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کنـیم    خیر  باسالم خدمت دوستان بحث را آغاز مـی به نام خدا و عصر به
حرارت خود را برمال کرده است، تابستان باید تابستانی کند و ما هـم  تابستان 
مقدار تحمل کنیم  شصت و سومین باری هسـت کـه گـرد یکـدیگر     باید یک

و  اصالحات را با بحث کوتاه آقای مهندس  حدحاب    ی پیشآییم  جلسه می
ی دوم احد  و  آغاز کردیم. امدروز جسهد    اجریبا بحث طوالن  آقای آغ

را ب  اعتبار  75ایم. اگر انقالب شود گف  ک  دیگر از تاریخ عبور کرده م 
ای  ی تداریی   دوره [دیگدر ]حال فاصس ، تداریی  بدسان م امدا ایدر دوره      03

حدال   03ی ایدم. حتد  دوحدتان جدوان در آن دوره    ن ه . هم  در آن بوده
انس و توان درک و تشی ص شدرای  را    بودهی راهنمایپ ش حساقل دوره

ی کد  از دروازه  انس. لذا با توج  ب  فشدردگ  وقد  و باتوجد  بد  ایدر      داشت 
ایم با احسوب گذشت  بحث را تعق د    ایم و ب  روز رح سه تاریخ عبور کرده

یک شرای  شناحد    57تا حال  75کن م. امروز روی حسفاصل انقالب  نم 
ی بعس کن م و جسه ده  را تا حسامکان امروز مرور م ده م و دو  انجام م 

شاءاهلل بعدس  . ان[پردازیمم ]را ب  متر جریان موحوم ب  اصالحات و پ اینسها
هدا،  رویدم  ماالبدات، آرمدان   های کالن مد  بنسیروی بحث جمع [ایر]از 

فدراز هد  حد ری را طد      دهد ، رهبدری و مدردم در هشد     شعارها، حازمان
حدال قبدل    073تدا  023ک  امروز نهب  ب  تنباکو ک  در ایتا ایرانس؟ نهکرده

ایدم  ایم، ه  دحتاوردهای  داشت تکاپوها شروع شس، ه  ارتفاع  پ سا کرده
 ایم. های مع وب  را از حر گذرانسهو ه  ح کل
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 شناسیشرایط

 شرایط یسه پرده

هسـت، کـه بـرش     06تا  75 [هایسال]ی شرایط، دوران اول در سه پرده
هسـت و   07تـا   06ی سـاله  ی دوم برش هشتای است  پردهی ویژهسه ساله
هـا و   اسـت  طبیعتـا  مبـدا و مقصـد هرکـدام از پـرده        50تـا   07ی سوم پرده
شود  یک سلطنت تاریخی فروریخته می 75گانه فلسفه دارد  سال های سه برش

نقطـه   06شـود  سـال    جانشینش میی از انقالب و یک نظام نوپای برتراویده
شود و هـم عـزل    های مسلحانه شروع می ای است که هم درگیری عطف ویژه

کـه عـزل رئـیس جمهـور و      06سـال   [دوره دوم از]رئیس جمهور را داریم  
کـه   [است] 07دهد تا سال  جنگ و شرایط جنگ را هم در دل خودش جا می

فـوت   07 است، آقای خمینیتمام شده  05سه اتفاق ویژه داریم؛ جنگ، سال 
دهـد    کند و دولت دوران جنگ هم جای خودش را به دولت دوران نو می می
شود  هم می 50ی است و رفسنجانی دولت هاشمیساله ی سوم هم هشتپرده

 سرفصل دورانی که عنوان اصالحات را به خود اختصاي داد  

 75 – 06اول شرایط؛  یپرده

 الملليمنظر بين

 ی بزر  داخلی  کنیم و یک پنجره المللی باز می ی بینی سابق یک دریچهبه شیوه
 ردبُ رهاي پُواپسين انقالب

تـا   75هـای   شود گفت که سال المللی، شرایط را ببینیم می اگر از منظر بین
گرفـت  اگـر از    بُـرد در جهـان آن روز صـورت   های پُـر   واپسین انقالب  06

ها عبور کنـیم، انقـالب    ی ویتنامیساله 36انقالب کوبا و الجزایر و موج دفاع 
، انقالب پر بُردی بود  چندماه بعد از انقالب ایـران، انقـالب   75ایران در سال



 22شناسیشرایط

 

ای  نیکاراگوئه هم انقالب پر بُردی بود که هر دو انقالب، پایگاه جدید منطقـه 
-ر از آن را متــاثر کردنــد  بعــد از انقــالبشــدند و منــاطق خودشــان و فراتــ

نیکاراگوئه، دیگر انقالبی رخ نداد  یک انقالب نافرجام هم در اِلسالوادور بود 
 16ی که به مرز پیروزی هم رسید ولی سرکوب شـد و ناکـام مانـد  در دهـه    

ی ـ سیر مبـارزه   LFNو  بخش السالوادور ی آزادیجبهه ـنیروهای عمل کننده
دموکراتیک را در پیش گرفتند و انقالب در السالوادور منتفی شد  لـذا بعـد از   

های پربُـرد را در ایـن    انقالب نیکاراگوئه انقالبی رخ نداد و ما آخرین انقالب
 دوران تجربه کردیم  

 امپرياليستي دفضاي ض

هـای ارتجـاعی سـقوط     ت، دولـت فضای جهان کماکان ضـد امپریالیسـتی اسـ   
ها خیلـی موفـق نشـدند     کنند و موج ضد آمریکایی غلیظی وجود دارد  آمریکایی می

ی فضـا بـه تعاقـب اواخـر دهـه      [این]بشری را در جهان مستقر کنند   فضای حقوق
 هم دامن کشید  76ی های نخست دهه به سال 56و  06ی و تمام دهه 9176

 فليپين، اتيوپي، نيکاراگوئهها: پاشاني سنتيازهم

هـای سـنتی و    های قبل که امواج فروپاشـی جریـان   در این دوران همانند دوران
در  در ایـران، مـارکوس   هستیم  جدا از شـاه  [هااین موج]ارتجاعی را داشتیم، شاهد 

افتـاده و ارتجـاعی  و رفیـق گرمابـه و      که پادشاه خیلی عقـب  سالسی فیلیپین، هایله
 9گلستان شاه بود، هم ساقط شد و یک رژیم چپ به رهبـری منگیسـتوهیل ماریـام   

به حکومـت   9176ی گروهبانی که در دههـآمد  نهایتا  در نیکاراگوئه، دولت سوموزا
ی ی جبهــهبــا تهــاجم ویــژه 9151ـــ در ســال و در حقیقــت بــه ســلطنت رســید

  1، سرنگون شدساندینیست

                                                      
(  رهبر مبـارزات کمونیسـتی   9115  )Mengistu Haile Mariam    منگیستو هیله ماریام 9

 بود   9119تا 9175های  کشور در سالو ریس جمهوری این  9175تا  9155های  اتیوپی در سال
 الملل آورده شده است ، سرفصل فضای بین75  شرح انقالب نیکاراگوئه در فراز انقالب  1
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 اي حذف پايگاه منطقه

ای آمریکا که رژیم شـاه  ی خودمان بود  پایگاه منطقهاتفاق دیگر در منطقه
در ایران بود، حذف شد  طبیعتا آن طرح ژاندارم منطقـه یـا حـاف  منطقـه در     

، در «جـای مـا بجنگنـد   بگذار دیگران بـه »که  وکیسینجر کادر تئوری نیکسون
 کرد    ایران دیگر مفهومی پیدا نمی

 وحدت شيوخ

ی ما به راست افتاد  نه اینکه قبال راست نبـود؛  بعد از انقالب ایران، منطقه
مـا   یشیوخ همیشه راست بودند و پایگاه سنتی امپریالیسم انگلستان در منطقه

ی صدور انقالب که جریان مسـلط انقـالب ایـران داشـت،     بودند  اما هم ایده
ی ی از قبـل تهیـه  حساسیت شیوخ را برانگیخت و هـم خودشـان یـک مایـه    

و  77هـای  ی راست داشتند که آن مایه، در این زمان فعال شـد  در سـال   شده
 شاهد وحدت شیوخ بودیم   71

 خليج فارس؛ انبار تسليحات

ا جنگ ایران و عراق که منطقه را تحت تاثیر خـودش قـرار داد،   همزمان ب
فـارس  ی خلـیج شیوخ واحد شدند  یک شورای همکاری کشـورهای حـوزه  

ی گانـه کشور عربستان، کویت، بحـرین، قطـر و شـیوخ هفـت    مرکب از شش
هـای خلـیج، هـم    بودند، تشکیل شد  شورای همکاریهم پیوستهامارات که به

و هـم یـک کمـپ تشـکیالتی  در عمـل، بـه آمریکـا        یک کمپ سیاسی بود 
تر کند  شیوخ که وحدت ی ما جدیفراخوان دادند که حضورش را در منطقه

تـدارکاتی عـراق در    -ی سیاسـی بودند، پشتوانهتشکیالتی پیدا کرده -سیاسی
اسـالمی قـرار   جنگ با ایران شدند و یک مانور سیاسـی در مقابـل جمهـوری   

سه مـانور مشـترک نظـامی توسـط     برای اولین بار دوـ 06-71های دادند  سال
فـارس،  داد  لذا خلیجفارس برگزار شد که آمریکا پوششان میشیوخ در خلیج

ایـران، حجـم    75انبار تسحیالت شـد  در مقایسـه بـا قبـل از وقـوع انقـالب      
 فارس چندبرابر شد ی خلیجتسلیحات در منطقه
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 بحران افغانستان 

افتاد، کودتای مارکسیستی در افغانستان بود کـه   75لاتفاق دیگری که در سا
بـود و بعـد    [در حکومـت ]ی کوتاهی کودتا را انجام داد  خودش دوره 9َکیتَره

یـا   75ای که از آن صحبت می کنـیم؛  حکومت به بَبرَک کارمِل رسید  این دوره
-بود که همحکومت را کامال  در دست گرفته 1به بعد، بَبـرَک کارمِل 71تر دقیق

 پیمان جدی سیاسی، تشکیالتی و نظامی شوروی در منطقه بود 
  بهاپُر نفتِ 

اگر یک برش اقتصادی هم به شرایط بـزنیم، نفـت دومـین شـوک بـازار را      
بود  بـه   71-77میالدی( بود و شوک دوم  9153) 9371تجربه کرد  شوک اول 

قیمت نفت را چهـاربرابر افـزایش داد، در شـوک دوم    گونه که شوک اول  همان
بودیم  نفـت ایـران    9153هم ما شاهد افزایش چهاربرابری قیمت نسبت به سال

ی ، قبـل از جنـگ، نفـت تـک محمولـه     71هم در بورس قرار گرفت  در سـال  
                                                      

نــویس نگــار، سیاســتمدار، متــرجم و داســتان( روزنامــه9195-9151) کــی   نورمحمــد تَــرَه 9
گـرای جوانـان بیـدار    رد بود در جوانی به گروه چـپ افغانستانی  او که در هندوستان تحصیل ک

های محمد داوودخان در جراید انتقاداتی را مطرح کرد  پس از یـک  پیوست و بر علیه سیاست
دوره پرفراز و نشیب اشتغال بـه امـور اداری در داخـل و خـارج از کشـور، در کنگـره چهـارم        

به دبیرکلی این جمعیت رسید  این جمعیت در سال  9100 جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان
دسـت  توانست علیه محمدداوودخان کودتا کند و پس از به قتل رساندن او، قدرت را به 9151

کی بود اما به سـبب اختالفـات درون   گیرد  زمام قدرت افغانستان یک سال و نیم در دست تره
ان حفی  اهلل امین، یکی دیگر از اعضای بلندپایه جمعیـت، بـه   حزبی برکنار شد و توسط نزدیک

روز زمامدار افغانستان بود و همچون سـلف   966پس از او به مدت  قتل رسید  حفی  اهلل امین
 جمهوری به قتل رسید خود در کاخ ریاست

 9170تـا   9151(  سیاستمدار و حقوقـدان افغانسـتانی او از سـال    9111-9110)بَبرَک کارمِل  1
در  فراکسیون معتدل پـرچم مقام ریاست جمهوری افغانستان را برعهده داشت  او که از رهبران 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود با حمایت شوروی و پس به قتل رساندن حفی  اهلل امـین  
ل بعد جبهه پدر وطن را تاسیس کرد و بسیاری از امور اجرایی به ریاست جمهوری رسید و سا

های پی در پی با مجاهـدان بـود  کارمـل پـس از     را به این جبهه سپرد  دوران او مقارن با جنگ
 تغییرسیاست شوروی در افغانستان توسط ایادی شوروی از حکومت برکنار و تبعید شد  
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 دالر هم رسید   77شود( به نفتی که روی دریا خرید و فروش میایران)
 9156ی ترِ دههرنگ چین کم، نقطه76ی آغاز دههتوان گفت جهان در می

بود با دو انقالب تغییر و تحول دهنده؛ یکی در آمریکای التین بـه محوریـت   
ایـران کـه    75ی ما به محوریـت انقـالب   انقالب نیکاراگوئه و یکی در منطقه
 تحوالتی از آن در شرایط پاشان شد  

  منظر داخلي

کنـیم  پرده مشاهده میرا در چند نیم 06تا  75 رسیم به منظر داخلی  شرایطمی
 ی بعد برسیم ـ را کنار بگذاریم و به دوره 06تا  75ی سالهسهی اول ـتا پرده

 انقالب مرکزي 

بود  یـک وجـه مرکزیـت    یک انقالب محوری و مرکزی در ایران رخ داده
د و بـو ساله را سرنگون کـرده 1766انقالب مربوط به این بود که یک سلطنت 

)ربـع   75ای از کودتـا تـا   گذاری ویژهها که سرمایهی آمریکاییساله17پایگاه 
بودندرا از معادالت حذف کرد  وجه دیگر اینکه منطقه را قرن(  روی آن کرده

نظر از اینکه سرنوشت انقـالب چـه شـد و    تحت برد خودش قرار داد  صرف
گذرانـدیم، انقـالب   را چطور  06ی کنیم و دههفرجامش را چطور تحلیل می

 ، انقالب پُرتشعشع و پُر پژواکی بود 75
 غريزيـراديکاليسم طبيعي

در چنین شرایطی، یک رادیکالیسم طبیعی و غریزی وجـود داشـت  غریـزی    
ای رادیکالیسـمی وجـود داشـته کـه فروریـزی      به این مفهوم که در هر فروریـزی 

ل یـک جریـان رادیکـال    هرحـا است  طبیعی هم به این مفهوم که بهصورت گرفته
بود  آن پـرچم در جنگـل   مشروطه در ایران پرچم برافراشته [دوران]خواه از تحول

خـودش   9هـای ملی مصدق با منش و پرنسـیپ شد  در نهضتبه دست میرزا داده
ی مسـلحانه جنبشو سپس به  71-31کرد  بعد به نیروهای این پرچم را حمل می

                                                      
1 . Principles 
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یـک   [طورکـه  همـان ]اندرکاران انقـالب رسـید    ونهایتا به دست 76-76ی دهه
گردد تا به کشور میزبان برسد و ظـرف مشـعل   مشعل المپیک در دور جهان می

ها روشن و مشعشع کند، مشعل رادیکالیسم در ایـران، بـاالخره از   را برای بازی
دست شد  طبیعی بود که  به حدود هفتاد و چندسال دست 75مشروطه تا انقالب
ی ایران قـرار  را در کنار آن رادیکالیسم غریزی پیشاروی جامعه یک رادیکالیسم

 دهد 
 فروپاشي نظم و ساختار پيشين 

بــود  فروریــزی نظــم پیشــین از نظــم و ســاختار پیشــین کــامال  فروریختــه
رستاخیز شروع شد  بعد به کابینـه و اسـتعفاها   با اعالم انحالل حزب 75شهریور

شورای زمـان شـاه منتهـی    ایندگان مجلسسرکشید، بعد به استعفاهای جمعی نم
آمد  آمدن دولت نظامی به این مفهـوم   [روی کار]شد و نهایتا  یک دولت نظامی 

ی شـرایط را  های بروکرات و تکنوکرات ایـران، امکـان اداره  بود که دیگر دولت
ی تشکیالتی هم فروپاشی صـورت گرفـت  وقتـی    ندارند  از این وجه، در اداره

ی این بود که امکان نظامی هـم جلـودار   دهندهناکام شد، نشاندولت نظامی هم 
بـود را   دموکرات که شخص شـاپور بختیـار  ـشرایط نیست  یک آلترناتیو لیبرال

خواسـت در کـادر اصـالحات     انقالب بـود و او مـی   [فازِ]آوردند اما چون فاز، 
حکومتش کامال  کوتـاه و مسـتعجل    ـ پذیر نبوداین امکانـ  رژیم را دگرگون کند 

و متالشـی شـدن ارتـش و گـارد جاویـدان کـه        بود  در این سیر با رفتن شـاه 
شـاه بودنـد، فروپاشـی در    شـاه و شـخص  درحقیقت بادیگاردهای فدایی رژیـم 

 بهمن مُسجَل شد و تسریع صورت گرفت   11
 فروريزي طبقات هم پيوند

پاشـیده، هـم فروریختنـد     پیوند با رژیمِ ساختار ازهمهمدر کنار این اتفاق، طبقات 
بودنـد  آنها هم بار سفر را بستند و با چند چمدان ارز و چمدان انتقالی کـه آمـاده کـرده   

شـم  تیزتـری داشـتند، از ایـران خـارج شـدند         [چقـدر ]به نسبت اینکه  75از شهریور
  ترتیب و بعد پیرامون دربار ینهم کمپرادورها زودتر از همه رفتند، زیرِکمپرادورها به
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 انتقال سرمايه   ـ فرار تاريخي

 فرار تاریخی و انتقال سرمایه صورت گرفت   
 هاي ضد انقالبتشکل

آنهایی که امیدی به بازگشت سـلطنت بـه ایـران داشـتند و یـک حـداقل       
کـار کـار شـدند  مـثال یـک تیمسـار       بهای هم داشتند، دستجوهر تشکیالتی

انداز حملـه  آوری کرد و چشمبود که در ترکیه کمپ زد و نیرو جمع 9پالیزبان
هـم تحرکـاتی داشـت و نیروهـای      1نبود  اویسی [مهمی]داشت منتها نیروی 

هـای خـاي خودشـان را    های ازکشورگریخته تشکلخصوي نظامیدیگر به
هم وجود داشت منتهـا در   09-06ها تا سال درست کردند  بقایای این تشکل

 توانست پیدا کند   یران امکان بروز و ظهور نمیشرایط ا
با این روش که از جهان به ایران آمدیم و در ایران شـرایط کـالن را نگـاه    

آیـیم و  آرام االن روی حاکمیتی که بعد از انقالب تشکیل شد، میکردیم، آرام
    75ی بعد از سالدر کنارش جامعه

 [سازمان هاي درون حاکميت]

حاکمیتدوپایه

یک حاکمیت دوپایه در ایران شکل گرفت  از دو منظر دوپایه  75ر بهمند
سـنتی   ـ  ی لیبرالروحانی، یکی دو پایهـ ی روشنفکردو پایه [منظر]؛ یک [بود]

                                                      
سپهبد نظامی  او از نظامیان منطقه غـرب کشـور بـود کـه در دوره هفـتم مجلـس          عزیزاهلل پالیزبان 9

معاون نخست وزیر و آخـرین اسـتاندار کرمانشـاه     77های ایالم و کرمانشاه شد  و سال نماینده استان
مدت کوتاهی های مخالف توانست با همکاری برخی از گروه 9377در دوره پهلوی بود  او در مرداد 

 شهر پاوه را تسخیر کند اما به سرعت عقب رانده شد و به آمریکا گریخت 
فرمانده نظامی پایتخـت بـود و در    75(  ارتشبد نظامی  او در سال 9115-9301علی اویسی )  غالم 1

دولت ازهاری نیز سمت وزارت کـار را بـر عهـده داشـت  او پـیش از ایـن سـمت فرمانـدهی کـل          
داشت  پس از انقالب اویسی به پاریس رفت و در تشـکیل یـک نیـروی نظـامی علیـه      ژاندارمری را 

 در پاریس به قتل رسید  01ریزان کودتای نوژه نیز بود در سال حکومت ایران کوشید  او که از برنامه
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و  ی ملـی ، جبهـه آزادیی روشنفکری حاکمیت دولتی بود کـه از نهضـت  پایه
خصـوي  بـه  ی ملـی تشکیالتی جبههو نیروهای درون بعضی از اعضای جاما

ی ی دیگـر هـم پایـه   گرفـت  ایـن یـک پایـه بـود، پایـه      شکل می ایرانحزب
کرد ما به قدرت کاری نداریم، بـه اجـرا کـاری    روحانیت بود که ابتدا ادعا می

ی نقش ناظر و رهبـر معنـوی را داریـم ولـی درهرحـال یـک پایـه       نداریم و 
حاکمیت بودند  به این اعتبار حاکمیت دوگانـه از روشـنفکر و روحـانی و از    

 لیبرال و سنتی )یا بین سنتی و مدرن( شکل گرفت   
 هژموني روحانيت 

پُرهِیمَنـه بـود  یـک     شرایط، شرایط هژمونی روحانیت بود  آقای خمینـی 
ی سـنتیِ  سیاسی شد وبخشی از حوزه 71-79روحانی غیرسیاسی که در سال

خـاطر  بـه  76یکامال غیرسیاسیِ ایران را سیاسی کرد  ایشـان در ابتـدای دهـه   
ی اش با رژیم شاه به زندان و بعد هم به تبعید رفت  طبیعتا پیشـینه رُخیبه رُخ

هم، بنا به تحوالتی که قبال  70سال[ ]داشت ی ضدظلم هم مبارزاتی و پیشینه
، برجسـته شـدن   75 [سال]مرور کردیم، بازطلوع آقای خمینی در ایران بود و

  لذا هم آقای خمینی به برقراری هژمونی روحانیت کمک 9اشنقش هژمونیک
کرد و هـم بخـش مهمـی از مجلـس از روحـانیون تهرانـی و شهرسـتانی        می

انقـالب روحـانیون بودنـد  حـزب     ز شـورای بود  بخش مهمـی ا تشکیل شده
و  1اسالمی، حزب روحانیون بود و درحقیقت پنج روحانی حق وتوجمهوری

خمینـی،  جمهـوری داشـتند  در کنـار آقـای    اعمال اراده و نظـارت در حـزب  
عنوان یک قطبِ هم شرعی و هم سیاسی، مراجع دیگری هم بودنـد کـه در    به

قـم و مراجـع شـیراز و مراجـع      حد خودشان وزن مخصوي داشتند؛ مثلـث 
 ای پیدا کرد  مشهد و سایر شهرها  این بود که روحانیت هژمونی ویژه

                                                      
 ، سر فصل رهبری بر روی این موضوع تدقیق شده است  75  در فراز انقالب  9

2 .Veto 
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 نهاد دولت تمام متعهد 

و دولـت   بازرگـان نهاد دولت هم )منظور از نهاد دولت صـرفا دولـت مهنـدس   
ی مطالبـات از مشـروطه تـا    بـار همـه  متعهد شد  یعنی نیست( یک نهاد تمام موقت
روی دوش دولت آمد  یعنـی دولـت بایـد جـدا از نـان و آب مـردم بـه         75انقالب
آن ببخشد  زمین را دولت تقسـیم کنـد  تجـارت     ها هم شکل رسمی بهی آرمان بقیه

مـوال  ی منابع ملـی درآورد  ا ها را دولت، به حوزهخارجی را دولت، ملی کند  بانک
گریختگان را دولت، مصادره کند  نیروهای ماقبل خـطِ کـار را دولـت، بـه اشـتغال      

موقع رسمی کند  بار سنگینی روی دوش دولت آمـد، دولتـی   وادارد و همه را همان
ایـن همـه بـار روی     [توان نداشـت، ]که نحیف بود  حتی اگر دولت قَدَری هم بود 
 ولت تمام متعهد شد   دوشش سوار بشود  لذا در ایران دولت، یک د

 تکنوکراتـدولت بورکرات

تکنـوکرات بـود    ــ ماهیت خود دولت چه بود؟ یک دولت بروکرات
خواستند با سنن بروکراتیک مدیریت کنند و بخشی هم ماهیتا  بخشی می

مهندس و تکنوکرات بودند  به اصـالح دولـت دو لـب بـود؛ یـک لـب       
 تکنوکرات و یک لب بروکرات 

 دولت اصالحيـي: شرايط انقالبيپارادوکس تاريخ

یک پارادوکس تاریخی هم وجود داشـت کـه قـبال  بـه آن اشـاره شـد و االن       
توانیم کمی پرانتزش را بازتر کنیم  شرایط، شرایط انقالبی بود  شرایط انقالبـی   می

خورد  به جـبش چـپ   پیوند می و به جنبش مسلحانه 71-31به این مفهوم که به 
 [خـورد پیوند مـی ]پیوند با اینها های همفدایی، مجاهد و گروه و مذهبی مسلحانه،

و بعد که اینها متالشی شـدند )بـه لحـاظ تشـکیالتی نـه بـه لحـاظ فکـری( بـه          
بعـد از انقـالب را تشـکیل     انقـالب مجاهدینگروه کوچکی که بعدا سازمان هفت

مسـلح و یـا حـداقل مسـلح بـه      نیمـه ی کوچـک مسـلح و   دادند و هزاران هسته
ی ضد سلطنت و موج انقالب و فضـای  راهی و کوکتل در سراسر کشور  کینه سه

داری بـود ولـی دولـت، دولتـی بـود کـه       جهان؛ درحقیقت شرایط، شـرایطِ تـب  
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بهمـن روز بسـیار   91خواست در مدار اصالحات بایستد  قبال اشاره شـد، روز   می
ها بیرون ریختـه بودنـد   آمدی همافردی که بیرون می  از میدان آزا9ای بودتاریخی

رفتنـد  در دانشـگاه   بـود، مـی   [آنجـا ]خمینی که آقای ی علویو به طرف مدرسه
)چند روز پشت سـرهم کـالس گذاشـته بـود کـه       صدرصنعتی کالس آقای بنی

