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 ردآمد
 به نام رفیق رهگشا

هایی است که توسط هدی صابر با هدف سلسله آموزشهشت فراز، هزار نیاز عنوان 
تا آبان  8911از آذرماه « های تاریخی و تسطیح معبری به سمت حالنقبی به گذشته»

های او برای ایراِن فردا او را به این سمت سوق در حسینیه ارشاد برگزار شد. دغدغه 8911
آموزی از تاریخ گرد درس اندیشی ونشست جوانانی عالقمند را برای هم 11داد که در 

ها، غبارروبی از گذشته»اخیر را به قصد  یهای تاریخ سدههم آورد تا برگ
 با هم ورق زنند. « هاآموزیها و عبرتاندوزیها، تجربهسازیشفاف

، «جنگل نهضت»انتشار یافته و « جنبش تنباکو»و « پیش از آغاز»دفترهای  تاکنون
ی دوره»و « 11انقالب »، «14-24جنبش »، «93-24جنبش »، «انقالب مشروطه»

 قرار گرفته است. هم اکنون نیز مندانعالقهبه صورت اینترنتی در دسترس « اصالحات
 یرنتنتبه صورت ای« هشت فراز، هزار نیاز»ی این دفتر به عنوان آخرین دفتر هیاول شیرایو

 . ردیگیمندان قرار معالقه اریدر اخت
 یدارگذشته تالش شده تا حفظ امانت یانتشاریافته دفاتردفتر همچون  نیدر ا 

منسجم و روان ارائه شود و متن با استفاده از مطالب  یمتن کهنیضمن ا رد،یصورت گ
مده آ یو پاورق هشود. لذا هر آنچه در کروش یتربندیارائه شده ت دهایکه در اسال یآموزش

ه بوده است که ضمن رفع هرگون نیا بر یسع هایمتن است. در پاورق شگرانیرایاست از و
. ابندیها دستسلسله نشست یابهام متن، خوانندگان به هدف آموزش
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 به نام خدا
عصر بخیر خدمت دوستان، برادران، خواهران. جلسه سی و دوم را با  هدی صابر:

کنیم. فراز جنگل را در هفت شماره پشت سر گذاشتیم و به فراز بعدی شروع می
کنیم؛ مهمانی ی اول را با بحث مهمان شروع میرسیدیم. طبق سنت همیشگی جلسه

ن گرارسیم که مشاهدههایی میکه اشرافش بیشتر از بنده است. آرام آرام هم به دوران
ی اول را با موسپیدان و بالواسطه وجود دارند. به جا و بایسته است که جلسه

ای که از آسیاب به دست نیامده، بلکه ها شروع کنیم؛ چروکی و سپیدیبرچهرهچروک
های تاریخی است. ]طبیعتًا[ حق تقدم های پیچ در پیچ و تجربهحاصل عبور از داالن

 ا چنین افرادی است.در مطلع بحث ب
ی اول در خدمت آقای مهندس ی امروز، من مزاحمتان نیستم. پانزده دقیقهدر جلسه

ت کنند. سپس جلسه به مدهستیم که طبق سنت همیشگی مطلعی را مطرح می سحابی
جربی های تاست که انشاءالله از تجارب و اندوخته دقیقه در اختیار آقای دکتر پیمان 11

ته افراد از آن دس شان به طور مکفی استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر پیمانپیشانیو پس
آموزی به تاریخی هستند که ذکرشان گذشت؛ ایشان هم خودشان از دوران دانش

اند و در طول این مدت بیش از پنج دهه آوردهاجتماعی روی  – های سیاسیفعالیت
های خداپرست در ایران ی تفکر سوسیالیستاند به طور مستمر نمایندهسعی کرده

اقدام  ی پنجاههای مختلف به دیدگاه تاریخی معتقدند. در دههباشند، هم به تجهیز نسل
 8تهبان اسگل سرخ توحید را تیغ نگی مجلدات مستند و مسلسل به انتشار مجموعه

اند. ]ایشان با انتشار این اثر[ در حقیقت طلسم رویکرد سنتی را به تاریخ اسالم کرده
دند. ها تاریخ اسالم را تصویر کرها و استراتژیشکستند و با بیان جدید، توضیح مشی

ها در سنت»های شد سلسله پاورقیی امت منتشر میدر مدت زمانی هم که نشریه
                                                           

 .8911جا، انتشارات قلم، ، بینگهبان است غیرا ت دیگل سرخ توحالله، ، حبیب. پیمان8
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د انها همیشه سعی کردهشد. در کنار تمامی این تالشان چاپ میبه قلم ایش« تاریخ
ی تاریخی مشروطه و نهضت ملی را برای گریز از تکرارش و استفاده از نکات تجربه

 مثبت و مستنداتش به نسل های همزمان با خودشان و بعد از خودشان منتقل کنند.
 هستیم. در خدمت آقای مهندس سحابی

 

 نهضت ملی، نیاز زمانه
با سالم خدمت برادران و خواهران. همانطور که فرمودند از میان : الله سحابیعزت

رسیم که نهضت ملی خوانده شده است. هشت فراز و هزار نیاز امشب به فراز چهارم می
. رسدی مد نظر به نهضت ملی چند نکته به ذهن بنده میگذاری دورهی علت نامدرباره

های گذشته ، که بخشی از آنها هم در دورهی آقای صابرگذشته از هزار نیاز مورد اشاره
ای داشتیم. اول اینکه کشور ما تازه از مطرح شده است، در این دوره ما نیازهای تازه

ن کشور را یای که به آن تحمیل شده بود. قوای متفقجنگ برخاسته بود؛ جنگ ناخواسته
الشعاع اشغال کرده بودند. در مدت حدود پنج سال تمام امور کشور ما را تحت

برداری کرده ما[ استفاده و بهره]خودشان[ قرار داده بودند و از ]منابع و ظرفیت های
حق ایران را به جا بیاورند و  -8بودند. جنگ که تمام شد قرار بود ]سه اتفاق بیفتد[: 

ر و ملت ایران منظور بدارند، چرا که ایران را پل پیروزی خودشان پاداشی برای کشو
ی بیش از ظرفیت از تأسیسات به خصوص و جدید نظامی استفاده -4ساخته بودند؛ 

ما را جبران کنند، چرا که جنگ باعث استهالک آن تأسیسات شده بود. کشور ما در 
لیسی شدیدی را پشت سر گذاشت و بعد از آن دوران دوران دیکتاتوری پ دولت رضاشاه

ها، تشکیالت، ای در کشور برقرار شد، فضا باز شد، احزاب، روزنامهالجملهآزادی فی
اصناف و ... راه افتادند. ]خالصه اینکه[ تحرکی پیدا شده بود. اما در ]کنار[ این تحرک 

های وجود پیدا شدن این تحرکشد. از جمله اینکه با هایی ]هم[ دیده میسامانینابه
اجتماعی، تحرک سیاسی ]جامعه همچنان[ با توسعه و ترقی در جامعه همراه نبود و 

شد. نه فقط در بخش اقتصادی بلکه کارهای دولتی ای در امور دیده نمیگونه توسعههیچ
در  پیشرفت کرده بودبا سرعت  ی سلطنت رضاشاههم که در دوران پانزده بیست ساله

شد؛ چرا که از این دوران راکد شد. این باعث ایجاد نوعی احساس غبن در مردم می
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ها برای توسعه و ترقی و آمدن این آزادی پرسیدند جنگ و رفتن دولت رضاشاهخود می
 هایجریان یی دیگر این بود که بدنهکشور چه ارمغانی به باور آورده است؟ مسئله

گفتند عدم ی ارتش میهای راست آن زمان بودند، و بدنهی کشور، که جریانحاکمه
ها و فضای بازی است رشد و ترقی و پیش نرفتن کارها در جامعه به دلیل همین آزادی
ه باشیم. در ی قبل داشتکه پیدا شده است؛ بنابراین، الزم است تمرکز و بازگشتی به دوره

 کردند.تالش می ی رضاشاهرز تفکر برای بازگشت به دیکتاتوری دورهی این طنتیجه
ای برای ما ی این شرایط بعد از جنگ جهانی دوم وضعیت ویژهمجموعه

ساخت. از طرف دیگر، وضع اجتماعی و فرهنگی ما در شرایط بعد از جنگ جهانی می
ل، و باالتر از همه، دوران تنباکو داشت. ای با زمان جنبش جنگهای عمدهدوم تفاوت

کرده در جامعه رشد کرده بودند. اکنون دیگر برای مثال در این دوره اقشار تحصیل
بود.  های گذشته متفاوتدانشگاه داشتیم و تعداد افراد لیسانس و فوق لیسانس با دوره

ازتر و... بسیار بمدارس بسیار توسعه پیدا کرده بود. افکار عمومی از نظر علم و دانش 
شده بود. دوران جنگ جهانی دوم هم دورانی بود که تبلیغات جهانی مردم را خیلی 

المللی کرده بود و مردم توجه، اطالعات و احساساتی های سیاسی بینمتوجه آشفتگی
ای طرفدار ای طرفدار شوروی و عدههای حاکم آن زمان پیدا کرده بودند. عدهبه رژیم

اجتماعی کشور با دوران مشروطه، جنگ  _ هر صورت فضای فرهنگی غرب بودند. در
اول و تنباکو تفاوت داشت. سطح جامعه باالتر ]رفته[ و در نتیجه انتظارات بیشتر ]شده[ 

 بود.
در چنین شرایطی باید چه شود؟ بر کدام انتظارات باید دست نهاده شود؟ یکی از 

برای اجرای کارهای عمرانی، پیشرفت مهمترین نیازها این بود که دولت متوجه بود 
هایی را به جا بیاورد و ها و طرحهای جنگ باید هزینهکشور، سازندگی و تجدید خرابی

ها بودجه ای نداشت. بنابراین، دنبال تأمین منابع مالی برای اجرا کند ولی برای این طرح
همراه بودند.  ها بود. مردم هم در این جهت موافق وانجام برخی اصالحات و ترمیم

ک بان»های های جنگ واممهمترین منبع مالی آن زمان برای کشورها برای ترمیم خرابی
بود؛ بانکی که بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد و اروپا  8«المللی ترمیم و توسعهبین

                                                           
1 .International Bank for Reconstruction and Development 
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های جنگ را جبران کنند. اما های آن بخش عظیمی از خرابیو ژاپن توانستند با وام
گرفت. افکار عمومی، به ویژه اقشار نخبگان و ن بانک به ایران تعلق نمیهای ایوام

روشنفکران، متوجه شدند که ما خودمان ثروتی داریم: نفت؛ ]اما[ مشکل اینجا بود که 
نفت در دست خودمان نبود. قرارداد شرکت صاحب نفت در واقع نفت ما را غارت 

دهد؛ آن هم به تشکیالت شور ایران میدهم درآمدش را به ککند و چیزی کمتر از یکمی
و دولتی که خودش تحت نفوذ است. حاکمیت شرکت صاحب نفت آنچنان بود که در 
سرتاسر سرزمین خوزستان، که مهمترین و بزرگترین پایگاه و مرکز منابع نفتی ما بود، 
کوچکترین کارهای تولیدی و صنعتی، حتی در سطح تأسیس نانوایی و نجاری، باید با 

ی اینها مردم شد. دولت در آنجا حاکمیتی نداشت. همهی شرکت نفتی انجام میجازها
را به این نتیجه رساند که ما گرچه در ظاهر مستقل هستیم، در واقع مستقل نیستیم و 
استقالل سیاسی و حکومتی واقعی نداریم؛ حکومت ما تحت نفوذ است. بنابراین، 

گوی این وضعیت باشد. توانست پاسخید میحرکتی که در جامعه ایجاد شده بود با
خواه در جامعه باید[ هم نیازهای رشد، ترقی، آبادانی ]پس به طور کلی، حرکت تحول

ها و تمایالت هیئت حاکمه برای بازگرداندن داد، هم با گرایشو توسعه را پاسخ می
ها، به ویژه دولت انگلستان، خارجی کرد و هم با نفوذی مبارزه میدیکتاتوری رضاخان
 کرد.در ایران مقابله می

ی روز بود. پس شرایط، اوضاع و احوال این چند نیازی که عرض کردم مسئله
ه و جانبگیرد، حرکت  یککرد که اگر حرکتی به منظور مقابله صورت میایجاب می

ها ه این حرکت بعدای نباشد بلکه هدف جامعی داشته باشد. این بود کهدفی سادهتک
به خود گرفت، نامی فراتر از مشروطه، جنبش تنباکو و حتی جنبش « نهضت ملی»نام 

ی ی ملت برای تأمین همهخواهد همهجنگل. ]نهضت ملی[ جنبشی است که می
ی ملت در این ]خیزش[ شریک باشند. البته این جریان به نیازهایش به پا خیزد، و همه
، ادامه داشت 8943تا  8944ن کشمکش حدود ده سال، از این سادگی هم نگذشت. ای

تا اینکه باالخره طیف رهداری از بزرگان و دلسوزان کشور با رهبری مرحوم دکتر محمد 
 ی چهاردهم مجلس حرکت را آغاز کردند.مصدق در دوره

آغاز این حرکت زمانی بود که این پیشنهاد از طرف دولت شوروی به ایران آمد که 
فت شمال ایران را به دست گیرد. جناح راست مجلس چهاردهم با این امتیاز ن
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امتیازخواهی به شدت مخالفت کردند. علت آن هم سیاست مقابله با روسیه و 
گیری امتیاز نفت شمال از دستی خاص که پیشنهاد بهطرفدارانش بود. در این برهه

پرچم حزب فعال و فراگیر ها که تحت ای از ایرانیطرف شوروی به ایران داده شد عده
جمع شده بودند از این پیشنهاد دفاع کردند. در این مقطع دکتر مصدق در « توده»

ست طرح سیا»گیری مقابله و سخنرانی معروفی کرد که بعدها به مجلس با این موضع
معروف شد. اساس حرف مصدق در آن سخنرانی این بود که از زمان « ی منفیموازنه

های انگلستان و روسیه، دو سو کشور ما تحت فشار، مداخله و دخالتقاجاریه به این 
قدرت جهانی آن روز، قرار داشته. تحت تأثیر این وضعیت امروز درون کشور و هیئت 

اند و هر کدام به این ای طرفدار روس شدهای طرفدار انگلستان و عدهی ما عدهحاکمه
تا در نهایت بتوانند به  منظور که برای خودشان جلب قدرت و حمایت کنند

شوند. طبیعی های خارجی نزدیک میهای مد نظر دست زنند، به این قدرتبرداریبهره
برداری باید به دولتی که انتخاب کرده بودند امتیازهایی است در مقابل این بهره

ان رای در کشور راه افتاده بود از این قرار که مرتب انگلستان از ایدادند. لذا مسابقهمی
دو  گرفتند وآوردند و امتیاز جدیدی میها فشار میگرفت و به دنبال آن روسامتیاز می

کرد. از همین شد و[ به همین منوال ادامه پیدا میمرتبه این چرخه و مسابقه ]تکرار می
رو بود که دکتر مصدق در آن سخنرانی خود در مجلس چهاردهم مطرح کردند که راه 

های خارجی نگاه، اتکا و امید نداشته باشیم به هیچ یک از قدرت نجات ما این است که
 و فقط به سرپنجه خودمان متکی داشته باشیم.

ای داشت. از جهتی حزب این سخنرانی ایشان همان زمان بازتاب بسیاری گسترده
های راست که مایل های ایشان مخالفت کرد و از طرف دیگر جریانتوده با صحبت
شان را به انگلستان داشته باشند. نهضت ملی ایران از همان زمان اتکای بودند ارتباط و

های خارجی بود و هم شود. نهضتی که هم برای رهایی از وابستگی به قدرتآغاز می
ورت ص هایی که برای بازگرداندن دوران دیکتاتوری رضاشاهدر جهت مقابله با تالش

ود دو شای که با حرکت دکتر مصدق در ایران آغاز مینهضت ملیگرفت. بنابراین، می
طلبی دارد، استقالل از مداخالت خارجی و ی استقاللوجه و جنبه دارد. هم جنبه

ای که دار کردن دموکراسیخواهی و ریشهی آزادیحمایت و اتکای به خارج، و هم جنبه
ی فراز و فرودهای بسیاری که به مهگذاری شد ولی با هی مشروطه در ایران پایهاز دوره
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گاه تحقق خارجی پیدا نکرده بود. بنابراین، نهضت با ملی خود دیده بود تا آن زمان هیچ
مقابله با وابستگی  -4آزادی و برقراری دموکراسی در داخل؛  -8شود: دو شعار آغاز می

 8941و  8941، 8946های های خارجی. این نهضت در سالو جلب حمایت قدرت
بر استیفای حقوق ملت از قرارداد نفت متمرکز  8943فراز و فرودهایی دارد تا در سال 

گونه حقوقی شود؛ قراردادی که عرض کردم شرکت صاحب نفت ]ضمن آن[ هیچمی
کرد. در برای ایران قائل نشده بود و ]مبتنی بر آن[ بسیار بسیار ظالمانه با ایران رفتار می

بسته  14-14یی در عربستان قرادادهایی براساس تقسیم منافع هاها کمپانیهمین سال
های حاضر در ایران[ در ایران به بستن چنین قراردادهایی رضایت بودند ولی ]شرکت

 رسید.از درآمد نفت به ایران می %86دادند. فقط نمی
طرفی و حرکتی که با ابتکار دکتر مصدق در ایران آغاز شد رو به سوی استقالل، بی

ی منفی ]داشت[ و در بستری از آزادی و دموکراسی شکل گرفته بود. همانطور هم وازنهم
توانست پاسخ خوبی برای نیازهای متعدد ایران آن روز که عرض کردم، این حرکت می

 باشد.
ی دکتر مصدق منجر شد. او حرکت و جنبش نفت که آغاز شد به دولت دو ساله

را محقق کند ولی به توفیقی بسیار بسیار مهم موفق نشد در این مدت تمام اهدافش 
رسید. آن هم اینکه ملی شدن نفت فقط صورت قضیه بود. ]آنچه در اصل به دست آمده 
بود[ کاهش شدید نفوذ انگلستان بود، ]آن هم[ در حالی که نفوذی صد، صد و پنجاه 

 اما به دنبالساله داشت. انگلستان از آغاز قرن نوزدهم در ایران نفوذ بسیار داشت. ]
یوم، بینیم که در امتیاز نفت کنسرسجنبش ملی شدن نفت و کاهش نفوذ انگلستان[ می

که بعدها پس از دکتر مصدق هم بسته شد، سهم انگلستان از نفت جنوب ایران از 
نزول کرد. این تنزل به معنای نزول قدرت و نفوذ سیاسی انگلستان در  %24به  844%

ی ایران بود در اینجا مغلوب شد. که یکی از موانع رشد و توسعه ایران هم بود. انگلستان
بنابراین، باید به خاطر داشته باشیم که نهضت ملی نهضتی موفق بود؛ به این معنی که 

 حداقل بخشی از اهداف خودش را به دست آورد.
ی دیگری در جریان دولت مصدق برای ما روشن شد و متعاقب این مطلب، نکته

توانست تحمل کند. تمام امتیازات نیای آن روز ملی شدن نفت ایران را نمیآن اینکه د
نفت کل جهان در اختیار شش هفت شرکت بزرگ امریکایی و انگلیسی بود که 



  3نشست سی و دوم: مطلع بحث        
 

 

ترسیدند اگر ایران بتواند جنبش ملی شدن صنعت نفتش را به ثمر بنشاند دیگر این می
ی شود. بنابراین، همههان میی جشود و ]تبدیل به[ جریانی در همهقضیه باب می

 ی کشورهایی نظیرهای بزرگ آن روز دنیا با ما مقابله کردند. علت دیگر مقابلهدولت
ان با جریان کنندگترین مقابلهانگلستان و امریکا و تابعینشان، مانند فرانسه، که اصلی

 نهضت ملی بودند، این بود که آنها فاتحان جنگ جهانی دوم بودند.
ریان مصدق ابتدا مدتی برای تحقق، پایداری و به رسمیت شناخته شدن در این ج

ی برد قانونالمللی و مجامع جهانی تالش کرد. او در پیشاصل ملی شدن در مراکز بین
کار تا حدود زیادی موفق بود ولی برای اجرایی و عملی شدن تمام آنچه مصوب شده 

د. با این حال او توانست الگویی در های بسیاری سر راه او بوبود ممانعت و کارشکنی
ی ایران بسیار بسیار مهم است. این الگو ایران به جا بگذارد؛ الگویی که برای ما و آینده

معنای اقتصاد بدون نفت این بود که اگر «. اقتصاد بدون نفت»چیزی نبود جز پانهادن 
 شد، طبیعی است کهی اتکای ما هم به آن باما یک منبع درآمد ملی داشته باشیم و همه

محصولی ما سوء استفاده خواهند اتکایی و تکهای خارجی از این تکها و قدرتدولت
کرد و ما را از آن ناحیه تحت فشار قرار خواهند داد. بنابراین، راه حل منطقی این است 

 نیاز شویم. این اقتصادکم برای مدتی موقت از این منبع درآمد انحصاری بیکه دست
خیلی خوب  ایآقای انور خامه 8فت فقط شعار نبود. در کتاب اقتصاد بدون نفتبدون ن

شود که در این دوران دوساله تحرک بسیار مهمی ها نشان داده میبا ارقام و آمار و منحنی
ه اهای اقتصادی کشور پیدا شد. حدود هشت هزار شرکت در این مدت کوتدر فعالیت

ی آغاز در ایران تأسیس شد که فعالیت بسیاری از آنها صادرات غیرنفتی بود. این نقطه
مشغول  های تولیدیها هم به فعالیتصادرات غیرنفتی اقتصاد ایران بود. مابقی شرکت

صاد ی تولید در ایران پیدا شد. ]به عبارت دیگر[ اقتبودند. بدین ترتیب، تحرکی در زمینه
ای بود که حیات اقصادی کشور آغاز شود و فعال و پرنشاط پیش ایهمبدون نفت جان

توانستند این را تحمل کنند و باالخره این های جهانی هم نمیبرود. دیدیم که قدرت
حرکت را از راه کودتا با شکست مواجه کردند. ولکن باز آثار مثبت این حرکت حتی بعد 

                                                           
. انتشارات ناهید این کتاب را 8963، اقتصاد بدون نفت، تهران، نشر انتشار، انور ای،. خامه8

 تجدید چاپ کرده است. 8911در سال 
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ی بعد از این مدت هم درآمد ایران از حلقه مرداد هم ادامه پیدا کرد. حتی 41از کودتای 
نفت بسیار باالتر از گذشته بود. در نتیجه اقدامات توسعه و آبادانی شهرها و مراکز کشور 

ها بود این روند تعطیل و متوقف شده بود. آغاز شد. در حالی که سال 8999از سال 
ر کشور افزایش یافت. ها دهمراه این جریان شاهد رشد فرهنگی هستیم. تعداد دانشگاه

هایی که خورد، هایی که به آن شد و شکستخالصه آنکه این حرکت با وجود حمله
برکات و آثاری میمون هم برای کشور ما داشت. 
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 یخواهنهضت ملی، تداوم مشروطه
ای زمانی به خوبی فهم با عرض سالم و با نام خدا. هر پدیدهالله پیمان: حبیب

ن و کانتکست تاریخی خودش مالحظه شود. بحث نهضت شود که در ظرف زمامی
ملی هم از این قاعده مستثنی نیست. دلیل انتخاب و پیگیری این روش هم این است 

ای بدون ارتباط با حوادث پیشین نیست؛ از حوادث پیشین خود تأثیر که هیچ پدیده
ای ه انگارهیم بتردید رد پای تحوالت پیشین در آن هست. کمی فراتر هم بروگرفته و بی

ی روح یک قوم و روح یک ملت رسیم که خود من هم به آن باور دارم و آن مسئلهمی
است. به نظر من هر ملت و قومی موجودیتی زنده دارد. یعنی جدا از زندگی تک تک 
افراد آن جامعه نوعی تداوم، حیات و سرگذشت جمعی دارد. در این تداوم تجربیاتی را 

های بعد کند و به نسلآورد، آنها را انباشت میردهایی به وجود میاندوزد، دستاومی
ها، کارهای مثبت و منفی را کند به نوعی که تدوامی از استعدادها، خالقیتمنتقل می

در خود دارد. ما اگر بخواهیم وضعیت امروزی ملت خودمان را در تالش برای زنده 
هایی که در این تالش از خودش بروز ماندن، بقا، آزادی، استقالل و ماندگاری، ضعف

شود می ی ما بازتولیددهد و برخی موانع تاریخی که پیوسته در برابر پیشرفت جامعهمی
ردیم تمام گای جز بازگشت به تاریخ نداریم. وقتی به تاریخ برمیدرک کنیم، هیچ چاره

 اره به تماشایشود. گویی بر فراز این چند هزاینها برایمان بسیار واضح و روشن می
ایم و آن وقت ]است که[ نقاط برجسته و تجربیات تکرارشونده یا جریان ایستاده

شود فهمید و تشخیص داد که ما االن کنیم. آن وقت بهتر مییابنده را مشاهده میتکامل
ها باید چه کنیم. بدون این درک و ]بدون[ نگاهی از فراز در گیر و دار حوادث و گرداب

رویم و چه بسا نابود شویم یا به جایی شویم و این سو و آن سو مییچیده میبه هر جا پ
 ما نبوده است.یایم و جزو برنامهبرویم که انتظار نداشته

ترین به نظر من در نگاهی کلی به تاریخ ایران چهار نهضت بزرگ را باید برجسته
ل از غاز تاریخ ما، قبنقاط عطف تاریخ و سرنوشت ملت ایران بدانیم. اولین نهضت به آ

گردد. دیگری در دوران ورود اسالم است که تشکیل دولت سلطنت مطلقه، برمی
تحوالتی بنیادین به وجود آمد. اتفاق سوم عصر مشروطه است. وقایع منتهی به انقالب 

ها و اهداف هم چهارمین نقطه عطف است. به نظر من اینها هم خصلت 8911سال 
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وانع کمابیش مشابهی روبرو هستند، هم در نگاهی جامع روندی مشترکی دارند، هم با م
 تکاملی به دنبال هم دارند.

یران کنم که ملت اگونه تعبیر میاگر بخواهم سیری برای این وقایع قائل شوم، این
 ی اموری خودش آزادی، استقالل، عدالت و مشارکت جمعی در ادارهدر نخستین تجربه

ی جمعی اقوام آریایی ساکن ایران است که پیگیر ولین تجربهخودش را تجربه کرد. این ا
گیری تمدن شدند. این تجربه مدت کمی هم دوام نیاورد ولی با تشکیل دولت شکل

متمرکز خاتمه پیدا کرد و در کل شرایطی پیش آمد که دیگر امکان تکمیل آن تجربه نبود. 
ق نخستینی شد و یاد، محصول و میراث آن ]تجربه همین بود که تبدیل به[ سرمش

خواست و آرزوی آن در وجدان جمعی ملت ایران و تاریخ ایران ماند. سرانجام، با ورود 
اسالم فرصتی پیش آمد تا کل نظام شاهنشاهی متمرکز ضربه بخورد. به این ترتیب، 

ی هها، البته به شیوها، آرزوها و سرمشقفرصت جدیدی برای بازسازی و تجدید خواسته
 ی آنها داریم،تری، پیش آمد. ولی خب به دالیلی که اطالعاتی اجمالی دربارهمتکامل

ی این حرکت در آن شرایط تاریخی امکان موفقیت این حرکت وجود نداشت. فایده
 ی تاریخی شد.تحریک مجدد و زنده شدن این حافظه

این کشش درونی ادامه داشت تا به انقالب مشروطه رسیدیم. انقالب مشروطه 
سال انتظار ملت ایران برای  4644-4144ساز بود، چون به حدود ار سرنوشتبسی

اش پایان داد. این انقالب سعی کرد به آرزوی زیستن در فضای برگشت به سرمشق اولیه
استقالل، آزادی و عدالت دست پیدا کند و آن سرمشق را در شکل مدرنش احیا کند. 

ی ی متمایزی از مشروطه، مهمترین پدیدهنهضت ملی ایران هم به اعتقاد بنده پدیده
گیرد[ و گویی تالشی برای تکمیل و تمام تاریخ ایران، نیست بلکه ذیل آن ]جای می

ی ناتمام مشروطه است. اهداف نهضت ملی به تمامه همان اهداف مشروطه کردن پروژه
دث ای دیکتاتوری فاصله و فترتی بین آن و حواست که ضربه خورده بود و به واسطه

 کرد تا تکمیل شود.بعدی ایجاد شده بود. بنابراین، باید دوباره ادامه پیدا می
ایران را از  اند. تاریخی نخست را نادیده گرفتهگران تاریخ ایران تجربهبیشتر روایت

کنند که تاریخ گسترش سلطنت است و مردم نقشی در مادها و هخامنشیان شروع می
های رایج، دوران نویسیها ندارند. در تاریخن روایتآن ندارند. مردم جایی در ای

شود آن هم در قالب شورش مردم مزدکیان اولین باری است که از مردم نامی برده می
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شود؛ چون سرتاسر تاریخ روایت همراه مزدک. غیر از این دیگر هیچ یادی از مردم نمی
وده ریخ ایران با مردم بپادشاهان است. در حالی که قضیه به این شکل نیست. شروع تا

نشینی بودند که شغل بیشتر آنها هم ها اقوام کوچدانید، آریاییطور که میاست. همان
با شکار،  ایشبانی بوده است. پس از استقرار بخشی از اقوام آریایی در ایران، ابتدا دوره

عد ی کشاورزی آغاز شد. در مناطق مستدامپروری و صید طی شد و بعد از آن دوره
شوند. ایجاد این واحدهای آید و قبایلی مشغول کشاورزی میاستقراری پدید می

های تمدن جدید مبتنی بر کشاورزی کشاورزی مساوی است با بنا نهاده شدن اولین پایه
کشد تا این ی تمدنی تاریخ است. چندین قرن طول میترین پایهکه طوالنی مدت

شود. دوران دامپروری دوران گردآوری جاد میواحدهای کشاورزی در سرتاسر ایران ای
محصول و استفاده از طبیعت است. در مقابل، دوران کشاورزی دوران ایجاد محصول 

اران ها، آب و کمبود بسازی این سیستم جدید با مشکل خشکی زمینبوده است. نهادینه
بیاید.  ه دستشد تا آب کافی برای کشاورزی بمواجه بود. باید با این مشکل مقابله می

العاده سخت و دشوار احداث قنات بود که ابداع بسیار بزرگی ای فوقی مبارزهنتیجه
 های تمدنی ساکنین این منطقهبرای خود ما و کل آسیای مرکزی بود. بدین وسیله پایه

 بنا نهاده و امنیتی نسبی برقرار شد.
به صورت اشتراکی زندگی  ای اشاره کنم. در این دوران مردمدر اینجا مایلم به نکته

کردند. زمین ملک خصوصی کسی نبود، بلکه بین همه مشاع بود. محصول بین همه می
ی پدر خاندان بردند. مدیریت هم بر عهدهکردند و بهره میشد. همه کار میتقسیم می

سفیدان و معمرین قوم بود. بنای مدیریتی هم بر گفتگوهای با همراهی شورایی از ریش
ی کوچک هر منطقه در آن گفتگوها شرکت داشتند. ی افراد جامعهود که همهآزاد ب

بنابراین، نوعی دموکراسی ابتدایی یا نظام شورایی اولیه برقرار بود. خروجی این سیستم 
گیری بود. دوستان الزم مدیریتی هم برابری، آزادی و مشارکت در مدیریت و تصمیم

هایی است که هرگز به مقیاس یک ملت به ملتاست بدانند که ملت ایران جزو معدود 
ها و اش را به رغم محدودیتبردگی کشیده نشده است. با آزادی شروع کرد و آزادی

ها و اقوام به بردگی کشیده شدند. شرایط دشوار حفظ کرد. در حالی که بسیاری از ملت
 ایو حاشیه ها به وجود آمد، شکلی بسیار فرعیدر ایران هم اگر بردگی در اثر جنگ
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داشت، نقشی در تولید نداشت. تولید مبتنی بر کشاورزی دهقانان آزاد بود. بنابراین، 
 ای وجود داشت.آزادی، برابری، عدالت و مدیریت جمعی اولیه

ا به ای که مهم است و این تجربه رآنچه تا اینجا گفته شد بسیار ابتدایی بود. نکته
کند نهضت دان ملت ایران پایدار میسرمشقی تاریخی تبدیل و آن را در وج

 شد توجیه کرد کهدینی زردشتی این ملت بود. اگر این نهضت نبود، می _ فرهنگی
گاه، ناخواسته و ناهشیار انجام شده است، مثل هر پدیدههمه ی ی این کارها ناخودآ

ای بوده، زندگی ساده و ی اولیهطبیعی دیگری بوده و برجستگی خاصی ندارد. دوره
اند. اما آمدن دین زردشت این معیت کم بوده است و همگی در کارها مشارکت داشتهج

گاه جامعهرا به عرصه ی ایران کشاند. چون مردم را به اتصال با امر متعالی، یعنی ی خودآ
هایی برای مخاطبانش داشت که آنها را به خداوند، دعوت کرد و به دنبال آن آموزه

گاه کروضعیت انسانی ید توانها، که مید. این بسیار مهم است. چون در این آموزهشان آ
ها هستند. وقتی مشاهده کنید، ایرانیان مخاطبان این آموزه 8هاترین آنها در گاتاصلی

گیرد از حالت شئ بودن و مخاطب امر متعالی قرار می« انسان»انسان به عنوان یک 
گاهی به  شود.موجودی در سطح موجودات طبیعی بودن خارج می از ناخودآ

گاهی می گاه انسان هست ولی زمانی ارزشمند است خودآ آید. میل به آزادی در ناخودآ
گاه انسان باشد و به او احساس آزادگی و احساس انسان بودن بدهد. این  که در خودآ
تحول در قوم ایرانی اتفاق افتاده است. البته این حرف به معنای عدم وقوع این اتفاق در 

دیگر نیست، االن موضوع صحبتم قوم ایرانی است. این احساس آزاد بودن و اقوام 
عنوی ای ماحساس انسان بودن بسیار با ارزش است. کافی است شما یک بار در تجربه

شود گفت وجود داشتنتان را انسان بودن خودتان را تجربه کنید. آن وقت است که می
م ولی در سطح طبیعت باشیم، فقط نوعی توانیم وجود داشته باشیاید. ما میدریافته

                                                           
 ی منتسب به زرتشت است.ترین بخش کتاب اوستا و مشتمل بر هفده سرودهها کهن. گات8

و نخستین برگردان چاپ شده ی آن به زبان فارسی  ها اوستایی کهنزبان اصلی این سروده
است. جوان، موسی، تفسیر اوستا و ترجمه  8921امروزی حاصل تالش موسی جوان در سال 

. انتشارات دنیای کتاب این ترجمه را در 8921ها، تهران، شرکت سهامی چاپ رنگین، گات
ن کتاب نیز در دسترس های متأخر دیگری از ایتجدید چاپ کرده است. ترجمه 8914سال 

 است.
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ا وجود داریم تازه وجود انسانی پید« انسان»فهمیم به عنوان باشیم. ولی وقتی می« بود»
های طبیعی بسیار متفاوت است. این نوع کنیم. این با نوع وجود داشتن سایر پدیدهمی

دان و بسیار اساسی است و همین جوهر آزادی، استقالل وج« هست بودن انسان»
هایی است که از خودش بروز داده است. در زمانی که این اتفاق برای ایرانیان خالقیت

رخ داد، که چنانچه گفتم اثرش در نخستین مکتوبات اسناد زردشتی ثبت شده است و 
ی هاتوان آنها را مشاهده کرد، ساکنان این منطقه با چند پدیده مواجه بودند که آموزهمی

ی خود آنها در این جنبش بزرگ زیستی ظاهر شد. جنبشی که به نوبه دینی به حمایت از
رستاخیزی بوده است در مبارزه با موانع زیستی و تشویق به استقامت، پایداری، آباد 

انی گردی که هنوز به کوچی و شبی مشکل هجوم اقوام بیابانکردن و تولید کردن به اضافه
کردند جانشین حمله و آنها را غارت میاقوام یک دادند. این اقوام پی در پی بهادامه می

تا کمبودها و مسائل و مشکالتشان را بهبود ببخشند. این معضل تبدیل به خطری بسیار 
ت بر سازی و حفر قنا، کانالیفوری شد. به محض اینکه کشاورزان توانستند با نهرساز

سته شدند به طوری که پیونشین مواجه ی اقوام کوچآبی فائق آیند با خطر حملهشکل کم
نی ای به نام ناامامنیتشان در معرض تهدید و خطر بود. به این ترتیب، مردم با پدیده

روبرو شدند که متأسفانه تا امروز چنگ و دندان از گلوی ملت ایران بر نداشته و به 
 شدت به روان جسم و وجدان جمعی و فردی ما آسیب زده است.

ها هم به کمک برای حل این مسئله شتافتند. در گاتهای دینی در اینجا آموزه
سانی نشین هست، کهای بسیاری برای تشویق به مقاومت شدید در برابر اقوام کوچآموزه

ها شدند. اما تداوم معضل ناامنی و زمانی که پس از قرنپرستان نامیده میکه دروغ
کرد. وقتی مردم واحدهای گری غلبه پیدا های پراکنده دیگر کارساز نبود نظامیدفاع

خانوادگی خودشان را داشتند و خودفرمان بودند نتوانستند هایاجتماعی، شوراها و نظام
رفتی قطعی و دائمی برای این وضعیت بیابند و در نتیجه در جنگ دائم قرار راه برون

گرفتند. ]در این اوضاع[ نیروهای نظامی جنگجو و فرماندهان خوب جنگجو نقش 
در جامعه به دست آوردند. داشتن این نقش باال خود به خود امتیازاتی به آنها داد. باالیی 

اولین تمایزهای طبقاتی با همین اشرافیت نظامی شکل گرفت، چیزی که در واقع به 
 های نظامی هستیمضرورت جنگ و دفاع به وجود آمده بود. رفته رفته شاهد اتحاد گروه
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اد ها و ایجگیری پادشاهیدن، که سرانجام به شکلبه هدف و مصلحت بهتر مبارزه کر
 های شاهنشاهی ختم شد. اینها تغییراتی بسیار جدی و حائز اهمیت است.نظام

ز اش ادر این زمان ملت ایران چند ویژگی را از دست داد. ابتدا خودفرمانی سیاسی
ها ینی زمدهی بعد مالکیتش بر زمینش را از دست داد؛ دیگر عماو گرفته شد. در رتبه

به تملک پادشاه یا دولت در آمد و برخی ابعاد استقاللش آسیب دید، گرچه برخی ابعاد 
های ها ادامه داشت. در این دوران خصلتدیگر حفظ شد. این نظام پادشاهی قرن

مهمی حفظ شد. در تمام دوران پادشاهی ایران تا اواسط ساسانیان، چه دوران 
ی تولید که بیشتر دست روستاییان و کانیان، عرصههخامنشی، چه سلوکی و چه اش

ی مستقیم قدرت و نظام سیاسی مصون ماند و در نتیجه وران بود، از مداخلهپیشه
کردند. تقسیم زمین و نیروهای مولد ایران همچنان استقالل و کمی آزادی را تجربه می

 محصول را به عنوانآب، نظام تولید و آبیاری همگی دست خودشان بود. در نهایت باید 
کردند دادند. اینها را به دولت پرداخت میی مالکانه و خراج ]به دولت[ میحق و بهره

ولی قبل از این مرحله مدیریت تمام مراحل به دست خودشان بود. به نظر من همین 
ی ها با همهترین رمز ماندگاری جامعه و ملیت ایرانی است. چون حکومتعمده

هایی هم های سخت شکستهایی که داشتند گاه در تالطمرزهها و مبامقاومت
ای مقدونیان یونانی آمدند بیشتر از یک قرن ایران را دست گرفتند. بعد خوردند. دورهمی

ها آمدند. مدت زمان پیوستگی این حمالت و ها و بعد ترکها، بعد مغولعرب
رف و اشغال درازمدت ی دیگری در چنین تصها طوالنی شد. هر ملت و جامعهشکست

رود. دیگر معلوم نیست بتواند ]باقی[ بماند و بعد هم به چندقرنی به سادگی از بین می
عنوان یک ملت و یک هویت ملی خودش را حفظ کند. این حفظ، تداوم و بقا مدیون 
عوامل متعددی بود که یکی از آنها وجود همین نیروهای مولدی است که شهر و 

آن استقالل نسبی به تولیدشان ادامه دادند. اینها هستند که مردم واقعی روستاها زیر لوای 
ایرانند. شما خواهید دید که بیشتر از قرن پنجم به بعد و با آمدن ترکان غزنوی و سلجوقی 

 ی حاکمای در ایران ایجاد شد، بافت طبقهی حاکمهالی آخر تا مشروطیت، که طبقه
های وایف دامپرور و شبان شد. در حالی که حکومتای و برخاسته از طعشایری، طایفه

وری و قبل، نظیر سامانیان، صفاریان و طاهریان، خاستگاه مردمی ایرانی یعنی پیشه
 روستایی دارند. پایگاه و خاستگاه اینان نیروهای مولد ایرانی بودند.
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 تاریخها بسیار در گذرم ولی بدانید که این تفاوتوار میمن از این مطالب اشاره
ود، از شهایی میی مردم ایران قضاوتایران تأثیرگذار و معنادار است. برای مثال درباره

ند. پرست هستهای اخیر مردمی غارتگر، تنبل، خودفروش و بیگانهجمله اینکه در قرن
ها به قدری جدی شده است که به عنوان صفات ذاتی ایرانیان جا افتاده این قضاوت

ی اول از مرکز ی این صفات در درجهنین نیست. بخش عمدهاست، در حالی که چ
 اند بلکههای طوایفی تولید شده است؛ که البته اینها هم در ذات بد نبودهحکومت

متصف بودنشان به این صفات دالیل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. اقتصادشان 
گری، ظ آن نظامیشان برای به دست گرفتن حکومت و حفیتولیدی نبوده است، شیوه

 یگذشته است. این شیوهشان هم با خراج و باج میغلبه و زور بوده است و زندگی
ی مدیران و ی حاکمهزندگی آثاری اخالقی و اجتماعی داشته است که به کل بدنه

ی نزدیکانشان سرایت کرد. از همین جا است که تا به امروز هم آثار و نتایج این حلقه
بینیم و گرفتارش هستیم. اما این به نیروهای نظام اداری ایران می مشکالت را در کل

مولد ایران ارتباطی ندارد. البته که آنها هم کمابیش از این صفات متأثر شدند ولی 
 شان[ چندان جدی نبود.]تأثیرپذیری

د. ای بسیار کوتاه بازتولید شاین سرمشق اولیه با آمدن اسالم یک بار دیگر در دوره
وقتی آمد، به رغم اینکه در ایران نظام متمرکز شاهنشاهی بود، در رم امپراتوری  اسالم

مترکز رم بود، در عربستان هم اشرافیت قبیلگی حاکم بود، طرح نظام شورایی را 
ی عربستان گرفت ولی محتوایی که اش را از همان جامعهدرانداخت. البته شکل بیرونی

این طرح این بود که اعضای شوراها به جای اینکه به آن داد بسیار مهم بود. محتوای 
سیاسی جامعه باشند. شورا از مهاجرین  _ اشراف و سران قبایل باشند، نخبگان فکری

گو انصار یا اهل حل و عقد تشکیل شده بود؛ یعنی کسانی که مبارزه کرده اهی اند و به آ
ی اجتماعی تن از بطن مبارزهاند، از هر قبیله، نژاد و جنسی که باشند. یعنی برخاسرسیده

ورا ها[ شدرون جامعه بدون تمایزات طبقاتی، قومی، نژادی، جنسیتی و ... . این ]مؤلفه
الم های شورا در اسی سایر ویژگیداد. من به علت کمبود وقت دیگر دربارهرا تشکیل می

لمانان سکنم که وقتی پیامبر فوت کرد بالفاصله مکنم فقط این را اضافه میبحث نمی
ای تأمل برآن بودند که باید دور هم جمع شوند با گفتگویی، البته به هر بدون لحظه

میزان ناقص، ضعیف و نارسا، ُشور کنند که چه کسی بعد از پیامبر باید سرپرست 
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ی پیامبر و اساسًا مدلش در جامعه امورشان باشد. این هم در قرآن بود و هم در شیوه
م به ی اول هها دیگر نظام شورایی بود و چهار خلیفهنظام عرب سابقه داشت. بنابراین،

آن وفادار ماندند، به رغم اینکه نقایص زیاد داشت، ولی به هر حال اصل شیوه محفوظ 
مانده بود. به این ترتیب، با ورود اسالم به ایران یک بار دیگر آن سرمشق اولیه که جامعه 

ها هم شود و بین اینمورد اعتماد مردم اداره می به وسیله شورایی از برجستگان و نخبگان
دانید، پیامبر مهاجرین و انصار را برادر یکدیگر برابری است ]زنده شد[. چنانچه می

ا هساخت به نحوی که در همه چیز هم سهیم شدند، هم آزادند، یعنی از تمام وابستگی
گاهیبه قبایل، اربابان، سنت، آباء و اجداد، نظام طبقاتی، شرک آ  زاد شدند، هم به خودآ

گاهند. درست مثل سرمشق اولیهاند، یعنی نسبت به وضعیت انسانیرسیده ای که شان آ
 ی ایران اتفاق افتاد.در نهضت زردشتی اولیه

ها در ایران لحظاتی بیش نپایید. وضعیت جامعه چیزی تجدید حیات این ارزش
که متأسفانه  ای درگرفتی سخت قبیلههامشابه گذشته شد، البته با کمی تفاوت. درگیری

کننده باشد و به این ترتیب کار از دست مردم در آمد. توانست تعیینباز نیروی نظامی می
جامعه  ی سرنوشتکنندهای کلیدی توجه داشت. هر زمان عامل تعییناینجا باید به نکته

مولد  نبرد نیروهایی این شود معمواًل برندهو تعیین ساختار سیاسی درگیری نظامی می
ها نیستند. چون وقت اصلی آنها صرف تولید، اندیشیدن، کار یدی و فکری است و توده
رد گکنند. پیش از ورود اسالم، اقوام بیابانگری نمیی وقتشان را صرف نظامیو همه

وقت در فکر شکار بودند ]و به تناسب[ جنگجو و بسیار پرقدرت ]هم[ بودند. وقتی تمام
ها پیروز شدند، کسانی که اسلحه، رود اسالم باز جنگ در گرفت جنگجوترینبرای و

ه نحوی اقتصادی ب _ نیرو و عصبیت داشتند. بنابراین، تا وقتی ساختارهای اجتماعی
ی حاکم کسی است که در دهد، برندهاست که وزن سنگین را به نیروهای جنگاور می

با  شود؛ حقدر نبرد نظامی پیروز میشود. حق با کسی است که میدان جنگ پیروز می
کسی است که پیروز شده است؛ پیروزمند صاحب حق است؛ حکومتی مشروع است 
که در جنگ با رقبایش پیروز شده است و قدرت را به دست گرفته است. این بعد از 

ی اسالم، تبدیل به یک اصل شد؛ چون آنقدر این قضیه تکرار سرمشق دوم، یعنی دوره
های ر به عنوان یک اصل جا افتاد. این شد اساس نظام سیاسی و تئوری نظامشد که دیگ

 سیاسی در ایران بعد از اسالم تا مشروطه. این هم از سرمشق دوم.
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رسیم. ادعای مشروطه این بود که گرچه شاهان از طریق ایجاد اکنون به مشروطه می
دائم اقوام دیگر کمابیش ی امنیت مردم را در برابر هجوم های متمرکز مطالبهحکومت

کرد. چون برآورده کردند، اما خود همین سیستم نظام سیاسی بازتولید ناامنی می
متقاباًل  رفتشد؛ هرجا حکومت به قصد کشورگشایی میها باید پیوسته تکرار میجنگ

د جنگی شافتاد. یعنی کشور طرف مقابل به محض اینکه قوی میباید جنگی اتفاق می
شد منتظر فرصت شد و به عقب رانده میکرد؛ هر قومی که سرکوب میمیدیگر آغاز 

ی ایجاد امنیت که چندین قرن تا ورود اسالم بود تا سر جای خودش برگردد. این شیوه
 داد و باالخره کارها پیشطول کشید و بعد از آن هم دوباره تکرار شد امنیتی به مردم می

، داد. بنابراین، ترس از ناامنیدار ]به مردم[ نمیرفت اما امنیت باثبات و ثبات پایمی
تجاوز و اشغال در وجود جامعه و قوم ایرانی متأسفانه نهادینه شد. این ترس و احساس 

های ناامنی درونی آثار رفتاری بسیاری ایجاد کرده است که تا امروز در رفتار و کنش
ت خواسکنیم. مشروطه میبه میدفاعی و جمعی ما بزور دارد و ما آثار و آسیب آن را تجر

بگوید به جای اینکه امنیت را به حکومت واگذار کنید به خودتان برگردید ولی این بار 
ا ر« ملت ایران»ی نیروها و طبقات واحِد به جای آن تفّرد خودتان با اتحادی بین همه

ی هضمن حفظ تکثر به وجود بیاورید؛ یعنی تکثر قومی در واحد ملی جمع شود. اراد
عمومی منشأ تبلور و متضمن ایجاد آنچنان قدرتی در نام قانون اساسی و پارلمان باشد 

 که بتواند آزادی و استقالل همه را حفظ و امنیت را برای همه تأمین کند.
شود این مدل از غرب آمد، ی بسیار مهمی بود. درست است که گفته میاین پدیده

خواهان از غرب گرفتند، ولی یادمان را آزادیپارلمان و قانون اساسی به این صورت 
باشد که ]پیش از این[ خواست استقالل، آزادی و خودفرمانی در وجدان جمعی ایرانیان 

ملت که از غرب آمده است با  _ بود. اگر وقت شد، اشاره خواهم کرد که مدل دولت
 ملت[ تحقق-شود که مادامی که مدل ]دولتسرمشق ما تفاوتی دارد. تا امروز بحث می

یار ها[ بسشود، کار و تحقیق بر روی ]این مدلی سیاسی ما حل نمیپیدا نکند توسعه
چه ی سیاسی ما با آنمهم است و شاید اگر به تفاوت مد نظر من دقت شود، مسیر توسعه
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 8،ی هابزملت طبق نظریه _ در غرب محقق شده است متفاوت باشد. در مدل دولت
گیرند که دولت دست و امثال آنها اواًل افراد صاحب منفعت تصمیم می 3و روسو 4الک

د و خیزچه کس یا کسانی و به چه صورت باشد، به این ترتیب، دولت از ملت برمی
گیرند ه تصمیم میگیرد. ثانیًا این افراد صاحب منفعت هستند کملت شکل می _ دولت

برای مثال جنگ کنند یا به جای جنگ دولتی تشکیل دهند که حافظ منافع جمعی 
صاحبان قرارداد باشد. در حالی که در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است. در ایران افراد بر 

شدند. جای جلب منفعت خصوصی اساس منافع خصوصی شان گرد هم جمع نمی
 یگفتند ما عالقهها میشان. در گردهم آیینه در کشورداریدر ]حرفه و[ کارشان بود، 

مشترکی داریم و امنیت امر مشترک عمومی ما است. نه اینکه بگویند امنیت برای حفظ 
کند و چند درصد منفعت من را منافعمان است و چند درصد از منفعت تو حفاظت می

نی صاحب رأی و حق های سیاسی کساکند که در نتیجه هم در اولین مدلحفظ می
انتخاب شدن بودند که صاحب مال، ملک، تجارت و پول بودند. در غرب فقط اینان 
اعضا و اصحاب قرارداد بودند. مردمی که هیچ پول و منفعتی نداشتند به هیچ روی جزو 

ها طول کشید تا حق رأی در اثر مبارزات خود مردم شدند. قرنقرارداد شمرده نمی
به دیگران هم داده شد. چنبن نبود که اصحاب قرارداد در آغاز )کارگران و زنان( 

                                                           
 ترین(. فیلسوف سیاسی انگلیسی. مهم8111-8613. )Thomas Hobbes. . توماس هابز8

، توماس، لویاتان، های متعددی به فارسی دارد از جمله: هابزاثر او لویاتان است که ترجمه
 .8914، نشر نی، چاپ اول، مترجم: حسین بشیریه، تهران

(. فیلسوف انگلیسی و پدر لیبرالیسم کالسیک. 8694-8142. )John Locke. . جان الک4
ای درباره حکومت آمده که حمید عضدانلو آن را ترجمه و ی سیاسی او در کتاب رسالهنظریه

 به همت نشر نی منتشر کرده است. 8938در سال 
(. متفکر سوئیسی در 8184-8111. ) Jean-Jacques Rousseau. روسو. ژان ژاک 3

 اثر سیاسی او است که تا کنون نیترمهمی سیاست و تعلیم و تربیت. قرارداد اجتماعی حوزه
جتماعی، مترجم: ، ژان ژاک، قرارداد ای فارسی از آن منتشر شده است: روسودو ترجمه

 یهادر سال. )ناشران متعددی این کتاب 8943زاده، تهران، نشر چهر، غالمحسین زیرک
، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، مترجم: مرتضی کالنتریان، ( و روسو.اندکردهمختلف منتشر 

گاه، چاپ اول،   .8913تهران، آ



  48نشست سی و دوم: مطلع بحث        
 

 

های غربی به اینها حق رأی داده باشند. از درون قرارداد حق رأی عام به معنای دموکراسی
های عالمان فلسفی آزادی و برابری خواهیآمد. البته از آرمانامروزین آن در نمی

 هایی جای نداشت.رمانشان چنین آیآمد ولی در مدل محقق شدهبرمی
کنم ما به اشتباه این اندازه سفت به این اما در ایران چنین نبوده است و من فکر می

د توانآید که میای در میی ایران پروژههای اولیهایم. از دل سرمشقمدل غربی چسبیده
ته ای داشخواهیم به زور دموکراسیدموکراسی چسبیده به اقتصاد بازار نباشد. ما می

آن هم  یباشیم که مانند غرب به اقتصاد بازار پیوند سخت خورده باشد که در نتیجه
طور که رقابت سخت اقتصادی حول محور منفعت است اینجا هم رقابت سخت همان

م شود که برندگان بازار در سیاست هبر رأی باشد برای حفظ منافع بازار. نتیجه این می
ری دارد در سیاست هم دست باالتری دارد. در سرمشق ی بیشتاند. هرکس سرمایهبرنده

اول و دوم ایران چنین چیزی نبوده است. حتی مشروطه هم وقتی حرکتش را آغاز کرد 
ی مردمی که در مشروطه شرکت کردند این نبود که دنبال چنین چیزی نبود. انگیزه

حق رأیی هم  یالبهبورژواها بیایند با هم بنشینند برای دیگران تصمیم بگیرند. اگر مط
ی طبقات از اشرافی تا روستایی حق رأی داشت. البته نفوذها بود، برای همه بود. همه

 متفاوت بود.
ها را باید دید. مسیری که ما تا امروز های من این است که این تفاوتی صحبتنکته

انیم دایم متفاوت با غرب بوده است. اکنون باید مسیر را بازشناسی کنیم و بپیموده
ای که در وجدان ما هست خواهیم چه مقصدی را بازیابی کنیم. بدانیم سرمشق اولیهمی

اش بر های شخصیی ملت ما آمادگی این را دارد که جدا از منفعتچیست. روحیه
دوستانه با هم مشارکت کند اساس خیر عمومی، منافع ملی و همدردی جمعی و انسان

برابری، برادری، آزادی و خودفرمانی را به دست بیاورد.  اش را اداره کند. یعنیو جامعه
آزادی و دموکراسی با عدالت و برابری همراه باشد، نه یکی بدون دیگری. به نظر من 
مضمون خواست اصلی مردم در انقالب مشروطه هم تمامی این فاکتورها توأم با هم 

ورود به نهضت ملی هم  بود. روحیه ی ورود مردم به انقالب هم همین بود. چنانچه در
همین روحیه جاری بود. دکتر مصدق هم که یکی از عناصر تبلور وجدان جمعی ملت 

های تاریخی ملت ایران ایران است ورودش به نهضت ملی با همین اهداف و آرمان
 است که اشاره خواهم کرد.
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ی بندخواهیم جمعی مشروطه را داریم. اکنون میپس ما آن دو سرمشق به عالوه
کلی داشته باشیم از اینکه چرا این سرمشق پس از مشروطه دنبال نشد و انقطاعی حاصل 

زرگ های بآمد تا به نهضت ملی رسیدیم. ما از طرفی مثل گذشته در درگیری با قدرت
بودیم. ایران در تمام طول تاریخ با بیرون از خودش درگیر بوده است و این عنصر و عامل 

شه تأثیرگذاری بسیاری داشته است. بعد از مشروطه هم این در وضعیت داخلی ما همی
وضعیت را داشتیم که این بار ایران شده بود زمین بازی تضاد روس و انگلیس با یکدیگر. 
این تضاد برای ایران هم نعمت و فرصت بود و هم خطر و تهدید. فرصت بود، چون 

 که وارد این شکاف شود وملت ایران توانست از این تضاد استفاده کند به این شکل 
له با توانستند بالفاصهای استعماری میانقالبش را پیش ببرد. تهدید بود، چون قدرت

یکدیگر آشتی کنند، چنانچه در دوران قاجار چنین کردند، و به این ترتیب خطر 
 خواست از تضاد بینتری علیه ایران شوند. در دوران قاجاریه ایران یکبار میپرقدرت

و روس استفاده کند که بالفاصله این دو علیه ایران با یکدیگر متحد شدند. روس  فرانسه
و انگلیس هم در مشروطه این کار را کرده بودند. به محض اینکه این جنبش پیروز شد 
انگلیس و روس با هم متحد شدند و قرارداد تقسیم ایران را با یکدیگر امضا کردند و 

ه کمک یکدیگر اقدام کردند. ما این مسئله را، البته برای سرکوب کامل جنبش مشروطه ب
با کمی تفاوت، در نهضت ملی هم داشتیم. این بار به جای روس و انگلیس، امریکا و 
انگلیس را داشتیم. فرصت تضاد بین امریکا و انگلیس این بود که نهضت ملی توانست 

با  امریکا و انگلیس رشد کند. زمانی که دیگر پیروز شده بود و در شرف استقرار بود
 یکدیگر متحد شدند و با ترتیب دادن کودتایی نهضت را سرکوب کردند.

روطه ای موجود در مشی اشرافیت قبیلهیکی از مسائل قابل بررسی در اینجا مسئله
است. اعیان و درباریان وارد جنبش نهضت ملی شدند و در دوران نهضت ملی و دولت 

ها را داشتند. علت امر هم این است که بیشتر اعیان ستملی بعد از مشروطه هم اکثر پ
خواه بودند. کرده و اروپارفته بودند و البته به واقع هم بیشترشان آزادیو اشراف تحصیل

الوزرای عصر وزیر و رئیسهم مدتی نخست 8الدولهاما وضع به شکلی بود که حتی عین
امل مهم است چون باعث شده بود جا برای نمایندگان واقعی مشروطه شد. این ع

                                                           
 .شاهی مظفرالدینوزیر دوره(. نخست8946-8442. )الدوله. عبدالمجید عین8
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وستایی ور، شهری و رهای پیشهانقالبیون کم باشد یا اصاًل نباشد، یعنی نمایندگان توده
که البته این بار ]مشارکت[ روستاییان ]در واقع هم[ کم بود. همچنین عرصه برای نسل 

خ نبود. این وضعیت در دوران نهضت ی جدیدی که به میدان آمده بود فراتحصیل کرده
همچنان برقرار بود. بخش کهن سنتی عنصر اشرافیت  ملی هم به رغم کودتای رضاشاه

تا زمان اصالحات ارضی شاه باقی بود و اشراف و مالکان بزرگ همچنان حیات داشتند. 
أثیر دگرگون و متحول نشود تاین مسئله در اینکه بافت ساختار حاکمیت ایران سر تا پا 

ها زندگی کرده بود و خودش نیز رفته رفته به با همین جدی داشت. چراکه رضاشاه
مالکی بزرگ تبدیل شد. در نهایت فقط توانست کمی اینها را محدود کند وگرنه از نظر 

رعایا در شرایط اجتماعی این طبقه به طور کامل مسلط بودند، رعیت وجود داشت و 
 کردند.بسیار بدی زندگی می

تر و عامل بعدی که بعد از مشروطه داشتیم و یکی از عوامل مؤثر در ی مهممسئله
ی سیاسی است. مشروطه را نهضت ملی بود و نقشی دوگانه داشت جامعه

دار مفاهیم جدید بودند. در دروان نهضت کردگانی به وجود آوردند که پرچمتحصیل
تر از دروان مشروطه شده بودند. آمار دانشجویان و ن گروه بسیار گستردهملی ای

ی مشروطه است. اما همان کسانی که عامل روشنفکران این دوره بسیار بیشتر از دوره
تزریق مفاهیم جدید به جامعه و بیداری جامعه بودند و جنبش را تا رسیدن به 

میان خودشان داشتند که همین  هاییهایی رهبری کردند اختالفات و ضعفپیروزی
یکی از مهمترین عوامل شکست نهضت مشروطه است. اگر بخواهیم عوامل درونی 

گیرد و بندی کنیم این عامل در صدر این جدول قرار میشکست مشروطه را رتبه
 ها، اقتباس وها، شتابزدگیها، احساساتی شدنمهمترین عامل است. افراط و تفریط

 یهای جامعهای آسیبهای قبیلهبندیها و صفنه از مفاهیم و مدلتقلیدهای کورکورا
سیاسی روشنفکری نوین ما بوده است. همین عامل نهضت را از درون ضعیف کرد. 
فرصت نداد دولت ملی مستقر شود و در برقراری امنیت که مهمترین کارکردش بود 

سیاسی  ی اقتداربلکه در حوزه موفق شود. نه تنها امنیت را نتوانست در جامعه برقرار کند
نوین هم که ]متشکل از[ نخبگان بود امنیتی وجود نداشت و میان اعضا نزاع افتاد. در 

ها از شکل متعارفش، که باید بحث و نقد باشد، خارج مکشمجلس اول و دوم کش
گرفت و حتی بیرون از مجلس به َاشکالی شد و شکل فحاشی و خشونت به خود میمی
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شد. بنابراین، ما شاهد ایجاد و تشدید خصومت و رقابت رور هم کشیده میمانند ت
بودیم نه گفتگو برای رسیدن به قوانینی که بیشترین مصلحت را برای جامعه دارند. 

ی تشدید این وضعیت فرصت یافتن عوامل استعمار و ارتجاع بود. به این ترتیب، نتیجه
ی رانی را از درون دچار انحطاط کرد. ضربهی ایهمه چیز دست به دست هم داد و جامعه

 بعدی هم جنگ جهانی و ماجراهای بعدی بود.
ی روشنفکری ایران ما در دوران نهضت ملی هم همین وضعیت را داریم. جامعه

فرصتی ایجاد کرد و با قدرتی به میدان آمد. در رأس آنها هم دکتر مصدق و امثال او 
های درونی این جامعه بزرگترین ود. تضادها و ضعفپارچه نببودند. ولی این جامعه یک

عامل شکست نهضت ملی شد. البته این بار هم ما با دشمن خارجی روبرو بودیم، نه 
با نیروی نظامی مستقیم، بلکه از طریق مداخالت انگلستان و بعد از آن مداخالت 

ی و وامل بیرونی سیاسی ما غیرمستقیم از عامریکا و بعد هم دیگر کشورها. ولی جامعه
برد. تبلور آن هم انشقاق در صف نیروهای های تاریخی خودش رنج میضعف
های درونی[ حزب توده اهمیت خواه و به طور عمده در حزب توده بود. ]ضعفآزادی

ی آن زمان بود و اگر درست حرکت کنندهداشت زیرا قدرت اجتماعی بزرگ تعیین
شود گفت حزب توده کلی عوض شود. می کرد ممکن بود سرنوشت نهضت ملی بهمی

گاهی و دانش باالیی سازماناکثر نیروهای تحصیل کرده ود دهی کرده بی آن زمان را با آ
و این بسیار مهم بود. اگر این امکان در اختیار نهضت ملی بود، نهضت ملی از توانایی 

دار بود. رباالیی برای حفظ خودش و تثبیت موقعیت خودش در سازندگی و دفاع برخو
ت ی روشنفکری سیاسی اساش بر دوش جامعهتصور کنید چنین نهضتی که بار اصلی

بخش بسیار توانا و پرتحرکش دائم علیه خودش حرکت کند، خودش را از درون ناامن 
کند و درگیر و مشغول به خودش باشد. آنچنان مشغول به خودش باشد که فرصت و 

تجاع و اش مثل اری تاریخیی شدهی دشمنان شناختههاتوان کافی برای مقابله با توطئه
 زدم.هایی عینی از این مسئله را مثال میاستعمار نداشته باشد. اگر فرصت داشتم، نمونه

 های اصلی نهضت ملیویژگی
هم اشاره  طور که مهندس سحابیرسیم. همانهای اصلی نهضت ملی میبه ویژگی

، نهضت ملی همان سرمشق تاریخی را در وجدان خودش داشت ولی طبیعتًا کردند
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خواست در چارچوب قانون اساسی مشروطه حرکت کند که مدل پیروزی هم بود و می
ی اول آزادی و استقاللشان را به دست استقرار پیدا کرده بود. یعنی مردم دوباره در درجه

تبدادی نجات پیدا کنند. دکتر مصدق در ی بیگانه و حاکمیت اسبیاورند و از مداخله
این برهه کاری مهم کرد که البته بیشتر اوقات معنای نهفته در آن کار چندان به چشم 

ی رسید. برای مثال با الیحهخوانیم دکتر مصدق به جامعه و دهقانان میآید. ما مینمی
د که یحه گفته شده بومشارکت دادن روستاییان در سهم اربابی این کار را کرد. در این ال

از محصول به دهقانان و روستاییان واگذار شود در حالی که پیش از این تمام  44%
محصول سهم مالک بود. همچنین پیشنهاد تشکیل شورای ده یکی دیگر از این قبیل 

دهد. اقدامات بود. برای نخستین بار دکتر مصدق پیشنهاد تشکیل شورای روستایی را می
های مصدق بود ولی لتی و والیتی هم که از قبل مطرح بود جزو برنامههای ایاانجمن

 فرصت پیدا نکرد آن را گسترش دهد. اینها را از نظر نهادسازی در نظر داشته باشیم.
در کل جنبش برویم. دکتر مصدق در لحظات حساس و  شیهاگاههیاکنون سراغ تک

ها شعار فقط شعار مصدق نبود. خیلی گوید من به ملت ایران تکیه دارم. اینبه کّرات می
ایم. ولی مصدق اگر هم ایم و ایستادهدهند که ما با اتکا به مردم و نیروی مردم آمدهمی

کرد، از باب شعار نبود. او به نیروی مردم ایمان داشت. باور داشت که این را مطرح می
ن باور ست. این اولیگاه نهضت باشد و هترین پشتیبان و تکیهتواند قویاین نیرو می
 مصدق بود.

که در طول هزاران سال به عقب رانده -باور دوم او این بود که نیروی مردم ایران را 
 ی سیاست، اداره و تعیین سرنوشت کشور نیستشده و اکنون دیگر بازیگر اصلی صحنه

ی تولید و زندگی خصوصی و و از این عرصه کنار زده شده و حداکثر در همان عرصه
اش به جایگاه اصلی -حاضر است، البته آن هم به شکل ضعیف یاهای مذهبفض

گیری کند. مصدق صادقانه این را برگرداند و ]او را[ بازیگر اصلی میدان تصمیم
خواست. برای اینکه مطمئن شوید این از اعتقادات راسخ مصدق بود کافی است می

ی عملش ه جای سخنان و شیوهها و تعلیماتش را بخوانید. در جا بها، دغدغهصحبت
ردم شود فوری به متوانید این ]باور[ را ببینید. هر کجا قدرت و فشار دشمن زیاد میمی

دهند در آورد. حتی به دنبال درست کردن نیروی نظامی نیست. به او پیشنهاد میپناه می
م. دار گوید من به نیروی ملت ایران اعتمادبرابر کودتا گارد نظامی درست کند، می
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وشته ن این پاسخی بود که برای آقای کاشانی«. مستظهر به قدرت ملت ایران هستم»
برای مصدق آمد که در آن  ای از طرف کاشانیبود. گویی چند روز پیش از کودتا نامه

نیست و از مصدق خواسته بود کاری کند که کودتایی  داشت با کودتا موافقاظهار می
تواند اما  آن روز در راه است. ]اما مصدق[ به راستی اعتقاد داشت که ملت ایران می

کردند و از آنها تقاضای حضور ی کسانی که باید ملت را مطّلع میملت ایران به وسیله
 کردند، خبردار و دعوت نشدند.می

اندیشید. راه دیگر این بود ت که از قضا مصدق هم به آن میبله، راه دیگری هم داش
شد تا مسائلی از این دست که ملت ایران و این نیروی مردمی متحّزب و متشّکل می

وار بودن مردم و نبودن هرگونه ارتباط از طریق ها به علت تودهرسانیپیش نیاید که اطالع
جود ود. ]او به دنبال این بود که[ تشکیالت ورادیو و بلندگو با تأخیر ]و به کندی[ انجام ش

دهی شده باشد تا در چنین موقعیتی بایستند. آرزوی مصدق این داشته باشد و سازمان
بود که مردم ایران متحّزب شوند. این ]آرزو[ در خاطراتش هم به کّرات گفته شده است. 

 است آمدیمکند. در سرگذشتش هست که گفته یک بار خودش این کار را شروع می
وشتیم ای ننامهحزب درست کنیم، دوستان را جمع کردیم، جلساتی تشکیل دادیم، آیین

 ی بعد دیگر کسیو هیئت مدیره انتخاب کردیم. هیئت مدیره که انتخاب شد جلسه
آیند؟ پاسخ آمد که خب هیئت مدیره که وجو کردیم که چرا دوستان نمینیامد. پرس

اند گوید اینها گمان کردهشود. میدت سرخورده میانتخاب شده است! مصدق به ش
اند و رهبری با دیگران است دیگر کاری حاال که عضو هئیت مدیره و کادر رهبری نشده

ندارند. گویی ]فقط[ آمده بودند که در کادر رهبری باشند و حاال که در کادر رهبری 
رود به تشّکل از بین نمی دهند. در اینجا ایمان مصدقنیستند پس دیگر کاری انجام نمی

بیبند زمانی رسیده است که دیگر باید کار خودش را انجام دهد. ولی پس از آن ولی می
گوید حسن ها میایدهد. در مقایسه ای واحد با حزب تودههم باز در این باره تذکر می

افته یها همین است که متشکل هستند، نیروهایشان را تشکیالتی و سازمانایحزب توده
ایشان هتوانند از آرمانآورند. ولی نیروهای ملی و مردمی متشّکل نیستند، لذا نمیبار می

 با همان کیفیت و سرعت دفاع کنند.
تواند این آروزی مصدق و شکایت و درد دل او است. او معتقد بود ملت ایران می

بسیار مهم  نهضت را حمایت کند و به این استظهار داشت. رمز نهفته در این ایمان
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است. این همان سرمشق اولیه است که در وجدان دکتر مصدق بیدار شده است. 
زنند ولی اکثر آنها بسیاری از روشنفکران ما تا امروز هم دم از مردم و دموکراسی می

گرا هستند و تا امروز در مدل والیتی دوران نظام شاهنشاهی و امامت از همچنان نخبه
نند. در تفکر اینان فقط نخبگان و پیشتازان و رهبران حق و کنوع والیتش زندگی می

ها ]فقط[ باید بیایند، به این گروه رأی دهند، به آنها مشروعیت صالحیت دارند. توده
 ببخشند و از آنها اطاعت کنند.

مصدق واقعًا چنین اعتقادی نداشت. این خیلی مهم است؛ در رجال دوران قاجار 
گویم در رسند. این است که من میکسانی به این ایمان میو مشروطه و آن روز کمتر 

وجود مصدق وجدان جمعی و تاریخی ملت ایران جریان داشته است و او به این وجدان 
هشیار بوده است. این چیزی است که مصدق را جاودانه کرده است. من به جد معتقدم 

د آن هم در کسانی شونهضت ملی همچنان زنده است و با بردن نامش شور ایجاد می
شود گفت از ای از نهضت ملی دارند. در نهایت میاند و نه خاطرهکه نه مصدق را دیده

نسل امروز کسانی از باب مقابله با حکومت متأخر، مصدق را دوست دارند چون او 
ای که امروز تواند علت این حیات و جاودانگی باشد. عالقهملی بوده است اما این نمی

گر های دیشود از سر لجاجت با گروهام نهضت ملی و مصدق در افراد بیدار میبا بردن ن
ود شنیست. این شور عمیق برخاسته از همان اعتقاد و باور قلبی مصدق است. نمی

داستان مصدق و نهضت ملی را بخوانید ولی متأثر، برانگیخته و سرتاسر شور، هیجان 
ی که سه هزار سال ملت ما دنبال کرده های تاریخو احساس نشوید. چون همان دغدغه

است و سعی کرده است آنها را با چنگ و دندان به دست بیاورد و آنها را حفظ کند در 
بینید که مصدق دقیقًا شمایان نیز هست و با خواندن داستان مصدق و نهضت ملی می

خواسته و خواستش هم صادقانه و صمیمانه است. کار مصدق بازسازی همان را می
توان ملی، نیروی مردم، حاضر کردن و به صحنه آوردن این مردم ]است[ که همان مردم 

چی و مقلد. ]مراد از مردم مولد[ هم تولیدگران فکری مولد هستند، نه دالل، اقتباس
کردگان( و هم تولیدگران مادی در شهر، روستا و است )مثل کار روشنفکران و تحصیل

عمل هم به بخش فعال و خالق تولیدکننده میدان  صنعت و ... . به همین جهت، در
ت اس« اقتصاد بدون نفت»دهد. این خیلی مهم است. درست است که عنوان جنبش می

 تواند روی پای خودش بایستد.ولی مصدق اعتقاد دارد که این ملت می
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به مصدق  3و هندرسون 4چرچیل 8،زمانی نزدیک کودتا پیشنهاد مشترک ترومن
کند. های مصدق را برآورده میرسد که شرایط فعلی را بپذیرد، بعد امریکا خواستهمی

مصدق این پیشنهاد را قبول نکرد. تحلیلی که همان زمان از چرایی طرح این پیشنهاد در 
ز این قرار بود که این پیشنهاد زمانی به ایران داده شد روزنامه بیرمنگام پست منتشر شد ا

که ایران تحت فشار شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود. کشور تحت این فشار 
ل بینی این بود که مصدق در مقابی تسلیم شدن است. بنابراین، پیشالقاعده آمادهعلی

صر خواهم عنکه می شود. ولی مصدق تسلیم نشد. اینجاستاین پیشنهاد تسلیم می
دیگری را در خاطرتان برجسته کنید، بسپارید و اضافه کنید. این عنصر دیگر شکنندگی 

و به غیر از این کتاب  2مقاومت ایران است. کتابی هست تحت عنوان مقاومت شکننده
 ها از اساس منکر هر نوعاید که مردم ایران اهل ایستادگی نیستند. برخیهم بارها شنیده

ها واقعًا اند. این گونه قضاوت کردن، جسارت و ایستادگی در مردم ایران شدهشجاعت
 ی جهل از واقعیت تاریخی است.دهندهنشان

غیر از این مسئله، این واقعیت وجود دارد که ملت ایران در بسیاری از مواقع در برابر 
 یدر عرصههر تهاجمی ابتدا ایستاده و با جنگ، چنگ و دندان دفاع کرده است. اگر 

ی ملت نباید نظامی به دلیل عدم توازن قوا شکست خورده است، از آنجا که دیگر همه

                                                           
 جمهورسیرئ نیو سوم یس .Harry S.Truman. (8112-8314). اس. ترومن یهر. 8

 .کایآمر

 8318های وزیر سالنخست .Winston Churchill( .8112-8361) .لیچرچ نستونیو. 4
اند، از بریتانیا. او حدود سی کتاب تألیف کرده که برخی از آنها به فارسی ترجمه شده 8311تا 

، دنرازمورج فت مترجم: ،دوم یانهگ جناطرات جر، خسنپارد اسونئون لتسنیو ،لیرچچجمله: 
خواهم  انیتا پا؛ 8921 ،لین ،تهران ،تورج فرازمند ، مترجم:شودیم کیطوفان نزدا؛ تتهران، بی

 .8932 ،روزگار نو ،تهران ی،خسرو هیمرضمترجم:  ،دیجنگ
تا  8943های ( طی سال8134-8316) Loy Wesley Hendersonلویی هندرسون  .3

 سفیر امریکا در ایران بود.  8994
ق طابم یالدیم 8144ال ران از سیا یاعمتوالت اجحخ تیارده: تننکت شاومقم. فارن، جان، 2
 8913. این کتاب در سال 8911، مترجم: احمد تدین، تهران، رسا، البقا انت یسمش 113ا ب

 به چاپ دهم رسیده است.
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ند به ککنند و ]در مقابل[ شروع مینشینی میکنند یا عقبشدند، یا فرار مینابود می
ی تولید است. این گروه زمین مهمترین آنها عرصه -8 ی دیگر:مقاومت در دو عرصه

ها را با همین تولید اقتصادی خودش تضمین دارند و تداوم نسله میایران را آباد نگ
ی دیگر مقاومت فرهنگی و عرصه -4 گذارد ایران مرتع چنگیز شود؛کند؛ نمیمی

شود و میراثش را حفظ معنوی است. فرهنگی شامل بخش ادب و زبان است که زنده می
ند دادن روحیه و روان کند. بخش معنوی آن، که بسیار هم با ارزش است، پیومی

خواه و استقالل طلبش با امر متعالی است. با عرفان و خداگرایی معنوی آزادی
گذارد روحش تسخیر و تسلیم شود و زیر سلطه برود. روحش را مستقل، بیدار و نمی

دارد و تسلیمش هم تسلیم ظاهری است. هیچ وقت تسلیم تمام و کمال فعال نگه می
خواهد مقاومت ملت داند و میمصدق این را می از افراد. نشده است، جز معدودی

های ایران را زنده کند. چراکه در دوران این هفت قرن و بعد هم دوران استعمار ضربه
تر سختی وارد شد که اعتماد به نفس ملت ایران را در هم شکست. کاری به وقایع پیش

ی اوران متأخر است. مرادم ضربهی دو دوران مغول به این سو نداریم؛ صحبت ما درباره
ی آن بخشی از ایران از کشورمان جدا شد. این ها خوردیم که در نتیجهاست که از روس
ی ایرانیان به شدت متأثرکننده بوده است و به اعتماد به نفس جمعی اتفاق برای همه

کرد و ها ادامه پیدا ملت ما آسیب زده است. اثرات آن ضربه هنوز هم هست. این ضربه
خوردیم. در دوران نهضت ملی  هایی هم از انگلیس در جریان متفقین و رضاشاهضربه

 این اتفاقات در حال وقوع دوباره بود. اینها موانع بزرگی بر سر بازسازی توان ملی است.
مصدق در چنین وضعیتی دنبال این بازسازی است. برای این بازسازی چه کار 

کند، ملت را کند؟ خیر. نکاتی را برای ملت تأکید مید؟ فقط نصیحت میکنمی
کند، یک کند، به آنان اعتماد صمیمانه میدهد، آنان را دعوت میمخاطب خود قرار می

ه در اثر رفتگوید. این مردم برای بازیابی اعتماد به نفس ازدستکالم دروغ به مردم نمی
تر، کاری ی اینها مهمو صداقت هستند. اما از همه ها نیازمند راستیها و دروغشکست

که خود مصدق پیش قدم آن است، ایستادگی است. او در راه آرمان اصلی و هدف 
خواهد درس بدهد که گوید. میمقدس خودش می ایستد و این را به دیگران هم می

معنویت و های بزرگ، اهداف بزرگی مانند آزادی، عدالت، استقالل، ]رسیدن به[ آرمان
ها را تکرار شود. چندین مرتبه این آموزهامثال اینها، جز با فداکاری و ایستادگی میسر نمی



 فتفراز نهضت ملی شدن ن        94
 

 

ا گوید انگلیس و امریکآید میگوید باید ایستاد. همین ماجرا که پیش میکند. میمی
خواستند این کار را بکنند ولی ما ایستادیم، ملت ایران ایستاد و من هم ایستادم. هم می

آورد که من در راه آرمانم پذیرای هر چیزی گوید و هم بعد در خاطراتش میر دادگاه مید
ی دهند؟ فحش چیست؟ در اینجا توصیهبودم؛ مرگ برایم چیزی نبود. به من فحش می

ها بایستند. مصدق از آن کند که مردم و آزادگان باید در این راهمادرش را یادآوری می
یشنهاد گیرند که چرا پکنند. بعضی از او ایراد مینشینی نمیدسته کسانی است که عقب

کرد، کودتا شد. یا اگر رفراندوم نمیپذیرفت، کودتا نمیبانک پنهان را نپذیرفت. اگر می
کنند جوهر تاریخی نهضت ملی را درک نمی شد. کسانی که چنین انتقادهایی می

ر حالی که تالش مصدق برای کنند دعوای مصدق سر نفت بود. داند. فکر مینکرده
زنده کردن ملت ایران بود. اگر قرار باشد حکومت ملی بماند ولی ملت ایران همچنان 

ای چه ارزشی دارد؟ برای اینکه ملت ایران به حاشیه رانده شوند، چنین حکومت ملی
بماند باید خود مصدق درس ایستادگی را تا قدم آخر بدهد. نباید از اصل آرمان ملت 

نشینی کند. بسیاری از پیشنهادات مطرح شده اکمیت ملی بوده است عقبکه ح
کرد، نشینی میکرد. اگر مصدق در برابر هر کدام از آنها عقبحاکمیت ملی را نقض می

ها ی پذیرش شکست بود. این شکست فرقی با قبول شکست در جنگ با روسبه منزله
ی پرسند چرا مصدق رفراندوم کرد؟ شد. مها ندارد. مصدق نباید تسلیم میو انگلیس

کای مانم نقطه اتترین لحظاتی که من تنها میگفت در سختمگر غیر از این بود که می
ها بود. در چنین شرایطی من فقط ملت ایران است؟ مجلس در اختیار دربار و انگلیس

 کرد؟ ناچار بود به مردم روی بیاورد.مصدق باید چه کار می
ران مصدق و پیروزی او همین چند اقدامی است که منتقدان به بزرگترین اتفاق دو

اند؛ منتقدانی که زمانی یار مصدق بودند و عنوان اشکاالت کار مصدق مطرح کرده
کردند، خواه دنبال گرفتن نقطه ضعف بودند. در حالی خواه از سر دلسوزی انتقاد می

اگر هم مصدق به هر کدام دقیقًا نقاط قوت نهضت ملی و مصدق است.  هانیکه تمام ا
ماند ولی معنا مرده بود و از آن پیشنهادها تن داده بود، شاید در ظاهر نهضت ملی می

ی شکست خورده بود. درست است که حزب توده از نظر نظامی ضربه خورد ولی ضربه
ن اش تقریبًا غیرممکی معنوی بود که بعد از آن دیگر بازسازیای که خورد ضربهاصلی

 ون دیگر اعتماد از دست رفته بود.شد؛ چ
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عامل بعدی، عنصر شکاف میان دولت و مردم است. این شکاف بسیار عمیق بود. 
 گیری دولتشکافی که از همان سحرگاه که تاریخ ایران را روایت کردم، بعد از شکل

و  ای که امنیتمتمرکز شروع شد. ولی مردم آنجا ناگزیر بودند برای دفع هجوم و ناامنی
شان را در معرض نابودی قرار بوده تن به چنین شکلی از دولت مام زندگی و هستیت

طور که انتظار بدهند و آن زمان الزم بود که همین شکل برای دولت هم بماند. همان
رود همه تشکیل پادشاهی متمرکز را برای رسیدن به امنیت قبول داشتند و ]به آن[ می

بود که اضطراری بود. چون برای برقراری امنیت  رضایت دادند. این رضایت، رضایتی
ای جز این نداشتند. به همین جهت، برای چنین دولتی که باید از پس تأمین امنیت چاره

بر بیاید شرایطی در نظر گرفته شد. این هم از نکات بسیار مهم تاریخ ما است که البته 
نظام شهریاری و نظام آرمانی  یشود. الزم است شما دوستان دربارهکم به آن پرداخته می

 ها و شرایط این نظام چگونه تنظیم شده بود.شهریاری مطالعه بفرمایید ببینید ویژگی
کرد، اهمیت برقراری امنیت در آن نظام تا جایی بود که اگر شاهی به تعهداتش پشت می

 شد و از عقالنیت وتوانست امنیت را برقرار کند، از عدالت منحرف مییعنی نمی
کرد دیگر شاه نبود و مردم حق داشتند علیه او شورش و او را برکنار حکمت عدول می

ی مردم این بود که ناامنی موجود را با کنند. مقصود اینکه تمام فکر و ذکر و خواسته
 های دین، فرهنگ و سنت های عامل آن روز مهار کنند.ضوابط و آموزه

ند آمدلت و ملت بودیم. شاهان میدر چنین سیستمی الجرم شاهد شکافی بین دو
خواستند، همین و بس. مردم برای رفتند و از مردم فقط سرباز و مالیات میو می
دادند که شاید به هیچ روی موافق برگزاری آنها نبودند. هایی سرباز و مالیات میجنگ

ر دخواستند شاهشان به مصر لشکرکشی کند و آنجا را فتح کند، ]شاید شاید مردم نمی
کرد کافی بود. ]در عمل هم دیدیم[ نظر مردم[ همین که از مرزهای موجود دفاع می

تراشی بود. هر جا خارج از مرزهای ایران ی لشکرکشی تا مصر و یونان دشمننتیجه
ه قصد های دفاعی بتراشی است. بنابراین، جنگاش فقط دشمنلشکرکشی شود نتیجه

ی امپراتوری تبدیل شده بود. ه قصد توسعههای تهاجمی ببرقراری امنیت به جنگ
دادند. مردم دیگر با این ها را میی این جنگهمچنان هم ملت ایران بودند که هزینه

ت، امینت عدال»دولت غریبه و بیگانه شده بودند. مردم با دولتی آشنا بودند که به دنبال 
 ها. مشروعیت دولتهای پادشاهیبود، سه کارکرد عنوان شده برای دولت« و آبادانی
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گشایی، خراب و ویران نزد مردم تا زمانی بود که به این سه آرمان پایبند بودند. جهان
ها نبود. این جریان تا مشروطیه گیری و اسیر گرفتن جزو این آرمانکردن شهرها، برده

 ادامه پیدا کرد.
خارج های پراکنده و مجزا در مشروطه دوباره ملت شکل گرفت. مردم از حالت

ی ملی، این بار در تقابل با استعمار و دولت استبدادی، شدند و واحد ملی و روحیه
شکل گرفت. دو عامل خارجی ملیت نوین را در ایران شکل داد؛ مرادم ملیت دوران 
یت جدید ملی  مشروطه تا به امروز است. واکنش به این دو عامل در ما احساس هو

ی مخالفت با استعمار و مداخله -8ار بودند: ایجاد کرد. این دو عامل از این قر
 -4خواهیم خودمان باشیم، مستقل باشیم؛ بیگانگان، حرف ما این بود که ما می

ی بود و گرهای طایفهمخالفت با دولتی که تا آن روز مساوی با استبداد، سرکوب و نظام
 مردم باج، خراج و با مردم، تولید و آبادانی بیگانه بود؛ دولتی که تا آن روز مرتب از

راین، کرد. بنابگرفت ولی با مردم نسبتی نداشت و تالشی برای مردم نمیمالیات می
ها قرار داشتیم. این هویت ها در برابر خارجیها و ما ملیها در برابر دولتیاکنون ما ملتی

های ملت ایران که در مشروطه شکل گرفت. این دو عنصر هویت ]بخش[ بعدها آرمان
رفت، چرا که اعتمادی به سادگی از بین نمیوطه و نهضت ملی شد. شکاف بیمشر

ها هیچ کاری جز غارت ندارند. دار بود و در نهاد ما جای گرفته بود که دولتبسیار سابقه
ها، ی تمام رنجکو تا زمانی که شاه عادلی بیاید و به آبادانی برخیزد؟ اثر خاطره

گاه این ملت نشسته بود. بنابراین، ها ها، کشتارها و خشونتمصیبت در ضمیر ناخودآ
های شای واکناعتمادی به دولت باال بود. طبیعی است ملتی با چنین روحیهی بیدرجه

ان توهای دفاعی میی این واکنشدفاعی شدیدی در برابر دولت داشته باشد. از جمله
ی آنها هم به منظور حفظ هبه برخوردهای دوگانه و دروغ گفتن به دولت اشاره کرد که هم

م. گذرهای زیاد این وضعیت میی تدافعی دارد. از آثار و آسیبخود است، یعنی جنبه
 مهم این است که این شکاف عمیق ادامه پیدا کرده است.

مشروطه فرصت ایجاد دولت ملی بود. تا پیش از این دولت داشتیم ولی در مشروطه 
های مستبد از خود ملت. در مشروطه دولتیساخته شد، یعنی دولتی « دولت ملی»

شکست خوردند، استعمار خارجی هم شکست خورد. اکنون فرصتی برای تشکیل 
دولتی ملی دست داد، یعنی دولتی از میان ملت. ملت دیگر دولتی را که از میان خودشان 
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د مردم شوای که دولت ملی ایجاد میبینید در فاصلهبود قبول داشتند. اگر دقت کنید، می
، خواستکنند[. اگر کسی پول میها را با عواطف و حمایتشان ]پر میتمام آن شکاف

 ها وها پول بگیرد. از پولگذاشتند به بانک شاهنشاهی برود و از روسدیگران نمی
ها دادند تا استقالل به دست آمده متزلزل نشود. روسجواهرات خودشان به او می

ایستیم. ملت با تمام وجود پشت دولت ملی گفتند ما میمی دادند و ملتاولیتماتوم می
داند. یعنی به محض اینکه دولتی از میان ایستد، چون دولت را از آِن خودش میمی

گوید ملت با تمام وجود پشت کند و به آنها راست میآید، به مردم اعتماد میمردم می
 یید.و پناهش هستند ولی خب متأسفانه این وضعیت دیری نپا

 هدف نهضت ملی
داند، به سهم داند. چون میی ایران را میمصدق در نهضت ملی این واقعیت جامعه

دهد حتی یک بار به اعتماد بین او و ملت ضربه زده شود تا بعد ملت خودش اجازه نمی
نگویند دولتی هم که از میان خودمان برخاست خراب از آب در آمد. در سطح جامعه 

ها وجود ی دولتاعتمادی و ضربه خوردن اعتمادها دربارهناشی از بیهای تکیه کالم
گیرد، دارد. مصدق برای التیام بخشیدن به این وضعیت سیاست شفافیت را پیش می

شفافیت با مردم، صداقت و راستگویی، گزارش صادقانه به مردم دادن، هیچ چیز را از 
به رأی و نظر آنها عمل کردن. اینها هایشان پشت نکردن، مردم پنهان نکردن، به آرمان

بسیار مهم و باارزش است. سعی مصدق این بود که اعتماد میان ملت و دولت را که 
زمان مشروطه تا حدودی شکل گرفته بود زنده کند. ]در ساختار[ دولت هم درست 

ملت، نمایندگی و پارلمان -است که به نظر من مصدق داشت دموکراسی غربی و دولت
خواست و  -4تاریخی؛  وجدان -8کرد ولی این کارش متأثر از دو چیز بود: ه میرا پیاد
 توانستی مردم به شکل دیگری بود، مسیر ما میی مردم. اگر خواست و روحیهروحیه

 خواهان متوجهمتفاوت باشد و هنوز هم متفاوت است. تا زمانی که روشنفکران و آزادی
ی سیاسی خواهند ماند. هنوز م تئوری حل توسعهاین نکته نشوند همچنان در پیچ و خ

ی مردم آیند که نمایندههایی سر کار میکه هنوز است، حتی در وضعیتی که دولت
گیرد، چرا ملت به دولت اعتماد ملت شکل نمی _ اند که چرا دولتهستند، مانده
 مدلی از دموکراسیتواند در بیاید طور که اشاره کردم، نظامی که از ایران میندارند. همان
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ای که دکتر مصدق ریخت، تداوم پیدا های اولیهکنم اگر پایهشورایی است. من فکر می
کرد، ]حاصل[ ها و شوراهای ایالتی و والیتی نفوذ میکرد و در شوراهای کارخانهمی

سطح  شد کهشد بلکه دموکراسی شورایی میدموکراسی پارلمانی لیبرالی غربی نمی
ی خودشان یا در سطح ملی در پارلمان ی امور ایالت و محلهم در ادارهوسیعی از مرد

 ی مهم ]است[.مشارکت کنند. این اولین مسئله
ی مهم دوم این است که در دموکراسی لیبرالی بحث عدالت نیست، گرچه مسئله

ی ه کمی پروژهبحث عدالت را به مثابه انصاف مطرح کرده است ک 8این اواخر رالز
لیبرالیسم را متوجه عدالت هم بکند. اما به هر حال عدالت در بنیاد دموکراسی غربی 

خواهد از همان بنیان نیست. به همین جهت هم اکنون دچار مشکالتی است که می
طور که گفتم، در ای که بوده است عدالت معقولی را استخراج کند. ولی همانقراردادی

ی تفاهم و همبستگی ملی مبتنی بر قرارداد نیست، بلکه مبتنی بر ایران رفتار از رو
خواهی داشتیم، به های عدالتهمبستگی انسانی است. در ایران بیش از همه جنبش

خواهی قبل از اسالم متعلق به مزدک خصوص ماقبل اسالم. مهمترین جنبش عدالت
ا همه برای همبستگی های دیگر برقرار بودند. اینهاست. غیر از آن هم مرتب جنبش

ی ما طی تاریخ مسیر دشواری را طی کرده ی ما است. جامعهی جامعهبرابرخواهانه
است. مثل یونانیان نبود که در شرایط آب و هوایی خاصی باشند و بدون کار سخت 

ها ه بردهدار بودند کخودشان روی زمین به نتیجه برسند. بیشتر یونانیان تاجرانی برده
اورزی کردند و خودشان مشغول اربابی بودند و لذا وقت داشتند و نشستند برایشان کش

فلسفه ساختند و انبوهی کارهای دیگر انجام دادند. اما ایرانیان باید در شرایط سخت 
کردند تا نانشان را خودشان به دست بیاورند. این اشتراک، با هم بودن و کار کار می

های توحیدی هم تگی انسانی داد و آموزهدوش به دوش سخت در عمل به آنها همبس
گاهانه کرد.  این را خودآ

                                                           
یی. مهمترین اثر او کایآمرسیاسی  لسوفیف .John Rawls( .8348-4444). جان رالز. 8

ی مرتضی با ترجمه 8936ای در باب عدالت است که نشر مرکز آن را در سال کتاب نظریه
 نوری منتشر کرده است.
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های بزرگی برای ملت ایران بودند. دوش به دوش در بستر این دو موضوع درس
ی تولید، آبادان کردن طبیعت، جامعه، با هم رنج بردن، ها و کار کردن در عرصهواقعیت

العاده باال بوده است، در فوق با هم زحمت کشیدن، با هم شادی کردن که در ایرانیان
جمعی داشتند، جشن برداشت محصول، های فصلی دستهای از زمان جشنهر برهه

آفریند و در جشن پایین، جشن بهار، جشن آخر ماه، اینها همه حیات جمعی می
شود. ]در چنین فرهنگی[ دیگر بحث این نیست که هر کس در وجدانشان نهادینه می

گرایی لیبرالی غرب و چقدر منفعت دارد، چیزی که در انسان بازار چقدر سرمایه
العاده نیرومند شده است. در آن نظام فردگرایی بسیار قوی شده است. بر خالف فوق

گویند، در فرهنگ ایرانی ضمن اهمیت دادن به استقالل فردی، هایی که امروز میکلیشه
شود، ن این روحیه ضعیف میها مثل االروح جمعی هم قوی است. اگر در برخی برهه

ناشی از فشار شدید عوامل بیرونی است. امروز شرایط ما غیرعادی و بیمارگونه است. 
ها طبیعی نیست. اینکه امروز ها هم نشان داده است که در شرایط پرفشار واکنشآزمایش

اه یرکنند و بد و ببینید مردم به هم اعتماد ندارند، به هم پرخاش میها میدر خیابان
العاده است. شما هر موجود های غیرعادی تحت فشار فوقگویند، اینها واکنشمی

های پرخاش و خشونت را از او ای را در شرایط پرفشار بگذارید همین واکنشزنده
شوند در پناه صحرا، به دشت و بینید. به محض اینکه مردم از این فشار خارج میمی

ه ی همبستگی بآید آن روحیهبرای کسی پیش می ایروند، ]وقتی[ حادثهطبیعت می
ها شتابند. چون در آن موقعیتدیده میگردد و همه به کمک فرد آسیبجمعیت ما بر می

د کمی آزاد که بینیدر این فشار ترافیک و فشار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیستند. می
های انقالب و جنگ عرصهشوند. کسانی که در شوند همه فداکار و با هم مهربان میمی

های اینچنینی را به خاطر دارند. شما در تاریخ و حتی در همین بودند به خوبی صحنه
ای از همبستگی انسانی های زیبای جاودانهبینید که گاه مردم عرصهنهضت ملی می

های بسیار بزرگی است که به نظرم بسیاری از روشنفکران هنوز اند. اینها سرمایهساخته
ی توجهی هم این است که تاریخ ایران را پایهآنها توجهی ندارند. علت این بیبه 

اند. از دل فرهنگ دموکراسی لیبرالی ]هم چیزی غیر از[ فردگرایی سازی قرار ندادهتئوری
آید. مبتنی بر رقابت منتهی به جنگ و خصومت برای رسیدن به سود بیشتر بیرون نمی

باشیم. نباید به زور آن نوع دموکراسی را به فرهنگمان ُحقنه ما باید از این بابت خوشحال 



 فتفراز نهضت ملی شدن ن        96
 

 

 هایکنیم. ]باید[ اجازه بدهیم مسیر طبیعی خودش را در شکل مدرنش بسازد. نظام
تواند اینجا شکل بگیرد، چون انسانی شورایی عادالنه، دموکراسی شورایی عادالنه می

 .ی جمعی انسانی را داردملت ایران به واقع این روحیه
ی توازن منفی است. جناب مهندس های این دوران مسئلهیکی دیگر از ویژگی

هم به این مسئله اشاره کردند. تا قبل از قاجار و دوران ضعف قاجاریه دفاع از  سحابی
ی قدرت نظامی انجام شد. میل به به وسیله استقالل در شکل صوری )تمامیت ارضی(

ل و حفظ سرزمین در شاهان وجود داشت چون باالخره این سرزمین را استقال
هایی از ایران به آن آسانی از چنگشان خواستند بخشخواستند. قاجارها هم نمیمی

خارج شود اما به علت نوع حکومتشان که آنها را از تحوالت جهان غافل نگه داشته بود 
د ای بسیار خطرناک زدنست به شیوهضعیف شده بودند. آنها برای حفظ این سرزمین د
عد از ب شاهو سیاست فتحعلی شاهکه آن توازن مثبت بود. این سیاست ناصرالدین

گوید اکنون که ما ضعیف هستیم و دو شکست از روسیه بود. سیاست توازن مثبت می
ند ما را بدرند، ما باید این دو را به جان هم بیندازیم. برای این کار خواهگرگ هم می

ی هایی تطمیع کنیم. این وضعیت اواخر دورهالزم است آنها را هر بار با دادن تکه نان
ی ضعف بودیم. در حالی قاجار بود. در مشروطه و بعد از مشروطه هم ما هنوز در دوره

تر شده بودند. مصدق در این وضعیت و قوی و قویهای بزرگ پیش رفته بودند که قدرت
ی ی این تئورخواهد. او نطفهخواست از استقالل ایران دفاع کند. این واقعًا نبوغ میمی

و راه جدید را ریخت. آن هم در وضعیتی که ما باز کشورمان اشغال شده بود. نه تنها 
ن داشتند. نمایندگانی ها بر ما مسلط بودند بلکه حضور نظامی هم در کشورماقدرت

الوزرا داشتند. وزیر و رئیسمان مثل حزب، نخستهم در ساختار سیاسی و اجتماعی
در این وضعیت شروع به امتیازخواهی کردند. هر کس بر نفت یک منطقه دست 
گذاشت: امریکا، روسیه، انگلستان. امریکا دست بر نفت سیستان و بلوچستان 

ها هم که نفت ه نفت شمال طمع کردند. انگلیسیها هم بگذاشت. بالفاصله روس
های حفظ سرزمین عمل ی سیاستجنوب را داشتند. اگر قرار بود به طور عادی در ادامه

اد رقیب[ ایج یهاشد تا توازنی ]بین قدرتها موافقت میشود، باید با این درخواست
د. منتها نه از موضع شود. در این ماجرا حزب توده هم مدافع دادن امتیاز به روسیه بو

این سیاست بلکه از موضع وابستگی و مبتنی بر این باور که اولین کشور سوسیالیست 
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باید بماند، قوی و پیروز شود تا بقیه ]بتوانند به آن تأسی کنند[؛ بنابراین، همه چیز باید 
گذاری این امتیازدهی هم از همان عنوانی استفاده در خدمت روسیه باشد. در عنوان

بود گفتند  8ای که به گمانم به قلم احسان طبریکردند که در ایران بود. ]آنها[ طی مقاله
گونه که انگلستان در جنوب منافعی دارد و جنوب حریم منافع و امنیت انگلستان همان

همان  نبالو امریکا است، شمال هم به طور طبیعی حریم امنیت روسیه است. یعنی به د
کند ها مخالفت میایشود و با تودهسیاست توازن مثبت بودند. اینجا مصدق وارد می

خواهد گفتن، بلکه همراه با نشان دادن راهکار عملی. می« نه»ولی نه مخالفتی فقط با 
از استقالل دفاع کند تا دوباره جایی دیگر از این سرزمین از دست نرود. نیروی نظامی 

ها را از کشور بیرون کنیم. قدرت ملی هم که هنوز شکل م بتوانیم خارجیهم که نداری
نگرفته است. در بطن دولت هم که همه عناصر ارتجاعی و وابسته هستند. چیزی هم 

هایی از کشور تکه تکه جدا شوند. در چنین موقعیتی مصدق نمانده بود که بخش
 با او مخالفت کند. به قدری اینتواند کند و کسی نمیسیاست توازن منفی را مطرح می

سیاست زیبا و در شرایط مناسب طرح شد و بالفاصله وجدان تاریخی ایرانیان در قالب 
های مردمی حمایتی از آن کرد که کسی نتوانست با مصدق مخالفت جنب و جوش

کند. همه به هر نحوی معتقد بودند که ایران باید بماند. حرف مصدق این بود که اگر 
ها لب ماندن ایران هستید، با دادن امتیازات مناطق مختلف که دیگر آن قسمتشما طا

شوند که امتیاز ندهید. در مقابل ماند. این مناطق در صورتی حفظ میبرای ایران نمی
ی هشود و پایشوند. بنابراین، این سیاست برنده میاین طرز بیان دیگر همه آچ مز می

شود. مصدق این ی، نه امتیاز دادن، مستقر میهای ملنهضت ملی از طریق بنیان
داند که این پیشنهاد لغزنده است تا زمانی که حرکت جدی پیشنهاد را داده است ولی می

نهضت با اهدافی که گفته شد)اینکه ملت ایران واقعًا در صحنه بیاید و توانش را به دست 
 بیاورد( شروع شود.  

 روش نهضت ملی
ترین های نهضت ملی است. در این قسمت به عمدهروشی کالم آخر من درباره

کنم. دکتر مصدق چگونه به ی روش نهضت ملی است اشاره میروشی که جوهره
                                                           

 .رانیا یحزب توده یاسیس ئتیو ه یمرکز یتهیعضو کم .(8961-8431) .یاحسان طبر. 8



 فتفراز نهضت ملی شدن ن        91
 

 

پیروزی رسید؟ مسیری که او طی کرد برای امروز و فردا و همه وقت ما مهم است. 
مصدق از مجلس شروع کرد ولی پیش از آن روشنفکر جامعه بود. پیش از مجلس 

ی جامعه بود و در گفتگوهای سیاسی ای هم تبعید شد. در عرصهکرد و دورهزه میمبار
کرد. منش او مبتنی بر ی عمومی حضور داشت. تعامل، گفتگو و نقد میدر عرصه

گفتگوی انتقادی بود. چه پیش از مجلس و چه پس از ورود به مجلس که در صحن 
انتقاد کرد. این مشی اصلی مصدق با حکام،  8سید ضیاو  علنی مجلس از رضاشاه

ی حاکم، نیروهای سیاسی و به طور کلی نیروهایی است که اهل رعایت منافع طبقه
کند و ملی نیستند. از این گفتگوی انتقادی، هر کجا که شکل گرفته باشد، استفاده می

کند که اگر من امروز در اقلیت مجلس هستم، چنین نگاه نمی دهد.آن را گسترش می
اعتراض و انتقادی نداشته باشم، صبر کنم تا اکثریت شوم، آنگاه هر قانونی خواستیم 

ها هم اکتفا تنظیم و تصویب کنیم. مصدق نه تنها چنین نگاهی ندارد، بلکه به این عرصه
که باید قوی شود. گفتگوی ی عمومی و ملت است گوید این عرصهکند. مینمی

ی عمومی رشد کند. توان ملی باید بازسازی شود. نیروی ملی انتقادی باید در عرصه
باید قدرتمند شود. جنبش مردم رشد کند. آنگاه جنبش مردمی از درون جامعه حاکمیت 
را تحت فشار قرار دهد و تأثیر بگذارد قوانینی به نفع مردم و کشور وضع شود. اینها دو 

 وش و دو نگاه است که بسیار هم با یکدیگر متفاوت هستند.ر
از  ترین حالت تغییراتآلگوید قدرت باید تسخیر شود، آنگاه در ایدهیک نگاه می

دگانی دهنباال با تصویب قوانینی به نفع جامعه شروع شود. در این نگاه مردم فقط رأی
وید ابتدا مردم گتند. نگاه دیگر میهستند که حداکثر بتوانند نخبگان را به پارلمان بفرس

ی عمومی را در تسخیر خودشان درآورند، رشد کنند و نیرومند باید جامعه و عرصه
شوند تا جایی که حکومت نتواند آنها را نادیده بگیرد. در این نگاه خود به خود 

ه نفع ینی بهای مردم را نمایندگی کنند، قوانآیند باید آرماننمایندگانی که از دل مردم می
مردم تصویب کنند. چون مردم فعال و حاضر در صحنه هستند و گفتگوی انتقادی به 
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شکل فعال میان مردم و حکام و نیروهای سیاسی جریان دارد. این مشی و رمز پیروزی 
بینید مصدق را مجلس به نخست وزیری مصدق بود. به همین دلیل است که می

وزیری رساندند. طرفداران مصدق در مجلس به نخستنرساند، این مردم بودند که او را 
اقلیت ناچیزی بیش نبودند. فشار افکار عمومی بود که حاکمیت را ناچار به پذیرش 

 مصدق کرد. دوام اقلیت ملی در مجلس هفدهم هم به حمایت مردم بود.
متأسفانه این مشی بعد از نهضت ملی عوض شد و ما هم آن را فراموش کردیم. 

هایی برای تجدیدحیات این مشی پیش آمد ولی جدی گرفته نشد. م فرصتدورانی ه
برای مثال در دوران انقالب امکان گفتگو زیاد شد، ولی ما دیدیم که نیروهای سیاسی 

ی ما به جای اینکه این فرصت را برای ایجاد گفتگوی انتقادی بین خود، فعال جامعه
میان مردم، شوراها، نهادهای مردمی، ی عمومی و سازماندهی و نهادسازی کردن عرصه

ها صرف کنند، صرف مبارزه و رقابت کردند. هر گروهی ها، احزاب، اتحادیهانجمن
ی دنبال این بود که در نهایت سهم و قدرت بیشتری به دست بیاورد که بعد از آن یا همه

ت تمام فرص آورده را حفظ کنند.دستکم سهم بهها را از آن خود کنند یا دستاین عرصه
های اول انقالب از دست رفت و به همین دلیل این فرصت زودتر سوخته تاریخی سال

 شد.
در زمان مصدق هم کسانی که این طرز تفکر را قبول نداشتند این فرصت را 

خواستند به مجلس راه پیدا کنند. بحث مخالفین سوزاندند. مانند احزاب رقیبی که می
جداست. این مشکل تا امروز هم ادامه دارد. مسیر های شخصیتی هم که و ویژگی

ی نیروها است. او با روحانیت ی ایجاد گفتگوی انتقادی با همهمصدق از درون هسته
 هم گفتگوی انتقادی داشت.

های متأسفانه فرصت من تمام شد ولی بحث نقش تعامل مصدق و در کل جنبش 
بسیار مهم و اثرگذار است باید  ملی با روحانیت و مذهب که در مشروطه و نهضت ملی

ی ایجاد همبستگی و رشد توضیح داده شود. خالصه آنکه تعامل و گفتگو زمینه
برد اهداف تاریخی ملت ایران یعنی آزادی، توانند مبنای پیشهایی است که میجنبش

استقالل و عدالت باشد.
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 ،ی بزرگتر مجلس، آقای مهندس سحابیبا سالم به دوستان و شب بخیر. با اجازه
فراز چهارم که فراز نهضت ملی  .کنیم.  نشست سی و سوم هستیمبحث را آغاز می

فرازی که با هم  طور که مشروطه در میان هشتاست، فراز کلیدی و مهمی است. همان
بریم فراز کلیدی و مهمی بود، نهضت ملی هم ایم و انشاءالله به پایان میشروع کرده

ربی پیشانی و تجی قبل از محفوظات، دانش و تحلیل پسفرازی مبنایی است. جلسه
استفاده کردیم. این جلسه با همان روش قبل  و آقای دکتر پیمان آقای مهندس سحابی

. منابع نهضت ملی 8کنیم. منابع هم خدمت دوستان داده شده استبحث را آغاز می
تر از منابع نهضت جنگل است اما ]در انتخاب[ این منابع چند نکته بسیار تفصیلی

ی نکته اند.دهی اول اینکه این منابع ]فقط به منظور[ آشنایی معرفی شلحاظ شده؛ نکته
بریم چندان دوران تمرکز نیست؛ دورانی نیست دوم اینکه دورانی که ما در آن به سر می

که افراد روی متون متمرکز شوند. چون دوران تمرکز نیست و دوران عدم تمرکز است، 
ی تر را بگیرد. البته هیچ چیز جای مطالعهی دقیقتواند جای مطالعهاندکی تورق می

ست تر از این اگیرد ولی به هر حال تورق قدم بعدی، بهتر و مناسبقی را نمیدقیق و عم
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 خواه، انتشارات ققنوس.تجدد آمرانه، تورج اتابکی، مهدی حقیقت 
 م سوداگر.8942-8928داری در ایران؛ رشد روابط سرمایه ، 
  .گذشته چراغ راه آینده است، جامی، انتشارات ققنوس 
 ن اسالمی دانشجویان اروپا.مصدق و نهضت ملی ایران، انجم 
 ی، غالمرضا نجاتی، انتشارات رسا. سالهتاریخ بیست و پنج 
  .پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، نشر علم 
  .خاطرات و تالمات مصدق، جلیل بزرگمهر، انتشارات علمی 
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 ها تمیز بمانند. سابق بر این، آدم بهها و شیرازهدانکه الی هیچ کتابی باز نشود و برگه
 ها ودید که[ کتابرفت ]میهای دانشجویی، که میها، به ویژه کتابخانهکتابخانه

اند. جای انگشت روی آنها بود و شکل هندبوک پیدا کردههایشان حالت نرمی شیرازه
شد. ]به خود گرفته بودند[؛ یعنی بین انگشت سبابه و انگشت شصت کامل فشرده می

ها تر و تمیز و تیراژها کم است. همان تیراژهای کم را هم بیشتر ی کتابولی االن همه
ع وضع واقعًا موجود تعداد مناب خرند. با این اوصاف با توجه بهبرای آرشیو و ویترین می

شده[ کم است. بیشتر برای آشنایی و انس با فضای دوره و درک جوهر حرکت ]معرفی
 یترین کتاب است و بقیهمبنایی 8گذشته چراغ راه آینده استاند[. کتاب ]معرفی شده

 درس آن منبع محوری است.کار و کمکمنابعی که خدمتتان عرضه شده کمک
مرد کنیم. کمی جلوتر به شناخت بزرگا با توضیحی مقدماتی آغاز میبحث امروز ر

رسیم[ که با شانتاژ، جوسازی و احساسات ساختگی دوران، مرحوم دکتر مصدق، ]می
بزرگ نشده است. انشاءالله ]این مباحث را[ ضمن بحث مرور خواهیم کرد و نگاهی از 

مرور اتفاقات منبعث از جوهر  رسیم به[درون به آنها خواهیم داشت. ]در نهایت می
ی بیست و سی کرد و درونی دکتر مصدق ]که[ ترشح مبارکی به شرایط ایران دهه

رطوبت آن ترشح مبارک هنوز قابل مشاهده و استنشاق است. طبق همان اسلوب پیشین 
کنیم تا ببینیم فضای جهان چه بوده و ایران ما چه جایی المللی شروع میاز فضای بین

 ن آن زمان داشته است.در جها

 المللیفضای بین
، شهادت میرزا و 8944، سال ، کودتای رضاخان8433های در فراز جنگل تا سال

بر فضای جهان درنگ و تأنی کردیم و اکثرمان به طور  ی حکومت رضاخاندو دهه
با  زمانی بیست، همخواهیم ببینیم در دههیاجمالی با آن فضا آشنا هستیم. اکنون م

های المللی بر زمینهگذشته و سپس در فضاشناسی بینتحوالت ایران، در جهان چه می
 نهضت ملی شدن صنعت نفت متمرکز شویم.

                                                           
توسط  8934به بعد بارها چاپ شده است. چاپ اخیر آن در سال  8911. این کتاب از سال 8
 ی فرید مرادی انجام شده است.نتشارات نگاه )تهران( به همت گروه پژوهشی جامی، ویراستها
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المللی به فضای قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم قابل فضای بین
پس از طبل و آتش. در واقع حد فاصل بین دو جنگ تقسیم است، پیش از طبل و آتش و 

 کنیم.المللی را با هم مرور میاول و دوم و شرایط بعد از جنگ دوم بین

 پیش از طبل و آتش
شرایط پیش از جنگ دوم را، پیش از اینکه کوس جنگ به صدا در بیاید، آتش جنگ 

کنیم. هم مرور میگیر شود و بوی باروت مرگ از آن متبادر شود، با مشتعل و همه
بحران بزرگ  -8 تیترهای قابل تعمق و درنگ، در حد وقت جلسه، ]عبارتند از[:

های کاریسفت -9 های پس از بحران؛پاروچین -4 داری بین دو جنگ؛سرمایه
ها مانور و شلتاق فاشیست -2 گاه دولتی سوسیالیست، که شوروی سابق است؛منزل

ها در سطح اروپا و بیرون وحدت فاشیست -1 در مرکز، غرب و جنوب اروپا؛
های ها و جریانچین آرماننقطه -1 آوردهای جهان نو؛ی دستادامه -6 اروپا؛
 خواه.آرمان

 داریبحران بزرگ سرمایه
اتفاق مهمی در تاریخ اجتماعی_اقتصادی دوران نو افتاد. بورس  8343در سال 

گ مشهور شد. از آنجایی که روند سقوط کرد و به بحران بزر 8343نیویورک در سال 
آرام روند جدی شده بود و ، آرام8344ی بیستم، یعنی از سال شدن از آغاز سدهجهانی

ده بود، پیوند شداری به نوعی با هم همی سرمایهسرنوشت و سرشت کشورهای پیشرفته
ی ی کشورهای درجهی کوتاهی به همهکه از آمریکا شروع شد در فاصله 8343بحران 

یر گداری جهان، به طور مشخص آمریکا و اروپا، تسری پیدا کرد و همهاول و دوم سرمایه
شمول روا و جهانرفت تا به ارز جهانآرام میهای ملی سقوط کرد. دالر که آرامشد. پول

سال بر جهان اقتصادی  814را بگیرد، که حدود  8ی استرلینگتبدیل شود و جای لیوره
روایی کرده بود، دچار این حادثه شد. به این علت المللی حکمرت بینالمللی و تجابین

موسوم است؛ اولین « 8343داری سال بحران سرمایه»است که ]این[ بحران بزرگ به 
 ای پیدا کرد.بحرانی که شکل زنجیره

                                                           
 ایتانیبر یپول پادشاه. 8



 فراز نهضت ملی شدن نفت        26
 

 

میالدی بود که  8311و  8312های ای بعدی بحران تورم و رکود سالبحران زنجیره
ی جهان، از جمله آمریکا، تسری پیدا کرد. ولی بحران ع شد و به همهاز اروپا شرو

از آمریکا شروع شد و به اروپا سرایت پیدا کرد. این بحران عوارض و تشعشعات  8343
بسیار زیادی داشت، ]از جمله اینکه[ نیروی کار را با بحران مواجه کرد، به بحران 

ی منجر داری کشورهای سرمایهرس و بیمههای گسترده، به بحران درونی نظام بوبیکاری
ی اینها این بود که اولین زمینه را برای نقد تئوریک جدی نظام تر از همهشد. اما مهم

داری فراهم کرد. حدود یک و نیم سده قبل از این بحران بزرگ، ]تئوری اقتصادی سرمایه
laissez 4بود که کمابیش برگرفته از تئوری  8فراگیر[  تئوری دست نامرئی آدام اسمیت

faire, laissez passer تها، که آدام اسمیها بود. این تئوری پیش از کالسیکفیزیوکرات 
 ,laissez faireی اصلی و بزرگ آنها بود، بروز و ظهور پیدا کرده بود. مضمون نماینده

laissez passer ها دهی پدیاین بود که بگذار همه آزاد باشند. در طبیعت و اکوسیستم همه
و موجودات آزاد هستند و قدرت مانور طبیعتی دارند و طبیعت و تعادل اکوسیستم 

های درون اکوسیستم است. اقتصاد هم باید ی پدیدهمحصول تعادل و قدرت مانور همه
، بدن انسان و ارگانیسم بدن انسان تعادل واره باشد. همچنان که طبیعتچنین انداماین

ی عناصر اقتصادی را در موضع تقابل عرضه و عمومی دارد، در اقتصاد هم اگر همه
 ی تعادلی خواهند رسید.تقاضا آزاد بگذاریم خود عرضه و تقاضا به نقطه

تر، ها برداشتند و خیز دوم را، که متدیکخیز اول ]اقتصاد[ تئوریک را فیزیوکرات
 هم تئوری دست ها برداشتند. آدام اسمیتبود، کالسیک تر و مرهون آدام اسمیتمیعل

داری دستی نامرئی هست نامرئی را آورد و گفت در اقتصاِد جهاِن آزاد یا اقتصاِد سرمایه
ین نیروی کار و نیروی سرمایه، بین بخش بی نیروهاست، تعادلبخش همهکه تعادل

ی پولی و مالی. لذا ضرورتی ندارد که ی فیزیکال و سرمایهعرضه و تقاضا، بین سرمایه
 گری این وسط بیاید.دولت مداخله

                                                           
و پدر علم  یاسیدر اقتصاد س گامشیپ .Adam Smith. (8149-8134). تیآدام اسم. 8

پردازی اقتصادی ثروت ملل است که در ی نظریهترین کتاب او در حوزه. مهماقتصاد مدرن
 زاده ترجمه و به همت انتشارات پیام منتشر شده است.به قلم سیروس ابراهیم 8931سال 

 Let do, letمعادل عبارت انگلیسی  laisser faire, laisser passer. عبارت فرانسوی 4

pass شود.به عنوان شعار مکتب اقتصادی فیزیوکراتیسم شناخته می 
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یشین های پهای پیشین وارد کرد و تئوریترکی اساسی به تئوری 8343بحران سال 
خی مواجه شدند. ]این اتفاق[ زمینه را در سیر آزمون و خطای خودشان با مردودی تاری

داری و غیرکالسیک، که بیشترشان سوسیالیست های غیرسرمایهی اقتصاددانبرای همه
  یا مارکسیست بودند، فراهم کرد  تا به شلتاقی جدی در نقد دست نامرئی آدام اسمیت

گر قضیه این بود که نیروهای کارگری درون دست ببرند. این یک وجه قضیه بود. وجه دی
 ها با بحرانتری پیدا کردند. زیرا کارخانههای رادیکالداری گرایشکشورهای سرمایه

تر مواجه شده بودند و مجبور بودند شرایطشان را با وجود ریزش نیروی کارگری بهینه
 مد. از این منظر همدار بوجود آکنند. تقابلی بین نیروی کار یا بازو و نیروی سرمایه

تری برای قدرت مانور هرچه بیشتر نیروهای رادیکال پدید آمد. به عنوان امکان جدی
تری برای نشو و نمای افراد ی جدیآرام زمینهآرام 44ی مثال در خود آمریکا از دهه

های داری معتقد بودند یا اساسًا گرایشرادیکالی که یا به راه رشدهای غیرسرمایه
 یستی و کمونیستی داشتند فراهم شد. سوسیال

 های پس از بحرانپاورچین
های کشورهای ی این اتفاقات در آمریکا و اروپا باعث شد حکومتمجموعه

میالدی،  93و  91های تا شروع جنگ دوم، سال 8343داری بعد از بحران بزرگ سرمایه
ه ی پیشینه کنند کهای نویتر راه بروند و مجبور شوند تهمیدات و سیاستپاورچین

داری وجود نداشت. این تمهیدات از خود آمریکا شروع شد. تر در قاموس سرمایهپیش
ی نماینده 8،جمهوری روزولتدوران حاکمیت و ریاست 8391تا  8394حد فاصل 

عنای رسم، آورد به م new dealها، در آمریکا بود. ]او[ طرحی تحت عنوان دموکرات
شود گفت مضمون رادیکالی داشت. ]با معرفی روش و اسلوب نو. ]طرحی که[ می

کردن این طرح[ برای اولین بار در آمریکا بحث امنیت اجتماعی مطرح شد. قانون 
در آمریکا تصویب شد که مضامین  8391امنیت اجتماعی ملی برای اولین بار در سال 

ی ی بیکاری، بیمهکرد، ]از جمله[ بیمهیکا عرضه میی آمرهای نویی به جامعهو انگاره

                                                           
 نیو دوم یس. Franklin Delano Roosevelt( .8114–8321) .دالنو روزولت نیرانکلف. 8
 .آمریکا جمهورسیرئ
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 8391ی عفلیجی. اینها در چارچوب قانون امنیت اجتماعی ملی سالمندی و بیمه
 تصویب و سپس ُمجرا شد.

]افتاد و[ در چهارچوب همین رسم نو یا  اتفاق دیگری که در زمان روزولت
ساعت در هفته  21ی کار بود که کار را در سطح موازین منصفانهاصالحات مندرج بود 

شد و با اغماض ای نبود یا اگر هم بود، اعمال نمیآورد. قبل از آن محدودیت ویژه
حاکمیت مواجه بود. ]در همین مسیر[ تعیین حداقل دست مزد ]را داریم[؛ یعنی 

مریکا د. فدراسیون کارگران آمزد بدهتوانست دستکارفرما از سطحی به پایین دیگر نمی
در همین دوره احیا شد. مسکن ارزان قیمت برای کارگران و طبقات فرودست احداث 

ی شهرها های حاشیهها تخریب و مناطق شهری و مدنی جدید جانشین زاغهشد. زاغه
 شد.

های تصاعدی ذ مالیاتدست به اقدام دیگری هم زد. ]آن هم[ تصویب اخ روزولت
ند. تری پرداخت کبود با این شعار که هرکس درآمد بیشتری دارد، باید مالیات افزون

ن نیروی ی بیوار دررفتهقدم شد تا باالنس بین االکلنگ ِزه  داری پیشیعنی خود سرمایه
کار و نیروی سرمایه را تا حد امکان تراز کند. ]به این صورت که[ از این طرف با 

ی آمریکا فراهم کند. از آن طرف هم های تصاعدی امکان بازتوزیع را در جامعهلیاتما
تری به بهبود وضعیت اجتماعی، معیشتی و اشتغال نیروی کار و نیروی منابع جدی

آرام در اروپای قبل از جنگ جهانی دوم مادون متوسط تخصیص بدهد. این اتفاقات آرام
 هم رخ داد.

 دولتی سوسیالیسم های منزلگاهکاریسفت
کارهایی در منزلگاه دولتی سوسیالیست، الملل[ اینکه سفتوجه سوم ]اوضاع بین

کاری به این مفهوم که ]اوضاع شوروی گرفت. سفتکه شوروی سابق بود، صورت می
گرا جدا از اینکه اراده گذشت. استالینمی ی استالینگرایانهدر این[ دوران بر محور اراده

ده بود؛ دهی و طراحی هم داشت و در مجموع سامانگر بود، توان سازمانو سرکوب
چین خونینی که در اتحاد جماهیر شوروی از خودش باقی گذاشت. ]البته[ در کنار نقطه

سیکش ی کالتحلیل کردیم، هم توسعهرا دوگانه  ]اگر به خاطر داشته باشید[ ما رضاشاه
ی ی سیاسی. گفتیم او از فرمول دوگانهاش را در عرصهرا دیدیم و هم سرکوب انسانی
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بود، یعنی امروزیت، و وجه « الییکلیک»متأثر بود. فرمولی که یک وجهش  8آتاتورک
که مدل ]مطلوب پیشرفت[ مدل مدنیت غرب به این معنی « غرَبه چی لیک»دیگرش 

اصالحات  -4 اصالحات از باال؛ -8 است. ]اقدامات او[ سه ویژگی داشت:
غیرمشارکتی بودن. این مدل در  -9 اجتماعی منهای اصالحات سیاسی؛ _ اقتصادی

ی انهن تحلیل دوگتری تکرار شد و ما ایتر و خونین]به صورت[ خشن ایراِن زمان رضاشاه
 گری را از نظر گذراندیم.ی کالسیک اقصادی و سرکوبتوسعه

ر تبادر شود بیشتای که پِس پیشانی بسته میانگاره ]هنگام صحبت از[ استالین
روی رخ اتفاقات مهمی هم در شو های او است. اما زمان استالینخشونت و سرپنجه

ی من با موضوع توصیفی است، نه داد. البته توجه داشته باشید که نوع مواجهه
گرایانه. در این نگاه توصیفی، وجه اول این است که اقتصاد را متمرکز کرد و محور مدافعه

د. با هایی راه افتاد بوتوسعه را دولت گذاشت؛ نیرویی غیردولتی وجود نداشت. تعاونی
 یلغوز و سالغوزهای آغاز به کار کرده بودند که بیشتر در حوزهادبیات خودشان، چ

شدند. ]وجه دوم[ در های فالحتی محسوب میاقتصادی و فالحتی بودند و تعاونی
ی صنعت ]است از این قرار که[ اساسًا نیروی مستقل از دولت وجود نداشت. حوزه

 ی صنعتیماعی در عرصهها هم چندان امکان بروز و ظهور اقتصادی _ اجتحتی تعاونی
 وسط قرار گرفت و سازمان ی اقتصاد مدرن خود استالیننداشتند. این است که در حوزه

های پنج ساله ریخته درست کرد که در آن برنامه 4«گاسپالن»ی شوروی را به اسم برنامه
که شرایط ]به  فوت لنین]آغاز شد، یعنی[ بعد از  8344ی شد. ]این کار[ از دههمی

زی ]وجود ی متمرکافتاد. ]بدین ترتیب[ سازمان برنامه پارچه به دست استالینطور[ یک
های ریزی متمرکز دیگر در سالریزی کاماًل متمرکز. برنامهی برنامهداشت[ به اضافه

، هاها، از بخشکاماًل عمودی بود. از اقتصاد کالن به بخش ی آخر حیات استالیندهه
رفت. حتی واحد تولیدی کمتر کمتر ها به واحدهای تولیدی میها و از رشتهبه رشته

ی کالن گاسپالن بریزد. ]در این دوران[ ی خودش را مستقل از برنامهتوانست برنامهمی

                                                           
 Mustafa Kemal. هاپدر ترک یمعنا به معروف به آتاتورک ،کمال پاشا یمصطف. 8

Atatürk( .8118–8391) .هیترک یجمهور گذارانیبن. 
2 .Gosplan 
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ی او این بود که در شوروی رخ ظاهر کرد . نبوغ ویژه 8دانشمندی هم به نام لئونتیف
ی مبادالت اختراع کرد. این جدول همه« جدول داده _ ستانده»جدولی به نام 

داد. اینکه بخش صنعت به های کالن اقتصادی را با هم به طور کامل نشان میبخش
چه چیزی از آنها گرفته است. بخش  بخش خدمات، نفت، کشاورزی چه چیزی داده و

های غیرکشاورزی چه چیزی داده و چه چیزی از آنها گرفته است. کشاورزی به بخش
ریزی در شوروی تحت تأثیر اطالعات جدول داده _ ستانده متمرکزتر شد. آقای برنامه

دانشگاه عالمه طباطبایی، یکی از ی اقتصاد ، از اساتید جوان دانشکدهدکتر بانویی
ی زمان ی اول توسعهی هفتاد، قبل از اینکه برنامهاساتید دانشگاهی بود که در ایران دهه

تدوین شود، برای طراحی و پیشنهاد جدول داده _ ستانده خیز برداشت و  هاشمی
 8912به بعد را در سال  8991های ی سالندهتوانست برای اولین بار جدول داده _ ستا

 طراحی کند که قدم مثبتی بود. کاری که حدود پنجاه سال پیش از آن با مساعی لئونتیف
ریزی به طور کامل متمرکز شد. در اتحاد شوروی سابقه داشت. ]خالصه آنکه[ برنامه

لت بود بر محور صنایع سنگین شکل گرفت و بر کاکل توسعه عالوه بر اینکه بر محور دو
این بود که ِبیسی صنعتی در اتحاد شوروی  ی خود استالینفوالد چرخید. تمایل ویژه

صوص داری، به خهای صنعتی کشورهای سرمایهگذاری کند که قابل رقابت با بیسپایه
به خودکفایی در غالت، بخش فضا و اتم و در  آمریکا، شود. در کنار این بیس صنعتی،

ها ]از این قرار شد[: های اجتماعی بها داد. به عنوان مثال شاخصنهایت بهبود ُنرم
]نسبت[ تعداد معلمین به دانش آموزان، ]نسبت[ تعداد اساتید به دانشجویان، ]نسبت[ 

فاهی در غرب قابل های رهای که با نرمهای بیمارستانی به بیماران؛ نرمتعداد تخت
 رقابت هستند.

