود گفـت کـه برنامـهی سـوم تـا حـدودی
نّرمهای 2اقتصادیـ اجتماعي را در ایران بهبود بخشید .م ال بهداشت روستایي
و شهری بهتر شد ،تعداد دانشآموزانِ پشت خط تحصیل نسـبت بـه گذشـته
کمتر شد ،تعداد مدارس بیشتر شد ،ظرفیت نظام دانشگاهي ایران افزونتر شد
و بر روی نظام اداری زَروَرقي کشیده شد .بروکراسي هنوز فاسـد و سـنگین
بود اما سعي مي کردنـد آن را بهبـود ببخشـند .در ایـن زمـان سـازمان امـور
استخدامي به وجود آمد که بنا بود یک سازمان مادر اجرایي باشد و سیستمها
و چارتها را تصحیح کند.
در برنامهی سوم این اتفاقات رخ داد به اضـافه اینکـه پایـههـای صـنعت
سنگین هم در برنامه سوم گذاشته شد .استارت ماشین سازی و تراکتورسازی
تبریز در این دوره زده شد ،کلید ذوب آهن اصـفهان بـا کمـک شـوروی در
اواسط برنامه سوم زده شد [ و .]...این اتفاقـات در برنامـه سـوم افتـاد .ولـي
برنامه سوم بیشتر برنامه رفرم کندی و برنامه بـاالتر بـردن ضـریب الحـاق و
ادغام ایران در نظام سرمایهداری جهاني بود.
برنامهي چهارم؛ جزيرهاي در انتظار مَد

اما برنامهی چهارم دگرگونه بود و با برنامه سوم تفاوتهایي داشت .دیگر
هارواردی ها رفته بودند .تنها دوره ای که از ابتدای نظام برنامهریزی ایـران تـا
این زمان نیعني نیمه دهه  )98مي شود گفـت سـازمان برنامـه ایرانـي بـود و
مشاور ،طرا و برنامه ریز خارجي در آن نبود ،همین دوره بود .در ایـن دوره

1.Norms
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مدیریت سازمان برنامه دست آقای صفي اصفیا 2بود ،اصفیا از اسـاتید بسـیار
بادانش دانشکده فني دانشگاه تهران بودند .روابطشـان بـا دانشـجوها خـوب
بود .انسان محترمي بودند .در پلي تکنیک فرانسه درسـش را خـوب خوانـده
بود .وقتي آقای اصفیا در مسند ریاست سازمان برنامـه قـرار گرفـت ،ابتهـاج
دیگر آن موقع نبود و دست آقای اصـفیا بـازتر بود.کارشـناس خـارجي هـم
وجود نداشت ،سازمان برنامه مجبور بود که به بضـاعت کارشناسـان داخلـي
بسنده کند .برنامه ی چهارم تدوین شد که بنا بود دوره پن ساله  96تـا  62را
پوشش دهد .برنامهی چهارم برنامه نویي بود ـدوستان جوان بهخصوص آنها
��
که رشته شان اقتصاد و علوم انساني است ،برنامـهی چهـارم را بـرگ بزننـد
1
برنامه ای نبود که م ل برنامههای قبلي انشاپردازانه و بدیههسرایانه باشد .مِتُـدِ
جدیدی داشت .هرگزاره را در یک پاراگراف تعریف کرده بود ،پاراگرافهـا
با گوی از هم جدا شده بودند و انشای مطول و ادبیـات درازدامنـه نداشـت.
وجه دومش این بود که برای اولین بار از وضع موجـود شـروع کـرده بـود،
برنامه های قبلي ایران خیلـي مسـاله شناسـي نکـرده بودنـد[ ،ایـن برنامـه] از
مساله شناسي شروع کرد و به طراحي رسـید .اولـین برنامـه ای کـه در ایـران
استراتژی داشـت ،برنامـهی چهـارم عمرانـي بـود .اسـتراتژی آن جـایگزیني
واردات بود؛ آن موقع هندی ها بعد از استقالل و بعد از اینکه یکي دو برنامـه
را اجرا کردند و بیسهـا 9را آمـاده کردنـد ،اسـتراتژی جـایگزیني واردات را
طراحي کردند .جان مایه ،استدالل ،منطق و منطوق درون این اسـتراتژی ایـن
 . 1محمد صفیاصفیا.)1282-1199( .دانشآموختهی مهندسی معدن و اقتصاددان ،از سرال  1111در
سازمانبرنامه و بودجه مشلول به وار شد و پس از چندی به مقام معاون فنی این سازمان دس یاف و
سرانجام در  1111به ریاس آن رسید و تا سال 1119وه عهدهدار سم مشاور نخ وزیر در امور
عمرانی شد در مقام ریاس سازمان برنامه باقی ماند.او پس از انقالک مدتی بازداش شد اما بعد آزاد
گردید و تا آخر عمر در تهران به فعالی های علمی پرداخ .

2.Methods
3. Bases
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بود که کاالهایي که وارد ميکنیم ،طي یک متوسط پن یا  28ساله ميخواهیم
در داخل تولید کنیم تا کاالی خودمان جایگزین کاالی وارداتي شود؛ لذا اسم
این استراتژی ،جایگزیني واردات شد .برنامه ی چهارم هم ملهم از هندیها و
ملهم از فضای ادبیات توسعه جهان ،استراتژی [جایگزیني] واردات را اتخـاذ
کرد .برنامه ی چهارم برنامه معقولي بود [البته] درست است که رژیم شاه خط
الحاق را کماکان تعقیب مي کرد و در سازمان برنامـه هـم چـون اغلـب هـم
تحصیل کرده آمریکا بودند ،گرایش جدی آمریکایي وجود داشت .این طبیعي
است که گرایش رواني پیدا شود ،م ال ما اگر از کودکستان یا دبسـتان دوران
تحصیل مان رد بشویم ،دلمان هوای آنجا را ميکند؛ نظام آموزشي آمریکا هـم
جوری بود که هرکس هرجـایي در کشـور خـودش هـم بـود ،دلـش هـوای
آموزههای آنجا را مي کرد .در سازمان برنامه هم این طور بود ،حتي تـا اوایـل
انقالب هم بیشتر کارشناسان سازمان برنامه تحصیل کرده آمریکا بودنـد و بـه
اسلوب برنامه ریزی ،های تکنولوژی 2و کشت و صنعتهای بزرگ بـه جـای
کشاورزی کوچک گرایش داشتند .ملهـم از ایـن دیـدگاه ،در برنامـه سـوم و
به خصوص برنامه چهارم در ایران کشت و صنعت های گسترده شکل گرفت.
آخر برنامه چهارم کشت و صنعت هـای بزرگـي م ـل ایـرانکالیفرنیـا ،ایـران
شل کات و شرکت کشت و صنعت کارون در زمین های مرغوب زیر سـد دز
خوزستان ،که آمریکایي ها شریک اصلي آن بودند[ ،شکل گرفته] بود .برنامـه
چهارم به رغم اینکه چنین گرایشهایي هم دا شت ،اما صـنعت سـنگین را در
ایران کامل کرد؛ ذوبآهن به بهره برداری اقتصادی رسید ،ماشین سازی تبریز،
ماشین سازی اراک و تراکتورسازی تبریز بـه همـین ترتیـب .آرامآرام صـنایع
سنگین ،فوالد و صنایع مادر ميرفتند که شکل بگیرند.
برنامه به این ترتیب یک برنامهی نسبتا معقـول بـود و بـرای اولـین بـار
1.High Technology
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میانگین رشد جيانپـي 2در ایـران بـه  2225درصـد رسـید کـه در آن دوران
متوسط خیلي خوبي بود .صادرات حدود  18درصـد رشـد متوسـط داشـت؛
خیلي مهم بود که رشد واردات کمتر از صادرات بود؛ رشد صادرات حـدود
 18و رشد واردات بیش از [25درصد] بود .تـورم در دوره برنامـهی چهـارم
 926درصد بود و خیلي معقول بود .در اقتصاد ميگوینـد تـورم  9-6درصـد
خوب است و رونق مي آورد و اگر هر سال قیمتها نسبت به سال گذشته 9
تا  6درصد تورم آرام داشته باشد ،سیر رونق را طي خواهد کرد .نه م ـل االن
 18تا  16درصد جهشي باشد و سفره مردم را تار و مار کند .برنامـه چهـارم
هم تورم  929درصدی داشت.
اتفاق مهم دیگر این بود که درآمد نفت تا حد امکان توسط سازمان برنامه
آن زمان به صورت معقول توزیع شد؛ به ایـن ترتیـب کـه رشـد هزینـههـای
عمراني در پن ساله برنامه چهـارم [یعنـي از]  96تـا  ،62چیـزی حـدود 16
درصد بود اما رشـد هزینـههـای جـاری  26درصـد بـود .در ایـران همیشـه
[هزینه های] جاری بر عمراني غلبه دارد ،غیر از دوره مصدق که دوره ویژهای
بود و در کادر برنامـه نبـود؛ در  16سـال اقتصـادِ برنامـهای یعنـي از بعـد از
کودتای  91تا سال  66یک است نا وجود دارد و فقط این چهار سال است که
م ل یک جزیره است و نُرمها و شاخصهای آن با [دورههای] قبل و بعـدش
فرق دارد .اما این برنامه چهارم هم م ل یک جزیره متروک بود کـه اطـرافش
آب است و در انتظار طغیـان آب و مـد هسـت[ .جلـوتر] مـيبینـیم کـه در
برنامـهی پـنجم ،بـهخصـوص برنامـهی تجدیـد نظـر شـده بعـد از افــزایش
چهاربرابری قیمت نفت در سال  ،61جزیرهی برنامهی چهارم کامال زیـر آب
رفت و در واقع نفت همهی ایران را فرا گرفت .این دو برنامه بـا دو ماهیـت
مختلف در دستور رژیم شاه بودند.
 .1تولید ناخالص ملی یا Gross National Product
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شهرگرايي افراطيـتحميلي

در کنار این [موارد] ،ما یک شهرگرایي افراطي و تحمیلي هم داشتیم .شاه
در سال  2992یک سخنراني دارد که خیلي تاریخي و خیلي کودکانـه اسـت.
اولین و آخرین سرشماری ایـران سـال  96شـکل گرفتـه بـود و بـر اسـاس
یافته های سرشماری سال  96جمعیت ایران حدودا  66درصد روستانشـین و
 16درصد شهرنشین بودند[ .این سخنراني] هفت سال پس از این سرشماری
بود .شاه از موضعي ارادی اعالم کرد که االن جمعیت ما ترکیب  16به  66را
دارد ،ما باید تا  28سال آینده این ترکیب را بـرعکس کنـیم؛ واقعـا تفکـر آن
موقع مکانیکي بود و فکر ميکردند همه آهنربا هستند و[مي شـود] آهنـي را
بگذاری و جمعیتي برادهگونه جلب آن بشوند.
[ در حالي که] سیر شهرگرایي در اروپای صنعتيشده چیزی حدود  98تـا
 68سال آرام ،بطئي و حساب شده [طـول کشـید و] بـه نسـبتي کـه ظرفیـت
صنعت و خدمات شهری گسترش و افـزایش پیـدا مـيکـرد ،روسـتا خـالي
مي شد .م ال منچستر یک نمونه کالسیک است ،منچستری که دور و اطرافش
بسیار پرروستا بود ،در طول  98تا  68سال به یک کـالنشـهر تبـدیل شـد و
روستاها هم به نفع اینکه شهر یا کالن شهر شـکل بگیـرد ،لخـت و عریـان و
چپو نشدند .اما م ال در شوروی در دوران استالین جمعیت کوچ داده ميشـد
و استالین به صورت ارادی و به زور اسلحه ،تهدید و سیبری ،زندان گوالک و
 ...ترکیب جمعیت شوروی را عوض کرد .در ایران اینطور اتفـاقهـا نیفتـاد
ولي مي خواستند جمعیت را بخشنامهای و تحمیلي جابهجا کنند که این اتفاق
در دهه  98افتاد؛ در این دهه یک موج مهاجرتي بلنـد داشـت کـه جمعیـت
بیشتر به سمت تهران ،اصفهان ،اهواز و شیراز سوق داده شد .سـوق ،سـوق
نظامي نبود ،اپیدمیک بود .واقعا آن موقع تصور روسـتایي خیلـي سـاده بـود،
تلویزیون به روستا نرفته بود ،رادیو محدود رفته بود ،روزنامه نبـود ،مدرسـه
نبود ،بعضي روستاها مدرسه داشتند که مرکزیت داشتند و از بقیه روستاها به
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آنجا ميآمدند .واقعا شعار رژیم شاه در آن موقع این بود که بیاییـد در شـهر
پول پارو کنید ،روستایي فکر مي کرد که در شهر پول پـارو مـيکننـد .در آن
زمان یک مسابقات بختآزمایي بود که هفتهای یکبـار چهارشـنبههـا انجـام
مي شد؛ در آنجا از همین حالت سادگي ذهن روستایي سوياستفاده ميکردنـد
و فرض کنید یک روستایي را در یک کفه ترازو ميگذاشتند و در کفه دیگـر
سکه مي گذاشتند یا م ال یک دفعه مي گفتند از تهران تا فالن روستا اسـکناس
جایزه مي دهیم یا یک روستایي کنار یک تپه سکه ــسـکههـا هـم دوزاری و
پن زاری بودندـ داشت با بیل پول پارو ميکرد .آن موقع تلقـيای کـه رژیـم
شاه به روستایي منتقل مـي کـرد ،ایـن بـود کـه پـول پـارو کنیـد؛ [در نتیجـه
روستاییان] به تهران آمدند و دیگر آفتابنشیني در میدانهای تهـرانرر میـدان
انقالب که میدان مجسمه بود و میدان امام حسین که میدان فوزیه بودـ [رواج
پیدا کرده بود][ .روستاییان مهاجر] آرامآرام رادیو خریدند و کنار پیـادهروهـا
مي نشستند .چند سال بعد هم کـه نـوار آمـد روسـتاییان در تهـران نوارهـای
محلي  ،سازضربي و کوچهبـازار را مـي گذاشـتند و گـوش مـيدادنـد .مـوج
مهاجرتي تحمیلي و افراطي را در دهه  98شاهد بودیم ،یک مـوج بلنـدتر در
آغاز دهه  68است که بعدا آن را بررسي خواهیم کرد.
تاجگذاري

دو برنامه را رد کردیم ،به دو سور ميرسیم؛ سـور اول در سـال  95و در
تــاج گــذاری شــاه بــود کــه طبیعتــا بــرای آینــدهدار کــردن ســلطنت ،تــاجي
ســرِ[ولیعهد ]،رضــا پهلــوی گذاشــتند .رضــاپهلوی متولــد  93بــود و در
هفتسالگي تاج گذاری کرد .برای جشن تاجگذاری او چنـد روز مدرسـههـا
تعطیل شد .برای اولین بار همه تهران را چراغان کردند و جشني و سـروری
و در محله ها ارکستر ،موسیقي و روحوضي و خالصه جشني راه افتاد.
دو هزار و پانصدساله

اما جشن اصلي سال  68بود .مهر  2968جشن  1688ساله گرفتنـد ،همـه
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امکانات بسی شد ،چادرهایي به فرانسوی ها سفارش دادند ،مهمانان ارشدی
دعوت شدند 68-58 ،نفر از سران کشورها دعوت شدند ،رسـتوران ماکسـیم
فرانسه یک هفته غذا ميداد .جشن  1688ساله نمایش مبتذل و هزینهپردازانه
باستانيگری شخص شاه بود.
اعالم نبرد با سنت