امکان اینکه آن روز بحث فکـری   [چون]آمد( تعطیل شدتوجهی میجمعیت قابل
بـود، میـدان انقـالب حـد      سالروز سـیاهکل  [آن روز]بشود اصال وجود نداشت  

-فاصل چهارراه پهلوی آن موقع )چهارراه مصـدق اول انقـالب و چهـارراه ولـی    
ها بود و شعار محـوری هـم   ارادن فدایی( دست هواسالمیعصر دوران جمهوری

بـود   هـم آمـده   بازرگانمهندس 1روزآنهم بود  «کنیممی ایران را سراسر سیاهکل»
، فضـا کـامال   طرف همافر، آندر دانشگاه تهران سخنرانی کند  بیرون دست فدایی

من یـک  »دانشجویی و رادیکال، مهندس اولین جمالتی که مطرح کرد این بود که 
ای هستم که باید روی یک زمین آسفالت حرکت کند و مـن  ماشین نازک نارنجی

هـا  یک دوش آب سردی بود  بیرون فدایی [این حرف]در حقیقت «  را هل دهید
کنند و بقایای رژیم شاه هم که داشتند دفـاع   یاهکلخواستند ایران را سراسر سمی

بود امـا  رخی مسلحانه رسیدهبهی رخکردند  انقالب به آستانهمسلحانه و کشتار می
دولتی که سرکار آمد، دولت اصالحی بود  آن دولت یک میـانگین سـنی حـدودا    

نبودند مگـر   76و  76ی کدام متعلق به دوران دههسال داشت یعنی اساسا هیچ 56
 9361کـه متولـد    زمان مثل جنـاب آقـای مهنـدس سـحابی    سال آنهای میانتیپ

تـرین عضـو کابینـه بودنـد      سالشان بود و جوان 76-71حدودا  77هستند و سال 
سـال بـود    31ها که تشـکیل شـد   اگر مقایسه کنیم معدل سنی دولت ساندینیست

سـال بـود     56تا  07معدل سنی دولت موقت در ایران چیزی حدود  [در حالیکه]
داد  اقـداماتی هـم کـه دولـت     این پارادوکس خودش را خیلی جـدی نشـان مـی   

کـرد درحقیقـت اقـدامات اصـالحی بـود تـا اقـداماتی کـه         مـی  مهندس بازرگان
                                                      

 ، سرفصل روایت فراز شرح این روز آمده است  75  در فراز انقالب  9
 بهمن در دانشگاه تهران سخنرانی کرد  16  بازرگان یک روز بعد یعنی  1
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شرایط و حو  تاریخی و تب موجود باشد  تبی که بـه قـول    پاسخگوی التهاب
-هایی وجود دارد که درجه و دماسنج آب مـی کرد  تبها درجه را آب میقدیمی

دهـد  شـرایط   رود که جیوه خاصیت خودش را از دست مـی شود  اینقدر باال می
داوطلـب   طور بود  البته از یک طرف خـود مهنـدس بازرگـان   ایران هم همین 75

شـود گفـت   مـی  [از طرف دیگـر ]بود  تشکیل دولت نبود و به ایشان تکلیف شده
زمان غیر از آن افرادی که آمدنـد دولـت را تشـکیل دادنـد، افـرادی کـه همـه         آن

بود  دولتی نیـود کـه از پـی    بشناسند کمتر وجود داشتند  چیزی بر دولت بار شده
بود کـه بـه حاکمیـت    درون یک انقالب در نیامده و از ]درآمده باشد[یک انقالب 

سـال بـود، معـدل سـنی دولـتِ بعـد از       17کنندگان برسد  لذا معدل سنی انقالب
داد، کمااینکـه   باالخره خودش را نشان می [اختالف]سال 76سال  این  07انقالب 
 ی سفارت خودش را نشان داد  این یک پارادوکس تاریخی بود   در مساله

 گويي گي، کالنبي برنامه

گویی هم وجود داشت  هیچ نیروی برای اقتصـاد و  گی و کالنبرنامهیک بی
کـه قـبال بحـثش را     ای نداشت  نه خود آقای خمینیروز ایران برنامهاجتماع آن

  76و 76ی ای دهـه و نه حتی نیروه ، نه دولت موقتکردیم، نه شورای انقالب
بعد از انقالب بود و  اسفند که اولین سالگرد وفات مرحوم مصدق 97مثال روز 
کار تبلیغاتی و خودانگیخته سـر مـزار حاضـر شـدند      نفر بدون هیچیک میلیون

بندی ارائه دادنـد   ی ده آنجا رهبری سازمان مجاهدین صحبت کرد و یک برنامه
فقط یـک بنـدش حمایـت از     [بجز]بندی هم خیلی کالن بود ی دهکه آن برنامه
ایران بود  تنها موردی که یک جریان آمد و یک چیز خیلی کلـی  ملی بورژوزای

ای کـه از آن  و دوردست را نشان داد، آنها بودند البته آن بند هم مهندسـی شـده  
لیبـرال،   خروجی دربیاید، نبود  لذا عموم نیروها از روحانی، روشنفکر، انقالبـی، 

هـیچ   76یکنندگان دههو عمل موقت، دولتانقالب، شورایسنتی، آقای خمینی
اجتمـاعی  ــ ی کـالن اقتصـادی  ای برای پیشبرد شرایط از نظـر برنامـه  چیز ویژه

 گویی گذشت   نداشتند  لذا آن دوران به کالن
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 موضع عام ضدنفت

یک موضع عمومی، ضد نفت بود  یک موضع عمومی هم ضد کمپـرادور  
ای وجـود داشـت ولـی    و ضد وادرات بود  در این حدود یـک شـمای کلـی   

   البته همه ضد نفت بودند [چیزی نبود]اش  ذیل
 هاموجِ مصادرهـهاکردنملي

 ها انجام شد  صنایع ذیـل سـه  کردنها صورت گرفت و مصادرهکردنملی
کسانی که قبـل از انقـالب گرداننـدگان صـنایع بودنـد، مصـادره شـد         بند از 
چنین مایملک کسانی که فرار نفره تقسیم شد و همها با یک هیئت هفت زمین
  [نیز تقسیم شد]بودند، کرده

 گرايي عاطفيمحروم

گرایـی عـاطفی را   گراییِ عاطفی هم وجود داشت  این محرومیک محروم
و هـم   انقـالب ، هـم شـورای  موقـت داشت، هم دولـت  هم خود آقای خمینی

هـای حسـی بیـرون    گرایی عاطفی، برنامـه نیروهای انقالب و مردم  از محروم
موقت هر روز درآمد نفتـی را بـه یکـی از منـاطق محـروم      آمد  مثال دولتمی

ای نبـود کـه از مجـرای آن،    رنامـه کـرد  ب اختصاي داد که چیزی را حل نمی
 منابع ملی در مناطق محروم بنشیند و رسوب کند  

 ديدگاه روستا شهري

در دل حاکمیت بعد از انقالب یک دیدگاه روستاشهری هم وجود داشت  
ی بودند و یـا فرهنـگ روسـتا را داشـتند و در آسـتانه     طیفی که از روستا آمده
میت مرکزنشین و در حاکمیـت پراکنـده   بودند، در حاکانقالب به شهر رسیده

ــدگاه   ــدند  دی ــدیریتی ش ــران، صــاحب موضــع م ــای ای هایشــان، در جغرافی
هایی بود که هم خُرد بود و هم میـل روسـتایی داشـت  ایـن گـرایش       دیدگاه

 خورد  روستاشهری بود به آن دوران نمی
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 خودبسندگيـگرايش فالحتي

خصوي جریـان روحانیـت   یک گرایش هم در درون نیروهای انقالب به
کرد اگر فالحت بود که گرایش فالحتی داشت و دید صنعتی نداشت  فکر می

مان را خودمان تولید کنیم و  رونق بگیرد و ما خودبسنده بشویم )گندم و برنج
شـود و  به قول خودشان نان از اجنبی رها بشود( دیگر اتفاقی متوجه مـا نمـی  

م  آن دیدگاه روستاشـهری و ایـن گـرایش    کنیمانندمان را میزندگی روستایی
گذاشـت کمااینکـه در   خودبسندگی آثار خودش را در آن شرایط میـفالحتی
 جا گذاشت   ی شصت بهدهه

 صدور انقالب 

دیدگاه دیگرِ درون حاکمیت، دیدگاه صدور انقالب بود که جلـوتر بـه آن   
توانـد بـه   کـه مـی  ایران، انقالبی اسـت  انقالب [دیدگاه این بود که]رسیم  می

ـ به بقیه 9عنوان یک پکیج ــ صـادر   خصوي کشورهای همسایهبهی کشورها 
 شود و منطقه را به خود مُشتعل کند   

 روحانيت به سمت مديريت

روحانیتی که بنا نبـود بـه مسـند مـدیریت برسـد و کرسـی        77از تابستان
ت  خـود  سمت مـدیریت خیـز برداشـ   آرام بهسیاسی اختیار و اتخاذ کند، آرام

ی نظـارتی یـک روحـانی در کنـار     بود که در حـوزه موقت پیشنهاد دادهدولت
وزیر مربوطه باشد که کار یاد بگیرد و با الزامات اجـرا آشـنا بشـود  مـثال در     

، در 1ی، در وزارت دیگـــر آقـــای کنـــیرفســـنجانکشـــور هاشـــمیوزارت
-رفـت  بـه   ایخامنهدفاع آقایو در وزرات باهنرآقایپرورش وآموزش وزارت
 سمت مدیریت هم پیش رفت ترتیب روحانیت بهاین

                                                      
1 .package 

کنی در ایـن دوران عضـو شـورای انقـالب و سرپرسـت کمیتـه انقـالب          محمدرضا مهدوی 1
 صدر وزیر دادگستری شد ولت بنیاسالمی بوده است  او در دولت شورای انقالب و د
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 موازي سازي

ــوازی ــازیم ــار    س ــازندگی در کن ــت؛ جهادس ــورت گرف ــم ص ــایی ه ه
هـای  کشاورزی، کمیته در کنـار پلـیس، سـپاه در کنـار ارتـش  هیئـت       وزارت
 73تـا  79کـه از سـال   [قرار گرفـت ]هم در کنار وزارت کشاورزی  نفره هفت

ها برای سازیمسوول اجرای قانون اصالحات ارضی در ایران بود  این موازی
 کرد   ساختار مشکل ایجاد می

 حزب حکومتي

، حزبـی  جمهورییک حزب حکومتی هم در وسط شرایط قرار گرفت  حزب
ای به قـدرت  از انقالب اعالم موجودیت کرد و چشم ویژه بود که هفت روز بعد

 داشت و سعی کرد کادرهایش را تبدیل به مدیران انقالب کند   

 تشکيالت رهبري 

هـم در کنـار خـودش تشـکیالتی را ایجـاد کـرد  مـثال         خمینیخود آقای
که درحقیقت  و بنیاد مستضعفان امام 966، حساب ، بنیاد مسکنی امداد کمیته

 ی شخص رهبری بودند اینها تشکیالت زیرحوزه
هـا بـه   پـرده ر ویم در نیمآرام که جلو میاین یک وجه از شرایط بود  آرام

های درون حاکمیت مان بعد از انقالب می رسیم  از حاکمیت و سازمانجامعه
 آییم:می 75ی ایران در سال ی جامعهکنیم و به متن و عرصهعبور می

 [ي جامعهعرصه]

 ميل مشارکت فوراني

ای وجود داشت  میـل مشـارکتی کـه خـودش را در     میل مشارکت فورانی
 976-906مشروطه ظـاهرکرد؛ فقـط در شـهرتهران تـا قبـل از استبدادصـغیر       

وجـود  ها هم احزاب و مطبوعاتی بهشهرستان انجمن شهری شکل گرفت، در
ای شکل گرفتند  یک میل مشارکت در آنجـا سـرکوب   آمدند و جلسات زنانه

 9361میل مشارکت در دوران بعد از مشروطه تا سـال  [فوران بعدی]بود  شده
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های مستقل، اصـناف مسـتقل، احـزاب و    سرکوب شد؛ باشگاه توسط رضاشاه
ی سوم در دهـه  [موج]پایین کشیدن دوم بود  ین تعطیلی و کرکرهمطبوعات  ا
نشریه  9966بود؛  روز دوران مصدق97ماه و 15آن وجود آمد و اوجبیست به

در کل ایران که در طول تاریخ ایران و بعد از انقالب و دوران اصالحات هـم  
ی زماندهی همـه حزب و سازمان و جمعیت فعال سیاسی، سا 76تکرار نشد  

هـا  بودند( و سایر فعالیـت صنوف )صنوفی که سندیکا و اتحادیه هم پیدا کرده
با استفاده از اختیـارات قـانونی    هزار شورای ده و دهستانی که 31ی به اضافه
تـوان  کـرد  مـی  های ایران رسـوب در ده و دهستان ی شخص مصدقسالهیک

ترین میل مشارکت در تاریخ ایران در طی ایـن  مشارکت، جدیگفت آن میل 
هم وحشیانه و سبعانه سرکوب شد و چیزی از آن بـاقی  فراز بود که آنهشت

وار بیـرون زد  ایـن   ی این امیال فوران کـرد و آرتـزین  نگذاشتند  باالخره همه
میل و گرایش به احزاب، خواندن مطبوعات، مشارکت در برداشـت محصـول   

او و خیـرات و  جـی کـردن روسـتا و تشـکیل ان   ستاهای اطراف، پـاکیزه از رو
 ی میل مشارکت فورانی بود دهندهمبرات و     نشان

 يافتگي سياسي نوسازمان

مجـددا   31یشدهیافتگی سیاسی داشتیم  احزاب سرکوبیک نوع نوسازمان
د و در این بودنپاورچین اعالم موجودیت کردهآرام و پاورچینآرام 70 [سال]از 

و احـزاب   ی ملـی ، جبههآزادیتاریخ، دفتر و ستاد و ارگان داشتند  مثل نهضت
بود، اعـالم موجودیـت دوبـاره کردنـد       ایرانشان حزبتریندرونش که قدیمی

و سـتاد داشـتند    فعالیـت علنـی بـه همـراه تـابلو       76یهای مسلحِ دهـه سازمان
فعالیـت خودشـان را آغـاز     نیروهای جدید هم مثـل جنـبش مسـلمانان مبـارز    

گـاه تشـکیالتی   ی سیاسـی منـزل  ، هر نحلـه 31هم مثل سال 75بودند  سال کرده
 آرام شرایط تغییر کرد   گونه بود  بعد آراماین 71خودش را داشت و تا 
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 بازخيز صنفي

ی قبـل از  بازخیز صنفی را داریم  مثال از همین میـدان فوزیـه   [ین دوراندر ا]
کـردی   حسین بعد از انقالب( تا میدان انقالب فعلی اگر حرکت مـی انقالب ) امام

بود؛ خیاط و بزاز و       در بازار و بیـرون  تا تابلوی صنف باال رفته 16-97حداقل 
 و اصناف خیز مجدد برداشتند    [حاکم بود]ای از بازار فعالیت صنفی جدی

 مدار مطبوعاتي 

که اولـین   77زیاد بودند و تا تیرماه 75ماشااهلل در سالمطبوعات هم که الی
نشـریه تعطیـل شـد، کـامال آزاد بودنـد  در آن       76یورش به مطبوعات بود و 

 11بـود،  ج آمـده که از خار اول آزادِ آزاد بودند  از جریان کنفدراسیونماهشش
یافته بـود و چـپ مـذهبی هـم کـامال      زیرگروه بیرون آمد  چپ کامال سازمان

ها هم برای خودشان سـازمان داشـتند  لـذا    ها و لیبرالیافته بود  راستسازمان
 در ابتدای کار امکان نشر، تشکیالت و عضوگیری برای همه وجود داشت  

 جايي شورا هاي همه

 جایی شدند   ها همهد؛ در ادارات، روستاها و کارخانهجا بودنشوراها هم همه
 دانشگاه محورين 

کنیم، مثل دوران قبـل، کـامال   دانشگاه هم در دورانی که از آن صحبت می
توان گفت که ستاد انقالب، دانشگاه بود  دفعـات قبـل هـم    پرتشعشع بود  می

انـدکار  نهادهـای مختلفـی دسـت    75بهمـن 11تـا   75شد که از شـهریور  گفته
گرفتی بقیه توان تشکیالتی چندانی انقالب بودند اما اگر دانشگاه را فاکتور می

هرحـال دانشـگاه   ی دانشجویی در انقالب بود  بهتوده [تشکیالت]نداشتند و 
در این دوره هم جامعه را بـا چنـد حرکـت متـاثر کـرد؛ حرکـت اول، مـوج        

 77ان در بهـار سـال  تظاهراتی بود که برای بازگشـت و تحویـل شـاه بـه ایـر     
ها بود که دانشجوها تبدیل تسخیر هتل 77صورت گرفت  اتفاق دوم، در مهر 

 [تسـخیر ]بعـد   [اتفـاق ]اش کردند و این هـم اتفـاق مهمـی بـود      به خوابگاه
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ی جامعـه را  سفارت بود)فارغ از اینکه چه تحلیلـی روی آن داریـم کـه همـه    
امـه دارد(  نهایتـا هـم انقـالب     چنان ادسال هم36متاثر کرد و امواجش بعد از 

فرهنگی هم که توسط یک اقلیت دانشجویی برای انسداد فعالیت یک اکثریت 
کرد کـه البتـه   پرتشعشع می 71تا  75صورت گرفت  این موارد دانشگاه را از 

 تعطیل شد    71باالخره دانشگاه در تیر
 ي سنتيي دوندهشبکه

دواند  از قبل از تشکیالتش را میصدا و هم باصدا جریان سنتی هم آرام و بی
اش را داشـت   هـای آمـوزس  بـود و مـدارس و گـروه   انقالب تشـکیالتش را زده 

جـا  اش را داشـت  ایـن  ی نهادهای خیرات و مبراتیالحسنه و شبکهی قر شبکه
های اول انقالب خـودش را گسـتراند    با استفاده از آن پیشینه و با استفاده از رانت

 71، یک سازمان اقتصاداسالمی درسـت کـرد  در سـال    تی مؤتلفهی تشکیالشاکله
 ی سـازمان اقتصاداسـالمی  ها آمد که حجم پول انباشتهی دانشگاهاین خبر در همه

 زمان کـه دومـین بانـک ایـران بعـد از بانـک      آن ی بانک ملیاز حجم پول انباشته
بود، بیشتر است)البته در این نوع اخبار یک مقدار غلو هم وجود دارد امـا   مرکزی

ی درخـوری وجـود داشـته اسـت(  ایـن      امکان و تـراکم سـرمایه   [دهدنشان می]
دواند و حاال به مجـامع جدیـد هـم دسترسـی پیـدا      ی سنتی خودش را میشبکه
تحـت   71-77کـه سـال   ی امور صـنفی  ،کمیتهارباز اسالمی اصنافبود؛ انجمنکرده

بازرگـانی  بـا   از اعضای مؤتلفه بـود تشـکیل شـد و اتـاق     که 9رهبری سعیدامانی
گرفت تیم خاموشی بـه آن وارد شـد    صورت [در اتاق بازرگانی]هایی که انتصاب
قرن تیم خاموشی در آنجا سـلطنت داشـت   بخواهیم محترمانه بگوییم تیم؛ ربع اگر
سال پیش جـای خـودش را بـه نیروهـای جدیـد داد  پـس عـالوه بـر          سهـو دو

                                                      
(  از جمله موسسان هیات موتلفه اسالمی بود  او پس از 9117-9376  سعید امانی همدانی  ) 9

انقالب نماینده دور اول و دوم مجلس شورای اسالمی و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری 
هـا  بود و سـال  71ال های اسالمی اصناف و بازار در سگذار جامعه انجمنشد  همچنین او بنیان

 دار بود سمت دبیرکلی این تشکل را عهده
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کـرد و  ای که خودش را در بانک اقتصاداسالمی متعـین مـی  الحسنهی قر  شبکه
ـ     د؛ یکـی اتـاق   مدارس قبل از انقالب، به دو نهاد کیفی هـم دسترسـی پیـدا کردن

 ی امور صنفی بازرگانی و یکی کمیته
 تشکيالت کارگري 

هــا ی کارخانــهبودنــد  در همــهکارگرهــا هــم صــاحب تشــکیالت شــده
بود که بخشی از آنها مـرتبط بـا نیروهـای چـپ،     کارگری تشکیل شده شورای
هـا بودنـد  جریـان مـذهبی دانشـجویی هـم یـک        توده، پیکار و فـدائی حزب

بـود  وجـود آورده تکنیک بـه خیلی گسترده در دانشگاه پلی تشکیالت کارگری
گذاشـتند  ایـن کمیتـه حتـی تـا       تکنیـک پلـی کـارگری  یکه اسمش را کمیته

 ای داشت   توان ویژه 01و  09های  سال
 يافتگي روستابسيج و سازمان

وجود آمد امـا بسـیار   خاطر بسیج جنگ بهبه 71در سال بسیج مستضعفین
 سریع به روستاها سرکشید و روستا را از آن خودش کرد  

  [در سطح جامعه رخ داد]ای بود که موارد باال اتفاقات تشکیالتیاین
 ها ها و مهاجرتسادگي

 ایلوحانـه  های سادهها بود  اول انقالب دعوتاتفاق اجتماعی دیگر، مهاجرت
هـا از جملـه مسـکن    صورت گرفت که امکانات در شهرها وجود دارد و ما امکان

گذاریم  این باعث شد که همه به شهرهای بـزر   را سریع و رایگان در اختیار می
ای بـود )آقـای   آدم خـوب امـا سـاده    خصـوي تهـران بیاینـد  در بنیادمسـکن    به

خانـه  کـرد کـه هـرکس یـک    مصـاحبه  خسروشاهی( یک شب به تلویزیون آمد و
کنیم  این حـرف   خانه می را صاحبگیریم و همهبیشتر دارد ما آن خانه را از او می

تـوان  مطالبات را بسیار باال برد و امواج مهاجرتی را به سمت تهران کشـاند و مـی  
انگارانــه و هــای تهــران محصــول دعــوت ســادهنشــینگفــت بخشــی از حاشــیه

از نوع آقای خسروشاهی بود)بعدا معلوم نشد کجا رفـت   [افرادی]یخیاالنه خوش
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پیدا کرد اصال معلوم نشد چه اتفـاقی   71ای که سال و بعد از یک بلوای اجتماعی
 بعد کسی ایشان را ندید(   برایشان افتاد و از آن به

 ملت ـهمدلي عمومي دولت

امـا یـک    مانند زمـان مصـدق شـکل نگرفـت    ملت بهـی دولتاینجا رابطه
 وجود آمد  همدلی عمومی بین ملت با حکومت یا دولت به

 سادگي زيست

تر شد  مـثال دیگـر کسـی    ها کوچکنهایتا زیست همه ساده شد  سفره
هـا بودنـد را   در خیابان 75های بنز و بی ام و که تا شد ماشینرویش نمی

در  ها ساده شد  دخترها و پسـرها موضـع مسـلط را   بیرون بیاورد  ازدواج
ی ایران ها داشتند  مهر و جهاز و شیربها و   کنار رفت  جامعهخواستگاری

داوطلبانه یک الگوی زیسـت سـاده را اختیـار کـرد  الگـوی       06تا  75از 
 06تـا   75ی ایـران در سـال  طور داوطلبانه بـود  جامعـه  حجاب هم همین

ی بسیار سنگین و متینی بود  هرکس سر جای خـودش بـود  آنکـه    جامعه
بـود، جایگـاه خـودش را داشـت  حتـی دخترهـای       حجاب اختیـار کـرده  

-مارکسیست در دانشکده بسیار سنگین و متین بودند و از خیلی از مذهبی
نظـر  تر بودند و تحرکشان هم بیشتر بود  جامعه ازایـن تر و راحتها ساده

ی بودنـد، جامعـه  هـا را صـورت داده  اینکه همه داوطلبانـه انتخـاب  دلیلبه
در  06 [سـال ]شـروع شـد و از    71راحتی بود  منتهـی مـوج حجـاب از    
هم فضای دیگری حاکم شد کـه   06ادارات و مجامع اجباری شد  بعد از 

 دید  خواهیم
 06تـا   75هـای  بود  اما در سال [حاکمیت]موارد باال فضای جامعه و 

 وارد شد  ی ایرانبه جامعه [نیز]هاییتکانه
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 اهها، زمينهتکانه
هازمینههاتکانه

 چپ روی افراطی ، پس زدن تاریخی گنبد
 کردستان
 شریعتیضدتفکر مکانیستی ، مواجهه با  ترورها

 دولت اصالحیـفاز انقالب اشغال سفارت
 حس تملکـگرایش ضد امپریالیستی

 حس تملک کامل، انسداد فعالیت در دانشگاه انقالب فرهنگی
 رگه افراطی در دانشگاه

 ، صدور انقالب9157قراداد  جنگ
 ، زندان، هژمونی77ضربه، 76، ضربهشکل گیری 06خرداد 

 حذف بنی صدر
 

فرمایید گنبد، کردسـتان،  ها که در سمت راست مشاهده میفهرست تکانه 
و  06، خـرداد ، جنـگ فرهنگـی ، انقـالب ، اشغال سفارتترورهای گروه فرقان

های اصلی بـود کـه حـال درحـد مقـدور و      ها تکانهبود  این صدرحذف بنی
 کنیم  ضرور مرور می
 زدن تاريخيروي افراطي ، پس: چپ گنبد وکردستان

  گنبـد  [رخ داد]در گنبـد   77اتفاق اول خیلی سـریع در اسـفند  
خصـوي  ای داشـت؛ بـه  غایت محروم بود و چپ منزلگاه جـدی  به

ی هـا آنجـا یـک هسـته    پایگـاه بودنـد  فـدایی   ها آنجا صاحبفدایی
  ایـن حلقـه،   9چهارنفره داشتند؛ مختوم، واحدی، جرجانی و توماج

                                                      
  عبدالحکیم مختوم، حسین جرجانی، طواق محمد واحـدی، شـیرمحمد رخشـنده تومـاج از      9