هم سانترالیزم محض پیشه کرده بود و اتوریته و نظارت داشت. در  خود استالین
مواقعی خودش به طور کامل مثل عقابی بر برنامه و شرایط افتاده بود؛ تسلطی که 

                                                           
. تبارروس ییاقتصاددان آمریکاWassily Leontief( .8346-8333 .). فیلئونت یلیواس. 8

 فیتونئلهایی از دو کتاب ی فصلبا برگردان کورس صدیقی ترجمه دهانتس _ اد دادهصتاقکتاب 
و  یاعمتاج _ یادصتدارک اقز مرکه، مودجه و بامرنوزارت ببه همت  8961است که در سال 

 در تهران به چاپ رسیده است. اراتشتان
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ی شوروی از این ههای سوم و چهارم توسعدستاوردهایی بسیار جدی هم داشت. برنامه
گرایی خاصی داشت بر نظر کارشناسان گاسپالن با اراده نمونه ها هستند که نظر استالین

ی شوروی دومین تولیدکننده های آخر حیات استالینشود گفت در سالغالب شد. می
بود! ]به خصوص[ با عنایت به اینکه توانمند صنعتی در جهان بود. اتفاق مهمی 

ها و های پیشرفته از بیسکشورهای رقیب شوروی مثل آمریکا، آلمان، ژاپن و اروپایی
های صنعتی شگرفی برخوردار بودند در حالی که تازه یکی دو دهه بود از سقوط پایه

ای در شوروی وجود نداشت، گذشت که در دورانشان بیس صنعتی ویژهتزارهایی می
صنعتی، به نفع بخش کشاورزی، بود. با توجه فقر مبانی و کشاورزی _ نیمهشرایط نیمه
های صنعتی در اتحاد شوروی، که میراث تزارها بود، این مسابقه از طرف ]فقر[ بیس

ای بسیار کیفی بود و دستاوردهای بسیار بزرگی داشت. با این اوصاف مسابقه استالین
ت. هایی جدی صورت گرفکاریگویم در منزلگاه دولتی سوسیالیسم سفتت که میاس

شود گفت در این دوران اتحاد شوروی تعهداتی در ارتباطش با بخشی عالوه بر اینکه می
از جهان داشت که با اتحاد شوروی سمپاتی داشتند، در حالی که برخی کشورهای 

 داری این تعهدات را نداشتند.سرمایه

 هاق فاشیستشلتا
ها در سه قطب اروپا بروز و ظهور وجه بعدی شلتاق فاشیست هاست. فاشیست

 پیدا کردند، ابتدا در ایتالیا، بعد آلمان و بعد هم اسپانیا.
 ایتالیا

دار وقت ایتالیا شد و اعالم رژیم فاشیست کرد.  زمام 8344از  8موسولینی
نی روم هایی است که دوران امپراتوری باستابه مفهوم َترکه« فاشی»ز برگرفته ا« فاشیسم»

نماد قدرت بود. ترکه توسط حاکمیت همیشه نماد قدرت بوده ]است[. ترکه که باال 
روند، تمایالت تشکیالتی و شوند، تمایالت صنفی آب میها کوتوله میرود تودهمی

ود ب نماد حکومت موسولینی« فاشی»ی معادل «ترکه»روند. این حزبی در زمین فرو می
همان  از های موسولینیهایش داد. پیرامونیکه لقب فاشیست را به خودش و پیرامونی
                                                           

 ندورا یط ستیفاش یایتالیرهبر ا. Benito Mussolini .(8119- 8321). ینیموسول تویبن. 8
 .دوم یجنگ جهان
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ی جالل روم باستان و ]به دنبال[ احیای آن بود. پوشان بودند. خودش شیفتهسیاه 8344
هودار قانون ملی  -4 محافظ نظم هستیم؛ -8 ریخی آمد:با سه شعار کیفی تا

 تسری قانون در سطح»، «حفظ نظم»حامِی دارایی افراد هستیم. با سه شعار  -9 هستیم؛
های متوسط و متوسط به باالی طیف« ی افرادحمایت از سرمایه»و « ملی ایتالیا

، یعنی دو سال 8342سال  کار به طور کامل به او پیوستند. ازمحافظهکار و نیمهمحافظه
بعد از به قدرت رسیدن و تجمیع هوادارانش، پارلمان را خنثی، مطبوعات را سانسور، 

ام پوش هم به عنوان  نظجات مراقب سیاهها را منحل و فضا را پلیسی کرد. دستهاتحادیه
 رسمی حاکم پدیدار شدند.

 آلمان
ورق خورد[. کسانی که هم سوسیالیست ] _ سیر آلمان با حزب کارگران ناسیونال

گرایش سوسیالیستی داشتند هم گرایش نژادپرستانه. آنها هم به نوعی محور تجمیع 
زب و ح های به اصطالح رادیکال ملی و ضدکمونیست قرار گرفتند. خود هیتلرطیف

ینان[ آرام اسوسیالیست گرایش عمیق ضدکمونیستی هم داشتند. ] _ کارگران ناسیونال
ی اول آلمان مطرح شدند. ابتدا هم از پارلمان شروع کردند. آرام به عنوان قدرت درجه

فقط دوازده کرسی در پارلمان داشتند. اما روند پیشرفتشان آنقدر جدی  8341در سال 
کرسی را به خودشان اختصاص دادند.  494، 8394کرسی و در  894، 8394بود که در 

ند. پوشان راه انداختایهای ایتالیا، قهوهرده بودند. مثل سیاهپوشکمونیسم را تابو ک
 ها را محدود کردند و مانور ضدآزادی به راه انداختند.آزادی

 اسپانیا
 های ملی،ها، رادیکالی چپقضیه در اسپانیا فرق داشت. اسپانیا محل تجمع همه

نجا امکان به وجود مخالفین سلطنت و مخالفین روحانیت کلیسای مرتجع بود. در آ
آمدن حکومت ملی رادیکالی با گرایش سوسیالیستی فراهم شده بود. اینجا هم سلطنت 

ن ای بودند که از دیرباز ریشه داشتند؛ ]ایو کلیسای حامی سلطنت قطب سنتی تاریخی
های المللی و امپرپالیستگروه[ هم تجمع پیدا کرده بودند و با حمایت مرتجعین بین

ای هپانیا جنگ داخلی اسپانیا را رقم زدند. جنگی که در حد فاصل سالبیرون از اس
حدود هفتاد هزار کشته بر جای گذاشت. بعد از وقوع این اتفاقات در  8393تا  8396
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ها که فوت کرد، فاشیست 8312حاکم مطلق شد تا  8که فرانکو 8393اسپانیا، از سال 
 ها وها بین رادیکالی زمینها[ حاکم بودند اما همیشه جدالی حداقلی در همه]در اسپانی

ها برقرار بود؛ از حوزه ی فیلم، هنر و ادبیات گرفته تا فوتبال. خواهان با فاشیستآرمان
های ]آن روز[ اسپانیاست. طلببینید تیم سلطنتتیم رئال مادریدی که امروز می

 گذار باشگاه رئالنشین چامارتین در مادرید است. پایهی اعیاناستادیومش در منطقه
کار ها هم بیبود. در این اوضاع چپ ، از نزدیکان فرانکومادرید هم، سانتیاگو برنابئو

 قت بروز و ظهور اجتماعیننشستند؛ این درسی است برای ایران که روشنفکرها هیچ و
های اسپانیا که از قبل تیم بارسلون و استادیومش را داشتند، استادیومی که ندارند. چپ

ردند[. تر کها ساخته شد، ]فعالیتشان را در باشگاه جدیبا پزوتاپزوتاهای مردم و چپ
ت. سرنگ پیراهن این باشگاه هم ارغوانی و سرخ بوده و هست که رنگ پرچم کاتالونیا ا

حاکم شد،  که فرانکو 8393و  8391های گرا از همان سالها و کاتالونیاهای آرمانچپ
ها هر ایستادند و تا آخر جنگ و گریزهایی گاه به گاه با او داشتند. چپ مقابل فرانکو

شدند بازی فوتبال بود در استادیوم بارسلون جمع می هفته روزهای یکشنبه و دوشنبه که
کردند. خالصه آنکه از هر امکانی برای برگزار می و تظاهرات ضدسلطنت و ضد فرانکو

 د.کردننشان دادن تمایالتشان و به رخ کشیدن تنفرشان از حاکمیت استفاده می

 هاوحدت فاشیست
محور  8396های جهان آرام آرام با هم پیوند خوردند. در فاشیست ]در این برهه[

ها ]پیوستند[ بود. بعد هم ژاپنی و هیتلر برلین تعریف شد که اتحاد بین موسولینی _ روم
ورهای حاد[ کشداشتند. ]به این ترتیب، ات یکه آنها هم ید طوالیی در شلتاق ضدبشر

 محور قبل جنگ جهانی اول به وجود آمد.

 ادامه دستاوردها
های مدرن در اما در کنار این ]وقایع[ دستاوردهای جهان نو هم ادامه داشت. سبک

نویسی آمد. پنیسیلین کشف شد. مکتب فکری جدید ادبیات، نقاشی، شعر و داستان
ی هها نمایندکنیم فرانسویمی ای که از آن صحبتاگزیسیتانسیالیسم آمد؛ در دوره

                                                           
تا  8393های حاکم سال .Francisco Franco .(8134–8311) .فرانکو سکویفرانس. 8

 اسپانیا. 8311
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 ریز بسیاری افتاد. برای مثال شش هفتفکری ]این[ مکتب جدید بودند. اتفاقات خرده
فیلم از ده فیلم بزرگ تاریخ سینما در همین دوران وسط جنگ ساخته شده است. ]بدین 

قویت تهای بزرگی در اروپا و آمریکا ساخته شد که آرشیو سینمای جهان را ترتیب[، فیلم
تری از قبل پیدا کرد. تلویزیون در این دوره برای اولین بار وارد کرد. رادیو گسترش جدی

تر از تر و جدیآمریکا شد و آرام آرام به اروپا هم راه پیدا کرد. قطار ارتباطات را گسترده
کرد[. تر از قبل ]مسیر خودش را طی میقبل کرد. دستاوردهای گذشته آرام آرام و بطئی

ها ها چروک شده بود، خطر جنگ ذهنرفت و ذهنی جنگ میون جهان زیر چنبرهچ
رایط ترین شرا چروک کرده بود. اما ]از آنجا که نوآوری[ سنت بشر است و بشر در سخت

سوی جهان دستاوردها کماکان در حال کند، در آنهم دستاوردهای خودش را متعّین می
 تعّین بود.

 هاچین آرماننقطه
شد. آرام ها هم زده میچین آرمانالملل پیش از طبل و آتش[ نقطهفضای بین]در 

ی بین دو جنگ نیروهای ملی جدید، نیروهای چپ جدید آرام در این دوره و در فاصله
 کردند.و نیروهای ضدفاشیست تکوین پیدا می

 الملل دوم است.این فضای پیش از کوس جنگ و آتش بین

 پس از طبل و آتش
آیندهای پس از طبل و آتش، یعنی بعد از جنگ و بعد سراغ سراغ مرور پیاکنون 

 رویم.های بعدی بحث میالیه

 آیندهای جنگپی
 بیزاری و تبری عام از فاشیسم

پایان پیدا کرد عموم جهان بیزاری و تبّری  8321جنگ که به طور قطعی در سال 
]در اروپا جاری بود؛ زیرا[  ذاتی از فاشیست پیدا کردند. ]این وضعیت[ به طور ویژه

مردم اروپا چند میلیون کشته داده بودند، ترکیب جمعیتشان به نفع ترکیب مونث به هم 
 هایی اروپا به طیفخورده بود و مردها تلفاتی جدی داده بودند، بخش مهمی از جامعه

مدنیت  ،ی صنعت ]از هم[ پاشیده شده بودعفلیج و از کار افتاده تبدیل شده بود، شیرازه
م که به عنوان سمبل فاشیس سابق به هم خورده بود. ضمن اینکه موسیولینی و هیتلر
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شدند در اروپا بودند. بیزاری و تبری ]ناشی از این مسائل[ در حال حاضر شناخته می
 ی جنگ پنجاروپا هم وجود دارد و قابل رویت است. اینها همه نشان از آن دوره

 ی خانمان سوز دارد.سالهشش
 به سمت صلح، به سوی آزادی

در چنین شرایطی آرام آرام حرکت به سمت صلح و به سوی آزادی پیش آمد. 
زمان با ی جهان به وجود آمد. همهای صلح و ضدجنگ متعددی در اروپا و بقیهخانه
ی هم کهن فاشیستهای صلح، میل به آزادی و درافتادن با بقایای نظام گذاری کمپپایه

 قابل مشاهده و رؤیت بود.
 حذف دو قطب امپریالیستی

اتفاق مهمی که افتاد این بود که آلمان و ژاپن، دو قطب مهم امپریالیستی جهان، در 
های مشابهی داشتند؛ درون جنگ ذوب و حذف شدند. این دو کشور ویژگی

گیری گشایی و جهانهانهایشان بسیار جدی بود، نظم آهنین، میل به توسعه، جاستارت
ان با هایشوریناپذیر بود، بهرهای داشتند، کارشان خستگیهای صنعتی جدیو بیس

بًا داری، تقریوری سایر کشورهای اروپایی و آمریکا، به عنوان قطب جدید سرمایهبهره
ها در جنگ همه دست به دست هم دادند و رقابت بود. با توجه به این زمنیهکمتر قابل

ی درونی ای داخلی شد. خورهد فاشیسم هم در داخل این کشورها تبدیل به خورهخو
فاشیسم و همچنین وحدت بیرونی باعث شد این دو قطب امپریالیستی محو و غیب 
شوند و جهان نفس راحتی از قید این دو قطب بکشد. به دنبال حذف دو قطب اقتصادی 

داری هم مجرای تنفس و ورهای سرمایهامپریالیسم ژاپن و امپریالیسم آلمان، خود کش
 باشی پیدا کردند.راحت

 فرتوتی امپریالیسم کهن
های کهن اروپایی، که بار اصلی جنگ بر دوش اینها بود، در کنار اینها، امپریالیست

فرتوتی جدی پیدا کرده بودند. جلوتر خواهیم دید که برخالف جنگ جهانی اول، آمریکا 
ی جنگ ا متحمل نشد. جنگ در خاکش نیامد و شعلهدر جنگ جهانی دوم فشاری ر

درون خاک آمریکا تسری پیدا نکرد. ولی اروپا با خاک یکسان شد و کشورهای مقتدر 
شان و اتوریتری مثل فرانسه و انگلیس بسیار فرتوت شدند و امکانات اقتصادی و صنعتی
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در جریان جنگ  شود گفت که امپریالیسم کهنرا به طور جدی از دست دادند. لذا می
ی بحث می بینیم جهانی دوم به اصطالح براندازی شد و بقایایش ماند که در ادامه

 بقایایش چه سرنوشتی پیدا کردند.
 روند بازسازی

آیند ]قابل بررسی[ بعدی جنگ روند بازسازی آن است. روند بازسازی از دو پی
از منظر سازمان و دیگری  8منظر قابل مالحظه است، یکی از منظر طرح مارشال

 در درون کشورهای اروپایی. OECD4نوتأسیس 
 طرح مارشال

زده بود. این های بالعوض اقتصادی آمریکا به اروپای جنگطرح مارشال کمک
های گذاریکرد ولی در درون خودش هدفها در ابتدا خیر تاریخی جلوه میکمک

چهارچوب طرح مارشال استراتژیک جدی داشت. بنا بود بازسازی اروپا در  _ سیاسی
ها صورت بگیرد. این پیشنهاد به شوروی هم داده شد که شوروی با آن توسط آمریکایی

ها کمک مخالفت کرد و حاضر نشد هیچ کمکی از آمریکا دریافت کند. اما اروپایی
گرفتند و این کمک دو مجرا در اروپا به روی آمریکا باز کرد. یکی مجرای وابستگی 

دار آمریکا شدند. دوم هم مجرای ها واماالخره اروپاییمالی بود، که ب
 استراتژیک بود. _ سیاسی

 سازمان اروپایی
سازمان اروپایی همکاری اقتصادی را در پاریس  8321ها هم در سال خود اروپایی

نظارت بر طرز  -8سازمان دادند. این سازمان بنا بود که سه وظیفه بر عهده بگیرد: 
احیای حیات  -4مارشال در هریک از کشورهای عضو؛  استفاده از کمک طرح

های متقابل. این اولین باری بود که در اروپای بعد از همکاری -9اقتصادی اروپا؛ 
 گرفت.ای شکل میقارهداری درونجنگ کمپ سرمایه

 نظم نوین جهانی
                                                           

1 .Marshall Plan 
4 .Organisation for Economic Co-operation and Development ( سازمان

 ی(اقتصاد یو توسعه یهمکار
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 داما مهمتر از اتفاقات درون اروپا، اتفاقات کالن جهان بود. نظم نوین جهانی بع
ای که بعد از جنگ جهانی اول رخ المللیگرفت. نظم بیناز جنگ جهانی دوم شکل

 تر از قبل پدیدار شد.ظاهر کرد، بعد از جنگ جهانی دوم جدی
 نو نهادها

دهی جهان بعد از جنگ دوم سه کنفرانس تشکیل شد؛ سه کنفرانسی که در نظام
( بود که اوت Dumbarton Oaks) «دامبارتن اوکس»تأثیر به سزایی داشت. کنفرانس اول 

تشکیل شد. از دل آن سازمان ملل متحد شکل گرفت. یعنی سازمان ملل  8322و اکتبر 
ی ملل بعد از جنگ جهانی اول بود، بعد از تر جامعهشمولتر و جهانکه شکل پیشرفته

بندی شد و ]به عنوان[ جنگ جهانی دوم شکل گرفت و در درون خودش هم شبکه
 «کنفرانس برتن وودز»ومی بر جهان ایفای نقش کرد. کنفرانس بعدی ناظری عم

(Bretton Woodsبودکه بیشتر جنبه )8322ی ی مالی و اقتصادی داشت. در ژوئیه ،
 بانک»و « المللی پولصندوق بین»یعنی زودتر از سازمان ملل، منجر به تشکیل 

 دار نظم و نسق مالینهاد عهدهشد. این « بانک جهانی»و یا « المللی ترمیم و توسعهبین
 .برانداز دوم بودداری و تفوقشان بر جهان بعد از جنگ جهانی بنیانکشورهای سرمایه

 نو مناسبات
المللی کنفرانس بین»در چهارچوب نهادهای جدید نهاد دیگری هم شکل گرفت. 

د. آن در آم« المللی کارسازمان بین»ها تشکیل شد که از درونش در همین سال« کار
و  داریدهی عمومی به وضعیت اشتغال در کشورهای سرمایههم بنا بود که مسئول نظام

داری جهان باشد. نظم جدید جهانی ]روی کار[ آمد و سازمان ملل غیرسرمایه
ی حقوق بشری در جریان تر اعالمیهحقوق بشر را تصویب کرد. پیش 8321ی اعالمیه

شد. ود که برگ اول حقوق بشر جهان تلقی مینبردهای داخلی آمریکا تصویب شده ب
ه این شد. در حالی کدر آن برگ اول فقط به حقوق فردی بشر تصریح و بر آن تأکید می

 داد.برگ دوم به بشر تشخص اجتماعی هم می
 سازی حیاتعادی

زده سعی کردند آرام ]پس از ثبات کمابیش[ َاشکال نوین نظم در جهان، مردم جنگ
ی لندن اولین نمایه 8321شان را هم عادی کنند. برگزاری المپیک تماعیآرام حیات اج
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شدن جهان بود. دو سال بعد هم اولین جام جهانی فوتبال برگزار شد. ]به این عادی
ش های جهانی به پیوند مجدد بعد از جنگترتیب[، جهان با برگزاری مسابقات و فستیوال

 فکر کرد.
 جایگاه واالتر انرژی

ها با آن سر و کار دوران[ اتفاق دیگری ]هم افتاد[ که ما جلوتر در بحث]در این 
داری حرکتی را قبل از جنگ جهانی دوم شروع کرده بود که بین دو داریم. جهان سرمایه

جنگ و بعد از دو جنگ آن را تکامل بخشید. بنا بود سوخت مدرن یا سوخت فسیلی 
. ]این اقدام باعث شد[ تا سنگی بشودجایگزین سوخت سنتی یا سوخت زغال

 خیز، از جمله ایران، اهمیت استراتژیک بیشتری در مقایسه با قبل بیابند.کشورهای نفت

 اعصار پس از جنگ
بعد از جنگ ما با اعصار مختلفی مواجهیم. عصر اول عصر جنگ سرد است. عصر 

 ت.های ملی است. عصر سوم هم عصر انقالب اسدوم عصر رهایی، استقالل و جنبش
 عصر جنگ سرد

شود. درست شود گفت عصر جنگ سرد بالفاصله بعد از جنگ دوم شروع میمی
داری مثل آمریکا، فرانسه و انگلستان های سرمایهاست که در جنگ دوم شوروی با قطب

های استراتژیک داشت تا حدودی تاکتیکی هم پیوند خورد اما این پیوند ضمن اینکه رگه
ها ِت ضدفاشیستی علیه کشورهای محور، هر کدام از این قطببود. در آن دوراِن وحد

شی های یارکشود گفت زمینهکردند و میبه منافع استراتژیک عادی خودش هم فکر می
ی دوم سرباز کرد. بعد از برای بعد از جنگ جهانی دوم از درون جنگ چهار پنج ساله

 8وینستون چرچیل 8326مارس 1جنگ تنش آمد؛ تنشی که ابتدا فقط سیاسی بود. در 
رییس جمهور وقت آمریکا، کرد که در آن نطق برای اولین بار  4،نطقی در حضور ترومن

ی کشورهای بعد از جنگ پوز ضدکمونیستی گرفت و درخواست کرد همه
د. به رهبری اتحاد شوروی بوآنگلوساکسون متحد شوند علیه منافع جهان کمونیسم که 

                                                           
نخست وزیر بریتانیا در  .Winston Churchill .(8112–8361) .لیچرچ نستونیو. 8

 .8311تا  8318 و 8321تا  8324های سال

 .آمریکا جمهورسیرئ نیو سوم یس .Harry Truman. (8112- 8314) .ترومنی هر. 4
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روی کار آمد که در تحوالت قبل و بعد از  8ای ژنرال تیلوریی کوتاه چند ماههبه فاصله
 ای داشت. این تیلورداری، نقش ویژهجنگ، هم در آمریکا و هم در کل کمپ سرمایه

های استراتژ مریکا و سفیر آمریکا در ویتنام جنوبی شد. از تیپبعدها رئیس ستاد ارتش آ
ی جهان نظامی بود. او هم عنوان کرد که آمریکا این توان را دارد که پدرخوانده

طرف  ها ازداری شود و مقابل شوروی و بلوک کمونیست قد علم کند. این شلتاقسرمایه
هم برای  رد. از آن طرف استالینی جنگ سرد را فراهم کداری زمینهکشورهای سرمایه

آورد. آرام آرام خودش قلدری محلی بود که نه در محاوره و نه در سازماندهی کم نمی
 جنگ سرد شروع شد؛ جنگی که این وقایع را در درونش داشت:

 دو اردو
پ داری )امپریالیستی( و کمدو اردو و دو کمپ به وجود آمد: کمپ سرمایه

 سوسیالیستی.
 دو صاحب اردو

هر یک از این دو کمپ سراردوها و صاحب اردوهای خودشان را پیدا کردند: آمریکا 
 و شوروی.

یخی دو صاحب اردو  موقع تار
 کش بلوکموقعیت تاریخی دو صاحب اردو قابل توجه است. هر دو به نوعی یدک

 خودشان بودند.
یخی  جغرافیای سیاسی نو پس از یارکشی تار

التی درایت و تیز هوشی استراتژیک و تشکی فاق مهمی که افتاد این بود که استالینات
داشت و در درون همان جنگ جهانی دوم یارکشی کرده بود. به این مفهوم که سعی 

کند حکومت محلی سوسیالیستی ها آزاد میی آلمانکرد در مناطقی که از سیطرهمی
کل اروپای شرقی مشمول این اتفاق شد. می شود گفت تمام کشورهای برقرار کند؛ 

سرخ شدند و در عمل شوروی هم  8321های آخر جنگ تا سال اروپای شرقی از سال
ها جغرافیای سیاسی جهان تغییر کرد کمپ شد. بعد از این یارکشیمثل آمریکا صاحب

 وم داشت.که تفاوت بسیاری با جغرافیای سیاسی قبل از جنگ جهانی د
                                                           

 آمریکایی. مداراستیس .Maxwell Taylor( .8348–8311) .لوریمکسول ت. 8
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 پدرخواندگی _ زمانی تیمارداریهم
هر دو کشور ]به نوعی تیماردار و پدرخوانده شدند[. آمریکا تیماردار جهان 

های اجتماعی در اروپا ریخت. کمک _ داری شد، پول و طراحی اقتصادیسرمایه
ی کشورهای جنوبی کرد که از جنگ ها و بقیهبالعوض نقدی و جنسی به اروپایی

ی جهان و اتحاد شوروی هم در عمل پدرخوانده ده بودند. استالینمتضرر ش
 سوسیالیست شدند. این اتفاقات درون جنگ سرد بود.

 عصر رهایی
ی های دولتها و سوسیالیستتر، که فارغ از درگیری امپریالیستاما اتفاقی مهم

 است، عصر رهایی است.
 فرتوتی مهارداران

های کهن فرتوت شدند. دیگر زنگاهی بوجود آمد. مهارداران یا امپریالیستاینجا ب
ل اش را روی کگرانهفرانسه آن توان و کشش را نداشت که تور نظامی، پلیسی و غارت
هایش یتر از فرانسوآفریقا پهن کند. ایتالیا هم دیگر این امکان را نداشت که تور کوچک

ق انگلیس هم دیگر توان برقراری مناسبات اتوریتر سابرا در بخشی از آفریقا بگستراند. 
ی جهان نداشت؛ انگلیسی که قبل از جنگ جهانی دوم از باب کنایه به وسعت را با بقیه

 ند.کشد خورشید در کشورهای تحت مدار بریتانیا غروب نمیمستعمراتش عنوان می
 بغض و میل مهارشدگان

رونی کشورهای مهاردار سابق بغض خوری دزمان با فرتوت شدن و موریانههم
 تاریخی کشورهای مهارشده و میلشان به رهایی نشو و نما کرد.

 هند؛ استقالل پرتشعشع
های سابق با میل دینامیسم درونی کشورهای تالقی فرتوتی قطب« استقالل هند»

ها افتاد. حاال هندی 8321مایل به رهایی است. اتفاق بسیار بسیار مهمی که در سال 
دار بودند، آرمان رهایی را بیش از صد سال حمل کرده چند منظر نمونه بودند. آرمان از

بودند، بسیار پیگیر و صبور بودند، پس از مواجهه با چند تهاجم وحشیانه و خونین از 
دار را با صبر، های خونین، خشن و تیغچینی نوزدهم آمده بودند، هر طور بود نقطهسده

شود از سر گذراندند. در این میان چیزی که کمتر به آن عنایت می منش و درایت گاندی
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]فقط[ با مهر، محبت و شعار  کنند گاندیها است. همه فکر مییافتگی هندیسازمان
ود. ب دوستی بر انگلستان غلبه کرد. در حالی که این فقط جوهر حرکت گاندیانسان

رایط ترین شیافتگی داشت. حزب کنگره داشتند؛ حزبی که در سختحرکت او سازمان
گذرد. تربیت حزبی سال از حیاتش می 884به بقای خودش ادامه داد و االن بیش از 

طور نبود که انگلیس با گل و هزاری داشت. این 814میلیشیای  داشتند. خود گاندی
ه آمیز بود، آنتاگونیستی و مسلحاند بیرون برود. ]درست است که[ مشی مسالمتلبخن

های گسترده را ی تظاهرات و میتینگنبود. اما میلیشیایی جدی هم داشت که همه
داد. گذشته از این، خودش هم دو وجهی سامان می ی گاندیهزار نفره 814میلیشیای 

ی رهبران و هم بقیه بینند. در حالی که هم گاندیرا می مهر گاندی بود. امروز همه فقط
هند نفرتی هم داشتند. نفرتشان در عمل مسلحانه و آنتاگونیسم سنتی بروز و ظهور پیدا 

ی در روز مشخصی همه ی مردمهمه کرد. نفرتشان آنجا بود که به فرمان گاندینمی
های اصلی جمع کردند و سوزاندند. این هم وجهی از کاالهای انگلیسی را در میدان

 نفرت است. در هند باید به سازماندهی در کنار جوهر مدارا و نفرت در کنار مهر گاندی
تشعشع د بسیار پربه نوع بشر و مردم هند توجه داشت. به این دالیل است که استقالل هن

شود ضمن اینکه  محصول تالقی فرتوتی مهارداران و بغض و میل رهایی دانسته می
 مهارشدگان هم بود.

 های آسیاییجشن
اتفاق دیگری که افتاد برپایی جشن های استقالل در آسیا بود. جدای از هند، عصر 

های ژاپنی مقاومت ها در مقابل مهاجم ایها هم رقم زدند . برمهایرهایی را ِبرمه
مسلحانه پیشه کردند و بعد هم دوره ای با انگلیس درگیر بودند. گرایش چپ آنجا حاکم 

 خواهان خلق برمه بود، دری سراسری، که اتحاد ضدفاشیستی آزادیبود. اولین کنگره
نخست  8،تشکیل شد. یک سال بعد با رؤیت توان جنبش چپ برمه در زمان َاتلی 8326

هم  8321ی فراهم شد. در ژانویه 8321وزیر وقت انگلیس، امکان استقالل برمه در 

                                                           
 8318تا  8321 هایسال ریوزنخستClement Attlee( .8119-8361 .). یکلمنت اتل. 8

 انگلستان.
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ها به طور کامل مستقل شدند، هم اندونزی از قید هلند رها شد و به این ترتیب ایبرمه
 ها جشن ]استقالل[ به پا کردند.آسیایی

یقاییهلهله  های آفر
ها هم با آزادی سودان و لیبی و فریقاییهای سنتی آاز طرف دیگر صدای هلهله

و  14های ی کشورهای آفریقایی شنیده شد. با این داستان را بیشتر در بررسی دههبقیه
 کنیم.سر و کار داریم و آنجا تحلیلشان می 64

 ها؛ بند انگشت اتصالنظام پیمان
لند، و ه در این دوران سه کشور اردودار استعماری سابق، یعنی فرانسه، انگلستان

ی تر مستعمرهاز سر استیصال اتصالی بندانگشتی برقرار کردند با کشورهایی که پیش
ها ها بود. با این پیمانخودشان بودند. این اتصال ها در قالب تشکیل نظام پیمان

انیا(، المنافع انگلستان )بریتالمنافع راه انداختند، کشورهای مشترککشورهای مشترک
نشینی کردند و آفریقا و آسیا از ها[ خیلی عقبنتها ]در عقد این پیمانفرانسه و هلند. م

 قید آنها رها شدند. این عصر رهایی بود.
 عصر انقالب

 سیر تکوین اندیشه
م. کنیی حاکم عصر را با هم مرور میدر عصر انقالب نخست سیر تکوین اندیشه

اص پا را به خودشان اختصآمدند و بخشی از تاریخ ارو« های تخیلیسوسیالیست»ابتدا 
طلبی و بشردوست را برای خواهی، عدالتی مساواتهای اولیهدادند. طنین آرمان

نها آمدند. آ« هامارکسیست»یا « های عینیسوسیالیست»اولین آنها در انداختند. بعد 
ات محروم، شان با طبقتر کردند، پیوند تشکیالتییافتهتر و سازماناین اندیشه را علمی

تر بود. در این سیر انقالب شوروی به وجود شان، جدیدر مقایسه با اسالف تخیلی
گاهی آمد. لنین باید  بخشی و تنویر نیست، بلکهآمد وتبصره زد که کار روشنفکر فقط آ

گاهی دند بخشی او آزاد شسازماندهی کند. محصول این تبصره و نیروهایی که به دنبال آ
چین زده شد و آرام آرام پیش رفت ووری و تشکیل اتحاد شوروی بود. این نقطهانقالب ش



  69المللی        نشست سی و سوم: فضای بین
 

 

ی سوسیالیستی آرام وصل شد. سیر تکوین اندیشه 8و بعد در اروپا به روزا لوگزامبورگ
 هاآرام ادامه داشت. حتی در درون جنگ هم با توجه به اینکه مردم اروپا با فاشیست

ی ارتجاعی هم دفاع هایی که در کنه خودشان از سرمایهدرگیر بودند، فاشیست
ها در مقاومت در اروپا ی این سیر هستیم. به خصوص که چپکردند، شاهد ادامهمی

 ها در یوگوسالوی وای شدند، مثل پارتیزانها قهرمانی کردند، اسطورهعلیه فاشیست
فرانسه و سایر کشورهای اروپایی جنگیدند. در ها در ها که دوشادوش ملیمثل چپ

 رسیم.دارای چین میی این سیر تکوین به طالیهادامه
 داری چینطالیه

دهد. را به خودش اختصاص می 14و انتهای  14، 64های عصر انقالب بیشتر دهه
 دار انقالب در دوران بعد ازدار شد؛ یعنی پرچمدار و طالیهدر انتهای دهه چین رایت

ی مبارزاتی، روش و منش داشتند، چین، ها بیشتر جنبهجنگ جهانی دوم شد. اگر هندی
به اصطالح رهبران چینی، در زایشگاه تاریخ سه قلو زایید. سه قلو به این مفهوم که در 

تگاه ها دسها با خودشان فلسفه آوردند. هندیی اول تبیین فلسفی داشت؛ چینیدرجه
بینی خاص جهان ن نیاوردند. درست است که گاندیبینی خاصی با خودشاجهان

گرا بود و تبینی هندی شاعر، عارف و درون 4خودش را داشت یا رابیندرانات تاگور
ی شرقی از جهان داشت اما دستگاه فکری با خودشان نیاوردند. قلوی اول فلسفه
عی ی دوم تبیین اجتمافلسفی بود، تبیین جهانی داشتند. در درجهها دستگاه چینی

ی سوم تبیین استراتژیک و مبارزاتی داشتند. لذا چین از این نظر داشتند. در درجه
تر بود که با خودش عنصر اندیشه آورد و استقالل اندیشه داشت. با اینکه اتحاد پیشرفته

                                                           
 ستیو کمون ستیالیسوسرهبر  .Rosa Luxemburg. (8114–8383) .روزا لوکزامبورگ. 8

تاب ترین آنها کی. آثار متعددی از این متفکر به فارسی ترجمه شده است که یکی از مهمآلمان
اسدلله کشاورزی به همت نشر آزادمهر  یبا ترجمه 8918اصالح یا انقالب است که در سال 

ی از هاییدهمنتشر شده است. برخی از آثار دیگر او نیز در این کتاب قابل مشاهده است: گز
ی حسن مرتضوی، نیکا، روزا لوکزامبورگ، به کوشش پیتر هوریس، کوین آندرسن، ترجمه

 .8916مشهد، 
 لسوف،یشاعر، ف .Rabindranath Tagore( .8168-8328). تاگور ندراناتیراب. 4

 .پرداز اهل بنگال هندو چهره دانیقیموس
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ی جهان، لهامی و فلسفی بر بقیهی اجماهیر شوروی شکل گرفته بود و اتوریته
ها این خصلت مستقل را ها برقرار کرده بود، اما چینیها و سوسیالیستخواهآرمان

ی فلسفی خودشان را با بیل و فرغون خودشان فراهم کننند که داشتند که مالت اندیشه
در ادبیات فلسفی به عنوان  اد مائوجهان را تبیین کرد. تض 8«مائو»این خیلی مهم بود. 

 14-64شد. به رغم نقدهایی که امروزه وجود دارد در های مرجع تلقی مییکی از پله
سال پیش چیز نویی بود و بخشی از جهان را به خودش سمپاتیزه کرد. این است که 

دن ش« از نو»سفی و هم عنصر ها سازماندهی، عنصر مبارزه، عنصر فلگویم[ چینی]می
کردند که ی چین تأکید میسحابی همیشه در ]مرور[ تجربه  داشتند. آقای مهندس

شان را تشکیالت شهری %31تشکیالت روستایی و  %34ها در مقطعی حدود چینی
دی این امکان را بندی و توان نقابا توجه به توان جمع از دست دادند. منتها خود مائو

داشت که از نو شروع کند و این از نو شروع کردن منجر به شکست دادن چیانگ 
شد که بقایای همان نظام کهن ارتجاعی و فاشیستی بعد از جنگ جهانی دوم  4شککای

چین گذاری کند. ]بررسی[ سیر نقطههدر نهایت توانست انقالب چین را پای بود. مائو
 دهیم.های بعدی ادامه میها را انشاءالله جلوتر در دههچینی

 های تسری ایده انقالبزمینه
 8324ی انقالب است. شوروی هنوز در دهه های های تسری ایدهوجه بعدی زمینه

رفت م آرام میی التین آراپرتوافکن بود. در چین هم که انقالب شده بود. منطقه 8314و 
ی انقالب بودند که هایی از آسیا و آفریقا آمادهکه به کمپ انقالب بپیوندد. بخش
 پردازیم.های بعدی به اینها میانشاءالله اگر فرصت بود در سیر دهه

خالصه آنکه دوران کل بحث ما عصر رهایی است. مرحوم دکتر مصدق و نهضت 
های ملی قابل تبیین هستند. عصر انقالب ملی ایران هم در عصر رهایی و عصر جنبش

                                                           
 ،سمینیلن سمیمارکس نیسیتئور .Mao Zedong( .8139-8316). مائوتسه تونگ. 8
و رهبر جمهوری خلق چین. از او کتاب های متعدد به جا  ستیکمون یانقالب مداراستیس

ترین آنها در این اثر قابل مشاهده است: منتخب مانده و به فارسی برگردان شده که برخی از مهم
 .8914مائوتسه دون، جرس، تهران،  آثار

 8398تا  8341های . رهبر سالChiang Kai-shek. (8111- 8311). شکیکا انگیچ. 4
 چین.
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 3و نهرو ، گاندی4ناصر 8،ی سوکارنوی مصدق مثل گزینهتازه پرتوافشانی کرده و گزینه
ی دهد تا عصر انقالب. منتها چون سفرههای ملی معنی میدر عصر رهایی و جنبش

توانیم آن را نادیده بگیریم. مروری بر آن کردیم و باز شده ما نمیعصر انقالب هم نیمه
 رد شدیم.

 انتهای ورانداز
 یک زخم فعال -یک نیرنگ

]در این روزگار[ اتفاقات دیگری هم در جهان ]در حال وقوع[ است. اتفاق اول این 
رنگ هستیم. آن نیرنگ زخمی را فعال کرد که هنوز از آن چرک و است که شاهد یک نی

با مساعی انگلستان، فرانسه، آمریکا و تا حدودی  8321شود. در خون ترشح می
ی یهودیان سرگردان جهان سازمان ملل کشور فلسطین اشغال و ]تبدیل به[ کمپ همه

ی رپیشینهتی، تاریخی و پها از منزل سنریزی فلسطینیشد. کشور اسرائیل به نفع بیرون
داریم که هر دو  8321خودشان تشکیل شد. جنگ اول اعراب و اسرائیل را در سال 

 واقع شد. 8319و بعد هم جنگ رمضان  8361جنگ را مرور خواهیم کرد. جنگ 
 هاگذاریبنیان

ها، به ویژه در جهان عرب، است. چند اتفاق در جهان عرب گذاریاتفاق دوم بنیان
، یعنی آخرین سال جنگ 8329در « ی عرباتحادیه»د. اتفاق اولش تشکیل افتمی

جهانی دوم است. ]برای تشکیل این اتحادیه[ مصر، سوریه، اردن، عراق و لبنان تجمع 
ی پیوندد. ]بدین ترتیب[، اتحادیهبه آنها می 8321کنند و عربستان هم در مارس پیدا می

شود. در گذاری میدر قاهره بنیان 8321سال  عربیسم درعرب رسمًا با گرایشات پان
عربیسم تمایالت فلسفی حزبی هم در درون کشورهای کنار این تشکیالِت مادِر پان

                                                           
تا  8321از سال  یکشور اندونز جمهورسیرئ ن. اولی(8314–8348) .سوکارنو. احمد 8

8361. 
 .8314تا  8316مصر از  جمهورسیرئ ندومی .(8314–8381. )عبدالناصر جمال. 4
 هند پس از اعالم استقالل. ریوزنخست نیاول .(8362-8113) .جواهر لعل نهرو. 3
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شود. تشکیل می 8324در  8گذاری میشل عفلقشود. حزب بعث با بنیانعربی پیدا می
کنند و البعث در سوریه برگزار می کنگره 8321کنند. در اعالم موجودیت می 8326در 

شود. این حزب بعث مثل ]بذر[ مرقه است. قبل از انقالب بعضی شهرها ارگانشان می
خریدند ]و زمینشان ها هم مرقه میهای خاکی نبود. بچهبود که امکان چمن کردن زمین

ن ین چمدود . احتیاج به چمن ندارد زمکردند[. مرقه را که بپاشی خودش میرا سبز می
اگر بخواهد احداث شود، باید زیرسازی شود، یک الیه خاک ذغال ریخته شود، یک 
الیه خاک نرم ریخته شود، یک زمستان زیر برف بخوابد تا در نهایت چمنی در بیاید. 

ای بود؛ المسلمین مرقهولی مرقه اصاًل این طوری نیست. حزب بعث هم مثل اخوان
ی جهان عرب را به خودش مشغول کرد. ، دیگر همهیعنی در جهان عرب که پاشیده شد

گونه دویده بود و سرایت گذاری شده بود مرقههای قبل بنیانالمسلمین که در دههاخوان
ه گونکرده بود. حزب بعث هم مانند آن از سوریه شروع شد، به عراق و اردن رفت و مرقه

ام ق شکل گرفت و به صدترین صورت آن بعدها در عرادوید و سرایت کرد. تشکیالتی
دهندگان های ادامهکاریرسید. جنایات این چهار سال داخل عراق هم شیرین حسین

روش حزب بعث است. منتها حزب بعث اولیه طبیعتًا اینها نبودند؛ آنها شعارهای 
در  معربسیگانه داشتند: وحدت، آزادی، سوسیالیسم در درون کشورهای عربی و پانسه

 بیرون از کشورهای عرب.
 گذاری افسران آزاد بود.پاشی بود، بنیانگذاری دیگری، که آن هم مثل مرقهبنیان

 8321گذاری شد. اعراب در جنگ در مصر پایه افسران آزاد اولین بار توسط ناصر
جوان بودند که به  ی رادیکالی از افسرانشکست خوردند. ]بعد از آن شکست[ رگه

 های سنتی عربی نقد داشتند.شکست نظامی اعراب در جنگ اول با اسرائیل و حاکمیت
در مصر کودتا کردند که  8314از دل این نقد افسران آزاد در آمدند. افسران آزاد در سال 

با این کودتا فاروق، که انگلیسی بود، سلطنتش در مصر جمع شد و جمهوری مصر 
جمهور مصر هم ژنرال نجیب بود که بعد از ژنرال نجیب، لین رییستشکیل شد. او

تر از او، آمد. این افسران آزاد بعدها به لیبی، سودان و ... رفتند که آخر ، رادیکالناصر

                                                           
از  یجنبش بعث )شکل سکوالر یدتیعق ادگذارینب .(8313-8384) .َعفَلق ِشلیم. 8

 .(یعرب ییگرایمل
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در لیبی نمایندگان  4ذافیدر سودان و ق 8بینیم. جعفر نمیری]اینها را[ می 64و  14ی دهه
های انگلیسی را ور انداختند و افسران آزاد در سودان و لیبی بودند که آنها هم سلطنت

یم  و کنها را باز میگذاریهای رادیکال جدید به پا کردند. بعدًا فایل این بنیانجمهوری
 گیریم.پی می

 بیرون از اردوها
تند، ها بیرون رفت دیگر این بود که بخشی از کشورها از اردوها و کمپیکی از اتفاقا

درون جنگ ضدفاشیستی چهره ظاهر کرده بود. هم  3از جمله یوگوسالوی. بروز تیتو
نظامی و هم استراتژسیت ]بود[. تیپ مهرگرای مردمی یوگسالو بود. حاضر نشد به 

در کمپ شوروی نرفت. ]بدین  2ها هم انور خوجهیستکمپ شوروی برود. در آلبان
ها تباز شد که یوگسالوها و آلبانیس شکل[ ابرو و پرانتزی بیرون از اردوی محور استالین

 گذار آن بودند.پایه
 خاورمیانه؛ جغرافیا و نفت

خت فسیلی، از جمله نفت، در بندیم. گفتیم سوآخر قضیه را با بحث نفت می
تری پیدا کرد. نفت آرام آرام مقایسه با سوخت قدیم، که زغال سنگ بود، اهمیت جدی

ه الملل بکشاند. همیشرفت تا خودش را به درون بیست قلم کاالی اول تجارت بینمی
بیست قلم اول، به ویژه ده قلم اول کاالی تجارت جهانی، کاالهای بسیار استراتژیکی 

کنندگان وزن، نبض و سهم کشورها از تجارت جهانی است. تند که بیشترین تعیینهس
را رود. زیتر زغال سنگ این وضعیت را داشت. زغال سنگ دیگر آرام آرام کنار میپیش

قبل از جنگ، ناوگان دریایی و زیردریایی کشورهای امپریالیستی راه افتاد. آن ناوگان در 
تکنولوژی دیگر با سوخت ی را داشت که آن هایتکنولوژدوران خودش حکم های

                                                           
 .8311تا  8363از  . رئیس جمهور سودان(4443-8394) .یریجعفر محمد الُنم. 8

 .4488تا  8363. رهبر انقالب لیبی از (4488–8324) .قذافیمعمر . 4

 هیو رهبر اتحاد جمهورسیرئ .Josip Broz Tito( .8134- 8314). تویبروز ت پیوسی. 3
 ی.وگسالوی یهاستیکمون

(دبیر اول حزب کارگر و رهبر جمهوری سوسیالیت خلق آلبانی 8311-8341. انور خوجه )2
 از پایان جنگ جهانی دوم تا زمان مرگ.
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توانست ادامه حیات بدهد. ]به این ترتیب[، فسیلی زغال سنگی کثیف و سنگین نمی
سوخت فسیلی و نفتی به صنعت راه پیدا کرد. دیگر صنعت هم به مداری رسیده بود که 

یع داد و به عصر نفت رسیده بود. از طرف دیگر، صنازغال سنگ کفافش را نمی
 مری، که از نفتمصنوعی هم، مثل صنعت کائوچو، رونق جدی پیدا کرد. صنایع پلی

کردند. به این علت است که نفت اهمیت کردند، رونقی جدی پیدا میاستفاده می
جدیدی پیدا کرد. متناسب با پله پله باال آمدن نفت در پلکان بیست قلم کاالی اول 

خیز و به ویژه به ویژه کشورهای نفتتجارت جهان اهمیت خاصی پیدا کردند، 
 تر شد. چونخاورمیانه که منبع نفت هستند. بنابراین، جغرافیای خاورمیانه هم مهم

د خواستنها میاتحاد شوروی به وجود آمده بود، کمپ درست کرده بود و امپریالیست
ث و یبا استفاده از خاورمیانه کمربند سبز ضدکمونیستی دور شوروی بکشند. از این ح

از حیث اینکه خاورمیانه میزبان منابع نفت هم بود، خاورمیانه آرام آرام به صورت قطب 
جدید استراتژیک جهان در آمد و اهمیت ویژه پیدا کرد. بعد که جنبش ملی شدن 
صنعت نفت توسط مصدق و یاران مصدق و مردم ایران سامان پیدا کرد اهمیت نفت و 

که انشاءالله آن را در جلسات بعد خدمتتان توصیف تر از قبل شد خاورمیانه افزون
 خواهیم کرد.
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 پرسش و پاسخ
هایتان به تمركزگرایی اقتصادی استالین اشاره كردید و پرسش: شما در صحبت

اینکه در كل فرد سازماندهی بود و تمركز سازمانی اقتصادی هم به وجود آورد. قبل 
رهبری شوروی را به دست داشت و تز بورژوازی ملی را هم مطرح  ن، لنیاز استالین

رسد دكتر مصدق و برخی افراد دیگر، خواه مستقیم و خواه كرده بود. به نظر هم می
غیرمستقیم، تا حد زیادی از این تز الهام گرفته بودند. پرسش اول من این است كه 

ر ی دیگای به به بورژوازی ملی نکردید؟ نکتههای خود هیچ اشارهچرا در صحبت
د. آیا این تضاد خواننمی اینکه این تز لنین ذاتاً با تمركزگرایی مطلق اقتصادی استالین

فهمیده شد؟ اگر فهمیده شد، چه سرنوشتی برای آن به وجود آمد و چگونه به نفع 
 و چگونه این ایده را پایمال كرد؟ گویی دستاورد لنین شد؟ استالینحل  استالین
 در اینجا خیلی با هم متضاد است. استالین
 کی دموکراتیای بود که خودش مقدمتًا انقالب را در مرحلهدر دوره لنین پاسخ:

ی دموکراتیک هم اصل تجمیع نیروهاست؛ یعنی کرد. اصل موجود در مرحلهفرض می
دیگر دوران انقالب  داران ملی. در حالی که دوران استالیناز پرولتر است تا سرمایه

ق تصور تفاوت ماهوی داشت. طب با دوران استالین دموکراتیک نبود. بنابراین، دوران لنین
آنها، در دوران انقالب دموکراتیک فرض بر این است که باید برای تمام نیروهایی که به 
هر میزان خصلت دموکراتیک، خصلت ملی و نفرتی ضدفاشیستی دارند امکان 

ود نداشت و دوران انقالب این تلقی وج مشارکت فراهم شود. در دوران استالین
اجتماعی سانترالیزه و  _ دموکراتیک نبود، دوران انقالب به مفهوم  اقتصادی

ای های تاریخیها متفاوت بود. در دورهها و تلقیاش بود. بنابراین، مرحلهگرفتهشکل
 . میکرد لنین 8ای به نپهم که جلسات قبل بحث کردیم، اشاره

ز خواست اهم انتخابی نهایی نبود. یعنی می کنم که انتخاب لنینمی من تصور
بوروژازی، که خصلت دموکراتیک و تا حدودی خصلت ضداستعماری و ضدتزاری 

                                                           
 .ی لنیناقتصاد نینو یهااستیس. 8
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برخوردی با اتاق بازرگانی داشت. اتاق  دارد، در مرحله استفاده کند. برای مثال لنین
به  نهای پیرامون لنیی سوسیالیسته از زمان تزارها باقی مانده بود. همهبازرگانی روسی

اندازد. داری را بر نمیاین نهاد ارتجاعی سرمایه کردند که چرا لنیناو اعتراض می
ختی از ااستداللی که او آورده بود استداللی تاکتیکی بود. گفته بود آنها اطالعات و شن

 گیریم، بعدالمللی دارند که ما نداریم. ما آن شناخت و اطالعاتشان را میتجارت بین
که اطالعاتشان به ما منتقل شد دیگر با آنها کاری نداریم. این برخورد با اتاق بازرگانِی 

داری برخورد استراتژیک نبود، برخورد تاکتیکی بود. به جا مانده از نظام تزاری سرمایه
 آمدند. ی اول همه باید میهم این بود که در مرحلهعلت 

 ی انقالب دموکراتیک لنیندیگر حدود دو دهه بعد از مرحله ی استالیناما مرحله
ر د چیزی شکل نگرفته بود، ی لنینبود. دیگر دلیلی نداشت که همه بیایند. در مرحله

بود.  دیگر همه چیز شکل گرفته حالی که بنا بود چیزی شکل بگیرد. ولی زمان استالین
های ساختار حکومتی بود، نظام اقتصادی بود و نظام اجتماعی بود و ... . اینها تفاوت

ود، در ب ع نیروها، که زمان لنینبود. وجه بعدی این است که اصل تجمی لینن و استالین
جای خودش را به اصل تثبیت و محوریت داده بود. باید مرکزیتی شکل  ی استالیندوره
ذاری گکردند تا به نفع پایهی نیروها حول آن مرکزیت شکل پیدا میگرفت که همهمی

به هیچ  داری قد علم کنند. در دوران لنینسرمایه های نظاماتحاد شوروی مقابل قطب
، دوران[ انقالب دموکراتیک در ی استراتژیک مطرح نبود. ]دوران لنینوجه این دغدغه

این  انداز این بود.توانست به استقرار حکومت نایل شود؛ چشمحال تکوین بود که می
شکل گرفته بود. جنگ سرد هم شروع شده بود. در جنگ جهانی  ی استالین]در[ دوره
ن آ ای تاریخی برای استقرار سانترالیسم فراهم شد. بعد از جنگ هم استالیندوم بهانه

نظام ی ضدامپریالیستی و قد علم کردن مقابل بهانه را ادامه داد و آورد و  به مبارزه
هایشان از اساس با هم فرق داری جهان تبدیل کرد. به این علت است که تلقیسرمایه

ر اروپا بیشتر زیستش د کرد. لنینشان هم با هم فرق میهای تشکیالتیکرد. ویژگیمی
بود. زمانی که مساعی استراتژیکش را برای انقالب در شوروری به کار برد خودش در 

های س و آلمان بود. از نظر فکری در محفل و پاتوق به دنیا آمده بود. در پاتوقسوئی
ها را تجربه و تحمل کرده بود. ولی های مختلفی از سوسیالیستسوئیس و آلمان طیف

ی طور نبود. او در حزب تولد فکری پیدا کرده بود و در حوزهبه هیچ وجه این استالین
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ا در ر ماتی نشو و نما کرده بود. در مدار بسته تربیت شده بود. مدار باز و اوپن لنینتعلی
را هم در نظر بگیرید. ماهوًا از نظر خصلتی، مشی و  ی استالیننظر بگیرید، مدار بسته

ن دو را نمی شود این، خیلیهای طیفی دارند. بنابرایراهکارهای تشکیالتی با هم تفاوت
های تربیتی و تنفسی، مشی و منش، مرحله و تلقی با هم با هم مقایسه کرد. در حوزه

 طور باید تحلیل کرد.تفاوت داشتند. این را این
مان به بورژوازی ملی بها ندادیم باید بگویم به ی این هم که گفتید در بررسیدرباره

تین ی نخسر بحث اقتصاد بدون نفتش انعقاد نطفهی مصدق که برسیم دایران و دوره
کنیم کنیم . در جهان آن زمان هم که داریم صحبت میبوروژوازی ملی را باز می

رسیم. ولی دورانشان های ملی مفهوم پیدا کرد. آرام آرام میبوروژوازی ملی با دولت
ه دا هم بهای ملی صورت گرفت که از ابتخیلی خیلی کوتاه بود. یک سری انقالب

شوروی و آن کمپ وابسته نبود. برای مثال خط افسران آزاد، لیبی، سوریه، سودان و مصر 
یک کمپ هستند که از اول اصاًل به شوروی وابسته نبودند. یا انقالب الجزایر انقالب 

طلبانه بود؛ انقالب سوسیالیستی به آن مفهوم نبود. برای اخراج ملی با گرایشات عدالت
در آسیا هم به همین ترتیب بود. خالصه آنکه یک سری کشورها آرام آرام خط به پا شد. 

رشد  ی راهشمول پیدا شد: ایدهای جهانملی پیدا کردند و بعد از تشکیل دولت ملی ایده
های از نوع شوروی ساخته داری را هم باز مارکسیتداری. راه رشد غیرسرمایهغیرسرمایه

پیوندند. یوگسالوی به کمپ نپیوست. آلبانی به کمپ نمیو پرداخته کردند. دیدند همه 
برای پیوستند به کمپ مالحظات جدی داشت و استقالل  به کمپ نپیوست. ناصر

ناپذیر داشت و تیپی نبود خودش را حفظ کرد. مصدق در ایران عنصر جدی ملی سازش
و  روهای سوسیالیستی نهی گرایشند با همهکه به کمپ بپیوندد. لیبی لب مرز بود. ه

هیچ وقت وارد کمپ نشد. بنابراین، واقعیت وجودی اینها واقعیتی جدی  8خانم گاندی
ها آمدند تئوری پیوستن به کمپ را پیشنهاد کردند که خب قبلش ساختار بود. تئوریسین

م به وجود آمده بود؛ پیمان ورشو به وجود آمد مقابل آتالنتیک شمالی، ناتو. نظامش ه
گونه هویتی ملی بروز به لحاظ اقتصادی هم کشورهایی که در اروپا سرخ شدند هیچ

                                                           
 8312تا  8314و  8311تا  8366های وزیر سال. نخست(8312-8381) .یگاند رایندیا. 8

 هند.
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داری هم تئوریزه شد که آن هم ندادند؛ همه ذیل شوروی آمدند. راه رشدی غیرسرمایه
ق به شوروی بود. به عنوان مثال سودان، ی فرعی الحاشود گفت تا حدودی جادهمی

 داری را رفتند وها همه آن راه رشد غیرسرمایهو بخشی از آسیایی ری، مصر، الجزایبیل
های بعد از کودتا علیه مصدق، مروج و مبلغ راه رشد حزب توده هم در ایران ، دهه

 م به لحاظ تئوریکداری، هداری در ایران بود. بنابراین، راه رشد غیرسرمایهغیرسرمایه
و هم به لحاظ عملی، مجرایی برای تنفس، رشد، انسجام و تقویت درونی نیروهای 

اری دگذاشت. خطوط اصلی راه رشد غیرسرمایهداری با گرایش ملی باقی نمیسرمایه
چه بود؟ تجارت با کمپ سوسیالیستی، گرفتن مشورت کارشناسی از کمپ 

کرد از کمپ سوسیالیستی. الحاق را تجویز نمیهای موردی سوسیالیستی و گرفتن وام
کرد. بخش مهمی از کشورهایی هم که انقالب یا حرکتشان حرکت اما پیوند را تجویز می

 داری را پیش گرفتند. ملی بود راه رشد غیرسرمایه
ی هفتاد میالدی منتشر شد که ما آن را  زمانی که دبیرستان کتابی در ابتدای دهه

ی[ جغرافیای سیاسی کشورهای رو به رشد بود. م. آن کتاب ]دربارهخواندیبودیم می
هم به ایران آمده بود.  8919و  8914های چاپ شده بود و سال 8314کتاب سال 

داری بود. در این کتاب توصیف حدود چهل جوهر آن کتاب تبلیغ راه رشد غیرسرمایه
وند. خالصه اینکه راه رشد رداری را میکشور جهان آمده است که راه رشد غیرسرمایه

ی وابستگی به امپریالیسم،  ی واسطی شد مقابل گزینهداری حلقهغیرسرمایه
ی پیوند با کمپ سوسیالیستی و رفتن در چادر صحرایی شوروی و کمپرادورسیم، گزینه

جایی برای بروز و ظهور ایدئولوژی بوروژوازی ملی باقی نگذاشت. جلوتر که برویم 
آقای  مورد استثناییر ایران هم بعد از مصدق این اتفاق افتاد. غیر از تکبینیم که دمی

ی نطفه های بوژوازی ، که مسیر خودش را آرام آرام و پاورچین ادامه داد، بقیهنسبعالی
ط هایی که راه افتادند همه در خای که زمان مصدق در ایران بسته شدند و حلقهملی

ی ما به گویم شرایط جهان و شرایط منطقهکمپرادوریسم رفتند. این است که می
ی تنفس تئوریک و عملی نداد. حاال انشاءالله جلوتر باز خواهیم بورژوازی ملی اجازه

 کرد.
پرسش: اینکه خطی از مسیرش منحرف شده باشد یک حرف است، ولی من 

 كه بورژوازی ملی در آنها نطفه بستكنم اختالف سر این بود كه كشورهایی فکر می
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جدا  داری رسیدند، جوهراً خطشان را از استالینو بعد هم به راه رشد غیرسرمایه
گ ا چننشینند امبا هم سر یک سفره می و چرچیل كردند. كما اینکه آخر سر استالین

ها گیرد و حزب توده بزرگترین خیانتو دندان امپریالیسم زمانه به امثال مصدق می
دهد و .. . اینکه از نظر كّمی كم بودند درست است، منتها را علیه مصدق انجام می

رسد كیفیتی هم وجود داشته كه از قضا استعمار و امپریالیسم دوران به نظر می
 .بزرگترین تضاد را با اینها دارد

« رگه»گویید در کشورهایی مثل کشور ما ]فقط در حد[ اینهایی که شما می پاسخ:
هستند؛ یکی جریان ارتجاعی وابسته « جریان»بودند. دو جریان در کشورهای از نوع ما 

از  المللی و کمپرادوریسم است.به زمین و دیگری جریان ارتجاعی وابسته به بازار بین
است؛ نهر، جویبار، جوی و جوَیک « جریان»ر ایران دوران قاجار، جریان تجارت د

ًا های واقعنیست. جریانی خروشان است. در سیصد سال اخیر، تجارت یکی از جریان
موجود اقتصاد ایران بوده؛ ]به طور مشخص[، از وقتی بازارهای ملی فرو پاشید و به 

داری ریان زمینبازارهای جهانی ملحق شد ]این جریان در ایران به طور جدی بود[. ج
ای که نه دارتری از جریان تجاری در ایران است. پس جریان ملیهم جریان رگ و ریشه

ولید ی تهای مرتجع وابسته باشد، ]نه بخواهد[ شیوهبخواهد به زمین سنتی و فئودال
اش را فقط در عرصه ی خدماتی بین کهنه داشته باشد و نه بخواهد ظرفیت تولیدی

المللی و حد واسط آن با بازار ملی های بینو واسطه و دالل شرکتالمللی خرج کند 
گرفتن مسیر تولید ملی باشد، مسیرش خیلی سخت است و باشد، بلکه به دنبال پیش

]ابتدا فقط در حد[ رگه است. این رگه در کشورهایی مثل ما امکان بروز و ظهور جدی 
یدان دادن به بوروژوازی ملی در ها بر ضرورت مپیدا نکرد. االن هم که برخی دیدگاه

کنند باید ]برتری مطلوبشان را به نحو[ پژوهشی و غیرحسی اثبات ایران تصریح می
کنند. پایگاه بوروژوازی ملی در ایران ما بسیار بسیار محدود است. انگشت سبابه به 

اره شهای بورژوازی ملی در ایران اتواند به عنوان نطفهجاهای بسیار بسیار حداقلی می
کند. بنابراین، بوروژوازی ملی در کشورهایی مثل کشور ما ]تازه[ باید شکل بگیرد، 

ای ندارد که ]بتوانیم[ بخشی از میدان ایجاد شود. واقعیت متعّین وجودی قابل مشاهده
را در اقتصاد کالن به اینها بدهیم. باید شکل بگیرد. مصدق این را درک کرد. مصدق 

داری کهن بود که از قضا یکی تاده بود. یک جریان، جریان زمینوسط این دو جریان ایس
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های ارتجاعی وابسته به زمین های برانداز مصدق هم همین جریان بود؛ جریاناز جریان
پیمان تاریخی بودند. یک جریان هم جریان که بخشی از روحانیت هم با آنها هم

دار اصفهانی، سرمایه 8،راشرافیکمپرادور ]بود[. جریان کمپرادور چه کسانی بودند؟ می
ی در های آمریکایکن شرکتبرادران رشیدیان، که وابسته به سفارت آمریکا و کار چاق

اورد. ای به وجود بیایران بودند. مصدق این وسط ایستاده بود. همین وسط سعی کرد رگه
گذاری صنعتی هل داد. یا برای ی سرمایهرا از عرصه ی تجاری به عرصه 4نسبعالی

لی اش را به میل مپیدا شد که میل سرمایه بینیی ملی ایران آقای گیتیمثال در جبهه
ای ایجاد کرد. این رگه بعدًا امکان سوق داد. خالصه اینکه مصدق وسط ایستاد و رگه

ه ای است کتنفس پیدا نکرد. االن هم در اقتصاد ایران بوروژوازی ملی رگه است. رگه
دارها خیلی رنگی دارد. جریان ارتجاعی جریان بزرگی است. االن زمینچین کمنقطه

 ها ]بسیارند[.ها و میدانینیستند. اما لمپن
 ، االن از خودهای باالی میدان ونک گفتند از شرکتتر میجریان مدرن هم که پیش

اند. های قدیم االن پوست انداختههای بازاریشوند. بچهپامنار و پاچبار بازار شروع می
اند. حاال بازاری قبلی انسان بود، لجستیک مبارزه ی ملی بود. کروکودیل جدیدی شده

 ی زیستی مردابی پیدااند. حوزههای قدیم از بازار بیرون آمدههای بازاریولی االن بچه
اند. برای منافع خودشان و منافع شرکت های تجاری اند و تبدیل به کروکودیل شدهکرده

گیرند. االن دم این کروکودیل تو دبی اند همه را گاز میبیرون مرزی که به آنها وابسته
ها، چرکاست. االن یک بخش اقتصاد ایران کروکودیلیسم است و بخش دیگر آن هم یقه

ای ها هستند که حاال دیگر مدرن و باالها و پاتوگیوهآستین ها،ها، میدانیلمپن
اند. بین این دو چندان چیزی نیست که بخواهی روی آن مانور کالس هم شدندههای

ی بوروژوازی ملی را ایجاد کرد ولی بعد بدهی. آن رگه باید ایجاد بشود. مصدق آن رگه
ست بگیرد و کوک بزند. از خودش کسی نبود که این سوزن و نخ را با حوصله د

ا[ ها که ]ابتدای است که باید کوکش زد. مثل کوک خیاطبوروژوازی ملی در ایران رگه
برند و ]دوختش را[ ریز گیرند، بعد زیر چرخ میزنند و اندازه میکوک بزرگی می

                                                           
 ی پهلوی.دار دورهمدار و کارخانه(. سیاست8911-8413. ). سید مهدی میراشرافی8

 .یرانیگر ااقتصاددان و صنعت .(8912-8436). نسبیعال یمصطف. 4
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ای است که باید قوام پیدا کند. بعد زیر چرخ برود و کنند. آن کوک در حقیقت رگهمی
دا بدهد و به اصطالح چرخ بخورد و هم اتو آهنی رویش کشیده شود تا جا بیفتد. ِقر ص

در ایران مصدق کوک بوروژوازی ملی را زد ولی بعد از او استاد خیاطی پیدا نشد که 
کوک ]مصدق[ را ریز کند و رویش هم اتویی بکشد که تثبیت شود. این است که این 

های مثل ایران هم وجود دارد. به عنوان مثال ی کشوردو جریان همیشه در ایران و همه
طور بود. یک جریان کهن وابسته به زمین بود و یک جریان تجاری وابسته الجزایر هم این

ی آزادی بخش الجزایر و به عنوان مثال احمد به فرانسه، اروپا و آمریکا. این وسط جبهه
]هم در مصر چنین[ سعیی  مثل مصدق کوک بزند. ناصر سعی کرد این رگه را 8بن بال

  آمد. بعد از مصدق زاهدی و شاه آمدند. بعد از بن بال 4، ساداتکرد. ولی بعد از ناصر
زنی در این داری را رفت. بنابراین کوکآمد و همان خط راه رشد غیرسرمایه 3بومدین

کشورها پیدا شد اما بعد از آنها راهشان ادامه پیدا نکرد و تبدیل به جریان نشد. این بحث 
به لحاظ اقتصادی مفصل است. اگر سهم این جریان را، که در اصطالح بوروژوازی 

های انداز کالن و پاتوقهای اجتماعی آن را، پسشود، مخاطبملی گفته می
های این جبهه[ بینید که داشتهمقایسه کنید، ]می GNPاش را با دو جریان در اجتماعی

ی نازل بوده است؛ هم در کشورهایی که در عصر رهایی بعد از جنگ جهانی دوم مبارزه
 بندی مصدق به اینشاءالله در جمعملی را پیش گرفتند و هم در کشوری مثل ایران. ان

 رسیم.بحث می
ای دیدید و نگاهتان به الملل را به صورت مجموعه: شما فضای بینپرسش

عصر رهایی و كشورهای مشمول آن هم به همین صورت بود. من احساس كردم 
 عامل اصلی عصر رهایی را هم فرتوتی فرانسه و هلند و امثال آن گرفتید.

 جی بود، ولی مبنا درون خودشان است.آن شرط خار پاسخ:

                                                           
 نیاول ر،یجنگ استقالل الجزا یاسیرهبر س .(4484-8386) .محمد احمد بن بال. 8

 .ریالجزا یانتخاب جمهورسیرئ نیو نخست ریوزنخست
 جمهور مصر.(. سومین رئیس8318-8381. ). محمد انور سادات4
از  ریرهبر الجزا .(8311-8394) .، معروف به هواری بومدینبوخروبه میمحمد بن ابراه. 3

 .8311تا  8361
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ر شود د: پرسش من هم همین است كه آیا مبنای مشتركی درونی هم میپرسش
ی آن كشورهایی كه عصر رهایی آن دوران پیدا كرد به عنوان مبنای درونی برای همه

نها ی ایرا رقم زدند یا خیر. مبنای درونی مشتركی كه در نگاهی از بیرون بین همه
 باشد به چشمتان آمده است یا خیر؟مشترک 
ی ی چهل تا نیمهی دههی این کشورها، چه کشورهایی که در نیمهآری. همه پاسخ:

ی ی پنجاه عصر رهایی و مبارزات ملی را رقم زدند، چه کشورهایی که از اواخر دههدهه
ی ی پنجاه، شصت و هفتاد میالدی عصر انقالب را رقم زدند، یعنچهل و اواسط دهه

ولوژیک ی ایدئی ملی را پیش گرفتند و چه کشورهایی که مبارزهچه کشورهایی که مبارزه
. خواهانه داشتندی آرمانهایی از مبارزهچینشان نقطهیو انقالبی را پیش گرفتند، همه

پیروز شدند جریان چپ رادیکال  8313که سال  8هابه عنوان مثال فرض کن ساندنسیت
ی ارزهبود که این ساندنیو مب بودند ولی سه دهه قبل یک ساندینوییبودند. مارکسیت هم 

ملی پیشه کرده بود. ایران خودمان هم که مشروطه داشت و جنگل داشت و در سیر 
ها هنوز خشک نشده هایی از قبل داشتند که آن حوزچهخودش به مصدق رسید. حوزچه

ا فرتوتی نیست. آنها فرتوت شدند، اینها هم از قبل بغض نهفته، بود. لذا اصالت ب
هایی ملی داشتند که امکان بروز ظهور پیدا نکرده بود. صورت سیلی خورده و آرمان

های نهضت ملی های مشروطه را به خوبی به آرمانی گذشته دکتر پیمان آرمانهفته
د هایی داشتنجوشیگذشته و درون هایی ازچینی آنها نقطهوصل کردند. بنابراین، همه

 که حاال یا به عصر رهایی پیوستند یا به عصر انقالب.
 : نقش آلمان در تحوالت این مقطع ایران چه بود؟ پرسش

ی بعد انشاءالله شکافتن فضای اگر اجازه بفرمایید ]موضوع[ جلسه پاسخ:
ر کنیم. ]فعاًل دمی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ایران است. بحث آلمان را هم آنجا باز

های چینش را زد. در جنبشهمین حد بگویم که[ آلمان از بعد از مشروطه نقطه
ها بود، به عنوان مثال هم در تنگستان، هم در جنبش چینی از آلمانای نقطهمنطقه

ی چهارده هجری شمسی فضای جنگل. بعد گفتیم که فضای ایران هم در آغاز سده
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ود. در نشست های قبلی خدمتتان گفتم که در ایران کمابیش ها بسمپاتیک با آلمان
جریان انگلوفیل، روسوفیل و فرانکوفیل جاری بود که حاکی از وابستگی به انگلیس، 

ی ژرمنوفیل هم پیدا شد. این رگه هم از روس و فرانسه بود. در سنت قاجارها رگه
. خدمت دوستان گفتم های مردمحاکمیت آمد و هم از ادبیات افواهی و عمومی توده

های ایران، در سطوح پایین خانهبود. بعد در قهوه 8که آن موقع امپراتور پروس ویلهلم
ای با شده است. سمپاتی رفته مکه و حاج محمد ویلهلم گفتند ویلهلماقشار، می

ها استفاده نژادی با آلماناز این سمپاتی عمومی و از هم ا وجود داشت. رضاخانهآلمان
هم ادامه داشت. ]مجرایی  8981ها باز کرد که تا مجرایی برای آلمان 8941کرد و از 

که  ی متفقین به ایران شد. فرصتی دادند به رضاشاهی حملهکه[ بعد هم بهانه
، پاسخ های آلمانی را از ایران خارج کند. دولت ایران، آن هم نه خود رضاشاهکارشناس

داد ما معذوریم. به آن بهانه متفقین وارد ایران شدند. با این تفصیالت اگر اجازه بدهید، 
 م.ی بعد بگذاریآلمان و این را که چرا جنگ به ایران آمد برای جلسه

                                                           
 .آلمان و پادشاه پروس صریق نآخری .Wilhelm II. (8113-8328). دوم لهلمیو. 8
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ی دوستان، برادران و خواهران و بزرگان غروب همگی به خیر با اجازه ی همه
ی و چهارمین دهیم. س، بحث را ادامه میمجلس، به خصوص آقای مهندس سحابی

ایم. بعد از تنباکو، نهضت مرتبه است که به یاری خدا و همت دوستان دور هم گرد آمده
ی مشروطه و جنگل وارد فراز چهارم شدیم که فراز ملی شدن نفت است. در دو جلسه

کردند.  تر مطلع بحث را بازمبسوط تر و آقای دکتر پیمانکوتاه قبل آقای مهندس سحابی
ای که از آقایان دارم، بحث را ادامه دادم. طبق روال، ی کیفیبعد هم من، با فاصله

ه المللی بود. امشب انشاءاللی گذشته ترسیم و توصیف فضای بین]موضوع[ جلسه
ت درنگ ی بیسآییم و تا جای ممکن بر شرایط ایران دههسراغ فضای داخلی می

 کنیم.می

 نظری ضروری به جهاننیم
ی گذشته و بحث ]خوب است[ قبل از ]ورود به ایران[ پیوندی بین بحث جلسه

 نظری ضروری به جهان بیفکنیم.امشب برقرار کنیم. بنابراین، ضروری است نیم

 عصر رهایی
کنیم، همچنان که از آن صحبت شد، دوران رهایی دورانی که ما از آن صحبت می

های ملی چندعنصری بود؛ یعنی جنبشی که حامله بود و فرزندان با مضمون جنبش
کرد. دورانی که در سطح جهان بسیار پربار و برای ایران متعدد را با خودش حمل می

 پربارتر بود.
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 های ملی چندعنصریجنبش
الخلقه، مادر دوران فرزند چند قلو را تحمل کرد. هیچ کدام از فرزندانش هم ناقص

ا ماهه به دنیا نیامده بودند. آمده بودند بایستند تتحمل نبودند؛ هفتصبر و بینارس، بی
 جهان و ایران را تغییر دهند.

 استقالل
اولین عنصری که مادر دوران در جهان و ایران حمل کرد عنصر استقالل بود. بعد 

ش آمد. پیاز جنگ جهانی دوم، دوران مستملکات و تسخیر سرزمینی به طور کامل سر 
از این، در سرفصل مشروطه و قبل و بعد از آن با هم مرور کردیم که ]در آن دوران[ 

ی آفریقا ی قارهی آسیا و همهشده تسخیر شد. بخش مهمی از قارهکشفهای تازهقاره
ی دوم اروپایی و پس از آنها ی اول و حتی درجهتسخیر شد. متصرفات کشورهای درجه

د تر از همه خوه بود که وزیر متصرفات تعیین کردند. مشخصآمریکا آنقدر گسترد
انگلستان بود که مساحت مستملکاتش دو برابر مساحت کل بریتانیا و جمعیت ساکنان 
مستملکاتش ُنه برابر جمعیت بریتانیا بود. یعنی بخش مهمی از جهان فقط در اختیار 

 و عصر استقالل شد. ی تاریخی[ این دوران سرآمدبریتانیا بود. ]در این برهه
 ملیت

 ی نشو و نمادر دل استقالل طلبی عنصر ملیت شکفت؛ عنصری که به آن اجازه
 دادند.نمی

 هویت
 های ملی احیا شد و به این ترتیب هویت آمد.در دل ملیت فرهنگ

 خودتدبیری و خودمدیری
رهایی وی اینها، میلی تاریخی به خود تدبیری ]هم شکل گرفته بود[. کشدر کنار همه

خواستند مدبر خودشان باشند؛ دیگر که رها شده بودند یا در حال رهایی بودند می
خواستند[ خودشان ی دوم یا انسان نوع چندم باشند. ]میخواستند شهروند درجهنمی

 تدبیر کنند و خودشان مدیر باشند.
 های ملی بود.ی دوران رهایی و جنبشاین عناصر چندگانه
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 ایدئولوژی
گر این بود که ایدئولوژی دوران هم ایدئولوژی ملی بود. ایدئولوژی ملی فراتر وجه دی

دهد ]که های مرامی و مسلکی است. منافع ملی را مد نظر قرار میاز ایدئولوژی
مصادیقش عبارتند از:[ تقدم منافع جمع بر فرد، تقدم منافع ملی بر منافع فردی و 

کند و هم که هم استقالل را احیا میای است گروهی و حزبی و... . ایدئولوژی
انداز کند تا چشمانداز و افقی ملی ترسیم میخواهی را در درونش دارد و چشمترقی

 طبقاتی یا ایدئولوژیک به مفهوم اخص آن.

 گفتمان حقوقی
در جوف این عناصری که خدمتتان عنوان شد ]واقعیت موجود دیگری نهفته است 

 های مدیدیتمان حقوقی بود. یعنی کشورها بعد از مدتو آن اینکه[ گفتمان دوره گف
ی مایهخواستند از زیر یوغ و سیطره بیرون بیایند. ]برای این کار[ چند عنصر را دستمی

ان در هند سرگل دور خودشان کرده بودند. یکی ]از آنها[ عنصر افشا بود. مبارزات گاندی
ند. و پیرامونش در حزب کنگره بیرون ریخت ود. کنه استعمار را گاندیافشاگری استعمار ب

آن هم نه فقط در نظر و نه فقط با اکتفا به کار روشنفکری، سردادن خطابه و نوشتن مقاله، 
ای پراتیک استعمار را به مرم در حال رستاخیز هند بلکه در میدان عمل بودند. در پروسه

ی کشور بزرگ هند بسیار گسترده شد. عنصر افشا ناساندند. آموزشگاهشان در پهنهش
]که[ وسط آمد عنصر استدالل و عنصر اثبات حقانیت ]هم[ وسط آمدند. گفتمان 
جنبش ملی در نوع خودش گفتمانی حقوقی شد. دوران هم دوران مردان حقوقی بود. به 

دان بود. بخش اعظمی از حزب کنگره و بانیان آن در هند حقوق عنوان مثال گاندی
گذرد دان بودند؛ هنوز هم بعد از حدود یک قرنی که از تأسیس حزب کنگره میحقوق
هایی جدی در حزب کنگره دارند. در ایران ما هم مرحوم مصدق و ها کرسیدانحقوق

ها را به طور . در آفریقا هم جنبشدان بودندطیفی از مرداِن مداِر تغییِر دوره حقوق
 مشخص کسانی بر پا کردند که حقوق و سیاست خوانده بودند.

گفتمانی حقوقی به راه افتاد که بانی  8944ی در ایران هم همین اتفاق افتاد. در دهه
یی آفریقا هایو جنبش آن مرحوم دکتر مصدق بود. هر سه عنصری که در جنبش گاندی

تری از آنها، در جنبش ایران هم بود. مرحوم مصدق از بود، و چه بسا شکل متکامل
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ی ملی شدن را به فرآوری گفتمان افشا، استدالل و اثبات تا آستانه 8944ی ابتدای دهه
حقانیت اختصاص داد و باب گفتمان حقوقی را در ایران باز کرد. انشاءالله این مطلب 

استعماری تا ملی شدن، شرایط نیمه 4از ابتدای دارسی BP،8ر، غارت به همراه استثما
 ایران توسط انگلیس و روسیه در همین دوره توضیح داده خواهد شد.

 گیرجنگ جهان
 گستره و هزینه

اش بسیار شمولی راه افتاده بود. هم هزینهوجه دیگر جهان این بود که جنگ جهان
اش را بین پنج و نیم تا شش ی انسانیش. هزینهای جغرافیاییزیاد بود و هم گستره
 ی اصلی اشتعال جنگی اروپا که نقطهزنند ]آن هم[ فقط در قارهمیلیون نفر تخمین می
های های دیگرش این بود که[ صنعت در اروپا نابود شد. ِبیسبود. ]از جمله هزینه

مهمی از نیروی  صنعتی و زیربناها همه به سمت نابودی رفتند. در دوران جنگ بخش
انسانی، به ویژه نیروی انسانی متخصص، تلف شدند. ]خالصه آن که جنگی[ بسیار 

 بسیار پرهزینه و پرگستره بود.

 فرتوتی امپریالیسم کهن
در همین دوران، امپریالیسم کهن دوران فرتوتی خود را طی کردند. ]کشورهای[ 

[ پروس سابق ییا بود ]به اضافهشاخص امپریالیسم کهن شامل انگلستان، فرانسه و ایتال
ها در های اولیه بحث سنتکه منحل شده بود و از درونش آلمان درآمده بود. در بحث

طور ها خیلی اینبردیم. ]در آنجا گفتیم[ که گرچه از دیدگاه ما انسانتاریخ را پیش می
که ، بلپای جریان تحت تهاجمهای مسلط تاریخی همنیست، ولی از دیدگاه خدا جریان

که تحلیل شکست  3ی آل عمران،سوره 824ی بیشتر، نرخ استهالک دارند. خدا در آیه

                                                           
 (The British Petroleum Companyیی )ایتانیشرکت نفت و گاز بر. 8
در ( William Knox D'Arcy) یدارسناکس  امیلیاست که و یقرارداد یقرارداد دارس. 4

 بپردازد. رانیامضا کرد تا به اکتشاف و استخراج نفت در ا رانیبا دولت ا 8348سال 

اِس . 3 َن النَّ اُم ُنَداِوُلَها َبی  یَّ
َ َك اْل  ُلُه َوِتل  ٌح ِمث  َم َقر  َقو  ٌح َفَقد  َمسَّ ال  ُکم  َقر  َسس  ُه الَّ  ِإن  َیم  َلَم اللَّ ِذیَن َوِلَیع 

اِلِمیَن  ُه اَل ُیِحبُّ الظَّ ُکم  ُشَهَداَء َواللَّ ِخَذ ِمن  َیتَّ اگر به شما آسیبی رسیده آن قوم را نیز آسیبی . )آَمُنوا َو
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گوید اگر شما آسیب خورده با صراحت میاحد است، خطاب به مسلمین شکست
ی ی بسیار قشنگگونه طرف مقابل شما هم آسیب دیده است. استعارهاید، به هماندیده

گاهاست. همه ی تاریخ در دستش کنیم جریانی که تازیانهکر میمان فی ما در ناخودآ
گر اقتصادی و اجتماعی و گر، جریان غارتزن، جریان شکنجهاست، جریان شالق

ها و تحت استمثارها هستند که نرخ شود و فقط زیرشالقسیاسی، کمتر مستهلک می
ها و ها، زیرشالقاستهالکشان باالست. در حالی که در واقع همین زیرشکنجه

کنند. این دهند و حقانیت عرضه میها از خودشان عنصر مقاومت بروز میزیرسیطره
ی حقانیت که مکمل آن است به طور طبیعی نرخ استهالکی عنصر مقاومت به اضافه

های کند. کما اینکه این نرخ استهالک در میان امپریالیستدر جریان مقابل ایجاد می
یسم باال بود و منجر به فرتوتی شد. زمانی که امپریالکهن، به ویژه انگلیس، بسیار بسیار 

های رهایی بخش برای رهایی شد، دوران امپریالیسم کهن زاد عزم جنبشکهن هم
 سرآمد و از دل این تحول امپریالیسم نونفسی بروز و ظهور پیدا کرد.

 امپریالیسم نونفس
دوران چهار پنج ساله آمریکایی آمد که در دوران جنگ حداکثر بهره ی تاریخی را از 

به خودش اختصاص داد. چند تا ویژگی داشت که باعث می شد که جهان بخصوص 
 جهان سوم آن زمان خیلی روش حساسیت نداشته باشد.

 فقدان سوءپیشینه
این امپریالیسم نونفس کمابیش ناچیز بود. به عنوان مثال انگلستان  ینهیشیسوءپ

؛ ایتالیا و فرانسه هم به همین ترتیب. سیصد سال سوءپیشینه فقط در هند داشت
سابق فقط در بخشی از  8کل وجود اینها را در برگرفته بود. آمریکا یا اتازونی نهیشیسوءپ

اش از آسیا و آفریقا دور بود و آن هایی داشت. اما چون قارهاندازیی خودش دستقاره
                                                           

 گردانیم ]تا آناننظیر آن رسید و ما این روزها]ی شکست و پیروزی[ را میان مردم به نوبت می
اند معلوم بدارد و از میان شما گواهانی [ ایمان آوردهد کسانی را که ]واقعاً پند گیرند[ و خداون

 ی فوالدوند(./ ترجمهداردبگیرد و خداوند ستمکاران را دوست نمی

-États فرانسویبرگرفته از واژه  گفتند،ی میاتازونهای فارسی قدیمی به آمریکا . در نوشته8

Unisمتحد یهاالتیا ی، به معنا. 
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دامات او هم نداشتند زمان هم عصر ارتباطات نبود ]دیگران چندان اطالعی از همین اق
شد. امروزه است که وقتی در فالن کشور به و[ چندان نیروی استعماری محسوب نمی

طور نبود و ]به همین علت[ فهمند؛ آن زمان اینی جهان میای تهاجم شود، همهفرقه
 اتازونی که بعدًا به ایاالت متحد موسوم شد سوءپیشینه نداشت.

 مؤثر در حذف فاشیسم
 ریکا[ در دوران جنگ در حذف فاشسیم مؤثر بود.نیروی ]آم

 تیماردار اروپا
 ]این کشور[ تیماردارای اروپا را به عهد گرفته بود.

 (کار جهان )اصل چهار ترومنکمک
 جمهور وقت آمریکا بود. دکترینی بارییس 8کار جهان بود. ترومن]آمریکا[ کمک

مشهور شد که بعدها به ایران هم کشیده شد. ]این  خودش آورد که به اصل چهار ترومن
د های روستایی بودکترین[ بحث کمک فنی به جهان را مطرح کرد. تمرکز آن بر حوزه

تر بودند. گپ مدنی، تکنولوژیک و صنعتی ماندهچون روستاها از شهرها بسیار عقب
ین شهر و روستای کشورهای اغماری آن زمان وجود داشت؛ لذا باید روستا را فاحشی ب

ها و وهها، شیدادند. بنا بود این کمک فنی به بهبود تکنیکمشمول کمک فنی قرار می
ی انهی بلندمدتی شانه به شوری تولید منجر شود تا آرام آرام روستاها بتوانند در دورهبهره

جهان  کاربود. خود همین کمک بنای تئوریک تئوری ترومننظام شهری بسایند. این م
شدن از مجرای اصل چهار یا کمک فنی آمریکا به روستاهای جهان در کشورهای 

مانده، ]در کشورهای دیگر[ نوعی سمپاتی ]به آمریکا[ ایجاد کرد. خواهیم دید که عقب
 شده بود. در ایران هم این سمپاتی کمابیش ایجاد

                                                           
 جمهورسیرئ نیو سوم یس .Harry S.Truman( .8112-8314) .اس. ترومن یهر. 8

 .آمریکا
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 صلح و آزادی مبشر
صلح و آزادی بود و از آنها دفاع  ایاالت متحده به لحاظ سیاسی و اجتماعی مبشر

شود گفت بخش مهمی از روشنفکران جهان سومی، از جمله در خود ایران، کرد. میمی
 ی آمریکا سمپاتی پیدا کردند.تحدهبه این تبشیر و بشارت دورانی ایاالت م

 نظری به ایران؛ دهه بیست در میدان دیدتمام
توضیحاتی که پیش از این داده شد تا حدودی ضروری بود تا بعد بتوانیم نگاه یا 

ی بیست ]داشته باشیم و آن[ را در میدان دید خودمان قرار گرا به ایران دههنظری تمام
های ترایم ولی بزرگایم و خواندهداشت که ما هم شنیدهی بیست چند ویژگی دهیم. دهه

ی بیست بوده است و شان مصادف با دوران دههآموزی]حاضر در[ مجلس دوران دانش
ی تاریخی هم دارند. ما با تأسی به آقایان اند و حافظهگر اشغال ایران هم بودهمشاهده

 ایم فهرستی ]ازایم و خواندهیدهحاضر در مجلس و ]با اتکا به[ چیزهایی که از آنها شن
 دهیم.های آن دوران[ را خدمتتان ارائه میویژگی

 اشغال و تحقیر ایران
طرفی اشغال و تحقیر شد. وجه اول تحقیر به این مفهوم بود ایران به رغم اعالم بی

 ترگر به ایران حمله کرد. وجه دوم و مهماش نادیده گرفته شد و نیروی اشغالطرفیکه بی
دهان باز کرده بود و بلعیده بود و به طور  8944تا  8944تحقیر این بود که ارتشی که از 

ی جاری را به خودش اختصاص درصد بودجه  1/99حدود  8944تا  8944متوسط از 
ای هم در نکرد. این ارتش در این بیست سال، به ویژه ابتدای دوران داده بود ترقه

، فقط مصرف داخلی سرکوب داشت برای سرکوب اقوام و عشایر، حکومت رضاخان
کار نظام پلیسی شدن برای سرکوب نیروهای جانشین کردن عشایر و کمکیک

سیاسی دوران. ]بنابراین،[ تحقیر ]مذکور[ دوقبضه بود؛ یک تحقیر ملی از  ـ فکری
ع چه ان داد تا کنون مدافی اینکه ارتش نشتر از ناحیهی اشتغال و یک تحقیر جدیناحیه

ه ای کهای ارتجاعیگریی باستانیچیزی بوده و فقط مصرف داخلی دارد. به رغم همه
خواست ارتش ایران باستان را احیا کند و این همه هم راه انداخته بود، می رضاخان

 در نکرد هیچ، فرشیای که اش کرده بود، آن ارتش شماتیک ایران باستان ترقههزینه
 گران انداخت و خودش در عمل تماشاگر عرصه شد.مخملی هم زیر پای اشغال
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 حذف آلمان از دوران
در دل اشغال، آلمان هم از ایران حذف شد. آلمان کمابیش جایگاه مستحکمی در 

شریک اول  های آخر حکومت رضاخانپیدا کرده بود. در سال ایران دوران رضاخان
ها انجام مبادالت تجاری ایران با آلمان %91تجاری ایران بود. به لحاظ آماری حدود 

تری دولتی شد رونق کیفی شد. با توجه به اینکه تجارت خارجی در دوران رضاشاهمی
ت خارجی[ یعنی بیش از یک از کل حجم ]تجار %91در مقایسه با قاجار پیدا کرد و 
ر ها دهای کارشناسی آلمانتوجهی بود. وجه دیگر کمکسوم آن و در نتیجه مقدار قابل

ای و های مشاورهبود که هم ]شامل[ کمک ای رضاخانی ساخت و ساز توسعهحوزه
های مرکزی های فیزیکال. به عنوان مثال ساختمانطراحی بود و هم ]شامل[ کمک

 هاییداری هم هستند، ساختمانهای بسیار مستحکم و اسطقستهران، که ساختمان
اند؛ از جمله ساختمان بانک ملی و وزارت دادگستری فعلی ها ساختههستند که آلمان

است. ]بنابراین[، در ساخت و ساز فعال بودند. در  s sکه در نگاهی از باال به شکل 
م[ فعال بودند. آن زمان بانک ملی کار بانک مرکزی را دهی بانک ملی ]هسازمان

ادی های اقتصی بررسیکرد و ادارهمالی را تنظیم می ـ های پولیکرد. یعنی سیاستمی
کرد. ی آنجا بود و مدیریت میکارهآلمانی تقریبًا همه 8داشت. پروفسور لیندن بالت

ه بود ک بودند اما طراح و اندیشمند آنجا دکتر لیندن بالتمدیران ایرانی هم در بانک 
شکل  8981و  8986آلمانی در  اولین سرشماری ایران هم تحت نظر لیندن بالت

ی آلمان، ]مانند جانبههای همهگرفت. بالفاصله بعد از اشغال ایران تمام این نقش
 ی فنی و تجارت خارجی حذف شد.ش در طراحی و ساخت و ساز و مشاورهایفای[ نق

 از میدان فرار رضاخان
از میدان بود؛ آن نرخ استهالکی که برای نیروهای مهاجم  وجه دیگر، فرار رضاشاه

ی کس کردند رضاشاهشد. همه فکر میهم می استعماری توضیح دادیم مشمول رضاشاه
نیست که ترک بردارد و با آن شنل، چکمه، شمشیر و شمایلی که داشت فعال مایشاء 

داد. از احزاب، اصناف و مطبوعات گرفته ایران است. خودش هم پوز فعال مایشاء می
                                                           

(. اولین مدیرعامل بانک ملی 8111-8314. )Kurt Lindenblatt. . کورت لیندن بالت8
 ایران.
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ی که کردند رضاشاهه فکر میهای ورزشی، همه چیز را صاف کرده بود. همتا باشگاه
بنا نهاده، شهربانی را  8ی پرورش افکار راه انداخته، رکن دو ارتش را با ضرغامیمؤسسه

تر از خودش داده است های لمپنهای البته لمپن داده و ارتش را دست قزاقدست پلیس
کرد بنا است روزی این سفره جمع شود. هرچند این نمی ابدمدت است. کسی فکر

ای المللی و منطقهجمع شدن سفره از مجرای جنبشی ملی نبود. تحوالت جهانی، بین
هم رفت. کسی که غلطک  این وضعیت را رقم زد. ولی ]به هر ترتیب[ باالخره رضاشاه

ن نینداخت. از وقتی که آمد این قلموی ای زمیتاریخ دستش بود و غلطک را لحظه
غلطان خشن خاردار را ]دست[ گرفت و همه را صاف کرد، با این اندیشه که در ایران 

بوجود  ی مقاومت از بین رفته است. اما از دل همان نهادهای مدرنی که رضاشاهزمینه
کنند، که نهادهایی نوین برپا می هاییی نظامآورد عنصر مقاومت هم سر برآورد. همه

 خوانهای درسهای سر به زیر و بچهکنند دانشگاه محل بچه، فکر میاز جمله رضاشاه
های آن روز و کسانی که خط است؛ به عنوان مثال جای کت و شلوار و کراوات پوش

کرد دانشگاه دست اینها [ فکر میکرد. ]رضاشاهی شلوارشان خربزه قاچ میاتوی پاچه
نفر  19گذاشتند خصلت سیاسی پیدا کند است. باالخره از همان دانشگاهی که نمی

نفر تفاوت  19ساز[ در آمدند، سه چهار اعتصاب صنفی راه افتاد. ما با آن ]جریان
ه هر م ولی ]بایدئولوژیک، اختالف سر ایران و ]تعارض سر[ اتکایشان به شوروی داری

حال آنها[ منشأ تحوالت جدی فکری، تشکیالتی و اجتماعی در ایران شدند. از دل 
نفر دانشجویان دانشگاه تهران و هنرسرای  19نفر در آمدند که بخشی از آن  19دانشگاه 

ان رشکست خورد و دو ی اتاتورکی رضاخانی مسامحهصنعتی بودند. بنابراین، پروژه
 لبمو کردن ایران و ارنج کردن همه چیز تحت تمایل شخصی سرآمد.مچاله و آب

 گردانآمریکای صحنه
گردان در زمان با حذف آلمان از ایران بالفاصله آمریکا جانشین آلمان صحنهاما هم

ایران شد. با این توضیح که شمال و جنوب ایران تقسیم شد. جنوب ایران را به لحاظ 
 ها افتاد. این دوآهن هم به دست آمریکاییها دادند. خط راهت آمریکاییتشکیالتی دس

تر از ها داده بود. اما مهماتفاق بسیار مهم بود. چراکه شریان ارتباطی را دست آمریکایی
                                                           

 .ی رضاشاهدورهستاد ارتش  سیرئ .(8911 - 8469) .یضرغام زاللهیعز. 8
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ها درست شد: یکی آرمی که ارتششان بود و آنها اینکه دو نهاد نظامی توسط آمریکایی
ود. ها ب. ارتش و ژاندارمری دوره تحت تسلط آمریکاییدیگری گرمی که ژاندارمری بود

این اتفاق مهم بعدی بود. اتفاق دیگری که افتاد این بود که جا پاهای فرهنگی آمریکا 
ی اخر دورهدر او ساخته بود. رضاشاه 8در ایران باز شد. کالج البرزی بود که مستر جوردن

رد ها پیدا کرد کالج البرز را مدتی تعطیل کحضورش به علت اختالفاتی که با آمریکایی
کالج البرز دوباره راه افتاد. اصل چهار هم به ایران آمد. سال  8944اما بعد از شهریور 

ها الی ماشاءالله در روستاها ی اصل چهار در ایران تأسیس شد و آمریکاییاداره 8941
که هنوز هم  4سازی سیراکیوسی فیلمکردند. این آمار بسیار مهمی است. مؤسسهنفوذ 

مدتی که از مجرای اصل چهار در روستاهای در آمریکا هست طی حضور بسیار کوتاه
فیلم آموزشی و فرهنگی در روستاهای ایران نماش داد. ]به  814ایران داشت حدود 

ایران  شدند. روستاییطور طبیعی سمپات می های ایران هم بهدنبال این اتفاق[ روستایی
اال توانست بکشند، حنوطوق نمی ی تاریخ بود و دوران رضاشاهکه ]تا آن زمان[ زیر ارابه

ر شپش کردند که چطوگذاشتند و فیلم پخش میی نمایش میی سیاه و پردهبرایش تخته
واکسینه کنی، چطور از بذر اصالح شده سرت را بُکشی، چطور گاو و گوسفندت را 

آالت کشاورزی استفاده کنی و ... . طبیعی است که استفاده کنی، چطور از ماشین
شد. این اتفاق بعدی بود. اما در اولین دهنده میمخاطب آموزشی سمپات آموزش

در ها بود آمریکایی 8992تا  8941ی سالهی هفتی عمرانی ایران هم که برنامهبرنامه
 3ی موریسن نودسندو مرحله نقش ویژه ایفا کردند. درخت اول برنامه به همت مؤسسه

منتشر کرد که آن  2ی اورای بحارآمریکایی در ایران تهیه شد. درخت دومش را مؤسسه
ی[ دوم و سوم هم آمریکایی بود. این مؤسسه در طراحی اولین برنامه و بعدًا ]برنامه

 ایفا کردند.ی ایران نقش محوری توسعه

                                                           
ی . بانی و سازندهSamuel Martin Jordan( .8118–8314). ردنوج نیساموئل مارت. 8

 .8324تا  8133های دبیرستان البرز و رئیس آن طی سال
2. Syracuse University 
3. Morrison-Knudsen 

4. Overseas Consultants Inc. 
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 زمان با استقرار آمریکا در ایران مبلغان ایدئوژیک آمریکا هم در ایران هویداهم
مراجعه  8944های بود که اگر دوستان به روزنامه 8شدند. یکی از آنها عباس مسعودی

ی بینند. کسی که چند ماه با هزینهمی های ثابت او راو ]آنها را[ مشاهده کنند پاورقی
ها همه جای آمریکا، کشاورزی، صنعتشان، نهادهای مدنی و ... آنجا را دیده آمریکایی

ند ماه در به مدت چ با من به آمریکا بیاییدبود. بعد از برگشت، پاورقی ثابتی به اسم 
 ک و ترویج تاریخیها[ تبلیغ ایدئولوژیکرد. ]این پاورقیی اطالعات چاپ میروزنامه

رسیم و آمریکا در ایران بود. جلوتر که برویم، قبل از کودتا به باز کردن نقش آمریکا می
آنجا مبلغین ایدئولوژیک آمریکا را در ایران توضیح خواهیم داد. این اتفاقاتی بود که در 

 گردان ایران قابل توضیح بود.ی آمریکای صحنهحوزه

 اقتصاد در بحران
مان[، اقتصاد ]ایران[ هم اقتصاد بحرانی بود. دولت بحران مالی داشت. ]در این ز

، به 8944ی های دههها بود. بودجهترین وجه بحران اقتصادی دولت در بودجهشاخص
های باالیی داشت. کسری بودجه همیشه شاخص بحران ، کسری8944ی ویژه اول دهه

شد. بسته می 84/8ی ودجه، ب8944ی های نخست دههاست. آن زمان، یعنی سال
ی مالی شاخص کامل شرایط بحرانی است. بودجه در اصطالح برنامه 84/8ی بودجه

ی دولت است. وقتی دولت به دلیل ضعف مالی مفرط نتواند طراحی مالی سالهیک
ب اش را متناسبندد و بودجهاش را ماه به ماه میریزی مالیساله داشته باشد، برنامهیک

های جاری ماه به ماه به صورت ته و پولی که در خزانه دارد و متناسب با هزینهبا اندوخ
ی ریزی برای بودجه در اصطالح بودجهدهد. به این شکل برنامهتخصیص می 84/8، 84/8
ی داشتیم. در دهه 84/8های حداقل دو سال تخصیص 8944گویند. در دهه ی می 84/8

امکان پرداخت نقدی حقوق کارمندان خودش  هایی وجود داشت که دولت، ماه8944
داده تا خود کارمندها به بازار بروند و را نداشت و به جای آن آجر یا اقالم دیگری می

 جویی کرده باشد. مستندات واقعیتاجناسشان را بفروشند تا دولت از این طریق صرفه
                                                           

. با من به روزنامه اطالعات گذارپایه نگار وروزنامه. (8412 - 8919) .یعباس مسعود. 8
باس، ، عآمریکا بیایید: شرح هفت هفته سیاحت در سراسر کشورهای متحد آمریکا، مسعودی

 .8941ان، شرکت سهامی چاپ، تهر
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های الداشتن این وضعیت هم موجود است. این یک وجه شاخص بحران بود. در س
ی وضعیت بغرنج دهندهی اینها نشانبحران نانی هم راه افتاد که همه 8944و  8948

اقتصادی بود. اما به دنبال حضور متفقین در ایران ارزی وارد کشور شد که به انباشت 
ساله شد که تا ی هفتی اجرای برنامهمقداری ارز منجر شد. آن انباشت ارزی سرمایه

بهبود بخشید. در همین دوره میلیسپو  8944ی ی را تا آخر دههحدودی وضعیت اقتصاد
الی ایران م ـ هم برای بار دوم با هیئتی گسترده به ایران آمد تا به شرایط پولی 8آمریکایی

 سامان بدهد. این هم ردپای دیگری از آمریکا در ایران بود.

 سیاست در نوسان
تر بود. شاخص اینکه از نی اقتصادی ]هم[ لرزای سیاسی از عرصهاما عرصه

تا زمان روی کار آمدن دکتر مصدق، یعنی در کمتر از ده  و فرار رضاشاه 8944شهریور 
ها حدود ُنه ده ماه بود. ]در سال، یازده بار دولت در ایران تغییر کرد. یعنی عمر دولت

ابینه به طور[ دائم در رفت و آمد وزیر هم تغییر پیدا کرد. یعنی ]دولت و ک 829این بین[ 
زار که به جهت تئاتر و فیلم و سینما رفت و آمد بود، کابینه هم روهای اللهبود. مثل پیاده

آمد. ]این وضعیت[ هم رفت و آن دولت میکریدوری شده بود که مدام این دولت می
 ثباتی سیاسی.کرد و هم به بیبه بحران اقتصادی کمک می

                                                           
 یحقوقدان و کارشناس مال ،8119( متولد مارس Arthur Millspaugh) لسپویآرتور م. 8

به استخدام دولت  هیاصالح مال برای 8321–8324 و 8341–8344 یهاکه در سال ییکایآمر
تخاب ان ییراکل دا استیر یبار دوم برا یبرا لسپویدکتر م 8948آبان  48 خیدر تار درآمد. رانیا

فر باز دو ن لسپویهمکار م گرید ییکایخواربار و چهار آمر یبرا ییکایآمر دنیشر یشد. آقا
استخدام گراشام  زیوزارت خواربار و ن یبرا ییکایآمر انیویو یآقا لسپویمعاون م گرید

با  یهمکار یبرا ییکایآمر گریشش نفر د 8944 رماهیو در ت گمرک استیر یبرا ییکایآمر
با  ییکل دارا سیوارد تهران شد و به عنوان رئ 8948ماه  یدر د لسپویانتخاب شدند. م ولسپیم

حمل و نقل،  ،یدارکشور را در دست گرفت و خزانه یو اقتصاد یامور مال یعیوس اراتیاخت
نفر از همکارانش  64او و  اریبها در اختاجاره لیتعد یتو ح هامتیق تیخواربار و تثب عیتوز

 یقانون 8949 ید 83برابر با  8321 هیژانو 1در  یفشار افکار عموم ریشد. مجلس زقرار داده 
و اخراج  یو یگذراند و سپس دولت اقدام به برکنار لسپویم ادهالعفوق اراتیبر سلب اخت یمبن
 .ی ویکی()به نقل از دانشنامه کرد رانیاز ا
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 بختواناستقرار ملک ج
ساله ]روی کار[  44بخت بود. شاهی وجه دیگر شرایط هم استقرار ملک جوان

رود، نه پیچیدگی سیاسی داشت و نه پیچیدگی تشکیالتی. طور که انتظار میآمد. همان
های هایی عمومی یاد گرفته بود، مانند آموزشی سوییس آموزشای در قرنطینهدوره

های یران[ که آمد، شاه شد. در این دوره محللدیپلماتیک، ورزش و ... . ]به ا
ت را بخرا پاک و ملک جوان ای بیرون آمدند تا افتضاحات دوران رضاشاهدایناسورگونه

ی ین دو نفر نیمهبود. ا 4و دیگری فروغی 8ها قوامجمع و جور کنند. یکی از این محلل
را جمع و جور کردند و عماًل شاه را در ننوی سلطنت تاریخی قرار  8944ی اول دهه

 دادند.

 هانوعصرها، سرفصل
ی سالهوجه بعدی وجهی امیدبخش بود. کشور پس از مشروطه دوران بیست

ال ارسپهی و شانزده سرا پشت سر گذاشته بود، چهار سال سرد سنگین و سیاه رضاخان
. ی ایران بازگشتی طوالنی باز عروسی به کوچهسلطنت، که اکنون بعد از این وقفه

های جدید و نویی باز شد؛ فصل اندیشه و ایدئولوژی،  عصر نویی پیش آمد و سرفصل
                                                           

که پنج  یدوران قاجار و روزگار پهلو انیپا ِی رانیا مداراستیس .(8992-8414) .احمد قوام. 8
دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا  انیشد )دو بار در پا رانیا ریوزبار نخست

ن همت غالمحسیبه  السلطنهقوام یاسیخاطرات سدر کتابی با عنوان  خاطرات قوام (.یپهلو
توسط انتشارات معین در تهران منتشر شده است. همچنین کتاب  8934میرزاصالح در سال 

 8911به پیشگفتار و به اهتمام غالمحسین مراقبی در سال  مناجات حضرت امیر از احمد قوام
 توسط انتشارات ملک در تهران بازنشر شده است.

. رانیا ریوزو نخست ریمجلس، وزی هندینما .(8948-8412) .یفروغ یمحمدعل. 4
ترین کتاب به جا مانده از او سیر حکمت در اروپا است که تا کنون بارها توسط ناشران مهم

 یهاادداشتمختلف بازنشر شده است. غیر از آن دو کتاب دیگر از او در دسترس است: ی
 رجی(/ به کوشش ایقمر8944 االولعیرب 41 -8948شوال  46)یفروغ یلروزانه از محمدع

 نامهاستیس؛ 8911 ،یاسالم یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا ،تهران ،افشار
 افشار رجیبه اهتمام ا، یفروغ یمحمدعل یاسیس یهاسخنرانی و هانامه ،هاذکاءالملک:مقاله

 .8913 ،کتاب روشن ،تهران ،پورونهمای هرمز و
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ی خوان مطبوعات بر خالف دورهفصل احزاب، فصل عریض و طویل شدن پیش
ی سراسری داشتیم، فصل باز شدن در که در مجموع فقط سه چهار نشریه رضاشاه

 آفرینی تاریخی پارلمان.ی عمومی و فصل نقشاصناف، فصل تنوع عرصه

 ئولوژیاید ـ عصر اندیشه
ی اندیشه و ترین وجوه تاریخی این دوره اتفاقاتی بود که در حوزهیکی از مهم
 ایدئولوژی افتاد.

 چپ فلسفی
نفری  19ای که علیه چپ در ایران صورت گرفت، همان سرکوب وحشیانه بعد از

خارج از کشور ادبیات مارکسیستی را  های دوران رضاخانکه بعضی از آنها در سال
آموخته بودند دوباره چپ فلسفی را جان بخشیدند. بعضی از این افراد ضمن ارتباط با 

ز کشور بودند و اکنون برگشته بودند تحت آموزش قرار گرفتند. افرادی که زمانی خارج ا
در این دوران بعد از جنگ، فضای جهان هم چپی بود. اروپا که به هم ریخته بود. شکاف 

ی کارگر و صاحب سرمایه باال رفته بود. از طرفی نیروها شعارهای طبقاتی بین طبقه
داری مجبور بودند به رتق و فتق مایههای سردادند و از طرف دیگر هم دولترادیکال می

اجتماعی بپردازند. خالصه فضای جهان چپ بود.  ـ های فرودست اقتصادیجریان
چندوجهی بود. هم اقداماتش علیه نیروی  هم بسیار مهاجم بود. تهاجم استالین استالین

و علیه نیروهای غیرمرکزنشین در داخل شوروی و هم کار، علیه نیروهای اجتماعی 
اش در سطح جهان کاماًل تهاجمی بود. شعارهایش هم شعارهای سیاست خارجی

تهاجمی، رادیکال و چپ اقتصادی بود. در این دوران فضای مناسبی بود که چپ دوباره 
 گر در دورانتر از دوران گذشته. ااش را در ایران پهن کند، ]این بار[ پرمخلفاتسفره

ی ی تقریبًا نان خالی چپ در ایران پهن شد، این سفره در دوران دههمشروطه سفره
ای و قبل از نهضت ملی کمابیش پر و پیمان بود. حزب توده با توان تشکیالتی 8944

شود گفت بخش مهمی از ادبیات ایدئولوژیک که داشت نهضت ترجمه راه انداخت. می
های ایران صاحب منابع تئوریک جدی ایران آمد و چپ چپ ترجمه شد و به بازار

ای کردند و نه کاری بومی کردند، فقط نهضت ترجمه شدند. خودشان نه فرآوری جدی
 راه انداختند.
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 گرامذهبی نوگرا ـ عمق
گرا، که در کنار بازاحیای چپ فلسفی در کشورمان جریان مذهبی نوگرا و عمق

را گاست، راه افتاد. قبل از اینکه جریان مذهبی نوگرا و عمق 8شاخصش مرحوم طالقانی
های کارش را، که به طور مشخص کار آموزشی و تعلیماتی بود، در ایران آغاز کند، رگه

 و 4مذهبی پیدا شده بود. افراد شاخصش مرحوم راشد ـ ی فرهنگیمدرنی در حوزه
عارف مسلک بود اخالق  خان فروغیبود. ابوالحسن 3خان فروغیمرحوم ابوالحسن

رفته بود. فرد  خان فروغی[ هم پای درس ابوالحسنداد. آقای مهندس ]سحابیدرس می
خودش آخوند بود ولی به  بود. شریعت سنگلجی 2دیگر مرحوم شریعت سنگلجی
ی سنگلج، که همین پارک شهر فعلی است، مسجدی شدت ضدآخوند بود. در محله

رفت. به شدت ضد خرافه و به شدت ضدآخوند بود. آنجا منبر می بود که شریعت
در  منتشر کرد. دو کتاب دارد که شود گفت اولین منابع ایدئولوژیک ایران را شریعتمی

ها های بسیار وزینی بودند. االن هم اگر دوستان به آن کتابی خودش کتابدوره
 كلید فهم قرآنبینند. یکی کتاب های جدید در آنها میهایی از حرفکنند، رگه مراجعه

                                                           
 .ینهضت آزاد نادوم و از مؤسس یمل یعضو جبهه .(8911-8413) .یمحمود طالقان دیس. 8

ر قرآن او است که با نام پرتوی از قرآن که شرکت سهامی انتشار تفسی ترین کتاب طالقانیمهم
در  مجموعه آثارهای متمادی بازنشر کرده است. دیگر آثار او نیز در کتاب آن را طی سال

سسه ؤم ی در تهران توسطخسروشاه یبه کوشش هاد 8913درسترس است که در سال 
ی به چاپ و فرهنگ یامور اجتماع تهران، معاونت ی: شهرداررانیمعاصر ا خیمطالعات تار
 رسیده است.

: مجموعه آثار راشدهفدهم. هران در مجلس ی تندهینما .(8913-8412) .راشد ینعلیحس. 4
ه کوشش جعفر پژوم؛ با ب ،)ره( راشد ینعلیمرحوم حس دیدانشمند فق یهایمجموعه سخنران

 .8934 ،پارس کتاب ،تهران ی،دامغانیمحقق، احمد مهدو یمهد یمقدمه
 یمدرسه عال نااز مؤسس ی ورانیا مداراستیس .(8991-8414) .یابوالحسن فروغ. 3

س عبابه کوشش  ی،فروغ خانرزاابوالحسنیمقاالت م : مجموعه یعلم و آزاد بود. نیدارالمعلم
 .8936 ،نشر علم ،تهران ی،بروجنانیچاه اصغریعل ،یداریقیمیقد
 ی. رانیا روحانی .(8944-8418) .یسنگلج عتیمحمدحسن شر. 2
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کند و دیگر از فوت می 8981ظاهرًا در سال  . شریعتتوحیداست و دیگری کتاب 
 شود.عرصه خارج می

آید که ابتدا استارت را در مسجد یم آیند. آقای طالقانیمذهبیون نو می
گذارد. بعد به گذارد. متن را وسط میزند. قرآن را وسط میسلطان در مولوی میحوض

آید که به هم می 8کند. مهندس بازرگانآید و از متن پرتوافشانی میمسجد هدایت می
ای هشود. کتابوژی علمی در ایران میای است که بانی ایدئولاصطالح اولین مذهبی

 دهراه طی شهای او است. به ویژه کتاب ترین کتاباصلی مهندس بازرگان 8944ی دهه
شود. در انجمن اسالمی بود که بعدًا کتاب می 8946ای در سال که ابتدا سخنرانی

ی منابع ایدئولوژیک مذهبی دوران یهدر مقایسه با بق راه طی شدهشود گفت کتاب می
در ارتفاع بسیار باالیی بود و است، قابل پرکردن نبود و هنوز هم نیست. و آقای دکتر 

ژی و ایدئولو کار ایدئولوژی علمی مهندس بازرگانتر کمکهم در ِاشلی پایین سحابی
بینی نیروهای مذهبی علیه ودند. جریان مذهبی نوگرا آرام آرام به خودکمتشریحی او ب

 دهد.ی حزب توده پایان میی ایدئولوژیک گستردهآتوریته
 ملی

ـ عمق ها که حزب ایران آیند. ملیها میگرا ملیدر کنار چپ فلسفی و مذهبی نوگرا 
 ان این شعار را مطرح کرد:های ایدئولوژیک داشتند. حزب ایرمایهدهند بنرا تشکیل می

رانی این فکر ایرانی، برای ایرانی ، به دست ای«. فکر ایرانی، برای ایرانی، به دست ایرانی»
ی آغازینی بود برای انعقاد جریان ایدئولوژیک ملی در ایران که بعد هم مرحوم نطفه

آورد یم ی اجتماعی و اقتصاد صنعتیکند، به عرصهدکتر مصدق این نطفه را بارور می
ها با این شعار به صحنه آمدند و مخاطب اول حزب کند. حزب ایرانیو متعینش می

شود گفت در میان ایران هم مهندسین بودند. ابتدا در میان مهندسین کار کردند و می
 ی آغازین باروری ایدئولوژی ملی را مطرح کردند.مهندسین این نقطه

                                                           
و ی مؤسس حزب نهضت آزاد ،یمل عضو جبهه. (8919-8416) .بازرگان یمهد. 8

. او آثار متعددی نگاشته است که تمامی آنها در کتاب مجموعه آثار دولت موقت ریوزنخست
قابل دسترسی است. این کتاب تا کنون بارها به همت شرکت سهامی  مهندس مهدی بازرگان

 انتشار بازنشر شده است.
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 مذهبی قشرگرا
ـ نوگرا و جریان ایدئولوژیک ملی، سفی، مذهبی عمقوجه بعدی در کنار چپ فل گرا 

مذهبیون قشری بودند که شاخصشان فداییان اسالم، حزب برادران در شیراز و جریانی 
هایی در شهرهای مختلف شکل گرفت. الله در شیراز بود. چنین جریانبه اسم حزب
ار نه انگار جنبشی های مذهبی قشرگرا حجاب و شراب بود؛ انگی[ جریان]تمام دغدغه

شان در آن ملی در جریان است و ایران با استعمار در افتاده است و ... . تضاد اصلی
ی اصلی فداییان اسالم هم با مصدق تعطیل کردن دوره حجاب و شراب بود. مسئله

ها از آقایون بود. یکی از کارهای خود نواب، که ها و جداسازی خانممشروب فروشی
های نشست و به زنتازه مطرح شده بود، این بود که روی پشت بام میی بیست در دهه

شان این دو مسئله بود: حجاب و شراب. این جریان زد. تضاد اصلیحجاب ریگ میبی
های رود نتوانست جای خودش را باز کند، حتی در میان جریانچنانچه انتظار می

ی سنتی ایران که در شهرهای های مذهبمذهبی سنتی. کما اینکه بخش مهمی از جریان
ی دو مستقر بودند همگی بدنه و سمپات جنبش ملی شدند که ی یک و درجهدرجه

 انشاءالله اینها را در بحث ترکیب اجتماعی نهضت ملی خواهیم دید.
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم عصر ایدئولوژی را حزب توده در ایران باز کرد. 

های دیشه و ایدئولوژی، مذهبیون نوگرا و در کنارش جریانبعد از باز شدن باب عصر ان
 ملی آمدند که سعی داشتند از عناصر ملی ایدئولوژی ملی بسازند.

 فصل احزاب
 8944وجه بعدی عصر احزاب بود که باز فصل احزاب را در ایراِن بعد از شهریور 

ها، پد برش بزنیم چبیشتر حزب توده باز کرد. اگر بخواهیم احزابی را که در ایران آمدن
بینیم. مرتجعینی که بیشتر درون دربار بودند و بخشی از آنها ملیون و مرتجعین را می

 هم مذهبی و بیرون دربار بودند. تعدادی هم احزاب بینابین بودند.
 هاچپ

 حزب توده ایران
داشت.  ایحزب توده، که شاخص احزاب چپ بود، توان تشکیالتی بسیار گسترده

 8944شهریور  84نفر کسانی که احکام ]حبس[ زیر پنج سال داشتند در  19]از آن[ 
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ی ههای تشکیالتی هستهایی تئوریک بودند و هم تیپآزاد شدند. این افراد که هم تیپ
ی حزب توده با حضور هفت نفر در ی اولیهی حزب توده را تشکیل دادند. هستهاولیه

نفره تشکیل آن مجلس، کنگره یا جریانی پانزدهی کوتاهی از منزلی تشکیل شد. با فاصله
کنفرانسی در  8948ی یک سال هم در مهر تشکیل دادند. این خیلی مهم بود. با فاصله

نماینده از تهران و کل کشور آمدند و تجمع کردند.  844تهران تشکیل شد که در آن 
ی سراسری ین کنگره، اول8949کنفرانسی کاماًل کیفی بود. دو سال بعد از آن، در مرداد 

عضو برگزار شد. ]این اعضا همگی[  41144حزب توده با حضور چیزی نزدیک به 
زب زمان با حنشین. همعضو به مفهوم تشکیالتی آن بودند، نه ]عضو[ به مفهوم محفل

توده، احزاب دیگری هم حضور داشتند اما همگی احزاب محفلی بودند. تفاوت 
یالتی ورچیده وارد کار تشکپوشیده و گیوهنجه، کفشبسیاری است بین اینکه با سرپ

شوی یا با دمپایی و پیژامه. بخشی از احزاب ملی و کالسیکی که آن دوره شکل گرفتند 
زب طور نبود. حبا دمپایی، پیژامه و پیراهن رکابی به صحنه آمدند. ولی حزب توده این

ایران را شخمی بزند و در آن ورکشیده و آماده آمده بود در عرصه تا شرایط توده گیوه
نفر در  41144تغییری ایجاد کند. این ارتقا و ازدیاد تعداد اعضا از هفت نفر اولیه به 

ای ها[ نهضت ترجمهای]عرض[ کمتر از سه سال اتفاق بسیار مهمی در ایران بود. ]توده
یات ادب ی ادبیات ایدئولوژیک و تشکیالتی وبه راه انداختند ]و به این وسیله[ همه

 اجتماعی چپ وارد ایران شد. این یک وجه بسیار مهم قضیه بود.
ها را ها، سندیکاها و اتحادیهی صنفدهی آنها بود. همهوجه بعدی توان سازمان

ی ادبی ی ژورنالیستی و جامعهی جامعهی اولیهحزب توده راه انداخت. همچنین نطفه
شگرفی داشتند. بخشی از نیروهایشان هم  نو را حزب توده راه انداخت. توان تشکیالتی

فشان فداکاری بودند که باور ایدئولوژیک و تاریخی جدی وقت جاننیروهای تمام
داشتند، رهبری حزب را هم بالمنازع و دربست پذیرفته بودند و ]تمام[ نیرویشان آزاد 

جا با و نهضت ملی جا به  8944ی کرده بودند. در آینده در بررسی متن تحوالت دهه
زمان توان تشکیالتی و توان حزب توده کار خواهیم داشت. حزب توده که آمد هم
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ای تئوریک بود. شد نشریهکه منتشر می 8دنیای تئوریک از خودش بروز داد. نشریه
های شد. حوزهسیاسی بود که منتشر می ـ ای اجتماعیروزنامه 4ی مردمنشریه

تند و خالصه[ حزب کالسیک تمام عیاری بودند؛ های حزبی و ... ]داشتعلیماتی، حوزه
ای[ که دیگر در ایران تکرار نشد. با این وضعیت بلبشوی تشکیالتی در ایران، ]تجربه

 مدت ]دوباره[ چنینمدت و متوسطدوران عدم تقید و دوران تفرد هم بعید است در کوتاه
ر نوع راتژیکشان ساست ـ حزبی در ایران شکل بگیرد. مرزبندی ایدئولوژیک و سیاسی

مواجه با مرحوم دکتر مصدق و نهضت ملی، سر اتکایشان به اتحاد شوروی و مخدوش 
کید بر داشته ه های حزب تودها و بضاعتها، داناییکردن عنصر ملی یک وجه است، تأ

 هم وجه دیگری است که باید این دو را لب به لب پیش برد.
 حزب جنگل

شود گفت به حزب ود که به وجود آمد. میحزب جنگل در گیالن حزب دیگری ب
 توده نزدیک بود اما استقالل تشکیالتی هم داشت.

یون  ملّ
 حزب ایران

ترینشان حزب ایران بود. چنانچه گفتیم دو حزب ملی به وجود آمدند که مهم
ی حزب ایران در بدو تشکیل مهندسین ایران بودند. مخاطب یا گروه هدف اولیه

ی تکنوکرات جدید هستند، استعداد و ذهن که مهندسین طبقهاستداللشان این بود 
فکر »ی ایران تلقی شوند. بنا بود شعار توانند موتور توسعهمهندسی و منظمی دارند و می

از طرف حزب ایران در گوش مهندسین ایران « ایرانی، به دست ایرانی، برای ایرانی
زب شود گفت حیگران پیچید. میبپیچید. این اتفاق هم افتاد و بعد از آن در گوش د

نامی تشکیل شد که بعدتر برخی از آنها اعضای دولت مرحوم دکتر ایران از افراد خوش

                                                           
 نی. در ادش لیتعط 8982و درخرداد  کردشروع به انتشار 8984اول بهمن ماه  در ایدن یمجله. 8

 ازکه در آنها از مسائل مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی  افتی مدت دوازده شماره نشر
 .شدبحث  سمیالینقطه نظر فلسفه ماتر

 ی رسمی حزب توده است که ناشر نظرات حزب است.ی مردم نشریه. نامه4
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 4که خود فرزند احمد مصدق 8،مصدق شدند. ]از جمله[ مرحوم اللهیارخان صالح
که از مهندسان فکور و اندیشمند ایران بود،  ل[ َفریَوردکتر مصدق بود، مهندس ]اسماعی

ی ی حلقهکنم تنها بازماندهکه هنوز در قید حیات هستند و فکر می 3قلی بیانیآقای علی
ی دارند و های فلسفبیشتر گرایش قلی بیانیگذاران حزب ایران هستند. آقای علیبنیان

را در ایران پیش بردند که فیلسوفی اشراقی بوده است. مرحوم  2خط فلسفی برگسون
 3زادهو زیرک 1شناسگذاران بود. آقایان حقهم از دیگر بنیان 4]مرتضی[ مصور رحمانی

نامان ملی در حزب ایران گرد آمده بودند. در ی خوششود گفت همههم بودند. می
 ی تحلیل نهضت ملی با حزب ایران سر و کار خواهیم داشت.جلسات آینده در ادامه

 حزب میهن

                                                           
و از رهبران  یمل یمردم کاشان در مجلس شورا یندهینما .(8964-8411)  .صالح اریالّله. 8

، ، صالحزندان یهاادداشتیواشنگتن و  یاسیس یهاگزارش .رانیو حزب ا رانیا یجبهه مل
 .8913سخن،  ،تهران ،روزبخشیپژمان ف و افشار رجیا اللهیار، به کوشش

 بیان شده است. « فرزند ارشد دکتر مصدق». در سخنرانی عبارت  4

، یانیب، سمیدر مارکس انیمانیمنطق ا. رانیحزب ا رکلیدب .(8911–8438) .یانیب یقلیعل. 3
 ،تهران ی،قلیعل، یانیب ،شیایو منطق ن یشق عرفانمنطق ع؛ 8916ین، فرانکل ،تهران قلی،علی
 .8938، آرون

های ی. کتابفرانسو یهودی لسوفیف .Henri Bergson( .8113-8328). برگسون ینراه. 2
برگسن،  ،القخ ولحتترین آنها تحول خالق است: متعددی از او به جا مانده که معروف

 .8918ی، المگ اسنرهر فشر نتدف، رانهتی، انیبقلی علی :حیوضه و تمرجت هانری،
گذاران حزب ایران و سردبیر نشریه شفق، ارگان هفتگی این . مرتضی مصور رحمانی از بنیان 4

 حزب. 

 یکابینهراه  ریوز و رانیحزب ا یمرکز یتهیکم عضو (.8911-8413. )شناسحق ریجهانگ. 1
 مصدق.

گذاران هیو از پا رانیا یملی مؤسس جبهه ئتیه عضو .(8914-8416) .زادهرکیاحمد ز. 3
ن سحالوش ابوشکهب، احمد، زادهزیرک ی،یانثتاس یاهالخ در ساسپیب یاهشرسپ. رانیحزب ا

، صدقی، زادهرکیخاطرات احمد ز؛ 8916 ر،وفلین ،رانهت ی،دیعرو سسخ ی وفیظر ءایض
 .8961= 8316 ،رانیا یشفاه خیطرح تار انه،یدانشگاه هاروارد، مرکز مطالعات خاورم، اءیض
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 آن را تأسیس کرد. 8نجابیحزب دیگر حزب میهن بود که مرحوم س
 مرتجعین

 در کنار احزاب ذکر شده احزاب مرتجع متعددی هم درست شد.
 حزب عدالت

گرای درون ]یکی از احزاب مرتجع آن دوره[ حزب عدالت بود. حزب راست
 سی داشت.ی انگلیوابسته بود و صبغه 4حاکمیتی که به علی دشتی

 حزب اراده ملی
بود که او هم در کمپ  3ی ملی حزب سید ضیاءالدین طباطباییحزب اراده

ترین حزب در میان احزاب مرتجع بود؛ ی ملی تشکیالتیها بود. حزب ارادهانگلیسی
 کیالتی داشتند.ی تشدهی، تعلیمات، حساب و کتاب، تقسیم کار و ردهسازمان

 حزب انتقام
 حزبی به نام انتقام هم تشکیل شده بود که حزب سیاه مرتجعی بود.

 حزب برادران
حزب برادران در شیراز شکل گرفت که ردپای آن را حتی بعد از انقالب هم، به ویژه 

گذار آن سیدنورالدین حسینی بود که پس از فوت ایشان، بینیم. بنیان، می8964در دهه 

                                                           
فرهنگ دولت محمد  ریوز ،رانیا یمل یرهبر جبهه (.8912-8419. )یسنجاب میکر. 8

ز اده افتا اس)ب یسنجاب. خاطرات کریم بازرگان یدر دولت مهد رانیا یخارجه ریمصدق و وز
 ،رانیر ااصعخ میارات تعطالروه مش گوشکهب ،ران(یا یاهفخ شیارن تیدوطرح ت یاههباحصم

 .8914تهران، نشر بهاریه، 
در  رانیا یو مجلس سنا یمل یمجلس شورا یاز اعضا. (8964-8416) .یدشت یعل. 4

 ی.پهلو یاز سلسله یادوره

 .در زمان احمدشاه قاجار رانیا ریوزنخست .(8921-8461) .ییطباطبا نیاءالدیض دیس. 3
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حزبی ضدمصدقی که بعد از  8ت حزب به فرزندش سید منیرالدین حسینی رسید.ریاس
کادمی علوم اسالمی  را در قم راه انداختند. 4انقالب هم آ

 حزب پیکار
 ی این احزاب[ حزب پیکار بود.]از جمله
 نوحزب ایران

 «خدا، شاه، مهین»ار شعار نو بود که برای اولین بگذار حزب ایرانپایه 3علی امینی
ی ، بعد از کودتا، مطرح و در دهه8994ی را مطرح کرد؛ پیش از اینکه شاه آن را در دهه

 آن را شعار ایدئولوژیک ملی کند. 8924
 بینابین

 سه حزب هم بودند که احزابی بینابین بودند.
 حزب دموکرات ایران

گونه به وجود آمد. وارهحزب دموکرات ایران یکی از احزاب بینابین بود که ف
شکل گرفت. این حزب دولت ائتالفی و جبهه تشکیل داد.  پرتشعشع توسط احمد قوام

 8941ها رفتند. حزب توده هم شرکت کرد. ]سال[ در دل دولت ائتالفی حزب ایرانی
 دو جریان شد. یک جریان ائتالفی وتشکیل شد. او باعث تشکیل شدن  ی قوامکابینه

همچنین با تجربه و توان  دیگری پایان دادن اشغال ایران و خروج شوروی از ایران. قوام
ی دموکرات آذربایجان را پایان دهد. او در ی فرقهدیپلماتیکی که داشت توانست غائله

منسب صاحب و قبل از رضاشاه اشاهی رضگل کرد. در دوره 8944ی ی اول دههنیمه
گل کرد ولی به  8944ی ی اول دههبود. ]اما به هر ترتیبی بود[ حزب دموکرات در نیمه

ی کوتاهی هم منحل شد و از بین رفت. این سرنوشت مشترک احزاب یا فاصله

                                                           
متری و منیرالدین نقش مه بوده. در سخنرانی عنوان شده که نورالدین و منیرالدین حسینی برادر 8

 داشته است. 

 ی است.نیعلم د دیدر تول یپردازهینظر. رسالت اصلی این مؤسسه 4
 یخاطرات عل. 8928 ریتا ت 8924 بهشتیاردوزیر نخست .(8918-8412) .ینیام یعل. 3
ی، اشدهب یبا یادداشتي از مسعود بهنود، عل ،به کوشش حبیب الجوردي ، علی،، امینیینیام

 .8911 ،ریاصالت تنش ،تهران
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ها[ در ایران متعدد ی دیگر است. ]این تجربهگونه در ایران و جاهاهای فوارهجریان
 بودند.