در همین دهه یک اتفاق کیفي و تاریخي هم در کادر حاکمیت بـهوجـود
آمد؛ از [سال]  91به بعد جنگ با توده های سنتي و سنت در ایران آغاز شـده
بود و بعد از سرکوب  91شاه ،هـم مقابـل مـردم و تـودههـای سـنتي و هـم
روحانیت موضع های جدی گرفت .قبال عنوان شد که بازاریهـا را ریشـوی
احمق تلقي و خطاب کرد و روحانیت را کرمهای پژمرده شده ارتجاع و  ...و
موضع های خیلي ساطوری ،جدی و خون ریزانه علیه جریـانهـای سـنتي در
ایران اتخاذ کرد.
اینجا دیگر برنامه ها عملیاتي شد و اتفاقاتي م ل شهرگرایي تحمیلي افتاد.
این مدرنیسم هم مدرنیسم نبود [بلکه] شبه مدرنیسم بود .باالخره مدرنیسم بـا
خودش صنعت جدی و پروسـه هـای تحقیـق و توسـعه ،2ادبیـات جـدی و
فرهنگ اجتماعي قابلتوجهي با خودش ميآورد اما در ایران اینطور نبـود و
شبهمدرنیسمي بود آن هم باز تحمیلي.
[اگر] بخواهیم شقوق آن را باز کنیم و یک به یک اشارهای کنـیم و از آن
رد شویم ،بیشتر روی آزادسازیهایي رفتند که آزاد سازیهای فرهنگـي بـود.
کاخ جوانان همین پایین تر از حسینیه ارشاد درسـت شـد و تقریبـا مـيشـود
گفت این اولین کمپي بود که مي خواستند مناسبات مختلط و همنشـینيهـای
دختر و پسر که تا آن موقع در جامعه ایران قبحـي داشـت ،آزادانـه و موجـه
1. Research & Development
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شود ،کاخ جوانان برای این طراحي شده بود.
مجلهی زن روز هم بود که در آن موقع مجله نسـبتا کیفـيای بـود ،البتـه در
کادر این فرهنگ نه در کادر ملي[.زن روز] مجله پیشرفتهای بـود و آمریکـایيهـا
هم به آن کمک ميکردند .مجله خیلي بازی بود .دو سه صفحه بـر سـر دوراهـي
داشت که از روستا ،تهران و شهرستان دختر و پسـر جـوان مسائلشـان را بـه آن
مينوشتند و آن هم راهحل ارایه ميداد ،راهحلها هم باز بود که بعضا هم خالف
عرف و سنتهای جامعه و هم [خالف] عرف و سنتهـای مـذهبي و ایرانـي و
ملي بود .روزنامه زن روز با همکاری موسسه پاژنـت آمریکـا در سـال  95بـرای
اولبار مسابقه دختر شایسته برگزار کردند .دختر شایسته ایران ميبایست در کادر
آن رژیم ویژگيهایي داشته باشد .همان سـال اولـي کـه ایـران مسـابقات دختـر
شایسته برگزار کرد ،در مسابقات دختر شایسته جهان ،دختر شایسته ایران را هـم
دختر شایسته جهان کردند تا کامال این مسابقات در ایران جـا بیفتـد .پیکـان هـم
جایزه ميدادند و خالصه از شهرستانهای دوردست میلي بود برای اینکه همه به
تهران بیایند و دختر شایسته شوند.
مجلهی اطالعات بانوان هم بود که لجستیک آن انجمن بانوان بود که آن موقع
دست خانم پری اباصلتي بود که در روزنامه اطالعات بود و مجله اطالعات بانوان
را اداره ميکرد .اینها هم به سبک زنروز در کادر اُپنینگ 2بودند.
سینماها هم خیلي باز شد .از دهه  98فیلمهای باالتر از  26سال آورند که
همه را ترغیب ميکرد ،زیر 26ساله ها را هم ترغیب ميکرد کـه برونـد فـیلم
باالی  26سال را ببینند ،خیلي باز شد و با گذشته خیلي فرق داشت.
جشن هنر شیراز و جشن فرهنگ اصفهان بود .جشـن هنـر شـیراز واقعـا
خیلي باز بود ،شیراز یک شهر سنتي و مذهبي بـود و چنـد متـر آنطـرفتـر
شاه چرا و بازار سنتي بود ،ان شاياهلل در [بحث مربـوط بـه] دهـه  68سـرا
1. Opening
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جشن هنر شیراز ميرویم که چه مسایلي از آن متصاعد شد.
در وجه بعدی ،مجله هایي را در ایران آوردند که ظاهرش خصوصي بود
اما رژیم شاه از آن حمایت ميکرد .سال  68که ما تازه از دبستان بـه کـالس
هفتم رفته بودیم ،مجله ای منتشر شد به اسم مجله «این هفته »2که بنا بـود در
سیر خودش پليبوی 1ایران بشود .این مجلـه را بیشـتر دکـههـای روبـهروی
مدارس دخترانه و پسرانه ميآوردند و برای خریدن آن مجله تجمع مـيشـد.
سال  68مجاهدین دفتر مجله این هفته را منفجر کردند .مجله خیلـي مبتـذل
بود ،اگر مجله پلي بوی در آن فرهنگ و اتمسفر قابلپذیرش بود اما این مجله
بسیار مبتذل بود و جدا از اینکه با عرف ها فاصله داشت ،ماهیت پلیدی پـس
ذهن گردانندگانش بود ،بیشتر ميخواستند دانشآموزان را مُسری کنند.
[تفکر] اپنینگ کامال ادامه داشت ،واقعا عمدی در کـار بـود .یـک وقـت
هست مدرنیسمي مي خواهد بیاید ،با قاعده بیاید ،عرف را رعایت کنـد ،ولـي
بعد از کودتای  91و بهخصوص سرکوب  ،91رژیم شاه خن مي انـداخت و
با مدرنیسم تحمیلياش آنتاگونیسم آمـد .مـ ال سـالهـای  96و  95هنرپیشـه
آمریکایي خیلي معروف ،جینا لولو بریجیدا را آوردنـد اینجـا و بـه زورخانـه
بردند .زورخانه در ایران محیط مقدسي است[ ،در آن] نمـاز مـيخواننـد ،بـا
وضو مي روند ،مرشدی هست ،میان داری هست .او را بردند زورخانه شـعبان
که االن فدراسیون ورزش های باستاني است .زورخانه شعبان هم آینـهکـاری
داشت و ترو تمیز ،مرکز سلطنت شعبان بود .پلیدترین کار ممکـن را کردنـد،
 .1مجله اینهفته .مجله با موآوع تفریح و توری م از سال  1111به زبان انگلی ی و از سال  1118بره
زبان فارسی با سردبیری و مدیری جواد میرعالدولو انتشار مییاف و در آن م ائل اخالقی و جن ی
فراتر از دیگر نشریات وشور مطرح میشد .دفتر این مجلره در سرال  1191توسرط مهردی رآرایی از
اعضای سازمان مجاهدین خلق منفجر شد و دیگر چاپ نشد.
 .Playboy .2مجله عکس آمریکایی اس وره از سرال  1891مریالدی منتشرر مریشرود و در بیشرتر
وشورهای جهان توزیع میشود .بیشترین عکسهای این مجله از زنان اس و در دسته مجالت مردان
قرارمیگیرد .این مجله تا به زال بارها روورد بیش از  9ملیون تیراژ را داشته اس .
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این بریجیدا را نیمهبرهنه به گود بردنـد .شـعبان میـاندار بـود و هـر 28-18
پهلوان کشتي گیری که در گود بودند ،بریجیدا را روی شانه هایشان گذاشـتند
تا دوره به شعبان رسید .خیلي پلید بود ،خیلي حرکات ک یفي ميشد.
2
در سینمای ایران هم یک اپنینگي آمد؛ سال  62فیلمي آمد به نام محلل که
خیلي تهوع آور بود و استقبال زیادی هم شد چون کارگردان زنده است اسمش
را نمي آوریم .فیلم با فقه بازی کرده بود و سوالش ایـن بـود کـه چطـور زن
سهطالقه به همسرش بازگردد .فیلم تختخواب سهنفره [هم] بود که همه را
یک کارگردان ساخته بود .یک موج لمپنیزمي در سینمای ایران راه افتاد و رژیم
شاه هم حمایت ميکرد .کاباره ها خیلي بـازتر شـدند .از کودتـا تـا سـال 91
عریاننمایي و استریپتیز در کاباره ها نبود ،اما از بعد از  91راه افتاد .آقاسـي
یک آهنگي به نام آمنه خواند که در تودههای سنتي خیلي دافعه داشت.
دوسه پمپبنزین را زنانه کردند ،یکي در خیابان دولت ،چهارراه رستمآبـاد و
یکي در خیابان تختطاووس باالتر از داروخانه پاسکال؛ وضع این پمپبنزینهـا
خیلي خراب بود آن قدر کـه بعـد از یـک مـدت کوتـاه جمعشـان کردنـد .قـبال
تلویزیون ثابتپاسالِ 2بهایي بود و در سال  95تلویزیون ملـي آمـد کـه رییسـش
قطبي بود .این تلویزیون اوایل سـنگینتـر بـود امـا هرچـه بـه دهـه  68نزدیـک
ميشدیم و بهخصوص با شکلگرفتن شبکه دو ،بازتر ميشد .در این اتفاقها بنـا
بود که مجموعا تودههای سنتي و مذهبي مورد تحقیر قرار بگیرند و در سـهکـن
واقع شوند .تلویزیون شاه این خط را دنبال ميکرد .فر  ،شخص شاه ،اشـرف ،از

 .1فیلم محلل و تخ خواک سه نفره ،هردو محصول  ،1191ساخته نصرت وریمی ،این فیلم در زمان
خود واونشهای زیادی از سوی روزانیون از جمله از سوی مرتضی مطهری پیدا ورد.
 . 2زبیب اهلل ثاب پاسال .)1198-1298( .سرمایهدار بهایی بود وه اولین فرستنده تلوزیونی در ایران را
در سال  1119ابتدا در آبادان و سپس تهران راه اندازی ورد .به همین دلیل نام شبکه تلوزیونی در این
سالها معروف به ثاب پاسال بود .ثاب پاسال در سال  1119امتیاز این فرستنده را به دول فروخ و نام
شبکه تلوزیونی به تلوزیون ملی ایران تبدیل شد.
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پیرامونیان شاه ،عَلَم خیلي [به این اتفاقها] دامن ميزدنـد .لیلـي امیرارجمنـد کـه
ندیمه فر و ریس کانون فکری کودکان و نوجوانان بود هـم دامـن مـيزد؛ اگـر
کتابهای آن زمانِ کانون تحلیل محتوا بشود ،کتابهایي بود که فرهنـگ آمریکـا
را در بچهها ميآورد .لذا یک اعالم جنگ جدی و سـراپا مسـلح بـا سـنت ،چـه
سنت ایراني و چه سنت مذهبي در کادر رژیم شکل گرفت.
جامعهي عام
م ل همهی دورهها مي شود جامعه را سه برش زد؛ جامعهی عامي وجـود
دارد که اجتماع است ،یک جامعهی خاص است که روشنفکریتر و فرهنگي

است و یک جامعه اخص هم داریم که نیروهایِ دنبـالِ تغییـر و عمـلکننـده
هستند .بر حسب زمان یک به یک اینها را بررسي ميکنیم.
ادامه حيات با ذهن قاچ خورده

فضا بعد از سرکوب  91است .اینجا در آستانه بازار ،چهارراه گلوبندک تهران
است .سرکوب صورتگرفته ،خون ریخته شـده ،پلـیس و ارتـش تقریبـا دارنـد
مسلط مي شوند و مردم هم یکي دست در جیب اسـت ،یکـي اطـرافش را نگـاه
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ميکند ،بخشي در پشت تصویر تماشـاچي هسـتند و...دارنـد آرامآرام بـه خـاطر
سرکوب شدید صحنه را خالي ميکنند .طبیعتا جامعه ادامهی حیات ميدهد [امـا]
با یک ذهن قاچخورده؛ پیشتر از کودتای  91ذهـن زخـم خـورد و بعـد از 91
ذهن دیگر قاچ خورد .همیشه همینطور است که [برای] ذهن قاچخـورده هـی
مرهمي نیست که رویش بگذاری ،التیام و شفایش بدهد و به قول قـدیميهـا دو
سَرِ دهنه بسته شود .این دهنه تا  66که بعدا پي ميگیریم باز ماند.
دو خانه در ذهن؛ سرکوب  ،42سرکوب 02
جامعه ایـران دو خانـه معیـوب در ذهـن داشـت ،یکـي سـرکوب  91و
دیگری سرکوب  91بود .اینجا یک خطِ فاصله افتاد.
یک ِخط فاصله؛ کاربرد افزونتر ”اینها“
یک واژه ای هست «اینها»؛ همیشه در کشور ما وقتي که آرامآرام جامعه
به سمت مرزدار شدن با حاکمیت مطلقه مي رود ،واژه اینها به کار مـيرود،
اینها را دیدی ،اینها چهکار کردند ،اینها خوردند ،اینهـا نفـت را بردنـد،
اینها دزدند ،اینها اهل رشوهاند ،اینها گران کردند ،اینها شب عید را سیاه
کردند و . ...بعد از سال  91دیگر واژه اینها باب شد و در تودهی عام مـردم
سنتي ،واژه اینها نشاندهندهی خط فاصلهی جدی بود .شوخي نبود ،باالخره
یک رهبر ملي م ل دکتر مصدق سـرنگون شـده بـود ،دسـتاوردهایش ضـایع
ميشد ،یک مرجع مذهبي تبعید شد ،در تهران و ورامین خون ریختهشد .اینها
اتفاقات کمي نبود ،ذهنها دیگر زخمخورده بود و خط فاصله افتاده بود.
تودهی سنتی؛ مقابل شبهمدرنیسم تحمیلی
این توده ی سنتي مقابـل آن شـبه مدرنیسـم تحمیلـي موضـع داشـتند.
درست است که آن طرف رادیو و تلویزیـون و زن ِ روز و ایـن هفتـه و...
داشت ،اما این طرف هم الک مقاومت داشت .م ال در تهران و کالن شهرها
نه ،اما در شهرستان های کوچک و مذهبي روی تحصیل دختران حساسیت
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بود .در یزد ،کاشان ،قم ،کرمان و مرکز سنتي ایران بـرای دختـران معلـم
سرخانه باب بود ،یا سعي مـي کردنـد دختـران را مدارسـي بفرسـتند کـه
مخت لط نباشد و ناظم و مدیر و معلم ورزش دختر باشد .این واکنشي بود
که وجود داشت .خیلي از خانواده های سنتي ـ مـذهبي و حتـي [سـنتي ـ ]
ملي تلویزیون نداشتند .در آن موقع بعضي قهوه خانه ها تلویزیون داشتند و
سرِ سریال ها قهوه خانه شلو مي شد .م ال یک سریالي بود به نام روزهای
زندگي 2که یک سریال آمریکایي بود .قهوه خانه آن شب [پخـش سـریال]
پن زار از مردمي که مي خواستند سریال را ببینند ،مي گرفـت .یـا فوتبـال
� اسرائیل سال  95مستقیم از تلویزیون پخش مي شد و در قهوه خانـه
��
ایران
یک تومان بود .یا حتي فوتبال ایران ـ کره در سال  62صبح ب ود و ما همـه
مدرسه بودیم ،همه آن روز از مدرسه جیم مي شدیم و قهوه خانه هم شلو
بود و یک تومان ،یا یک تومان و پن زار مي گرفتند تا در قهوه خانه بـازی
را همه ببینند .تلویزیون و رادیو تحریم بود .سینما خیلي کسي نمي رفت.
خیلــي هــا کالبــاس و سوســیس نمــي خوردنــد .بــا عــرق فروشــي هــا و
اغذیه فروشي هایي که آب جو داشتند مرز داشتند .یادم هست که آن موقع
کارخانه های آب جوسازی و مشروب سازی در ایران جـا افتـاد .در زمـان
رضا شاه فقط کارخانه ی آب جو مجیدیه بود کـه آب جـو شـمس را آورد.
بعد ستاره آمد و بعد یک آب جو آلماني که خیلي هم پرطرفـدار بـود بـه
اسم توبورگ ،1بشکه های توبورگ هم آمده بود .خیلي[به این فضا] دامـن
 .1روزهای زندگی .Dayes of our lives .نام سریال تلوزیونی آمریکایی اس وه از سرال  1899ترا
ونون به صورت هفتگی از شبکه  NBCو توسط ومپانی  Cordayپخش میشود .این سریال در دسته
سریالهای تلوزیونی صابونی(تبلیلاتی) قرار دارد و داستان زندگی خانوادهی  Hortonو دوستانشان را
در شهر نیویورک بازگو میوند .این سریال در سال  1192خورشیدی برا نرام «روزهرای زنردگی» از
تلویزیون ملی ایران پخش شد.

2 . Tuborg
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مي زند .سال  62و  61غالمرضا ،2برادر شاه در ارومیه [نرضائیه)] کـه انگـور
زیاد بود ،کارخانه شراب پاک دیس را درست کرد که بعدِ انقـالب سـاندیس
شد .بعضي مناطق تهران هم قلمرو اینها بود .نوسط صـحبت کمـي تلطیـف
ميشود ،حدفاصل سینما اودئون ،1در کَمـرِ سـعدی شـمالي تـا مخبرالدولـه،
اینطـرف و آن طـرف خیابـان ،بـیش از  29-29عـرقفروشـي بـود و کمتـر
خانوادهای ميتوانستند شب از دم این ها رد شود .یکي از کارهایي که شبها
مي کردند این بود ،آنجا خط چهارراه [سعدی] تا سینما اودئون بود کـه یـک
تومان مي گرفتند .آن محله عرقفروشيها و پیاله فروشيها بـود و گربـه هـم
زیاد داشت .رانندهها جمع ميشدند و به این گربهها عـرق مـيدادنـد و ایـن
گربهها مست مي شدند و  28شب به بعـد خیابـان را قُـرق مـيکردنـد و بـه
کرکرهها چنگ ميزدند .این تفریح رانندهها بود و شبهای بهار و تابستان در
خیابان سعدی اینطور مي گذشت ).مردم هم باالخره واکنشـي داشـتند .روی
سینما ،تلویزیون ،مجله ،شغل بانوان ،دانشگاه رفتنِ دختران و ...حساس بودند
و واکنش های خاص خودشان را هم داشتند که برخي واکنشهای سیاسي هم
هست که جلوتر خواهیم دید.
مهاجرتها
به مهاجرتها قبال 9اشاره شد.