صـحرا بودنـد کـه در ایـن منطقـه فعالیـت       های فدایی خلق شاخه خلق تـرکمن اعضای چریک
بهمـن جسدشـان در جـاده     11در  دستگیر شـدند و  77بهمن  97کردند و هر چهار نفر در  می

بجنورد پیدا شد  در این بین توماج که سابقه چند بار زندان در دوران پهلوی را داشـت، چهـره   
 شاخصی در میان فداییان بود  
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ای بود که هم امکان بسیج داشت و هـم خـودش از   ی مردمیهسته
بود  یک میل رادیکـالِ چـپ پیشـینی و    آمدههای محروم در ترکمن

طبقـاتی در  ی زمین و اخـتالف اکنونی در گنبد وجود داشت  مساله
پیونـد   شـاه هـم  دار که با رژیـم گنبد غامض بود  یک اقلیت سرمایه

دو تـا هـم سـناتور بودنـد کـه یکـی هـم فلـیکس         ــ بودند و یکـی 
ن و گنبد و ـ گرگامسیحی بود و همیشه از گرگان می رفتـ 9آقایان
طرف هم یک اکثریتی کـه  صحرا را در اختیار داشتند و ازآن ترکمن

ی یـک تـنش و شـورش    کردند  درحقیقت گنبد آمـاده سد جوع می
هـا در گنبـد و بعـد کردسـتان، حرکـت      دهی فـدایی بود  با سازمان
ها فدایی 75توان گفت از تابستان  گرفت  میای صورتآنتاگونیستی

ریشـه   بودند  یک جریان افراطی و تقریبـا بـی   درکردستان هم فعال
 در کردستان بود که درحقیقت زیراکس جریـان پیکـار   1نام کوملهبه

هــای اصــیل مثــل هــای قــدیمی بــا رگــهبــود  در کردســتان جریــان
ساله داشـتند و در   06-76ی وجود داشت که سابقه دموکرات حزب

هم مشارکت داشتند و سـرانش   76و  16ی دو قیام پیشینی در دهه

                                                      
مجلس،  17و  19تا  91( دانش آموخته حقوق و  نماینده ارامنه در دوره 9117فیلیکس آقایان  )   9

فذین دربار بود  او که در تجارت و زمینداری نیز دستی داشت، از سال سناتور انتصابی سنا و از متن
 دار بود سمت ریاست فدراسیون اسکی را عهده 9375تا  9337و  9336تا  9317

تشـکیل شـد و در مبـارزه بـا      9375  حزب کومله با پیوند چند گروه چپگرای کرد در سـال   1
با دیگر احزاب کردستان پیوند خورد  جمهوری اسالمی مشی مسلحانه داشت  این حزب مدتی

اما پس از مدتی مبارزه مشترک مورد سرکوب قرار گرفت و هسته مرکزی حزب بـه خـارج از   
کشور رفت و دچار انشعاب و رکود شد اماهمچنان موجودیت خود را در منطقه کردستان حف  

دسـتان  کشـان کردسـتان، حـزب کوملـه کردسـتان ایـران و سـازمان کر        کرد  سـازمان زحمـت  
ی خـارج از کشـور بـا     نند، همچنین شـاخه ک کمونیست ایران تحت نام کومله فعالیت می حزب

آمیز و خواسته  مکاری برخی از اعضای قدیم و جدید با مشی مسالمتمهتدی و ه رهبری عبداهلل
 اعالم موجودیت کرده و در حال فعالیت است   ، تحت نام کوملهفدرالیسم در ایران
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هـم در ایـران و هـم خـارج از ایـران       1بلوریانو غنی 9مثل قاسملو
بودند و نیروهای قدیمی و نسبتا معتدل کردستان بودنـد  ولـی    شناخته شده
ای ها تحلیل کیفـی داد  متاسفانه فداییسمت تیزی به کردستان می جریا کومله

روی کردنـد  اگـر   از دوره نداشتند و هم در گنبـد و هـم در کردسـتان چـپ    
های چـپ  روی افراطی از طرف گروهها را بشماریم یکی چپبخواهیم زمینه

هـا از طـرف   زدن تاریخی مارکسیستو یک حساسیت ضدمارکسیستی و پس
 حاکمیت وجود داشت  

که ما چنانشدند همبندی میآن دوران طبقههای بهتر بود که مارکسیست
 تـوده کنیم  بعضی مثل حزببندی میهای تاریخی ایران را طبقهمارکسیست

هـای  هـا و ظرفیـت  اسـت  ویژگـی  بودند که قبال صحبتش اینجا زیـاد شـده  
 ملی ایـران فرعی کردن بین منافع ـای به ایران وارد کردند اما در اصلی جدی
هـا در جهـان،   ی مارکسیسـت عنوان پدرخواندهبه ملی اتحادشورویو منافع

ای نبود و به این اعتبـار هـم در   طرف بودند  لذا جریان ملینفع جریان آن به

                                                      
(  معروف به قاسملو  دکتری علوم اقتصادی دانشگاه پرا   9307-9361وثوق )  عبدالرحمان  9

از مبارزان کرد پیش از انقالب  و دبیرکل حزب دموکرات کردستان در دوران انقـالب بـود  او   
برای رسیدن به این مقام با غنی بلوریان رقابت کرده بود و در دوره ریاسـت او قـدرت نظـامی    

همچنین نماینده انتخابی کردها در مجلس خبرگان قانون اساسی بود که کردها افزایش یافت  او 
به دلیل تهدیدها نتوانست در این مجلس حاضر شود و در عو  رهسپار اروپا شـد و فعالیـت   

در شهر وین اتریش بر سر قـرار مـذاکره بـا     9307خود را از خارج از کشور ادامه داد  در سال 
 یک مقام جمهوری اسالمی ترور شد 

(  معـروف بـه مـام غنـی  از اعضـای برجسـته حـزب دمـوکرات         9371-9363غنی بلوریان  )   1
سال را در زندان گذرانـد و بـا پیـروزی     17کردستان و مبارزان دوران پهلوی دوم بود که مجموعا 

انقالب از زندان آزاد شد  او نماینده مذاکرات کردها با دولت موقت و همچنـین نماینـده انتخـابی    
هـا نتوانسـت در مجلـس    د در مجلس شورای اول اسالمی بود اما به دلیل تهدیدها و مخالفتمهابا

از حزب دموکرات به رهبری قاسـملو جـدا    77رویی داشت در سال حاضر شود  او که مشی میانه
از کشور خارج شد و به   09شد و کمیته مرکزی حزب دموکرات را تشکیل داد  مام غنی در سال 

  در آلمان بر اثر سکته قلبی درگذشت  9371خارج از کشور پیوست  او در سال  حزب توده شاخه
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ی فرهنـگ و ادبیـات و    جـا    ای باز نکرد  در حوزهایران جای ویژه یجامعه
ی برقرار است اما خیلـی نتوانسـت در جامعـه   چنان باز کرد و رد پاهایش هم

موسـوم   ها هم جریانی بود که بـه پیکـار  سنتی ایران نفوذ کند  یک وجه چپ
شد  )قبال هم صحبت شد که هرکس مخیر است دیدگاه و مشـی خـودش را   

ی تغییر دیدگاه خون بریـزد و تسـویه کنـد     شود به بهانهتغییر بدهد ولی نمی
 77تا  71ایران درحد فاصل مجاهدینه در تحول ایدئولوژیک سازماناتفاقی ک

ها و ها و خلعسازمانی و مصادرههای کثیف درونبا تسویه 73رخ داد و سال 
زمان شد  لذا آن پیشینه در ایـران  هم با خونریزی هم 77ها و زیرکردن مذهبی

ه هـیچ، جـزو   ملـی کـ  قابل دفاع نبود و تنفری را برانگیخت و جزو نیروهـای 
هرحال در ایـران یـک جریـان    آمدند ( بهحساب نمیقبول هم بهنیروهای قابل

ترین جریان تاریخی اصیل گفت جریان فداییتوانفدایی هم شکل گرفت  می
خصـوي جریـان   های ملی داشت  بهمارکسیستی در ایران بود و ر  و ریشه

 و احمـدزاده  کـه از دو گـروه جزنـی    9تش را کـردیم ای که قبال صـحب فدایی
بـود   ملی بیـرون آمـده  تشکیل شده بود  گروه احمدزاده کامال از درون جنبش

عضو جوان کانون نشر حقایق اسالمی در  و امیرپرویزپویان برادران احمدزاده
-ــ ملی، نوجوانانی بودنـد کـه گـرایش ملـی    مشهد بودند و در دوران نهضت

ها بودند کـه  ی جریان فداییپایهمصدقی داشتند و مذهبی هم بودند  اینها یک
ها در ایران نقـش داشـتند    کردن جریان فداییمنشکردن و صاحبدر اخالقی
 76یفدایی در ایران یک جریان اخالقی و ملی هم بود  یعنی در دهـه  جریان

ایـن  ]چسـبید    هیچ انگی، نه اخالقی و نه مبـارزاتی، بـه جریـان فـدایی نمـی     
داد و از آنهـا امکـان هـم    کرد، به آنها امکان میبا نیروها همکاری می [جریان
تر از مجاهـدین  ها در ایران خیلی بیشـ رفتگان فداییگرفت  تعداد از دستمی

شـهید  33که فهرست شهدایشان منتشـر شـد    75تا  76بود  مجاهدین از سال 
                                                      

در سرفصل شرایط شناسی یک بخش بـه تـاریخ تفصـیلی فـدائیان خلـق       76-76  فراز دهه  9
 اختصاي دارد  
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بود(داشتند  ولی گذاران بگیرید تا تیپی که کارگر بود و عضوشان شده)ازبنیان
هـا  ها و در میدان تیر و در زنـدان ای نفر در درگیریها دویست و خردهفدایی

گـذاری  کـه جریـان مایـه    [دهـد ان میاین نش]داده بودند  زیر شکنجه ازدست
، دو روز 75بهمـن  17هـا  ها کار درستی نبود  فـدایی بودند و پس زدن فدایی

بـود، اعـالم    که آقای خمینـی  ی رفاهبعد از پیروزی انقالب، به طرف مدرسه
شد  جذبی نه بـه ایـن   راهپیمایی کردند  باید با این جریان برخورد جذبی می

در حاکمیت بیایند، که البته اگر انقالب ایـران، انقالبـی بـود     [الزاما]مفهوم که 
ای کرد باالخره باید یـک گوشـه  صورت دموکراتیک توزیع میکه قدرت را به

نبودنـد کـه حـامی     تـوده  [حـزب ]یـان  رسـید  آنهـا جر  از کار هم به آنها می
هم نبودند کـه ازشـان بـوی تعفـن      دیگری باشند، جریان پیکار [کشور]منافع

توانسـتند  سال در ایران پیشینه داشـتند و مـی  بیرون بیاید  جریانی بودند که ده
مجلـس   توانستند چنـد تـا نماینـده در   ی کار اجرایی را بگیرند  مییک گوشه
خاطر ی این امکانات بهباشند و در کار اجتماعی مشارکت کنند  اما همهداشته

هـم بـا آن راهپیمـایی     رویشـان بسـته شـد و آقـای خمینـی     دیدگاه سنتی بـه 
بایـد تمـام   نقش رهبـری داشـت و مـی    که آقای خمینیکرد  درحالیمخالفت

جریـان  ]را پوشـش بدهـد     ازجمله جریان فـدایی ملی نیروهای درون جنبش
وقـت  مارکسیست بود، موحد نبود و مذهب را قبول نداشت ولی هیچ [فدایی

یک جریان ضدمذهبی که پنجـه بـه روی مـذهب بکشـد و      مثل جریان پیکار
د امـا  هایی داشـتن رویطور نبود! لذا خودشان چپخون بریزد، نبود؛ اصال این

زدن تاریخی از ایـن طـرف و یـک میـل سـنتی ضدمارکسیسـتی در       یک پس
روحانیت و در بخشی از حاکمیت وجود داشـت  خـود دولـت موقـت هـم      

ی ضدمارکسیسـتی  یک میل ویـژه  بازرگانمهندسخصوي شخص مرحوم به
احتمـاال   بهمن کـه 11مناسبت بازرگان در سخنرانی بهمهندس 71داشت  بهمن
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کرد کـه اگـر امریکـا شـیطاِن بـزر  و کبیـر اسـت،        کردند، عنوان 9در زنجان
ها شیطان بزرگتری نسبت بـه  مارکسیست شیطانِ اکبر است  یعنی مارکسیست
زد  پـس  تضاد فرعـی را دامـن   امپریالیسم هستند  درحقیقت مهندس بازرگان

طور انقالب هم تا حدودی همینورایموقت هم ضدمارکسیست بود، شدولت
شد برای بخشـی از جریـان مارکسیسـتی    و روحانیت هم به همین ترتیب  می

 ی ایران درنظر گرفت کمااینکه حقشان هم بود  از حق پیکـار جایی در جامعه
المللـی را بـر   های مارکسیستی که منافع بینکند، از حق جریانکسی دفاع نمی

کنـد  شان همان است کسی دفاع نمـی ملی ترجیح دادند و االن هم انگارهمنافع
 اما جریان فدایی در ایران حداقل قابل دفاع اخالقی بودند   

 ترورها: تفکر مکانيستي، مواجهه با ضد شريعتي

سـتادارتش  شروع شد؛ ترور قرنی کـه رئـیس   77ترورها هم ازهمان اوایل
قاسـم اسـالمی و تـرور    تـرور شـیخ  بود، ترور آقـای مطهـری، تـرور مفـتح،     

ی وجه قابلیت دفاع نداشت  کمااینکـه همـه  هیچی  ترورها بهرفسنجان هاشمی
مسـلحانه  نیروها )نه شفاهی، با بیانیه که مستند است( اعم از نیروهای جنـبش 

ی ی فکری را بـا تصـفیه  سالهکه م اسالمترورها را محکوم کردند  مثل فدائیان
طـور بودنـد  البتـه جریـانی     هم همـین  [()فرقان]کردند، آنها مکانیکی حل می

زیست و پاکبـاز بودنـد و بجـز آرمـان     بودند که قبل از انقالب صادق و ساده
( ولـی تفکـر،   1هـای جـوان دورش  و بچـه  گودرزی [اکبر]هیچ نداشتند)آقای 
توانسـت در کـادر تـرور قـرار     هم نمی ای بود و آقای مطهریتفکر مکانیستی

اش گذشت و جامعـه و حاکمیـت  بگیرد  انقالبی که تازه یکی دوماه از آن می
کردنـد، ایـن بیـرون    آمیزمـی بایست تمرین دموکراتیک و زیست مسـالمت می

هـایی کـه فکـری    تیـپ  [در مورد]هم  آن[درست نبود]آوردن اسلحه و ترور 
                                                      

ی میـزان،    این سخنرانی در مسجدالنبی قزوین ایراد شـده اسـت و مشـروح آن در روزنامـه     9
 ه است  آمد 9306فروردین 

 ، سرفصل روایت فراز  75  در این باره رجوع کنید به فراز انقالب  1
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ای حاال هـر مسـاله  تیپ فکری بود، مطهری هم تیپ فکری بود ـ  بودند؛ مفتح
شریعتی هم یک تیپ فکری بود  مفتح یـک تیـپ    ـ  باشدداشته هم با شریعتی

مثـل کـافی   هم یک تیپ افراطـی   اسالمیقاسمبین حوزه و دانشگاه بود  شیخ
گرفـت و بـر سـر منبـر     را مـی  کتاب شـریعتی  ی تجریشبود  در مسجد پیاله

بـد و غیراخالقـی بـود و بـا      [قاسم اسالمی]انداخت  کار دهان رویش می آب
ی فکـری برخـورد غیرفکـری داشـت امـا بـه هرحـال اسـلحه توسـط          مساله
ای کردند که قابل دفاع وسط آمد و با کمپ ضدشریعتی مواجههبه فرقان گروه

نبـود،   هـم ضدشـریعتی   ضدشـریعتی نبـود  مطهـری    نبود  البته اصـال مفـتح  
اش است که مخـالفتش  هایی با شریعتی داشت کمااینکه هرکسی حقمخالفت

 ای به شرایط زدند   اینها هم از این مجرا ضربهرا با دیگری بروز دهد  
 کحس تملـگرايش ضد امپرياليستيدولت اصالحي/ ـاشغال سفارت: فاز انقالب

 9وجه بعدی، اشغال سفارت بود  اشغال سـفارت یـک حرکـت سکتاریسـتی    
دهـد  رسـد، انجـام مـی   آنچه مـی افتد و بهاین مفهوم که یک اقلیت جلو میبود  به

توانیم کـاری تـا حـد انتحـار     تک ما میحساب همه است  تکاش بههزینه [ولی]
بکنیم  جان مال خودمان است )البته جان مـالِ صـاحب اصـلی اسـت و در سـیر      

تـوانیم انتحـار کنـیم و دسـت آخـر خودمـان       طبیعی باید به او تحویـل داد(  مـی  
گر حرکتی منجـر  دانیم با او؛ اما اآفرین خواهیم بود و خودمان میپاسخگوی جان

 و هم غیراخالقی است    ایاش را دیگران بدهند هم غیرحرفهاین شود که هزینهبه
کـرد و بـا   سفارت اشغال شد، البته بایـد فضـای اشـغال سـفارت را درک    

وجـه ایـن بـود کـه     جریان مثل هر جریان دیگر منصفانه برخورد کرد  یک این
حی بــود  اگــر دولــت دولــت، دولــت اصــال [ولــی]فــاز، فــاز انقــالب بــود 

خـوان بـود؛   آمد، کامال بـا شـرایط هـم   می [روی کار] 50سال بازرگان مهندس
                                                      

9    Sectaristشـود کـه در درون   هایی اتالق میگرا است و اصطالحا  به گروه  به معنای فرقه
زننـد کـه   های تندروانه و یا کندروانه دست مـی گیرند و به حرکتتر شکل مییک گروه بزر 
 عمومی اکثریت آن گروه فاصله دارد  عموما  با شعارهای
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  ها و   تمدنخارجی، گفتگویتنوع، تکثر، اصالح اقتصادی و اصالح سیاست
توانست در آن دولت با آن ماهیت قرار بگیرد  اما شرایطی کـه  این شعارها می

ــه را  75انقــالب ــاد و طوفــان دهــه 71-31ب ــبال  75-70و بعــد  76ی و ب )ق
کرد با این دولت کـه  شد( وصل میآن اشارهصحبتش زیاد شد و امروز هم به

-کـرد  آرام دار میمورد همه را مسالهخوانی نداشت  ایندر فازاصالح بود، هم
ها چه مذهبی و چه چپ موضع گرفتند  خیلی از روشـنفکران هـم   آرام گروه
توجه دوم ایـن اسـت    [نکته مورد]ع گرفتند  دانشگاه هم موضع داشت  موض

ای دست دراختیار جریان رادیکال بود  در هـیچ دانشـکده  که دانشگاه هم خُل
 آزادیو یا نهضت ملیچه تهران و چه شهرستان جریانی که ذیل تابلوی نهضت

زیرچتـر   77بـود کـه    اسـالمی یـک جریـان انجمـن    کند، وجود نداشت فعالیت
بـود و   خمینـی شان روحانیت و آقایرفتند، انتخاب تاریخی وحدتدفترتحکیم

 دانشـجویان جریان هـم سـازمان  کردند  یکخودشان را درکادر نظام تعریف می
کردنـد   تعریـف مـی   [مجاهـدین ]بود که خودشان را در کادر سـازمان   مسلمان
بود کـه هـوادار دانشـجویی     مسلماندانشجویانتر هم جنبشجریان کوچکیک

دهـی دانشـگاه    سـازمان هـا بودنـد    بود و بقیـه هـم چـپ    مبارزمسلمانانجنبش
، آزادیبـا ماهیـت خـودش، نهضـت     حجتیـه دسـت رادیکـال بـود  انجمـن     یک

با ماهیت خودشان در دانشگاهِ آن موقـع نماینـده    ملییملی درون جبهه احزاب
 قضیه است  وجهنداشتند  لذا دانشگاه کامال رادیکال بود  این یک

فارغ از اینکه بعـدا بـه   ـ که سفارت را اشغال کردند   که آنهاییوجه دیگر این
 ــ آن هایی دست یافتند و چه کردند که سرجای خودش درست استچه رانت

ی بازگشت شـاه، بازگشـت   زمان مسالهزمان گرایش ضدامپریالیستی داشتند  آن
شـد( و  شدن بود ) البته بعدا بلوکهبلوکهبود یا در حال اموال ایران که بلوکه شده

، بازرگـان بـود  مالقـات مهنـدس    [مطـرح ]ایران با امریکـا  ی انقالبنوع مراوده
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ها ازجملـه  حسایست 9در بیرون از کشور با برژینسکی چمرانو آقای دکتریزدی
اسالمی در دانشگاه را خیلی دامن زد  ضمن اینکه های گرایش انجمنسیتحسا
بودنـد و در  متشکل شده 77از تابستان وحدتو تحکیم اسالمیهای انجمنبچه

بودنـد و خـط   وجود آوردهها بهدانشگاه تشکیالتی را در مقابل تشکیالت گروه
کردند، یک حـس تملکـی هـم داشـتند کـه      مزه میرا هم مزه تصاحب دانشگاه
ملت سـفارت را اشـغال   نمایندگی از یک این حس تملک است  بهانتقاد ویژه به
دوران و  دهنـد  شـرایط آن  سال است که همه تاوانش را پـس مـی   36کردند و 
ها را باید درک کرد ولی عمـل، عمـل قابـل دفـاعی نبـود  مـثال       بچه شرایط آن
هزار روز با سه کمـپ امپریالیسـتی کـه آخـرینش امریکـا بـود،       ها دهکنگویت

هـا در هـانوی محـاف     کنـگ جنگیدند  در حال جنگ با امریکا بودند اما ویـت 
گذاشتند که به سفارت امریکا آسیبی وارد نشود؛ این عین درایـت اسـت  در    می

چـون کشـورش را اشـغال    ند ـ زاست و سربازش را هم میحال جنگ با امریکا
درایـت  ـ اما در کنارش یکاند حقش است که سرباز امریکایی را نابود کندکرده

کند تا اشغال نشـود  آن سـفارت   دیپلماتیک هم دارد که سفارت را محافظت می
 شود   در حقیقت ملک آن کشور محسوب می

یـک مقـدار از    [این عمل]کنندگان را باید درک کرد  فضا و شرایط اشغال
اسـت   کردند که جریان انقـالب آچمـز شـده   سر استیصال بود یعنی حس می

که انتظـار داریـم دیگـران هـم در     چنان)اگر بخواهیم منصفانه تحلیل کنیم هم
تحلیل ما پشت ذهن و سیر ما را هم منظور کنند، مـا هـم بایـد سـیر آنهـا را      

الیسـتی دانشـجویی از   منظور کنیم(  سـیر آنهـا یـک سـیر مبـارزاتی ضدامپری     
( بـود  انتخابشـان هـم     77تـا سـال   76یی دهـه تر نیمه)دقیق 77تا  76ی دهه

                                                      
مهندس بازرگان به همـراه دکتـر یـزدی وزیـر      9377  در حاشیه جشن استقالل الجزایر در آبان  9

امور خارجه و دکتر چمران وزیر امورد دفاع با برژینسکی مشاور امنیـت ملـی کـاخ سـفید دیـدار      
شناختن انقالب توسط آمریکا بـود   کردند که موضوع این دیدار تحویل شاه به ایران و به رسمیت 

 سه روز بعد تظاهراتی در اعترا  به این دیدار صورت گرفت و سفارت آمریکا اشغال شد  
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ی بازگشت شاه موقت مساله داشتند، مسالهخمینی بود و با دولتانتخاب آقای
ای عمـل، عمـل مکـانیکی    [اما]ها هم وجود داشت گونه دغدغهو اموال و این

دفاع نبود  البته این را هم بایدگفت که آن  بود  از دیوار سفارت باالرفتن قابل
، ی نیروها بدون استثناء از اشغال سـفارت دفـاع کردنـد  مجاهـدین    زمان همه
و    همـه دفـاع کردنـد  آن     آزادیی نهضـت ها، جناح رادیکال جداشدهفدایی

عناصـری از  و تـک  موقت، بخشی از دولتبازرگانموقع فقط شخص مهندس
که جسارت ابراز داشتند و جوگیر نشـدند، مخالفـت    کنیروحانیت مثل آقای

کردند، وگرنه همه حمایت کردند  االن همه منتقد هستند امـا آن موقـع همـه    
زدنـد و بیانیـه   کردند  پالکـارد مـی  آمدند و اعالم حمایت میجلو سفارت می

کـه همـه    [بیننـد می]مراجعه کنند  77های سالها به روزنامهدادند  اگر بچهمی
ی سـفارت را  ترین نیروهای آن زمان( حمایت کردند  لذا این قضـیه )رادیکال

 تر تحلیل کرد  بایست جدیمی
 افراطي در دانشگاه يهرگحس تملک کامل، انسداد فعاليت در دانشگاه/ فرهنگي:انقالب

فرهنگی این حس تملک به یک فرهنگی بود  در انقالبوجه بعدی، انقالب
 [اشـغال سـفارت  ]ی اصـلیِ تملک کامل تبدیل شد  یکی از اعضای اصلی هسته

سـال  بریم(  آن موقع هرسال کیهانِای دارد ) اسم نمیمصاحبه 07در کیهان سال
شـد  ایشـان   چند مصاحبه چاپ می [همراهبه]تحوالت آن سال بود  [که شامل]

است که ما سفارت را اشـغال کـردیم، سـقوط    در آن مصاحبه صریح تاکید کرده
خواسـتیم بـه سـقوط    اش بـود و از اشـغال سـفارت مـی    موقت در ناسـیه دولت
موقت هم برسیم  )این مضمون است و نقل عین نیسـت و دوسـتان مـی     دولت

بود کـه ایـن   اینجا یک حس تملک پیدا شده(  از 9توانند خودشان تعقیب کنند

                                                      
از استعفای دولت  9307ای تحت عنوان پرونده مفتوح آمریکا در کیهان سال در مصاحبه ابراهیم اصغرزاده   9

ـاس   کرده و هدف اشغال سفارت را سقوط دولت موقتموقت با عنوان سقوط یاد  دانسته است  همچنین عب
ـال     در مصاحبه ای با نام برنامه تسخیر النه جاسوسی آمریکا چگونه ریخته عبدی ـان س  00-9307شـد در کیه