یه  حزب خیر
ها، شامل ها درست شد که بیشتر راستای در یکی از شهرستانحزب خیریه

خوانین و تجار محلی، آن را تشکیل داده بودند. کسانی که مقابل شعارهای رادیکال 
ای گونهشود گفت جریان خارپشتچپ حزب توده احساس خطر کرده بودند. می

 های راست اقتصادی تشکیل شدند.تشکیالتی بودند که از جریان
 حزب مردم

 حزب مردم هم یکی از همین دست احزاب بود که آن زمان تشکیل شده بود.
ری کار ارتجاع فکاینها احزاب بینابینی بودند که در مواجهه با دکتر مصدق کمک

جریان چپ به محوریت حزب توده در ایران  ایران و دربار بودند. ]در کنار اینها[ مّلیون و
 بودند.

 دارخوان  طول و عرضپیش
دار شدند. ها بسیار طول و عرضشود گفت دکه]در این دوره[ مطبوعات آمدند. می

ولع تاریخی مدار ژورنالیست در ایران تا حد امکان پاسخ داده شد.  8944ی در دهه
ماه و  41دکتر مصدق بود؛ افتخار دولت  ی تکاملی ]این واقعه در[ زمان مرحومنقطه

نشریه  8844رسید. شما  8844روزه این بود که در آن دوره تعداد نشریات در ایران به  81
ی زمان مشروطه مقایسه کنید. بعد از استبداد صغیر و در شرایط نشریه 33را با 

سراسری  شد که بخشی از آنهانشریه در ایران چاپ می 33دموکراتیک زمان مشروطه 
 عدد رسید. 8844و بخشی دیگر یومیه بود. اما تعداد نشریات در زمان مصدق به 

 هایومیه
که از  اطالعاتی ی زمان مصدق یومیه بودند. مثل روزنامهنشریه 8844بخشی از 

ی کالسیک بود؛ کما اینکه هنوز هم ترین روزنامهچاپ شده بود و شاخص 8942
ی یومیه حزب توده تعدادی دیگر روزنامه مردمی امهی کالسیکی است. روزنروزنامه

 نیز داشتیم.
 نشریات حزبی
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ی ارگان زحمتکشان بود و این که روزنامه شاهدشد. مثل نشریات حزبی چاپ می
 اواخر شروع به نشر کرد.
 ارگان مرتجعین

 این نشریه .آتشی های مرتجعین هم داشتیم، مانند نشریه]نشریاتی وابسته به[ ارگان
ترین نشریه علیه نهضت ملی کرد که هتاکدار اصفهانی چاپ میسرمایه 8را میراشرافی

 کنیم.ها عبور میو مرحوم دکتر مصدق بود. به طور موقت از مرور نشریه

 باب اصناف
 دوران وجه بعدی باز شدن باب اصناف بود. حیا اصناف قبل از مشروطه آغاز و در

 مشروطه شکوفا شده بود.
 صنوف

دست، متوسط و فوقانی در مجلس اول بخش مهمی از نمایندگان از صنوف خرده
 جریان صنفی ایران بودند.

 هااتحادیه
 ها درست شد.همان زمان، اتحادیه

 سندیکاها
ها[ سندیکاها درست شد. آخرین دوران حیات صنوف، ]در کنار صنوف و اتحادیه

ی زمان با سفره، همبود که دیگر رضاخان 8943و سندیکاهای ایران سال ها اتحادیه
احزاب و مطبوعات، آن سفره را هم جمع کرد. اما در این دوران صنوف دوباره احیا شدند 

های صنعتی و سنتی ایران صاحب صنف شدند. شود گفت ریزترین رشتهو می
ی حوزه هم بسیار بسیار کارگر افتاد. به ویژه در حوزه دهی حزب توده در اینسازمان

رد کها و سندیکاها که سرجمع صنوف در ایران بودند. انشاءالله عملتشکیل اتحادیه
 های بعد خواهیم دید.ها را در هفتهاین گروه

 عرصه عمومی متنوع
 ی مدنی بود.ی عمومی یا عرصهاما اتفاق مهم دیگری که افتاد در عرصه
                                                           

 .آتش یروزنامه ریمجلس و مد یندهینما (.8911-8413. )یراشرافیم یمهد دیس. 8
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 وقپات
ی مشروطه سنتی بودند، مانند های دورهها در این حوزه به وجود آمد. پاتوقپاتوق

خوانی توسط ها. در این دوران عالوه بر اینکه رادیوگوش دادن و روزنامهخانهقهوه
ای در ایران ها هم به وجود آمد. این پدیدهها باب شد، کافهخانهمنورالفکران در قهوه

هایی در ایران، به ویژه در تهران، بودند؛ مانند تک و توک کافه 8944 بود. قبل از شهریور
قانطه در اند. مشابه لکافه ُلقانطه که در میدان بهارستان بود. دوستان قدیمی به آنجا رفته

ها، به عنوان پاتوق سنتی خانهها هم به وجود آمد. در کنار احیای قهوهشهرستان
های ها و کتابخانهخانهه عنوان پاتوق مدرن و جدید، قرائتها، باجتماعی، و در کنار کافه

آید که اهمیت تاریخی خاص خودشان را به وجود می 8944ی متعدی هم در دهه
 دارند.

 باشگاه
های فقط باشگاه ها به وجود آمدند. در دوران رضاشاه]در قدمی دیگر[ باشگاه
، 8986، باشگاه راه آهن در 8981، باشگاه بانک ملی در ورزشی دولتی به وجود آمدند

ها دولتی بودند. اما در همان سه سال او ی این باشگاه. همه8981باشگاه سرباز در 
های دار دورانهای اسطقستعدادی باشگاه به وجود آمدند که باشگاه 8944ی دهه

]به وجودآمد[.  توسط دکتر ]عباس[ اکرامی 8944بعدی شدند. باشگاه شاهین در 
[ معلم ]به وجود آمد. مگردچیان توسط بابکن مگردچیان 8944باشگاه آرارات در 

هم  ی البرز بود که در همان مدرسه معلم ورزش آقای مهندس سحابیورزش مدرسه
بوده است. او باشگاه آرارات را درست کرد که این باشگاه هنوز برقرار است. باشگاه 

]تأسیس شد[.  8توسط خسروانی 8949دوچرخه سواران، که ]نامش[ بعدًا تاج شد، در 
 باشگاه دارایی را به وجود آوردند. 8948در  و آقای مبشر آقای ]علی اکبر[ محب

ها راه افتادند و منشأیی برای ورزش ملی شدند. از قضا پریروز آقای حسین باشگاه
فوت کرد. کمتر احتمال دارد کسی ایشان را بشناسد. انسانی بسیار بسیار شریف  مبشر

بودند که  8948متولد  ران باشگاه دارایی بودند. آقای حسین مبشرگذاکه یکی از بنیان

                                                           
ی و سرپرست سازمان تربیت ارتش شاهنشاه رانیاز ام .(8932-8948) .یخسروان زیپرو. 8

 .ی هویدابدنی کابینه
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و ای بودند. در دشان بود. بسیار انسان ویژهیسال عمر کردند و دیروز تشیع جنازه 11
دوره رییس فدراسیون فوتبال ایران بودند. اولین باری که فوتبال ایران به المپیک توکیو 

ی شاه و پدرش پاشاخان، بود. ایشان با اینکه خودش پسرخاله ای مبشررفت زمان آق
، بود ولی هیچ وقت درباری نشد و این ویژگی او بود. از المپیک رییس پلیس رضاشاه

ر س دهد[ آقای مبشردر بانکوک تایلند عکسی هست که ]نشان می 8429آسیایی سال 
تشت نشسته و در حال شستن پیراهن بازیکانان ملی است. با این باور که این پیراهن 
ملی پرچم است و ما باید احترامش را داشته باشیم. ورزش محالت را راه انداخت. از 

 اش هم جداامکانات عمومی استفاده کرد. بسیار آدم دموکراتی بود. خودش را از طبقه
شان بود. یعنی از اشراف و ی خانوادگیایشان با کسی ازدواج کرد که دختر ندیمهکرد. 

ر توانست فراشان همسرش شد. قبل از انقالب هم مییدربار زن نگرفت و دختر ندیمه
کند ولی نرفت. اینجا هم جمهوری اسالمی اموالش را مصادره و یک سال او را زندان 

رزش هم ی وبود. خالصه ایشان فوت کرد و جامعه کرد ولی بسیار بسیار انسان شریفی
 8948در  خیلی با سکوت برگزار کرد. باشگاه دارایی را هم ایشان به همراه آقای محب

 ها،ها و باشگاههنوز در قید حیات هستند. در کنار پاتوق به وجود آورد که آقای محب
ان زار فعال شد. تئاتر پارس و نصر که امروز هستند اوج فعالیتشتئاتر راه افتاد. الله فیلم و

 را در ایران احیای مجدد کردند. 8بود که پی ِیس 8944ی در دهه
 آموزشگاه

های رقص، های موسیقی، آموزشگاههای متعددی راه افتادند. آموزشگاهآموزشگاه
ی عمومی شکل گرفتند و شرایط ایران را به سهم صهباله و .... همه در این دوران در عر

 خودشان تغییر دادند.

 آفرینپارلمان نقش
 ی ایران هستیم.ی اینها، دوباره شاهد پارلمانی نقش در عرصهدر کنار همه

 خواهانای به سوی ترقیروزنه
 خواهان شد.ای برای ترقیپارلمان روزنه 8944ی از ابتدای دهه

                                                           
 (play or stageplayنامه )نمایش .8
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 هاپدیداری فراکسیون
 ها پدیدار شدند. ]در همین مسیر[ فراکسیون حزب توده به وجود آمد.فراکسیون

 سازفراکسیون تاریخ
ساز نهضت ملی بود. گرفته[ فراکسیون تاریخهای شکل]یکی از فراکسیون

فراکسیون حزب توده هشت نفر بودند. فراکسیون نهضت ملی هم ابتدا با هفت هشت 
دار وسط ]فراکسیون نهضت ملی[ بود که از همان نفر شروع شد. مصدق مرد میان

 فراکسیون روزنه را باز کرد و باز کرد و تور دوران را شکافت و طرح نویی در انداخت.

 احیای دانشگاه
افتاد بازاحیای دانشگاه بود. دانشگاه بعد از  8944ی اتفاق دیگری که در دهه

های ریز درست شد. دانشکدهدانشگاه تب 8946رو به گسترش رفت. در  8944شهریور 
ی دانشجو به وجود آمد که دیگر دانشگاه تهران متعدد شدند. در این دهه آرام آرام توده

ها بازوی حزب توده در دانشگاه شدند. سیاسی پیدا داشتند. چپ ـ گرایش اجتماعی
ی پزشکی ]به وجود با مشارکت سه تن از دانشجویان رشته 8941انجمن اسالمی در 

ی کارهای بود که هنوز زنده هستند و همه یکی از آن سه نفر[ آقای حسین عالیآمد. 
 دهند.استارت ایجادش را زد، انجام می انجمن اسالمی پزشکان را، که مهندس بازرگان

ی خانوادگی . یک خانهای دارندچنان زیست بسیار سادهایشان بعد از آن همه سال هم
ی مجردی که بشوید فکر ی مجردی در خیابان سرباز. وارد آن خانهدارند و یک خانه

اید. بسیار بسیار ساده، با انبوهی کتاب و ورق و فیش و ... . رفته 8944ی کنید دههمی
 8948هنوز مثل دوران دانشجویی مشغول کارهای خودشان هستند. انجمن اسالمی در 

 فت و نیروهای ملی هم در دانشگاه بالی پیدا کردند.شکل گر

 اقتصاد به دنبال برنامه
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 زمینهیک دهه پس
ی اقتصادی افتاد. ابوالحسن ترین اتفاق این دوران اتفاقی بود که در عرصهمهم

در ایرانی که همه دار شدن اقتصاد ایران بود. پیگیر برنامه 8986از حوالی سال  8ابتهاج
دمی مزاج، اپیدمیک و عاشق بهاری هستند گویند آدم پیگیری وجود ندارد، همه دممی

و فصل به فصل عاشق می شوند، افرادی بودند که صرف نظر از ایدئولوژی، مرام و 
 ی کار بودند. یکی از اینها مرحوم ابوالحسن ابتهاجمنششان ولی در نگاهی منصفانه پایه

، که اقتصاد 8941دار شدن اقتصاد ایران بود. این پیگری تا پیگرد برنامه 8986بود که از 
شورای عالی اقتصاد  8986ایران برای اولین بار صاحب برنامه شد، ادامه داشت. در 

شود که ی ملی در ایران تهیه میاولین پالت فرم برنامه 8981و  8986درست شد. در 
 شود. اما ابوالحسن ابتهاجخورد و از دستور کار حذف میلبته بعد به دوران جنگ میا

هایش به اینجا رسید هم فعال بود و پیگیری در همان دوران جنگ و بعد از فرار رضاشاه
ای که بنا بود سالهی هفترنامهی اقتصاد ملی تهیه شد. باولین برنامه 8941که در 

ی این برنامه نویسنده 4را پوشش دهد. مرحوم مشرف نفیسی 8992تا  8941های سال
ترین ی برنامه تشکیل شد. این هیئت فرهیختهبود. ]البته برای این کار[ هیئت تهیه

شان همگی باقی بندیهداد که اسامی و گروعناصر دوران را درون خودش جای می
 است.

 اولین خیز ملی
ی توسعه از استاد دانشگاه ]گرفته[ ی برنامهبرای اولین خیز ملی اقتصادی در حوزه

ن آ دان و ... همگی مشارکت کردند. مرحوم نفیسیتا ادیب و شاعر، اقتصاددان، حقوق
شد و برای برنامه از منابع ملی تهیه می از منابع مالی آن %6421برنامه را نوشت. 

 کسری داشت. 9421%

                                                           
اطرات خ. رانیتوسعه در ا یزیربرنامه یاصل گذارهیپا .(8911-8411) .ابوالحسن ابتهاج. 8
 .8918 ،علمی ،رانهتی، روضع ارضیلش عوشکهب، ابتهاجن سحوالاب

ان، تاب ،تهران، مشرف، ، نفیسیدکتر مصدق در خصوص نرخ ارز یاظهارات آقاه سخ بپا. 4
 جا،، مشرف، بیی آن کدامست، نفیسی؛ زندگانی گران: علت گرانی چیست و چاره8994

 تا.بی
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 المللیطلبی بینحمایت
تأسیس شده بود. در شرح  8322المللی ترمیم و توسعه در بعد از جنگ بانک بین

وظایف کمابیش طوالنی آن بانک ساپورت مالی کشورهای متضرر از جنگ یا در حال 
جبران شود. وقتی  %9421رضه شد برای اینکه آن توسعه آمده بود. این برنامه به آنها ع

برنامه به بانک عرضه شد بانک پالن خواست و گفت پالن شما چیست؟ اینها هم 
هم نوشت. بانک آن پالن را نقد کرد و  نشستند پالن تهیه کردند و آقای مشرف نفیسی

باید استاندارد شود. بعد پالنشان را به  ای اقتصادی را ندارد وهای برنامهگفت اندازه
هم با آمریکا سمپاتی داشت.  ی موریسن نودسن آمریکایی دادند؛ آقای ابتهاجمؤسسه
 المللی ترمیمی ماورای بحار دادند. باالخره بانک بینی دوم پالن را به مؤسسهمرحله

ار تهیه کرد تأیید کرد و بناشد ساپورت مالی کند توسعه درخت دومی را که ماورای بح
که در نهایت به دوران نهضت ملی خورد و آن برنامه از دستور حذف شد. انشاءالله این 

 موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

 مکتوبی پیشاروی اقتصاد
ن روی اقتصاد ایران قرار گرفت که البته اگر االباالخره برای اولین بار مکتوبی پیش

بینید. برنامه نه مبنای ها میمکتوب را نگاه کنید در واقع فقط فهرستی از پروژهآن 
هایی برای بهبود صنعت و بندی. بنا بوده استارت پروژهتئوریک داشت و نه بخش

 کشاورزی خورده شود که سرانجام برنامه در دوران جدید نافرجام ماند.

 سازنفت تاریخ
دورانی  . ]درمیشویی بعد به متن بحث نزدیک مجلسه آرام آرام و انشاءالله بیشتر از

 شود.ساز میکنیم[ نفت دیگر تاریخکه از آن بحث می

 از قرارداد تارسی تا متمم
نفت ماجرایی در ایران داشته است. انشاءالله بعدًا  8399 -8984 زمان رضاشاه

 وارد آن خواهیم شد.
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 نفت و جنگ
تر از گذشته اهمیت استراتژیک در ان نفت و جنگ، نفت بسیار جدیدر همین دور

زاد سنگ آی اقتصاد بنا شد اقتصاد از سوخت سنتی ذغالکند. در حوزهجهان پیدا می
شود و به سمت سوخت فسیلی برود. این انرژی نو توانش را در جنگ نیز نشان داد؛ 

با سوخت جدید ساز و کار پیدا های متفقین و متحدین همگی ها  و زیردریاییناوگان
 کرد.می

 هاداشت به چاهچشم
 ها روز به روز منابع جدیدتر را کشفشده بود و انگلیسیمنابع نفت در ایران شناخته

های ایران دوخته شده بود. بعد از جنگ ها به چاهی چشمکردند. دیگر همهمی
بخشی از نفت جنوب را  8ها نفت شمال را خواستند. شرکت آمریکایی سینکلرشوروی

تری داشت. این داشت جدیخواست. شرکت نفت ایران و انگلیس هم چشم
ها منجر شد به جنبش ملی در ایران که درایت و نبوغ مرحوم دکتر مصدق داشتچشم

 را شکوفا کرد.

 جریان در دو مجرا
. نفت موار افتاد تا به کودتا رسیدیاین اتفاقات و اتفاقات دیگر پشت سر هم زنجیره
ی گردش اقتصادی و ها که چرخهدر ایران در دو مجرا جریان پیدا کرد؛ یکی در لوله

 صنعتی بود و یکی هم در سیاست که هر دوی این مجرا را جلوتر خواهیم دید.

 برندهنسل پیش
 کارمردان پای

کنیم با احترام منش، روش، کسوت و نبوغ مرحوم دکتر مصدق که بحث را تمام می
 خواست سنتی تاریخی را دربرنده میای را به صحنه آورد. نسل پیشبرندهشنسل پی

 و طیف ی رضاخانی ایران در زمان سرکوب تحت سیطرهایران به اثبات برساند. همه
لمپن قزاق پیرامونش نبود. این سنت تاریخ و سنت پروردگار است. ]طبق این سنت[ 

. این خوردشود. آرام آرام قل میپز تاریخ ریخته مینباشته و در آرامها و تجارب اظرفیت
                                                           

1 .Sinclair Oil Corporation 
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 یبرنده بودکه دههها و تجارب مصدق بعد از مشروطه و تجارب مردان پیشقل خوردن
ایران را رقم زد . فقط هم مرحوم مصدق نبود. نسل شریفی آمده بود. مرحوم  8944
بینیم. این نسل با آمدن و ... را می 4، آقای صدیقیاللهیارخان صالح مرحوم 8،فاطمی

 کار شرایط ایران را تغییر داد.مردان پای

 دارمرد میدان
ی شنا را وسط بگذارد، ها تختهمردی هم این جسارت را داشت که به قول پهلوان

ی ایران را از آِن خود ایران اصلی ایران جست و خیز ملی راه بیندازد و عرصهحول مسائل 
های مبارزاتی و دموکراتیک ی آینده وارد روش، منش و سنتکند. انشاءالله از جلسه

 دکتر مصدق خواهیم شد. خیلی متشکر.
 

  

                                                           
 .8994تا  8998 هایی سالوزیر امور خارجه .(8999-8436) .یفاطم نیحس دیس. 8
 ریپست، تلگراف و تلفن )در دولت اول( و وز ریوز .(8918-8412. )یقیصد نیغالمحس. 4

ز آورندگان دانش او ا )در دولت دوم( محمد مصدق بود. ریوزنخست بیکشور و نا
 ،های دوم و سوم هجری، صدیقیهای دینی ایرانی در قرنجنبشبود.  رانیبه ا یسشناامعهج

 شناسی استاد دکتر غالمحسین صدیقیهای جامعه؛ درس8914تهران، پاژنگ،  ،نیغالمحس
ن، شناسازاده، هما، تهران، انتشارات جامعهجانیزاده، زنبه روایت یک شاگرد دکتر هما زنجانی

8934. 
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 پرسش و پاسخ
ا طی رای تعداد اعضایش پرسش: حزب توده با چه مکانیسم و كار تشکیالتی

 رساند؟نفر می 00822سه سال از هفت نفر به 
ای در ایران بود. اواًل  از ]کارشان[ از صفر شروع نشده  بود و از قبل زمینه پاسخ:

فکری سوسیالی از پیش از مشروطه در ایران پیدا شد که دیدیم از شمال کشور آمد و به 
و میرزاآقاخان  8وفهای نظری و فکری هم، مانند مرحوم طالبتهران رسید. تیپ

]آن فکر را[ در حد توان خودشان فرمولیزه و تئوریزه کردند. وجه دوم قضیه  4،کرمانی
ظهور  وجود و بروز و این بود که اسالف حزب توده قبل از روی کار آمدن رضاشاه

مغازه  یآن را تعطیل کرد. اما فکر که تعطیل کردنی نیست؛ کرکره داشتند که رضاشاه
کر تواند این کار را انجام دهد. بنابراین فکس نمینیست که بشود آن را پایین کشید. هیچ

عدادی از . تی سوم ارتباطات اینها با هم بعد از سرکوب شاه بودتعطیل نشده بود. نکته
های ایران آنها به خارج رفتند و در آنجا انباشتی پیدا کردند و برگشتند. اینجا در دانشگاه

کردند. ارتباط پیدا می ایو انور خامه هم با دانشجویانی مانند مرحوم احسان طبری
ی آخر اینکه در ایران شده بود. نکته 8944یعنی کار پاکسازی نسبی هم قبل از شهریور 

ای و همسایگی ایران با شوروی و توان المللی، فضای جنگ، فضای منطقهفضای بین
ی بروز و ظهور مجدد را فراهم کرده بود. اینها یک وجه قضیه هم زمینه تهاجمی استالین

 است.
المللی کمونیستی وجود نای در جنبش بیوجه بعدی قضیه اینکه باکس آماده

های تشکیالتی، ایدئولوژی مدون، دانش اجتماعی و دانش ها و چارتحلداشت. راه
ها همه را در مدت کوتاهی ترجمه و وارد مبارزاتی، همگی وجود داشت. آن خارج رفته

بند خواستند اندیشه را آكی بومی کنند و میخواستند تولید اندیشهکردند. چون نمی

                                                           
. از وی بیش تیاز مشروط شیاز روشنفکران پ .(8413-8489. )طالبوف میعبدالرح رزایم. 8

، به کوشش ایرج از نه اثر به جا مانده است، از جمله: آزادی و سیاست، عبدالرحیم طالبوف
 .8911افشار، تهران، سحر، 

ده ی و نویسنرانیا نینو سمیونالیناس گذارانانیاز بن .(8411-8494) .. میرزا آقاخان کرمانی4
 باستان.  یرانهایی چون آیینه سکندری )تاریخ ایران(، رساله انشاءالله ماشاءالله و تاریخ اکتاب
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د و هایی منظم، اندیشمند و به اینجا بیاورند، کارشان راحت بود. البته خب تیپبردارن
ی شناختند. ]در کنار همهتشکیالتی ]هم[ داشتند و بعضی از آنها ایران را به خوبی می

اینها باید توجه داشت که[ حزب توده ابتدا با شعار صلح، آزادی و برابری آمد، نه با 
ی صلح را راه انداخت، کبوتران آزادی را پر داد نیستی. خانهلنی ـ شعارهای مارکسیستی

-11های[ ای شرایط ]سالو ... . شعارهایی مثل دوران اصالحات ]داد[. وقتی جامعه
گیرد؛ کما اینکه ]در دوم خرداد را طی کرده باشد، هرکس این شعار را بدهد، می 8964
 ی دیگری است. عالوه برمسئله [ گرفت. حاال اینکه تحقق پیدا ]کرد یا[ نکرد8916

تأثیر شعارها و توان تشکیالتی حزب توده بحرانی بودن شرایط ایران را هم نباید نادیده 
گرفت. در دوران حزب توده، ایران اشغال بود. وضعیت اقتصادی اسفناک بود. فاصله و 
اختالف طبقاتی خیلی فاحش بود. این شرایط عینی به باروری شرایط ذهنی کمك 

داد. در دوره جنگ کرد. کشور پول نداشت به کارمند بدهد و به جای آن آجر مییم
شد. دو سال قحطی شد. وبا و طاعون آمده جهانی، نان سیاه و شکر سیاه مصرف می

بود. به دنبال وجود متفقین در شهرهای بزرگ ایران، به ویژه تهران، فحشا رواج پیدا کرده 
روزه جامعه فرق کرده است. هیچ چیزی روشنفکر یا بود. شرایط مثل االن نبود. ام

ر خواب، نه کودکانی که دکند، نه فقر، نه کارتنی متوسط فرهنگی را تحریك نمیطبقه
شود، نه روسپی سیزده ساله، نه کنند و در شب به آنها تجاوز میروز دستفروشی می

شود؛ ی تحریک نمیروسپی بچه به بغل، نه اعتیاد گسترده و ... . گزنه هم بزنی کس
ی قوی اینها خودش انگیزه 8914و  8924، 8994ی حاال بنا به علل مختلف. در دهه

کرد. در این شرایط بود که حزب توده هم ی سیاسی و اجتماعی ایجاد میمبارزه
سال شاهد ترکیب فکر و اندیشه و  41-44زد. باالخره بعد از های نویی میحرف
ی ایران بودیم. حاال درست است ترجمه بود ولی خب هایی کیفی در جامعهحرف

ی این اتفاقات دست به دست هم خودشان هم توان توضیح در ایران را داشتند. مجموعه
داد. ]ضمن اینکه[ تشکیالت را هم جدی گرفتند. احزاب بسیاری در ایران آمدند و 

ودند. ولی اتوق بکدامشان تشکیالت را جدی نگرفتند؛ گرته، محفل و پرفتند. ولی هیچ
ی ژورنالیستی ایران طور نبود. هنوز که هنوز است در بخشی از جامعهحزب توده این

های نو، شعر نو و هایی از حزب توده هستند. بخشی از ادبیات نو، رمانقطب
های سابق است. هنوز کسانی از آنها که خارج از کشور ایهای نو کار تودهداستان
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آید. به این علل حزب توده جریانی جدی ند که به ایران ]هم[ میکنهستند تولیداتی می
 هاییدهند. جریانهایی هستند که پیرامون را تغییر میهای جدی هم جریانبود. جریان

یرند، گهای جدی نیستند؛ یعنی نه شرایط را جدی میتوانند تغییر دهند جریانکه نمی
گیرد. ولی جدی که م آنها را جدی نمیهایشان. خب کسی هنه خودشان را و نه آرمان

ی متوسط را هم جذب کنند. این ها[ توانستند طبقهایگیرند. ]تودهات میباشی، جدی
ای داشتند. حزب توده اولین حزب در توان گفت مخاطب چند طبقهخیلی مهم بود. می

کارگر  ند.ایران بود که توانست کارمندان را متشکل سازد. کارگران نفت را هم متشکل ک
دوز، همه را متشکل کرد. اینها بسیار بسیار دوز و کفشکش، پینهسنتی از دالک، کیسه

ی حساسیت طبقه و نوع مهم است. خیلی اهمیت دارد که ادبیات طبقه، نقطه
سازماندهی طبقه را بشناسی. بسیج و تجهیز کارگر سنتی، بسیج و تجهیز کارگر مدرن 

تجهیز جریان کارمندی و بسیج و تجهیز روشنفکران کار )مثل کارگران نفت(، بسیج و 
آنها هست. در ایران کسی یا حزبی دیگر نتوانسته است این کار را انجام دهد. پس از 
انقالب هم همین حزب توده اتحادیه، سندیکا و صنف را راه انداختند و در کارمندان 

 کردند.عضوگیری می
کردند. این خیلی ای میخانواده را توده ویژگی دیگر اعضای حزب توده این بود که

شدند. به این علل ای میاش تودهشد، خانوادهای میمهم بود. یعنی اگر یك نفر توده
ی عجیبی هم در ایران بود که باید تحلیل شود. ای شدند. پدیدهاست که جریان گسترده

ای دیگر، هی حوزهکمتر کسی روی حزب توده کار ]تخصصی[ کرده است. مثل همه
خودشان را راحت « این حزب به شوروی وابسته بود»هایی از این دست که با تحلیل

بندی لحاظ اند. ولی اینها یک وجه قضیه است که سر جای خودش هم در جمعکرده
ی شود. ولی باالخره اینکه وسط بیایی و در عین حال که با ایدئولوژی متن جامعهمی

مه را جذب کنی خیلی مهم است. کادرهای آنها هم خیلی ایران نخوانی، بتوانی این ه
کرد. تهران کل جریان کارگری جنوب را اداره می 8قوی بودند. به عنوان مثال رضا روستا

                                                           
ی. دیخورش 8994دهه  لیدر اوا رانیاز رهبران حزب توده ا .(8921-8414) .رضا روستا. 8

های تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران و وظایف اجتماعی و وظایف اجتماعی اتحادیه
 .8911جا، کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران، کارگری، روستا، رضا، بی
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ی مانور اینها بود. تیر کل تهران تحت حوزه 49دادند. در تظاهرات را تکان می
تیر  94کنند در سالگرد د این کارها را کنند. تعریف میتوانستنهای دیگر نمیجریان

طور که  که حزب توده گذاشت کل تهران را در بر گرفت ولی آن 8دمونستراسیونی
های ی ملی، با اینکه جریان نوپایی بود که زمینهگویند، جمعیت جبههگران میمشاهده

یك هشتم بوده  تشکیل ملی هم داشت و پشت دکتر مصدق بود، حدود یك هفتم یا
گذار بود. است. پس معلوم است جریان حزب توده جدی بود، توان داشت و وقت

میرزا سازمان جوانان و سازمان زنان داشت. اینها خیلی مهم بود. تا وقتی سلیمان
هم به مکه رفته بود، دیدگاه سنتی در حزب  در حیات بود، که با آقای خمینی 4اسکندری

که زنده بود عضوگیری از بانوان ممنوع بود ولی به محض  8948وجود داشت. تا سال 
پای مردانشان بود گوییم هماینکه فوت کرد سازمان زنان حزب توده تأسیس شد. نمی

آموزی، نشاما سازمانی جدی بود. سازمان افسران که بسیار جدی بود. سازمان دا
ی اینها، یک جریان علنی دانشجویی، جوانان و زنان داشت. حزب توده، عالوه بر همه

شاه را ترور کرد،  که ناصر فخرآرایی 8941و یک جریان غیرعلنی داشت. پس از سال 
علنی  ـ نها مخفیاین حزب غیرقانونی اعالم شد. از آن موقع تا زمان دکتر مصدق، ای

ی اعضای کادرهایشان دستگیر شوند، لذا همه مخفی بودند. در بودند. بنا بود همه
ی اینها مسائل خاص خودشان را شرایط سخت هم بقا داشتند. اما خب در کنار همه

های تاریخی، درك نکردن های تاریخی گرفته تا خیانتطلبیهم داشتند. از فرصت
دولت ملی و ... . این است که جریان پایداری در ایران  شرایط استراتژیک مصدق و

 نشد ولی خب جریانی جدی بود و قابل تحلیل است.
 چه بود؟  3و خلیل ملکی احمدپرسش: نقش جالل آل

                                                           
 (Demonstration. تظاهرات )8
 یدر دهه رانیحزب توده ا سیرئ نینخست .(8944-8411) ی.اسکندر رزایم مانیسل. 4

 .8944در دهه  رانیا ستیالیو رهبر حزب سوس گذارهیپا نیو همچن 8944
از افراد و ده رهبران حزب تو ِی نفر 19از گروه  .(8921-8414) .یملک لیخل. 3

. مجموعه مقاالت خلیل ملکی، به کوشش رضا آذری اول ملی یجبهه یهدهندلیتشک
 .8936شهرضایی، تهران، اختران، 
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لی خواهم گفت. اما اگر اجازه دهید، جلوتر در بررسی ایدئولوژی نهضت م پاسخ:
نفر نخست بود. مرحوم  19ی حزب توده و از یکی از اعضای اولیه مرحوم خلیل ملکی

تیپی بسیار کیفی ]داشت[ و از دوران خودش خیلی جلوتر بود؛ به این مفهوم که  ملکی
ای داشت. االن هم اگر صادی ویژهدرك اجتماعی جدی، درك طبقاتی و درك اقت

ای دارد. ]نکاتی که[ شاید به ذهن بینید نکات تازههای ایشان را بخوانید، میمقاله
روشنفکر امروزی هم نرسد. هم منتقد مصدق و هم حامی مصدق بود. اینها بر سر چند 

یری گی سمترگه -4ی ایدئولوژیك؛ رگه -8رگه با رهبری حزب توده اختالف داشتند: 
، حزب به سمت اتحاد جماهیر شوروی. بعد این جریان جدا شد. مرحوم خلیل ملکی

 ]این[ جریان جداشده بودند. ایو انور خامه احمدجالل آل
ی ی متوسط شهرشد تبلور عینی طبقههایی كه تا كنون مطرح پرسش: آیتم

هایی كه پشت از گروه 0202ی است. سؤال من این است كه آیا در جریانات دهه
تادند، ایس و باقرخان میرزا جمع شدند و جنبش جنگل را ساختند یا پشت ستارخان

 یی زیرمتوسط كجای عرصهاین طبقه كه فضا باز شد 0202ی خبری بود؟ دهه
 1عمومی بودند؟

ها، اتحادیه ها و سندیکاها جریانات کارگری که در ایران راه افتاد و صنف پاسخ:
ی که شکل گرفتند ]متشکل از همین طبقه بودند[. جنبش نفت هم که برپا شد طبقه

، ارج و قرب گفتندمی« گران جنوبنفت»ی کارگر نفتی، که به آنها کارگر صنعتی و طبقه
گاه هم بودند. در خود آبادان، باشگاه صنعت نفت و تیم کارگر  اجتماعی یافتند و خودآ
درست شد و انشعابی طبقاتی در ورزش به وجود آوردند. ]اعضای تیم کارگران[ 

ی گفتند ما خودمان کارگریم و با کارمندان فرق داریم. تیم کارگران آبادان تا  دههمی
ی زیرمتوسط هم اتفاقاتی ان انقالب هم وجود داشت. بنابراین، در طبقهو دور 8914

؛ ها در واقع تبلور تشکیالتی طبقات فرودست جامعه بودافتاد. بنابراین، تشکیل صنف
های صنعتی که شامل کارگران غیرنفتی و کارگران های سنتی و صنفاعم از صنف

ارگری های که به وجود آمد پاتوقهایی هم کصنعتی صنفعت نفت بود. بخشی از پاتوق
های تئاتر کارگری به وجود آمد. گروه ی ورزش هم اتفاقاتی افتاد. گروهبودند. در حوزه

                                                           
 گر متن پرسش از سوی ویراستاران اضافه شده است.. به دلیل کیفیت پایین صدای پرسش8
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شود موسیقی کارگری در خوزستان به راه افتاد. بنابراین، اتفاقاتی از این قبیل را می
وی افت، رفهرست کرد. ولی خب در کل وقتی جریان پرولتر ایران ارتقای اجتماعی ی

آن حساسیت به وجود آمد. شعارهای طبقاتی معطوف به او بود. خود دکتر مصدق پس 
 ی روستا، اقتصاد فالحتی وتیر رادیکالیسم اقتصادی بروز داد که متوجه حوزه 94از 

های رادیکالیسم اقتصادی[ مصدق ی کارگری بود. ]یکی از جلوهدهقانی، و حوزه
در نارمك ساخته شد. در جلسات آینده این طبقات را  های ارزان قیمتی بود کهمسکن

 کنیم.ذیل موضوع بافت اجتماعی نهضت ملی تا حد امکان بررسی می
پرسش: در جنگ جهانی دوم، وقتی ارتش انگلیس و متفقین وارد ایران شدند، 

 نقش مردم ایران چه بود؟
ی طرفعالم بیی ایران تحقیر شده بودند. با وجود اگفتیم مردم و جامعه پاسخ:

گر بودند. بخشی از مردم تا این زمان ایران، کشور اشغال شده بود. مردم بیشتر نظاره
زیست مشترک با بیگانه نداشتند. ]اما اکنون[ سربازان آمریکایی، روسی و انگلیسی، که 

ها، سینماها، تئاترها و ی شهرها به ویژه تهران بودند، در مجامع مختلف و کافهدر همه
های داخلی و محلی ی ورزشی بین تیمها رفت و آمد داشتند. تعدادی مسابقهگاهورزش

های ما با سربازان انگلیسی و آمریکایی شکل گرفت که این یکی از وجوه زیست باشگاه
ای بود که به وجود آمده بود. در آن دوران بخشی از مشترك است. وجه دیگر سمپات

تی ربازان آمریکایی و انگلیسی تمایل داشتند. اتفاقادختران شهری به برقراری رابطه با س
تند خواسگر بودند. از جنگ هم بیزار بودند و میچنینی افتاد ولی در کل مردم نظارهاین

جنگ زودتر تمام شود و اشغال پایان پیدا کند. جلوتر که برویم ]این موضوع را[ سر 
نهضت ملی ریزتر بحث  های اجتماعیجای خودش در بحث ترکیب اجتماعی و زمینه

 کنیم.کنیم و فاکتورهای ریزتری را عنوان میمی
 پرسش: یعنی حضور بیگانه را قبول كرده بودند؟

ها بروید و پژوهش کنید در کل خیر، ولی همین االن هم شما به دانشگاه پاسخ:
ط ی متوسخواهد خارج بروند. بخشی از طبقهها دلشان میبینید بخش مهمی از بچهمی

ها نوعی روح گریز از مرکز وجود دارد. آن روند. در این گروهم اگر امکان بیابند، میه
زمان نیروی گریز از مرکز نبود. این خارجی بود که به داخل آمده بود. روابط فرهنگی 



 فراز نهضت ملی شدن نفت        881
 

 

ها آب شده بود. ]متنهای[ اینها فرع ایجاد و زیست مشترک پیدا شده بود. خیلی از یخ
نین نبود. در ایران فضای ملی به وجود آمده بود. نیروهای قضیه است. اصل قضیه چ

ملی و ایدئولوژی ملی آمده بودند. حزب توده هم درست است جریانی ملی نبود ولی 
بود.  هایی ملی نهفتهشان دغدغهکرد که در ُکنههایی طبقاتی را پیگیری میباالخره حوزه

فکر کرده و روشند و جریان تحصیلخالصه آنکه عموم مردم این حضور را نپذیرفته بودن
گاه تر بودند مخالفت بیشتری با حضور بیگانگان در ایران داشتند و هم به میزانی که آ

ی صلحی که حزب توده راه انداخت پاتوقی ضدجنگ بود؛ ضدجنگ بودند. خانه
پاتوقی که پا هم گرفت. بنابراین، روح عمومی مخالف بیگانه و جنگ بود ولی برای 

ز مردم هم تازگی داشت و دوست داشتند مراوده داشته باشند. ]در این میان[ برخی ا
الر شدند. از آنها دبردند. پادوی سرباز و افسر خارجی میبرخی هم انتفاع اقتصادی می

توانستند دالر را تبدیل کنند. خالصه تمایالت و تبادالتی کردند. میدریافت می
 چینینی هم وجود داشت.این

ب توده كه حزبی كمونیستی بود چگونه توانست حتی از روحانیون پرسش: حز
 كرد؟عضو بگیرد؟ چگونه رفتار می

جریان روحانیت جریانی  8944اتفاقی افتاد. قبل از  8944تا  8944از سال  پاسخ:
مرجع در ایران بود. نه فقط مرجع به معنای شرعی آن که بروند مسئله بپرسند. بلکه 

های ی حوزهتظلم بودند. مردم بنا بر آن وجه شرعی در همه قطب قابل رجوع و محل
رفتند؛ از روابط زناشویی گرفته تا سایر شرعیات. شان سراغ روحانیت میخصوصی

شان نیز به آنها مراجعه محل تجمیع وجوهات هم که بودند و مردم در مشکالت مالی
سائل داشتند. ]گذشته از کردند. متناسب با آن رجوع، اینها هم ورود جدی به این ممی

ها و محاکم هم دستشان بود. خالصه رابطه چندجانبه خانهاین وجوه شرعی[ مکتب
ی ُفُکلی در ایران وارد حوزه 8944بود. حافظ، قاری و مفسر قرآن هم بودند. قبل از 

ی ارتزاق اجتماع تمام امکان شد. در آن بیست سال اتفاقاتی افتاد. رضاخانقرآن نمی
ها را به سربازی فرستاد. محاکم را از آنها گرفت و دادگستری را به اینها را گرفت. طلبه

ها شد. بخشی از آنها خلع لباس خانهجای آن گذاشت. مدارس جدید جانشین مکتب
 کرد.ا میفقط مراعات مراجع اصلی ر شان با مردم سست شد. رضاشاهیشدند. رابطه

جریان روحانیت توان این را نداشت که مانند گذشته به عنوان جریان مرجع اجتماعی 
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اندام بروز و ظهور و ارتباط داشته باشد. اتفاق دیگری هم که افتاد بروز و ظهور و عرض
ی دین بود. جلوتر در بررسی ایدئولوژیک به بحث ها در عرصهها و شخصیفکلی

و مهندس  فاق مثبت خواهیم رسید. همه فقط مهندس بازرگانی این اتمفصل درباره
بینند. در صورتی که دیگرانی هم بودند. به عنوان مثال در تبریز مرحوم را می سحابی

راه  و مکتب حاج یوسف شعار آمد. مردی فکلی که مکتب قرآن 8حاج یوسف شعار
های فلسفی داشت و همان با آمد. فردی غیرآخوند که مایه 4انداخت. آقای َکهَنمویی

در ایران بسیار مهم است. گوی  8944ی کرد. دهههای فلسفی قرآن را تفسیر میمایه
یت از سلطه بر تفسیر قرآن برداشته شد. یك وجه از آن را مهندس هژمونیک روحان

م رگ ها برداشتند. در اصفهان هبرداشتند. وجه دیگر را تبریزی ی و دکتر سحابیبازرگان
هم این بود که ی دین پیدا شد. بنابراین، وجه اول و مهایی شخصی در حوزهو ریشه
ی سنتی، تاریخی و استراتژیک روحانیت را با مردم تا حدود موفق شد رابطه رضاشاه

ی قبل بینیم، ولزیادی سست کند. این است که در آن بیست سال غیبت روحانیت را می
ود، م باز این غیبت نداشت؛ در تنباکو آمد، در مشروطه بود، بعد از استبداد صغیر ه

بودند. اما آن  هایی مثل مدرسهای تراز اول و تیپحتی در مجلس دوم و سوم روحانی
سفره در این بیست سال جمع شد. اتفاق دیگر این بود که در جهان هم نیروهای مذهبی 

های و حرف دکنج بودند. فکر نو آمده بود. لیبرالیسم یک پرده نوتر شده بودر اقلیت و سه
المللی شده بود؛ جنگ جهانی هم به بین جدیدی آورده بود. سوسیالیسم ایدئولوژی بین

هم که مهاجم بود. مجموع این  تر شدن سوسیالیسم کمك کرده بود. استالینالمللی
ود و بهای سنتی مذهبی نی ایران دیگر خیلی طالب حرفاتفاقات افتاده بود و جامعه

که ضدخرافه و ضدآخوند بود در  ها نداشت. لذا شریعت سنگلجیتمایلی به آن حرف
های او در مسجد آموزانی هم بودند که مخاطب حرفتهران جا باز کرد. حتی دانش

                                                           
تفسیر، شعار، یوسف، تبریز، مجلس تفسیر تبریز، (. مقدمات 8918-8418. ). یوسف شعار8

 .8963؛ تفسیر آیات مشکله، شعار، یوسف، تهران، مجلس تفسیر قرآن، 8949

پدر ادبیات مقاومت شیعی »معروف به  (8912-8414. ). سید حسین کهنمویی4
یه سرایی پیرامون واقعه کربال به زبان های البالغه و مرثکه به تفسیر قرآن و نهج« آذربایجان

پرداخت. تربیت جوانان برای مبارزه و تأسیس اولین نمازجمعه دانشگاه تبریز فارسی و ترکی می
 از اقدامات اوست. او در دوران نهضت ملی یکی از فعاالن حامی مصدق بود.  8993در سال 
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های مختلف را به خودش جذب فکری کند، نه جذب بودند. یعنی توانسته بود طیف
های نو بودند. این است که وقتی مرحوم . خالصه اینکه مردم در پی حرفتشکیالتی

د و امثال آنها آمدن تر مهندس سحابیای پایینو در مرحله ، بعد مهندس بازرگانطالقانی
رد. حزب ایران و انجمن اسالمی مهندسین که ایدئولوژی آوردند شان جا باز کهایحرف

جا باز کردند. علت اصلی نشو و نمای حزب توده همین علل است که باید کنار هم 
گذاشته شوند. قطع رابطه یا سست شدن رابطه روحانیت با مردم در آن بیست سال، نیاز 

حرف نو در جهان که در  مردم به حرف نو، بروز و ظهور چپ و لیبرالیسم جدید با
همسایگی ما هم بودند. عالوه بر اینکه انصافا روحانیت هم دیگر حرفی نداشت. ضمن 

هایی ارتجاعی هم در دل روحانیت بود. به عنوان مثال در اوج حزب توده اینکه جریان
و نهضت ملی، با آن همه یال و کوپال و ید بیضا، فداییان آمده بودند و به شراب و 

بود روحانی لومپن سیاه ضدمصدق  8ایآبادیند کرده بودند. یا شمس قناتحجاب ب
تیر موقعیت خود  94هم پس از  4بود که جزو جریان ارتجاعی روحانیان  بود. کاشانی

روحانیت از چشم مردم افتاد. این اتفاقات  شود گفت پس از کودتادهد. میرا تغییر می
توانید بفهمید که حزب توده به عنوان نیرویی نو، که ابتدا هم را که کنار هم بگذارید می

لنینیسم نیامد و صلح و آزادی و این قبیل مفاهیم را مطرح  ـ با ایدئولوژی مارکسیسم
اشت چطور توانست کرد، در اقتصاد، سیاست خارجی و اجتماع هم حرفی برای زدن د

نیروهای اجتماعی را سازمان دهد. خیلی فرق دارد اینکه شما با نیروهای اجتماعی 
نکه شان خطابه سر دهی و مقالبه بنویسی با ایی روشنفکری برقرار کنی، فقط برایرابطه

گاهشان کنی و سازمانشان بدهی. در دهه حزب توده با مردم  8944ی به منافعشان آ
ان اصالحات نبود که روشنفکر روی سکو قرار بگیرد، ارتفاع بگیرد و زیست. مثل دور
ی متوسط مردم، ها و طبقهای از باال رهنمود دهد آن هم فقط با تودهبخواهد با رابطه

های سنتی را اصاًل داخل آدم حساب نکنند. حزب توده فقط رهنموددهنده نبود. توده
                                                           

اولین رئیس مجمع مسلمانان مجاهد.  (.8961-8439. )یآبادقنات نیالدشمس دیس. 8
آبادی: سیری در نهضت ملی شدن صنعت نفت، به کوشش مرکز بررسی خاطرات شمس قنات

 .8911اسناد تاریخی وزارت اطالعات، تهران، وزارت اطالعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 
الله کاشانی به روایت اسناد، . روحانی مبارز آیت(8924-8462) .یابوالقاسم کاشان دیس. 4

 .8913مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 



  848نشست سی و چهارم: شرایط داخلی        
 

 

یب آهنگی بگیر تا ترتهای پیشدگی کرد. از گروهبلکه مردم را سازمان داد. آمد با مردم زن
جشن در پارک باب شده بود.  8944ی دادن کارناوال و جشن در پارک و ... . در دهه

ها بود. به آنها گاردن پارتی ها در پارک]مکانش هم[ باغ ملی و پارک شهر بود. جشن
(garden partyمی )بازی راه شبمهگذاشت. خیگفتند. حزب توده گاردن پارتی می

ی ورزش هم آمد. تعدادی از ها بود. کمی در حوزهی حوزهانداخت. ]خالصه[ در همه
بود.  بری میرزاعباس شیشه، تیپی عادی بود، خواهرزادهورزشکاران آنها مثل مرحوم بلور
وان ایران و اهل فن بود. بلور هم تیپ فنی گیران پهلمیرزا عباس خودش از کشتی

هم که چند سال پیش فوت کرد از  گیر بود. یا برای مثال آقای امیر حمیدیکشتی
، درست قبل از کودتا، فستیوال ورزش سوسیالیستی در 8994گیران بود. سال کشتی

داخته بود به سرکردگی خانم منیره ورشو برگزار شد. حزب توده از اینجا کاروان راه ان
بود که اولین باشگاه ورزشی را در مشهد درست کرده  . ایشان همسر آقای مهرانجزنی

ی ود. حتتیپ بومی مردمی معتبری ب فوت کرد. آقای بلور 8911سال  بود؛ آقای مهران
و  و امیر حمیدی فوت کرد هم او را قبول داشتند. بلور 8964بعد از انقالب که سال 

ها همه سمپات حزب توده بودند. این هیئت ای ژیمناستیك کارها و فوتبالیستعده
ه طور موقف افراد را هم ب رفتند و وقتی برگشتند سرشان را در فرودگاه تراشیدند و بعضی

های مختلف باز کرد. گروه تئاتر زندان کردند. خالصه آنکه جای خودش را در حوزه
داشت و در سینما جا باز کرد. بین مردم رفت و با آنها زیست. جاپای تشکیالتی هم باز 

های کرد. نخواست فقط روشنفکری کند، خطابه سر دهد و رهنمود کند. جریان
های ماندگار[ کنند. ]جریانروند. رسوب نمیآیند و میمی یا]فقط[ دوره رهنموددهنده

که سر جای  8914و  8924ی های دههیکی حزب توده بود و یکی هم جلوتر سازمان
هایی نفوذ کنند توانستند به الیه 8914و  8924ی های دههشود. سازمانخودش باز می

خودش[ پدیده است، چرا که توانست با ولی نه مثل حزب توده. حزب توده ]در نوع 
ی متوسط و روشنفکر رابطه پیدا کند. جذب، کارگر سنتی، صنعتی، کارمند، طبقه

دهی و کادرسازی کند که کارهای بسیار با اهمیتی است. کار بسیار عضوگیری، سازمان
ل یبزرگی است که بتوانی گروهبان نظامی شهرستانی را که هیچ منشأ فکری ندارد، به دل

که جوهر آموزششان کشتن جوهر فکری افراد  های ارتش زمان شاه و رضاشاهآموزش
های پراتیک و روباتیک بسازند، وارد سازمان افسری کنی و بود و اینکه فقط از آنها تیپ
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ی هدهنداو را تبدیل به کادری کنی که بعد هم برود، جان بدهد و اعدام شود. ]این[ نشان
 ی.ی همسایگی فکری و رهنمودبرقراری زیست تشکیالتی با مردم است، نه فقط رابطه

 خسته نباشید.
 



 

 

 زمينه اهی ربوز حرکت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشست سی و پنجم
 8916آبان ماه    43سه شنبه  

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 

تان ی دوسبه نام خدا. با سرود ای ایران، آوای بنان و به یاد مردان میدان، با اجازه
کنیم. نشست سی و پنجم و در فراز چهارم ی چهارم را از نهضت ملی آغاز میجلسه

تان ی قبل خدمتالمللی و شرایط داخلی فراز چهارم را جلسههستیم. بحث شرایط بین
ی روایت تنباکو، مشروطه و جنگل گفتم. انشاءالله امشب طبق همان چهارچوب اولیه

ت و فراز ملی شدن صنعت نفت خدمتتان خواهیم بود. های بروز حرکبا دو عنوان زمینه
رویم، اینکه از چه زمانی شروع شد و شناسی سراغ روایت دوران و فراز میبعد از زمینه

 به کجا انجامید.

 های بروز و ظهور نهضت ملی شدن نفتزمینه
های بروز حرکت و ظهور ملی شدن نفت پرتعداد هستند. شود گفت زمینهمی

لی مناسبی الملدمتتان هست. وجه اول پرتوی مناسب است. پرتوافکنی بینسرتیترها خ
برای زمینه سازی وجود داشت. مالت تحول اجتماعی فراهم شده بود ]برای[ جنبش 

واقع شد. شرایط کمابیش جنبشی بود و به بروز جنبشی  8944ی ای که در دههاجتماعی
روی ما باز شد. ]ضمن اینکه[ ذهن هایی نو به سراسری هم منجر شد. در آن دهه باب

تاریخی و ذهن دورانی مردم هم زخم خورده بود. علتش را خدمتتان توضیح خواهم داد. 
( زمینه و انگیزه برای british petroleum) BPخود غارت شرکت نفت ایران و انگلیس، 

ا ت 8948های کرد. مستقل از آن، در حد فاصل بین سالاعتراضی اجتماعی ایجاد می
خارج  BPی ای که از حوزههم آمریکا، هم شوروی و هم انگلستان از منابع نفتی 8949

های ملی، به ویژه درون مجلس خواستند. این مطالبه به حساسیتبود سهم جدید می
به محوریت فراکسیون نهضت ملی و مصدق، دامن زد. بعد از بیست سال سرکوب 

ده ه دیگر اینکه َترکی در بارو و دژ استبداد افتای طوالنی افشا باز شد. وجرضاخانی سفره
کرد. هدف و شعار نهضت بسیار مشخص و بود که به جنبشی شدن شرایط کمک می

ران رقم ی ایای را در پهنهچین برجستهمعّین بود، پیچیدگی روشنفکری نداشت. نقطه
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کت بود. زده بود. وجه دیگر آمادگی روحی و روانی مرحوم مصدق بود که جلودار حر
داری بود که برای وجه بعدی این بود که خود مصدق آموزگار بسیار پرحوصله و هدف

ر شود گفت کاای به آموزش اختصاص داد. میملی کردن صنعت نفت فرصت ده ساله
نظیر است. قبل از ای که مصدق در فراز نهضت ملی کرد در فرازهای دیگر بیآموزشی

برندگان نهضت ملی هم تا االن تکرار نشده است. پیش آن انجام نشده بود و بعد از آن
محتوایی را باز کردند که در آن عناصری جدی برای ارتقای تاریخی چمدان ملی خوش

های اجتماعی اصلی مؤید وجود داشت؛ عناصری که خدمتتان عنوان خواهد شد. قطب
ان ی که در تاریخ ایراسالهی امیدواری هم بود که بعد از دوران بیستحرکت بودند. توده

 8944ی های ابتدایی دههی سیاه موسوم شده و بعد از نوسانات و تزلزلسالهبه بیست
رفتشان از وضع موجود امید بستند. اینها به نهضت ملی و رهبری مصدق برای برون

 شود.ها است که یک به یک خدمتتان توضیح داده میزمینه

 پرتو مناسب
 جهان جنبشی

المللی در جنبش مشروطه به کمک آمد، با این توضیح شد، شرایط بین چنانچه گفته
جمهوریت در سطح جهان وجود داشت، پرچم و رایت  ـ که گفتمان عمومی مشروطیت

نوخواهی و عبور از استبداد کهن و نیروهای تاریخی کهنه و تارعنکبوتی در جهان بر پا 
خواهی به نزدیکی ایران جمهوری خواهی وشده بود. آرام آرام، صدای سمفونی مشروطه

در همسایگانمان و عثمانی و سرانجام به داخل ایران رسید. دوران نهضت ملی، یعنی 
جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم است، ]مشابه شرایط  8324ما و  8944ی دهه
الملل دوران مشروطه[ جهان جنبشی بود. تور استعمار کهن پاره شده بود. نیروهای بین

ها یل جنوبیشان با مبه ویژه انگلستان و فرانسه در جنگ فرتوت شده بودند. فرتوتیکهن 
زمان شده بود. بنابراین، جهان جنبشی شده های آن روز به رهایی همیا جهان سومی

 بود.

 گفتمان حقوقی
ی پیش خدمتتان توضیح دادیم که گفتمان دوران حقوقی بود. در دورانی که از دفعه

ی مستقیم سال تحت سیطره 14تا  414نیم کشورهایی بودند که کآن صحبت می



  841های بروز حرکت       نشست سی و پنجم: زمینه
 

 

استعمار بودند. ]استعمارگران این دوره درگیر[ بحث مستملکات و تسخیر سرزمینی 
بودند. مساحت مستملکات کشورهای فاتح اروپایی به قدری زیاد بود که برای رتق و 

ای ملی، اه افتادن جنبش هفتق امور مستملکات وزارت متصرفات تعبیه کرده بودند. با ر
خواستند از زیر بار تاریخی استعمار و استمثار طبقاتی درونش کشورهای فاتح می

 رهایی پیدا کنند. ]به فراخور این وضعیت[ گفتمان ]حاکم[ دوره گفتمان حقوقی بود.

 مالط استدالل و اثبات
و اثبات  ی گفتمان حقوقی این بود که کشورهای خواهان رهایی[ استدالل]الزمه

کردند. در آن دوران مالت استدالل و اثبات حقانیت بسیار جدی بود؛ چه حقانیت می
در کشوری مثل هند، چه در کشوری مثل کنگو، چه در مصر ناصر، چه در ایران مصدق 

 و نهضت ملی.

 نفت پرمهم
المللی دیگری که پرتو افکنی مناسبی داشت، نفت بود که در سطح جهان وجه بین

 تر از گذشته شده بود.لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی بسیار پراهمیتهم به 
شود که این چهار سوتیر را که کنار هم بگذاریم نوری از این نورافکن ساطع می

طور که دفعات قبل هم بارها پرتوی مناسبی برای نهضت ملی ایران بود. البته همان
مللی اصالت ندارد. ابتدا جنبشی در الخدمتتان توضیح داده شده ]است[، شرایط بین

کند. درون هست که ]بعد[ از فضای جهانی به عنوان ظرفی خارجی استفاده می
 بنابراین، اصالت با فعل و انفعاالت درون و توان و قوت نهضت ملی بود.

 مالت تحول
پخش  8944ی تحت تأثیر شرایط دوران، مالت تحول به قدر کافی در ایران دهه

 شده بود.

 شر آگاهین
گاهی ]است که در این دهه[ منتشر شد. خدمتتان  ]عنصر اول تحول و انتشار[ آ

گاهی 8944شهریور  41در  توضیح داده شد که از فردای سقوط رضاشاه ، امکانات آ
ی ممیزی، سانسور کاماًل سیستماتیک، بخشی بعد از بیست سال استبداد، اداره
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فکار، نقش شهربانی در سرکوب و ...، ]در شرایطی[ که در ایران ی پرورش اموسسه
های منتشره با فقر مفرطی شد و تعداد عناوین کتاببیشتر از چهار نشریه چاپ نمی

ها َرَشحه دمید و سیاسی ایران مهیا شد. از قلم ـ مواجه بود از طرف نیروهای فکری
ل شد. زمین از آگاهی نو مرطوب ها به زمین خشک و کویری ایران منتقترشحی از قلم

گاهی بخشی نهضت ترجمه ی حزب توده بود. وجه دیگرش مطبوعات شد. یک وجه آ
عم سیاسی آن دوره ا ـ دوره، انتشارات دوره، کارهای تئوریک و توضیحی نیروهای فکری

مذهبی است که جلسات قبل صحبتشان شد. با مساعی  ـ از چپ، ملی و نیروهای ملی
گاهی در ایران بسیار بسیار غنی و غلیظ شد. ی نیروهاهمه  دوز آ

 میل دگرگونی
 طورطور بوده، االن هم همینوجه دیگر میل به دگرگونی بود. ایران ما همیشه همین

ز کنیم[. قبل اایم ]و میهای حبس و آزادی ظرفیت را تجربه کردهاست ]که ما[ سیکل
گونه  ی هیچها بود. اجازهسیکل حبس ظرفیت شاهمشروطه تا سرفصل مرگ ناصرالدین

دهی سیاسی، کلوپ، باشگاه و پاتوقی دهی صنفی، سازمانتحرک، فعالیت، سازمان
ها را کیفی و انفجاری آزاد شد و ]دوران[ حبس ظرفیت بود. مشروطه ظرفیتداده نمی

، ها حبس شد. با فرار رضاشاهرفیتدوباره ظ 8944تا  8944کرد. بعد از مشروطه از 
 ی ایران از هم پاشید، دوبارهبر جامعه ی رضاخانسالهی نظم تحمیلی بیستکه شیرازه

ها از حبس آزاد شد و به شکل انفجاری بروز و ظهور کرد. مشکل ایران این ظرفیت
یی برای جریان پیدا کردن با آهنگ متعادل و منطقی ها مجرااست که هیچ وقت ظرفیت

کند به همین مفهوم است. طغیان در فرهنگ عرب اند. طغیانی که قرآن معنا مینداشته
هایی برای هدایت متعادل آب افتد در حالی که کانالبه این مفهوم است که سیلی راه می

. چون کانال وجود ندارد، آبی ی آب وجود نداردهای تشنهگاهها و منزلسیالب به ریشه
 کند؛ بروز و ظهوری بسیارکشد و حالتی انفجاری پیدا میکه از سیل آزاد شده نعره می

نشیند. طغیان اجتماعی و سیاسی هم به کوتاه و مقطعی دارد، بعد هم آرام آرام فرو می
 هایای که حزب، صنف و پاتوقی نیست و حتی باشگاههمین ترتیب است. در جامعه

توانند ساز و کار خصوصی داشته باشند ]باید منتظر طغیان بود[. از دیر ورزشی هم نمی
های حبس و آزادی را ها دائم سیکلباز تا االن در ایران اینچنین بوده است که ظرفیت

ها پس از یک سیکل حبس، چون مجرایی در آن کنند. طبیعی است که ظرفیتطی می
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طور کنند. از دیر باز اینانفجاری بروز و ظهور پیدا میوجود نداشته است، ]به صورت[ 
 بوده ]است و[ دوران اصالحات را هم که دیدید.

د بفرما آیها با بفرمایی تاریخی هم مواجهیم؛ نیروی سترگی میدر آزاد شدن ظرفیت
شود و زند، آن هم نه چندان محترمانه. در زندان و سلول و در حبس تاریخی باز میمی

ها از طور بود. ظرفیتروند. در نهضت ملی هم همینها دوباره در حبس میظرفیت
حبس در آمدند. هر وقت ظرفیت در ایران از حبس در آمده میلی جدی به دگرگونی 

 وجود داشته که این وجه دوم مالت تحول دوران است.

 تکوین ایدئولوژی ملی
ی است. نیروهای وجه سوم تکوین ایدئولوژی ملی است که به نظرم خیلی کیف

سیاسی ایران چند تجربه را پشت سر داشتند. خودشان هم در بعضی از  ـ مجرب فکری
ی مشروطه ها شریک و سهیم بودند؛ از جمله مصدق که خودش در تجربهآن تجربه

سوزی سهیم بود. آنها شرایط مشروطه، شرایط بعد از مشروطه، ناتوانی نیروها و فرصت
تر بودن استعمار انگلستان و روس را نسبت به نیروهای دهنیروها را دیدند. پیچی

خواه مشاهده کردند. فترت بعد از مشروطه را نظاره کردند که ناشی از مشروطه
. ها بودها و بدون استراتژی زیست کردناندازیچشمها، بیسازمانیها، بیکاریندانم

آمده بود و  8بودند. آیرونساید به طور کامل شاهد چگونگی به قدرت رسیدن رضاشاه
میرپنج پاالنی قدر قدرت ایران شد و مقررات  را گزینش کرده بود. رضاخان رضاخان

ه[ به هیچ سید. ]البتای ری مشعشع به فرد آالشتی سادهمملکتی تاریخی با آن پیشینه
این است که هیچ صالحیتی نداشت. « ساده»روی قصد اهانت وجود ندارد. منظور از 

خیلی از رهبران فکری سیاسی ایران شهرستانی و روستایی بودند. به هیچ وجه بحث 
نشینی و قصد اهانت نیست. مسئله این است که نجس و طاهری مرکزنشینی و پیرامون

هران ی تبدیل به قزاقی سترگ شد. قزاق سترگ را از قزوین روانهفردی از دل روستا ت
ای بود. یدهی پیچزدهداد که فرد انگلیسی کردند. تهران را فتح کرد. ابتدا دست سید ضیا

                                                           
 یو طراح اصل یسیژنرال انگل .Edmund Ironside( .8114-8313) .دیرونسایادموند آ. 8

ی احمد تدین و داود ، ادموند، ترجمه، آیرونساید. خاطرات سری آیرونساید8433 یکودتا
 .8919ی پژوهش و مطالعات فرهنگی، حیدری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، مؤسسه
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تان و سفارت انگلستان در تهران و را کنار زد و خودش با حمایت انگلس بعد سید ضیا
بیست سال زمام امور را در دست گرفت. نیروها هم این را دیده بودند  حمایت آیرونساید

 را. و هم چگونگی سقوط رضاشاه
یکا به ایران آمده بود تا به عنوان محلل ایفای از امر 8فردی به نام هایزر 8911سال 

 4،ی خارج کند. ربیعینقش کند. یک ماه سعی کرد تا ارتش ایران را آرام و شاه را روانه
ژنرال هایزر »گفت:  8911ای تاریخی در دادگاه سال ی نیروی هوایی، جملهفرمانده

« شاه( را گرفت و مثل موش مرده از ایران بیرون انداخت.آمریکایی اراده کرد، دم او)
، با آن یال و روزه شرایط سقوط رضاشاههم همین اتفاق افتاده بود. یک 8944شهریور 

ای ه، ید و بیضا، شنل و واکسیل، حمایل و سرکوب، بگیر و ببند، فراهم آمد. نیروکوپال
ملی این را هم دیده بودند. در این شرایط نیروهای ملی متوجه شدند اکنون که نهضت 
عظیم مشروطه از دست رفته و ناکامی مشروطه هست، پاالنی هم که بعد از مشروطه 
آمد و قدر قدرت شد و سیر قدرتش هم چندان طولی نکشید و دمش را مثل موش گرفتند 

اش طی شده و امپریالیسم مسلط انگلیس سالهو بیرونش انداختند و دوران بیست
 شود گفتپیچیده و تکنیکال هم در ایران وجود دارد باید مالتی ملی مهیا کنند. می

 مصدق این مالط ملی را کامل کرد.
کار ایرانی، به دست »قبل از مصدق، حزب ایران شعارش را مطرح کرد و گفت: 

رب دویست سال اخیر بود؛ دویست سالی این شعار محصول تجا«. ایرانی، برای ایرانی
به طول انجامیده بود. این شعار  که از قبل از قاجار شروع شده بود و تا سقوط رضاخان

و بعد از آن پیدایش بوروژوازی ملی )که توضیح داده خواهد شد( دست به دست هم 
تر ، یا دقیق8994تا  8944 یسالهداد تا عنصر ایدئولوژی ملی مصدق در دوران ده

، آرام آرام تکوین پیدا کرد. مثل سبک قدیم 8994تا  8944ی سالهبگوییم دوران دوازده
کردند و زنان محله چادر به کمر پارو را به دست که شبی در محله دیگ سمنویی برپا می

ملی  وی اقتصادی، اجتماعی کردند. تجربهگرفتند و با حوصله سمنو را فراوری میمی

                                                           
، . مأموریت مخفی در تهران، هایزرRobert Huyser( .8342-8331) .زریرابرت ها. 8

 .8961ی محمد حسین عادلی، تهران، خدمات فرهنگی رسا، رابرت، ترجمه
 (.8911-8943. )یعیرب نیرحسیام. 4
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مرحوم دکتر مصدق تبلور و ظهور و بروز همین ایدئولوژی بود. بنابراین، مالت تحول 
 از هر نظر فراهم بود.

 جنبش اجتماعی
 در ایران چند وجه داشت. 8944ی جنبش اجتماعی دهه

 پایان تحقیر و آغاز تشخص
سیاسی به صحنه آمدند، نیروهای صنفی  ـ ]در این دوره[ نیروهای فکری

ی ها براتری پیدا کردند، جواندهی پیدا کردند، زنان فرصت ظهور و بروز جدیسازمان
هایی درست شد ]و به این ترتیب[ شرایط خودشان تشکیالت مدنی پیدا کردند، پاتوق

ای بود و نه ی نه حزبی بود، نه صنفی، نه مطبوعهجنبشی شد. در دوران رضاخان
گرفت. ها در آن ِلگوها قرار میشد و ظرفیتئم ِلگوها درست میباشگاهی. اکنون دا

ی ایران حالت مواجی پیدا کرد. این دوران پایان تحقیر ی اینها[ جامعهی همه]در نتیجه
ی وارد جامعه« ملت»ی ی مشروطه کلمهو آغاز تشخص بود. یعنی دوباره مثل دوره

گو کردن دولت پیدا شد. ]در مجموع[ سخایران شد و مقابل دولت قرار گرفت. میل به پا
 صاحب شخصیت شدند. 8944ی مردم ایران در آغاز دهه

 تحرک عمومی
 ی ایران پیدا شد.]پیرو این تحوالت[ تحرکی عمومی در جامعه

 میل به مشارکت
های مشارکت عبارتند از: میل به مشارکت در همه جا هویدا شد. بعضی از شاخص

خوانان، تعداد عضوگیری اصناف، تعداد روزنامه سطح عضوگیری احزاب، سطح
دهندگان امیال مردم به مشارکت است نشریات، تعداد عناوین کتاب. اینها همه از نشان

شخص دکتر  8998]که در این دهه تحول اساسی پیدا کرده بود[. ضمن اینکه از سال 
ط گذاشت و ی تشکیل شوراهای ده و دهستان را هم در ایران وسط شرایمصدق ایده

شورای ده و دهستان در ایران تشکیل بدهد.  94444بیش از  8994موفق شد تا مرداد 
کت برای ی مشارشوراهایی که بسیار کیفی بودند. برای اولین بار در ایران بود که زمینه

 ها هم فراهم شد. لذا دوره از این منظر بسیار کیفی بود.غیرشهرنشین
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 تشخص طبقات
ا شخصیتی پید ی رضاشاهقات بود. طبقاتی که در دورهوجه بعدی تشخص طب

شان سرکوب شده بود صاحب یی ناشی از مشروطهبازیافتهنکردند و شخصیت
 شخصیت شدند. 

صنعتی در صنایع ادبی به نام صنعت تشخیص هست در آن شاعر با کالم آهنگینش 
رفته بودم دم »دش تمایل دارد؛ مانند: دهد که خوهای مختلف شخصیتی میبه پدیده

شاعر نوپرداز  8«حوض، تا ببینم شاید، عکس تنهایی خود را در آب، آب در حوض نبود.
در این شعر به حوض شخصیت آینه داده است. در دوران نهضت ملی هم طبقات 

 مختلف صاحب شخصیت شدند و شخصیت پیدا کردند.
رتقابخش بود که در سیر خودش با بخش و ارهبری نهضت ملی به قدری تعالی

ها و شرایطی فراهم کرد تا از این طریق به طبقات هویت و حیثیت درایتی که داشت زمینه
ر ی کارگدهد. با اتفاقاتی که در دوران نهضت ملی و بعد هم در دولت ملی برای طبقه

افتاد این طبقه به طور مشخص صاحب شخصیت جدی شد. حس کرد جامعه، 
 های کارگریدهند. سازمان بیمهسیاسی و دولت مستقر به او بها می ـ کرینیروهای ف

تأسیس شد که در سیر خودش به سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران تبدیل شد. 
گران و کارگران صنعت نفت، بهای جدی داد. مصدق به کارگران صنعتی، مانند نفت

ان هم ی دهقبال دادند. دهاقین و طبقهی کارگر پر و نیروها هم به همین ترتیب، به طبقه
ی مالکانه حذف شد. بهره %44مورد عنایت تاریخی شخص مصدق قرار گرفتند. 

ی مالکانه به مالک واگذار از محصولش را به عنوان بهره %44دهقان دیگر مجبور نبود 
 کند. با درست شدن شوراها امکان مشارکت دموکراتیک مردم روستا در انتخابات فراهم

ی ها هم بسیار بسیار بها داد. مصدق در دوران محاصرهشد. مصدق به فرهنگیان و معلم
ی اقشار نبود، فقط ضریب حقوق فرهنگیان و اقتصادی، که امکان افزایش حقوق همه

ی معلمان را افزایش داد. معلمان در آن دوره با مساعلی ملی مرحوم دکتر مصدق به طبقه
 تگی تبدیل شدند.متوسط فرهنگی رو به فرهیخ

                                                           
 ثر سهراب سپهری.، ا«هاپیغام ماهی». از شعر 8
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گیری جنبشی ملی در درون دینامیسم گرفته به شکلاین جنبش اجتماعی شکل
 کرد.اجتماعی کمک می

 های نوباب
ی قبل کمی روی این موضوع های نو باز شد، که جلسه[ باب8944ی ]در دهه

 ایستادیم.

 حزب
ی این هشتاد حزب در ایران به وجود آمدند. همه 8994تا  8944در حد فاصل 

ده های آینهشتاد اصالت نداشتند. هفت هشت حزب اصلی بود که انشاءالله در بحث
 سیاسی ـ ی نیروهای فکریشود گفت در این دوران همهرویم. میتر سراغشان میجدی

ایران بدون استثنا، از راست مذهبی تا راست ناسیونالیست تا راست درباری انگلیسی تا 
ان را گاه تشکیالتی خودشقی تا مارکسیست تا ملی، منزلمذهبی معتدل تا مذهبی متر

ه شود گفت برای اولین بار بود در ایران افتاد. مشروطپیدا کردند. اتفاقی که کمابیش می
ی ی ایران را به سوی تشکل پیش برد ولی شرایط به شکلی نبود که همههم جامعه

 ند. اما در دوران نهضت ملیگاه حزبی و تشکیالتی داشته باشها بتوانند منزلجریان
گاه حزبی پیدا کردند. اگر دوستان جوان وقت بگذراند و روی این هشتاد حزب همه منزل

کار کنند و پراکندگی محتوایی آن را وارد نمودار و جدول کنند و آن را نمایش بدهند، 
ن وی فکری و هیچ نیرویی در ایران نبوده که بدهمگان درک خواهیم کرد که هیچ نحله

 گاه حزبی بماند.سرپناه و منزل

 صنف
ها، اعم از اصناف سنتی و اصناف صنعتی، مانند احزاب صاحب پایگاه صنف

 اجتماعی شدند.

 نشریه
ود. در آن شده بشده و غیرثبتیکی از اتفاقات بسیار مهم دوره تعداد نشریات ثبت

 شده داشتیم.ی غیرثبتنشریه 9444شده و ی ثبتنشریه 8844دوره 
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 مجلس ناظر
ی نمایندگی مجلس دو ساله بود، نه چهار ساله. به همین علت در آن زمان دوره

چهار مجلس چهارده، پانزه، شانزده و هفده را داشتیم که همگی ناظر  8944ی دهه
کردند. بعد از ی قهریه یا مجریه را ایفا میبودند. هر چهار مجلس نقش نظارت بر قوه

وجه اجتماعی، سیاسی و فکری خودش را پیدا کرد و به  دانشگاه هم 8944شهریور 
ی ابواب نوی دوره اضافه شد، گرچه تأسیس اولین دانشگاه در ایران به سال مجموعه

 گشت.بر می 8989

 خورهذهن زخم
ی اجتماعی بود. باالخره جامعه همیشه ذهنی کالن خوردهوجه بعدی، ذهن زخم

اریخی و بخش دیگرش ذهنیت دورانی است. دارد. بخشی از این ذهن کالن ذهنیت ت
ی اجتماعی در ایران خوردههایی برای به وجود آوردن ذهن زخمدر این دوران تراشه

 اندر کار بودند.دست

 اثر فرار
و مقاومت نکردن ارتش در ایران بود. نوع سقوط  ی اول چگونگی فرار رضاشاهتراشه

تر و با آن قدر قدرتی، تبخ تأثیر بسیاری بر ذهن مردم گذاشت. رضاشاه و فرار رضاشاه
مقاومت صحنه را ترک کرد و با همینه طی یک روز ]آن هم[ با تصمیم خارجی بی

افسردگی و حقارت تمام از ایران خارج شد. حتی اموراتی نظیر اینکه کجا باید برود، 
م منزل اطراق کند، چه کسی را ببیند و چه کسی را نبیند هم متفقین تعیین کردند. در کدا

 ای رفت که متفقین برایش تعیین کردند و هیچ اختیاری نداشت.به طور کامل در قرنطینه

 انگلستان؛ سیبل سبابه
ی همه یها شد. یعنی انگشت سبابهوجه بعدی انگلستان بود که سیبل سبابه

داد. هم به دلیل نقش تاریخی استعماری که در ایران نگلستان را نشان مینیروهای ملی ا
 اش را ضمن بحث خواهیم دید.داشت و هم به دلیل نقش دورانی، که نقش دورانی



  891های بروز حرکت       نشست سی و پنجم: زمینه
 

 

 اشغال
تا  8944طرفی کرده بود از ی اشغال بود. کشوری که اعالم بیوجه بعد مسئله

ارتش شوروی تقریبًا به زور  قوامهای هم با پیچیدگی 8941تحت اشغال بود.  8941
از ایران خارج شد . قصد ماندگاری داشت، تا آنجا که بشود. ولی جنبش اجتماعی و 

 باالخره به حضور ارتش شوروی در ایران پایان داد. ترفند قوام

 هان میلسپوگروه
کارشناس مالی آمریکایی بود که در  بود. میلسپو 8هان میلسپوبعدی گروه وجه

نفره برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی، شرایط مالی و دوره ی با هیئتی شصت 8944
یم هم تیک کوچکی زد ی پیش اوضاع اقتصادی راپولی کشورمان به ایران آمدند. جلسه

 ی تمام افراد آنبه اضافه ای کردیم. میلسپوو به بحران بودجه، بحران نان و ... اشاره
ی مصادر کلیدی اقتصاد ایران و مصادر پولی و مالی بانک هیئت شصت نفره تقریبًا همه

اش، و گروهان شصت نفره لسپوملی را به طور کامل تحت اختیار گرفتند. در دوران می
ای در سطوح قانونی اداری ایران حاضر نبود. اگر هم حاضر بود هیچ مدیر ارشد ایرانی

 قرار داشت. ی میلسپودر سایه

 َدری حزب تودهجامه
ای منافع اتحاد شوروی در دری حزب توده بروجه بعدی پیراهن پاره کردن و جامه

خواه معرفی ایران بود؛ ]حزبی[ که تا آن موقع خودش را به عنوان حزبی مدنی و ایران
 8949آبان  1خواهان نفت شمال شد. حزب توده در تاریخ  8949کرده بود. شوروی در 

ای به حمایت از شوروی در تهران برقرار کرد. بدتر از برگزاری میتینگ بسیار گسترده
د این میتینگ این بود که امنیت میتینگ را ارتش شوروی حاضر در ایران، به نام ارتش خو

ای دیدند که ارتش شوروی بین خودشان و تظاهرکنندگان تودهسرخ، فراهم کرد. مردم می
که بود. حزب توده هم  حایل است. طبیعی است که ذهن زخمی دیگر خورد. میلسپو

به عنوان اولین حزب متشکل و مدرن ایران برای منافع اتحاد شوروی در ایران جامه  که
گذشت. عوامل انگلیس هم که با می درید، حزبی که بیشتر از سه سال از عمرش نمی

                                                           
ها در ایران، (. مأموریت آمریکایی8119-8311. )Arthur Millspaugh .لسپویآرتور م. 8

 .8916ی حسین ابوترابیان، تهران، پیام، ، آرتور، ترجمهمیلسپو
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ی های تارعنکبوتی و غیرتارعنکبوتی که در ایران داشت برای ادامهی سوراخ و سمبههمه
خورده بود. این زخم ل بودند. در نتیجه ذهن مردم زخممنافع انگلیس ]در ایران[ فعا

 احتیاج به مرهمی ملی داشت.

 غارت شرکت
 وجه مهم بعدی غارت شرکت نفت است.

 نیم قرن شانزده سنت
 8943که نفت در ایران کشف شد و به بهره برداری اقتصادی رسید، تا آخر  8411از 

ایران از درآمد نفت شانزده سنت از ، یعنی نزدیک به نیم قرن، سهم  8994یا دقیق تر 
ی تمام مخارج اداری فروش هزینه BPهر بشکه بود؛ تقریبًا هیچ. ضمن اینکه شرکت 

ی ی استعمارکرد. ]این دیگر[ نهایت سلطههر بشکه را از همین شانزده سنت کسر می
 و مناسبات استمثاری بود.

 دولت جنوب
ی گفتند. آقابه آن دولت جنوب می انگلیس تا آن زمان دولت جنوب بود. اصطالحاً 

ای که خودشان صحبت کردند ]به وضعیت دولت جنوب[ در جلسه مهندس سحابی
خواست ی انگلستان بر جنوب تا جایی بود[ که اگر کسی میاشاره کردند و گفتند ]سلطه

. یعنی گرفتگری انگلیس اجازه میلدر آبادان یا اهواز نانوایی هم دایر کند باید از کنسو
 به طور کامل جانشین دولت مرکزی ایران در کل جنوب شده بود.

 سازشرکت حساب
کرد. به عنوان نمونه، سازی هم میکرد حسابشرکتی که ]نفت ما را[ غارت می

میلیون  16، سال ملی شدن صنعت نفت در آخرین روز آن، 8943در سال  BPشرکت 
که به طرف ایران و دولت ایران ارایه داد  8ده بود. اما بیالنیتن نفت صادر کر

 ی ستم و استمثاریمیلیون بشکه نفت بود؛ یعنی به رغم همه 94ی صدور دهندهنشان
برداری نیروهای ملی و مصدق، در کرد. پردهسازی هم میکرد حسابکه اعمال می

 ت[ ذهن مردم را قاچ دیگری زد.کنیم، از این ]قبیل اتفاقاای که از آن  صحبت میدهه
                                                           

 هخدا، ذیل مدخل بیالن(. )دنمودار حساب دخل و خرج بازرگان ،ترازنامه. 8
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 خواهی بیگانه از منابع ملینوسهم
 انگلستان

چنانچه مطلع هستید سه سال قبل از کشف نفت دارسی عملیات اکتشاف در ایران 
در مسجد  8آغاز شده بود ولی هنوز به نفت نرسیده بودند. در خیز دوم عوامل دارسی

ی هیچ وقت به ایران نیامد. تا قبل از دهه سیدند، گرچه خود دارسیسلیمان به نفت ر
نزدیک به نیم قرن بود که انگلستان در ایران روی منابع نفت بود. اکنون در شرایط  8944

 4، شرکت رویال داچ شل انگلیسی،8944ی های نخست دههو در حیص و بیص سال
، سهم جدیدی از نفت BPود، آمد و ایستاد پای اینکه مستقل از نب BPکه در حوزه ی 

 خواهد.ایران می

 امریکا
هم آمدند.  4و استاندارد اویل 2، سینکلر3واکیوم -سه شرکت آمریکایی سوکونی

رفت که به غولی نفتی تبدیل شود. این سه استاندارد اویل برای فوردها بود و داشت می
های وقت فشار آمدند و برای گرفتن امتیاز به دولت 8949و  8944های شرکت در سال

 آوردند.

                                                           
صنعت نفت و  یاصل گذارانانیاز بن. William D'Arcy .(8123-8381) .یدارس امیلیو. 8

 .رانیدر ا یمیپتروش عیصنا

2 .Royal Dutch Shell 
3 .Socony-Vacuum( شرکتی بود که محصول ادغام وکیوم اویل :Vacuum Oil و )

بود. این شرکت در زمان خود سومین غول  8398نیویورک )سوکونی( در سال  استاندارد اویل
 نفتی جهان بود.

2 .Sinclair Oil Corporation  توسط هنری سینکلر تاسیس شد.  8386در سال 
4 .Standard Oil توسط جان  8114بود، که در سال  ییکایآمر یتیچندمل یشرکت نفت نیاول
ل و نقل، حم د،یشرکت تول نیا تیفعال نهی. زمدیگرد سیتأس در اهایو آمریکاراکفلر  سیوید

ی نفت جهان در زمان خود بزرگترین شرکت تصفیه نفت و مشتقات آن بود. یابیو بازار شیپاال
 بود. 
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 شوروی
 8کمیسیونی را تحت نظارت کافتارادزه 8949شوروی ها هم آمدند. شوروی در سال 

 عازم ایران کرد و نفت شمال را خواست.
ی ی خارج از حوزهلذا شوروی، انگلستان، رویال داچ شل و سه شرکت آمریکای

خواهان سهم جدیدی از نفت ایران بودند که این خودش  BPتحت قرار داد شرکت 
 کرد.تر میشرایط اجتماعی را نسبت به آنها حساس

 سفره افشا
هایی که در زمان ی افشا باز شد. جریان]از دیگر اتفاقات[ مهم این است که سفره

کنند این تصور آزاد اطالعات را مهار می کنند و جریاناستقرارشان اعمال سانسور می
را دارند که برخی از اخبار هیچ وقت درز پیدا نخواهد کرد. اگر هم روزی درز پیدا کند، 
چون تاریخ مصرفش تمام شده، دیگر اثربخشی اجتماعی ندارد. ولی این کاماًل بیهوده 

ُحُف ُنِشَرت  »ی و باطل است. آیه ِإَذا الصُّ گوید یاد باد آن گوید. مییهم همین را م 4«َو
شوند. بله، ممکن است ی اطالعات پنهانی به اطالعات علنی تبدیل میروزی که همه

ُحُف ُنِشَرت  »تاریخ مصرفشان تمام شده باشد و اطالعات سوخته باشد ولی آن   «الصُّ
هم مربوط به زمان بعد از تاریخ مصرف صفحات است، آنچه مهم برمال شدن تمایالت 

افتد. مهم این است. مهم این و ذات و سرشت نیروها است که آن زمان اتفاق می درونی
د، مهم شوی افشایش پیدا مینیست که خبری به فرض ده سال افشا نشد و االن زمینه

ُحُف ُنِشَرت  »ریزند. ها بیرون میاین است که ]با آن افشا[ ذات و سرشت ِإَذا الصُّ « َو
 مین است.ی افشا هم ههمین است، سفره

 افشای استبداد بیست ساله
ی افشایی بسیار بسیار طوالنی، از سرپل تجریش تا ، سفره8944بعد از شهریور 

شد شد. میجوادیه، در ایران باز شد. اگر جوادیه جا داشت، این سفره افشا بازتر هم می
ی ]تمام[ وی این سفره را باز و بازتر کنی تا افتضاح و نکبت بیست ساله ردائمًا قواره

                                                           
 ی.شورو تباریگرج پلماتید .Sergey Kavtaradze( .8111-8318). کافتارادزه یسرگئ. 8
 ی فوالدوند(/ ترجمه84ی ی تکویر، آیه. )سورهها زهم بگشایندو آنگاه که نامه. 4
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ز ا های اول، دو سه هفته بعد از فرار رضاشاهشود گفت از هفتهی ایران بریزد. میپهنه
سیاسی ایران ترکید و ]همه[ دست به افشاگری  ـ ایران، بغض تاریخی نیروهای اجتماعی

ی را که زندان ها بودند و ... وضعیتچالهها و سیاهی آنهایی که در زندانزدند. همه
 4،و آمپول هوا و ناز بالشش، کوپال 8برایشان رقم زده بود منتشر کردند. پزشک احمدی

ممیزی و ... ]همه[ برای مردم  4ر،ی پرورش افکامؤسسه 2،سرپاس مختاری 3،آیروملو
]بر مال شد و[ مشخص شد که چه نهادهایی بودند و چه اتفاقاتی ]به دست آنها[ افتاده 

منزل سرهنگی زیبا در خیابان بهار کشف شد. ظاهرش خانه  8911بود. دی ماه سال 
د. نبود. ]اما[ زیرزمینی داشت که شکنجه گاه بود. مردم معمولی ریختند آنجا را گرفت

هایی داشته و فقط یک سازمان اداری ساده تازه فهمیدند ساواک چه بوده، چه پیچیدگی
ای داشت که در همین زیرزمین بود، آن ی امن داشت، دستگاه شکنجهنبود. خانه

 یکرده و ... . در دههی بغل راه داشته و از امکان مدرسه استفاده میزیرزمین به مدرسه
ها افتاد. اینها یک وجه افشاگری است. افشاگری خود مردمی اقمتعدد از این اتف 8944

ساله بال سرشان آمده بود. اما وجه بعدی، افشاگری بود که در آن دوران بیست
سیستماتیک و آموزشی نیروها بود که محور این نیروها شخص مصدق بود که خط افشا 

گاهانه چند خط را پیش اءالله گرفت که انش را بسیار بسیار جدی پیش گرفت. مصدق آ
 کنیم. برنده آن را جدی باز میی  بعد در فصل رهبری پیشدفعه

                                                           
 .(. پزشک زندان دوران رضاشاه8944-8466. ). احمد احمدی8

 ی.پهلو یورهد یاز رجال نظام (.8992-8414. )محمدصادق کوپال. 4
در زمان  هینظم استیرو کل کشور  یشهربان سیرئ(. 8941-8468لو. )ُرمیآ نیمحمدحس. 3

 .رضاشاه

 یورهد یشهربان سیرئو  یمعروف به سرپاس مختار (.8914-8466. )یمختار نیالدرکن. 2
 .رضاشاه

به  افتنیدست  یبرا ،8981بود که در سال  یدولت یسازمان یسازمان پرورش افکار عموم. 4
 شد. سیتأس رانیدر ا به دستور رضاشاه تر،عیوس یمل یسازکسانی
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 افشای غارت
بود. مصدق شرایط را در مجلس چهاردهم  BPیک وجه خط افشا، افشای غارت 

اقد ع زادهتقی مجبور شد بیاید و واقعیات دوره را بگوید. 8زادهجوری رقم زد که خود تقی
ادار را و ها رضاشاهبود. قرارداد دارسی رو به اتمام بود که انگلیسی 8984-8399قرارداد 

ی آن متمم[ قرارداد دارسی کردند بر قرارداد دارسی قرارداد متممی  ببندد که ]در نتیجه
از روشنفکران صدر مشروطه بود. انجمن  زادهمشهور شد. تقی 8984-8399به قرارداد 

ده مجلس صدر مشروطه بود. ای بود. سازمانکرد که انجمن پیشرفتهتبریز را اداره می
خارج را دیده بود و ... که تبدیل شد به عاقد قرار داد. مصدق در مجلس چهاردهم 

 اندر کارها، از جمله قوامی دستبه وجود آورد که همه BPار غارت شرایطی برای افش
دق در مقابله با وضعیتی که مص زاده، مجبور شدند واقعیات را افشا کنند. تقیزادهو تقی

گوید: با صراحت می 8984-8399کردن شرایط انعقاد قرارداد  زند برای برمالرقم می
وقت راضی به تمدید مدت قرارداد نبودم و دیگران هم نبودند و اگر من شخصًا هیچ»

قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که 
شا فراهم ز اینکه زمینه را برای افمصدق غیر ا« بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد.

چه  BP، اینکه سهم هر کدام از ایران و 21، 22را در طول  BPکرد، خودش هم غارت 
داشت،  BPمقدار بوده است و غارتی که از ایران کردند چه سهمی در توسعه و گسترش 

 بسیار دقیق با عدد و رقم نشان و به طور کامل توضیح داد.

 هاکنافشای جاده صاف
بود که مصدق پیش گرفت. اما  زادههایی مثل تقیکنوجه دیگر، افشای جاده صاف

های دوران سیاه اکتفا نکرد. کنها و کار چاقکنمصدق فقط به افشای جاده صاف
ارتجاعی هم دست گذاشت و بسیار جدی جلویشان  ـ های انگلیسی]بلکه[ روی مهره

ه اندام ]فرد[ افشاشدآمد جایی برای عرضد. وقتی هم مصدق وسط میدان افشا میایستا
گوییم. ]البته مصدق[ می« دارمیان»گذاشت. به همین خاطر ]است که[ به او باقی نمی

                                                           
( در چند 8921-8411) زادههای سید حسن تقیی مقاالت، تحقیقات و نامه. مجموعه8

به کوشش ایرج افشار و مجتبی مینوی گردآوری و به  زادهمجلد با عنوان مجموعه مقاالت تقی
 همت انتشارات توس چاپ شده است.
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ی کنجهپاشی کند و شکرد؛ نه اینکه فرد را تحقیر کند، شیرازهبسیار انسانی برخورد می
داد. زمانی که آن اطالعات مستند اطالعات مستندی می روحی و روانی کند. خیر، او

شد دیگر جایی برای اش ضمیمه میآالیش مصدق و اتوریتهبه شخصیت پاک و بی
 توانست به وجود بیاید.ی افشاشوندگان نمیمقابله

 افشای ارتجاع
سی که عامل کودتای اسفند نماینده شد. ک در همان مجلس چهاردهم سید ضیا

داد و از  وزیر بود و بعد جای خودش را به قدر قدرتی رضاشاهو سه ماه نخست 8433
ی ها را طخانهی صندوقفردی بود که همه شود گفت سید ضیاصحنه بیرون رفت. می

بعد ریشش را تراشید و عامل کودتا شد. بعد انتلکتوئل شد  کرده بود. اول که آخوند بود.
ی مجلس شد. مصدق شرایطی فراهم کرد که و حزب تشکیل داد. بعد هم آمد نماینده

شود گفت مصدق یکی از بسیار بسیار جدی شود. می ی سید ضیابحث اعتبارنامه
ی سید س چهاردهم در مخالفت با تأیید اعتبارنامههای طوالنی مصدق در مجلبحث

چطور مدیر روزنامه »کند: عنوان می  8433بود. مصدق در تبیین شرایط کودتای  ضیا
ای نبود که ایشان بیایند و الوزراء شد! دیگر آدم با سابقه یا قبول عامهرعـد رئیس

نه به  برد وگوید آقا، نه اسمش را میمی . آقا )مصدق به سید ضیاالوزراء بشوند ..رئیس
نویس بودند و فرمانده قوا نبودند، با چه وسیله، قشونی کند( یک روزنامهاو اهانت می

انگلیسی بوده، در تحت اختیار آوردند؟... آقا « اسمایس»که در تحت سرپرستی کلنل 
نویسد: "با قشونی که تحت امر دارم هر مانع ومشکلی حوت )اسفند( می 6لگراف در ت

عد ب« شمارم" معلوم نیست این قشون به چه ترتیب تحت امر او در آمد؟را به هیچ می
د: گویی قشنگی دارد که میدهد. گزارهرا به طور کامل توضیح می دیگر نقش سید ضیا

آقا مثل نهر کوچکی است که به رود پنیس )رود انگلیسی( متصل شده باشد. هر قدر »
گیرد. افزاید و آب مساحت زیادتری را فرا میی نهر میکه آب رود بیشتر برود بر توسعه

شود از عبور آب جلوگیری نمود، بعد با سد آهنین هم نمی توان اگر امروز با خاک می
ی سیاه مقابله نشود، از حضور او جلوگیری اگر امروز با یک مهرهجریان آب را قطع کرد. 

یب شد و حزب حلقه )احزابی که حلقهنشود، اعتبارنامه ل به ی متصی ایشان که تصو
ها بودند( بر شعبات خود افزود و قوت گرفت با توپ جدیداالختراع هم انگلیسی

ایان آق»گوید: خودش را می ی تاریخیبعد تجربه« شود با این حلقه مقابله کرد.نمی
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ی بدبختی را تکرار نکنید. بیایید به جامعه ترحم نمایید، جوانان نمایندگان بیایید دوره
طور تمام آخرش را این« روشنفکر مملکت را دچار شکنجه و عذاب ننمایید.

تهاجم مصدق علیه « علمداران آزادی را به دست میرغضبان ارتجاع نسپارید.» کند:می
تصویب نشود. خالصه آنکه در این دوره  ی سید ضیاباعث شد اعتبارنامه یاسید ض

ی افشا باز شد؛ نیروهای اجتماعی ]به طور[ غریزی این سفره را باز کردند ولی سفره
 ا باز کرد.مصدق متدیک، باحوصله و با متنانت این سفره ر

 َترک در باروی استبداد
 وجه بعدی ترک در دژ و باروی استبداد بود.

 حذف محور
ی نظم اجتماعی ایران از اساس پاشید. که رفت شیرازه رفته بود. رضاشاه رضاشاه

، اطالعاتوره، به ویژه آن د 8944های بعد از شهریور های جوان روزنامهاگر االن بچه
کشی باب بوده. مردم کینه داشتند؛ بینند چقدر پاسبانرا مطالعه کنند، متعدد می

ی کردند. وقتی دولتی خراب میکشتند، ادارهکردند، پاسبان میکالنتری اشغال می
 محور نظم تحمیلی رفت، نظم هم پاشیده شد.

 بختملک جوان
بختی بود که از سوئیس و از پر قو آمده ل جوانشاهی که آمده بود جوان ترگل و ورگ

گردان شود. طبیعی است که خودش خواست صحنهبود. شاهی با این اوصاف می
ای توانست کاری را پیش ببرد. اوِل ازدواجش هم بود و از چند جهت وضعیت ویژهنمی

 داشت.

 آرامحو رزم
وزیر که نخست 8943عنصری نظامی بود. سال  آرابود. رزم 8آراوجه بعدی محو رزم

شد به طور مشترک سرپل آمریکا و انگلستان بود. بنا بود شرایطی را در ایران رقم بزند 
ه کهایی ی پیچیدگیکه مشابه استبداد صغیر شود. مصدق این شرایط را هم با همه

 ایستاد. آرابندی که از مشروطه داشت، درک کرد و در مجلس جلوی رزمداشت و با جمع
                                                           

 . (8943-8414) .آرارزم یعل. 8
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های استبداد خواهد زیر عنوان حکومت قوی خاطرهگفت که او می آراخطاب به رزم
ومتی گفت ما به حکمی آرازند. رزمصغیر را تجدید کند و شرایط استبداد صغیر را رقم ب

قوی نیاز داریم. خودش و پیرامونیانش هم نظامی بودند. دولتش هم کمابیش نظامی 
 ترور شد. 8943اسفند  86در  آرابود. رزم

 ناکامی عال
ای نداشت که پوز استبدادی بگیرد اما پوز استبدادی سر کار آمد. او قد و قواره 8عال

در تهران و خوزستان حکومت نظامی برقرار کرد. ولی در  8994گرفت و فروردین سال 
د. بتواند بر صحنه توفق پیدا کن ، نبود کهتر از او، رضاخان، یا بزرگآرای رزمقد و قواره

ی هایی جدی خورده بود و مالتساله در ایران ترکخالصه آنکه دیوار قطور استبداد بیست
ها را، حتی موقتی، وصله و پینه کند. لذا دژ استبداد دژ وجود نداشت که بتواند آن َترک

 تسخیرپذیری بود.

 بردمیده ذات از شعار ـ هدف
شعار نهضت ملی از ذات مردم دوره بردمیده  ـ هدف وجه بعدی ]این است که[

 بود.

 منافع ـ پاسداری منابع
 ملی شدن صنعت نفت با پاسداری از منابع و منافع ملی مرادف بود.

 زیست ملی
]ملی شدن صنعت نفت در کنار پاسداری از منابع و منافع حافظ[ زیست ملی 

 ]ایران هم شد[.

 هاآزادی
 ی اجتماعی ایران مرادف بود.رایط دموکراتیک در عرصهآزادی انتخابات با تحقق ش
ساز شد که جنبش ملی حول ملی کردن نفت در ایران راه شعارها هم کمک کرد و زمینه

 بیفتد.

                                                           
 ی محمدرضاشاه.وزیران دورهیکی از نخست .(8929-8464) .عال نیحس. 8
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 های جلودارآمادگی و صالحیت
ر ها و عناصرسیم. رهبر این حرکت ویژگیهای رهبری میآرام آرام به بررسی ویژگی
 ویم.شی آینده به طور مستقل بر این موضوع متمرکز میخیلی مهمی داشت که جلسه

 تجربه
گاه و صاحب تجربه  ی مشروطه، بعدی تاریخی بود. تجربهجلودار حرکت فردی آ

 ... را داشت. ی واز مشروطه، استبداد ظهور رضاشاه

 بندیجمع
داشت.  هاییبندیبندی بود ]و تا آن زمان[ جمع]مصدق[ اهل جمع

کرد. یکی از آنها گونه و به صورت تلنگرهای محکم عرضه میهایش را شوکبندیجمع
بود. با  8941در سال  8گلشاییان ـ با قرارداد گس 8984-8399ی قرارداد مقایسه
داشت با  ها تحت عنوان دارسیبا انگلیسی زادهتقی 8399ای که روی قرارداد تجربه

مخالفت جدی و کیفی تاریخی کرد. جمالتی داشت که  8941گلشاییان  ـ قرارداد گس
برگرفته از تجربیات تاریخی بود. در مشروطه دیدیم که فترتی طوالنی بین مجلس دوم 
و مجلس سوم برقرار بود. در این دوران جدید استبداد و ارتجاع به طور مشترک بین 

کردند تا مجلس تشکیل نشود. مصدق اینجا افشاگری  مجلس چهاده و پانزده تالش
ی کند. دو جملهبندی خودش را به مردم عرضه میی تاریخی و جمعکند. تجربهمی

ترسم! ما چوب فترت را ترسم آقا! من از فترت میمن می»گوید: ای دارد. میمحاوره
عنی فردی کاماًل ی« ایم. دیگر نگذاریم بین دو مجلس فترت واقع شود. قباًل خورده

تجربی بود که تجاربش را هم به طور کامل فرمولیزه کرده بود. اما این تجربه یک وجه 
 قضیه بود

 یقین
تر یقینی بود که او داشت. او آمده بود تجربه فقط یک وجه قضیه بود. وجه مهم

قای آای را حل کند. آمده بود تغییری ایجاد کند. آمده بود جور و پالس جمع کند. مسئله
                                                           

و  رانیدولت ا نیب 8941 ریت 46 خیاست که در تار یقرارداد انییگلشا ـ سقرارداد گ. 8
 امضا شد. 8984-8399قرارداد  یمهیبه عنوان ضم سیو انگل رانیشرکت نفت ا ندگانینما
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کند ویزی، تعریف میروز نخست 81ماه و  41، رئیس دفتر مصدق در ]باقر[ کاظمی
دولت جنوب  BPمن در جنوب بودم. سرتاپا لمس کرده بود که  8944ی که اول دهه

بود. آنجا دیگر تحملم طاق شد. آمدم تهران و وقتی از آقای دکتر مصدق گرفتم. سال 
گوید ی مجلس چهارده نشده بود. به مصدق مید و آقای مصدق هنوز نمایندهبو 8948

است.  BPگونه است. اصاًل دولتی وجود ندارد. دولت جنوب وضعیت جنوب این
کنیم را جمع می BPگوید تا چند وقت دیگر جول و پالس مصدق خیلی با یقین به او می

ین در دوران ما گم شده است. نسبیت ریزیم. یعنی یقینی درونی داشت. یقو به دریا می
شده را جمع کنیم آمد و زیر قاب پلوی یقین زد. حاال هرچه بخواهیم پلوهای ریخته

شود آن پلو شیشه، خس و خاشاک و آت و آشغال در آن هست که دیگر نمیآنقدر خرده
 طور است. تماماً ی ما همینرا خورد. دیگر پلو نیست. االن وضع اراده و حس جامعه

نردی که نّراده در حال باخت در شش و بش است. در آن شش و بش است. مثل تخته
منتظر جفت شش آخر است. جفت شش آخر بیاید بلکه اتفاقی بیفتد ... . آمریکایی 

کند! ی فساد را بگویند امام زمانی بیاید ریشهها میی ما را حل کند! سنتیبیاید مسئله
خودت چیست؟ سهم دورانی خودت چیست؟ ای؟ نقش دورانی خودت چه کاره

مصدق با اینکه فرد ایدئولوژیکی نبود و بیشتر کالسیک بود اما با یقین آمده بود و یقینی 
توصیف االن  8«نهم.شده ... بازت نمیآه! ای یقین گم»گوید: داشت. اینکه شاعر می

...  ا ِمهر طبقاتی وماست؛ یقینی وجود ندارد. از خدا بگیرید تا ِعرق ملی و منافع ملی ت
و نیمه ی  8964ی یقینی وجود ندارد. رسالت دورانی روشنفکران تئوریک ایران در دهه

همین  ی یقینی[ پاشاندن شیرازهی یقین بود. ]نتیجهاز هم پاشاندن شیرازه 8914یدهه
کنید. شود، وضعیت دانشگاهی که مشاهده میوضعیتی است که االن مشاهده می

نشگاه بیست سال است. دانشجوی بیست ساله باید بتواند سالنی را به معدل سنی دا
اش ببندد، تسمه به گرده بیندازد و سالن را بکشد و جلو ببرد. در حالی که دانشجوی شانه

جول »ای، افسرده است و ... . مصدق درس یقین داد. امروزه نه امیدی دارد و نه انگیزه
گرایی، این کار را هم کرد، با اراده« ریزیم.می کنیم به دریارا جمع می BPو پالس 

 درایت، پختگی و متد هم این کار را کرد، نه با جیغ بنفش.

                                                           
 احمد شاملو.. شعر ماهی از 8
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 اراده
ی دوران را حل کند. تا ای که داشت آمده بود تا مسئلهمصدق اراده داشت. با اراده

وران ی دتجربه آخر هم ایستاد. حاال یقین و اراده اش را بعدًا در کودتا، بعد از کودتا و در
بینیم. مصدق عنصری کاماًل پایدار بود. خیلی پایدارتر از کسانی که ادعای تبعیدش می

کردند، به خصوص ادعای پایداری مذهبی. مصدق هیچ کدام پایداری ایدئولوژیک می
از این ادعاها را نداشت ولی سترگ ایستاد. با ایستادگی سترگ خودش ملتی را که بیست 

های پیرامونش قرار داشت بسیج کرد، جلو و قزاق مهمیز و شالق رضاخانسال فقط زیر 
برد، ارتقا داد، فرهنگ بخشید، و به عناصر جنبش اجتماعی تبدیل کرد. این خیلی مهم 

بندی یک وجه قضیه است، متد و روش وجه دیگر قضیه است. اما است. تجربه و جمع
ی بندم یقین و اراده است. شما طَبق طَبق متد، روش، جمعیک وجه کلیدی ]قضیه[ ه

افتد؟ ]تا زمانی که[ حسی، و تجربه در این سالن در اندشت بگذارید. آیا اتفاقی می
ای وجود نداشته باشد، آب از آب برانگیز، یقینی و ارادهمهری، نفرتی از عوامل نفرت

ثل چاهای نفت هستند. حاال از شود که مهای فسیلی میخورد. اینها الیهتکان نمی
های آید ولی از آن تجربههای نفت بعد از هزاران سال نفت بیرون میهای فسیلی چاهالیه

 تراود.ای برنمیمنهای یقین و اراده هیچ شیرابه

 دارحوصله ـ دارآموزگاری هدف
 یک دهه آموزش، یک دهه انتظار

لین بار در ایران بود که نیروی وجه بعدی، آموزگاری هدفدار مصدق بود. برای او
کند. یک دهه با طمأنینه حرکت اجتماعی یک دهه صرف آموزش می ـ کیفی سیاسی

که بحث نفت شمال بود، حزب توده از  8949کند. این خیلی مهم است. ]سال[ می
د ی منفی را پیش کشیشوروی حمایت کرد و میتینگ راه انداخت. بعد که مصدق موازنه

. العمل افتادامتیازات نفتی در مجلس تصویب شد حزب توده در عکسو منع اعطای 
شود، کل پس پیشانی و در ذهنش این بود که حاال که به شوروی نفت داده نمی

قرادادهای نفتی را ملغی کنیم. تو مجلس فراکسیون داشتند. مصدق و نهضت ملی هم 
ی توده شعار لغو همهشد. حزب یا فراکسیون داشتند یا داشت آرام آرام تشکیل می

امتیازات را مطرح کرد. مصدق مخالفت کرد. در مخالفتش جوهری کیفی نهفته بود. 
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عنی ی« زمانش مهیا نیست»در بیان علت مخالفتش گفت که زمانش مهیا نیست. این 
جامعه آمادگی ندارد، نیروها آمادگی ندارند. آمادگی هم که خود به خود به وجود 

آید. مصدق این آموزش و کار آموزش و با کار توضیحی به وجود میآید. آمادگی با نمی
شروع کرد که قرار داد ماهیتش  BPتوضیحی را با حوصله انجام داد. اول آمد با افشای 

ای به ایران زده، چه امکاناتی را از ایران برده، چقدر باعث پرواری چه بوده، چه ضربه
داری ایگاه انگلستان در جهان سرمایهشده، چقدر موجب تثبیت ج BPها و انگلیسی

ی اینها را با عدد، رقم، نسبت و درصد در مجلس توضیح داد و این توان را شده. همه
ی ی اتوبوس، رانندهتوضیح اجتماعی هم بکند. دیگر راننده ـ هم داشت که یک کار

یدند فهمیعنی چه، می BPفهمیدند ور، کسبه و ... هم میتاکسی، مردم عادی، پیشه
 ای که در یک دهه صورت گرفته بود.غارت یعنی چه؛ به خاطر همین کار آموزشی

 محتوای ملیدان خوشجامه
و ابوالحسن  4بقایی 8،نهادی بودند. همه مکیاغلب پیرامونیان مصدق مردان پاک

نبودند که بعدًا به کمپ ارتجاع و استبداد بپیوندند. بخش مهمی از اطرافیان  3زادهحایری
ی بعد از ی دوره بودند، تجربهکردهمصدق مردان وارسته و مردان فکری و تحصیل

را داشتند. مصدق چمدانی  ی رضاخانسالهی سیاه بیستمشروطه را داشتند، تجربه
شود خشک و خالی و با آدامس در داهن که کرد. باالخره وقتی عزم سفر میدرست 

زار بگذاری در جیبت و بخواهی سفر دور دنیا بروی. امکان  41شود سفر رفت؛ نمی
خواهد. وجه اول این چمدان ایدئولوژی پذیر نیست. چمدان پرمحتوا و پرمالتی می

ی منفی را داشت. یک تئوری هملی و وجه دوم آن تئوری بود. مصدق تئوری موازن

                                                           
 ملی.مجلس  یندهیچند دوره نما .(8911-8434) .یمک نیحس. 8
و از  رانیکشان ملت امؤسس و رهبر حزب زحمت .(8966-8438) ی.کرمان یمظفر بقائ. 4
یب ه کننده: حبکرمانی، مصاحب . خاطرات دکتر مظفر بقاییرانیا یملی جبهه گذارانانیبن

 .8914الجوردی، با مقدمه و ویرایش محمود طلوعی، تهران، علم، 

و از مؤسسان  یمل یمجلس شوراگان ندینما .از(8918-8461) .زادهیریابوالحسن حا دیس. 3
 حزب دموکرات ایران.
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ی ی منفی. َسمت داشت، برنامهتشکیل جبهه بود و یک تئوری موازنه
 اقتصادی بدون نفت و یک کارگروه داشت. ـ اجتماعی

 ایدئولوژی
گرفت. ]چیزی که بروزش در میان حوادث دوره ایدئولوژی ملی داشت شکل می

]بود[. کانون مهندسین درست شد.  «فکر ایرانی، به دست ایرانی، برای ایرانی»شعار[ 
خواهانه بود. این ایدئولوژی حزب ایران حزبی با ایدئولوژی ملی و گرایشات جدی ایران

اش کرد و از دلش ملی، که بعد مصدق آن را در سیر نهضت ملی پروراند و فرآوری
های هفتبوروژوازی ملی ایران  را برای اولین بار در آورد، یک وجه قضیه است، که حاال ه

 توانیم رویش درنگ کنیم.بعد بیشتر می

 تئوری
دار دو تئوری داشت. لخت و عور به صحنه یکی از وجوه مهم این بود که فرد میان

نیامده بود. امکاناتی داشت و مجهز آمده بود. دو تئوری ]عبارت بودند از[: تئوری 
یل جبهه بود. کاش تئوری تشتکشیالتی و تئوری اقتصاد سیاسی. تئوری تشکیالتی

زنند. پس بستری فراهم های مرموز احزاب و افراد را میدر ایران دست»تئوری این بود: 
راد. تر باشد نسبت به احزاب و افکنیم که فراتر از احزاب و افراد باشد که آن بستر ایمن

 ی ملی ایران باز کردن چتری برای احزابی تشکیل جبههفلسفه« آن بستر جبهه است.
ی ای افراد بود. این خیلی اهمیت داشت. تئوری اقتصاد سیاسی او هم تئوری موازنهو بر

ی ای که همهای آمد؟ دههی منفی مصدق چه زمانی و چه دههمنفی بود. تئوری موازنه
ی مثبت را دولت تشکیل داد، موازنه 8941، که ی مثبت داشتند. قوامسردمدارها موازنه

هم، که  آراش گرفت؛ هم شوروی را راضی کن، هم آمریکا را و هم انگلستان را. رزمپی
ای بود، همان ی مثبت داشت. با اینکه ضدکمونیست و ضدتودهآمد، موازنه 8943

ابتدای کارش قرارداد تجاری بزرگی با شوروی بست؛ یک امتیاز به آن طرف. بعد هم 
ی مثبت. موازنه منافع استراتژیک آمریکا و انگلیس را در ایران تأمین کند. قوامبنا بود 

وزیران ی سیاسی از میان نخستترین چهرهی مثبت. یعنی شاخصهم موازنه آرارزم
وزیر شد، ی نظامی ایران هم که نخستن چهرهتری، و شاخص، یعنی قوام8944ی دهه

ی منفی را ]وسط گود[ ی مثبت بودند. مصدق آمد موازنه، هر دو اهل موازنهآرایعنی رزم
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قاجار و بعد  در ابتدای تشکیل حکومت 8مقامگذاشت. گفتیم هم اولین بار مرحوم قائم
ی منفی رسید؛ اینکه به ]هیچ یک از[ دو از شکست دوگانه از ارتش روسیه به موازنه

کرد  تر و تئوریکشتر، تئوریزهی منفی را کالسیکطرف باج ندهیم. مصدق این موازنه
های نفت شمال و شوروی و ... مصدق این در اوج بحث 8949آبان  1و عرضه نمود. 

اند با هر سیاستی که در آنهایی که طالب ترقی و تعالی میهن» گزاره را مطرح کرد:
کنند. من با دادن هر امتیاز از لحاظ سیاسی و اقتصادی مصالح وطن نیست مبارزه می

مخالفم. ملت ایران آرزومند توازن سیاسی است. یعنی توازنی که در نفع این مملکت 
ند و از کتوازن مثبت موافقت نمیوقت با باشد و آن توازن منفی است. ملت ایران هیچ

های بعد ام با قرار داد مالی و هر عملیاتی که دولتاولین روزی که من وارد مجلس شده
 ی آنها را بهاز شهریور از نظر توزان مثبت نموده بودند مخالفت کردم و اعمال خائنانه

ه ی منفی تبدیل بهی منفی که بعد این موازنایستاد روی موازنه« ام.جامعه آشکار نموده
الیحه شد. الیحه هم تبدیل به قانون منع اعطای امتیازات نفتی جدید توسط دولت به 
هر شرکت خواهنده از منابع نفتی ایران شد. یعنی رویال داچ شل و سه شرکت آمریکایی 

 نصیب ماندند.ر مصدق بیی منفی دکتبه دلیل همین تئوری موازنه و کافتارادزه

 سمت
تر خواهیم دید. مصدق سمت داشت. حاال این سمت را در جلسات بعد جدی

تیر  94گویند، سمت مصدق قبل از به درستی می طور که آقای مهندس سحابیهمان
ای که از یژهتیر، به خصوص با اختیارات و 94بیشتر لیبرال دموکراسی بود اما بعد از 

ساله شد، خط ماهه بود و سپس تمدید و یکمجلس هفدهم گرفت، که اختیارات شش
ران اجتماعی را در ای ـ سوسیال دموکراسی را در ایران آورد و رادیکالیسم عقلی اقتصادی

 سازی کرد.جریان

 برنامه
 ی اقتصاد بدون نفت را هم داشت.برنامه

                                                           
 ی محمدشاه قاجار.دورهصدر اعظم  .(8482-8811) .مقامابوالقاسم قائم دیس. 8
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 کارگروه
، سمت و برنامه کارگروه هم داشت. با کارگروهی که آورد در کنار ایدئولوژی، تئوری

 توشه دست به سفر نزد.این چمدان تکمیل شد. یعنی بی

 های مؤیدقطب
های مؤید در ایران ساز است و اهمیت دارد، قطبوجه بعدی، که این هم زمینه

ماعیون تخواه، بازار ملی، اجکننده هستند. روشنفکران ایرانهایی هستند که تعیینقطب
های روحانیت مؤید نهضت ملی و شخص دکتر دار و بخشی از اقطاب و چهرهطیف

 مصدق بودند.

 خواهروشنفکری ایران
روشنفکری ایران، دانشگاه و دانشگاهیانش  اعم از اساتید، مدیران دانشگاه و 

 دانشجویان، پشت نهضت ملی آمدند.

 بازار ملی
دارهای بازار ه مفهوم واقع خودش بود. راستهبازار آمد. بازار آن موقع بازار ملی ب

، حاج ، حاج تقی همبریچیلباس 8،چیپشت نهضت ملی مصدق آمدند؛ دستمال
برد اجتماعی جنبش اینها را به طور کامل باز  که انشاءالله در محمد حسین راسخ افشار

 هایی اجتماعی داشت که خیلی مهم بود.کنیم. مصدق جفتمی

 داراجتماعیون طیف
ی سنتی آن زمان بودند دار بودند. افرادی که در جامعهوجه بعدی اجتماعیون طیف

 8944ی بود که در دهه 4آبادیبسیار کاراتر از برخی احزاب بودند. مرحوم ابراهیم کریم
 آبادیخانه ذیل آن بود. ابراهیم کریمقهوه 4144داران ایران بود که خانهسر صنف قهوه

ای اجتماعی دار بود و خیلی در جلب و جذب افکار عمومی تودهبسیار یال و کوپال
اشت. هم در زمان نمایندگی مصدق و هم در دولت ملی اول به عنوان وکیل ایران نقش د

 هایبود که بعد از کودتا در سال شاخص تهران بود. آقای محمد حسین راسخ افشار
                                                           

 .رانیا یجبهه مل یاز اعضا یکیثروتمند و  انیاز بازار .(8964-؟) .یچدستمال میکر. 8

 .8944ی در دهه اصناف یعال یشورا سیئر .(8964-8436) .یآبادمیکر میابراه. 4
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های درون ی الت و لوت، که انتخابات صنفی در تهران برگزار شد، همه8999-8992
و ... آمدند در انتخابات شرکت کردند و رأی اول را همین  و شعبان ، مانند طیبکودتا

لنگ  ها، جلوی راسخ افشارهم، به قول قدیمی آورد. یعنی طیب آقای راسخ افشار
ی که کودتاچی بودند. مصدق و شعبان انداخت. راسخ افشاری که مصدقی بود و طیب

ها دوستی و مناسبات داشت و ]اکنون[ اینها آمدند و جریان را از دیر باز با این چهره
ی ی ملی ایران متشکل از روشنفکرها و انتلکتوئل بود. راستههدایت کردند. جبهه

هایی بود که کمتر شناخته شدند ی ملی ایران با این چهرهها و توان اجتماعی جبههبازاری
متر ک آبادیمشناسند و ابراهیم کریرا می و بقایی آورد. همه مکیو کمتر اسمی از آنها می

تر داران، بسیار جدیخانه، سرصنف قهوهآبادیشناخته شده است. نقش ابراهیم کریم
های ملی بود که بعدًا سیر خیانت را پیش گرفتند. انشاءالله این موضوع از خیلی از چهره

 کنیم.سی برد اجتماعی جنبش باز میرا در برر

 های روحانیتبخشی از احزاب و چهره
سازی و توفیق نهضت ملی های روحانی هم در زمینه]برخی از[ اقطاب و چهره

ه تهران ای که وقتی ببود. آخوند سیاسی پیچیده ترینشان کاشانیمؤثر بودند. مشخص
ی ملی و ملی شدن صنعت نفت حمایت ا مصدق برقرار شد از جبههآمد و روابطش ب

کرد. این خیلی اهمیت داشت. غیر از او، چهار مرجع اصلی دوران هم به نفع ملی شدن 
تر ینو نقش روحانیانی که از نظر سابقه پای صنعت نفت فتوا دادند. آن فتوا، نقش کاشانی

 8928، که در سال و امجدی 4سیدجوادیحاج 8،بودند، مثل آقایان زنجانی از کاشانی
 شدند. رسان نهضت ملیساز و کمکی ملی دوم ایران شدند، مؤید، زمینهعضو جبهه

 توده امیدوار
                                                           

ها ) ی. نامهرانیا یگرایمل مداراستیو س هیفق .(8964-8418) .یرضا زنجان دیس. 8
ان، ر(، به کوشش بهروز طیرانی، تهالله حاج سید رضا زنجانیهای آیتنامه، اسناد و نامهزندگی

 .8911صمدیه، 
. رانیا ینهضت مقاومت مل یاز اعضا(. 8934-8436. )یدجوادیسحمد صدر حاج. ا4

، به کوشش سیدجوادیی تاریخ شفاهی با احمد صدر حاجعدالت و سیاست، مصاحبه
 .8936ی ملی جمهوری اسالمی ایران، اررودی، تهران، سازمان اسناد و کتابخانهقربانعلی کن
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 ای که امیدهای چندگانه پیدا کرده بود.وجه بعدی مردم بودند؛ توده

 ثباتی سیاسیبه امید عبور از بی
 ثباتی سیاسی بعد از رضا شاه عبور کند. چنانچه گفتهخواستند از شرایط بیمردم می

یر وزه نخستوزیری مرحوم مصدق در کمتر از ده سال یازده دوازدشد، تا قبل از نخست
زیرها ونفر اعضای کابینه داشتند، ضمن اینکه بعضی از نخست 94آمدند که هر کدام 

وزیر طی این مدت روی کار  821هم بودند که دو سه کابینه تشکیل دادند. در جمع 
های لرزان بودن قدرت سیاسی مستقر در ایران بود. مردم اینها آمدند. اینها همه شاخص

 دیدند.ثباتی سیاسی میز بیرا به امید عبور ا
 به انگاره گذر از نابسامانی اقتصادی

حقوق بگیر بود.  ـ شرایط اقتصادی هم که بحران نان و شکر سیاه و آجر بیار
پر از کسری بود. طاعون و وبا بود. حضور متفقین  8944ی دهه ی اولهای نیمهبودجه

ی گذر از نابسامانی اینها به انگارهی در ایران شرایط را اسفناک کرده بود و ... . همه
 شد.اقتصادی تحمل می

 نهادحساب باز برای جلودار پاک
وزیری که نه حقوقی وجه بعدی حساب باز برای شخص دکتر مصدق بود. نخست

ِنی َربِّ أَ »گرفت و نه ماشینی سوار شد. با زیستی کاماًل پاک و پاکیزه شروع کرد.  ِخل  د 
ٍق َوَأخ   َخَل ِصد  ٍق ُمد  َرَج ِصد  ِنی ُمخ  خواند و نه مثل برای مصدقی بود که نه آیه می 8«ِرج 

ها از کرد ولی واقعًا مضمون همین آیه بود. بعضیها قرآن را سپر میخیلی از مذهبی
شوند خدا با قدم صدق واردشان کند و با ای میخواهند که وقتی وارد پروسهخدا می

ها ی بحثطور بود. انشاءالله در ادامهًا اینقدم صدق هم خارجشان کند. مصدق واقع
 خواهیم دید.

ا را هکنیم. مثل همیشه بعد از تنفسی پرسش و پاسخبحث را همین جا تمام می
ی مطالبات و کنیم به اضافهی بعد فراز را روایت میخواهیم داشت. انشاءالله دفعه

 شعارها.
  خیلی متشکر . خسته نباشید.

                                                           
. بگو پروردگارا مرا ]در هر کاری[ به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز. 8

 ی فوالدوند(/ ترجمه14ی ی اسراء، آیه)سوره
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 پرسش و پاسخ
دهی و عضوگیری نیروها ی قبل گفته شد حزب توده در سازمانجلسهپرسش: 

در خود شوروی همراه با  بسیار موفق بود. این در حالی است كه حضور استالین
دیکتاتوری بالشک بود. این موضوع مورد وفاق بیشتر روشنفکران است. پرسش 

ی توانسته بودند آرمان دموكراسی و جامعه های ایران چگونهایاینجا است كه توده
ها، تشهر كمونیسی در خود شوروی، به عنوان آرمانباز را با دیکتاتور مآبی استالین

 جمع و آن را هضم كنند؟
 نرا که کسی ندیده بود. حاکمیت شوروی هوادارا بطن کشورداری استالین پاسخ:

کواریوم اش توضیح میالمللیبین دادند. آن موقع هم مثل االن نبود که همه چیز مثل آ
افزاری آمده که اگر شما ی کشورها معلوم باشد. االن به عنوان مثال نرمباشد و در همه

ا دم کند و شما رآدرس یک نفر را در کشوری دورافتاده در افریقا بخواهید، هدایتتان می
اینقدر همه چیز شفاف است. ولی آن موقع اصاًل اینطوری نبود. یک برد. خانه می

 2آساهی شیمبونبود که تا قبل از فروپاشی شوروی، مثل  8ایزوستیای سراسری نشریه
ژاپن، حدود ده میلیون تیراژ داشت که بیشترین تیراژ جهان بود. گرچه بعد هم رادیو 

ی اینها[ غات خودشان بود. ]در کنار همهداشتند و بعد هم تلویزیون آمد. ولی بیشتر تبلی
فضای دوران را ]هم[ باید در نظر گرفت. در فضای دوران دو باب تضاد وجود داشت. 

المللی و داری بینی سرمایهیکی تضاد خلق و امپریالیست و دیگری تضاد بین جبهه
اگر  یعنیی کار یا تضاد کار و سرمایه. شوروی هم بین این دو تضاد قرار داشت. جبهه

شد. شوروی جدا از اینکه جلوی شوروی نبود، تضاد اول خیلی دقیق و عمیق نمی
های جهانی هم بخش و لجستیک جنبشداری افتاده بود، الهامجریان جهانی سرمایه

افتادند و راه می 8364و  8314ی های ایدئولوژیکی که به ویژه از دههبود. جنبش
چریکی داشتند در دانش مبارزاتی، اسلحه، پول و گرایش چپ، گرایش طبقاتی و مشی 

کردند. حداقل روی های شوروی حساب باز میامکانات اقتصادی روی کمک

                                                           
1 .Izvestia 
2 .Asahi Shimbun 
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افزاری. اینها را های مادی و سختهای مجازی و معنوی، صرف نظر از کمککمک
ها هم هست؛ خب گویید در ذهن بعضیای که شما میباید در نظر بگیریم. نکته

ته داری را گرفگر بود. اما ]در عین حال[ جلوی جریان سرمایهسرکوب ستالینباالخره ا
بود و بخشی از جهان را حفظ کرده بود. ُبعد مهم این است که درون خود شوروی هم 

ه شده از تاریخ بی حذفای افتاد. از کشوِر کمترصنعتِی میراث روسیهاتفاقات ویژه
صنعتی تبدیل شد. سازمان برنامه که راه افتاد و جریان کارشناسی در  کشوری کامالً 

ی اول شوروی این بود که ها در طراحی برنامهشوروی به وجود آمد، تلقی کارشناس
میلیون  ایستاد سر پانصد شوروی توان تولید صد میلیون تن فوالد را دارد. ولی استالین

جدی  هایپانصد میلیون تن تولید فوالد را هم تحقق بخشید و بیس تن تولید و آن
 های بهداشت در مقایسه با گذشته خیلیصنعتی برای اقتصاد شوروی به وجود آورد. ُنرم

، 8364های غذایی به همین ترتیب. شوروی وارد عصر فضا شد. بهبود پیدا کرد، ُنرم
، اولین فضانوردهای جهان از روسیه بودند: یوری چند سال بعد از مرگ استالین

هم اولین فضانورد زن. اولین قمر  4اولین فضانورد مرد و خانم ترشکوا 8گاگارین
کادمی م تادند. علوها راه افمصنوعی یا ماهواره را شوروی فرستاد. علوم پایه رشد کرد. آ

های فیزیک به وجود آورد و به کمک فیزیک سماوی و کهکشانی پایه انقالبی در بیس
رد. دو وجهی برخورد ک هم باید مثل رضاشاه آمد. خیلی اتفاقات مهمی افتاد. با استالین

خونیین و پوتین نظامی او است و وجه دیگرش تحوالتی  یسرپنجه یک وجه رضاشاه
داری است که چه بخواهیم و چه نخواهیم در ایران به وجود آورد. اولین نهادهای سرمایه

است. همچنین زیربناها، دانشگاه،  داری( ایران متعلق به زمان رضاشاه)اقتصاد سرمایه
ا فقط در ایران بود. ام ایم. رضاخانگذشته به آنها اشاره کردهراه، بیمه و چیزهایی که در 

ها گویید در ذهندر کل جهان این نقش را داشت. بنابراین، نکاتی که شما می استالین
تی ابوده. به عنوان مثال بخشی از مرزبندی نیروهای ملی با حزب توده هم سر همین نک

گویید. ولی باالخره دوران، دورانی بود که آنهایی که آرمان چپ داشتند است که شما می
شود یا گفتند در آینده درسیر خودش حل میکردند؛ نهایتًا یا میکمتر اینها را لحاظ می

                                                           
 .Yuri Gagarin .(8392-8361). نیگاگار یور. ی8
 تا کنونValentina Tereshkova. (8391-.). ترشکووا نایوالنت. 4



  811های بروز حرکت       نشست سی و پنجم: زمینه
 

 

وضیح ها است. بنابراین، بخشی از آنها را تگفتند بخشی از آنها تبلیغات امپریالیستمی
ر کردند. نتیجه آنکه اگکردند و بخشی دیگر را به آینده واگذار میو توجیه میدادند می

کند در پرسشی که مطرح کردید فضا و اتمسفر دوره را هم در نظر بگیرید، کمک می
 تر و از غموض آن کم شود.پرسش ساده

ی تحوالتی كه ی نقش خود دكتر مصدق است. همهپرسش : سؤال اولم درباره
ی ایشان بود كه خب طبیعی هم هست. در نهضت به نحوی سمت كفهذكر كردید 

آییم، به تر میرسد هرچه پیشملی این نقش بسیار پررنگ بوده است. اما به نظر می
برندگی تحوالت كمتر ها و افراد در پیشتر شدن شرایط، نقش آدمدلیل پیچیده

تاهی ی كوم اینکه اشارهخواستم در این باره كمی توضیح دهید. سؤال دوشود. میمی
به حزب توده كردید و اینکه میتینگشان را با حمایت ارتش سرخ برگزار كردند. به 

های لننیست ـ نظرم در بررسی نقش حزب توده در ایران و تا حدودی ماركسیست
بعدی ایران این حقیقت مغفول مانده كه نقش چپ در ایران را در ارتباط با نقش 

زند و آن ای جدی به ماركسیست میتبصره یست باید دید. لنینكلی اردوگاه سوسیال
كند. می ای تعریفاش در انقالبی پروسهای را در ارتباط با ثمربخشیاینکه هر پدیده

كالً هم حزب توده و كل احزاب چپ در اردوگاه سوسیالیست در ایران آن دوره این 
شوروی حزب برادر است و همه چیز را در  تئوری را داشتند كه حزب كمونیست

دیدند. یعنی تحلیل حزب توده این بوده است كه آیا حمایت كردن ارتباط با آن می
از دادن نفت شمال به شوروی در جهت انقالب پرولتاری است یا خیر. یعنی 

كرده است. به نظرم نهضت ملی قبل از اینکه چالشی تحلیلی كامالً لنینیستی می
لنینیستی ایرانی باشد چالشی جدی برای تفکر  ـ ی چپ ماركسیستجدی برا

لنینیستی در سراسر دنیاست كه چندان به آن پرداخته نشده است. اگر  ـ ماركسیست
 با این تحلیل موافقید، توضیحی بفرمایید.