 .1غالمرآا پهلوی .)1162( .فرزند رآا شاه و توران امیرسلیمانی ،برادر ناتنی و ووچکتر محمدرآا
شاه بود .او درجهی سرتیپی ارتش و سم هایی چون ریاسر ومیتره ملری المپیرک ،ریاسر عرالی
بازرسی فرماندهی عالی ،آجودان ویژه شاه و ...را برعهده داش .
 .2سینما اودئون واقع در خیابان سعدی در دههی  16افتتاح شد ،پس از انقالک دوران روود خود را
آغاز ورد تا باوخره تعطیل شد و در سال  1199طعمه زریق شد.
 .1به موآوع موج مهاجرتی تحمیلی و افراطی از شهر به روستا در همین فراز و ذیل تیتر شهرگرایی
افراطی تحمیلی پرداخته شده اس .

 105فراز مبارزات دهه 05-05

ارتزاق وابسته
ارتزاق وابسته ،به این ترتیب [بود] که مهاجرتها که شروع شـد حلقـههـای
حاشیهنشیني گِردِ شهرها بهوجود آمد که کامال به شهر وابسته بودند .خردهغـذای
شهر را ميخوردند و آرامآرام حلقههای فساد هم در همین حاشیهنشینها شـکل
گرفت .کرج هم دیگر شهر صنعتي شده بود و خیلي زود حاشیه پیدا کرد[ ،م ال]
زورآباد کرج هم از حاشیهنشینهای اصلي شده بود.
امکانات نو
در این دوره باالخره امکانات نویي هم روبروی جامعه ایران قرار گرفت؛
امکانات بهداشتي و تحصیلي و. ...
خط قارونیسم
جامعه زوایای مختلفي داشت ،یک خط قارونیسـم در آن شـکل گرفـت.
اول دهه  98فیلم گن قارون 2آمد که فردین ،فروزان ،آرمان ،ظهـوری و ...در
آن بازی مي کردند .قارونیسم در ایران یک خط ،یک انگاره و یک ایدئولوژی
شد .لمپن فقیرهایي بودند ،لمپنپرولترهایي بودند که ميخواستند به نام و نان
و نوایي برسند .خط قارونیسم راه افتاد .در هنر یک خـط کوچـه و بـازار راه
افتاد که سوسن ،آقاسي ،علي نظری ،شهرستاني ،یساری و ...تعقیب ميکردند.
در سینما هم یک خط غلیظ لمپني آمد .در موسیقي لمپنیزم سـاز و ضـربي و
روحوضي آمد و الله زار النه لمپنیزم شـد .مـ ال کـریم اربـاب کـه همسـرش
جمیله بود ،از لمپنهای نوکیسه ای بود که هفـت سـینما در اللـهزار داشـت.
الله زار دو تاتر داشت ،یکي نصر و یکي پارس؛ تاتر پارس روشنفکریتر بود
 . 1فیلم گنج قارون .محصول سال  .1111به وارگردانی سیامک یاسمی و بازیگری محمدعلی فردین و
فروزان .این فیلم وه از شاخصهای ژانر فیلمفارسی اس زندگی جوانی فقیر را نشان میدهد وه بطور
اتفاقی با مردی ثروتمند اما دلزده از زندگی آشنا میشود و پس از مدتی میفهمد وه او پدر واقعیاش
اس .
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ولي تاتر نصر هم النه لمپنیزم بود .آنجا منطقه کارگری پر رفت وآمدی بود و
قرق خط کوچه و بازار بود[ .البته] خط کوچه و بازار به همهجـای تهـران و
شهرستان کشیده شده بود .منظور از خط قارونیسم خطي بود که از سینما آمد
و به همه حوزهها سرکشید؛ رمـانهـای مبتـذل ،موسـیقي مبتـذل سـاز زن و
ضربي و موسیقيای که معروف شد به کوچه و بازار***.
پشت جبهه مبارزه
اما بخشي از مردم آرامآرام پشتجبهه مبارزه شدند .جلوتر ميبینیم که از خود
تودههای مردم هم به جنبش مسلحانه ميپیوندند .اتفـاق دیگـر کـه در ایـن دوره
هست ،وجوهات جمع ميشد و بخش مهمي از آن برای نجف و آقـای خمینـي
فرستاده ميشد .کار وجوهات دادن و طي شدن خط نجف از بازار درآمد.
مهر فلسطینی
اتفاق دیگر جنگ سال  2356میالدی بین اعـراب و اسـرائیل بـود .مـردم
بي مهابا سمپاتي نشان دادند و یک مهر فلسطیني در جامعه ایران آمد.
واکنشهای بزنگاهی
این مهر فلسطیني واکنشهای بزنگاهي خاص خودش را هم داشت .سال
[ 2996خوشیدی] ،یک سال بعد از جنگ اعراب و اسرائیل ،برای اولین بـار
جام ملت های آسیا در ایران برگزار شد و اسرائیل هم آمد .آن موقع در سطح
آسیا ،اسرائیل تحریم شده بود ،اعراب حاضر نبودند ارتباطي برقرار کننـد امـا
رژیم شاه [با اسرائیل] ا رتباط داشت و اسرائیل را هم دعوت کردند .آن زمان
موشه دایان 2وزیر دفاع اسرائیل بود که یک چشمش معیـوب بـود و بـا بنـد
بسته بودش .هم در سال  96و هم  ،93روز بازی ایرانـاسرائیل اغلب مردمي
 . 1موشه دایان .)1891-1819( . Moshe Dayan.ژنرال ن امی اسرائیلی .وزیر دفاع اسرائیل از  1899تا
 1891و وزیر خارجه آن از  1899تا  1898بود وه در جنگ جهانی دوم یک چشم خود را از دس
داده بود.
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که به استادیوم آمده بودند با عینک موشهدایان آمدنـد .جـو اسـتادیوم خیلـي
ملتهب بود .چند بار جو استادیوم ملتهب شد ،یک بار سـال  96در بـازی بـا
اسرائیل ،یک بار فروردین  93که جام باشگاه های آسیا در ایران برگزار شد و
تیم هاپوئل 2اسرائیل آمد ،یک بار هم سال  68ملتهب شد .اسـفند  68پرویـز
قلی خاني را گرف تند که بازیکن محبوبي بود و سال بعد کاپیتان تیم ملي ایران
شد .قلی خاني و لواساني دانشجوی دانشگاه تربیـت معلـمِ االن ،دانشسـرای
عاليِ آن زمان بود و چپ بودند .در تظاهرات سال  68که بعد از شروع شدن
اعدام ها و دستگیری جنبش مسلحانه [راه افتاد] و شیشه شکستند ،قلی خـاني
و لواساني را ده روزی گرفتند و امجدیه کامال نظامي شد .آن روز جو امجدیه
خیلي ملتهب بود و یـک شـعار عمـومي و خودجـوش داده شـد «ایـنور و
اون ورش پر پاسبانه ،این امجدیه است یا که پادگانه»؛ سال  96و  93هم بعـد
از بازی اسرائیل در خیابان های تهران تظاهرات صورتگرفـت و مـردم هـم
پایهکار بودند ،واکنش های بزنگاهي را داشتند .مردمي که سـازمان نداشـتند و
هنوز سـازمان سیاسـي مشخصـي در ایـران بـه وجـود نیامـده بـود کـه کـار
سازماندهي را انجام بدهد .مهر فلسطیني ،پیایندش واکنش های بزنگاهي بود.
این واکنشها جابهجا که تودهای جمع ميشد ،نشان داده ميشد.
جامعهي خاص
ميرسیم به جامعهی خاص؛ در جامعهی خاص ،جامعهی روشـنفکری و
دانشگاهي و تقریبا طبقه متوسط فرهنگي قرار مـيگرفـت کـه طبیعتـا سـطح
دانششان از جامعهی عام باالتر و بعضا خیلي باالتر بود .این جامعهی خـاص
خیلي مهم بود .بعد از سرکوب  91جامعه ایران در الک رفت ولي بعد از 91
در الک نرفت .یک حس زندگي در جامعه ایران بود .این حس زندگي را در
هنر ،در ادبیات ،دانشگاه ،جامعه و بازار مي دیدی و در حـوزه سیاسـت هـم
1 .Hapoel Tel Aviv F.C
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خواهیم دید که بیشتر از همیشه بود.
موضع ،انباشت ،اميد

در این دورهای که از آن صحبت ميکنیم جامعـه خـاص از سـرکوب  91تـا
دهه  68موضع داشت ،انباشت تهیه کرد .ميشود گفت همه از فیلمساز و شـاعر
و رماننویس و کارگردان تاتر و ...در این انباشت شرکت داشتند .خیلي مهم بود،
ميشود گفت مشارکتيترین انباشت فکری و اندیشهای و فرهنگي ایران ،در ایـن
دهه است .ضمن اینکه جامعه خاصي که موضع داشت و انباشـت هـم تشـکیل
ميداد امید به آینده هم داشت .جامعه ایران ،جامعهی قبرستاني نبود و زنده بود.
موضع عام «آن سوـ اين سوئي»

جامعهی خاص یک موضع عام داشت .اگر جامعه واژه «ایـنهـا» را بـه کـار
ميبرد ،در حوزه روشنفکری و طبقه متوسط فرهنگي طبیعتا در ذهـن و در عـین
یک آنسو و اینسویي بهوجود آمده بود .ایـن ادبیـات در جامعـهی روشـنفکری
آنموقع ایران بود که ما این طرفیم ،رژیم آن طرف است .این یک اتفاق استراتژیک
بود .اتفاقات استراتژیک همیشه اتفاقـات محیرالعقـول و غـولآسـایي نیسـتند .از
محاورات تودهای هم ميشود تحول استراتژیک را دریافت و درک کرد.
توده دانشگاهي

قبل از دهه  98فقط دانشگاه بود .دانشگاه تهران و  2915هم دانشگاه تبریـز و
بعد دانشگاه اصفهان و . ...جدا از اینکه دانشگاهها رشد پیدا ميکردنـد و متعـدد
مي شدند ،دانشکدهها و مدارس عـالي هـم بـهوجـود آمدنـد کـه مـدارسعـالي
خصوصي بودند .قبل از سـال  62کنکـور در ایـران سراسـری نبـود و یـک نفـر
ميتوانست  18جا کنکور بدهد ،از  62و  61کنکور سراسری شد .دانشگاههـا بـه
نسبتي که زیاد ميشدند ،متنوع هم ميشدند .م ال دانشـکدهی کتابـداری درسـت
شد ،مدرسهی عالي دختران 2درسـت شـد .مدرسـهی عـالي پـارس 2در همـین
 . 1دانشگاه الزهرا فعلی
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پایین[نتر از حسینه ی ارشاد ،سه راه ضرابخانه)] علوم پایـه بـود .در دانشـگاههـا
مسابقه های دانشگاهي بسکتبال و فوتبال و ...برگزار ميشد کـه جـدی بـود .ندر
پرانتز بگـویم؛ یـک بـار بـین پلـيتکنیـک و مدرسـه عـالي پـارس بـازی بـود،
پليتکنیکيها در همه حوزهها خوشذوق بودند ،در بـازی بـا پـارس کـه ماقبـل
نهایي بود ،چندتا بچه سگ را آورده بودند و این بچهسگها پارس مـيکردنـد و
اعصاب این بچههای پارس را خـرد مـيکردنـد ).آرامآرام جامعـهی دانشـگاهي
گستردهتر شد و ایران یک توده دانشگاهي پیـدا کـرد .دهـه  18تـوده دانشـگاهي
وجود نداشت ،دهه  98داشت کپه ميشد و در دهـه  98دیگـر تـوده دانشـگاهي
وجود داشت.
کپههاي فرهنگي

جامعهی ایران در دهه  98کپههای فرهنگي هـم پیـدا کـرد .آرامآرام یـک
کمپ از کارگردان های فیلم پیدا شد ،کمپ تهیهکنندهها ،کمپ بازیگران تـاتر
که اغلب روشنفکر بودند و گرایشها ی عام چپ داشـتند .یـواش یـواش در
ایـران کپـههـا شــکل مـي گرفـت ،غیررســمي و غیرمتشـکل ،حالـت صــنفي
نميتوانستند داشته باشند.
ميدان بازي نسل نو

اتفاق مهم این بود که بعد از سرکوب  91یک میدان بازی برای نسـل
نو پیدا شد .نسل نویي که در کوره  93- 91تا حد امکـان آب دیـده شـده
بو د .در دهه  98این فقط فکری ها و سیاسي ها و ایـدئولوژیک انـدیش هـا
نبودند که تحرکي از خود نشان دادند و بخشي از میدان را برای خودشان
کردنــد .نوعــا از 93- 91ای هــای دانشــگاه فــیلم ســازهای کیفــي ،پی ـیِس
نویس های کیفي ،موزیسین های کیفي و ...در آمدند که اشاره ای بـه آن هـا
مي کنیم.
 . 1ادغام شده در دانشگاه عالمه طباطبایی
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بازارهاي کيفي فعال