 شد یکی از اهداف مطلوب اشغال سفارت تلقی می بیان داشته که احتمال سقوط دولت موقت
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گُل کـرد کـه انقـالب مـال ماسـت  امـا در        [اینطور] 71حس تملک، در سال
هـای مجاهـدین و   ها، بچـه دانشگاه، همه در انقالب سهم داشتند؛ مارکسیست

کردنـد،  هایی که خودشان را در کادر مجاهـدین و نظـام تعریـف نمـی    مذهبی
کـه دانشـگاه دارد از دسـت    [به اینجا رسید شان]سهم داشتند  اما حس تملک

ــی ــن م ــال انجم ــال  رود  مگــر دانشــگاه م ــود؟! دانشــگاه م ــای اســالمی ب ه
ی دانشـگاهی اسـت    وحدت بود؟! دانشگاه مالِ دانشجوو مـالِ جامعـه   تحکیم

کش دانشگاه هم هسـت، دانشـجو   استاد در آن هست، کارمند هست، زحمت
نیسـت و دانشـجو هـم فقـط یـک      اش مال دانشـجو  هم هست  دانشگاه همه

شان این بود که فعالیـت سیاسـی دانشـگاه را    اقلیت خاي نیست  خط بعدی
ای دارد در یکی از سـالگردهای  ی مصاحبهرفسنجانتعطیل کنند  آقای هاشمی

دارد( کـه   71هـم در خـود سـال     [تلوزیونی])یک مصاحبه  9فرهنگیانقالب
ها نگـران بودنـد، مـا    تصریح کرده دانشجوها پیش ما آمدند و از فعالیت گروه

فرهنگی شد  آن دانشجویانِ نگران، انقالب فرهنگیهم نگران بودیم و انقالب
 ای داشته باشیم و سـالن تک ما یک نگرانیکردند! مثل اینکه در این جمع تک

را ببریم هوا ودر سالن را ببیندیم  چنین اتفاقی افتاد  البته این طرف هـم یـک   
فرهنگـی آن جریـانی کـه    ی افراطی حداقلی در دانشگاه بـود  در انقـالب  رگه

                                                      
های دانشجویی در حاشیه سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی بین گروه 9371فروردین  10  در  9

های اداری دانشگاه توسط دانشجویان پیـرو خـط   آید و در نهایت ساختماندرگیری بوجود می
از جمله علم و صنعت و تربیت معلم شود  در همین روز در چند دانشگاه دیگر امام تصرف می

اقدام مشابهی از سوی این گروه انجـام شـد  سـه روز بعـد لـزوم تسـریع در رونـد پاکسـازی         
ای از سـوی  اهلل خمینی مطرح شد که مبتنـی بـر آن فرصـت سـه روزه    ها از سوی آیتدانشگاه

در برابـر آن   های دانشـجویی بـرای تخلیـه دانشـگاه داده شـدکه البتـه      شورای انقالب به گروه
هایی صورت گرفت و حتی به زخمی و کشته شدن افـرادی در سراسـر کشـور منجـر     مقاومت

صدر در دانشگاه تهران و درخواست برای تمکـین  گردید  در روز دوم اردیبهشت با حضور بنی
ها پایان یافت و تا انتهای سال تحصـیلی بـه تـدریج زمـام     به خواست شورای انقالب، درگیری

ها توسط دانشجویان پیرو امام بدست گرفته شد  واقعه انقالب فرهنگی بـه  ی دانشگاهامور همه
 های سراسر کشور منجر شد تشکیل شورای انقالب فرهنگی و تعطیلی دوساله دانشگاه
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الستیک آتش زد یا در دانشگاه سنگربندی کـرد یـک جریـانِ اقلیـتِ اقلیـتِ      
به همـراه چنـد تـا گـروه      طلبی مثل پیکارمارکسیست بود  یک جریان آشوب

بهمـن، گـروه   91هـا هـم نبودنـد)گروه    ی دانشـگاه خیلی کوچک که در همه
تـرین  ترین و افراطـی ترین و رادیکال سیاهکل و گروه اشرف( بود  اینان چپ

ی اقلیتـی بودنـد و حتـی    های تخیلی آن زمان بودنـد  یـک رگـه   مارکسیست
گـی برخـورد مسـلحانه نکردنـد  یـا حتـی جریـان        فرهنهـا در انقـالب  فدایی

بود،  صدرجمهور که بنیو رئیس انقالبکه شورایوقتی دانشجویی مجاهدین
خواستند که دانشگاه تخلیه بشود، دانشگاه را تخلیه کردند  جریان دانشجویی 

افشانی بود و یک جریان کوچک نبود، در جاهایی هم جریان موج، مجاهدین
ی افراطـی بـود کـه اواخـر     ها بیشتر بودند  لذا فقط یک رگهاسالمیاز انجمن

فروردین و اردیبهشت بروز و ظهور پیدا کرد  دانشگاه، تعطیل شـد  لـذا ایـن    
ر دست، نظام مـال ماسـت   حس تملک که انقالب مال ماست، دانشگاه مال ما
شـکل  ]کـرد، تعریف می فقیهاین جریان که خودش را زیر روحانیت و والیت

تشکیل شد، مرامنامـه و   وحدتی تحکیمکه کنگره 77  در اردیبهشت[گرفت
ای آمد که با سنت دانشجویی ایران و سنت دانشجویان مـذهبی هـم   اساسنامه
خواند  آمدند خودشان را تعریف و موکول کردند به روحانیـت  یعنـی از   نمی

خواسـتند  ای مـی ها هر حرکت جدی تشـکیالتی و صـنفی  این به بعد انجمن
  دانشـجویی کـه بـرای    9گرفتنـد بایست مجوز را از روحانیـت مـی  بکنند، می

خودش عقلی دارد، درکـی دارد)عقـل کـل نیسـت امـا عقلـی دارد کـه کـار         
کنــد و نیـروی بیـرون دانشـگاه را وارد دانشــگاه    ی را خـودش مـی  دانشـجوی 

غایـت  یـک حرکـت بـه    فرهنگـی   انقـالب [گرفـت باید مجوز مـی ]کند(  نمی
ــواهیم   ــاره خ ــن اش ــد از ای ــود  بع ــارطلبانه ب ــه   انحص ــانی ک ــه جری ــرد ک ک

بـود  از   06خوارترین جریانات بعد از سـال فرهنگی کرد یکی از رانت انقالب
                                                      

  در این اساسنامه بندهایی مبتنی بر اعتقاد به اسالم فقاهت، والیت فقیـه، همکـاری حـوزه و     9
 های دانشجویی وجود دارد  ارت روحانیت بر دانشگاه و فعالیتدانشگاه و حضور و نظ
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دانشگاه بازگشایی شد، تعـداد واحـدهایی کـه اینهـا      06همان موقعی که سال
 01را تحریم کردند، سال 71توانستند بگیرند، بیشتر از بقیه بود  چون سال می

واحـد بگیرنـد  )آقـای دکتـر     17توانسـتند هرتـرم   که دانشگاه باز شد اینها می
انشگاه حد و عرف و نُرمـی دارد  از همـان   هستند(  د [شاهد]هم اینجا  ملکی
شـکل   9مـدرس   بعـد تربیـت  [داشـتند ]، کاروان مکّه و سفرهای رانتی06سال

ها بنا بود که بروند در منـاطق محـروم کشـور تـدریس     مدرسیگرفت  تربیت
ی کنند  اما بالفاصله در دانشـگاه خودشـان اسـتاد شـدند  مـثال در دانشـکده      

هـا  نشست)در این سالطرف روی صندلی دانشجویی می 09، تا سال1نخودما
که  01توانستند درسشان را تمام کنند( و کسانی که چند تک درس داشتند می
چهار ـاش با بعضی از دانشجوها سهی سنیدانشگاه باز شد، استاد شد  فاصله

بـه   [اسـالمی دانشـجویان انجمـن  ]سال بـود  بعـد از بازشـدن دانشـگاه اینهـا     
هـای خودشـان بازگشـتند و دانشـگاه را تسـخیر کردنـد و بعـد هـم          دانشگاه
فرهنگـی، جریـان   ی خـارج از کشـور رفتنـد  جریـان غالـب انقـالب      بورسیه
 . خواری شد؛ هم در تیتر و هم در پُست و     رانت

 ، صدور انقالب5791جنگ: قراداد 

 9157/9377های جنـگ، قـرارداد   زمینهوجه بعدی هم جنگ بود  یکی از 
ــود ــه3ب ــان در منطق ــاه   آن زم ــونی ش ــا هژم ــت   ی م ــورد حمای ــه م ــود ک ب

بـه ایـران    79یک بـار   و کیسینجر خواهان امریکا هم بود، )نیکسون جمهوری
داران ایهی سـرم نفـری از همـه   76بار هم کیسینجر با یک هیئت آمدند و یک

                                                      
با نام مدرسه تربیت مدرس با هدف تربیـت مدرسـان    9306  دانشگاه تربیت مدرس در سال  9

بـه دانشـگاه تربیـت مـدرس تغیـر نـام داد  ایـن دانشـگاه          9307متعهد تاسیس شد و در سال 
 پردازد یاختصاصا به پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی م

   دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  1
الجزایز بین ایران و عراق با امضای وزرای امور خارجـه وقـت دو کشـور بـه      9157  قرارداد  3

مناقشات مرزی بین ایران و عراق پایان داد  صدام پنج روز قبل از حمله به ایران، این قرارداد را 
 در مجلس ملی عراق پاره کرد  
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 اصلی امریکایی به ایران آمد  شاه کامال تحـت حمایـت امریکـا بـود ( صـدام     
هـا  یخیلی مایل نبود قرارداد را امضاء کند ولی باالخره بـا وسـاطت الجزایـر   

هم در منطقه مدعی شـد  از ایـن    امضاء کرد  بعد از انقالب ایران خود صدام
 [ازجملـه ]طرف هم میل صدور انقالب وجود داشـت و تحرکـاتی در منطقـه   

درحقیقـت دو  بود تا مثال تحرکی مثل ایران هـم در عـراق پیـدا بشـود       عراق
بود؛ یکی درون صـدام و یکـی هـم درون اینهـا  مجموعـا       [برای جنگ]زمینه 

توانست رخ ندهد  شـما نگـاه کنیـد همـان     می جنگ صورت گرفت، اتفاقی که
ای ی مـرتجعین منطقـه  سال، دورش از همـه 31با معدل سنی  دولت ساندنیست
غایت ارتجاعی بود  در السالوادور بود که به طرفش السالوادورمحاصره بود  یک

بـود و حکومـت    ه گروهبـانی در نیکاراگوئـه  ک ها مثل سوموزای گروهبانهمه
پوستیِ های سرخشان گروهبود، حکومت تشکیل داده بودند  بهترینتشکیل داده
بودند که آنها هم تمایالت ارتجاعی داشـتند و تقریبـا مـزدور آمریکـا      میسکیتو

ی پیرامون ساله همه31یک جریان ای در نیکاراگوئه در نرفت  بودند ولی گلوله
کرد  خیلی مهم بود  ولی اینجا بـا اینکـه معـدل سـنی دولـت و      خودش را اداره

سـال بـاالتر بـود، ایـن اتفـاق در      36انقالب نسبت به نیکاراگوئه حداقل شورای
ایران رخ نداد  برفر  که عراق مایل بـه جنـگ بـود و چنـگ و دنـدان نشـان       

درحـدی بـود   ]ی انقالب ایران کرد  اتوریتهاش میدارهطرف باید اداد اما این می
 اداره و مدیریت کند، ولی این اتفاق رخ نداد    [تهدید را]بتواند  [که

 ، زندان، هژموني 15ي، ضربه16ي گيري، ضربهشکل،  صدر: حذف بني06خرداد

ی جدیـدی را بـاز   آورد و دورهسـر مـی  ای که دوره را بهاما آخرین تکانه
ها زمینـه داشـت    ی قبلیاست که این هم مثل همه 06ی خردادکند، تکانهمی
نمـی   [اینکـه ]توانیم زیـاد بازشـان کنـیم     زنیم و نمیها را فقط تیک میزمینه

کاری نیست  نظر خود من این اسـت کـه   خاطر محافظهتوانیم زیاد باز کنیم به
ـ    را وقتی می 06ی خردادمساله نیـاز وجـود   یششود کامل بـازکرد کـه چنـد پ
باشد، چیـزی  باشد  یک، ظرفیت پذیرش تحلیلی در نیروها وجود داشتهداشته
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که االن وجود ندارد  دو، دو طـرف در موضـعی باشـند کـه بتواننـد حرکـت       
تواند اما ما بـا دو طـرف مسـاله    طرف میخودشان را توضیح بدهند  االن یک

هایش شـد   توان وارد الیهیداشتیم و داریم  به این علت و تحلیل االن زیاد نم
ی ایران به یک موضع عقالنیت رسید و نیروها و حاکمیت هـم بـه   اگر جامعه

موضع انتقادازخود رسیدند و این امکـان وجـود داشـت کـه طـرفین درگیـر       
-مواضع خودشان را توضیح بدهند، ما نسبت به دوطرف موضع انتقادیِ ویژه

ملـی خیلـی   وپاشی بردند  فروپاشیای داریم  دوطرفی که ایران را به طرف فر
تـر از بـین   ملـی خیلـی مهـم   تر از فروپاشی یک حاکمیت است  فروپاشیمهم

 ی مبارزاتی دارد  رفتن حتی جریانی است که سابقه
لحاظ اینکه انسـان چقـدر   درحدامکان )امکان هم نه به لحاظ امنیتی که به

 [06ورد خـرداد  در مـ ]صالحیت دارد وارد بشود( به نظر مـن چهـار مسـاله    
  یک جریـان بـا   9بود مجاهدینگیری سازمانی اول شکلوجود داشت  مساله

-گیرد  این جریان، درحدخودش حمایت جریانسال شکل می17معدل سنی 
-های اصلی سراسر ایران، بخشی از روحانیت، بازار و دانشگاه، را جلب مـی 

ی بــود کــه در دوران نبــود؛ حنیفــخــودی خــود بــه [هــاایــن حمایــت]کنـد:  
بود، راه افتاد و هم کار کیفی و هم کار کمـی  دانشجویی)از کرج( شناخته شده

هـایی کـه قبـل از آن    خوانی را در انجمنها را تکثیر کرد و کتابکرد  انجمن
شان بسیار سنتی بودند، باب کرد  از کتاب فـیش تحقیـق بیـرون آورد     بخشی

سـاله در  16طالعه بیرون آورد  خیلی مهم بود که یـک دانشـجویی   متدلوژی م
-بـه را قـرآن  اسـالمی های انجمـن ی بچهکارها را بکند  همهدانشگاه کرج این

هـای  ها رفت و در دانشـگاه دست کرد، بعد منظم کرد و بعد هم به شهرستان
ای بـود؛ هـم در دانشـگاه    اسالمی زد  خودش هم تیپ قرآنیآن زمان، انجمن

تفسیر  [و قرآن]رفت کرد و خیلی اهمیت داشت که در بازار هم میتفسیر می
                                                      

در سرفصل شرایط  76-76  در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران بطور تفصیلی در فراز دهه  9
 شناسی بحث شده است 
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پذیرفت، ی میرفسنجاننژادی که هاشمیکرد  باالخره هویتی داشت  حنیفمی
ترین مهم است  االن شاخصپذیرفت  خیلی  می ایپذیرفت، خامنهمی مطهری
پذیرنـد؟ چـه کسـانی    کسـانی مـی  های جریان دانشجویی ایـران را چـه  چهره

حاضرند با آنها دست استراتژیک بدهند؟ چه کسـانی حاضـرند؟ ایـن مسـاله     
ــناخته    ــاب ش ــه اقط ــود ک ــم ب ــی مه ــدهخیل ــا  ش ــران ب ــت در ای ی روحانی

در ارتبـاط     اصال  دستگیری هاشمیدست استراتژیک دادند [()مجاهدین]اینها
طـور   ی روحانیت هم همـین با کمک مالی به مجاهدین بود و دستگیری بقیه

کرد و خودش را در ارتبـاط بـا سـازمان و    ای نمیروحانیت خودش کار ویژه
های فـردی داشـتند  پـس    شان هم تحرککرد  البته بخشیتعریف می شریعتی

خیلی مهم بـود  درسـت اسـت کـه بـا اقبـال        [سازمان مجاهدین]گیری کلش
روبرو شد اما از طرف دیگر با مسـاله هـم مواجـه شـد  بـرای بخـش سـنتی        

ی ژیگول دانشـجو  روحانیت قابل درک نبود که به قول خودشان چهار تا بچه
-ی اسالم را سردست بگیرند  کباده را سردست گرفتنـد، هزینـه  بیایند و کباده

اش را هم خودشان دادند و دست آخر هم به میدان تیـر چیتگـر رفتنـد  ایـن     
گیری مساله داشـت ولـی منصـفانه    که بخشی از روحانیت سنتی با شکلاست

باید گفت بخشی از روحانیت هـم مسـاله نداشـت و پشـت سرشـان آمـد و       
ای ویـژه  هایخصوي تیپی مثل هاشمی یا آقای کنی کمکشان کرد  بهکمک
مجاهدین کردند  کمک هم که فقط کمک مالی نیست، بخشی از روحانیت به 

 حامی جریان مجاهدین شد ـپشت سر سازمان آمد و مؤید
نیروهای پختـه و مـدیر    76ی توان گفت ضربهبود  می 76یاتفاق دیگر ضربه

ریـال  تهایی بعدی که رهبری شدند تومانی هشرا ازآنها گرفت  جریان مجاهدین
شـان  ایـن   شاید هم بیشتر، با بنیانگذاران فرق داشتند؛ پختگی، صداقت و مدیریت

ساله بازار را پشت سر خودش بیاورد  از بـازار تبریـز   17 خیلی مهم بود که حنیف
و بازار تهران و     پول به داخل سازمان بیاید و خانـه بـه سـازمان بدهنـد  اتفـاق      

سـازی بـود  آقـای    وقـع پشـت مسجدسپهسـاالر، یخچـال و یـخ     مای بود آنویژه
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فکـری در  کـرد  آقـای حسـین   هـا فوتبـال بـازی مـی    روی این یـخ  فکریحسین
را تاسـیس کنـد     جوانباشگاه تهران 9397سالگی این ژن را داشت که در سال90

در ایـن حـوزه    نژادکه این ژن را حنیفبود  یک ژنی داشت  9361خودش متولد 
ای بـود   ی ویـژه ها فاصـله ی بعدیی بانیان با فاصلهداشت  وقتی که رفت فاصله

دانسـتند    آنها هم می9زدند 77در سال ذواالنواررا هم مثل کاظم [کیفی]دو سه نفر
اش با بنیانگذاران زیاد نبود؛ فـرد  مثل بقیه فاصله کسی را بزنند  تیپی بود کهکه چه

ماندنـد  هـا در سـازمان مـی     اگر ایـن تیـپ  [ی بود]ده و تئوریکاخالقی، سازمان
 کردند طبیعتا پختگی بیشتری در ایران پیدا می

کننـد  ها را زخم کرد  همه فکر مـی ذهن [بود که]77یبعدی ضربه [اتفاق]
شـود  ذهن هم مخملین است  با ذهن نمیفقط روکش قلب مخملین است اما 
شـود بـا   شود با قمه طرف شد  با ذهـن نمـی  با اسلحه طرف شد  با ذهن نمی

ی گیر و موچین مواجه شد؛ مخمل است  مخمـل ذهـن جامعـه    قیچی و ناخن
، بخشـی از  77 [یضـربه ]توان گفت آسیب دید  می 77یسنتی ایران با ضربه

هایی که در زنـدان و مبـارزه بودنـد را بـه     خصوي آنی سنتی ایران بهجامعه
  برخوردهایی در زندان با [است]بعدی مسایل زندان  [اتفاق]راست انداخت  

گرفت  برخوردهایی هم های سنتی صورت گرفت که نباید صورت میجریان
گرفـت   صورت گرفت که نباید صورت می 76یهای دههطرف با جریانازآن
بیـرون آمـد  بعـد از انقـالب بحـث       77 [سـال ]بود های زندان که انباشتهکینه

هژمونی هم بود  بحـث هژمـونی یـک بحـث دوطرفـه بـود و هـر دوطـرف         
 خواستند   درگیری هژمونی می

، 76یگیـری، ضـربه  های آغاز شکلچین را رسم کنید؛ حساسیتاین نقطه
 06طلبی و ناپختگی بعد از انقالب، خرداد، مسایل زندان و هژمونی77یضربه
را بایــد جــدی تحلیــل کــرد  ایــن کــاری کــه  06وجــود آورد  خــردادرا بــه

                                                      
 سر فصل شرایط شناسی بررسی شده است   76-76  خال نسل بنیانگذاران در فراز دهه  9
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مقـدار انجمـاد را بـاز کـرد و موضـع را بـرای       شروع کردند یک 9میثمی آقای
ی ی ایـران بـه سرفصـلی برسـد کـه همـه      شاءاهلل جامعـه ابرازنظر باز کرد  ان

)نیروهـایی کـه االن   نیروهایی که در یـک دوره همـدیگر را تحمـل نکردنـد     
ی فکـری در ایـران بـا فکـر     هستیم(، بتوانند همدیگر را تحمل کنند و مسـاله 

دربیاید، نـه   و عبدخدایی [اسالم]ی نواب و فدائیان شود  نه اسلحهپاسخ داده
هم که  صدرسیر خودش بنیهای دیگر  در دربیاید و نه سالح ی فرقاناسلحه

هـای  و مسـایل و دیـدگاه   [را دامن زد]پیوند خورد، رادیکالیسم  با مجاهدین
ی اگر نگـوییم همـه   جمهوریطرف هم حزبخاي خودش را داشت  از آن

م خواسـت و ایـن وسـط فقـط مـرد     قدرت را، بخش مهمی از قـدرت را مـی  
ماندند  کسی بـه ایـن مـردم فکـر نکـرد کـه بـاالخره دو سـال قبـل آرمـانی           

هـای  وجـود آوردنـد و نـه جریـان    هـا بـه  را نه گروه 75 [انقالب]  [اند]داشته
های مردم پیش با خون مردم، با حرکت مردم و با بچه [انقالب]کننده  رهبری

رادیـو تلویزیـون را، کالنتـری را     هـا را مـردم تسـخیر کردنـد،    رفت  پادگـان 
بارِ جنگ را هم همـین   05  انقالب را مردم پیش بردند و تا سال[گرفتند]مردم

هـای داخـل زنـدان را    اتفاق [چرا]دوش کشیدند  هیچکس فکر نکرد مردم به
مـردم اصـال نمـی     [کـه درحـالی ]شودشان آلوده میوسط بریزیم؟! مردم ذهن
ر در یک کمپی با هم درگیر بودند  بهتـر بـود   نف 0-7دانستند ماجرا چیست؟ 

شـد  اش پیدا میماند و یک مجرای دموکراتیکی برای حل و فصلدرگیری می
نه اینکه بیایی دانشجو را درگیـر کنـی، کاسـب را درگیـر کنـی، مسـجدی را       
درگیر کنی  باالخره در دوطرف این درک و ظرفیت تاریخی وجود نداشت و 

اتفـاقی   06ترتیب  خردادهمینهم باز به جمهوریو حزب صدردر جریان بنی
 سال بعد را کامال متاثر از خودش کرد 97در ایران رخ داد که 

ی دوم شـرایط،  شاءاهلل با یک تنفس به پردهی اول شرایط بود  انپرده این
                                                      

-ی چشـم که در دوماهنامـه  06خرداد  36های تحت عنوان   اشاره است به مجموعه مصاحبه 9
 انتشار یافته است  میثمیاهللبه مدیر مسئولی لطف انداز ایران
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گـوییم   تبریـک مـی  علی است  رسیم  امشب شب تولد حضرت، می07تا  06
مدار تغییر بـوده اسـت     ای بوده، عضو جدی هستی و عضو جدیِانسان ویژه

اش زندگی گذاشت و ما مبارزات این عضو فعال هستی را نبرای تغییر پیرامو
گفتنـد  مـن   یک جوکی مـی  میثمیکنیم  روز پدر هم هست  آقایتقدیس می

شاءاهلل یک تلطیفـی بشـود    سنگین بود انمقدار عبوس هستم و بحث هم یک
-هـا غلغلـه اسـت و روز پـدر، جـوراب     گفت روز مادر طالفروشیایشان می
 ها   فروشی

خیلـی تـاریخ    [فـراز ]کنـیم  ایـن  ی دوم را آغاز میی دوستان تکهبا اجازه
اسـت   نشـده نیست که بخواهیم در آن بمانیم و پرانتزش هم هنوز خیلی بسته

  9توانیم بحث کنیممی [بعدا]فراز رهای کالن هشتع به سینوسشاءاهلل راجان

 06 – 06ی دوم شرایط؛ پرده

 آییم:های درون دیوارهای ملی میبینیم و سپس به دریچهالمللی را میابتدا شرایط بین

  الملليمنظر بين 

 سرد واپسين مراحل جنگ

ی )اوایـل دهـه   06یکنیم یعنی اول دهـه این دورانی که از آن صحبت می
کنـد   آخرین مراحل خودش را طی می سردمیالدی( تقریبا دیگر جنگ 9176

بـود در ایـن فاصـله     شان برژنُفرهبران اُرتدکس و سنتی شوروی که آخرین
بعـد از   کنـد  درحقیقـت  هـم فـوت مـی    وکاسـینی  کنند  پـاتگورنی فوت می

خروشچف، شوروی و بلوکش را تقریبا  مثلث کاسـینی، پـاتگورنی و برژنـف    
های اصلی اینهـا  شان هم بودند اما چهرهامنیتی -آورد  نهادهای نظامیجلو می

نسـبتی جریـان   آینـد هرکـدام بـه   ها که مـی کنند و بعدیبودند  اینها فوت می

                                                      
 فراز، هزارنیـاز در سـایت  های هشتهای کالن از مجموعه آموزشبندی  رجوع شود به جمع 9

 .hodasaber.com اینترنتی
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دهند و آخرینشان هـم  میمرحله فروکش بهاتوریته و مسلط شوروی را مرحله
  ایـن  9ی بعدی استکه در مرحله [بلوک شرق]گورباچوف است و فروپاشی