باالخره هر دورانی یک مرد دورانی هم دارد. البته درست است که هرچه  پاسخ:
های گذشته حول کاکل افراد محوری شود. دورانها کمتر مینقش آییم اینجلوتر می

طوری است. به عنوان مثال خیزهای اول توسعه در گشته. تاریخ ایران بیشتر ایندوره می
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یعنی خیلی  8.، سپهساالر، امیرکبیرمقامایران را همین سه صدر اعظم برداشتند: قائم
 یی اصالح، طرح اصالح، برنامهپیرامونی ندارند. همه چیز در آنها تجمیع شده. ایده

پرداز، طراح، مجری و ... در اصالح، اجرای اصالح، همه با یک نفر بوده. یعنی ایده
 ، که حاال یا مثل سپهساالرشودوجود یک نفر تجمیع شده. آن وجود هم که حذف می

اند اتمام شود، پریودی که شروع کردهکشته می مقامو قائم شود یا مثل امیرکبیرتبعید می
ها ها زیادتر و چهرهاست. قطبطور آییم، مشروطه، کمتر اینکند. جلوتر که میپیدا می

ی بعد مصدق وسط وسط دوره است. دوره ی بعد رضاخانکمتر بودند. ولی در دروه
وسط دوره است. دوره بعد یکی دو نفر در عرصه  ی بعد آقای خمینیدوره است. دوره

ی تشکیالتی. در دوران مصدق، نفر هم در عرصه آیند و یکی دوایدئولوژیک وسط می
گاه بریم تر و کاربلدتر بود. صفات عالی و تفضیلی در اینجا بکار نمیمصدق از همه آ

که مداهنه کنیم و فرد را آنقدر باال ببریم که نشود به آن انتقاد کرد. این انتقادها را هم 
 4کنیم[.آخر سر  در یک وجوهی ]سر جای خودش مطرح می

 

                                                           
سال صدراعظم  دوبه مدت  که ملقب به سپهساالر .(8464-8446) ی.نیقزو نیحس رزایم. 8

 شاه قاجار بود.نیناصرالد

 ی پرسش و پاسخ ناقص است.لسهصوت فعال موجوِد ج . متاسفانه4
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 ی آذر ماه خدمتتان هستیم.شنبهبا سالم به جمع؛ در غروب خوش اولین سه
ی دوستان و ی پنج از نهضت ملی هستیم. با اجازهنشست سی و ششم و شماره

ی گذشته سری به جهان کشیدیم. کنیم. در چهار شمارها آغاز میبحث ر آقای مهندس
های بررسی نهضت را بر شمردیم. انشاءالله غوری در ایران کردیم. تا حد امکان، زمینه

رویم. در روایت فراز، به سبک سابق در تنباکو، امروز سراغ روایت فراز نهضت ملی می
دا تا فرجام کار را براندازی تاریخی ها را وارسی و ابتمشروطه و جنگل، نقطه عطف

 کنیم.می

 روایت فراز
اگر خاطرتان بیاید، در مشروطه چهل ماه قبل از صدور فرمان مشروطیت هفده 
اتفاق کلیدی افتاد. آن هفده اتفاق کلیدی در روندی آهنگین، پرطنین، پرتپش به فرمان 

یم از ابتدای شهریور کنای که با هم آن را بررسی میمشروطیت منجر شد. در دوره
اتفاق کلیدی و محوری افتاد که یک به یک، در حد  91حداقل  8994تا مرداد  8944

 شوند تا به فرجام کار رهنمون شویم.امکان و وقت، توضیح مختصری داده می

 فرار رضاخان
مجبور به  به طور کامل تمام نشده بود که رضاشاه 8944ی ی اول دههماههشش

طور که به انتخاب ]دیگران[ آمده بود، نه به اختیار ]خودش[، رفتنش شود. همانفرار می
هم با افسردگی و توصیه بود نه به اختیار. در هر دو مورد تمکین کرد؛ چه در کودتای 

ه . با تمکین آمد و با تمکین رفت. مجموع8944و چه در شهریور  8433اسفند 
اقداماتی هم انجام داد که آثاری ملی داشت اما خودش ملی نبود. نه برآمدنش و نه 

 آوا نبود.خوان و همفرورفتنش با موسقی متن ملی هم
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 استقرار شاه جوان
است. بالفاصله فردای آن روز،  روز استعفای اجباری رضاشاه 8944شهریور  41 

کند و مستقر در مجلس سوگند یاد می ، محمدرضاشاه8944شهریور  46در تاریخ 
ی تشکیالتی داشت و نه ی قبل هم توضیح دادیم که خودش نه تجربهشود. دفعهمی

و  ی دوران پدرش، مثل قوامدیدههای آبای از چهرهی دیپلماتیک. مجموعهتجربه
، به کمکش آمدند تا محلل دوران شوند. محلل دوران به این مفهوم که هم فضا فروغی

در حد فاصل  را آرام کنند تا انفجاری صورت نگیرد علیه سلسله اقدامات رضاخان
د مالتی که دوران سلطنش بود، هم بتوانن 8944تا  8942، به ویژه از 8944تا  8944

در زمین شرایط بریزند تا زمینه برای چسب خوردن ملک جوان به شرایط طوفنده و 
 ی ایران مهیا شود.پیچیده

 آغاز به کار مجلس چهاردهم
اتفاق سوم ]دوره[، آغاز به کار مجلس چهاردهم است. مجلسی که در روند تحول 

ق با پیشینه، شود و مصدتشکیل می 8944کند. مجلس در سال دوران مشارکت می
 8944ها، یکی دو سال کار توضیحی از شهریور ی انباشته، نامی خوش از گذشتهتجربه

 کند ودهد، نمایانی جدیدی پیدا میتا سر فصل تشکیل مجلس چهاردهم صورت می
ی اول تهران به مجلس وارد سرانجام در انتخابات مجلس چهاردهم به عنوان نماینده

 شود.می

 هاخواهی قدرتنفت
 8948به بعد، یعنی در حد فاصل  8948های وجه بعدی این است که از همان سال

ی پیش با هم مرور کردیم. از سه مجرا ها را داریم، که دفعهخواهی قدرتنفت 8949تا 
ی قرار داد نفت جنوب که متعلق به شرکت برای کسب امتیازات جدید، بیرون از حوزه

BP قرارداد  بود، خیزی برداشته شد. خودBP ی متمم قرارداد دارسی است. ابتدا نتیجه
متمم  زادهقرارداد با عقادی تقی 8984-8399قرارداد دارسی منعقد شد و بعد در سال 

 8948خورد و منافع استراتژیک انگلستان در منابع نفتی ملی ما تمدید شد. اما از سال 
ترتیب سه شرکت آمریکایی سوکونی وکیوم، سینکلر و استاندارد اویل به بعد ابتدا به 

( به BPی بریتیش پترولیوم )قدم شدند و خواستند در جنوب، خارج از حوزهپیش
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اکتشاف و تولید نفت بپردازند. شرکت انگلیسی رویال داچ شل هم که درون انگلیس با 
BP ی ی جدیدی، خارج از حوزهرقابت داشت خواهان حوزهBP بود. سرانجام هم ،

هیئتی به سرپرستی ]سرگئی[ کافتارادزه برای اخذ امتیاز نفت شمال ایران توسط شوروی 
 به ایران آمد.

 افتتاح باب نفت در مجلس
ای برای فتح وسیع باب افتاد زمینه 8949تا  8948این سه اتفاق که در حد فاصل 

 نفت در مجلس چهاردهم شد.

 نفت؛ مرزبند دوران
ق بعدی این بود که نفت به موازات جریان پیدا کردن در مجرای اتفا
اجتماعی کشور ابزار مرزبندی دورانی هم شد. در مفصل تاریخی و شرایط  ـ سیاسی

اتفاقاتی رخ داد که در حکم شاقول و ترازی برای سنجش عیار ملی بودن،  8944ی دهه
ی نفت در ختلف بود. مسئلهها و نیروهای مخواه بودن و دموکرات بودن جریانایران
، بعد از رفتن 8944ی نقش این شاقول را ایفا کرد. از ابتدای دهه 8944ی دهه

، قبل از اینکه بحث نفت در مجلس بیاید و پیرامونش اذحام 8949، تا سال رضاخان
رقرار کردن خواهی، ضرورت آزادی و بدورانی برپا شود، شعارهایی حول ایران، ترقی

های دموکراتیک از طرف نیروهای مختلف مطرح بود. اما شاقول نفت بسیار سریع آزادی
طح را ای بایستد و بعد سخورد تا در نقطهعمل کرد. در تراز بنایی شاقول تکان تکان می

کنند. در جریان نفت هم به همین شکل بود. از همان موقع که شاقول نفت با آن تراز می
ر آمد نیروها المحاله آنچه در درون داشتند بیرون ریختند و حول بروز و به حرکت د

ظهور تمایالت ذاتی نیروها مرزبندی دورانی هم شکل گرفت. ذیل این شاقولی که تکان 
ها به عرصه آمدند، نیروهای ایخورد نیروی ملی به محوریت مصدق آمد، تودهتکان می

و وابستگان به طیف ارتجاعی بازمانده از مرتجع، اعم از مرتجع مذهبی و انگلیسی 
بندی به سرعت شکل گرفت. ظهور کردند. بنابراین، دست کم سه جبهه دوران رضاشاه

ی هاینفتی معروف شدند، یعنی توده ـ وجه اول مدار ملیون بودند. وجه دوم به مدار توده
، 8949داد. حزب توده در مرداد میکه مواضعشان به نفع شوروی بود و بوی نفت هم 

در اوج بحث نفت در مجلس، موضعی اتخاذ کرد مبنی بر اینکه دیگر نباید هیچ امتیازی 
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، یعنی 8949ی نفت اعطا شود. شهریور از این به بعد به هیچ کدام از کشورها در حوزه
تی ز نفی یک ماه بعد از اتخاذ مواضع حزب توده در خصوص منع اعطای امتیابه فاصله

ها خواهان نفت شمال شدند. دو ماه بعد میتینگ معروف به کشورهای دیگر، شوروی
پنج آبان حزب توده در حمایت از واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی برگزار شد. لذا 

رد. اش را پس بگیی دو ماه،  مجبور شد مواضع قبلیحزب توده خیلی سریع، با فاصله
هایی جدی گرفتند. در نهایت ]فقط[ لیه عنصر ملی موضعمرتجعین هم در بحث نفت ع

نیروی ملی ]مانده بود[. به این شکل نفت مرزبند دوران شد. شاقولی شد که نیروها 
 شان را حول منافع ملی ابراز کنند.مجبور شدند تمایالت ذاتی و نهانی

 مصدق و موازنه منفی
مشهور به تئوری  تئوری معروفش را، 8949در این کشاکش، مصدق در آذر 

ی ی منفی در عمل زمینهکند. با مطرح شدن تئوری موازنهی منفی، مطرح میموازنه
ی منع اعطای امتیازات نفتی فراهم شد. این تصویب منجر شد که الیحه تصویب الیحه

به قانون تبدیل شود و دولت نتواند قرارداد جدیدی منعقد کند. استدالل مصدق برای 
خواهند کار اجتماعی کنند معمواًل دو وجهی است. روشنفکرانی که میی منفی موازنه

ی ی نظری داشته باشد و هم جنبههایشان دو وجهی باشد، هم جنبهکنند تئوریسعی می
ای که مصدق در مجلس چهاردهم پیرامون تز تجربی که ساده فهم هم باشد. گزاره

ام در مصالح من آنچه گفته: »شودکند خدمتتان عنوان میی منفی مطرح میموازنه
مملکت و منافع آن متوجه دولتی است که طالب موازنه سیاسی است. هرگاه ما تعقیب 

سال بدهیم. به این  34سیاست مثبت کنیم باید امتیاز نفت شمال را هم برای مدت 
کنیم. )یعنی بین انگلستان و شوروی( گذشته از اینکه ی سیاسی برقرار میطریق موازنه

ت ایران برای همیشه و اکنون مجلس با این کار موافق نیست. )این وجهش مضمون مل
الیدی برای حفظ موازنه، راضی فهم دارد:( دادن امتیاز مثل این است که مقطوعمردم

الیدی برای حفظ ظاهر شود که دست دیگر او را قطع کنند، در صورتی که هر مقطوع
الیدین الیدی که بخواهد مقطوعن مقطوعهم که باشد، طالب دست مصنوعی است و آ

شود )یعنی دو دستش قطع شود( خوب است خود را از مذلت زندگی خالص و قبل از 
فی ی منفهم تئوری موازنهخیلی ساده و مردم« اینکه ید ثانی او قطع شود، انتحار کند.
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سه، در تاریخ ماند. در همان جلاندازد و عماًل امکان مخالفتی با او باقی نمیرا جا می
، خود مصدق بالفاصله بعد از بحثش با حّریت طرحی را با قید دو فوریت 8949آذر  88

وزیر و وزیر و هیچ نخست»ی اولش مهم است: دهد. مادهبرای تصویب به مجلس می
توانند راجع به امتیاز نفت کنند، نمیاشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می

ایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور یا نمایندگان یک از نماز هیچ
های نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد، بکند یا اینکه شرکت

کند و در کاری میی دو و سه و چهار این ماده را محکمماده« قراردادی امضا نماید.
شود. این معروف می« تیازات نفتیقانون منع ام»ی این چهار ماده به نهایت مجموعه

و  BPیک نمونه کار روشنفکری مردمی است. مصدق دو سه سال پیرامون قرارداد 
عوارض و آثار ضدملی و استعماری و استمثاری آن در ایران کار توضیحی کرد. بعد، 

ی قراردادها باید لغو شود و از این به گیرد، که همهزمانی که حزب توده موضع چپ می
گیری چپ حزب توده را هم هیچ قرارداد جدیدی منعقد نشود، مصدق آن موضع بعد

و خلع ید از  8399َروی است و االن امکان لغو قرار داد گوید این چپپذیرد و مینمی
مجلسی حزب های درونها وجود ندارد، احتیاج به زمان دارد. مقابل بحثانگلیسی

ش اکه حزب توده ناشی از توان موج افشانی کند. در مواجه با موجیتوده استدالل می
که در جامعه منتشر کرده بود، از تریبون مجلس استفاده و کار توضیحی کرد. 

انباشته از استدالل بود؛  -4انباشته از تجربه بود؛  -8توضیحش سه وجه داشت:  ـ کار
 برقراری الیدی که المحاله بهوجه نظری داشت. در نهایت هم با مثال انسان مقطوع -9

کند و موجی فهم میموازنه دارد، حتی با اتکا به دست مصنوعی، مسئله را مردم
ازنه کند. آنجا موتر از موج اجتماعی تشکیالتی حزب توده، برگزار میاجتماعی، عظیم

ند. مصدق کافشانی اجتماعی میاش موجکند. حزب توده با توان تشکیالتیرا برقرار می
کند. سرانجام در پرتوی افشانی اجتماعی میمجلس موج هم یک نفره از طریق

افشانی اجتماعی شخص دکتر مصدق قانون منع اعطای امتیازات نفتی تصویب موج
کند و تا حد امکان خوابانده ی نفت در این مرحله تقلیل پیدا میشود و غائلهمی
 شود.می

 گران جنوباعتصاب نفت
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گران در شاهد اعتصاب نفت 8941ر در تیر ماه ی این روند برای اولین بادر ادامه
نایع گران صی کارگران نفت یا نفتی همهجنوب هستیم. این اولین اعتصاب گسترده

 %11هایشان حدود ی خواستهنفت جنوب است. مهم این است که از مجموعه
ها صنفی است. صنایع نفت، از گذشته تا کنون، به خواسته %41ها سیاسی و خواسته

شور بوده و ی صنایع کتر از بقیهاظ تکنولوژیک و دانش فنی بسیار بسیار پیشرفتهلح
گاهی اجتماعی طبقه ی کارگرانی که در جنوب مستقر هست. از همین رو دانش فنی و آ

ارگران صنعتی، ی کتر از بقیهتر و عمیقکردند بسیار پیشرفتهبودند و در آن صنعت کار می
ی ایران منهای جنوب، بود. به همین علل اولین اعتصاب یهبه ویژه کارگران سنتی بق

ی نیروهای سیاسی منطقه و بیرون از گران خیلی مهم بود. با حمایت تقریبًا همهنفت
هایشان هم که بیشتر سیاسی و کمتر صنفی بود. در منطقه هم مواجه شد. خواسته

 وجود داشت. هایشان حمایت عامی از بحث ملی نفت  هم به طور ضمنیخواسته

 گلشائیان، نطق ماندگار مکی ـ قراداد گس
گلشائیان بود، که  ـ یکی از مسائل مهمی که در آن موقع پیش آمد قرار داد گس

، ای بسیار کوتاه شد. به هر ترتیبخودش منجر به زنجیره اتفاقاتی بسیار جدی در دوره
، مدافعی تاریخی هم ای که برخواسته بودموج ملی در ایران برخاسته بود. موج ملی

 هایی قبل به ویژگیاش شخص دکتر مصدق بود که جلسهداشت. مدافع تاریخی
های رهبری، به طور عامش اشاره کردیم. انشاءالله در جلسات بعد ]بررسی[ ویژگی

 ی پیش به اینریزتر، روی شخصیت، منش و روش مصدق متمرکز خواهیم شد. جلسه
نی گذاری، عزم و یقیی انباشته و هدفوه بر تجربهاکتفا شد که ]گفتیم مصدق[ عال

را در ایران جمع کند. ]به این منظور[  BPی خواست سفره]تاریخی[ داشت. می
گران هم در جنوب افشانی اجتماعی هم کرد. از طرف دیگر، اعتصاب کارگری نفتموج

اورات گر در محها همیشه ستون ثابتی در مورد نفت داشتند و نفت دیبر پا شد. روزنامه
ی ی عمومی دههاجتماعی، محاورات سیاسی، محاورات صنفی و محاورات عرصه

ی نفتی ایران ادامه و ایران آمده بود. انگلستان برای اینکه منافعش در حوزه 8944
 8399 های قرارداداستمرار پیدا کند به انعقاد قرارداد جدیدی متوسل شد تا بتواند پایه
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و وزیر  8دولت دست ساعد  8941کند و استحکام ببخشد. در سال را در ایران محکم 
بود. با مجموعه تهمیداتی که در پس پرده برقرار شد، قراردادی بین  4اش گلشائیاندارایی

 ، منعقد شد. ده روز، وزیر دارایی ساعدبه نمایندگی از انگلستان، و گلشائیان 3،گس
گلشائیان مورد  ـ مانده بود به پایان مجلس پانزدهم. اگر در این ده روز قرارداد گس

تی ی منابع نفشد، میخ انگلستان در حوزهگرفت و تصویب میعنایت مجلس قرار می
رفت. اما نیروهای ملی تمهیدی به کار بستند. تر از گذشته، فرو میر عمیقایران، این با

ی کوتاه، نطق معروفی تهیه کردند که بخش مهمی از آن نطق را آنها، در آن فاصله
 هایرهی شاخص تهران و از چه، که نمایندهتهیه کردند. مکی مهندس ]کاظم[ حسیبی

ی ی دورهشب آخرین جلسهی فراکسیون ملی در مجلس پانزده بود، در نیمهبرجسته
آنقدر این نطق را کش داد و کش  معروف شد. مکی پانزدهم نطقی کرد که به نطق مکی

ه این ترتیب، د. بداد تا ساعت یک نیمه شب رسید. دیگر فرصتی برای تصویب باقی نمان
گلشائیان با پیچیدگی نیروهای ملی به هوا  ـ ی گسمجلس پانزدهم تمام شد و الیحه

تر از نیروی رفت. این از نادر مواردی در ایران است که نیروی ملی و مبارزه پیچیده
تر از ارتجاع که سمبلش تر و جدیارتجاع و امپریالیسم عمل کرد. بسیار پیچیده

الیست منافع امپری کرد و گسارتجاع داخلی را نمایندگی می بود. گلشائیان گلشائیان
 بسیار تاریخی شد. ]متن آن[ هم کرد. این نطق مکیانگلستان را در ایران نمایندگی می

منتشر شده است و هم در آثار به جا مانده از دوره. این اتفاق خیلی  ار خود مکیدر آث
 مهمی بود.

 تشکیل جبهه ملی

                                                           
وزیران زمان پهلوی دوم به مدت دو از نخست .(8914-8464) ی.امراغه محمد ساعد. 8

 .8919ای، به کوشش باقر عاقلی، تهران، نامک، مراغه دوره. خاطرات سیاسی محمد ساعد
های زندگی، یا، خاطرات من، ها و اندیشه. گذشته(8963-8419) .انئیگلشا یعباسقل. 4

 .8911گلشائیان، عباسقلی، تهران، اینشتین، 

 ومیپترول شیتیعامل شرکت بر ریمد .Neville Gass. (8139-8361) .گس لینو. 3
 .(یپی)ب



 فراز نهضت ملی شدن نفت        866
 

 

لی ایران ی متشکیالتی داشت، تشکیل جبهه ـ ی سیاسیاما اتفاق بعدی که جنبه
ود که دولت ب 8941مهر  44تر از ارتجاع عمل کرد. بود. اینجا هم باز مصدق پیچیده

که در کمپ ارتجاع بود درصدد بود فترت بین مجلس پانزده و  سر کار بود. هژیر 8هژیر
ی ملی پیدا کرده شانزده را تا جای ممکن زیاد کند. چون مجلس چهاردهم دیگر جنبه

ی منع اعطای امتیازات نفتی هم کرد. الیحها میی قهریه را ایفبود و نقش نظارت بر قوه
که در مجلس چهاردهم با مساعی مصدق و پیرامونش به تصویب رسیده بود. خود 

کرد. یعنی مجبور بود به نظارت تر میی قهریه سختهمین الیحه کار را برای قوه
بود، درصدد بود  پارلمان تن بدهد. لذا ارتجاع، که در آن موقع دولتش دولت هژیر

کرد. بحث فترت را هایی جدی مینگذارد مجلس تشکیل شود. مصدق هم بحث
ترسم! از فترت آقا من از فترت می»اش را گفت که ی تاریخیمطرح کرد و آن جمله

منظورش این بود که حد فاصل مجلس دوم و مجلس سوم صدر مشروطه « ترسم آقا!می
که آن فترت باعث اتفاقاتی جدی از جمله فروکش و فروکاهندگی  فترتی ایجاد شد

 44جنبش اجتماعی مشروطه در ایران شد. مصدق در اینجا پیچیدگی به خرج داد. در 
فراخوان ]تجمع[ عمومی مقابل دربار داد. نیروهای ملی تحصنی در  8941مهر ماه 

ها، دانشجوها و ... به گاهیها، دانشآنجا انجام دادند که مردم، روشنفکران، ژرنالیست
 کنندگان اعتراض کردند به اینکه هژیرفراخوان مصدق لبیک گفتند آمدند. تجمع

خواهد یا انتخابات مجلس شانزدهم برگزار نشود یا اگر هم برگزار می شود در می
ابل دربار انتخابات دخالت کند و دخل و تصرفی صورت دهد. جمعیت متحصن مق

خواهند[ با شاه دیدار کنند. از دربار پیغام رسید که امکان پذیرش فشار آوردند که ]می
این جمعیت در دربار وجود ندارد، تعدادی را انتخاب کنید که آن تعداد به نمایندگی از 
جمعیت برای مذاکره بیایند. پیچیدگی دیگری که مصدق به خرج داد این بود که تمام 

ا خودش انتخاب کرد. حدود سیزده نفر از آنها از سیاسیون مبّرز، برجسته و بیست نفر ر
ی مطبوعات، کملین قوم )طبق ادبیات آن روز( بودند. سایرین از نمایندگان جامعه

ها و سردبیران مبّرز بودند. بیست نفر به دربار رفتند و با ادبیاتی متین و ژورنالیست

                                                           
. 8941خرداد تا آبان  در حد فاصل رانیا ریوزنخست .(8941-8418) .ریهژ نیعبدالحس. 8
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جه ی آن شاه مجبور شد از انتخابات مجلس دیپلماتیک تهدیدی کردند که در نتی
شانزدهم حمایت تلویحی کند. پیچیدگی بعدی که به خرج دادند این بود که بالفاصله 
بعد از بیرون آمدنشان از دربار مواضع شاه را اعالم کردند و ]به این ترتیب[ زمینه برای 

ی ، به فاصله8941برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم به سرعت فراهم شد. در آبان ماه 
خیلی کوتاهی بعد از تحصن مقابل دربار، مصدق آن بیست نفر را به هیئت مؤسس 

ی ملی ایران محصول آن تحصن پیچیده و ملی ی ملی ایران تبدیل کرد. لذا جبههجبهه
 ی ملی که تشکیلهای مصدق در دوران مورد بحث بود. جبههبود. تحصنی که از نبوغ

لی ایران متولی تشکیالتی هم پیدا کرد که انشاءالله در بحث ی مشد عماًل مبارزه
 تشکیالت آن را پی خواهیم گرفت.

 به عرصه ورود کاشانی
 به عرصه بود که اتفاق مهم و درخوری بود. آقای کاشانی اتفاق دیگر ورود کاشانی

ترین روش تحلیل این است که آخرین اقدام فرد را باید دو وجهی تحلیل شود. ساده
ی زندگی فرد بکشیم. )از نوع ی آخرین اقدامش را روی همهوسط بگذاریم و سایه

ی وجود فرد در آخرین اقدام کند.( گویی همهبرخوردهایی که جمهوری اسالمی می
ا با ی شده و قبل از آن هیچ سابقه، پیشینه و عمل مثبتی نداشته است. با کاشانیخالصه 

نفر کمی ت هرکس دیگر باید دو وجهی برخورد شود. حقیقت این است که نام کاشانی
با مصدق و دولت  8998تیر  94ت که بعد از برانگیز است. این به دلیل برخوردهایی اس

ملی داشت که عماًل در کمپ ارتجاع و کودتا رفته بود. این یک وجه تحلیل است. اما 
روحانی مبارز و آخوندی به جد سیاسی است. عنصر  قبلش این است که کاشانی

ند. کد. شرایط عمومی جهان را درک میدیپلماتیک در او هست. پیچیدگی سیاسی دار
ه لبنان ها بکند. در منطقه مبارزه کرده و توسط انگلیسیشرایط سیاسی ایران را درک می

 ی کمابیش جدی کار سیاسی و تشکیالتی را دارد. کاشانیشود. لذا پشتوانهتبعید می
ی مجلس شانزدهم ی کوتاهی نمایندهن وارد و با فاصلهبه ایرا 8943در اردیبهشت سال 

ای بود. به همین علت بسیار زود مدار سنتی فرد صاحب هیمنه شود. کاشانیمی
ل توانستند سریع مدار تشکیزند. مانند پهلوانان سابق که میروحانیت را دور خودش می

ر نوخاسته، مدار بازار و خودشان هم محور و قطبی بودند که بدهند؛ مدار نوچه، مدا
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ی گرفت. موقعیت روحانیون دارای وجههاین مدارها مثل قیف دورشان شکل می
هم خیلی سریع این مدارها را در  اجتماعی و شرعی هم به همین ترتیب بود. کاشانی

امون آقا، تشکیالت آقا، بیت آقا و ... شد. سریع ساز و کار ایران زد. یعنی صاحب پیر
در آنجا سکونت  خودش را گرفت و ]مدارش[ فراهم شد. منزل و محلی که کاشانی

داشت در عمل کارکرد یک حزب بزرگ را داشت. به طور کامل کارکرد تشکیالتی 
 حدودی افراد تشکیالتی و کار بلد بودند. لذا ورود کاشانیداشت. افراد پیرامونش هم تا 

ی سیاسی تأثیرگذار بود و هم اینکه مجلس شانزدهم با آمدن به ایران هم در عرصه
تیر  94از این به بعد تا یکی دو ماه بعد از  تری پیدا کرد. کاشانیقوت جدی کاشانی

شود و روایت دیگری حامی جدی مصدق و دولت ملی بود. اما بعد جنگ مغلوبه می
تر به عرصه معنادار بود و تا حدودی موازنه را به نفع مصدق وزین دارد. لذا آمدن کاشانی

 ر کرد.تو سنگین

 تشکیل کمیسیون نفت در مجلس
اتفاق دیگر این بود که مسائل نفت آنقدر اهمیت پیدا کرد که در مجلس شانزدهم 
برای اولین بار کمیسیون نفت تشکیل شد تا متمرکزتر از گذشته بتواند بحث نفت را 

تری تر و مستدلی نفت دفاع منطقیپیگری کند و بتواند از منافع ملی حول مسئله
 رت دهد.صو

 آراترور رزم
ا ی نیروهبود. بعضی از اتفاقات تاریخی هست که همه آرااتفاق بعدی ترور رزم

شود حول آن اتفاق نظر دارند. این قبیل اتفاقات در سیر تاریخ قابل جستجو است. می
وحدتی تاریخی وجود داشت. شاه و ارتجاع درون دربار هم به  آراگفت بر سر رفتن رزم

تمایل داشتند؛ اگر هم نه ترور، دست کم اینکه به نوعی از صحنه حذف  آراترور رزم
که دولت  8943ی داشت. در دهی نظامتیپی نظامی بود. توان سازمان آراشود. رزم

اد ی مثبت را پیش گرفت. قراردتشکیل داد سرُپل منافع انگلیس و آمریکا شد. موازنه
تجاری بزرگی با شوروی منعقد کرد و بنا بود در سیر خودش منافع استراتژیک آمریکا و 

داد. یانگلیس را هم در ایران تأمین کند. این یک وجه قضیه بود که شاه را در سایه قرار م
سپهبد بود، توان  آرااش. رزمرسید و نه توانمندیمی آرای نظامی شاه به رزمنه رده
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دهی داشت، در ارتش به صورت رانتی باال نیامده بود. آرام آرام از پایین به باال سازمان
بود. سیر کسب صالحیت نظامی را طی کرده بود. ی افسری آمده بود. اول دانشکده

تشکیالتی داشت. این یک وجه قضیه بود. وجه دوم  ـ های بسیار مثبت نظامیویژگی
ی یکی از موانع اصلی ملی شدن صنعت نفت بود. جمله آراقضیه این بود که رزم

ور ی آفتابه( بسازیم! چطی هنگ )یعنی لولهلهتوانیم لوها نمیما ایرانی»معروفی دارد که 
 کرد و بر سر جنبشجنبش ملی را تحقیر می« خواهیم صنعت نفت را ملی کنیم؟! می

 8943اسفند  86زد. در عمل، همه به نوعی با او مسئله داشتند. لذا وقتی در ملی می
های ز مهرها توسط فداییان اسالم ترور شد، همه نفس راحتی کشیدند. وقتی رفت، یکی

، که از نزدیکان اصلی مخالف جریان ملی شدن هم از صحنه رفت. در خاطرات علم
را  آرابینید. ضمن اینکه خبر ترور رزمشاه بود، ابراز مسرت بسیار او را از این اتفاق می

کشد. نفس راحتی می ی علمرساند. شاه هم به گفتهیلی سریع به شاه میخ هم خود علم
 ی عطف بود.نقطه آراکشند. لذا ترور رزمنفس راحتی می آراهر دو از ترور رزم

 ملی شدن صنعت نفت در ایران
رویم. درست دو هفته بعد از ترور ه سمت ملی شدن صنعت نفت میآرام آرام ب

که در روند سینوسی نهضت ملی شدن نفت از ابتدای  8943، در آخرین روز سال آرارزم
سالی کیفی بود، نفت ملی شد. در آخرین روز  8944ی تا انتهای دهه 8944ی دهه
در مجلس شورای  43/84/8943ود و قانون آن در تاریخ شنفت ملی می 8944ی دهه

 شود.ملی تصویب می

 حکومت نظامی عال
کند پوز سعی می آید. عالسر کار می ]حسین[ عال آرادر شرایط بعد از ترور رزم

. خورداش میبه قدر و قواره آرارد، در حالی که نه نظامی است و نه شنل رزمنظامی بگی
زند. فروردین ماه در خوزستان و تهران حکومت نظامی یکی دو ماهی دست و پا می

کند شرایطی را فراهم کند که محللی کند. به قول دکتر مصدق، سعی میاعالم می
روز قبل از  91-91، یعنی حدود 8994بیاید. مصدق در فروردین  تاریخی سرکار
بینی اش، نطق معروفی دارد. آنجا، با همان نبوغی که دارد، پیشنخست وزیری
ای است که ارتجاع درون دربار گوید شرایط در ایران به گونهکند. میاستراتژیک می
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 السلطنهنوع قوام درصدد است شرایطی برای روی کار آمدن نخست وزیر محلل از
آورد. را می السلطنهآورد اما اسم قوامفراهم کند. اسم سید ضیاءالدین طباطبایی را نمی

نبش رایط را آرام کنند، شرایط جکه بتوانند با ترفندهایی ش السلطنهگوید از نوع قواممی
ی ایران را، که االن زندگی اجتماعی ناشی از نهضت ملی را فرو بکاهند و زندگی جامعه

جنبشی اجتماعی دارد، به زندگی عادی کنند تبدیل و آرام آرام نفت هم از اذهان عمومی 
وانند تیتر مپاک شود. از اذهان عمومی هم که پاک شود طبیعتًا نیروهای سیاسی سخت

 اد.کرد بسیار سریع اتفاق افتبینی میروی آن مانور بدهند. این سیری که مصدق پیش

 ، ذکاوت مصدق، تشکیل دولت ملیترفند سید ضیا
وزیری به شخص سید ضیاءالدین طباطبایی خط ارتجاع روی سپردن مقام نخست

هم جدا از اینکه در ایران مرتجع و در کمپ انگلیس است همیشه  رفت. سید ضیاء
نقش کاتالیزور را ایفا کرده است. عنصر حبابی شیمیایی است. این نقش حبابی 

ایفا کرد. در آنجا به ظاهر فرمانده کودتا بود. سه ماه هم  8433اش را در اسفند شیمیایی
، که سردار سپه بود، کنار زده شد و جدی توسط رضاخان وزیر بود. بعد خیلینخست

یاید. سر کار ب ای فراهم کرد که آرام آرام رضاخانفقط محلل شد. یعنی شرایط را به گونه
اینجا هم بنا بود این نقش محللی تاریخی را برای فروکاهش دادن آثار جنبش ملی شدن 

ری وزیهای[ نخستی ارتجاع ]یکی از گزینهبه نوعی ایفا کند. لذا این نماینده نفت
وزیری ای نبود که بتوانند بالفاصله به سید ضیاء پیشنهاد نخستشد. ولی شرایط به گونه

ی اول دوران بود، مجلس را اداره کرده بود، در حال بدهند. باالخره مصدق چهره
ی ملی را با درایت تشکیل داده بود، در ن بود، جبههمدیریت کردن نیروی سیاسی بیرو

ی درخشانی داشت، هم در تشکیل فراکسیون نهضت ملی و هم در مجلس کارنامه
ی منفی که به قانون منع واگذاری امتیازات نفتی منجر شد و هم در ی تئوری موازنهارائه

رد کاماًل به وقوع پیوست. م 8944ی ملی کردن صنعت نفت که آخرین روز دهه
. اش بگیریشد نادیدهی دوران بود. نمیدار و خوش قد و قوارهدار، یال و کوپالاستخوان

وزیری را اول به مصدق بدهند. اتفاقی که در مجلس لذا بنا شد که پیشنهاد نخست
ی اول تهران شد تعارفی به او چهاردهم نیز افتاده بود. در آن دوره که مصدق نماینده

انه بزند، پشتوکرد که این بار هم اگر بفرمایی بیول نکرد. ارتجاع تصور میزدند. او قب
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کند. ولی مصدق اینجا با پیچیدگی و مشروط بشروطها قبول کرد. مصدق قبول نمی
شروطش این بود که دولت جدید قانون ملی شدن صنعت نفت را اجرا کند. لذا سریع 

ی دولت ملی مصدق رأی نفر به برنامه 33نفر بودند ،  844برنامه داد. از کل مجلس که 
برقراری آزادی  -4ملی کردن سراسری صنعت نفت در ایران؛  -8مثبت دادند: 

انتخابات. هفت اردیبهشت اتفاقاتی جدی افتاد. شاه در پشت پرده انتظار داشت سید 
ود فراهم شده ب ل قدرت به سید ضیاءی شرایط برای انتقاوزیر شود. همهنخست ضیاء

وزیری را به نفع نیروهای ملی و علیه ارتجاع گرفت، ولی مصدق با درایتش هم نخست
هم ضمانتی برای اجرا شدن سراسری قانون ملی شدن صنعت نفت ایران فراهم کرد. 

مرداد  41شود که عمرش تا کودتای هفتم اردیبهشت، دولت ملی در ایران تشکیل می
ی شود، یه ویژه در عرصهبرقرار است و خیر فورانی عاید ملت ایران می 8994سال 

اقتصادی ملی ناشی از دولت ملی. به این ترتیب ترفند سید ضیاء باطل شد، ذکاوت 
 مصدق اثبات شد و دولت ملی در ایران شکل گرفت.

 تصویب قانون خلع ید
 شود.انون خلع ید هم تصویب می]در همین سیر[ ق

 مصدقی ـ آغاز نبرد میهنی
، BPاز اینجا به بعد، یعنی از اول دولت ملی و تصویب قانون خلع ید از شرکت 

، فردای روی کار 1/4/8994مصدقی در ایران است. یعنی دقیقًا از  ـ آغاز نبرد میهنی
که به  BPنگلستان در ایران، در حمایت از منافع سفیر ا 8،آمدن دولت مصدق، شفرد

دهد. این استارت نبرد خطر جدی افتاده بود به دولت مصدق هشدار می
 کند.ادامه پیدا می 8994مرداد  41مصدقی است که تا روز  ـ میهنی

 ورود امریکا به صحنه جنگ نفت
منافع  ، آمریکا با هشداری که در حمایت از41/4/8994چند روز بعد، یعنی 

 شود.ی جنگ نفت وارد میدهد عماًل به صحنهانگلستان در ایران به دولت مصدق می

                                                           
 .8994تا  8941ها سفیر انگلستان در ایران در سال .Francis Shepherd، ردفش سیفرانس. 8
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ی نبرد شود. اما از این به بعد، جدا از اینکه عرصههشداری رسمی داده می
 دهد.شود، اتفاقاتی ملی رخ میمصدقی باز می ـ میهنی

 عروسی ملی؛ خلع ید از انگلستان، تأسیس شرکت ملی نفت ایران
دهد عروسی ملی است؛ خلع ید از انگلستان و تأسیس اتفاق بسیار مثبتی که رخ می

شرکت ملی نفت ایران که اتفاق بسیار بسیار مهمی بود. مصدق هیئت خلع ید را عازم 
بود. مرحوم  های مبّرزی بودند. رئیس هیئت مکیکند. در هیئت چهرهجنوب می

هر رسد، شخیز خوزستان میهم در هیئت بود. هیئت که به مناطق نفت مهندس بازرگان
خرداد  43شود. اتفاق مهمی که در ای مواجه میی تودهبه شهر با استقبال بسیار گسترده

رسد در آبادان می BP( شرکت  main officeاین است که هیئت به  دفتر اصلی ) 8994
آورند و تابلوی شرکت ملی را پایین می BPدر آبادان بود. تابلوی  BPاری که تشکیالت اد

رود. هیئت آید و پرچم ایران  باال میشود. پرچم انگلستان پایین مینفت ایران نصب می
رود، کچساران، مسجد سلیمان، آبادان و آغاجاری. خیر میبه شهرهای مختلف نفت

شوند: هم از نفت از دو قید تاریخی رها می کارگران و مردم جنوب با ملی شدن صنعت
شد. پیرو این ی انگلستان که دولت جنوب خوانده میو هم از قید سلطه BPقید 

شود.  استقبال از هیئت که آن زمان خیلی محبوب بود قهرمان ملی می اتفاقات، مکی
نظیری بود. هنوز اگر به خوزستان بروید، آثار آن بی هم استقبال خلع ید و شخص مکی

استقبال باقی است. کارگران متعددی در آغاجاری، مسجد سلیمان و کچساران بودند 
 قربانی کنند که مکی که از خوشحالی نوزادنشان را آورده بودند پیش پای مکی

کردم. به روی نفت تحقیق می 8962شود. من سال می بچه مکیگذارد و اسم آنها نمی
 99-94خیز رفته بودم. در مسجد سلیمان، گچساران و آغاجاری آقایون مناطق نفت

ساله ای بودند که در شهر خودشان به بچه مگی مشهور بودند. )جالب است که همه 
زد. ( دیگر کسی اسم و فامیلی اینها را صدا نمیهم آقا بودند یا حداقل من خانمی ندیدم.

گفتند. مادر، می شان بچه مکییشان هم کارمندان شرکت نفت بودند. به همهیهمه
کردند. پس این عروسی ملی اتفاق خیلی صدا می اش او را بچه مکیهمسر و بچه

روانی اساسی حداقل در جنوب بر پا کرد و مردم بسیار جدی مهمی بود. واقعا دگرگونی 
 استقبال کردند. از هیئت خلع ید به سرپرستی مکی
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 اعالم اجرای قانون ملی شدن سراسری صنعت نفت ایران
در همان زمان، قانون ملی شدن صنعت نفت اعالم و بعد از اعالم اجرای سراسری 

تاد منجر به شکل گرفتن کمپی گسترده شد. کمپی که یک سویش شد. اتفاقاتی که اف
انگلستان، یک سویش ارتجاع بود و یک سویش حزب توده بود، که مواضع حزب توده 
را بعدًا بررسی خواهیم کرد. نمایندگان مواضع حزب توده، مواضع انگلستان و مواضع 

ودند. ب یرامون کاشانیآبادی و پ، شمس قناتآتشی مرتجعین امثال میراشرافی، مجله
توانیم اینها را از هم تفکیک کنیم. یک علت آنکه به حزب توده در آن دوره خیلی نمی

تر همین بود که مواضعش در این دوران، یا اگر بخواهیم دقیق« توده ـ نفتی»گفتند می
های مرتجع در ایران در تنیده مواضع نفتی، به طور کامل با 8994تیر  94بگوییم بعد از 

بانه بود طلگفتند. مواضعش از طرفی مواضع چپ عدالتبود. لذا به آنها توده ـ نفتی می
و از طرف دیگر مواضع بسیار راستی بود که با مواضع مرتجعین نفتِی خواهان بازگشت 

خوانم هایی را میهشرایط به قبل از ملی شدن صنعت نفت در ایران پیوند خورده بود. تک
های از نماینده 8سویی را به طور کامل نشان دهد. جمال امامیکه در حد امکان این هم

او هر چه از این »گوید: بیار معرکه و مرتجع مجلس بود که خطاب به مصدق میآتش
گوید خواهی؟ میمیزند پوچ است! آخر چه بگویم؟ از جان مملکت چه ها میحرف

ام. خوب خلع ید کردی و نفت را هم کردی زیر زمین! تنها منبع عایدات من خلع ید کرده
ی های متعددگزاره« گویی؟!این مملکت را که نفت بود جلویش را بستی. حاال چه می

شان بود هم و در هایها هم در بیانیهداشتند که حاوی مواضع حزب توده بود. این گزاره
کرده و  یرویپ آراو رزم در خطوط کلی، از روش اسالف خود چون ساعد»ن مردم: میا

ق بوده ساب یضدمل استیتشدید س یوجوه داده شده برا یدرباره یرییاگر احیانًا هم تغ
نیست. امپریالیست در  4شکاست ... او مرد سال چیزی جز کاریکاتور چیانگ کای

اخته ی ملی را سایران با ایجاد یک بند و بست مبتذل و کثیف مرکب از عوامل خود جبهه

                                                           
 ی.مل یمجلس شورا ندهیو نما ریوز .(8921-8418) .یامام نیالدجمال. 8
که  ینیچ یو نظام یاسیرهبر س .Chiang Kai-shek. (8111-8311). شکیکا انگیچ. 4

 اریرا در اخت یرهبر نیشد و ا نتانگیکوم یرهبر یمدع 8341سن در  اتیپس از فوت سون 
 گرفت.
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ی ملی و پرداخته کرد و نام ملی بر آن نهاد. تردید نباید داشت که این به اصطالح جبهه
دق کش استعمارند. دکتر مصفریبان آخرین تیر ترکاًل مجری نظرات استعمار است. عوام

ی ملی جریانی است مربوط به بورژوازی و مالکین ی آن گروه است. جبههنماینده
اینها مواضع چپ ارتجاع و مواضع انگلیسی است که با مواضع حزب توده « لیبرال

 کاماًل همسو بود و روی هم رفته جریانی ضدملی و ضدمصدقی راه انداخته بودند.

 دانبوغ حقوقمحاصره اقتصادی، ن
 ی اقتصادی بود. نفت ایران را تحریماتفاق دیگری که بعد از خلع ید افتاد محاصره

کردند. انگلیس و متحدینش، اعم از آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی، دیگر با ایران 
دان فراهم شد. مصدق نه اقتصاددان تجارت نکردند. اینجا زمینه برای بروز نبوغ حقوق

دان بود. تحصیلش حقوق بود. پایان صاد کالسیک خوانده بود. حقوقبود و نه اقت
ی سیاسی کار کرده بود. البته پیش از این در زمان اش حقوقی بود. بیشتر در حوزهنامه

به موضوع بودجه وارد شده بود. درک کارشناسی روی بودجه داشت. کمتر  رضاخان
ی اقتصادی مصدق هفتاد و چند ساله را . اما محاصرهدرک کالن روی اقتصاد داشت

هایی را که جلسات اول و دوم از آنها صحبت مثل یک جوان شکوفایید. جا پای سنت
 بینیم. دلیلی نداشت فردیکار تحول است، از این به بعد میکردیم، اینکه خدا کمک

و  8998های در سال ی اقتصاد بدون نفت بریزد. دلیلی نداشتدان بتواند برنامهحقوق
بتواند تراز تجاری بازرگانی خارجی ایران را، آن  برای اولین بار بعد از امیرکبیر 8994

را در  داری ملیی سرمایهی اولیههم بدون نفت، مثبت کند. دلیلی نداشت بتواند نطفه
ازی ملی کند. اینها همه به این ایران منعقد کند. دلیلی نداشت بتواند در ایران نهادس

علت است که اگر فردی در مدار حق فعال شود، خدا دست به سینه، تماشاچی و ناظر 
شود. مصدق عین فردی جوان در آن کار میزند، هم کمکایستد، هم کف مینمی

ای که هر روز به کشفیات جدیدی دست ی اقتصادیدوران شکوفید. مانند جوان نابغه
ی اقتصاد بروز و ظهور پیدا کرد و نمایان شد. انشاءالله در د، در عرصهکنپیدا می

ی دولت ملی این وجه نبوغ اقتصادی ها، ساز و کارهای جنبش ملی و در کارنامهمشی
ی اقتصادی آن زمان هم بسیار بسیار سنگین بود. دان را باز خواهیم کرد. محاصرهحقوق

ان کنندگصادی وجود دارد. مذاکره با خود محاصرهی اقتمثل االن نبود که َشَبه محاصره
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هم به طور مستقیم از خود اول انقالب وجود داشت. خرید از منابع دسته دوم و دسته 
ی سوم به چند برابر قیمت کاال و خدمات هم وجود داشت. ولی در آن موقع محاصره

با ایران صورت  ایخریدند و نه مبادلهاقتصادی به مفهوم کاملش بود. نه نفت را می
ی تشکیالتی و گرفت. لذا زمینه فراهم شد که مصدق نبوغش را در غیر از عرصهمی

ی اقتصادی هم به نمایش بگذارد. اما مصدق لیبرال آرام سیاسی و استراتژیک، در حوزه
 8914ی هسحابی در ابتدای ده رود. آقای مهندسآرام به سمت رادیکال شدن می

صدق م»ی بسیار درست و مستدلی عنوان کردند: ی مشی اقتصادی مصدق گزارهدرباره
 8998تیر  94توان لیبرال دموکرات تحلیل کرد. اما بعد از می 8998تیر  94را قبل از قیام 

ماهه است و بعد گردد، که ابتدا ششای که از مجلس هفدهم میبا اختیارات ویژه
« شود.دموکرات می ـ مت، سمت رادیکال معقول و لیبرالشود، َس ساله مییک

 شود.تر از گذشته میتر و قاطعتر، جدیی سیاسی هم رادیکالدرعرصه

 ها به فرمان مصدقاخراج انگلیسی
دهد. ها را میکند. فرمان اخراج انگلیسیها را اخراج میدر این مرحله انگلیسی

 ای در صنعتشوند و دیگر هیچ انگلیسیج میی مناطق نفتی اخراها از همهانگلیسی
 نفت ایران بروز و ظهور ندارد، نه در سطح مدیریت ارشد و نه در سطح مدیران میانی.

 اینبرد چندجبهه
ای شود که شود که مصدق در عمل وارد نبردی چندجبههاین اتفاقات باعث می

 بینیم.مرداد می 41خب آثارش را آرام آرام  تا کودتای 

 خیزای ملی شدن در کشورهای نفتیرات زنجیرهتأث
کند. در عراق، ای پیدا میای منطقهتأثیرات زنجیره 8998جنبش ملی ایران در سال 

شود. هم تظاهرات دانشجویی، که در لبنان و لبنان، بحرین و مصر تظاهرات بر پا می
 طالبه[ که منابعخواه، ]با این ممصر دانشگاه وجود داشته، و هم توسط نیروهای ترقی

ثار گیری آنفتی ما هم باید ملی شود. یعنی نهضت ملی در عنفوان شکوفایی و رونق
 کند.خیز پیدا میهای نفتای در بخشبسیار جدی و سریع منطقه

 تیر 03وحدت ملی 
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شود. سنت پارلمانی افتاد. مجلس هفدهم تشکیل می 8994تیر  41اتفاق دیگر در 
 شد، دولت با افتتاح مجلسسال یک بار که مجلس تشکیل می این بوده است که هر دو

دهد. و بعد مجلس هم در جدید، به احترام مرئی داشتن نمایندگان مردم، استعفا می
دهد و دولت مستعفی عماًل همان سنت دوباره به دولت مستعفی رأی اعتماد می

. دهدی به خرج میدهد. اینجا باز پیچیدگدهد. مصدق استعفا میحرکتش را ادامه می
گذارد: خواهد دولت ملی را دوباره مستقر کند مصدق شرط میوقتی مجلس می

ار پیچیدگی بسیار بسی« فرماندهی کل قوا و پست وزارت جنگ باید به من داده شود.»
های ارتجاع در ایران بود. ارتش از ابتدای ملی و مثبتی بود، چرا که ارتش از پایگاه

ی ملی نداشت، همچنین نیروهای انتظامی، ن ایران رگهتشکیل در شرایط مدر
دهد. شاه این پیشنهاد را ژاندارمری و به ویژه پلیس. به همین علت این پیشنهاد را می

را رئیس  السلطنهآید. شاه قوامگذارد و کنار میپذیرد. مصدق دولت را زمین مینمی
گر کشتیبان را سیاستی د»دهد که ی مشهورش را میآید بیانیهکه می امکند. قودولت می

ام، سکان دوران دست ؛ یعنی شرایط عوض شده است، من جای مصدق نشسته«آمد
 من است و دوران دیگری رقم خواهد خورد.

شوند. ی نیروهای ملی وارد صحنه میافتد این است که همهاما اتفاقی که می
ی نیروهای ی همهو سی نفر از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی به اضافه کاشانی

نند، کخواه ایران، بیانیه صادر میی نیروهای ملی و ترقیسیاسی منهای حزب توده، همه
ص رفتن مصدق تیر را روز ابراز اعتراض اجتماعی در خصو 94کنند و روز اعتراض می

است.  8998تیر  43افتد در کنند. اتفاقی که میاعالم می و روی کار آمدن قوام
را باید دو  ی مهمی است. این است که عنوان شد کاشانیاعالمیه ی کاشانیاعالمیه

جهی تحلیل کرد، از ابتدا او را شوتینگ نکرد، از سیر تحوالت کنارش نزد، خدمات و
تیرش را هم دید و خالصه دو وجهی تحلیلش  94مثبتش را دید، سیر انحطاطش بعد از 

ای خطاب به ای که دارد، اعالمیهکرد. با همان صالبت آخوندی و پیچیدگی سیاسی
وزیر دربار بود. وزیر دربار هم همیشه  کند. در این زمان حسین عالمیصادر  حسین عال

ای به وزیر ترین فرد به شاه است. یعنی اگر کسی در سنت دیپلماتیک آن دوره نامهنزدیک
لی متن خی درباری نوشت در حقیقت پرینت دومش به شخص شاه بود. متن کاشانی

اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام »نویسد: می غرا و قاطعی بود. به عال
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تواند به مخاطب برگردد و هم نفرمایند، )این "نفرمایند" زیرکانه است، زیرا هم می
قالب را یز انتواند به مقام ارشدتر از مخاطب برگردد. نامه خیلی پیچیده بود( دهانه تمی

با جلوداری شخص خودم )این "میم" هم میم آخوندی است و خیلی مهم است( متوجه 
ی مهمی بود که نقش بسیج، تجهیز و تحریک اجتماعی این بیانیه« دربار خواهم کرد.

شود. آیند و صحنه از مردم پر میی نیروها به صحنه میتیر هم همه 94را ایفا کرد. در 
در آن تالطم وجود نداشت. مردم که به اختیار به صحنه  کشتی قوامدیگر امکان حرکت 

تر این است که خون مردم روی ها تعطیل است. اتفاق مهمها و دکانی دکهبیایند همه
این خون زحمتکشان ایران است. زنده باد دکتر مصدق، مرده باد »دیوارها نقش بست: 

نکه تر ایتیر بسیار زیاد بود. تاریخی 94های سرخ در آن روز تاریخی از این لوح« هاقوام
ی نیروهای مجموعه 8998تیر  94در تاریخ « یا مرگ، یا مصدق»فردی با خون نوشت 

دهد مان روز استعفا میه زنند. قوامای ملی را رقم میو مردم ایران حماسه ملی، کاشانی
ایش هگیرد که از این به بعد دیگر خواستهوزیری را به عهده میو مصدق دوباره نخست

د. گیرکند؛ یعنی تصدی وزارت جنگ و فرماندهی قوا را به عهده میهم تحقق پیدا می
 اندازی نهضت ملی مؤثر واقعبرد و پیشاین پیچیدگی بعدی مصدق بود که در پیش

 تیر روز وحدت ملی است. 94روز شد. لذا 

 پیروزی الهه
دادگاه الهه  8998تیر  98دهد. در تاریخ ای رخ میتیر هم اتفاق خجسته 94فردای 

کند. مصدق در الهه ایستاده بود سر اینکه الهه از خودش سلب صالحیت می
بعد از ( را در ایران را ندارد. BPی حکم به نفع شرکت بریتیش پترولیوم )صالحیت ارائه

کنند استدالل های دادگاه الهه که کار کارشناسی میداننطق مصدق در الهه، حقوق
 د.شوشود که مکمل جشن روز قبلش میتیر جشنی بر پا می 98پذیرند و مصدق را می

 مجلس هفده، ریاست کاشانی، اختیارات ویژه مصدق
 رئیس مجلس ی]در این ایام دیگر[ مجلس هفدهم هم که تشکیل شده است. کاشان

له ساگیرد و بعد به اختیارات یکماهه میی ششاست. مصدق ابتدا اختیارات ویژه
گیرد، قبلش هم که پست وزارت جنگ را ماهه میکند. وقتی اختیارات ششتبدیل می

پیدا  تریجدیتر از گذشته است و وزن مخصوص اختیار کرده، دیگر بسیار قدر قدرت
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ی اقداماتش بعد از شود که مجموعهدار و کارایی میوزیر برشکند. یعنی نخستمی
ی اقداماتش قبل از این نقطه عطف تفاوتی کمابیش ماهوی با مجموعه 8998تیر  94

 دارد.

 بیارانبندی نو، آتشجبهه
که وارد ه معربیاران جدیدتری بشود و آتشبندی جدیدی پیدا میاز این به بعد جبهه

ی نیروهای ملی و رادیکال ، در گردهمایی همه8911تیر  94در  شوند. آقای طالقانیمی
در همین میدان بهارستان، نطقی تاریخی کرد. حرف قشنگی زد. گفت من در اوج 

اند، رفتم و گفتم سید زیر پایت خربزه گذاشته ها با مصدق پیش آقای کاشانیدرگیری
سر نخوری! که سر خورد و با سر خوردن او خیلی از نیروها هم سر خوردند. از وقتی 

گاهانه پایش را روی پوست خربزه کاشانی ای گذاشت که دیگران زیر پایش گذاشته آ
تی نکرد و آن پوست را با نوک نعلین کنار نزد، با همان نعلین بودند و خودش هم مخالف

سر به روی پوست خربزه سر خورد، سرخورد تا اینکه از جریان نهضت ملی خارج شد 
 ها پیوست.و آرام آرام، خودخواسته یا خودنخواسته، به کمپ مرتجعین و ضدمصدقی

 اسفند 9توطئه 
ای ضد ملی علیه دولت مصدق بود و ئهی نهم اسفند بود که توطاتفاق بعدی توطئه

ی مصدقی که توسط طیف هست؛ افسر برجسته 8نهایتًا در همین سیر قتل افشار طوس
 مردانه به قتل رسید.وحشیانه ترور شد و ناجوان مظفر بقایی

 انحالل مجلس هفدهم
رسیم. کارش انحالل مجلس هفدهم توسط خود مصدق می سرانجام به انحالل

ای نبود. سر جایش که برسیم بحث خواهیم کرد. انحالل دموکراتیکی بود خود مستبدانه
گاه ارتجاع شده بود و کمپ ملی نبود مردم رأی دادند و مجلس هفدهم، که عماًل منزل

 شد، منحل شد.و باید تکلیفش روشن می

                                                           
 ،از طرف دکتر محمد مصدق 8998در سال او  (.8998-8412. )محمود افشارطوس .8

 .شدمنصوب  یکل شهربان استیبه سمت ر ،وقت ریوزنخست
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 دتازین کردن اسب وحشی کو
و حدود  8994شود گفت از قبل از انحالل مجلس، که در روزهای آغازین مرداد می

ی[ دو سه هفته قبل از کودتا انجام شد، اسب وحشی کودتا زین شده بود. ]سر و کله
پیدا شد که از نزدیکان رئیس جمهور آمریکا بود. او را مسئول  8کرمیت روزولت

 هم با اسم مستعار وارد ایران شد. اما قبل تی و ستادی کودتا کرده بودند. اشرفتشکیال
ی خواهرها و برادرهای شاه را بست، تیر، مصدق دفاتر همه 94از آن، یعنی بعد از 

ه بیارشان را کشان را ]خاتمه داد[، آتشهای ارتجاعیکاریرانتشان را پایان داد، دسیسه
های بود تبعید کرد، جلوی شاه ایستاد، حتی دفتر مادر شاه را که آن هم از النه اشرف

ذیل تمهیدات کرمیت  ارتجاع بود تعطیل کرد.  اقداماتی بسیار جدی کرد. اشرف
های خودشان به ایران وارد شد. قلبش هم در خارج ، با اسم مستعار، از کانالروزولت

 برای کودتا آمد، چک معروف برای تمهید برقرار کردن مذاکره کرده بود. کرمیت روزولت
 ها، اراذل و اوباش تجهیز شدند.ده هزار دالری صادر شد و روسپی

 ناکامی خیز اول
 ناکام ماند. 8994مرداد  41خیز اول کودتا در 

 مرداد؛ کامرانی جبهه ارتجاع 82
ی ارتجاع به بردار شدند. جبههخیزبرداران به طور موقت کام 8994مرداد  41در 

 کامرانی موقتی دسترسی پیدا کرد.

 داردولت کودتا، ماشین سرکوب، محاکمه میان
دولت کودتا آمد؛ همان سیکلی که همیشه در ایران است. آمدن ماشین سرکوب 

 دار دوران، شخص دکتر مصدق، منجر شد. عکسی از شعبانی میاننهایتًا به محاکمه
داری دوران گرفته است و پرچم سلطنت هم در ی میاندهد افههست که نشان می

                                                           
 یانهیخاورم یشعبه سیرئKermit Roosevelt( .8386-4444 .). روزولت تیکرم. 8

. کودتا: خاطرات مرداد 41 یکودتا اتیلفرمانده عمو  کایآمر یجاسوس یسازمان مرکز
ی محسن ، کرملیت، ترجمهاز کودتای بیست و هشت مرداد، روزولت کرومیت روزولت

 .8932عسکری جهقی، تهران، ثالث، 
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داری سیاه، موقت و زودگذر بود. داری آنها در حقیقت میاندستش است. اما میان
 طور که آقای مهندسدار دوران باقی ماند. همانماندگار شد. میان مصدق در ایران

ها، استعدادها و گذرد پرنسیپگویند، هر چقدر دوران میسحابی به درستی می
شود. اگر جمعی یا اقلیتی در ایران تر از گذشته کشف میهای مصدق جدیکارایی

ی ملی اقتصادی و اجتماعی شوند، المحاله باید کیل برنامهاندر کار تشبخواهند دست
اجتماعی مصدق در آن دوره سامان  ـ ای روی نبوغ اقتصادیدرنگ پژوهشی جدی

 بدهند.
از  عرصه خارج  ( رضاخان8944شهریور  41) 8944ی خالصه آنکه از آغاز دهه

رج شد، اما آن چه خارج شدنی بود  و مصدق از عرصه خا 8994مرداد  41شد و در 
دار دومی چه خارج شدنی! با خارج شدن او چه اتفاقاتی افتاد و با خارج شدن میان

 ایم.اند و بودهدوران شاهد چه سلسله اتفاقاتی بوده
 کنم. بعد از تنفسی خدمتتان خواهم بود. خسته نباشید.من بحث در اینجا تمام می
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 پرسش و پاسخ
های ق برای آموزش مردم چه كارهایی كرد؟ شما یادی از نطقپرسش: مصد

رار ی ارتباط برقی مصدق بود؟ شیوهمجلس مصدق كردید ولی آیا این تنها وسیله
 كردنش با مردم چطور بود؟

اگر اجازه بدهید، چند محور موضوعی را در آینده داریم: رهبری؛ مردم؛ برد  پاسخ:
کنیم. تا هر کدام را سر جای خودشان بحث میاجتماعی جنبش. اگر اجازه بدهید، 

ی سیاسی و روشنفکری مصدق کمی کار شده ی ملی، وجههکنون فقط روی جبهه
 ی ملی و اصالً ی ملی و ارتباطاتی که مصدق قبل از جبههی اجتماعی جبههاست. وجهه

ی ملی مؤثر افتاد، هر فتن جبههیا هایی که در قوامداشت، ارتباط 8944ی قبل از دهه
این  کنیم غیر ازکنیم. سعی میکدام را جلسه ی آینده ذیل عناوین مربوط مفصل باز می

ی دیگر را به نهضت ملی اختصاص بدهیم. االن یکی از دوستان جلسه، پنج جلسه
د. های خود مصدق دیده نشانتقاد کردند که کودتا را خیلی سریع پیش رفتیم و ضعف

ندی، بی جمعبه ایشان گفتم این فقط روایت بود. جلسات بعد، به ویژه دو جلسهمن 
طبیعتًا خود مصدق هم باید در دستور قرار بگیرد. اینطور نبود که از همه چیز منزه باشد. 

مرداد مؤثر بود.  41ای کرد که خود آن خطاها در رقم خوردن خطاهای تاریخی جدی
تر نهضت ملی را وارسی کنیم. از ه بتوانیم کمی عمیقی آیندانشاءالله در پنج جلسه

 جمله بحث وجوه اجتماعی و پراتیک مصدق در ارتباط با مردم را باز خواهیم کرد.
های ی ارتجاع و كسانی كه از دورن خیانت كردند چهرهپرسش: معموالً جبهه
 1هم آیت 0201است. ما در انقالب ها یکی از این چهره بدی هستند. مظفر بقایی

                                                           
 یمرکز یعضو شورا ران،ای ملت زحمتکشان حزب عضو .(8964 -8981) .تیحسن آ. 8

مجلس خبرگان  یسهیرئئتیعضو ه ،استان اصفهان ندگانیاز نما ،یاسالم یحزب جمهور
 یقیچهره حق .یاسالم شورای مجلس اول یتهران در دوره یندهیو نما یقانون اساس

م، دفتر انتشارات ق یهیعلم یحوزه نیمدرس یجامعه ،قم ،حسن، ه، آیتالسلطنمصدق
 نیمدرس یجامعه ،مق ،نسح ،، آیترانیا یلت مضهر ناه بوتک یرشگن؛ 8969ی، اسالم
، آیت ،رانیا یاسیخ سیاراز ت ییاهدرس؛ 8964ی، قم، دفتر انتشارات اسالم یهیعلم یحوزه

 .8969ی، الماس یورهمزب جح، رانهت ی،الماس یوراس شلجم یمومط عرواب ،نسح
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ه ای كای نود صفحهدارد. این در نامه را داریم كه سمپات شدیدی به شخص بقایی
نوشته، و آن را خطاب به استادم عنوان كرده است، به خوبی هویدا است. شاید الزم 

اند آمده 0201شود، جریانی كه هم در انقالب  باشد این جریان به طور ویژه بررسی
های بحث والیت فقیه هم بودند، هم در جریان جنبش و یکی از پیگیرترین جریان

ملی شدن صنعت نفت بودند و تا جایی با مصدق هستند ولی از جایی به بعد كنار 
رسد اینها یکی از روند. به نظر میكشند و  به سمت جریان ارتجاع میمی

ی ملی شدن های اصلی بودند كه نیاز به بررسی دارند، هم در مقطع پروژهنجریا
 .0201صنعت نفت و هم در مقطع انقالب 

طور که خدمتتان گفتم، بحث امروز خیلی فشرده و خالصه بود. فقط همان پاسخ:
توانستیم تیک و تلنگری به کمپ ارتجاع بزنیم. اینکه عوامل کمپ ارتجاع چه امروز می

هایشان چه بود؟ ارگانهایشان چه بود؟ یک به یک جلسات بعد سر بودند؟ روش کسانی
نبود،  8و بهبهانی ی روحانیت که کاشانیفصلش بررسی خواهد شد. به عنوان مثال همه

، ، بقاییزاده، مکیدست نبودند؛ حایریکدیگران هم بودند. پیرامون مصدق هم همه ی
ها بندیی اینها را در برشو دیگران هستند که اگر اجازه بدهید همه 4عبدالقدیر آزاد

باید دو وجهی تحلیل  آیدی کسانی را هم که االن اسمشان میکنیم. همهبررسی می
ی بروز و ظهور ای که زمینهاند و از دورهرسان نهضت ملی بودهای کمککرد. دوره

افتد. در حد امکان در این پنج جلسه حتمًا شود اتفاقات دیگری میها فراهم میخصلت
 دهیم.وقتی را به این موضوع اختصاص می

مصدق نتوانستند دوباره ی ملی یا حتی خود پرسش: چرا بعد از كودتا جبهه
گاهی مردم كم بود یا خود جبهه در مبارزه موفق نبود؟  روی كار بیاید؟ آیا آ

گاهی مردم کم نبود. ایران در دهه پاسخ: آموزشگاهی بود که مدرس این  8944ی آ
ی نیروهای آموزشگاه هم فقط مصدق نبود. مدرس اصلی آن مصدق بود ولی بقیه

ن خودشان، آموزگاری کردند. حتی حزب توده هم در مدار خواه هم، در حد تواایران
                                                           

 .تهران ینیاز مراجع بزرگ د .(8924 -8414) .یمحمد بهبهان دیس ریم. 8
گروه  یو از اعضا یمل یشورا مجلسی ندهینما .(8914-8414) .آزاد ریعبدالقد. 4

 .ونیسیاپوز



  819نشست سی و ششم:روایت فراز       
 

 

گاهی بسیار  8944ی بخشی اجتماعی را ایفا کرد. نرخ رشد مردم در دههخودش نقش آ
بسیار جدی بود. احزاب و اصناف آمدند. در مدار ژورنالیست تنوع پیدا شد. عناوین 

اژها به طور جدی اضافه های منتشره و در مجموع انتشارات دوره اضافه شد. تیرروزنامه
شد. در مجموع امکان داد و ستد فکری فراهم شد. رشد مردم هم بسیار جدی بود. رشد 

آیند. مردم به ی فکری دانشگاه در این دوره است. اصناف و احزاب در این دوره میاولیه
ی ای از آزادی رسیدند. خیلی ساده است، اگر بخواهیم کاسه و کوزهی برجستهنقطه
مرداد را سر مردم خراب کنیم. اینکه در آن سه روز  41تا  41ی اتفاقات حد فاصل همه

های احزاب به های رهبران چه بود؟ اهمالچه اتفاقاتی افتاد خیلی مهم است. اهمال
ویژه حزب توده چه بود؟ چرا جریان ملی نتوانست از توان خودش استفاده کند؟ چرا 

 41ودش استفاده نکرد؟ حزب توده در نقطه عطف حزب توده در آن بزنگاه از توان خ
مرداد پانصد افسر ارشد در ارتش ایران داشت. از این پانصد افسر ارشد هشتاد  41تا 

ه تر از افسر ستاد. بنفرشان افسر صف بودند. نقش افسر صف خیلی مهم است، مهم
 پشت جبهه رسد که افسران فرماندهان ارشد ستادند و ستادطور به نظر میظاهر این

کند. اما به دهد، با رهنمودهای ستاد است که صف حرکت میاست. ستاد رهنمود می
طور نیست. در صحنه است که افسر لحاظ تشکیالتی و از منظر ساز و کار نظامی این

مرداد هشتاد افسر صف داشت. بخش مهمی  41برد. حزب توده در روز صف پیش می
تعدادی از آن هشتاد افسر صف بود. چرا آن روز همه  از توان زرهی و تانک تحت اختیار

ای نکرد؟ کار ویژه مرداد کار ویژه 41تا  41مسخ شدند؟ چرا مصدق در حد فاصل 
های شاه بود. آن سه روز که و پایین کشیدن مجسمه فقط نطق تاریخی مرحوم فاطمی
ی ایرانی کودتا، دستگیر شده بود. بخش از فرمانده 8،ارتجاع ضربه خورده بود، نصیری

های ارتجاع، که هم دستگیر شده بودند. اما در آن سه روز سلول پیرامونیان نصیری
تر از جریانی ملی در کشور ما باشد، به حرکت افتاد، خودترمیمی طبیعتًا باید پوسیده

مرداد را به وجود آورد. جریان ملی اکتفا کرد به تجمع  41ان داد، فرمان از نو داد و نش
های شاه، دستگیری بعضی افراد، نهایتًا نطق در میدان بهارستان، پایین آوردن مجسمه

                                                           
و اطالعات کشور  تیسازمان امن سیرئ نیسوم .(8911-8413) .یریالله نصنعمت. 8

 ی.پهلو محمدرضاشاه ی)ساواک( در زمان پادشاه
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و حداکثر اینکه افسران ملی محافظ منزل مصدق هم آرایشی  تاریخی مرحوم فاطمی
فًا دفاعی گرفتند، آن هم نه تهاجمی. آیا رسالت افسران ملی پیرامون دکتر مصدق صر

فقط این بود که از خیابان کاخ، چهارراه جمهوری به پایین دفاع کند یا وظیفه بود که از 
کل جنبش دفاع شود؟ ]در میان[ اتفاقی که افتاد فقط یک نفر پوز تهاجمی داشت. آن 

است، تیمسار  که االن اسمشان مهران وسی[ فشارکیهم سروانی به اسم سروان ]م
نفره تا ساعت هشت شب با دو کادر گروهبان مقاومت کرد. بقیه همه . او تکمهران

ی توان دند. آیا همهرفتند. سیزده چهارده نفر هم از کادر محافظ منزل مصدق شهید ش
ی روشنفکری پشتیبان نهضت ملی این بود؟ این که نبود. لذا نهضت ملی و جامعه

گاهی مردم. جاهایی هست که مردم کرخت تحلیل اینها واجب تر است تا تحلیل ناآ
دهد؛ از نوع کرخت های اجتماعی میشوند. آن کرخت شدن هم کار دست جنبشمی

بود. آیا فعل و انفعال درون جسم،  های آخر حکومت خاتمیشدنی که به عنوان مثال ماه
همان ساز و کار و رقص درون روی کار آمدن  8916جان و ذهن مردم در خرداد 

[ ن علتتوانی بگویی مردم حمایت نکردند ]و به همیبود؟ خیر. اینجا نمی نژاداحمدی
ها به سر فصل فروکاهندگی رهنمون شدند. خیر، اینجا معیار این است که به این جنبش

گاه ترند. در این حوزه ]پای[ خود مصدق، ترند، مقصرتر و مسئولنسبتی که افراد آ
 41ی ملی در آید. جمعیت میتینگی که جبههی ملی و پیرامونش هم وسط میجبهه

 41-41معیت تجمع حزب توده در روزهای حد فاصل ج 84/8گذارد حدود مرداد می
ی ملی در مقایسه با زمان تشکیلش و مرداد همان سال بود. یعنی توان تشکیالتی جبهه

در مقایسه با روی کار آمدن دکتر مصدق بسیار بسیار تنزل پیدا کرده بود. این یک وجه 
د ند؟ خیر. در برفروشی کردقضیه است که ]ببینیم[ چرا تنزل پیدا کرد. مردم کم

 ی ملیی[ رهبری با مردم چه بود؟ جبههاجتماعی جنبش خواهیم دید که نقش ]رابطه
فقط آن بیست نفری نبود که رفتند جلوی دربار متحصن شدند، بعد هم رفتند داخل 

گذار و مؤسس شدند، فقط هفت هشت نفر انتلکتوئل و ژورنالیست و دربار و بعد بنیان
 ی دانشگاه وی بازار، شاخهی محالت، شاخهد دانشگاه نبود. شاخهده پانزده نفر استا

ای از مصدق در کمپ  مردم صورت های ویژهی شهرستان داشتند. اتفاقًا حمایتشاخه
گرفت. اوراق قرضه را چه کسی خرید؟ چه کسی از مصدق حمایت کرد؟ مصدق 

 وی چهارپایه و گفتاش را کجا گذاشت؟ در بهارستان خالی گذاشت و رفت رچهارپایه
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هر کجا که مردم هستند آنجا مجلس است و این مجلس محل مرتجعین است؟ عکس 
دهد. مردم به صحنه نیامدند؟ ی انبوهی را پیرامون مصدق نشان می]این واقعه[ توده

خواستند هزینه پرداخت کردند؟ با ادبیات امروزی، مردم میکاری میمردم محافظه
« زنده باد مصدق»نویسند وقایع هست. وقتی مردم با خون مینکنند؟ دیگر عکس این 

چه چیزی کم آوردند؟ آن طرف هم حزب توده خیابان را سیاه کرد ولی آیا رسالت یک 
اش است؟ مردم جریان فقط سیاه کردن خیابان و به رخ کشیدن مانور قدرت اجتماعی

دیدند. اما مردم در ذهن  ی ملی را دیدند، توان بسیج حزب توده را همتوان بسیج جبهه
اشند. گر بطور نیست که فقط روشنفکرها تحلیلگر هم هستند. اینخودشان تحلیل

ش تر و اطالعاتتر است. ذهن مردم سادهاطالعات ذهن روشنفکر بیشتر و ذهنش پیچیده
دیدند گر هم هستند. مردم میگر و تحلیلهم کمتر است. ولی مردم مشاهده

شد و این را که این جمعیت از توان تشکیالتی حزب توده سیاه می هایی را کهخیابان
اه ی ملی است یا سیبالنهایه سیاه لشکر چه جریانی در ایران است؛ سیاه لشکر جبهه

لشکر اتحاد شوروی در ایران. با وجود تمام این مشاهدات مردم دیدند این وسط کسی 
 ان استفاده کند. مصدقهایشنیست که بسیجشان کند، کسی نیست از پتانسیل

توانست آن از افسرانش، که آن ی ملی نتوانست. حزب توده هم که مینتوانست. جبهه
توانستند عمل کنند مسخ بودند و عمل نکردند، آن هم از توان بسیجش. لذا روز که می

دهی ]بودند[. تا کی انتظار داشته باشیم دفاع و بدون سازمانمردم لخت و عور، بی
به خاطر جنگ  8961-8962ای به عرصه بیایند؟ سال ه صورت[ فله]مردم ب

یمت ای در ایران مستقر شد. قها و پایین آمدن قیمت نفت، تقریبًا وضعیت ویژهکشنفت
شود( زیر پنج ای که در دریا روی کشتی معامله میی نفت )یعنی محمولهمحمولهتک

ای بود. سیمان م شد. همه چیز فلهدر اقتصاد شرایط ویژه اعال 8961دالر آمد و سال 
ای نبود که از خارج بیاید. باند و ای بود، پاکتی برای سیمان وجود نداشت. قوطیفله

رفت. مردم را ای فروش میرولی نبود که دور قوطی رب و روغن کشیده شود. رب فله
ی؟ سشود مثل رب و سیمان کرد. مردم بریزند توی خیابان! به حمایت از چه ککه نمی

ای؟ وقتی محورهای دوران سازمان ندارند، وقتی تشکیالت شوخی دهیبا چه سازمان
نی، دیگر کشود پوز تهاجمی داشت ولی پوز تدافعی اختیار میشود، وقتی میگرفته می
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تا  41ماند. متهمان حد فاصل رمقی برای بروز و ظهور مقاومت اجتماعی باقی نمی
 اند، نه مردم.سیاسی ـ یمرداد رهبران و نیروهای فکر 41

 شود گفت نیروهای مؤثر پشت مردم را خالی كردند؟پرسش: آیا می
مل مسئوالنه ع»اصطالح درستی نباشد، « پشت مردم را خالی کردن»شاید  پاسخ:

ه هر پیوندد، آن پروسای میبهتر باشد. وقتی یک نفر به دعوت شما در پروسه« نکردن
هنگی، هنری، ورزشی و ... باشد، شما در قبال آن تواند باشد، علمی، فرچیزی می

شود. در دعوت مسئول هستی. در ذهن او هم انتظاری در قبال این دعوت ایجاد می
خواه مردم را به رسیم. حداقل هشت بار نیروهای ترقیبندی نهایی به اینها میجمع

والنه ند، نه مسئصحنه دعوت کردند اما نه مالتی کیفی داشتند که تا آخر مردم را بکشا
انداز جدی به آنها دادند. این اتفاق در پانزده خرداد، در نهضت برخورد کردند، نه چشم

ی اینها در مشروطه و جنگل افتاد. مردم ملی، در انقالب، در اصالحات و قبل از همه
ای سال، هشت فراز داشتیم.، همه فرازها هم توده 844فروشی نکردند. طی در ایران کم

ی دو، د. از این هشت فراز، پنج فراز کاماًل سراسری بود، یعنی شهرهای درجهبودن
ها هم به صحنه آمدند. مشکلی آن طرف وجود دارد. ی سه و بعضًا روستاییدرجه
خواهیم مردم تطهیر شوند، خیر، مردم هم مشکالت خاص خودشان را دارند. باید نمی

ران جمعی جبری انجام شود تا آخر بین مشکالت مردم و مشکالت رهبران و روشنفک
م شود سر مردها را نمیی کاسه کوزهای روی برد بیاید. ولی همهبینانهسر تحلیل واقع

مرغ آورده. در اصفهان، که خراب کرد. مردمی که النگو داده. پیرزنی یک دانه تخم
گ خاص دار فرهناش به کنسکی معروفند، خانه به دولت ملی اهدا شده. کامیوناهالی

خودش را دارد، داش مشتی است، خیلی فکری هم نیست، ]با این اوصاف[ 
دارها اطالعیه دادند. به مصدق گفتند االن که دولت ملی پول ندارد، ما حمل کامیون

گیریم، هر وقت دولت پول داشت، بدهد. ها مجانی به عهده میکاال را از مبادی و پایانه
دارها خریدند؟ مردم وژوازی خرید؟ سرمایهاوراق قرضه را چه کسی خرید؟ بور

خریدند. مردم با پول، جان، عشق، مهر و هر چیزی که داشتند به صحنه آمدند. آخر 
سر هم که خونشان روی دیوار است. پس مشکل جای دیگر است. البته طبیعی است 

گاهی ذاتی اس گاهی مردم آ گاهی روشنفکر قابل مقایسه نباشد. آ گاهی مردم با آ . تکه آ
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ت، ی شما با تورم چیساالن شما به راننده تاکسی بگویید که به عنوان مثال نوع مواجهه
آید برای شما مثل استاد دانشگاه نمودار رسم کند، سینوس تورم را نشان بدهد او که نمی
تر و گوید. اتفاقًا تلقی او خیلی هم عمیقبکشد. او تلقی خودش را می X , Yو منحنی 

تابلویی است. مگر مردم روح کالسیک رویهای بیتر از تحلیللمیدر کنه خودش ع
اند؟ چه اتفاقی در این صد سال در ایران افتاده که مردم ایران در همین ده سال کم آمده

اند. مردم ایران قباًل هم اینقدر محساب بودند؟ در مشروطه هم االن اینقدر محاسب
بودند؟ ملت کم جوان دادند؟ در ساله هم محاسب محاسب بودند؟ در جنگ هشت

دهند. ی سه آمار میهزار شهید در شهری درجه 81گذارند، شهری کوچک همایش می
دارها بودند؟ های پولاصفهان هفتاد هزار شهید دارد. معدل سنی اینها چند است؟ بچه

ما . ادارها بودند؟ اینها که نبودند، مردم بودندهای سرمایهچاقلوهای بازار بودند؟ خپل
که آمد میدان را  با آنها چه برخوردی شد. جنگ که تمام شد سرفصلی سر آمد. هاشمی

به بعد جنگ ملی نبود، ولی  8968گوییم از برای آن مردم باز کرد؟ حاال مثاًل ما می
ی ی توسعهپروسه ی ملی رفتند.هایی که در جنگ رفتند با انگیزهباالخره بعضی از بچه

بعد از جنگ، که معروف شد به بازسازی یا سردارسازی، به فکر جلب و جذب این 
ی جدید المللی بانک جهانی بود؟ طبقهها بود یا به فکر پیوند خوردن به صندوق بینبچه
د ی دیگری بودیسفیدها و کارگزاران سر کار آمدند و به آنها هم گفتند شما مال دورهیقه

 تان به سرآمد.یمرتان به سرآمد. عماًل این اتفاق افتاد. محترمانه گفتند دورهآقا، ع
ی ما مسجدی بود. آخوند آن مسجد اتفاقات مهمی از این دست داشتیم. روبروی خانه

ی مسجد را در هشت سال دست بسیج داده بود؛ ما االن اصاًل هیچ کاری به باالخانه
ز جنگ بسیج را از آن مسجد بیرون کردند و گفتند محتوای بسیج نداریم. دو ماه بعد ا

ها نیست. خب مسجد جای تیر و تفنگ و جریان نظامی و سوپر مارکت و این حرف
تنه اگر بنا بر چنین استداللی است، چرا آن هشت سال نبود؟ آن روحانیت یک

 هایتوانست مردم را بسیج کند؟ یک طرف بسیج که بود؟ آخوند مسجد بود یا بچهمی
ی ملی بیاورید. در محل بودند؟ شما به این اتفاق توان بدهید و آن را در عرصه

 44اصطالحات هم این اتفاق افتاد. رأی دوم خرداد مال چه کسی بود؟ چند درصد از 
ی صنعتی بودند؟ چند درصدش مردم های پیشرفتهمیلیون نفر روشنفکران و جریان

ه های سوم و چهارم و ... در هشت سال ی ادبیات توسعه و برنامبودند؟ شما همه
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دوران  8912تا  8916های اقتصادی و اجتماعی اصالحات را ورق بزنید. آیا در برنامه
ای که آمدند رأی های همان تودهای وجود دارد برای آزاد شدن ظرفیتجای ویژه خاتمی

ش ها، مکتوباتی برای نمایایبه قول سازمان برنامه دادند؟ از گزاره و انشا بگذریم. اینها،
در ویترین است. چه اتفاقی از درون آن مستندات افتاد؟ چه کسی برای سه میلیون جوان 

جهاز دم بخت فکر کرد؟ االن شما هر روز روزنامه را باز کن. بیکار و خیل دختران بی
رفته چک ر داریم که میی شرخی چاقوکش داریم! دختر هجده سالهدختر هجده ساله

هایی هستند؟ آیا آن دختر ذاتًا شرور است؟ سن کرده! اینها محصول چه پروسهخورد می
اتًا و شود. اینها ذگری در ایران به سیزده سال رسیده و از سیزده سالگی شروع میروسپی

فر نمادرزاد پلید بودند؟ دختر سیزده ساله چقدر توان دارد که یک شب تا صبح از چند 
 فروشی در جستجوی نان است.اش چه؟ تنپذیرایی کند؟ یکبارش شهوت است، بقیه

ساله آن موقع  81اند همین دختر اینها را چه کسی لمس کرد؟ مردم دوره به دوره آمده
سان و وینپیشانی برنامهرأی داده باشد. آیا در پس پانزده سالش بوده و شاید به خاتمی

رود تا ها وجود داشتند؟ وجود نداشتند. با این سیری که دارد پیش میطراحان این پیک
د تر برخورمدتی هم وجود نخواهد داشت. لذا در تحلیل باید با مردم محتاطانهمتوسط

کنند و نه گیرند. نه خودشان را نقد میکرد. االن روشنفکرها دائم ارتفاع می
گاهند، مردم ایران اهل کشند. مرتب میمیشان را به نقد یگذشته گویند مردم ایران ناآ

چنان اند، درست است، ولی باالخره همهزینه دادن نیستند. آری، االن مردم محاسب
ی تاریخی دارند. او هم سی سالش را ی تاریخی داریم، آنها هم حافظهکه ما حافظه

کار شده است، سی سالش را ظهای که االن محافساله 14یا  21کند. فرد تحلیل می
کند. دو سه سالش که در انقالب بوده، هشت سالش که در جنگ بوده، بعد تحلیل می

اند آقا آرام باش دوران بازسازی است همه چیز از جنگ هم که هشت سال مدام به گفته
طلبان بسته، را هم تجربه کرده، مدتی هم دل به اصالح 8964ی شود، دههدرست می

ها آمدند چه چیزی گیر زی گیر آورد و رفت؟ و روشنفکرهایی که در این پروسهچه چی
شان فرصت مطالعاتی دارند، شان ولی بخش مهمییگویم همهآوردند و رفتند؟ نمی

د، انی کار خصوصی دارند، فرزندانشان ]در مراکز[ غیرانتفاعی تحصیل کردهحوزه
ی اینجا و آنجا هم که دارند، چه کنند، حساب بانکخارج از کشور هم تحصیل می

چیزی کم دارند؟ حاال آیا اگر انقالب نشده بود، اینها در سیر کالسیک زمان شاه به این 
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تر ها باید کمی منصفانهرسیدند. لذا تحلیلرسیدند؟ به این امکانات نمیامکانات می
لی خب باشد. به نظر من مردم درنهضت ملی خیلی خوب آمدند. خیلی خوب آمدند. و

 این طرف اشکال داشت. انشاءالله سر جایش بتوانیم بازش کنیم.
ا خواهد تتری میپرسش: به نظرم تحلیل انحالل مجلس بررسی موشکافانه

اینکه فقط بگوییم حركت دموكراتیکی نبود. به جای اینکه بگوییم دموكراتیک نبود، 
مت ه خاطر حکوشود بشاید بهتر باشد بگوییم حركتی انقالبی بود. چطور می

شود به خاطر حکومت تولید را تعطیل كرد، اما به خاطر مشروطه را تعطیل كرد، می
 شود مجلس را تعطیل كرد؟ آیا این حركت، حركتی انقالبی نبود؟مردم نمی

دارترین و دارترین، شخصیتی حقوقی ایران کسوتاالن در جامعه پاسخ:
گاه است. بسیار بسیار انسان شریفی  8اتوزیانترین فردی که وجود دارد آقای دکتر کآ

های مکند به حماکند، فکر مینشیند حس پاکی میهستند. آدم هر وقت پیش ایشان می
کند. اند. یعنی پاکی او آدم را پاک میقدیم رفته و دو سه دست او را کسیه و لیف کشیده

قانون برای مردم است و نه »گویند: ای دارند. میی خیلی جدیگزاره آقای کاتوزیان
ی لذا قانون قداست ندارد. عنصر اصلی قانون کارایی و حل مسئله« مردم برای قانون

طور است. دورانی آن است. وضعیت نهادهای مدرن هم، از جمله مجلس، همین
قهریه اعمال  یعتبار تقینیه است، و نظارتی بر قوهمجلس آمده قوانینی وضع کند، به این ا

انجام  ی کالسیکش راکند، که به این اعتبار ناظر است. اگر مجلسی این دو کار و وظیفه
های چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم در بدهد، خب انجام داده است. اما تحلیل مجلس

یل است. ی نهضت ملی یک تحلیل است و تحلیل مجلس هفدهم یک تحلدوره
مجلس هفدهم مجلسی است که در آن جمعیت فراکسیون نهضت ملی به اقل خودش 

رسد ولی ارتجاع، انگلیس و دربار فراکسیون خودشان را دارند. همه جمع شدند. می
گاه مشروطیت بود، مجلس هفده هم به طور عام، چنان که در مشروطه مجلس منزلهم

                                                           
 حقوق یدان برجسته، استاد تمام دانشکدهحقوق .(8939-8984) .انیکاتوز رناصریام. 8

 ینون اساسقا یهیاول سینوشیکنندگان پنیو از تدو یدادگستر یقاضو  لیوک ،تهران، دانشگاه
ی تحریر در آمده و چاپ شده . بیش از ده اثر حقوقی از او به رشتهرانیا یاسالم یمهورج

 است.
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ـ نفتی بود. طبیعگابا صرف نظر از موارد استثنا، منزل ی ه کمپ ارتجاع، انگلستان و توده 
کرد. مصدق قباًل هشدارش را هم داده بود. در است که مصدق باید با آن برخورد می

مجلس شانزدهم که به عنوان نماینده بود، آمد وسط ایستاد و گفت اینجا مجلس است. 
مراجعه به آرای  ش هم باکرد. تعیین تکلیفلذا طبیعتًا باید با آن کمپ تعیین تکلیف می

عمومی بود. یعنی با همان مردمی که آمده بوند به آن نمایندگان رأی داده بودند و به 
داخل مجلس فرستاده بودندشان. به لحاظ عرفی اشکالی ندارد. میثاقی که شما با من 

 تم،ام به عنوان مثال منزه هسکنید من که اینجا نشستهبندید اعتباری است. فکر میمی
و اخالقی دارم، ولی بیرون از اینجا شخصیت واقعی مرا از سوراخ کلید اتاق  علم
توانید آن میثاق را پس بگیرید. کسی با کسی عقد اخوت درازمدت بینید. هر آن میمی

مند کرد و رأی جدی هم آورد. رفراندوم انحالل بندد. مصدق این تصمیم را قانوننمی
گویید درست است. عنصر انقالبی آن کمپ ارتجاع بود. بله، آنچه شما می مجلس

شود گفت. حاال اگر تر بود تا عنصر دموکراتیکش. این را میحرکت در آن موقع جدی
 کنیم.کنیم، آن را هم باز میی مصدق را باز میاجازه بدهید سرجایش که کارنامه

اكو كنم ما كه بعد از تنبفکر میپرسش: من یک سؤال داشتم و یک پیشنهاد. من 
توانیم به راحتی این جریان را ایم سراغ ملی شدن صنعت نفت، نمیو مشروطه آمده

 گفتیم یک شاه بود، یک مردم. نیروها مطالباتتحلیل كنیم. به این علت كه قبال می
شود ی ملی احساس میكردند، شاهی هم آن باال بود. از جبههمردم را نمایندگی می

ها هستند، روحانیت هست. همه ها متفاوت است. خود جبهه ملیكه دیگر جبهه
ا هجا هم هستند. این كار شما درست است كه باالخره از سر ناچاری یکی از جبهه

كه  كنید. قبول هم دارمگیرید و بقیه را در نسبت با آن تحلیل میرا جوهر قضیه می
ها د دارد و .... ولی در كنار خصلتها وجود دارد، وابستگی وجوباالخره خصلت

 ها، یا به طور كلیایرسد تودهها هم هست. یعنی به نظر میها استداللو وابستگی
شوند ای كه از این زمان ظاهر میها، یا آخوندها یا كالً سه چهار جریان عمدهچپ

بگذاریم هایشان را كنار ها خصلتو ادامه دارند و تا االن هم هستند، اگر در قضیه
ماند استداللهایشان. به نظرم خوب است اینجا با استداللهایشان هم برخورد می

شود گفت چون مصدق را ها مصدق را قبول نداشتند. نمیشود. به هر حال توده ای
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هایشان باید دیده شود. سؤال من هم این اند. خیر، استداللقبول نداشتند پس باطل
ی ها را اصال انگلستان راه انداخته بود. یعنده ـ نفتیاست كه جایی دیدم گفته بود تو

ها در دفاع از خودشان گفته بودند كسانی ایای نبودند. یک سری از تودهاصالً توده
م خواستكردند اصالً ربطی به ما نداشتند. میكه علیه دكتر مصدق تظاهرات می

 ها چگونه است؟ببینم این ربط و نسبت
اما این اصطالح توده ـ نفتی متوجه حزب توده شد، یعنی درست است،  بله پاسخ:

هاد گرفت. آن پیشنها جای میای که بالنهایه در کمپ نفتیآورد. تودهتوده در صحنه می
ا ها بها داده شود. چون بنشما هم پیشنهاد به جایی است و تا حد امکان باید به استدالل

طور که شما وره تمام شود. همانهم هست که اگر خدا بخواهد تا آخر خرداد کل د
اند، اقطاب آمده،اند. مثل سابق نیست گویید، دیگر از این به بعد نیروهای ملی آمدهمی

شود. به نسبت این پیچیدگی ما هم باید ها ساده باشد. کار پیچیده میبندیکه جبهه
 تر با بحث برخورد کنیم.تر و مسئوالنهجدی

 خسته نباشید.
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ین کنیم. سی و هفتمبسم الله الرحمن الرحیم. با سالم به دوستان، بحث را آغاز می
 یبار است که خدمتتان هستیم. فراز چهارم ]با موضوع[ نهضت ملی هستیم. خیل

هایی مثل مشروطه است. ای مبنایی از نوع دورهشود پرسرعت از آن گذر کرد. دورهنمی
ا هی دورهتر از همهتر است. اولین حرکت سراسری و پرمالتالبته مشروطه مبنایی

مدارتر از نهصت جنگل تر و درشتی مشروطه، نهضت ملی پرگسترهاست. در ادامه
 گذراندیم.است؛ فراز قبلی که با هم از سر 

زنیم. امشب سرتیتر یا عنوان امشب ششمین شماره از فراز نهضت ملی را برگ می
زیاد داریم که انشاءالله در همین حدود هفتاد دقیقه بتوانیم آنها را در خدمتتان به اتمام 
برسانیم. ]سرتیترها[ مطالبات نهضت ملی است، شعارها، استارتر یا نیروی آغازگر، 

اندرکار و جریان اصلی تاریخ، که مردم هستند. نیروهای دست ی رهبری،مجموعه
 ببریم.ها را یک به یک پیش]انشاءالله[ این بحث

 مطالبات
، 8994یا اردیبهشت  8943اسفند  43ی تاریخی نهضت ملی طبیعتًا به یک نقطه

شود و پردامنه است. اکنون اگر هم نخواهیم این زمان استقرار دولت ملی، منحصر نمی
تش را دسهای نزدیکتوانیم پیلیهایش را تا مشروطه بکشانیم، حداقل میدامن و پیلی

شود. از ای زمانی اطالق میبکشانیم. لذا دوران نهضت ملی به دوره 8944تا شهریور 
رود به این سمت که دیگی سر اجاق گذاشته شود و آرام آرام قل ، شرایط می8944

ده سالی حوصله داشته باشند تا عناصر درون دیگ به  بخورد، برپاکنندگان دیگ و هیزم
بتواند با این دیگ به  8944ی بیاید و سرانجام در آخرین روز از آخرین سال دهه قوام

ی رهبران و مصدق بود؛ ملتی سمنوی شب عید بدهد. این هنر، مرارت و حوصله
همه کس همه چیز را آماده، شسته و رفته و ای که االن کمتر وجود دارد. االن حوصله
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کبند می ی سالهی زمانی حدود دوازدهشود مطالبات دورهخواهند. با این مقدمات، میآ
بندی کرد: سطح عام، سطح خاص و سطح اخص. نهضت را در سه سطح طبقه

مطالبات سطح عام بهزیستی ملی، ترقی و منافع ملی است. مطالبات سطح خاص 
سیاسی، عبور دادن از قبرستان رضاخانی  ـ ه بر منافع، حیات آزاد اجتماعیپایان سیطر

المللی است. مطالبات سطح اخص زوم و فوکوس دوربین و زیست محترمانه و برابر بین
ی دولت ی تاریختاریخ بر ملی شدن منابع نفت و انتخابات آزاد است که محصول برنامه

 ملی مرحوم دکتر مصدق هستند.

 طح عاممطالبات س
 بهزیست ملی

 یسالههایش را داشتند. بیستشان مشروطه و ناکامیی تاریخیمردم در حافظه
بود. در  را تجربه کرده بودند که تعبیر دکتر حسین مکی 8944تا  8944سیاه 

 شان از دوران مشروطه خیری ندیده بودند. خیر به این مفهومپیشانیی پسخانهصندوق
طی گو شود، سلطنت مشروط به شروکه تغییری در وضعیتشان ایجاد شود، قدرتی پاسخ

ای نو پایدار شود. به این مفاهیم و از این مناظر به عنوان پدیده« ملت»شود. هویت 
د. بار پدر بزرگانمان شخیری عاید ملت ایران نشد. مشروطه و مطالباتش آرمانی در کوله

بارش هست. االن هم به ما رسیده و نسل بعد هم باز در کوله ماند و به پدران ما رسید.
هجری شمسی را هم که با  82ی ی اول و دوم سدهبنابراین، رسوب نکرده است. دهه

ود[ که کالمش به مطبوعات ]این بتجربه کردند. تکیه کشی رضاخانبگیر و ببند و نسق
این کالمش به نمایندگان مجلس ]یز ریزتان کنند. تکیهدهم راگر یک کلمه بنویسید می

بود[ که فالنی را هم بفرستید به طویله و ... . با لمپنیسم، تبختر و تفرعن بیست سال را 
دم ای کنار گذاشته شد. مرالمللی و منطقهسپری کرد تا آخر سر از متأثر از شرایط بین

ی قجر، حکومت قاجار و بگیر و تنگه این دوره را دیده بودند. قبل از مشروطه هم که
ببند ایلی آن دوران را پشت سر گذاشته بودند. اگر اینها را کنار هم بگذاریم ]متوجه 

ی کشی پیدا کردنده بودند. جلسهنفس 8944شویم[ که چرا مردم بعد از شهریور می
ه کدهند گذشته خدمتتان گفتم که مطبوعات آن دوره، اگر مطالعه شوند، نشان می

ی مطبوعاتی گرفته تا احزاب، اصناف، ، همه، از جامعهبالفاصله بعد از رفتن رضاشاه
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ی مشترکی در عملی غیرارادی کاماًل آمده و...، با سرپنجهزده و به جانمردم عصیان
متعدد بلوا، شورش،  را پاره کردند. پلیسی رضاشاه ـ چنگ انداختند و تور نظامی

کشی، خلع سالح پاسبان، حمله به نهادها و ادارات دولتی و تصاحب کالنتری، پاسبان
عد ی اول باز این قبیل موارد در آن مطبوعات ثبت شده است. این کینه در دو سه هفته

 یرت، که از آستانهَغلیان کرد. مردم بعد از این دوران پرمرا از سقوط و فرار رضاشاه
قرن به طول انجامید، دنبال زیست ملی بودند؛ حدود نیم 8944ی مشروطه تا دهه

زیستی در چهاردیواری خودمان که بتوانند در آن احترامی، اکرامی و کرامتی داشته 
 دان تاریخ بود.برخاسته از جامه 8944باشند. در مجموع مطالبات سطح عام بعد از 

 یترقی و منافع مل
راه از مسیر ی ایران را عقب عقب از ایلوجه بعدی ترقی است. قاجار که جامعه

توسعه و ترقی دورانی خارج کرد. ]این در حالی بود که همان زمان[ در همسایگی ما، 
 طلبانه رخ داد. آن اتفاقات حتی بعد ازسازی و تحولترکیه، اتفاقات کمابیش مهم مدرن

جاری و ساری شود. لذا بعد از زیسِت بِه ملی دنبال  مشروطه هم نتوانست در ایران
عد خواست اکنون بترقی هم بودند. باالخره کاروان بشریت رو به جلو بود و ایران هم می

ی آخرش ی قاجاری که در دههی قاجار به این کاروان بپیوندد؛ دورهاز عبور از دوره
د، ها آمده بودنخر که ژرمنحاکمیت به طیف انگلوفیل، روسوفیل، فرانکوفیل و در آ

دای آوردند. ابت ها و آیرونسایدرا هم که انگلیسی ژرمانوفیل تقسیم شد بود. رضاخان
که  پوش راه بیفتد. آخر سر همکار او را کمک و در ننو گذاشتند تا بتواند به عنوان چکمه

ی کار با آلمان پیوند خورد و آلمان هم دنبال این در میانه بردند. رضاخان خودشان او را
 بود که منافعی ملی در ایران مستقر کند.

 اینها مطالبات سطح عام ]بودند[.

 مطالبات سطح خاص
رسیم. هنر نیروهای ملی این بود که مطالبات را از به مطالبات سطح خاص می

ها بود، به سطح جامعه آوردند و پیشانیها و پسی سینهکالن، که در قفسه سطح عام و
های مندرج در درون مردم تر کردند. مطالبات سطح خاص محصول انتقال آرمانعینی

 ی عمومی بود.ایران و انتقالش به سطح عمومی و عرصه
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 پایان سیطره بر منابع
 و وران قاجار و بعد دوران رضاشاهی تقسیم منافع دنیروهای مردمی بعد از مشاهده

... خواستار پایان سیطره بر منافع شدند و سر این مطالبه ایستادند. این هنر رهبران بود 
که آرمان سطح عام را به ]آرمان[ سطح خاص تبدیل کردند و ]از این مجرا[ آرمان پایان 

 سیطره بر منابع و منافع ملی را مطرح کردند

 سیاسی ـ حیات آزاد اجتماعی
 بحث حیات آزاد اجتماعی و سیاسی ]در جامعه[ پدیدار ]و باب آن باز[ شد.

 یعبور از دوران رضاخان
ها، ها، سیاسیی ایران باالشتراک، چه عناصر خاصش مثل صنفیجامعه

ی گرفتار در چنبره اش که مردمها و چه عناصر عام تودهها، دانشگاهیژورنالیست
 ی عبور کنند.خواستند از دوارن رضاخانمعشیت حداقلی بودند، همه به اتفاق می

 المللیزیست برابر بین
های های متمادی، که ایران فرودست جریانخواستند[ بعد از دهه]مردم ایران می

بیایند و آرام آرام زیست برابر ی جهان بود، بتوانند از این فرودستی بیرون سازنده
 ی جهان داشته باشند.طلبانه با بقیهالمللی و زیست محترمانه و صلحبین

 مطالبات سطح اخص
 ملی شدن صنعت نفت و انتخابات آزاد

، این بود که آرام آرام ابزار، هنر فرد مصدق و پیرامون نزدیکش، مثل دکتر فاطمی
های تاریخی واد مطالبات سطح خاص را در آن دیگ جوشان ریختند تا قلمصالح و م

ملی شدن منابع نفت؛  -8ی مشخص رسیدند: آن زده شود. به این ترتیب، به دو خواسته
ای آوردند که ]مطالبات[ سطح انتخابات آزاد. مطالبات را در سطح کاماًل ویژه -4

ای ی دولت برم داشت؛ یکی برنامهاخص ]را تشکیل داد[. این سطح اخص دو پالت فر
 سازی ذهنی بود.ی جبهه برای زمینهتحصیل مطالبات بود و دیگری برنامه

 ی دولت؛ تحصیل مطالباتبرنامه
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بر خالف دوران مشروطه که مطالبات در سطح عام ماند ]اکنون[ دولت به جد در 
احزابی  و پی تحصیل مطالبات بود. درست است ]که در مشروطه[ مجلسی تشکیل شد

، در آن مجلس مطالبات 8994ی دولت ملی اردیبهشت آمدند ولی بر خالف برنامه
رده رنگ رویش را فسفری کی مشخصی نشد آنکارد شده باشد با شبتبدیل به برنامه

ی دولت را برای رسیدن باشند که در شب هم برق بزند. هنر مصدق این بود که ]برنامه
سیاست داخلی به دنبال اجرای قانون ملی شدن سراسری  به مطالبات[ آنکارد کرد: در

ها بود و در صنعت نفت و اصالح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری
سیاست خارجی به دنبال محوریت منشور ملل متحد و دوستی با جهان بود. یعنی 

 مصدق مشروط آمد. آمدنش مشروط بشروطها بود.

 سیاست داخلی
کنم وزیری را قبول میاین بود که گفت من در صورتی نخست یکی از شروط مصدق

ی دوبندی ]مربوط به[ ی دوبندی من را تصویب کند. بند اول برنامهکه مجلس برنامه
شد. خیلی هم مشخص بود. بند سیاست داخلی بود که خودش به دو ماده تقسیم می

 ایبند اول دومادهجمله بود. اولش یک پاراگراف کوچک بود و بند دومش هم یک تک
اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون  -8»عبارت بود از: 

ی نهم اردیبهشت ماه طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه
ی اقتصادی کشور و ایجاد و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه 8994

اصالح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و  - 4 موجبات رفاه و آسایش عمومی؛
اگر خاطرتان باشد مطالبات سطح عام پایان سیطره بر منافع و منابع، « ها.شهرداری

ه المللی بود. اکنون می بینید کی و زیست برابر بینحیات آزاد، عبور از دوران رضاخان
به مطالبات سطح خاص آورده شده است.  ی مطالبات سطح عام گرفته شده وعصاره

خواست. این پاراگراف ایستاد بر ملی کردن آوردن آن مطالبات در این پاراگراف هنر می
کلمه به طور  24-94و پایان دادن به سیطره. راه و روشش هم در همین پاراگراف در حد 

ارفی کامل مشخص شده است. روشن است که منبع آزاد شده از ملی شدن به چه مص
گذارد. در بند دوم هم اندازی پیش روی اقتصاد و اجتماع ایران میرسد و چه چشممی

اصالح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و »ها تحققی و متعین شد: اصل آزادی
 «.هاشهرداری
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 سیاست خارجی
خواه و ایران خواه ی ایران، نیروهای ترقیی مصدق به انتظار جامعهبند دوم برنامه

. مصدق گشتالمللی برمیمندانه و برابر ملی در سطح بینرای داشتن زیست شرافتب
اعالم کرد که اساس سیاست خارجی دولتش مبتنی است بر منشور ملل متحد و تقویت 

ی دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل المللی و دوستی با کلیهاین سازمان بین
د. معنایش این است که ما پالت فرم محوری باشد. این هم خیلی شسته و رفته بومی

ه خواست پذیرفتایم. بر خالف این دوران سی ساله که هیچ چیز نمیجهان را پذیرفته
 المللیده بینشود، نه اوپک، نه سازمان ملل، نه حتی فیفا به عنوان جریان سازمان

یست، طور نه، اینهای پلو بزنند ولی دیدند نی قابفوتبال. هیچ چیز! خواستند زیر همه
شد. دیگ باهای تهماندهی قاب های پلو زد. باالخره باید ظرفی برای تهشود زیر همهنمی

خواهند انتخابات فدراسیون را برگزار کنند. اینها روند و میبا این تلقی حاال به اوپک می
. استهایش روی زمین ریخته شده هایی است که قابدیگی تهماندهدیگر در حد باقی

المللی و منشور ملل متحد ولی آن دوران ]موضع[ مشخص بود. این پالت فرم بین
داری در تدوینش شرکت داشتند محصول عقل جمعی جهان بود. بله، کشورهای سرمایه

ولی جهاِن بیزار از جنگ و ذاتًا طالب صلح منشور ملل را پذیرفت. ایران هم، طبیعتًا با 
و بعد از او هم رخت بربست، بدون اینکه جهان را  ای که مصدق داشتعقل حکومتی

باور کند هویت و موجودیت سازمان ملل را پذیرفت. وجه آخر ]این بند[ باز هویت 
ی دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل. به این ترتیب بود ملی داشت: دوستی با کلیه

که شما آرمانی را ی رهبران آن دوره از روشنفکری محض دست برداشتند. اینکه همه
بگیری و مدام با روش اسکوالستیکی آن را کش بدهی، توضیح بدهی، پر و بالش بدهی، 

کند؟ مصدق آن ایده را وسط گذاشت ای عاید مردم میپاچههی پروارش کنی، چه کله
روز از سیراب و شیردان و کله و پاچه و پوست و همه چیزش به  81ماه و  41و در ان 

ی آرمانی ی جامعهببینید در همین ده سال گذشته چقدر دربارهملت رسید. شما 
سخنرانی شد، مطلب نوشته شد و سایت پر شد. پاندولی بود که از رهایی از مدنیت 

م رسید. آخر مرد النبی حضرت محمد )ص(پسامدرنیسم شروع کرد و سرانجام به مدینه
ان ی دورانی گفتمان چیست؟ بنا است در این توزیع دورانی حول ایدهنفهمیدند این آرم

شود مردم را ساعت چهار صبح دائم در صف کله مدنی چه چیزی به مردم برسد؟ نمی
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پاچه نگه داری و تا هشت سال بعد هم هیچ چیز به آنها نرسد. مصدق واقعًا کوره را داغ 
گر ید. به تاجر ملی رسید. به صنعتجوش به همه رسکرد و از آن دیگ جوشان یا هفت

ی ، بود رسید. به جامعهملی رسید. به ژورنالیست ملی، که سنبلش مرحوم فاطمی
ی ملی شدن صنعت نفت به اولین ی ورزشی ما در آستانهورزشی ما هم رسید. جامعه

البته این زمان هنوز مصدق ها در هند بر پا کرده بودند. المپیک آسیایی رفت که هندی
سرکار نیامده بود ولی باالخره نهضتی ملی بر پا شده بود و نزدیک بود که نفت هم ملی 

ای پذیرفت. کاروان ورزشی ایران هم به شود. آسیا کاروان ورزشی ایران را با طمأنینه
 ای که در ایران بر پا بود با همینه و هیبتی آنجا رفت.خاطر جنبش ملی

مورد به ن بود که به جای اینکه الکی آرمان را تحلیل کند و بار تئوریک بیهنر همی
تنی نیافآن بدهد، آن را را از سطح کالن، افق دوردست و بلندپروازانه و ]موقعیت[ دست
بخشید: روی زمین آورد و آن را زمینی کرد. دو تا مسئله هویت ملی ما را تحقق می

دموکراسی که از مجرای اصالح قانون انتخابات اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و 
 گذشت، دیگریها میشد، که تا به حال زیر نظر ارتجاع و دربار و انگلیسیمحقق می

 ها افتاد.اصالح ملی قانون انتخابات و در نهایت وصل منطقی به جهان. این اتفاق

 ساز ذهنیی جبهه؛ زمینهبرنامه
تشکیل شود و برنامه اعالم  8994اردیبهشت قبل از اینکه دولت مصدق در ابتدای 

سیده ای ملی رتشکیل شده بود و به برنامه ی ملی با درایت مصدق و فاطمیکند، جبهه
ی ملی را هم مقایسه کنید با ی جبههبود. شما ادبیات، اقتصاد و تحققی بودن برنامه

تا االن که  8911ی سالهزابی که در مدت دوازدههای احهای کنگرهنامهها و قطعبرنامه
ای چهار بندی داد. در همان آبان ی ملی خیلی سریع برنامهاست بر پا شد. جبهه 8916
، یعنی حدود چهار ماه 8941اسفند  41ی کوتاهی، در که تشکیل شد، با فاصله 8941

ف، محالت و ... ها، بازار، اصناها در شهرستانی ملی، شاخهبعد از تشکیل جبهه
نیرو  باالها را جمع کنند.کارها و آستینی پایشکل گرفت. ]خیلی سریع[ توانستند همه

 که آماده شد، برنامه هم آمد. برنامه هم خیلی مشخص بود.
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 گس ـ مخالفت با قرارداد ساعد
گلشائیان و حفظ حراست آزادی  ـ گس یا گس ـ بند اول مخالفت با قرار داد ساعد

جتماعی بود و اینکه برای عملی شدن برنامه و اجرای مواد چهارگانه از هر فردی و ا
فرصتی که دست داد دریغ ننمایند. حاال مواد چهارگانه چه بود؟ اول اصالح قانون 

کیل ی ملی تشانتخابات. حدود پانزده ماه قبل از اینکه دولت ملی سر کار بیاید جبهه
دستور قرار داده بود. بنابراین، مصدق از  شده بود و اصالح قانون انتخابات را در

ی ملی برخوردار بود که ]توانست[ ی جبههی مساعد برنامهی مساعد یا زمینهزمینهپس
 اش را خیلی سریع و صریح مطرح کند.ی دوبندیآن برنامه

 تجدیدنظر در قانون مطبوعات
د را زرای خائن و دزتا جراید بتوانند و»]بند[ دوم تجدیدنظر در قانون مطبوعات بود 

به جامعه معرفی کنند و دولت هم نتواند قبل از محاکمه، آنها را توقیف و مدیر آنها را 
همیشه در دوران شلتاق ایران نهادها، « زندانی کند و ضرب و جرح بر آنها وارد سازد.

خورند. سیلی اول را همیشه مطبوعات ها، به ترتیب، سیلی میجریانات و طیف
شود، دفتر دواتاقه سریع جمع ترین است، دکه سریع جمع میچون کوتوله خورند.می
خورد. سیلی دوم را اصناف و شود و سردبیر و مدیرمسئول زودتر از همه سیلی میمی

شود. اینجا خیلی خورند و بدین ترتیب سفره جمع میسیلی سوم را هم احزاب می
گاهیگوید برای اینکه ارباب جراید بتوانند کمشخص می بخش کنند، بتوانند ار آ

های خودشان را منتشر کنند، بتوانند در خصوص قدرت موجود و ریخت و دیدگاه
هایش افشاگری کنند و ... ، تجدیدنظر در قانون مطبوعات ]نیاز است[. خیلی پاش

 زائده.حذف ، بیاضافی، بیمشخص، بی

 تجدیدنظر و اصالح حکومت نظامی
 8944نظر و اصالح حکومت نظامی بود. بعد از شهریور ]بند سوم ناظر به[ تجدید

شوکت رفته بود ولی ابر قدرت و قوی فضا رو به سمت باز شدن داشت و رضاشاه
وزیر مکالیی که لباس نظامی هم تنش تضمینی نبود که شرایط بر نگردد. هر نخست

ان در ایران حکومت نظامی اعالم کشید با حمایت دربار و انگلستنبود، عشقش که می
اش ی ادعای دموکراتیک و دولت ائتالفیبا همه 8941در سال  کرد. این را از قواممی
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د ماکت خواستن، که دیگر ترور شد. همه میآراو تا آخراالمر، رزم بگیرید تا هژیر
و  نظردیتجد»ها بود: کنند. بنابراین، بند سوم مربوط به این شلتاق را علم رضاخان

ها نتوانند با این حربه هر روز مخالفین اصالح قانون حکومت نظامی تا دیگر دولت
ها ها و سالبدون محاکمه ماهخود را تهدید کنند و اگر کسی زبان انتقاد گشود او را 

 ؛ موسیقی متن وحشتناکی که همیشه در ایران وجود داشته است.«بازداشت نمایند

 قانون اساسی 84تغییر اصل 
قانون اساسی تا وکال بتوانند آزادانه  21تفسیر اصل »]بند[ چهارم از این قرار بود: 

ی اگر بخواهیم برنامه« د.اظهارنظر کنند و مجلس در معرض تعطیل و انحالل قرار نگیر
ی هتوانیم بگوییم برنامی ملی را به طور خالصه تحلیل محتوای عقلی کنیم، میجبهه
واند شلتاق کنج بود تا دیگر نتپناه به سهی ملی فرستادن ارتجاع دربارپناه و انگلیسجبهه
 کند.

 روها روی آناین برنامه پانزده ماه قبل از روی کار آمدن دولت مصدق منتشر شد. نی
بحث کردند، میتینگ گذاشتند، در سطح نشریات آمد، حتی به رادیو کشیده شد. 

ی شسته و ]بنابراین[، از پانزده ماه قبل زمینه مساعد بود برای اینکه مصدق بیاید برنامه
 اش را وسط شرایط بگذارد و بر مبنای آن عمل کند.ی سه بندیرفته

 ویژگی مطالبات
طح عام به سطح خاص آمد و در سطح خاص یک بار توسط مطالباتی که از س

تر مصدق آنکارد و فسفریزه شد تا در ی ملی و بار دوم با پاالیش و تدقیق جدیجبهه
 ها را داشت:خواهند، این ویژگیشب هم معلوم باشد که مردم ایران چه می

 ملموس و مشخص
ص بود. تشخص کردند. مشخسر تا پا ملموس بود؛ یعنی آن را ملت لمس می

 داشت.

 ذهنیت ـ در بستر دیالکتیک عینیت
ه کرد. ذهنیتی از دور دست قبل از مشروطذهنیت سیر می ـ در بستر دیالتیک عینیت

ی اقتصاد، اجتماع و سیاست خارجی ایران و امپریالیست مسلط و... داشت. درباره
باب احزاب، باب  را هم داشت. در این دهه باب ایدئولوژی، 8944ی عینیت دوران دهه
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خواه جدید باز شده بود. این عینیت و ذهنیت که با هم در اصناف، باب ژورنالیسم ترقی
 .تر کردندآمیختند شرایط را برای تحقق مطالبات در بستری دیالکتیکی آماده

 ذات دورانهم
وجه آخر ویژگی مطالبات این بود که مطالبات، چه مطالبات دموکراتیک و چه 

 خوان بود. جنبشالمللی همل تحصیل منابع و منافع ملی، با دوران بینمطالبات حو
خواهی و اثبات حقانیت بود. از هند شروع شد جهانی جنبش ملی بود، جنبش حقانیت

و آرام آرام به کنگو کشید و بعد از ایران به مصر رفت و... . با ذات دوران و با ذات 
شابه هایی میا بیگانه با مطالبات دورانی انسانای فراتر خوان بود. مطالبهها همجنوبی

 ها نبود. این هم خیلی مهم بود.ی سرزمینما در بقیه
ذات با پس مطالبات خیلی ملموس و مشخص، در بستر عینیت و ذهنیت و هم

 دوران بود.

 شعارها
گوشت ریخته شود، و به قول رسیم. وقتی مطالبات دوبار در چرخبه شعارها می

ماند شعار آید و کف ظرف میوچرخه شود، عصاره و آبی که از آن بیرون میها دقصاب
درآمد. شعار دوم اقتدار ملی بود  8949شود. شعار اول موازنه منفی بود که در دوران می

 ی دو شعار اول بود. مالکیت وی منفی بود. پایان سلطه نتیجهکه برادر دو قلوی موازنه
ی فراگیر و تحقق دموکراسی ]هم مابقی شعارها بود[. ههمدیریت ایرانی منابع ملی، جب

 این شعارها مهم بود.

 های شعارهاویژگی
بینیم که مجهز به مبانی تئوریک بود. دوم اگر شعارها را تحلیل کنیم اول از همه می

بود. سومی  8944پیوند با تجارب تاریخی ما قبل مشروطه تا بعد از شهریور اینکه هم
این است که هم آرمانی بود و هم شدنی بود. یعنی هم آنقدر آرمانی  تر استکه مهم

ی ملت هم روی دوش هم سوار شوند نتوانند نبود که آن باال باالها باشد جوری که همه
شکیالتی ی تی اولیهکن بود و پشتوانهبسیجبه آن برسند، هم دست یافتنی بود. ملت
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مرداف کنیم ]می بینیم که همه در یک  داشت. حاال اگر اینها را با شعارهای قبلی
 مسیرند[.

 مجهز به مبانی تئوریک
یل ی منفی و هم شعار تشکویژگی اول تجهیز به مبانی تئوریک بود. هم شعار موازنه

جبهه کاماًل مبنای تئوریک داشت. مرد اول دوران دو مبنای تئوریک آورد. یک مبنای 
تصاد ملی ی اقبنای تئوریک در عرصهتشکیالتی و یک م ـ ی سیاسیتئوریک در عرصه

مرتبط با جهان. شعار اول شعار تشکیل جبهه بود. مصدق خودش در مشروطه بود، در 
ی ی اولیهاحزاب بعد از مشروطه بود، در لژهای قبل از پیروزی مشروطیت تجربه

 هایشی تجربهی اجرایی داشت. سرجمع و عصارهسیاسی و تشکیالتی و تجربه
های مرموز است. افراد و احزاب را استعمار ایران کشور دست»ی بود: دستاورد مهم

درون این حرف خیلی جوهر است؛ « خرند.زنند یا میخارجی و ارتجاع داخلی یا می
پس حال که چنین است به لحاظ تاریخی، »خرند. خیلی مهم است. زنند یا مییا می

مبنای  این« میع احزاب و افراد.ما نهاد فراگیری تعبیه کنیم که ظرفی باشد برای تج
اش چیست؟ جبهه برای احزاب و افراد حریم امنیتی تئوریک بود. آن وقت خروجی

کند که دیگر نه ارتجاع بتواند راحت آنها را بزند و نه استعمار بتواند راحت آنها تأمین می
ای که شود گفت که در امواج تشکیالتیای بود. میرا بخرد. این مبنای تئوریک جدی

ی ایران، از مشروطه تا االن، از سر گذارنده فقط دوبار بوده است که جامعه
 ی امواج تشکیالتی، از آنها بنای تئوریک داشت . بقیههای و بناگذاریگذاریبنیان

، 8411خودی. یعنی از زمان تا االن، مبنای تئوریک نداشت؛ یا اقتباسی بود یا خودبه
شود یکمین سالگرد تشکیل اولین حزب ایرانی ، می8911که سال آینده، یعنی سال 

ها در ایران مبنای تئوریک داشت. بار اول است، فقط دوبار تشکیل احزاب و سازمان
ی ملی ایران بود که با درایت دکتر مصدق مبنایی تئوریک داشت؛ یک تشکیل جبهه

ج ان هم مندری تاریخی حزبی ایرپاراگرف تئوریک داشت که در آن پاراگراف تجربه
اوالنی پیدا شدند که برای بود. ]آن زمان[ جوان 8924ی بود. بار دوم هم اول دهه

بود که  ژادنتشکیالت نوپدید خودشان مبنایی تئوریک فراهم کردند. آن هم نبوغ حنیف
یر از این دو مورد،  کنیم. غاش میجا بررسیدر سیر بحث به او خواهیم رسید و همان

دهد که تشکیل احزاب مبنای تئوریک داشته باشند، حتی حداقل مستندات نشان نمی
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ی ی تبختر، با همهی ید و بیضا، با همهی ایران با همهی ایران. حزب تودهحزب توده
هایش در نیم قرن اخیر، مستنداتی نیست که نشان دهد تشکیلش گستردگی و اثر بخشی

نای ی ملی ایران ]که[ با درایت مصدق مبیک داشته باشد. ]برگردیم به[ جبههمبنای تئور
ی اقتصاد ملی آورد. ]تئوری تئوریک داشت. مصدق تئوری دومش را مصدق در عرصه

هایش را خواندیم. از زمانی ی پیش پاراگرافی منفی بود که دفعهمهم او[ تئوری موازنه
ارهای ملی فرو پاشیدند و بازارهای ملی ما توسط که بازارهای جهانی تشکیل شدند و باز

پیکر خارجی فتح شد، دو بال سیاست و تجارت خارجی ایران های غولکمپینگ شرکت
ی مثبت[ هم به روس امتیاز داد، هم به ی مثبت عمل کرد. ]بر مبنای موازنهبا موازنه

داد. ها هم امتیاز میانیانگلیس امتیاز داد، هم به فرانسه امتیاز داد، آخر سر که به آلم
زد و فقط ملت ایران سر آن نبود. ]مصدق و ی پهنی شده بود که به همه بفرما میسفره
ی آحاد اش کنیم تا همهی دراندشت را کوچک و ملیها[ گفتند آن سفرهی ملیجبهه

یاست ی سی منفی هم در عرصهملت بتوانند سر آن سفره بنشینند. این سیاست موازنه
و دوران  مقامی این تئوری به قائمی اقتصاد. پیشینهجی بود و هم در عرصهخار

اش گشت. لذا شعارهای محوری دوران، چه شعار تشکیالتیبه بعد بر می میرزاعباس
عار اش که  شی مرتبط با جهانی فراگیر بود و چه شعار اقتصاد ملکه تشکیل جبهه

ضع توانستند وی منفی بود، به مبانی تئوریک مجهز بود. یعنی واضعینش میموازنه
 پاراگراف تئوریک هم بکنند که خیلی اهمیت داشت.

 پیوند با تجارب تاریخیهم
ی منفی و هم پیوند ]بودن[ با تجارب  تاریخی بود. هم تئوری موازنهوجه دوم هم

های ل جبهه تجارب تکاپوی مشروطه و پیش از مشروطه و خون دل خوردنتئوری تشکی
و امیرکبیر و ... را در دل خودش داشت. فروپاشی بازارهای ملی، غارت منابع،  مقامقائم

ی این تجارب در و ... همه 89884-8399عصر امتیازات، قرارداد دارسی و قرارداد 
ی فراگیر جمع بودند. لذا شعارهای دوره، مستقل ی منفی و تئوری جبههری موازنهتئو

از اینکه مبنای تئوریک و میدان و سکویی حداقلی برای جست و خیز داشتند، مهم این 
 پیوند با تجارب تاریخی انباشته هم بودند.بود که هم
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 هم آرمانی و هم شدنی
های ملی های تاریخی، آرمانهم آرمان وجه سوم این بود که شعاهای محوری دوره

های دورانی را در دل خود داشتند و به این ترتیب چیزی از آرمان کم نداشتند و آرمان
 یافتنی بودند. این خیلی مهم بود.هم شدنی، تحققی و دست

 کنبسیجملت
کن بود. اصالح قانون انتخابات و ملی شدن که بسیجوجه ]مهم دیگر[ اینکه ملت

ر گونه ]دوهای مختلف را برادهربایی بود که طیفشرایط گذاشته شد مثل آهنوسط 
ی بازار خواه، همهخود[ جمع کرد. دانشگاه و دانشگاهیان، بخشی از روحانیت ایران

ی اصناف، بخش مهمی از احزاب و ... همه آمدند. این یعنی که ملی، همه
 کن بود.بسیجملت

 با پشتوانه اولیه تشکیالتی
ی تشکیالتی داشت. ما در این ده سال اخیر شعارهای ی اولیهه آخر اینکه پشتوانهوج

ی تشکیالتی ]شعارها است که[ خیلی ی اولیهایم. ]اما[ پشتوانهمتعددی را لمس کرده
دهد مهم است. کسی که پشت شعار است باید قد و قواره و وزنش با شعاری که می

ه را داشت. این قد و قوراه را هم با بارفیکس رفتن خوان باشد. مصدق این قد و قوارهم
که  ای تاریخی نبودکسب نکرده بود که بخواهد در پنج روز قدش را بلند کند. کوتوله

بخواهد با بارفیکس قدش را بلند کند. از مشروطه طناب زده بود، بارفیکس رفته بود، 
 ی شرایط آمده بود. اولنون میانهای پیدا کرده بود که اکقد و قامتی به هم زده بود، قواره

ی ملی هم قواره را ی ]اجرایی آن[. جبههی پشت شعار خیلی مهم است دوم برنامهقواره
ی دوبندی دولت ی ملی آورد بعدها برنامهای که جبههداشتند و هم برنامه را. دو برنامه

بیاورد. قواره  شد. مصدق در کنار جبهه، مردم را هم داشت و توانست آنها را به صحنه
داشت و جبهه و برنامه و در نهایت توده. این چهار اصل را داشت. هر وقت با شعاری 

خیلی « قواره پشتش بودن»ای پشتش هست یا نه. این شویم، باید ببینیم قوارهمواجه می
خرداد  81پشت  ی آقای خمینیی مصدق پشت نهضت ملی بود. قوارهمهم است. قواره

ی م قوارهبریپشت جنبش مسلحانه بود. در دورانی که ما به سر می نژادی حنیفبود. قواره
پشت این شعارهای نوین، که شعارهای خیلی خوبی هم هستند، چه کسی است؟ چه 
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ت د و از اول تا آخر پشای، داشته باشها شقهکسی است که قدی، قامتی، به قول پهلوان
ای پشت شعارها است؟ شعاری که پشتش شقه و قواره نباشد، شعار بایستد؟ چه شقه

ته مندانه داشاز اول باید به آن تردید کرد. خود شعار ممکن است محترم باشد و شرافت
باشد، اما آیا شریفی هست که از منافع بگذرد، از امکان بگذرد، از رانت بگذرد و پشت 

بایستد؟ پس ]اصول مهم[ یکی قواره است، یکی برنامه است، یکی توده است و  شعار
 ی فراگیر است. اینها در شعارهای دوره مندرج بود.یکی جبهه

 نیروهای آغازگر
 خواهروشنفکری مسئول ایران

رسیم. در اینجا هم مثل مشروطه، نیروی آغاز جریان به نیروهای آغازگر می
ی روشنفکری دوره. روشنفکری دوره شاخص واه بود، نه همهخروشنفکری مسئول ایران

خواه ]بودند[. گیرد. ]آغازگران دوره روشنفکرانی بودند که[ هم مسئول و هم ایرانمی
ی روشنفکری ایران و حتی ی ایران توانست بخش قابل توجهی را از جامعهحزب توده

ا ههای ملی، ژیمناستیان تیمسازها، ورزشکاران، مربها، مجسمهها، نقاشاز موزسیین
های مختلفی ]درون خودش داشت[. اما ]مهم گیران جذب کند. طیفو حتی کشتی

خواه نبود، چون[ اصلی و خواه و مسئول نبود. ]ایراناش ایراناین بود که[ روشنفکری
هایش به نفع جنبش جهانی کمونیستی و اتحاد شوروی بود. مسئول هم نبود فرعی کردن

ها جنبشی ملی به راه افتاد بود، مصدقی آمده بود، آرمانی ا اینکه[ بعد از سال]چون ب
ی اینها توسط حزب توده، به عنوان منتشر شده بود، مطالباتی در هوا پخش شده بود همه

ده ی متوسط به باال در ایران، نادیی روشنفکران و طبقهکنندهترین جریان جذبمتشکل
ی ملی محسوب نکرد و ما هم ی مبارزهرا داخل حوزهگرفته شد. حزب توده خودش 

ینجا خواه بود. اکنیم .خالصه اینکه آغاگر دوره روشنفکری مسئول ایرانمحسوبش نمی
هم قابل توجه است که روحانیت آغازگر نیست، مثل تنباکو، مثل مشروطه ، مثل جنگل. 