نسل نو ،بازارهای کیفي جدی را در دهه  98رقم زد.آنموقع بازار کتـاب
نسبتا جدی بود .کتاب را با رمان تفکیک کردیم نه که دو جنسند ،دو ماهیـت
دارند .در این دوره ترجمه زیاد بود و رمانخواني خیلي باب شد .رمانهـایي
بود که همه ميخواندند ،م ال ربکا ،2دختر سروان ،1خـرمگس 9و ...مجموعـه
رمان هایي بودند که نسل جوان آن دوره همه ميخواندند .در داخـل ،ادبیـات
صادق هدایت بود ،ادبیات صادق چوبک [م ل] تنگسـیر بـود .از کتـابهـای
کیفي دوره کتاب غرب زدگي ،از رنجي که ميبریم ،تـات نشـینهـای بلـوک
6
زهرا 9و ...همه اینها از آلاحمد بود .نشریه کیفي آن زمان یکي مجله نگـین
بود که مجله روشنفکری و منتقدِ محافظهکاری بود ولـي مقالـههـای ترجمـه
خوبي داشت .کرنوگرافيهـا و مونـوگرافيهـای نسـبتا جـدی کـه محصـول
پژوهش های اقتصادی-اجتماعي روشنفکرها و دانشگاهي ها بود ،در آن مجله
چاا مي شد .مجلـه روشـنفکر از عبـاس پهلـوان ،5پسـرخاله شـاه بـود کـه
داعیه های روشنفکری داشت .ذیل اینها هرچه پایینتر مـيآمـدیم مجلـههـا
کممایهتر مي شدند .بعد از نگین و فردوسي ،6خواندنيها2بود که یـک قطعـي
 . 1ربکا .نوشتهی دافنه دو موریه .این وتاک با ترجمهی ز ن شهباز در سرال  1119توسرط شررو
انتشارات وتاکهای جیبی منتشر شده اس .
 . 2دختر سروان .نوشتهی الک اندر پوشکین .این وتاک با ترجمهی پرویز ناتل خانلری در سال 1111
توسط شرو انتشارات وتاکهای جیبی منتشر شده اس .
 . 1خرمگس .نوشتهی اتل لیلیان وینیچ .این وتاک با ترجمهی خ ررو همرایون پرور توسرط شررو
انتشارات وتاکهای جیبی منتشر شده اس .
 .1جالل آل ازمد تات نشینهای بلوک زهرا را در سال  ،1119از رنجی وه میبرریم را در  1129و
غرک زدگی را در 1111نوش .
 .9مجله نگین به سردبیری محمود عنای یک مجله ادبیر روشنفکری بود وره در فاصرله سرالهرای
 1111تا  99منتشر میشد.
 . 9عباس پهلوان سردبیر مجلهی فردوسی بوده اس .
 .9مجله فردوسی با مدیری نعم اهلل جهانبانویی از سال  1129تا  1191منتشر میشد .فردوسی ابتدا
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م ل همین شهروند االن داشت که قطع اتوبوسي مـي گفتنـد .تهـرانمصـور و
سپید و سیاه 1بود و نشریات دیگری هم [وابسته به] دو روزنامه اطالعـات و
کیهان بود که جنبه روشنفکری نداشتند.
فیلم در این دوره؛ واقعا فیلم موج نو که بخشي از همین نماینـدگان -91
 93بودند به سینمای به اصطال گن قاروني شاخ زدند .سال  91-99فیلمـي
آمد که خیلي روی اکران نماند ،فیلم خشت و آینه که آقای گلستان 9ساخته
بود .قبال خودش سابقه توده ای داشت و یک سروگردن از همه کارگردانهای
ایران باالتر بود [ .او] جهان خارج[ایران] را دیده بود و از بچگي با دوربین و
سینما سروکار داشت و کیفیت و تفکرش از سینمای آن زمـان ایـران خیلـي
باالتر بود .سال  91خشت و آینه در جامعه روشنفکری ایران خیلي صدا کرد.
آقای فرخ غفاری 9که چند وقت پیش فوت کرد هم بود که دو فیلمش جایي
در جامعه روشنفکری باز کردند .یکي فیلم زنبورک و دیگری شبِ قوزی که
در هر فصل ،سپس ماهانه و در نهای به صورت هفتگی با موآروعات ادبری و فرهنگری روز منتشرر
میگردید .فرجاهلل نوزی ،زمید عنای  ،مرتضی وجروردی و عبراس پهلروان از افررادی بودنرد وره
سردبیری این مجله را در دورههای مختلف بر عهده داشتند.
 .1مجله خواندنیها از سال  1118تا  1199به مدیرم لولی علی اصلر امیرانی منتشر میشد .این مجله
طیف گوناگونی از مطالب را از مجالت روز دنیا جمرعآوری و منتشرر مریوررد امرا ورمورم دارای
نوی ندگان و مترجمان ثابتی شد و خوانندگان زیادی را به خود جلب ورد و سرانجام با دسرتگیری و
اعدام امیرانی از انتشار باز ای تاد.
 .2مجله سپید و سیاه در فاصله سالهای  1112تا  1191به مدیر م لولی علی بهزادی منتشر میشد.
 . 1ابراهیم گل تان .)1161( .نوی نده ،وارگردان و عکاس .از نوی ندگان صازب سربک در داسرتان
ووتاه و فیلمنامه نوی ی اس  .او وار سینما را با م تندهای معروفی چون موج،مرجران خرارا و آترش
شروع ورد و دو فیلم داستانی نیز با نام اسرار گنج دره جنی و خش و آینه را ساخ  .فیلم خش و
آینه وه در سال  1111ساخته شده سرآغاز فیلم موج نوی ایران مح وک میشود.
 . 1فررخ غفرراری ،)1166-1199( .ورارگردان و منتقررد سرینمایی .مشررهورترین سراختههررای او شررب
قوزی( )1111اس وه بر اساس یکی از داستانهای هزار و یک شب ساخته شده اس  .غفاری فریلم
زنبورک را در سال  1191ساخ اما عمده فعالی های او در م تندسازی برود .او همچنرین موسرس
وانون فیلم ایران ،مدیر آرشیو ملی فیلم ایران و مدیر اولین جشنواره بینالمللی فیلم تهران بود.
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مهم بودند .یک فیلم سال  93آمد به اسم شـوهر آهوخـانم ،رمـاني بـود کـه
فیلمش کردند و فیلم نسبتا موفق روشنفکری ای بود .فیلم دیگری ساختند بـه
اسم تُپُلي که برگرفته از موشها و آدمهای جان اشتاینبـک بـود ،بـازیگرش
همایون لمپن بود ولي فیلم ،فیلمِ جدی و سنگیني بود .اما موج اصلي مبـارزه
با فیلم های مبتذل در ایـران و فـیلمهـای کیفـي را رگبـار آقـای بیضـایي راه
انداخت .رگبار سال  93ساخته شد و  68نمایش داده شد و توپي بود کـه در
سینمای ایران منفجر شد .بیضایي آن زمان جوان بود ،نابازیگر هم گرفته بـود
و بازیگر اصلي هم مرحوم پرویز فنيزاده بود که بازیگر جوان تاتر بود .فیلم
خیلي صدا کرد .م ل فیلمي که سال  53آمد ،باشو غریبـه کوچـک؛ در باشـو
غریبه کوچک همیشه دم سحر و در تاریکي شب یک گراز به مزرعـه حملـه
مي کرد که خیلي سمبلیک بود .در فیلم رگبار هم آقای بیضایي زنـدگي یـک
معلم شریف را که پرویز فنيزاده بود ،ترسیم کرده بود .همیشـه یـک شـبهي
پشت سر این معلم وجود داشت .فیلم ادبیـات اسـتعاره ای جـدی داشـت و
خیلي سروصدا کرد .تقریبا مي تـوان گفـت بیضـایي بـا آن فـیلم و جلسـات
پرسش و پاسخ برای اول بار در ایران به دانشگاههـا رفـت ،بـه شهرسـتانهـا
رفت .فیلم در فستیوال های خارجي خیلي جایزه گرفـت و فـیلم مانـد روی
دست رژیم شاه؛ نه مي توانسـتند اکـرانش را بهـم بزننـد ،نـه کـارگردانش را
توقیف کنند .آقای بیضایي هم فکر چپي داشت .بعد فیلم گاو مهرجویي آمـد
که فیلم کیفي ای بود و تلویزیون هم بعد از انقالب چندبار نشانش داد ،حتما
دوستان دیدهاند .این اتفاقها در حوزه فیلم افتاد و ميشود گفت بازار فیلم را
روشنفکران نوگرا و نمایندگان نسلنو گرفتند.
در تاتر هم به همین ترتیب؛ طیفي از بازیگرها و کارگردانهایي بودند که
مبتذل نبودند و تاتر نصری و پارسي نبودند و روی صحنه آمدند .مـ ال یـک
تاتر سنگل  ،کنار پارک شهر راه افتاد و بعد تاترشهر و تاالر رودکـي درسـت
شد .م ال آقای انتظامي و خانم خوروش و آقـای نصـیریان و مشـایخي و در
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نسل بعد اکبر زنجان پور و نویسنده پیس ها آقای اکبر رادی 2که پارسال فوت
شدند و،...اینها نسلنو و موجنو تاتر را راه انداختنـد ،پـياسهـای اروپـایي
حرفدار و پیسهای ایراني مالتداری را روی صحنه آوردند.
شعر به همین ترتیب؛ از قبل شعر دهه  98شاملو و شعر اخـوان [ثالـث]
بود .در این دوره آقای سپانلو بـود کـه  93-91دانشـجوی دانشـکده حقـوق
تهران بود و شعر نویي را آورد که مضمون مبـارزاتي و اجتمـاعي طبقـاتي را
داشت .آقای شفیعيکدکني آمـد کـه در دهـه  98بلـو شـعرش بـود .آقـای
گرمارودی آمد که بعد از انقالب دولتي و رسـمي شـد امـا آن موقـع آقـای
کدکني و گرمارودی در آستانه اعدام ها و برای جنبش مسلحانه شعر گفتند و
ا دبیاتشان پشت جبهه جنبش مسلحانه شد .شاملو هم که مجموعه شبانههایش
در سال  68-62است ،شیرآهن کوهمرد که برای مهدیرضـایي سـروده شـد،
سال 62و موج دوم تحولش در همین سالهاست .مي شـود گفـت کـه شـعر
به طورجدی در برنامه مطالعه طبقه متوسط فرهنگي رفت .از دهه  98آرامآرام
این باب شده بود که خیلي ها شعر حفظ بودنـد؛ شـعر نـو و کالسـیک .ایـن
اتفاق مهمي بود؛ یک دفترچههای جیبي ای بود که یک مدت دفتـر خـاطرات
بود ،آن موقع دانش آموزهـا و دانشـجوها همـه ،دفترچـه خـاطرات داشـتند.
دفترهای شعر هم آمـد کـه شـعرهای گزیـده را مـينوشـتند و در تاکسـي و
اتوبوس حفظ ميکردند .اتفاقهای خیلي خوبي در این دوره رخ ميداد.
یک سری شاعرهای ترانه پرداز هم آمدند که شعر اعتراض سرودند؛ م ـل
جنتي عطایي ،1جالل سرفراز و . ...اینها سراینده شعرهای اعترض بودنـد ،و
 .1اوبر رادی .)1199-1119( .دانش آموخته علوم اجتماعی .نمایشنامره نرویس .او وره از دهره 16
نمایشنامه نوی ی را آغاز ورد آثاری چون همل با ساود فصل ،آهنگهای شرکالتی ،شرب روی
سنگفرش خیس،صیادان ،مرگ در پاییز،آه ته با گل سرخ ،ملودی شهربارانی و ...را از خود به جا
گذاش .
 .2ایرج جنتی عطایی .)1129(.شاعر و ترانهسرا.
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ترانه های اعتراض هم آمد که مرحوم فرهاد با جمعه کـه سـال  96خوانـد و
شبانه که سال  69خواند ،آن را باب کرد .شعر و ترانه هـای اعتـراض آمـد و
دیگر مردمي شد.
جامعه خوانندهـبيننده

در این بازار فکری جامعه ای هم بود که خواننده بود .کتـابهـای جیبـي
دهه  98درست شده بود ،کتابهای کوچکي بود .آن موقع همه آقایان کـت و
زمستانها هم پالتو مي پوشیدند و جیـب بغلـش  21تـا  26سـانتيمتـر بـود.
انتشارات امیر کبیر آن موقع شرکتي درست کرده بود به نـام شـرکت سـهامي
کتاب های جیبي؛ قطع جیبي در پالتو همه رفت .خیلي خوب بـود .انتشـارات
خوارزمي بود که در دهه  98روبه روی دانشگاه تهران گشـایش پیـدا کـرد و
کتاب های روشنفکری مي زد؛ تجاربِ چین ،هند و جنبشهای غیرمسلحانه -
نميتوانستند [جنبش های] مسـلحانه را تـروی کننـد انتشـارات خـوارزمي،
انتشارات کیفي ای بود .یک دوره کتاب هایي هم بود؛ کتابهفته؛ کتـابهفتـه
قطع کوچکي داشت و در همـه خانـههـایي کـه یـک تیـپ فرهنگـي [م ـل]
دانشجویي ،استادی ،معلمي ،دانشآموز کیفي ای و ...درشان بـود ،رفتـه بـود.
یک مجموعه ای هم بود از عزیزنسین ،2نویسنده ترک که قلمـش طنـز تیـز و
طنز تلخي داشت؛ بوروکراسي ترکیه ،اخـالق فاسـد اجتمـاعي ترکیـه و ...را
خیلي خوب در مجموعه کتابهایش نشان ميداد .شاید کتابهایش به بـیش
از  58تا مي رسید و هر کتاب هم  18-98داستان کوتاه داشت .بـا توجـه بـه
 .1مُحمَ نصرت معروف به عزیز ن ین ،)1819-1889(،نوی نده طنزپرداز ترک بود .آثار او به بیش
از  16زبان دنیا ترجمه شده و بهخصوص در دهه  96و  96میالدی با استقبال زیادی روبرو شرد .زبران
انتقادی ن ین برایش چندبار زندان را به دنبال داش  .او پس از فتوای اعدام سلمان رشدی به ترجمره
وتاک آیات شیطانی به تروی دس زد وه سبب اعتراض اسالمگرایان به او شرد .او از زملرهای وره
اسالمگرایان در سال  1881در هتل شهر سیواس برای او ترتیب داده بودند ،جان سالم به در برد اما دو
سال بعد در اثر سکته قلبی درگذش  .داستانهای او را ثمین باغچهبان ،ازمد شاملو ،صمد بهرنگری،
رآا همراه و ...به فارسی برگرداندند.
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این که قرابت جدی بین فرهنگ جاری ایران و ترکیه وجود داشت ،خیليهـا
کتاب ها را مي خواندند و وضعیت بوروکراسي سنگین ایران [برایشان] تداعي
مي شد .جامعه در سطو مختلفي خواننده شد ،یکي کتابهفتـه مـيخوانـد،
یکي عزیز نسین و ...کتابهای صمد بهرنگي 2آمد و در این دوره خیليخیلي
جا باز کرد؛ یک هلو ،هزار هلو19 ،ساعت در خواب و بیداری و تاری وردی
که همه جنبه طبقاتي داشت و ماهي سیاه کوچولو که باز م ل فـیلم رگبـار از
دست رژیم شاه در رفت .در ایتالیا جایزه گرفت ،در اتریش جایزه گرفـت و
کتاب سال کودکان جهان 1شد .ادبیات ویژه ای داشت که بعـدا دیگـر تکـرار
نشد .کتاب های صـمد و مجموعـه رمـانهـای آلاحمـد [م ـل] «سـهتـار» و
«مدیرمدرسه» که انصافا کیفي بودند ،در همه خانهها بود.
جامعه خواننده شد و بیننده هم شد .آن موقع فیلم های انسـاني هـم آمـد
م ل «اشکها و لبخندها» که دو ،ر ،مي ،فا ،سل ،ال ،سي ،موسیقي متنش بود.
این فیلم را سینما ریولي نصحرا) 9ميگذاشت و حدود یک سال روی اکـران
بود و همیشه هم صف بود .تقریبا همه خانوادهها آن فیلم را دیدند« .لـورنس
 .1صمد بهرنگی .)1119-1119(.محقق ،مترجم ،معلم و داستاننویس بود .او در خانوادهای فقیرر در
شهر تبریز به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره دانش رای عالی در تبریز به آموزگراری در روسرتاهای
آذربایجان شرقی پرداخ  .داستانهای او برای وودوان ،تحقیقاتش در شیوه تدریس به وودوران و
زبان و ادبیات و فرهنگ عامه آذربایجان و مهمتر از همه ممارس او در تشویق وودوان به آموزش و
وتاکخوانی ن رها را بر او ز اس ورد و بارها مخالف های رسمی را علیه او برانگیخ  .او سرانجام
در شهریور  1119در رودخانه ارس غرق شد .مهمترین اثر او «ماهی سیاه ووچولو» ،شرح شوق دیدار
دریا توسط یک ماهی سیاه رودخانهای اس  .این وتاک وه در سال  1119با تصویرسازی فرشید مثقالی
به بازار آمد ،جایزه وتاک وودک سال  ،1119نمایشگاه وتاک وودک بلرون ایتالیرا و بریینرال ادبری
بریتاسالوای چکوسلواوی را در سال  1898از آن خود ورد و موجی از ادبیات نمادین وودوان را با
خود به همراه آورد.
 . 2جایزه جهانی هانس وری تین اندرسون در سال  1891تصویرپردازی فرشید مثقالی بر این وتاک را
تعلق گرف و نه داستان آن.
 .1سینما ریولی یا صحرا واقع در تقاطع خیابان شریعتی (جاده شمران) و طالقانی (تخ جمشید)اس .
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عربستان» آمد که خیلي ریشه داشت .سـال  95کـه مـا دوم سـوم دبیرسـتان
بودیم ،یک فیلم آمد به اسم «کتاب آفرینش» 2که خیلي زیبا بود .داستان آدم و
حوا بود و پیتر اوتوله 1در آن بازی کرد و همان سینما ریـولي نشـان مـيداد.
فیلمي بود که روشنفکرها و طبقه متوسط و همه دیدند .جامعه ایـران جامعـه
خواننده و بیننده شد.
فعاليتهاي عام مذهبي

فعالیتهای عام مذهبيای هم در جریان بود؛ هیاتها و موسسـات خیـرات و
مبراتي بودند .قم یک مقدار در نشریات فعال بود و آقای مکارم نشریه [مکتب اسالم
را] چاا ميکرد .در جامعه شهری مناقبي واعظ بود ،منبرهایش منبر رسميِ کالسیک
بود و خیلي هم پول ميگرفت .فخرالدین حجازی 9بود که بین سنتيها و مبـارزین
واقع شده بود .عبدالرسول حجازی ،آخوند بود .مرحوم راشد بود که [این سالهـا]
سالهای آخر حیات و ترویجش بود .ذبیحي بود که در رادیو برنامـههـای مـذهبي
داشت .فعالیتهای مذهبي در سطح جامعه در جای خودش بود.
بدرقههاي قدرشناسانه

این جامعه خاص که از آن صحبت ميکنیم قدرشناس هـم بـود .در ایـن
سال هایي که مـا در آن قـرار داریـم ،از  96تـا  96مرحـوم مصـدق ،مرحـوم
شمشیری ،تختي ،صـمد بهرنگـي و جـالل آلاحمـد فـوت کردنـد .جامعـه
روشنفکری ایران در هنگام وداع بدرقه کرد و بدرقه ،بدرقه قدرشناسانهای بود.
 .1فیلم «وتاک آفرینش» یا «انجیل در ابتدا» ،محصول  1899به وارگردانی جان هیوستون اس  .ایرن
فیلم روایتی از بخش اول وتاک عهد عتیق اس و داسرتان هبرو  ،هابیرل و قابیرل ،نروح و ابرراهیم و
فرزندانش را به تصویر میوشد .پیتر اوتوله نقش سه فرشته را در این فیلم بازی ورده اس .