ها اسـت  و رقابت [ی بلوک شرق و غرب]دوره دیگر آخرین مراحل دو اردو
 رود تا به افت پایانی خودش نزدیک بشود  آرام میو این دوره آرام

 مقتدر دوران دولت

ی اسـت  یعنـی بعـد از همـه     1لـت مقتـدر  این دوران در جهان، دورانِ دو
ی بـاز، اقتصـاد و   کرد اگر در جامعهکه عنوان می اسمیتمساعی تئوریک آدام

زند و اقتصـاد آزادِ  چیز آزاد باشد، عرضه و تقاضا تعادل نهایی را رقم میهمه
بخـش  ای را در درون خودش تعبیه کرده که سامانداری، دست نامرئیسرمایه

-3متـاثر از اِلمـان   9176ی شود  اما دههاست و بحرانی از آن ناحیه ایجاد نمی
گر و دولت های مختلفی که اینجا جای بحثش نیست ضرورت دولت مداخله

وجود آمد  یکی از مصادیق این کرد، بهمقتدر که آن دست نامرئی را نقض می
امریکا بود و یکی هم دولت  در ریگاندولتدولت مقتدر از منظر اقتصادملی، 

گـری بودنـد  در   های مقتدر و مداخلهدر انگلستان که هر دو دولت تاچرخانم
مرکـزی اسـت( و هـم    امریکا )که بانـک  7زمان این دونفر هم بانک رزوفدرال

مرکزی انگلسـتان از قـدرت شـگرفی برخـوردار شـدند  دولـت کنتـرل        بانک

                                                      
 75از فـراز انقـالب    75  در رابطه با سیر فروپاشی بلوک شـرق در پرسـش و پاسـخ جلسـه      9

 توضیح داده شده است  
را  باشد  هابز بخش مهمی از کتـاب لویاتـان  می   تئوری دولت مقتدر منسوب به توماس هابز 1

های جاری جامعه و ی برای برون رفت از بحرانبه این مهم اختصاي داده است و آن را راه حل
، داند  این نظریه در وجه اقتصاد سیاسی مبتنی بر مدل اقتصادی دولت رفاه کینـز اعضای آن می

شـد  در دهـه   میالدی رونق گرفت و موتوری برای توسـعه محسـوب مـی    76و  56ی در دهه
، انتقادات به ایـن تئـوری اوج گرفـت و    سازی دولتهای تعدیل و کوچکهشتاد ذیل سیاست

 رفته جایگزین آن شد  رفته
3    element 
4 . federalreserve 
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  دوران، دوران دولت مقتـدر بـود   [را دست گرفت]کنترل بازارکار ها و قیمت
 های مقتدر بردند   سوی استقرار دولتو این دو دولت غرب را به

 خيز توسعه 

وجه بعدی خیز توسعه بود  در این دوره ادبیات توسعه در جهـان بسـیار   
کننـدگان ادبیـات توسـعه    ها هم به مطـرح تر از قبل پخش شد و جنوبیجدی
)نه این نوازشریف سیاسی کـه اخـتالس     9یوستند  مثال نوازشریف پاکستانیپ

هـا هـم رشـد    بود( یک اقتصاددان اجتماعی اسـت  در ایـن دوره هنـدی   کرده
کردند که اتفاق مهمـی بـود    خودشان را داشتند و کارشناس توسعه صادر می

 های توسعه در چین،کره، برزیل و کشورهای دیگر جدی شد  بحث
 شده دموکراسي هدايت

شـد کـه خـطِ دموکراسـی     بـرده مـی  پـیش  یک خط هم از طـرف امریکـا  
شده بود  در این خط درکشورهایی که ملتهـب بودنـد و بـه سرفصـل      هدایت

آوردند کـه  را سرکار میهایی انقالب(، جریان[الزاما]رفتند، )نه آنتاگونیسم می
در ایـن دوره سـر کـار آمـد و       1باشند  مثال خـانم بوتـو  ی قبلی داشتهپیشینه
 و بـنگالدش  سیاسی داشتند و در فیلیپین -ی اجتماعیاش یک پیشینهخانواده

                                                      
هـای زیـادی در مـورد رابطـه      اقتصـاددان بنگالدشـی  او کتـاب     .Nawaz Sharifنواز شریف    9

اکنـون در   جهـانی اسـت و هـم    توسـعه آسـیایی و بانـک    تکنولوژی، توسعه و فقر دارد و مشاور بانک
کتـاب   9305برنامه و بودجه کشـور در سـال    سازمان کند  انتشارات دانشگاه مریلند آمریکا تدریس می

 ی نواز شریف را به فارسی برگزردانده و منتشر کرده است   نوشته توسعه و انتقال تکنولوژی
(  نخست وزیر اسبق پاکستان بوتو فرزنـد  9173-1665)  Benazir Bhutto نظیر بوتو   بی 1

آموختـه  بود  او که دانش 9153تا  9159وزیر بوتو بنیانگذار حزب مردم و نخستذوالفقار علی
پـس از اعـدام پـدرش توسـط      9151و آکسفورد بود،در سال علم سیاست از دانشگاه هاروارد 

وزیری رسید  دو سال بعد به به مقام نخست 9177ژنرال ضیاءالحق رهبر حزب مردم شد و در 
دار این سـمت شـد و   دوباره عهده 9113اتهام فساد مالی از این سمت برکنار رفت اما در سال 

اهی لندن شد  بوتو پس از یـک دوره پـر فـراز و    سه سال بعد دوباره با دالیل مشابه، برکنار و ر
 به پاکستان بازگشت و در خالل یک کارزار انتخاباتی ترور شد  1665نشیب سیاسی در سال 
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شـان  و هـم خـانواده  سعی کردند هم خانم باشند [هاامریکایی]ترتیب  همینبه
هم همین اتفـاق افتـاد و خـانم     ی مبارزاتی داشته باشند  در نیکاراگوئهپیشینه
کـاران اصـلی   از پنبـه  پـدرو چامـارو  سر کار آمـد  همسـرش خـوان    9چامورو

 توسط سـوموزا هفتاد  ی دههدر ملی بود که نیکاراگوئه و از رهبران بورژوازی
وجـود داشـت  یـک وجـه      1اش سـمپاتی خانواده [نسبت به]بود و ترور شده

شـده را پـیش   آمدند تـا دموکراسـی هـدایت   دیگر برای کسانی که سر کار می
ی کردهی هاروارد و بخشی هم تحصیلکردهببرند، این بود که بخشی تحصیل

شده یک جنگ دانشگاهی یشبرد دموکراسی هدایتآکسفورد بوذنذ  یعنی در پ
 هم برقرار بود   و هاروارد بین آکسفورد

 شوک منفي قيمتي 

را قاچ بزن م، شدوک منفد     [دوران را]اقتصادی  [از منظر]اگر بیواه م 
 3هـا کـش ( شروع شد و نهایتا در جنگ نفت9309) 0892ق م  نف  از حدال 

                                                      
جمهـور اسـبق نیکاراگوئـه چامورو    (  ریـس 9111)Violeta Chamorro.   ویولتا چامورو  9

ی الپزا فعالیـت  وزا در روزنامهها همراه با شوهرش بر علیه سامکرده آمریکا بود و مدتتحصیل
شدن شوهرش شد  پس از انقالب در نیکاراگوئه او به کرد که سبب دستگیری، تبعید و کشتهمی

ها شـد  او در سـال   ها پیوست اما خیلی زود تبدیل به یکی از منتقدان آنتیم رهبری ساندیست
ها، پیروز انتخابـات  دیستجمهور پیشین و نامزد مورد حمایت ساندر مقابل اورتگا ریس 9116
 در این مقام باقی ماند   9115جمهوری شد و تا ریاست

2    Sympathy   
های ایـران و عـراق در طـول دوره    ها اصطالحا به حمالت نظامی علیه نفتکشنفتکش  جنگ 3

ی ایـن  شود  عراق با هدف ممانعت از صدور نفت ایران آغاز کننـده ساله جنگ اتالق میهشت
هـای  های نفتـی و نفـتکش  با تجهیز نیروی هوایی خود حمله به پایانه 9177بود و در حمالت 

کرد اما بـا تقابـل کشـورهای     ایرانی را به اوج رساند  ایران در مقابل تهدید به بستن تنگه هرمز
ز تنها یک تهدید باقی مانـد  از  ی هرمروبرو شد و در نهایت بستن تنگه منطقه و شورای امنیت

که پیش از این هم در منطقه حضور پررنگی داشت، رسما با هدف محافظت  آمریکا 9175سال 
هایی را نیز علیـه مواضـع ایرانـی انجـام داد  در     وارد معرکه شد و عملیات های کویتاز کشتی

-حمله به کشتی 119های ایرانی و عراق به کشتیحمله از سوی  311طول این جنگ مجموعا 
 های ایران صورت گرفت  
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ــال ــای در س ــت  07 -07ه ــر هف ــه زی ــی از  ب ــرد  یعن ــقوط ک دالر 77دالر س
  رسید  07 -07هایدالر در سالبه زیر هفت 71-77ی محموله تک

  هابحران بدهي

هـا بسـیارعمده و عمیـق شـد  بدهکارشـدن      در این دوران بحـران بـدهی  
اوج گرفـت و بـه    56یبـود، دهـه  شروع شـده  06یکشورهای جنوب از دهه

رسـید    00 -07ای خـودش در سـالهای حـدودی    ی فوارهترین نقطهبرجسته
و بــدهی برزیــل هــم  [بــود]میلیــارد دالر996بــیش از  مــثال بــدهی آرژانتــین

وجود   بحرانی به[میلیارد دالر بدهکار بود] 56تا  06هم  ترتیب  مصر همین به
 9پـی انها وجود نداشت و بخش مهمی از جیبازپرداخت بدهی آمد که امکان

کشـورهای بـدهکار    1پـی دیتر بخواهیم بگوییم بخش مهمـی از جـی  و دقیق
اش هم که سـر جـای خـودش    شد و اصلها میمصروف بازپرداخت فرع وام

 باقی بود  
 این فضای جهان بود  

  منظر داخلي 

 پايه حاکميت تک

پایـه  کـامال تـک   06پایه شد  از سالیم؛ حاکمیت تکدر ایران خودمان بیای
بـود  بعـد ، دولتـی    رفتـه  77 موقـت شد و پای لیبرال کامال کنار رفت  دولـت 

 صــدرانقــالب کــه تــا زمــانی کــه بنــیدولــت شــورای [نــامبــه]تشـکیل شــد 
دولت تشکیل داد، برقرار بـود    71در سال جمهور شد و بعد هم رجایی رئیس

از حاکمیـت و   ملـی یو جبهـه  آزادیصدر و اعضای نهضتبعد از حذف بنی
پایه شد  ماندنـد روحـانیون و   ، حاکمیت تکروشنفکرانی مثل تیپ دکترسامی

 کردند   ذیل روحانیت تعریف می ی غیرروحانیونی که خودشان رامجموعه

                                                      
9   Gross national product تولید ناخالص ملی 
1    Gross domestic productتولید ناخالص داخلی 
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 هژموني اکمل

بـه زبـان خودشـان کـه بیشـتر      اگر قبال روحانیت یک هژمونی کاملی داشـت ـ  
ـ هژمونی اکمَل شد  هژمونی روحانیت کاملِ کامـل  گرایش عربی دارد صحبت کنیم

خمینـی  بود، خود آقـای  فقیهترین شکل خودش رسید  تئوری والیتشد و به کامل
جـا، در مجلـس،   هم بود، اقطاب روحانیت هم که بودند، ذیل آن هم روحانیت همه

لحاظ تـاریخی و فکـری کامـلِ کامـل شـد       در دولت و    بود  هژمونی روحانیت به
هایی که اسلحه به دست گرفته بودنـد اصـال   جریان مقابلی هم وجود نداشت  گروه

ی فکـری و  یـک مقابلـه   اسـالمی  شـان بـا جمهـوری   قابلهدیگر در ایران نبودند و م
کردند، لذا در مقام مباحثـه ومجادلـه بـا    ای نبود  دوطرف فیزیکی برخورد میاندیشه

 آزادینهضـت  9اسالمی نبودند  بقیه هم که تریبونی نداشتند  میـزانِ جریان جمهوری
خودش تعطیـل کـرد  در فضـایی     06هم سال  مبارزمسلمانانبشجن 1شد، اُمتِبسته

 که جریان روحانیت پاسخگویی نداشت، هژمونی اکمل شد   
 تشکيالت اجتماعي تئوري  

تبدیل بـه یـک تشـکیالت اجتمـاعی شـد  در هـر        فقیهاتفاق دیگر اینکه والیت
بود و مسئول و رئـیس آن اداره،  فقیه جاافتادهمراتب والیرفتی سلسلهای که میاداره
 05-00تـا   06بـود  از  مراتب اطاعت جـا افتـاده  فقیه بود و این سلسلهی ولینماینده
 فقیه تشکیالت اجتماعی خودش را هم پیداکرد   گونه بود که تئوری والیتاین

 دست و مرعوبروشنفکري پائين

روشـنفکرانی کـه    [ایـن بـود کـه   ]ی که در ایران افتـاد اتفاق تاریخی دیگر
اسـالمی تعریـف کننـد و    ماندند و خواستند خودشـان را در کـادر جمهـوری   

                                                      
به مدیرمسئولی رضـا   9377بود که از ابتدای سال  آزادی ایرانی میزان ارگان نهضت  روزنامه 9

به حکم دادسـتانی   9306انتشار یافت و در خرداد ماه سال  و سردبیری عبدالعلی بازرگان صدر
 انقالب توقیف شد  

اهلل پیمان بود که از  ی امت ارگان رسمی جنبش مسلمانان مبارز به مدیرمسئولی حبیبنامههفته   1
  انتشار یافت و سپس داوطلبانه برای جلوگیری از تنش تعطیل شد  9306ابتدای انقالب تا سال 
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 [در جایگـاه ]جسارت زیست مستقل نداشتند، باعث شـدند کـه روشـنفکری    
ای افتـاد، اگـر دوسـتان    هـای جـدی  دست و مرعوب قرار بگیرد  اتفـاق پایین
بیننـد   هـا را مـی  کنند خیلی از این اتفاقرا مراجعه 00 -07تا  06های روزنامه

نوشـت و  مـی  ی اطالعـات در روزنامه 9رفیعمثال یک ستون ثابت آقای جالل
قـدر  برد که ما نـوکر روحانیـت هسـتیم  آن   کار نمیواقعا فقط این کلمه را به
برد کـه یـک نـوع    قدر روحانیت را باال میآن داد وروشنفکری را تخفیف می

بود  خود دوستان بروند آنها را ببینند  یا  [قابل مشاهده]رعیتی ـی اربابرابطه
 76یدوره بود باالخره در دهـه وزیر اینکه نخست 1کنید، آقای موسویفر 

متشـرع نبـود   و فاز انقالب ایران یک روشنفکر بود و درمدار روحانیت نبود  
  شان فعالین مذهبی بودند  جاهایی در کنار سـازمان اما هم خودش و هم خانم

  امـا  3کـرد معرفـی مـی   ی متحدینشان خودش را کنار محبوبهمجاهدین خانم

                                                      
ی بـا روزنامـه   9377نگار و طنز نویس  او در سـال  آموخته حقوق، روزنامه(  دانش9333 )جالل رفیع   9

هـای ثابـت   نـویس پیوست و تا سال از مقالـه  ی اطالعاتهمکاری داشت اما خیلی زود به روزنامه کیهان
 این روزنامه بود  او که مدتی نیز عضو شورای انقالب فرهنگی بود، در دوران ریاست جمهـوری خـاتمی  

برهنگـی و   شـداد، فرهنـگ  هـایی همچـون بهشـت   نده کتـاب ای او شد  رفیع نویسمشاور فرهنگی رسانه
   شده است های فراموشبرهنگی فرهنگی، مجموعه مقاالت ناتمام و فضیلت

ـاری آموختـه ( سیاستمدار، معمار و نقاش  او کـه دانـش  9316  میرحسین موسوی ) 1 ـیش از    ی معم اسـت پ
ـپس   دانشـجویان دانشـگاه ملـی   کرد   موسوی در انجمن اسالمی حسین رهجو فعالیت می انقالب با نام و س
ـبش    اسالمی دانشجویان انجمن  ـتان سوسیالیسـت و جن  آمریکا فعالیت مبارزاتی داشت و به نهضـت خداپرس

شدن به محمد بهشتی به عضـویت حـزب جمهـوری    مسلمانان مبارز نزدیک بود اما پس از انقالب با نزدیک
ـایی    بیر ارگان آن یعنی روزنامهدرآمد و دبیرسیاسی و سرد ی جمهوری اسالمی شد  او در دولـت محمـد رج

 وزیری را بر عهده داشت   ای سمت نخستخامنهو جواد باهنر وزیر امور خارجه بود و در دولت علی
ـنده  دانـش  ( مشهور به زهرا رهنورد  مجسمه9317  زهره کاظمی) 3 ـازی و   ی مجسـمه آموختـه ساز، نویس س

ـاب  ی  او پیش از انقالب از شاگردان شریعتی بود و ضمن فعالیتسیاسعلوم ـارزاتی کت ـای متعـددی   های مب ه
ـندگی را در دو حـوزه    ی هنـری  در رابطه با جایگاه رنان در اسالم و جامعه نگاشت  پس از انقالب نیـز نویس

الزهـرا تـدریس کـرد و از    ها در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهـران و دانشـگاه   و قرآنی ادامه داد  او سال
ـاب     9377تا  9357سال  ـای او مـی  ریس دانشگاه الزهـرا بـود  از جملـه کت ـلمان،     ه تـوان بـه طلـوع زن مس
 های استعماری کشف حجاب، پیام حجاب زن مسلمان، حکمت هنر اسالمی و    اشاره کرد    ریشه
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ی روشـنفکری  هـیچ صـبغه   [دیگـر ]از وقتی دولت تشکیل داد،  موسویآقای
ملی هـم اصـوال   بود و معماری دانشگاه [دانشجو]ملیدر دانشگاه نداشت  قبال

 9حمـزه حاجو یزدان بازرگانهایی مثل عبدالعلیپاتوق روشنفکران بود  با تیپ
اشت ولی و   زیست و نشست و برخاست د 1جعفریو آقای سیدمحمدمهدی
که آن ترورها و  06خصوي از سالجمهوری رفت و بهاز وقتی داخل حزب
بود، خودش را کامـل درکـادر   وجود آوردهای در ایران بهانفجارها فضای ویژه

قبـل   3حبیبیکرد  یا مثال آقای حسنتعریف می فقیهروحانیت و جریان والیت
بود  نه اینکه مـذهبی نبـود   کامال در خارج از کشور زندگی کرده 76ی از دهه

در انتخابـات   77هـم بـود  سـال    آزادیاما بیشتر ملـی بـود و عضـو نهضـت    

                                                      
الب به مسعود رجوی حمزه  از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که پس از انق   یزدان حاج 9

نزدیک شد  او که مدتی سمت معاونت وزیر کشور دولت موقت را بر عهده داشت در دور اول 
اکنـون در خـارج از    حمزه هم خلق کاندید شد  حاج مجاهدین انتخابات مجلس از سوی سازمان

 خلق)رجوی( است    مجاهدین برد و عضو سازمان کشور به سر می
آموخته ادبیات فارسـی اسـت  او   (  نویسنده و مترجم  دانش9397جعفری)  سیدمحمد مهدی 1

-است پیش از انقالب به دلیل فعالیـت  اهلل طالقانیاز قرآن آیتی تفسیر پرتوییکنندهکه تدوین
آزادی چندین سال را در زندان گذراند  در دوران انقالب مشاور سیاسی دفتـر  هایش در نهضت

اسالمی وارد شد  اول شورایی برازجان به مجلسبود و پس از انقالب به عنوان نماینده طالقانی
اش را در دانشگاه شیراز ادامـه داد  پرتـویی از   های دانشگاهیجعفری پس از این دوران فعالیت

خلق از درون،آفرینش هنری درگفتار نبـوی و     مجاهدینالبالغه، بار دیگر شریعتی، سازماننهج
 جمله تالیفات او هستند  از
آموخته حقوق در فرانسـه بـود،   دان  او که دانش(  سیاستمدار و حقوق9397-9319)حسن حبیبی   3

ایـران   آزادیاسالمی دانشجویان خارج از کشـور بـه عنـوان عضـو نهضـت     پیش از انقالب در انجمن
آزادی بود اما  جمهوری پس از انقالب نیز کاندیدای نهضتتخابات ریاستکرد  در اولین انفعالیت می
رسـما   9377ی تسخیر سفارت آمریکا خود را کاندیدای مستقل معرفی کرد و در دی ماه پس از واقعه

ــت     ــت موق ــتعفا داد  او در دول ــت اس ــویت در نهض ــالی، در دولــت     از عض ــوزش ع ــر آم وزی
سـمت معـاون    و محمد خـاتمی  رفسنجانیهای هاشمیوزیر دادگستری، در دولت موسوی میرحسین

و فرهنگسـتان   نظـام  مصلحتتشخیص که  عضو مجمعجمهوری را داشت حبیبی درحالیاولی ریاست
 و پس از یک دوره بیماری درگذشت  19بود، در سال  ادب فارسی
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وقتــی کــه  01بــود  ایشــان در ســال آزادیجمهــوری نــامزد نهضــتریاســت
گونـه بـود   اش اینشود، دفاعیهاش در مجلس تصویب بخواست اعتبارنامه می

خریـدم   را مـی  ی امامرفتم ماست و پنیر و کرهلوشاتو میکه مثال من در نوفل
تو برای خودت آدمی! یا آنجایی که بعضی از نمایندگان راسـت بـه او حملـه    

رد و گفت بودی، بدترین برخورد را ک آزادیعضو نهضت [قبال]کردند که تو 
رود  یعنـی  اش روی یـک نجاسـت هـم راه مـی    که انسـان در مسـیر زنـدگی   

قـدر  قدر پُست مهم بود؟! تو باید خودت را اینها نجاست بودند؟! ایننهضتی
هم وزیـر دادگسـتری دولـت کـه     کردی؟! آنبرای گر فتن یک پُست نازل می

ا انــدام کنــد  لــذتوانســت عــر هــیچ نقشــی در تحــوالت نداشــت و نمــی
کرد، کامال خودش را ای که خود را در درون حاکمیت تعریف میروشنفکری

مرعوبِ فضا شـد و دانشـگاه،    [روشنفکری]دست و مرعوب تلقی کرد  پایین
 هم عینا همین سیر را طی کردند  وحدتاسالمی و تحکیمانجمن

 ها زندان /کنجيشرايط سه /سياسي فسن /پايان يک دوران /دو قطبيويژه وضعيت : 

ای دوقطبـی  07تـا   06در این دهه ما یک وضعیت ویژه هم داریم  در سال 
اسـالمی  کـرد و جمهـوری  جریانی که با حاکمیت مسلحانه برخـورد مـی   [بین]

کردنـد و  شکل گرفت  هر دوطرف هم برای خودشان حقانیت مطلق ترسیم می
آوردند  یعنی ادبیات هـردو  ب نمیکدام نیروهای مابین خودشان را به حساهیچ

مشابه بود؛ یا با ما هستی یا نیستی  اما این وسط چه؟ نه ترور را قبـول داریـم و   
نماز را تـرور کنـی یـا یـک     نه اعدام را؛ نه شکنجه را و نه اینکه بزنی یک پیش

جمعه را منفجر کنـی را قبـول داریـم و نـه     خودت ببندی و یک امامنارنجک به
هـای   کـدام از روش اش در زندان تمام شـده را؛ هـیچ  ه محکومیتاعدام کسی ک

ها هم این وسط بودند که حق حیات و هـویتی  دوطرف موردقبول نبود  بعضی
پایان رسـید   به 71تا پاییز  75دوقطبی شد و دوران نسبتا بازِ از  [اما فضا]داشتند
طرف و تـدابیر  شد  تحرک اینطرف بوی درگیری استشمام میبه این 71از پاییز
رود  از ادبیـات دوطـرف    سـمت درگیـری مـی   به [فضا]طرف؛ معلوم بود که آن
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 [بـرای ]اسـالمی  معلوم بودکه این دوران پایان پیدا کرد  بـه هرحـال جمهـوری   
نیروهایی که در ایران ماندند فقط یک حق نفس قائل بود  تشکیالت که نداشـته  

اشته باشد    نیرو فقط امکان دارد کـه  باشد، روزنامه که نداشته باشد، دفتر که ند
کتـک خوردنـد     بازرگـان و مهنـدس  سحابینفس بکشد  حداقل دوبار مهندس

شان کردند  نه نشریه، نـه تریبـون،    بار آنها را به بیابان بردند و اعدام نمایشییک
! نفـس هـم مـوهبتی اسـت کـه      توانی نفـس بکشـی  نه ستاد، نه صنف؛ فقط می

اسـت! شـرایط   کشند، اعطا شدهمینفس [کسی که]اسالمی به ازجانب جمهوری
-کردنـد و نـه بـا حمهـوری    ی مسلحانه را تایید میبرای نیروهایی که نه مبارزه

هـا  ی بعدی هم زنـدان کُنجی بود  مسالهاسالمی وحدت داشتند، یک شرایط سه
 05هـای سـال  ی شکنجه و اعـدام شد و مسالهمیها و برخوردهایی که در زندان
 ای بود! بود  شرایط، شرایط ویژه

 تخصصتعهدـ 

یـک   77اسالمی از همان سـال های راست درون جمهوریبرخی از جریان
تخصص راه انداختند  بحث مبتذلی بود و درحقیقت هویت نظـام  بحث تعهدـ

کـه االن اسـمش را هـم    برد  مثال وزیرارشـاد  کارشناسی ایران را زیرسوال می
ها ی کارشناسـ کراوات افسار خر است  همهببخشیدبریم آمد گفت که ـ نمی