روحانیت هم پیوندی شود، شود، اجتماعی میی اینها[ حرکتی ندا داده می]در همه
افتد که انشاءالله این مسئله را در موضع خورد. عین این اتفاق در نهضت ملی هم میمی

ی اول اینکه نیروی آغازگر برد اجتماعی و تحلیل نیروها باز خواهیم کرد. مسئله
 خواه بود که واجد پنج عنصر اصلی بود.روشنفکری مسئول ایران
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 در موضع ایده
ی ملی کردن و خواه با ایده آمد و در موضع ایده بود. ایدهایران روشنفکری مسئول

 داریو میدان ی اصلی دورانی بود که با ذکاوت فاطمیی فراگیر دو ایدهی جبههایده
 دکتر مصدق به بار نشست. البته از قبل فرآوری شده بود.

   توضیح ـ اهل کار
توضیح بود. یک دهه زمان برای توضیح مندرجات نهضت  ـ ]این گروه[ اهل کار

اش نفت نبود. دموکراسی هم بود، اقتصاد ملی ملی صرف شد. نهضت ملی هم که همه
توضیح اختصاص دادند و اهل کار  ـ هم بود و... رهبران یا آغاز گران یک دهه را به کار

 توضیح بودند.

 موج افشان
 اشتند و به تناسب موج افشان بودند.خواه[ دغدغه د]نیروهای مسئول ایران

 گیرپی
 گیر بودند.]خصلت دیگر این گروه این بود که[ پی

 گیر از تریبون مجلسبهره
یکی از کارهای مهم آنها این بود که از تریبون مجلس استفاده کردند. ]در نگاه آنها[ 

عریف ت بنا بود مجلس تربیونی بین قدرت و ملت باشد. قدرت و ملتی که در مشروطه
که در اروپا صورت گرفت، در ایران ما چنانشد. چیدمانی مدرن یا مبلمانی مدرن، هم

هم اتفاق افتاد. نهادی بین ملت و قدرت تعبیه شد که از موضعی برتر ببند داخل حیات 
کواریومی کند،  قدرت چه خبر است، قدرت و امور مالی، سیاسی و تشکیالتی آن را آ

گو باشد. این امکان تا حدی در در مقابل[ قدرت هم پاسخاز دولت حساب بکشد و ]
مجلس اول )مجلس صدر مشروطه( تحقق پیدا کرد. اما از مجلس دوم دیگر این امکان 

سازی و بعد هم نفرسازی صندوق را پیدا نکرد. از مجلس ششم به بعد هم که رضاخان
آورد و این بود که مجلس مفهوم ه مجلس میکرد. فئودال، سپهدار و نفر خودش را ب

 8944خودش را از دست داد. درایت نیروها این بود که از مجلس چهارده، که سال 
تشکیل شد، بالفاصله استفاده کردند و مجلس چهاردهم را اول به تریبون تبدیل کردند 
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ریه و ی قهزدن به نیروی کالسیک خودش برگرداندند که شانهو دوم به جایگاه و وظیفه
 مجریه و اعمال نظارت روی آن است.

پس آغازگران آشفته نبودند و ایده داشتند. حوصله داشتند، مرارت را تجربه کردند و 
ی دهگیر بودند. از تریبون کالسیک استفاافشان بودند. پیتوضیح بودند. موج ـ اهل کار

 دورانی کردند.

 رهبری
دار دوره است که طیف و مردانی رچمرسیم. رهبری محور و مرد پبه رهبری می

 کار هم دارد.کمک

 دارمرد پرچم
 دیدهجهان

این مردی که وسط آمده از قبل دوران آمادگی را طی کرده بود و چندوجهی بود. در 
دوم  یی اول تحصیلش مالیه بود و در مرحلهغرب )پاریس( تحصیل کرده بود. مرحله

. اهل فلم  و پژوهش بود. رساله و تألیف در همان پاریس دکترای حقوق گرفته بود
ی سیاسی رساله« کاپیتوالسیون»بود. « وصیت در حقوق اسالمی»داشت. تز دکترایش 

ها ها در حال تأسیس بودند. این شرکتشرکت 8944ی ی او است. در ایران دههنگاشته
 اروپایی هایمندی شرکتچندان به قاعده نبودند. مصدق این دغدغه را داشت که قانون

ی نوشت. رساله« های سهامی در اروپاشرکت»ای تحت عنوان را مطرح کند که جزوه
حقوق پارلمانی در »ی آخر او هم است. رساله« دستور در محاکم حقوقی»اش بعدی

های تئوریکی را در ایران مطرح کرد اش بیساست. او در کارهای تحقیقی« ایران و اروپا
رفته های غرب را گن ترتیب جهان را دیده و شناخته بود. او مثبتکه خیلی مهم بود. به ای

با غرب نکرد. برخوردی از نوع روحانیت ارتجاعی  اللهیبود. برخورد شیخ فضل
ی روحانیت( در ایران نکرد. برخوردی از این نوع نکرد که سیم تلگراف گوییم همه)نمی
ی قرص بگوید خارجی آن را ساخته، پس کند و سیم تلفن را پاره کند و درباره را پاره

ی تلفن بگوید تیلیفون را خارجی آورده، پس نجس است و با حرام است و درباره
های غرب را دید. بازی نکرد. مثبتطاهری و مرتجع ـ دستمال به آن دست بزند. نجس
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ش را دید و ... . بنابراین، مصدق گو بودن قدرتحقوق و قانونش را دید، پاسخ
کرده بود، صاحب رساله بود و مدارج علمی را تا حد امکان گذرانده بود و تحصیل

 دیده بود.جهان

 دیدهایران
های مثبتی که از غرب گرفته بود به ایران آمد و از آنجایی که مصدق با انگاره

دیده بودنش را معنی ین ایرانها را بومی کند. حاال ادیده بود توانست آن ایدهایران
ی آدمیت بود. عضو دهد که در جوانی عضو جامعهی مصدق نشان میکنیم. پیشینهمی

مجمع انسانیت بود. عضو حزب اعتدالیون اجتماعیون هم بود، اولین حزبی که بعد از 
در ایران تشکیل شد. پس هر بار در ایران نهاد و حزبی راه افتاده، مصدق حداقل  8411

ری زده و آن را تجربه کرده. شعار جبهه محصول این تجربیات است. مدرس هم س
س کند. پس دری عالی علوم سیاسی تدریس میآید، در مدرسههست. وقتی به ایران می

 هم داده.
رسیم. منتخب مجلس اول اش در کارهای اجرایی میحاال به فهرست اصلی سابقه

منتها ]آن زمان[ ِصَغر سن داشت. به  است، مجلس صدر، که این خیلی مهم است.
پذیرند. در وزارت مالیه مناصب داشت و علت کمبود سنش او را در مجس نمی

جات مجلس سوم بود. کارشناس بود. به مدت دو سال عضو کمیسیون تطبیق حواله
در  8433معاون وزارت مالیه و رئیس کل محاسبات بود.  8431تا  8436های سال

ر مالیه و وزی ی قواموزیر عدلیه و بعد هم والی فارس بود. در کابینه دولهی مشیرالکابینه
ی مجلس بود. سرانجام در مجلس پنجم نماینده 8949بعد والی آذربایجان بود. سال 

مهم است که شود. این خیلی ی اول ایران میهم که در مجلس چهاردهم نماینده
ی مجلس بود، کارشناس دولت بود و کارهای اجرایی و کارشناسی کرده بود، نماینده

تواند هم مالحظات پارلمان و هم مالحظات نظام زمان میوزیر هم بود. یعنی هم
اجرایی را در ذهن بیاورد. حاال درست که در ایران همیشه نیروها با دولت، به قول آقای 

اند. ولی باالخره نهاد دولت هم قواعدی دارد. حرف ، برخورد آنتاگونیستی کردهمهندس
در درون نهاد دولت باید حرف کارشناسی باشد. بعد از انقالب خب بخش مهمی از 

ی ادوره نیروهای انقالبی، نیروهای روشنفکر مذهبی بودند. در این میان آقای مهندس
، در زمان 8923تا  8993ی را قباًل در سازمان برنامه کار کارشناسی کرده بود. در دوره
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های مالی کار روی پرونده« اید؟از کجا آورده»وزارت الموتی، در چهارچوب اصل 
ی بعد از انقالب را هم تجربه کرده بود. لذا امکانی کارشناسی کرده بود، سازمان برنامه

 یدر دهه حرف کارشناسی دارد. به همین خاطر است که وقتی آقای مهندس برای ابراز
های ها گرفته تا چپکردند همه، از مترجعین و راستصحبت می 8914و  8964

های این فرد بار کارشناسی خارج از کشور مجبور بودند گوش بدهند؛ باالخره حرف
دان بود. اقتصاددان سی مصدق خیلی جدی بود. خودش حقوقدارد. حاال وزن کارشنا

ی مالی داشت. در وزارت مالیه بود. بنابراین، نبود ولی کار مالی کرده بود. رساله
هایش دوسویه بود. هم منورالفکر بود و هم تجارب اجرایی، پارلمانی و ... صالحیت

ی کرد و به عرصه داشت. ذاتًا و ژنتیکی، از وقتی که خودش را شناخت و باور
کرد: اهل اصطکاک و اجتماعی پا گذاشت، سه عنصر را با خودش حمل می ـ سیاسی

های کلیدی ابراز کرد. این ها مخالفتَجوشکن بود؛ نقاد بود؛ افشاگر بود. در بزنگاه
بود. کودتا که شد مصدق والی بود.  8433خیلی مهم است. مخالفت اول با کودتای 

مخالفت کرد و به تهران هم نیامد. به درون ایل بختیاری رفت.  با کودتای سید ضیاء
اعتراض خودش را نشان داد. این اعتراض خیلی معنا داشت. شاید برخی تحلیل کنند 

 ی کوتاهی به تهران آمد. ]پس[ از سرکه از سر ترس بود که به تهران نیامد. نه، با فاصله
ز ا ]معنای اعتراضش[ این بود که آقا! مردم، همین ایل ما هستند! سید ضیاءترس نبود. 

ای آمده و رئیس دولت شده؟ توسط چه کسی کودتا کرده؟ کجا آمده؟ با چه پشتوانه
اعتراضش را هم علنی و هم عملی ابراز کرد. مخالفت کیفی دوم با تغییر سلطنت در 

ایران بود. در آن مجلس مؤسسان، که غیر از چهار نفر همه به تغییر سلطنت در  8942
و اینکه سردار سپه شاه شود رأی مثبت دادند، تنها مخالف کیفی  از قاجار به رضاشاه

ها ی تخم مرغمصدق بود. تنها نطق به جا مانده از مصدق بود، با این مضمون که همه
ای زده. گفت یک نفر را نکنید هم شاه، نفر نگذارید . خیلی حرف کیفی را در سبد یک

های اقتصادی، گیر عرصهی قوا. یک نفر را تصمیمهم رئیس دولت، هم فرمانده
 8946اجتماعی، نظامی و سیاست خارجی نکنید. مخالفت بعدی با اختیارات داور در 

ی بودند. داور تبداد رضاشاهگردانان تئوریک و اجرایی اسبود. داور و تدین صحنه
 ی داور مخالفت کیفی کرد. مخالفتای گرفت و مصدق با اختیارات ویژهاختیارات ویژه

ی اش عماًل همهنفرهبود. میلیسپو و هیئت شصت 8949بعدی با حضور میلسیپو در 
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ش هم عماًل وزیر مالی اقتصاد ایران را تحت اختیار داشتند. خود ـ نهادهای پولی
رد. مخالفت ک آرای رزمی آن موقع ایران بود. نهایتًا هم با کابینهاقتصاد، دارایی و مالیه

خواهد سرپلی بین انگلستان و آمریکا است و می آراگفت کابینه نظامی است و رزم
 ترور شد. حاال آرااین اتفاق هم در حال افتادن بود که رزمجنبش ملی را سرکوب کند. 

ایستد. مثل کودکی نیست اش میاهل اصطکاک هم است. یعنی پای نقادی و افشاگری
کجی کند. باز خانه بایستد و از پشت در به قلدرهای محل دهنکه برود الی در نیمه

دهد. اش را هم میگیرد. ]بلکه[ هزینهو پوز اپوزیسیونی نمیطور نیست. ]فقط[ افه این
های متعددی است که شد؛ از جمله تبعید به بیرجند اش هم تبعیدها و دستگیریهزینه

( باز تحت نظر بود که دیگر عماًل به احمدآباد تبعید )زمان هژیر 8941و احمدآباد. در 
لی ی تشکیل دولت می ملی و در آستانهند ماه قبل از تشکیل جبههشد. یعنی مصدق چ

ی شود گفت که مصدق عصارهو ملی شدن تمامًا در بازداشت و تبعید و ... بود. لذا می
هایش را هم سرجای خواهیم مطلقش کنیم، ضعفی خودش است. حاال نمیدوره

 منجر شد. اتفاقاتی ناشیهایی جدی داشت که به کودتا کنیم. اهمالخودش بررسی می
های مصدق افتاد که بار و آسیبش متوجه مردم و تاریخ شد. اینها را انشاءالله از اهمال

 گوییم.سرجایش می

 های دوسویهصالحیت
مصدق صالحیت های دو سویه داشت. هم منورالفکر بود و هم کار بلد بود. سیری 

وشنفکران ما سفید نبود. هایش برخالف بخش مهمی از ررا طی کرده بود که دست
هایشان مثل روحانیت است؛ اصطکاک نداشته و بخشی از روشنفکران ما هم دست

چیزی را لمس نکرده است. دست سفید است، مثل دست تینیجری. ولی دست مصدق 
هایی داشته است. بنابراین، طور نبود. خواهیم گفت این دست کجاها چه اصطکاکاین

م کار بلد. انواع مناصب اجرایی را تجربه کرده بود. مصدق هم روشنفکر بود و ه
گوید، شدنی است یا شدنی هایش بار کارشناسی داشت. متوجه بود چه میحرف

شود و مجراست، قابل ماند یا جاری میی شعار مینیست. متوجه بود که آیا در مرحله
 را خدمتتان اجراست. اهل اصطکاک است. همیشه نقاد و افشاگر بود، که االن مواردش

 بند و صاحبای از مشروطه به بعد داشته است. جمعکنیم. تجارب انباشتهمرور می
هایش ی ارتباطی بود. صالحیتهای بزنگاهی و صاحب زنجیرهایده بود. ایفاگر نقش
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ی دوسویه بود. مثل بازیکنی نبود که یک گل بزند و بازارش در فصل گرم شود و همه
طور نبود. چهار دهه سیر طی کرده بود و در نهایت با این ها او را بخواهند؛تیم

 هایی آمد وسط دوره قرار گرفت.صالحیت

 کارمردان کمک
ی ملی کردن به حساب یک نفر نیست. اواًل رود، همهطور که انتظار میهمان

ای داشت. این پیرامون جدی نقش ویژه ایفا جنبش اجتماعی بر پا شد. پیرامون جدی
های متعددی در آن بودند که شاید انتخابشان سخت باشد . مثل َارنج تیم رهکردند. چه

ید که و دوستان موسف یازده نفره با پنجاه شصت بازیکن کیفی است.حاال آقای مهندس
توانند قضاوت کنند. شاید اگر بشود گزینش کرد، اند بهتر میدوره را دیده

 ، مهندس، سید حسین فاطمی، مکیدوران ارنج جنبش ملی کاشانیهای ترینشاخص
 باشند. حسیبی و اللهیارخان صالح

 سید ابوالقاسم کاشانی
در  ی مبارزاتیای دارد، نه در حد مصدق ولی پیشینهبرای خودش پیشینه یکاشان

ها رفته است. همیشه شعار ضدانگلیسی داده است. لبنان دارد. در لبنان به زندان انگلیس
 هاست ولی خوب باالخرهاش سرجمع مثبت و منفیآید کارنامهبعد که به ایران می

ی علمیه هم در ایران گذار حوزهکارنامه است. بعد از فوت مرجع اصلی دوره، که بنیان
ی ی آقاکند، در حالی که در قد و قواره و حد و اندازهپیدا می بود، رقابتی با بروجردی

ت که مهم اس شناسی کاشانیافتد. این در پیشینهود، ولی به رقابت مینب بروجردی
ای داشت و سکوهایی برتر از وزن و قد و قامت طلبیهمیشه اهل رقابت بود. جاه

در  گویند فالنی ماّل است. بروجردیکرد. آخوندها در اصطالح میخودش طلب می
کند و ادعای ادعا می خیلی آخوندتر و ماّلتر بود ولی کاشانی مقایسه با کاشانی

 مرجعیت اعلم داشت. این یک وجه او است. با اشغال ایران به دست متفقین کاشانی
شود شود. بعد که آزاد میاز زندان آزاد می 8942افتد که در به زندان متفقین در ایران می

ها و ی این دوری و نزدیکیخورد. همهپیوند می با فداییان اسالم و شخص نواب
را قشری نبود، چ لحاظ کرد. خب کاشانی یهایشان را باید در تحلیل آقای کاشانعلت

شود. ( بازداشت می8941)تیر  خورد؟ در حکومت نظامی دولت قوامپیوند می با نواب
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شود، میالدی می 8321که سال  8941آید. سال زداشت بیرون میاز با 8946خرداد 
در آن سال تظاهراتی کیفی در مخالفت با اسرائیل  سال اشغال فلسطین است. کاشانی

ند. کدهی میرا سازمان آن اندازد که نوابنوتأسیس و در حمایت از ملت فلسطین راه می
 کنند که بروند و درآن روز پنج هزار نفر در تهران به عنوان نیروی داوطلب ثبت نام می

ای هم داشت. ثبت نام پنج هزار نفر در فلسطین بجنگند. پس توان استراتژیک جدی
گذارد این اعزام ( نمیتهران آن روز خیلی مهم بود؛ گرچه دولت وقت )دولت هژیر

غان به ارم ای برای کاشانیدهی آن بار ویژهصورت بگیرد. منتها این تظاهرات و سازمان
ود. نکته ای در اینجا شمتحد می علیه هژیر 8941در خرداد  آورد. باز همراه با نواب

به طور مشترک شعار  و نواب کاشانی 8943تا  8941های مهم است. طی سال
خوند قشری آخوند نو بود، آ دهند. این خیلی اهمیت دارد. کاشانیحکومت اسالمی می

شود جای تحلیل دارد. هم خانه می نبود. اینکه چرا با نواب و سطحی از نوع نواب
تر رد که بزرگگیقرار می گیرد در واقع جلوی بروجردیدورانی که جلوی مصدق قرار می

ترازش نبوده. بعد با اصاًل هم شود که نوابتراز میهم از خودش است. بعد با نواب
لی کند. در حاشود و سپس سکویی را برتر از مصدق طلب میمصدق شانه به شانه می

ها را باید در تحلیل اجتماعی مصدق نبود. این تلورانسی سیاسی و که باز در قواره
 هایروحانی بوده یا نبوده است. از ویژگی نهایی ببینیم، نه اینکه حاال کاشانی

اش بحث کنیم؛ روحانی بودنش هم فاکتوری است مابین فاکتورهای قابل شخصیتی
 تحلیل دیگر.

 سید حسین فاطمی
شورشی معقول  برویم. او اصاًل عنصری دیگر است. فاطمی سراغ مرحوم فاطمی

آموزی ی اصفهان است. از دوران دانششدهعاشق است. متولد نائین و کمی هم بزرگ
، زمانی 8944رود. قبل از شهریور ش میی باختر در شهر خودی روزنامهبه تحریریه

رود که خیلی مهم است. قلم تیزی داشته و که در عنفوان جوانی بوده، زندان می
ی باختر شود، باز روزنامهکه آزاد می 8944داده. پس از شهریور شعارهای تندی می

نویسد. عنوان سرمقاله می 82/2/8948جوان  در  شود. اولین مقاله را فاطمیمنتشر می
این در مقابل شعاری بود که سلطنت «. خدا، ایران، آزادی»خیلی قشنگ است: 

زمینه  این شعار در زمان رضاشاه«. خدا، شاه، میهن»ارتجاعی در ایران مطرح کرد: 
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شعار  شد. فاطمی ها و ...ها و پادگانداشت. زمان پهلوی دوم هم شعاری در خیابان
تبدیل کرد و با این کار سه آرمان ]به « خدا، ایران، آزادی»را به « خدا، شاه، میهن»

که آرمان درتنیده با کل هستی است. دو آرمان دیگر، یکی « خدا»ی ایران[ آورد. جامعه
گیرد. در مرداد یدکترای حقوق م 8941وطن و دیگری هم آرمان دموکراسی است. سال 

ی بسیار زیبایی است. اما کند. سرمقالهرا سر مقاله می« یا مرگ یا آزادی»شعار  8941
شود. نهضت ملی و مصدق این در اصل در دوران  نهضت ملی شکوفا می فاطمی

ق شدرایت را داشتند که عناصری را که عنصر اصلی وجودشان حس و عشق بود به عا
ت جوان اس ی ملی برای فاطمیی تشکیل جبههمعقول صاحب ایده تبدیل کنند. ایده

ها منحنیها و پشتکه خیلی مهم است. در جایی که موسفیدها، استخوان خردکرده
ند کند. مستی ملی را مطرح میآید و پیشنهاد تشکیل جبهههستند، جوان رعنایی می

 شود، مرحوم فاطمیموجود است. بعد از اینکه تحصن دربار موفق میاین مطلب 
کند:  اکنون که فواید کار دسته جمعی بر عموم رفقا پیشنهاد تشکیل جبهه را مطرح می

روشن گردید و قدرت و نفوذ و اتحاد و وحدت بر همه معلوم گردید چه خوب است 
ی سیاسی و مملکتی دست به دست هم داده و به نام جبهه این عده برای کارهای مهم

ملی تحت نظم و دیسیپلین خاصی شروع به مبارزه برای پیشرفت اهداف مختلف 
کند: تجمعی بوده، نوعی بندی میخیلی قشنگ است. یعنی زود جمع« نماییم.

ل ه سرفصگرایی جواب داده، پس این را رها نکنیم. بیاییم این را بگرایی بوده، همهم
 است. پیشنهاد ملی ی ملی هم باز پیشنهاد مرحوم فاطمیبعدی گره بزنیم. اسم جبهه

لی ی ملی و پیشنهاد مداده است. به پیشنهاد تشکیل جبهه شدن را هم باز مرحوم فاطمی
سهم قابل توجهی است. بعد هم  شود. در حالی که سهم فاطمیشدن کمتر عنایت می

مردانه مورد سوءقصد قرار ناجوان 41/88/8994شود. در تاریخ که وزیر خارجه می
گیرد. باالخره مردانگی هم در ایران ماست و هم در مذهب ماست. آن کسی که با می

رد نه مردانگی ایرانی داشت و نه مردانگی مذهبی. را ترور ک نام فدائیان اسالم فاطمی
این در حالی است که ادعای مذهب هم داشتند و شعار مذهبی غرایی هم باالی پرچم 
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تر کند. بدرا ترور می شود و فاطمینامی پیدا می 8حزبشان نوشته بودند. اما عبدخدایی
ود کند بربرند، باز هم سعی میرا به بیمارستان می از آن این است که وقتی فاطمی

ی در بیمارستان را ترور کنند. خوردهمردانه است که زخمرا بزند. خیلی ناجوان فاطمی
 8941تا  8941ماند. در حد فاصل برد و برای نهضت ملی میاما باالخره جان به در می

ترین مواضع را علیه ارتجاع سلطنتی، دربار، ترین، آشکارترین و شفافمرداد صریح
گیرد. نطق معروف بهارستانش و قلم تیزش می ها و آمریکا را شخص فاطمیانگلیس

 ی شخص شاه اعدامدستگیر و با کینه ی شعبانماند و سرانجام توسط دار و دستهمی
کاری کرد که  نگذشت. فاطمی ها گذشت ولی از فاطمیشود. شاه از خیلیمی

ی تاریخی بود که جمله مرداد پایین آمد. فاطمی 41مرداد تا  41های شاه از مجسمه
را گفت. به همین دالیل شاه « مصر بدتر است حکومت شاه ایران از حکومت فاروق»

را گرفت.  اش ]هم[ فاطمیکه مهری نداشت )مستبد که مهری ندارد( ]این بار[ کینه
 این سیر را طی کرد. فاطمی

 کیحسین م
داری بود. به دلیل اینکه رئیس هیئت هم هست. او فرد ملی استخوان حسین مکی

خلع ید شد و رفت آبادان، پرچم و تابلو پایین آورد و پرچم و تابلوی ایران و شرکت ملی 
ی ملقب شد. آقای نفت را باال برد در سیر خودش از طرف توده به قهرمان و سردار مل

. االن «افول یک مبارز»ی قشنگی را به کار برد: جمله در توصیف مظفر بقایی میثمی
بینند. هر فردی ی حرکت افراد را میی ما رسم است که همیشه آخرین نقطهدر جامعه

ی ملی بوده، آرمان نهضت ملی هم عضو جبهه یای هم دارد. خب بقایباالخره پیشینه
 رود. مکیشود افول یک مبارز که بعد به قهقهرا میکند که میرا داشت. اما سقوط می

رامون یطلبی و منّیتی که داشت آخر سر از پهم به دلیل جاه هم به همین ترتیب. مکی
 گیرد؛ در دورانی که اشرفرسد که به عهده میمصدق بودن به نقش تشکیالتی می

                                                           
تا کنون(. از اعضای تشکیالت بنیادگرای شیعی فدائیان  -8981. ). محمدمهدی عبدخدایی8

اکنون دبیر کل جمعیت فدائیان اسالم است. تکاپوهای آرمانگرایانه اسالمی: اسالم بوده و هم
خ تاری ی مطالعاتیی، امینی، داود، تهران، مؤسسهعبدخدافداییان اسالم، از زبان محمدمهدی 

 .8934معاصر ایران، 
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افتد. شود. به این حضیض میمی توسط مصدق تبعید شده است رابط دربار و اشرف
خواستند نوزاد میها و کارگرهای نفتی ای که قهران ملی است و در آبادان عربمکی

« یبچه مک»نگذاشت این کار را کنند و اسم نوزادها  جلوی پایش قربانی کنند و مکی
 ود.شپهلوی می عضو باند تشکیالتی اشرف عاقبت مکی شده. این مکی

 کاظم حسیبی
اقعًا تیپی نهاد بود. وبسیار بسیار پاک است. آقای حسبیی فرد بعدی مرحوم حسبیی

قرآنی داشت که خیلی  دو وجهی بود. هم ملی بود و هم مذهبی بود. آقای حسبیی
ی عطفی مطرح شده بود نظر اش نقطهنی، هر وقت در زندگیقشنگ بود. از همان جوا

دا را شود. نظر خخدا را هم خواسته بود. این کار استخاره، فال گرفتن و اینها تلقی نمی
ی قرآنش نوشته بود. آقای خواسته بود و نظر خدا را هم همیشه مورد به مورد گوشه

ی پنج است که در پلی تکنیک فرانسه تحصیل کردند. همهیکی از پنج نفری  حسیبی
ترینشان نفری که در پلی تکنیک فرانسه تحصیل کردند در ایران سرمنشأ شدند. شاخص

ای داشت. نطق معروف آقای حسیبی بود. آقای حسیبی هم در ملی شدن نقش ویژه
عشق عجیبی هم به مردم و ایران  یرا هم آقای حسیبی نوشته است. آقای حسیب مکی

ایران منهای مردمش یک خاکی بیش »گفت: ی قشنگی داشت که میداشت. جمله
دهند. بسیار هم عاشق اند که به ایران بهای تاریخی مییعنی این مردم ایران« نیست.

با ایشان  رفتم 8962بود. یک جفت چشم میشی قشنگ عاشق داشت. من در سال 
شان را در یخچال داشتند. خانمشان هم مثل شان قدیمییمصاحبه کردم. همان خانه

قتی و های میشی داشتند و خیلی هم مهربان و عاشق بودند. آقای حسیبیخودشان چشم
آمد. بعد هایش اشک میاختیار از چشمزد بیاز نهضت ملی و از مصدق حرف می

ی حیاط نشستم، شب تا صبح نطق گفت من آن گوشهداد میی حیاط را نشان میهگوش
 هم این هنر را داشت که را نوشتم و در پاکت گذاشتم و برایش فرستادیم. مکی مکی

 ی مجلس پانزدهم را به ساعت یکنطق را آنقدر کش داد و کش داد و آخرین جلسه
گلشائیان  ـ نیمه شب رساند که مجلس تمام شد و دیگر امکانش نبود قرارداد گس

 تصویب شود و قرارداد دارسی اولیه متمم پیدا کند.
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 اللهیار صالح
 ی عجیبیهم خانواده بود. آقای صالح ]عضو دیگر این فهرست[ اللهیارخان صالح

علی اصاًل پاشاه. عباسشاه؛ علیعلی؛ اللهیار؛ جهاندارد. چهار برادر هستند: عباس
بود و در  8944ی سیاسی نبود. اللهیارخان سیاسی، ملی و مصدقی بود. از اول دهه

ا اول پاشبینابین بود. علیبود. برادری داشتند که  8941هم در سال  دولت ائتالفی قوام
، 8316شود ، که می8911گرایش ملی داشت. بعد جذب رژیم شاه شد. سال 

دویستمین سالگرد استقالل آمریکا بود. به این مناسبت جشنی در ایران بر پا شد. رئیس 
ی جشن دویستمین سالگرد استقالل آمریکا آقای هیئت و رئیس ستاد برگزارکننده

هم سیری را از ملی به حاکمیتی و  پاشا صالحبود. یعنی آقای علی پاشا صالحعلی
ی ژنش حاکمیتی بود. بعد هم که حامی شاه و همه شاه صالحدرباری طی کرد. جهان

فرد مدیر و مدبری بود. تا انتها هم پای مصدق  سناتور شد. ولی اللهیارخان صالح
 ایستاد.

 اندر کارنیروهای دست
 خواهروشنفکران ایران

خواه بودند که اندرکار و نیروهای اصلی همان روشنفکران ایراننیروهای دست
 حرکت را آغاز کردند.

 طیفی از روحانیت
د. بو کرد. خود کاشانی طیفی از روحانیت بود که بعدتر مسئله را باز خواهیم

مشهد آن موقع ملی بود و نقش مؤثری ایفا  8ها بودند. از مراجع آقای میالنیزنجانی
، که قای حاج سید جوادیو آ 4تری هم بودند، مثل آقای انگجیکرد. روحانیان جوان

                                                           
( از مراجع تقلید شیعه ایران که مدرسه 8912ـ  8419. سید محمدهادی حسینی میالنی ) 8

 حقانی با اشاره و حمایت او برپا شد. 

َگجی تبریزی ) 4 های ق(، فقیه شیعه و از معترضان سیاست8911 -8414. سید ابوالحسن ان 
برای قانون طراز اول مجلس مشروطه بود. به های حوزه علمیه رضاخان. وی از گزینه

 های تغییر لباس در دوره رضاخان اعتراض کرد و تبعید شد. سیاست
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ی آنقدر جسارت داشتند که عضو جبهه ملی ایران شدند و از سخنرانان اصلی کنگره
ی بودند. نقش بعضی از روحانیان مهم بود. به اضافه 8928ی ملی دوم در سال جبهه

 فاطمی ـ عت نفت مصدقی ملی شدن صناینکه چهار مرجع اصلی دوره به نفع ایده
 فتوا دادند.

 بازار و اصناف
بازار و اصناف هم ]در میان[ بودند. بازار آن موقع مثل بازار االن نبود؛ 

، حاج ، حاج نبی عنبریچی، دستمالچیای داشت. لباسهای جدیدرشتاستخوان
 کنیم.شان میو ... که انشاءالله سر جایشان بررسی محمد حسین راسخ افشار

 بخشی از جامعه مطبوعاتی
ی مطبوعاتی ایران ]هم از آغازگران بودند[. همه ]در این طیف بخشی از جامعه

یتشان شان هم ظرفشان مرتجع، درباری و انگلیسی بودند و بخشیون بخشینبودند[، چ
 در اختیار حزب توده بود.

 توده دانشجویی ملی و مذهبی
ی ی دانشجویی در دههی دانشجویی ]هم به این جریان پیوست[. اساسًا تودهتوده

ها یو مذهب هادست نبودند. ترکیبی از ملیشان یکیمفهوم پیدا کرد. البته همه 8944
 بودند.

 کارهای مذهبی پایطیف
کار را در های مذهبی پایکار ]هم بودند[. انشاءالله طیفهای مذهبی پایطیف

 قشربندی اجتماعی جنبش ملی، در حد توان و دانش و وقت، بررسی خواهیم کرد.
 پس امروز، به قدری که من مزاحم اوقاتتان بودم، این تیترها بررسی شد: مطالبات؛

اندرکار. اشاءالله بنا داریم که نهضت ملی را شعارها؛ آغازگران؛ رهبران؛ نیروهای دست
ی ی آینده، یعنی روی هم رفته در ده جلسه، جمع کنیم. موضوع جلسهدر چهار جلسه

مردم، نقش مردم، پیوند با رهبری، استراتژی، ایدئولوژی و تشکیالت است. بعد 
 گذاریم. خسته نباشید.بندی میانشاءالله دو جلسه بعدش را هم برای جمع
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 پرسش و پاسخ
 در الله بروجردیگیری آیتی نقش و جهتخواستم كمی دربارهپرسش: می

 ال جنبش ملی كمی توضیح دهید؟قب
اساسًا آدمی سیاسی نبود. بنا هم داشت که به سیاست ورود  آقای بروجردی پاسخ:

نکند. بعد از کودتا هم مواضعی به نفع شاه و جریان کودتا گرفت ولی در کل فردی 
گاهانه هم می های ی سیاسی وارد نشود. همان سالخواست به عرصهسیاسی نبود. آ

صورت گرفته بود که وارد بحثت حکومت  و کاشانی ائتالفی بین نواب 8943تا  8941
ی و جالبی با آنها کرده بود؛ البته برخورد جد اسالمی شده بودند. آقای بروجردی

گویید حکومت اسالمی، حکومت دانم مستقیم بود یا با واسطه. گفته بود هی مینمی
شود این )بعد با انگشت آخوندی را در جمع اگر ریش بگذارد می اسالمی! دکتر اقبال

خواهید به عنوان سمبل که شما میای دارند اینهایی دهد(.چه تفاوت ماهوینشان می
م ه اسالم و حکومت اسالمی مطرح کنید و حکومت آخوندی راه بیندازید؟ دکتر اقبال

ای شود این آخوندی که در بیت من است. نکتهکه هویتی ندارد، اگر ریش بگذارد، می
ی سیاسی نبود و وارد حوزه کند. با این حال، در کل اهل سیاستکیفی را مطرح می
اش هست بعد از کودتا به نفع دولت زاهدی ی تاریک هم در پیشینهنشد. منتها این نکته

 گیرد.و حاکمیت شاه موضع می
پرسش: به مبنای تئوریک مصدق اشاره كردید و گفتید در تاریخ معاصر كمتر 

های شما تجریانی با مبنای تئوریک وارد شده است. تا جایی كه من از صحب
دی بنبندی تاریخی بوده است. جمعی مبنای تئوریک مصدق جمعفهمیدم پایه

تاریخی هم چیزی است كه همه، چه بخواهند و چه نخواهند، در ذهنشان دارند. 
بنا كنید بهتر این باشد كه مهمه شناختی از دوران گذشته دارند. بنابراین، فکر نمی

بندی تاریخی دارند. بعد بیاییم ات جمعی جریانرا بر این بگذاریم كه همه
اند، چقدر ها كه چقدر عینیشان را نقد كنیم با این مالکهای تاریخیبندیجمع
بندی تاریخی داشتند و اند، و .... )به جای اینکه بگوییم فقط اینها جمعذهنی

 «ی ایرانیانایران برای همه»طلبان دیگران نداشتند.( شعار حزب مشاركت اصالح
بندی تاریخی و دورانی و چه باید كرد بود. خب این شعار خودش ناشی از جمعی



 فراز نهضت ملی شدن نفت        444
 

 

كنید بهتر این باشد كه از این موضع وارد شویم كه راه دیالوگ هم است. فکر نمی
ست كه اقتصادی مصدق ا ـ ی رادیکالیسم سیاسیی دیگر دربارهبسته نشود؟ نکته

ی ی به خاطر مسائل مربوط به حوزهی قبل مطرح شد. در رادیکالیسم اقتصادجلسه
ای جز توسل به رادیکالیسم برای پیروز شدن نهضت ملی شدن نداشت. نفت چاره
اع كنید تالشش برای برانگیختن ارتجاش فکر نمیی رادیکالیسم سیاسیاما درباره

 دوران در پیشگری این مسیر مؤثر بود؟
 تاریخی با مبنای تئوریکبندی درست است، تذکرتان خوب بود. اما جمع پاسخ:

بندی های سیاسی و احزاب در ایران جمعکند. بخش مهمی از بانیان جریانفرق می
بندی تاریخی تبدیل به مبنای تئوریک شود دو دفعه اند. اما اینکه جمعتاریخی داشته

ریک در بندی تاریخی ممیزه دارد. مبنای تئوبیشتر اتفاق نیفتاد. مبنای تئوریک با جمع
ست. خیلی بندی تاریخی نیی تشکیل الزامًا جمعی تشکیل است. فلسفهیقت فلسفهحق

شکل گرفتند، پان ایرانیسم، پان  8944ی از احزاب ملی با عناوین مشابه در دهه
 های استراتژیکهای ایدئولوژیک و نه ممیزهایرانیسم برای ایران. آنها نه خیلی ممیزه

بندی تاریخی بود و نه مبنای تئوریک نه از سر جمع داشتند. وجود و اعالم موجودیتشان
داشت. بنابراین، مبنای تئوریک تفاوت دارد. ورود خود مصدق به جهان مبنای تئوریک 
دارد. هم خدا برایش مبنای تئوریک دارد و هم خود انسان. مبنای تئوریک خلقت انسان 

نند مالئک فقط توسط پروردگار چیست؟ موجود جدیدی به جهان خواهد آمد که ما
داند کارگزار نیست. این موجود جدید موجود مدارتغییر است. لذا خدا از اول هم می

داند که این موجود سر داند. میی خلقتش را هم میچه خلق کرده است و هم فلسفه
زده، شورشی هاست. سرکش، خلوع، جذوع، آشفته، شتابی مثبت و منفیجمع همه

 شود، فقط وقتیمکین نیست، با خود خدا وارد مجادله میو ناشکر است، خیلی اهل ت
داند. ولی از آن طرف هم ی اینها را میخواند. همهگیرد خدا را میکنج قرار میدر سه

داند که اهل درایت است، اهل تدبیر است، جهان را تسخیر کند، اهل تغییر است، می
گیر تا فرهنگ را خلق سازی، ساخت و ساز و عمران باز مناسبات جدید، فرهنگ

ی آید، بعد از مدتی، مبنای تئوریک و فلسفهکند.خود انسان هم که به این جهان میمی
ام که با طبیعت در تضاد عبور کنم. در غار که کند. من آمدهخلقت خودش را پیدا می

َننشست. بیرون آمد. چوب را کند، تیز کرد و دوران شکار را رقم زد. اولین تضاد انسان 
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شود. انسان ضعیف لخت عریان که هنوز خودش را پیدا نکرده بود با طبیعت عمده می
تن به َدد نداد. به موجود برتر از خودش به لحاظ قدرت جسمانی و به زورگویی طبیعت 

رود.از شبانی به کشاورزی و... ی شکار  به شبانی میتن نداد. آن َدد را خورد. از مرحله
ی تاریخ کاری نداریم. این طبقات تکنولوژیکی که انسان رهآید. حاال به پنج دومی

هایی که زیر این هایی که بر روی این طبقات درست کرد، ایدهدرست کرد، فرهنگ
تر است. روابط اقتصادی و فرهنگی قرار داد و ... همه مهم هستند. عنصر ایده مهم

اال تشکیالت که درست انسان هم زود دریافت که برای چه به این دنیا آمده  است. ح
شود، هم بانی و هم مردم باید مجاب باشند که این تشکیالت چرا به وجود آمده می

دی بنبندی تاریخی بود ولی فقط هم جمعاست. در تئوری تشکیالتی مصدق جمع
تاریخی نبود. اصل تئوریک تئوری تشکیالتی مصدق، اصل تجمیع بود. گفت به 

اش خرند. حاال یک بخشیزنند میچه فرد باشیم، میصورت منفرد، چه حزب باشیم و 
ی ی تاریخی است. اما یک اصل مهم اصل تجمیع است. خیلی مهم بود. جبههتجربه

که آن طرف ، برای خودش در  ها درآمد. فاطمیملی که شکل گرفت از آن تجمیع ایده
بین  که که آن طرف بود. اللهیارخان صالح آن طرف بود. کاشانی که اصفهان بود. مکی

ی ملی با اصل تجمیع تشکیل ی عمومی در حال رفت و آمد بود. جبههدولت و عرصه
ژورنالیسِت شور در سر. از این تجمیع  شد. در آن از حزب ایران تکنوکرات بود تا فاطمی

بیرون آمد. اگر مصدق خودش یک  ... ی اقتصاد بدون نفت وی ملی شدن، ایدهایده
ند دهی کفرد تنها بود که دیگر هرکول تاریخ نبود که هی ایده درست کند و هی سازمان

ین خیلی مهم پوشانی بود. اطور نبود. از نظر مصدق بخشی از تجمیع همو ... . این
را  ، در خاطراتش حق فاطمیاست. مصدق با حدود چهل سال اختالف سن با فاطمی

 بود، پیشنهاد تشکیل گوید ایده ملی شدن برای دکتر حسین فاطمیکند. میادا می
داد. بعد هم به عنوان مثال فرض کنید  حسین فاطمی ی ملی ایران را هم دکترجبهه

و ... . وقتی جمع اینها در  هست. بعد آقای حسیبی های مکیدستاوردها و توانایی
آید. بنابراین، میروز در  81ماه و  41ریزد، از درونشان دستاوردهای ی تجمیع میدایره
اش نبود. حاال، بندی تاریخیی تئوری تشکیالتی دکتر مصدق محصول جمعهمه

ی بحثش این بود که اگر ما بخواهیم تشکیالت جوان هم تبصره زد. عمده نژادحنیف
یالتی تشک ای با تشکیالت موجود نداشته باشیم، حق نداریمدرست کنیم، تا ممیزه
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استدالل کرد که تشکیالتی سراسری وجود دارد  8924گذاری کنیم. در اول دهه ی بنیان
خواهیم کارکنیم، در همین تشکیالت کار کنیم. که تشکیالت روحانیت است. ما اگر می

ای بود که برای دیدن بعضی از مراجع به ساله 49، 44چه زمانی به ممیزه رسید؟ جوان 
 را دید. از قم که به تهران را دید، آقای مطهری را دید، آقای بهشتی ایریقم رفت؛ آقای جز

بندی بوس جمعشود. یکی از دوستانش هم با او بود. در مینیبوس میآید سوار مینیمی
ی اش فقط تاریخبندیی تشکیل است. جمعست؟ فلسفهاش چیبندیکند. جمعمی

)جزمیت(  8گوید ما از گفتگو با اینها فقط فیکسیسمنیست، مبنای تئوریک است. می
توانیم با فیکسیسم اینها  حرکت کنیم. ما به دینامیسم خودمان نیاز درآوردیم. ما نمی

نیفی بود که در نهضت داریم. ممیزه را درآورد. ممیزه را هم صوری درنیاورد. چون ح
ی زمان نمایندهی ملی بود. بانی انجمن اسالمی و تکثیرش بود. همآزادی بود، در جبهه

ی ی دانشجویان وابسته به جبهههای اسالمی در کل کشور )نفر اول( و نمایندهانجمن
ا ریز، بهای تبملی ایران در کنگره بود. یعنی با همه نشسته و برخاسته بود، با بازاری

سال سنش همه را تجربه کرده بود. اصل را در  49، 44ها در بازار. با آن ی ترکحسینیه
ی ما با آنها بر سر دینامیسم و فیکسیسم است. این اصل بوس قم درآورد. ممیزهمینی

ندی بی تاریخی مثل مصدق نداشت که جمعکه تجربه نژادتشکیالتی شد. حنیف
اش بندی تاریخی هم کرد که آن اصل دوم تئوری تشکیالتیتاریخی کند. اما یک جمع

ی بود. این خیلی مهم است که فردی جوان این حرف را بزند. گفت رهبران پشت توده
ی رهبران حزب توده اند. مثالش هم حزب توده بود. بعد از کودتا همهسازمانی نایستاده

شرقی فرار کردند. با برخورداری از رفاهی نسبی، سر در به شوروی، اتریش و آلمان 
آخور کتاب فرو بردند و مدام تئوریک در تئوریک شدند. چه کسی اینجا زیر ضرب 

ترین هم بودند. کمابیش ترین جریان حزب توده. پاکرفت؟ سازمان افسری، آرمانی
این  نژادیفعنصر ملی هم درونشان بود. چه کسی تار و مار شد؟ با این اوصاف حن

ما باید در حدی فداکار باشیم که خود را فدای توده »بندی تاریخی را دارد: جمع
که دستگیر شدند، اول دو نفر )چون  8914این اتفاق افتاد. سال « سازمانی کنیم.

 نژادنیفرفتند. حزادگان هنوز بیرون بود( و بعد سه نفر کل مسئولیت را به عهده گبدیع
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  441...        نشست سی و هفتم: مطالبات، شعارها، نیروی آغازگر
 

 

را به عهده گرفت که اصاًل در آن نبود. سه نفر کل مسئولیت  گیری شهرامحتی گروگان
سازمانی را به عهده گرفتند. تا آن زمان تروری صورت نگرفته بود. غیر از ترور، هر آنچه 

ی انبارها و ... به عهده گرفتند. چند ها، همهی اسلحهها، همهرا بود، از گروگانگیری
نفر اعدام شدند، دویست نفر توده و کادر سازمانی آزاد شدند. خیلی مهم بود. جوانی 

اش را با منشی خاص به کار بست. پس مبنای تئوریک بندی تاریخیآمد و جمع
ست. به ی تشکیل افلسفه ی بنا وبندی تاریخی است و هم فلسفهتشکیالتی هم جمع

نا ی بی بنا دارد، معماری دوران مدرنیسم فلسفهعنوان مثال، معماری اسالمی فلسفه
ی بنای معماری اسالمی این ی بنا دارد. فلسفهمدرن هم فلسفهدارد، معماری پست

کنند. گنبد دایره ها به تک منبع اصلی نور و انرژی جهان میل میی گزارهاست که همه
مدرن هم شود. مناره هست. گلدسته هست. پستولی باالخره آخرش تیز می است
است که  8هاییهایشان زوبینخواهند جهان را خلق کنند. نوک ساختمانطور. میهمین

ایم ایم ولی آمدهخواهد جهان را بشکافد. حاال ما خودمان هنوز ماقبل مدرنیتهمی
ی ایم. در معماری تهران سر سازهکرده مدرنهایمان را از روی تقلید پستساختمان

خواهیم بشکافیم؟ حاال میدان آرژانتین و الهیه و ... زوبین است. ما کدام آسمان را می
ا کند، اگر انسان بآنها باز آسمانی شکافتند. خالصه آنکه هر چیزی که انسان خلق می

ین سده های تشکیالتی اگذاریی بنا دارد. در بنیانآن عقل کل عالم مرتبط باشد، فلسفه
بندی تاریخی در موارد دیگر هم داریم بینیم. جمعی بنا را میدر ایران در دو مورد فلسفه

طلبان هم کنید اصالحبینیم. اینکه شما عنوان میی بنا را فقط در دو مورد میولی فلسفه
 دگوینبندی تاریخی هست. میتشکیالت جدید زدند، درون این تشکیالت هم جمع

طلب پیدا کرد. درست است. این ی اصالحیک تکه 8914جمهوری اسالمی از دهه 
دهی تاریخی خاص خودش را دارد. اما اش سازمانطلب در سیر تاریخیی اصالحتکه

کیل بینیم. فلسفه تشی تشکیل نمیبندی تاریخی است. ما خیلی فلسفهاین جمع
در گفتمان خط امام و  8964ی دههصادقانه این است که شما بیایید بگویید ما در 

خودمان  ی علل در درونکردیم. االن بنا به این سلسلهگفتمان ضدامپریالیستی سیر می
ی تشکیالت ایم، بیرون خودمان هم متحول شده است. ما به گزینهتحول پیدا کرده

                                                           
 ی کوچک. )فرهنگ معین، ذیل مدخل زوبین(. نیزه8
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ری گذاشان را ارزشگریایم. حاال  انقالبیسو با جهان و اصالحات رسیدهمدرن، هم
کنیم. انقالبی بودیم، ضدامپریالیست بودیم، خط امام بودیم، والیت فقیه را قبول نمی

تر شده. جسارت این را ندارند ولی بیایند داشتیم. حاال بنا به گذر دوران مذهبمان مدرن
آمیز پذیریم. ضدامپریالیست هم نیستیم. گفتمان صلحبگویند والیت  فقیه را  نمی

 طلبیم. اشکال ندارد کسی بیاید سیر. انقالبی هم نیستیم و اصالحپذیریمجهان را می
ها باز شود، من که بیرونشان هستم و آن جوانی که خودش را بگوید. اگر این گزاره

کنیم و خودشان کنید، همه درک میدرونشان است و شمایی که از بیرون نگاهشان می
ت نا به این مفهوم است. این اهانت نیسی بی بنا دارند. فلسفهکنند که فلسفههم درک می

ی بنا در تشکیالت آمده است. دو سال گوییم فقط دو بار در تاریخ ایران فلسفهکه می
ریخی بندی تاای تشکیل شود. چرا نشد؟ نه جمعپیش بنا بود بعد از انتخابات جبهه

، مه تهیه کننای بنا. این همه دو سال پیش نیروها را جمع کن، اساسداشت و نه فلسفه
یخی بندی تارنماینده تعیین کن و ... ولی چرا تشکیل نشد؟ نه فلسفه بنا و نه جمع

 داشتند. این در خصوص سؤال اول شماست.
ی سؤال دوم هم باید بگویم که مصدق در حوزه دموکراسی رادیکال عمل درباره

ور طدید، همانهای جکرد ولی رادیکالیسمش عقالنی بود. ولی االن در این گفتمانمی
ار طوری شده که انگکه ایدئولوژی تبدیل به فحش سیاسی شده، رادیکالیسم هم این

هرکس رادیکال است خل و چل است و عاشق نوبتی است و هر بهار عاشق چیزی 
رود. نه چنین نیست. ایران شود سراغ کارش میشود و بعد هم که بهار تمام میمی

سمبل رادیکالیسم عقالنی  8پرتوی از قرآنرده است. رادیکالیسمی عقالنی را تجربه ک
های دموکراسی مصدق سمبل در برخورد با قرآن است. اقتصاد ملی مصدق و سازه

عقالنیت رادیکال است. مصدق نیامد مثل االن عمل کند و شورا را از شهر درست کند. 
رست کرد. بیست و سه هزار و اندی شورای ده و دهستان د 8994و  8998های در سال

شان را معین کرد که حاال دفعات بعد شرح وظایفشان را مشخص کرد. منبع تأمین مالی
ی چیست؟ دهندهصحبت خواهیم کرد. این رادیکالیسم بود. رادیکالیسم نشان

                                                           
های . این کتاب بارها در سالانتشارران، شرکت سهامی هود، تمح، میانق، طالرآنی از قورت. پ8

 متمادی بازنشر شده است.
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دهنده این است که تو با مبانی وضع موجود برخورد کنی. این یعنی رادیکالیسم. نشان
ی سالهی سیو تجربه 8914و  8924های ی ایران در دههحاال باید با توجه به تجربه

جمهوری اسالمی عقل را هم به رادیکالیسم تزریق کنی، وگرنه سرانجام ندارد. مصدق 
 %44ی مالکانه را زد. دست مالک، مباشر و ارباب را در روستا قطع کرد. آن بهره 44%

در روستا را به شورا داد. را آورد منبع مالی شورای ده و دهستان کرد. ساخت و ساز 
ها داد. روستایی احساس ی اینها را به روستاییخانه، قبرستان و ... همهحمام، غسال

گویند. در حوزه سیاسی هم بود. یا به عنوان آدمیت کرد. به این رادیکالیسم عقلی می
ا هر بار کاریکاتور مصدق ر 8چلنگرکامل به نیروهای معارضش داد. « آزاد باش»مثال 

گفت و ... اما اصاًل مصدق به چلنگر نزدیک نشد. کشید و جوک میبازی میبا لمپن
ایدئولوژیک را به مصدق کرد ولی مصدق به  ـ های تاریخیحزب توده انواع فحاشی

کرد. اینها هیچ روی معترضش نشد. مصدق با حزب توده خیلی متعالی برخورد می
یکالیسم سیاسی این است. رادیکالیسمی شود. منظور از رادرادیکالسم عقالنی می

حسی و خود به خودی نیست. انشاءالله سر جایشان هم رادیکالیسم اقتصادی و ملی 
 کنیم.مصدق و هم رادیکالیسم دموکراسی ملی او را را باز می

توانست تعامل هایی هست از این قبیل كه مصدق میگیریپرسش: موضع
كرد به این سرانجام ین تعامل را برقرار میبیشتری با شاه داشته باشد و اگر ا

ها چیست؟ آنها را چقدر نزدیک به ی این قبیل تحلیلرسید. نظر شما دربارهنمی
 هم چنین تحلیلی دارند. بینید؟ برای مثال آقای عبدالمجید مجیدیواقعیت می

قرنی بین مصدق و شاه ی نیمباالخره مصدق هم سیری داشت. اختالف سن پاسخ:
حضرت و هایی مثل اعلیوجود داشت. اواًل مصدق همیشه ]جایگاه[ شاه را با واژه

ها به دیدن شاه رفت. ی سالمپادشاه ایران لحاظ کرد. با این اختالف سن و کسوت همه
ای نداشت. کاری نداریم که شاه بود، ولی چیزی نداشت. از سوئیس شاه اصال پیشینه

ی اای و مایهبود ایران و اینجا هم بر اساس سلسله آمده بود شاه شده بود. تجربه آمده
داد. رفت. به او گزارش میها را میکرد. سالمنداشت. ولی مصدق اینها را رعایت می

طور نبود که با او آنتاگونیستی برخورد کند. شاه احترامش را داشت. تا روز آخر هم این

                                                           
 شد.منتشر می 8994-8943های ی فکاهی و سیاسی ایران بود که بین سال. چلنگر روزنامه8
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بینید  گری نکرد. مثاًل ببرخورد کرد. مصدق هیچ وقت احساسیبا مصدق آنتاگونیستی 
فضا فراهم است، بگوید به فرض شاه را خلع کنیم و جمهوری اعالم کنیم. در حالی که 

وقت این کار شد امکان چنین کاری را داشت، ولی هیچبا آن همه حمایتی که از او می
د این گوینها که میقبیل تحلیلرا نکرد. شاه در حقیقت کمپ انتخاب کرده بود. این 

ارتباط باید دوسویه باشد بگویند که چه قدمی به این سمت برداشت. او هیچ قدمی 
 برنداشت. چه کسانی را انتخاب کرد؟ میدان را به چه کسانی داد؟ به قاتلین افشار طوس

الخمر ی دائمو سرلشگرهای فاسد زنبارهی سپهبد داد. کانون بازنشستگان ارتش النه
 ی شعبانای در کودتا ایفا کردند. شاه بعد از کودتا زورخانهگر بود، که نقش ویژهاختالل

بردند. می ی شعبانآمد، او را به زورخانهای که به ایران میرا افتتاح کرد. هر خارجی
یت ها باید سیر شاه را هم ببینند. او با کرملرا سمبل ملی کرد. صاحبان این تحلیل عبانش

روزولت مالقات کرد. روزولت طرح کودتا را داد. طرح کودتا را پذیرفت. آیا مصدق به 
شاه ه هایی که بعنوان عنصر ملی ظرفیت نگهداری داشت یا زاهدی؟ ببینید تکنوکرات

ما بود. ش بود، مجیدی هایشان اقبالترینپیوستند چه وضعیتی داشتند. شاخص
ای ورهد کند ببیند. اقبالمی را بخوانید، برخوردی را که شاه با دکتر اقبال خاطرات علم

وزیر نخست 8993تا  8991ای کمابیش طوالنی، از رئیس شرکت ملی نفت شد و دوره
کرد. عکسی تاریخی از رفتن شاه به سازمان بود. شاه مثل نوکر و پادو با او برخورد می

آن موقع رئیس سازمان برنامه بود. حاال خداداد  8برنامه هست. خداداد فرمانفرمائیان
ی قاجار هست، نزدیک به شاه است، زادهاز خانواده فرمانفرما است، شاه فرمانفرمائیان

ی پوکر اطرافیان شاه است، همه اینها هست ولی وقتی پیش شاه ایستاده مثل جوجه پایه
ی اول را ریخت. قیمت نفت که چهار سالهی پنجبرنامه 4لرزد. عبدالمجید مجیدیمی

 برابر شد، شاه گفت باید حجم مالی برنامه دو برابر شود. کارشناسان، آقای بهمن آبادیان

                                                           
 ازمان(. اقتصاددان و رئیس پیشین بانک مرکزی و س8932-8941. ). خداداد فرمانفرمائیان8

، جمعی از نویسندگان، ویراستار 8911 – 8944ی ایران. توسعه در ایران برنامه و بودجه
 .8911غالمرضا افخمی، تهران، گام نو، 

های ی ایران در سال(. رئیس سازمان برنامه و بودجه8934-8941. ). عبدالمجید مجیدی4
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و  مجیدی دیالمجعبدبود. خاطرات  8916-8918

 .8911(، ویراستار حبیب الجوردی، تهران، گام نو، 8916-8918بودجه)
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 8919دندکه دید کارشناسی داشتند. سال هایی بوو دیگران موضع گرفتند. کارشناس
ی سوم در رامسر گذاشت. یکی از ی مستقلی برای تجدیدنظر در برنامهبود. شاه جلسه

همین دو نفر کارشناس مواضعش را گفت. شاه به او فحش ناموس داد و بیرونش کرد. 
چه  چه؟ مجیدی کارشناس ارشدی که بعدها کارشناس بانک جهانی شد. مجیدی

محلی از اعراب داشت؟ به عنوان رئیس سازمان برنامه ملحوظ بود؟ نه. شاه نظرش را 
ی پنجم خواست؟ نه. حجم برنامه باید دو برابر شود! چه اتفاقی افتاد؟ حجم مالی برنامه

ول، دوم، سوم و چهارم ایران بود. های اتجدیدنظر شده، چهار برابر حجم مالی برنامه
حالت تهوع به  8919فاجعه شد. شما در زیربنای ثابت عنصر مالی بریزید. از سال 

اقتصاد ایران دست داد. این محصول کارشناسی شخص شاه بود. کدام به بروکرات 
 و حزب مردم اقبال بازی حزب رستاخیز و قبلش حزب ملیون علمشبمیدان داد؟ خیمه

را خواست؟ این دوتا هم که  گوید من و اقبالمی بازی بود. علمشباش خیمهو ... همه
این  گوید باهم بروکرات . شاه می تکنوکرات و علم های بروکرات هستند. اقبالتیپ

حزب ملیون مردمی که داری، بیا نمایش دموکراسی در ایران راه بیاندازیم. بعضی جاها 
کار  این گوید اقبالمی به دولت )دولت هویدا، نه شخص خودش( انتقاد کنید. بعد علم

ی گفت این چه غلط را خواست و جلوی من به اقبال نویسد شاه اقبالمی د. بعد علمرا کر
حضرت شما خودتان گفتید. شاه گفت تو غلط کردی گفت اعلی بود که تو کردی. اقبال

دولت انتقاد کردی. یعنی او اصال آدمی نبود که قواعد دموکراسی را بتواند بفهمد. در به 
بازی راه بیاندازد. اصاًل هم در حچل افتاد. آمد حقوق بشر و دموکراسی 8916سال 

ب داد، انقالبست افتاد. اگر آزادی میی دوسر بنطرح کار دموکراسی هم نبود. در کوچه
شد. بنابراین، او اصاًل آدمی نبود که اهل داد، باز هم انقالب میشد و اگر آزادی نمیمی

مشورت باشد یا اهل معیار دادن به کارشناس، تکنوکرات و بروکرات باشد. دولت ملی 
را او براندازی کرد. مصدق که برانداز سلطنت نبود. شاه برانداز حکومت ملی بود. اینکه 

و آقای  VOAو دیگران بعد از گذشت شصت سال از کودتا و آمدن  االن آقای مجیدی
مرداد ملی بود و  41خواهند بگویند قیام اند و میو شوکت وسط آمده 8جالل متینی

هم آمده  انقالب بود و کودتا نبود و... ]چندان محل اعتنا نیست[. حاال آقای مجیدی
هایی به هیچ وجه وجود نداشت. برخورد گوید. چنین امکانطوری میاین در خاطراتش

                                                           
 .8911سرا، . نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، متینی، جالل، تهران، کتاب8
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ی کرد؛ البته شاه مشروطهبخش بود. رعایت شاه بودنش را میمصدق با شاه تعالی
شد[؟ سلطنتی و نه بیشتر. با چه مناسبت و چه صالحیتی ]باید بیشتر از این مالحظه می

: اسکاندیناوی، ژاپن و ... . مگر شاهشان انداالن بسیاری از کشورها سلطنت  مشروطه
د و گفت به سوپرمارکتی رفته بوطوری است؟ یکی از دوستان ما نروژ رفته بود. میاین

خرید کرده بود. در سبد گذاشته بود و رفته بود دم صندوق حساب کند. آقای مسنی هم 
اخل سبد آید حساب کند. وسایلی را که خریده بود دجلوی او بوده که او هم می

 ایرود. او پادشاه نروژ بود. دیگر کدام دیوانهزند و میگذارد و رکاب میاش میدوچرخه
می ی سلطنتی است. با سالهست علیه او اسلحه بکشد و آن را بیندازد؟ پادشاه مشروطه

و علیکی و تشریفاتی و... . شاه که اصاًل به این چیزها قائل نبود. رئیس شورای عالی 
تاران، رئیس شورای عالی اقتصاد و ... بود! آن هنگی، رئیس ستاد بزرگ ارتشانقالب فر

شد. دهلیز ها داشت به صورت مویرگی منشعب میی تخصصهم در عصری که همه
چپ و راست قلب هر کدام متخصص دارد. چون نسل شما چشمش به گل روی 

]نه،[ او هم  کنید قدیم طور دیگری بود.جمهوری اسالمی باز شده است، فکر می
خواست به تمدن بزرگ برسد. مرتب والیت فقیه خاص خودش را داشت. او هم می

م. رسیرسیم و ده سال دیگر به فالن میداد که پنج سال دیگر به سوئد میشعار می
های سفارت آمریکا هست که خیلی قشنگ گفته است. سال ای در یکی از کتابجمله

کنیم که سقف پرواز او دبی است، نه آلمان. یعنی با این  گفته ما باید به او تفهیم 8919
 توانی برتر باشی، نه آلمان. بنابراین،ای که داری، در برابر دبی میماندهساز و کار عقب

های اصلی را بخوانید. حکم اعدام به غایت مرتجع و ددمنش بود. همین خاطرات علم
د. خودش نه اهل مساوات و نه اهل مدارا بود. رئیس دولت ملی داها را خودش میبچه

 و و رمضان یحیی را خودش سرنگون کرد. او براندازی کرد. با چه کسانی؟ با شعبان
و... . با جریان ملی مصدق را کنار زد یا با جریان  و ملکه اعتضادی طیب
و امثال او هم  ترین نیروهای اجتماعی تاریخ ایران؟ مجیدیترین و سیاهماندهعقب

خودشان کارنامه دارند. منتها االن از آنجا که جمهوری اسالمی همه چیز را تا آخر رفته، 
ی رژیم شاه بیهوده بسته شده. وگرنه هیچ منفذی برای تنفس دولت ملی دیگر زبان به رو

 با حضور شخص شاه، با آن همه ولعش برای قدرت، وجود نداشت.
 خسته نباشید.



 

 

 مردم، ایدئولوژی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشست سی و هشتم
 8916آذر ماه    44سه شنبه  
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ی برادران و خواهران ی همهجازهبه نام خدا. با شب بخیر خدمت دوستان و با ا
ی هفتم ملی شدن صنعت نفت کنیم. سی و هشتمین جلسه و جلسهبحث را آغاز می

بریم. انشاءالله سه است. امشب به طور مشترک بحث مردم و ایدئولوژی را پیش می
-8993شود تا از نهضت ملی عبور کنیم به فراز ی دیگر صرف نهضت ملی میجلسه
ر همان چهارچوب قبلی پیش آمدیم و از جهان عبور کردیم. برسیم. د 8924

ایران صورت گرفت. مطالبات، شعارها و رهبری را پشت سر  8944ی فضاشناسی دهه
 رسیم.گذاشتیم. امشب به مردم و ایدئولوژی نهضت ملی می

 مردم
های کلی و پایدار تاریخی دارند، در مردم ضمن اینکه جامع کل هستند و ویژگی

های خاص خودشان را دارند. یعنی مردم، هم مردم تاریخی و هم ره هم ویژگیهر دو
 مردم دورانی هستند.

 مردم دوران
 مردم در سه ایستگاه انتظار

 ، که ابتدایش با سرنگونی رضاشاه8944ی مردم دوران نهضت ملی، یا دوران دهه
 هاییرقم خورد، ویژگی« عت نفتملی شدن سراسری صن»و انتهایش با جشن ملی 

چند داشتند. مردم این دوره در سه ایستگاه انتظار ایستاده بودند: ایستگاه دستاورد؛ 
 ایستگاه کرامت؛ ایستگاه مشارکت.

 دستاورد
هایی جدید مجهز شدند، ها و دیدگاهدر مشروطه، چیزی عاید مردم نشد. به آرمان

ها و ها، صنفهایشان را در انجمنتبرخی به مجلس اول رفتند، برخی هم ظرفی
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های بعد، که تا االن هم تکرار مطبوعات آزاد کردند، اما دوران ناپایداری بود و مثل دوره
ای را در دوران بست. مردم متعه 8شود، شرایط با مردم عقد دائم نسبت و عقد متعهمی

ر این است که د کوتاه مشروطه تجربه کردند، به دستاورد پایداری نرسیدند و طبیعی
 دوره طالب دستاورد بودند.

 کرامت
مدت برای مردم به ارمغان آورد ولی این کرامت هم مشروط کرامتی حداقلی و کوتاه

 خورد. در ایران حبابحباب بود. این حباب در هر کشوری با ابزاری گوناگون ترک می
ترک خورد و دیگر  ی رضاخاناول کرامت که روییدن گرفت بعد از مشروطه با چکمه

 کرامتی در بین نبود.
 مشارکت

 ایستگاه انتظار نهایی مشارکت بود.
لذا مردم در سه ایستگاه منتظر ایستاده بودند. در ایستگاه دستاورد ]ایستاده بودند[ 

ه شان بیاید، بیتا دستاوردی را رؤیت کنند، در آغوش بگیرند، دستاوردها سر سفره
ی قجر و شان متعین شود. بعد از عبور از تنگههایبیاید و در آموزش بچه منزلشان

 در پی کرامت دورانی و سرانجام ]درصدد[ مشارکت بودند. های رضاخانیچالهسیاه

 در جستجوی مجاری تخلیه ظرفیت
د منتها با ها، احزاب، پارلمان، صنف و ... آزاد شها ]تا حدی[ در انجمنظرفیت

و کم مسئولیتی رهبران مشروطه ظروف مشارکت و آزادی  روی کار آمدن رضاخان
 دند.ی ظرفیتشان بوها از بین رفت. ]اکنون دوباره[ در جستجوی مجاری تخلیهظرفیت

 مردان صاحب فضیلتدر پی دولت
مردان اش در پی دولتو کابینه ی رضاخانی قاجارها و تجربهمردم بعد از تجربه

فضیلت بودند. ]کسانی که[ علمی داشته باشند، تشخصی داشته باشند، متنانتی صاحب
 رفتار باشند. مردم در این ایستگاه منتظر ایستاده بودند کهمنش و پاکداشته باشند، پاک

هم از  8944ی ت دههشود گفرسید و طی شد و آرام آرام پیش رفت. می 8944ی دهه

                                                           
 . عقد موقت.8
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های مختلف ایدئولوژی، که انشاءالله امروز در حد فرصت نظر پدیدار شدن نحله
های مدنی کنیم، هم از نظر احزاب، اصناف، مطبوعات و پاتوقشان میبررسی

ی ایران بود. این دوران پرترافیک را با دوران قبل از آن مقایسه کنید که ترین دههپرترافیک
های مذهبی و خیراتی و مبراتی، آن ، نهایتًا هیئتود. در دوران رضاخانهیچ چیزی نب

ی فعالیت داشتند. لذا دوران جدید که رسید مردم در این هم در سطوحی خاص، اجازه
 سه ایستگاه انتظار شلوغ ایستادند.

 رهبری دوران
 رهبری در سه ایستگاه انتظار

با مردم سیری را طی کرده بود. به این مفهوم که او هم رهبری نهضت ملی موازی 
مشروطه را تجربه کرد، احزاب بعد از مشروطه را تجربه کرد، قبل از مشروطه اروپا را 

ده ملت آشنا ش ـ ی دولتدیده بود. فکرش منور شده بود. رهبر نهضت با حقوق و رابطه
رلمانی اروپا و ایران بود و ی حقوق پای مقایسهی خودش دربارهبود. یکی از رساله

یش ی پی دیگرش آزادی اقتصادی در ایران و اروپا بود که سیرش را هفتهموضوع رساله
خدمتتان مرور کردیم. این رهبر که او هم مشروطه، سرکوب بعد از مشروطه، تغییر 

 ستگاه منتظر ایستاد.و ... را تجربه کرده بود در سه ای سلطنت از قاجار به رضاخان
پس هم مردم در سه ایستگاه منتظر ایستادند، هم رهبری و شخص دکتر مصدق در 

چنان که مردم در سه ایستگاه منتظر بودند، مصدق هم سه ایستگاه به انتظار ایستاد. هم
 کشید.در سه ایستگاه انتظار می 8944ی ی میدان دههدر میانه

 گل کردن حس ایرانی
کشید تا عشق ایرانی گل کند. این عشق در ستگاه اول انتظار میرهبری در ای

به طور جدی سرکوب  مشروطه یک مرحله تخفیف پیدا کرد و بعد در دوران رضاخان
 شد.

 تملیک ملی
ای برسند ایستگاه دوم انتظار تملیک ملی بود. ]او منتظر بود تا[ مردم باالخره به نقطه

ملک ملی کنند. این حس تملیک هم متوجه منابعشان و هم متوجه که احساس ت
 منافعشان باشد.
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 مسیر ترقی
سال حکومت قاجار و  841، 841]سومین ایستگاه انتظار این بود که[ ایران بعد از 

بتواند مسیر ترقی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را طی  ی دوران رضاخانسالهبیست
 کند.

 های رهبری دورهیژگیو
گرا بود. مردم را باور ]رهبر منتظر در آن سه ایستگاه چند ویژگی داشت.[ جمع

ی آحاد مردم و تمام داشت. دیدگاهش بسیجی بود. طبق ادبیات آن روز، به بسیج همه
 دهنده بود. افشاگر بود. آموزگار بود.کرد. شارح و شرحخلق فکر می

 رهبری ـ وصل تاریخی مردم
ی وصل نون مردم در سه ایستگاه انتظار و رهبری هم در سر ایستگاه انتظار به نقطهاک

رسند. اینجا برای اولین بار است که بین رهبر دوران با مردم دوران پیوندی تاریخی می
 شود.هم دموکراتیک، هم عاطفی و هم، در حد امکان، معقول و منطقی برقرار می

 تظار )هرکه با کار خود با بار خود(های انمالقات کیفی در ایستگاه
ت دهد. مثل ایستگاه متروکه شلوغ اسمالقاتی کیفی در سه ایستگاه انتظار دست می

کرده است، اینجا هم مردم بیند که به هیچ وجه فکرش را نمیو ناگهان آدم کسی را می
پاک، ای دستکرند. فرهیختهبینند که به هیچ وجه فکرش را نمیمصدقی را می

های خودش را دارد، پاک. طبیعی است که مصدق ضعفپاک و سرشتپاک، ذهنجیب
ی آخر باز خواهیم های مصدق را در جلسهخواهیم مصدق را تقدیس کنیم، ضعفنمی

ای رسید که آنها هم در انتظار کرد، اما باالخره فرد وارسته و صاحب تشخصی به توده
ظار ن مالقات کیفی و طبیعی در ایستگاه انتبودند. مالقاتی طبیعی صورت گرفت. در ای

ت، گیری، شفافیهرکس با کار خودش و با بار خودش آمد. رهبری کار و باری داشت، پی
سازی و باالخره اقتصاد دورانی ]کار و بار او بود[. مردم بخشی، ظرفیتدستاورد، کرامت

روز و قبل از  81ه و ما 41طور، ]با کار و بار خودشان آمدند[. مردم در این هم همین
آن، که در مجموع فاز ملی شدن بود، نقش پشتیبان را به عهده گرفتند و لجستیک نهضت 

برنده شدند. مالقاتی بسیار کیفی بود. این مالقات نه ملی شدند، آورنده شدند و پیش
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دم گذاشت، مراجباری بود و نه تحمیلی. به تناسب قدمی که رهبری به سمت مردم می
 آمدند.جمعی سر قرار می هم دسته

 رهبری
 شفافیت، پیگیری، دستاورد، کرامت بخشی

دهی بود. وقتی در پارلمان بود، گزارش شفافیت مصدق در این بود که اهل گزارش
داد. اهل گزارش دادن و اهل توصیف داد. وقتی هم که در دولت بود، گزارش میمی

با وقتی که جریانی و رهبری وضع موجود بود. این خیلی مهم است و تفاوت دارد 
خواهد بغض بترکاند. به هنگام ترکیدن بغض، شود و میگذارد مسائل انباشته میمی

مردم دیگر فرصتی برای مواجهه با مشکالت رفع و رجوع و حل و فصل ندارند. اما طرح 
 کند برای اینکه مردم نقش پشتیبان و لجستیکهر مسئله در جای خود ظرفیتی ایجاد می

ایفا کنند. مصدق از مجلس چهاردهم شروع به کار توضیحی کرد و هر کجا به مشکل  را
 طور بود. وقتی با معضلی برخوردداد. در کابینه هم همینخورد به مردم توضیح میبر می

این، داد. بنابرتوانست کار را پیش ببرد، در بیرون به مردم گزارش میکرد که نمیمی
ر پی گیر بود. درسان بود. پیده و اطالعبود. گزارش شفافیت مصدق شفافیت عینی

 بخشی بود.دستاورد بود. در پی کرامت
 سازیظرفیت

دو اتفاق بسیار مهم از منشأ رهبری دوران متصاعد و متبادر شد. مصدق برای 
ای برای فعل و انفعال بودند بسترسازی کرد. های ملتهبی که در انتظار سفرهظرفیت

چیزی حدود بیست  8994و  8998های تان را ترتیب داد. ]طی[ سالشورای ده و دهس
ای شورای ده و دهستان در ایران تشکیل شد. این شوراها چندان هم و سه هزار و خرده

های شوراها صوری نامهصوری نبود. در سه چهار سال گذشته قوانین، مقررات و آیین
 ی عمومی باشد. بیشتر جنباست. یعنی بیشتر جنب دولت است تا اینکه در عرصه

ی عمومی است. در حالی که شوراهای آن زمان شوراهایی دولت و کمتر در عرصه
متعین بود؛ شورای روشنفکری نبود که فقط بنشینند و بحث کنند. مصدق ساخت و ساز 

ریزگاه، کشتارگاه و ... را خانه، آبروستا را به شورای ده و دهستان داد. حمام، غسال
ایی داد. آن دو اتفاق مهمی که از منشأ رهبری دوران متصاعد و متبادر شد دست روست

 %44یکی این بود که رگ حیات ارباب را قطع کرد. رگ حیات ارباب و محل ارتزاق او 



 فراز نهضت ملی شدن نفت        491
 

 

 %44کردند. مصدق این ها و دهاقین دریافت میای بود که از اربابی مالکانهبهره
ه مصدق برای شوراهایی که به وجود آورد منبع ی مالکانه را قطع کرد. دیگری اینکبهره

ای که دیگر ی مالکانهبهره %44مالی تعریف کرد. یعنی ]آنها را[ رها نگذاشت. آن 
پرداختند، منبع تأمین مالی شوراها شد. شوراها با استفاده از ها به ارباب نمیروستایی

اد شد. گر ظرفیت ایجصنعتاین منابع مالی تولید را رونق دادند و به این ترتیب، برای 
 ها باز گذاشت.در مجموع مصدق فضا را برای ظرفیت

 اقتصاد دورانی
ی اقدامات و اتفاقات پیش این بودکه مصدق اقتصاد دورانی را رقم تر از همهمهم
ی فرازهای محل بحث، که سه چهار فراز را با هم مرور شود گفت در همهزد. می

قط نهضت جنگل بود که به معشیت میدانش اندیشید. ایم، قبل از نهضت ملی فکرده
ه به جنبش ای کی گیلکیبا نبوغی نسبی که داشت سعی کرد ]کاری کند تا[ توده میرزا

شان جنگل پیوستند، چه سربازش شدند و چه پشتیبانش، حس کنند تغییری در زندگی
مان حکومت جنگل و بعد هم در زمان حکومت ایجاد شده است. ]به این منظور[ در ز

های ی آخر حیات جنبش جنگل بود، اصالحات ارضیشوروی، که هشت نه ماهه
 یی دهقانی حوزهی گیالن رخ داد. وضع اقتصادی تودهموردی و مناسبتی در منطقه

ی اد سایهنوعی اقتص جنبش جنگل بهتر از گذشته شد؛ حداقل بهتر از گذشته شد. میرزا
دورانی را برای جنبش جنگل به ارمغان آورد. اما از جنگل که بگذریم، با توجه به اینکه 

ری های سراسی جنبشای بود، در میان همهجنگل جنبش سراسری نبود و جنبش منطقه
دیگر، چه مشروطه که تا حدودی سراسری بود و چه نهضت ملی، کسانی که هم نهضت 

کنند که  ُبرد روستایی نهضت ملی و بردش ا دیدند و هم انقالب را دیدند عنوان میملی ر
ی سه خیلی بیشتر از انقالب بوده است. البته رد این ی دو و درجهدر شهرهای درجه

پیشانی شود با پژوهش گرفت و رهیابی کرد اما باالخره پسحرف را چندان نمی
حه بگذارد روی این گزاره که ُبرد اجتماعی جنبش تواند صگذشتگان و نسل قبل از ما می

 ملی شدن بیشتر بود یا انقالب ُبرد اجتماعی؟
 مردم

 پشتیبان
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اند فقط فراز نهضت ملی است که اقتصاد در پنج شش فرازی که سراسری بوده
بینیم که همه به نوعی از دوران به ی اقتصادی میدورانی دارد. جلوتر در بحث توسعه

متنّفع هم شدند. لذا اقتصاد دورانی بحث خیلی مهمی است که فقط  شکل اقتصادی
در دوران مصدق توانست رقم بخورد. از آن طرف، مردم هم وقتی پیگیری، شفافیت، 

فروشی نکردند و کم مایه نگذاشتند سازی و اقتصاد دورانی مصدق را دیدند کمظرفیت
ون پیش آمد و مصدق و فراکسی و پشتیبان بودند. از زمانی که بحث ملی شدن در مجلس

افشانی کردند، مردم اقلیت ]آن را[ به بیرون از مجلس آورند و در سطح مطبوعات موج
 BPی اقتصاد ایران چه اتفاقاتی پیرامون نفت رخ داده و به میزانی که دریافتند در گذشته

لی مچه بالیی بر سر اقتصاد ایران آورده است حامی و پشتیبان ایده و اصل نهضت 
 شدند.

 آورنده
تا  8943های ]در این وضعیت،[ مردم آورنده هم شدند. اگر دوستان جوان روزنامه

 ی اطالعاتروزنامهرا تورقی کنند می بینند که خیلی آموزشی است. ]دفتر[  8994
با حذف صفحات اضافی  A4تر از ای[ بزرگهای[ آن دوره را افست و ]در اندازه]روزنامه

و رفته چاپ کرده و یک مجله شده است. قیمتش هم ارزان است. اگر  و کاماًل شسته
های خودشان محسوب دوستان آن را بخرند، منبع آرشیوی خوبی برای خانه یا پاتوق

های کوچک و متوسط خودشان را به شود. آنجا متعدد خبر هست که مردم مایملکمی
هان منزلش را بخشیده، فالن اند. به عنوان مثال، فالن فرد در اصفدولت ملی بخشیده

هایی که اش را بخشیده و سند به دولت اهدا کرده. چنین دهشفرد در شهر دیگر مغازه
ی شوند ی دورانملت بکشند و اینکه ملت پشتیبان دولت و آورنده ـ ی دولتطلسم رابطه

 مانند بود. رانندگانکه دولت وسط مدار تحول قرار گرفته است در تاریخ گذشته کم
ولت ی مشترکی خطاب به دهای فکری نیستند ولی آنها هم اطالعیهکامیون طبیعتًا تیپ

گویند با توجه به اینکه دولت به علت قطع درآمد نفت یا دهند که میملی مصدق می
خیلی قلیل شدن درآمد نفت بحران اقتصادی دارد ما کاالها را از مبادی ورودی به 

کنیم، دولت هر وقت امکانش را داشت میشهرهای مقصد به صورت مجانی حمل 
ن مانند بود و بعد از آهایی ]تا آن زمان[ در ایران بیپولش را به ما بپردازد. چنین پدیده

ی جنگ و انقالب، که فضا خیلی احساسی و عاطفی های اولیههم تکرار نشد. البته سال
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مان مانند بود. باز در هبیی مصدق بود، اتفاقاتی از این دست افتاد ولی تا قبل از دوره
مرغ آوردند و به دولت اهدا کردند، زیور آالتشان را اهدا ها تخمبینیم که زنخبرها می

ها در تنباکو هم و بعد از مشروطه هم فعال شدند. کردند. اینها اتفاقات مهمی بود. زن
زمانی که مجلس صدر مشروطه فکر تأسیس بانک ملی را مطرح کرد در مجلسی که 

ی تأسیس بانک ملی وعظی احساسی را مطرح کرد و پیرامون ایده سید جمال واعظ
ه وجود آمد. ها ببند خانمبند، انگشتر و دستبند، سینهافشانی کرد انباشتی از گردنموج

تر تفاق مهمی مصدق هم از این دست خبرها زیاد است. اما اروز دوره 81ماه و  41در 
ی دولت مصدق دارهای ریز و خرد خریدار اوراق قرضهاقدام جمعی جامعه بود. سرمایه

چاپ کرد که مردم خیلی جدی از آنها  %6ای با نرخ سود شدند. مصدق اوراق قرضه
دانستند و خب این هم بابی برای شرکت استقبال کردند. چون بحران مالی دولت را می

 حران بود.مردم در حل و تخفیف ب
 برندهپیش

ی اول برندگی طرف دیگر است. مرحلهاما پشتیبانی و آورندگی یک طرف و پیش
ی ایده و اصل ملی شدن در ابتدای دولت دکتر مصدق بود که ها در مرحلهبرندگیپیش
برندگی مردم در عقب رفتن ارتجاع خیلی مؤثر بود، چه ]ارتجاع[ در وجه پیش

ه ]ارتجاع[ در وجه درباری و حاکمیتی. یک مرحله از استعماری و انگلیسی و چ
 یبرندگی مردم اینجا بروز و ظهور جدی پیدا کرد و متعیین شد. اما دو مرحلهپیش

 تر بود.دیگرش مهم
شان را، که خون بود، یتیر بود که مردم دیگر آخرین داشته 94برندگی دوم در پیش

ته ای نداشیند اما تا وقتی که پشتیبانی تودهآای[ رهبران میوسط آوردند. ]در هر دوره
برد ندارند. ترین و مدبرترین رهبران هم ابزاری برای پیشدهترین، سازمانباشند، کیفی

نوشتند، دیوارها « یا مرگ یا مصدق»تیر[ آمدند و خون دادند، ]با خونشان[  94مردم ]در 
ا که در ایران افتاد. در دوران تنگن آمیزی شد و این اتفاق برای اولین بار بودبا خون رنگ

و قحطی مشروطه، مردم تبریز مثل چهارپا علف خوردند؛ آن هم کار خیلی مهم و قدم 
گاهانه خون  بزرگی توسط مردم تبریز بود. ولی در نهضت ملی مردم برای اولین بار آ

 ودادند. کسی که تیر خورده، در حال جان دادن است و آخرین لحظات حیات را پیش ر
گاهی کامل، نه با حسی زنده باد »، «یا مرگ یا مصدق»نویسد گری، میدارد با آ
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شان یاینها شعارهایی است که تصاویر همه«. مستدام باد حکومت ملی»و « مصدق
 تیر نقشی بسیار کیفی ایفا کردند. 94وجود دارد. بنابراین، در 

راندومی برای انحالل رف 8994برندگی سوم در فراندوم بود. مصدق در مرداد پیش
مجلس گذاشت؛ مجلسی که از وجه ملی و دموکراتیکش و از پشتیبانی نهضت فاصله 

گاهی آمدند به انحالل گرفته بود و منزل گاه مرتجعین شده بود. اینجا هم مردم با آ
ها گاماس مجلس رأی دادند. این درس بزرگی از نهضت مشروطه بود. به قول ارمنی

م آمدند، یک قدم رهبری، یک قدم مردم، یک قدم رهبری تا گاماس؛ یک قدم مرد
سرانجام در ایستگاه انتظار با هم مالقات کردند و دستی کیفی به هم دادند. هر دو به 

هرات ها، تظاهم متعهد بودند. یعنی رهبری مردم را فقط برای شعار دادن، پرکردن خیابان
اش خواست تدوین شود بخشیمی ی سوم عمرانی کهخواست. برنامهو رأی دادن نمی

بود؛ البته بیشترش در  اش هم در دوران دولت خاتمیو بخشی در دوران دولت هاشمی
 یکتابخانهتدوین شد. آن برنامه یک پیوست دارد که االن در  دوران دولت خاتمی

آن پیوست خیلی مهم است.  8ها هم هست.ی دانشکدهسازمان برنامه و کتابخانه
ای به وضع موجود جمهوری اسالمی دارد. البته دوران هم دوران های نقادانهگزاره

گشایش بود و در حقیقت چیزی بود که از زیر دست در رفت. در فصل اجتماعی آن 
مسلط در جمهوری اسالمی در بیست سال گذشته )یعنی اند که تلقی برنامه عنوان کرده

( بیشتر به انتظار از حضور مردم در انتخابات و تظاهرات 8911تا  8911از سال 
تا  8911ی سالهمعطوف بوده است. یعنی تلقی حاکمیت جمهوری اسالمی در بیست

 هر وقت هم شان ویاز مشارکت این بود که مردم بیایند، رأی بدهند، بروند خانه 8911
حسین، امپریالیسم و ... تظاهرات بود به صحنه بیایند،  ، صدامصدرها، بنیکه علیه گروه

لی مصدق طرفه. وطرفه، یعنی خیابانی سرتاسر یکانگارانه و کاماًل یکیعنی تلقی ساده
رار نکرد. خودش آمد. برای مردم حیثیت، شرف، طرفه با مردم برقی یکخیابان و رابطه

                                                           
ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران هی سوم توسع. قانون برنامه8
مجلس شورای اسالمی، تهران، سازمان برنامه و  81/8/8913( مصوب 8919-8913)

 .8913اجتماعی و انتشارات،  ـ بودجه، مرکز مدارک اقتصادی
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کرد. مردم هم آمدند. مردم هم دیدند آن طرف نبوغ و دستاورد آورد و ظرفیت ایجاد می
 طرفه نیست.خیابان اتفاقی است و خیابان یک

ورزشکاری بود که خودش با صالحیت شایستگی پیدا کرد. ولی وقتی رژیم  تختی
کیفی است و پایگاه مردمی دارد، سراغ برخی از ورزشکارها رفت تا آنها  اه دید تختیش

پیک شد؛ ی ملی المرئیس کمیتهبردار دوره بود که بعد نایبرا بت کند. یک نفرشان وزنه
فر ی ملی المپیک بود[. نئیس کل کمیته]پهلوی، برادر شاه، که ر یعنی معاون غالمرضا

بیبی را ح گیر بود. هر دو افرادی عامی بودند. رژیم امامعلیحبیبی کشتی دیگر امامعلی
حبیبی آمد نطق پیش از  ی مردم آمل و بابل در مجلس کرد. یک بار امامعلینماینده

ای که من دستور بخواند و مطالبات محلش را بگوید. گفت مردم آمل و بابل و حوزه
آمل و بالعکس  ـ ی تهراناش را به عهده دارم خواهان آسفالت کردن جادهنمایندگی

]به یک معنا[ در تحلیل سیاسی مهم است. مردم مدام از یک « بالعکس»هستند! این 
دهند کنند، رأی میکنند، در تظاهرات شرکت میآیند میدان را سیاه میمیطرف جاده 

و ... . اما بالعکس چطور؟ چه کسی باید بالعکس برود؟ روحانیت که اجل از این 
کس روی بالعهاست که بالعکس بیاید. رهبران مشروطه هم که فقط کمی در پیادهحرف

امدند. ولی این خیلی مهم است که در قدم زدند و خب میزانی که مردم آمدند آنها نی
این دوره رهبری آمد که آخر سر بیش از مردم هم تاوان داد. سرکوب متوجه نیروهای 
سیاسی و شخص رهبری شد. زندان رفت. محاکمه کشید. تبعید رفت و در همان تبعید 

 لیامامع هم با ایران و مردم وداع کرد. بنابراین، مردم برای اولین بار دیدند که، به قول
کند دود، فکر میآید، میرود، میپای خودشان میحبیبی، آن طرف جاده هم کسی هم

ی و ... . اتفاق مهمی بود. این اولین بار در تاریخ ایران است که طلسم رابطه
ی عملی شکسته شد. هنوز ملت نه به لحاظ تئوریک، بلکه در صحنه ـ دولت
یران ملت در ا ـ ی دولتفکران ایرانی منتظرند سرفصلی برسد که طلسم رابطهروشن

شکسته شود. خب این طلسم یک بار به طور غیرتئوریک و به طور طبیعی و 
غیرروشنفکری شکسته شد. اکنون باید تحلیل شود که آن طلسم که شکسته شد چرا 

 ن به طور جدی شکل نگرفت؟ملت در ایرا ـ ی دولتپایدار نشد؟ چرا بعدًا دیگر رابطه
ثل های انتظار داشتند. مبنابراین، مردم و رهبری با هم مالقاتی جدی سر آن ایستگاه

کنند خدا ارباب تاریخ ی خدا با انسان، هر دو طرف مسئول بودند. همه فکر میرابطه
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است، به هیچ وجه حاضر نیست با کسی دست بدهد، میثاق امضا کند و امضا پای 
طور نیست. رشد بشریت محصول توافق انسان و خداست. ذارد. نه، اینتوافق بگ

محصول دست دادن و میثاق است. این اتفاق در نهضت ملی هم افتاد. برای اولین بار 
دست دوطرفه بین رهبری و مردم داده شد و ایران سیر رشد خودش را پیش برد. جایی 

 41تا  41ن را نشان دادند. هم که رهبری دفع نشان داد، مردم واکنش خاص خودشا
ای نکردند که آن اتفاق افتاد، که انشاءالله سر جای خودش تحلیل مرداد کار ویژه

 کنیم.می
ی اجتماعی دو طرف دارد. یک طرف رهبری پس ماحصل بحث این است که مبارزه

گیرد. ذیل این و یک طرف مردم است. توافقی تاریخی ]بین هر دو طرف[ صورت می
های آن کنند. الینهایشان طی مسیر میای دارد و با آوردهریخی هرکس آوردهتوافق تا

بته پرانتز کنند. المسیر اتوبانی را هم هر دو طرف توافق با تسهیم و تقسیم وظیفه پر می
 گردیم.بندی دوباره به مردم بر میمردم در اینجا بسته نمی شود و در جمع

 ایدئولوژی نهضت ملی
رویم. گذاشتن مردم سراغ ایدئولوژی نهضت ملی ایران میبعد از پشت سر 

کار داشت. ایدئولوژی نهضت ملی برای تکوین و نضج این ایدئولوژی نو دو کمک
اید کند. ایدئولوژی حتمًا بایدئولوژی فراتر از استراتژی و مشی سیر فرآوری را طی می

ولوژی گذاشت. در آن شود اسمش را ایدئدر پاتیل پخت دوران هم بخورد، وگرنه نمی
شود که ]از دل[ آنها ایدئولوژی دورانی بیرون پاتیل پخت حداقل چهار عنصر ریخته می

ای. ایدئولوژی یک دوران اصالحات است. ایدئولوژی یک آید، اعم از هر ایدئولوژیمی
ی مسلحانه است. ایدئولوژی یک دوران آنتاگونیسم است. ایدئولوژی یک دوران مبارزه

ای با هر ماهیتی ساخت و ساز و عمران و توسعه است. در پاتیل هر ایدئولوژیدوران 
باید چهار عنصر ریخته شود و با پاروهای قدیمی هم بخورد تا لعاب بدهد. اسم لعاب 

 برتراویده از این چهار عنصر ایدئولوژی است.
 طور نیست که ایمان و یقین فقط برای فازعنصر اول ایمان و یقین است. این

ملسحانه باشد. خیر، در آن دوره هم مصدق به عنوان رهبر دوره با خودش ایمان و یقینی 
را  BPگفت ما جول و پالس وسط آورد. ایمان و یقینی که ده سال قبل از ملی شدن می
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ریزیم. ایمان و یقین مختص افراد مذهبی و متشرع نیست. هر فردی که بر به دریا می
منده باشد، یقیین و ایمانی دارد. ولو آن مشی پارلمانی اساس مواضع و مشی خودش رز

گرایانه باشد یا آنتاگونیستی و انقالبی باشد. عنصر اول طلبانه باشد، توسعهو اصالح
ی تاریخی است. عنصر سوم تئوری است. عنصر ایمان و یقین است. عنصر دوم تجربه

ایمانی، تجربی، تئوریک  چهارم هم الزامات دوران است. پس در آن پاتیل چهار عنصر
شود. از لعاب در هم آمیختن این چهار عنصر است که ایدئولوژی و دورانی ریخته می

ت آید. بعضی از حبوباای در نمیشود. اگر آن لعاب بیرون نیاید، ایدئولوژیفرآوری می
 هستند که هیچ لعابی ندارند. اگر لوبیای قرمز و لوبیای چشم بلبلی را َمن َمن هم در
دیگ بریزید، هیچ لعابی ندارد. ولی لوبیای چیتی لعاب دارد. عناصری هم که در پاتیل 

شود باید نوعًا لعاب داشته باشد، مثل تئوری، مثل تجربه، ایدئولوژی دورانی ریخته می
در پاتیل ریخته  8944ی مثل یقین و مثل وجه دورانی. به نظر من این مالت در دهه

اش را مصدق فراهم کرده دولت ملی گل داد. نه اینکه همه شد، هم خورد و در دوران
ی عناصر را در پاتیل بریزد، خودش هم بزند، کسی نیست که خودش همهباشد، نه. هیچ

کنی بگذارد، خودش لعابش را در بیاورد و خودش کف رویش را بگیرد؛ نه، خودش دم
 طور نیست.به هیچ وجه این

 ملی کار برای نضج ایدئولوژیدو کمک
کار داشت، یکی کمک کار تاریخی و ایدئولوژی ملی برای نضج یافتن دو کمک

 کار دورانی بود.دیگری کمک

 کار تاریخیکمک
ی تجارب انباشته از سلطنت کمک کار تاریخی نضج ایدئولوژی ملی مجموعه

آرام آرام جمع شد و به ها بود. تجربه ی رضاخانقاجارها، فراز مشروطه و بیست ساله
های عنصر تجربی برای فرآوری ایدئولوژی دورانی تبدیل شد. چون در گذشته بحث

ک بریم و ]فقط[ تیهای عمیق تر آنها راه نمیایم، دیگر خیلی به الیهاین فرازها را کرده
 زنیم.می
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 کار دورانیکمک
المللی ران نوین بینکار دورانی شکل گرفتن ایدئولوژی ملی این بود که در دوکمک

عنصر ملی در کشورهای مشابه کشورهای ما در حال فرآوری بود. آنها هم تجارب 
خودشان را داشتند، دوران خودشان را داشتند، یقین خودشان را داشتند. با آن عناصر 

در  8ایدئولوژی هند فرآوری شد، ایدئولوژی چین فرآوری شد، ایدئولوژی قوام نکرومه
در کنار عنصر تاریخی به  و نهرو ، گاندی، مائو، ناصرآفریقا فرآوری شد. قوام نکرومه

ر دورانی بود، به نضج و قوام پیدا کردن ایدئولوژی ملی در دوران عنصر ملی، که عنص
 نهضت ملی ما هم کمک کرد.

 های ایدئولوژیک درون نهضت ملیجریان
رون های ایدئولوژیک داکنون بعد از توضیحی که خدمتتان داده شد، ببینیم جریان

ابل هایی بودند. سه جریان اصلی بودند که به ترتیب قنهضت ملی چه جریان
زب های جریانی حاند. سه تراوش جریانی دو تراوش فردی داشتیم. تراوشبندیتقسیم

و خداپرستان سوسیالیست بودند. دو تراوش فردی هم  ایران، نیروی سوم خلیل ملکی
نی[ های جریار میان تراوشبود. البته ]د یکی تراوش مصدق و دیگری تراوش کاشانی

های ی احزاب یا نحلهتر از همهتراوش حزب توده هم بسیار جدی بود، حتی جدی
م؛ بینیگانه که نام برده شد. ولی ایدئولوژی حزب توده را در درون نهضت ملی میسه

]گرچه از طرفی هم[ مقابل نهضت ملی ایستاد. اصاًل به عنصر ملی اعتقاد نداشت و به 
ز حزب ا سیونالیسم اعتقاد داشت. علت جدایی نیروی سوم و مرحوم خلیل ملکیانترنا

 توده همین بود. جلوتر توضیح خواهیم داد.

 های جریانیتراوش
 حزب ایران

، بود که می شود گفت که حزب ایران مقدم بر جریان نیروی سوم، خلیل ملکی
حزب توده بود و جلوتر از خداپرستان سوسیالیست روی عنصر  ملی ایستاد منشعب از 

-8948های ی قبل خدمت دوستان عنوان شد که در سالو جدی هم ایستاد. دو جلسه

                                                           
 جمهور این کشور.ین رئیس(. بانی استقالل غنا و اول8314-8343. )قوام نکرومه. 8
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انجمن مهندسین تشکیل شد. انجمن مهندسین هم دو منشأ تأسیس داشت.  8944
 نها با ادبیات جدیدیکی اینکه دوران جدید بود و فعالیت صنفی باب شده بود. ای

NGO سال پیش شکل گرفتند. غیر از وجه اول که صنفی  61های جدید بودند که حدود
د با شصت هفتاد نفر آمده بو بود وجه دوم ملی بود. کارشناس خارجی آمده بود. میلسپو

 ور گرفته بود. میلسپهای پولی و مالی را در اختیاو بانک ملی، وزارت مالیه و سیاست
آمده بود. این بار دومش بود که به ایران آمده  آمریکایی بود. یک بار هم زمان رضاخان

هنوز آمریکا جریان مسلط  شناخت. در زمان رضاشاهبود. تیزهوش بود و ایران را می
]بعد از آن بود که[ آرام آرام رفت تا مسلط شود. بعد از جنگ دوم مسلط شد.  نشده بود.

هایش به نفع انگلیس بود. لذا مخالفت مصدق با میلیسپو در دوران آن زمان سیاست
کرد ساز و کارهایی که میلیسپو در اقتصاد ایران به این علت بود که عنوان می رضاخان

ی جریان سنتی انگلستان در ایران است. ند به نفع حاکمیت و سیطرهکتنظیم می
عنصر ملی را در کنار عنصر صنفی گذاشت و باعث شد که  بنابراین، آمدن میلسپو

انجمن مهندسین به وجود بیاید. انجمن مهندسین را مهندسین کیفی ایران به وجود 
های خیلی فکری بودند. از داخل تیپ و آقای مهندس حسیبی آوردند. آقای فریور

مرحوم  ،، فریورانجمن و بیرون آن سی نفر هیئت مؤسس تشکیل شدند از آقایان جزایری
ای تکنیک فرانسه بودند، آق، که این دو نفر از تکنسین پلیو آقای حسیبی زادهزیرک

ی ، آقاکه عنصر ملی خیلی فعالی بود، آقای محسن نصر ، آقای مصور رحمانیمعتمد
های مطرح بودند، ، همه از چهرهو مکی پور، گزیدهنوری، خواجهخان مؤذنیعبدالله

ی صنفی و مهندسین. وزهی اجتماعی، سیاسی و روشنفکری و هم در حهم در حوزه
اعتصابی به عنوان اعتصاب مهندسین در اعتراض به وضع  8944اینها در اردیبهشت 

کار ایرانی، برای ایرانی، به دست »موجود ترتیب دادند. از درون آن اعتصاب شعار 
در آمد که یعنی از استارت تا پایان به دست ایرانی باشد. شعار کیفی دوران بود. « ایرانی

ل این شعار آرام آرام حزب ایران در آمد. از مستندات حزب ایران که استفاده کنیم از د
بینیم که آنها پنج شش انتقاد کیفی مهم به وضع موجود ایران داشتند. یکی انتقاد به می

ی ایران بود، که نقد اجتماعی آنها و نقد به حالی و قضا و قدری بودن جامعهسستی، بی
گفت قد میی تولید بود. این نروکراتیکشان بود. نقد بعدی به شیوهفساد حاکمیت و نقد ب

های ایران خیلی تراکتور مانده است. آن موقع روی زمینی تولید فالحتی و عقبشیوه
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هایی که نیامده بود. تازه با اصل چهار ترومن ماشین آالت به ایران آمد؛ از جمله جیپ
های اصل چهار ستند. به آنها جیپصندوق عقب باز دارد و هنوز بعضی جاها ه

ی تولید آالت کشاورزی هم با اصل چهار آمد. بنابراین، شیوهگفتند. تراکتور و ماشینمی
ی حزب ایران آمد و بیانیه 8941سال  2هنوز سنتی بود، اصل  8944ی در ابتدای دهه

ز جاها ها بود. بعضی ااست. زمانی که هنوز شخم و گاوآهن سر زمین 8944برای سال
ید، کشبست، میحتی گاو هم نبود و روستایی یا دهقان خویش را به پشت خودش می

د. ی تولید فالحتی داشتنزد. پس انتقاد سوم را به شیوهداد و شخم میزمین را شیار می
ی ثروت و امکانات بود. انتقاد پنجم فرودستی کار انتقاد چهارم ]به[ توزیع ناعادالنه

ش ها پیها و واسطهاند که اقتصاد را داللشان عنوان کردهید. در بیانیهمولد در ایران بو
برند، یعنی نیروی مولد خیلی نقشی ندارد، مثل وضعیت امروز. این را شصت سال می

کنند. خاطرنشان کردن این نکته در آن زمان خیلی اهمیت دارد. و پیش ترسیم می
ای هست تحت عنوان مبانی اقتصادی هرسند. مقالباالخره به ضرورت صنعتی شدن می

مرام حزب ایران که آن را آقای میرفندرسکی، از اعضای حزب ایران، نوشته است. از 
 آید. ایدئولوژیاین مقاله و مستندات آن این پنج شش محور نقد تحلیلی بیرون می

حزب ایران، که از دل جریان مهندسین در آمد، خیلی فلسفی نبود. در مستندات حزب 
بینیم ولی ی میها و شبحبینیم. رگهایران که بگردیم تقریبًا مبنای فلسفی و تئوریک نمی

عنصر ملی درون جدی است. و در آن عنصر ملی میل به صنعت، که شاخص اقتصاد 
پیشرفته است، جدی است. پس حزب ایران با دو عنصر ملی و میل صنعتی شکل 

ان ی ملی ایری جبههحزب تشکیل دهندهترین گرفت. از آنجایی که حزب ایران بزرگ
ند. ها ، حزب ایرانی بودی دکتر مصدق، معاونینش و مدیرکلبود، و اغلب اعضای کابینه

برد ایدئولوژی دوران، که ایدئولوژی ملی بود، نقش ویژه داشتند که حزب ایران در پیش
 جلوتر خواهیم گفت.

 نیروی سوم، خلیل ملکی
های ی بعدی نیروی سوم بود. بیشتر سنگینی نیروی سوم بر شانهما نیروی و نحلها

های در تبریز متولد شد و رگه 8414در  فرو افتاده بود. خلیل ملکی مرحوم خلیل ملکی
رفت  ی صنعتیمدرسهملی در او بود تحصیل متوسطه را در تبریز گذراند. در تهران به 

آشنا شد. اول  میرزا اسکندریها درست کرده بودند. در تهران با سلیمانکه آلمانی
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ترین شود گفت که او از تئوریکچپ و بعد فکر فلسفی چپ پیدا کرد. می 8تاندانس
در تاریخ معاصر ایران از جمله نوادر است.  های حزب توده بود. آقای خلیل ملکیتیپ

اش از دوران خودش خیلی خیلی جلوتر به این مفهوم که فکر اقتصادی و اجتماعی
است. در میان نقدهایی هم که در زمان خود به مصدق به مصدق شده است عیار نقد 

تر از دیگران است. نکاتی را گفته که دیگران تهخیلی خیلی برجس آقای خلیل ملکی
دیدند. چندگام از دوران خودش جلوتر بود. االن خیلی فرصت نیست که وارد نمی

که آقای  4علم و زندگیی ی گذرایی داشته باشیم به[ ماهنامهادبیاتش بشویم. ]فقط اشاره
ی ملی بروند، این ماهنامه را خانهها به کتابسردبیرش بود. االن اگر بچه خلیل ملکی

بینند. انصافًا مالت این ماهنامه، حتی االن که حدود شصت سال از آن دوران آنجا می
خاطرات سیاسی خلیل گذرد، وزن مخصوص و حرفی برای گفتن دارد. کتاب می

 است که آقای همایون کاتوزیان 2های خلیل ملکینامههم هست. یکی هم  3ملکی
ها و پیرو خط ی سوسیالیستهم از جامعه 4تدوین کردند. خود آقای همایون کاتوزیان

سالم تبدیل اقتصادی را وارد بودند که در بیست سی سال اخیر خطوط  خلیل ملکی
بیند که می 8946و  8941های در همان سال ی ایران کردند. خلیل ملکیادبیات توسعه

ی مشروطه هم در ذهنش نهضت ملی در ایران در حال آغاز است، از آنجا که پیشینه
                                                           

 به معنای گرایش و تمایل. tendancesی فرانسوی . واژه8
، سردبیر: جالل ی علم و زندگی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول: خلیل ملکی. ماهنامه4

 لف.های مختدر شماره 8924تا 8991های ، تهران، سالاحمدآل
، تهران، شرکت ، با مقدمه محمدعلی همایون کاتوزیان. خاطرات سیاسی خلیل ملکی3

 .8938سهامی انتشار، 
، محمدعلی، تهران، نشر مرکز، ، پیشداد، امیر، همایون کاتوزیانهای خلیل ملکی. نامه2

8918. 
؛ اقتصاد سیاسی ایران: از 8939، محمدعلی، تهران، مرکز، . خشت خام، همایون کاتوزیان4

ضا ی محمدر، محمدعلی، ترجمهی پهلوی، همایون کاتوزیانمشروطیت تا پایان سلسله
؛ چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه و 8914نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 

. آثار متعدد دیگری نیز از او 8912، محمدعلی، تهران، نشر مرکز، اقتصاد، همایون کاتوزیان
 چاپ شده است.
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را هم لمس کرده بود، با  وران رضاخانو فشارهای د بود، دولت دوران رضاخان
رسد؛ عنصری که در حزب هم آشنا شده بود، در این دوره به عنصر ملی می میرزاسلیمان

و زب توده بر سر د[ منتقد حتوده وجود خارجی نداشت. ]به این ترتیب، خلیل ملکی
در  جوش و یکی هم عنصر ملی. خلیل ملکیشود، یکی عنصر درونعنصر می

هم جدا  احمدزمان با او جالل آلشود. هماز حزب توده جدا می 89/84/8946
سال سن در قید حیات هستند. اینها  32که االن با حدود  ایشود، همراه انور خامهمی

ی ملی پیوستند. از درون حزب توده در آمدند و هایی بودند که عماًل به مبارزهایتوده
ها ی سوسیالیستمنتقد حزب توده شدند. عنصر ملی در نیروی سوم، و بعدها در جامعه

و چیستی آن باید بگوییم خلیل  که جلوتر خواهیم گفت، جدی بود. در نیروی سوم
بندی روی بندی روی منطقه و یک بخشبندی کرد. یک بخشجهان را بخش ملکی

ت گفاش روی جهان کیفی و متناسب با دوران خودش بود. میبندیایران بود. بخش
، هیک سمت جهان در حال پیشرفت، و مشخصًا اروپا با کشورهای صنعتی پیشرفت

اروپای غربی وجود دارد و سمت دیگر شوروی و اروپای شرقی وجود دارند. ولی معتقد 
داری است و نه در بود که این وسط هم نیروی سومی وجود داردکه نه در کمپ سرمایه

، طور تحلیل کرد. بلوک شرقدولتی شوروی است. جهان را اینکمپ سوسیالیست شبه
بود که در ایران مطرح کرد. به  ین بار خلیل ملکیبلوک غرب و جهان سوم را برای اول

داری و ی جهان کمپ سرمایهی جهان غرب و شرق و همهگوید که همهاین اعتبار می
ها باید بها کمپ سوسیالیستی نیست. طیفی هم این وسط هستند. ما باید به این وسطی

گوید در آییم. میی خودمان میان و منطقهبندی سراغ ایربدهیم. اکنون با این بخش
دار ایران هم سه کمپ وجود دارد. یک کمپ استعماری، یک کمپ حزب توده که طرف

یک طیف ملیون چپ هم وجود »الملل است و اتحاد شوروی و جنبش کمونیستی بین
د و انخواه هستند، هم ملیاند و هم آرماناند، هم ملیاند و هم چپدارند که هم ملی

خواهند و هم به توزیع عادالنه دموکراسی را در این دوره از جهان برای ایران می
ای کیفی بود که مطرح کرد. به این اعتبار ]این افراد[ به نیروی این نکته« اندیشند.می

 سوم معروف شدند و نام نیروی سوم را بر خودشان گذاشتند.
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دو روش برای »ی د از انشعاب از حزب توده با نوشتن مقالهدو روز بع خلیل ملکی
هایش را با حزب توده توضیح داد. او حزب کار توضیحی کرد و مرزبندی 8«یک هدف

نماها. ها، چپطلبها بودند، یعنی فرصتتوده را چهار برش زد. برش اول اپورتونیست
قشریون حزب توده. برش ها بودند، یعنی آخوندهای حزب توده و برش دوم دگماتیست

ها. ها و دگماتیستخواند، ]یعنی[ تلفیقی از اپورتونیستچهارم را هم تلفیقیون می
ها. خودشان را طلبان، که یعنی خودشان، نیروی سومیبرشی هم زد به نام اصالح

 ی تشکیالتی ودانست که حزب توده، با آن شاکلهطلبان درون حزب توده میاصالح
ا شد. طلب جدطلب را برنتابید و جریان اصالحاش، این جریان اصالحیبندی آهنشبکه

خوانم تا با فکرش آشنا شوید و بعد از آن عبور می ای از خلیل ملکیپاراگراف و گزاره
گفت نیروی سوم بر چهار عنصر ایستاده است. یکی عنصر استقالل بود. کنیم. او میمی
حاد شوروی را، که روبروی امپریالیست ایستاده، قبول داریم، اما ما در دل گفت ما اتمی

اتحاد شوروی منحل نیستیم، ما خودمان کشوریم و ایران هستیم. عنصر دوم عنصر 
جوش بود که خیلی مهم بود. عنصر ایدئولوژیک مهمی بود. نقدی که به حزب درون

ران بینید. جبر تاریخ دوخ را جبری میی تاریگفت شما همهکرد  این بود که میتوده می
توانیم به تاریخ تحمیل دهد، ولی ما هم یک پای دوران هستیم. ما هم میرا تغییر می

جوش جریان ایجاد کنیم. حرف خیلی قشنگی زد. توانیم با عنصر درونکنیم. ما هم می
گفت یپرسیدیم چه خبر، مبود که هر وقت از او می 8914ی های دههیکی از بچه

گفت در زد. میتوانیم خبر تولید کنیم. حرف قشنگی میخبری نیست ولی خودمان می
توانیم خبرساز بشویم. حال حاضر که خبری نیست، ولی اگر خودمان بخواهیم، می

گوید ما هم باالخره آدمیم، ما هم جزئی از هم استداللش این است. می خلیل ملکی
ای از جهان را به جوش بیاورد. تواند گوشهتیم، فعل و انفعاالت ما هم میجهان  هس

جوش اعتقادی نداشت. ]در نظر آنها[ جهان دو قطب ]بیشتر حزب توده به عنصر درون
ی ها بودند. جاها بودند و یک قطب هم سوسیالیستنداشت[. یک قطب امپریالیست

ها نیست، در دل در دل امپریالیست ما هم در جهان در دل یکی از این دو است. چون

                                                           
، به کوشش رضا آذری شهرضایی، لیل ملکی. قابل دسترسی در کتاب مجموعه مقاالت خ8

 .8936تهران، اختران، 
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ی ملی. حاال خلیل دهد و نه مبارزههاست. اینجا دیگر نه ایران معنی میسوسیالیست
اگر در »کند: عنوان می« دو روش برای یک هدف»ی بعد از انشعاب در مقاله ملکی

الشعاع جریانات بزرگ جهانی طور فکر کنند که مبارزات محلی تحتها اینتمام جبهه
ی ی جهانی سست و تنبل باقهای مترقی و پیشرو به امید آن جبهههستند و در تمام جبهه
آید و یا به قدر کافی نیرومند ی جهانی دموکراسی به وجود نمیبمانند، اصاًل آن جبهه

جوش داشت. عنصر سوم هم تحول و عنصر این استدالل عنصری درون« شود.نمی
 کرد.م عدالت بود که خب یک وجه سوسیالیسم را کماکان با خودش حمل میچهار

 خداپرستان سوسیالیست
ی ایران درآمد از دل نیروی سوم و از دل حزب مردم ایران جمعیت سوسیالیست توده

های شاخصشان بیشتر ی خداپرستان سوسیالیست مشهور شد. چهرهکه به جامعه
 8912در سال  بودند. آقای نخشب 4و آشتیانی 8بود، بعد آقایان نوشین مرحوم نخشب

ی جدیدی در ایران بودند که سال سن داشت. اینها نحله 11فوت کرد. جوان هم بود و 
ران بود و نه مثل نیروی سوم، ولی در حد خودشان البته بردشان نه مثل حزب ای

شان تلفیقی از دو مبنا بود: توحید و سوسیالیسم. وجه برد بودند. ایدئولوژیصاحب
یی. گراشان هم تلفیقی از چند عنصر بود: دموکراسی، ملیت و جهاندیگر ایدئولوژی

یق دو ستدالل در تلفتوانیم به این ااگر بخواهیم به ادبیات خودشان استناد کنیم، می
 طرز فکر خداپرستی از این لحاظ که بارها به»مبنای توحید و سوسیالیسم اشاره کنیم: 

های مترقی تاریخ خواهی موجود جنبشطلبی و عدالتی حقیقتعنوان مظهر جاودانه
های محروم در پیکار علیه ظلم و بیدادگری بوده است، موجب بسیج و محرک توده
های بشردوستانه و معرف افکار خواه و تقویت ارزشو عدالتطلب نیروهای حق

 با این تلقی به تلفیق توحید« دردی و هماهنگی جهانی است.سوسیالیستی و عامل هم

                                                           
؛ نوسازی در 8914، علی اکبر، تهران، چاپخش، . نوسازی حکومت در جهان سوم، نوشین8

 .8919جا، ، علی اکبر، بیتشکیالت سازمان ملل متحد برای نظم نوین جهانی، نوشین
(. مؤلف آثاری متعدد از جمله: مدیریت نه حکومت، 8912-8942. )الدین آشتیانی. جالل4

 .8961الدین، تهران، انتشار، ، جاللآشتیانی
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و سوسیالیست رسیدند. اما بر دموکراسی، ایرانیت، ملیت و اینکه ما هم جزئی از جهان 
 هستیم نیز مانور دادند.

 های فردیتراوش
 رسیم.های جریانی به تراوشات فردی میشبعد از تراو
 مصدق

فرد اول دوران مصدق بود. ایدئولوژی او حاوی این چهار عنصر بود: عنصر تجربه؛ 
عنصر ملی؛ وجه تحولی؛ وجه مشارکتی. وجه تحول در ایدئولوژی او خیلی مهم بود. 

ولوژی ایدئ ممکن است عناصر، افراد یا جریاناتی ایدئولوژی داشته باشند، ولی اگر در
شود؛ مشکلی که االن وجه تحول نباشد، کار ایدئولوژی حفظ وضع موجود می

های روشنفکری ایران، به ویژه روشنفکری مذهبی، دارد. چون در میان گزاره
؛ آیدایدئولوژیکش عنصر تحول گم شده ]است و[ به نوعی با وضع موجود کنار می

ی تاریخ ایران را ندیدیم اما ما که همه شود.وضعی که کمتر در تاریخ ایران دیده می
ی اخیر و قلبش را شنیدیم و خواندیم. تصور بنده به عنوان عنصر دست کم دو سه دهه

متوسط و مادون متوسط این است که هیچ زمانی اپوزیسیون در ایران در عمل حافظ 
ی روضع موجود نبوده است. ولی االن رخوتی در اپوزیسیون و بخش مهمی از روشنفک

های داخل مذهبی هست که باعث شده است حتی در مقایسه با بخشی از جریان
خور وضع موجود باشند. لذا اگر در ایدئولوژی عنصر تحول حاکمیت هم بیشتر دم

نباشد، فقط حاوی عناصر تجربه و تئوریک باشد، اگر عنصر تحول با آن چفت نشود و، 
شود. به همین ساز نمیایدئولوژی دوران ها، َگل میخش آویزان نشود، آنبه قول قدیمی

های ساز نداریم. اگر در دورانعلت است که االن سی سال است که ایدئولوژی دوران
ار های ایدئولوژیک آوردند، ماندگقبلی روشنفکرها آمدند، انباشتی تشکیل دادند، گزاره

 آنها بود. لذاشدند و ده پانزده سال دست ها را به جلو کشیدند، به علت عنصر تحول 
عنصر تحول در ایدئولوژی دکتر مصدق خیلی مهم بود. وجه ملی و وجه تحولی هم 
 پررنگ بود. وجه مشارکتی هم وجود داشت، که انشاءالله جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

 کاشانی
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صدق نبود که بخواهد اندیشه، تفکر، عنصر ملی و عنصر ی مدر قد و قواره کاشانی
تحولی داشته باشد ولی به هر حال وزانتی داشت به دلیل سوابقش، به این دلیل که 

مجلس ی مجلس شانزدهم شد و بعد نماینده و رئیسدرنهضت ملی آمد و نماینده
ه بود و ... دی مبارزه با انگلیس را داشت، توسط متفقین دستگیر شهفدهم شد، سابقه

کن بود. . به هر حال، وزانتی داشت . قلم تیزی داشت. سخن نافذی داشت. جمع
های تشکیالتی داشت. به لحاظ ایدئولوژیک، دو پلهو بود. پهلوی دار بود. ویژگینوچه

ی مذهبی در ایران بود، که شاخصش ماندهاولش مشارکت با جریان سنتی و عقب
شد.  چفت نواب 8943تا  8941از سال  که کاشانی فداییان اسالم بودند. گفتیم

ای که ملتی به پا خاسته، انگلیسی را بیرون کرده، و چه بود؟ در دوره ی نوابدغدغه
گ زده و رنس را پایین کشیده، جایش پرچم سهرا پایین کشیده، پرچم انگلی BPتابلوی 

جنبانی ملی تشکیل شد، فرد یا جریانی آمده بود و بر ... و جسارتی تاریخی و جنبش
ایستاده بود که اصاًل ربطی به دولت ملی ندارد؛ « عرق و ورق، رباب و شراب»های گزاره

ت موسیقی جمع ی هّم و غمش این بود که قمارخانه، مشروب فروشی و آالیعنی همه
و فداییان اسالم به مصدق این بود که چرا مراکز فحشا را  ی فشار نوابشوند. همه

بندی؟ دولت مصدق نیامده بود که این کارها را کند، آمده بود تا با آن دو اصلی که نمی
ی توسعه های دولت ملی وسط گذاشت نفت را ملی کند،به عنوان برنامه

های دموکراتیک را برقرار کند. در اینجا به هیچ سیاسی راه بیندازد و آزادی ـ اقتصادی
ای است . انگاره هم وجه قصد اهانت به کسی یا جریانی نیست. باالخره آن هم انگاره

 ها است.ها و عملشود همه مثل هم فکر کنند. اما مهم اثرگذاریحق همه است. نمی
خودش این تیپی نبود؛ یعنی به لحاظ فکری مرتجع و خشکه مقدس نبود.  کاشانی

های سابق است. سینماگر قابلی هم است. به عنوان مثال ایاز توده آقای ابراهیم گلستان
دهایی ساخت. مستن 8926-8921های را در سال« خشت و آینه»فیلم مشهور 

فیلمی ساخت به نام  8919ی نفت ایران ساخت که خیلی کیفی است. سال درباره
یاد ساخته که یک هفته بیشتر اکران نشد. ماکتی مثل میدان شه« ی جنیاسرار گنج دره»

یاد در آن باال رفته بود غارنشین بودند ولی در غار به عنوان بود. مردم شهری که ماکت شه
یزیون رنگی بود، اجاق گاز بود. آن فیلم یک هفته بیشتر اکران نشد. مثال کولر بود، تلو
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]کتاب[ خاطراتش  8، که االن خارج از کشور است، خاطراتی نوشته اشت.آقای گلستان
ای از آن را منتشر کرد. آنجا نوشته که هم خالصه ی شرقروزنامهپارسال چاپ شد که 

برای مصاحبه وقت بگیریم. دوربین فیلمبرداری و دوربین  آقای کاشانیما رفتیم از 
عکاسی را هم بردیم که فیلم بگیریم. مخالفتی نکرد. ما خواستیم از نمازش فیلم 

مت طور که به سخوانم شما فیلم بگیرید. همینبگیریم. او هم گفت باشد، من نماز می
قبله آن  ،ستاده بود حالت نماز به خود گرفت. ما گفتیم که آقای کاشانیعکس قبله ای

خواهید ما نماز طرف است. گفت شما چیه کار دارید قبله کدام طرف است. شما می
ار گیرید، چه کخوانیم و شما فیلم میبخوانیم و شما فیلم بگیرد، ما هم داریم نماز می

کتر و تواند با کاراام یا پشت به قبله. چنین تیپی نمیمن رو به قبله ایستاده دارید
 گویم دوپهلو بود. یک پهلویشو پیوند بخورد. به این دلیل است که می های نوابانگاره

ه که، ب های نو داشت. یک پهلویش هم این بوداین بود که خشکه مقدس نبود و انگاره
 آبادیهم با شمس قنات 8998تیر  94پیوند خورد. بعد از  هر دلیل، آن دو سال با نواب

ترین نیروهای مذهبی دوران ترین و سیاهو مجمع مسلمانان مبارز پیوند خورد؛ مرتجع
است.  اشتند. این پیوندها یک وجه ایدئولوژی کاشانیکه در کودتا هم شرکت د

دهد خواهی هم وجه دیگر ایدئولوژی اوست. ادبیات شفاهی و مکتوبش نشان میترقی
عنصر دوپهلوی  که حداقل در لفظ و قلم دنبال ترقی ایران هم است. لذا کاشانی

اش اش همسایگی با قشریون و مرتجعین تفکرسیاه و بخشیایدئولوژیک بود. بخشی
 تیر بود. 94ی هم حمایت از مصدق، عنصر ترقی  و حماسه

 ها و افراد ایدئولوژیک دوران بودند.اینها نحله

 های ایدئولوژیکیافتوجوه مشترک ره
ی نهضت ملی تانهدر آس 8944ی ی تکاپوهای ایدئولوژیکی که دههمیان مجموعه

شود یافت؛ بین آنها و در درون نهضت ملی صورت گرفت وجوه مشترکی می
شان است. دوم وجه های ایدئولوژیک مشترکی وجود دارد. اول وجه تاریخیرهیافت

خواهی، وجه تولید و وجه جوششان است. در ادامه هم وجه ملی، وجه ترقیدرون
 توزیعی است.

                                                           
 .8919، ابراهیم، تهران، بازتاب نگار، ان، گلستان. از روزگار رفته: حکایت یک داست8
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 وجه تاریخی
ین است که در ایدئولوژی حزب ایران، دکتر مصدق، خداپرستان و وجه تاریخی ا

بندی تاریخی وجود داشت. وجه تاریخی در جمع تا حدودی مرحوم خلیل ملکی
 ی اینها، و به طور مشخص دکتر مصدق، وجود داشت.ایدئولوژی همه

 جوشوجه درون
دام به جهان نگاه کنی و بخواهی جوش هم وجود داشت. این را که موجه درون

گاه اتحاد شوروی در جهان چادری مرتب از امکانات شوروی استفاده کنی و در اتراق
پذیرفت، نه حزب ایران و نه می کرد، نه خلیل ملکیبزنی، مثل کاری که حزب توده می

 مرحوم دکتر مصدق.

 وجه ملی
 ایرانی ایدئولوژی بود. وجه بعدی وجه ملی بود و وجه

 خواهیوجه ترقی
خواهی بود. همه بانگ جرسی برپا کردند که دیگر دوران ]وجه چهارم[ وجه ترقی

ی جهان سر آمد ]و وقت آن است[ که ما هم به خواری از سفرهماندگی و ریزهعقب
 کاروان ترقی بپیوندیم.

 وجه تولیدی
، اصالت نیروهای مولده س سحابیوجه دیگر وجه تولیدی بود. به قول آقای مهند

 ، هم دکتر مصدق و هم حزب ملی ایران وجود داشت.در ایدئولوژی هم خلیل ملکی

 وجه توزیعی
آخراالمر وجه توزیعی ]بود[؛ یعنی اینکه امکانات و ثروت در ایران ناعادالنه تقسیم 

 ید فکری برای آن کرد و تمهیدی اندیشید.شده و ]اکنون[ با
 های درون نهضت ملی بود.اینها وجوه مشترک ایدئولوژی

 شرایط تکوین ایدئولوژی ملی
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ای باشد، در شرایطی ای به طور کلی، فارغ از اینکه چه ایدئولوژیهر ایدئولوژی
ه در چ کند. ]در اینجا، مسئله این است که[ ایدئولوژی ملی ماخاص تکوین پیدا می

 شرایطی در ایران شکل گرفت. این مهم است.

 تحقیر ملی
وجه اول تحقیر ملی بود. ما صد سال قبل از مشروطه دو شکست در مواجهه با 

]روی میز گذاشته شد. بعد هم به ترتیب[،  8341روسیه داشتیم. بعد طرح تقسیم 
ا ر و سپس بیرون آوردن رضاخان ی انگلستان بر ایران، روی کار آوردن رضاخانسیطره

گرگی جریانات مرتجع داشتیم. یعنی ملت ایران دم به دم سیلی خورد و دم به دم کف
ها از طرفی مدام المللی و جریانات مرتجع داخلی را خورد. در این ضربه خوردنبین

رفت. یی ایران فرو مدر ِگل چسبندهشد و از طرف دیگر پاهایش بیشتر تر میقدش کوتاه
 در دالدل این تحقیر ملی، حس ملی به وجود آمد.