2. Peter otoole

 .1فخرالدین زجازی .)1169-1199(.دانش آموختهی ادبیات و زوزه .پیش از انقالک از اعضای فعال
انجمن تبلیلات اسالمی مشهد و از سخنرانان ز ینیه ارشاد بود .او پس از انقالک نماینده دور اول ،دوم
و سوم مجلس شورای اسالمی شد.
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مهر ويتنامي

اگر بخواهیم از این جامعه هم رد شویم ،در کنار اینها مهر به ویتنـام خیلـي
غلیظ بود .حتي به سطح روزنامهها هم کشیده ميشد ،با اینکه رژیم شاه ضدچپ
و ضدمارکسیست بود .به هوشيمین ،عمو هوشيمین ميگفتند و همه جهان نسبت
به او سمپات بود .در میان روزنامهها ،روزنامه کیهان یک مقدارِ [انـدک] گـرایش
چپ داشت اما روزنامـه اطالعـات از اول همـینطـوری بـود .مهـر ویتنـامي در
روزنامهها هم آمده بود .مردم به ویتناميها و الجزایریها و بـه عبدالناصـر عالقـه
داشتند .این مهرها هم در جامعه عمومي و هم در جامعه خاص درتنیده شده بود.
این وضعیت جامعه خاص بود که جامعه زنده ای بود .جامعـه افسـردهای
نبود ،تن به سرکوب نداده بود و بذر ميپاشید .اینکه اول عنوان شـد کـه در
این دوره حداک ر مشارکت در تاریخ انباشت ها در ایران شکل گرفـت ،واقعـا
این اتفاق افتاد .فیلم بیضایي یـک انباشـت بـود ،ترانـههـای اعتـراض بـرای
خـودش یـک انباشـت بــود و . ...انباشـتهـا فقــط انباشـتهـای نیروهــای
روشنفکری و ایدئولوژیک سیاسي نبود .انباشـتهـا همـه جانبـه بـود .حتـي
فرض کنید خواننده [هم] ،محمد نوری 2بود که خواننده سنگیني بـود .خیلـي
مهم بود ،تنها خواننده پاا ایران بود که کاباره نرفت .جامعه هم حس ميکرد
که چه کسي کاباره ای است و چه کسي اهل رقـص روی سـن و . ...قشـنگ
بود آقای نوری سال  66 ،69ساله بـود و کنسـرتي بـرایش گذاشـتند .جملـه
خیلي قشنگي گفت که من در این  68سالي که خواندم با ترانههایم به مـردم
درو نگفتم .جمله خیلي قشنگي بود .یک خواننده هم ميتوانـد در انباشـت
بیاید ،یک نویسنده هم مـي توانـد بیایـد ،یـک کـارگردان ،یـک بـازیگر و. ...
اتفاقهای مهمي افتاد .م ال بعضي از سرایندههـا بودنـد کـه بـرای آهنـگ مبتـذل
 .1محمد نوری .)1169-1198(.خواننده پراپ ،او وره تحصریالت آوادمیرک موسریقی خرود را در
هنرستان موسیقی انجام داده ،آهنگهای میهنی ب یاری به لهجهها و گویشهای مختلف ایرران اجررا
ورد .مشهورترین ترانههای او «جان مریم» و «سرزمین خورشید» اس .
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نسرودند ،م ل آقای بابک بیات 2که یکـي دو سـال پـیش فـوت کـرد ،اسـفندیار
منفردزاده که همیشه با کیمیایي کار ميکرد و سازنده موسیقي مـتن فـیلمهـای او
بود .در فیلمهای کیمیایي ،قیصر سال  93بود که روشنفکری نبود امـا فـیلم بـود.
فیلمي که روشنفکری ساخته شد[ ،گوزنها 1در] سال  69بود کـه از زنـدگي کـه
نه ،از دستگیری امیرپرویز پویان الهام گرفتـه بـود و بـا یـک ترفنـدهایي فـیلم را
ساخته بود .آن فیلم مخاطب روشنفکری جدی هم پیدا کرد.
این جامعه ،در دهه [ 98جامعه] زندهای بود که مارکسیستاش ،ملـياش،
مذهبي سنتي اش و ...همه فعال بودند .گویي نه گویي که  91سـرکوبي بـوده
است .اتفاق مهمي در دهه  98افتاد.
جامعه اخص
به جامعه اخص مي رسیم .جامعه اخص ،جامعـه پـای کـار اسـت .آمـده،
مدعي است ،مقابل رژیم ایستاده است ،تـن بـه کودتـای  91و سـرکوب 91
نداده و یا علني و یا غیرعلني ایستاده است.

 .1بابک بیات.)1129-1199( .آهنگ از و نوازنده موسیقی پاپ ،او بیش از  86موسیقی فیلم سراخته
اس وه از معروفترین آنها میتوان به موسیقی فیلم مرگ یزدگرد ساخته بهرام بیضایی و عروس
ساخته داریوش مهرجویی و سریال ووی عشق اشاره ورد .او سه بار جایزه سیمرغ بلورین جشنواره
فجر را برای ساخ موسیقی فیلمهای عروس ،مردی شبیه باران و سرزمین خورشرید دریافر وررده
اس و در سال  1199قطعات ورال سمفونی سرزمین خورشید را برای ارو ترسمفونی تهران نوشته و
اجرا ورده اس .
 .2گوزنها ،محصول  1191به وارگردانی م عود ویمیایی و با بازی بهروز وثوقی و فرامرز قریبیران،
داستان چریکی فراری را به تصویر میوشد وه پس از یک عملیات مصادره بانک به دوسر دوران
تحصیلش وه اونون مردی معتاد و خرده فروش اس پناه میبرد .مرد معتاد شدیدا اسیر مواد اسر و
ونترل خود را بر روی زندگی از دس داده ،تخ تاثیر اراده فوودین چریک فراری در طول مدت
ووتاهی وه در پناه اوس به خود میآید تا آنجا وه موادفروش والن محله را از پا در میآورد و زتی
وقتی خانه برای دستگیری چریک محاصره میشود در ونار دوس خود میماند و طی درگیری هردو
وشته میشوند.
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تعيين تکليف در ذهن ،خيز در عين

این جامعه اخص در ذهن تعیین تکلیف کرده است .بعد از سـرکوب 91
در ذهن بست که با این رژیم کاری نمي شود کرد اال آنتاگونیسم و براندازی.
این تعین تکلیف را در ذهن کرد و در عین هم خیـز برداشـت کـه ان شـااهلل
خواهیم دید.
غرورهاي بس جريحهدار

االن در چهارچوب جامعه اخص سیر ميکنیم .غرورها بس جریحهدار شـده
بود .آنهایي که ملي بودند جریهه مصدق را داشتند[.آنهایي] کـه مـذهبيِ سـنتي
بودند جریحه آقای خمیني را داشتند .آنهایي که مـذهبيِ مـدرن بـودن ،جریحـه
سرکوب  91و  91و نهضت آزادی و نیروهای ملي و بقایای جبهه ملي و بازار به
همین ترتیب ،دانشگاه به همین ترتیب و...؛ غرورها جریحهدار شدند.
همتحليليها

در اینجا برای اول بار در ایران هم تحلیلي صورت گرفت .همـه نیروهـای
مبارز همتحلیل شدند .هممشي ،نهع همتحلیل.
رهبر پیشینی
رهبر پیشیني مرحوم دکتر مصدق بود .سال  92-91کتابي چاا شـد بـه نـام
الجزایر و مردان مجاهد و آقای حسن صدر 2آن را چـاا کـرد و بعـدا از جملـه
کتاب های آموزشي جنبش مسلحانه شـد .آقـای حسـن صـدر یـک نویسـنده و
روزنامهنگار خوش نام بود .وقتي حسن صدر کتـاب را بـه مصـدق هدیـه کـرد،
مرحوم مصدق برای آن کتاب یک تقریر نوشت .نوشت انشاياهلل ملت ایران هـم
 .1ز ن صدر .)1299-1191(.زقوقدان و مشاور مصدق در جریان دادگاه وهه بود .او وتراکهرای
زیادی در زمینه تجربه مبارزاتی دیگر وشورها و در زمینههای زقوقی و تاریخی تحریر وررده اسر .
مصدق در سال  11و در یادداشتی بر روی وتاک «الجزایر و مردان مجاهد» خطاک به صدر مینوی د:
«از قلم سحرآمیز جناکعالی هرچه تراوش وند موثر اس و تصور میونم وه انتشار این وتاک بیش از
انت ار تاثیر وند و همه بدانند چه راهی را در مصالح مملک باید در پیش گیرند».
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راه ملت مجاهد الجزایر را برود .جمله خیلي باردار بود .شـاید کسـي از مصـدق
هم انتظار نداشت اما لفظ مجاهد را به کار برده بود که یعني باالخره در ایران هم
باید اتفاقهای اینطوری بیفتد .خیلي مهم بود که مصدق [این را] بگوید.
مرجعِ تبعیدی
خود آقای خمیني هم که به سمت آنتاگونیسم رسیده بود و در سـخنراني
کاپیتاالسیون شمشیر را از رو بست و به این رسیده بود که این رژیم باید برود.
روحانیِ مبارز
آقای طالقاني هم ـیک رده پایینتر از آقای خمیني به لحاش سلسلهمراتب
حوزویـ روحاني مبارزی بود که عمال پشت جبهه جنبش مسلحانه در ایران
شد ،پول دادن ،لجستیک دادن ،آموزش دادن و. ...
مصلح موسپید
یک مصلح موسفید هم بود که مسالمتجو بود و مشي لیبرال داشت ولي مهندس
بازرگان هم در دفاعیات و هم در دادگاهش گفت که ما آخرین نیرویي هستیم که بـا
زبان قانون با شما صحبت ميکنیم و بعد از ما نیروهایي خواهنـد آمـد کـه بـا زبـان
خودتان با شما سخن خواهند گفت .به لحاش استراتژیک هم این استراتژی را داشت
که مخمل قرمزی مقابل نیروهای نوورود به جامعه ایران بشود .خیلي وارسـته اذعـان
داشت که دوران عوض شده و ما در دوران جدید ،نقش رهبـری نخـواهیم داشـت.
رهبران نویي خواهند جوشید که این پیشبیني سال  99در زندان تحقق پیـدا کـرد و
تکوین یافت .گفت ما باید رحمي بشویم برای تولـد مولـود جدیـد .ایـن اسـتراتژی
مهندس بازرگان بود ،سال  91حنیفنژاد شاگردش بود و همزندان بودند ،بعد از چند
ماه که حنیفنژاد ميخواست آزاد بشود ،بازرگان به او گفته بود این بار دوباره دستگیر
شدی و خواستي بیایي اینطوری بیا؛ یعني دست خالي نیا و به اصطال مسـلح بیـا.
اینکه مهندس بازرگان هم با اینکه جور دیگری مياندیشید و مشي دیگری داشـت
به این تحلیل رسیده بود که با اینها نميشود کاری کرد .بعد از دستگیری بنیانگذاران
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مجاهدین ،ساواک مهندس بازرگان را خواست و خواست کـه جنـبش مسـلحانه را
محکوم کند[ .بازرگان] پاسخ خیلي کیفي و محکمي داده بود؛ گفته بـود مـن خـودم
دنبال این مشي نیستم ولي آن را محکوم نميکنم .این مشيای که جوانهـا در پـیش
گرفتهاند ،نتیجه اعمال شماست ،پاسخي است مقابل کارهایي که خودتان کردید .یک
مصلحِ لیبرال هم ،همتحلیل شد .خودش این مشي را نرفت اما همتحلیل بود.
روشنفکران رادیکال
روشنفکران رادیکال ،مذهبيها م ـل دکتـر پیمـان و دکتـر سـامي جامـا را
درست کردند و به گزینه مسلحانه رسیدند .روشنفکران رادیکـال مارکسیسـت
م ل پرویز نیک خواه 2و کوروش الشایي 1و جعفریان که جلوتر خـواهیم دیـد
دستگیرشدند ،به براندازی رسیدند.
طالب تلنگر خورده
بعد از روشنفکرها طالبي هم بودند که در جنبش  93-91ذهنشان تلنگـر
خورده بود .م ل مرحوم سعیدی که زیر شکنجه شهید شد و سال  93در زندان
مقابل سرمایه دارهای آمریکایي موضع گرفت .همین آقای هاشمي و الهـوتي
و ...همه طالب تلنگر خوردهی  93-91بودند که به کمپ مبارزه آمده بودند.

 .1پرویز نیکخواه .)1119-1199( .دانرشآموختره فیزیرک .او فعالیر هرای مبرارزاتی را از دوران
دانشجویی در انگل تان آغاز ورد .ابتدا به ززک توده پیوس و سپس به صورت منفرد فعالیر را برا
گرایش چپ مائوئی تی ادامه داد .در سال  1111پس از ماجرای ترور نافرجام شاه دستگیر شد .در طی
دستگیری طلب عفو ورد و به همکاری با ساواک ،رادیو و تلوزیون و بعدها ززک رستاخیز پرداخ .
پس از انقالک متهم به ایجاد سان ور و اختناق در وشور شد و به زکم دادگاه انقالک اعدام شد.
 .2وورش وشایی ،)1192-(.،فعالی های مبارزاتی خود را از دوران دانشجویی در آلمان آغاز ورد و
به شاخه خارج از وشور ززک توده پیوس  .پس از مدتی به ایران آمد و در سال  1111دستگیرشد .در
جریان دستگیری طلب عفو ورد و همکاری خود را با ززک مردم به سروردگی اسداهلل علم آغاز ورد.
پس از انقالک به آمریکا رف و در همان جا درگذش  .وتاک نگاهی به جنربش چرپ از درون وره
توسط نشر اختران منتشر شده شرح فعالی های او از زبان خودش را در بردارد.
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فیمابین مذهبی سنتی و مذهبی نو
فيمابین مذهبي سنتي و مذهبي نو هم یک طیفي بودند کـه مـ ال نمایندشـان
آقای سید کاظم موسوی بجنوردی 2بود که در دوره اصالحات ریـس کتابخانـه
ملي بود و االن ریس دائرهالمعارف اسالم هست .ایشان حـزب ملـل اسـالمي را
تشکیل دادند و به کوههای دارآباد [نشاهآباد)] زدند که بعدا خواهیم دیـد .ایـنهـا
هم اسلحه به دست گرفتند که خیلي زود دستگیر شدند.
سنتیهای بازار
سنتيهای بازار هم اسلحه به دست شدند و حسنعلي منصور را ترور کردند
و به قتله منصور معروف شدند؛ مرحوم بخارایي و صفارهرندی و واحدی و. ...
نمایندگان رهیافته 41 – 02

همــه ایــن هــا بــه اضــافه نماینــدگان جنــبش دانشــجویي  93- 91کــه
مذهبي هایشان مرحوم حنیف  ،سعید محسن ،بدیع زادگا ن ،عبدی 1که بعدا
جدا شد ،بهمن بازرگاني  ،آقای می مي و ...مجاهـدین را درسـت کردنـد.
جزنــي و احمــدزاده هــا ،ســورکي ،چوپــان زاده ،ضــیا ظریفــي و ...هــم
چریک های فدایي [را درست کردند].
 .1سید محمد واظم موسوی بجنوردی ،)1122-(،دانشآموخته زوزه .او ززک ملل اسرالمی را در
سال  1116بنیان گذاش و در سال  1196در ارتبا برا آن دسرتگیر و بره اعردام محکروم شرد امرا برا
اعتراضهایی این زکم به زبس ابد تلییر یاف  .بجنوردی تا پیروزی انقالک در زنردان برود .پرس از
انقالک نماینده مجلس شورای اول شد ،در پایان این دوره از سیاس ونراره گرفر دایررهالمعرارف
بزرگ اسالم را در سال  1192بنیان نهاد .او در سالهای  1199تا  1191ریس وتابخانه ملی بود.
 .2عبدالرآا نیکبین رودسری ،معروف به عبدی ،)-1121( ،دانشجوی ریاآی دانشرگاه تهرران .او
فعالی مذهبی خود را از وانون نشر زقایق اسالمی مشهد و نزد محمردتقی شرریعتی آغراز وررد .در
دوران دانشجویی با انجمن اسالمی دانشجویان پیوند خورد و به محمد زنیرفنرژاد و سرعید مح رن
نزدیک شد و زمینه پایهگذاری سازمان مجاهدین خلق را بهوجود آوردند .عبدی تا سال  1119در زمینه
تلوریک همکاری عمدهای با سازمان داش اما در این سال به دلیل اختالف سلیقه برا دیگرر اعضرای
وادر مروزی و همچنین ابتال به بیماری صرع از سازمان و فعالی های سیاسی وناره گرف .
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همه هم تحلیل بودند که با این مجموعه کاری نمي شود کرد مگر این کـه
براندازیمش؛ هرکس با مشي خودش .یکي مشي اجتماعي داشت ،یکي مشي
آگاهي بخش ،دیگری مسلحانه  ،...هرکس با مشي خودش.
ايران ،جزئي از جهان

در این زمان ایران دیگـر جزیـي از جهـان شـده بـود .جهـاني کـه قـبال
دیدیمش و آقای مهندس سحابي و آقای محمدی هم بـه آن اشـاره داشـتند،
سه گانه بود .آن موقع که ما بچه بودیم تزریق واکسن خیلي باب بود و هنـوز
خوراکي نشده بود .یک واکسن سه گانه به اسم ب.س.ژ بـود کـه خیلـي درد
داشت و همه تا سه روز بعد یا طبیعي تب ميکردند و یـا مـيخوابیدنـد کـه
مدرسه نیایند .در همان موقع که واکسن سه گانه به مـا مـيزدنـد و کتـفهـا
سوراخ مي شد ،یک سه گانه هم در جهان بود؛ عنصر ضدامپریالیسـتي ،عنصـر
ضدصهیونیستي و عنصر طبقاتي .این سهگانه در ایران دهه  98جدی بود.
عنصر ضدامپریالیستی
بعد از سرکوب  91و قبلش هـم کودتـای  ،91در جهـان ،هـم ویتنـام و
الجزایر و  ،...فضای جهان در ایران بود.
عنصر ضد صهیونیستی
عنصر ضدصهیونسیتي؛ یک علقه مذهبي هم به فلسطین وجود داشت که بـه
ایران هم آمد.
عنصر طبقاتی
باز به همین ترتیب ادبیات طبقاتي ،مهر طبقاتي ،کینه طبقاتي هم بود.
حس همخانگيـ همسايگي

مردم ایران یک حس همخانگي و هـمسـایگي بـا ویتنـاميهـا ،فلسـطینيهـا و بـا
الجزایریها پیدا کردند .فرض کنید [بهطور] نسبي هوشيمین را همه ميشناختند ،ناصـر
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را همه ميشناختند ،جمیله بوپاشا2ی الجزایری را همه مـيشـناختند .بـه خصـوص بـه
جمالعبدالناصر عالقه داشتند .حس همخانگي و همسایگي با مبارزین جهان بود.
اولين مشارکتها