طـور  زدنـد  ایـن  کراوات مـی  77-75ی سنتی ایران تا سال و بخشی از جامعه
-ــ   اجنـگ تعهـد  [راه انداختنـد ]تضادهای شکلی را دامن زدنـد و دوقطبـی   
فرهنگی پیوند خورد، سرنوشتش تخصص هم راه انداختند که وقتی به انقالب

از  06یچه بود؟ این بود که بخش مهمی از فعالین ملی ایران در همـان دهـه  
-اوپنِ اوپن شـده  [)مساله(]چیزبینید، همهکشور خارج شدند  االن که شما می

اتفاق از آنجا رخ داد  سـطح علمـی دانشـگاه زیـردیپلم رفـت       [وگرنه]است 
)با اینکـه   01تا شهریور  09فاصل شهریور آمارها خیلی جدی است! مثال حد

نفر  766هزار و 99جنگ بود، درآمد نفت باال بود( طبق آماری که منتشر شد، 
اسالمی رفته بودند که از کشورهای دیگـر  به عنوان مسئول خرید از جمهوری
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هسـتند   درصد از اینهـا دیـپلم و زیـردیپلم     76خرید کنند  آمار اعالم کرد که 
هایی بود که صدایش فردا صـبح درآمـد    است  این ازآن ویولون «اتفاق»اینها 
تخصص هم راه بنداز، ـفرهنگی بکن و همه را بیرون بریز، جنگ تعهدانقالب

 ماند؟ همین نیرویی که ماند!  آخرسر که می
 نه شرقي نه غربي/ سازمان صدور انقالب

 06از سـال غربـی بـود و   شرقی نهنه [بر مبنای شعار]سیاست خارجی هم 
تـرین شـعارهای   وجود آمد  آن موقع پیگیرانهیک سازمان صدورانقالبی هم به

یـک نهـاد صـدورانقالب     داد  درسـپاه مـی  منتظـری اهللصدور انقالب را آیـت 
 یافته شد  سازمان 06تشکیل شد و صدور انقالب بعد از سال

 جنگ و اقتصاد 

شد  بعد از فتح خرمشهر کـه  درکنارش باید اقتصاد هم اداره می جنگ بود و
  قبل ازآن جنگ مردمـی بـود    [خواستزیادی می]جنگ کالسیک شد امکانات 

تر از جنـگ کالسـیک اسـت  جنـگ کـه      هایش خیلی پایینجنگ مردمی هزینه
کالیسک بشود شما باید طبیعتا هواپیما بخری، توپ بخری، تانک بخـری و       

 ص امکاناتِ تقریبا حداکثری به جنگ و حداقلی به اقتصاد!تخصی
اسالمی ماند مثـل سـتاد بسـیج و    یک نظام توزیع هم روی دست جمهوری

 رفتند   ها نمیکوپن و   که درشرایط عادی طبیعتا به سمت این گزینه
 ي نفت و مصرف گزينه

به بعد اوج گرفت، به مصرف دامـن   09 [سال]از وقتی که درآمد نفت از 
در  [قبـل از آن ]شـیفته شـدند    شـیفته بودنـد سـه   هایی که یـک زدند  کارخانه

رنگ و اسانس کوکاکوال  [چون]ی سفید بود ها نوشابهسرویس دانشکدهسلف
ی کوکاکوال چیزی مثل شربت که نبود که در داخل آن بریزند  در همان شیشه

دادنـد  در ادارات ناهـار کـه    ی سـفید مـی  و نوشابه ریختندگاز هم داشت می
کنید برنج بود که رویش چند عدد عدس هم بود یـا روزهـایی   دادند فر  می
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گفتنـد یـک نارنجـک در شـکم مـرغ      که چلومرغ بود )من یادم هسـت( مـی  
مـرغ بـود  در    [کـوچکی ]ی است و با بـرنج تکـه  اند که هزارتکه شدهانداخته
گونه بـود   ـ اینبرنامه یا تلویزیونارات اصلی مثل سازمانهم در ادآنادارات ـ 

ی راه انداختند و همان کارخانـه  9بعد که قیمت نفت باال رفت دوباره عروسی
ــ  بینید پول نفت باالاسـت مثل االن که میشیفته کردند و ـ سازی را سهنوشابه

سـیکل بحـران    07تا  03این اتفاق افتاد و از  03تا  09مصرف باال رفت  سال 
شـود کـه   بود و باز باید الگوی مصرف تغییر کند و کمربندها سفت شود  نمی

کنی بعد بخواهی رویش کمربنـد را سـفت کنـی! ایـن     شما مدام شکم را فربه
کند  این اتفـاق در ایـران   شود، دیگر به آن شکم کمربندی گیر نمیاصوال نمی

 از زمان شاه تکرار شده و االن هم ادامه دارد  
 کاالـخامي نفتمبادله

دادیـم و  ی حداقلی رسید  نفت خام مـی در جهان وضعیت ایران به مبادله
خـام صـادر   عضـو اوپـک ضـمن اینکـه نفـت      91گـرفتیم  آن زمـان   کاال می
از ]کردند ولـی امکانـات پاالیشـگاهی ایـران     کردند، فرآورده هم صادر می می

 کرد خام صادر میبود و فقط نفترفته [دست
 سوسياليسم توزيعيِ دولتي شبه

گرا بود  چیزی که در های چپ داشت و محرومگرایش موسویخود آقای
دولتی بود  سوسیالیسمی خوب سوسیالیسمِ توزیعیِشبهدولتش اتفاق افتاد یک

است که به تولید هم بیاندیشد  سوسیالیسم این نیست که پـول نفـت را مثـل    
دولتـی و نـه   سوسیالیسم توزیعیِوآن تقسیم کنی  یک شبهنورق پاسور بین ای

 مشارکتی اتفاق افتاد   

                                                      
مورد بحث قـرار   9371  در فراز انقالب، سرفصل فضای داخلی مبحث سور مصرف در سال  9

 گرفته است  
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 ي خدماتديدگاه تجاري، سلطه

تبـع در حاکمیـت و در روحانیـت هـم     یک دیدگاه تجاری در دولت و به
بـه حاکمیـت    وجود داشت  در بخشی از بازار هـم اصـوال جمعیـت مؤتلفـه    

  در ی امورصـنفی ، کمیتـه بـازار اسـالمی ، انجمـن بازرگـانی اتـاق بودند، رسیده
سرآمدشان بود، داشـت    نماینده که عسگراوالدی 7-0 [مؤتلفه]موسویدولت
ی اینها بود  تحـت  بازرگانی تحت سیطرهارتی مراکز خرید، توزیع و وزهمه

 ی خدمات شد  با سلطه [نظام]تاثیر این دیدگاه تجارتی، اقتصاد یک 
 ي ناکام/ روزمرگي برنامه

ای کـه  ای هم برداشـت  برنامـه  یک خیز برنامه 09-06از سال موسویدولت
مفهوم که آمدند گفتند بـا  اینی نسبتا تخیلی بود  بهشد، یک برنامهنوشته 01سال

دالر 76حـدودا   [درآمـد ]، 00تـا   01ی سالهاین سیر قیمت نفت ما در طول پنج
کـه قبـل از اینکـه برنامـه را بـه مجلـس       برای هربشکه خواهیم داشت  درحالی

بود  وقتی نفت درزمانی که شـما  ی قیمت نفت شروع شدهبفرستند روند کاهنده
-مـی  76دالر است، چگونه میانگین قیمت نفـت  11نی کداری برنامه را تهیه می

قدر است، تـوان صـادرات مـا    شود؟! بعد هم درآنجا گفتند که توان تولید ما این
بـود   بینـی نشـده  هـا پـیش  کـش قدر است و اصال جنگ خلیج و جنگ نفتاین

را  [میلیـون بشـکه  ] 7/1کنـیم و  تولیـد مـی  [نفتمیلیون بشکه] 7/3آمدند گقتند 
کردنـد و یـک   دالر تخیلـی ضـرب  76کنیم  این مقدار تولیـد را در آن  صادر می

مقدارش مال صنعت اسـت و ایـن مقـدارش مـال          رقمی درآمد و گفتند این
شد و قیمت نفـت زیـر   به شهرها کشیده 07جنگ شدید شد و  03که سالوقتی
اسـت  لـذا آن   بینـی چقـدر تخیلـی بـوده    دالر رفت، همه دریافتند که آن پیش5

 ای شد برنامه نه تصویب و نه اجرا شد و اقتصاد، اقتصادِ روزمره
 دولت دو تکه؛ تسهيم کرسي 

پارچه شد اما دولت تسهیم شد  دولت کامال مکانیکی تقسیم حکومت یک
بهزادنبـوی، سـالمتی و یـا گنابـادیِ      [مثـل ]شـش عـدد چـپ    و تسهیم شـد  
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  9ؤتلفـه بودنـد  طرف هـم عسـگراوالدی و   سـهم م   مسکن بودند و آن وزارت
 خیلی مکانیکی تسهیم صورت گرفت 

 هژموني پارلماني 

شـروع شـد  هژمـونی پارلمـانی      06یک هژمونی پارلمانی هم از همـان سـال  
در اکثریـت  ]دانسـتند هایی که خودشان را مالک انقالب مـی مفهوم که جریاناین به

ــد ــده 76-76و [بودن ی مســتقل هــم در مجلــس وجــود داشــتند؛ اعضــای  نماین
و آقـای   فـر ، آقـای معـین  سـحابی ، مهنـدس ، تیپی مثـل دکترسـامی  آزادی هضتن

است )البته هرکسی خوب است کـه تغییرنظـر   که االن دموکرات شده غفاری هادی
ی خودشان را هم توضـیح بدهنـد(    گذشتهبدهد اما این هم خوب است که افراد 

کرد با چند نفر دیگـر  فر داشت پشت تریبون مجلس سخنرانی میمعین وقتی آقای
ــه ــینیق ــای مع ــس   ی آق ــط مجل ــیدند و وس ــراواتش را کش ــد و ک ــر را گرفتن ف

  در این هژمونیِ پارلمانی کسی جرأت نطق پـیش از  1خواباندندش و کتکش زدند
بود و وقتی دور اول مجلس تمام شـد،   03مونی تا سالدستور هم نداشت  این هژ

 ها را هم نگذاشتند وارد مجلس شود   تیپدر دور بعدی دیگر یک نفر از این
 يک سازمان ـيک حزب

جمهـوری و یـک سـازمان:،    ( یک حزب، حزب00تا  06در این دوران )از سال
چنـدان ماهیـت حزبـی    موقع مؤتلفه انقالب حق فعالیت داشتند  آنمجاهدینسازمان

                                                      
 عسـکراوالدی اهلل ، گروهی از وزرا از جمله حبیـب ی اول دولت میرحسین موسوی  در کابینه 9

اکبـر  وزیر امـور خارجـه، علـی    اکبر والیتیوزیر سپاه، علی دوستوزیر بازرگانی، محسن رفیق
ار به جناح راست منتسب بودند و گروه وزیر ک وزیر آموزش و پرورش و احمد توکلی پرورش

 وزیر کشاورزی، محمدعلی نجفی وزیر صنایع، محمد سالمتی دیگری از وزرا مانند بهزاد نبوی
بنـدی  منتسب بودند  این جناحوزیر مسکن به جناح چپ  وزیر علوم و محمد شهاب گناآبادی

 در دولت دوم موسوی نیز ادامه پیدا کرد  
برخی از نمایندگان با شعار دادن اجازه نطق پیش از دستور بـه هاشـم    9301آبان ماه  96  در  1

کند کـه بـا برخـور فیزیکـی از     به این موضوع اعترا  می فراکبر معیندهند، علینمی صباغیان
 شود  روبرو می سوی برخی دیگر از نمایندگان از جمله هادی غفاری
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 است( البته هیأت فعال و سبد قدرت خودش را داشت   تر شدهنداشت )االن حزبی
 بدنه راديکال  

ی رادیکـالی  بدنه [حاکمیت]ی حال اگر از رأس حاکمیت پایین بیاییم، بدنه
های انقالب را پس پیشانی داشت  بخشی از نیروهـا هـم قابـل    بود  هنوز آرمان
و نـه از   فرهنگـی از امکانـات رانتـی دانشـگاهِ بعـد از انقـالب      احترام بودند  نه

امکانات رانتی بیرون دانشگاه استفاده کردند  نه بـه زنـدان رفتنـد، نـه شـکنجه      
اعتقـاد بـه    [اگـر ]ای داشـتند و  کردند  زندگی سادهکردند و نه دستشان را آلوده

قابـل قبـول و ملـی     09ه جنـگ بعـد از  جنگ داشتند و به جنگ رفتند  با اینکـ 
 [بـه نـام  ]کنید یک جـوانی هسـت   اند  فر نیست، بخشی از اینها قابل احترام

شـود و   شود و شانزده بـار مجـروح مـی   که در جوانی فرمانده می 9حسن باقری
-دهد، این قابل احترام است  حـاج ی هفدهم کل وجودش را از دست میدفعه
دهـد،  دستش را هم میپا و یککه یک 3قابل احترام است  خرازی 1همتابراهیم

ی قابـل  لـیس و شـکنجه نیفتـاد، بدنـه    وای که بـه لفـت  قابل احترام است  بدنه
هـای هفـت   ی رادیکالی بود  بخشی از آنهـا درهیئـت  ، بدنهاحترامی است  بدنه

موقع و بخشی در جهاد بودند و بـرق و آب بـه روسـتا    نفره، بخشی در سپاه آن
 بردند  اینها تقریبا خودشان را مشاع و وقف کردند 

                                                      
(  دانشـجوی حقـوق، خبرنگـار    9337-9309 )بـاقری معروف به حسن   غالمحسین افشردی 9

و از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق بود  فرمانـده   ی جمهوری اسالمیروزنامه
مقام فرمانـده  المقدس و رمضان بود  او که قائمالمبین، بیتقرارگاه نصر و کربال در عملیات فتح

   نیروی زمینی سپاه بود در عملیات شناسایی مربوط به عملیات والفجر در فکه کشته شد
(  معلم آموزش و پروزش و از فرماندهان سـپاه پاسـداران   9337-9301 )همت  محمدابراهیم 1

المقدس و رمضان شـرکت داشـت و   المبین، بیتایران و عراق بود  او در عملیات فتحدر جنگ 
 شد  ی توپ کشتهدر عملیات خیبر در جزیره مجنون به ضرب گلوله

هـای کردسـتان و   (  ازفرماندهان سپاه پاسـداران در درگیـری  9330-9307ن خرازی  )  حسی 3
المقـدس،  هـای بیـت  حسـین در عملیـات  سپس جنگ ایران و عراق بود  او فرمانده لشکر امـام 

 بود  او در عملیات کربالی پنج کشته شد  7و کربالی  7و  7والفجر
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 ي همراه توده

ی سنتی بود خودش را همـراه حاکمیـت و   ای هم که بیشتر تودهیک توده
 کرد   کننده تعریف میجریان اداره

 تشکيالت روحانيت 

 [بایــد گفــت]ی دوم را ببینــیم اگــر بخــواهیم از منظــر تشــکیالتی پــرده
فقیـه و  خمینـی، تشـکیالت والیـت   تشکیالت روحانیت کامل بود؛ خود آقای

 فقیه   نهادهای وابسته به والیت
 شبکه تشکيالتي راست

 گسترش بود که صحبتش را کردیم   مدام درحال [هم]ی تشکیالتی راست شبکه
 انجمن فعال / تسخير آموزش و پرورش 

شد و بسیار فعـال   حجتیهعد از انقالب تبدیل به انجمنانجمن ضدبهایی ب
ی دوسـتان یادشـان   جریان سامان دادند  همهرا این ی امور پرورشیبود  همه

که خیلی کار و تولید نبود، همه بـه یـک حقـوقی     06و  71است که در سال 
طـور  رورش بـه و پـ شـدند  گـزینش آمـوزش    رفتند معلم میقانع بودند و می

بـار بـرای   انجمن بود  من خودم یـادم هسـت کـه یـک    تشکیالتی دست این 
است رفتم  مصـاحبه کـامال   حو  که االن نبوت شدههفتمصاحبه به میدان 

نفـر،  تشکیالتی و بازجویی بود  یک خانم چادری و دو نفر دیگر بودنـد  سـه  
نـه  ��التدریسـی  خواسـتم حـق  که من میدر حالی [بازجویی کردند]دوساعت 

 وبسیار فعال بود و بخشـی از آمـوزش   حجتیهـ بشوم   انجمناستخدام رسمی
 امـورتربیتی را سـازمان دادنـد و آمـوزش     [آنهـا ]پرورش در اختیارشان بـود   
 وپرورش را کامال تسخیرشد   

 هافتح دانشگاه

ـ  کـه دانشـگاه مـی    01دانشگاه هم فـتح شـد  سـال    ی ک دانشـکده رفتـی از ی
دهـم اخـراج و   دهم خیلی بود؛ یـک نفر روی دیوار بود  یک 916نفره اسم 9166



 302شناسیشرایط

 

شـد  گذاشتند جلوی افراد تا امضا کنند  نفس دانشگاه گرفتـه نامه میتسویه! یا توبه
کردنـد  احساس فتح می و تحکیم های اسالمیهای انجمنو دانشگاه فتح شد  بچه

 معناکه دانشگاه مال ماست آمدند، به اینو بخشی با لباس نظامی به دانشکده می
 دو روزنامه 

سـال از   7-7دو روزنامه بیشتر نبود  احساس کنیـد تنهـا    00تا  06از سال
 و یکی اطالعـات  ی سراسری، یکی کیهانگذرد اما تنها دو روزنامه انقالب می

    9البته یکی هم جلوتر اضافه شد [وجود داشت]
 پوشش روستا 

 روستا کامال با بسیج پوشش پیداکرد   
 سلطه بر صنوف / مديريت کارخانه

بر صنوف کامال ها مهار و یا منحل شدند و شوراهای کارگری در کارخانه
و و وزارت صـنایع  بازرگـانی سلطه وجود داشت  بـر صـنوف صـنعتی، اتـاق    

و  و بـر صـنوف سـنتی هـم جریـان مؤتلفـه       [داشـت سلطه] معادن، خاموشی
 ها هم همه از خودشان بودند؛ مثال بـرادر عسـگراوالدی    سرصنفسعیدامانی

سرصـنف بـود  درحقیقـت    هـم یـک   1میرمحمدصادقی [عالء]سرصنف ویک
 های صنفی هم انتخابی نبود انتخابات

 مهار عرصه عمومي 

مهندسی دسـت مهندسـان   ی عمومی هم مهارشد  به این مفهوم که نظامعرصه
ای عمومی است و مال دولـت  داخل دولت بود  خیلی مضحک است  این عرصه

هـایی کـه قـبال      باشـگاه 3والیتـی بـود  آقـای نیست  نظام پزشکی هم کـه ذسـت   
                                                      

 مد توکلی انتشار یافت به سردبیری اح 9300ی رسالت در سال   روزنامه 9
    انجمن صنایع و معادن گچ ایران 1
است  روسـای سـازمان نظـام پزشـکی پـس از       فوذ بودن این سازمان  احتماال منظور تحت ن 3

-انقالب به ترتیب  عباس شیبانی، محمدعلی حفیظی، هادی منافی، ایرج فاضـل، سـید شـهاب   
 اند زالی بوده رضاالدین صدر و علی
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مـثال باشـگاه پرسـپولیسِ     [مصـادره شـدند   ]تاحدودی ماهیت خصوصی داشتند، 
خسـروانی هـم     باشگاه تاجِ آقـای 9بدنی مصادره شدتربیت عبده توسط سازمانعلی

ای وجـود نداشـت     تیم خصوصی1بدنی مصادره شدآن موقع توسط سازمان تربیت
هـا بـود  سـینما    باشگاه آرارات که مال اقلیت [جزبه]هم وجود ندارد  کمااینکه هنوز

   ی عمومی مهار شد و درحقیقت همه جا عرصه [افتاد ]دست بنیاد فارابی
 آغاز حامي پروري 

ــروری هــم از همــان حــامی  ــا در ادارات، در اســالمیدر انجمــن 06پ ه
ای پیـدا کـرده   اتوریتهها ها، شروع شد  انجمنها، حفاظتها، حراستکارخانه

شد  در برخـی  کشاورزی یک انجمنی با وزیر درگیر میبودند  مثال در وزارت
کـرد  ها، یک عضو انجمن، جلوی کارمندها با وزیر برخورد میخانهاز وزرات
ای داشـتند   ی ویـژه هـا اتوریتـه  خواست وزیـر را اخـراج کنـد  انجمـن    و می

های دولتی پالک قرمـز    االن ماشین[رفتگبه آنها تعلق می]امکانات ویژه هم 
هـای پنجـاه و یکـی    بـود  ماشـین   79و بعد هم  19شان موقع پالکدارند  آن

نوبت حـج و سـوریه و      خالصـه امکـان پروارشـدن بـا       دستشان بود و بی
 وجود آمد  پروری بهحامی

 حجاب 

 اجباری شد   06و اوایل 71حجاب هم که اشاره شد  از اواخر

                                                      
  باشگاه عبده پس از انقالب تا مدتی با نام پرسپولیس و مدیریت بازیکنان فعالیت کرد اما در  9

به بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار شد و نام تیم آن به پیروزی تغییر یافـت  اداره   9307سال 
 باقی است  این باشگاه پس از چندماه به اداره تربیت بدنی واگذار شد و همچنان

بهمن به تصرف انقالبیون در آمد و تـا چنـدماه    11هایی بود که در روز   باشگاه تاج از مکان 1
های برخی اعضای تـیم و معاونـت ورزش   تبدیل به محل عملیات کمیته شد اما پس از رایزنی

کـار   بـدنی ر اداره تربیتکنندگان، این باشگاه بازپس گرفته شد و زیر نظبا تصرف دولت موقت
با نام جدید استقالل در نخسـتین جـام فوتبـال     9377خود را از سرگرفت  این باشگاه در سال 

 پس از انقالب)جام شهید اسپندی( شرکت کرد 
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 روندي دو شه

خالصه سیستم، سیستم دوشهروندی شد  یکی شهروندان ترازاول که حامیـان  
 دوم هم که بقیه هستند شهروندان درجه [دیگری]اسالمی هستند و جمهوری

 انحالل هاي تشکيالتي 

چنــد اتفــاق هــم افتــاد  دو انحــالل تشــکیالتی داشــتیم  یکــی انحــالل   
که جـای   1اسالمیانقالبمجاهدین و دیگری سازمان 9اسالمیجمهوری حزب

 توضیح سیرش را نداریم   
 بر آمدن مؤتلفه 

ی ادامــه مؤتلفــه [هیــات]و پــس از انحــالل آن،  جمهــوریاز دل حـزب  
و  م کرد  قبـل از ایـن عسـگراوالدی   تشکیالت قبل از انقالب خودش را اعال

جمهوری بودند  حزب که منحل شد اینها حزب خودشان را دیگران در حزب
 درست کردند   

 سه روزنامه 

 آمد   00ی رسالت از سالدو روزنامه، سه روزنامه شد و روزنامه
 دو روحانيت 

ی مبارز و تکهروحانیتی خود مبارز هم دو تکه شد  یکی تکهروحانیت 

                                                      
، ایخامنـه توسط هیات موسسی متشکل از سیدعلی 9375در سال    حزب جمهوری اسالمی 9

بـا   و محمـدجوادباهنر  اردبیلـی ، عبـدالکریم موسـوی  ، سیدمحمد بهشتیرفسنجانیاکبر هاشمی
های ها و رقابتبندیتاسیس شد  پس از مدتی جناح "تشکل نیروهای مومن به انقالب"هدف 

بـا موافقـت    9300درون حزبی در کار حزب اختالل ایجاد کرد تا آنجا که در خردادمـاه سـال   
 انحالل یافت   اهلل خمینیآیت
گروه مبارز در پیش از انقـالب  با اتحاد هفت 9377در سال  اسالمیمجاهدین انقالب  سازمان 1

های سیاسی خیلی زود در این تشکل نمایـان شـد و اختالفـات درونـی     بندیتشکیل شد جناح
  بعـدها  انحالل ایـن تشـکل اعـالم شـد     اهلل خمینیبا موافقت آیت 9370سبب شد که در سال 

 9356گروهی از جناح چپ این تشکل دوباره این سازمان را احیا کردند و فعالیت آن در سـال 
 از سر گرفته شد 
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  "یون و یت"موقع قول آنمبارز  بهدوم هم روحانیون
 رخ داد   07تا  06ی دوم شرایط از ها اتفاقاتی بود که درپردهاین

 گازرسانيـبرق رساني

رسـانی و  حال اگر بخـواهیم فهرسـتی از کارهـای مثبـت را مـرور کنـیم، بـرق       
مهمـی از روسـتاها بـا مسـاعی جهـاد       گازرسانی در ایران سریع انجام شـد  بخـش  

توانسـت بـرق کشـاورزی باشـد ولـی بـرق       صاحب برق شدند  البته آن بـرق مـی  
هـا  کشاورزی نشد و برق مصرفی و خانگی شد و مصرف را در روستا دامن زد  راه

 های مهمی بود  گازرسانی سراسری هم صورت گرفت تر شد که اتفاقکامل
 سوادآموزي 

داد کـه  نشـان مـی   07بهبود پیدا کرد  مثال سرشماری های سوادآموزینرم
 است   ازانقالب شدههای سوادآموزی در بعد از انقالب بهتر از قبلنرم

 زنجيره صنعتي 

ی دو بــا کمــک ی یــک و درجــهدر ایــن دوره در اکثــر شــهرهای درجــه
ی های دانشگاه و وزارت صـنایع و نظـام بـانکی، یـک زنجیـره     التحصیل فارغ
 ای شکل گرفت که اتفاق مهمی بود  صنعتی

 ي جنگ جنگ و جامعه / تجربه

ی جنگ، نغمت نبود و دستاوردهایی هم همراه خودش داشت  مـثال  همه
شـد   ای که زمان جنگ شکل گرفت، میی تشکیالتیی صنعتی و تجربهتجربه

مثل بسیاری از کشورها،بعد از جنگ و در دوران صلح و بازسازی در شرایط 
 شکل در ایران رخ نداد  اینمروزین شود ولی این اتفاق بهجدید ا