 گری ارتجاعیباستانی
اه خواهی و ایرانیتی رایران بود. رضاشاه گری ارتجاعی رضاشاهوجه بعدی باستانی

به  گری کور و ارتجاعیعی بود. این باستانیگری کور و ارتجاانداخت، اما این باستانی
 ی کوروشساله را ترتیب داد، پای مقبره 4144های پهلوی دوم هم رسید. او هم جشن

ها رفت، سپاه جاویدان راه انداخت. در حالی که اگر عنصر ملی او واقعی بود، آن هزینه
توانست با ورزش به جهان معرفی شود، یران میتوانست به اقتصاد ملی وارد شود. امی

ور و شان هم کگریگویم آنها بد بود ولی باستانی. نمینه با سپاه جاویدان عهد کوروش
گرایی و گری کور هم آرام آرام در دل خودش ملیارتجاعی بود. این باستانی

 خواهی مترقی را به وجود آورد.ایرانی
های طور نیست که وقتی ایدئولوژیهای ایدئولوژیک است. اینیکی از سنتاین 
شوند، کشاورز ها از روی مزرعه رد میآیند، جهان سیاه است؛ وقتی انبوه ملخسیاه می
اید، ای در کشوری بیطور نیست که وقتی ایدئولوژیکند جهان سیاه است. اینفکر می

شوند االخره همچنان که عناصری خورده میمثل ملخ به جان همه چیز بیفتد. نه، ب
ی گری ارتجاعشوند. با تحقیر ملی، عنصر  ملی آمد. با باستانیعناصری هم زنده می

 خواهی مترقی آمد.ایران رضاشاه
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 سمت الئیسم
ایران آرام آرام ی جامعه های حکومت رضاخانوجه دیگر سمت الئیسم بود. در دهه

ه. در های مدرن جامعی سنتی، ]بلکه[ بخشکرد، البته نه جامعهمیل به الئیسم پیدا می
که سربازان و افسران خارجی در  8941تا  8944هم، به ویژه پنج سال  8944ی دهه

ل عنایت ی محایران بودند، سمت الئیسم در طبقات متوسط به باال پیدا شد. این نکته
 لوژیک ست.دیگر ایدئو

 انفعال مذهب سنتی
ی نوگرای وجه بعدی انفعال مذهب سنتی است. مذهبی که دستاورد ندارد. رگه

و مثلث نجف و بعد تا حدودی شیخ  مذهب سنتی در سطح مشروطه و آخوندخراسانی
در نجف رنگ  و میرزای نایینی ان و تا حدود مرحوم طباطباییدر تهر آبادیهادی نجم

و رخی پیدا کرد و بر جریان ارتجاعی قشری و سنتی در ایران غلبه پیدا کرد. ولی اکنون 
وردی نداشت و منفعل بود. مذهب لذا آنهم کنار رفته بود. بنابراین، مذهب سنتی دستا

ای که سنتی نتوانست در ساخت و ساز ایدئولوژیک دوران نقش به عهده بگیرد. در دوره
بود. آخوندی که خیلی  فقط شریعت سنگلجی 8981کنیم تا از آن صحبت می

هم  خان فروغیو ابوالحسن ضدآخوند و ضدخرافه بود. در کنار او آقای مرحوم راشد
دادند و در ساخت و ساز ایدئولوژیک ایران بودند. آنها هم اخالق و معارف درس می

مشارکت نکردند. خالصه آنکه جریان مذهب سنتی در ساخت و ساز ایدئولوژیک 
 کرد و دستاوردی نداشت. دوران مشارکت نداشت، انفعال پیشه

 تضعیف موقع روحانیت
ی چهاردهم هجری شمسی، که ی اول و دوم سدهوجه بعدی این است که در دهه

کرد، موقعیت روحانیت به شدت تضعیف شده بود. در ایران حکومت می رضاخان
خلع شده بود.  اش از اوها و محاکم حقوقیخانهامکانات، لباس، وجوهات، مکتب

ها گذاشت. خانهسازی کرد. آموزش و پرورش را مقابل مکتببرایشان بدیل رضاخان
گوییم در آن دوره وجوهات دادند. نمیمردم به جای وجوهات دیگر مالیات می

های قبل و بعد ا دورهدر مقایسه ب ی رضاخاندادند، ولی تجمیع وجوهات در دورهنمی
 کمتر است. بنابراین، جایگاه اجتماعی روحانیت به طور جدی تضعیف شد.
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عناصر ملی اول و دومی، عنصر الئیسم که عنصر سوم بود، عنصر چهارم که انفعال 
مذهب سنتی بود و در آخر این عنصر پنجم، همه دست به دست هم داد و ایدئولوژی 

ی این شرایط ایدئولوژی ملی لوژی ملی شد. یعنی مجموعهدورانی را سوار کرد که ایدئو
خواه ی اینکه حزب توده حزب ایدئولوژیک بود، ولی نه ایرانرا تکوین کردند. به اضافه

بود و نه عنصر ملی در آن بروز و ظهور داشت. ]بنابراین[، حزب توده هم به نوعی محرک 
 شد. 8944ی نضج ایدئولوژی ملی در دهه

 یدئولوژی دورانی: بورژوازی ملیوجه غالب ا
ی فعل و انفعاالت دوران بوروژوازی ملی وجه غالب ایدئولوژی دورانی مجموعه

دهیم که بوروژوازی ملی چیست و مصدق چطور آن را نگاه است. اکنون توضیح می
 کرد.می

 لوازم دورانی بورژوازی ملی
ایدئولوژیک دوران  برای اینکه ایدئولوژی بوروژوازی ملی به عنوان وجه غالب

 ساخت و ساز پیدا کند لوازم دورانی فراهم شد.
 تبری از گذشته

ی اول[ تبری از گذشته بود. نیروهای ملی از قاجار، نخوت بعد از مشروطیت ]الزمه
 تبری داشتند. ی رضاخانیسالهو بیست

 حس ملی
ه در پیدایش فکر بوروژوازی ملی در حس ملی در آنها به وجود آمده بود. اینها هم

 ایران مهم بود.
 تضعیف هم استبداد، هم استعمار

های بازار ملی و تولید ملی در ]در این دوران[ استبداد و استعمار، که همیشه نطفه
ایران را سرکوب کرده بودند، به شدت تضعیف شده بودند؛ هم به لحاظ دوران 

 ر ایران بود.المللی و هم به لحاظ جنبشی که دبین
 جنبش اجتماعی

 در همین دوره جنبشی اجتماعی برپا شده است.
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 میل آبادانی
گویند میل به توسعه؛ آن روز میل به آبادانی میل به آبادانی وجود دارد. امروز می

 وجود داشت.
 اقتصاد جهانی پس از جنگ

درن ماقتصاد جهانی بعد از جنگ به طبقات نوین اقتصادی، در اقتصادهای رو به 
 داد. این مهم بود.شدن، امکان بروز و ظهور می

 گرایش صنعتی
 ی نیروهای مولد ایران گرایش صنعتی داشتند.مجموعه

 پیشینه بازار و وجهه اجتماعی
بازار در ایران بازار ملی بود. در تنباکو واکنش ملی نشان داد. در مشروطه فعال جدی 

سرکوب شد. در نهضت ملی هم قد علم کرد، سینه ستبر کرد.  ی رضاشاهبود. در دوره
ی اجتماعی هم داشت. انشاءالله بازار ملی را در بحث تشکیالت و برد اجتماعی وجهه

 کنیم.نهضت ملی تا حد امکان باز می
 دولت ملی

 توانست پشتیبانی اینها دولت ملی هم سر کار آمده بود. دولت ملی میدر کنار همه
 داری ملی باشد.هسرمای

 ایدیدگاه توسعه
 ای بود. این خیلی اهمیت داشت.دیدگاه دولت ملی دیدگاه توسعه

 ی مشارکتیبرنامه
داری ملی در ایران ی مشارکتی بود. در آن برای سرمایهی دولت ملی برنامهبرنامه

 جایگاهی ترسیم شده بود.
 یای بود که ایدهرانیاین ده پانزده سوتیتر که خدمتتان فهرست شد لوازم دو

 بورژوازی ملی را در دوران نهضت ملی شدن نفت مطرح کرد و فراروی دوران قرار داد.

 بورژوازی ملی از دیدگاه مصدق
 تحرک عوامل تولید
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شد تحرک عوامل تولید بود؛ ی اولی که از نظر مصدق بورژوازی ملی تلقی مینکته
 داشته باشند.به این مفهوم که سرمایه و نیروی کار تحرک 

 سمت عوامل تولید
داری تحرک سرمایه وجود دومی سمت عوامل تولید است. در کشورهای سرمایه

ای بود. درجمهوری اسالمی هم تحرک دارد. زمان شاه هم کمابیش تحرک سرمایه
ها چیست؟ االن سمت تحرک سرمایه در جمهوری سرمایه جود دارد. اما سمت

 یماندههای پسی اقتصادی. افراد میدانی و طیفهااسالمی به نفع کیست؟ لمپن
اند. سمت سرمایه اند و به ابزار تولید رسیدهاقتصادی که امروزه صاحب مکنت شده

مهم است. زمان شاه هم سرمایه حرکت داشت ولی سمتش کمپرادوریسم و وابستگی 
 بود. به نظر مصدق سمت عوامل تولید باید سمت تولید باشد.

 ز تجارت به صنعتشیفت سرمایه ا
وجه بعدی که خیلی مهم بود، انتقال سرمایه از تجارت به صنعت بود، یعنی 

ی تجاری. یک بار هم اینجا عنوان شد که بعد از تحریم خرید نفت شدن سرمایهصنعتی
ای هد. آقخوارا می نسبتوسط انگلستان، آمریکا و متحدین، دکتر مصدق آقای عالی

سوز وارد از بازرگانان به نام تبریز بود که کارت بازرگانی داشت و وسایل نفت نسبعالی
های گوید که از امروز دیگر نفت به لولهخواهد و به او میکرد. مصدق ایشان را میمی

و های خودمان بیاوریم. تلوله رود. ما باید فکری کنیم که نفت را دربیرون کشور ما نمی
کردی، االن بیا و تولیدکننده بشو. آقای که تا پیش از این کار بازرگانی و واردات می

رود. آن زمان خط تولید می 8ی والور انگلستانکند. به کارخانههم تمکین می نسبعالی
ران بر کند. به ایبیند و خط تولیدش را اقتباس میآن کارخانه پیچیده نبود. آنجا را می

پزی و سماور اندازد و چراغ خوراکگردد. همان خط تولید را در ایران راه میمی
پزی ارتفاع هفتاد سانتی داشت های خوراککند. آن موقع چراغنسب درست میعالی

سماور پختند. مصدق وقتی فهمید کرد و رویش غذا میکه هم خانه را گرم می
خرد و در ]دفتر[ نسب در ایران تولید شده است، هفت تا از آن سماورها را میعالی

زنند و به ارباب رجوع چای ایرانی از گذارد. اینها از صبح قل میوزیری مینخست
                                                           

1  .  Valor Company Ltd. 
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گر صنعت نسبتاجر را عالی نسبدهند. این خیلی مهم بود که عالیسماور ایرانی می
ی های مصدق را فراگرفت. بعدا کارخانههم پیگیری و پرنسیب نسبکرد. آقای عالی

یکی از هواپیماهای  8911ی مخصوص کرج زد. سال سازی هم در همین جادهکارتن
ز بین رفت، اما خیلی سریع دوباره کارخانه نیروی هوایی روی آن سقوط کرد و کارخانه ا

شده  بنسی ملی وارد روح آقای عالیرا سرپا کرد. یعنی پیگیری نیروی حرکت سرمایه
هور پیدا بروز و ظ نسبنمونه است. این اتفاق بیشتر در عالی نسببود. منتها آقای عالی

توانست خط اقتصاد بدون نفت را پیش ماند و مصدق هم میکرد. اگر دولت مصدق می
ی تجاری به صنعتی یا شیفت سرمایه از تجارت به صنعت تر سرمایهببرد، تبدیل جدی

 توانست شکل بگیرد.می
 طراحی ملی

یران شکل بگیرد که به ساز وکار وجه بعدی طراحی ملی بود؛ یعنی صنایعی در ا
هشتصد موافقت اصولی چیپس  ملی ما بخورد. در چهار سال اول دولت آقای خاتمی

ه خورد؟ چیپس و پفکی کافتاد، صنعت ملی ضربه میو پفک داده شد. اگر اتفاق نمی
سازی ی کالباسکارخانه 814ها نخورند. ما االن گویند بچهها هم میی پزشکهمه

ی موتورسیکلت داریم که فقط سه تولیدکننده استاندارد تولید تولیدکننده 864داریم. 
ی دیگر زیراستاندارد هستند. االن اگر کسی از بیرون ببیند و تولیدکننده 811کنند. می

 گوید این همه صنعت به ایران آمده است. بله، درفکر اقتصادی هم نداشته باشد، می
گذاری ی سرمایهاین ده پانزده سال سدسازی و فوالد هم آمد ولی آنچه در حوزه

 گوییم اینها نیاز نیست. ولی اگر پیک صنعتخصوصی آمد بستنی و ماکارونی بود. نمی
اینها شود، خیلی خطر است. پیک صنعت بستنی، چیپس، پفک و ماکارونی شده است. 

ند و نه صنایع تبدیلی. بنابراین، طراحی مهم کدر این وضعیت نه صنایع غذایی رشد می
 کرد.است؛ اینکه چه چیزی را بگذاری و کجا بگذاری. مصدق به اینها فکر می

 اشتغال کامل
د گوینوجه بعدی دیدگاه بورژواری ملی مصدق اشتغال کامل بود. در اقتصاد می

یند گوالحًا میی نیروها در حد مکفی به مدارهای تولید پیوند بخورند، اصطوقتی همه
اشتغال ]موجود[ اشتغال کامل است. در دوران دکتر مصدق تقریبًا اشتغال کامل در 
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ایران تحقق پیدا کرد. این خیلی مهم بود. انشاءالله این موضوع را در اقتصاد و استراتژی 
 مصدق خواهیم دید.

 آبادانی
 وجه آخر توسعه و آبادانی است.

کنیم. بحث ایدئولوژی این در اینجا جمع می وقت تمام است. بحث ایدئولوژی را
و ای ناست که در ایران شرایط تاریخی و دورانی دست به دست هم دادند و ایدئولوژی

ها نقب مجددی به بندیبرای دوران تحول سر هم کردند. در انتهای بحث و در جمع
 بحث ایدئولوژی و بورژوازی ملی خواهیم زد. خسته نباشید.
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 پرسش و پاسخ
هایتان فرمودید روحانیت آغازگر نبوده است. ی پیش، در صحبتپرسش:جلسه

همیشه منتظر بوده است ندایی برسد تا از این ندا حمایت كند. این مسئله را بیشتر 
 توضیح دهید.

در ماجرای تنباکو دیدید که تجار آغاز کردند. مشروطه و نهضت ملی را هم  پاسخ:
هم خواهیم دید که باز جریان  8924-8993های روشنفکران آغاز کردند. در سال

ی ملی دوم و نهضت آزادی را تشکیل دادند. پس از سیاسی روشنفکران بودند که جبهه
ی جریان روشنفکری نهضت را دوباره به راه انداختند و ی ملی دوم و بقیهاینکه جبهه

ید انقالب سف جنبشی اجتماعی به راه افتاد، روحانیت هم در اعتراض به برخی اصول
د که مرجعی بو شاه سیاسی شد، که البته سیاسی شدنش هم مثبت بود. آقای خمینی

لباس سیاسی به تن کرد. این در جای خودش مثبت و مهم بودۀ که انشاءالله در فراز 
بًا هم تقری 8914و  8924ی کننده نبودند. دههمربوط بحث خواهد شد. اما شروع

دربست برای جریان روشنفکری بود، چه نیروهای چپ مذهبی، چه چپ مارکسیست، 
. این به آن معنی نیست که روحانیت اصاًل نبود ولی روحانیت از چه نیروهای شریعتی

بش در ایران، حرکت خود و نبودن قط ، به دلیل تبعید آقای خمینی8916تا  8924سال 
کرد. روحانیانی که اواخر ی ارشاد و مجاهدین خلق ایران معنا میرا با دو حرکت حسینیه

دستگیر شدند اتهامات فردی نداشتند؛ یا به حسینیه  8914ی و اوایل دهه 8924ی دهه
متصل شده بودند یا به مجاهدین. تک عناصری بودند که مستقل از حسینیه و مجاهدین 

ه ک روز و ظهور داشتند. اما اینها خیلی خیلی معدود و نادر بودند. مثل مرحوم سعیدیب
داران امریکایی به ایران سخنرانی داری خارجی و ورود سرمایهدر اعتراض به سرمایه

آن طور بود. قبل از کرد و آخر هم زیر شکنجه شهید شد. در انقالب هم همینمی
اتفاقاتی افتاد و در پی آن اتفاقات روحانیت جریان را اداره کرد. در اصالحات هم 

ی روشنفکری انباشتی جامعه 8914ی و اوایل دهه 8964ی گونه بود. اواخر دهههمین
فراهم کرد و از آن انباشت مطالباتی برتراوید؛ جنبش هم بیشتر جنبش روشنفکری بود. 

و روحانیان جدیدی هم در آن بودند اما ]اینها[ جزئی از  روحانیانی مثل آقای خاتمی
قضیه بودند. در ماجرای جنگل هم که روحانیت تقریبًا هیچ نقشی در رهبری آن 
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 رازهای فکوچك طلبه بود، اما سمبل جریان سنتی روحانیت نبود. در همهنداشت. میرزا
بینیم که در هیچ کدام روحانیت آغازگر نبوده است. جنبشی برپا شده بود، روحانیت می

اش را به عهده گرفته است. انشاءالله خود را با جنبش تطبیق داده بود، جاهایی هم رهبری
 های بعدی خواهیم دید که آغازگران با پژوهش و کاوش چه کسانی بودند.در دوره

گرایی شد. پس از الئیسم جزء اجزای ملی پرسش: چنانچه گفتید، سمت
رنگ شد. چرا این سیر به اینجا رسید؟ آیا قدرت مركز گرایی كمانقالب سمت ملی

 تواند در افول این عنصر مؤثر باشد؟می
ای در های روشنفکری مطرح شد. جبههدر مشروطه برای اولین بار گزاره پاسخ:

و  ، آخوندوفخانهای ملکمد. انگارهمقابل  مذهب نگرفت اما خب مقابل مذهب بو
ای از روشنفکری منهای مذهب در ایران بود. اگر بخواهیم منصفانه گونه طالبوف

ی از بخش بگوییم، روشنفکری منهای مذهب بخشی از ایدئولوژی مشروطه بود. اساساً 
 ای همآرای فکری آنها منجر به پدیدارشدن فکر مشروطیت در ایران شد. احزاب اولیه

، بعد از استبداد صغیر، در ایران تشکیل شدند احزاب مذهبی نبودند. 8411که بعد از 
ها ممکن بود مذهبی باشند، اما مذهب را در گویم ضدمذهب بودند. بانیان آننمی

گرا بود. ضدمذهب نبود، اما مذهب عامیون چپ ـ اجتماعیونسیاست نیاوردند. حزب 
 کردند. بعد هم که رضاشاهمایه و اساس حرکت تشکیالتی تلقی نمیرا به عنوان دست

 آمد.
وقتی که آمد سوار بر موج مذهب سنتی شد. در مقابل روحانیون کرنش  رضاشاه
شمشیر مرّصع فرستاد؛ خیلی مهم بود. خودش  برای رضاخان رزای نایینیکرد. حتی می

های مالید و با پای برهنه مقابل دستهآورد. ِگل به سر میبازی مذهبی در میهم لومپن
 های توسعهمانی که به قدرت رسید، انگارهافتاد. با ُپز مذهبی آمد. اما زعزاداری راه می

رکان های تئوریک تهم اغلب از دیدگاه ی آتاتوركی توسعهآتاتورك را به ایران آورد. برنامه
عمل حول دو مسئله در  ی آتاتورکجوان متأثر بود. شعار ترکان جوان و بعد هم برنامه

ی غرب. آتاتورك با این دو شعار تأسی از الگوی توسعه -4امروزیت؛  -8شکل گرفت: 
ها را هم مجبور کرد که به طور کامل در مقابل مذهب سنتی قرار گرفت و حتی ترک

عربی را کنار بگذارند و نماز را به ترکی بخوانند. روحانیت را دولتی کرد و نگذاشت 
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های روحانیت سنتی و جریان خانهی در ترکیه باشد. او هم مکتبروحانیت مستقل
وشیدند پها تا آن زمان میهایی را که تركسنتی مذهبی را در ترکیه تعطیل کرد. لباسهای

هم  ی رضاخانی ایدئولوژی توسعهمایههای امروزی غربی تغییر داد. جانبه لباس
ی ایران بیست سال در آن فضا سیر کرد. همین کارها را کرد. جامعهالئیسم بود و او هم 

های ایرانی هم کشف حجاب را انجام داد. تا پیش از آن بعضی از خانم 8982در سال 
ضی ، بعی سنتی داشتند. با کشف حجاب رضاخانهای کامال پوشیدهروبنده و حجاب

خواستند بروند آمدند و حمام هم که میر بیرون نمیی سنتی دیگهای محجبهاز زخم
ها هم به جای حجاب کاله گذاشتند و یقه اسکی رفتند. بعضیها میاز روی پشت بام

ی ایران الئیسم را پذیرفت ولی دست کم آن را گویم جامعهپوشیدند. به هر حال، نمی
افتاد و آن چند سال حضور متفقین  تجربه کرد. موج دیگری هم بعد از سقوط رضاخان

در ایران بود. افسران و سربازان متفقین در ایران کمپ، اردوگاه، کافه کاباره و ... داشتند. 
ی متوسط با آنها طرح دوستی ریختند. حضور غیرمذهبی آنها بخشی از دختران طبقه

سیصد کشته از  در آن چند سال جدی بود. برای مثال کنار کالنتری قلهک دویست
متفقین دفن است و به این ترتیب در ایران کمپ و امکان پیدا کردند. این پنج سال هم 
به این ترتیب گذشت. لذا شما باید بیایید از ماقبل مشروطه ببینید. از سی سال قبل از 

نفکری های روشرا ببینید که شروع به انتقال گزاره و طالبوف مشروطه، ملکم و آخوندوف
گفت مذهب کاماًل بود که می شان آخوندوفیتر از همهمنهای مذهب کردند. رادیکال

د، نو سر بگذارنگفت مذهب باید رنسانسی را از تر بود که مینرم کنار برود. طالبوف
شود و، به قول خود آخوندها، مسائل مستحدثه در مذهب لحاظ شود. باالخره در دوران 

گذاری و بخش خصوصی آمده. اقتصاد دیگر اقتصاد جدید بیمه، بانک، سرمایه
های مدرن مسائل مستحدثه هستند. یعنی ای دوران سابق نیست. این پدیدهخانهصندوق

ضدمذهبی نبود، خودش هم مذهبی بود.  و هستند. طالبوفاند و نتازه احداث شده
گفت مسائل مستحدثه باید در دستور کار فقه قرار بگیرد. فقه برای هزار سال پیش می

ود سی سال ها را مطرح کرد.  از حداین بحث است. برای اولین بار در ایران طالبوف
ها در ایران ، یعنی در حدود نیم قرن، این انگاره8944ی دهه پیش از مشروطه تا نیمه

های مذهب ی ایران به طور مطلق تحت انگارهآمده بود. در حالی که پیش از آن جامعه
های مذهب سنتی داشت. زنان شاه محجبه سنتی بود. حتی حاکمیت قاجار انگاره
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ده روز عزاداری و شله و قیمه و « ی دولتتکیه»داشت. در « لتی دوتکیه»بودند. شاه 
اهل استخاره بود. وقتی مثلث نجف در نجف از  شاهشد. ناصرالدینپلو توزیع می

و ... بر مشروطه صحه  و طباطبایی مشروطه حمایت کردند و در تهران آقایان بهبهانی
ایستم. حتی کوتاه آمد. گفت من جلوی اینها دیگر نمی شاهگذاشتند، مظفرالدین

 که مجلس را به توپ بست مذهبی سنتی بود.  شاهمحمدعلی
ی ما در کنار زندگی عادی افراد ه حدود پنجاه سال این افکار در جامعهخالصه اینک

با  اشجا باز کرد. خب، فضای جهان هم بازتر از گذشته شده بود. ایران هم دیگر رابطه
شود. جهان مثل دوران قاجار نبود که مانند تونلی باشد که انتهایش به کورسویی ختم می

شد. هم متفقین آمده بودند، هم به خاطر نفت  جدی 8944ی رابطه با جهان در دهه
یا  ی غیر مذهبیتر از گذشته شده بود. به این ترتیب، گزارهمان با جهان فعالیرابطه

الئیسیته در ایران تبدیل به واقعیت شد. این در کنار انفعال مذهب سنتی و اینکه حزب 
ای فراهم شد که از ، زمینهکردهای ایدئولوژیک غیرملی خودش را منتشر میتوده انگاره

 دل آنها ایدئولوژی ملی بیرون بیاید.
های بعد، فقط جمهوری اسالمی نبود که ایدئولوژی ملی را منکوب کرد. از دوره

ابتدا، رژیم شاه ایدئولوژی ملی مصدق را کنارگذاشت. از فردای کودتا، سعی کرد تمام 
آمدند و قرارداد بستند.  8رانردپاهای نهضت ملی را پاك کند. کنسرسیوم هفت خواه

های دموکراتیک نهضت ملی را پاک ای و آزادیسعی کرد دستاوردهای اقتصادی، توسعه
کند و همه را هم از بین برد. خودش ایدئولوژی کمپرادوریسم را آورد؛ ایدئولوژی وابسته 

 ت درو الحاق به جهان، اینکه ما جزئی از جهانیم. به نظر من ایدئولوژی جریان سلطن
ایران، طی یکی دو دهه بعد از قاجار، چندان تفاوتی با ایدئولوژی حزب توده نداشت. 

گفت ما خود کنیم، حزب توده میگفت ما خودمان را در این کمپ تعریف میمی شاه

                                                           
های . اشاره به شرکتSeven Sisters (oil companies). هفت خواهران نفتی. 8

ستاندارد ا ،داچ شل الیرو ،تکزاکو ایفرنیکال ،لیاستاندارد او ،لیگلف اوی بی پی، گانههفت
 8314ی تا اواخر دهه 8324ی که از اوایل دهه ورکیوین لیاستاندارد اوی و وجرسین لیاو

برای  8994مرداد  41ی خود داشتند و پس از کودتای صنعت نفت جهان را تحت سلطه
 برداری از منابع نفتی ایران قراردادی با دولت وقت بستند.بهره
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 های انقالب سفید، قبل از انقالب سفید،کنیم. شاه در نطقرا در آن کمپ تعریف می
واقعًا مجذوب غرب است و سطح  4انقالب سفیدو کتاب  8مأموریت برای وطنمکتاب 

آمالش رسیدن به تمدنی مشابه تمدن آنهاست. بنابراین این شاه بود که مقدمتا  
 ایدئولوژی ملی را سرکوب کرد.

روحانیت بعد از و بخشی از  ی بعدی اینکه، از آنجا که شخص کاشانیمسئله
دست شدند، مذهب در ایران ضربه خود. آنهایی که بودند مرداد با کودتا هم 41کودتای 

نکه توانستند سر بلند کنند. تا ایها شرمنده بودند و خیلی نمیکنند که مذهبیتعریف می
روحانیت  روحانیت سیاسی شد و به میان آمد. آقای خمینی 8924-8993های در سال

کن بود، کالم هایی هم داشت؛ جمعرا سیاسی کرد. خودش رهبر دوره شد. صالحیت
ه هایی کو قلم نافذی داشت، آتوریته داشت، اهل برخورد و اصطکاک بود. با ویژگی

داشت به طور طبیعی باال آمد؛ تحمیلی باال نیامد. بعد از این، جریانی مذهبی سنتی 
هایش، گرچه متضاد عنصر ملی پایگاه شد و نوع ادبیات، محاوره و گزاره در ایران دارای

به حاکم  8964نبود ولی مقابل آن بود. بعد هم که جمهوری اسالمی پس از سال 
ه و ن بود، نه دولت موقت، نه مهندس بازرگان صدردست تبدیل شد، نه بنییک

یان تر شد. پس از جرروشنفکران مذهبی، باز میل به جریان سنتی مذهبی در ایران جدی
 ی ملی قرار گرفت.شاه، جریان مذهبی سنتی بود که مقابل عنصر و گزاره
، 8914ی تا اوایل دهه 8964ی اتفاق دیگری که افتاد این بود که، از  اواخر دهه

ی جمهوری اسالمی، که درتنیدگی ر از تجربههای جدید مطرح شدند. متأثدوباره گزاره
کاسه شدند، حکومت و دین بود و در آن دین دولتی شد و حکومت و دین با هم یک

های درون جمهوری اسالمی به این گزینه رسیدند که دین از حکومت بعضی از رگه
هایی درون حاکیمت بودند، که در برش 3،هایی مثل آقای کدیورجدا شود. حتی تیپ

                                                           
وی(، به کوشش احمد پیرانی، تهران، . مأموریت برای وطنم )زندگی محمدرضاشاه پهل8
 .8912آفرین، به
 .8921ی پهلوی، . انقالب سفید، پهلوی، محمدرضا، تهران، کتابخانه4
های دولت در فقه شیعه، کدیور، محسن، تهران، تا کنون(. نظریه 8991. محسن کدیور. )3

؛ 8913های حکومت دینی، کدیور، محسن، تهران، نشر نی، ؛ دغدغه8916نشر نی، 
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ی اصالحات و بعد از آن به تفکیك دین از حکومت رسیدند؛ اینکه دیگر طی تجربه
ی جمهوری اسالمی باز در حکومت دینی در ایران تشکیل نشود. این سیر تجربه

ها آورد که مدنیت و حکومت قواعد خاص خودش را دارد و چندان با مذهب در انگاره
های جدید سینوسی را طی کرده است که اکنون باید ب در مقابل گزارهنیامیزد. لذا، مذه
ند گوییم مدرن، که نو فکر کرسد. انشالله جریانی مذهبی ملی، نمیببینیم به کجا می

ای خودش را نو نوار نکند، و بتواند خود را نو َنوار کند به حکومت برسد. تا اندیشه
یلی مهم است. االن ]مذهب[ خودش مشکل نو تواند جامعه را نو نوار کند. این خنمی

جریان روشنفکری مذهبی در ایران برای مهندس  ینواری دارد. آخرین ایدئولوژی علم
و حسینیه است. آخرین  اش برای شریعتیبازرگان است. آخرین ایدئولوژی اجتماعی

یان آمده تشکیالت مجاهدین بوده ای هم که در این جراستراتژی و دستاورد تشکیالتی
های خورد و مربوط به قدیم است. جهان دیگر گزارهکه دیگر اصاًل به این دوره نمی

پذیرد. لذا، در این سی ساله گذشته تشکیالتی و استراتژیک را به هیچ وجه نمی
ای بوده است، منتها این هایی بوده است، ادبیات پراکندهجنبشها و خردهفعالیت

گر های پراکنده به این جمعیت، به این دوره و به این نسل پرسشها و ادبیاتجنبشهخرد
ی دهد. امید این است که جریان مذهبی نویی بیاید که تلقی نویی دربارهجواب نمی

ی مذهب عرضه کند، نو باشد و جایگاه خدا در هستی عرضه کند، تلقی نویی درباره
اش عنصر ملی و عنصر دموکراتیک هم وارد در ایدئولوژیبتواند پیرامونش را هم نو کند. 

ی نسل نو را حل کند، شود. اگر معجونی از مذهب رو به جلو به وجود بیاید که  مسئله
امیدی هست. االن در ذهن نسل نو از خدا مسئله تا موضوعات دیگر هست؛ وحی 

 سر هم برایشچیست؟ کتاب برای چه آمد؟ مذهب برای چیست؟ و ... روابط دختر و پ
مسئله است و بحران جنسی هم که دارد. اینها را چه کسی باید جواب بدهد؟ در 

های قبل، پاسخگویانی وجود داشتند که خودشان را نو کرده بودند و خب نسل دوره
 ودن مهندسبه اعتبار نو ب نژادپذیرفت. شهید حنیفها را میحاضر دوران هم آن پاسخ

مرتبه خواند و آموزش داد. چرا االن متنی وسط نیست که،  43را   راه طی شده بازرگان

                                                           
ی ؛ شریعت و سیاست: دین در حوزه8911حکومت والیی، کدیور، محسن، تهران، نشر نی، 

 .8911عمومی، کدیور، محسن، تهران، کویر، 
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ای وسط نیامده. های جدید آن را بپذیرند؟حرف دورانیفارغ از آموزشش، دست کم بچه
. االن، مشکل ای به میان آیدای توسط جریان کارگر مذهبیامید است که حرف دورانی

قبل  ای ازاین است که جریان روشنفکری در کسوت صاحب سرمایه رفته است. سرمایه
رولتر ی که پاند. فرق دارد با بازرگانتشکیل شده است و االن اینان صاحبان آن سرمایه

 کارگر جوان بود. با کارگری نژادکارگر بود. حنیف بود. بازرگان کارگر بود. طالقانی
نشین اجعبضاعت تشکیل دادند. االن، جریان روشنفکری مذهبی جریان روشنفکر برج

است، نه جریان کارگری تئوریک که رهنمودی به مردم و نسل بعد از خودش بدهد. 
د از ما اصاًل رهنمودپذیر نیست. انشاءالله، باید االن، موضعشان این است که نسل بع

بتوانیم کار کنیم و مذهب نویی بیاوریم که این مذهب نو همچنان محکمات مذهب را 
م شود به اسم مذهب چیزی بیاوریداشته باشد، تقّیدی و احکامی و کتابی و ایمانی. نمی

 8964ی هایی که در دههکه کتاب در آن نباشد. شارع و یقین در آن نباشد. یکی از کار
آید که صورت گرفت از بین بردن یقین بود. یقین که گرفته شود این تصور به وجود می

برد اهداف سیاسی در ایران از توان برای پیشآمریکا مبشر صلح و آزادی است، پس می
یقینش  8914و اوایل  8964ی ای آن استفاده کرد. جوانی که اواخر دههامکانات رسانه

فته شده است، طبیعی است که چنین فکر کند و چندان حرجی بر این جوان نیست. گر
ها است. لذا مذهب نو به مفهوم ترك ارکان نیست. در مذهب خدا، حرج در آموزش

ی بعد، خلوت و روش و منش و اخالق و این قبیل کتاب و شعائر، رکن است. در درجه
ی ای بیاید و تجربهینی و چندپایهچنامور هم ارکان دیگر هستند. اگر مذهب این

ی نهضت ملی و عنصر ملی را هم در های مصدق، تجربهمصدقی، مثبت و منفی
خودش تزریق کند و دیگر هم مذهب در ایران در موضع تصفیه قرار نگیرد، امید است 

ای زمان که بتواند کاری از پیش ببرد. دیگر کشش تصفیه از جانب مذهب نیست. تصفیه
ای هم بعد از کودتا و زمان کودتا شد. زمان جمهوری اسالمی هم شد. تصفیهمشروطه 

 ناپذیر است. مذهب باید به جای تصفیهکه الی ماشاءالله تصفیه شد، که ظاهرًا هم پایان
هایی که به مدارا فکر کند. اگر هم دموکراسی ایرانی و عنصر ملی خودمان، با مؤلفه

م چندان هم دور از دسترس نیست، دیگر مسائلی از گفتم، با مذهب بجوشد، که به نظر
این دست که مذهب مقابل ملیت است یا دموکراسی مقابل مذهب است یا سنت مقابل 

شود. روشنفکری ما هنوز در این فضاها گیر کرده است. چقدر مدرنیسم است حل می
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حول ت هایی سنتی ما در پروسهشود؟ این جامعهصحبت از تقابل سنت و مدرنیسم می
اند و حضور حضور داشته است. در مشروطه، تنباکو، نهضت ملی و انقالب آمده

های مذهبی چوب اند. برای حفاظت از انتخابات پانزدهم و شانزدهم همین بچهداشته
اند. این خیلی مهم است. در انقالب هم همین نسل ها خوابیدهاند و پای صندوقخورده

جود ی سنتی ما مدنیتی وی دور ریخته شود. در جامعهسنتی آمد. نیازی نیست نسل سنت
آید اش، از عناصری که از مدنیت غرب میگویم همهدارد که بعضی از عناصرش، نمی

تر است. دست افتاده بگیر، سنت گلریزان برپا کن، ورشکسته سرپا کن، جیب مترقی
نی های مدو ... گزارهمربی  ـ شاگردی و معلم ـ ی استادندار باش، رابطهیکی باش، خانه

ها هجوم جامعه سنتی ماست. هم جمهوری اسالمی و هم رژیم شاه به این گزاره
هایی جدی ی سنتی ما، ظرفیتپلنگ شده است. در جامعه ـ گاو ـ اند و االن شترآورده

وجود دارد که باید مورد عنایت قرار گیرد. موتور محرك در آن جاها خوابیده است. 
باالها آنجا هستند. االن اگر انواع فشارها را بیاوریم، طبقاتی که ها و آستینورکشیدهگیوه

های فرودست دهند، ولی جریانخوانندچندان واکنشی نشان نمیخودشان را مدرن می
و  ی آنتاگونیسمی را که بین سنتدهند. روشنفکر باید بتواند مسئلهواکنش نشان می

توانند این کار را االن ها میحل کند. به نظرم بچه مدرنیسم به وجود آمده است با مدارا
های انجمن یا همین بچه های مارکسیست جدید ها شروع کنند. اگر بچهاز دانشگاه

 آمیز با بسیج داشته باشند، اتفاق  مهمی در ایرانبتوانند زیر یک سقف زیست مسالمت
ت، شگاه مکان فرهنگی اسافتد. بله، بسیج نباید با اسلحه در دانشگاه بیاید. دانمی

توانند اسلحه موقوف. اما بسیجی این فکر را دارد. االن که متأسفانه روشنفکران ما نمی
مدل بدهند، چه خوب است خود دانشجویان مدل بدهند. پارلمانی دانشجویی به 

ی اسالمی، انجمن اسالمی، مذهبی سنتی، مذهبی وجود بیاید که در آن بسیج، جامعه
ند، آیمذهب در آن وجود داشته باشد. بزرگترها با هم کنار نمییست و بیمدرن، مارکس

اما ممکن است بچه ها بتوانند به مدل زیستی برسند که با هم کنار بیایند و آن مدل 
اندیشد، خودش هم زیست را ارتقا بدهند. االن که حاکمیت اصاًل به این چیزها نمی

اند که هم عماًل به حالت سترونی رسیدهعامل دامن زدن به قضیه است، روشنفکران 
ای های در کشور ما آغاز شود که بچهتوانند مسئله حل کنند، چه اشکالی دارد دورهنمی

های جدید هم درگیر آنتاگونیسم هستند. از جدید بیایند مدل بدهند؟ متأسفانه االن بچه
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حال،  کشند. با اینمیدیگر را اسلحه در دانشگاه همبسیجی کینه دارند، ولشان کنی بی
 هایتواند از دانشگاه شروع شود، با کوتاه آمدنبه نظر االن دادن مدل زیست جدید می
هایشان پاک است، در دوران ماه عسل حیات به دو طرف. باالخره، هر دو طرف فطرت

توان امید ها میتوانند موتور تحول باشند. با در نظر گرفتن این ظرفیتبرند، میسر می
 اشت نسل دانشجوی آرام آرام پیشرو باشد.د

ساز و هایتان گفتید كه ایدئولوژی باید دورانپرسش: شما در صحبت
بخش باشد. از این ایدئولوژی دولتی حاكم بر نظام جمهوری اسالمی چیزی تحول

آید. این در حالی است كه به لحاظ تاریخی در قرن دوم جز سکون بیرون نمی
الصفا، كه اولین جنش فکری مسلمان شیعه بودند، در مقابله هجری معتزله و اخوان

گیرد تا با آن چیز با جریان جبری امویه از همین ایدئولوژی اصولی را می
طور این ایدئولوژی آن موقع بخشی به وجود بیاورد. سؤال من این است كه چهتحول

، ته به زمان استواقعاً تحول ایجاد كرد، ولی االن ساكن است؟ ایدئولوژی كه وابس
مشی هم كه دورانی است، استراتژی هم كه در هر موقع متفاوت است، پس جوهر 

 اصلی حركت چیست؟
تغییر  آید تا بتواند پایگاهی برایدوران چیز ثابتی نیست. انگاره و فکری می پاسخ:

 اند. به عنوان مثال مذهبهای دورانی آمدهدوران باشد. در تاریخ جهان هم ایدئولوژی
ی کلیسای کاتولیك هزارساله به وجود آمد و واکنش معترض و پروتستی در مقابل سلطه

نشان داد. آن ایدئولوژی به نو شدن دوران کمك کرد. چه ما قبول داشته باشیم و چه قبول 
وری آورد. ماکس نداشته باشیم، با خودش اصالت سرمایه، اصالت کار و اصالت بهره

ی اقتصادی را رونق ها توسعهکاری پژوهشی کرد و گفت که در اروپا پروتستان 8وبر
دادند. در اروپا، چه ابتدای کار و چه االن، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و یونان و جنوب اروپا، 

ی ایدئولوژی مایهتر هستند، لذا مذهب جانماندهکه کاتولیك هستند، از همه عقب
رانسه، آلمان و انگلستان اتفاقات بسیاری افتاد. مدرنیسم فقط اروپا را دورانی شد. در ف

                                                           
شناس آلمانی. اخالق (. اقتصاددان و جامعه8162-8344. )Max Weber. ماکس وبر. 8

ی ان و پریسا منوچهری عبدالکریم رشیدیداری، وبر، ماکس، ترجمهپروتستان و روح سرمایه
 .8914، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کاشانی
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ور طی مذهبی هم در پیشرو بودن آن نقش داشت. در ایران هم همینمایهپیش نبرد. جان
تکاپوهای ایدئولوژیك شکل گرفت و جامعه جلو آمد. مهندس  8944ی بود. در دهه

ودینامیکی را که خوانده بود وسط گذاشت و، چه غلط و چه درست، جهان ترم بازرگان
ش کنیم، ولی این کاررا با آن چهار اصل ترمودنیامیك تبیین کرد. االن ما از او انتقاد می

ی راه طی شدهدر آن زمان راهی را هموار کرد. اگر االن بعد از بیست و چند سال هم 
زند و شوید. به تو تلنگر میدار میرا بخوانید، با وضع موجود مسئله مهندس بازرگان

گویند نی ساز ای جهان را تغییر بدهی. خدا هم همین است. میکند که آمدهتفهیم می
آید، اما دف ساز پروردگار است و از آن انسان است و از آن سوز و شکوه بیرون می

آید. از دف خدا نشاط، شرر، شور و زنهار بیرون میطرب، شادی، بیدارباش، هشدار و 
ر گوید از زیمی ی مّدثر به پیامبر )ص(آید. خداوند در سورهریزی جهان بیرون میبرون

لحاف بیرون بیا، پیام دورانی آمده است که مبشر تحولی استراتژیك در جهان است. 
توانند این نقش را داشته باشند. در هب و ایدئولوژی میمذ 8بلند شو و شب را احیا کن.

نژاد این نقش را ی بعد با حنیفی ما هم مذهب با بازرگان و طالقانی و در مرحلهدوره
 در ایران داشتند.

امروزه اگر ایدئولوژی در خودش مانده و کپك زده، ناشی از عناصر داخلی خودش 
زند. اگر در مربا جوهر لیمو نریزید، کپك و است. اگر به ترشی چاشنی نزنید، کپك می

آید. اینکه االن ایدئولوژی کپک زده زند. این کپک هم از باال به پایین میشکرك می
کند، است، به این علت است که جوهرلیموی نوکننده ندارد. جوهرلیمو هم ملس می

ساز نداریم کند. االن ایدئولوژی دورانکند و هم از کپک جلوگیری میهم شفاف می
چون عنصر تحول و جوهرلیموی مورد نیاز در آن نیست. ولی به نظر من اگر مذهب نو 

ی ایران که حسی تواند نقش دورانی داشته باشد. جوامع، به خصوص جامعهشود، می
رسند. االن همه از انقالب متنفرند. بعضی از ها میاست، همیشه به تنفری از گزاره

ی ی روشنفکری از ایدئولوژی متنفر است. جامعهد. جامعهجوانان از مذهب متنفرن
روشنفکری که از ایدئولوژی متنفر است، خودش آن را به وجود آورده است. مشارکت 

کند که ایدئولوژی از آسمان آمده است. خودمان اینها خودش را فراموش کرده و فکر می

                                                           
 ی مّدثر و شأن نزول آن.ی سوره. اشاره به آیات اولیه8
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 اند. اما این تنفرها را کهگذاشته ها را پیش پایمانایم که االن هم این بحرانرا خلق کرده
شود. در فضای جنبش بذاریم کنار، مذهب و انقالب و همه چیز قابل فهم می

طور فکر ازمدافتاده بود. ما خودمان هم این گاندی 8914و  8924ی ی دههمسلحانه
ن ت و قابل اعتنا است. االکردیم که هرکسی که در فاز آنتاگونیسم است قابل عنایمی

هم بر عکس است. نه باید از انقالب، نه از مذهب، نه از اصالحات و نه از ایدئولوژی 
ان ی عملیه باشد، تحریرالوسیله باشد، انستنفر داشت. ایدئولوژی به این مفهوم که رساله

هتر بکوب کند و انسان مثل ربات حرکت کند و آن انسان را پیش ببرد، نباشد را میخ
های های سی چهل سال اخیر ایران، حزب توده و جریاناست؛ این حاصل تجربه

ایدئولوژیک ایران و پنجاه سال اخیر جهان و شوروی است. اما اگر در ایدئولوژی عنصر 
ابی ساز باشد. ایدئولوژی به مفهوم لعتواند دورانتجربه، تحول، تئوری و یقین باشد، می

لعاب معنی ندارند. شما لوبیا درست د. بعضی از غذاها بیمایه باشکه آن لعاب جان
توانی با آن خشت دیوار درست کنی. کن. اگر آبش تمام شود و آب نداشته باشد، می

کند. آن لعاب است که آن لوبیا را قابل خوردن توانی آن را بخوری. کله پایت مینمی
ی الزم در آن باشد که کند. ایدئولوژی هم به همین شکل است. اگر عنصر تحولمی

س از این پ انسان را پله به پله پیش ببرد، مثبت است. به عنوان مثال حضرت علی )ع(
که به قدرت رسید سنت را شکست. گفت باید به شتر زکات تعلق بگیرد؛ چرا که در 

ت. شتر اتومبیل آن سبد مصرف همه است. فقط مویز و خرما که در سبد مصرف نیس
دوره بوده. اغلب هم شتر داشتند، پس باید زکات به آن تعلق بگیرد. ولی االن شما نوترین 

یرد. اشیای تسعه گاند زکات بر اشیای تسعه تعلق میبینید که نوشتهها را ببینید. میرساله
 های صدر اسالممویز و گندم و خرماست. گندم و مویز و خرما در سبد مصرف عرب

بوده است. االن چه چیزی در سبد مصرف مردم است؟ زکات باز به همان اشیای تسعه 
 ای دیدن با ایدئولوژی برخورد کردنای و قدمت رسالهگیرد؟ لذا تحریرالوسیلهتعلق می

خیلی خبط است و سرنوشت این نوع برخورد را هم دیدیم چه شد. ولی ایدئولوژی به 
ه ی دورانی داشته باشد ]مثبت است[. بسانتره و عصارهاین مفهوم که لعاب، شیرابه، کن

ای است به اسم شده است. خود سرامیک از مادهعنوان مثال زیر سرامیک گل پخته
آید. اگر شما کائولند، که در ایران خودمان هم داریم. از کائولند است که لعاب در می

دیوار نکشی، همه چیز آن لعاب را روی وسایل بهداشتی حمام، توالت، سرامیک کف و 
شوند. ولی کائولند و جوهر مثل همان خشت سابق است. هر دو هم از گل ساخته می
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ها متناسب با دوران نو به نو و با حفظ محکمات نو لیمویی الزم است برای اینکه دیدگاه
شوند. محکمات هم که ذکر شد چه چیزهایی هستند. بتوانند شیرابه و لعابی به دروان 

 همه رغبت کنند به سمتش بروند تا شرایط را پیش ببرند. بدهد که
خسته نباشید.



 

 

ربد جغرافیایی،  -استراژتی، مشی، تشکیالت، ربد اجتماعی

 گیری طبقاتیجهت
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 8916آذر ماه    41سه شنبه  
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و آقای مهندس  ی جمع حاضربه نام خدا. با عصر بخیر خدمت دوستان و با اجازه
ی هشتم از فراز نهضت ملی کنیم. نشست سی و نهم و شمارهبحث را آغاز می سحابی

آذر است. یک سال از ]آغاز[ نشست مشترکمان  41هستیم که فراز چهارم است. امروز 
رفصل آذر به س 41آذر نشستمان را شروع کردیم و االن در  41گذرد. پارسال می

ایم. انشاءالله که فرصت داشته باشیم بتوانیم بحث را تا انتها ی سی و نهم رسیدهجلسه
ی شود. جلسهخدمت دوستان پیش ببریم. اگر خدا بخواهد، امروز سوتیترها تمام می

ی آخر هم، با همان روش همیشگی، به ها و جلسهآینده را به دستاوردها و ناکامی
راز رویم که فی آینده سراغ فراز بعدی مینشاءالله از سه جلسهپردازیم. ابندی میجمع

است. امروز استراتژی، مشی، « 8924تا  8993برش شبه دموکراتیک »پنجم با موضوع 
گیری طبقاتی نهضت ملی را از نظر جغرافیایی و جهت ـ تشکیالت، برد اجتماعی

 گذرانیم و بعد از تنفس هم خدمتتان هستیم.می

 ضت ملیاستراتژی نه
های فرازهای اخیر ترین استراتژیشود گفت استراتژی نهضت ملی از کاملمی

است. شاید بعضی فرازها ضمن حرکت و بعد از مراحل اولیه به طور دقیق صاحب 
شود گفت دولت ملی که تشکیل شد استراتژی و ِشمایی از استراتژی شدند. ولی می

مرحوم دکتر مصدق بود، استراتژی پیشانی رهبران، به خصوص رهبر محوری که پس
ای وجود داشت، البته در حد شرایط و ظرفیت پذیرش کمابیش مشخص و شسته و رفته

شرایط نزدیک به بیش از نیم قرن پیش، نه با امکان و فرصت های امروز. قبل از پرداختن 
د از عزنیم و بای را کنار میپردهی آن، پیشبه استراتژی نهضت ملی و کنار زدن پرده

 شویم.های بعدی استراتژی نهضت ملی میپرده وارد پردهدیدن آن پیش
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 پردهپیش
 ی نهضت ملی وجود داشت اتفاقات تاریخی بود.پردهآنچه در پیش

 «نظام شهریاری»پایان 
ی نهضت ملی این است که برای بردهاولین اتفاق تاریخی حائز اهمیت در پیش

شد. در کوران مشروطه م شهریاری در ایران شنیده میاولین بار صدای ناقوس پایان نظا
هم صدا و پژواکی از راه دور حول پایان نظام شهریاری شنیده شد، اما هم شرایط 
]دوران[ ظرفیت رساتر شدن این پژواك را نداشت و هم رهبران مشروطه توان طراحی 

م کنند. نظام نظام ملی ]مطلوب[ را نداشتند که با آن پایان نظام شهریاری را اعال
شهریاری در ایران نظامی تاریخی بود که به طور مشخص چهار عنصر را در خودش 

 کرد.حمل می
 خدایگانی

اولین ویژگی عنصر خدایگانی بود. خود را، با تخفیف، خدای کوچك لقب 
کردند. این وجه ایدئولوژیك نظام شهریاری است. این و به واقع خدایگانی می دادندیم

دووجهی بود؛ هم خدایگانی سیاسی و هم خدایگانی تاریخی و فکری ]را  ایدئولوژی
 شد[.شامل می

 اقتدار
دومین وجهی که برای نظام شهریاری اهمیت ویژه دارد اقتدار است، اقتدار به هر 

ی قمیت. اقتدار ]در این نظام[ از باال ، بدون مشکارت و بدون تعریف رابطه
 دولت ]است[. ـ قدرت

 امنیت
سوم امنیت است. پادشاهان نسل در نسل با رقص شمشیر و خون فائق بر  ویژگی

کردند؛ به اصطالح قدیم، از آمدند و آنها را ساقط میهای پادشاهی گذشته میسلسله
گرفتند. به همین علت امنیت برای آنها ی قبل میروی رکاب اسب حکومت را از سلسله

ر ایلی بختکی برای ایل ماقبل خود آمد. از آنجا که هعنصر ناموسی به حساب می
ه داد، همیششد و عمر تاریخی ایل قبلی را با شمشیر و از روی رکاب اسب پایان میمی

نگران بودند که سوارانی پیدا شوند و با شمشیر و از روی رکاب اسب به عمر خود آنان 
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ان بود که ای داشت. کاالی کمیاب دورپایان دهند. لذا، امنیت برای آنها اهمیت ویژه
 حاضر بودند برای آن هر بهایی را پرداخت کنند.

 محوریت مطلقه
ویژگی چهارم محوریت مطلقه است. یعنی سانترالیسم محضی که بر اساس آن 

کرد[. پیش از آن ]محل[ تجمیع وجود در ایل بود ی کارها را میمحور حاکمیت ]همه
خاذ راین، تصمیمات اقتصادی اتولی االن حکومت شبه ایلی مرکز تجمیع وجوه بود. بناب

کرد. وجوه دیگر ]حاکمیت مطلقش[ اتخاذ تصمیمات سیاست داخلی، سیاست می
خارجی و تصمیمات نظامی بود. یعنی عقل کلی محور سیستم بود که نظام و جامعه او 

 را باالجبار پذیرفته بودند.
د بو رضاشاهیهای نظام شهریاری بود؛ آخرین و نوترین مدل آن نظام اینها ویژگی

 ابتدای دوران رضاخان« خدا، شاه میهن»شد. شعار ی عناصر ]در آن[ دیده میکه همه
ی رکن تر کرد. خدایگانبرتراویده شد و بر سر درها قرار گرفت. پهلوی دوم این را برجسته

، همگی نماد اقتدار او بود. اقتدار در صدا، رفتار، بود. تیپ، اتوریته و شنل رضاخان
زد. دوران دبستان و پیش ها، پوزها، فیگورها، شمشیر و همه چیزش موج میچشم، افه

رادری ب از دبستان ما در میدان توپخانه، اول خیابان سپه، فروشگاه ارتش بود. رضاخان
لی رفته بود. نظامی نبود و این برادر این بود که در پوز رضاخانناتنی داشت. دلخوشی 

ر را س گرفت، کاله رضاخانرا دست می پوشید، شمشیر رضاخانرا می شنل رضاخان
ها تفریحی نداشتند. کرد. آن زمان که بچهمی کرد، ]مانند او هم[ از زیر چشم نگاهمی

ی دیدیم. خانوادهبردند این فرد را همیشه میگه گاه که ما را بازار و حوالی توپخانه می
کردند و ]به این بهانه[ این فرد را که همیشه آنجا بود ما هم از فروشگاه ارتش خرید می

ین ا برود ولی ]تفاوتش با رضاخان کرد در جلد رضاخان]می دیدیم[. این فرد سعی می
ی لوازم اقتدار را داشت. در مدل همه بود که[ اتوریته نداشت. در حالی که رضاخان

 ل بود. در دورانخدایگانی بود. اقتدار به طور کامل بود. امنیت برای او اص رضاخانی
سردارسپهی و یکی دو سال ابتدای سلطنتش کل ایران را قلع و قمع کرد، عشایر را اسکان 

ایم. ها را سرکوب کرد، خزعل را تابع کرد و سیری که با هم مرور کردهداد، جنبش
ی کل قوا بود. داران و فرماندهارتشمحوریت مطلقه هم داشت. خودش از بزرگ

ت گرفگرفت. او تصمیم میصادی و سیاست خارجی را او میتصمیمات اصلی اقت
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قرارداد نفت منعقد شود یا نشود، کدام قرارداد صورت بگیرد یا نگیرد، چه چیزی بشود 
 بود. یا نشود. خالصه آخرین مدل قبل از دولت ملی، نظام شهریاری از نوع رضاخانی

ی او را نداشت. زمان قد و قواره و قامت پدرش، پیچیدگی و آتوریته محمدرضاشاه
این  8994تا  8944برد تا بخواهد به خدایگانی برسد. زمان هم مصرف شد. از می

آمد تا در پوز خدایگانی قرار  8924ی آرام آرام تا دهه 8994زمان مصرف شد. بعد از 
را بر سر درها نصب کرد، ادعاهای « ، میهنخدا، شاه»بگیرد. مانند پدرش شعار 

 ایدئولوژیک و ... کرد.

 «نظام ملی»پدیداری 
، شرایطی در ایران پدیدار شد که امکان 8944ی با آمدن دولت ملی در انتهای دهه

استقرار نظام ملی یا نظام آرمانی را در ایران فراهم کرده بود. چنین نظامی هم برپا شد. 
 هایی مقابل نظام شهریاری دارد.به لحاظ تئوریک ویژگینظام ملی یا آرمانی 

 حکمت
سویه و امنیت به هر نظام ملی یا نظام آرمانی، که به دنبال خدایگانی و اقتدار یك

ی زیست ملی را از خود متبادر قیمت و محوریت مطلقه نیست، در بدو امر فلسفه
م آرام در ایران تئوریزه شد، ی زیست ملی آرافلسفه 8944ی کند. کما اینکه در دههمی

لت ی زیست مآن تئوری تکوین پیدا کرد و هنر مصدق این بود که در دولت خود فلسفه
آرام آرام فضایی باز پیدا شد، تولید اندیشه صورت  8944ی را مشخص کرد. در دهه

های ملی، گرفت، نیروهای ملی رخ ظاهر کردند، احزاب ملی تشکیل شدند و شاخص
هایی که داشتند، از دل شرایط برتراویدند، مثل دکتر مصدق. ]با فراهم شدن با صالحیت

ی ای برای زیستن رسید. آن فلسفهی ایران به فلسفهاین مقدمات[ آرام آرام کلیت جامعه
م با خواهیخواهیم مستقل باشیم، میزیست این بود که ما ملتی تاریخی هستیم، می

مان هم حفظ شود. در طول ده اشته باشیم و منافع ملیی برابر و محترمانه دجهان رابطه
 ، به تدریج، این حکمت شکل گرفت و تبدیل به پاراگراف شد.8944ی ی دههساله

 ساالریمردم
ساالری موقعیت ]در این مدل حکومتی[ به جای اقتدار به هر قیمت، مردم

 ایدئولوژیك دارد.
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 مشارکت
ر نظام میلیتاریستی، بحث مشارکت پیدا ]در همین دوره[، به جای امنیت متکی ب

 شد. یعنی همگی در استقرار دولت ملی و امنیت ملی مشارکت کردند.
 عدالت

هم بحث از آن و  8944ی ]در نظام ملی عنصر[ عدالت ]مطرح است که در دهه
 عمل به آن در جامعه شکل گرفت.[

 دفاع ملی
و گارد جاویدان که به مثابه ]مدل دفاع نظام جدید[ دفاع ملی است، نه دفاع دینی 

 ای سخت هستند.هسته
ی عطفی که از نظر تاریخی و تئوریک به شود گفت در سیر تاریخ ایران نقطهمی

پرده به وجود آمد این بود که شرایط برای پایان نظام شهریاری فراهم شد. در عنوان پیش
پدیدار شد، با دل آن ]شرایط[ وضعیتی مهیا شد که آرام آرام نظام ملی آرمانی 

هایی که مقابل نظام سنتی شهریاری در ایران بود. اگر این پس ذهن باشد، ویژگی
 شویم.ی بحث میتر وارد بقیهراحت

 یافت تاریخیره
یافتی تاریخی بود. نهضت ملی به اکتساب یا تحصیل دوپهلو یافت نهضت ملی رهره

راز هویت ملی و دیگری کرد. یک وجه این اکتساب یا تحصیل دوپهلو احفکر می
شود طریق دالدل نامید. طریق تحصیل یا اکتساب منافع ملی بود. روش وصول را می

 ی اقتصادیاجتماعی در دل توسعه ـ ی سیاسیدالدل به این مفهوم ]است[ که توسعه
 طراحی شد. سیر این طراحی را هم با هم خواهیم دید.

 تحصیل دوپهلو
 هویت ملی و منافع ملی

گیری کنیم، باید بگوییم ]نهضت واهیم از استراتژی نهضت ملی عصارهاگر بخ
کسب منافع  -4احراز هویت ملی؛  -8اندیشید: ملی[ به دستاورد یا اکتساب دوپهلو می

 ملی. جنس اولی بیشتر سیاسی ـ تاریخی و جنس دومی بیشتر اقتصادی است.
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 طریق دالدل
 اقتصادی توسعه دل در اجتماعی ـ توسعه سیاسی

برای اینکه عناصر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با هم در بیامیزند طبیعی و منطقی 
ی بود که طریق دالدل پیشه شود. طریق دالدل هم ]راهی برای[ توسعه

های چندی از گذشته داشتیم ی اقتصادی بود. تجربهاجتماعی در دل توسعه ـ سیاسی
 یعنی در فرازهای قبل، دالدلی و تنگاتنگیای بود؛ پایهُبنی و تكی آنها تککه طریق همه
ی مشروطه شد. تجربهاجتماعی، هم اقتصادی دیده نمی ـ ی هم سیاسیرشد و توسعه
گو، ای بود. پدران ما در مشروطه بیشتر به چیدمان مدرن، دولت پاسخپایهکمابیش یک

متر به ها و مطبوعات اندیشه کردند و کپارلمان بین دولت و ملت، احزاب، انجمن
مسائلی مانند اقتصاد پرداختند. البته نه اینکه اصاًل به اقتصاد فکر نکردند. مجلس اول 

را برانداخت  8تا حدودی به اقتصاد فکر کرد، اما رهبران مشروطه خیر. مجلس اول تیول
و به ایجاد بانك ملی و ایجاد بستری برای رشد تجارت ملی فکر کرد. ]ولی اقدامات 

همین حد. خیلی به معیشت آن دوران نیندیشید. بنابراین، مدل  اش[ دراقتصادی
ای بود. در دروان کوتاهی پایههم مدل تك مشروطه مدل ناقصی بود. مدل رضاخانی

تماعی اج ـ ی سیاسیگونه توسعهرشد فیزیکال و تکنیکال به وجود آمد، بدون آنکه هیچ
ی سیاسی و اجتماعی متوقف و تعطیل شد و فقط سعهدر آن وجود داشته باشد. تو

ایه و پکرد. پس آن هم تکلوکوموتیو تحول اقتصادی تندآهنگ بر ریل دوران حرکت می
ی حرکت ی هشت سالهای هم که از سر گذراندیم تجربهناقص بود. آخرین تجربه

کردند ر میی سیاسی فکبرندگان آن به پرسپکتیو و ساختار توسعهاصالحات بود. پیش
و اقتصاد را رها کردند. از بین این فرازهای نوعًا ناقص و غیردوپهلو فقط در دوران نهضت 

 کند. همکند، هر دو پهلویش کار میپر پرواز میی دوران با دو شاهملی است که پرنده
د مانناندیشد، که در نوع خودش کماجتماعی می ـ ی سیاسیبه اقتصاد، هم به عرصه

 است.

 اصر استراتژی برتراویدهعن

                                                           
 . نظام ارباب و رعیتی.8
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 ی دوران چند عنصر داشت.استراتژی برتراویده

 موازنه منفی ملی، مقابل موازنه مثبت شهریاری
ی مثبت شهریاری بود. ی منفی ملی مقابل موازنهترین عنصر ]دوران[ موازنهمهم

اندیشید. طبیعت است که ی اتکای شهریاری مردم نبود و اصاًل به مشارکت نمینقطه
؛ به همین کرداین نظام برای اقتدار و استقرار امنیت به امتیاز و اتکا به بیگانه فکر می

گونه بود. گرفت. مدل دوران قاجار هم همینی مثبت پیش میعلت سیاست موازنه
طبیعی است هر حاکمیتی، چه سنتی و چه مدرن، ابتدای کار بر سر دو راهی انتخاب 

اتکا به نیروی خارجی. تقریبًا حد وسطی در این میان  -4م؛ اتکا به مرد -8گیرد: قرار می
هم که اسباب اقتدار را داشت در دو نوبت اتکا کرد.  موجود نیست. خود رضاخان

ی دوم از انگلستان به ی اولش بود، به انگلستان اتکا کرد و در دورهی اول، که دههدوره
تری بود. هم اتکای ایدئولوژیک به آلمان اتکای جدیسمت آلمان شیفت کرد. اتکا 

بودند و فصل مشترکشان نژاد آریایی بود.  8بود، هم اتکای نژادپرستانه. هر دو شوونیست
 ترین حاکمقدر قدرت کنیم رضاخانای که با هم، به طور مشترک، بررسی میدر سده

ای خودش رقم زده بود، در نهایت مجبور به اتکا و دادن بود. او نیز، که اوج اقتدار را بر
گیرند باید انتخاب کنند: یا ها سر این دو راهی که قرار میامتیاز شده بود. حاکمیت

ی مثبت در سیاست خارجی و خواهند اختیار کنند، یا موازنهی منفی ملی را میموازنه
ی مثبت دوران ابل موازنهی منفی ملی دوران نهضت ملی مقتجارت خارجی. موازنه

 شهریاری بود که ابتدا از آن صحبت شد.

 آگاهی همه خلق، مشارکت همه خلق
گاهی همه ی خلق و دومین عنصر استراتژیک نهضت ملی مرکب بود. وجه اولش آ

ی خلق بود. رهبری نهضت ملی، شخص دکتر مصدق، به وجه دومش مشارکت همه
اق هم تحقق پیدا کرد. در دوران نهضت ملی اندیشید که این اتفوحدت حداکثری می

خواهان، از مذهبی سنتی و مذهبی خواهان و ترقیی ایرانبرای اولین بار در ایران همه
ی مدرن تا ملی و الئیك، حول شعار ملی شدن نفت و حمایت از دولت پیش برنده

                                                           
8( .Chauvinismی.)و  یکور به برتر مانیا کیو  جو،زهیو ست یافراط یپرستهنیک نوع م

 یشکوه مل
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گاهی همه حدود یک  ی خلق رقم خورد. با توجه بهشعار گرد آمدند. قبل از مشارکت، آ
در مجلس، احزاب، نشریات و  8944ی دهه کار توضیحی، که عناصر ملی در دهه

طور کالن و کامل با مخاطب قراردادن مردم انجام دادند، کمابیش ی عمومی بهعرصه
گاه شدند. البته همه گویم، چون آن زمان نه امواج رادیو همه جا می« کمابیش»ی خلق آ

ن بود، نه ماهواره بود، کامپیوتر هم که اصاًل نبود. ولی در حد منتشر شده بود، نه تلویزیو
گاه شدند و مشارکت امکانات آن روز عامه ی مردم، آحاد توده و آحاد جمهور آ

 ی اقشار هم رقم خورد، که انشاءالله جلوتر خواهیم دید.جانبههمه

 برنامه توسعه سیاسی و برنامه اقتصاد ملی
ق ی مصدی اقتصاد ملی بود. دورهی سیاسی و برنامهی توسعهوجه بعدی، برنامه

ی نادری است. اقتصاد ایران شصت سال است که صاحب سند است، کاری ندارم دوره
سند نداشت،  ی رضاخانشود یا خیر. از آن طرف، دورهبه اینکه این سندها اجرا می

هم سند وجود ندارد. ]از این  مقامی قائمسند وجود ندارد، دوره ی امیرکبیردوره
ط ای که چندان هم عقلی نیست و از شرایتوانیم بگیریم، نتیجهوضعیت[ یک نتیجه می

گوید در دورانی که سند مکتوب توسعه یا شود. ]آن نتیجه[ میبه ما تحمیل می
مرانی وسط بوده است چندان پیشرفتی حاصل نشده است. دورانی که سند های عبرنامه

ای ملی مکتوب وجود نداشته و در عوض اقتداری وجود داشته یا دولت ملی یا چهره
)در وجه اقتداری و مقتدر بودنش( و  ، رضاخان، امیرکبیرمقاموجود داشته، مثل قائم

دکتر مصدق کارها پیش رفته است. دوران نهضت ملی هم به همین ترتیب است. 
د بینیم. بیشتر در حها باشد، نمیی مکتوب، حجیم و قطوری، که مثل این دورهبرنامه

دولت ی ترین شکل آن دو سه پاراگرافی است که برنامهپاراگراف و تبصره است. مفصل
ملی است، که پیش از این با هم مرور کردیم. دو بند داخلی و یك بند سیاست خارجی 

ی اقتصاد ملی ی سیاسی و هم برنامهداشت. در این دوران با حداقل مکتوب هم توسعه
ئوری اش بر تپیش رفت. درست است مکتوب نداشت، اما تئوری داشت، اقتصاد ملی

. جبهه هم بر تئوری تشکیل جبهه در ایران مبتنی بود ی منفی مبتنی بود. تشکیلموازنه
های رو به جلو، شود، اما به طور مکرر انگارهاگر در این دوران بگردید، سندی دیده نمی

 ای بود.ی ویژهگشایی و کارگشایی است. از این نظر دورهنبوغ و راه
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 اجتماعی ـ در میدان توسعه سیاسی
 اتفاقات خیلی مهمی افتاد. در میدان توسعه سیاسی و اجتماعی

 تقید به چیدمان دموکراسی
ی اول به چیدمان دموکراسی در ایران تقید داشت. رهبری نهضت ملی در درجه

هم لحاظ  اش]االبته[ تقیدش با باور توأم بود. این عنصر را قبول داشت و در ایدئولوژی
ا حفظ پارلمان باید ب کرده بود. عنصر تقید به چیدمان دموکراسی به این معنی است که

شده ناختهشده و شهای عرفی، برشمردهگو با ویژگیاستقاللش باشد، باید دولتی پاسخ
نند، شان دفاع کمستقر باشد، احزاب باید فعال باشند، اصناف باید از منافع صنفی

ی مستقل مطبوعاتی هم باید وجود داشته ها و نهادهای مدنی باید باشند و جامعهپاتوق
 د. این در باور ایدئولوژیک دکتر مصدق وجود داشت.باش

 مدارای تاریخی
شود گفت مدارایی اجتماعی[ مدارای تاریخی بود. می ـ وجه دوم ]توسعه ی سیاسی

ها در چه حد بوده دانم دقت ثبتای تکرار نشد. نمیکه در این دوره بود در هیچ دوره
سه هزار عنوان نشریه منتشر  8944ی طور که ثبت شده است در کل دههاست، ولی آن

شد. از این تعداد، هزار و صد عنوان در زمان دولت ملی منتشر شد. این رکورد در دوران 
هم تکرار نشد. ]تعداد[ نشریات دوران اصالحات  8964تا  8916شبه دموکراتیك 

بسیار محدود بود. ]همان تعدادی هم که بود[ در سطح حاکمیت بود. نیروهای بیرون 
حاکمیت به هیچ وجه نتوانستند به روزنامه دسترسی پیدا کنند. حداکثر این بود که دو  از

تبدیل  نامهبه دو هفته ایران فردای نامه و ماهنامه، به هفتهپیام هاجرهایشان، مثل نامههفته
شد. حتی جریان اصالحات هم امکاناتی بیش از این به نیروهای بیرون از حاکمیت 

شد. در کنار آن، هشتاد نشریه در کل ایران منتشر می 8844وران مصدق نداد. اما در د
تواند بگوید ما در دوران مصدق ای نمیکردند. هیچ نحلهحزب ]هم[ فعالیت می

ترین تا گاه حزبی فراهم کنیم. قشریی ایدئولوژیک خودمان منزلنتوانستیم برای نحله
 هایخصشان حزب توده بود، جریانها که شاترین نیروهای مذهبی، مارکسیستمدرن

های انگلیسی، ]همگی[ ساز و کار تشکیالتی های درباری، حتی جریانملی، جریان
خودشان را داشتند. بنابراین، در مواجهه با احزاب، مواجهه با اصناف و مواجهه با 
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نشریات مدارای تاریخی به طور حداکثری وجود داشت. همین که دکتر مصدق 
خواست او را ترور کند در دادگاه نظامی محاکمه شود قدم خیلی می نگذاشت کسی که

 مان تا االن، هرکس به حاکمیتی بررسیای در ایران برداشته شد. از ابتدای دورهگسترده
 گر علیه نظام، برانداز نظام وگفته بود باالی چشمت ابروست مخل امنیت ملی، آشوب

های امنیتی، برده نظامی، و امروزه به دادگاه های... ]بوده است[ و مستقیم به دادگاه
شد. در آن دوران اصال، حتی یک مورد، چنین چیزی وجود نداشت که به نیروهای می

هم که مصدق به  8998بیرون حاکمیت تعرضی این چنینی صورت بگیرد. در سال 
شهربانی دستور مکتوب داد که هرکس در مطبوعات به من تعرض کرد، چه در حد 

ی پیگیری ندارد. این کاتور، چه در حد اهانت و چه در حد انتقاد، شهربانی اجازهکاری
 هم گام بسیار مهم بعدی بود.

بینند بنابراین، محور دوران مدارای تاریخی داشت. همه قد و قامت مصدق را می
 ی سینه از قد و قامت خیلیبیند. حجم قفسهی سینه را کسی نمیولی این حجم قفسه

ی زهی سینه در حواش بود. قفسهی سینهمتر است. عنصر اصلی مصدق قفسهخیلی مه
آید؛ چیزی که در ایران وجود نداشته است. سیاسی و پهلوانی سیاسی خیلی به کار می

های محدود در ایران باعث شده است هیچ چیزی پیشانیهای تنگ و پسی سینهقفسه
سه دهد به وسعت قفه است که اجازه میی سیننتواند در ایران شکل بگیرد. ولی قفسه

و  ترینهای مدنی شکل بگیرد. گستردهی مطبوعات، اصناف، احزاب و پاتوقسفره
د ترین دستاورترین وجه این سفره در ایران زمان مصدق پهن شد. این مهممنشانهلوتی

 ی سیاسی است.دوران در میدان توسعه

 ظروف مشارکت
ت بود. ]مصادیق[ ظروف مشارکت احزاب، ی ظروف مشارکسطح سوم تعبیه

ی ها، مطبوعات و شوراها بودند. در دوسالهاصناف بسیار متعدد، نهادهای مدنی، پاتوق
هزار شورای ده و دهستان در روستاهای ایران 49بیش از  8994ی اول و پنج ماهه 8998

ه تا آن شد کروستا دارای ظرفی برای تحرك اجتماعی می تشکیل شد. برای اولین بار،
زمان در ایران سابقه نداشت. بنابراین، ظروف مشارکت در ایران فراهم شد، از 
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ترین وجهش که مجلس است، تا بعد که احزاب، اصناف، مطبوعات و شوراها کالسیک
 های بعد تکرار نشد.شود گفت این اتفاق هم در دورههستند. می

 اصالح قانون انتخابات
وسعت دادن به ظروف مشارکت اصالح قانون  تالش دیگر دولت ملی برای

ای به نام اصالح قانون انتخابات که دولت برای تصویب به انتخابات بود. در الیحه
 8928مجلس داد برای اولین بار حق رأی زنان تعبیه شده بود. شاه در انقالب سفید سال 

ملی در سال حق رأی زنان را به حساب خودش گذاشت. اما ده سال پیش از آن، دولت 
این را در اصالح قانون انتخابات تعبیه کرد و در آن حق رأی زنان منظور شد.  8998

آقای  و منتها در اینجا اتفاقی تاریخی رخ داد. دو مرجع اصلی دوره، یعنی آقای بهبهانی
ای تاریخی مطرح فت کردند. مصدق با درایتی که داشت جمله، اعالم مخالبروجردی

برد منافع ملی است. اگر بخواهیم ی اصلی ما ملی کردن و پیشکرد. گفت االن مسئله
توانند بلوایی به راه بیندازند که تبدیل به بلوای پای حق رأی زنان بایستیم، مراجع می

برد. او بسیار عقالنی عمل کرد و ضددولتی شود و اصاًل اصل ملی شدن را زیر سوال ب
تاکتیکی از حق رأی زنان کوتاه آمد. کسانی هم از پیرامونیان مصدق بودند که حق رأی 

 و زنان را قبول نداشتند. فضای حوزه هم که به طور مشخص از جانب آقای بروجردی
ا کردند حق رأی زنان ربرخاست. مصدق خطاب به کسانی که به او پیشنهاد می بهبهانی

توانند مردم را علیه دولت بسیج کنند و بسیج مردم علیه دولت پیش ببرد گفت آنها می
تواند این روند سالم و ملِی ملی کردن صنعت نفت را متوقف کند. پس به خاطر می

مصلحت کوتاه آمد و صرف نظر کرد. بنابراین،  مصالح باالتر ملی به طور موقت از آن
تالش شد نیمی از مردم ایران هم صاحب رأی شوند، اما جریان مذهبی با دیدگاه خاصی 

 که داشت در مقابل آن موضع گرفت.

 جبهه فراگیر
که  ،ی مرحوم فاطمیی فراگیر بود. دکتر مصدق با ایدهظرف دیگر مشارکت جبهه

 ی احزاب و افراد ملی فراهمجلسات پیش صحبتش را کردیم، ظرفی برای مشارکت همه
ار ها هم اهل ککرد. بعضی افراد اهل تحزب نبودند ولی شخصیت ملی بودند. بعضی

عیین ها تگرا بودند. نسبتی برای افراد و نسبتی هم برای گروهگرا و حزبجمعی، جمع
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ه تحرک ی کسانی که میل بای فراگیر تشکیل شد برای همهکردند. ]به این ترتیب[، جبهه
 سیاسی داشتند.

 نظر به چپ، نظر به راست؛ هم شهر، هم روستا
ی تأمین ظروف مشارکت[ نظر به چپ و نظر به راست اما اتفاق مهم دیگر ]در حوزه

ایم، حتی در همین فراز ی فرازهایی که با هم تحلیل کردهشخص مصدق بود. در همه
گراها بیشتر به ها و توسعهطلبها، اصالحی تحول طلبحات اخیر، نگاه همهاصال

ی شهری معطوف بوده است؛ گویی ایران روستا ندارد. اما مصدق هم به شهر و توسعه
ی مطبوعاتی مسقل، نهادهای مدنی، هم به روستا نگاه کرد. صنف، حزب، جامعه

ی روستا هم تمرکز داشت. ر حوزهی شهر است. مصدق بباشگاه و ... همه در حوزه
برای اولین بار ظرفی در روستا فراهم کرد که آن ظرف مشارکت در ساخت و سازها و 

ها بود. شورای ده و دهستان به وجود آمد. برایش قانون گذراندند. طبق گیریتصمیم
های مندرج در قانون تصویب شوراهای ده و دهستان روستاییان خودشان، مستقل تبصره

ی ساخت و سازها را خودشان ز ارباب، کدخدا و مباشر، شورا تشکیل دهند و همها
ی گروه انجام دادند. بنابراین، نظری به چپ و نظر به راست صورت گرفت. همه

ای وجود داشت که باید ی انسانیروشنفکران به یک سمت نرفت. آن طرف هم جامعه
که این توجه دو سویه، هم به شهر و هم شود گفت یگانه دورانی یافت. باز میارتقا می

 به روستا، صورت گرفت دوران مرحوم دکتر مصدق بود.

 اصالح حقوقی
آییم. توسعه و تحول سیاسی اجتماعی غیر از تقید به های قانونی میسراغ محمل

ی بسیار بسیار باز، فرد شارح و ظروفی برای چیدمان دموکراسی، مدارای تاریخی، سینه
ها خیلی خواهد. آن محملهایی مییت، که آن وسط تعبیه شد، محملی ظرفتخلیه

های قوانین مهم بود. در همین مسیر، در دوران دکتر مصدق، اصالحات حقوقی در حوزه
 مختلف صورت گرفت.
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 قانون مطبوعات
برای اولین بار قانون مطبوعات مستقلی طراحی شد که مطبوعات را مستقل از نظام 

ان زنرد. حقوقی برای اصحاب مطبوعات، مدیران مطبوعات و قلمکدولتی تعریف می
 تر بود.در نظر گرفته شد. این قانون از قانون مطبوعات دوران مشروطه مترقی

 بهبود نظام آموزشی
عمل بعدی بهبود نظام آموزشی بود. مصدق با استفاده از فرهیختگان دوره و 

تشکیل داد. « من حکمت و معارفانج»های کیفی و تجربی فرهنگی در ایران ظرفیت
آن انجمن طبق قانون این اجازه را داشت که حداکثر اختیار را در بهبود نظام آموزشی 

 داشته باشد.

 استقالل دانشگاه و استقالل وکال
تر استقالل دانشگاه و استقالل وکال بوده است. دانشگاه و وکال از دو امر مهم

کال دوران مصدق تأسیس شده است. همان های مستقر مستقل شدند. کانون ودولت
زی ی قضاییه پذیرفت؛ چیزمان انتخابات برگزار شد. دولت هویت مستقل وکال را از قوه

که جمهوری اسالمی به هیچ وجه به آن تن نداد. االن کانون وکال داریم ولی سوری 
 ماست و شبحی از آن است. مثل احزاب و مطبوعاتی که داریم و شبح هستند. تقسی

کاری بین جمهوری اسالمی و نهادهای مدنی صورت گرفته است. هم جمهوری 
اسالمی پذیرفته است که شبحی از احزاب و مطبوعات داشته باشد و هم احزاب و 

اشباه » ی حضرت علی )ع(اند که مانند گفتهمطبوعات و نهادهای مدنی پذیرفته
اند. ولی در دوران مصدق نه دولت شبح بود و شبحی از مردان و رجالباشند. « الرجال

سازی داشت. همه، اعم از استاد دانشگاه، سازی و تشبیهی شبحنه ]خود مصدق[ انگاره
ی مدنی، دانشجو و بقیه تشخصی پیدا کردند و مدیر دانشگاه، وکیل، قاضی، جامعه

 ها هم شخصیتی حقوقیرا داشت که زنمستقل از دولت فعال بودند. جریان این آمادگی 
 پیدا کنند.

 بندیجمع
]در جمع بندی الزم است گفته شود که[ دوران بسیار بسیار عقلی و منطقی بود. 

سازی در سه سطح صورت گرفت. سطح اول سطح دیدگاه، این استقالل و شخصیت
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لوژی دئوتعهد و منش بود، سه عنصر ضروری برای تحول سیاسی و اجتماعی. اگر در ای
و نگاه عنصر مدارا و تحمل نباشد، محال است تحولی پیدا شود. عنصر تعهد هم 
ضروری است. باالخره قدرت هم باید دستی تاریخی با مردم بدهد. چند بار مردم دست 

دستی بزند؟ چند بار پشت دست مردم سرخ شود؟ چند دراز کنند و دولت به آنها پشت
ت ها نیفاد. دسرکه بخورند؟ زمان مصدق این اتفاقبار بخواهند ببوسند و سیلی و ت

ی روشنفکری و سیاسی ایران چفت شد. مصدق به دست منتظر و تقاضامند جامعه
دهد باید منش مدارا را هم عنصر سوم منش است. کسی که انگاره دارد و دست می

وز ر 81ماه و  41داشته باشد. این منش مدارا، دست کم در آن سطح، غیر از دوران 
تقریبًا دیگر قبل و پس از مصدق تکرار نشد. پس سطح اول سطح دیدگاه و باور ، عهد 

 و منش است.
سطح دوم سطح تعیین است. ممکن است کسی دیدگاه، باور و منش داشته باشد 

ا تعبیه هی ظرفیتشود که تا آخر در آن ظرف اول ماند. باید ظروفی برای تخلیهولی نمی
دوران نهضت ملی هرکسی ظرفیتی داشت آزاد کرد، چه در شود گفت در شود. می

 های فرهنگیها، پاتوقی مدنی که باشگاهی سیاسی که احزاب بودند، چه در حوزهحوزه
ی ورزش. گروه کوهنوردی های جدید بودند و چه در حوزهها و کافهو هنری، انجمن

دتا، تأسیس شده است. ، قبل از کو8994زار است، سال دماوند، که تابلویش سر الله
بنابراین، هرکسی هرظرفیت صنفی، سیاسی و مطبوعاتی داشت شرایط، ظرف برای 

 ی آن ظرفیت فراهم شد.سامان دادن و تخلیه
سطح سوم سطح بستر و محمل حقوقی است. اصالح حقوقی، قانون مطبوعات، 

ر  همه دبهبود نظام آموزشی، استقالل وکال، قضات و دانشگاه و تأسیس کانون وکال
 اند.سطح محمل
شود گفت در این دوران ِلگوی کمابیش کاملی در سطح دیدگاه، تعهد و پس می

االخره ها و بی پتانسیلهایی برای تخلیهگاهمنش و مدارا، سطح تعیین و تأسیس منزل
 های قانونی شکل گرفت.سطح مستند و محمل

 عرصه توسعه اقتصادی
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ص در ربع قرن اخیر که ادبیات توسعه آمده و غنی در این پنجاه سال اخیر، به خصو
اند، منتهی هر و فرموله شده است، همه نقش دولت سالم، قاهر و شایسته را پذیرفته

. است گوید که منظور دولت رضاخانیکسی با ادبیات خودش. یکی  دولت قاهر می
ی  دولت برنده باشد. بخشپردازی کند، پیشهدولتی که این امکان را دارد که فکر کند، اید

گویند. زمان نهضت ملی، که محل صحبت گویند. بخشی دولت کارا میشایسته می
 مصرف و موزع بود.ما است، دولتی سر کار آمد که شفاف، کم

 دولت شفاف
کواریومی بود. مصادیق این  ]دولت ملی[ شفاف بود، به این مفهوم که واقعًا آ

کواریومی بو ی شد. سیاست خارجهرسانی کامل انجام میدن از این قبیل بود که اطالعآ
خانه و پستو و اتاق بیرونی داشته باشد. های قبل نبود که صندوقآن زمان مثل االن و دوره

ی آخوندی نیست که اندرونی و بیرونی داشته باشد. دوره ی سیاست خارجه خانهخانه
ای و هر مذاکره 8،حول نفت، مذاکره با هریمن مصدق اصال این طور نبود. مذاکرات

ی شد. دولت و مجلس، در آن اوج شرایط امنیتی، جلسهبود به مردم گزارش می
رسید. خود مصدق غیرعلنی نداشتند. این خیلی مهم بود. همه چیز به اطالع می

کرد و نه به مردم و جامعه نمایی میهکرد. نه غلو و سیاده بود. وضع را توصیف میگزارش
شد، مصدق خودش آن کرد. حتی اگر هم در کابینه صحبتی میمورد میامیدبخشی بی

ی خودش از مردم حمایت برد خط و نحلهو برای پیش گذاشتیرا با مردم در میان م
کواریومی بود. اطالعاجتماعی می  و دهیرسانی، گزارشگرفت. شرایط تا حد زیادی آ

 توصیف وضعیت برقرار بود.

 مصرفدولت کم
انداز ملی را مطرح کرد. دولت و مصرف بود. او شعار پسکمدولت مصدق

مصرف باشد. انداز ملی را مطرح کند که خودش کمتواند شعار پسمردی میدولت
طور بود. حداقل ]میزان[ حقوق به وزرا پرداخت شد. اضافه حقوق، دولت مصدق این

پاداش به کابینه ممنوع بود. استفاده از ماشین دولتی ممنوع بود. خودش نه  وری وبهره
                                                           

. سفیر امریکا در اتحاد شوروی در William Harriman. (8138-8316) .منیهر امیلیو. 8
 .روزولت نزمان ریاست جمهوری فرانکلی
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 8321کرد. همان پونتیاک مدل گرفت و نه از ماشین دولتی استفاده میحقوق می
 4644444خودش را داشت که در کودتا هم خراب شد و اکنون در احمدآباد است. 

خودش داد. ]غیر از خود  وزیری خود و همراهانش رای سفر نخستتومان هزینه
مصرف بود. ظاهرًا زمانی که به نیویورک و الهه رفتند ی[ دولت هم کممصدق، مجموعه

دکتر مصدق به همراهانش نفری پانزده دالر برای اقامت از جیب خودش داد. آقای 
 و گفتند ما جویی کردندو یك نفر دیگر، که اکنون در ذهنم نیست، صرفه حسیبی

پول را  التفاوتای تك نفری باشیم. در اتاق دو نفری خوابیدند. مابهخواهیم در اتاقهنمی
مصرف بودند و هم به مصرف همین است. هم کمبه مصدق برگرداندند. دولت کم
کند یریف م، رییس دفتر دکتر مصدق، تعالله خازنیلحاظ مالی شفاف بودند. نصرت

اش یك هفته آنفلوآنزا گرفت. هر شب پسرش، دکتر که مصدق در دوران نخست وزیری
 گفت شب هفتم، قبلکرد. میآمد و به او آمپول تزریق میخان، به دفتر میغالمحسین

واست آمد و خ بیاید، ایشان به من گفت امشب که غالمحسین از اینکه دکتر غالمحسین
برود شما سه تومن و پنج زار به او بده. من گفتم برای چه؟ گفت هفت شب آمده و به 

گرفت. هفت آمد شبی پنج زار میچی که به خانه میمن آمپول زده. آن موقع تزریقات
! گوید من به ایشان گفتم آقای مصدقمی شود. آقای خازنیپنج تا هم که سی و پنج تا می

ه انسانی ک»شود. اما مصدق این جلمه را گفت: پسرتان است! زشت است، ناراحت می
حسابی داشته باشد. من با هر کس خواهد مستقل بماند با پسرش هم نباید خردهمی

ین در ا« نم.توانم در مقابل او موضع مستقل اختیار کحسابی داشته باشم نمیخرده
مری داشته جلمه طالی هجده عیار شرف نهفته است. چه موقع ملت ما چنین دولت

رف مصی دولت شفاف و کمی کابینه هم به همین ترتیب بودند. مجموعهاست؟ بقیه
تا  8961های شود شعار تعدیل بدهی و خودت فربه شوی. این شعار در سالبود. نمی

که شعار تعدیل داد خودش کنار استخر رفت. کل دولت  در ایران داده شد. دولتی 8916
شان در دوران تعدیل ساختار فربه شدند. مردم را سونای خشک هایو خانواده هاشمی

فرستادند و این میان مردم تکیده شدند. اما در دولت دکتر مصدق چنین نشد. ابتدا خود 
رود طبیعی مرد سونای خشک میشد. مردم که ببینند دولتدولت وارد سونای خشک 

کنند و شان را کوچك مییخرند، سفرهی عمومی میآیند، اوراق قرضهاست که می
 کنند.شرایط را تحمل می
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 دولت موزع
ویژگی دیگر دولت دکتر مصدق موزع بودن آن است. در این دوره دولت در ایران 

مثل پاسور والیبال. به بخش خصوصی، عمومی و خود  برای اولین بار دولت پاسور شد،
دولت پاس داد. این خیلی مهم بود. برای اولین بار هم دولت و هم بخش خصوصی 

ی بخش هزینه -8کنند: ی کل را به سه سطح تقسیم میهزینه کردند. در اقتصاد هزینه
ف هم انداز و مصری اجتماعی. پسهزینه -9ی بخش خصوصی؛ هزینه -4دولتی؛ 

و  ی بخش دولتیشود گفت در این دوره تفکیکی جدی بین هزینهطور است. میهمین
 بخش خصوصی در ایران صورت گرفت. دولت موزع شد.

گویند برای توسعه باید دولت شفاف، کارآمد، توانا، شایسته و از نظر تئوریک می
 توانست انجامقاهر سر کار باشد. دولت مصدق خیلی قاهر نبود، کارهایی بود که می

کنیم، انتقاداتی جدی به بندی بررسی میدهد ولی انجام نداد، که انشاءالله در جمع
مصرف سست عمل کردن شخص مصدق و دولتش وارد است، اما در کل شفاف، کم

 و موزع بود.

 برنامه مالی بدون نفت: هنر موازنه مثبت
ب نداریم. در دوران زیادی ی مکتووجه بعدی توسعه برنامه است. در آن دوره برنامه

 ی سازمان برنامه درای منتشرهایم اما اجرا نشده است. اصالحیهی مکتوب داشتهبرنامه
ی اول در درسترس است. برنامه« ی اول توسعهی برنامهاصالحیه»به نام  8962سال 

 8966تا  8964ی زمانی طراحی شد برای دوره 8964ی جمهوری اسالمی سال توسعه
ای ]متناسب با[ . آن برنامه اصالحیه خورد و برنامه8ه تصویب شد و نه اجرا شدکه ن

توان می گویدشرایط نوین به آن اضافه شد. پاراگرافی تاریخی در اصالحیه هست که می
ای بسیار تاریخی است. شما برنامه داشت اما آن را در ویترین نگاه داشت. جمله

ید محور گذارداشته باشید که وقتی هم در ترازو می ی قطور و سنگینیتوانید برنامهمی
به همین صورت بود که مرتب برنامه پشت  8914و  8964ی ترازو بشکند، چنانچه دهه

                                                           
. بر اساس یافته های مختلف، از همه معتبرتر سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی  8

 8914تا  8961برای بازه ی زمانی  8961ی اسالمی سال اولین برنامه ی توسعه جمهور
 تصویب شده است.

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755 
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برنامه را به هم  نژادشد و از کف تا سقف برنامه بود. االن هم احمدیبرنامه نوشته می
نامه الزم نیست، وگرنه اگر هر دولت دیگری بود همان منوال ادامه زده و گفته است بر

تبصره و الیحه بود اما به همان عمل  بند، یها به اندازهداشت. پیش از این دوران، برنامه
ی مثبت مرحوم ی مالی ]اقتصاد[ بدون نفت بود که هنر موازنهشد. وجه اول برنامهمی

تنظیم شد. بعد از  8416ی سال ای برای بودجهرنامهدکتر مصدق بود. برای اولین بار ب
ی بودجه داشته است. ولی این برنامه در عمل از اولین بودجه آن ایران هر سال برنامه

ی نفت با قیمت فروش که بودجه نژادی احمدیکسری داشته است تا همین االن در دوره
ی ایران با آخرین برنامه، که همین ی بودجهاست. اولین برنامه صد دالر در جریان

طراحی شد، همین مسئله را داشتند. تفاوت کمابیش  های آخر دولت خاتمیسال
ی ما و هم شان وجود دارد. هم برنامههایواضحی بین منابع درآمدی و هزینه

ی دکتر مصدق نفت در فهرست منابع در دوره مان کسری داشته است.هایبودجه
درآمدی دولت نبود و خرید نفت از ایران تحریم شد مع هذا هنر مالی شخص مصدق 

ی برای اولین بار بدون کسری بود و موازنه 8994و  8998های ی سالاین بود که بودجه
ت کسری های ایران را جلوی خود بگذارید در قسممثبت پیدا کرد. اگر جدول بودجه

مثبت است. این دو  8994و  8998ها منفی است و فقط دو سال ی خانهی همهبودجه
های جویی دولت مصدق و دستگاهسال هم حاصل توان ایرانیان و هم امساك و صرفه

 ربطش بود.ذی

 المللیروابط بین
المللی را هم تعریف کرد. ی زیست بینوجه بعدی این بود که دولت مصدق برنامه

ی تجارت خارجی و بازرگانی المللی هر کشور با جهان حوزهرای زیست بینمج
شود که هویت هر کشوری در اقتصاد جهان چقدر خارجی آن است. آنجا تعیین می

ی مصدق ایم. اما در دورهی گذشته هویتی نداشتهاست. ما نه زمان شاه و نه دو سه دهه
 نبود. نفتی نبود که صادر شود. کشور هویت داشت و هویت آن هم به اعتبار نفت

 پرچم صادرات
ی این المللاولین هنر دولت ملی برای بخشیدن هویت به ایران در روابط تجاری بین

بود که پرچم صادرات را به احتزاز در آورد و بسیجی تمام عیار حول آن تشکیل داد. 



  431یالت ....        تشک ی،مش ی،استراتژنهم: نشست سی و 
 

 

عنوان فهرست صادرات و واردات آن زمان در گمرك ایران موجود است. هرکس به 
اًل بینید که اصتواند از آن استفاده کند. شما در آن فهرست اقالمی میدانشجو برود، می

ی کاغذ و آهن قراضه ی سگ، پوست گردو، خردهرسد. سم االغ، فضلهبه ذهن نمی
رسد صادر کردنی باشند. با نبوغی شد؛ چیزهایی که به هیچ وجه به ذهن نمیصادر می

شود گفت دوران و تجهیزی که کرد صادرات رونق گرفت. میکه ]مصدق[ به خرج داد 
ماه عسل تجارت خارجی ایران زمان دکتر مصدق است. ]غیر از آن[ فقط دو سال از 

ی مثبت تجارت خارجی داریم، ، موازنه8494تا  8441، از ی صدارت امیرکبیرسه ساله
گیرد. اما در دوران جدیدتر فقط در اردات فزونی مییعنی برای اولین بار صادرات بر و

 افتد.دوران دکتر مصدق است که این اتفاق می
]مصدق[ مهندسی کرد. ابتدا با مشخص کردن چند قلم فهرستی برای واردات 
حیاتی تشکیل داد و واردات را محدود کرد. پای آن فهرست هم ایستاد، فقط روی کاغذ 

شدند. اصل بسیار پرمغزی را هم در نظر گرفت: م وارد مینبود. ]واقعًا[ فقط آن اقال
توانست کاالیی وارد کند که در واردات در مقابل صادرات. یعنی هر تاجری زمانی می

کرد. با این اصلی که در نظر گرفت و با آن فهرست واردات مقابلش چیزی صادر می
ا چه فت به چه شکل و بمجازی که تعیین کرد، طبیعتًا صادرات رونق گرفت؛ خواهیم گ

امکانات و چه نهادهایی. این اتفاق افتاد، بسیجی ملی حول صادرات شکل گرفت و به 
 این ترتیب موازنه مثبت شد.

 حمایت از مولدان
وجه بعدی حمایت از مولدان بود. این مولدان فقط کارگر و دهقان نبودند، اینها که 

معلمان را هم جزو مولدان به حساب آورد. طبیعتًا اقشار اول و دوم تولید هستند، بلکه 
از آنها حمایت کرد. در دوران تنگنای مالی، افزایش ضریب حقوق کارمندان به غیر از 
برای معلمان ممنوع شد. یگانه قشری که در دوران تنگنای مالی دولت ملی افزایش 

همی مقیمت برای معلمان ساخت. اتفاقات حقوق داشت فرهنگیان بودند. مسکن ارزان
 در حمایت از مولدان افتاد.

 نهادسازی
نهادسازی  81ماه و  41وجه دیگر، نهادسازی بود. این دولت در همان مدت کوتاه 

ی کامل بانکی متشکل از پنج بانک به وجود آورد که خیلی کرد. با درایت عقلی شبکه
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 تجار ملی ]بناگذاران و ی بازرگانان را در حمایت از تجار، سرمایهمهم بود. بانك بیمه
نهاد[. ]قدم بعدی ایجاد[ بانك صادرات در حمایت از صادرات بود. هر دوی این 

ود طور نبی صادرات آورد. اینکننده و اسپانسر پشت جبههها را به عنوان حمایتبانك
کنیم کنیم، بازارها را تسخیر میکه فقط شعار صادرات بدهد و بگوید ما این کارها را می

د. داری تجاری ملی شدنبانک درست کرد که با دو تراکم مالی اسپانسر سرمایه و ... . دو
خواهد کاال صادر ای که به جنبش صادرات مقید است، میداری تجاری ملیسرمایه

هم  کند و در مقابل آن کاال وارد کند. بانك کشاورزی هم به وجود آمد. زمان رضاشاه
شکیل شد، ولی فرق بانک جدید این بود که اسپانسر شد و بنا بود بانک کشاورزی ت

تولید ملی کشاورزی را رونق دهد، که اقداماتی هم کرد ولی دیگر به کودتا خورد. بانك 
بعدی بانك صنعت و معدن بود که برای رونق دادن صنایع و معادن آمد. آن دوران معادن 

ه خارج است که آمار تولید معدنی و ی این جلسدر اوج رونقشان بودند. از حوصله
تولید صنعتی آن دوره را بخوانیم. بانك دیگر بانك ساختمانی بود. پیش از آن، ایران هیچ 

ه ی کامل بانکی به وجود آمد. ضمن اینکوقت بانك مسکن نداشت. به این ترتیب شبکه
تأسیس ای که امروزه داریم زمان دکتر مصدق های تخصصیی بانكمتوجه شدیم همه

اولین بار سازمان صنایع ملی تأسیس شد که حامی  یها، برااند. در کنار بانكشده
 ی ماشیناش آرام آرام در حال منعقد شدن بود. بنگاه  توسعهصنعت ملی بود و نطفه

آالت کشاورزی درست شد. هدف آن مکانیزه کردن بخش کشاورزی بود که تا پیش از 
شد. شرکت ملی تلفن، شرکت ملی شیالت، مدیریت میآن با خویش و گاوآهن اداره و 

ی این های کارگری ]هم به مجموعه اضافه شدند[. همهشرکت ملی نفت و سازمان بیمه
نهادها در آن دوران به وجود آمد. یعنی نهادسازی در کنار تمهیدات، بسترها و 

 های حقوقی و قانونی اتفاق مهم بعدی بود.محمل
 یددهی به عوامل تولسمت

دهی به عوامل تولید بود. این بسیار مهم است که عوامل تولید به وجه بعدی سمت
هایی که آن موقع وجود داشت، سعی کرد چه سمتی حرکت کنند. مصدق، با محدودیت

ی تجارت را به سمت صنعت سوق دهد. بخشی از سرمایه و عوامل اقتصادی حوزه
کرد همین بود. به او گفت تو تا االن کارت بازرگانی  نسببرخوردی که با آقای عالی
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کردی. اکنون بیا  وخودت داشتی، در حال تجارت بودی و والور انگلیسی وارد می
سوز تولید کن. با این کارش تاجر را از بخش تجارت به بخش تولید منتقل صنایع نفت

استارت این کار را زد، گرچه با وقوع کودتا کرد. در این کار خیلی عقالنیت نهفته بود. 
 نتوانست چندان پیش برود.

 رونق تولید
در قدم بعدی تولید اقالم اساسی کشاورزی رونق گرفت، مثل برنج، پیاز، سیب 

ی ها کاالزمینی و گندم؛ اقالمی که در سبد مصرف هستند. در اقتصاد به این مجموعه
استه و در اروپا و امریکا مصرف انواع گوشت گویند. در ایران مطلوبت نشجانشین می

سفید و قرمز باال است. به تازگی است که مصرف گوشت در میان ما هم باال گرفته 
است. در سبد مصرف ایرانی اول برنج، دوم نان و سوم سیب زمینی است. هرکس 

در  رود.متناسب با وضعیتی که دارد اول سراغ برنج، بعد نان و بعد هم سیب زمینی می
ی کشاورزی گندم، برنج، سیب زمینی، پیاز آن دوران تولید و مطلوبیت تولید در حوزه

و حبوبات، به همین ترتیب، رونق گرفت. این هم از جمله اتفاقات مهم آن دوره بود. 
 ی کشاورزی بود.ی صنعتی و هم در حوزهبنابراین، رونق تولید هم در حوزه

 الگوی مصرف
هم الگوی مصرفی تقریبًا ملی بود. برای اولین بار به  الگوی مصرف این دوران

ها از حالت کوچک انداز ملی، بسیج صادرات ملی و کاهش واردات فکر شد. ِاشلپس
گذاری جویی و سرمایهانداز، صرفهای به ِاشل و حالت ملی رسید. پسخانهو صندوق

ت ر ایران هیچ وقملی شد. چیزی که در اقتصاد کالن کشورهای پیشرفته هست ولی د
دولت نتوانسته است این فرهنگ را جا بیندازد. مردمی هم که با دولت پیوند داشتند 

های کوچک فکر های کوچک یا مصرفجوییاندازهای کوچک، صرفهاش به پسهمه
انداز ملی کند. با رونق پساند. مصرف ملی که باال برود اقتصاد ملی رونق پیدا میکرده

ای دارد. این فرهنگ آرام آرم در گیرد و ]به دنبالش[ فرایندی زنجیرهانباشی صورت می
 هم به دگرانیدولت مصدق شکل گرفت. دولت ملی الگوی مصرف ملی داشت. تول

 طور طبیعی الگوی مصرفی پیدا کردند.
ی اقتصادی هم به طور کلی فراهم شد. برنامه و هدایت عوامل پس ساز و کار توسعه

ت فراهم بود. ]باید توجه داشته باشیم که[ دوران دولت ملی دوران تولید از طرف دول
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تنگنا بود. از طرفی تحریم امریکا، انگلیس و متحدین بود. حتی ژاپن و ایتالیا، که در 
ی اول حاضر به تبادل با ایران بودند، تحت فشار قرار گرفتند و از تبادل با ایران به مرحله

ی شاه، مرتجعین و ... بود. گر فشارهای دربار، خانوادهدور نگه داشته شدند. از طرف دی
ی اتفاقات مثبتی که گفته شد در این کوران انجام شد، نه در شرایط فراغت و سیزده همه

 به دری.

 مشی نهضت ملی
 ایطریق قانونی، سنت پارلمانی، تمسک توده

رویم. در آن دوران، نیروهای نهضت ملی، به خصوص سراغ مشی نهضت می
برندگان آن، در سه حوزه مشی قابل تعین داشتند. مسیر آنها مسیر قانون بود. خود یشپ

گرا بود. دولت ]وقت[ دولتی قانونی بود. سنت پارلمانی را پی مصدق بسیار بسیار قانون
ی حقوقی تصمیمات سیاسی و گرفتند. سنت پارلمانی این است که آراء پشتوانه

ای بود. اگر مسیر قانونی و سنت مسک تودهاقتصادی است. تمسک نیروها هم ت
جود برد وای موجود نباشد، امکان پیشپارلمانی با هم ممزوج شوند ولی لجستیك توده

ندارد. اما چینش مشی در این دوران عقلی بود. مسیر قانونی، سنت پارلمانی و تمسك 
. ]بخشی ای بود. اولی محمل و مستند است. دومی نهاد است. سومی عرصه استتوده

از[ مستند وجود داشت و آن بخشی هم که وجود نداشت ایجاد شد. مصدق با استفاده 
ی اختیارات نخست وزیری، که اول ششماه بود و سپس به یك سال تمدید شد، از الیحه

الی ماشاءالله قانون گذاشت و الیحه تصویب کرد. دیگر هم نیازی نبود به مجلس برود. 
های حقوقی در ایران هم، با . کمبودهای قانونی و محملکردبسیار سرعتی عمل می

وزیری وزیر و تبدیل الیحه به قانون، در ساز و کار درون نخستاستفاده از قدرت نخست
کرد. سنت پارلمانی هم که برقرار بود. تفکیک قوا وجود داشت. دولت و تحقق پیدا می

ی اجتماعی این ساز و کار توانهپارلمان هر کدام هویت خودشان را داشتند. مردم هم پش
 کالسیک بودند.

 تشکیالت نهضت ملی
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 -8رسیم. تشکیالت سه وجه داشت: به وارسی تشکیالت نهضت ملی می
 کابینه. -9جبهه؛  -4فراکسیون؛ 

 فراکسیون
دادند. در مجلس آن دوره اقلیتی داشتیم که فراکسیون نهضت ملی را تشکیل می

یی داشتند. فرهیخته، مبارز اجتماعی و پیگیر بودند. کار هااعضای این فراکسیون ویژگی
گاهی دادند. این مهم بود که محصل بودند، کردند. مردم را مخاطب قرار میبخشی میآ

شان همین بود که توانستند مجلس را در یعنی اهل دستاورد بودند. یکی از دستاوردهای
 ن ملی شدن را پیش برد و دولتسمتی قرار دهند که ملی شدن را پیش ببرد. مجلس جریا

 آمد آن را اجرا کرد.

 ای با دو پشته و یک کپهجبهه
وجه دیگر تشکیالت جبهه بود. اگر جبهه نهضت را آنالیز کنید به دو پشته و یک کپه 

ك کپه ی اجتماعی بود. یی دوم پشتهی روشنفکری و پشتهی اول پشتهرسید. پشتهمی
 روحانی هم داشت.

 کریی روشنفپشته
 ادند.دی روشنفکری تشکیالت نهضت را تشکیل میهای مختلفی پشتهشاخه

 احزاب
های مهم احزاب شاخص دوره بودند که عبارت بودند از: حزب ایران، یکی از شاخه

 .دهی مرحوم خلیل ملکیکشان و نیروی سوم به سامانها، حزب زحمتپان ایرانیست
م مرکزنشین بودند. وگرنه احزاب منحصر در اینها نبود، احزاب دیگری اینها احزاب مه

ی ملی وابسته و هم بودند. احزاب شهرستانی هم داشتیم که بخشی از آنها به جبهه
 بخشی دیگر مستقل بودند.

 دانشگاهیان
وجه دوم دانشگاهیان بودند، به خصوص خود دانشجویان. به همت دانشجویان، 

 ی دانشجویی برخوردار بود.نهضت از حمایت توده
 ارباب و اصحاب جراید
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های مبرز بودند، ی دیگر تشکیالت ارباب و اسباب جراید و ژورنالیستشاخه
 .افرادی مثل مرحوم سید حسین فاطمی

 ی ملی بود.ی روشنفکری جبههاینها پشته

 ی اجتماعیپشته
ی اجتماعی نهضت ملی خیلی به نظر من به پشتهرسیم. ی اجتماعی میبه پشته

ی روشنفکران، قلم به دستان و ی ملی جبههکنند جبههجفا شده است. همه فکر می
برنده طور نیست. سخنران و نویسنده الزامًا پیشسخنرانان است، در حالی که این

ت. عنا دار اسخورد. این خیلی منیستند. خدا هم در قرآن به نویسنده و سخنران قسم نمی
گاهیبه قلم قسم می ی انسانی  به بخشی است، ولی در حوزهخورد، که عامل آ
ًرا َراِت َأم  ُمَدبِّ برندگان، مدبران، دهندگان، پیشخورد، یعنی به سازمانقسم می 8َفال 

ها ها. اینها بخش مهمی از کارند. تا اینها، آستین تا آرنج باالزدهکاران، گیوه برکشیدهپای
رود. نهضت ملی از این پشته برخوردار بود و از قضا این پشته باشند کار پیش نمین

 اجتماعی هم در نهضت ملی بسیار وسیع بود.
 بازار و اصناف

ی اجتماعی نهضت بازار و اصناف بودند. بازار و اصناف جمعی بود یك وجه پشته
 شد.ها تشکیل میدارها و تاجردارها، سفرهها، میانسراها، سرصنفکه از صاحب

 سراهاصاحب
دو صاحب سرای ملی و مصدقی دارای سرا بودند.  چیو دستمال چیآقایان لباس

توانستند راسته را تعطیل کنند، از راسته پول جمع کنند و رأی راسته را بگیرند. یعنی می
 نقش بسیار مهمی داشت. چیو سرای دستمال چیسرای لباساینها خیلی مهم بود. 

 هاسرصنف
های ایران بود. چیبود. ایشان سرصنف قهوه آبادیسرصنف شاخص مرحوم کریم

گاهی، پخش رادیو، روزنامههای ایران محخانهدر آن موقع قهوه خوانی بلند ل نشر آ
سازی بود. مثل االن ]نبود که[ محل خماری منورالفکران، انتقال اخبار و محل تصمیم

                                                           
 ی فوالدوند(؛ ترجمه1ی ی نازعات، آیه. )سورهو کار ]بندگان[ را تدبیر می کنند. 8
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ها خانهآمد. قهوهها در میخانهها از دل قهوهباشد. تصمیمات اجتماعی محله
چی بود. او، چه در قهوه 4144سر صنف  آبادیهای مهمی بودند. آقای کریمپاتوق

وزیری مصدق در دولت، نقش دوران وکالت مصدق در مجلس و چه در زمان نخست
خیلی مهمی در جمع کردن رأی اجتماعی برای دکتر مصدق داشت. نه روشنفکر بود، 

 نه نویسنده و نه سخنران.
 دارهامیان

ین آنها فردی بازاری به نام مرحوم محمد تردارها هستند. معروفوجه بعدی میان
 اش مهر و برات سفید در کل بازار ایران بود.بود. اثر انگشت سبابه حسین راسخ افشار

ه قدری هیمنه داشت کبه  الید بود. مرحوم راسخ افشارنام، معتمد و بسیار مبسوطخوش
بند نبودند، نتوانستند پس از کودتا او را ، که به هیچ چیز پایها، شاه و زاهدیکودتاچی

 و دستگیر کنند. مانع ]این کار[ هم فقط شخصیت و موقعیت اجتماعی او بود. شعبان
های باند این دو نفر در انتخابات صنفی پس از کودتا دار و سایر لومپنخانهقهوه طیب

 کاندیدا شدند. با وجود حضور این دو نفر رأی اول را راسخ افشار 8999در سال 
. رود. خیلی مهم استکنار می راسخ افشاربه نفع رأی آوری بیشتر  آورد. حتی طیبمی

 ی ملی بودند.چنین افرادی پشت جبهه
 دارهاسفره

بود. ایشان هیچ سوادی نداشت. در  دار شاخص تشکیالت آقای شمشیریسفره
ی ملی کن و اسپانسر جبهها یاد دادند. اما جمعتبعید خارك ]که بود[ مبارزین به او الفب

ه گفتند، کنایه از کسانی که سفره بیندازند و دست بدار میبود. آن موقع به این افراد سفره
د. ش ی ملی بود. بعد اسپانسر مرحوم تختیاسپانسر جبهه جیب باشند. آقای شمشیری

به رحمت خدا رفت. مرحوم  8924ی ملی دوم هم بود تا اینکه در سال اسپانسر جبهه
 وزنی ی اصناف تهران پایین آمد. شمشیریهای همهکه از دنیا رفت  کرکره شمشیری

 داشت و بسیار وزین بود.
 تاجرها

 هم از تاجران پشتیبان نهضت ملی بودند. نسبو آقای عالی انوریآقای حاج تقی 
 هامحالت و دانشگاه
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های میانی اجتماعی هم بودند، که آنها هم نقش داشتند. آقای غیر از اینها طیف
جعفری  ( سر فخرآباد قصابی داشت. او در واقع شعبان8964 )متوفای عبدالله ُکرمی

بود[، مصدقی بود. ]با این تفاوت که[  مثبت بود که در عین حال ]که هم تیپ شعبان
ور شناسی ایران به طالت باکالس بود. در جامعه لومپن بود ولی عبدالله کرمی شعبان

شناسی پهلوانی ایران به طور خاص، طیفی داریم که اسمشان الت کلی، و در جامعه
های اجتماعی ولی باکالس هستند. یعنی به ناموس کسی تجاوز باکالس است. تیپ

نیستند، محل را خوار خورند، نزولکنند، حافظ ناموس محل هستند، مشروب نمینمی
شان این تیپ را داشت. ای کنند. عبدالله کرمیدارند و به مردم رسیدگی میپاکیزه نگه می

ر هایش را با ساطوو دوازده نفر از نوچه اش شعبانپس از کودتا یك نفره جلوی قصابی
را هم بعد از کودتا هیچ وقت  ین ابهتی داشت. عبدالله کرمیکند. چنتار و مار می

کن و جکار، خرهای پایی ملی ایران بودند، تیپهایی پشت جبههنگرفتند. چنین تیپ
های اجتماعی او بود. او های بسیار مهم مصدق چفتکن. یکی از وجههرأی جمع

ی ملی با ]همراهی[ این جتماعی داشت. جبهههای اتشکیالت نداشت ولی چفت
بهه ها جتوان فقط با روشنفکران و انتلکتوئلهای اجتماعی تشکیل شد. نمیچفت

ای پا شعار جبهه داده شد، ولی چرا جبهه 8912ی انتخابات تشکیل داد. در بحبوحه
 اند حتیای تشکیل شود که بتوجبهه 8912ها در حدی بود که سال نگرفت؟ آیا پتانسیل

گویم یک ترم دانشگاه را تعطیل های دانشگاه را تعطیل کنند؟ نمییك ساعت کالس
توانستند کرکره هشت مغازه را پایین بیاورند؟ گویم بازار تعطیل کند. آیا میکند. نمی

های سید خندان و ونک باالی شهر. گویم در پامنار و پاچنار، در همین خیاباننمی
م از این کارها را کنند، چون پشته نداشتند. مصدق پشته داشت که کداتوانستد هیچنمی

ته ی دو هفی ملی به فاصلهی ملی را درست کند. پس از تشکیل جبههتوانست جبهه
ی بازار و اصناف، شهرستان، محالت و دانشگاه شکل گرفت. االن کدام جریان شاخه

شد ای باتواند خود شاخهیتواند شاخه بزند؟ کدام جریان روشنفکری مروشنفکری می
کسوت مصدق  8پا نگرفت؟ آیا مصطفی معین 8912ی که مردم باورش کنند؟ چرا جبهه

                                                           
 و رانیو حقوق بشر ا یخواهیکراسدمو یو رهبر جبههگذار بنیان .(8994) .نیمع یمصطف. 8

 . توسعه ورانیا یجمهور استیانتخابات ر یدوره نیدر نهم روپیشطلبان اصالح یدایکاند
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ی [ پشت جبههرا داشت؟ خیر. درست است، همه کسوت یکسان ندارند ولی ]معین
ها پیوند خوردند؟ ده سال با توده مصدق را هم نداشت. کدام روشنفکران در این هشت

ها، ی ایران را این تودهها را آدم حساب کردند؟ جامعهکدام روشنفکران اصال این توده
دارها پیش بردند. اگر بنا باشد اتفاقی دارها و سفرهدارها، میانسراها، پاتوقصاحب

شود ازی که نمیای مجاجتماعی بیفتد، اینها باید پای کار باشند. با سایت اینترنتی و فض
گاهی بخش است، ابزار جنبش اجتماعی ایجاد کرد. بله، سایت خوب است، آ

گاهی ی اجتماعی، ی مطبوعاتی کارآمدی است. اما بدون پشتهبخشی است، جامعهآ
ی ملی در کنه خودش سیستم شود جنبش راه انداخت. جبههپاتوق و ساز و کار که نمی

 و دهی داشت. وگرنه مرحوم فاطمیسیستم سازمانمعتمد، سیستم دست در جیب و 
توانستند به تنهایی جبهه درست کنند. ی نبوغی که داشتند نمیخود مصدق هم با همه

ی پیوندی بین روشنفکران، توده و آحاد برقرار شد. در ایران فقط همان یک بار جبهه
ی ملی هم در هایی که داشت. همان جبههی ضعفواقعی به وجود آمد، البته با همه

هایش را از دست داده بود و فقط چند نفر پایان کار به وانفسا رسید. چرا که پشته
هه ای نداشتند که جبی مجلس مانده بودند. وقتی پشتهمرد و نمایندهروشنفکر و دولت

ر جای خودش خواهیم را پیش ببرد، جبهه هم فرو افتاد، که انشاءالله این مسئله را س
 دید.

 ی روحانیکپه
ی ی روحانی هم بود. االن به دلیل تجارب سی سالهی ملی دارای کپهجبهه

ی ایران ای که نوعًا در نسل جدید و جامعهجمهوری اسالمی و فضای ضدآخوندی
هست ممکن است در برخی موارد تقسیم و تسهیم و انصاف تاریخی رعایت نشود. 

 ی از روحانیون در نهضت ملی نقش مهمی داشت.ولی انصافًا بخش
 اقطاب

                                                           
ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سیاست آموزش عالی، معین، مصطفی، تهران، پژوهشکده

ن، ، تهرا؛ دانشگاه، فرهنگ و جامعه، معین، مطفی، به کوشش محمدرضا نصر اصفهانی8931
 .8911نشر حیات، 



 فراز نهضت ملی شدن نفت        942
 

 

الله چهار مرجع از ملی شدن صنعت نفت تقلید حمایت کردند. اعلم آنها هم آیت
بود که در حمایت از ملی شدن صنعت نفت فتوی دادند. آن  ]محمد تقی[ خوانساری

. آن زمان به طور جدی نگاه به دهان و چشم به ای شدن نهضت موثر بودفتوی در توده
دهان روحانیت بود. بخشی از مردم به اعتبار آراء و فتاوای روحانیت از نهضت حمایت 

که حامی مصدق و  8بود الله محالتیکردند. یکی از آن چهار فتوا هم متعقل به آیت
کرد. که در مشهد قطب بود نیز از مصدق حمایت می 4الله میالنینهضت ملی بود. آیت

 ای ایفا کرد.تیر نقش ویژه 94هم که تا  آقای کاشانی
 اقشار

اقشار ذیل اقطاب هستند و در سطوح مختلف هم بودند. برادران سید ابوالفضل 
آن زمان هنوز  بودند. البته آقای طالقانی و آقای طالقانی 2سید رضا زنجانی 3،زنجانی

را در اصفهان داشتیم.  یو دوران انقالب را نداشت. آقای غرو 8914ی ی دهههیمنه
در تبریز و آقای ]احمد صدر[حاج سید جوادی در قزوین  آقای ]سید ابوالحسن[ انگجی

هم از حامیان نهضت ملی بودند. در این دوران، بخشی از روحانیت حزبی شدند. در 
تحزب اختیار کردند، اما  عنوان مثال مرحوم طباطبایی مشروطه هم حزبی شدند و به

ی ملی افتاد این بود که در مؤسسین حزبی که خودش مؤسسش بود. اتفاقی که در جبهه
 ی ملی ایرانهیچ کدام از احزاب آخوند نبود، ولی باالخره اقشاری از روحانیت به جبهه

 ی ملی دوم هم مشارکت داشتد.هپیوستند و در جبه
                                                           

ی خانهرهنمای حق، محالتی، بهاءالدین، قم، چاپ (.8964-8411. )یمحالت نیبهاءالد. 8
الله حاج شیخ بهاءالدین محالتی، تدوین مرکز بررسی اسناد تاریخی ؛ آیت8991دارالعلم، 

 .8934کز بررسی اسناد تاریخی، وزارت اطالعات، تهران، وزارت اطالعات، مر

رهبران خود را چگونه بشناسیم، میالنی،  (.8919-8412. )یالنیم یمحمدهاد دیس. 4
 .8913ی علی میالنی، مشهد، سید علی میالنی، محمدهادی، اقتباس و ترجمه

تماعی در اسالم، موسوی (. حقوق بشر و نظام اج8918-8411ی. )ابوالفضل زنجان دیس. 3
زنجانی، سید ابوالفضل، به کوشش سید هادی خسروشاهی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 

8932. 

الله حاج های آیتنامه، اسناد و نامهها )زندگی(. نامه8964-8418. )یرضا زنجان دیس. 2
 .8911یرانی، تهران، صمدیه، سید رضا زنجانی(، به کوشش بهروز ط
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ای روحانی داشت که در این میان شخص کاشانی را در جلسات بنابراین، جبهه کپه
ت کاری نهضکنیم. با او باید دو وجهه برخورد کرد. وجه اول دوران کمکبعد تحلیل می

که  8998تیر  94به بعد است، که دیگر به عرصه آمده بود، تا  8941های ملی در سال
 تا کودتا است. 8998وران روشن او است و وجه دوم دوران سیاه د

 کابینه
 مردان پیرامونوزیر محور، دولتنخست

وزیر هم وزرای وزیرمحور بود. پیرامون نخستی دولت ملی نخستکابینه
 همراهش بودند.

 جغرافیایی برد ـ برد اجتماعی
 مسری بود.گیر و در وجه جغرافیایی نهضت ملی در وجه اجتماعی همه

 گیرنهضت همه
 های اجتماعیگروه
گیر بودن نهضت به این مفهوم است که در سه سطح وارد شده بود. سطح اول همه

ها، تاجرها، روشنفکر، دانشجو و روحانیان بودند. در سطح میانی تولیدکننده
واند تمی کندگرها و کارگرها بودند. کارمند هم که تولید بروکراسی میگران، نفتصنعت

های جمعی ایران بود که تمام احزاب، اصناف و کارش مثبت باشد. سطح سوم جریان
اعتنا و توانست به آن بیکس نمیای بود که هیچمطبوعات را درگیر کرده بود. مسئله

 گیر بود.توجه باشد. نهضت کاماًل همهبی

 جنبش اجتماعی حامی مطالبات
 جتماعی حامی مطالبات به وجود آمد.در وجه بعد الزم به ذکر است که جنبش ا

 هشت تعطیل عمومی در حمایت از دولت
روز دولت دکتر مصدق هشت تعطیل  81ماه و  41این خیلی مهم است که در 

مانند بود. در پیچ انقالب، با آن عمومی و سراسری در حمایت از او شکل گرفت؛ بی
ی که بازار هم گوش به فرمان او و در خط مقدم مبارزه همه هیمنه و نفوذ آقای خمینی
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ملی بود، فقط چهار بار بازار بسته شد. اما در دوران نهضت ملی هشت بار تعطیل 
 ها و دستاوردهایش انجام شد.عمومی در حمایت از دولت ملی، ایده

 هادهش
م های خرد مردها بود که جلسات پیش صحبت شد. از کمکوجه بعدی دهش

 ی رانندگان کامیون و بخشش ملک و ... .گرفته تا بیانیه

 خرید اوراق قرضه ملی
 ی آن صحبت شد.ی پیش دربارهی ملی را هم داشتیم که جلسهخرید اوراق قرضه

 چهار فتوا از چهار مرجع
چهار فتوی از چهار مرجع داده شد. خیلی مهم است که در نهضت ملی بعضی از 

در  «انا فتحنا لك فتحا مبینا»و « صر من الله و فتح غریبن»شعارها مذهبی است. 
ی سنتی مذهبی به صحنه آمدند. شاید اگر بخشی پالکاردها حك شده است؛ یعنی توده

ا نشان شد. اینهتر میرنگاز روحانیون حامی نضهت نبودند و یا فتاوا نبود این اتفاق کم
های ترین الیهها و عمیقین تودهتردهد که جنبش سر تا پا اجتماعی بود و سنتیمی

 ی ایران را به خودش جذب کرده بود.جامعه

 نهضت مسری
ل ترین مدشود گفت نهضت ملی، به لحاظ جغرافیایی، مدل کاملی بود؛ کاملمی

های پنجاه شصت سال کنیم، آن هم با توجه به محدویتدر فرازهایی که بررسی می
 قبل.

 حوزه ملی
محوری وجود داشت که ]محل[ انتشار ایده، رهبری،  ]در نهضت ملی[ پایتخِت 

خیزی وجود داشت که اصاًل موضوع قضیه دهی بود. خوزستان نفتطراحی و سازمان
گران به طور کامل به جنبش پیوستند. نشین و نفتبود. مردمش، اعراب خوزستان

و  هرهاششهرهای فعالی در نهضت ملی داشتیم؛ اصفهان، شیراز، تبریز و خردهکالن
 %44ی روستاها در جنبش شرکت داشتند. کاری که دکتر مصدق کرد، یعنی قطع بهره
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به منبع تأمین مالی شوراهای ده و دهستان،  %44سود مالکانه و اختصاص بخشی از آن 
 روستاها را در سطح وسیعی به جنبش ملی پیوند داد.

 ایتموج منطقه
میالدی،  8314خورشیدی،  8998 ای ایجاد کرد. در سالنهضت ملی تموج منطقه

نشین، تظاهراتی به حمایت از در لبنان، عراق و مصر، حتی در کشورهای نفتی شیخ
ی حقوق کردند. پس از نهضت ملی ایران، نهضت ملی ایران به پا شد. آنها هم مطالبه

ی استعماری نبود. ی کشورهای جهان دیگر قراردادهای دورهقراردادهای نفتی در بقیه
د در نصف، شد. بع ـ ، به معنای نصف«تنصیف»یا « تسهیم»تدا نامشان قراردادهای اب

در  8914شد. قراردادهایی هم که پس از سال « 41ـ  11قراردادهای »ادامه تبدیل به 
شده به کشور میزبان و درآمد میدان کشف %11بود. یعنی  41ـ  11شد ایران بسته می

د. منشأ این اتفاقات مهم چیزی جز ملی شدن رسیبه طرف قرارداد خارجی می 41%
 نفت در ایران نبود.

 گیری طبقاتیجهت
 حمایت از نیروهای مولد

 کارگر
، 8996های کارگری در مهر های بیمهای تأسیس سازمانماده 31ی با الیحه
ای در شود گفت این اولین پکیج کامل بیمههای کارگری تأسیس شد. میسازمان بیمه
، اشی حوادث شامل کارگر و خانوادهی بیماری و بیمهبرای کارگران بیمه ایران است.

اش، کمك مخارج ازدواج و تولد فرزندان، مخارج کفن و دفن کارگر و خانواده
داد و دو سوم ی بیمه را کارگر میمندی و کمك بیکاری ایجاد شد. یك سوم هزینهعائله

 نین چیزی در ایران وجود نداشت.کرد. تا به حال چآن را کارفرما پرداخت می

 دهقان
 قطع شد. %44ی ی مالکانهی دهقانی، بانك کشاورزی تشکیل شد. بهرهدر حوزه
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 معلم
ی فرهنگیان و معلمان اشاره پیش از این به خدمات و اقدامات دولت ملی در حوزه

 شد.