اولین مشارکتها با جهان هم در همین سـالهـا صـورت گرفـت .سـال 96
مرحوم طالقاني یک ابداع کرد و برای فلسطینيها فطریه جمع کرد ،علني هم بود
و رژیم نتوانست موضع بگیرد .در مسجد هدایت فطریه جمع کردنـد و از طریـق
سفارت مصر به سازمان آزادیبخشي رساندند که یـک سـال قبـل از ایـن اتفـاق
تشکیل شده بود .هم در جنگ ژوئن و هم در جنگ رمضان که در سال  61بـود،
در مساجد همه منبریها ˚حتـي منبـریهـای عـادی -جلـوی اسـرائیل موضـع
ميگرفتند و علني از اعراب و ناصر و سازمان آزادیبخش حمایت ميکردند.
اولین مشارکت های ایران در چرخه جهاني ،در همین سالهـای دهـه 98
در ایران اتفاق افتاد.
يک پرتو ،يک سايه

در همین کادر نیروی اخص ،دهه  98را از یـک زاویـه دیگـر ببینـیم .در
جامعه اخص یک پرتو داریم و یک سایه؛ پرتو ،پرتوی دکتر مصدق است که
حتي بعد از فوتش در سال  96پرتـوی او روی ایـران بـود[ .پرتـو مصـدق]
سترگ بود و کسي نمي توانست پاکش کند ،نه قبل از انقالب کسي توانسـت
پاکش کند و نه بعد از انقالب ميتوانند پاکش کنند .یـک سـایه هـم وجـود
داشت که در حقیقت سایه مرجع تبعیدی بود .سایه آقای خمیني در نیروهای
****
مبارز مذهبي و به خصوص بازار و دانشگاه وجود داشت.
 .1جمیله بوپاشا ،نوی نده و مبارز الجزایری ،در جوانی مامور ارتباطات جبهه آزادیبخش الجزایر بود و
توسط ارتش فران ه دستگیرشد .او در طی محاومات خود در فران ه پرده از شکنجههای ارتش ایرن
وشور برداش وه این امر اهمی محاومات او را در تاریخ فران ه در پی داش  .وتاک جمیله بوپاشا با
مقدمهی سیمون دوبوار سرگذش او و دادگاهش را به تصویر وشیده اس  ،این وتاک با ترجمه گی و
پارسای توسط نشر علم منتشر شده اس .
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دانشگاه بيشفعال

دانشگاه این دوره بیشفعال بود .دانشگاه کیفـي ،امیـددار و مشـعوف .در
این دوره در دانشگاه سه اتفاق مهم افتاد؛
شیراز 05
یکي شیراز سال  95بود .ریس دانشگاه شیراز امیرمتقي 2بود .دانشگاه پهلـوی شـیراز
اعتصاب صنفي کرد و مقابل امیرمتقي قرار گرفت و جنبش از دانشگاه به سطح شهر آمد.
شیراز شهر آرامي بود ،اما سال  95شیراز به خاطر طغیان دانشگاه علیه امیرمتقي برآشفت.
سریع امیرمتقي را برداشتند و هوشنگ نهاوندی جای او به دانشگاه شیراز رفت.
پلیتکنیک 05
سال  95در پلي تکنیک هم یک اتفاق ویـژه و کیفـي افتـاد .دانشـجوهای
پليتکنیک  5هز ار تا دو ریالي جمع کردند و از طریق تلفن عمومي با شـش
هزار تا دوریالي کار توضیحي کردند .آن موقع تلفنهای تهـران  6شـماره ای
بود و یک کتابچه کوچکي  -نه م ل کتاب اولِ االن که خیلي قطـور اسـت-
هم بود .تعداد انشعاب های تلفن تهران کم بود[ ،البته] نسـبت بـه شهرسـتان
خیل ي زیاد بود .دفترچه تلفني بود که اسم و فامیل همه مشترکین آنجا بـود و
شما ميتوانستید تلفن عمو و همسایهتان را هم استخراج کنید .بـا اسـتفاده از
آن دفترچه تلفن و  5هزار تا دوریالي ،شش هزار تماس توضیحي گرفته شـد
که دانشگاه چیست ،چه مي خواهد ،رژیم کیست ،ما که هسـتیم ،جهـان چـه
خبر است و ...کارتوضیحي دو ریاليع االن اینهمه امکانات هست اما دانشگاه
اهل کار توضیحي نیست ،روشنفکران هم اهل کار توضیحي نیستند.
اتوبوس 01
سال  93گفتند در اتوبوس هایي کـه مسـیر طـوالني اسـت کسـي کـه سـوار
 .1امیر متقی ،معاون دانشگاه پهلوی شیراز در زمان ریاس عَلَم.
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ميشود ،دو ریال اول و دو ریال هم وسط ميدهد .دانشگاه قاعده را بههـم زد و
دو روز تهران بـه حالـت نیمـهتعطیـل رسـید .دانشـجوها شیشـه اتوبـوسهـا را
شکستند .رژیم خیلي سریع عقب نشست و اتوبوسها همان تک بلیت شد.
دانشگاه غیر از این سه اتفـاق ،اعتصـاب و تعطیلـي زیـاد داشـت .در غیـاب
��سازمانها تا سال  93علني نبودند و اسمشان را هم کسي نميدانسـت و
احزاب�
اعالم موجودیت نکرده بودندـ دانشگاه بـیشفعـال بـود .آن موقـع همـه شـاگرد
اول های کیفي دانشگاه به جنبش مسلحانه پیوستند .دانشگاه خیلي کامل بود .هـم
درسخوان بودنـد -همـه بنیانگـذاران جنـبش مسـلحانه ایـران شـاگرداولهـای
دانشکدههای فني دانشگاه تهران بودند -و هم اهـل فعالیـت و ابـداع و خودکفـا
بودند .االن بیشتر از این به دانشگاه وارد نميشویم.
بازار چندوجهي

ملی
بازارهم چندوجهي بود .ملي بود و پیوند با مصدق [داشت].
مذهبی
مذهبي هم بود و بعدهم با آقای خمیني پیوند خورد.
دستبهجیب
دستبه جیب بود ،دهه  98خرج کن بـود و از وقتـي کـه مبـارزه بـه فـاز
دیگری رفت ،کامال دست به جیب شد و پشتیبان جنبش مسلحانه بـود .بعـد
هــم کــه تعــدادی از آخونــدها را گرفتنــد و تبعیــد کردنــد ،حمایــت از
خانوادههایشان و خرج دادن به خودشان [و ]...اینها همه کارهای بازار بود که
دهه  68مفصلتر به آن مي رسیم .اهل تعطیـل هـم بودنـد .جاهـایي بـازار را
تعطیل کردند.
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ضدشبکه
دو اتفاق مهم اینجا افتاد[ .بازاریان] ضدشـبکه بودنـد .بـاالخره شـبکهای
داشت شکل مي گرفت .خیامي ای پیدا شده بود و فروشـگاههـای زنجیـرهای
درست کرده بود .غیر از فروشگاه های زنجیـره ای خیـامي ،فروشـگاهي سـر
چهارراه استامبول درست شد؛ فروشگاه ایران ،دیگری فروشگاه گُلد که باالی
آن اولین سلف سرویس ایران را زده بودند .تا آن موقـع مـردم هنـوز سـلف
سرویس ندیده بودند .فروشگاههای چندطبقه ای بودند که از سبزی خوردن و
کاهو تا پالتو در آنها بود .این فروشگاهها مقابل بازار سنتي و نظام پیشهوری و
کسب و کار سنتي جامعه ایران قرار گرفته بود .همانطور که قبال اشاره شـد،
اینجا یک جدال عرق چین و کروات هم راه افتاد .برادران خیامي 2غیر از این
که با پاپیون و کروات آمدند و ایران خودرو را درست کردنـد و پیکـان 295
تولید کردند ،فروشگاههـای زنجیـره ای را هـم راه انداختنـد .بـازار در برابـر
زنجیرهای ها موضع جدی داشت .سهم بازار سنتي در حوزه واردات کم شده
بود .بخشي از همان نظام اربابي که آمده بود و کمپرادور شده بود ،واردکننده
اصلي و تاجر کمپرادور شده بود .رژیم هم فشار ميآورد که سهم بازار سنتي
در واردات هرچه کمتر شود .لذا یک اقدام ضدشبکه داشتند و [خودشان] یک
اقدام شـبکه ای هـم داشـتند و فقـط نفـي نبودنـد و بـهطـور ایجـابي شـبکه
قرضالحسنهها را سال  96راه انداختند .این شبکه گستردهتر و گستردهتر شد و

 .1ازمد ( )1161و محمود( )1169خیامی ،صنعتگر و صازب سرمایه .این دو برادر در سال  1129وار
خود را با اولین اتوبوسسازی ایران در جاده ورج آغاز وردند و در سال  1119وارخانه ایرانناسیونال
را بنیان گذاشتند و همین امر سبب اعطای لقب «پدر صنع اتومبیل سازی ایران» برای این دو برادر شد.
ایجاد وارخانههای متعدد در زمینه صنایع واب ته به اتومبیلسازی ،وارخانره مبلیرران و فروشرگاههرای
زنجیرهای وورش و فردوسی از دیگر فعالی های این دو برادر اس  .اموال خیامیها پس از انقرالک
دولتی اعالم شد و دو برادر به خارج از ایران مهاجرت وردند و تجارت را ادامه دادند .از زاصل وار
این دو برادر ،هماونون بنیاد خیامی در انگل تان در زمینه آموزش و پروش و پیوند ادیان فعال اس .
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عمال از سال  68از حامیان جنبش مسلحانه شد .اولین صندوقهـا در همـین
میدان خراسان شکل گرفت ،م ل صندوق کوثر و ...که بعد از انقـالب کامـل
دست راست ها افتاد و شد بانک اقتصاد اسالمي .پس بازار چنـدوجهي بـود؛
ملي ،مذهبي ،دست به جیب ،پشتِ جنبش مسلحانه ،ضد شبکه اقتصادیِ مقابل
و خودش هم شبکهساز.
جبهه فعال بيرون از ايران

یک جبهه فعال بیرون از ایران هم شکل گرفـت؛ مـيشـود گفـت دوران
طالیي و رونق اوپوزسیون خارج از کشورِ ایران 91 ،تا  66است.
جبهه ملی خارج از کشور
 26سال طالیي بود که [طي آن] جبهه ملي خارج از کشور با تیـپهـایي
م ل بنيصدر راه افتاد.
نهضت آزادی خارج از کشور
نهضت آزادی خارج از کشور را دکتر یزدی که سال  98بیرون رفـت ،از
سال  91به بعد ،خیلي تشکیالتي و قوی در آمریکا راه انداخت.
کنفدراسیون
کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور هم بود که چپها [اعم از] چپ
لنینست ،چپ مارکسیست و چپ مائوئیست و سـهجهـاني و ...آنجـا بودنـد.
وقتي سال  66انقالب شد و به ایران آمدند ،حدود  13گروه و خط و ربط و
نحله در کنفدراسیون بود که کامال سازمانیافته بودند و بهخصوص در آلمـان
و اتریش خیلي پیشرفته بودند .شاه و مجموعه حاکمیتيها پاورچین پاورچین
به آلمان و اتریش ميرفتند .چـون سـازمانِ مـادرِ کنفدراسـیون آنجـا بـود و
تشکیالتي بودند ،راحت ميتوانستند میتینـگ برگـزار بکننـد و اعتصـاب راه
بیندازند[ .آنها] فعال بودند و فعالیتشان هم چندوجهـه بـود .اخبـار ایـران و
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اخبار جنبش مسلحانه را منتشر ميکردند .خودشان هم اهل کار کیفي و کـار
فکری بودند.
االن پدیدهای در ایران هست که اپوزیسـون خـارج ،خیلـي از اپوزسـیون
داخل عقبتر است چون هم بیات شده و هم کاری نميکند؛ ولـي آن زمـان
خیلي چیز از بیرون به ایران ميآمـد؛ ترجمـههـای کیفـي از تجربـه چـین و
شوروی ،ترجمه کاپیتال مارکس ومانیفست و ...همـه از آنجـا مـيآمـد و بـه
زندانهای دهه  68هم ميرفت .کاپیتال خـودش متجـاوز از هـزار صـفحهی
ریزنویسِ در قطع رقعي بود ،این کاپیتال از خارج ميآمد و بعـد از [طریـق]
جنبش مسلحانه که در زندان ميرفت ،اندازه یک قوطي کبریت [مـي شـد] و
بعد در زندان با ذرهبین ميخواندند[ .اپوزسیون خارج از کشور] قبل از  68و
بعد از سال  ،68کامال نقش ارسالي ایفا ميکرد.
استارت يک مشي
در نیمه و در کَمَرکِ ش دهه  98یک مشي دیگـر هـم اسـتارت خـورد.
یک استاد دانشگاه جوان آمد؛ دکتر شریعتي که سیر خانواده و پـدرش را
طي کرده بود و در جلسات بعد یـک نـیم جلسـه ای را بـه او اختصـاص
خواهیم داد[ .شریعتي] زمینه ی مذهبي داشـت و در کـانون نشـر حقـایق
اسالميِ آقـای احمـدزاده و اسـتاد [محمـدتقي] شـریعتي بـود .تجربـه ی
مصدق در دوران دانش آموزی اش بود .بعد به خارج رفت و درس خواند
و با چپ ها و الجزایری ها پیوند خورد .بعد ایران آمد و مـي شـود گفـت
که از سال  95مشي اش اسـتارت خـورد .مشـيِ او ،مشـيِ آگـاهي بخـش
است[ ،او] هی وقت در کمپ مسلحانه نبود و مشي آگاهي بخش داشت.
دوره آغازینش در دانشگاه بود .سال  95حسینیه سـاخته شـد و از 96
به بعد بـه حسـینیه آمـد[ .ویژگـي] دوره آغـازین یکـي ایـن بـود کـه در
دانشگاه بود و حسینیه ای نبود و [دیگری اینکـه] در فـاز کالسـیک بـود.
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بعدا ان شااهلل ترجمه مي کنیم که کالسیک به چـه مفهـوم اسـت .شـریعتيِ
قبل از  ،68بـا شـریعتيِ بعـد از  ،68دو تـا شـریعتي هسـتند .بعـد از 68
شرایط عیني ای وجود دارد و او هم متناسب با شرایط عینـي دگرگـون و
کیفي تر مي شود.
يک رگه خاص

یک رگه خاص و اقلیتي هم بود .سه تا از همان طلبههایي که در جنـبش
 91-93به ذهنشان تلنگر خورده بود در اینجا دیگر جزو چهرههای شـاخص
روحانیون نوگرا بودند؛ یکي آقای گلـزاده غفـوری ،2یکـي آقـای بهشـتي 1و
دیگری هم آقای باهنر .9با این تحلیل که ميشود به آموزش و پرورش رفـت
 .1علی گلزاده غفوری .)1162-1199( .دانشآموخته زقوق در فران ه و زوزه علمیه نجف .او پیش
از انقالک معلم دبیرستان علوی تهران بود اما به دلیل مواآع منتقدانهاش مدتی به یکری از روسرتاهای
دماوند تبعید شد ،با این وجود همکاری خود را با وزارت فرهنگ در زمینهی نگارش وتاک تعلیمات
دینی مدارس ادامه داد .پس از انقالک او از سوی نهض آزادی نماینده دور اول مجلس خبرگران و
مجلس شورای ملی شد .او وه مواآع منتقدانهای داش  ،پس از زوادث سال  1196در اعترراض بره
اعدام فرزندانش در راهرو مجلس تحصن ورد و پس از اتمام دور نمایندگی به زکرم دادگراه ویرژه
روزانی خلع لباس شد و در انزوای سیاسی فرورف .
 .2سید محمد بهشتی .)1169-1196( .دانشآموختهی فل فه دانشگاه تهران و زوزه علمیه قم .او پیش
از انقالک مشاور و همکار وزارت فرهنگ در زمینهی تدوین وتاکهای درسی بود .در سال  1111به
درخواس آی اهلل بروجردی به مروز اسالمی هامبورگ رف و مدت  9سال در آن مرورز فعالیر
داش و همزمان به فعالی های مبارزاتی و ارتبا با آی اهلل خمینی مشلول بود .پس از انقالک دبیرر
شورای انقالک و نماینده دور اول مجلس خبرگان شد .او در اواخر سال  99اقدام بره تاسریس زرزک
جمهوری اسالمی ورد و دبیرولی آن را عهدهدار شد و در سال  1199به ریاس قوه قضائیه منصوک
گردید .بهشتی در تیرماه  1196در پی انفجار دفتر ززک جمهوری توسرط سرازمان مجاهردین خلرق
(شاخه رجوی) جان سپرد.
 .1محمد جواد باهنر .)1112-1196( .دانشآموخته الهیات دانشگاه تهران و زوزه علمیه قم بود .او از
دهه  16فعالی های مذهبی و مبارزاتی خود را با وار در مجله «مکتب تشیع» آغاز ورد .در سرالهرای
پیش از انقالک به همکاری با موس ه رفاه ،مدرسه مفید و دفتر تدوین وتب درسری وزارت فرهنرگ
پرداخ و از سخنرانان م جد هدای  ،ز ینیه ارشاد ،م جد الجواد و وانون توزید بود .پس از انقالک
در ززک جمهوری اسالمی فعالی داش و در وابینه رجایی ،عهدهدار سم نخ وزیرری برود.
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و در کتابهای درسي فعال شد تا از طریق کتابهای درسي آموزش مذهبي
داد ،همه در آموزش و پرورش بودنـد .خودشـان معلـم بودنـد و بخشـي از
کتابهای تعلیمات دیني سابق را مينوشتند که تا سـال [ 66ایـن همکـاری]
ادامه داشت .این یک رگه اقلیتي بود و خیلـي کسـي [آن را] قبـول نداشـت.
[البته] بعضيها قبول داشتند و روی این خط ،توجیه بودند.
عرصهي عمل
ميرسیم به عرصهی عمل .اینجا پرانتز عرصه عمل را باز ميکنیم و بعـدا
روی آن متمرکز ميشویم .بعضيها بالفاصله دست به عمل شدند ،بعضيهـا
التهاب عمل داشتند و به آستانه عمل رفتند و بعضيها هم در دراز مـدت در
تدارک عمل رفتند.
دست به عمل