 این اتفاقات مثبت بود 

 پرده: سه اتفاقِ نه ساده:ميان

 .تغيير دولت 3. فوت رهبري   2. پذيرش قطعنامه، پايان جنگ  5

است، وجـود دارد  سـه    50تا  07ی بعد که از تا پرده 07ای بین پردهمیان
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ساده نبودند  پذیرش قطعنامـه و پایـان جنـگ، فـوت      اتفاق افتاد که هیچکدام
-خمینی و تغییر دولت  این سه اتفاق اصوال شـرایط را تغییـر داد  آقـای   آقای

زد  وقتـی تشـر   های دوجناح تشر مـی خمینی هیمنه داشت و دراوج درگیری
کردند؛ البته باز شروع سه ماه دست و پای خودشان را جمع میـ  زد آنها دومی
اسـالمی،  اش درنظـام جمهـوری  د  باالخره او اشراف داشت و رهبریکردنمی

خال خیلی حس شد  دولـت هـم، دولـت     [با رفتنش]پذیر بود و رهبریِ همه
بنـدی و   داشـت و بـه قـول     زمان جنگ بود و توزیع کوپنی و سیستم سهمیه

ارزشی بود  دولت هاشمی که آمد آن مسائل پـوِِ پـوِ شـد     خودشان دولت
یان جنگ و قطعنامه، فضای جنگ را منتفی کـرد  ایـن سـه اتفـاق،     پذیرش پا
 ای بودند   های کلیدیاتفاق

 06 – 50ی سوم شرایط؛پرده

 تر پیش برویم که زودتر تمام شود باید سریع [به علت اتمام وقت جلسه]

 الملليمنظر بين

 فروپاشي يک نظام، فرو ريزي يک ديوار

بـود، فروپاشـید     محوری جهان کـه شـوروی  المللی یک نظام از منظر بین
دیوار برلین هم که فروریخت، درحقیقت فروریزی سمبلیک هم بود و ادغـام  

 جهان صورت گرفت  
 سرآمد جنگ سرد 

 جنگ سرد هم طبیعتا پایان پیدا کرد 
 پايان عصر انقالب 

عس شما ب  ب 93ی ی ده اینجا دیگر پایان عصر  انقالب اح . از ن م  

 ب ن س. دیگر ه چ انقالب  نم 
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 حراج شرق ـيار کشي غرب

غرب شروع به یارکشی کرد  یعنی سـریع کشـورهای جداشـده از کمـپ     
کـه خیلـی    را جذب کرد و حتی آنها را عضو ناتو کرد  مثل لهسـتان  شوروی

-ماننـد زنـدگی  بهای هم صورت گرفت  گنانهسریع جذب شد  یک حراج غم
برد، اینجـا  پاشد و اسباب و اثاثیه را همسایه و رفتگر سرمحل میهایی که می

، دانشمند شوروی را با قیمتـی خیلـی پـایین    هم چنین اتفاقی افتاد  مثال ترکیه
هـا در ایـن   خرید  ترکیه به بازار خرید دانشمند رفت  وزارت علمی تـرک می

-شان را خیلـی از کشـورها مـی   ی ورزشکارانیا همهحراج خیلی جدی شد  
های ایرانی بازیکن ارمنـی از ارمنسـتان   خریدند  از همین موقع بود که در تیم
بودند و حاضر بودنـد اینجـا یـک سـرپناه     آمد  آنها از ارمنستان شوروی آمده

باشند و یک حقوق حداقلی هم بگیرند ولی در کشـور خودشـان   خوب داشته
و دخترهای روسی حراج شـدند  مـثال بانـدهای قاچـاق اینهـا در      نباشند  زن 

هـای صـنعتی و تـا    ایران و در دبی و    بود  درحقیقت از زن و دختر تا بِـیس 
 ی امکاناتشان حراج شد  خیلی نازل بود دانشمند و تا همه

  تنبيه ايدئولوژيک 

 غرب هم در موضع تنبیه ایدئولوژیک کمپ سابق شوروی بود 
 ي جهاني ن/ دهکدهنظم  نوي

 ی جهانی را مطرح کردند ها در این بزنگاه نظم نوین و دهکدهییامریکا 
  شمولتعديل جهان 

 شمول تغییرساختاری هم آوردند  یک تئوری جهان
 کار نوين تقسيم

 کار نوینی هم در این مقطع صورت گرفت  یک تقسیم
 ي انساني توسعه

ی انسـانی  جهان نبود  وجه دیگر جهان این بود که توسـعه ی اما این همه
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ی انسانی مترادف شـد  اتفـاق   خیلی اهمیت پیدا کردو توسعه تقریبا با توسعه
خیلی مهم و کیفی بود  تا قبـل از ایـن روی توسـعه تلقـی مکـانیکی وجـود       

آهن و کارخانه و دودکش و مزرعه و     امـا بـاالخره انسـان    داشت؛ راه و راه
ی انسانی هم در شمال و هم درجنـوب اهمیـت   د اینجا چه میکرد؟ توسعهبای

 پیدا کرد  البته ایران هنوز در این فازها نبود  
 چين و ببر ها

شـد و چهـار ببـر شـرق آسـیا      آمد که داشت تبدیل به غـول مـی   آرام چینآرام
 در جهان پیدا کردند آمدند و ببر شدند و جایی [کنگ و تایوانهنگ])سنگاپور، کره 

 سر ريزهاي پست مدرن  

روز سـراریز  مدرن به جهان آنبه لحاظ ادبی و هنری هم سرریزهای پست
 ها هم رسید   ی بعد و در همین دوره، به ایرانیآرام در دورهشد که آرام

  منظر داخلي

 پايان يک گفتمان 

امـام،  ی شصـت، خـط  ِگفتمان دههیک گفتمان پایان پذیرفت  وجه فکری
ارزشی و صدور انقالب بود که این گفتمان بـا آمـدن    فقیه، جنگ، نظامِ والیت

 هاشمیو بعد از آن سه اتفاقی که عنوان شد، پایان پیدا کرد   
 صلح مسلح 

 های خودش را داشت صلح، صلح مسلحی بود و هزینه 
 تشکيالت رئيس جمهور 

یالت دولـتش  هاشمی برای خودش تشکیالتی پیدا کرد  یـک وجـه تشـک   
بود  یک وجه تشکیالت پیرامـونش بـود  یـک وجـه دیگـر تشـکیالت هـم        

 تهران و کرباسچی بود  شهرداری
 الگوي مصرف اجتماعي/  –طبقاتي  /سياست خارجي /اقتصاديجهات نو: 

از ]اسـالمی ی قبـلِ جمهـوری  های سـنتی دهـه  ها نو شد و با جهتجهت
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اجتماعی و الگوی مصـرف کـامال   خارجی، طبقاتی، اقتصادی، سیاست [لحاظ
میلیـارد دالر در مقابـل    17رکـورد واردات اسـت:    51مغایر بـود  مـثال سـال   

ی میلیارد بود  یکباره سـه برابـر! هاشـمی در همـه     5-0که  06یواردات دهه
 کرد  9آفها تیکحوزه

  دولت شبه فئودالي

کـه  فئودالی بود  هاشمی اول کار آمـد و گفـت   دولت هم یک دولت شبه 
-خواهد کار سیاسی کنند  میقدر سیاسی هستم که وزرایم نمیمن خودم این

خواست در داخل انسـداد سیاسـی داشـته باشـد  از طـرف دیگـر کابینـه در        
داری بـود  پیرامـون   ی کـامال مصـداق  حقیقت کارگزارش بود  این واژه، واژه
بروکرات شـکل گرفـت  دولـت یـک      ـهاشمی یک جریان حزبی تکنوکرات

 ای بود  فئودالیولت شبهد
 تمکين تئوريک 

در  [المللی پـول بین]که توسط صندوق  1این دولت به همان تعدیل ساختاری
 شد، تمکین تئوریک کرد  ایران هم به همان کمپ پیوست   کشور اجرا می37

 برنامه پس از تکمين

ی غـرب و نهادهـا   ی ایران بـه روی همـه  اصطالح دروازهبه 06یدر دهه
پـول اینجـا   المللـی ، نوزده هیات از صندوق بین59-56های بود  در سال بسته

کردنـد؛   نکـن هـم مـی   ـبکن [هااین هیات]آمدند  این خیلی اتفاق مهمی بود  
 ارزتان اینجوری است، فالن اینجوری است و      

                                                      
1 . take off 

های اقتصـادی گفتـه   به مجموعه سیاست Structural adjustments  تعدیل ساختاری یا  1
ی جهـان  حـال توسـعه  المللی پول و بانک جهانی برای کشـورهای در  شود که صندوق بینمی

پیشنهاد دادند و اخذ وام از این منابع را منوط به پیروی از این برنامه کردنـد  طـی ایـن برنامـه     
شـوند در چنـدگام بـه سـمت تجـارت آزاد و      کشورها با هدف توسعه اقتصـادی تشـویق مـی   

 روند سازی پیشخصوصی
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  آثار دورانيِ تمکين: استقراض/سقوط پول ملي/واردات انبوه/ تورم/ امواج اجتماعي

آثـاری هـم داشـت  اثـر اولـش      [های تعدیل ساختاریتمکین به سیاست]
مثبت دوران جنگ این بود که دولت موسـوی   [نکته]استقرا  خارجی بود  

کنـیم و  توانست بگویـد مـا داریـم جنـگ مـی     با اینکه توجیه هم داشت و می
مان محدود است و نیاز به یک منبع وارداتی داریم و کامال قابل توضـیح  منابع
بود کـه   9گرفت، اما نگرفت  البته قراردادهای یوزانستوجیه بود اگر وام می و
کردی و پولش را بـا  ی باال بود که خرید میبا بهره [خرید]بستند  یوزانس می

ی دادی  یعنی نوعی وام بود اما ماهیت موقـت داشـت  امـا دوره   بهره پس می
یلی باالتر رفته بود هاشمی درحالیکه قیمت نفت هم نسبت به دوران جنگ خ

ــی  ــاال م ــت، و جهشــی داشــت ب ــارد  36رف ــتقرا  خــارجی  [دالر]میلی اس
پول ملی سقوط کرد و ریال ارزشی نداشـت  درسـت    [اثر دیگر اینکه]داشت 

کـه   9379یـا   9159 ی ریال نفت بود امـا بـه هرحـال سـال    است که پشتوانه
میانگینِ پنج  [شدمشخص]آر تیتشکیل شد و بعد اس 1سونینکنفرانس اسمیت
 [المللـی پـول  واحد پـولی صـندوق بـین   ]ارز درسبد  93ی بعد ارز و در مرحله

ی   درست اسـت کـه پشـتوانه   3ارز بانک جهانی بود 93رفتند که ایران هم جزء 
هرحال ارزش داشت  مثال قبـل از انقـالب پـول ترکیـه در     ریال نفت بود اما به

 [ژاپـن ]جاهایی ریال می توانست با ین مقابل پول ایران اصال ارزشی نداشت و 

                                                      
9   Usance     یا اعتبار اسنادی که وجه اعتبار توسط یک شرکت واسط بـه فروشـنده پرداخـت
 شود ی آن پس از مدت معینی از خریدار دریافت میشود و اصل وجه و بهرهمی
1   Smithsonian  Agreement کشـور موسـوم بـه     96بین  9159پیمانی است که در سال

G10 شورها که تا پیش از این تنهـا بـر اسـاس    منعقد شد و مطابق آن نرخ ثابت تبادل ارزی ک
 شد، بر مبنای دالر آمریکا نیز قابل محاسبه شد  طال یا نقره محاسبه می

3   Special drawing rights      شاخصی است که بر اساس آن واحـد پـول کشـورهایی کـه
-درصد صادرات کل جهان باشد مبنای سبدارزی صندوق بیناز یک ها بیشحجم صادرات آن

ریال ایران نیز به عنوان یکی از  9150تا  9151های گیرد  در حد فاصل سالللی پول قرار میالم
 ارزهای این سبد درنظر گرفته شد  
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پول ملـی سـقوط کامـل کـرد  وادرات و      [هاشمی]رقابت کند  اما در این دوره
زمـان آثـار   تورم هم بود که امواج اجتماعی خودش را هم داشـت  آمارهـای آن  

هـا،  ها، میزان طـالق ها، میزان خودکشیدهد  اختالف طبقاتیتعدیل را نشان می
هـای زیـادی رویشـان    میزان مصرف دارو و    کـه پـژوهش   های افسردگی،نرم

   ها هست است و اگر دوستان بخواهند تعقیب کنند، در فصلنامهانجام شده
 دولت کوچک؟ دولت فربه!

دولت بنا بود کوچک بشود اما دولت فربه شد  از پیرامون رئـیس دولـت بگیـر     
جـا در کـادر تعـدیل سـاختاری     که فربه شد تا کابینه و مدیران میانی  دولتی که همه

ی اول دولــت هاشــمی تعــداد کارمنــدان دولــت ســالهبــود، در ســهکوچــک شــده
 هزارنفر اضافه شدند که البته انتقادهای جدی مجامع جهانی را هم دربرداشت   566

 ادغام هاي سازماني 

انتظـامی از ژانـدارمری و شـهربانی و    ها ادغام شدند  نیـروی اینجا موازی 
-هژمـونی کمیتـه شـکل یافـت و یکـی  شـد  جهـاد در دل وزارت       کمیته با 

 ها صورت گرفت   کشاورزی رفت و این ادغام
 بخشنامه اي ـتوسعه آمرانه

ای بود  اصـال مشـارکتی   ی آمرانه و بخشنامهی هاشمی یک توسعهتوسعه 
 بود و مشارکتی را جلب نکرد  ای روی مردم نکردهنبود و کار آموزشی

  شهرداري وزين

هـای قبلـی بسـیار فـرق     ای بود که بـا شـهرداری  اش شهرداریشهرداری 
-ده و درآمـدزا بـود و هزینـه   ای داشت، سازمانداشت  وزن مخصوي جدی

 کرد  های تبلیغاتی را هم عمدتا شهرداری تقبل می
 رانت سازمان يافته 

یافتـه  رانت در دوران هاشمی خیلی خیلی بیشتر از دوران جنگ سـازمان  
 یافته شد در حقیقت کامال رسمی و سازمانشد  
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 فساد اداري 

سابقه بود  در دوران جنگ کـه اصـوال خیلـی    فساد اداری این دوره تقریبا بی 
اینکه نبود اما کوچک بـود  اتفاقـات   شد که باعث فساد بشود  نهجا نمیپولی جابه

ها هم به فسـاد  ها مدیران خانم شهرداریمهمی افتاد  مثال در فساد مالی شهرداری
ی وقت در حـوزه ها هیچمالی آلوده شدند  به طور سنتی در نظام اداری ایران خانم

کـارتر و در ایـن   تـر بودنـد و هـم محافظـه    فساد نبودند  به هر حال هم اخالقـی 
ای شـد و البتـه   سـازی کردند  امـا در همـین شـهرداری پرونـده    ها فکر نمی وادی
یکـی از مـدیران ارشـد خـانم در      [فسـاد ]پولی واقعی هم وجود داشت، پرونده

خانـه بـا آن    7-7شـد  میلیون تومان بود  مـی  166-976شهرداری پول کمی نبود؛ 
 کرد کرد و شیرابه پخش میپول خرید  فساد ادرای گسترده بود و مدام نشت می

 مانور نامحدود اطالعاتي امنيتي

ی کــه دلــش وزارت اطالعـاتی هــم بــود کـه بیــرون و داخــل کشـور هرکــار    
کاران در خارج و در داخل هم آزادکارها کرد  به قول خودشان فرنگیخواست می می

 ها و ترورهایی درآمد که همه درجریان هستید  وجود داشتند که از آن قتل
 تجربه جنگ ؟

ی صـنعتی،  ای داشت، تجربـه در این کشور باالخره جنگی بود که تجربه 
کـرد کـه ایـن    مالی داشت  عقل ایجـاب مـی  ی دهی و تجربهی سازمانتجربه

 روز بشود و در دوران جدید بیاید  اما این اتفاق نیفتاد   تجربه به
 سردار سازي

 سردارسازی صورت گرفت   روی هاشمی و کرباسچی 
 زير بنا سازي

ــاق   ــار اتف ــه چه ــت]البت ــازی  [مثب ــاد  زیربناس ــم افت ــن دوره، ه ــای ای ه
-هـا روی نیـرو، راه و شـبکه   سـازی ای است  ظرفیـت جدیهای  زیربناسازی

 مقدار از پول نفت نشست     باالخره یک[جدی بود]ها
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 کنترل جمعيت 

تـر از  ، یازده میلیون نفر بیش07جمعیت خوب کنترل شد  جمعیت سال  
اهلل هسـتند و اینهـا   داد که اینها امت حزببود و موسوی شعار می 77جمعیت
داد که البته بعد خودشان هـم  هستند و از این شعارها میی اسالم کنندهپخش

در آن ماندند  کنترل جمعیت اتفاق مهمی بود  به این معنا که روسـتا و شـهر   
های بهداشت درست شد و وسایل جلـوگیری از بـارداری   توجیه شدند  خانه

 رایگان توزیع شد  این اتفاق بسیار مثبت بود  
 گسترش آموزش 

 آموزش هم زیردانشگاهی و هم دانشگاهی گسترش پیدا کرد  
 تکثير رسانه 

ی یک و دو بود امـا  های درون حاکمیت تکثیر شد  قبال یک شبکهرسانه 
 ی تلویزیونی و رادیویی اضافه شد              شبکهشش پنج 50تا سال 

 های مثبت این دوره بود  اینها اتفاق
 يک نظام و سه پاره فکري 

ی پـاره، پـاره  ی فکـری داریـم  یـک   پـاره ما در این دوره یک نظام با سـه  
و  پاره، خط امام سابق است که ایزوله شـده هاشمی بود که هژمونی دارد  یک

 های سنتی و مؤتلفه هستند   ی راستپاره هم پارهیک
 تصفيه هاي درون نظامي 

  خط امام صورت گرفت 71تا  07ای از سالهای جدیدرون نظام تسویه 
هـا  کنار گذاشتند  درون دولت را که کامل از خط امـامی  [قدرت]را از مصدر 

 ها گرفتند   از خط امامی �مثال بنیادشهید راگرفتند، حتی بیرون را هم ـ
 گان موقعيت رانده شده

بودند که اسمش رجا بود  با اینکه آن یک بنیـاد  ها یک بنیادی زدهبرخی چپ 
اسالمی! برخی هـم  شدگان جمهوریاما همه می گفتند: بنیاد راندهاقتصادی بودند 
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شـان هـم   اصولی گرفتند و به دنبال تجهیز مالی خودشان رفتند  یک کمپموافقت
سـال یـک   هشـت  9اسـتراتژیک در مرکـز مطالعـات   حجاریانحول و حوش آقای
 هایی رسیدند که بعدها عمل شد با مطالعه به تئوریامکاناتی داشتند و 

 ها انزوا و الک دفاعي خط امامي

انزوا و  [حالت]شدند  یک و   کامال از مصدر رانده برخی هم مثل کروبی 
 بینیم  ها میدفاعی در خط امامیالک
 “ کارگزاران” 

که حامل چند عنصر بودنـد    ای بودندازای تشکیالتیکارگزاران درحقیقت مابه 
بروکراتیـک لیبـرال در    �� دار تکنوکراتیکیکی تمکین و پذیرش به هاشمی  دوم پرچم
 ی دولت را داشته باشند   ایران بشوند  و بخشی از مجلس و تقریبا همه

 باز بر آمد و نو بر آمد تشکيالتي

بـود و  دهانقالبی که قبال منحـل شـ  اینجا دو اتفاق افتاد  سازمان مجاهدین 
ی اعـالم موجودیـت کردنـد  نشـریه     56یبود، اول دههانشعاب چپ داده 09

ای بـود  یـک جریـان    ی کیفـی زمان نشریهمنتشرشد که آن 53عصرما از سال 
بـود و جمعیـت ارزشـهای     06یشهری هم درآمد که جریان مخوف دهـه ری

 کرد  اسالمی را تشکیل دادند و خودشان، خودشان را سریع منحل انقالب
 ي اعتراضي دانشگاه رسمي رگه

هـای اقتصـادی و   ی اعتراضـی در دانشـگاه در اعتـرا  بـه سیاسـت     یک رگه 
هـای اسـالمی و تحکـیم    ای هاشمی شکل گرفت که همین انجمـن خارجهسیاست
  موقع دیگر کسی اصال دردانشگاه نبود(بودند)آن

                                                      
 9307جمهوری بود کـه در سـال     مرکز مطالعات استراتژیک یکی از مراکز تابعه نهاد ریاست 9

برعهـده داشـت و    هاخویینیاکبر موسویتاسیس شد  در بدو تاسیس ریاست این مرکز را علی
و   در معاونت سیاسی این مرکز فعال بودنـد    ، عباس عبدیتباررضا علوی، علیسعیدحجاریان

زیـر   با تغییر دولت این مرکز نیز تغییر نام داد و با نام مرکز تحقیقات استراتژیک 9350در سال 
 به کار خود ادامه داد   تشخیص مصلحت نظامنظر مجمع
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  ها، يقه سفيدها؛ دو طبقهيقه چرک

سـفید  های اول انقالب تبدیل به یقـه بخشی از یقه چرکدو اتفاق هم افتاد  
ها، طیـف  ها، طیف میگونیایشدند و صاحب کارخانه شدند  مثل طیف مؤتلفه

کفـش  چـرک بـاقی ماندنـد و پاشـنه    شان هم هنوز یقـه   البته بعضیدوسترفیق
هــا و جریــان ســفیدها هــم بــا همــین کــارگزارانخواباننــد  بخشــی از یقــه مـی 

ی زادوولد طبقـاتی از  ها آمدند  اینجا دو طبقه شکل گرفت  یک زمینه شهرداری
مثـل   ایهـای مؤتلفـه  بـود کـه در ایـن دوره در طیـف    دوران جنگ آغـاز شـده  

 برمال شد  تبلور تشکیالتی یک طیف هم کارگزاران بود   و میگون دوست رفیق
 هاي اجتماعي روزن

خواستند مـدل چـین   ای باز شد  میهای اجتماعیدر این دوره یک روزنه 
هـای اجتمـاعی  حجـاب در ایـن     باشد  انسداد سیاسی ولی با مقداری آزادی
مـی عقـب   هـا ک گرفت  مثال روسـری دوره دیگر خیلی مورد تهاجم قرار نمی

هـا  بـا آمـدن کیمـون    00رفت و روپوش ها آمد  البته روپوش از همان سـال  
بود و آن موقع هم خیلی قابل کنترل نبود اما در این دوره بازتر شد  ایـن  آمده
تر شدند  سینما آزادتر شـد  کم 06یها نه اینکه نبودند اما نسبت به دههگشت

های جدیدی آمدند  این دوره فیلمو بازار فیلم یک مقدار رونق پیدا کرد  این 
دوره شهرداری کارهایی کرد، مثال فرهنگسراهایی ساخت کـه درحـدخودش   

ی انتشـار  ها هم اجازهدربازتر شدن فضای فرهنگی موثر بود  به برخی نشریه
 رخ داد   ها اتفاقاتی بود که از قبال دولت هاشمیدادند این

 ميل مدني نوين 

او جـی تماعی یک میل مدنی نوین پیـدا شـد  مـوج جدیـد ان    در سطح اج
او در جـی هزار ان، ده77به بعد شکل گرفت که تا  51سازی در ایران از سال 

 وجود آمد که البته بخش مهمی از آنها االن نیستند  ایران به



 323شناسیشرایط

 

 نو اعتراضات صنفي 

اعتراضات صنفی و کارگری شـکل گرفـت  تعـدیل درحقیقـت بیشـترین      
 آورد  های فرودست میی کارگر و جریانرا روی طبقهفشار 

 مهاجرت هاي تازه 

 های جدید از روستا و بخشی از موج مهاجرت از روستا را در اینجا شاهد بودیم  دافعه
 شورش هاي محلي 

شـهر،  ی تهـران، اسـالم  های محلی را هـم شـاهد بـودیم  حاشـیه    شورش
بـود کـه برخـی غیرقابـل مهـار       هاییکریم و بعد اراک و قزوین شورش رباط

بخشی به خاطر بغض ناشی از فشار اقتصادی بـود و بخشـی هـم بـه خـاطر      
    56یی دههتا نیمه 06ی بغض ناشی از فشارهای دهه

 اقليت ها ـمطالبات اقوام

 جویی قرار گرفتند   ها در یک موضع مطالبهاقوام و اقلیت
 راه به جهان 

آرام کامپیوتر و بعد هم اینترنت آمـد  هـم از   شد  آرامیک راه هم به جهان باز 
ایزوله بودنـد   [که قبال]های ورزشی ایران این مجرا راه باز شد و هم اینکه کاروان

-راه پیدا کرد  همـه  [جهانبه]جا رفتند و فیلم ایران و موسیقی ایران این دوره همه
 ه جهان باز شد از مجرای دولتی نبود اما درکل راه ب [این اتفاقات]ی 

                                                      
 9359عتراضات متعددی در شهرهای مختلف شکل گرفت که اولین آن خـرداد  ا 56  در دهه  9

های بدون سند توسط شهرداری بود  بزرگترین این اعتراضات در مشهد و بر علیه تخریب خانه
در اسالمشهر و در اعترا  به گرانی و کمبـود بنـزین رخ داد  طـی ایـن      9357نیز درفرودین 

های اجتماعی لتی تخریب شد و در نتیجه بعدها به شورشاعتراضات تعدادی بانک و اماکن دو
مشهور شدند  این اعتراضـات همگـی بـا سـرکوب فـوری روبـرو شـدند،  از جملـه شـورش          
اسالمشهر که با برجاگذاشتن چندین کشته و زخمی، توسط قرارگاه ثاراهلل در یک روز برچیـده  

 شد  
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   نو روشنفکري: انديشه/ نشر/ ترجمه/ هنر و ادبيات

یک جریان جدید روشنفکری هم شـکل گرفـت کـه خـودش را هـم در      
داد و هم در سطح ترجمه  بخشـی  سطح اندیشه و هم در سطح نشر نشان می

داشـتند و در   06ینظـامی دهـه  از روشنفکران و هنرمندانی که تعریـف درون 
اسـالمی بودنـد، بـه ایـن جریـان      مُبلن ایدئولوژیک جمهوری 06یابتدای دهه