 زیستی فرودستانبه
، به 8998آذر  9در  زیستی فرودستان بود. دولت مصدقاقدامی که مهم بود به

ی الزم برای کمك به مستمندان و بیکاران، عوارض بر بنزین مصرفی منظور تأمین هزینه
 %84درآمد بهای مستأجران کمتصویب کرد که اجاره 8998کشور وضع کرد. آخر سال 

شان بیش از سه هزار بهایاجرا شد. منازلی که اجاره 8998کاهش یابد. این قانون از دی 
ی کاهش یافت. در حوزه %84بهایش تومان( بر اساس این قانون اجاره 944بود )ریال 

ای شد که در اختیار بانك درآمد حاصله %84اقتصاد همه چیز عقلی بود. این 
ساختمانی قرار گرفت و برای ساخت و ساز مسکن ارزان به کار گرفته شد. بانك 

 آباد تعریف کرد.ی مسکن ارزان در نارمك و نازیساختمانی دو پروژه
 ی زیبایی داردطلبی مصدق توجه زیادی نشده است. او جمله]تا کنون[ به عدالت

کند معتقدم. من غیر از من به تمام مقرراتی که حمایت از رنجبر می»گوید: که می
دار بیچاره و زبون خواهم کارگری به نفع سرمایهحمایت این طبقه مرامی ندارم و نمی

هایی داشت اما به جای اینکه زیاد صحبت دهد که ته ذهنش آرمانمی این نشان« شود.
های هایش را با محملکرد و حمایتکند و مثل رادیو شعار منتشر کند، کارش را می

 برد.قانونی پیش می

 تجهیز تجارت ملی
ی گیری طبقاتی تجویز تجارت ملی بود. دو بانك تخصصی بیمهوجه سوم جهت
 را برای تجهیز تجارت ملی به وجود آورد. بازرگانان و صادرات

 گر ملیسمت تبدیل تاجر به صنعت
بود.  بنساش آقای عالیی اصلیگر بود که نمونهجهت دیگر تبدیل تاجر به صنعت

 های ریزتری هم وجود دارد.نمونه

 پرچم بورژوازی ملی
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ی ملی بود. این پرچم باال رفت اما به کودتا اقدام دیگر باال بردن پرچم بورژواز
ی سیاسی، اقتصادی و ی حوزهمنتهی شد. بعد از کودتا هم که رژیم شاه کاسه و کوزه

اجتماعی را به هم ریخت. ضمن اینکه بعضی از تاجرانی که به صنعت آمده بودند به 
رفتند و ی بورژوازی ملی وفادار نماندند. سراغ ساز و کارهای رژیم حاکم ایده

کار شدند. در نقد نهضت ملی، در حد وقتمان، گریزی به این مسئله کار و پیمانمقاطعه
 زنیم.هم می

بحث تمام شد. بیش از حد معمول صحبت کردم. شما را خسته کردم، عذر 
 خواهم. بعد از ده دقیقه در خدمت جمع هستم.می
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 پرسش و پاسخ
كدام از هشت فراز مورد بررسی  پرسش: جلسات پیش اشاره كردید كه در هیچ

ی پیش هم توضیحاتی در این باره روحانیت نقش آغازگر نداشته است. جلسه
قای ی شخص آفرمودید ولی بنده قانع نشدم. اكنون مایلم بدانم تحلیل شما درباره

 1ی آنها چیست؟ای آغازگرانههو ایفای نقش و طالقانی نواب
آنچه گفته شد خلق ذهن ما نبود. در واقعیت مستقل از ذهن ما استارتر این  پاسخ:

اند. این مستقل از ذهن ما وجود داشته هشت فراز روشنفکران بودند، روحانیان پیوسته
است. ما اینجا فقط در حال توصیف آن هستیم. در هیچ حرکتی از این هشت حرکت 

 شود و روحانیتد که آغازگر روحانیت بوده باشد. جنبشی اجتماعی شروع میبیننمی
ی شود. این قاعده است. نکتهدهد یا بر آن مسلط می]هم[ خودش را با آن تطبیق می

داری صورت بگیرد و هرکس سهمی داشته است آن سهم ایم امانتدوم اینکه سعی کرده
ه اللایم. در فرازهای بعد آیتنرسیده یو نقش تصریح شود. ما هنوز به آقای طالقان

ی هایهم نقش آیند. به عنوان مثال، نواب]هم[ در دستور می الله خمینیو آیت طالقانی
ی ایران بر آن توافق داشتند، از که کمابیش همه آرار ترور رزمداشته است. از جمله د

 آراو مّلیون. از منظر هرکدام از اینها که نگاه کنی رزم دربار و شاه و علم گرفته تا کاشانی
رفت. برای هر کدام از دربار، نهضت ملی و نیروهای باید کنار میمانعی سر راه بود که 

شاد  آراکرد. به همین دلیل، همه از رفتن رزمسیاسی مانعی از نوع خودشان ایجاد می
نبال اند. به دا داشتهو پیرامونش برداشتند. بله، این نقش ر شدند. این مانع را هم نواب

ام بیشتر از روی مر را پناه داده است. البته این کار آقای نواب نواب آن هم آقای طالقانی
مه مراجع رفت اما هیچ مرجعی راهش نداد. آقای ی هدر آن زمان دِر خانه بود. نواب

سالی بود که مردانگی ایرانی کرد. هم که مرجع نبود، آن دوره روحانی میان طالقانی
ی روشنی ندارد. درست است که مذهبی بوده است و تعصب هم که تا آخر سابقه نواب
ی داشته است ولی خب باالخره قشری بودند. اینکه حد اعالی آرمان فرد مذهبی مذهب

نگری او است. آن همه دهنده سطحیکنار زدن عرق و ورق و رباب و شراب شود نشان
شد. این همه طبقات فرودست ی ملی داشت انجام میمسئله آن زمان مطرح بود. مبارزه

                                                           
 گر، متن پرسش از سوی ویراستاران اضافه شده است.. به دلیل کیفیت پایین صدای پرسش8
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ر یابد، بعد داست، االن دارد خودش را باز میبودند. ملتی از ماقبل قاجار تحقیر شده 
ها را هها و قمارخانفروشیاین شرایط کسی بیاید مقابل دولت ملی بایستد که مشروب

، 8999صفوی در سال  ببند و... . دولت ملی از اساس برای این کار نیامده بود. نواب
ات مجلس هجدهم شد. نامزدی مجلس در آن موقع یعنی پس از کودتا، نامزد انتخاب

جز صحه گذاشتن بر کودتا چه بازتاب دیگری دارد؟ انتخابات را چه کسی برگزار 
. مجلس بنا بود چه کاری کند؟ قرارداد کنسرسیوم را کرد؟ دولت کودتاچی زاهدیمی

رفت. پس از کودتا دوران می تصویب کند. فردی که ملی بود از آن پروسه کنار
پارلمانتاریسم سرآمده بود. همه این را تشخیص دادند، از نیروهای مذهبی و ملی و 

به کار  الئیك و ... . مصدق تبعید شد و هرکسی هم سر جای خودش رفت. دهخدا
اعدام شد. چه  فاطمی نامه متمرکز شد. مّلیون زندان رفتند.علمی پرداخت و بر لغت

 های نوابکسی از نیروهای ملی بعد از کودتا آمد کاندیدای مجلس شاه شود؟ دیدگاه
ی افکار شان دنبال تصفیهدید. با ترورهایقابل دفاع نبود. مذهب را در سطح پوسته می

رد، چون را ترور ک کار فیزیکی نیست. نباید کسروی و فاطمی بودند. مواجهه با فکر که
 زد. شاخص قشرّیتششد، او را میدار میبا هرکسی مسئله فکرشان متفاوت بود. نواب

عار ده بود. این شنوشته ش« ال اله اال الله»هم این بود که روی ُکلت فداییان اسالم شعار 
بنویسی  اتساز است. تو باید این شعار را روی اسلحهآفرین و دورانبسیار مترقی، تحول

ی ملی شدن نفت برای حسین ی ملی و ایدهی جبههرا ترور کنی؟ ایده و بروی فاطمی
انجام  ترین برخوردها را فاطمیمرداد، جسورانه 41تا  41است. در حد فاصل  فاطمی

پایین آوردند. بعد این آقایان بیایند  های شاه را با شعارهای حسین فاطمیداد. مجسمه
د به او متعرض شوند؟ مذهب و مردانگی و را بزنند و در بیمارستان هم بخواهن فاطمی

ایرانّیت پیشکش، کار اینها در سطح انسانی هم قابل قبول نیست. هم دیدگاه، هم روش، 
ی او را کارنامه هایش پس از کودتا با مصدق و دولت زاهدیهم منش و هم مواجهه

ملکوک شود. این خیلی مهم است. در  کند. مرد هم شرافتی دارد که نبایدملکوک می
ی ما، چه آن زمان که سنتی بود و چه االن که مدرن است، همه فقط انتظار دارند جامعه
طور که عفت زن پناه عفت خود را حفظ کند؛ پس انتظار از مردان چیست؟ همانزن بی

اید در جامعه مهم است و حرمت دارد، شرافت مرد هم خیلی اهمیت دارد. مرد هم نب
تواند الی ماشاءالله خود را ملکوک کند، خودش را ملکوک کند. مرد چون مرد است می
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شود. مردی هم که در نما میولی زن یك بار هم این کار را کند تا آخر عمر انگشت
کند قابل تخطئه است و باید پاسخ دهد. ترور سطح ملی شرافت خود را ملکوک می

خواهد. مگر کسروی مکانیست بود؟ اسلحه داشت؟ و کسروی جواب می فاطمی
ی فکر چه چیزی داشت؟ در دوران جز قوه خنجر به روی کسی کشیده بود؟ فاطمی

، 8944ی پایه گذاشت. اینکه در دهه ی مکانیکی را نوابجدید به عقب، بدعت تصفیه
حجاب بام و به زنان بیکه همه در حال پیدا کردن جایگاه خود هستند، بروی باالی پشت

 شود؟ مصدق هم مبارزه کرد. نیروهای ملی هم مبارزه کردند. نوابریگ بزنی مبارزه می
ند که حجاب با چه چیزی مبارزه کرد؟ در دوران خودش کدام زن را توانست مجاب ک

ای که ی قشری داشتند و اسلحهای انجام داد؟ یک نشریهاختیار کند؟ چه کار توضیحی
 پذیرندآمد درون خلق تصفیه کرد. وقتی پای نیروی خارجی در میان است، همه هم می

ای باشد تا با آن نیروی خارجی اخراج شود. ]ولی[ اسلحه هم قداست دارد. که اسلحه
د؟ آیدر تاریخ ایران می کشند. مگر چندتا حسین فاطمیول نمیلروی هرکسی که شش

و امثال او اگر جسارت و توانش را داشتند،  کسروی هم برای خودش فکری بود. نواب
جدید دیگر  کردند. در دنیایکردند، او را به مناظره دعوت میبا او مقابله فکری می

دئولوژیک بند ایلولشش لول ببندی. نوابگونه نیست که تیر و کمان بکشی و ششاین
هایی هم داشت. جریانشان پذیرد. ولی خب سهم و نقشبود. کسی این کاراکتر را نمی

ند. مذهبی داشتی های اولیههایی که به آنها پیوستند انگیزهجریانی مذهبی بود. طیف
را عوضی  هاشان این بود که ایران ترقی کند. ولی خب راه را عوضی رفتند، نشانهدید کلی

ه شود هرکسی را برجسته کرد، بدادند، عوضی ترور کردند، عوضی تصفیه کردند. نمی
 ها باالستقالل وها و جریانهایی داشته است. شخصیتهایی نقشاین بهانه که گوشه

یی شوند. اگر ما در جاشان بزرگ و برجسته یا کوچک و خفیف میهایرایشمستقل از گ
. توانید تذکر بدهیداینها را زیاد برجسته یا زیاد خفیف کردیم، همان وسط بحث می

ی اشخاص رعایت کنیم. هرچند ولی ما تا حد امکان سعی کردیم این انصاف را درباره
کنیم در قضاوت . با این حال، سعی میی منصف بودن خودم ندارمادعایی هم درباره

ی در جلسه مان هرکسی سر جای خودش دیده شود. به نظر من برخورد با نوابتاریخی
شوند. ما هر هم سر جای خودشان بررسی می مربوطه صورت گرفت. آقای طالقانی

کند. شما هم به عنوان شنونده هر جا ای شنونده ایجاد میزنیم حقی برحرفی می
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توانید بحث را قطع کنید. من هم گیری است میاحساس کردید خبطی در حال شکل
 توانم خودم را تصحیح کنم.اگر قابل تصحیح باشم، می

ایم قبل ای كه از وقایع گرفتهرسد كه ما االن با فاصلهپرسش: چنین به نظر می
به بعد، به علت  0202توانیم بررسی كنیم ولی از را راحت می 0202ی از دهه
ویی هر ایم. گدستی از تاریخ نرسیدهی كمتری كه داریم، هنوز به خوانش یکفاصله

كسی به شکلی تاریخ را خوانده است. با این وضع، شاید بهتر باشد وقتی به قرائتی 
هایی داشته باشیم. هم اشاره های خوانش مقابلپردازیم به استداللاز تاریخ می

دهد مصدق وابسته برای مثال آیت چهل پنجاه سخنرانی دارد كه در آنها نشان می
گویم حرف چه كسی ها حرفی برای گفتن دارند. من نمیاست و ... . همچنین چپ

خواهم بگویم باید آمادگی ذهنی این میان درست یا اشتباه است. فقط می
های دیگران داشته باشیم. سؤالی هم داشتم. در استدالل یای هم دربارهحداقلی

بحث از حزب توده گفتید اینها ملی نبودند. به این ترتیب، اینها را از صحنه حذف 
 ی ایدئولوژیکشان اینكنید. خب آنها اصالً به ملیت اعتقادی نداشتند. انگارهمی

خواهیم گر میبندی است. ای جوامع كوچک فقط در قطباست كه رشد و توسعه
از امپریالیسم فاصله بگیریم، باید در منافع سوسیالیسم هضم شویم. آنها اصالً به 

گویند وقتی ملی باشیم، تضاد اصلی را نگاه ملی شما اعتقادی ندارند. آنها می
ایم، یا دست كم به پیشرفت روند فراموش و به رشد امپریالیسم كمک كرده

ه آنها ها، كایراین، این نقد شما و مصدق به تودهایم. بنابسوسیالیسم كمک نکرده
ها معنا ندارد. گویی هم شما و مصدق طبق ایملی نبودند، اصال از نظر خود توده

های خودشان درست گویید، هم آنها طبق انگارههای خودتان درست میانگاره
 كنند.عمل می

ه بعد در حد امکان ی اولتان باید بگویم چشم، از این بی نکتهدرباره پاسخ:
های شود. در نقد مصدق و نهضت ملی دیدگاههای دیدگاه مقابل هم آورده میاستدالل

ی دومتان باید بگویم اساسًا اشکال در دیدگاه ی نکتهآوریم. دربارهمقابل را هم می
 تشخیص ایدئولوژیك حزب توده بود. این اشکال ایدئولوژیك را مرحوم خلیل ملکی

در جهان ما غیر از »داد. او وقتی نیروی سوم را تشکیل داد استدالل ایشان این بود: 
ها، نیروهای دیگری هم هستند که ضمن ها و کمپ سوسیالیستکمپ امپریالیست
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نشان داد که این نیرو « ی چپ دارند، ملی هم هستند.طلبانههای عدالتاینکه گرایش
. در احزاب مترقی اروپا وجود دارد. در ایالت متحده هم در خود اروپا وجود دارد

ی ما هم هست. در ایران ما هم هست. آن وقت، روی عنصر هایی دارد. در منطقهرگه
هایش را به جنبشی جهانی اجاره دهد. شود ملتی تمام ظرفیتدرون جوش ایستاد. نمی

جود باید بستر هر ملتی، مستقل از جنبش جهانی، عناصری وجودی دارد که آن و
ت. المللی هست، درساین بود که جنبش بین فعالیت پیدا کند. استدالل مرحوم ملکی

دهد. دهند؟ الزامًا که رهبری شوروی سامان نمیاما این جنبش را چه کسانی سامان می
نفوذ ی ای محدود و محصور و مقداری هم در اروپای شرقی دامنهشوروی در منطقه

ی ملی را سامان دهند، پشت ی جهان هم هویتی دارد. آنها هم اگر مبارزهدارد. بقیه
 شود. استداللش درست بود. برایی جنبش سوسیالیستی تحکیم و تقویت میجبهه

 هایسنجش هر تئوری و استداللی شرایط عینی خیلی مهم است. بخشی از مقاومت
گاندی با انگلیس،  8314و  8324ی های دههزهدوره را مّلیون انجام دادند. مثل مبار

که طی آن کانال سوئز را ملی کرد و از انحصار  ی ناصر، مبارزهی قوام نکرومهمبارزه
ک ملی بود، ایدئولوژی انگلیس و فرانسه درآورد. االن کانال سوئز از آِن مصر است، ناصر
در  ی ]احمد[ سوکارنوو مارکسیست نبود، این زمان خودش اتفاق مهمی بود. مبارزه

ی و سرانجام مبارزه 8ی سدار سنگورای ملی راه انداخت، مبارزهاندونزی که مبارزه
عناصر استثنایی نبودند. استدالل مرحوم خلیل م از اینها تککدامصدق در ایران. هیچ

کنفرانس باندونگ شکل گرفت که متأثر  8314درست از آب در آمد. باالخره در  ملکی
و امثال آنها بود. کمپ غیرمتعهدها هم تشکیل شد. ]مارشال[  از نگاه مصدق و ناصر

 و ... آمدند. باز هند دست کم تاندانس عمومی چپ دارد. نهرو و سوکارنو و نهرو تیتو
 هایهم چپ بود. یکی از بچه چپ بود، البته آن هم نه چپ مارکسیست. خانم گاندی

که ترور شد گرایش راست و فرزند دیگرش گرایش چپ داشت. بنابراین،  خانم گاندی
در هند هم رد پای چپ وجود داشت، ولی آنها هم ملی بودند. هند با هویت خودش با 

 طور. االن همو دیگران نیز همین امپریالیسم انگلستان مبارزه کرد، مصدق و نکرومه

                                                           
جمهور  سیرئ نیپدر استقالل و نخست .Sédar Senghor. (8346-4448). سدار سنگور. 8

 .سنگال
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اش را طور است. بنابراین، الزامًا چنین نبود که هرکسی بخواهد ظرفیت مبارزاتیهمین
توانست لجستیک جهان باشد، که در تخلیه کند، زیر کمپ شوروی برود. شوروی می

این پدرخواندگی خودش را از  دورانی هم بود. ولی در دورانی تبدیل به پدرخوانده شد.
دینامیسم انداخت. به عنوان مثال، لهستان و چکسلواکی، که در کمپ شوروی رفته 

شان منجر به تحول چک شد؟ چک یای مترقی با شوروی داشتند؟ رابطهبودند، رابطه
رشته  2144های مهندسی جهان حدود های بسیاری داشت. در شمارش رشتهظرفیت

رشته از این مجموعه را داشت.  2844دسی داریم. آن زمان، چک ی مهنو زیررشته
بگیر  سازینظیر بود. از کشتیِبیس خیلی مهم و عجیبی بود. چک در جهان خیلی بی

ساختند. خیلی پیشرفته بودند. ولی چک با ادغام ها میها را چکترین توربینتا معظم
ن ت؟ کدام کشور از کشورهای ایالمللی کجای جهان را گرفدر اتحاد سوسیالیستی بین

طلب راه افتاد؟ همه را سرکوب های تحولچنینی رشد کردند؟ در کدامشان جنبش
ی شوروی در چک سرکوب در چک پیدا شد که تحت اتوریته 8کردند. واتسالو هاول

جمهور چک ، اولین رئیس8334ابتدای  ، بعد از تحوالتشد. همین واتسالو هاول
های بسیاری آنجا وجود داشت که همه سرکوب شد. ماجراهای مجارستان شد. ظرفیت

ی واترپلوی شوروی و طی مسابقه 8316و پراک به وجود آمد. حتی در المپیک  8361
ی مجارستان استخر خونین شد. خون مجارها در استخر ریخت. تا این حد هیمنه

های مثبتی هم داشت. اگر شوروی در مقابل رار بود. البته شوروی ویژگیشوروی برق
را  طلبی امریکا نبود، امریکا تا االن جهانناپذیر به توسعهتوحش، سبعیت و میل سیری

قورت داده بود. شوروی منبع الهام، مرکز انتشار دانش ایدئولوژیك، استراتژیك و 
شود آن را نفی کرد. ولی خب کمپ میای داشت. نهای ویژهتشکیالتی بود. نقش

شوروی کپك زد. کپک زدن هر چیزی علتی دارد. امکان رشد در آنجا وجود نداشته که 
ی هاتوانیم بگوییم فروپاشی شوروی محصول فشارها و توطئهکپك زده است. می

امپریالیستی است. اما آن عرض است. درون خودش چه خبر بود؟ این هم مهم بود. 
                                                           

. چک یجمهور جمهورسیرئ نیاول. Václav Havel( .8396-4488). واتسالو هاول. 8
ی فروغ پوریاوری، تهران، روشنگران و نامه هایی به اولگا ژوئن، هاول، واتسالو، ترجمه

ی محسن یلفانی، تهران، تجربه، ؛ اشتباه، هاول، واتسالو، ترجمه8911مطالعات زنان، 
8919. 
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کادمی 8314ی گوید وقتی در دههمی پراسترویکادر  8گورباچف های علوم به آ
کادمیسینرفتیم هیچ انگیزهمی ی جدید کنند. این خود شوروی ها مطالعهای نبود که آ

بود که در درون خودش ماند. خودش نتوانست صنعت و تکنولوژی را تازه و نو کند. 
هم آمد و  در جهان جدید جایی پیدا کند. در این وضعیت گورباچفخودش نتوانست 

پاشد. حزب توده هم در ِاشل موضع نقادانه گرفت. خب معلوم است که از درون فرومی
بس آنها را ح تیها کرد. ظرفتر همان کاری را کرد که شوروی با بقیه سوسیالیستکوچك

توانست در ایران ود را برقرار کرد. اگر حزب توده زایش ملی داشت، میی خو اتوریته
طوفان کند؛ حتی اگر مارکسیست بود. همه که مذهبی نیستند. او هم این حق را دارد که 

های ی مطبوعاتی ایران را او درست کرد. هنوز مدیر مطبوعاتیمارکسیست باشد. جامعه
ی حزبی و سابق هستند. حوزه یهایاج، تودهدست و پادار، چه در ایران و چه در خار

ها را وسعت بخشید. از شاعر، صنفی را او درست کرد. خیلی توان داشت. برخی حوزه
ساز، کارگردان تئاتر و ورزشکار عضو گرفت. تمامی این افراد هم که خائن نبودند. فیلم

پیدا شد. در میان  4سازمان افسری حزب توده زیر شکنجه ایستاد. کسی مانند وارطان
کاسه برخورد ی حزب توده که یکهایی بودند. خیلی مهم بود. با همهآنها هم اسطوره

کنیم. اما گیر ایدئولوژیك حزب توده این بود که گفته شد. مثل گیر ایدئولوژی نمی
والیت فقیه شوند. های ایدئولوژیک درون جمهوری اسالمی، که باید ذوب در جریان

بابا! خودت آدمی! ایران مصدق هم برای خودش آدمی بود! به چه مناسبت باید ذوب در 
 اتحاد شوروی شود؟

به منظور انتقاد از خود تشکیل شد، مصدق را  8996پلنوم حزب توده، که سال 
ضدامپریالیسم دانست و آن جنبش را ملی خطاب کرد. چهار سال از کودتا گذشته، آبها 

اند، از دولت ملی حمایت نکردند، به سهم ز آسیاب افتاده است، کار خودشان را کردها
اش را هم فراهم کردند، االن بعد از چهار سال از سر سیری خودشان اسباب فروپاشی

                                                           
 .8338 تا 8311 سال ی ازرهبر اتحاد شورو نواپسی .(تا کنون -8398) .گورباچف لییخایم. 8

ی عبدالرحمن صدریه، پرواسترویکا: دومین انقالب روسیه، گورباچف، میخاییل، ترجمه
 .8966جا، شرکت سهامی خاص نشر آبی، بی

 .و عضو حزب توده رانیاهل ا تباریگر ارمنکنش(. 8999-8943. )انیساالخان وارطان. 4
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ه هایی کایکنی؟ تودهو در محیط روشنفکری اروپا و اتریش و آلمان شرقی تحلیل می
کردند. نگاهشان عوض نشد. طوری نگاه میباز هم همانپس از انقالب به ایران آمدند 

گرفتند. کسی هم که با شوروی هرکسی گرایش چپ داشت به او دموکرات انقالبی می
شد. در داخل ایران، غیر از کسانی که به شوروی افتاد، دموکرات انقالبی میدر نمی

و  د. آیا آنها دموکراتبین بودند، دیگرانی هم بودند که با شوروی مرز داشته باشنخوش
میالدی هم، یعنی زمانی که جمهوری اسالمی  8314ی انقالبی نبودند؟ حتی در دهه

مذهبی ایدئولوژیک هم سر کار بود، سعی داشت ایران را به آن کمپ ببرد. تمام 
داد در همین جهت بود. پیشنهادهایی که در تجارت خارجی و سیاست خارجی می

نستان، حمایت کامل کرد. باالخره در افغانستان احمد شاه حزب توده از اشغال افغا
های عامل خواست مارکسیستبود که هم ملی بود، هم مذهبی، هم نمی 8مسعودی

 کرد. او که مرتجعشوروی آنجا مستقر شوند و حکومت کنند. برای هدفش مبارزه هم می
 کردند، که افغانستان بهرا تقویت می ع احمد شاه مسعودها باید موضاینبود. آیا توده

را حمایت  4ی ببرک کارملاش برود، یا حکومت عقب ماندهسمت حکومت ملی
کردند، که جز سرکوب کار دیگری نکرد؟ حزب توده مشکل داخلی داشت. هیچ می

ی نیروهای ملی قابل محاسبه نیست. کادر عمل نکرد. پس در ردهوقت در ایران ملی 
اند و از ی ملی مشخص است. چرا ما االن به دوستانی که خارج از کشور رفتهمبارزه

کنند انتقاد داریم؟ باالخره امکانات آنجا برای مبارزه با جمهوری اسالمی استفاده می
. گفت ایران امروزه در حال از سر کیباید در کادر مبارزه ملی ایستاد، مثل خلیل مل

جوش را ببینم و بالنهایه اگر گذراندن فعل و انفعال درونی است. باید این عنصر درون
ع ها و به نفپیروز شد، که به نفع تضعیف کمپ امپریالیست BPمصدق در مبارزه با 

م. مصدق مارکسیست تقویت جنبش سوسیالیستی جهانی است، در صف او بروی
خواه ملی است که باید او را تقویت کنیم. لذا، موضع تاریخی خلیل نیست ولی عدالت

ی تر از موضع حزب توده بود، با همهبا اینکه اقلیت بود، بسیار مترقی ملکی
                                                           

 دفاع افغانستان ریوز و نیمجاهد یفرماندهان نظام. از (8914-8994. )احمدشاه مسعود. 8
 .8913تا  8914های در سال

 یتهیکم یاز اعضا ،ستیننل ـ ستیکمون مداراستیس(. 8336-8343) .ببرک کارمل. 4
 .8964ی در دهه افغانستانجمهور و رئیسخلق  کیحزب دمکرات یمرکز
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ه لت است کآوریم به این عاش. اینکه توده را داخل کادر ملی نمیطلبی و هیمنهعدالت
هایی داشتیم که به سمت مارکسیست 8914و  8924ی اندیشید. در دههبه ایران نمی

چنینی هم همین داشتیم؛ کسانی که نه به شوروی ایران شیفت کردند. فداییان خلق این
، 8913وابسته بودند و نه از بیگانه کمک گرفتند، مستقل بودند. ولی همین فداییان سال 

و قبل از انشعاب  8913و  8911یت شدند، شعار اکثریتشان در که اکثریت و اقل
بود، بعد که فداییانی از اکثریت منشعب شدند و در « استقالل، کار، مسکن، آزادی»

نان، کار، »حزب توده هضم، جذب و بلع شدند این استقالل فراموش شد و شعار 
ود. به عنصر ملی او ب شد؛ استقالل از شعار افتاد. اعتبار چریك فدایی« مسکن، آزادی

از دل جنبش  و پویان کسانی هم داشتند که از دل جنبش ملی در آمده بودند. احمدزاده
ملی و کانون نشر حقایق مشهد بیرون آمده بودند. روش و منش کلی ایرانی و مذهبی 

« هکشت»کنیم، به او بل احترام است، از حقوقش دفاع میهم داشتند. چنین کسی قا
گذاریم و برایشان گوییم. در حد خودشان مبارزان ملی بودند. به آنها احترام مینمی
ام احتر ایستیم. اما به چه مناسبت برای حزب توده بایستیم؟ بله، به وارطانمی
در ادبیات ما « گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت: »لوگذاریم. به قول شاممی

خواه چیزی ثبت و ضبط شده است؛ قطعه سروده های آرمانبرای آن قشر از مارکسیست
ی ایران قدرشان را دانسته است. ولی قدر حزب شده و فیلم ساخته شده است. جامعه

 خیلی قشنگ است. حرق عنصر ی شاملوی بداند؟ قطعهتوده را چه کسی به چه مناسبت
ای را که مقابل نظام ایستاد و تن نداد ادا کرد. حزب توده ارزش مبارز مارکسیستی

 سراییدن ندارد.
 وارطان

 بهار، خنده زد و ارغوان شکفت
 یاس پیر در خانه، زیر پنجره، گل داد

 دست از گمان بدار
 با مرگ نحس پنجه میفکن

 بودن به از نبود شدن خاصه در بهار ...
 وارطان سخن نگفت.

 سرافراز، دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت ...



  983یالت ....        تشک ی،مش ی،استراتژنهم: نشست سی و 
 

 

 وارطان سخن بگو
 ستمرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیضه نشسته

 وارطان سخن نگفت؛ چو خورشید
 د و در خون نشست و رفت ...از تیرگی درآم

 وارطان سخن نگفت
 وارطان ستاره بود

 یک دم در این ظالم درخشید و جست و رفت ...
 وارطان سخن نگفت

 وارطان بنفشه بود، گل داد
 8و رفت ...« زمستان شکست»و مژده داد: 

هایی بود که روی مدار عدالت، انسانیت و ملت باالخره، در ایران مارکسیست
ی سازمان اینها جای خود را دارند. ولی سران حزب توده زمان مصدق توده ایستادند.

افسری را مقابل تیر فرستادند و خودشان فرار کردند؛ در شوروی و اتریش و آلمان شرقی 
به مطالعه و مطالعه و مطالعه نشستند. انسان که فقط مغزش نیست که مدام مغزش را 

هم آمدند. دستگیر که  8911ر انقالب شود؟ دپیچیده کند. روش و منشش چه می
ی سازمانی و رهبران شدند رهبرانشان مماشات کردند؛ پای تلویزیون آمدند و توده

ر ی هی دو و سه زیر اعدام رفتند. دو بار این سیکل تکرار شد. اینها عیار سنجهدرجه
هیچ  .گوییم روی مواضع خودشان پایدار نیستندنیرویی است. به این علل است که می

وقت، دنبال منافع ملی نبودند. باالخره کل تاریخ ایران را دور بزنید، چندتا مصدق پیدا 
ی ملی راه بیندازند و به دنبال استیفای حقوق ملی و ساختن شوند که بیایند، مبارزهمی

هویت ملی باشند؟ آیا انصاف است چنین کسی تضاد اصلی دوره گرفته شود، در کمپ 
داری دوران تلقی شود؟ گاهی گوی سرمایهتجاع جای داده شود و سخنامپریالیسم و ار

گوییم، گاهی از خطای استاد. رهبری حزب توده آن از خطای دانشجویی سخن می
زمان معدل سنی پنجاه سال داشته است. دانشجو و بچه و تینیجر که نبودند که در عشق 

                                                           
، احمد، تهران، ابتکار، . این شعر در کتاب کاشفان فروتن شوکران: مجموعه شعر، شاملو8

 ، منتشر شده است.8913
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ود. به این علت حزب توده هیچ اولشان خطا کنند. انتخابشان از اساس غیرملی و خطا ب
 هایشود که مارکسیستگیرد. ولی این دلیل نمیی احزاب ملی جای نمیوقت در رده

ی ملی جای نگیرند؛ خواه هستند در حوزههای ملی دارند و ایرانصادقی که گرایش
اند. به عنوان مثال سازمان افسری حزب توده ها جای گرفتهایچنانچه بعضی از توده

ی پاک بود. بخشی از اعضای حزب توده آرمان داشتند، زندگی گذاشتند، دلشان خیل
های ی جریانتپید. ولی خب رهبری و وجه غالب حزب توده ]در زمرهبرای ایران می

 ملی[ قابل اعتنا نیستند.
 وقت تمام است. خسته نباشید.

 



 

 

 اهدستاورداه و انکامی
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با طنین بنان همیشه تازه « ای ایران»به نام خدا، به نام ایران، و به یاد بنان. سرود 
های مختلف است. در دورانی که اکو وجود نداشت، مردان خوش قد و قواره در عرصه

پرطنین ]بودند[. االن روشنفکران زیادند، دوران اکو هم هست، ولی بدون طنین 
اند. طنینشان و هم خود بنان آموزنده« ای ایران» ه همین جهت است که هم]هستند[. ب

کنیم ای زندگی میتر بود. االن در دورهبدون اکو بود. طنین بنان از اکو خیلی پرپژواک
که اکو از هر طرف موجود است ولی طنینی وجود ندارد. چهلمین جلسه است که گرد 

به چله برسد خودش خیلی نعمت است.  آییم. اینکه چیزی در این دورانهم می
ها برپا ی استمرار است. دوستان زحمت کشیدید و تشریف آوردید و نشستدهندهنشان

ی نهم فراز ملی شدن نفت بوده است. چهلمین نشست را هم کماکان به جلسه
ی ی آینده بتوانیم این فراز را تمام کنیم و از دو جلسهدهیم. انشاءالله جلسهاختصاص می

 متمرکز شویم. 8924تا  8993آینده، یعنی هجده دی، بر فراز 
ها، مطالبات، بعد از اینکه با همان روش گذشته از جهان به ایران آمدیم و زمینه

شعارها، سازماندهی، تشکیالت، ایدئولوژی، استراتژی، مشی و سوتیترهای هرکدام را 
ن ها رسیدیم که ایها و ناکامیبررسی کردیم آرام آرام به گلوگاه بحث، یعنی دستاورد

 پردازیم.بندی فراز میی آینده هم انشاءالله به جمعجلسه است. جلسه

 دستاوردهای نهضت ملی شدن نفت
ها به ترتیب زنیم. قاچی گذشته، دستاوردها را برش و قاچ میطبق شیوه

 د.نتاریخی، اجتماعی، سیاسی و تشکیالتی هست ـ ایدئولوژیک، استراتژیک ـ فکری

 ایدئولوژیک ـ دستاوردهای فکری
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کری ی فدستاورد اول دستاوردهای فکریـایدئولوژیک هستند. نهضت ملی در حوزه
شد. این عناصر شامل ـ ایدئولوژیک سبدی فراهم کرد که در آن شش عنصر حمل می

بعد ی دو تئورابتکارهای درون اندیشه، ابتنای مبارزه بر  وها بداعت ،تجربیی اندیشه
 است. انشعاب اصولی و در آخر نگاه به درون ،یک انگارهفراز مبارزاتی،  از

 اندیشه تجربی
ها یا فقط نظری ی تجربی نهضت ملی است. اندیشهوجه اول دستاورد اول اندیشه

لی، به ی نهضت مهستند، یا ترکیبی از نظر و تجربه یا تجربی محض هستند. اندیشه
دق، بیشتر تجربی و کمتر نظری بود. طور مشخص دوران دولت ملی دکتر مص

ی آزمون نخورد، سیر فراوری را طی نکند، با ای که فقط نظری باشد تا ترکهاندیشه
ها و واقع امر و آنچه بر زمین قرار دارد هم آغوش نشود چندان قابل اتکا نیست. واقعیت

تبلور تجربی م یی تاریخی که در اندیشهباالخره باید سیر قوام را طی کند. اما تجربه
ای که آن دوره ی تجربیشود سیر فراوری و قوام را حتمًا طی کرده است. اندیشهمی

پیشانی مصدق در شود گفت پسای بود و میی قوام یافتهمصدق وسط آورد اندیشه
ی تجربی هم به این دلیل ای تجربی تبدیل شد. اندیشهمدت زمان چند دهه به اندیشه

ی دوران را خورده قابل اعتنا و قابل اتکا است. لذا وجه اول ترکه که آزمون پس داده و
ی اندیشگی مبارزات نهضت ملی، مایهدستاورد فکری ـ ایدئولوژیک این بود که دست

 ی تجربی مبتنی بود.هم در مصدق و هم در سایر مبارزین، بر اندیشه

 ابتکار ـ بداعت
ئولوژیک نهضت ملی قابل مالحظه های فکری ـ ایدها، ابتکارها و نوآوریبداعت

ی کالسیک ی کالسیک نوعًا ابتکار و نوآوری کم است. اندیشهاست. در اندیشه
. ذهن را کنددهد و توصیف میهای بدیهی را توضیح میای است که بیشتر گزارهاندیشه

م ی کالسیک کدارد. منظور این نیست که ارزش اندیشهکمتر به تعجب و تحرک وا می
اند. اما افشانی کردههایی موجهای نظری کالسیک هم در دورانخیر، اندیشهاست. 
ای است که کمتر در آن مغز و مالت است. مثل دیگ ی صرف کالسیک اندیشهاندیشه

ماند که فقط یک دانه بادام در آن بیندازید یا به جای زعفران زردچوبه زردی میشله
دارد ولی به این دلیل که سیر تجربه را طی  بریزید. عناصری از رنگ و طعم و مزه را
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ای که بداعت و ابتکار تاریخی و تجربی در آن نکرده، کمتر واقعی است. اما اندیشه
ای که زرد پربادام، پردارچین و پرزعفران است. در مجموع، اندیشهاست مثل پاتیل شله

ضه شد درونش ی ایران عری نهضت ملی به جامعهو به ویژه 8944ی در دوران دهه
ها و ابتکارها بود که جلسات قبل صحبتشان را مالت وجود داشت. معجونی از بداعت

 ی بحث خدمتتان توضیح خواهیم داد.ایم و در ادامهکرده

 دو تئوری
ی منفی و دیگری تئوری وجه بعدی بررسی دو تئوری است، یکی تئوری موازنه

ی اول گشا هم بودند. تئورداشتند و ره تشکیل جبهه. هر دو تئوری بار تاریخی و تجربی
 مطرح شد، زمانی که به نوسازی مقامی منفی بود در فاز اول توسط قائمکه تئوری موازنه

ی منفی را در دوران ی چند دهه، دکتر مصدق تئوری موازنهفاز اول دست زد. به فاصله
. اش را در مقایسه با گذشته بیشتر کردر تئوریک و تجربینهضت ملی روزآمد کرد و با

تشکیل جبهه هم برای خودش تئوری داشت که جلسات پیش خدمتتان توضیح داده 
ی اقتصاد سیاسی، سیاست و اقتصاد ی منفی، که در عرصهشده است. هم تئوری موازنه

 یدر عرصه المللی دوران نهضت ملی به کار آمد، هم تئوری تشکیل جبهه، کهبین
دهی و آرایش دادن ظرفیت نیروهای سیاسی کارآمدی داشت، صاحب بار سامان

ی و ی سیاستاریخی و تجربی بودند. مبارزین برای اولین بار حرکتشان را در عرصه
 اقتصادی مبتنی بر تئوری صورت دادند. این اتفاق تاریخی مهمی بود.

 یک انگاره
ی ملی بود. البته این ایده فرصت پیدا نکرد که سیر ی بورژوازی مهِم دوره ایدهانگاره

فراوری و قوام درونی را طی کند و به ایدئولوژی تبدیل شد. این انگاره دوران دکتر مصدق 
مطرح و به ساز و کارهایی مقدماتی تجهیز شد، ولی چون دوران نهضت بسیار کوتاه 

وران نهضت ملی بودند هایی که وصل به دبود و ]بعد هم[ کودتا صورت گرفت، رشته
طبیعتًا نتوانستند ادامه پیدا کنند و این انگاره نتوانست به ایدئولوژی تبدیل شود. ضمن 
اینکه، غیر از یکی دو نفر کالسیک و سنتی از کسانی که در دوران دکتر مصدق در منعقد 

فادار وی اولیه داری ملی در ایران مشارکت کردند، سایرین به ایدهی سرمایهکردن نطفه
ی ی ملی بودند، عضو جبههنماندند. به طوری که بسیاری از کسانی که درون مبارزه
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 ی ایدئولوژی ملی را، یعنی در دوران مصدق انگارهبینملی هم بودند، مثل آقای گیتی
ی ط با انگارهرتبقبول داشتند، بعد از کودتا بر ساز و کارهای تشکیالتی و ایدئولوژیک م

کاران رژیم شاه تبدیل شدند. بورژوازی ملی وفادار نماندند. این افراد در عمل به پیمان
ی یک نمونه از این افراد است، کسان دیگری هم بودند که انشاءالله جلسه بینآقای گیتی

تر ی انتقاد به نهضت ملی جدیهبندی نهایی خواهیم دید، جایی که ترکبعد در جمع
ی بورژوازی ملی مطرح شدف اما این انگاره نتوانست با خواهد بود. بنابراین، انگاره

 قواعد علمی سیر قوام درونی را طی کند. در حد انگاره باقی ماند.

 نگاه به درون
وجه دیگر دستاورد فکری ـ ایدئولوژیک نهضت ملی نگاه به درون است. دکتر 

های گرا محاصره شده بود، بر دیدگاههای برونر دورانی که بین دیدگاهمصدق، د
گرای اصلی دیدگاه ایدئولوژیک حزب توده بود که ملهم از گرا ایستاد. دیدگاه بروندرون

های تئوریک، ایدئولوژیک و استراتژیک اتحاد المللی و متکی بر دیدگاهشرایط بین
ی آن تئوری به ساز و کارهای درونی یا مبارزه ها، بود.شوروی، یعنی کمپ سوسیالیست

ملی چندان عنایت نداشت. با برشی مکانیکی جهان را به دو کمپ تقسیم کرده بود، 
. بر خالف دیدکمپ امپریالیستی و کمپ سوسیالیستی. مابین این دو کمپ چیزی نمی

ید؛ درون هر دو کمپ را مالحظه دکه مابین این دو کمپ را می مرحوم خلیل ملکی
ی ملی چندان داد. در نگاه مکانیکی حزب توده مبارزهکرد و مورد عنایت قرار میمی

ها ها یا با سوسیالیستمفهومی ندارد. ما بالنهایه باید خودمان را یا با امپریالیست
 ملی را در ی منافعگرا همههماهنگ کنیم. این ارزش تاریخی دوره بود. این دیدگاه برون

اصلی فرعی کردن با جنبش جهانی سوسیالیستی به نفع منافع جنبش جهانی 
 کرد.سوسیالیستی حل و فصل می

نگاهی مختص به  آرامرتجعین داخلی و وابستگان به دربار و در کنارشان هم رزم
محور تحوالت عالم خود داشتند. بسیار تحت تأثیر تحوالت غرب بودند. غرب را 

ی سیاست خارجی و اقتصادی از اتفاقاتی که دانستند. معتقد بودند ما باید در عرصهمی
 در دوران کوتاه نخست آراگیری کنیم. بنا بر همین دیدگاه رزمدر غرب افتاده است مدل

ارداد تجاری بزرگی با ی مثبت پیشه کرده بود. در همین جهت قراش موازنهوزیری
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شوروی منعقد کرده بود و بنا هم بود منافع انگلستان و آمریکا را هم به طور استراتژیک 
ی مثبت دولت قوام بود. دولت قوام هم عمال در در ایران تأمین کند. وجه دیگر موازنه

ی هرکرد که یادگار سیاست خارجی دوران قاجارها بود. از سفی مثبتی کار میخط موازنه
های خارجی های سیری ناپذیر قدرتهای مشخصی برای دست و دهانملی سهم

 ی سیاست خارجی ایران فراهم شود.حاضر در ایران و ناظر بر حوزه
مصدق در چنین دورانی نگاه به درون را مطرح کرد. این خیلی اهمیت داشت که 

ی المنظر موازنهفهای مختلی سیاسی ایران توسط دیدگاهمصدق در دورانی که عرصه
نگر محاصره شده بود، بر نگاه به درون ایستاد. ارزش نگاه به درون مثبت یا نگاه بیرون

ی ایدئولوژیکی هم هست. اگر ما معتقد باشیم جهان ذاتی این است که صاحب پشتوانه
ی پیرامونمان را هم شود که همهدارد، که آن ذات هم پروردگار است، نتیجه این می

شویم هستیم، ایران ما هم در این انگاره بینیم؛ خود ما صاحب ذات میات میصاحب ذ
هایی باشد که درون این دیوارها یا ی توانتواند همهصاحب ذات است. ذات ملی می

آوری، توان فکری و ... . تا مرزهای ملی وجود دارد، اعم از توان کارشناسی، توان فن
و و سبه درون را بررسی کرده است که دیدگاهی همکنون کمتر کسی از این زاویه نگاه 

ی ملی نوا با ذات جهان است. یعنی کسانی که به ذات جهان توجه دارند در مبارزههم
ی هم دهه کنند. آقای مهندس سحابیبه ساز و کارها و ابزار درونی توجه ویژه مبذول می

جدی کردند، زمانی که تئوری تعدیل ساختار اقتصادی در  به نگاه به درون توجه 8914
را  هم آن همه جای جهان، به خصوص آسیا، تقریبًا تئوری آتوریتر بود و دولت هاشمی

ن نگاه زنند. بنابراین، به نظر مپذیرفته بود. هنوز هم کمابیش به نگاه به درون تلنگر می
ها نها و کهکشاهایی که فقط در آسمانبینیبینی افراد ربط دارد. جهانجهانبه درون به 

نتشر ای که خدا را مبینیگردند چندان عنایتی به پایین ندارد. ولی جهاندنبال تحول می
در کل هستی بداند، او را نه کهکشانی و نه در اعماق زمین ببیند، او را منتشر در کل 

گذاریم جزئی از آن ن بداند، و بداند که هر کجا که ما پا میجهان و در نتیجه ذات جها
ی پنجاه تا هفتاد کند[. همین نشست و جلسهذات جهان است، ]به خودش هم توجه می

دهد. لذا نفری ما هم ذات و فکر و ایده و آرمانی دارد، وقتی را به خودش تخصیص می
نکه پیوندیم، ]بهتر است[ بیش از ایخواهیم به مدار تحول بخیلی بهتر است که اگر ما می

را  ها دیدگاهمانهای شبانه و بوق چراغبه خیابان نگاه کنیم و زرق و برق خیابان، نئون
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به خودش معطوف کند، ذات همین جلسه و کالس را در نظر بگیریم. هر جا که هستیم، 
ات ند و با ذاهایی که توسط خالق خلق شدهبه این اعتبار که پایگاه خدا است و انسان

جا محل تحول است. این چیزی بود که جهان مرتبط هستند در آنجا وجود دارند، همان
در ایران تشخیص داد، با اینکه موحد نبود. ممکن است موحدین هم به  خلیل ملکی

 ثاین برسند، که بعضًا هم رسیدند و در انشعاب اصولی مقداری درباره این موضوع بح
غیرموحد هم به این رسید. اینکه باالخره ایران ذاتی دارد. ساز  کنیم، اما خلیل ملکیمی

تواند به جنبشی ملی مبدل شود، بر خالف نظر حزب توده. و کارهایی درونی دارد که می
من  ه نظراگر بخواهیم این نگاه به درون را به جهان بینی و ذات جهان ارتباط بدهیم، ب

 هایی که با ذات جهان، جان جهان، روحرسیم. تئوریبه تئوری بسیار بسیار پایداری می
توانند پایدار و منشأ تحول خوان باشند، طبیعتًا میجهان و فطرت و طبیعت انسان هم

هایی که بخواهند از کوچه و بازار و خیابان چیده شوند و از مرزهای بیرون باشند. تئوری
خواهند اند و نی اجتماعی ملی ما تزریق شوند، چندان در ایران کاربرد نداشتهکرهما به پی

ی تحوالت بزرگ گذار از قرون وسطی و داشت. کما اینکه عناصر بیرونی پدیدآوردنده
میانی اروپا به قرون جدید نبودند. آنها هم به ذات خودشان توجه و ]آن را[ اخذ کردند. 

سته به ی وابخواست از اقتصاد پوسیدهجاعی بیزار بود، میذات خودشان از کلیسای ارت
زمین متکی به ضرب و زور فئودال مباشر تبّری بجوید. لذا فکر کردند، اندیشه ورزیدند، 

ساز آوردند و در نهایت از آن دوران عبور کردند. برای ی تحولمذهب نو، فلسفه
روپا نشدند. ما هم باید به تحولشان دست به دامن نهادهای بیرون از مرزهای ملی ا

همین ترتیب باشیم. خالصه آنکه به نظر من نگاه به درون به این دلیل که به ذات و جان 
و روح جهان ارتباط دارد و با استعدادهای درون نیروهای ملی هم پیوند است نگاه پایدار 

ه. به گردد که دوران عوض شده ،گفتمان عوض شددورانی است. به این هم بر نمیهمه
ها و هر حال هر کجا بخواهد اتفاقی بیفتد، اگر آن اتفاق متکی و مجهز به توان

های همان اقلیم و مدار و محدوده و عرصه باشد، کارگر خواهد افتاد. ظرفیت و ظرفیت
ست ای آبی زیر پوایده وارداتی نیست. ایده و ظرفیت وارداتی مثل دوپینگ است. دوره

پرد تواند همیشه با دوپینگ  سه گام بکار نمییست. یک ورزشبرد. ولی استراتژیک نمی
فهمند دوپینگ کرده است. بدن تر و و پرواز کند، موقت است. بعد از مدتی همه می

شود. درونش هم افسرده کند و پژمرده میتازه و شاداب خودش هم کیست پیدا می
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حدودی او را شاداب کرده ی مشود. در نتیجه عنصر وارداتی و تزریق از بیرون دورهمی
 ی اجتماعی این نگاه از بیرون در حکم دوپینگ است.است. در مبارزه

 انشعاب اصولی
وجه آخر این بود که دوران نهضت ملی موجب انشعابی اصولی درون حزب توده 

و پیش از آن انشعابات زیاد بود. یکی از این انشعابات متعدد در  8944ی شد. در دهه
ها خیلی مبانی ی ملی بود. انشعاباز درون نیروهای ملی جبهه 8924 تا 8944ی دهه

عضی از ای داشت. بهای خصلتی و سلیقهایدئولوژیک و تئوریک نداشت. بیشتر ریشه
ان باز شای مقابل اردوگاه حزبی قبلیخواستند دکهانشعابات هم خیلی نازل بودند. می

شود د آمد میپدی و طیف وابسته به خلیل ملکی کنند. اما انشعابی که توسط خلیل ملکی
ای مقابل حزب توده هم نبود. ی خصلتی نداشت و در پی درست کردن دکهگفت ریشه

ت. های استراتژیک، اصولی و تاریخی داشانشعابی اصولی بود، به این ترتیب که جنبه
به بعد صاحب جنبشی  8944ی ی دههبود که ما از نیمهجدالش با حزب توده هم این 

ملی در ایران هستیم که این جنبش ملی این ارزش بالذات را دارد که به آن توجه شود و 
حول آن جنبش ملی با نیروهای جهانی مرزبندی کرد. بنابراین، انشعابی اصولی بود. 

ود. دانش مبارزاتی، دانش اجتماعی و آرمان تیپ فکری ب خود مرحوم خلیل ملکی
خواه هم بود. خالصه آنکه این انشعاب از حزب توده اصولی سوسیالیست داشت و ایران

سازی مقابل حزب قبلی نبود. عالوه بر ای و در پی دکهبود چراکه خصلتی و سلیقه
 ی ایدئولوژیک، تاریخی و استراتژیک هم داشت.ی اینها ریشههمه

 تاریخی ـ های استراتژیکدستاورد
تاریخی پردستاورد بود. بعضی از اتفاقات برای  ـ این دوران از منظر استراتژیک

 داد.اولین بار بود که در ایران رخ می

 شعار تحققی
ی سی سال شعارپردازی، چه در وجه اول شعار تحققی بود. بعد از این همه تجربه

عظم شعارها نتوانست تحققی شود به فاز انقالب و چه در فاز اصالحات، که بخش ا
رسیم که شعار باید در دسترس و قابل تحقق و تعّین باشد. مثال روز و این نتیجه می

ی ملموس دسترس بودن، که با ذات هم در ارتباط باشد، این است که امروزه همه
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لب تور ها، ارتفاع زمین تا حلقه و های زمیناند. اندازهها قواعد علمی پیدا کردهورزش
شوند. اگر ورزش مردانه است، و ... همه متناسب با توان انسان در نظر گرفته می

متناسب با توان ژنتیکی و بیومکانیکی مردانه است و اگر زنانه است، متناسب با توان 
ای کند پنج کیلو است، وزنهای که مرد پرتاب میژنتیک و بیومکانیک زنانه است. وزنه

ند دو کیلو است. همه چیز متناسب با توان و توازن درونی و تعادل ککه خانم پرتاب می
متر  11متر و حداقل  844ارگانیک انسان طراحی شده است. طول زمین فوتبال حداکثر 

اند که انسان در طول متر است. نشان داده 64متر و حداقل  34است و عرضش حداکثر 
از میدان  کند وندارد. افت بدنی پیدا می نود دقیقه توان تحرک در بیشتر از این محدوده را

متر قد دارد سانتی 814شود. یا به عنوان مثال بسکتبالیستی که به طور متوسط خارج می
تش اش بایستد و دستش را دراز کند دسحلقه باید جوری تعبیه شود که اگر روی سر پنجه

ر دو متر و نود سانت د ی حلقه را از زمینبه حلقه برسد. مبتنی بر همین قاعده، فاصله
. اگر کسی متر استی تور والیبال از زمین دو متر و شصت سانتیاند. یا فاصلهنظر گرفته

اش متر بتواند بیشتر از هشتاد سانت بپرد و روی سرپنجهسانتی 814با قامتی حدود 
 اگر التواند یک متر بر فراز تور آبشار بزند. حاهایش را هم بلند کند، میبایستد و دست

کردند، در بسکتبال هیچ گلی رد و ی بسکتبال را از زمین چهار متر میی حلقهفاصله
بزند،  توانست اسپککس نمیشد. یا اگر ارتفاع تور والیبال سه متر بود، هیچبدل نمی

متر باشد و روی سانتی 811بانی قامتش جاخالی بیندازد، دوبله کند. یا اگر دروازه
. بر همین رسددستش را هم بلند کند، دستش به تیر باالی دروازه می اش بایستد وپنجه

اند. اگر تیر دروازه سه متر متر در نظر گرفتهسانتی 422ی فوتبال را قاعده ارتفاع دروازه
توانست توپ بان نمیشد، چون دروازهزدند گل میبود، از شصت متری هم شوت می

. هم های انسان استبرای دسترس کردن توان را بگیرد. ورزش میدانی تجربی و تحققی
 گیریاند، اندازهاند، سایز گرفتهی بشر است. آمدهعلمی است و هم محصول تجربه

اند. شعار ها را برایش در نظر گرفتهها و عمقها، ارتفاعها، زمانکردند و این زمین
 نعتتحققی شعاری است که در دسترس باشد. شعار مصدق ملی شدن سراسری ص

متر قد بخواهد با سانتی 814نفت و آزادی انتخابات بود. درست مثل اینکه فردی با 
 تواند در آن حلقه ریبایند حمله ومتری بسکتبال بازی کند. میسانتی 434ی زیرحلقه

تواند بر حلقه فائق آید. شعار ریبایند دفاعی کند، از دور جفت کند، شوت بزند. می



  998         هاچهلم: دستاوردها و ناکامینشست 
 

 

ست. یعنی شعاری که در دسترس باشد. شعار نهضت ملی تحققی هم چنین شعاری ا
ی اصالحات شنیدیم حلقه ی شعارهایی که ما در دورهدر دسترس و تحققی بود. همه

حلقه خورد  یهایی به تختههای پنج متری بودند. لذا گلی زده نشد. بله، توپبسکتبال
 ی گیر کرد و از تور هم ردهایی زده شد و به تور والیبال چهار مترو زمین افتاد، سرویس

نشد و نصف شد. پس شعار باید تحققی و در دسترس باشد. چنانچه شعارهای نهضت 
 ملی تحققی و قابل دسترس بود.

 رباییهدف آهن
ای هربایی بود. یعنی توانست طیفهدفی که نهضت ملی وسط گذاشت هدف آهن

ر، دانشجو، بخشی از گر، کشاورز، تاجای را جذب کند، اعم از صنعتگونهبراده
 ور، کسبه، استاد دانشگاه.روحانیان، پیشه

 بهره از بزنگاه جهانی
وجه بعدی بهره بردن از بزنگاه جهانی بود. بزنگاه جهانی شرایط پس از جنگ 

های ملی بود، که های درونی جنبشجهانی دوم دو عنصر داشت: عنصر اول آن مقوم
ه ایران هم رسید. عنصر دوم آن فرتوتی امپریالیسم دوران در آسیا و آفریقا راه افتاده بود و ب

بود. لذا دوران اقتدار جنبش ملی هنگامی که با فرتوتی امپریالیسم انگلستان مقارن شد، 
های مبارزاتی بود. دکتر دار کل جهان بود، فرصت مساعدی برای بزنگاهکه سیطره

که  ایکردند. مثل استفاده مصدق و نهضت ملی هم از این بزنگاه مبارزاتی استفاده
در افریقا کردند. در کشور ما هم مصدق این درایت را  در هند و قوام نکرومه گاندی

های ملی و فرتوتی، داشت که از این بزنگاه جهانی، که محصول قوت گرفتن جنبش
ی امپریالیسم جهانی، آن زمان به رهبری انگلستان، بود، پوکی و نرخ استهالک باالدرون

 برای رسیدن به هدف مبارزاتی ملی بهره بگیرد.

 ای رهبریتلقی توده
ـ تاریخی نهضت ملی تلقی توده ملی  ای رهبر نهضتچهارمین دستاورد استراتژیك 

ها و ر دوراندم دای پیدا شد. اگر این تلقی را با تلقی از مربود. برای اولین بار تلقی توده
 شود. رهبری جنبش تنباکو درهایش مشخص میفرازهای گذشته مقایسه کنیم تفاوت

 بودند. تلقی هایی مثل آشتیانیبزرگ و در داخل ایران هم قطب خارج از ایران میرزای
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را پر کنند،  بود. یعنی مردم بیایند و عرصه« رصه پرکنی عتوده»ی آنها از توده همه
ی پر از توده را ببیند و عقب بنشیند. این اتفاق هم افتاد. تلقی از استبداد قاجار عرصه

اه ها و میادین را سیتوانند عرصه پر کنند. خیابانمردم در دوران تنباکو این بود که می
داد حاکم سیاهی برود و عقب بنشیند. اما کنند. از آن سیاهی سر قدرت مطلقه و استب
ی بود. برای اولین بار واژه« ی آرمانیتوده»در دوره مشروطه، تلقی روشنفکران از توده 

همگان به طور متفق  8411ملت ساخته شد. در سر فصل جشن مشروطیت در مرداد 
انستند از سر دادند. اما مردم در دوران مشروطه کمتر تو« زنده باد ملت ایران»شعار 

کشی تاریخی کنند. لذا تلقی دوران مشروطه از سطح آرمانی به سطح واقعی اسباب
تر از دوران تنباکو بود ولی این تلقی در سطح آرمان ماند. اما در دوران مردم خیلی مترقی

گیر این بود که توده قابل آموزش است، آموزشنهضت ملی تلقی شخص مصدق از توده
ش دارد. اهل مشارکت و مشارکت طلب است. از این دو عنصر است، استعداد پذیر

توان جنبش ملی به راه انداخت. این خیلی مهم بود. تر اینکه به اعتبار این توده میمهم
دا شد ای پیبنابراین، در دوران نهضت ملی به محوریت شخص دکتر مصدق تلقی توده

ا ضمن کند امها را پر میتوده عرصهکن نیست. بله، سیاه که در آن این توده فقط خیابان
کند آموزش پذیر هم هست، استعداد پذیرش دارد، استعداد ها را پر میاینکه عرصه

مشارکت دارد و لجستیک جنبش ملی هم هست. این اتفاق مهمی بود که در سطح تلقی 
 از مردم در نهضت ملی در مقایسه با فرازهای قبلی در ایران رخ داد.

 حس و عزم ملی
وجه بعدی حس و عزم ملی بود. این حس در مشروطه بروز و ظهور پیدا کرد اما 

هم این حس و عزم سرکوب  ی رضاخانسالهمیدان تحقق پیدا نکرد. در دوران بیست
لید ی توشد. این حس در دوران نهضت ملی توانست بازخیز کند و عالوه بر آن به جرگه

و عزم ملی در دوران نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق توانست  بپیوندد. یعنی حس
 گیر و اجتماعی تبدیل شود.فراوری شود و به جنبشی همه
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 ـ ملت پیوند دولت
وجه بعدی پیوند دولت ـ ملت بود که برای اولین بار درایران شکل گرفت. هر دو 

ان که وسط آمد های آنطرف به سمت هم آمدند. هر دو هم آورنده بودند. وقتی آورده
 ای در سطح ایران و منطقه مطرح کرد.نهضت ملی را به عنوان جنبش پیروز تا مرحله

 
 

 ص ملیتشخ
وجه بعدی تشخص ملی بود. به نظر من هر جامعه، کل و ملتی مثل عناصر 

شوند. در دوران شیمیایی هستند که کد و معرفی دارند و با آن کد و معرف شناخته می
ای در دوران ملت ایران در افکار عمومی جهانی و منطقه نی رضاخاسالهبیست

یك ملت منتقاد بود. یعنی اهل انقیاد بود. بنا به علل مختلف تاریخی و فکری  رضاخان
اهل تمکین بود. اما در دوران نهضت ملی معرف این ملت تغییر کرد. منقاد نبود، قیام 

 . قائم بود و مطالبه گر شد. ملت تشخص تاریخی پیدا کرد.کرد

 تشعشع جهانی
شود. نهضت ملی یابد دارای تشعشع جهانی میملتی که تشخص تاریخی می

های درون نظام ای و جهانی داشت. این خیلی مهم بود که برخی از کمپتشعشع منطقه
انجام دهد. االن  سرمایه داری را هم توانست فتح کرد؛ کاری انقالب نتوانست

ی کنج ایزولگجمهوری اسالمی نه فقط نتوانسته است آن کار را انجام دهد، بلکه در سه
 هم گرفتار شده است.

 نهضت دو وجهی
نهضت ملی دو وجهی بود. به این مفهوم که هم به اقتصاد و هم به سیاست اندیشید. 

 ی پیشچنانچه جلسهکرد. ی سیاسی را دنبال میی اقتصادی و هم توسعههم توسعه
و  8924ی های آخر دههخدمتتان عرض شد، این دو دالدل یکدیگر بودند. در سال

مربی اهل یوگوسالوی، به ایران  8،میالدی آقای رایکوف 8314ی مقارن با اوایل دهه
تبال[ ایران افتاد. آمد. او هم مربی و هم مدرس بود. با آمدنش هم اتفاقات مهمی در ]فو

                                                           
های فوتبال نوجوانان سرمربی تیم .Zdravko Rajkov. (8341-4446). کوفیزدراکو را. 8

های باشگاهی ایران در و مربی دیگر تیم 8923تا  8921های ساالن ایران طی سالو بزرگ
 های پیش و پس از آن.سال
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 ادعاحرف و کمشخصیت بسیار فکوری داشت. ده سال هم در ایران ماند. بسیار کم
ها، به خصوص ی شهرستانکرد. ابتدای ورودش به ایران همهبود. بیشتر کار می

خوزستان و آبادان و خرمشهر، را دید. شصت هفتاد بازیکن نوجوان و جوان پیدا کرد که 
تیم ملی ایران را سیراب کردند. این اولین اتفاق مهم بود. اتفاق مهم  آن جوانان دو دهه

 ها یک دور نرمشسازی را به ایران وارد کرد. پیش از آن مربیدیگر این بود که علم بدن
کار  سازی وبدن ساده داشتند و بعد هم یارکشی و بسم الله، شروع بازی. ولی رایکوف

های هفت کیلویی مدیسن بال را او وارد ایران کرد. وزنه را او به ایران توپ با آورد. توپبا 
سازی را او برای اولین بار در ایران مطرح کرد و آورد. وارد کرد. خالصه تمام عناصر بدن

آموز اش هنگام تمرین بود. من آن زمان دانشتر، عنصر اندیشهی اینها مهمولی از همه
 ایکوفرفتیم ببینیم رکردند. راه دور بود. ولی میها هم استادیوم آزادی تمرین میبودم. این

کند. بداعتی در تمرین پیشه کرده بود که خیلی مهم بود. این تمثیل در تمرین چه کار می
و د ی اقتصادی دکتر مصدق بود. رایکوفی سیاسی و توسعهحرکت دالدل کردن توسعه

 انداخت. یعنی این یازدهچید. فوتبال چهارگله راه میتیم یازده نفره در نصف زمین می
کردند. دیگر زدند و هم از دو دروازه دفاع مینفر هم زمان باید هم به دو دروازه گل می

وازه هجوم آن حرکت سنتی نبود که فقط به یک هدف فکر کنند. در لحظه به دو در
ی کردند. بازیکن فوتبال چهارگلهزدند، از دو دروازه هم دفاع میبردند و گل میمی

 آمد، حواسش خیلی جمعای با دو دروازه میی نود دقیقهتمرینی وقتی وارد زمین مسابقه
اش این بود که بازیکن دوکاره است. هم ی ذهنیبود. هم مدافع و هم مهاجم بود. زمینه

کند. نهضت ملی در دوران دکتر مصدق هم چنین وضعیتی ند و هم حمله میکدفاع می
ای چهارگله در ایران فراهم شد که حاصلش دستاورد توأمان سیاسی و داشت. دروازه

 ی دووجهی از درآمد. کاری که رایکوفاقتصادی شد. یعنی از دوران نهضت ملی توسعه
های سنتی را به هم زد. نهضت ملی ین بود که با خودش فکر آورد. اسلوبدر ایران کرد ا

پا بود. قراردادی اقتصادی منعقد شده بود. هم همین کار را کرد. تنباکو مانند مرغ یک
هدف این بود که مردم به صحنه بریزند، صحنه سیاه شود. ارتجاع و استبداد عقب 

تحقق  های دیگری قابلیت انفجاری چه امکانشد که از این ظرفبنشیند. به این فکر نمی
هایشان بروند، کارمان است. به محض ملغای قرارداد، رهبری تنباکو گفت همه به خانه

تمام شد. این ظرفیت حبس شد. در مشروطه هم بخش بیشتر ظرفیت به تحوالت 
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سیاسی معطوف شد. اقتصاد دورانی با خودش نیاورد. اما دوران نهضت ملی دو وجهه 
ای بود که همگی همه جای زمین تحرک داشتند. کسی که صنفی بود. فوتبال چهارگله

تجار  کرد. بخشی ازکرد. کسی که سیاسی بود کار صنفی هم میبود کار سیاسی هم می
دو وجهه بودند. هم در تحوالت اقتصاد ملی و هم در تحوالت نهضت ملی کردن نفت 

 فاق مهمی بود که زمان مصدق افتاد.مشارکت داشتند. تشکیل نهضت دو وجهی ات

 چیدمان مدرن
ای از چیدمان مدرن در مشروطه درست شد. پارلمان شکل گرفت. گونهماکت شبق

بعد از استبداد صغیر احزابی آمدند و اصناف تشکیل شدند و منزل دار شدند. مطبوعات 
ان نهضت ملی، ی اینها خیلی خیلی کوتاه بود. اما دورمستقلی هم آمدند. اما عمر همه

روز دولت ملی مصدق، برای اولین بار چیدمان مدرن کاملی به  81ماه و  41به ویژه 
ذاری گصورت عقلی در ایران شکل گرفت. پارلمانی بود که هم کار تقنینیه و قانون

ی مجریه نظارت داشت. در آن دوران حداکثر توان ی قهریه و قوهکرد و هم بر قوهمی
ی مستقل ایران در احزاب سامان یافته بود، اصناف و جامعهی تشکیالتی جامعه

 گو بود. برای اولین بارمطبوعاتی هم به همین ترتیب. دولت هم شفاف، مدرن و پاسخ
بود که چیدمان مدرن با این کیفیت به ایران آمد. متأسفانه عمرش خیلی کوتاه بود. بعد 

 از آن هم این چیدمان مدرن دیگر تجدید نشد.

 جبهه تشکیل
دستاورد بعدی تشکیل جبهه بود، که جلسات قبل به طور مفصل از آن صحبت 

ل ی سراسری در ایران تشکیکردیم. تجمیع نیروها صورت گرفت. برای اولین بار جبهه
ه ی منطقه، بلکای بود، آن هم نه همهگونه بود اما سراسری نبود؛ منطقهشد. جنگل جبهه

ر ور حاضسیست، مذهبی، بورژوازی محلی و پیشهفقط بخشی از گیالن. در آن مارک
ی سراسری در ایران کوچکی بود. تا قبل از دوران نهضت ملی جبههی مدلبود. جبهه

تشکیل نشده بود. دولت در تبعید، که در آن تعدادی از فرهیختگان به قم، بعد کرمانشاه 
ود. ای از سیاسیون بای داشت ولی فقط جبههو بعد خارج از ایران رفتند، ترکیب جبهه

گر، آخوند، ای تشکیل شد که در آن بازاری، صنعتدر دوران نهضت ملی جبهه
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روشنفکر، دانشگاهی، ژورنالیست و تکنوکرات بود. جبهه با مدل سراسری و ملی برای 
 اولین بار در زمان نهضت ملی تشکیل شد. 

 کارمذهب کمک
تر و حتی در جنگل، ر گستردهچنان که در دوران تنباکو، در مشروطه به طوهم

ی کار جنبش بود. همهکار جنبش بود در این دوره هم مذهب کمكمذهب کمك
ی مذهبیون ی مذهبیون با کودتا همکاری نکردند، همهمذهبیون مرتجع نبودند، همه

سعی نکردند دستاوردهای نهضت ملی را دوران به ماقبل نهضت ملی برگردانند. در 
ار فتوا از طرف چهار قطب روحانی پشتوانه نهضت ملی شد. همین نهضت ملی، چه

ی مذهبی سنتی تر از همه اینکه تودهی ملی شدند. مهمتعدادی از روحانیان عضو جبهه
ی کار بود. انشاءالله جلسهپشتوانه اجتماعی ملی شدن نفت بود. مذهب کماکان کمک

 د.ی مذهب باز خواهیم کرآینده در جمع باب مبسوطی درباره

 نظر به منطقه متروکه
ه ی متروکه بودوجه بعدی نظر به منطقه متروکه بود. روستا در ایران همیشه منطقه

ی متروکه است. هیچ گذرد، منطقهاست. االن هم، که صد سال از مشروطه می
ر طلبی دکند، هیچ رهبر اصالحروشنفکری در تحلیل خود از روستاها صحبتی نمی

ای به روستا نکرد. اول انقالب به روستاها برق رفت و ایت ویژهی اصالحات عنسالهده
های ارتباطی روستا به شهر و اینکه ها و شاخهسازی صورت گرفت، به حلقهجاده

روستایی از رفاه حداقلی برخوردار شود عنایت شد. غیرمنصفانه است، اگر بگوییم در 
زندگی روستایی و تکنولوژی دوران انقالب هیچ عنایتی نشد. اما اینکه فکر و روش 

فالحتی او رشد کند چندان دغدغه نبود. جنبش اصالحات هم که کاماًل شهری بود و 
کیل ی مالکانه، با تشبه روستا کشیده نشد. اما مصدق با درایتی که داشت، با لغو بهره

ی اقتصاد کشاورزی روستایی شوراها در روستاها، ایجاد بانک کشاورزی که پشتوانه
آالت کشاورزی و سلسله اقداماتی از این ی ماشینهای توسعهبا تأسیس بنگاه بود،

 ی متروکه نظر انداخت.دست برای اولین بار به منطقه



  991         هاچهلم: دستاوردها و ناکامینشست 
 

 

 رهبر خودالگو
گو اما مشحون بود از آنچه انتظار داشت مصدق رهبر خودالگو بود. بسیار کم

ه فقط زمنده بود. اینکمصرف بود. بر مشی خودش رروشنفکران پیشه کنند. شفاف و کم
چریک را رزمنده بدانیم تصور سنتی است. مصدق این آموزش را داد که کسی که فکرش 

ی علنی و قانونی فکر کند، به مبارزهی پارلمانی فکر میپارلمانی است، به مبارزه
کند و از فاز مبارزه قهرآمیز و انقالب هم به دور است، کند، به آنتاگونیسم فکر نمیمی

ز هم رزمنده است. رزمندگی مصدق این بود که ده سال را صرف آموزش مردم کرد. با
چیست، قرارداد دارسی چه بوده است،  BPآموزش داد نفت چیست، غارت چست، 

چه بوده است و ... . روی میدان مبارزاتی خود مدار، که پارلمانتاریسم  8399قرارداد 
مصرف بودن، ی خودش بود. کمانگاره اش در میدان وبود رزمنده بود. پس رزمندگی

 ملی بودن، شفاف بودن، صادق بودنش بامردم او را به رهبر خودالگو تبدیل کرد.

 مدارای آموزگارانه
آمد که وجه بعدی مدارای آموزگارانه بود. باالخره در تاریخ ایران، باید کسی می

توده  روها از حزبی نیی بوکس بشود برای همهشرح صدر بسیاری داشته باشد. کیسه
ی ملی از مدار مصدق. دم بر و پیرامونش و دربار و بخش منشعب جبهه و کاشانی

نیاورد، اعتراض نکند، راه آزادی را نبندد، شکنجه نکند، روزنامه تعطیل نکند و زندان پر 
... . این مداراها را داشت.  نکند. دستش به خون و رانت آلوده نشود. جیب گشاد ندوزد و

د و سیاه بزرگی زده شمدارایش هم آموزگارانه بود و برای اولین بار بود که در ایران تخته
مصدق بدون اینکه بخواهد گچ دست بگیرد و روی تخته ترسیم کند و شعار بنویسد، 

 شد.ای تبدیل کرد که خودش با روش و منشش آموزگار آن ی ایران را به مدرسهجامعه

 مبادله با جهان
 یدستاورد مهمی، که با انقالب قابل مقایسه است، مبادله با جهان بود. رابطه

سویه بود. برای استمرار بقای خودشان به با جهان کاماًل یك و محمدرضاشاه رضاشاه
خواستند. تکنولوژی و دانش کارشناسی را قدرت خارجی اتکا کردند و از جهان قدرت 

وارد کردند. هرچه در جهان به درد بخور بود وارد کردند. اما به جهان فقط نفت سیاه 
ای بسیار سنتی با جهان برقرار دادند. یعنی به رغم ادعاهای مدرنیزاسیونشان رابطه
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فت ولی کردند. به جهان مدل و محصولی ندادند. دکتر مصدق چیزهایی از جهان گر
ی ملی به جهان داد، الگوی بیشتر از آن چه بگیرد، به جهان تحویل داد. الگوی مبارزه
خیز، حتی ی کشورهای نفتملی کردن صنایع نفت را به جهان ارائه کرد که بعد همه

های مرتجع اطراف خودمان هم، از آن الگو استفاده کردند. مدل نشینهمین شیخ
سیاسی بومی به جهان ارائه کرد. پس بیش از اینکه از  یجوش و توسعهاقتصاد درون

جهان بگیرد، به جهان داد. مهم این است که در آن دوران نفتی هم به جهان وجود 
خرید. برای اولین بار در تاریخی نداشت که به جهان بدهد. جهان نفت مصدق را نمی

م داد. این اتفاق بسیار مه که ما سراغ داریم، ایران بیش از اینکه از جهان بگیرد به جهان
 ها هم تکرار نخواهدبود. دیگر هم اتفاق نیفتاد و با این ساخت حاکمیت به این زودی

شد. در مبادله با جهان، ایران مصدق دست باال را داشت، نه دست پایین. در دوران دو 
مواره ران هکنیم ایپهلوی و تقریبًا دوران بعد از انقالب و این دورانی که در آن زندگی می

را ببینید، که پنجه به کل جهان  نژاددست پایین بوده است. همین دولت احمدی
( 8911گیرد. در سال گذشته )اندازد. هرچه را که به درد بخور است از جهان میمی
چه فکر کنی وارد ایم، که رکورد واردات ایران بوده است. هرمیلیارد واردات داشته 14

های  شده است. کورن فلس و پفک نمکی خارجی گرفته تا موز و آناناس آفریقایی و
دهد، پنجه به صورت جهان هم گیرد و به جهان فحش هم میتکنولوژی از جهان می ـ

دهد، مثل دوران دو پهلوی. مشتی ی اینها به جهان نفت خام میکشد. در مقابل همهمی
ی مبتذل داشتن با جهان است که تو از تمام دهد. این رابطهانه میهم شعار بی پشتو

مظاهر تمدن غرب استفاده کنی، اغلب ایرانیان به جای یك موبایل دو موبایل دارند، 
تکنولوژی استفاده کنی،  های ـهای اروپایی را وارد کنی، درصنعتت ازآخرین ماشین

و در کل از جهان همه چیز بگیری و به بازار را پر از شکر و برنج و چای خارجی کنی 
جهان هیچ ندهی. نه روش بدهی، نه منش و نه الگو. اما در دوران مصدق نفتی نبود که 
به جهان بدهد؛ ایران به طور سنتی همیشه نفت به جهان داده است. در آن دوران نفت 

جهان وارد که نبود. واردات هم که بسیار محدود شده بود و چنین نبود که همه چیز از 
شود. به این حال، بازار صادرات ایران به روی جهان باز شد. از ایران تئوری، مدل، روش 
و منش به جهان بازنشر شد. برای اولین بار در ایران بود که نه فقط در مبادله با جهان 

ی تاریخ ایران، دست فرادست را تعادل رعایت شد، بلکه ایران مصدق، بر خالف بقیه
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سویه بود. دوران دله با جهان داشت. دوران قاجار ارتباطمان با جهان یکهم در مبا
ن ی نفت خامی ایسویه بود و در کنارش فقط باریکهپهلوی هم ارتباطمان با جهان یک

بینید. ما در کجای جهان مشارکت طرف بود. دوران بعد از مصدق را هم که خودتان می
میالدی(، که سازمان برنامه  4444ی سال )یعن 8918داریم؟ در گزارش اقتصادی سال 

اهیم افزاری، یعنی تولید مفمنتشر کرده بود، اعالم شد که مشارکت ایران در تولید علم نرم
مان. در بوده است. این از وضعیت علمی 44/4افزاری، %و مقاالت، نه تولید سخت

وضع هنر و ورزش هم که یک سال است سر فدراسیون فوتبال و فیفا واویال داریم. 
آوریم، به سر و رایتمان هم که معلوم است. در همه چیز داریم پدر جهان را در میکپی

شود به حتی اندازیم. هر چه هم های ـ تکنولوژی تولید میروی جهان هم چنگ می
رسد. هنوز هم داریم به جهان نفت خام های درون ایران میترین جریانعقب مانده

فاق دوران مصدق بسیار بسیار کیفی بود. اتفاقی که حدود شصت دهیم. بنابراین، اتمی
 سال پیش با امکانات محدود آن دوران رخ داد، نه امکانات این جهانی و این دورانی.

چنانچه دیدیم دستاوردهای استراتژیک ـ تاریخی بسیار جدی بودند، که بخش 
 المللی بودند.مهمشان داخلی و مواردی شان هم بین

اتمام است و مباحث این جلسه گسترده. برای اینکه طبق زمان بندی  وقت رو به
ی آینده تمام کنیم، مابقی مطالب را مختصرتر پیش برویم و بتوانیم نفت را در جلسه

 کنم.خدمتتان عرض می

 دستاورهای اجتماعی
 توضیح همگانیـ کار 

ه این توضیح ببرای اولین بار در ایران، کار ـ توضیح همگانی صورت گرفت. کار ـ 
ای برای اجرا دارد ابتدا باید ای برای تحقق و برنامهمفهوم است که روشنفکری که ایده

سازی با ضرب و زور رضاخانی، با ی مورد نظرش را مجاب کند. این مجابجامعه
نامه صادر کردن پهلوی دوم و با اقدامات از نوع جمهوری اسالمی، که شاهدش بخش

ابل تحقق نیست. این برنامه باید توضیح داده شود. این توضیح از ایم و هستیم، قبوده
کار  ی توضیح، کار است.نامه صادر کردن و اعالمیه نوشتن نیست. پشتوانهطریق بخش

ـ توضیح بدین مفهوم که دورانی را باید به کار توضیحی اختصاص داد. کار ـ توضیحی 
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ور، روستایی، کاسب، پیشه که زمان مصدق محقق شد کار ـ توضیح همگانی بود.
و  ، اللهیار صالححسین فاطمی 8،مرد امروزگر، روشنگر و مهندس، سردبیر نفت

ترین مردم ایران فهمیدند که چرا نفت باید ملی شود، چرا ترین تا عامهخالصه از نخبه
چرا ما باید حقمان را از جهان بگیریم. از پس از آزادی و دموکراسی خوب است، 

، که در آخرین روز این دهه نفت در ایران ملی شد، 8944ی تا پایان دهه 8944شهریور 
 یعنی ده سال صرف کار ـ توضیح شد. این دستاورد اجتماعی خیلی بزرگی بود.

 ای برای مشارکتبهانه
ای، مشارکت پیدا کردند. زیرپله ای برایوجه بعدی این بود که آحاد مردم بهانه

ک ، همگی دربین، گیتینسبدار، کشاورز، تاجر، عالیگر، کارگاهپاساژدار، صنعت
ی ایران سهمی به عهده بگیرند و مشارکت داشته کردند که باید در سیر تحول جامعه

ی ی سیاسی توسعهها، دانشگاهیان هم در پروژهی سیاسی، ژورنالیستباشند. نیروها
 سهم به عهده گرفتند. لذا برای هر فرد و هر طیفی بهانه و ظرفی برای مشارکت پیدا شد.

 گرایی سراسریهم
نباکو و تر از تتر و پرُبردگیرتر، همهبا توجه به اینکه نهضت ملی بسیار سراسری

گرایی سراسری در ایران بودیم که از کار ـ توضیح همگانی مشروطه بود، شاهد هم
ای و پیدا شدن بهانه پیدا شدن برای مشارکت مؤثر بود. اولین بار بود که این دههیك

 افتاد.اتفاق در ایران می

 تیر 03وحدت حداکثری 
سری گرایی سراشاخص کار ـ توضیح و تعبیه کردن بسترهایی برای مشارکت و هم

خواه بود مقابل جریان خواه و ترقیتیر هرکس ایران 94تیر بود. در  94ری وحدت حداکث
سیاه درون دربار در اقلیت ی خانهسنگابو  ، شاهی قوامارتجاع دربار ایستاد. مجموعه

بسیار  . این اتفاققرار گرفتند و طرف مقابل اکثریت نزدیک به مطلق مردم ایران بودند

                                                           
 ،نگار مستقلتوسط روزنامه 8944 یبود که در دهه یمستقل یروزنامه مرد امروز یروزنامه. 8

 .شدیمنتشر م ،مسعود محمد
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د کنج نرفته بود؛ ماننگونه به سهمهمی بود. پیش از آن و پس از آن ارتجاع درباری این
 تیر اتفاق مهمی بود. 94ی ایران بود. وحدت حداکثری سوراخ موشی مقابل بقیه

 ـ پردامنه پربرد
دستاورد اجتماعی بعدی این بود که نهضت ملی جنبشی پرُبرد و پردامنه بود. 

 ی پربرد بودن و پردامنه بودن نهضت ملی صحبت شد.ی پیش تا حدی دربارهلسهج

 اقتصاد دورانی
وجه مهم دیگر اینکه با خودش اقتصاد دورانی آورد. یعنی مردم حس کردند که ملی 

شان تأثیر دارد. و زندگی آنها را از نظر اقصادی یشدن صنعت نفت در معیشت روزانه
 به سمت بهبود برده است.

 گیری طبقاتیجهت
ی پیش عنایتی به این گیری طبقاتی نهضت ملی است. جلسهوجه بعدی جهت

موضوع شد. ]نهضت ملی[ نیروهای مولدی داشت که شامل کارگر، دهقان، کشاورز، 
 شد.گر ملی و تاجر ملی میصنعت

 سازیطبقه
 به« دست»سازی زد؛ برای اولین بار بود که جنبش در ایران دست به طبقه

ای جدید یعنی حرکتی برای پیدایش طبقه«. شد»سازی زد، نه اینکه طبقه درست طبقه
ی موردنظر هم بورژوازی ملی بود. گفتیم که بورژوازی ملی این در ایران آغاز کرد. طبقه

فرصت را پیدا نکرد که از انگاره به ایدئولوژی تبدیل شود. به دنبال همین انگاره، استارتی 
وسط شخص دکتر مصدق زده شد که شرح آن در گذشته آمد. آن سازی تدر طبقه

دیل شوند. گر تبای فراهم کند تا بخشی از تجار ملی به صنعتاستارت این بود که زمینه
ای را هم فراهم کند تا مستقل از این شیفت و جا به جایی از تجارت به صنعت زمینه

به  آورانه ساز و کارییک و فنبخشی از کسانی که از تمکن مالی یا فکری یا تکنولوژ
سازی در ایران توسط مصدق زده شد که این نفع صنعت ملی به هم بزنند. استارت طبقه

 از دستاوردهای اجتماعی دوران بود.
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 حس روستایی
 هایمصدق دستاورد دیگری هم داشت که کمتر به آن عنایت شده است. ما جلسه

دکتر مصدق روستایی در ایران باالخره  ای به آن کردیم. در پی اقداماتپیش اشاره
صاحب حس شد. حس کرد جزئی از جامعه است. حس کرد در جنبش اجتماعی 

 کنند.سهمی به عهده دارد. دیگرانی هستند که به او فکر می
 ی؟باده خور :برآورد کهای الهیگل پ
 ، چرا نخورم؟خورم :گفتم

 بنده هم گلویی دارد.
ای هم بفرما نزده بود. باالخره زمان روستایی پیالهتا آن زمان در ایران کسی به 

اش گفت بله، خورم! ی روستاییمصدق این بفرما زده شد. روستایی هم با همان لهجه
تازه  توانند با پیاله گلوییها نیستند که میچرا نخورم؟! بنده هم گلویی دارد! فقط شهری

ن پیاله برای اولین بار در زمان کنند. ما هم گلویی داریم، ما هم انتظاری داریم. ای
مصدق به روستایی تعارف شد. تعارفی هم که شد تعارف شاه عبدالعظیمی نبود. تعارفی 
بود که همراه خودش اتفاقاتی را در روستا برد. روستایی دید که برایش بنگاه توسعه 

آالت کشاورزی زده شده است؛ به جای گاو نر پیر فرتوت عرق ریزان له له ماشین
شود و دیگر توان ندارد خویش را با خودش ای که اشک از چشمانش جاری میزننده

آید. ی کشاورزی فراوری شده میآید، نهادهآید، بذر اصالح شده میبکشد، تراکتور می
ی روستاییان، مستقل از ارباب، کدخدا و مباشر، دید به او اتاقی داده شده که آنجا با بقیه

 گیری و ساخت وشت روستایی خودش بحث و فحص و تصمیمی زندگی و معیدرباره
 ای که به روستایی تعارف شدکند. اینها اتفاقات بسیار مهمی بود. پس پیالهساز می

بود.  ی سرشاریی دیگران باشد. پیالهی خوردهماندهخالی نبود، چنین نبود که تهش ته
ی ایران است. این د جامعهروز روستایی هم حس کرد جزئی از آحا 81ماه و  41در آن 

 دستاورد بزرگی در کنار سایر دستاوردها بود.

 دستاورهای سیاسی
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 مطالبه مشخص 
ی اولین وجه دستاوردهای سیاسی این بود که مطالبات مشخص بود. مطالبه

ای است که بشود برای آن مختصاتی تعیین کرد و آن را مهندسی مشخص سیاسی مطالبه
 سی داشته باشد. مطالبات نهضت ملی این قابلیت را داشت.کرد. قابلیت ترسیم هند

 فضایی با گفتمان دورانیهم
المللی فضا بود. دوران از منظر بیندستاورد دیگر این بود که با گفتمان دورانی هم

 هم دوران جنبش ملی و هم دوران جدل حقوقی بود.

 و جدل حقوقی جنبش ملی
شان هم با استعمار درون جنبش ملیکشورهای مختلف افریقایی و آسیایی در 

های کردند و هم با آن جدل حقوقی ] داشتند[. این جدل حقوقی در دههمسلط مبارزه می
میالدی هم بود. این فضا وجود داشت. آنچه در کنگو اتفاق افتاد هم  8364و  8314
که  آمریکایی united fruitملی بود هم جدل حقوقی بود در مواجهه با کمپانی  جنبش

 یها قبل توسط گاندکل بازار کشاورزی کنگو را قبضه کرده بود. این جدل حقوقی از دهه
در سنگال و دیگران در جاهای دیگر در جریان بود که مصدق  در هند و سدار سنگور

فضایی با گفتمان ملی شاهد نوعی همهم آن را در ایران ادامه داد. لذا در دوران نهضت 
 دورانی بودیم که شامل جنبش ملی و درونش جدل حقوقی بود.

 جهان مجاب
وجه بعدی که بسیار مهم است این است که جهان روی ملی شدن صنعت نفت 

های انگلیس و آمریکا و تعدادی از متحدین آنها حاضر به ایران مجاب بود. فقط دولت
اب بودن جهان را روی ملی شدن نفت در ایران با مجاب بودن پذیرش نبودند. این مج
ای ایران مقایسه کنید. مصدق با راه انداختن جنبش اجتماعی و جهان روی بحث هسته

استدالل حقوقی، چه در داخل ایران، چه در دادگاه الهه و چه در سازمان ملل، توانست 
بود که توانسته بود در کمپ  ی این موضوع مجاب کند. این خیلی مهمجهان را درباره

ای، که یک سوی آن ملتی طرف مقابل نفوذ کند. اولین بار بود که دادگاه الهه در مواجهه
بی دفاع و در سوی دیگرش امپریالیست انگلستان است، به بی صالحیتی خودش رأی 

 BPو دعوای مصدق با  BPی صالحیتی خودش برای بررسی پروندهداد. وقتی به بی
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اد در واقع[ ایران برای اولین بار در دادگاه الهه پیروز شد. جهان مجاب در ]رأی د
ی ی وضعیتبرد هر جنبشی بسیار مهم است. االن کجای جهان مجاب است دربارهپیش

ای ایران به پا شده است؟ مصدق این درایت را داشت که جهان ی هستهکه حول مسئله
مرد شود، چه در دوران ز اینکه دولترا مجاب کرد، چه در دوران وکالتش، قبل ا

اش. مصدق به همان میزان که برای مجاب کردن مردم کار ـ توضیح انجام دولتمردی
های داد و وقت گذاشت، برای مجاب کردن جهان هم وقت صرف کرد. در مصاحبه

های اش را مطرح کرد. استفادههای حقوقیمتعددی با نشریات خارجی استدالل
های داخلی و خارجی برای مجاب کردن جهان کرد. پس جهان بونمتعددی از تری

 مجاب بود.

 کنجینه سه ،مبارزه جا بازکن
شود در این جهانی کنجی. میی سهی جا بازکن بود، نه مبارزهبخش بعدی مبارزه

ارزه برد، مببریم، و شصت سال قبل از ما مصدق در آن سربلند به سر میکه به سر می
را در جهان باز کرد. نه اینکه هر روز بیشتر از دیروز به صندوق خانه  کرد و جای خود

متحمدمان  8رفت و ایزوله شد. االن ایزولگی ایران را ببینید. از کل جهان فقط چاوز
است. در طول سه چهار سال هفت بار ایران آمده است. کلی پول و اعتبار و چیزهای 

فقط نفت نگرفته است، آن هم چون خودش نفت دارد. مثل دوران دیگر گرفته است. 
ی پایداری هستند، یعنی گفتند متحدانمان جبهه]شده است[. آن زمان می 8964ی دهه

ای که به نفع لیبی و سوریه و الجزایر. سه کشوری که آخر سر عماًل در صف بندی
ه فتند، البته غیر از سوریه کبخش فلسطین انجام شد در مقابل ما قرار گرسازمان آزادی

آن هم به علت منافع خودش تغییر موضع نداد. دیگر متحدی باقی نمانده بود. فقط 
ه رفت و آنها هم الی ماشاءاللهم الی ماشاءالله آنجا می بورکینافاسو بود که آقای والیتی

یر پونز نقشه بود. بعضی کشورها در قدرت ها زآمدند. کشوری که به قول بچهایران می
د. االن انهای سیاسی اصاًل جایی ندارند، گویی در جهان نیستند و زیر پونز نقشهبندی

                                                           
 ونزوئال. جمهورسیرئ نیشصت و چهارم .Hugo Chávez .(8312-4489). . هوگو چاوز8

ی حسین علوی لنگرودی، تهران، ، ترجمهانقالب ونزوئال، گفتگوی هوگو چاوز با مارتا هارنکر
 .8911ی جام جم، مؤسسه
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َروی است. این در حالی است که در آن دوران جنبش ملی هم پیش متحدمان چاوز
له نشد. االن ایران در جهان ایزوله کرد. در جهان ایزوداشت و هم در جهان جا باز می

 های تاریخی جدی است.است. این مقایسه

 سیاست همگانی
وجه بعدی این است که سیاست در ایران برای اولین بار همگانی شد. در دوران 

ی سیاست در مدار نخبگان ماند. البته در چندساله ماقبل مشروطه، مشروطه و رضاشاه
ها تشکیل شدند و کار سیاسی ـ ه، به ویژه پیش از استبداد صغیر، انجمنمشروط

اجتماعی در سطوح پایین جامعه نشر پیدا کرد. این اتفاقات مهم را جلسات پیسش 
ی آن اقدامات مهم، در مجموع سیاست در حد نخبگان و ایم. اما با همهمرور کرده

سیاست همگانی شد. این خیلی  فرهیختگان ماند. در حالی که در دوران نهضت ملی
ی سیاسی بیایند، بخوانند، آموزش ببینند و ابراز مهم بود. همه فرصت کردند به عرصه

 موضع کنند.

 سیاست با پدر و مادر
تر این بود که سیاست صاحب پیدا کرد. از دیر باز تا کنون در ایران اتفاق مهم

ی کسانی هم دارد و الزامًا همهگویند سیاست پدر و مادر نمصطلح بوده و است که می
ه در زن هستند، یا قالتاق هستند. این انگاراند، یا تاکتیکاند یا پیچیدهکه فعال سیاسی

شد هم کار سیاسی کرد هم پدر و مادر دوران نهضت ملی پاك شد. ]آن دوران[ می
زد، یمگفت، علیه مردم تاکتیك نداشت. چرا که مصدقی آمده بود که به مردم دروغ نمی

ا به داد که مردم رکرد و بعد دنبال کار خودش برود، شعار پوپولیستی نمیرأی جمع نمی
های اش پرواربندی کند. او پرنسیپصحنه بکشاند و بعد برای خود و پیرامون و خانواده

ی آینده به آنها خاص خود را داشت. به مصدق انتقاداتی جدی وارد است، که جلسه
ثل هایی مو در کل با روش و منش خودش و پیرامونیانش، یعنی تیپپردازیم، ولی امی
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جا انداخت که سیاست پدر و مادر و  3،و شایگان صالح 4،نریمان 8،مرحوم رضوی
های خاص خودش را شود انسان کار سیاسی کند و پرنسیپم دارد. میفرزند مشروع ه
 هم داشته باشد.

 عام و خاصنرخ رشد سیاسی 
دستاورد بعدی نرخ رشد سیاسی عمومی بود. در دوران مشروطه روشنفکران تا 

طیف روشنفکری مبلغ ایدئولوژی حاکمیت  حدی رشد کردند. در دوران رضاشاه
لوی اول رشد کردند. ولی در دوران نهضت ملی فرصتی فراهم آمد که همه نرخ رشد په

گر، دانشجو، استاد دانشگاه. ضمن اینکه نرخ سیاسی داشته باشند. اعم از تاجر، صنعت
ی روشنفکری ایران رشد کرد، رشدهای خاصی هم پیدا شد. از جمله اینکه جامعه

بنابراین، هم نرخ رشد سیاسی عام و هم بخشی از احزاب در سطح ملی رشد کردند. 
 نرخ رشد سیاسی خاص داشتیم.

 دستاورهای تشکیالتی
 مجاری آزادی ظرفیت

ها پیدا اولین دستاورد تشکیالتی قابل مالحظه اینکه مجاری ای برای آزادی ظرفیت
شد، مانند حزب، صنف، روزنامه، انجمن، پاتوق و باشگاه و غیره. این اتفاق در کل 

 و به طور خاص در دوران نهضت ملی برجسته بود. 8944ی دهه

 گزینه حزبی
ی برای اولین بار این اتفاق مثبت پدیدار شد که کمابیش همگان برای مبارزه

ی حزبی پیشه کنند. این از نادر دوران تاریخ ایران است که در آن تفرد اجتماعی گزینه
 ی حزبی تعریف کرد.وزهو مبارزه و کار فردی کمتر است. هرکسی خودش را در ح

                                                           
ی كرمان متن نطق مهندس سید احمد رضوی نماینده .(8914-8411) .یرضو احمد دیس. 8

 .8941ی یغما، ، تهران، مجلهدر مجلس شورای ملی
 .رانیا یمل یجبهه نیمؤسس از .(8924-8414). مانینر محمود دیس. 4
ها و ی سیاسی، نوشتهسید علی شایگان: زندگی نامه. (8964-8418) .گانیشا یعل دیس. 3

گاه، هاسخنرانی  .8911، شایگان، احمد، تهران، آ
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 منزلی هر نحلهصاحب
 ای ودستاورد مهم بعدی این بود که همه با هر دیدگاهی، از مذهبی سنتی پوسته

ای، سطحی گرفته تا مذهبی روشنفکر، ملی، الئیک، مارکسیست و به طور کلی هر نحله
 گاهی تشکیالتی شد. این اتفاق مهمی بود که افتاد.صاحب منزل

 ی نوجبهه؛ الگوی
 ای بود که به آن اشاره شد.دستاورد تشکیالتی بعد الگوی کار جمعی یا جبهه

 های اجتماعیکارایی چفت
های اجتماعی بود. ترین کارهای تشکیالتی کارایی چفتبه نظر من یکی از مهم

یف گونه توصکنیم. مصدق را اینی آینده این باب را بیشتر باز میانشاءالله جلسه
ندان تشکیالتی نیست. درست است، خیلی هم تشکیالتی نبود. اما بدیلی کنند که چمی

داشت که نه پیش از او کسی در ایران آن را داشت و نه پس از او کسی صاحب آن شد. 
ای که کند. روشنفکران با توجه به فاصلهها هم کسی به آن دست پیدا نمیبه این زودی

. گیرندرهبری و لیدری جامعه را به دست نمی هااند به این زودیی مردم گرفتهاز توده
قصاب تا  های اجتماعی داشت که از عبدالله کرمیای از چفتمصدق مجموعه

روشنفکر دکترای حقوق  سرا در بازار تا فاطمیصاحب چیو دستمال چیلباس
ی و دانانی مثل سنجابتا حقوق و تختی ژورنالیست مبّرز تا ورزشکارانی مانند تاجیك

. های ایران پشتیبان مصدق بودندچیسرصنف قهوه آبادیتا آقای کریم و صالح شایگان
ی ملی ایران را فقط روشنفکران های اجتماعی مهمی داشت. چادر جبههبنابراین، چفت

ی ملی ی ایران داشت باعث شد چادر جبهههایی که مصدق در تودهباال نبردند. میخ
حاج  و اعتبار آورد، حاج آقای راسخ افشار آبادید، کریمایران باال برود. بازاری پول آور

ن ی ایگرایی آورد. همهمنش و مردم پول و اعتبار آوردند، عبدالله کرمی تقی انوری
های اجتماعی مصدق بود که کارآیی ی ملی تشکیل شد. چفتها که آمد جبههداشته

کنند که بسیار مهم است و ای داشت. ماجرایی از آن دوران تعریف میبسیاری جدی
جلوی پارك شهر  ی دید استراتژیک رهبر آن دوره است. مرحوم شمشیریدهندهنشان

فروشی کبابی داشت. عامی هم بود و هیچ سوادی هم نداشت. ساط دستتهران ب
شنا آ آمدند. مصدق با شمشیریهای ملی میاش تیپدار بود. دور بساط کبابیپاتوق
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اشت، در کسی بود که معیشت سالم و رزق حالل د بوده است. در نظر او شمشیری
دهد تا هم پاتوقش گیرد و به او میکنار آنها پاتوق ملی هم داشت. برایش مغازه می

تر شود و هم آنجا امکانی برای تجمع مّلیون اش وسیعتر شود و هم روزیگسترده
وری ی ملی است. از این به بعد بساط تشود. این اتفاق مربوط به قبل از تشکیل جبههمی

شده است به مغازه تبدیل شد. ری که صبح پهن و شب جمع میکبابی جلوی پارک شه
دار و فرهس به چلوکبابی تبدیل شد. رفته رفته شمشیری بعد با همت خود شمشیری

ی درایت استراتژیك مصدق هندهدشد. این نشان ی ملی و تختیاسپانسر مالی جبهه
ی ملی کند. در ده پانزه سال اخیر چه اتفاقی بود که توانست کبابی را هم وارد مبارزه

روشنفکر  یی ملی شد؟ اتکایشان به هستهافتاد؟ کدام کبابی، دالک، قصاب وارد مبارزه
قع رأی وکرد و از مردم هم تنشست فکرهای استراتژیک مطول میای بود که میفرهیخته

ی و شرکت در تظاهرات داشت. مصدق برعکس این مسیر حرکت کرد. انشاءالله جلسه
نکه کنیم. خالصه ایتر میرویم و بحثشان را جدیها میآینده کمی سراغ معرفی این تیپ

 هایی اجتماعی داشت که کارآیی آنها هم برمال شد.مصدق چفت

 نونهادها
ی بانکی ایران صاحب نونهادهایی شد. شبکه نونهادها آمدند. در دوران نهضت ملی

تخصصی برای هر صنف از مولدین تأسیس شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت. 
شورای روستایی و ... تشکیل شد و رفته رفته ایران صاحب نهاد شد. درست است که 

شان هم مثل بانک صادرات، بعد از کودتا به بخشی از این نهادها تهاجم شد ولی برخی
انک صنعت و معدن، بانک ساختمانی که بعدًا بانک مسکن شد، بانک رهنی که بعدًا ب

 ی ماشین آالت کشاورزی هم باقی ماند.بانک کارگشایی شد باقی ماندند. بنگاه توسعه
 های مختلف بود.آنچه تا کنون گفته شد دستاوردهای نهضت ملی در عرصه

 های نهضت ملی شدن نفتناکامی ـ هاکاستی
ای هها و ناکامیرویم. با سرعت از سوتیترهای بخش کاستیغ فصل آخر میسرا

بندی به عمق آنها ی آینده در جمعگذریم و انشاءالله جلسهنهضت ملی شدن نفت می
 پردازیم.می
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 لیبرالیسم فردی
ها لیبرالیسم فردی دکتر مصدق بود. این ها و ناکامییک وجه مشخص کاستی

ای آخر هم کار دست خود دکتر مصدق داد و هم کار هخصلت به خصوص در ماه
، «بگذار باشد»دست جنبش اجتماعی سراسری جا بازکرده در جهان داد. رویکردهای 

تا  41ها باالخره باعث شد اتفاقات مهمی در حد فاصل و عدم عنایت« رهایش کن»
همه ی ایران ریزش کرد و ریزش کرد. مرداد و قبل از آن شکل بگیرد. جامعه 41
مرداد مرگ بر شاه  41گویند این ریزش سنت ایران است. خب آخر همان مردمی که می

ی کم چه اتفاقی افتاد؟ مسئولیت مرداد گفتند مرگ بر مصدق. در این فاصله 41گفتند 
آن متوجه چه کسی بود؟ بخشی از مسئولیت این اتفاق متوجه لیبرالیسم فردی دکتر 

 کنیم.آینده آن را باز می یمصدق بود که انشاءالله جلسه

 بازی بزنگاهیمفت
ای استفاده کرد و جنبش را پیش المللی و منطقهگونه که از شرایط بینمصدق همان

های بزنگاهی هم داشت، آن هم بزنگاهی که بازیرا از ایران بیرون کرد، مفت BPبرد و 
در بزنگاه بهار و مرداد،  41تا  41آمریکا متحد انگلستان شد، در بزنگاه حد فاصل 

تر شود، حتی توانست متشکلی نهضت ملی میکه پشت جبهه 8994تابستان سال 
ی انگلستان و آمریکا در ایران مسلح شود. ولی به هر علیه ارتجاع درباره و صندوق خانه

 های بزنگاهی صورت گرفت.بازیترتیب مفت

 شکنندگی ایدئولوژیک
است. رهبران نهضت ملی و شخص دکتر وجه بعدی شکنندگی ایدئولوژیک جبهه 

مصدق در دوران مبارزه به عنصر ایدئولوژیک کم بها دادند. پاراگراف کوتاهی را از 
، زمان تأسیس نهضت آزادی 8924در سال  ی دکتر مصدق به مهندس بازرگاننامه

 یزیرهیپا یعنی میجه نکرده بودکه ما فرصت و تو یشما کار»خوانم: ایران، برایتان می
این حرف خیلی کیفی است. « .دیاانجام داده یمبارزه مل یبرا یو سازمان کیدئولوژیا

 یزیرهیپاکاری خودش و همکارانش در دوران نهضت ملی است. ی کمدهندهنشان
ی ی توسط مصدق و رهبران نهضت ملی انجام نشد. انگارهو سازمان کیدئولوژیا
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لی آمد ولی به ایدئولوژی تبدیل نشد. خود مصدق هم به این واقعیت بورژوازی م
 معترف بود.

 پیچدگی ناکافی
ی هایی داشت. مثل استفادهوجه بعدی پیچیدگی ناکافی بود. مصدق پیچیدگی

برای نخست وزیری به او شد. دو شرط  8994تاریخی از پیشنهادی که در اردیبهشت 
و ارتجاع درباری را ناکام کرد و  و سید ضیاء هبرای پذیرشش گذاشت. آن دو شرط شا

جنبش ملی را پیش برد و منجر به تشکیل دولت ملی شد. اما در مواجهه با شرایط جدید 
های فکری آن زمان مثل های ناکافی داشت، شرایطی که تیپالمللی پیچیدگیبین

آینده  یبر آن دست گذاشتند. این قبیل مسائل را انشاءالله جلسه خلیل ملکی مرحوم
 کنیم.باز می

 پوکی تشکیالت ملی 
ی ملی اسم پرطمطراقی داشت، ولی در وجه بعدی پوکی تشکیالت ملی بود. جبهه

وده با ت ای صورت نگرفت. توان تشکیالتی حزبدرونش کار تشکیالتی جدی و حرفه
ی بعد موکول ی ملی قابل مقایسه نبود. مابقی این بحث را به جلسهتوان تشکیالتی جبهه

 کنیم.می

 تلقی اداری از تشکیالت
وجه بعدی که خیلی مبتذل بود تلقی اداری داشتن از تشکیالت بود. احزاب درون 

بود که  ی ملی از دولت ملی فقط انتظار کار اداری داشتند. آن زمان معروفجبهه
 های باالی اعضای ردهگفتند حزب ایران کارگزینی دولت مصدق است. یعنی همهمی

های میانی حزب ایران در دوران دولت مصدق صاحب منصب شدند و پست و رده
گرفتند. تشکیالت برای پست گرفتن و تمسک به مناصب اداری نیست. تشکیالت 

 ی ملی به هیچ وجهورش است. جبههگاه ایست و زندگی برای تفکر، ساخت و پرمنزل
 کرد.در این حال و هوا سیر نمی

 و سقوط آزادها سوزاخالق و خصلت دوران
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سوز مبتال بود. این اخالق و خصلت نهضت ملی به اخالق و خصلت دوران
ای نداشت که سوز را در مشروطه دیدیم. در جنگل دیدیم. تنباکو هم اصال ادامهدوران

چنان که در های آزاد اخالقی در آن تجربه شوند. همسقوط ها وسرانجام خصلت
ی خصلت داشتیم و دوران مشروطه تنزل اخالقی و حوض وسیعی برای باز شدن فواره

سوز شد. را سوزاند، در دوران نهضت ملی هم سقوط آزادهای خصلتی و اخالقی دوران
 دهیم.ی بعد احاله میی این بحث را به جلسهادامه

 سوزرحلهروی مچپ
ی ملی بودند. در از عناصر کادر مبارزه ، خود کاشانی، بقایی، آزادزاده، حائریمکی

ودند. چه شد که به کمپ ارتجاع پیوستند؟ چه شد که وارد ی استعماری بکادر مبارزه
وزیری که شاه پنهانی به او داده ی نخستبا وعده کمپ دربار شدند؟ چه شد که مکی

فقط به این علت که در لیست  بود مقابل مصدق قرار گرفت؟ چه شد که حسین مکی
چنان که چپ روی به خارج نبود مقابل مصدق قرار گرفت؟ و همسفر مصدق با هیئت 

های مرحله سوز ها هم دچار چپ رویسوزی کرد، نهضت ملیحزب توده مرحله
 شدند. 

 کم بها دادن به ارتجاع
کاستی بعدی اینکه مصدق و جریان ملی به ارتجاع کم بها دادند. ارتجاع در 

اش را داشته است. این های پوسیدهلولهای مختلف توان بازسازی بخشی از سدوران
ی مهمی است ولی همیشه به آن کم بها داده شده است. در نتیجه آن هیوال دوباره مسئله

ی دستاوردها را هم برده است. بعد شکل گرفته است و دهان باز کرده است و همه
جاع آن ارتکنیم، گیرند که ما مدام دستاورد درست مینشینند واویال میروشنفکران می

برد. علت این است که به خصلت بازتولید ارتجاع در ایران توجه نشده است و را می
 شود.نمی

 تزریق رخوت به پیکره ملی
 شکنندگی، بازی بزنگاهیمفت، لیبرالیسم فردیتمام این اتفاقات افتاد. 

ق اخال، تلقی اداری از تشکیالت، پوکی تشکیالت ملی، پیچدگی ناکافی، ایدئولوژیک
 کم بها دادن به ارتجاعز وسوروی مرحلهچپ، سقوط آزادها، سوزو خصلت دوران
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ی مرداد را رقم زد. مردمی که در دوران نهضلی ملی دهه 41تا  41اتفاقات حد فاصل 
شوند و به رقص روز دکتر مصدق شاداب و شادمان می 81ماه و  41و به ویژه در  8944

ر رخوت شدند؟ اینجا باید ترکه دست گرفت مردم آیند، چرا روز آخر دچاوجد در می
رقصان  ی ملی شاداب ورا زد؟ خیر. سلسله اتفاقاتی افتاد که به تزریق رخوت به پیکره

 منجر شد.
تر و مستندتر وارد نقد نهضت ملی ایران تر، جدیی آینده عمیقانشاءالله جلسه

 شویم. خسته نباشید.می
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 پرسش و پاسخ
به  ی مردم ارتباط برقرار كنند؟توانستند با تودهچگونه میپرسش: دكتر مصدق 

 عنوان مثال قصاب چگونه توانست با دكتر مصدق ارتباط برقرار كند؟
ها دوست بود مثل پدر آقای دکتر مصدق با پدر برخی از این شخصیت پاسخ:

های ارتباطی ای بود که هرکسی حلقهدهه 8944ی . دههو پدر آقای انوری نسبعالی
جدی داشت. ولی دکتر مصدق از قبل از این دوران ارتباطات اجتماعی جدی با 

های ملی و بخشی از های اجتماعی مختلف داشت. به خصوص با بازاریطیف
ح طگران و اصناف. یك سری ارتباطات در سطح خانوادگی بود و بعضی در سصنعت

ی ههی دارتباطات شخصی بود. این میان اعتماد و پذیرش هم شکل گرفته بود. میانه
ی ملی و دولت ملی را تشکیل داد ای ملی شد و بعد هم جبههکه مصدق چهره 8944

کرد. اش هم استفاده میهای اجتماعیای کاماًل شناخته شده بود که از چفتچهره
 ایستیم.تر میتر و عمیقز افراد نام برده بیشتر، جدیی آینده بر برخی اانشاءالله جلسه

پرسش: فرمودید كه بورژوازی ملی به صورت ایده و انگاره مطرح شد. ولی نه 
خود مصدق و پیرامونیان چندان كار تئوری در آن حوزه كردند و نه عمالً دیگر 

آحاد  زفرصتی برای تداوم و تعمیقش بود. با این حال گویی این ایده در بخشی ا
مردم در طبقات مختلف نشست و به دنبال خودش دستاوردهایی را هم آورد. آیا 

هایی كه داشت ویژگی مردم دورانی آن زمان بود كه باعث شد این ایده با كاستی
بنشیند و دست كم در برخی افراد جا بیفتد یا علت دیگری داشته است؟ كلید این 

ها ی توجه به ذات پدیدهدیگرم دربارهنشستن و جا افتادن چه بوده است؟ سؤال 
كنند، ها نگاه میی افراد ناگزیر به ذات پدیدهرسید همهاست كه گفتید. به نظر می

. بیندمنتهی دعوا سر این است كه هر كسی ذات پدیده را متفاوت از دیگری می
ی ایران این تحلیل را داشت كه اگر شئ را جامعه 0202ی جریان چپ در دهه

یم ذات این شئ تضاد بین طبقه كارگر و بورژوازی است. بنابراین عملشان را بگیر
دیدند با كردند. بنابراین به ذات نظر داشتند ولی آنچه میبر این تلقی مبتنی می

 دیگران متفاوت بود.
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ی فکر بورژوازی ملی در ایران زده دوران نهضت ملی دکتر مصدق جرقه پاسخ:
شود، کند، مفصل میقه بود. ایده وقتی خودش را باز میشد. اما در سطح ایده و جر

اش را ی اولیهی حیات بعد از جرقهشود، اولین مرحلهکند، تفصیلی میبسط پیدا می
ه این شود و بی بسط پیدا کرده و مبسوط شده مهندسی میطی کرده است. بعد این ایده

ایده در  گذارد.ش پشت سر میی سوم را برای تداوم حیات و پایدارتر شدنترتیب مرحله
کند. این روش درست کار است. بورژوازی ملی در ی چهارم نهاد حافظ پیدا میمرحله

تر ای با خدا برقرار کرد. او خب خیلی دوردسترابطه ایران این سیر را طی نکرد. ابراهیم
ی علمی را داشت. تمام این چهار مرحلهاش با خدا کرد. اما در رابطهاز ما زندگی می

ی بسط پیدا ی سوم مهندسی ایدهابتدا ایده داشت. بعد بسط ایده داشت. در مرحله
پانزده آیه در این باره  ی ابراهیمی چهارم. در سورهکرده. ایجاد نهاد حافظ هم در مرحله

 های دیگر منتشر است. ابراهیمع هم در سورهی این موضوهست، تعدادی آیات درباره
وید گکند. میاش را مطرح میکند. خیلی ساده ایدهدر این پانزده آیه با خدا صحبت می

اصلی  یگاه دارند. ولی توحید چنین چیزی ندارد. ایدهکده و منزلپرستان کمپ، بتبت
 ای است که بهپرستان است. جرقهایجاد کمپ توحیدی در مقابل کمپ بت ابراهیم

گوید خدایا من برای دهد. میی بعد این ایده را بسط میذهنش زده است. در مرحله
خواهم: امنیت، رونق، رزق، ایمان. تو ی کعبه چهار چیز از تو میسرزمین مکه و خانه

گاهی برای توحید برقرار کنم. خدا او را کنم منزلاینها را فراهم کن، من هم سعی می
ط دهم. این بسگوید من عناصری را که خواستی به تو میمی کند. به ابراهیمکمک می

افتد. یکی ی هندسه دو اتفاق میی کار است. در مرحلهایده است. وجه بعدی هندسه
ی کعبه ایجاد قبل از شروع ساخت مختصاتی برای خانه اینکه خودش و اسماعیل

به طور مشترک و بدون توافق پیشینی  و هاجر کنند. مختصات دیگری را هم ابراهیممی
وم ی سحلهی بسط یافته مرکنند. هندسی کردن ایدهبرای محتوای توحید فراهم می

گیرد. ی چهارم دو ساخت و ساز محتوایی و فیزیکال صورت میاست. در مرحله
اش اینکه توحید ی کعبه است و ساخت و ساز محتواییساخت و ساز فیزیکال خانه

وژیک به لحاظ ایدئول و هاجر کند مبتنی بر اعمال و رفتاری که ابراهیممناسکی پیدا می
کند  را قربانی خواست اسماعیلمی بود. ابراهیم بروز دادند. قربانی کردن سنت ابراهیم

 ش هاجرالکه خدا گوسفند را به عنوان آلترناتیو فرستاد. سعی صفا و مروه مبتنی بر ت
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ی برای یافتن آب است. منا و مشعر هم برخاسته از همین دو شخصیت است. مجموعه
فرد کالسیک علمی نبود.  سعی و قربانی و منا و مشعر هم شد محتوای توحید. ابراهیم

د یخته نیستند ولی به هر حال بایهای کالسیک و علمی و فرهسازندگان تمدن الزامًا تیپ
ه ذهنت ای بمتد داشت. متد یعنی اینکه وقتی جرقه متد داشته باشند. چنانچه ابراهیم

زند، بتوانی آن را بسط دهی، آن را مهندسی کنی و سرانجام برایش نهاد حافظ درست می
در اقتصاد، صنعت، کشاورزی، ورزش، کنی. در ایران هم هر زمانی که این اتفاقات 

حوزه تشکیالتی، سیاسی، ایدئولوژیک فراهم شده است این اتفاق افتاده و متد به بار 
ان نیست. بشر این کارو نشسته است. این سنت بشر است. فقط محصور به ابراهیم

ت. آورده است. ابتدا ایده اسپیشرفت بشریت را با این فرموالسیون چهار عنصری جلو 
ولی ایده نباید در همان مرحله بماند. باید در آرام پز ذهن صاحب ایده برود. به تدریج 

دن به ی بعد اندیشیبسط پیدا کند. از آن یک یا دو پاراگراف تئوریک در بیاورد. مرحله
ی ایدهی بعد هم این است که به ساخت و ساز نهاد حافظ ی ایده است. مرحلههندسه

است. بعد از او هم هر پیامبری آمد خدا  ی اولیه فکر شود. این سنت ابراهیمبسط یافته
ریخته است جست و خیز کن. بنا نیست  به او گفت بر همین فونداسیونی که ابراهیم

کامل و علمی است چون قواعدش  مخودت از اول چیزی بسازی. فونداسیون ابراهی
ی اولیه ماند. نقطه چینی طی شده است. اما بورژوازی ملی در ایران در سطح انگاره

های مختلف داریم. پس از مصدق بخشی از میلیون روی ایده بورژوازی ملی در دوران
اتحادیه کمونیست های خارج  24ی در پرورش آن کوشیدند اما موفق نبودند. در دهه

از کشور ادبیاتی آورد. من پنج صفحه از یکی از کارهای آنها را دیده ام. موضوع آن پنج 
ی بورژوازی ملی، است یعنی قدمی برای بسط ایده بوده صفحه طرح تحقیق روی ایده

که حدود یك میلیون نفر بر سر مزار مصدق در احمدآباد جمع شدند  8911است. سال 
سخنرانی کرد، مجاهدین و فداییان خلق سخنرانی کردند. در آنجا  ت الله طالقانیو آی

ای خواند. یکی از ای ده مادهاز طرف مجاهدین صحبت کرد و بیانیه مسعود رجوی
ز ی در ایران بود. بعد اموادش، بدون اینکه توضیح و بسط داده شود، حمایت از بازار مل

ی بورژوازی ملی کار کنند. آن دیگر نیروهای سیاسی ـ فکری ایران نیامدند روی ایده
ی روی ایده ی هفتاد، مهندس سحابیی شصت تا اواسط دههفقط اواسط دهه

درستی مطرح  بورژوازی ملی کار کردند. به ساز و کارهای داخلی رسیدند. ایشان به
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ای از ی دوی ایران حلقهی یک و درجهدر شهرهای درجه 8964ی کردند که در دهه
ان اند. دانشجویگران سنتی ایران نزدهصنعت تشکیل شده است. این حلقه را صنعت

 صدبا ده تا پانزده در های صنعنی زدند یا زمان دولت موسویالتحصیل رشتهفارغ
ی کمك کار بانکی، گرد قزوین ی آورده به اضافه هفتاد تا هشتاد درصد سرمایهسرمایه

 هایی تشکیل شد. مهندس سحابیو کرج و یزد و زنجان و برخی شهرهای دیگر حلقه
 ه تامینی اولیهای نو که با یك کمك بانکی و آوردهاین ایده را مطرح کردند که این حلقه

ی صنعت از داخل، به رشد نیروی کار به لحاظ فکری شده است اگر به تأمین مواد اولیه
پرور هم بشوند، به مبادله با جهان هم فکر کند و فکر کند، یعنی به عنوان مثال تکنسین
توان های پژوهش و توسعه اختصاص دهد، میبخشی از سود خود را هم به پروژه

ش ای معقولی از صنعت و سرمایهشت. به طوری که هم تا اندازهصنعت ملی در ایران دا
 ی در گردش و زاینده تبدیل کند.سود ببرد، هم در سطحی بخشی از سودش را به سرمایه

 رد.گیدر این صورت شکلی از صنعت ملی در ایران مقابل صنعت کمپرادور شکل می
حدی زدند و بعد اواخر تا  8994ی چینی که هواداران مصدق در دههبعد از نقطه

ها ی کمونیستطرحی پژوهشی از طرف اتحادیه 8914ی و اوایل دهه 8924ی دهه
آمد، مجاهدین هم بعد از انقالب فقط تلنگری زدند به بازار ملی، بدون بسط. من تصور 

رف ی صود. جرقهمطرح کردند کمابیش بسط یافته ب ای که آقای مهندسکنم ایدهمی
هم  کردند و خود آقای مهندسنبود. اگر نیروهای فکری با آن ایده برخورد فعال می

 هایداشتند تا آن ایده قوام درونی خودش را پیدا کند و مقومهای بعدی آن را برمیقدم 
توانست شد، میند میعینی درون ایران مست 8هایدرونی پیدا کند و بحثشان به فکت

ای جدی باشد، حول آن بحث راه انداخت، بحث را دامن زد و در نهایت به چیزی ایده
کردن و فرموالسیون نصفه و نیمه طی شده است. ولی رسید. این سیر در تئوریزه

اجتماعی و جدی نشد. اتفاقی که در ایران افتاد این بود که باالخره بورژوازی مهاجم 
رخش تاریخی آمد دوران را به هم بریزد و دوران را هم به هم ریخت. آن سوار بر اسب 

ی ساز و کار اقتصادی هم ی زیست، شیوهبورژوازی با خودش فرهنگ، روش، شیوه
بود  ی پیشین را که اشرافیت فئودالیی جدید طبقهآورد. به طبقه تبدیل شد. این طبقه
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ی کمی هم بورژوازی صنعتی آمد. صلهبرانداخت و اروپا را از آِن خودش کرد. با فا
بخشی از میدان را از بورژوازی تجاری گرفت. این بورژوازی صنعتی جدید با خودش 

ی زیست حداقلی داشت، فرهنگ داشت، سرمایه و دینامیسمش ایدئولوژی آورد، فلسفه
مصرف ی تجاری بود. ابتدا هم بسیار کمتر از سرمایه و دینامیسم سرمایهبسیار جدی

کرد. کرد، زن و کودک و پیر و خرد را استثمار میبود. درست است که کارگر استثمار می
داری ایران نبود که فربه شود، به طوری که مصرف بود. مانند سرمایهاما خودش هم کم

 894کیلوگرم بخواهی  21با کار حداقلی رشد حداکثری کند و یک شبه از سبک وزن 
ها نیفتاد. بخشی از سود هم در روپا این اتفاقکیلوی فوق سنگین برود. در ا

گذاری آمد. یک دودکش که علم شد به دو دودکش تبدیل شد. یک سوله به دو سرمایه
ی اروپا هم داری صنعتسوله افزایش پیدا کرد. اتاق فنی به سالن فنی تبدیل شد. سرمایه
ی د. ولی در ایران ایدهدود چراغ و خاک کار خورد تا این سیر را طی کرد و به اینجا رسی

 هایی که امثال آقای مهندسبورژوازی ملی اواًل بسط پیدا نکرد، حتی با وجود تالش
کردند، ثانیًا صاحب مختصات هندسی نشد. به این فکر نشد که این ایده چطور 

های حلقه 8964ی عملیاتی شود. به همین لحاظ همان مهندسانی که اوایل دهه
تلقی این بود که اگر قرار است  8964ی سازی شدند. دههصنعتی زدند بیشتر وارد قطعه

سازی احداث شود. شما با پژوهشی ساده صنعت ملی شکل بگیرد، اول باید قطعه
یر فشار شان که زاند. بخشیبروید ببینید آنها االن چه سرنوشتی دارند و به کجا رسیده

عطای صنعت را به لقای بخشیدند و رفتند. بخشی شان دالل واسطه  اقتصادی وا دادند و
های اعتقادی ی حفظ پرنسیپو کمپرادور شدند. بخشی شان هم فقط به انگیزه

عناصری از آن انبوه در صنعت خودشان زندگی کج دار و مریضی دارند. در مجموع تک
می هم پیدا نکرد. کل دولت ی اینها اینکه حافظ و حانیمه ملی ایستادند. عالوه بر همه

جمهوری اسالمی هم به دلیل تاریخی، هم به دلیل ایدئولوژیک و هم به دلیل 
استراتژیک که همیشه بازار پشتش بوده است، فقط به رشد بازار در ایران فکر کرده است. 

ست ی اسالمی ادر این سی ساله گذشته تنها جریان رشد یابنده در ایران جریان مؤتلفه
مانده در ایران هستند. امروز در ایران شاهد و داری تجاری عقبی سرمایهایندهکه نم

های تولیدی نیستیم. در ایجاد این ی صنعتی با پرنسیپهای رشدیافتهناظر جریان
وضعیت هم حاکمیت نقش داشت و هم نیروها که عنایت کافی نداشتند. لذا خط و 
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فع ابقای جمهوری اسالمی بود که به سازی به نربط ایدئولوژیک حاکمیت در طبقه
ی ای، و نه حتی همهفقیه رساله و تحریرالوسیلههای سنتی مدافع والیتسمت بازاری

بازار تجاری، شیب پیدا کرد. ضمن اینکه به ابقای توان صنعتی در ایران هم عنایت نشد. 
ه ک پس روشنفکران به لحاظ تئوریك پشت قضیه نیامدند و حتی روشنفکران جدیدی

ی اقتصاد آمدند، مانند کارگزاران، وارد صنعت نشدند. بر واردات، بورس بازی در عرصه
زمین و ساخت و ساز تمرکز کردند. برج باال بردند. کارگزاران هم که حزبی تکنوکراتیک 

ك گری و بوروکراتیی اقتصادی کار تکنوکراتیک نکرد، کار واسطهبودند عماًل در حوزه
داقلی با فکر صنعتی درون جمهوری اسالمی هم در سیر خودش ی حکرد. آن هسته

ی روشنفکری واسط دالل و برج ساز شد. اتفاق مهمی افتاد. لذا نه از درون جامعه
گری شکل گرفت، به عنوان مثال مانند انجمن مهندسین دار صنعتجریان پرنسیپ

و مهندس  در آن بود و مهندس حسیبی که آقای مهندس فریور 8944ی ابتدای دهه
ی روشنفکری ما و ... در آن باشند. چنین اتفاقی که بعد از انقالب در جامعه بازرگان

اش جریان بازار والیت فقیهی و نیفتاد. حاکمیت هم که اصاًل انتخاب تاریخی
ی بود. لذا این فکر صنعت ملی در ایران بدون متولی شد و تا همین امروز اتحریرالوسیله

ی متراکمی دارد برای هم بدون متولی هم مانده است. االن هم هرکس سرمایه
نرخ نزول را با نرخ بازدهی صنعت مقایسه  -8کند: گذاری طبیعتًا سه کار میسرمایه

نرخ داللی و  -9کند؛ قایسه مینرخ تجارت را با نرخ بازدهی صنعت م -4کند؛ می
کند. گری زیرکمپرادور شدن و زیرطبقه شدن را هم با نرخ سود صنعت مقایسه میواسطه

نرخ رشد صنعت در ایران از نرخ نزول بازار کمتر است، از نرخ تجارت که بسیار بسیار 
ه بالمللی هم کمتر است. طبیعی است که سرمایه در ایران کمتر است، از داللی بین

خواهی کسی را شکنجه کنی گویند اگر میسمت صنعت نرود. صنعتی که االن می
ای برپا کن، چند کارگر بگیر، آموزش بده و تالش کن صنعتی راه بیندازی. هرکس سوله

شود. پس بورژوازی صنعتی ملی متولی حاکمیتی وارد این مسیر شود به واقع نفله می
متولی بورژوازی ملی در ژاپن بود. ولی در ایران از این  8یجیمپیدا نکرد. به عنوان مثال 
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ها نیفتاد. حاکمیت که هیچ وقت از صنعت ملی حمایت نکرده است. همیشه این اتفاق
ی صنعت و کارخانه دار و خودش واردکننده سیبل را زد. قاجار چند بار زد. رضاخان

زیر دست و پای قاجارها له شد.  الضربگر ملی نداد. امینمیدانی به صنعت نساج شد؛
د تاجری بو الضربهم نتوانست بروز و ظهوری پیدا کند. امین ی رضاخانبعد در دوره
ی برق را وارد ایران کرد. برق هم کاالی عمومی بود. کاالی اختصاصی نبود که کارخانه

هم تمام و کمال  الضربکه چندان سودآور باشد. ولی کسی از او حمایت نکرد تا امین
از تجارت به صنعت شیفت کند. دوران شاه هم که الی ماشاءالله هرچه فکر مصدقی 

رفدار صنعت ملی بود را زدند. تفکر جمهوری اسالمی هم که اساسًا صنعتی نبود. ط
متفکرترین تیپ جمهوری اسالمی که گرایشی حداقلی به صنعت هم داشت آقای 

، ربع قرن، رئیس اتاق بازرگانی بود و آنجا بیشتر 8916تا  8913بود که از  خاموشی
گر و از این طریق طیف سیاسی وابسته با خودشان را رشد داد تا صنعتکرد تجارت می

گر مستقل با پرنسیپی که روی حقوقش و روی صنعت ملی در ایران را. االن ما صنعت
 ی بحثای که توضیح دادم حداقل در حوزهی ابراهیمیبایستد در ایران نداریم. قاعده

ای زده شد، یکی دو ی اولیه. جرقهبورژوازی ملی که محل بحث ما بود رعایت نشود
 هاییها هم انبوه نیست. تالشبرایش وجود دارد. مثال نسبمثال هم مانند آقای عالی

ی اولیه هم صورت گرفت. ولی نه بسیط شد، نه مختصات حداقلی برای بسط دادن ایده
 گاه.هندسی پیدا کرد و نه منزل

پردازیم. شما تمام ادبیات حزب توده را بخوانید. در کل این دومتان می یبه نکته
شود. فداییان به ذات ایران توجهاتی داشتند. شما ادبیات توجهی به ذات دیده نمی

ر . او دهای اقتصادی حزب توده را بخوانید. کسی هست به اسم حمید صفریکتاب
تئوریک حزب توده بود که چند کار اقتصادی قابل توجه  هایاز تیپ 8914ی دهه

است. کاری  8رانیاد اصتاق یوننك عاز وض یادقتان یررسب کیداشت. یکی از کارهایش 
اش منتشر شده است. شما تمام این کتاب را بخوانید پوسته8911کیفی است که سال 

                                                           
ی الهام اندرودی، تهران، دانشگاه شی، کازئو، هوزومی، کازئو، ترجمه، نیی میجیشروع دوره

 .8932ی انتشارات، تهران، مؤسسه

 .8911، حمید، تهران، پویان، ، صفرییک بررسی انتقادی از وضع كنونی ایران. 8



 فراز نهضت ملی شدن نفت        964
 

 

دو کمپ  -4تضاد طبقاتی و تحلیل ابزای؛  -8رسید: را کنار بگذارید به دو هسته می
آید. اگر هم بیاید فقط روی امپریالیسم و سوسیالیسم جهان. اصاًل روی ایران نمی

رود. ولی فداییان باز تالش هایی حداقلی کردند. کتابی در اول جداول بی روح می
ن امنتشر کردند که موضوعش تحقیقی حداقلی بر اصالحات ارضی در ایر 8914ی دهه

ی دوم اصالحات ارضی را بررسی کردند که تا سال است. به روستاها رفتند. تا مرحله
طول کشید که در مجموع  8919ی سوم اصالحات ارضی تا سال بود؛ مرحله 8914

دوازده سال شد. این تالشی حداقلی برای نگاه به ذات بود. استثمار کردستان و خراسان 
ات ایران نایستادند. باالخریه مشی منتخب فداییان را بررسی کردند. ولی چندان بر ذ

چ کردند در حالی که روستا هیمشی التینی بود. طبق این مشی باید از روستا شروع می
ی سوم کردند. مرحلهظرفیتی برای شروع نداشت. بعد باید چریک روستایی پیشه می

که  هاییاند. باز جنبشخوآمدن از روستا به شهر بود. این مشی اصاًل با ذات ایران نمی
مذهبی بودند و از درون جنبش ملی در آمده بودند نگاهی به ذات ایران داشتند. آمدند 
از شهر شروع کردند. با خرده ریزها، اصناف، کسبه و بازار پیوند خوردند. بخشی از 
اعضای مجاهدین ابتدای تشکیل شاگردبازار بودند. پدرانشان هم بازاری بودند. پدر 

 اتیفروش بود. محمد حیفروش بود. پدر دیگری زیپدر بازار میخ عشریقاسم اثنیابوال
ها اصاًل از این پیوندها نداشتند، چون هیچ وقت ایخودش شاگرد بازار بود. ولی توده

کردند دید تاریخی و بومی ه جذب میکردند. هرکس را هم کبه ذات ایران توجه نمی
دادند. کار از تبیین جهان و جهان بینی و معرفی کمپ سوسیالیسم و ایران را به او نمی

ادند. دای ایرانی به طرف نمیرفت. دادهدستاوردهای استالین و نبوغ لنین فراتر نمی
 ان به ذاتفداییان به برخی از عناصر بومی توجه کردند ولی سرانجام اهمیت دادنش

ضعیف بود. توجه به ذات در مشی متعین است. مشی مجاهدین مشی آمریکای التین 
یان، هایی داشت ولی مشی فداینژاد با ایران انطباقبود، مشی ایران نبود. باز مشی حنیف

شت. رفتند از سیاهکل و روستا و جنگل اصاًل با ایران سنخیت ندا ، احمدزادهجزنی
شروع کنند که همان روستاییان ابتدا دست و پایشان را بستند و آنها را به پلیس تحویل 

خواستند به روستایی شلیک کنند. دادند. روستاییان به آنها حمله کردند. آنها هم نمی
شان هم ی. همهروستایی هم طناب آورد و دست و پایشان را بست و آنها را تحویل داد

 اعدام شدند.
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ت، ها بجوریم ببینیم شرایط عینی ایران چیستوجه به ذات یعنی اینکه به قول قدیمی
مان را متناسب با ذات بچینیم. به نظر من چپ مارکسیست در ایران پژوهش کنیم، مشی
 به ذات توجه نکرد.