همان سال  ،99بعد از تبعید آقای خمیني و مساله کاپیتاالسـیون ،منصـور
ترور شد .حسنعلي منصور نخست وزیر وقت بود و الیحه کاپیتاالسـیون را
امضا کرده بود[ .کاپیتاالسیون] به مفهوم حریم امنیتي حقوقي امریکایيهـا در
ایران بود [یعني] اگر امریکایي در ایران کسي را ميکشـت ،نمـيتوانسـت در
دادگاههای مـا محاکمـه شـود .اسـم ایـن را گذاشـتند کاپیتاالسـیون کـه [در
نتیجهاش] منصور ترور شد.
آستانه عمل

دو جریان به آستانه عمل رفتند که بعدا اینها را مختصر و در حـد امکـان
معرفي خواهیم کرد.
2
یکي حزب ملل اسالمي بود .آقـای بجنـوردی آن موقـع بیسـت و چنـد
باهنر در تیرماه  1196در پی انفجار دفتر ریاس جمهوری جان سپرد.
 .1ززک ملل اسالمی ،ززبی با مشی م لحانه بود وره توسرط جمعری از جوانران شرهرری ،تهرران و
اصفهان در سال  1116با آرمان ایجاد یک زکوم اسالمی تاسیس گردید اما پیش از اقدام به عمرل
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سالش بود و بقیه گروهشان که کمتر از  288نفر بودند معدل سنيشان  26تا
18ساله بود که روزنامـه عکـس بعضـي از آنهـا را زد[ .آنهـا] بـه کـوههـای
دارآباد[نشاهآباد)] رفتند که ارتش به آنجا حمله کرد و گرفتشـان .دو سـه تـا
اسلحه در حد رولور قدیمي داشتند و برای تمرین آنجا مـيرفتنـد .آن موقـع
فضای کوبا بود و ميخواستند ازکوه بیایند به شهر .گروه ساده و در حقیقـت
نوجواني بودند که زود دستگیر شدند.
یک گروه هم جاما بود .آنها هم گروه کوچکي بودند و شاخصهایشان
دکتر پیمان و دکتر سامي بودند[.آنها هم] به عمل رسیده بودند و ميخواستند
پلي را در انزلي منفجر بکنند که قبل از اتفاقات دستگیر ميشوند.
در تدارک عمل

اما دو جریان هم بودند که جریانهای محوری شدند .یکي سازمان مجاهدین
بود که پروسه تدارک عمل و کسب صالحیت را [بهطور] رسمي از  99تـا  68و
[بهصورت] غیررسمي از  91تا  ،68طـي کردنـد .بعـدا تـا حـد امکـان مفصـل
رویشان ميایستیم .دیگری هم سازمان چریکهای فدایي بود؛ دو گروه جزنـي و
گروه احمدزادهها ترکیب شدند و سال  93چریکهای فدایي خلق شدند.
اینها مجموعه نیروهایي بودند که دست به عمل زدند .اوليها خیلي التهـاب
عمل داشتند ،آستانه عمليها کمتر؛ تدارک عمليها هم بـهطورجـدی اعتقـاد بـه
تزریق عنصر زمان در مبارزه اجتماعي داشتند و یک دهه را سرِ مساله گذاشتند.

م لحانه در سال  1111شبکهای ازززک توسط ساواک وشرف شرد و اعضرای آن همگری دسرتگیر
شدند .ارگان این ززک ماهنامه خلق بود وه از سال  1111تا  8شماره منتشر شد و بره دسر اعضرای
ززک میرسید.

پرسش و پاسخ

* در حد فاصل دهه  98و  68ما شاهد پیوند اقتصاد ایران با جهان و صنعتي
شدن آن هستیم ،کارخانهها احدات شد و یک طبقه کارگرصنعتي رو به رشدی
شکل ميگرفت ولي انقالب جهت سوسیالیستي نگرفت و توسط نیروهای سنتي
مدیریت شد .این طبقه تازه شکل گرفت بود و چون هنوز به خودآگاهي نرسیده
بود ميشد پیش بیني کرد که نميتواند حامل انقالب باشد پس دچار یک انقالب
زودهنگامي شد که به قول شریعتي انقالب پیش از آگاهي و فاجعه بود.

قسمت آخر صحبتتان را ميگذاریم سر جای خودش در فراز انقالب بررسي
ميکنیم اما در مورد تکهی اول همانطور که گفتیـد یـک طیـف کـارگر صـنعتي
آرامآرام از دهه  98شکل گرفـت و در دهـه  98ادامـه یافـت و نیمـهی دهـه 68
تقریبا کامل شد و یک تودهی کارگر صنعتي داشتیم .چند تا مساله وجود داشـت؛
بخش مهمي از این توده کارگر صنعتي روستایي بودند ،روسـتاییاني کـه زنـدگي
شهری نداشتند و از روستا ميبردندشان به کارخانه .فرضکنید ميشود گفت کـه
کفش ملي اولین گروه در ایران بود و آقای ایرواني 2در آن زحمت کشـید .گـروه
به سبک فوردیسم ،که همهی کاالهای واسطهای خودش را درون مجموعه تولید

 . 1محمد رزیم متقی ایروانی .)1191-1288( .دانشآموخته زقوق و بنیانگذار گروه صنعتی ملری،
تولید ونندهی وفش ملی بود .او پس از انقالک و مصادره اموالش ابتدا در آمریکا و سپس در مصر به
تاسیس وارخانه تولید وفش مبادرت ورزید.

 175فراز مبارزات دهه 05-05

ميکند 21 .هزار کارگر داشت که بیشترشان از یکي دوتـا روسـتای بـزرگ آمـده
بودند .بخشي از جمعیت کارگری روستایي بودند و سواد خواندن و نوشتن هـم
نداشتند و با جامعه شهری هم ارتباطي نداشتند .همین که به حاشـیه شـهر آمـده
بودند و در حاشیه تهران و کرج یک بیغولهای پیدا کرده بودند یا در اسالمشهر و
رباطکریم صاحب یک خانه شهری شده بودند و شب تلویزیون فرخزاد را نگـاه
ميکردند و ميتوانستند سالي یک سفر بروند دنیای جدیدی برویشـان بـاز شـده
بود .نیادم هست اوایل دهه  58جدای از این که شرایط سیاسي طور ویژهای بود،
شرایط زندگي اقتصادی هم سخت بود .بچههایي کـه تـازه ازدواج کـرده بودنـد
همه در یکي دو اتاق زندگي ميکردند و اجاره نشین بودنـد و ...آن زمـان یـک
شوخي بود که واقعیت داشـت مـيگفتنـد اگـر یـک قـرضالحسـنه بـه مـا 68
هزارتومان وام بدهد تحلیلمان از شرایط عوض ميشود ).واقعا اینطور است ،آن
روستایي که آمده شهر اصال تحلیلش از جهان عوض شده است .درسـت اسـت
که زیر اتوریتهی مدیر صنعتي و کارفرمای جدید است امـا دیگـر زور و ضـرب
ارباب هم نیست که بگیرند چوب و فلکش کنند .یک وجه این است که زنـدگي
و جهانش عـوض شـده بـود ،وجـه دیگـر ایـن اسـت کـه ادبیـات طبقـاتي در
کارخانههای ایران نرفته بود .تازه در سالهای  62-68گروهها به این فکـر افتـاده
بودند که کارگر جذب کنند و به کارخانهها بروند .در سال  ،68بهمن بازرگاني و
یک تعداد دیگر از کادرهای مجاهدین به تراکتورسازی تبریز رفته بودند که بیشتر
هم ميخواستند فضا شناسي کنند ،کسي کار نکرده بود .وجه دیگر این هست که
همهی کارگران صنعتي ،چه شهری و چه بخش مهمي روستایي ،وابسته به نفـت
بودند .نظامي که نفتي بود ،اگر مقابل نظام موضع ميگرفتند زندگي خودشان هـم
به خطر ميافتاد .ميشود گفت تنها قشر کارگری ایـران کـه آگـاهي بـاال داشـتند
نفتگران بودند؛ کارگران نفت جنوب و پاالیشگاهها .قبل از کودتا انگلیسيهـا را
دیده بودند ،بعد آمریکایيها را دیده بودند .در آبـادان و اهـواز سیسـتم انگلیسـي
بود ،همه آنجا رادیو بـيبـيسـي گـوش مـيدادنـد و تلویزیـونهـای منطقـه را
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ميگرفتند .کارگران نفت[ ،جمال عبد] ناصر را ميشناختند ولي کارگر کفش ملي
ممکن بود اصال نداند ناصر کیسـت ،هوشـيمـین کیسـت و . ...همـانطـور کـه
تکنولوژی نفت در ایران جزیرهای بود کارگرهایش هم یک سرو گـردن بـا بقیـه
فرق داشتند .در مجموع در طول دهه  68دو واکنش کارگری بیشـتر ندیـدیم کـه
آن هم صنفي بودند ،یکي داخل جهانچیت و بعد کاروانسرای سـنگي کـه فـاتح
سرکوبشان کرد .اینبود که کارگر صنعتيِ ایران در تحوالت اجتماعي نیامـد و در
انقالب  66کارگرهای سنتي خیلي فعالتر بودند ،کارگرهای صنعتي از آذرماه بـه
بعد به اعتصابها پیوستند .اما کارگرهای سنتي م ل شـاگرد بـزاز و رزاز و بقـال
و ...از سال  91در فضا بودند و در انقالب هم بودند.
***
**گفتید که در اصالحات ارضي بسیاری از زمینهای مرغوب دست مالکهـا
ماند با آنها چطور برخورد شد تا سرمایه آنها هم از زمین برداشته شود و در کمـپ
سرمایهداری جهاني به کار بیفتد؟
آن سرمایه هم به کار افتاد .اتفاقي که افتاد باب شدن نظام اجارهداری بود.
خیلي از ارباب ها به طور سنتي در روستا بودند ،اگر نبودند اصال حضورشان
حس نمي شد .همان طور که جاهل های شهری یک فرهنـگ خـاص داشـتند،
اربابها هم فرهنگي داشتند که با ادبیات خودشان باید سایهی ارباب باالی سر
روستایي باشد ،اما [پس از اصالحات ارضي] بخشي به شهرها آمدند .کساني
که به شهر آمدند ،پدرانشان فقط روستا را دیده بودند ،شاخص هـا خودشـان
دیگر در روستا نبودند و ملک مرغوب یا توسط مباشرشان زیر کشت ميرفت
و یا اجاره ميدادند .ميشود گفت که کمتر فرد سرمایهداری بود که قبال شیوه
کشاورزی سنتي را داشته و به شیوه جدید تولید سرمایه داری نپیوسته باشـد.
شاخصها آمدند و سرمایه ها در خدمات و به طور نسبي در صنعت راه افتاد،
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�جهـانيشـدن اقتصـاد
�
از طرف دیگـر بـه نسـبتي اقتصـاد جهـاني مـيشـد.
شاخص هایي دارد؛ حجم مبادالت ،میزان تردد دریاها ،سطح واردات دولتها
چون صنعت اساسا نیازمند واردات است ،هم سختافزار ميخواهد و هم مواد
اولیه و کاالی واسطهای و . ...آن موقع یک موج جهانيشدن بود ،جهانيشدن
فقط در دوره جدیدی که ما در آن زنـدگي مـيکنـیم نیسـت ،از اول از دوره
مرکانتیلیسم در قرن  26-25استارت این پدیـده جهـانيشـدن زده شـد و در
دههی هفتاد یک خیز جدی داشت ).در دههی هفتاد تقسیمکار خیلـي شـکل
سنتي قبلي را نداشت که م ال بیایند روی تـک محصـول بایسـتند .بعضـي از
کشورها که قابلیتهایي داشتند به مدارهای باالتر آورده شدند که بعدا در دهه
 68و  58خودمان بازتر ميکنیم .آمدند یک سطحبندی کردند و گفتند کاالهای
متراکم از هایتکنولوژی ،طراحيهای توام با نبو و سرمایهبر در سطح همین
 6-6کشور گروه صنعتي باقي بماند .در سطح بعدی تعریف کردند که کاالهای
متراکم از بهرهوری باال ،متراکم از سرمایه متوسط و نبو نسبي در مـدار دوم
[جا بگیرد] و سطح دوم شد کره جنوبي ،تایوان ،هنگکنگ ،برزیل ،آرژانتـین
و . ...سطح سوم صرفا از کار ارزان قیمت با بهرهوری و قیمت پایین متـراکم
بود .یک سطح هم سطح سنتي سابق ماند که هرکس نفت دارد نفت تولید کند
و یکي کائوچو و دیگری موز و . ...بعد این سطح بندی جهاني شـدن خیلـي
دینامیسم جدی تری نسبت به گذشته پیدا کرد .باالخره صـاحب سـرمایه هـم
درکي دارد ،به خصوص در ایران صاحبان سرمایه بعد از کودتای  91به یـک
درک جدی تر جهاني رسیدند و حس کردند رژیـم شـاه بـه جهـان و کمـپ
سرمایه داری ملحق شد و مي دانستند که جایگاه رژیم شاه در آن تقسـیم کـار
چیست؛ نفت و فراورده هایش را بفروشد و کاال و خـدمات وارد کنـد .یـک
بازاری سنتي هم درک و شم باالیي دارد ،ممکن است نتواند خـوب توضـیح
بدهد ولي شامهاش خوب کار ميکند و توان پیشبیني هم پیدا ميکند .وقتي به
سال  68ميرسید ميفهمیدند که نیکسون به ایران ميآید و تقسیمکار منطقهای
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را به رژیم شاه احاله مي کند ،ایران بعد از عربستان دومین تولید کننـده اپـک
ميشود .سطح تولید در سال  621 ،65و سطح واردات  529است .معلوم است
رژیمي که  529ملیون بشکه نفت صادر ميکنـد ،پـولش را بایـد بـه مصـرفي
برساند .نظام [سرمایه داری] اجازه نمي داد انباشت جدی صورت بگیرد ،پـس
بخش مهمي از این پول در مجرای واردات ميرفت .پایان برنامه چهارم ـ زمان
آقای اصفیا که گفتیم ـ حجم واردات ایران حدود یک و خوردهای ملیارد دالر
است ،سال  69ميشود  ،21سال  65ميشود 26؛ و صـاحب سـرمایه متوجـه
مي شود که به اصطال خودشان «نون در تجارت است» .درک جدیتری پیدا
مي کند و دیگر پولش را روی زمین نگه نمـيدارد و خـودش را در خـدمات
تعریف مي کند .فرض کنید شما در سال  69تا  65اوج ایـن بـود کـه کـارگر
فلیپیني ،پاکستاني و اندونزییایي هم وارد مـي شـد و حتـي بعضـي از همـین
بازاری های سنتي بجای تجارت کاال آمدند به تجارت انسان [پرداختند] .آنها
شَمي داشتند که خودشان را در اقتصاد پیشرفتهی روبه صنعتيشدنِ کمپرادورِ
ملحق به جهان تعریف ميکردند .بهطور غریزی دیگر کسي در روستا نميماند
که بخواهد خان خاني بازی دربیاورد و کاله شاپو سر بگذارد و عصـا دسـت
بگیرد و روستایي را چوب و فلک کند .نهع دیگر روستا را رها کرد و یکي دو
پارچه آبادی کیفي داشت که ییالقي بودند و ملـکپـدری بودنـد و مباشـر و
نظامنوچه ای هم آنجا بود [نگه داشت] ،بخشي از زمین را هم خریده بودند و
در بخش دیگر هم نظام اجاره داری باب شد که فرد از ارباب زمین را اجـاره
ميکرد و مشارکتي و  68-68یا  58-98محصول تقسیم مـيشـد .آنهـا بـه
زیست و بقای خودشان فکر مي کردند و خودشان را در شرایط جدید تعریف
مي کردند .کسي سنتاً و از موضع ارتجاعي در روستا باقي نماند که بگوید من
شهر نميآیم .آمدند و سرمایه ها هم در اقتصاد شهری آمد .ميشود گفـت در
دهه  68بجز خرده مالک ها دیگر رد پای نظام سنتي روستایي در ایران وجود
نداشت.
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*** سوالم روی مردمي است که از طرفي حساسیتهایشان روی برخي
چیزها مخصوصا زنان اینقدر تحریک شد ولي همینها فیلم محبوبشان هنوز گن
قارون است .همینها آن زمان دنبال این چیزها بودند و االن هم خوبش را
ميگویند.