هـایی بودنـد کـه بـا رانـت و      روشنفکریِ نوظهور پیوستند  درحقیقت جریان
قـرار گرفتنـد    اسالمیاسالمی باال آمدند اما مقابل جمهوریامکانات جمهوری

آرام بدهنـد  آرام  توضـیحی بدون اینکه سیرتطور و تحول خودشان را حـداقل 
ایـن بحـث را بعـدا    ]درصد آمدند  )ها با ترام دهچپ جدید به قول مطبوعاتی

های جدید به بازار آمد ها ظهور و بروز پیدا کردند  کتابباز می کنیم(  الئیک
فقط یـک فـیلم کیفـی     01تا  06ای راه افتاد  مثال از ی نسبیو نهضت ترجمه
دوره را کـه تاحـدودی شـرایط آن    بیضـایی ریبه کوچک آقایغآمد  فیلم باشو
اش کـه  کرد  آن پسر سیاه جنوبی در شمال ایران روی کتاب درسیترسیم می

ی ایران بود، اشک ریخت و گریه کرد که تمثیلی بود  اما فـیلم دیگـری   نقشه
آمده بود که تلنگرهایی به فضـای   خوبانهایی هم مثل عروسینیامد  البته فیلم
 زد اما در این دوره فضای هنر و ادبیات باز شد بعد از جنگ می

  پيش پرده شرايط نو؛

رخ  50تـا   06رسیم به آخرین بخش بحث امروز  اتفاقاتی که در حدفاصـل  می
 شـاءاهلل مـرور خـواهیم کـرد،    ی بعد انی اتفاقات کیفی دیگری که دفعهاضافهداد، به

 آمدن شرایط جدید بشود   ای شکل بگیرد و باعث بیرونپرده باعث شد که پیش
 اجتماعي ـعينيت اقتصادي

اجتمـاعی  ـناشی از اقتصاد جنگ و فشارهای اقتصادی 50تا  07حدفاصل 
ی اقتصاد تحـت تعـدیلِ هاشـمی یـک عینیـت      دوران جنگ و فشارهای ویژه

 اجتماعی وجود داشت   ـاقتصادی



 323شناسیشرایط

 

 اکنوني ـتاريخيذهنيت 

ای کـه از  یک ذهنیت تاریخی و اکنـونی شـکل گرفـت  ذهنیـت تـاریخی     
 مشروطه دنبال نفی مطلقه بود، به اکنون رسید 

 تأثير جهاني 

تحوالت جهان تاثیر نسبی و مهمی روی ایران گذاشت  باردیگر خـواهیم  
بـود؛ احـزاب آهنـین    بود و قدرت توزیع شدهدید که هرم قدرت شکسته شده

بودند های غرب مشارکتی شدهبودند  نظاماوها دادهجیجای خودشان را به ان
ای شـکل  ای بسـیار جـدی  اوجـی هـای مشـارکتی و ان  و در جنوب هم نظـام 

بود  هرچقدر هم دیـوار را بلنـد   بود  جهان به مدنیت و مشارکت رسیدهگرفته
 که دور هم نماند  ماند، کما اینکنی، طبیعتا ایران هم از این تاثیر دور نمی

 ميل رهايي 

 وجود آمد  به 57تا  06یک میل رهایی از شرایط 
 مطالبات چند وجهي 

 ای هم صورت گرفت نهایتا مطالبات چندوجهی
این علت که مجبور هستیم تـا  بحث تمام شد  بحث امروز طوالنی بود  به

ی دیگر که آخرین فرصـت بعـد از تعطـیالت حسـینیه اسـت، بحـث را       هفته
قدر سریع صحبت کردم و حجم انبوهی خواهم که اینببندیم  من معذرت می
شد و طبیعتا جمع خسته شده و طراوت اول جلسـه  از اطالعات به جمع داده
تر صحبت ی بعد مفصلخواهم  ناخودخواسته بود  دفعهرا ندارد  من عذر می

چـرا بـه   کنیم که چرا اصالحات در ایران باب شد و مشکالتش چه بود و می
 اش رسید وضعیت اکنونی





 

 

 

 پرسش و پاسخ

در مورد تسخیر النه جاسوسی یا سـفارت، گفتیـد کـه آقـای بازرگـان و      

که آن موقع روحـانیونی بودنـد   گفتگویی داشتند درحالیچمران با برژنیسکی 

ها انگار بـه  دانستند  البته االن همانکه مذاکره با آمریکا را حرام اندر حرام می

اند که اگر مذاکره به نفع ملت باشد، اشکالی نـدارد  آیـا   حالت اضطرابی افتاده

 این درست است؟

هم بخشی از روحـانیون بـا   ی انقالب صابر: البته باید گفت که در پروسه
های سفارت فقـط اسـنادی را چـاپ    کردند  منتهی بچهها مذاکره میامریکایی

و   بـود  ولـی    توسـلی ، مهنـدس ، مـدنی بـه امیرانتظـام   [مربوط]کردند که می
کنند  مـذاکره حـرام نبـود     طرف را منتشر را نداشتند که اسناد آنجسارت این

ی ایدئولوژیک دارد اما در به همه جا حتی بـه  اسالمی صبغهبا اینکه جمهوری
ی مسـاله  [چرا که فقط]ی ملت هم رفت  حریم خصوصی و اتاق خواب همه

اش بقا است  یک جـایی کـه بقـا بـه     ترین مسالهبقا برایش مهم است و اصلی
ر من حـالل و حـرام اینجـوری وجـود     شود  به نظخطر بیفتد، مذاکره هم می

 شود   ندارد و هر وقت هرچه ایجاب کند، ایجاد می
*** 

اسـت و البتـه سـوال     75جسارتا سوالی داشتم که مربوط بـه فـراز انقـالب   

کوتاهی هم در مورد این جلسه دارم  شـما در کـل جلسـات انقـالب اسـمی از      

قـم و اصـفهان و   شـان و تشکیالتشـان در   آقای منتظری و پسرشـان و فعالیـت  

آباد نیاوردید  حتی اسم ایشان را هم نیاوردید  فقط گفتید که فـالن تـاریخ   نجف

ام  چند تا ی انقالب را من به دقت بودهآزاد شد  کل هفت جلسه همراه طالقانی

ام کـه دو جلـد آن را   ی ساواک هم هست را دیـده کتاب که از اسناد چاپ شده

 است و دو جلد دیگـر آن را عالیقدر چاپ کردهتحت عنوان فقیهمصطفی ایزدی 
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است به عالوه اینکه خاطرات ایشان هـم هسـت    اول انقالب ساتجا چاپ کرده

رسد در بحث شما اصال نبود و انگار نـه انگـار  وقتـی هـم     نظر میچیزی که به

یشـان نـام   ها نام بردید از آقای دستغیب نام بردیـد امـا از ا  حتی از اقطاب استان

انـد و یـا   اش چیست؟ یا این است که واقعا ایشان در فضا نبودهنبردید  این دلیل

این است که انتقادهای تند و شدید وشاذی به ایشان دارید اما در فضـای فعلـی   

شان کنید و یا اینکـه  دانید که مطرحو خصوصا در بعد از اصالحات صالح نمی

اش روی بحـث و تحلیـل شـما روی    نبه نظر من موردِ آقای منتظـری و جریـا  

آورد  انسـجامِ بیـان   وجود مـی روحانیت و حوزه و سنت یک خلل انسجامی به

وقـت از مشـروطه تـا االن    شده این بوده و بارها هم گفتید کـه روحانیـت هـیچ   

توانـد داشـته باشـد و روحانیـت حتـی در      است و نمـی حرکت مستقلی نداشته

یا مجاهدین والغیر  وقتـی ایـن مسـاله را     انقالب هم یا پشت شریعتی آمدند و

هـای مطـرح   ی تحلیـل بینم به بقیهها میگونه برخالف آن اسناد و کتابمن این

 کنم ی این کالس هم شک میشده

هاسـت  مـن نمـی خـواهم از     ام هم درمورد گروه فرقانیسوال این جلسه

بینیم کـه گـروه   آنها دفاع کنم و شناخت چندانی هم ندارم اما ما در تاریخ می

گویند که مـا  را قبول نکرد و محکم هم می فرقان از اول رهبری آقای خمینی

خواهم بگویم که کارشان درست بـوده  رهبری ایشان را قبول نداریم  من نمی

کننـد  مجاهـدین در   یا غلط اما در مقایسه با مجاهدین با صـداقت عمـل مـی   

گویند که ما اولین کسانی هسـتیم کـه رهبـری    میدهند های اولی که میبیانیه

فهمنـد و     امـا بعـد در    دهند و نمـی شما را قبول داریم و بقیه فقط شعار می

کننـد کـه مـا از اول    اعـالم مـی   07آیند تا اینکـه سـال   سیر خودشان جلو می

ی در تحلیـل شـما یـک عالقـه    دانستیم و تـاکتیکی برخـورد کـرده بـودیم       می

طـور قضـاوت   ایـن  [به این دلیـل ]بینم که فکر می کنم مجاهدین می ایدئولوژیک به

ـثال ]بینم  ی مهم را در گروه فرقان نمیکنید اما این نکتهمی گوییـد اینهـا مثـل     مـی  [م

فدائیان اسالم بودند  من نمی خواهم ترور را تایید کنم و درست است کـه مکـانیکی   



 322پرسشوپاسخ

 

انـد ولـی مجاهـدین از    اول همین بـوده بیند آنها از برخورد کردن بد است اما آدم می

   ریزی کارشان با عدم صداقت است اول انقالب پی
ناسـبت بـا   آمـدیم بـه م  ی اول در تقویم انقالب که میصابر: درمورد نکته

آزاد شدند  یـک   آقای منتظری هم با آقای طالقانیآقای منتظری برخورد شد  
ایشـان در دو نظـام ضـد قـدرت بودنـد و      شد کـه  پاراگراف هم توضیح داده

ها داشتند را مطرح نکننـد و بـه   ها و شکنجهشد که انتقادهایی که به اعدام می
فقیـه قـرار بگیرنـد امـااین کـار را      هم در موضـع والیـت   07ی بعد از فاصله

نکردند  این موارد مطرح شد  اگر شما توضیح بخواهی، توضیح این است که 
اسی آقای منتظری قابـل دفـاع اسـت  امـا بـه لحـاظ       نقش اخالقی و نقش سی

فکری شما نگاه کن که موضع صدورانقالبِ اولِ انقالب موضع ایشـان بـود    
اساسی بود و فقیه به قانونایشان خودش از طرفداران اصلی وارد شدن والیت

هـای سـنتی خیلـی    ی ایشـان بـا رسـاله   رئیس آن مجلس هم بود  رسالهنایب
دگاه روی اقتصاد، دیدگاه تجاری است  اینها چیزهایی اسـت  تفاوتی ندارد  دی

وقـت نقـش   شود در این شرایط مطرح کرد  به آن مفهـوم ایشـان هـیچ   که می
اسـت و شـاید   است  ولی نقش سیاسی ایشان خیلی جدی بـوده فکری نداشته

من کوتاهی کردم و در این دوره با شتابی که هست این کوتاهی رخ می دهد 
یست  الاقل از خباثت نیست  اگر عامدانـه باشـد خباثـت اسـت      که عامدانه ن

ای ایفا کرد  تنها کسی که روی نقش اخالقیِ آموزشی 06یولی ایشان در دهه
کـدام از کسـانی   ها، روی زندان و روی شکنجه ایستاد، ایشان بود  هـیچ اعدام

انی که االن اپوزیسون هستند حاضر نبودند روی این مساله بروند  بودنـد کسـ  
تر شـدند  که از بعضی آقایان درخواست می کردند که در اصالحات هم چهره

 منتظـری کدام از آقایان نرفتند  ببین! آقـای که روی این موارد بروند، ولی هیچ
هم در  06نهاد پاکی دارد  خیلی مهم است  مقابل دو نظام ایستاد  بعد از سال 

هـا  ایسـتاد  مرتـب بـه زنـدان     فتن الجوردیحوزه قرار گرفت و روی کنار ر
ای کرد وحامی بخش مهمی از زندانیان بود که وضعیت ویژهنماینده اعزام می
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داشتند بود  اینها همه مثبت است و تا آنجایی که مـن نگفـتم، قصـور از مـن     
ای نیست که نقـش فکـری مثـل آقـای طالقـانی      است  ولی ایشان تیپ فکری

داشته باشد  در اشل خودشان  باشد و یا نقش تاریخی مثل آقای خمینیداشته 
شود گفـت کـه سـواد فقهـی ایشـان از      به قول خود آخوندها مال است و می

شان هم از ایشان بیشـتر اسـت، جلـوتر اسـت      خیلی کسانی که هستند و سن
در سـیری کـه   ی دوم اینکـه  اینکه وزن فقهی دارند ولی وزن فکری نه! نکتـه 

دیدیم خب استارت را همیشه روشـنفکرها زدنـد و روحـانیون بعـد از ایـن      
اند  این الغای ما نیست  شما خودت هر پژوهشی بخواهی بکنی استارت آمده

ای بین مساعی فکری قبل از مشروطه تـا  ی فکری ویژهبینی که یک فاصلهمی
است  حداقل بیسـت  در مشروطه وجود داشته و طباطبایی آمدن آقای بهبهانی

ای وجود ی کیفیسال فاصله وجود داشت  در نهضت ملی هم که یک فاصله
و بعد اعـالم   ی ملی دومهم با اعالم موجودیت جبهه71 -31[جنبش]داشت  

حانیت آمد  روحانیت هم کـه  شکل گرفت و بعد رو آزادیموجودیت نهضت
اش زن و زمین بود  قبال توضـیح دادیـم کـه    ی اصلیآمد در ابتدای کار مساله

ی پنجاه هم بعدا رشد کرد و به موضع ضد ظلم و ضد استبداد رسید  در دهه
شما نگاه کنید وسط متن، مستقل از اینکه چه انتقادی به آنها داشـته باشـیم و   

هستند  قبال هـم   و شریعتی د وارد کنیم، مجاهدیندر چه سطحی به آنها انتقا
 هم اسم برده شد  از آقـای غفـاری   [سیرجانی]گفته شد  البته از آقای سعیدی

هایی داشـتند  هم اسم برده شد  اینها مستقل از مجاهدین و شریعتی ایستادگی
ی روحانیون فعال در ارتباط با اینها دستگیر شـدند   هم شدند  اما بقیهو شهید 

نقش اسـتارتری نـدارد  در انقـالب هـم مسـتند       76یاینکه روحانیت در دهه
هواپیمـای  دیوید و مـاجرای  ها از دانشگاه و ضد کمپوجود دارد که حرکت

ار در موضـع هژمونیـک قـر    [بعـدا ]   شروع شد تا اینکـه روحانیـت   العال و 
توانـد از ایـن بـه بعـد حرکـت مسـتقلی       گرفت  من هم نگفتم روحانیت نمی
طـوری دیـدیم  البتـه خـب خـاتمی در      داشته باشد  تا اینجای کار را مـا ایـن  
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ای هـم  المللیهای بینای ایفا کرد که بازتابسیاسیـاصالحات نقش اجتماعی
قهـر   پیدا کرد  این نقش جدی بـود  نسـل جدیـدی کـه داشـتند بـا مـذهب       

کردند، آشتی کردند  فضای جهان روی ایـران مثبـت شـد  اینهـا اتفاقـات       می
توانست انجام دهد  اینهایی هـم کـه   نمی مثبتی بود که شاید کسی جز خاتمی

انجـام   [ایـن نقـش را  ]در اپوزیسیون هستند در آن موضع نبودند کـه بتواننـد   
عـوب روحانیـت هسـتیم، نـه در     ایـم کـه نـه مر   دهند  ما همیشه تاکید کـرده 

اش را در بین هستیم و نه نمی خـواهیم کـه نقـش تـاریخی    اش خودکم مقابل
کـن و  کُـن بـوده، بسـیج   ای کـه جمـع  تاریخ نادیـده بگیـریم  نقـش تـاریخی    

اسـت  آقـای   وقت یک جریـان فکـری راه نینداختـه   کن بوده ولی هیچ ترغیب
ی سـنتی نیسـت    ی حـوزه هم که جریان فکری راه انداخت، نماینـده  طالقانی

ی ی حـوزه راه انـداخت خیلـی نماینـده    [جریان فکری]هم که  آقای مطهری
ی پـژوهش  و   در حـوزه  و آقـای ایـازی   سنتی نیست  االن هم آقای کـدیور 

گشـا اسـت امـا    ن هم خیلی قابل تامل و راههایشااند و برخی از پژوهشفعال
ی سنتی و جایگاه پیشین خودشان مرزبندی دارند  عناصـری  آنها هم با حوزه

انـد  حتـی   کنند از بستر آن فاصله گرفتهاز روحانیت که نقش تاریخی ایفا می
مانـد     آن موقـع جـز    اگر خود آقای خمینی هم در بستر سنتی خـودش مـی  

دادنـد  او  امضـایی مـی   1هـای  ر هم بودند کـه بیانیـه  ایشان هشت مرجع دیگ
برخالف آن هشت نفر که جلوتر نیامدند، جلوتر آمد  جلوتر آمـد بـه مفهـوم    

عنـوان   06ی فاصله با بستر سنتی خودش است  خودش هم چندبار در دهـه 
ها زیـاد  کرد که ما از دست روحانیت سنتی بالها کشیدیم  ایشان از این جمله

اسـت  ایـن   ی ایران خیلی نقش نداشتهیت در تحول فکری جامعهدارد  روحان
انـد   نهـاد داشـته  ی سنتی نیستند  اما عناصـر پـاک  ی حوزهتک عناصر نماینده

نهاد است  اتفاقـا ببـین آقـای    پاک نهاد بوده است  آقای منتظریپاک طباطبایی
و یکـی هـم سـر     06ی کرد  یکی در دهه منتظری در دومرحله، کار آموزشی

ها کمک ی خانوادهو بعد آن  به این ترتیب که به همه 76 -51های دستگیری
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انـد تفـاوت   که دستگیر شـده  [از افرادی]دانستند هم بخش زیادی کرد  میمی
گیـریِ مـذهبی   فکری زیادی با ایشان دارند یک مردانگیِ ایرانی و یک دسـت 

بفهمـد  نهـادش، پـاک اسـت  نقـش اجتمـاعی و        داشت بدون اینکـه کسـی  
است  تا آنجایی هم کـه مـا   است اما نقش فکری نداشتهاعتراضی جدی داشته
خـواهیم  شان کم گفتیم عـذر مـی  ی کسانی که دربارهکم گفتیم در مقابل همه

ی دوم هـم کـه شـما    ی بعد جبرانش کنیم  در نکتـه کنیم در مرحلهوسعی می
کار بردید که ممکن است بار داشته باشـد؛گفتید عالقـه   های بگفتید، شما واژه

به مجاهدین! ببین ما که تعارف که نداریم  به بانیان مـا عالقـه داریـم و اسـم     
فرزندانمان اسم آنهاست  روش و منشی که آنها آوردنـد کسـی نیـاورد  روی    

و زندان رفت  توان ایستادمی نژادهای شخص حنیفمنش و روش و پرنیسپ
کنی  درحقیقت این کلی و جان هم داد  بی تعارف! ولی شما کلی صحبت می

هـای بعـد از   صحبت کردن بار دارد  بارِ تشکیالتی و امنیتـی دارد  بـا جریـان   
ی دوم ایـن  ای وجود ندارد  نکتهها خیلی جدی است و علقهانقالب مرزبندی
و طبیعتـا بایـد پاسـخگوی     لحاظ اسـتراتژیک اشـتباه کـرد   است که جریان به

های اخالقی بنیانگـذاران را  اشتباهات خودش باشد  کارهایی کرد که پرنسیپ
ای باشد کـه  مخدوش کرد  در بحث گفتم که اگر روزی شرایط ایران به گونه

طرفین درگیری بتوانند مساوی توضـیح بدهنـد، امکـان نقـد جانـدار هـر دو       
در  "مـن "نه اینکه وزنی دارم، امـا  هست ولی تا آن موقع من به مفهوم ضمیر 

 روم  یعنی عادالنه نیست  این حوزه نمی
یک جریان فکری کوچک بود که اصال قابل مقایسـه بـا مجاهـدین     فرقان

  شـما فـر    [قابل مقایسه نبـود ]دهی نبودند  سابقه و پیشینه و توان سازمان
ی دوره 55شـد  در سـال   بهمـن پـر   90کنید که کل دانشگاه تهران سـخنرانی  

اصالحات، سالگرد دوم خرداد که آقای خاتمی آمد صحبت کرد زمین چمـن  
ی زمین چمن  اگر زمـین دانشـگاه تهـران را کـه     پر بود و نیمی از دو حاشیه

اسـت( و   16در  916ها )البته بزرگترین زمین چمن درنطر بگیریم 56در  996
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هـزار نفـر بـه همـراه آن پهلوهـا      16خیلی فشرده و کتابی بایستند،  [جمعیت]
هزار 366آورد  یا در رشت هزار آدم می966توانند بایستند  ولی آن جریان  می

یک جریانی اجتماعی نبود   آورد  ولی فرقاناش مینفر را به میتینگ انتخاباتی
های ناهمسطح را با هم مقایسه کنیم  فرقان یـک جریـان   توانیم جریانما نمی
ماندنـد و ادبیاتشـان را در    لحـاظ فکـری در شـریعتی   ادقی بودند منتهی بهص

شریعتی پیچیده کردنـد  برخودشـان بـا شـریعتی و فکـر شـریعتی، برخـورد        
تـرور کـرد و تضـاد فکـری را مکـانیکی       آلودی بود  همانطور که نواب شرک

قابـل تـرور بـود؟! او     گـر مطهـری  جواب داد، اینها هم همین کار را کردند  م
ساله بود  76که یک پیرمرد  فکری بود و نقد هم داشت  یا شیخ قاسم اسالمی

ای را حـل کـرد؟!   آید ترور کند؟! ترور سپهبد قرنی چه مسالهرا چه کسی می
تـرین  بـود کـه کیفـی   ؟! هاشـمی آن موقـع روحـانی مبـارزی     یا ترور هاشمی

روحانی مبـارز ضـد رژیـم شـاه بـود  آن وقـت بایـد او را تـرور کنـی؟! یـا           
مهـدی را تـرور کنـی!    های ملی بـود  بیـایی حـاج   از بازاری عراقیمهدی حاج
هـا هـم   تضاد را عوضی گرفت  ترورها کودکانه بود و انتخاب [فرقان]اصوال 

توانسـتد تـرور شـوند،    گویم که دیگرانی بودند که مینمیبسیار کودکانه بود  
نه! اصوال به نظر من ترور اشتباه است  ما از انقالب گذشتیم، چرا دیگـر بایـد   

سـنگ  ترور کنیم؟! اینکه جایگاه فرقان، جایگاه اجتماعی مجاهدین نبود و هم
ـ   ری نیستند  یک جریان مکانیستی بود  مهم این است که بعد ازآن هم هـیچ اث

از آثارشان باقی نماند  اگر جریانی ضرورتی داشته باشد بروز و ظهورش و از 
مانـد  ولـی فرقـان    ای برخوردار باشد، آثارش باالخره مـی یک حقانیت نسبی
اش جمع شد  اینکه اصال بحث علقه وجود نـدارد   سفره 77تمام شد و همان 
و برد اجتمـاعی و  ها وزن جریان هایی هست که آن مؤلفهاما یک سری مؤلفه

ی سـال شصـت   ی در نمازجمعـه رفسـنجان تریبون و امکانتش است  هاشـمی 
هـزار تیـراژ، هـر     766هزار تیراژ داشـت    766ی مجاهدین گفت که روزنامه
میلیـونی   36ی در جامعـه  نفر خواننـده میلیون 1نفر بخوانند، 7روزنامه را هم 
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تـا   766 -366ی فرقـان بـا پسـت،    است  اما نشـریه خیلی زیاد  71 -77سال 
 766-366توانستند که چاپش کننـد(   رفت )بیرون هم نمیور میور و آناین
هزارتا اصال قابل مقایسه نیسـت  لـذا فـارغ از اینکـه مـا چـه        766-366تا با 

هـا  هـا وسـنجه  کهـا و مـال  هـا داریـم از شـاخص   موضعی نسبت به جریـان 
گرا بود که بیاییم  فرقان یک جریان اجتماعی، کوچک، درونتوانیم کوتاه  نمی
توانست اجتماعی باشد ولی آن جریان، جریانی بود که بعد از انقـالب در  نمی

سـنگ نیسـتند   تهران و شهرستان باز شد و در روستا هم رفت  لذا این دو هم
شان کنیم  ببین بحث هم خیلی فشرده است و من خیلـی چیزهـای   که مقایسه

رسم بگویم  مثال امروز که شما گفتید االن، مـن بایـد حتمـا روی    ز را نمیری
کــردم  ایــن قصــوری بــود کــه تیتــری بــاز مــی  06ی آقــای منتظــری دهــه

 06ی ناخودخواسته است  این نظر من است کـه اتفاقـا ایشـان بایـد در دهـه     
ی ظریـه شد  اما به نظر من ایشان بحث فکری ندارد  البته ایشان از نمیعنوان 
فقیه رسیده است و در کارد خودشان تحـولی اسـت امـا    فقیه به نظارتوالیت

ی ایران از نظریـه عبـور کـرده، نظـارت، جانشـین      االن که نسل شما و جامعه
ی ایران نیسـت  شـاید بیسـت سـال     ی جامعهوالیت بشود دیگر خیلی مساله

ای طـور جـدی  عبور بهای بود اما االن چیز نویی نیست  زیراکه پیش چیز تازه
هـای کـالن بـه همـه بـا وزن      بنـدی از تئوری صورت گرفته است  در جمـع 

  همه که جیوه نیستند که وزن مخصوصـی  [پردازیممی]مخصوصی که داشتند
هـا و  باشند  به ایشان هم باید در کنار بقیـه قطـب  در مقابل دیگر عناصر داشته

ویید قابل قبول است و گدر وزن مخصوي خودشان پرداخت  اینکه شما می
 کنیم جبرانش کنیم خواهم و سعی میخاطر عذر میمن از جمع به این

 