با هم شود پرسش: متوجه این نکته هستم كه مقاطع تاریخی را چندان نمی
انم. ی آن بدای در نظرم هست كه مایلم تحلیل شما را دربارهمقایسه كرد، ولی نکته

آورد كه مصدق را در  فشار زیادی بر شاه آراوقتی مصدق نخست وزیر شد رزم
وزیری ز نخستكنج ببرد و تا جای ممکن او را محدود كند. شاه هم خب اسه

اش دیگر اجازه نداد كرد. شاه هم تا زمان سرنگونیمصدق احساس خطر شدید می
ت را شود این وضعیكسی مصدق شود، بتواند حرفی بزند، ابراز دیدگاه كند. آیا می

با وضعیت اطالحات در جمهوری اسالمی مقایسه كرد؟ گرچه نه اصالحات و 
ی هم نیستند. در هیچ مقیاسی در قد و قواره مصدق و نه جمهوری اسالمی و شاه

ی اصالحات شاهد رسد در جمهوری اسالمی هم بعد از تجربهاما آیا به نظر نمی
ی دموكراسی خواهی هستیم؟ صحبت هایی هم به نوعی مقاومت در مقابل جبهه

تکرار  تمیگویند نباید بگذاریم مجلس ششمی تکرار شود، خارسد كه میگوش می
 شود.

ها و فشارها که همیشه هست و ادامه هم دارد. جریان بله. این مقاومت پاسخ:
تری شکل بگیرد، تر و ملیگذارد هویت دموکراتیکمسلط که تعارف ندارد. نمی

 االن کند.رود، ممانعت ایجاد میطور که انتظار میی مصدقی تکرار شود. همانتجربه
شود، کند تأیید صالحیت نمیشود که هرکسی فکر میچند ماه است ساز دارد کوک می

بینی که اصاًل خودش نیاید نامزد شود. این استارت ممانعت است. سیگنالی نمی
طلبی هم که پیدا شد نخواستند این ی اصالحی باز شدن جریان باشد. رگهدهندهنشان

ه بود. اینکه گرایانشان از اصالحات بیشتر تلقی نخبه جنبش چندان اجتماعی شود. تلقی
ی سیاسی طراحی کنند. بعد آن نقشه با حمایت ی توسعهاقلیتی فکر کنند و نقشه

عمومی مواجه و به آن تجهیز شود تا راهی در حاکمیت جمهوری اسالمی پیدا کند. 
ن باز کند. اال ی سیاسی و اقتصادی ملی راهیجریان اصلی هم بنا ندارد برای توسعه

میلیارد دالر در دو سال و نیم تحصیل شده است  814فعال جشن عروسی نفت است. 
میلیارد  14، 8911و هیچ گردی از آن هم در اقتصاد َننشسته است. سال گذشته، 
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واردات داشتیم که امسال هم احتمااًل بیش از این است. بخش مهمی از درآمدها که 
و  ی هاشمیآید. باز در دورهشود، اصال در اقتصاد نمیالمللی میی بینوارد چرخه

شود نشان داد، سد و نیروگاه و راه و ... چند حرکت اقتصاد ملی فیزیکال را می خاتمی
سال و نیم اصاًل  . در آن دوران بخشی از درآمد نفت در اینجاها نشست. ولی در این دو

شود جایی را نشان داد. بله، متوجه هستم که صنعت ماشین مکانیکی نیست که در نمی
برد. ولی خب استارتی هم نیست که بشود دو سال یک دفعه سد ساخته شود. کار می

های رود. بخشی از آن پول صرف عای پروری و طیفنشان دهی پول نفت کجا می
 هاشود. به هیئتسهام عدالت و ستاد جهیزیه و این چیزها میواسطه ـ دالل و واردات و 

دهند. خالصه این پول قاجاری دارد دهد و پول علم و ُکتل میپول شربت و شکر می
 شود.خرج می

ز شود اهای اقتصادی صنعتی مصدق میپرسش: همیشه وقتی حرف از برنامه
بودند. گفته هم  نسبشود و دیگرانی كه خردتر از عالیمیمثال زده  نسبعالی

شود كه دیگر كسی در آن قد و قواره نبود و در آن مسیر نماند. در حالی كه مدارک می
ای بودند كه هم وزنشان از گران عمدهها صنعتگواه این است كه در آن دهه

بیشتر بود و هم خودشان اهل موضع بودند. از قضا اینها هم كسانی  نسبعالی
آفرینی جدی داشتند. سؤالم این است كه چرا هیچ نقش 0202ی بودند كه در دهه

 1آید؟وقت از این طیف سخن به میان نمی
ز کنرسیده ایم که بخواهیم بر عناصر وقتش متمر 8914ی ما هنوز که به دهه پاسخ:

و  8924ی شویم. ولی اگر بخواهیم اشاره کنیم و پرانتز باز کنیم باید بگوییم اواخر دهه
 های خانوادگی در ایراناتفاقاتی در ایران افتاد. اقتصادهایی با گروه 8914ی اوایل دهه

گروه  که تأسیس شد. مثل ایران ناسیونال که کار دو برادر بود. چهار برادر خسروشاهی
د. این گروه بو هاصنعتی مینو را زدند. گروه صنعتی شهریار پدید آمد که متعلق به رضایی

های آمریکایی عمل کند. به همین علت بانک شهریار را برای کرد مشابه گروهتالش می
های تحت ت. مونتاژگر ماشینخودش درست کرد. در اهواز کمپ عظیم فوالد داش

ود ب زد. گروه ایروانیمی شورولتایران شد و سه مدل  شورولتلیسانس ُاپل بود که بعد 
                                                           

 گر متن پرسش از سوی ویراستاران اضافه شده است.. به علت کیفیت پایین صدای پرسش8
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ا در رسیم. امکه کفش ملی را زدند. این اتفاقات در ایران بود که ما هم جلوتر به آنها می
بود. از حاکمیت مستقل نبودند. عمل در  سناتور شاه قاسمشان هامیان همان الجوردی

ا صدا ر گوید ما به این رسیدیم که باید صنعت فوالد بزنیم، شاه الجوردیخاطراتش می
هم فرمایشی رفت صنعت فوالد زد. انتخاب  فوالد بزن. الجوردی زد گفت برو صنعت

رویال بود. انتخاب خودش بانک شهریار  شورولتخودش نبود. انتخاب خودش مونتاژ 
ی صنعت ملی نشو و نما کند. باز اش در حوزهبه اسم پسرش بود. بنا نداشت سرمایه

هم تا حدودی چنین بودند.  هاگر ملی خواند. خسروشاهیشود صنعترا می ایروانی
بودند بروز و ظهور سیاسی نداشتند که رژیم بخواهد با آنها  اما آنهایی که مثل ایروانی

ثبت ا مهی خسروشاهیمثبت بود. تجربه ی ایروانیاین است که تجربهبرخورد کند. 
دی مثبت بود. اگر هم تا حدو ی رضاییمثبت بود. تجربه های الجوردیبود. تجربه

اجازه بدهید تفصیل بیشتر اینها سر جای خودش باشد. این را هم اضافه کنم که زمان 
تر شد مبانی که اقتصاد ایران بزرگ 8914ی مصدق اقتصاد کوچک بود. بعد از دهه

های با کارگاه 8924ی پایگاه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار هم تغییر پیدا کرد. تا دهه
تر شد که اقتصاد ایران بزرگ 8914ی خواندند. ولی دههر را کارگاه بزرگ میکارگ 41

هایی بودند که پنجاه کارگر به باال داشتند. اصاًل مبنای آمارگیری های بزرگ کارگاهکارگاه
هایی که پنجاه کارگر های بزرگ شد کارگاهمرکز آمار و بانک مرکزی در شمارش کارگاه

مصدق اقتصادها کوچک بود. نیروی کار چندان توده و گسترده  داشته باشند. در دوران
جمعیت ایران حدود یک و هفت  8914ی بود. دهه 8914ی نبود، آن طور که دهه

ها هم شود کارخانهتر میها بزرگهشت برابر جمعیت زمان مصدق بود. وقتی ِاشل
یت کند. کارگاه شود. دوران مصدق ِاشلی نبود که بخواهد از مصدق حماتر میوسیع
های زمان خودش بوده است. وقتی ِاشل با ده نفر کارگر از بزرگترین کارگاه نسبعالی
ی کارگر و تعداد تکنسین و تعداد سوله و ماشین آالت و خطوط شود تودهتر میبزرگ

شود با اقتصاد را نمی 8994و  8944ی مدار دههشود. اقتصاد کوچکتولید بیشتر می
مقایسه کرد. مصدق به هرکس که  8914و  8924ی ی دههبزرگ شده و رشد یافته

شان را دارد خط نشان یشدن سرمایهزد استعداد و ظرفیت ملیشناخت و حدس میمی
رگانی داشتید، هم توضیح داد که شما تا االن کارت باز نسبداد. برای آقای عالی

د کردید تولیسوزی را که وارد میواردکننده بودید، االن سعی کنید همان وسایل نفت
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دهد؟ کنید. این اتفاق هم افتاد دیگر. مگر همه جای جهان این اتفاقات چطور رخ می
توصیه هست و بستری هست و حمایتی. مصدق هم این کار را شروع کرد. گرچه زمانش 

هم درگیر کوران سیاسی دوران بود نتوانست چندان این نیروها را کوتاه بود و خودش 
هم که با رفرم  8924ی داری وابسته آمد. دهههم که سرمایه 8994ی فعال کند. دهه

خواست به نظام جهانی کندی خدمات بی حساب و کتابی در ایران آمد و فقط می
ی رد پای صنعت ملی مههم که کمپرادوری وارد ایران شد که ه 8914ی بچسبد. دهه

که برسیم بر اقتصاد  8914و  8924ی را در ایران خشکاند و رفت. به بررسی دهه
بتی های مثبت داشتند و اتفاقات مثها نقشبینیم. بعضیها را میایستیم و نقش گروهمی

 های تولیدی هم داشتیم. اگر اجازه دهیدها پرنسیپوارد اقتصاد ایران کردند. در این دهه
 کنیم.اینها را سر جای خودشان باز می

 خسته نباشید. خیلی متشکر.
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م. کنیبه نام خدا. با شب بخیر خدمت دوستان، برادران و خواهران، بحث را آغاز می
ی فراز نهضت ملی هستیم. خرین جلسهی دهم و آنشست چهل و یکم با موضوع جلسه

 رویم.ی آینده سراغ فراز بعد میانشاءالله از جلسه

 بندی فراز نهضت ملی شدن صنعت نفتجمع
 بندی رسیدیم.ی تیترها و سوتیترها به سرفصل جمعبعد از بررسی همه

 بندینیازهای جمعپیش
ت دوستان عرضه بندی خدمی پایانی فراز تنباکو چارچوبی برای جمعدر جلسه

 بندی چیست.نیازهای جمعشد، به این مفهوم که ببینیم پیش

 شناخت پدیده
ی شناسی دقیقی داشته باشیم. در شناخت پدیدهبه این رسیدیم که ابتدا باید پدیده

موردنظر ماهیت، میل، مسیر و در نهایت فرجام پدیده باید بررسی شود. وراندازی از 
دنظر داشته باشیم. سعی هم کردیم در حد وقت و دانش ی مورآغاز تا فرجام سوژه

 محدود بنده این کار صورت بگیرد.

 توضیح پدیده
ای که یک درجه از روایت شناسی، نوبت توضیح پدیده است. مرحلهبعد از پدیده

 تر است.جدی

 تحلیل پدیده
 در آخر هم نوبت تحلیل پدیده است.



 فراز نهضت ملی شدن نفت        961
 

 

ی نیم. بتوانیم در دل شناسایی سفرهدر این جلسات سعی شد پدیده را شناسایی ک
ی نهضت ملی را بشناسیم. در حد امکان و توان سفره 8994تا  8944ی دوازده ساله

 هم آن را تحلیل کنیم.

 بندیاصول جمع
 رسیم.بندی حول چهار پایه میبعد از این مرحله به اصول جمع

 مبنا و شرط را لحاظ کردن
است. به این مفهوم که هر فعل و انفعالی درون ی اول لحاظ کردن مبنا و شرط پایه

پدیده است، قابل تدقیق و احترام است و آنچه بیرون از پدیده است به عنوان شرط 
هایی از این دست که مشروطه شود، نه عامل پدیداری. تحلیلخارجی محسوب می

ه گانی بیها برپا کردند، اصالحات توطئهرا آمریکایی 8911انگلیسی است، انقالب 
ی عوامل درونی اعتنا انگارانه است، به این اعتبار که ]در آنها[ به مجموعهاست، ساده

توار ی تحلیل بر آن اسشود و همهسبب بیرونی فرعی اصل تلقی میشود و فقط تکنمی
 شود.می

 رو به جلو بودن
. می موردنظر گیر نکنیکنج دورهوجه دیگر این است که در تاریخ نمانیم و در سه

 تحلیل باید بالنهایه رو به جلو باشد.

 آینده ترسیم کردن
ن آینده چی]تحلیل کارا باید[ بتواند با عنصر رو به جلویی که دارد تا حدودی نقطه

 را هم ترسیم کند.

 معطوف به عمل بودن
خروجی تحلیل در نهایت باید معطوف به عمل باشد. اگر ما تدقیق کنیم، تحلیل 

کنیم ولی نتوانیم از دل آنها عمل دورانی استخراج کنیمف بحثمان شناسی کنیم، پدیده
 کالسیک و روشنفکری محض خواهد بود.

 بندیعناصر جمع
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ـ فهم دورانی؛ سعی هم -8بندی مشتمل بر سه عنصر است: جمع برگیری  -4زمانی 
زمانی ـ فهم دورانی به این مفهوم است که کاربست امروزین. سعی هم -9قاعده؛ 

سال قبل از دوران امروز، مشروطه  881ی مورد بحث را بشناسیم. تنباکو دوره شرایط
صد سال پیش، جنگل بیش از هشتاد سال پیش بوده است و از نهضت ملی هم شش 

های امروزی کدام از این فرازها را نباید با پارادایم، ادبیات و دغدغهگذرد. هیچدهه می
 نیم شرایط آن دوره را بشناسیم و سوژه را در ظرفتحلیل رکاب به رکاب کنیم. باید بتوا

شرایط آن دوره تحلیل کنیم. ذیل شناخت شرایط، طبیعتًا بذل توجه به فرهنگ و قالب 
عرف آن دوران ضرورت دارد. اینکه بتوانیم ظرفیت شرایط، ظرفیت تاریخی، ظرفیت 

وح صلی زمانه و ررهبری، ظرفیت نیروها و ظرفیت مردم را درک و شناسایی کنیم، نیاز ا
زمانه را بشناسیم، کشش نیروها را فهم کنیم و سرانجام بتوانیم ولوم نهایی را با توجه به 

 شناخت آن دورانی و آن زمانی تنظیم کنیم.
ی کنیم با پدیدهبندی این است که ضمن اینکه سعی میوجه دیگر عناصر جمع

قاعده بر بگیریم. اگر چیزی رسوب زمان و هم فهم شویم، بتوانیم از آن مورد نظرمان هم
شود. اگر بخواهیم قواعد را کند و بعد هم در تاریخ تکرار شود، به قاعده تبدیل می

مندی امور متمرکز شویم. یعنی صرف اینکه تاریخ را روایت برگیریم، باید بر درک قانون
ینش عد و قوانشود. باید بتوانیم قواو آن را ورانداز کنیم مشکلی از مشکالت ما حل نمی

ن زمانی است. باید قوانیرا استخراج کنیم. بخشی از قواعد غیرتاریخی و بخشی هم همه
 زمانی را استخراج کنیم تا برای امروزمان کاربستی داشته باشد.و قواعد همه

وجه سوم هم کاربست امروزین قواعد است. باید بتوانیم به طور دقیق قواعد را به 
قواعد غیردورانی را کنار بگذاریم، در نهایت هم اسباب تغییر، ی کنیم، امروز ترجمه

 تصحیح و تکمیل قواعد را فراهم کنیم.
 رویم.با این توضیحات سراغ تفصیل هر بخش می

 زمانی ـ فهم دورانیسعی هم
خواهیم دوران را در حد توانمان درک کنیم و بعد از درک دوران در این قسمت می

 سراغ مابقی جریان بریم.
 شناخت شرایط
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 های ملیدوران جهانی جنبش
 های ملیاگر نگاهی به جهان بیندازیم، دوران محل صحبتمان دوران جهانی جنبش

چین که وجه ایدئولوژیک داشت، در آن زمان هنوز  8323است. غیر از انقالب سال 
ی هاها ملی بودند. ]البته[ جنبشاندیش نشده بودند. جنبشی جهان ایدئولوژیکبقیه

ی ی ملی است، نه مبارزهشان مبتنی بر مبارزهملی هم ایدئولوژی دارند ولی ایدئولوژی
کننده که بخواهد همه چیز را از اساس تغییر  ُکن  َفَیُکوُن طبقاتی و ایدئولوژی رادیکال و 

های ملی است. این دهد. این وجه مهمی در فهم دوران است. آن مقطع دوران جنبش
خودش را  8314ی ی دههشود و تا نیمهشروع می 8314ی ههی ددوران از نیمه

 مصادف است. 8964ی ی دههکشاند، که با نیمهمی
 دوران فرتوتی و خیز

در این دوران تقارنی بین فرتوتی امپریالیسم کهن، به ویژه امپریالیسم انگلستان، و 
ن و ی امپریالیسم کهی التین، آسیا و آفریقا وجود دارد. تقارن فرتوتخیز ملی در قاره

 خارج شدنش از دور تاریخی با بازخیز نیروهای ملی در کشورها مبارک بود.
 ـ احقاقی گفتمان حقوقی

های ملی، گفتمان غالب حقوقی ـ احقاقی وجه بعدی این است که در ذیل جنبش
 یی سبز آسیا و هم درقارهی سیاه آفریقا، هم در قارهاست. رهبری مبارزات هم در قاره

التین بر گفتمان حقوقی ـ احقاقی استوار است. جوهر حقوقی به این مفهوم است که 
ها به سر جای اول خودش برگردانده شود، مصادرهحقوق از دست رفته مطالبه می

شده باید اتود مجدد بخورند. های پاکها باید پایان پیدا کند، هویتشود، سیطرهمی
چه از دست رفته است، دوباره تحقق پیدا کند، احقاقی هم به این مفهوم است که آن

کشف شود و به دست بیاید. پس گفتمان ذیل پارادایم جنبش ملی گفتمان حقوقی ـ 
 کند.احقاقی است که مصدق هم به عینه از همین گفتمان حقوقی و احقاقی استفاده می

 جنگ سرد و دو اردو
شوند. کشورهای ل میدوران محل بحثل دوران جنگ سرد هم است. دو اردو تشکی

کوچک و متوسط با توجه به وضعیتشان و میل دو سر اردو، که یکی آمریکا و دیگری 
 کنند.اتحاد شوروی است، خودشان را در یکی از این دو کمپ تعریف می
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 سازنفت دوران
ساز دارد. هم از منظر اقتصادی و تکنولوژیک، که در این دوران نفت نقش دوران

ی کارا و بهینه از سنگ سرآمده و جهان وارد استفادهایی مثل ذغالهدیگر عصر سوخت
های فسیلی شده است. هم از نظر سیاسی و تاریخی که باالخره حول نفت سوخت

افتد که به نظرم تا امروز هم ادامه دارد. منتهی اتفاقات زیادی از این پِس جهان راه می
 کنیم.می پیک این وضعیت همان دروانی است که از آن صحبت

 وطن مطمع
کنیم. وطن ما مطمع آرام آرام از فهم جهان به فهم شرایط کشور خودمان شیفت می
ه های بزرگ نقش بستاست، مورد طمع است. اسم مفعولی است که پس پیشانی قدرت

است. هم به نفت آن طمع دارند، هم به جایگاه و موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیکش 
ورزند. هم آمریکا و هم تا حدودی شوروی این مطامع را دارند. عنایت دارند و دقت می

انگلستان هم که سنتًا همیشه، از قبل از ملی شدن، روی ایران زوم است. اینها شرایط 
 ایران است. 8944ی دهه

 مستعد یارکشی ،ایران
ل از هایی که قبایران مستعد یارکشی است. به این مفهوم که عنوان شده است دولت

 8944در شهریور  ار دولت ملی مصدق آمدند، به عبارتی از ابتدای فرار رضاخاناستقر
بار تغییر  99اند و کابینه هم وزیر در ایران آمدهتا سرفصل دکتر مصدق، یازده نخست

وزیر بیشترشان گرایشات بیرونی داشتند و وضعیت کرده است. از میان این یازده نخست
رت و دولت در ایران به نحوی بوده است که ایران، به ویژه در کمپ آمریکا، نماد قد

 مستعد یارکشی بوده است.
یخی  پستوهای تار

های تاریخی فرانسوی، خانهوجه دیگر این است که در ایران پستوها و صندوق
کی ی انگلیسی و آمریکایی متعددی وجود داشته است. در دوران جدید برادران رشیدیان

، مؤسس ی مسعودیها هستند. خانوادههایی هستند که کمپ آمریکاییاز خانواده
ها هستند. گرایش به آمریکا حتی در ی اطالعات، کمپ دیگر آمریکاییروزنامه
د، وارد شده بود. تا حدی که جهانشاه نامی بودنی خوش، که خانوادهی صالحخانواده

ا هم که میانه بود بعد از کودت پاشا صالحبین بود. علیبسیار به آمریکا خوش صالح
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عنوان برادر اصلی خانواده،  ، بهجلب و جذب رژیم شاه شد. گرچه خود اللهیار صالح
های شاخصی بودند که در ملی بود و به بیرون گرایش نداشت. پس در ایران خانواده

کنار باندهای تشکیالتی، پستوهای تاریخی آمریکا و انگلستان در ایران محسوب 
اند، االن هم وجود دارند. شدند. پستوهای تاریخی هم همیشه در ایران وجود داشتهمی

داقلی هستند برای بازسازی مناسباتی تاریخی، که هم آن زمان و هم در ظرفی ح
 های بعد وجود داشته است.دوره

 ماندهدولت عقب
ال ها بسیار بامانده بود. به این مفهوم که میانگین سنی دولتدولت در ایران عقب

دولت  زشان تا قبل ایشان هم باال بوده است؛ ولی تجربهبود، ضمن اینکه معدل تجربی
، که در سال آمده است. غیر از شخص قوامی منافع ملی به کار نمیمصدق در حوزه

ها ی دولتبه اشغال ایران توسط شوروی پایان داد و حرکتش ملی بود، از بقیه 8941
رکات، اقدامات و هم آن حرکتش ملی بود، مابقی ح بینیم. قوامحرکتی ملی نمی

ن مانده بودمواضعش قابل تحلیل و تدقیق است. پس مسن بودن یکی از وجوه عقب
ها نو نبودند، دولت بود. مرادم هم از این حرف توهین نیست، مراد این است که دولت

های قاجار و شان شاهزادهبه این مفهوم که بتوانند جهان جدید را درک کنند. بخشی
ور طبودند. اغب این و پیرامونیان رضاخان ؤسای دوران رضاخانشان رئیس و ربخشی

 شدند.ها جلب و جذب نمیهای نو، جدید و جوان در دولتبود که تیپ
مانده بود، بروکراسی سنگین دفترنویسی وجه دیگر هم بروکراسی عقب

بروکراسی ایران هنوز میرزابنویسی بود. در دروان ی میرزابنویسی. اندیکاتورنویسانه
مصدق بروکراسی ایران نو، سبک و تا حدودی سرعتی شد. ولی آن دوران دولت 

هایی از این دست داشت: معدل سنی باال، درک نکردن وضعیت مانده شاخصهعقب
های یی ویژگمانده، به اضافهجهان، تشکیالت قدیمی و چارت تشکیالتی دولتی عقب

 دیگری که جلسات قبل برایش ذکر شد.
 تزلزل سیاسی

های سیاسی از لرزهشاخص تزلزل سیاسی دوران این بود که دوران، دوران زمین
وزیر؛ مدام در حال تردد  821کابینه و  99وزیر، منظر قدرت در ایران بود، یازده نخست
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در آن دوران هم های ورزشی دوستانه که در آنها تعویض آزاد است، بودند. مثل بازی
کردند، وزیر عوض خواست کابینه عوض میتعویض آزاد بود. هر وقت دلشان می

 کردند و ... .می
 بحران اقتصادی

، 8944و  8948ها، بحران نان شاخص بحران اقتصادی دوران هم کسری بودجه
طاعون، وبا، مصرف شکر سیاه، نان آجرگونه و بیات بود. دولت بحران داشت و در 

تخصیص بدهد؛ یعنی هرچه در خزانه  84/8ها مجبور بود بودجه را به شکل سال بعضی
ها حقوق داد. اشاره هم شد که در برخی ماهداشت برای همان ماه تخصیص می

گفتند دادند و میکارمندان دولت به صورت اعطای کاال بود. به عنوان مثال آجر می
 د.شان بزننبه وضعیت معیشت حداقلیخودشان آنها را در بازار بفروشند و پولش را 

 اینها وضعیت وطن مورد مطمع بود.
 شهریجامعه کالن

شهری بود. ی ایران کالنآییم. در آن دوران جامعههای تحلیل اجتماعی میبه الیه
ل شهر، مثبه این مفهوم که امکانات و جمعیت در پایتخت، که تهران بود، و چند کالن

و تا حدودی شیراز و کرمان، متمرکز شده بود. این مسئله حائز اصفهان و تبریز و اهواز 
شهری نهضت ی کالناهمیت است. رهبری نهضت ملی این توان را داشت که در جامعه

ی دوم و سوم و به خصوص به روستاها هم سرایت دهد. این در فهم را به شهرهای درجه
و تخصیص امکانات و  شهری بود؛ یعنی تمرکزدوران خیلی مهم است. جامعه کالن

 شهرها بود.جمعیت در کالن
 روستای بیرون از مدار

های روستا به طور کامل بیرون از مدار بود. از مدار آموزش، سیاست و طراحی
تا  8941ی سالهی اول عمرانی، که برای هفتاقتصادی و اجتماعی بیرون بود. برنامه

داد، اما اگر آن برنامه را ها میطراحی شده بود، به بهبود وضعیت کشاورزی ب 8992
بینید که در آن هیچ عنایتی به روستا نشده است؛ به تولید کشاورزی، ورق بزنیدف می

بهبودش و بهبود نهادهای کشاورزی بها داده است اما حرفی از رفتن آموزش و بهزیستی 
ه و . نشریها به کلی از مدار بیرون بودبه روستاها در میان نیست. روستا در این حوزه
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رفت. روشنفکر هم که به روستا عنایت نداشت. روستا روزنامه هم که به روستا نمی
 کاماًل از مدار خارج بود. 8944ی ابتدای دهه

 ای محدودامکانات رسانه
ی ایران ای ایران محدود بود. فقط رادیو بود که موج همان هم به همهامکانات رسانه

را داشتیم، که البته بعد  های بعد از سقوط رضاخانهرسید. ابتدا معدود روزنامنمی
 گسترش پیدا کردند.

 اجتماع فاقد سازمان
های های حزبی، صنفی و پاتوقفاقد سازمان 8944ی ی ایران در آغاز دههجامعه
 مدنی بود.

 تپشت خط سیاس ،اهگدانش
کامل پشت خط سیاست بود. از هفت سال از عمر دانشگاه گذشته بود ولی به طور 
ای نفر پیوستند، اما این رگه 19درونش هفت هشت دانشجو در آمدند که به کمپ 

شگاه به ی دانگونه بود. عرصهپنهانی، غیرعلنی و حاصل کار تشکیالتی مخفی و هسته
 روی سیاست باز نبود.

 سطح دانش نازل
 خیلی جدی بود.سوادی سطح دانش و معارف اجتماعی پایین بود. سطح بی

 آزادی پس از سرکوب
رد، کی ایران، که اکنون داشت آزادی را تجربه میشدهی بیست سال سرکوبجامعه

 هایی هم داشت. این خیلی مهم است.ویژگی
 جامعه در انتظار

ی ملی جامعه در انتظار تحول است. به طور مشخص در انتظار مشی ملی، برنامه
 و دولت ملی است.

 گشایش ابواب
ها گشایش پیدا کردند. باب احزاب، باب همچنان که قباًل دیدیم، در این دوران باب

 شود.ی جدید در ایران باز میاصناف و باب ایدئولوژی در این دوره
 میل به مشارکت
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 اقشار مختلف، چه اقتصادی و چه اجتماعی، میل به مشارکت دارند.
 داراقلیت ملی هدف

 حوریت مصدق به صحنه آمده است.داری هم به ماقلیت ملی هدف
 دهندهکن، نه سازمانمصدق؛ جمع

کن خوبی آمده، نشان داد که جمعمصدق، به عنوان محور اقلیت ملی به صحنه
ای در ایران سازواره ده مناسب. توانست جمع کند، توانست سمفونیاست، نه سازمان

واز نشوند تا ببینند تک های ملی را بنوازد، به نحوی که همه جمعی گوشکند که همه
ده خوبی نبود. پیرامون کیست. همه هم دور مصدق جمع شدند. ولی مصدق سازمان

ی ملی را تشکیل دادند عناصر تشکیالتی نبودند، عناصر اداری مصدق هم که جبهه
 بودند.

اکنون که توانستیم دوران را فهم کنیم و زمان را مورد دقت قرار دهیم، با انتظار 
 رویم.بندی نهضت ملی میها، سراغ جمعده از این ویژگیبرتراوی

 برگیری قاعده
بندی برگرفتن قراعد است. چیزی که چند بار تکرار شود تبدیل به قاعده فاز اول جمع

ر ای عبوای یک بار رخ ظاهر کند، شهابی آسمانی باشد و از عرصهشود. اگر پدیدهمی
برگیری است که یک مورد چند ده زمانی قابلشود. قاعکند، به عنوان قاعده تلقی نمی

 بار تکرار شود.
 ظرفیت و میل به مشارکت، فرزند سرکوب

وجه اول برگیری قاعده این است که برای چندمین بار در ایران مشخص شد که 
ند کظرفیت و میل به مشارکت فرزند سرکوب است. کسی یا جریانی که سرکوب می

قدر ن کرده است. تصور و توهمش این است که آنها را دفکند که ظرفیتتصور می
های دورانی و تاریخی جامعه به مرکز زمین رسیده های دفن پایین است که ظرفیتالیه

است و چون آنجا مواد گداخته است دیگر به طور کامل ذوب شده است و امکان بروز 
قاجار  وب دورانیکند. تنباکو فرزند سرکوب قاجار بود. به دنبال سرکو ظهور پیدا نمی

ظرفیت و میل به مشارکت خودش را در سطوحی در تنباکو نشان داد. بعد از تنباکو همان 
طه شد. از دل آن مشرو شاهیآش و همان کاسه برگشت و دوران توتالیتاریسم ناصرالدین
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در ایران مشروطه شد. فرزند سرکوب  شاهیبیرون آمد. فرزند سرکوب ناصرالدین
گران و نهضت ملی ایران شد. این قاعده شد. برخالف تصور سرکوب رضاخانی

های زیرین جامعه اتفاقاتی دهندگان سرکوب، سرکوب موقت است و در الیهسازمان
کنند. وژیک و تشکیالتی سرکوب فکرش را نمیگران و جریان ایدئولافتد که سرکوبمی

کنند در زمستان همه چیز سوخته است، نشو و نمایی وجود ندارد، اما همه فکر می
ها ها پزیده است؛ یعنی در اوج سرمایی که به قول قدیمیگوید: در بهمن میوهمولوی می

تان بهار و تابس ی میوه، که بعدا درسوز است. نضج اولیهسرما و سرمای استخوانسیاه
گران ایدئولوژیک و تشکیالتی در ایران شود، در همان بهمن است. سرکوبپدیدار می

کنند. به نسبتی که سرکوب شدیدتر است فرزند سرکوب در آینده این قاعده را درك نمی
خانه  ای که دیگر درشود. مثل بچهفعال میگرتر است. تبدیل به فرزندی بیشمطالبه

رود. بیرون هش داشت، از در و دیوار و کمد و تلویزیون و همه چیز باال میشود نگانمی
دهد که این بچه فرصتی برای بروز کند. این نشان میهم که برود غوغا به پا می

هایش به طور متعادل نداشته است. ظرفیت مدام روی هم انباشه شده است. ظرفیت
اند اند و مدام سرکوبش کردهر نکردهی ظرفیت فرزند فکپدر و مادری هم که به تخلیه

کند. مانده است، هیچ کدام از فکر و ذهنش کار نمیکنند این فرزند دیگر عقبفکر می
 شود. بعد اگر رهبریفعال میمانده نیست. در جای خودش ابتدا بیشولی فرزند عقب

ند. مصدق تا ک فعالی را به فعالیتی متعادل تبدیلتواند آن بیشمعقولی سر کار بیاید می
ران، گحدی توانست این کار را در ایران انجام دهد. بنابراین، بر خالف تصور سرکوب

تر بوده است، در فاز بعدی، فرزند سرکوب آمده است؛ هر بار سرکوب در ایران جدی
فرزند خوش قد و قامتی که ظرفیت و میل مشارکتی جدی از خودش نشان داده است. 

 در ایران افتاد. ی رضاخانبعد از سرکوب ویژه 8944ی این اتفاق در دهه
این تبدیل به قاعده شد. قبل از تنباکو تکرار شد. در حدفاصل تنباکو تا مشروطه 

ی م دههبینیهم تکرار سومش بود. جلوتر که بیاییم می تکرار دومش بود. زمان رضاخان
م این تکرارها وجود دارد. هر بار هم که این تکرار وجود دارد، فاز بعد ه 8914و  8924

تر باشد ماندهتر است. این خیلی مهم است. به جای اینکه فاز بعد عقبتکاملی
تر تر از مشروطه و مشروطه متکاملتر است. بر همین منوال نهضت ملی متکاملتکاملی

 شود.رار میهای بعد هم تکاز تنباکو است. این در دوره
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 انباشت، مالط تحول
ی دیگر این است که هر بار در ایران انباشتی صورت گرفت، آن انباشت تبدیل قاعده

المللی در ایران هم خودش را نمایان کرد. به مالط تحول شد. این فرموالسیون بین
شود و مطالبات هم اگر روی انباشت که صورت بگیرد، مطالبات روی آن سوار می

شود. چهل سال پیش از مشروطه، تکاپوی سوار شود، حرکت روی آنها سوار می انباشت
به قصد انباشت در ایران صورت گرفت. باالخره روشنفکران برای اولین بار سیلویی در 

د. تواند سیلوی گندم داشته باشایران دست کردند. تصور عامه این بود که ایران فقط می
ود دوران مشروطه سیلویی پیدا کرد که در آن جزوه در حالی که قبل از مشروطه و در خ

بود، مقاله بود، رساله بود، کتاب بود، انگاره بود. برخی از آنها ترجمه و برخی هم 
ی هااقتباس بود، ولی بخشی از آنها هم بومی بود. مجموع ترجمه، اقتباس و تراوش

 8944 یلوی دوم هم دههبومی زمینه را برای تشکیل اولین سیلو در ایران فراهم کرد. سی
و در ی مذهبی نی بومی و اندیشهبه وجود آمد. سیلوی بسیار پر و پیمانی بود. اندیشه

ی ملی هم که در ی مذهبی سنتی هم تولید داشت. اندیشهایران آمدند. حتی اندیشه
ایران نو بود تا حدودی تراوش ایدئولوژیک ـ استراتژیک و تاریخی داشت. انباشت که 

تواند جلویش را بگیرد. این قانون است. از شود هیچ جریان و حاکمیتی نمی فراهم
ه ای انباشت قبل از مشروطخیزد. دورهانباشت متراکم مطالبه و از مطالبه حرکت بر می

 ای دیگر انباشت از مشروطه تا نهضت ملی بود.تا مشروطه و دوره
 اندازانداز، سرمایه پیشچشم

انداز انسان است. به این ی پیشانداز داشتن، سرمایهچشمقاعده بعد این است که 
انداز داشتند و صاحب مفهوم که در ایران پیش از مشروطه چهار پنج نفر آمدند که چشم

انداز داشتن آنها را چند گام استراتژیك از صاحب افق بودند. صاحب افق بودن و چشم
ی افرادی که هم مجموعه 8944ی ی جامعه پیش انداخت. در دههفکران و بقیه

ای شدند که هم خود و هم جامعه را جلو انداختند. انداز داشتند صاحب سرمایهچشم
ای که فراکسیون اقلیت انداز بودند. هستهدارای چشم به عنوان مثال، مصدق و فاطمی

ا تشکیل داد، از ی ملی ایران رای که جبههرا در مجلس تشکیل داد، مجموعه
 ی اینها مرحوم دکتر مصدق بود.اندازداران بودند. شخص شاخص همهچشم
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 نیاز تجمیعآموزش کار ـ توضیح، پیش
وجه بعدی این است که هر زمان در ایران، آموزش آمد و به کار ـ توضیح تبدیل 

پیش  هایتوضیح ـ نیاز تجمیع اجتماعی شد. کارتوضیح پیش ـ شد، این آموزش و کار
از مشروطه و درون مشروطه تبدیل به تجمیع شد. یعنی همان سی و چند روزی که در 

نشینی صورت گرفت و چادرها برپا شد، زیر چادرها سفارت انگلستان در تهران بست
گرد، آخوند و طلبه گرد آمدند. برای اولین ور، کاسب، دورههای مختلفی از پیشهتیپ

ار شد که آموزش دهندگان توانستند در آنجا آموزش دهند. بار در ایران تجمع مرکبی برقر
تر فهمیدند مشروطیت یعنی تر و جدیاولین بار زیر همان چادرها بود که مردم دقیق

گو کردن قدرت مسلط و مطلقه. با استفاده از همان رسائل قبل از مشروطه و پاسخ
ت گرفت. روز اول توضیح ابتدایی دوران پیک مشروطه تجمیع در ایران صور ـ کار

تحصن در سفارت انگلستان دو هزار نفر آمده بودند، ولی روز آخر چهارده هزار نفر از 
جا جمعیت هفت برابر شد. امکان آموزش که پیدا شود، آنجا بیرون آمدند. همان

آید. برخالف تصور بسیاری از روشنفکران، کشد و میی آموزش بو میی تشنهجامعه
فهمد. شما فهمد، بوی فکر را هم میزرد را نمیپلو و شلهوی قیمهجامعه ایران فقط ب

شوند. قیمه و کمپ و چادر آموزشی بزن و ببین چقدر مردم به هوای آموزش جمع می
روند. اما سی و سه روز در چادر نشستند و آموزش خورند و میپلو را در ده دقیقه می

وران نیاز تجمیع است. در دتوضیح پیش ـ گرفتند. این خیلی مهم بود. پس آموزش و کار
تا زمان  8944توضیح شد. از ابتدای دهه  ـ تاز آموزش و کارجدید هم مصدق پیش

جام توضیح ان ـ ملی شدن صنعت نفت و حتی دوران دولتش، در هر منصبی که بود، کار
ی نداد، چه زمانی که وکیل نبود و فقط روشنفکر بود، چه زمانی که وکیل بود و چه زما

د نیاز تجمیع شتوضیح پیش ـ وزیر بود. همین آموزش و کارمرد شد و نخستکه دولت
 و جریانی اجتماعی در ایران به وجود آورد.
 خواسته درتنیده، تکبیر دورانی

وجه بعدی این است که در تنباکو، مشروطه و نهضت ملی خواسته درتنیده شد و 
ار افتاده است، پس قاعده است. در بازار مثل تکبیر دورانی عمل کرد. این اتفاق سه ب

شوند. بازار و شود، همه جمع میقدیم ایران و عربستان االن، صدای اذان بلند که می
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ی شود. اذان تکبیر دورانی بازار است. در ایران هر وقت خواستهکسب و بحث رها می
ار یلی از اقشای آمده است مانند تکبیر دورانی عمل کرده است. تنباکو با خدرتنیده
ی ایران ارتباط عینی داشت، مثل تاجر، بنکدار و کشتکار، ِکشنده و ... و طیف جامعه

پایان »ای که داشت، بسیج کرد. عظیمی را حول تنباکو، با همان سطح حداقلی
ای بود، از کاسبی که چوب ی درتنیدهدر ایران خواسته« آغاز مشروطیت»و « مطلقیت

شد، روشنفکری شد تا آخوندی که سرکوب میدی که فلك میشد و تاجر قنو فلك می
ی های اولیهتوانست حزب درست کند، تاجری که بر خالف توافقکه نمی

ی توانست مجلس تجار سوار کند، همه آمدند. بنابراین خواستهنمی شاهناصرالدین
درتنیده بود. وقتی تکبیرش بر هوا بلند شد دوران « آغاز مشروطیت»و « پایان مطلقیت»

 را حول خودش جمع کرد.
تحقق هویت »های در دوران مصدق و نهضت ملی هم همین اتفاق افتاد. خواسته

تکبیرهای دورانی « آزادی انتخابات»و « ملی کردن نفت»، «پایان غارت ملی»، «ملی
 شود که آن خواسته با بخششنیده میها بود. زمانی گلبانگ این تکبیر دورانی از مناره

 ی ایران درتنیده باشد.بسیار مهمی از جامعه
 شعار استراتژیک، عامل مرزبندی دورانی

وجه بعدی این است که هرگاه در ایران شعار استراتژیکی آمده، این شعار استراتژیك 
زی عامل مرزبندی دورانی شده است. به عنوان مثال در مشروطه شعار تحول و نوسا

 و طرف الله نوریایران آمد و این شعار متر اجتماعی نیروها شد. یك طرف شیخ فضل
 و و عبدالله بهبهانی سید محمد طباطبایی، ، میرزای نایینیدیگر آخوندخراسانی

های مترقی ایران قرار گرفتند. شعار استراتژیك دوران ملی شدن صنعت نفت هم جریان
 ی نیروها را اندازهکش و متری بود که همهبود. این شعار مثل خط« تحصیل منافع ملی»

و بعضی قشریون زیر سانت ]قرار گرفتند و[  گرفت. حزب توده، جریان ارتجاعی دربار
مردود شدند؛ قدشان به سانت ملی نرسید. ولی جریان ملی ایران و مصدق برتر از سانت 
هم قرار گرفتند. به این ترتیب مرزبندی دورانی در ایران صورت گرفت. هر وقت شعار 

 ست.دی کرده ابناستراتژیکی آمده آن شعار وسط قرار گرفته است و نیروها را تقسیم
 نیاز حرکتامید به آینده، پیش



 فراز نهضت ملی شدن نفت        914
 

 

ساز از وجه بعدی این است که هرگاه در ایران شعاری ملی، رو به جلو و دوران
ده نیاز حرکتش شی ایران امیدی به آینده پیدا کرده و این امید پیشها بلند، جامعهمناره

 است. این اتفاق در مشروطه، جنگل و جنبش ملی افتاد. 
 دستاوردگشایی ره

گشاست. دستاوردهای نهضت ملی زیاد وجه دیگر قاعده این است که دستاورد ره
تری هم دارد. مشروطه با خودش دستاوردهایی گشایی جدیبودند. دستاورد جدی راه

آورد. تنباکو دستاوردهایی داشت. به نسبتی که دستاوردها جمع، متعدد و متکثر 
گشایی در دوران تنباکو در حد شود. این راهمیتر گشایی جنبش هم جدیشوند، راهمی

باریکه بود، در دوران مشروطه در حد نهر شد و در زمان نهضت ملی تبدیل به رودی 
شد که زمانی خروشان بود و زمانی هم حول و حوش کودتا خروشش پایان گرفت و به 

 سرنوشت دیگری انجامید.
 ملزومات تاریخی

خواهند. های اجتماعی ملزومات تاریخی میشوجه دیگر قاعده این است که جنب
ی های حامی مؤید، تودهبرنده، قطبداری، راهنمای عمل، تئوری، اقلیت پیشهدف

یافتگی از این ملزومات هستند. این فهرست، لیست و منو در مجاب همراه و سازمان
 رتر شد و در نهضت ملی هم سیتنباکو به طور ناقص شکل گرفت، در مشروطه کامل

 تکاملی خود را طی کند.
دار بودند. راهنمای عملی جدی نداشتند؛ به رهبران در دوران نهضت ملی هدف

داری ی سرمایهای وجود نداشت. انگارهاین مفهوم که در آن دروان ایدئولوژی جدی
ملی و بورژوازی ملی آمد ولی به دستگاه تفکر، اندیشه و ایدئولوژی تبدیل نشد. نهضت 

منفی را  یی سیاسی ـ تشکیالتی و تئوری موازنهتشکیل جبهه را در حوزهملی تئوری 
ی اقتصاد سیاسی و وزارت خارجه داشت. هفت هشت نفری هم در مجلس در حوزه

ی ملی فراکسیون اقلیت را تشکیل دادند. بخشی از این فراکسیون با چند نفر دیگر جبهه
های نهضت ملی وجود داشتند. قطببرنده در ایران در را تشکیل دادند. اقلیت پیش

حامی و مؤید وجود داشتند که شامل بازار ملی، دانشگاه و بخشی از مراجع بودند. این 
خیلی مهم بود که چهار پنج نفر از مراجع در حمایت از نهضت فتوا دادند. این خیلی 
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ه ی دو و سی این چند نفر هم اسم و استخوان داشتند؛ مرجع درجهمهم بود که همه
، آقای در مشهد در قم، آقای کلباسی نبودند، بازیگر نقش اصلی بودند. آقای خوانساری

در اصفهان بودند. این  در شیراز و آقای چهارسوقی در بابل، آقای محالتی مازندرانی
ی کالن شهرهای ایران مرجعی داشتند که آن مرجع به نفع ملی شدن و مهم بود. همه

ای داشت، مازندران، شیراز، در حمایت از مصدق فتوا داد. این اتفاق اهمیت ویژه
های حامی مؤید که که مرکزیت شرعی در ایران داشت. از قطب اصفهان. قم هم

یافتگی ی مجاب همراه هم داشت. اما این توده سازمانبگذریم، نهضت ملی توده
یافتگی از انتقادات جدی ما در این جلسه نداشت. راهنمای عمل نداشت و عدم سازمان

نهضت، است که ی ملی ایران، به عنوان تشکیالت اصلی به شخص مصدق و جبهه
 کنیم.جلوتر آنها را باز می

این قواعد قباًل پدیدار شده بود. اتود اول را در مشروطه و اتود دوم را در جنگل خورده 
 اش هم در نهضت ملی رشد کرد.بود. درخت نهایی

 مدار رهبری
در مدار رهبری در ایران چند قاعده ظهور کرد. یعنی چیزی تکرار شد و تبدیل به 

 د.قاعده ش
 شخصیت، سابقه، تجربه؛ سرمایه دورانی

ی ی مدار رهبری این بود که شخصیت رهبر سابقه، تجربه و سرمایهاولین قاعده
ی امثال دورانی است. در مشروطه این اتفاق افتاد. شخصیت، سابقه و تجربه

ی دورانی تلقی شد. در کارساز شد، سرمایه و سید محمد طباطبایی آخوندخراسانی
گونه بودند؛ شخصیت، سابقه و تجربه داشتند و همین و تربیت ، دواچیتبریز هم ناطق

مشروطه تبدیل کردند. در دوران استبداد های اصلی نهضت تبریز را به یکی از کمپ
یافتگی شهر در حد توان خودش به یافته کردند. سازمانصغیر شهر را اداره و سازمان

 منجر شد. در نهضت جنگل هم میرزا شاهیسقوط استبداد صغیر محمدعلی
ی مبارزه در مشروطه و حضور در سپاه گیالن به مقصد ابقهشخصیت و وزن داشت. س

رانی ی دوی مبارزاتی کمابیشی هم داشت. سرمایهفتح و آزادی تهران را داشت. تجربه
ی ملی کل ایران قرار بگیرد، اما توانست در حدی نبود که سرمایه منطقه شد. شاید میرزا

شود گفت در این حوزه از اسالف خودش شود. مصدق هم که می ایی منطقهسرمایه
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یت، ای داشت. شخصتر بود. به این مفهوم که پس از مشروطه شخصیت ویژهپیشرفته
کاربلد اش چندجانبه بود. مدّرس بود و در نتیجه شخصیتی علمی بود. سابقه و تجربه

نوشته و کتاب بود. در هر  اداری، وزیر، معاون وزیر و رئیس دایره بود. صاحب رساله،
بینید. متشخص بود. سابقه و تجربه ای نگاه کنید شخصتی از مصدق در آن میحوزه

 ایی، سید محمد طباطبی این دوره قرار گرفت. برتر از آخوندداشت. چنین کسی سرمایه
 ی دورانی تلقی شود.ی وسیع ملی سرمایهبود. توانست در حوزه و میرزا

 خودمدلی
مصرف و زیست، کمخان خودمدل بود. به این مفهوم که سادهکوچك میرزا

 ی خودشهای مختلف منطقهگیری بود، توانست با طیفدموکرات بود، قائل به رأی
کرد، یعنی خودش تراز تحلیل خودش بود، گفت عمل میورد و به هر چه میپیوند بخ

اند تعداد کسانی که خودشان شاقول خودش تراز ادعاهایش بود. در ایران کم بوده
اولین فردی بود که خودشاقول بود. یعنی این امکان  شود گفت میرزاخودشان باشند. می

ارد گوید و ادعایش را دبه آنچه می ی پیرامونش فراهم کرد که ببینند میرزاهرا برای جامع
خودمدل بود. خودمدل بعدی مصدق بود.  کند و عامل است یا خیر. پس میرزاعمل می

م بود. در این دوران کرد. این خصلت خیلی مهگفت واقعًا عمل مییعنی به آنچه می
د، ها پر نشروز کسی به خاطر فکرش دستیگر نشد، شکنجه نشد، زندان 81ماه و  41

ای برپا نشد. اجازه نداد ضاربش، که فردی غیرنظامی بود، در دادگاه چوب و فلک و گزمه
ی نشریات در بار نامه داد که همهنظامی محاکمه شود. به رئیس شهربانی وقت بخش

و اهانت به ما آزاداند. هیچ شخصیتی در تاریخ ایران وجود نداشته است که کردن طنز 
ی مکتوب بدهد، پلیس و قانون را باز بدارد و بخواهد از تعرض به خودش اجازه

کننده به شخصیت دولتی خودداری کنند. از هر نظر خودمدل بود. تمسخرکننده  اهانت
اماًل خودمدل بود. سر همین خصلتش حقوق نگرفت. از ماشین دولتی استفاده نکرد. ک

 هم بود که ایستاد، زندان رفت، تبعید شد و در همان تبعید هم دیده از هستی فروبست.
 آمادگی روحی ـ روانی

وجه بعدی آمادگی روحی و روانی است. این آمادگی روحی و روانی در مشروطه 
این آمادگی روحی  خیلی وجود نداشت ولی در تنباکو تا حدودی بود. میرزای شیرازی
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و روانی را داشت که تا پای لغو قرار داد بایستد. تا پای لغو قرارداد هم پیش رفت، اما 
بعد از لغو قرارداد دیگر کاری نداشت. بخشی از آمادگی روحی و روانی به یقین درونی 

شود. یقین داشت که اگر تنباکو را تحریم کند، این تحریم اجتماعی می گردد. میرزابر می
هم رفت.  شاهسرای ناصرالدینکما اینکه اجتماعی هم شد و در اندرون و حرم

 ای دستش است.دانست که اهرم برندهمی
تند. در شش و بش شخصیتی رهبران مشروطه چندان آمادگی روحی و روانی نداش

ای بود که عزم ویژه و ایمان ایدئولوژیک داشته باشد. چرا، بودند. کمتر رهبر مشروطه
ده این عزم و ایمان را داشت ولی او در سطح رهبر مشروطه نبود. سازمان ستارخان

را  که این عزم و یقین محلی بود. رهبر فکری جریان نبود. استثناهای دیگری هم بودند
 ، ولی هیچ کدام رهبر جریان نبودند.داشتند، مانند علی موسیو

در نهضت ملی دکتر مصدق واقعًا این آمادگی روحی و روانی را داشت. از یك دهه 
تعریف کرده است که من  ، رئیس دفتر مصدق،قبل این آمادگی را داشت. آقای خازنی

م ی خودم را از جنوب گفتم. گفتیک دهه قبل از نهضت ملی رفتم پیش مصدق و تجربه
دولت مسلط جنوب دولت مرکزی نیست، دوست انگلستان است. مصدق با قاطعیت 

ریزیم. این یقین را به دریا می BPای گفته بود تا چند وقت دیگر جول و پالس ویژه
حرکتی  بازیگری و نسبیدرونی مصدق است. با شش و بش و نسبی ی یقیندهندهنشان

گیری هر حرکتی یقین و ایمانی ایدئولوژیک الزم است کند. برای شکلسامان پیدا نمی
تا حرکت پیش رود و به سرانجام برسد. تکرار وجود این آمادگی روحی و روانی در 

ی دو و سه مشروطه، بعد در دوران نهضت جنگل ان درجهو رهبر ستارخانف علی موسیو
و نهایتًا در دکتر مصدق، لزوم وجود این آمادگی را در رهبر به قاعده  و شخص میرزا

تبدیل کرد. خالصه آنکه رهبری در ایران باید آمادگی روحی و روانی آغازگری و 
 داشته باشد. برندگی و به فرجام رسانی راپیش

 چفت اجتماعی
های اجتماعی داشتند. به عنوان نمونه، آقای در مشروطه بعضی از رهبران، چفت

طیف و پیرامون داشت؛ بازاری، کاسب و بعضی از روشنفکران پیرامونش  طباطبایی
وقتی به منطقه رفت  کن باشد. میرزابودند. چفت اجتماعی داشت و توانست جمع

اش بود که توانست برای جنبش های اجتماعیچفت اجتماعی پیدا کرد. با همان چفت
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هایش خیاط،  بزاز، نانوا، دهقان و ... بود. ای برپا کند. در چفتگیالن ارتش توده
. ی داده شدهای اجتماعی مصدق هم که در جلسات قبل توضیح مبسوطی جفتدرباره
 چیچلوکبابی گرفته تا دستمال های اجتماعی مصدق جدی بودند. از شمشیریچفت

ها، چیسرصنف قهوه آبادی، آقای کریمبازاری، حاج تقی انوری چیو لباس
مثل  هایی، ژورنالیست، روشنفکرانی مثل مسعودو تاجیک کارانی مثل تختیورزش

ها و دادنو ... تا استادهای دانشگاه و حقوق و سید حسین فاطمی 8استوانحسین کی
های اجتماعی مصدق جنبش اجتماعی به وجود ... دور و اطراف خودش داشت. چفت

ده ی ملی، که بیشتر ساز و کار اداری بود تا سازمانآورد، نه ساز و کار تشکیالتی جبهه
های در یک سطح بود. چفت طباطبایی های اجتماعی سید محمداجتماعی. چفت

های اجتماعی مصدق هم در سطح ملی در سطح اجتماعی بود. چفت اجتماعی میرزا
های اجتماعی مصدق به این معنی است که در تهران، اصفهان، بود. ملی بودن چفت
در  هایش فقطی دیگر چفت داشت. این خیلی مهم بود که چفتتبریز و برخی شهرها

های اجتماعی در مدار رهبری تهران و برای اهالی مرکزنشین نبود. بنابراین، وجود چفت
بینید رهبرانی که چفت اجتماعی نداشتند های بعد میبه قاعده تبدیل شد. در دوره

 نتوانستند توفیق پیدا کنند.
یخی  صداقت تار

ران و رهب داقت تاریخی است. در مشروطه برخی رهبران مثل طباطباییوجه آخر ص
را، گ، که روحانی بسیار بسیار صادق مردمآبادیی دو مانند مرحوم شیخ هادی نجمدرجه

ا وز دادند و توانستند مردم رپاك و بیت پاک بود، صداقت تارخی برپاک، دستزیست
مجاب و با خود همراه کنند. این صداقت در جنگل تکرار شد و منطقه را برانگیخت. 

 در نهضت ملی هم صداقت تاریخی رهبران در سطح ملی توانست انگیزاننده باشد.
 اینها توضیحات الزم در مدار رهبری بود.

 مدار مردم
 ی با  تکرار تبدیل به قاعده شد:در مدار مردم هم دو چیز شکل گرفت، یعن

                                                           
، کی استوان، حسین، تهران، انتشارات مصدق، ی منفی در مجلس چهاردهمسیاست موازنه. 8

8941. 
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 تشخیص عیار
تر، یکی از اتفاقات مشترک در تنباکو، مشروطه و دوران نهضت ملی، در ِاشلی بزرگ

این بود که مردم، برخالف تصور عمومی، نشان دادند که عیار سنج و حافظه دارند و 
اما  رنگ شده باشد،ی تاریخی مردم ایران کمکنند. ممکن است حافظهدقت می

همچنان دقت دارند، عینک ریزبین دارند و اهل تدقیق هستند. با همین توان تشخیص 
زنند. این اتفاق در مشروطه و جنگل افتاد؛ با این و عیار خودشان رهبران را محک می

اماًل ک برای مردم منطقه ی مردم با رهبری در جنگل کمتر بود، میرزااختالف که فاصله
close up را  ی تهران، که سید محمد طباطباییی ایران، و نه حتی همهبود. همه

هفت هشت سال در منطقه با مردم نشست و برخاست و باروت  دیدند. ولی میرزانمی
توپ ایستاد، در سنگر رفت، سر بالین در تنفگ کرد، چخماق زد، مبارزه کرد، پشت 

ی close upاش را با نمای خورده رفت و ... و خالصه صداقت تاریخیبیمار و زخم
اثبات کرد. در دوران مصدق هم این تشخیص عیار وجود داشت. مردم عیار مصدق از 

ندوم رأی حداکثری آورد. از کل کسانی را تشخیص دادند به همین علت آن رفرا کاشانی
که در رفراندوم انحالل مجلس هفدهم شرکت کردند، فقط سی هزار نفر رای منفی 

نفر رأی مثبت دادند. این خیلی اهمیت داشت. آنجا جنگ مصدق  4944444دادند. 
و عیار مصدق  ردم عیار کاشانیبود. پس مردم با مالکات سنجش خودشان م ـ کاشانی

را تشخیص دادند و طبق تشخیصشان هم حمایت کردند. این خصلت مردم تبدیل به 
اصل شد. چون قبل از نهضت ملی هم چند بار دیگر رخ داده بود. بنابراین، از دل این 

 رخ داد قاعده بیرون آمد.
 پیوندیهم

ی است که اگر مردم تشخیص دهند که رهبری خودمدل و سرمایه وجه بعدی این
کنند. دوران است، آمادگی روحی و روانی دارد، صادق هم است با او پیوند برقرار می

هایش را با هم مرور کرده پیوند دوران نهضت ملی جدی برقرار شد، که قباًل شاخصه
 بودیم.

 جوهر ضدبیگانه
ی اول را زد، در استبداد صغیر مشروطه به بعد و جوهر ضدبیگانه در تنباکو جرقه

حتی قبل از آن در مواجهه با نیروی بیگانه تشعشع دوم را به وجود آورد. در نهضت ملی 
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هم از تشعشع اولیه به تشعشع سراسری تبدیل شد و جوهر ضدبیگانه بروز و ظهوری 
گانه در دوران جدی پیدا کرد. مصدق هم با استفاده از تشعشع انفجاری جوهر ضدبی

ند، به ها را اخراج کنهضت ملی توانست سفارت انگلستان در تهران را ببندد، انگلیسی
در ایران پایان دهد و پرچم انگلیس را پایین بیاورد و پرچم سه رنگ را هوا  BPدوران 

 ببرد.
 توده سنتی کارآ

خود را  کاراییی مذهبی سنتی در تنباکو ی سنتی کارا بود. این تودهوجه بعدی توده
نشان داد، صحنه را پر کرد. صحنه که پر شد، ارتجاع عقب نشست. ارتجاع هم که عقب 

 ی سنتی مذهبیی جنبش مشروطه هم تودهنشست قرارداد لغو شد. در مشروطه هم بدنه
حاضر بودند. در نهضت ملی هم به همین ترتیب بود. آنهایی که به مصدق رأی دادند 

 وزیرشان مصدق نخستتهران شد، آنهایی که با حمایت اجتماعی ی اولتا او نماینده
تیر دوباره به مسند  94شد، آنهایی که با حمایت خونینشان مصدق را پس از 

الوزرایی نشاندند، آنهایی در رفراندم انحالل مجلس هفدهم رأی دادند، همین رئیس
 توده بودند.

رهنگی ایران گسترده هستند. ی متوسط فی روشنفکری ایران و طبقهاالن جامعه
دانشجو داریم. هجده میلیون دانش آموز داریم، یک میلیون نفر معلم  4944444

داریم، یک میلیون نفر استاد و مدرس و کادر آموزشی و اداری دانشگاه داریم، به 
ای که داریم. آن زمان ی نویسندگان گستردهها و جامعهی ژورنالیستی جامعهاضافه

ها و ... همه را نبود. اگر دانشجو، استاد، کادرهای اداری، دانش آموزان، معلمگونه این
این، دادند. بنابری چندان قابل توجهی تشکیل نمیایستاندی جامعهیک طرف زمین می

ی ای به مفهوم اخص خودش بود. االن رأی روشنفکری و رأی طبقهها رأی تودهرأی
 تر است. اما آن موقع رأیتوجهای قابلردی تودهتوجهی است. متوسط فرهنگی رأی قابل

ی سنتی قاعده شد. االن هم که ای بود. بنابراین، کارآ بودن تودهی ایران رأی تودهجامعه
 کنند کارآ نیست واقعیت این است که کارآ است.همه تصور می

 مذهب دو لبه
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ود را نشان داد. وجه بعدی مذهب دو لبه بود. اولین بار در مشروطه مذهب دو لبه خ
ی مذهبی پشت مشروطه و نفی مطلقیت آمد. خط نجف، به خصوص یك انگاره

ادی ، شیخ ه، میرزای نایینی، بهبهانی، طباطبایی، تهرانیمازندرانی ،آخوندخراسانی
ی مذهبی هم آمد. ولی خب وجه دیگر قضیه، و میالنی از مشهد آمدند. توده آبادینجم

بندی شد. زمانی که شیخ با پیرامونیانش رفت ان بودند. کاماًل هم صفشیخ و پیرامونی
خواه هم در بهارستان مقابل ها و روحانیون مشروطهخانه چادر زد، مذهبیدر توپ

بود.  خانهتر از کمپ توپمجلس چادر و کمپ زدند. اتفاقًا کمپشان هم بسیار گسترده
انه به محوریت شیخ و کمپ خها کاماًل سمبولیک شد، کمپ توپجریان کمپ

 خواه.های مشروطهبهارستان به محوریت جریان
ی یك مذهب دو لبه در نهضت ملی هم خود را نشان داد. چهار مرجع درجه

ی ملی و ی دو و کمترمطرح پشت جبههحمایت کردند، بخشی از آخوندهای درجه
اول و بعد عضو ی ملی نهضت ملی قرار گرفتند و بخشی هم وارد شدند و عضو جبهه

، ]احمد صدر[حاج سید جوادی از ها، زنجانیی ملی دوم شدند. آقای طالقانیجبهه
ی بعد از کودتا، خودش هفته الله زنجانیاز تبریز حمایت کرند. آیت قزوین و انگجی

نهضت مقاومت ملی را تشکیل داد. این خیلی مهم بود. خیلی از روشنفکران جربزه و 
 آبادیو شمس قنات ی دیگر جریان مذهبی نواب، کاشانیتوان این کار را نداشتند. لبه

و  8998تیر  94شاخص مذهب دو لب شد، یك لبه قبل از  بود. اصاًل خود کاشانی
تیر در آن حد و اندازه شکل  94نبود،  تیر. انصافًا اگر کاشانی 94ی دیگر پس از لبه

از نهضت ملی شدن نفت و دولت مصدق کارآ بود. رأی  گرفت. حمایت کاشانینمی
ی سنتی کارآ، ضمن اینکه مصدق ای و رأی مذهبی آورد. بخش مهمی از تودهتوده

برایشان معتبر بود، ولی در نهایت به اعتبار کاشانی آمدند. پس کاشانی خودش دو لب 
 ایفا کرد. بود. هم نقش ارتجاعی و هم نقش رو به رشد

 تحلیل عاشورایی
تحلیل عاشورایی در ایران قاعده شد. این خیلی اهمیت داشت. در دوران مشروطه 

ی خواستند از تبریز به تهران بیایند سخنراندر تبریز برای مجاهدینی که می علی موسیو
را مطرح کرد و  )ع( کرد. محتوای آن سخنرانی تحلیل عاشورایی بود. خط امام حسین

هم در حرکتش به  است. ستارخان رویم مسیر سیدالشهداییاینکه مسیری که ما می
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خان هم کوچك همین تکرار شد. میرزا ی عاشورایی داشت. در جنگل همتهران انگاره
نفر و اردوی عاشورا را وسط گذشت  14، اش امام حسین )ع(های اصلیدر یکی از نطق

های دوران نهضت ملی مصدق هم تکرار و گفت ما هم عاشورایی هستیم. یکی از نطق
 است. با این اختالف که آنها امام حسین و میرزا ه عین علی موسیواظهارات نزدیک ب

کند الگوی این دوران را به کار بردند، ولی مصدق در سخنرانی خودش عنوان می )ع(
دانم ام، میدانم در چه مسیری گام نهادهاست؛ من می من الگوی سیدالهشدایی

است. خیلی مهم بود. مصدق  دانم فرجامش سیدالشهداییفرجامش چیست و می
داشت. بعد از انقالب هم ی روشنفکران بود. تظاهر مذهبی هم چندان نبیشتر در کفه

ی ها گفتند که اصاًل مصدق مسلم نبود. با این اوصاف خیلی مهم است که رگهخیلی
، رسد. پس این روند نادر نیست. علی موسیوتحلیل عاشورایی به مصدق هم می

 8924های ها در دههاند. این تحلیلو مصدق دارای تحلیل عاشورایی ، میرزاستارخان
 شود. ستارخانشود؛ در حد شب نما میتر هم میهم که دیگر بسیار پررنگ 8914و 

با  اده محلی، میرزخواه و سازمانمشروطه اسب فروش و لوطی سرگذر، علی موسیوی
های شیایستند. با مروشنفکر و مصدق روشنفکر پای تحلیل عاشورایی میتیپی شبه

ی پارلمانتاریستی را انتخاب زدند؛ مصدق مبارزه مختلف همه حرف از راه سیدالشهدا
د. با این اوصاف روشن است که تحلیل ی مسلحانه را انتخاب کردنکرد و بقیه مبارزه

عاشورایی در ایران  جدی است و به قاعده تبدیل شده است، در صورتی که روشنفکران 
دهند. در جریان انقالب، بعد از انقالب و جنگ هم که تحلیل به آن کم بها می

عاشورایی از سطح تحلیل فردیف گروهی و جریانی تبدیل به حسین فهمیده و بعد هم 
 یل اجتماعی شد. اینها خیلی اهمیت داشت.تحل

 روندهارتجاع پس
رونده است. قدرت ارتجاع وجه بعدی این بود که مسّلم شد در ایران ارتجاع پس

، علی هم، نظیر فروغی های حکومت رضاخانشدهدر ایران کم نبود. مارخورده، افعی
های ، مادرش، خواهرانش و جریانو شخص شاه آرا، رزمو تا حدودی قوام دشتی

اند. روندهی اینها هم کنار هم نشان دادند که مثل مشروطه پسمرتجع، آمده بودند. همه
اند. البته در زمان مصدق، روندهر گیالن در زمان جنبش جنگل پسمثل ارتجاع محلی د
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اع شود گفت ارتجکنج رفتند و ایزوله شدند. میتیر، کاماًل به سه 94به خصوص پس از 
 ترین سطح خودش رسید.از آن تاریخ به بعد به نازل

 بازار ملی
ود را نشان داد. وجه بعدی بازار ملی بود. بازار ملی در ایران در ماجرای تنباکو خ

دار، ی اینها بود. در مشروطه هم که اردودار، کمپکن و همهده، جمعاستارتر، سازمان
تر شد ده و تظاهرات برپاکن بود. در نهضت ملی نقش بازار گستردهلجستیک، سازمان

و بازار پای جدی کار شد. به این مفهوم که پشت دولت ملی ایستاد. در دوران مشروطه 
لی کرد مایستاد. در این دوران پشت دولت ایستاد، دولتی که حس می پشت نهضت

ی مبارزاتی در ایران بود. البته االن نیست، شرایط خیلی تغییر کرده است. بازار استوانه
هم بازار ملی و  8914و  8924ی است. ولی اصل این پشتوانگی قاعده شد. در دهه

نند کد. این خیلی مهم است. همه فکر میی مسلحانه ایستای مبارزهمبارز پشت جبهه
آید. ولی دیدیم که آن دوران دهد و در صحنه نمیکار است و فقط پول میبازاری محافظه

ها خودشان آمدند و بعضی دیگر ی مسلحانه آمد. بعضی از بازاریی مبارزهدر صحنه
رفت، به های مسلح های مسلح شدند. پولشان در سازمانفرزندانشان وارد سازمان

خصوص در طیف مجاهدین که مذهبی بودند. بنابراین، در دوران نهضت ملی بازار 
 ملی جریان جدی مبارزاتی شد.

 صنف؛ سرپنجه
های ها در مقاطع مختلف، از جمله تنباکو، نشان دادند که سرپنجهاصناف و بازاری

توانست مردم را به های اجتماعی نمیبدون سرپنجه اند. میرزای شیرازیاجتماعی
ت تر شد. در نهضتر و باالنی اجتماعی نمایانصحنه بکشند. در مشروطه این سرپنجه

سرصنف  آبادیملی که دیگر خیلی جدی مطرح شد. بازار ، اصناف، ابراهیم کریم
های اجتماعی نهضت ملی و شخص چلوکبابی و ... همه شاخک ها، شمشیریچیقهوه

دکتر مصدق شدند. قاعده شد که صنف سرپنجه است. اگر اصالحات به جنبش 
کرده اجتماعی تبدیل نشد، به این دلیل بود که سرپنجه نداشت. با دست بسته و مشت

سرپنجه و شاخک است که ارتباط برقرار شود با جامعه ارتباط برقرار کرد. که نمی
 کند.می
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 پارلمان ناظر
وق حق ی بودجه را ریخت، برای شاهوقتی مجلس صدر مشروطه برای اولین برنامه

ها را تا حدودی محدود کرد و قصد داشت از بین ببرد، و وقتی برای تعیین کرد، رانت
گفتند باید وزرایت را به مجلس بیاوری تا ما اعتبارشان  شاهاولین بار به دولت محمدعلی

ی را تأیید کنیم، برای اولین بار نهاد ناظری در ایران راه افتاد. برای اولین بار قدرت مطلقه
کند. حضور پارلمان ی مهارناپذیر مرزناشناس حس کرد کسی دارد به آن نگاه میقهریه
به قاعده تبدیل شد. بدین  8944ی های چهارده، پانزده و شانزه در دهها مجلسناظر ب

تا سرفصل دولت ملی  8944ی های مرتجع دههی دولتترتیبف مجلس برای مجموعه
ـ گلشائیان ایستاد،  مصدق حائز اهمیت شد. مجلس بود که پای عدم انعقاد قرارداد گس 

 مصدق را تأیید کرد و ... .قانون ملی شدن را تصویب کرد، دولت ملی 
 روحانیت متأخر

انداخت و روحانیت به آنها پیوست. در مشروطه، در تنباکو بازار حرکت به راه
ر طوانداختند و روحانیت متأخر شد. در نهضت ملی هم همینروشنفکران حرکت به راه

ل انداختند، جبهه تشکیحرکتی به راه ]بود[. روشنفکران، دکتر مصدق و دکتر فاطمی
دادند، شعار ملی شدن نفت را دادند و روحانیت در اینجا هم متأخر از آغازکنندگان به 

برندگان آستین باال زدند، و جریان روحانیت متأخر آنها پیوست. حرکت راه افتاد، پیش
در دوران بعد  از استارت قضایا به آنها ملحق شد. متأخر بودن روحانیت هم قاعده شد.

 هم شاهد و ناظر این قاعده خواهیم بود.
 سقوط آزاد

سقوط اخالقی کرد، دست به ترور  زادهدر مشروطه سقوط آزاد صورت گرفت. تقی
زد، برخورد مکانیکی با تقابل اندیشه کرد، سپس فرار کرد و میدان مشروطه در ایران را 

ی سه مشروطه هم سقوط آزاد ی دو و درجهرخی دیگر از رهبران درجهملتهب کرد. ب
و  خاناللهکردند. این اتفاق در جنگل هم تکرار شد. بخشی از رهبران مثل احسان

دند ولی باالخره از رهبران کدام رهبر فکری نبوسقوط آزاد کردند؛ اینها هیچ خالوقربان
، ها به مصدق سقوط آزاد کردند. مکیجریان بودند. در نهضت ملی هم نزدیکترین

 یسقوط آزاد کردند. بعدًا مشخص شد که شخص شاه و دربار رو و عبدالقدیر آزاد بقایی
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دادند و وزیری پس از مصدق را به آنها میی نخستکردند و وعدهکار می و بقایی مکی
هم سقوط آزاد کرد. سقوط آزادها یکی  کردند. کاشانیاز این طریق آنها را تحریک می

مانند سقوط آزاد هم در ایران قاعده شد. تا جایی که همه منتظر میاز پی دیگری بود. 
 بخشی از رهبران سقوط آزاد کنند.

 تشکیالت مرادف باند
در مشروطه ایران برای اولین بار تشکیالتی شد. احزابی به وجود آمدند. ولی در 

 عدادکنار احزاب ساز و کارهای باندی در ایران شکل گرفتند و خود آن احزاب هم است
بخشی از ظرفیت حزبی را تبدیل  و حیدرخان زادهطور که تقیباند شدن داشتند؛ همان

فردی کمابیش  طور شد، مثاًل بقاییبه باند ترور کردند. در دوران مصدق هم همین
و در حزب زحمتکشان بود، ولی بعدًا که از حزب بیرون آمد باند ترور درست تشکیالتی 
با درباره شده بود و در این رابطه باند درست کرده بود.  هم رابط اشرف کرد. مکی

ل هم باند شک ند تشکیل داده بود. پیرامون کاشانیهم برای خودش با عبدالقدیر آزاد
و ...  و بخشی از فرزندان کاشانی آبادیگرفت. مجمع مسلمانان مجاهد، شمس قنات

 مرادف بودن تشکیالت با باند قاعده شد.باند پیرامون او شدند. بنابراین 
 اندیشه سیاه ضدتحول

ی سیاه ضد تحول شکل گرفت در اندیشهطور کهوجه بعدی این است که همان
ی سیاه ضدتحول شکل گرفت و این هم به های نهضت ملی هم اندیشهصف بندی

 قاعده تبدیل شد.

 کاربست امروزین
 تشخیص دورانی

ملی کردن صنعت نفت در ایران و باز شدن فاز تشخیص دورانی ضروری است. 
دموکراتیك تشخیص مصدقی بود. در زمان خودش تشخیصی جدی بود. امروز برای ما 

ن گو شدپاسخ»، «ی ایرانیانایران برای همه»تشخیص دورانی ضرورت دارد. شعارهای 
هم مطرح شد. پشت این شعارها تا حدودی تشخیص « ی مدنیجامعه»و « قدرت

 گیر نشد.ی بود ولی به پررنگی شعار نهضت ملی نبود و همهدوران
 ایدئولوژی دورانی
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ی ایدئولوژی ملی آورد در زمان مصدق کاربست معکوسی داریم. مصدق انگاره
ولی همچنان که جلسات پیش عنوان شد، ساز و کار فراروندگی پیدا نکرد، قوام پیدا 

دق در بسط، پرورش و حفاظت از نکرد، منطوق داخلی پیدا نکرد. نتیجه اینکه مص
ی قبولی و موفقیت نگرفت. امروز هم ما به ایدئولوژی دورانی نیاز ایدئولوژی ملی نمره

ای که بتواند صحن ملی را پوشش دهد. ملی، مذهبی مدرن، داریم، ایدئولوژی ملی
ی اقوام، الییک و حتی مارکسیست ملی را مذهبی سنتی، غیرمذهبی، شیعه، سنی، همه

شش دهد. البته طبیعی است که هرکسی ایدئولوژی خودش را دارد اما منظور از پو
ای، فراگروهی و فراحزبی است که بتواند چتر ایدئولوژی دورانی، ایدئولوژی فرانحله

 ی اقشار و آحاد باشد.وحدتی روی همه
 تئوری دورانی

 منفی بود. ما یتئوری دورانی الزم داریم که در دوران مصدق تشکیل جبهه و موازنه
امروز تئوری دورانی نداریم. یکی از علل رسیدن اصالحات در ایران به این سرانجام 

ی مدنی تا فهم نداشت. پاندول تئوری دورانی از جامعهاین بود که تئوری دورانی همه
گفت منظور من میاین اواخر  ی غربی تاب خورد تا جایی که دیگر آقای خاتمیجامعه

در مدینه است. یعنی از  ی مدنی حضرت محمد )ص(ی مدنی همان جامعهاز جامعه
 د.فهم شوغلظت الییک به غلظت مذهبی ایدئولوژیک رسید. جایی نایستاد که همه

 مشی ملی
کی از ای که داشت در یمشی ملی هم الزم داریم. مصدق بر اساس مشی

ما به خاطر یك معامله تجاری کم و زیاد عایدات، نفت خود را »گوید: هایش مینطق
 ی فعالیت کمپانی انگلیسیپرده بگویم استقالل ما در صورت ادامهملی نکردیم. بی

کرد که این برای همیشه خدشه دار بود و حفظ غرور ملی و احساسات پاك به ما امر می
های ییدات خداوندی قسمت مهم این مشکل خاتمه پیدا کرد. ملتراه را بپیماییم و با تأ

دارد و به آنها که هنوز خواب ما زنجیرها را یکی بعد از دیگری از دست و پای خود برمی
ها زند. گذشت آن زمان که ملتبینند پوزخند تمسخر میامپراتوری مستعمراتی را می

ها تحمیل کنند و ضجر و گرسنگی را به هایی را بر آنتوانستند بدوشند و حکومترا می
آنان بقبوالنند. شرط اساسی بقای صلح و آرامش دنیای این است که آنها دست از 
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های کوچك و بزرگ موجب سعادت و ستمگری و تجاوز خود بردارند و بگذارند ملت
گویند مشی ملی. به این مفهوم که بومی است و به این می« رفاه خود را خود برآورند.

 ویکرد درونی دارد.ر
 دالدلی دو توسعه

توانیم از آن برای امروز درس وجه بعدی کاربست امروزین دوران مصدق که می
دهی نداشت، ولی مشی ملی مثبت بگیریم، در عین اینکه ایدئولوژی دورانی و سازمان

داشت، تشخیص و تئوری دورانی داشت، این بود که دالدلی دو توسعه را داشت. 
 ی اقتصادی بسط و گسترش آن پیگیری کرد.ی سیاسی را بدون توسعهوسعهشود تنمی

این کاماًل نقش بست که این دو توسعه را باید  8912-8916ی اصالحات هشت ساله
 دالدل و تنگاتنگ یکدیگر داشته باشیم و این قاعده را برای کاربست امروزین فرا بگیریم.

 تشخص اجتماعی
 تشخص طبقاتی

فتادن حرکت ملی باید کل جامعه تشخص یابد و باید طبقات هم ذیل برای به راه ا
ی کل دارای تشخص شوند. این تشخص در زمان مصدق رخ داد. معلم، کارگر جامعه

 ها آمدندهای اخیر اصالحات معلمو روستایی دور از مدار تشخص یافتند. ولی در سال
م که ه با آنها فعال برخورد نکرد و بعد از خاتمی تشخص پیدا کنند که دولت خاتمی

سرکوب شد. کارگر آمد خودش را نو کند ولی کسی به آنها بها نداد، نه روشنفکری درون 
حاکمیت و نه روشنفکری بیرون از حاکمیت. روستایی هم که کماکان بیرون از مدار 

ی مصدق نشد. بنابراین، ضرورت تشخص طبقاتی، که دوره بود و تشخص طبقاتی پیدا
 در اوج خودش بود، کاربست امروزین دارد.

 اقدام دوسویه
وجه بعدی این است که رهبری و مردم باید مشترکًا به سمت هم قدم بردارند. باید 

دارند به ایستگاه مشترك تاریخی برسند. دیگر گذشت دورانی هایی که بر میهر دو با قدم
وزنی باشند که مردم به ها مراجع سنگینها به جلو نیاید. رهبریکه مردم بدوند و رهبری

سراغشان بروند. مصدق قدم برداشت، جلو آمد، قدم آهسته آمد. مردم قدم آهسته آمدند 
 و با هم به سرفصل مشترکی رسیدند.
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 ـ ملت پیوند دولت
خورد، که ما االن فاقد آن  پیوند دولت ـ ملت برای اولین بار در زمان مصدق رقم

نیست. بحث این  نژادی دولت مسقر و دولت احمدیهستیم. بحث هم فقط درباره
ای در ایران راه بیفتد، باید به هر دو نهاد دولت و است که اگر قرار است تحول و توسعه

پیوند بخورد، امکان تحول و توسعه ملت بها داده شود. اگر دولت ملی با مردم ملی 
 کندای نقل میخاطره وجود دارد. این اتفاق زمان مصدق افتاد. مرحوم مهندس بازرگان

رایی سدهد زمان مصدق چه اتفاق افتاد و دیگر چندان نیازی به بدیههکه کاماًل نشان می
در ایام مأموریت نفت به تهران آمده بودم. در باشگاه »کند: تعریف می نیست. بازرگان

به مدیر »در هیئت خلع ید بود که به جنوب رفته بودند.  بازرگان« دانشگاه جشنی بود.
 ری دفع آفات که استاد دانشگاهم بود برخورده، تبریک گفتم که به طوری که دکل اداره
نویسند امسال موفق شدید با آنکه سطح آلوده شده به ملخ چهار برابر سال ها میروزنامه

ای معادل یک سوم آن سال دفع آفات کنید. ایشان تشکر کرد و گفت قبل بود، با بودجه
دانید علت آن چیست؟ علتش در این است که مردم این دفعه با مأموران ما همکاری می

بردند و گرفتند و خودشان میتقبال آمده، سم و وسایل میداشتند. همه جا به اس
یبی از دادیم به ترتکردند یا موادی را که تحویلشان میپاشیدند. اما سابق یا فرار میمی

امروز این خأل « بردند. علت موفقیت بزرگ ما همکاری ملت با دولت است.بین می
کاری به نهاد دولت و دولت بسیار بسیار قابل لمس است. ملت یک طرف است و هیچ 

مستقر ندارد. ضروری است که پیوند دولت ـ ملت برقرار شود. البته طبیعتًا با دولت 
فعلی امکان برقراری ارتباط نیست. دولتی که یک وجهش پوپولیستی و پخش تراول 

کند، دولتی که است، وجه دیگرش این است که اصاًل مردم را داخل آدم حساب نمی
ا از کند، بانک مرکزی ربندد، مرکز آمار را به اداره تبدیل میان برنامه را میشبه سازمیک

خواهد رئیس فدراسیون فوتبال بکارد و خالصه دولتی است که اندازد، میحیز انتفاع می
اصاًل به ساز و کارهای دموکراتیک و رأی و نظر مردم اعتنایی ندارد. اما به هر حال 

 هاد دولت و نهاد ملت برقرار شود.ضروری است که پیوند بین ن
 اقتصاد دورانی

ای وجه دیگر اقتصاد دورانی است. جنگل با خودش اقتصادی دورانی نصفه و نیمه
آورد. ولی دولت مصدق با خودش اقتصاد دورانی کامل آورد. همه حس کردند در تحول 
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ه ن بیماقتصادی ـ اجتماعی شریک هستند و زندگی همه هم تحول پیدا کرد. کارگرا
قیمت تهیه شد و سر کالس و ی ارزانشدند. حقوق معلمان افزایش یافت، برایش خانه

دادند، در ساخت ی مالکانه نمیبیرون از کالس تشخص پیدا کرد. دهقانان دیگر بهره
و ساز دهشان مشارکت پیدا کردند و بدین طریق تشخص پیدا کرد. خالصه آنکه اقتصاد 

رانی و تشخص اجتماعی آورد، چیزی که االن غایب است دورانی با خودش معیشت دو
 و دوران اصالحات هم غایب بود.

 سرایت جغرافیایی
هایی که وجه دیگر شرایط جغرافیایی است؛ اینکه جنبش بتواند مسری شود. جنبش

 اخیرًا در ذهن ما هستند نتوانستند این امکان را برای خودشان فراهم کنند.
 ساختار، نه ماکت

ای تاریخی دست گرفت و بر نهضت ملی و تشکیالت قسمت باید تازیانه در این
 اعتنایی به لوازمکاری و بیی ملی و شخص دکتر مصدق وارد کرد. اینجا اوج کمجبهه

ی ملی نشان داد که ساختار مهم است نه حرکت بود. نهضت ملی و تشکیالت جبهه
آن زمان هستند که ماکت دارند،  ی ملیماکت. احزابی که االن وجو دارند مانند جبهه

ولی درونشان خالی است و محتوا ندارند. بیرونشان آجر سه سانتی است، داخلشان 
و مالتی  CDبینی روی آن بنشینی. هیچ آموزش، کادرسازی، جزوه،روی گلیم نمیمی

ی ملی هم ی ملی یك ماکت بود نه ساختار. بخش کارای جبههوجود ندارد. جبهه
ی ی محالت، شاخهی بازار، شاخهاقعا موجود اجتماعی بودند. شاخهساختارهای و

ی ملی نداشتند، نهادها یا ساختارهای واقعًا موجود دانشجویان ربطی به جبهه
ی ملی در دورانی به اعتباری از آنها استفاده کرد. های اجتماعی بودند که جبههشاخه

خود مصدق ساختار تشکیالتی خودش نه چیزی آورد و نه ساختاری تشکیل داد. نه 
 ی ملی.ی احزاب جبههی ملی و نه بقیهگذار جبههآورد، نه نوزده نفر بنیان

 نه اداره ،سازمان
 ی کسانی]باید توجه داشت که[ تشکیالت نوعی سازمان است، اداره نیست. همه

زینی گکه به جبهه ملی پیوستند انتظار داشتند شغل دولتی پیدا کنند. به حزب ایران کار
خواستند وزیر یا معاون گفتند. اعضای سطوح برتر حزب ایران میدولت مصدق می

شان از خواستند کارمند دولت شوند. تلقیی پایین میوزیر شوند و اعضای رده
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ی جالبی دارد. در خاطرات تشکیالت، تلقی اداری بود نه تلقی سازمانی. مصدق جمله
خواستند توانایی استفاده از آخرین افراد وقع میاحزاب چپ هر م»گوید: و تأمالتش می

خود را داشتند ولی احزاب ملی چون تشکیالت منسجمی نداشتند از این استفاده 
افسوس خورد از اینکه چرا  اش به مهندس بازرگانمصدق در نامه« محروم بودند.

ه در گوید کتبریك می دادند و به بازرگانی ملی به کار ایدئولوژی بها نخودش و جبهه
بها دادند و برای خودشان دستگاه ایدئولوژیک درست کردند.  8924و  8994ی دهه

 دکتر مصدق یک بار قبل از کودتا و یک بار هم بعد از کودتا افسوس تشکیالتی خورد.
 و حل مسئله، نه سخنرانی تخصیص

های تریناز تشکیالتی 8نکه اهل تخصیص نبودند. مسعود حجازیوجه بعدی ای
ها بود؛ به طوری که به او و پیرامونیانش باندی 8994و  8944ی دانشجویان دهه

ی ملی ی کسانی که به جبهههمه»گوید: در خاطراتش می گفتند. مسعود حجازیمی
ستند انتظار منفعت شخصی داشتند و تلقی تشکیالتی نداشتند و اهل تخصیص هم پیو

در ایران همه اهل جلسه و گفت و « نبودند. بیشتر مرد جلسه بودند تا مرد تشکیالت.
ار باال بزند، ی شلوگو و گپ سیاسی هستند اما اینکه کسی پای تشکیالت بایستد، پاچه

نش جوهری شود و دستش زمخت شود در ایران کم گل لقد کند، آستین باال بزند، پیره
ار آید کاست. کار تشکیالتی یعنی تمیارداری. کسی که پای کار تشکیالتی می

شود که رهبری هر خواهد و ... نمیرود، وکیل میشود، زندان میخواهد، عاشق میمی
 توقت بخواهد و سوت بزند همه به خط شوند، ولی به هیچ چیز کسی که به تشکیال

پیوسته فکر  نکند. این اتفاق در دوران اصالحات، هم در درون دانشگاه و هم در بیرون 
از این نظر  طور بود. خاطرات آقای مسعود حجازیدانشگاه، افتاد. آن وقت هم همین

ی تشکیالتی داشتند اهل تخصیص نبودند. دهد کسانی که داعیهمهم است که نشان می
ی ای و راست ارتجاعی ملی در گازانبر تشکیالتی چپ تودهاین در حالی بود که جبهه

                                                           
ارز وابسته به و جوانان مب انیسازمان دانشجوگذار (. بنیان8919-8941) .یمسعود حجاز. 8

، حجازی، مسعود، تهران، رویدادها و داوری، خاطرات مسعود حجازی. رانیا یمل یجبهه
، حجازی، مسعود، تهران، نشر 0220اسفند  01توطئه ی قتل دكتر مصدق ؛ 8911نیلوفر، 
 .8911مرسا، 
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قرار داشت. هر دو اهرم گازانبر تشکیالتی بودند. حزب توده به غایت تشکیالتی بود. 
م ه به ایران آمد و کودتا را جریان درباری که به آمریکا پیوند خورد و کرمیت روزولت

ا را هم توانستند هتشکیالت داشتند. روسپی و شعبان تشکیل داد تشکیالتی بود. کاشانی
دهی کنند. همه تشکیالتی بودند. اما نیروی ملی نتوانست سازمان یابد. این سازمان

اجتماعی ایران صاحب تشکیالت بودند، غیر ترین طبقات خیلی خیلی مهم بود. نازل
در زندان نقل  از مهندس بازرگان ی ملی ایران. مهندس سحابیاز مصدق و جبهه

کودتا  ران بود. اگرگفت کودتا موهبتی برای جبهه ملی ایمی کنند که مهندس بازرگانمی
شد؛ به این دلیل که خودش اهل تخصیص نبود، مردان جلسه نبود، خودش منحل می
ی ملی ناطق و نویسنده بودند. اگر قرار باشد ی اعضای جبههو سخنرانی بودند. همه

همه سخنرانی کنند و مقاله بنویسند، پس چه کسی کار جهان را کند؟ اگر خدا 
نوشت. دو آیه هست که وقت مقاله مینشست و تمامش میخواست، با توان شگرفمی
ی دریاها مرکب، باز گفتار ما قلم و شدند و همهی درختان قلم میگوید اگر همهمی

نویسی، مدام مشت روی ولی آیا با سخنرانی کردن، نوشتن، مقاله 8آورد.جوهر کم می
شود؟ مردان ن ساخته میشود؟ انسامیز کوبیدن و هیجان ایجاد کردن جهان ساخته می

 «.حداقل کالم، حداکثر کار»اند که گونهساز هم اینو زنان دوران
 اندیشه ـ نوسازی بازسازی

ی اینکه بازسازی و نوسازی اندیشه ی ملی بود به اضافهتمام وجوه ذکر شده در جبهه
ی بود که در جبهه ی ملی و نهضت ملی شکل نگرفت. فقط خلیل ملکیدرون جبهه

ی ملی ایران نبود؛ از حزب توده جدا کرد. ایشان هم در نهاد جبههملی کار تئوریك می
ی شده بود و بعد حزب زحمتکشان را درست کرده بود. از احزاب درون تشکیالت جبهه

ی ملی ملی بود. از امثال حزب ایران و مردم و ایران و اینها نبود. نهضت ملی و جبهه
ای کردند. شخص مرحوم دکتر مصدق هم در این اهمال مشارکت داشت. ال ویژهاهم

                                                           
ِض ِمن  َشَجَرةٍ »ی لقمان: سوره 41ی . از جمله آیه8 ر 

َ َما ِفي اْل  ِدِه  َوَلو  َأنَّ ُه ِمن  َبع  ُر َیُمدُّ َبح  اَلٌم َوال  َأق 
َه َعِزیٌز َحِکیٌم  ِه ِإنَّ اللَّ ُحٍر َما َنِفَدت  َکِلَماُت اللَّ َعُة َأب  و اگر آنچه درخت در زمین است قلم « )َسب 

خداست که  قطعاً  .سخنان خدا پایان نپذیرد ،باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید
 ی فوالدوند(./ ترجمهحکیم استناپذیر شکست
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تیر( تظاهرات بود.  94)اولین سالگرد  8994تیر  94گویند شاهدان تاریخی می
ی ملی یك دهم حزب توده تظاهرات حزب توده کل تهران را پر کرد، تظاهرات جبهه

مرداد شرکت کردند  41کودتای هم نبود. به همین علل بود مردمی که در تظاهرات ضد
مرداد دچار رخوت شدند. اگر در کار تشکیالتی تشکیالت، اراده و ایمان  41در 

ای افتاد. آخراالمر گروهان هفتاد هشتاد نفرهایدئولوژیك وجود داشت این اتفاق نمی
مانده بودند. حدود چهارده نفر از آنها  یا همان تیمسار مهران تحت امر آقای فشارکی

سه  ساعت رفتند. حتی سرهنگ ممتاز شهید شدند. بخشی از آنها با دستور آقای مهران
مانده بود و دو گروهبان کادر که با  و چهار بعد از ظهر رفت. یك تیمسار مهران

 یی مخروبهگری پای  مصدق ایستادند. سه نفر تا ساعت هشت شب در خانهلوطی
شد گوید ما حالت تدافعی داشتیم. آیا نمیمی دکتر مصدق ایستادند. خود آقای مهران

 حالت تهاجمی بگیرد مقابل خطر کودتا؟نهضت ملی با امکاناتی که داشت 
 تمییز تاریخی

 حفظ سرمایه
بخش آخر تمییز تاریخی است که تشخیص تاریخی نیروهاست. در این حوزه 

هایتًا اش داشت نای که بدنهحزب توده با آن امکانات، ظرفیت، ایمان و توان تشکیالتی
الله پرت سرمایه تکرار و ماشاء تمییز تاریخی نداد و پرت سرمایه کرد. در ایران الی

ی انسانی و امکانات داشتیم. این اتفاق در قاعده شد. در مشروطه و جنگل پرت سرمایه
ی مرکزی خارج ی چهارمین پلنوم کمیتهنهضت ملی هم افتاد. حزب توده در قطعنامه

عدم شناخت »کند. سرایی میاز کشور، پس از کودتا و هرز امکانات، شروع به مدیحه
درك نکردن ماهیت آن و عدم تشخیص خصلت ضدامپریالیستی  ازی ملی ایران،بورژو
ی ملی سبب شد که حزب ما مرتکب اشتباهات سیاسی مهمی گردید و با آنکه از جبهه

ی مردم و  نیروهای ضداستعمار ابتدای تأسیس خود در بیدار کردن و متشکل کردن توده
مؤثری ایفا نموده بود. در این دوره عماًل های مبارزه نقش مهم و کشور و آموختن شیوه

ی شدن ی ملگیری غلط دربارهسمت ابتکار سیاسی در مبارزه با استعمار را از دست داد.
ی ملی و حکومت دکتر مصدق، صنایع نفت و خط مشی نادرست درمورد جبهه

مرداد  41های قبل از کودتای های سالترین اشتباه سیاسی حزب ما در جریانمهم
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این انتقادات و اعترافات دیگر بعد از واقع شدن زیر فشار افکار عمومی داخل « است.
شد. بنابراین، حفظ ی ایران میو خارج بود. نه آبی برای مردم و نه نانی برای جامعه

سرمایه به دنبال تمییز تاریخی خیلی مهم است. االن هم خیلی نیاز به تمییز تاریخی و 
 ه، نه پرت سرمایه، داریم.به دنبال آن حفظ سرمای

 منش مبارزاتی
مبارزه منهای اخالق در مشروطه، جنگل و نهضت ملی خود را نشان داد. مبارزه 

ان اخالق مفت گرای و مبارزه منهای ای حرفهبرای نفس مبارزه، مبارزه به صورت وظیفه
آمدنشان  .بند به منش و اخالق نیستند اصاًل نیاینداست. بهتر است جریاناتی که پای

کند. در دوران مشروطه و جنگل فاجعه ایجاد کرد. دوران نهضت ملی فاجعه ایجاد می
ی سیاسی ـ ای ملی ایجاد کرد. در همین دوران هم فاجعه ایجاد کرد. مبارزههم فاجعه

ی کسانی اجتماعی منهای منش مفت گران است، هم برای مردم و هم برای مجموعه
 .ی مبارزه دارندکه داعیه

 آمادگی مواجهه
جبهه ملی و شخص دکتر مصدق رهبران دوران و شرایط دموکراتیك بودند. آمادگی 
مواجهه با شرایط جدید را نداشتند. نتوانستند دوزیست شوند. رهبری دوزیست رهبری 

و  آمد. تحرکی وجود داشت، اشرفبوی کودتا می 8994جدی است. از بهار سال 
هایی در تحرک بودند. مصدق شدند، النهها جا به جا میبه ایران آمدند، تانك ولتروز

ی پیرامون این فرصت را دادند که اینها خودشان را جمع و جور کنند، و جبهه
دف باز توانستند خودشان مردا 41در  دهی کنند. حتی بعد از دستگیری نصیریسازمان

ی ملی رهبران شرایط دموکراتیك بودند. را سامان دهند. مصدق و رهبران جبهه
 شخصیتی نبودند که بتوانند در دوران فشار و تنگنا بحران را مدیریت کنند.

خواهم. بعد از ده دقیقه این بحث امشب ما بود. خیلی طول کشید. من معذرت می
 شید.خدمتتان هستیم. خسته نبا
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 پرسش و پاسخ
رسد شما در موارد نه چندان پرسش: من ابتدا انتقادی از شما داشتم. به نظر می

د گوییكنید. برای مثال در ارزیابی مشی مصدق میها را با هم خلط میكمی مشی
ی اشکال كار او این بود كه مشی تشکیالتی نداشت. خب مصدق از اساس اندیشه

ی او شود گفت مبنای اندیشهكرد. میطور فکر نمیینتشکیالتی نداشت. اصالً ا
گذار اصالحات در ایران بود. زمانی هست كه طلبانه و او به نوعی پایهاصالح

كند كه چطور كاری را یک ساله یا دو ساله انجام دهد، خب جریانی به این فکر می
ی از كه بعضی تشکیالتی دارند. ولی زمانی هم هست اندیشهاین جریانات نیاز به

جریانات یا افراد برای حركتشان افق دید پنجاه شصت ساله دارند. به عنوان مثال 
اش حرفی زده است رسد او در پنجاه سالگیی شخص مصدق به نظرم میدرباره

فهمیم. تازه داریم اش روشن شده است و تازه االن ما داریم آن را میكه االن نتیجه
العاده درست بوده است. در وم مصدق فوقهای مرحفهمیم بعضی صحبتمی

فهمیم چه ی مجاهدین كه مشی تشکیالتی داشتند تازه االن میحالی كه درباره
ی افراد و شود همهشان چقدر غلط بوده است. نظر من این است كه نمیكارهایی

 كنم شما یک طرز فکر را درها را با یک فکر بررسی كرد. در حالی كه فکر میطیف
های ی حركتخواهید همهاید، بعد میاید و صد درصد پذیرفتهان مسلم گرفتهذهنت

دیگران را از همان زاویه ببینید. به گمان بنده در این طرز نگاه ایرادات زیادی پیش 
گذرد، به خصوص این یکی رسد هرچه ایام بیشتر میآید. من حتی به نظرم میمی

های مرحوم آدم در خیلی نقاط نگاهشود. دو سال اخیر، مصدق خیلی نوتر می
بیند. به نظر من كارهای ایشان خیلی ارزشمند بوده است. سری مصدق را می

ا ب شد كه موضوعش گفتگو میان آقای باقیی شرق منتشر میمقاالتی در روزنامه
 گوید مصدق علیهمی ی آیت الله كاشانی بود. در یکی از مقاالت آقای كاشانینوه

خودش كودتا كرد. شاید ایشان خواسته است از منظر خودش مچ مصدق را گرفته 
كنم اگر بخواهیم از این دید به منش آقای مصدق نگاه كنیم، باشد، ولی من فکر می

ق رسد آقای مصدرسد كه این حرف درست بوده است. به نظر میبه نظرمان می
شد، ولی او نشست و به مردم دادن به كودتا نداشت. داشت كودتا میراهی جز تن
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كنم مرحوم دكتر مصدق سیری را شروع كرد كه هرچه نگاه كرد. من فکر می
در این  شود. به عنوان مثال، مرحوم بازرگانگذرد ابعادی از آن سیر روشن میمی

هنه رسد دیگر كخوانیم به نظر میروز كه بعضی مواضع ایشان را میسطح نبودند. ام
خورد. ولی من فکر اند و دست كم برخی از مواضع ایشان به درد امروز ما نمیشده
 گرایانه كاربرد بیشتری دارد و ماطلبانه در مقابل مشی انقالبكنم مشی اصالحمی

 نباید اینها را با هم خلط كنیم. ببخشید.
ی انتقادی که فرمودید باید بگویم اگر کنم. خیلی ممنون. دربارهخواهش می پاسخ:

های تاریخی را با چارچوب فکری خودمان محک بزنیم، ی شخصیتما بخواهیم همه
طور نباشیم. ما برای محک زدن ایم عماًل اینبله، اشتباه است. ولی ما سعی کرده

، مانند شاخص تئوریک و های مختلف فکری مبارزاتی چند شاخص داریمتیپ
شود. مشی پارلمانتاریستی شاخص تشکیالتی. مصدق در چارچوب خودش نقد می

هم  طلبشود، به قول شما اصالحداشته است. پارلمانتاریستی بود که دولت مرد می
وانیم او تاست. برای خودش تئوری تشکیالتی و سیاسی و مبارزاتی هم دارد. اکنون می

در چارچوبی که خودش داشته است نقد کنیم. ما که مصدق را از منظر را از این منظر و 
لحه توانست اسطور که مصدق نمیمشی چریکی یا گفتمان انقالبی نقد نکردیم. همان

شد. ی مجلس میتوانست با تفکری که داشت نمایندهنژاد هم نمیدست بگیرد، حنیف
ی شد. بنابراین، هر کستاریست میمگر اینکه ایران شرایطی باز داشت و او هم پارلمان

شود و سر جای خودش، با مشی خودش، با گفتمان خودش سر جای خودش دیده می
قابل نقد است. دکتر مصدق کسی بود که جنبش اجتماعی به وجود آورد. شما وقتی 

آوری، باید به کنی، جنبش اجتماعی به وجود میدهی، مردم را بسیج میفراخوان می
گویید مصدق خودش کاری کرد که کودتا ان هم فکر کنی. اینکه شما میشدهیسازمان

ت. های تاریخی نیسگرفت اصاًل مطابق دادهدست بدهد یا کودتا حتمًا باید صورت می
ای برای کنترل وضعیت کرد. خود مصدق هم تا آخرین لحظه اقدامات نصفه و نیمه

رفت عزل مصدق را ابالغ کند،  را خود مصدق داد. نصیری دستور دستگیری نصیری
 خواست کودتا شود، طبیعتًا نباید نصیریهمان جا او را دستگیر کردند. اگر مصدق می

ود ارتشی آمده بود مصدق را ببرد. بنابراین، خ با جیپ کرد. چراکه نصیریرا دستگیر می
خواست کودتا شود. تا لحظات آخر و ساعت چهار و پنج بعد از ظهر هم مصدق نمی
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اش مقاوت کرد. بنابراین، آنچه گفته شد به مصدق وارد است. کسی که همه را در خانه
حفاظت انداخته باید تا آخرین لحظه حمایت و بسیج کرده و جنبش اجتماعی راه

کرد از مجموع کسانی که دعوتشان کرده است و دستاوردهایی که تا آن زمان تحقق می
پیدا کرده است. مصدق این حفاظت را نکرد. بسیار سست و سهل گرفت. مصدق 

وزیری جاهایی پیچیده عمل کرد. مثل زمانی که از روی تاکتیک به او پیشنهاد نخست
کرد ژیک این پیشنهاد را گرفت. ارتجاع فکر نمیکردند. او هم بنا بر مقتضیات استرات

های آخر هایی داشت، اما سر بزنگاهوزیری را بپذیرد. پیچیدگیمصدق نخست
پیچیدگی نداشت. لذا امپریالیسم آمریکایی و انگلیسی هم دست به کار شدند. کودتا 

 وزولتر محصول آمریکا و انگلیس و ارتجاع بود. آمریکایی بود به این دلیل که کرمیت
 آمد ده روز در ایران مستقر شد و هر آنچه را الزم بود انجام داد. ده هزار دالر بین شعبان

دهی کرد. اینها در زمان دولت مصدق اتفاق و فواحش و ... پخش کرد و همه را سازمان
 اتی داشته باشد؟ نباید متوجه رفت و آمد روزولتافتاد. آیا دولت نباید شاخک اطالع

ها مرداد در پادگان 41نشود؟ روزهای آخر، قبل از  شود؟ متوجه ورود پنهانی اشرف
ی پوز تحرک نظامی در حال صورت گرفتن بود. جا به جا شدن تانک، نشان دهنده

شان شوند و برخیها جا به جا میهای زرهی در شهرستانتی گروهانتهاجمی است. وق
آیند، آیا رئیس دولت یا وزیر دفاع یا دیگر دولت مردانش نباید حساسیت سمت تهران می

نشان دهند؟ باالخره پیام این اتفاقات مشخص است. هدف هر تحرکی روشن است. 
ی تاد نفره مسئول حفاظت از خانههیچ اتفاقی نیفتاد. آخراالمر هم گروهانی هفتاد هش

مصدق شد در حالی که کل جنبش نیاز به حفاظت داشت. وزیر دفاعی که مصدق سر 
هنگ ممتاز کنند، خود سردار بود. بنابر آنچه نقل میکار گذاشته بود بسیار بسیار مسئله

بوده  ی مصدقفرد بسیار بسیار شریفی بوده است ولی تیپ ممتاز، که مسئول خانه
 ،ت، تیپ اصلی کودتا بوده است. این خیلی مهم است. مصدق به سرهنگ دفتریاس

از عوامل اصلی  که از اقوام مصدق و مورد اعتماد او بود، حکم داد در صورتی که دفتری
ئیس ، به پاس مشارکتش در کودتا، رکودتا بود. مصدق سادگی کرد. بعد از کودتا، دفتری

سازمان تربیت بدنی و بعد هم رئیس فدراسیون کشتی شد. کانون افسران بازنشسته محل 
تیر آنها را از  94باره، پلید و خشنی بود که مصدق بعد از ی افسران دزد، زنتجمع همه

آمد داشت و  داشت. رفت وارتش تصفیه کرده بود. کانون افسران بازنشسته تابلو و دفتر 
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کرد و کسی هم به آنها کاری نداشت. این اخالقیات لیبرالیسم محض کار تشکیالتی می
شود رهبری که جنبشی را سامان داده، مردمی را در حد توان خودش بیدار شود. نمیمی

کرده، بسیج کرده، انگلیس را بیرون کرده، ساز و کار دفاعی جدی به وجود نیاورد. هر 
دی را باید در مشی خودش نقد کرد ولی این انتقادات به همان مشی مصدق وارد فر

نه چریک بود، نه آن مبارزه را قبول داشت و نه  آییم. آقای خمینیاست. کمی جلوتر می
هم به درستی با شخص شاه و رژیم شاه به  8924پارلمانتاریست بود. بعد از خرداد 

ا این ای علیه استبداد سلطنتی بود. بی تودهاش مشی مبارزهگونیسم رسید. ولی مشیآنتا
کنیم باید در مشی خودش و روش و  خواهیم به آقای خمینیاوصاف، هر انتقادی می

ای هو بچه محمد طباطبایی و سید منش خودش او را ببینی. ما که از مصدق و خمینی
جنبش مسلحانه انتظارات واحدی نداشتیم. نگفتیم چرا مصدق در دوران گفتمان 
اصالحی انقالب راه نینداخت، چرا سلطنت را بر نینداخت تا جمهوری برقرار کند. اگر 

ت ی مصدق هم باید گفت سنربارهاینچنین انتقاداتی وارد شود، کاماًل حق با شماست. د
ن دار بودنش مثبت بود، دالدلی پیش برداش مثبت بود، تئوریپارلمانی و فراخوان ملی

ی های بسیاری داشت. ولاش مثبت بود، در مجموع مثبتی سیاسی و اقتصادیتوسعه
دهی را جدی نگرفت. الزم هم نبود هایی هم داشت. از جمله اینکه سازمانخب منفی

ده جدی باشد. این انتظار هم بیهوده است که فکر کنیم فردی هم ش سازمانخود
ایدئولوگ است، هم طراح است، هم استراتژیست است و ... . اصاًل چنین چیزی 
شدنی نیست. ولی باالخره جور کردن تیم مهم است. مصدق به وجه ژورنالیست بها 

رانداز ب ی شاهد بود پیش از اینکه بقاییان بودند، خود روزنامهو کی استو داد، فاطمی
ی کافی سخنران اندازهمصدق شود، خالصه آنکه مدار ژورنالیست مدار کاملی بود. به

و مبلغ هم داشت. ولی الزم بود مصدق کسانی را از کابینه و پیرامونش منفک کند و پای 
ی ههکرد. در جبی ملی فقط جلسه برگزار میلی بایستاند. جبههی متشکیالت جبهه

ملی از این خبرها نبود که کار آموزشی صورت بگیرد، کار تشکیالتی انجام شود، خبر 
دهی بازار و محالت و ی ملی با پول بازار و توان سازمانحزبی بیاید و ... . جبهه

خودش سازمان و تشکیالتی دانشجویان جاهایی شاخک زد ولی خودش کاری نکرد، 
شود! ی ملی اعضای کابینه هم بودند. مرد هزار زن که نمیی سران جبههبه هم نزد. همه

فردی مرد تشکیالت است، فردی مرد کابینه است، فردی مرد میدان ژورنالیسم است. 
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 یکردند. این اتفاق در دوران اصالحات هم افتاد. همهافراد باید توانشان را توزیع می
نیروها در مدار ژورنالیسم النه کردند، به جای اینکه حزبی درست کنند، صنفی سازمان 

دفتر ندارد در آن مستقر شود، سید  دهند، پاتوقی به وجود بیاورند. خود آقای خاتمی
اشتن هم نهاد به وجود نیاوردند. زمان به او دفتر داده است. در حد دفتر د حسن خمینی

دهد مسئولیت دارد. شما من را طور بود. باالخره فردی که فراخوان میمصدق هم همین
صدا بزنید بگویید بیا برویم با هم کسب راه بیندازیم. شما در قبال من، که مرا وارد کار 

ش بسیار دهد مسئولیتکرده ای، مسئولیت دارید. وقتی کسی بیاید در ِاشل ملی فراخوان ب
های آخر به اش در ماهبیشتر است. انتقاد به مصدق تشکیالتی است و اینکه پیچیدگی

های کرد. با آمریکا ساده برخورد کرد. با النهکار گرفته نشد و بسیار ساده بر خورد می
ی لومپن ی شکل یافتهانگلیس، مثل کانون بازنشستگان، ساده برخورد کرد، با طبقه

سازمانی داشت متشکل از  ها سازمان داشتند. طیباعی ساده برخورد کرد. لومپناجتم
های نوخواسته داشت. رمضان خانه، میدان، خیلی پیرامون و نوچهکشقمارخانه، شیره

ن ها ناگهادار بودند. خیلی به اینها کم بها داد. همینهای طیف هم لومپن و شعبان یخی
سازمان درست کردند و سازمان ارتجاعی کودتا را سامان دادند. از این رو، انتقاداتی 

ی ی پیچیدگی نداشتن، توزیع نکردن امکانات پیرامون و همهجدی به مصدق در حوزه
وارد است. بخشی از انتقادات  مردان سخنران را گرد خود آوردن و بها ندادن به تشکیالت

 گوید در دوران بحران استراتژی و تشکیالت نداشتیمکیفی است. اینکه می خلیل ملکی
طور که شما عنوان کردید، از مجموع رهبرانی انتقادات جدی کیفی است. منتهی همان

رویم هرچه جلوتر میشناسیم مصدق رهبر فرادورانی است. به این مفهوم که که می
ها و نبوغ او را کشف کنیم، ضمن اینکه به او انتقاد توانیم مشی، پرنسیپجدی تر می

خواهیم از او مقدس تاریخی بسازیم. کنیم و نمیهم داریم، مدحش هم نمی
خواهیم او را کاربردی کنیم. برای این منظور باید نقاط ضعفش را بشناسیم و روش می

 کنیم.و منشش را بررسی 
پرسش: فرمودید كه دوران نهضت ملی ایدئولوژیک نبوده است. این در حالی 

ی دارهای سرمایهی تالش مصدق این بود كه به هیچ یک از ایدئولوژیاست كه همه
رسد خود همین كار هم نیاز به ایدئولوژی دارد. اگر و كمونیستی نپیوندد. به نظر می
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كردند در یکی از این دو كمپ ی دنیا تالش میهم آن دوران چنین بوده است كه همه
باشند یا كمپ وسط داشته باشند، پس گریزی نبوده است از وجود ایدئولوژی 
مقاومتی كه تولید و پذیرفته شده باشد. این فضا با فضایی كه فرمودید در دوران 

ر اند. سؤال دیگنهضت ملی فضای جهانی ایدئولوژیک نبود در ذهنم متناقض شده
که فرض كنیم بله، دوران جهانی ایدئولوژیک نبوده است، در این صورت این نقد این

 شود.ی ملی چندان ایدئولوژی مدونی نداشت مبهم میكه جبهه
هایی ای که گفتید خوب بود. دوران و گفتمان ایدئولوژیک ویژگیهر دو نکته پاسخ:

بینی کند. از جهانمی بینی شروعاندرکار مبارزه از جهاندارد. فرد یا جریان دست
شود. از دل دستگاه اش میکند که ایدئولوژیدستگاه فکری خودش را استخراج می

ی کند. مشی متناسب با آن ایدئولوژاش تضاد اصلی و فرعی پیدا میفکری و ایدئولوژی
گیری طبقاتی دارد، آرمانش خواهد روی طبقه بایستد، جهتکند. میدهی میسازمان

ی ی توده، طبق ادبیات آن روز همهی بسیج همهلوژی طبقاتی است و دغدغهآرمان ایدئو
خواهد. سدار های دیگری دارد. چندان دستگاه نمیی ملی ویژگیخلق، را ندارد. مبارزه

در  در هند، سوکارنو در غنا، مصدق در ایران، گاندی در سنگال، قوام نکرومه سنگور
های ایدئولوگ کدام تیپدر مصر همگی رهبران ملی بودند. هیچ اندونزی و ناصر

و دیگر رهبران جنبش الجزایر، همه  ، بن بالنیمیهوش، گورا، چهنبودند. ولی کاسترو
ها، اندیشند. انقالب الجزایر، دفاع ویتنامیایدئولوگ بودند. یعنی ایدئولوژیک می

د کند، چنتبیین جهان می انقالب چین همه ایدئولوژیک بودند. به عنوان مثال، مائو
نکه کند، خالصه آزند، کامشان میبه اصول دیالکتیک خام تبصره می اصل تضاد مائو

ی دهقان خواست روی طبقهفردی ایدئولوژیک بود. تئوری تشکیالتی داشت. ابتدا می
ی ارزهری، انتخاب طبقاتی، مببینی، دستگاه فکبایستد. یعنی مبارزه، گفتمان، جهان

های دوران ایدئولوژیک است که در ایران گرایانه ویژگیی تا حدودی نخبهیافتهسازمان
ی ملی انتخاب طبقاتی حضور چندانی ندارد. به عنوان نمونه، هم آمد. ولی در مبارزه

ی هایکه دهه 8ی ملت را بسیج کنند، علیه یونایتد فروتخواستند همهدر غنا می
دوشید. این کار نیاز چندانی به تئوری ایدئولوژیک نداشت. های آنجا را میمزرعه
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ی ملی هم ایدئولوژی خاص خودش را کرد. البته مبارزهبنابراین، گفتمان تفاوت می
ی ملت را پوشش دهد. دارد. یعنی باید چند اصل داشته باشد که آن چند اصل همه

های تجربی، دورانی و زی کند که آن تئوری جنبهای به وجود بیاورد یا بازساتئوری
یازی ایدئولوژیک دارد. اینجا ایدئولوژیک داشته باشد. بنابراین، تا حدودی دست

ی خورش است. سبزی های تشکیالتی مادهایدئولوژی چاشنی است. ولی در جنبش
هایی از گرایش ایدئولوژیک رگه ی قیمه و بادمجان مسما است. ناصرقورمه سبزی و لپه

داری رفت. دهی اقتصاد مصر دنبال راه رشد غیرسرمایهداشت. در همین حد که سازمان
هایی از چپ داشتند. ولی طور بودند که رگهو آلنده همه همین ، سوکارنوسدار سنگور
 تا آمد قاسم میعبدالکرایدئولوژی داشتند.  8در عراق و عبدالکریم قاسمها خب کوبایی

دهقانان را بسیج و مسلط کرد، زمین را رادیکال تقسیم کرد. حزب بعث ایدئولوژی 
شان را نی که نامسوسیالیسم دارد. قذافی ایدئولوژی داشت. ولی دیگرا ـ ناسیونالیسم

های به ایدئولوژی داشتند. مصدق هم در دوران بردیم ایدئولوژی نداشتند، دست یازی
ی گذشته خوانیدم. در جلسه اش را خطاب با بازرگانبعدی انتقاد از خود نکرد. جمله

ز آن ه آن اعتنا نکردیم، ای ملی به کار ایدئولوژیک کم بها دادیم، بگفته است ما و جبهه
ی بورژوازی ملی کار کنند، آن را توانستند بر انگارهاهمال ورزیدیم. آن زمان هم می

ی ملی تبدیل کنند. پس به نظر خود مصدق هم خودش و فراوری کنند، آن را به مبارزه
ی ایدئولوژیک کم کاری کردند. شما ابتدای کار پاراگراف ی ملی در حوزهجبهه
لوژیک یا تئوریک دارید. اگر آن پاراگراف ضمن کار نو و بازسازی و متناسب با ایدئو

ماند. کما اینکه آن ی شما نمیمایهشرایط پیش رو فرآوری نشود، تا همیشه دست
شد، منجر به جریان نشد. اگر جریان شده بود،  نسبپاراگراف اولیه فقط منجر به عالی

 نسبی عالیتوانست با کمپرادوریسم آن را حذف کند. همان یک نمونهژیم شاه نمیر
های خودش ی بعد کمپرادوریسم آمد و آن یک نمونه به پرنسیپهم ایزوله شد. دوره

ط قی بورژوازی ملی زمان مصدق را بگیرید، فوفادار ماند. االن از هرکس سراغ نماینده
سازد. اش جریان برا نام ببرد. پس مصدق نتوانست برای انگاره نسبتواند آقای عالیمی

کردند و آن را با با شعار شان را فراوری ایدئولوژیک مییاگر حزب ایران انگاره
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کردند یرکیب مت« کار ایرانی، فکر ایرانی، به دست ایرانی، برای ایرانی»ایدئولوژیک 
ه و کردند. هر بندش را فربتوانستند جریانی شکل دهند. باید شعارشان را ترجمه میمی

آیند؟ آنها هم های آن طرف آب چطور به وجود میشد. مگر تئوریپرواربندی می
زنند. به های محیرالعقولی که نیستند. آنها دوره به دوره تئوری هایشان را تیک میتئوری

به عنوان پاراگراف تئوریک اولیه آمد. « گردولت مداخله»ل در اقتصاد غرب عنوان مثا
دولت را نقد کردند که دولت نباید در اقتصاد دخالت  8343ها قبل از بحران نئوکالسیک

گذار عرضه و تقاضا در پیچ خودشان به تعادل زند و نمیکند. چرا که تعادل را به هم می
که پیش آمد، به تئوری شان تبصره  8343. ولی بحران منطقی و واقعی و طبیعی برسند

زدند. گفتند دولت در بحران باید مدیریت کند. دولت انگلیس و آمریکا وارد بحران 
در انگلیس بود. هر دو بر  در آمریکا و تاچر ریگان 8314شدند. این خیلی مهم بود. 

مداخله گر پافشاری کردند. در این سیاست جدید، بعضی از کاالها را دولت  دولت
تر شان جدیمالی را دولت باید تنظیم کند. بانک مرکزی ـ باید تأمین کند، سیاست پولی

از بانک مرکزی دوران قبل شد. هم فدرال رزرو آمریکا و هم بانک مرکزی انگلستان 
پولی و مالی ایستادند. االن هم به دولت کمتر های تر از گذشته بر سیاستخیلی جدی

د گوینی دولت دم به دم تبصره خورد. به این میاند. این نوع مداخلهگر رسیدهمداخله
کار ایدئولوژیک مستمر. االن شما بخواهید در غرب نهاد دولت را به لحاظ ایدئولوژیک 

، 8343قبل بحران های ماخورید. دولتهای تحلیلی بر میبررسی کنید، به مفصل
و ... . خیلی مهم بود. در جنگ جهانی دوم انگلستان دو کابینه  8343دولت بحران 
. یک کابینه فقط بر جنگ و سیاست ی چرچیلو کابینه ی استوکسداشت، کابینه

ی دیگر هم بر داخل و اقتصاد و دولت ینهخارجی و بیرون مرزهای ملی متمرکز بود. کاب
و  زنندهای فکر دارند، تبصره میگر دوران جنگ متمرکز بود. آنها همیشه اتاقمداخله

کنند. یکی از دوستان ما که در انگلیس درس خوانده دوره به دوره کار ایدئولوژیک نو می
کنیم اینها ما فکر می کرد.بود و برگشته بود برایمان از حزب کارگر انگلیس تعریف می

گفت کنند. ولی دوست ما میلیبرال هستند و کار تشکیالتی و کار ایدئولوژیک نمی
ای را در آن شوند. هتل ده طبقهجمع می 8برادفورداعضای حزب هر تابستان ده روز در 

                                                           
1 .Bradford 



 فراز نهضت ملی شدن نفت        241
 

 

کنند. مرکزیت حزب در باالترین طبقه است و سایر مراتب حزب به منطقه اجاره می
رود، شوند. ده روز نظرها از پایین به باال میتر مستقر میب در طبقات پایینهمین ترتی

ند با رونیک میها هم که با اتوبوس به پیکآید. در زنگ تفریحاز باال به پایین می
کنند. پایان این ده روز مجموع این هایی که دارند با هم تبادل فکر میها و هدفونگوشی

دهند. عامل اجرای آن دو صفحه ایدئولوژیک خروجی می ـ گفتگوها دو صفحه تئوریک
شود. دوست دیگری داشتیم که در دوران اصالحات به می 8ایدئولوژیک همین تونی بلر

آلمان رفته بود. چند جزوه از حزب دموکرات مسیحی آلمان با خودش آورده بود که 
ها به تبیین جهان پرداخته بود. ما فکر زوهی آنها ایدئولوژیک بود. بخشی از جهمه
ست. طور نیزنند. در حالی که اصال ایننشینند پوکر سیاسی میکنیم آنها فقط میمی
های غیرایدئولوژیک دست کنند. لذا حتی در دوران و گفتماننشینند کار میمی

ای هها را نداشت. انگارهای ایدئولوژیک باید داشت. مصدق این دست یازییازی
داشت. ولی غیر از اینکه خودش در کوران بود، تیمی برای کار بر روی آن انگاره 

. گویدنگذاشت. در تشکیالت قرار نیست همه کس همه کار کنند. خدا هم همین را می
خواستند به یکی از به همین موضوع اشاره دارد. پیامبر می 4ی توبهسوره 844ی آیه

 آیند. پیامبر از آنهاهد که همه به جنگ بیایند. چند نفر نمیدها بروند. فراخوان میغزوه
خواهیم کار فکری کنیم. پیامبر مخالفت گویند ما میآیید؟ میپرسد چرا جنگ نمیمی
ای بسیار تشکیالتی و ایدئولوژیک هم آید. خیلی مهم است. آیهکند تا اینکه آیه میمی

عداد اری نیست همه به جنگ بیایند. بگذار تشود اجباست. در این آیه به پیغمبر گفته می
یِن محدودی  ُهوا ِفي الدِّ کنند، کار ایدئولوژیک کنند، که هم خودشان قوی شوند و  َیَتَفقَّ

گردند بتوانند از اینها آموزش ببینند. این خیلی مهم است. در هم آنان که از جنگ بر می
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ت کنند. در تشکیالدهی می مانای کار سازکنند، عدهای کار تئوریک میتشکیالت عده
ی ملی همه سخنران و نویسنده و ژورنالیست بودند. فرد وزیر بود، میتینگ جبهه

نوشت. کجای دیگر دنیا این چنین بود؟ مصدق ی روزنامه هم میرفت، سرمقالهمی
، حسیبی و کرد. بعضی از اعضای حزب ایران بودند، مثل آقای فریورباید تقسیم کار می

ی ندهتوانستند بر شعار چهاربدیده بودند، پلی تکنیک فرانسه رفته بودند، میکه جهان
روز کنند. کار کنند، آن را فربه و به« کار ایرانی، فکر ایرانی، به دست ایرانی، برای ایرانی»

ی ملی دست یازی ایدئولوژیک داریم. زهی ملی این کارها نشد. در مبارولی در جبهه
البته فرمایش شما هم درست است. مصدق نه در کمپ آمریکا رفت و نه در کمپ 
شوروی رفت و نه در کمپ ضدشوروی رفت. خب خیلی زمینه فراهم بود که مصدق 
مواضع ضدمارکسیستی ضدشوروی بگیرد، ولی نگرفت. خیلی خوب بود. با حزب توده 

های نکرد. برخورد فکری کرد. اینکه فرد هیچ یک از کمپ هم برخورد چماقی
 ای ایدئولوژیک است. به نظرایدئولوژیک را نپذیرد و وسط بایستد خودش حامل گزاره

 و برخی افراد دیگر در پروراندن کمپ وسط بیشتر از مصدق از ، سوکارنومن ناصر
های خودشان مساعی بروز دادند. البته خب مصدق در کوران بود، ولی آنها در دوران

هایی کردند. مصدق آرامش هم نداشت. ولی خب خودش کم آرامششان بود که تالش
کاری ایدئولوژیک هم کرد. این اعترافی بود که خودش در آن دوران کرد، حرفی نیست 

ی یم. اعتراف کرده است که در آن دوران من و جبههای که گرفتیم بزنکه ما االن با فاصله
ملی به کار ایدئولوژیک بها ندادیم. کار ایدئولوژیک هم از نظر مصدق طبیعتًا از جنس 

البالغه و بر انقالبات کار کنند. نبود که بر قرآن و نهج 8924ی کارهای مجاهدین دهه
ن است که همان ایدئولوژی ها نبود. منظور مصدق ایی این حرفزمان مصدق که دوره

 ی ملی را نتوانستند فراوری و غنی سازی کنند.مبارزه
پرسش: برای من هنوز حل نشده است كه كسی با عظمت مصدق و با آن تفکر 

گیری بینی یا از آن پیشبینی نتواند كودتا را پیشو آن سطح از روشنفکری و روشن
ان داشت كه در آن فضا این حركت توگونه ضربه بخورد. چه تحلیلی میكند و این

 عادی قلمداد شود؟
طور فکر کرد که تخصیص و توزیع صورت نگرفته است ولی شود اینمی پاسخ:

واقعیت این است که نهضت ملی خیلی نیرو آزاد کرد. ولی خب رهبری، اعم از مصدق 
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ی از نی بخشی ملی، نتوانستند این نیروها را توزیع کنند. باالخره در هم فراخواو جبهه
کن  ها مردم بسیجده هستند، بعضینیروها فکری ـ ایدئولوژیک هستند، برخی سازمان

ان ی توآورند. ولی این توزیع صورت نگرفت. همههستند، بعضی پول و امکانات می
ها وزیر ها و حزب ایرانیی ملیی جبههی ملی در دولت مصدق تجمیع شد. همهجبهه

شود چند کار را با هم کرد. این تجربه را ی مجلس بودند. نمیو معاون وزیر و نماینده
ی های حزبی بودند که وزیر یا نمایندهدر دوران اصالحات هم دیدیم. خیلی از تیپ

مجلس بودند. در انجمن صنفی مطبوعات هم بودند. سخنران هم بودند. میتینگ هم 
 ر ماعصی ی صد روزنامهخواستند بگذارند. کار تشکیالتی نشد بکنند. در شمارهمی

بود. نوشته  8911کنم سال انتقاد از خودی درج شده بود که خیلی مهم بود. فکر می
ی مان وارد دولت شدیم و به کار فکری کم بها دادیم. در بود بعد از اصالحات همه

طور است. باید تقسیم کاری نتیجه موضع ایدئولوژیکمان ضعیف شد. همه جا همین
مصدق کسی بود که همه از او پذیرش و حرف شنوی داشتند، صورت بگیرد. 

ی حاد توانست نیروها را توزیع بهینه کند. ولی این کار را نکرد. همه وارد حوزهمی
دهی ی سازمانی تئوریک و ایدئولوژیک، حوزهی تشکیالت، حوزهسیاسی شدند. حوزه

ی وارد شد. مصدق ضربهی ملی و ربط اجتماعی ماند. ضربه هم از همین جا به جبهه
ها مصدق اخالقی که نخورد، آبرویش که نرفت، مشکل شخصیتی که پیدا نکرد. خیلی

را زیر میکروسکوپ بردند و نتوانستند از او چیزی بیرون بیاورند. تئوری، شخصیت، 
سابقه و تجربه داشت، دوتا ضربه خور هم داشت. کمتر پیچیده بودنش، غفلت از 

شود. کار مستمر تئوریک. این اتفاقات که بیفتد جنبش کله پا می دهی، غفلت ازسامان
ی اول مصدق زیاد مشکل داشت. چهار نفرشان سلطنت طلب بودند، ستون البته کابینه

وم هم ی دی دوم از این سنخ افراد کمتر بود ولی خب در کابینهپنجم بودند. در کابینه
ی کودتا چه بود؟ اع مصدق در آستانهوزیر دفاعش اهمال مسلم کرد. استدالل وزیر دف

گفت من گفت من به او گفتم چرا شما نشستید؟ وزیر میفردی که با او مرتبط بود می
ی حکمم را از شاه گرفتم، نه از مصدق. خب او وزیر دولت ملی بود! خیلی از ناحیه

ن زویها از قدادند، تیپوزیردفاع ضربه وارد شد. کسی بودکه مرتب به او اطالع می
گیرد، دست از پا خطا نکرد. آیند، جا به جایی زرهی دارد صورت میدارند به تهران می

گفت من از اعلی حضرت حکمم را گرفتم، از مصدق که حکمم را نگرفتم. در حالی 
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زیر  گفت من ارتشی هستم وی مصدق بود، شاه منصوبش نکرده بود. میکه وزیر کابینه
حضرت است. این عامل خیانتش بود. ضربه خور ه اعلیداران هستم کارتشنظر بزرگ

ده و تشکیالتی بودند، این طرف غیرتشکیالتی. در نتیجه ای هم شد. آنها سازمانجدی
ی ذکاوت و ی تشکیالتی، پایهی ایدئولوژیک به همان مفهوم آن دورانی، پایهپایه

 هم باید توجه داشت های مصدقی مقابله کردنپیچیدگی. سرانجام ضربه خورد. درباره
ید، ی شاه را برچرا تبعید کرد. دفتر و دستک خانواده هایی هم کرد. اشرفکه او مقابله

دهد که شاه را محدود کرد، وزارت دفاع را گرفت، اینها مهم بود. اینها نشان می
داد طرح و برنامه ای که باید انجام میهایی کرد. ولی برای کارهای اصلیپیشگیری

 نداشت. مشکل این بود.
 خسته نباشید دوستان. خیلی متشکرم.
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