شاه وقتي سال  66فرار کرد و ابتدا مراکش و بعد مکزیک و بعد پانامـا و
آمریکا و مصر رفت .در دوره کوتاهي که مراکش بود ،با او مصاحبهای کردند
که کیفي بود .یک جملهای مي گوید که با بحث شـما ارتبـاط پیـدا مـيکنـد.
مي گوید من هنوز متعجبم که اینهمه به طبقه متوسط ایران رسیدم و آنهـا بـا
من این برخـورد را کردنـد .شـاه اول عنصـر زمـان و دوم عنصـر تحـول و
دینامیسم را ندید .باالخره همه انسانهای دهه پنجاهي ایران که نیـازش پـول
نفت و سفره گسترده شدن ـدر فراز بعد ميرسیم که در سالهـای  69تـا 65
هرکجای ایران مي رفتي از در و دیوار آناناس و موز و نارگیـل آویـزان بـود،
بازار کویتي ها درست شد ،لي تن همه رفتـ نبود .اتفاقاتي افتاد ،ذهن انسان
یک بخشش حاوی حافظه است و صندوق امانات اسـت ،یـک بخشـي هـم
مدام دارد باال و پایین مي شود ،مرور ميشود ،این طرف و آنطـرف مـيرود.
باالخره انسانهم در آرام پز ذهنش باال و پایین مي رود ،چپ و راست ميرود
و ميگردد و ميجورد .حدفاصل  91تا  66در ایران اتفاقات جدی افتـاد ،بـا
عناصر سترگ و جدیای شوخي شد .یکي سنن جامعه ایران بود ،یکي عرف
مذهبي بود .آنتوني پارسونز ،2سفیر انگلیس در ایران کتابي دارد به نام غـرور
و سقوط که بخوانید خوب است ،آنجا متوجه مي شوید برای نسـل دهـه 68
چه اتفاقاتي رخ ميردهد .م ال ميگوید یک نمایشـنامهای 1در پیـادهرو بلـوار
 .1آنتونی پارسونز .)1822-1889( .Antony Parsons .سفیر انگل تان در ایران در سالهای  1891ترا
 .1898وتاک غرور و سقو وه توسط منوچهر راستین ترجمه و توسط نشر این هفته چاپ شده اس
از وتاکهای مرجع در ارتبا با انقالک ایران اس .
 . 2نمایشنامه خیابانی خوکر بچهر آتش.
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کریم خان زند در شیراز اتفاق افتاد که صـحنه تجـاوز را واقعـي بـه نمـایش
مي گذارند ،یا یک صحنه داشته که فردی عریان بوده ،پارسونز تعریف ميکند
که به او کُلت استعمال کرده بودند و اگر این اتفاقات در هایدپارک 2ما اتفاق
مي افتاد دولت کنفیکون ميشد .یعني انگلیس هم با همـه اُپنیـنگش ظرفیـت
چنین کارهایي را نداشت .فرض کنید دی ماه  65کـه کـارتر بـه ایـران آمـد،
محرم بود و میز شام را که نشان دادند سر میز شراب بود که در آن زمان این
خیلي حساسیت ایجاد کرد .یک بخش فرهنگي بـود و در بخـش دیگـر هـم
نیروی سنتي دید شبکه اش مضمحل مـي شـود .ایـران یـک نظـام پیشـهوری
داشت ،یک نظام بنکداری داشت ،یک نظام کالن تجاری بازاری داشـت کـه
همه داشتند داغان مي شـدند .البتـه ایـن سـوال کمـي زود رس هسـت و بـه
فرازهای دیگر رفتیم .م ال فر و ولیان دهه  68رفتند مشـهد و بـازار سـنتي
مشهد را به زور خراب کردند و بازاری را آوردند در بازار رضایي که با آجر
سه سانتي خودشان ساخته بودند .با همه چیز شـوخي کردنـد و در افتادنـد و
وقتي ذهن دستکاری شد ،ذهن دیگری مـيشـود .شـاه درک نکـرد کـه چـه
اتفاقاتي افتاده است .بله طبقه متوسط ایران به امکاناتي رسید .سفرهها تقریبـا
خالي نبود ،امکـان سـفر ،خریـدن پیکـان قسـطي بـود .سـال  66تـور سـفر
هفتروزه گذاشته بودند به ترکیه و یونان و قبرس هفت هزارتومـان ،یـا تـور
سه روزه اروپا با سه هزارتومان؛ خیلـي هـا کـه قـبال دستشـان بـه دهانشـان
نميرسید در دهه  68دست به دهان رسید .اما همه وجوه انسان که مصرف و
ترکیه و قبرس نیست ،نیازهای دیگری دارد که آن رژیم نميتوانسـت پاسـخ
بدهد و نیروهای دیگر آن نیازها را پاسخ دادند .از  91تا  66ميتـوان گفـت
 ،Hayd Park .1بزرگترین پارک لندن اس وه از قرن  19عمومی بوده اس  .این پرارک بره دلیرل
گردهماییهای اجتماعی آزادی وه در آن برگزار میگردد و همینطور به دلیل هایرد پرارک ورنرر
شهرت دارد .هاید پارک ورنر ق متی از پارک اس وه هر اعتراآی فارغ از پیگیری قانونی در آن
آزاد اس .
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زنده ترین دوران جامعه ایران بود .م ال یـک فـیلم آمـد بـه اسـم آرامـش در
حضــور دیگــران 2کــه آقــای ناصــر تقــوایي ســاخته بــود و اکبرمشــکین از
قدیمي های تاتر و خانم ثریا قاسمي آن را بازی ميکرد .یک پالن از فیلم این
بود ،مشکین سرهنگي بود کـه از خـودش و گذشـته اش بیـزار شـده بـود و
صندوقچهای داشت که لباس سرهنگي اش درآن بود ،در صندوق را باز کرد و
آب دهانش را روی آن انداخت و بست ،خیلي تاثیرگذار بود .اینکه فیلمساز
و نویسنده و رمان نویس و چریک و ...همه در آن دوره فعـال بودنـد .فـرض
کنید مردم مي دیدند که محمد بخارایي اعدام ميشود که بچهی بازار اسـت و
همه بازار او را مي شناسند .یا حنیفنژاد که پای اعدام مي رود همـه تبریـز و
هیاتهای تهران مي شناسندش ،او در بازار ترک های تهران با همه جوانياش
ميرفت و تفسیر ميگفـت .در جوادیـه و منیریـه و امیریـه خانـهتیمـي پیـدا
مي شود 6-9 ،سال شما ميتواني بگویي در ایـن خانـهتیمـيهـا قـرص ضـد
حاملگي پیدا شده و روابط آزاد داشته اند ،مگر دختر پسـر دیوانـه انـد بـرای
روابط آزاد بیایند چریک شوند ،آن بیرون که آزاد بود و کسي کاری نداشت.
این ضد تبلیغات حدی داشت ،بعد از چند سال مشخص مـيشـد کـه در آن
خانه امیرپرویز پویاني بوده است .یا حمید اشـرف کـه رکـورد دار شکسـتن
محاصره بود و  99محاصره را شکست .در یکي دو تـا محاصـره مـردم فکـر
مي کنند این خرابکار است ،اما بعد که در محاصره از بین ميرود ،مردم همـه
مي فهمند که حمید اشرفي هست .همه در این تلنگر زدنها فعال بودنـد و در
 66جامعه دههی پنجاهي ایران به جایي رسید که دیگر با آقاسي و سوسن و
 -1آرامش در زضور دیگران ،فیلمی اس به وارگردانی ناصرر تقروایی وره برر اسراس داسرتانی از
غالمح ین ساعدی ساخته شده اس  .این فیلم وه در سال  1892دیپلم افتخار جشنواره ونیز را از آن
خود ورد در سال  1119ساخته شد اما در سال  1192مجوز اوران یاف  .این فیلم نشان دهنده زندگی
پوچ شهری و آسیبهایی اس وه روابط سرد و خالی از ارزش ،برر شخصری ان رانی آدمهرا وارد
میوند.
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گن قارون ارضا نميشد؛ کما این که ميشـود گفـت تـا  52و  51در جامعـه
ایران دافعه [ایجاد ميکردند] .از سال  58که آن اتفاقها در جامعه ایران افتـاد
و بعد هم جنگ و بگیر و ببند ...ویدئو در ایران آمد ،نظامي برخـورد کردنـد.
ماهوا ره در ایران آمد ،نظامي برخورد کردند .این جمهوری اسـالمي بـود کـه
مردم را دوباره به ابي و شهرام شاپره و گوگوش سوق داد ،نه جوهر هنر آنها.
یک وقت بناني است که  28سـال در ایـران بـایکوت بـود امـا مـردم بـه او
بازگشت کردند ،یا قمرالملوک و مرضیه است که هم یـک نوسـتالژی و هـم
یک هنری دارد اما م ال شماعيزاده کیست که پسرش باشد ،االن به پسرشـان
هم سمپاتي پیدا شده است .مـردم را سـر جـای خـودش در انقـالب مـرور
خواهیم کرد .اتفاقهایي که در جامعه ایران آمد؛ از مهدی رضـایي جـوان 23
ساله در دادگاه دفاع تاریخي کرد ،تا بنیانگذاران ،تا حتي بعضـي از طلبـههـا،
آقای سعیدی 2که سال  93به آمدن یک هیات آمریکایي به ایران اعتراض کرد
و در زیر شکنجه شهید شد و ...اینهـا همـه در [ذهـن مانـد] 66 .اینقـدر در
آرامپز[ذهن] مالت ریخته شده بود و سه فتیله ای هم از زیر کـار خـودش را
ميکرد 66-65 .زیر این دیگ پر مالت به جای سه فتیله ،گاز روشـن شـد و
در زودپز را برداشت .شاه که در  29آبان بعد از کشتار دانشـگاه آمـد گفـت
صدای انقالب شما را شنیدم حس نکرد که از  68تا  66هم چه اتفاقهایي افتـاده
است .نظامهایي را ویران کرده بود ،نظام حزبي سیاسـي ایـران کـه مـيتوانسـت
شکل بگیرد را ویران کرد ،نظام ملي مدیریتي صنایع نفت ،نظام ملـي دانشـگاهي،
نظام شهرهای سنتي و ...را داغان کرد و عمد هم داشت .آمده بود یک تنه وسـط
صحنه و به قول قدیميها قَمه را کرده بود توی زمین و نفسکش ميطلبید .شـاه
واقعا این کار را کرد ،عنصر دموکراتیک و عقل و مدارا کـه درش نبـود .همـه را
حساس کرد .روشنفکر که جایگاه و امنیت نداشت ،حداک ر پاتوقش همـین کافـه
 . 1محمدرآا سعیدی .)1169-1118( .روزانی و مرجع معترض به رژیم شاه .او در سال  1118به دنبال
دعوت روزانیون به اعتراض در برابر ورود هیات آمریکایی دستگیر و زیر شکنجه ساواک جان سپرد.
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نادری بود که االن دارند خرابش ميکنند .در کافـه نـادری یـک نسـلهـایي کـه
منورالفکر بودند و شاعر با گرایش چپي بودند ميرفتند ،چریک که نميتوانسـت
برود در کافه بشیند .سقف تحمل رژیم شاه همان کافـه نـادری بـود .یـا مـ ال در
بازی فوتبال که تماشاچي خیلي سیاسي نیست ولي استادیوم را پادگان کرده بود.
همه ذهنها را جریحه دار کرد .دفعه پیش اشـاره شـد بـه مقالـهای کـه روزنامـه
رستاخیز داشت به نام «نه مسیح ،نه مارکس»؛ مردم اروپا به وضعي رسیدند که نه
مسیح که یک سیلي ميخورد ،صـورتش را بـرای سـیلي دیگـر مـيگیـرد و نـه
مارکس انقالبي آنها را ارضاي نميکند و نیاز به یـک مـوج معنـایي جدیـد دارد.
جامعه ایران هم در  65به این سرفصـل رسـید .از دسـت رژیـم شـاه در رفـت.
محاکمهی گلسرخي که پخش شد ،ما کالس نهم بودیم و تا سه روز در مدرسـه
یک ولولهای بود .مشخص شد که انسانهایي هستند کـه مـرام و مکتبـي دارنـد،
همین که یک مارکسیست آمد عنوان کرد که من از موال حسین و موال علي ملهم
بودم ،خیلي از مذهبيها را هم جذب کرد .م ال من کالس هفتم بودم در مسـیری
که [مدرسه] ميرفتیم کالنتری که صبح رد ميشدیم ،ریس کالنتـری تـرور شـد،
در کوچه قبل از کالنتری سـرهنگ فرسـیو و پسـرش تـرور شـدند ،در قیطریـه
هاپکینز و پرایس ترور شدند .حتي اگر هـی کـدام از جامعـه دانـشآمـوزی هـم
سیاسي نبودند هي تلنگر زده ميشد .بعد از تعطیالت عید تا امتحانات خرداد -6
 9تا ترور شدند ،آنهایي که ترور مـيکننـد چـهکسـي هسـتند ،آنهـا کـه تـرور
ميشوند چهکسي هستند؟ در سال  69مصاحبهی صمدیه لباف را نشـان دادنـد و
ميدیدی یک تیپي هست که جانش به کفَش است .تیپي بـود کـه یـک تلقـي از
زندگي داشت ،آن مصاحبه ای که صـدبار سانسـور شـده بـود امـا یـک تلقـي از
زندگي به دانشآموزان ميداد .از  61تا  66خیلي تلنگرها به ذهنها خورده شد و
 66ملت ایران یک ملت دیگری شد ولي اتفاقات بعـد از انقـالب بخشـي را بـه
جای اولشان سوق داد و االن هم که دیگر ميبینیم وضعیت به چه ترتیبي هست.
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**** خمیني در رهبری بخش سنتي جامعه تنها نبود و اصال او در تبعید بود
و مراجع دیگر م ل میالني و ...فعالیتهای عمده را انجام ميدادند چه شد که تلقي
رهبری فقط روی آقای خمیني سوار شد؟

آقای خمیني تفاوتهای عمده ای با دیگر مراجعي داشـت کـه نماینـدهی
کالسیک حوزهی سنتي بودند و در حوزهی سیاسي هم نیامدند .م ال م لث قم،
شریعتمداری و نجفي و گلپایگاني ،سال  92در سطح دادن اطالعیه و اعالمیه
 3امضا و سه امضا آمدند ولي تا کاپیتوالسیون آمدند .تنها مرجعي که از خط
قرمز کاپیتاالسیون عبور کرد و با شخص شاه درافتاد ،آقای خمیني بود و بعد
هم که زندان و تبعید شد یک سرمایهی اجتماعي پیدا کرد که دیگران نداشتند.
در رهبری فقهي تودههای سنتي د ر ایران آقای خویي و میالني و حکـیم و...
هم بودند .هر کدام رساله داشتند ،وجوهات جذب ميکردند ،مدرسه و پیرامون
طلبهای داشتند و شهریه مي پرداختند ،از این زاویه بله؛ آقای خمیني اصال دور
بود و در نظام سنتي حوزه جایي نداشت اما یک مرجعیت سیاسيـاجتمـاعي
پیدا کرد .فرضکنید قبل از  91آقای خمیني مرجع وجوهات نبود ولي بعد از
 91تعدادی از بازاری های موتلفه م ل شفیق و رخصفت ،کـارِ تشکیالتیشـان
جمع آوری وجوهات و رساندن به نجف بود .اشاره شـد کـه در گـروههـای
جدیدی هم که تشکیل شدند سایهی آقای خمیني بود؛ سایه نه نقشع ایشان در
اتفاقات  91تا  66نقشي نداشت و فقط یک بیانیهی اعتراضي روی تاجگذاری
و جشنهای  1688ساله و حزب رستاخیز داد .برای دکتر شریعتي هم چیزی
نگفت تا اینکه آنقدر نامهها و تلگرافها مخصوصـا از خـارج از کشـور بـه
سمت ایشان رفت که نامه ای به دکتر یزدی نوشت و در آن اشارهای به فقدان
دکتر شریعتي کرد .نه در ایران و نه در آنجـا فعالیـت ویـژهای نمـيکـرد امـا
ممیزه ای با روحانیت سنتي پیدا کرد که به پس ذهن و پیشانيها رفت و -66
 65عمل کرد .اگر نه نظام سنتي برسر جای خودش بـود و ارتباطـاتش را بـا
توده ها داشت ،وجوه و مساله پرسیدن و رساله؛ ولي آقای خمینـي هـم یـک
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جوهر سیاسي داشت و هم یک ممیزهای که در  65به بعد عمل کرد.
اما خانواده مجاهدین وقتي حکم اعدام بچهها ميآید سرا همین مراجع سنتي
ميروند.

واژه ای در ادبیات آخوندی هست؛ تقیه .همهی آن ها اهل تقیه بودنـد .در
ایران از  91تا  66خیلي اتفاق ها افتاد ولي مراجع داخل ایران بروز و ظهوری
نداشتند .آقای میالني از قبل مصدقي بود که بعد از سال  68دیگر منفعل بـود
و کار ویژه ای نکرد .آن ها اسم و وزن آخونـدی داشـتند و مرجعیتشـان م ـل
آقای خمیني سیاسي نبود.

